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Җыентыкка Г. Тукайның 125 еллыгына багышлап 
үткəрелгəн шəһəркүлəм түгəрəк өстəл чыгышлары тупланган. 
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Шарифуллина А.И. 16 нчы мəктəп укучысы, 
Фəнни җитəкче: Фəрхетдинова Ф.Г., 
татар теле һəм əдəбияты укытучысы 

 
ШАГЫЙРЬ ТОРМЫШЫННАН ЭПИЗОДЛАР 

 
1911 ел. 23-24 апрель. Г.Тукай Казаннан “Самолет” 

ширкəте “Тургенев” исемендəге пароходының өченче классына 
утырып, Əстерханга сəфəргə чыга. 

Ул өстенə озын пальто, аягына ботинка, башына фуражка 
кигəн, чəчен озын итеп үстергəн була. 

Əстерханга килеп төшкəч, ул “Люкс” кунакханəсенə 
урнаша. Бу шəһəрдə торганда (апрель азагы - 6 июнь) ул 
дуслары, танышлары һəм биредəге интеллигенция белəн 
аралашып яши.                                                                                                    

Ерак булмаган Балык  Базары авылына барып, кымыз 
эчеп берникадəр сəламəтлеген рəтли, иҗат эше белəн 
шөгыльлəнə. Азəрбайҗанның  күренекле җəмəгать эшлеклесе 
доктор һəм язучы Нариман Нариманов  белəн очраша. “Идел” 
газетасы редакциясендə хəреф җыючы булып эшлəүче  
Габдерəхим Утабалиев  истəлеклəре буенча шундый күренешлəр 
бар, Тукай  Əстерханга килеп төшкəч тə  иң элек дусты Сəгыйть 
Рəмиев янына – “Идел” газетасы редакциясенə килə.– Сəгыйть 
əфəнде, безгə  бер авыру рус малае килə,-дидем.                                            

Рəмиев  миңа җавап кайтарырга өлгермəде, əлеге “малай” 
ишектəн килеп тə керде. Сəгыйть, аны күрүгə урыныннан торып, 
каршы барып:                                                                

- Əй, Тукай-җан! - дип, ишектəн керүчене кочаклады. 
Габдулла Тукай белəн мин шулай таныштым. Əстерханда чакта 
Тукай редакциягə көн дə диярлек килə иде. Озакламый аның 
белəн дуслаштык. Сəгыйтьнең  эше тыгыз вакытта Тукай минем 
белəн  сөйлəшеп утыра, үзенең Уральскида  матбагада 
эшлəгəнен хəтерли иде. Ə кайчакларда кəгазь келəтенə 
кереп,кəгазьлəр өстенə ятып ял итə, хəттə  йоклыйиде. Башта 
моңа  безнең исебез китте, без аңардан, икенче катка менеп, 
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безнең  торактагы йомшак урынга  ятуын үтендек. Лəкин Тукай 
баш тартып:                  

- Рəхим, миңа монда да “Люкс”номерларыннан ким 
түгел, чебен дə тешлəми,-дип җавап бирде. 

Тагын шул истə: “Борһане тəрəкъкый” газетасында 
Сəгыйть Рəмиев белəн Тукайга карата карикатура 
урнаштырылды. Берничə көннəн Сəгыйть, җыярга дип, миңа 
“Мостафа” шигырен  бирде. Аны  Габдулла  Тукай язган иде. 
Шигырь миңа ошады, аның беренче куплетын шунда ук ятлап 
алдым... 

Лəкин икенче көнне Тукай яныма килеп: 
- Рəхим, “Мостафа” шигыре кая? – дип сорап, аны кире 

алды.  
Мин, җырлый-җырлый, шигырьнең оригиналын 

кайтырдым. Габдулла көлə-көлə: 
- Инде яттан да белəсең, наборын тарат, кирəге юк, - 

диде. 
Соңынна мин бу шигырьне Тукай җыентыкларында 

“Һазиһи касидəтеп фи мəдхи “Мостафа” исеме астында укыдым. 
Лəкин ул инде күп үзгəртелгəн: “Борһане тəрəкъкый” редакторы 
Мостафа Лотфый кебек, халыкны революция юлыннан читкə 
өстерəүче, икейөзле миллəтчелəрне көйдерə торган политик 
əһəмиятле шигырь иде. 

Тукай Əстерханга килгəндə, Сəгыйть Рəмиев минем 
абыем Даут Мөхəммəдиевлəрдə тора иде.  

Даут абый көймəлəр күтəрүче һəм конопатчы эшчелəр 
бригадиры булса да, бик прогрессив кеше иде. Ул Нариман  
Нариманов  белəн дə дус, аның белəн йөрешə иде. Аның хатыны 
Əстерхан хатын-кызларыннан беренче булып сəхнəгə чыкты. 
Даут абый үзе дə спектакльлəр, төрле җəмəгать чаралары 
оештыруда катнаша иде. Шуңа ул, Тукай килү хəбəрен ишетү 
белəн,  Сəгыйть Рəмиевкə Тукайны “Люкс” номерыннан үз 
өйлəренə алырга тəкъдим итте. Соңыннан ул бөтен буш 
вакытын кунагы Тукайның Əстерханда булуын  күреп, Даут 
абый, Сəгыйть Рəмиев белəн бергəлəп, аны доктор Наримановка 
алып бардылар. 
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Нариман Нариманов Тукайның авыруын карагач:  
- Бер-ике сəнə мөкатдəм килү  кирəк иде, - дигəн. 
Шулай да аңа көч җыярга, кымыз эчеп карарга киңəш  

биргəн. 
Шул киңəш буенча Тукай Калмык базарында, укытучы 

Шəһит Гайфидə торып, кымыз эчте. 
Доктор Нариманов һəр ел ромашка чəчəк ата башлаган 

көннəрдə, “Ак  чəчəк бəйрəме” оештырып, туберкулезга каршы 
көрəш кампаниясе үткəрə иде. Шуңа хəзерлек  барган көннəрдə, 
Тукай белəн танышкач, ул аңа бу чарага катнашырга тəкъдим 
итə һəм Тукай аны кабул итə. 

Тагын Тукайның  Яңа Гаскəр  авылына барганын 
хəтерлим. Анда баруны Даут Мөхəммəдиев оештырды. Ул 
моторлы көймə сорап алды. Бу юлы мине “кушчы бала” - 
йомыш  үтəүче итеп алдылар. 

Язгы ташу вакыты иде. Көймə Аударма елгасыннан  
барды. Яңа Гаскəрдə “Ирагаҗи” зияратында булдык. Сəгыйть 
Рəмиев турыдан-туры каберлеккə барып керде, аннан аңа каршы 
мөҗəвир килеп чыкты. Сəгыйть аптырап калмады: 

-Галимҗан хəзрəт шəкертлəрен изге аталарга Коръəн 
укырга алып килдем,-диде. 

Галимҗан хəзрəт дигəч, тагын бер кызыклы хəл 
хəтеремдə. Тукай минем абый – Мəзһəр Моради-Алиев белəн 
бергə укыган булган. Мəзһəр абый Казанда Галимҗан хəзрəт 
мəдрəсəсендə үлеп кала. Тукайны Əстерхандə Мəзһəрлəргə  
Габдерəхим Сəмəки алып барды. Киткəндə Мəзһəрнең 
анасы,аларны озата чыгып, Тукайга: 

- Мə, балам Габдулла, Мəзһəр рухына укырсың,- дип, ун 
сум акча тоттырды. 

- Əнкəй, мин сəдака алмыйм,- дип, Тукай акчаны кире  
кайтарды диелə Вəлит Алиев истəлеклəрендə. 

Ə шулай да, Əхмəт Урманчеев  истəлегендə  Тукайның 
1911 елның 5 нче маенда  Əстерханнан Казанга  язган хаты бар. 

Мелла  Əхмəт əкə! 
Мин, малай, Əстерханда. Бу хат сиңа барганчыга кадəр 

булган вакытны исəплəмичə, тагын бер ай кадəре торырга карар 
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бирдем. Килəсе хатымда рəсемнəр өчен темалар вə, булдырып 
булса, мəкалə вə шигырьлəр дə җибəрсəм кирəк. Əле хəзер 
кунакка йөрүдəн бушаганым юк. 

Бу мəкалəлəрне дөрест басарга иҗтиһад итеңез. Əлбəттə, 
бик шəп чыкмадылар. Моны “Шүрəле” имзай шəрифен 
куймавымнан  да аңларга  мөмкин. Кымыз эчəм. Ит ашыйм, һава 
яхшы. Хəзердəн үк үземдə җисмəн вə рухан бер көч хис итə 
башладым. 

Квартирамда ничава. Сəгыйт белəн бергə торабыз. Баерак 
вакытыңыз  булса, миңа бер 5 тəңкə акча җибəрсəңез, яхшы 
булыр иде. Ят җирдə кирəк бит... 

Һəрхəлдə, адресым: 
Астрахань, ред.газ. “Идель”, Сагиду Рамееву. 
Үз исемемə (хосусəн акча булса) җибəрергə ярамый.   Г.Т. 
6 июнь. Г.Тукай Əстерханнан “Василий Лапшин” исемле 

пароходка утырып, Казанга кайтырга чыга. Бер төркем дуслары 
аны озатып  калалар. Истəлеклəрдə аның килгəндəгедəн күп 
үзгəргəнлеге, кымыздан соң тазарганлыгы əйтелə. 

 
Əдəбият: 

1.Тукай Г.Сайланма əсəрлəр. Ике томда. 2 т. Мəкалəлəр, 
истəлеклəр, хатлар./ Г.Тукай. – Казан: Татар.кит.нəшр.,2006. -
335 б. 
2.Тукай Г.Сайланма əсəрлəр.Ике томда.2т.Шагыйрь турында 
истəлеклəр./Г.Тукай.-Казан:Татарстан Республикасы “Хəтер” 
нəшрияты ( ТаРИХ), 2002.446-452 б. 
3.Тукай Г. Тормыш һəм иҗат елъязмасы.Казан: Татарстан китап 
нəшрияты,2003.179-182 б.  
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Тимербаева Л. 10 нчы мəктəп укучысы, 
Фəнни җитəкче: Гараева Г.Р., 

татар теле һəм əдəбияты укытучысы 
 

ТУКАЙНЫҢ ҖАЕКТАГЫ ТОРМЫШЫ 
 

Сөекле шагыйребезнең исемен телгə алуга, үзеннəн-үзе 
аның "Исемдə калганнар" дигəн язмаларында бəян ителгəннəр 
хəтергə килə. Шуларга менə бу мəгълүм юллар өстəлə: 

Азмы какканны вə сукканны күтəрдем мин ятим? 
Азрак үстерде сыйпап тик маңгаемнан миллəтем. 
Əйе, 1886 елдан алып 1895 елга кадəр, ягьни Жаекка 

килгəнче, кечкенə Габдулла бик күплəр озын гомер кичереп 
күрмəгəннəрне дə башыннан уткəрə. 

Г.Тукайның "Исемдə калганнар" хикəясе аньң Җаекка китүе 
белəн тəмамлана. 1895 елда Җаекка аны əтисенең бертуган 
сеңлесе Газизə апасы белəн җизнəсе Галиəсгар эзлəтеп алдыра. 
Сəүдəгəр Галиəсгар Госманов Габдулланы яхшы тəрбияли, килгəн 
елда ук заманында алдынгы саналган "Мотыйгия" мəдрəсəсенə 
укырга бирəлəр. Ул сабакны күңел биреп, тырышып укый, 
кайчакларда, дəрескə соңга калам дип, иртəнге ашны да ашамыйча 
китеп бара. Тукай мəдрəсəдə иң галим, иң үткен, зирəк 
шəкертлəрдəн санала. Ул гарəп,  фарсы, төрек теллəрен үзлəштерə. 

Бер үк вакытта Тукайны җизнəсе мəдрəсəгə бирү белəн 
бергə рус мəктəбенə дə йөрткəн. 1896 елның сентябрь аенда 
Габдулланы җизнəсе Галиəсгар Госманов еч еллык рус классына 
бирə. Булачак шагыйрь мəдрəсəдə дə, рус классында да бер үк 
вакытта укый. Рус классында беренче учителе Оренбургта Учи-
тельская школаны тəмамлаган Əхмəтша Сираҗетдинов (1850—
1919).  Учительнең бай китапханəсе булган. Габдуллага рус 
язучыларының əсəрлəрен биреп укыткан. Пушкин, Лермонтов 
ижаты белəн ул  беренче мəртəбə шушында танышкандыр, дип 
уйланыла.  Əхмəтша учитель Тукайның сəлəтле бала булуы 
турында сокланып сөйли торган булган, рус классына кергəндə, 
Габдулла ун яшендə була. Сабакташы Ярулла Морадыйга үзе: 
«Мин школага кергəндə сигез яшьтə генə идем»,— дип сөйлəгəн. 
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Г.Тукайньң талантлы шагыйрь булып җитешүендə 
Госмановлар гаилəсенең роле аз булмаган. Шəһəр мохитендə яшəү,  
«Мотыйгыя» кебек алдынгы мəдрəсəдə, шуның белəн бергə рус 
классында уку Габдулланың дөньяга карашы, шагыйрьлек таланты 
формалашуга уңай йогынты ясамый калмаган. 

Тукай Пушкин, Лермонтов, Крылов, һəм башка 
əдиплəрнең иҗаты белəн таныш була, аларны ирекле тəрҗемə 
итə. Рус теле аша ул инглиз, француз һəм башка халыкларның  
əдəбияты белəн таныша. Шекспир, Байрон, Гетеның да берничə 
шигырен тəрҗемə итə ул. Тукай Җаекта "Пушкин йортына" йөри, 
анда Пушкин, Гоголь, Кольцов, һəм башка рус əдиплəренə 
багышланган кичəлəрдə катнаша. 

Пушкин белəн Тукай икесе дə гаилə бəхете татымаганнар. 
Бу да аларның охшашлыгы. Лəкин аларның уртаклыгы 
тирəндəрəк ята. Пушкин гади халыкның тормышы турында уй-
лана торган əсəрлəр иҗат иткəн, Тукай да гади кешелəрнең язмы-
шын, халык тормышын кайгыртып яза. 

Пушкин 1824 елда рус теленə Веревкин тəрҗемə иткəн 
Коръəнне укый һəм тулысынча өйрəнеп чыга. Аның изге Коръəн 
тəэсире белəн язылган "Подражание Корану" дип исемлəнгəн ши-
гъри җыентыгы чыга. Пушкин иҗат иткəн "Алтын əтəч" əкияте 
гарəп халык əкиятлəреннəн алынган була. Тукай аны татарчага 
тəрҗемə итə. 

Тукай Пушкинны хөрмəт итеп, "Хəзрəти Пушкин" дип 
атый. Тукай рус шагыйрьлəренə ияреп, күп əсəрлəр яза. "Көзге 
җиллəр", "Миллəтемə", "Үз-үземə" шигырьлəре шундыйлар. 

Ул үзен кеше һəм шагыйрь буларак, Пушкин һəм Лермонтов 
белəн янəшə куя. 

"Шигьре Лермонтов вə Пушкин саф диңгез ул, 
Хəзрəти Пушкин вə Лермонтов, Тукай -өч йолдыз ул", - дип 

яза "Җавап" шигырендə. 
Берничə елдан, җизнəсе үлгəч, "Мотыйгия" мəдрəсəсенə 

күчə, ягъни ундүрт яшьлек малай үз көнен үзе күрə башлый. 
Мəдрəсəдə җаның  рəхəт! Беркемнең дə күзенə карап тормыйча, 
беркемгə дə баш имичə, хөр яшисең, үзеңчə яшисең.. Җитмəсə, 
иптəшлəр арасында күңелле. Мендəр сугышы дисеңме, сукыр 
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тəкə уйнаумы, əкият сөйлəшүме-хозурның хозуры. Болар белəн 
инде Габдулла яхшы таныш. Ул җизнəсе исəн чакта ук мəдрəсəдə 
кунгалап йөргəн. 

Мəдрəсəдə Габдулланың тагын бер сыйфаты ачылып китə: 
җырга оста икəн ич ул. Дөрес, замандашларының əйтүенə 
караганда, аның тавышы артык матур да, көчле дə түгел икəн. 
Əмма ниндидер үтə бер моң белəн, көйнең һəр борылышындагы 
күчешлəрне бөтен нечкəлеге белəн биреп җиткерүе, аның җырлавы 
матур тавышлы җырчыларныкыннан ким тəэсир итмəгəн. 
Тормышының бу вакытында Тукайга Мотыйгулла хəзрəт ярдəм 
итə. Ул Уральскийда бу вакытта имам һəм ахун булып тора. 
Мотыйгулла хəзрəт бик галим, зыялы кеше була, борынгы 
Көнчыгыш фəлсəфəсен,  шигъриятен яхшы белгəн, астрономия 
буенча да белемле кеше була. 

Габдуллага шигырь иҗат итү серлəрен беренче булып 
өйрəтүче дə - Мотыйгулла хəзрəт. Ул узенең улы Камиль 
Мотыйгыйга типография сатып ала. Тукайның журналистлык 
эшчəнлеге Камиль Мотыйгый белəн бергə башлана. Билгеле инде 
Камилнең төс-кыяфəте, үзен тотышы, күп җирлəрдə булып, күп 
нəрсə күргəнлеге, күп белүе 16 яшьлек Габдуллага шактый көчле 
тəэсир иткəн. Ул аңа якынаерга, аңардан өйрəнергə 
тырышкан. Габдулланы тагын К.Мотыйгыйның яңалыкка 
омтылуы, кайнап торган энергиясе үзенə тарткан. 

Габдулла типографиядə корректор, редактор булып эшли, 
үзенең əсəрлəрен дə чыгара. «Фикер» газетасының беренче 
санында ук Г.Тукайның "Ник йоклыйсың, мужик" дигəн шигыре 
басылып чыга. Габдулла Тукай Камиль  Мотыйгый белəн  
«Əлгасрелҗəдид», «Уклар» сатирик журналларын да чыгара. 

Булачак шагыйрь 1902-1904 елларда җинел һəм күп 
язган. Чөнки Габдулла инде шигырь техникасын үзлəштерде, 
рифма үзеннəн-үзе килə. Үрнəклəр дə җитəрлек.  Аннан да бигрəк, 
ул тормыштан алып язарга кирəклеген төшенде. Тукайның 1906 ел 
урталарыннан алып 1907 елньң көзенə кадəр язганнарын да аз дип 
булмый. Иллелəп шигъри əсəр, шулар эчендə бер поэма, иллегə 
якын мəкалə һəм фельетон. Əмма хикмəт санда түгел-хикмəт 
Тукайның шагыйрь һəм публицист буларак гаять тиз үсəендə. 
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Хикмəт-сыйфатта. Тукайның бу чорда ук нинди югарылыкка 
күтəрелүен күз алдына китерү өчен атаклы "Шүрəле" əкият-
поэмасының шушы чорда язылуын  искə алу да җитə. Тукай, 
Уральскидан тыш, татарлар яши торган төбəклəрдə нəкъ менə 
1906 елның икенче яртысыннан башлап язылган шигырьлəре 
белəн таныла. Дөрес, киң халык массасы тарафыннан танылу түгел 
əле бу. Чөнки аның "Су анасы", "Кəҗə белəн сарык" кебек 
экиятлəре, "Печəн базары яхут яңа Кисекбаш" исемле поэмасы, 
балаларга багышланган шигырьлəре əле язылмаган, бер генə 
китабы да укучы кулына барып кермəгəн.  

Безнең Габдулла моңарчы да талантына һəм шагыйрьлегенə 
нык ышана иде. Хəзер исə китабы күренекле һəм зəвыклы 
Гыйльметдин Шəрəф кебек китап нəшрияты җитəкчесе 
тарафыннан кабул ителгəч, болай да кечкенə Җаек Габдуллага 
тагын да таррак булып тоела башлый. Канатлар ныгыган бөркет 
баласының, тар оядан чыгып, киң дөньяга очасы килə. Кая? 
Билгеле инде, Казанга. Кечкенə Апуш хəзер зуп-зур Тукай булды. 
Ул-шагыйрь. Аның халкына, миллəтенə биргəн олы вəгьдəсе бар. 
Бу вəгъдəне ул татар мəдəниятенең үзəге-Казанда гына үти 
алачак. 

Моңа тагын Уральскига килеп төшүеннəн үк башланган 
һəм унбер-унике ел дəвамында бер дə ташлап тормаган сагынуын 
да өстик. Балачагы никадəр генə ямьсез үтмəсен, туган туфрак -
газиз. Кимсетелүлəр һəм ачлык-ялангачлык инде онытылган, 
сирəк кенə була торган кечкенə шатлык һəм куанычлар исə, 
вакытның зəңгəр томанына өртелеп, матур булып зураеп 
күренəлəр, дулкынландыралар. Кырлай урманы, чəчəкле 
болыннар, тар инеш һəм чишмə буйлары Габдулланың йөрəген , 
туктаусыз чакырып торалар. Казанның үзен инде əйтəсе дə юк. 
Бала чагында гаять мəһабəт булып куренгəн таш кала унике 
елдан соң аның хыялында, һичшиксез, нур эчендə йөзə торган 
əкият шəһəре булып калыккан. Аннан да бигрəк, ул татар 
миллəтенең, татар халкыньң мəдəният үзəге. Анда Гаяз 
Исхакый бар, Галиəсгар Камал бар. 

Бу чыгышны тəмамлап мин шуны эйтəсем килə: Тукай 
тормышында "Җаек шəһəре зур һəм əһəмиятле урын алып 
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торган. Ул инде Казанга үткен телле, дөреслек өчен көрəшүче 
кыю яшь шагыйрь буларак китеп бара. 
 

Əдəбият: 
И.Нуруллин "Монды саз чьщнары" Казан: Татарстан китап 
нэшрияты, 2000.-Ə.Фəйзи "Кечкенə Апуш" Казан: Татарстан 
китап нəшрияты, 1993.-Ə.Фəйзи. Əсəрлəр биш томда. Казан: 
Татарстан китап нəшрияты ,1985. 
 
 

Якупова М.Р. 10 нчы мəктəп укучысы, 
Фəнни җитəкче: Хəбирова Л.Ə., 

татар теле һəм əдəбияты укытучысы 
 

ТУКАЙ ЯНƏШƏСЕНДƏ ХАТЫН-КЫЗЛАР 
 

“Дөньяда бик аз булыр чын шагыйрь Габдулладай 
Ул - караңгы төндə яктырткан матур, ак тулган ай”. 

(Шəехзадə Бабич) 
 “Килер заман: һəр язучының үзен, сүзен вə шəхси 

тормышын энəсеннəн җебенə кадəр тикшереп чыгарлар”, - дип 
язган иде бөек шагыйребез Габдулла Тукай. Ул заман килде. 
Еллар узган саен Тукай иҗатының мəгънəсе тирəнрəк ачыла 
бара. Ə 2011 ел Татарстан Республикасында Тукай елы итеп 
игълан ителгəч, аның җиһанга ямь, яктылык биргəн, яшəү көче 
бөркеп торган бай һəм күп тармаклы иҗатына,  тормышына 
игътибар тагын артты. 

Фəнни эшебезнең темасы: “Тукай янəшəсендə хатын-
кызлар”. 

Сайлаган темабызның актуальлеге. Халкыбызның 
күренекле улы, бөек шагыйре Габдулла Тукайның тормышы һəм 
кабатланмас иҗаты турында күп язылды, күп укылды. Əдəбият 
белгечлəребез һаман да аның биографиясенең ачыкланып бетмəгəн 
кайбер фактларын тикшерəлəр, истəлеклəрен барлыйлар. Алар 
арасында бүгенгə кадəр “Тукай хатын-кыздан качкан” дигəн фикер 
яши. Бу чыннан да шулай микəн соң? Дөрес булса, ни өчен Тукай 
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алар белəн аралашудан баш тарткан? Моның сəбəплəре нидə 
булган? Без дə үзебезчə шул сорауларга җавап эзлəү эшенə 
алындык.  

Төп максатыбыз-Тукай янəшəсендə булган, аның белəн 
аралашкан  хатын-кызларны ачыклау. Хезмəтебезнең тикшерү 
объекты – Габдулла Тукайның шəхси тормышы, ə тикшерү 
предметы – Тукай янəшəсендə хатын-кызлар. 

Кулланылган чыганаклар. 
Эш барышында төрле чыганакларга мөрəҗəгать итəргə 

туры килде. Фəнни эшне башкарып чыгу өчен 15 чыганакка 
анализ ясалды. 

Эшнең структурасы. 
Фəнни эшебез кереш, төп өлештəн, йомгаклаудан, 

əдəбият исемлегеннəн һəм  кушымтадан (презентация) тора.  
Максатыбызны тормышка ашыру өчен эшебезнең 

бурычларын да билгелəдек: 
1. Габдулла Тукай турында истəлеклəрне барлау, 

чыганаклар туплау. 
2. Тукай белəн бəйле хатын-кызлар исемлеген төзү.  
Беренчедəн, бу-Тукаебызның əнисе Мəмдүдə.    
Икенчедəн, Тукайның тормышында эз калдырган, аңа 

күңел җылысын кызганмаган Зиннəтулла бабасының кызы 
Саҗидə һəм  Газизə - əтисенең сеңлесе. 

Өченчедəн, Нəни Габдулланы башлап гыйлем дөньясына 
алып кергəн, гомере буе Тукайны хөрмəт итеп яшəп, 
шагыйрьнең соңгы сəгатьлəренə кадəр  янына барып йөргəн, 
хəлен белеп торган шəфкатьле ханым-атаклы мөгаллимə, 
шагыйрə Маһруй Габделвəли кызы Мозаффария (Маһруй 
абыстай).  

Дүртенчедəн, аның тирəсендə булган мəгърифəтче 
хатын-кызлар Сəхибҗамал Гыйззəтуллина-Волжская, Гөлсем 
Болгарская, Хөсəен Ямашев белəн Хəдичə апа, китап нашире 
Шиһаб Əхмəрев белəн хатыны Əминə Əхмəрева, Закирə апа 
белəн ире журналист Борһан Шəрəф, гимназия тəмамлаган 
апалы-сеңелле Əминə, Мəдинə Терегулова һəм Зəйнəп, Рабига 
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Габитовалар, Зəйнəп Хəсəни,  Фатиха  Аитова, Суфия 
Колəхмəтова. 

Бишенчедəн, Тукай иҗатында мəхəббəт шигырьлəренең 
тууына сəбəпче хатын-кызлар: Җаекта укыган чакта күз атып 
йөргəн кызы һəм Тукайның бердəнбер сөйгəне- Зəйтүнə 
Мəүлидова. 

3.Тукайны “татар Пушкины” дип йөртсəлəр дə, дəртле 
рус əдибеннəн аермалы буларак, 27 елга якын гомерендə Тукай 
бəхетле сөю хислəрен кичереп өлгермəгəн. Тукайның иҗатына 
гашыйк  туташлар күп булган. Тукайны хатын-кызлар бик 
яраткан. Туташлар аның кайларда йөрүен белү өчен нəрсəлəр 
генə эшлəмəгəннəр, очраклы очрашу ясарга хəйлəлəр корганнар. 
Тик шагыйрь алардан качу юлларын бик тиз эзлəп тапкан. 
Ялгызак, үз эченə биклəнеп яшəүче Тукай үз кайгыларын 
беркайчан да берəүгə дə сөйлəмəгəн. Ə Тукай үзе сөйгəнме? Ул 
хатын-кызлар булган мəҗлеслəрдə күренмəгəн, алар очрарга 
мөмкин җирлəрдəн читтə йөргəн. Бу бит əле аның хатын-
кызларны яратмаган дигəн сүз түгел. Əгəр Тукай хатын-кыздан 
кача, аларны яратмый торган булса, аның мəхəббəт шигырьлəре 
туар идеме икəн? Аның “Мəхəббəт”, “...гə”, “Гашыйк”, “Соңра”, 
“Кулың”, “Кызык гыйшык” һ.б. шигырьлəре моңа дəлил. 

Лəкин туң йөрəкне эретерлек бер туташ була, ул- Зəйтүнə 
Мəүлидова. Тукай аны нибары биш мəртəбə генə күргəн. Əмма 
шагыйрьнең күңелендə мəхəббəт турында берничə гүзəл əсəре 
туу өчен шунысы да җиткəн. Зəйтүнə дə бит үлəр алдыннан: 
“Мөмкин булса, мине Тукай янынарак күмсəгез иде,”- дип, 
үтенечен белдергəн. Кабер ташына Тукайның Зəйтүнəгə 
багышланган беренче шигыреннəн: 

“Очраган юлда, сине күргəн, иелгəн ул бүген; 
Ул шуңар да шатлана бит”,- дигəн сүзлəр язылган. 
Менə шулай ике яшь йөрəк тойгылары турында түгел, 

болай гына да ялгыз калып бер сүз дə сөйлəшмəгəн килеш 
мəңгегə аерылышалар. 

Тукай - яшь, өйлəнмəгəн кеше булган бит, шуңа күрə 
кызлардан оялу- əхлаклы, иманлы яшьлəр өчен бик табигый хəл. 
Тукай хатын-кызларның игътибарыннан качып, оялып йөрсə дə, 
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аның тормыш юлында, янында һəрвакыт укымышлы, зыялы, 
тəртипле һəм тəрбияле, хөрмəткə лаек хатын-кызлар булган. Үз 
чиратында, бөек шагыйребез шигырьлəре аша аларга хөрмəтен, 
мəхəббəтен, күңеленең иң тирəн серлəрен ачып биргəн. 

Габдулла Тукайның шəхесе һəм ул тудырган үлемсез 
əсəрлəр һəрвакыт халык күңелендə калалар. Без бүген дə чиксез 
горурлык хислəре белəн сөекле шагыйребезнең шигырьлəрен 
кабатлыйбыз. Һəр йөрəктə- Тукай моңы, Тукай рухы! 

Татар халкы миллəт булып яшəгəндə Тукай да яшəр, һəр 
туар яз безне Тукай белəн очраштырыр. 

 
Əдəбият: 
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2. Əмирхан Ф. Əсəрлəр. 4 томда. Т. 4.-Казан: Татар. кит. нəшр., 
1986.- Б. 161- 162. 
3. Биктимерова Т. Тукай даирəсендə-хатын-кызлар.- Мəгариф 
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4. Ильина С. Кайдан алсын шигъре шагыйрь.- Мəгариф” 
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Никитина А.Е. 10 нчы мəктəп укчысы 
 

Г. ТУКАЙНЫҢ НƏСЕЛ ШƏҖƏРƏСЕ 
 

Кереш өлеш. 
Кешелекнең иң югары кыйммəткə ия булган 

сыйфатларыннан берсе, мөгаен, Туган илеңə, төбəгеңə, йортыңа 
булган тирəн мəхəббəттер. Социаль тормышка аяк баскан бала 
бик кечкенəдəн үзенең кем икəнлеген, ə иң мөһиме, аның үзенə 
генə хас тормыш юлы булганлыгын һəм иртəме-соңмы үз 
тормышы өчен җавап бирергə кирəклекне аңлый башлый. Чөнки 
кеше тормышы яшəү һəм үлем белəн генə чиклəнми. Чын яшəү 
ул - үз исемең аша нəселеңне, аның матур сыйфатларын дəвам 
итə белү. Ə моның өчен үз барлыгыңны, аның тарихи килеп 
чыгышын аңлау зарури.  

Элек-электəн төрки дөнья кешесе əти-əнисе ягыннан 
җиде буынга кадəр нəселен белеп, алар рухына дога укырга 
тиеш булган. Укымышлыларга тугыз буын бабаларын белү 
талəп ителгəн. 

Һəрбер кеше бик кечкенəдəн үзенең нинди нəселдəн 
килеп чыгып, нинди юлдан барырга тиешлеген тоеп яшəргə 
тиеш. Шул мəгълүм: тамырлары нык булмаган кеше тормыш 
зилзилəлəренə каршы тора алмый. Юкка гына шəҗəрə “агач” 
мəгънəсен аңлатмыйдыр. Тамырлары нык булган агач көчле 
җиллəргə дə бирешмəгəн кебек, үз асылын аңлаучылар, үз 
тамырларын тоючылар тормышта да югалып калмыйлар. 
Тамырлар ул – безнең бабаларыбыз, бабаларыбызның бабалары, 
гаилə традициялəре, бабаларыбызның данлыклы эш-гамəллəре, 
ниһаять, ул синең фамилияң, кушаматың, нигезең, халкың, 
Ватаның. Кайбер гаилəлəрдə иске альбомнар, гаилə ядкярлəре, 
чүп-чарга саналып, аяусыз рəвештə юкка чыгарыла. Менə шулай 
тамырлар чабыла: кайтарып булмаслык зур ялгышлар ясала. 
Соңгы елларда генеалогия фəненə - нəсел тарихын өйрəнүгə - 
шəҗəрəлəр төзүгə игътибар артты. Күплəр чын-чынлап 
үзлəренең барлыгын аңларга: белеп булган барлык бабаларын 
эзлəп табарга тырышалар. Бу – бик күп вакыт сорый торган, 
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катлаулы, четерекле, шул ук вакытта кызыклы һəм бик саваплы 
эш. 

Быел Татарстанда Тукай елы булгач, минем аның 
турында күбрəк белəсем килде һəм мин аның турында 
материаллар туплый башладым.Тукай турында күбрəк белү 
телəге белəн мин фəнни-тикшеренү эше язарга булдым. Мине 
кызыксындырганы- аның нəсел шəҗəрəсе. Үз алдыма шундый 
максат куйдым:1. Тукайның нəселе каян килеп чыккан.2. Ничə 
буын барлыгы билгеле.3. Нəселендə нинди күренекле кешелəр 
булган. 4.Кемнəр аның тормышы һəм иҗатын туплау эше белəн 
шөгыльлəнгəн- шуны ачыклау.  

Татар халык шагыйре Габдулла Тукайның тормыш һəм 
иҗат юлы күптəннəн өйрəнелеп килə. Əдəбият галимнəре бу 
проблеманы игътибар үзəгенə куеп, күп кенə китаплар, 
монографик хезмəтлəр яздылар. 

Тукайга багышланган мемуар əдəбият шактый бай. Үлгəн 
көннəн алып 50-60нчы елларга кадəрге чорда аның турында 
йөзгə якын истəлек язылды. Шулардан кайберлəре архивта 
саклана, күбесе матбугатта да дөнья күргəн. 

Лəкин Тукайның тəрҗемəи хəле əле тарихи эзлеклелектə 
өйрəнелгəн дип булмый. Минем уйлавымча, һəр кеше бөек 
Тукай турында белергə тиеш. Аның өчен төрле өстəмə китаплар 
укырга,  интернетка да мөрəҗəгать итəргə кирəк. Быел Тукай 
турында бигрəк тə күп телгə алына, чөнки аның тууына 125 ел 
һəм быел Татарстанда Тукай елы дип игълан иттелəр. Шуңа күрə 
бу тема быел бик актуаль. 

Төп өлеш. 
Нəрсə ул шəҗəрə? 
Шəҗəрə ул – чал тарихка батыр тəрəзə, Күз яздырсаң, шул 

тəрəзəдəн атар ядрə. Ал бер үрнəк – бал кортлары төзи кəрəз, Син 
дə ятма, кор ояңны, үр шəҗəрə. Шəҗəрəдə - чал тарихы 
бабаларның, 
Бүгенгең дə, килəчəгең, балаларың. Корымасын шəҗəрəңнең 
тамырлары, Урын алсын оныкларның оныклары. 

Шəҗəрə ул – ыру-кабилə тарихына бəйле вакыйгалар, 
нəсел-нəсепнең таралуы, ата-бабалар исемлеге теркəлгəн кулъязма 



 19

истəлек. Борынгы заманда шəҗəрə тармакланып үскəн агач 
формасында төзелгəн. Бу бик дөрес, чөнки агач җир эченə киткəн 
тамырлары аша кемлегеңне белү өчен, иң беренче чиратта, туган 
җир, туган авыл тарихына мөрəҗəгать итəргə кирəк. 

Шəҗəрə - ул нəсел – ыругыңның кемнəн башлап, ничек 
тармакланып китүен күрсəткəн, нəсел агачы. 

Нəсел – ыру тарихлары белəн кызыксыну дөньядагы күп 
халыкларга таныш. Мөселман – ислам дөньясы  үзенең мəдəни –
рухи системасына шəҗəрəлəр белүне керткəн. Һəр мөселман 
үзенең  əтисе һəм əнисе ягыннан җиде буын бабасын белергə тиеш 
була. Ə галим кешелəрдəн  тугызар буын бабаларын белү талəп 
ителгəн.  

Татар телендə шəҗəрə сүзенең  күп төрле синонимнары 
сакланган : шəҗəрə - тарих, нəсел шəҗəрəсе, шəҗəрə китабы, нəсел 
агачы, тарих һ.б. 

18 нче гасырдан калган татар кулъязма китаплары 
битлəрендə шактый гына шəҗəрə текстлары булган.  

19 нчы гасырга кергəч, татар шəҗəрə текстлары белəн 
И.Хəлфин, К. Фукс,  Ш. Мəрҗани, Х. Əмирхан, Р. Фəхретдинов. С. 
Шпилевский кебек галимнəр кызыксынып, аларны туплап, 
үзлəренең хезмəтлəрендə тарихи чыганаклар итеп файдаланганнар.  

20 нче гасыр башында (бигрəк тə 1905 нче елдан соң)   
газета - журнал битлəрендə татар шəҗəрəлəре басылып тарала 
башлый. Халык кулларында йөргəн аерым каллиграфлар  
тарафыннан язылган пəйгамбəрлəр, солтаннар шəҗəрəлəре 
ташбасма ысулы белəн нəшер ителеп, татар шəҗəрəлəре белəн 
халыкның кызыксынуын үстерəлəр. Шушы чорда татар басмалары 
тəэсире белəн казаклардан да шəҗəрəлəр төзеп чыгаручылар 
күренə башлый. Бу дəвердə татар галимнəре Ш. Мəрҗани, Р. 
Фəхретдин, Һ. Атласи, С. Вəлиди, Г. Рəхим кулларында  татар 
шəҗəрəлəре текстларының бай коллекциялəре туплана. Ризаэтдин 
бине Фахретдин тарафыннан татар һəм башкорт шəҗəрəлəреннəн 
беренче җыентык төзелə. Кызганычка каршы, ул җыентык 
эшлəнеп бетми һəм аны басарга мөмкинлек тə калмый. Тамырлар 
никадəр тирəнрəк китсə, агачлар шулкадəр тотрыклырак, җил 
давылларга бирешмəүчəнрəк булалар. Шуның кебек үк 
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хылыкларның тарихи тамырлары да никадəр тирəнрəк 
катламнардан үсеш алсалар һəм ул катламнардан бүгенгə килеп 
җиткəн хəбəр - өн никадəр тулырак булса, халыкның язмыш - 
тəкъдире, үткəн юлы да вакыт көзгесендə шулкадəр үк тулырак 
гəүдəлəнə. Бу бик тə мөһим, чөнки үткəннəр белəн килəчəк 
арасында җанлы бəйлəнеш булганда гына нəсел агачы тере 
булачак һəм гасырлар дəвамында бирешмичə шаулап үсеп 
утырачак. Шəҗəрəлəр исə (бүген сүз шул хакта барачак) тамырдан 
кəүсəлəргə, ягъни ерак үткəннəрдəн бүгенгə “Тереклек суы” ташып 
торучы җепселлəр ул.    

Дөньяда күп халыклар элек - электəн үзлəренең, күренекле 
кешелəрнең нəсел - нəсебе белəн кызыксынганнар, шəҗəрəлəрен 
төзегəннəр, аларны гасырлар буе саклаганнар һəм саклыйлар. 

Халкыбызның бөек шагыйре Г.Тукайның турыдан - туры 
туганы һəм шулай ук никах буенча булган туганнарыннан ике йөз 
егерме өче күрсəтелгəн беренче шəҗəрə 'Казан утлары' 
журналының 1986нчы ел дүртенче санында басылып чыкты. Ул 
шəҗəрəне Тукайның əнисе ягыннан бабасы Зиннəтулла балалары 
турында архив документлары нигезендə, ə балалары турында 
шагыйрьнең əле исəн булган олы һəм урта яшьтəге туганнарының 
үз нəселлəре хакында сөйлəгəн, язган һəм имзалары расланган 
истəлеклəре нигезендə ясалган. Бу истəлеклəр аерым китап булып 
Тукайның 100 еллыгына басылып чыкты ('”Тукай эзлəреннəн” 
дигəн баш астында Татарстан китап нəшрияты 1985нче елда 
чыгарды). Монда шагыйрьнең шəҗəрəдə күрсəтелгəн 
туганнарыннан йөздəн артык кешенең фоторəсемнəре, кайбер 
документлары һəм карта – схемалар тупланган. 

Сөекле шагыйребез Габдулла Тукайның нəсел-нəсəбен, 
кардəш-ыруларын өйрəнүгə Зəкия Рəсулова бик күп көч куйды. Ул 
бөек Тукай эзлəреннəн йөреп күп җирлəрдə булды. Арча—Əтнə 
якларын аркылыга-буйга айкап чыкты. Мəскəү, Ленинград, 
Казахстан, Ерак Көнчыгыш якларына барды. Шуларның нəтиҗəсе 
буларак, ул 1985 елда «Тукай эзлəреннəн» дип аталган китап 
чыгарды һəм анда шагыйрьнең əтисе һəм əнисе ягыннан булган 
нəсел җəдвəллəрен бастырып чыгарды. Аннан соң да Зəкия апа 
Тукай турында мəгълүматлар туплавын дəвам итте, яңа 
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табышларын газета-журналлар аша халкыбызга җиткерə килде. 
Əйе, миллəтебезгə бик тə игелекле эш эшлəп калдырды Зəкия 
Əхмəт кызы Рəсулова. Ул 1999 елның октябрь аенда үзе туган 
Казан шəһəрендə 83 яшенə җитеп вафат булды. Авыр туфрагы ана 
йомшак мендəр дə, җылы юрган да булсын. 

Габдулла Тукай 1886 елның 14 (26) апрелендə элекке Казан 
губернасының Казан өязе Мəңгəр волостенə караган Кушлавыч 
авылында мулла Мөхəммəтгариф бине мулла Мөхəммəтгалим 
гаилəсендə дөньяга килə. Əтисе Мөхəммəтгариф 1864 елның 30 
апрелендə Кышкар мəдрəсəсендə муллалыкка указ алып Кушлавыч 
авылының икенче мəхəллəсенə мулла итеп билгелəнгəн була. Ул, 
истəлеклəргə караганда, «уртача буйлы, коңгырт чəчле, зəңгəрсу 
күзле, матур борынлы кеше булган. Үзе телгə-сүзгə бик оста, 
мəзəкчел булып, кием-салымны да купшы кияргə яраткан. Башына 
кырпулы каракүл бүрек киеп, аны аз гына кыңгыр салып җибəрə 
торган булган». Мөхəммəтгарифның хатыны Бибигафифə 
Сираҗетдин кызы 1885 елның 28 апрелендə (яңа стиль белəн 10 
майда) бала тапканда кан китеп 42 нче яшендə вафат була. Шуннан 
соң Мөхəммəтгариф хəзрəт 8 яшьлек кызы Газизə, 13 яшьлек улы 
Мөхəммəтшəриф белəн тол кала. Ул Зиннəтулла Зəйнелбəшир улы 
Əмиров дигəн Өчиле авылы имамының Камилə исемле беренче 
хатыныннан туган Бибимəмдүдəгə өйлəнə. Менə шушы никахтан 
Габдулла Тукай туа. Əтисе аны метрикə кенəгəсенə 
«Габдуллаҗан» дип теркəгəн. Кызганыч ки, баланың əти-əнисе бик 
иртə үлеп китə. Əтисе Мөхəммəтгариф 1886 елның 29 августында 
(яна стиль белəн 10 сентябрьдə), Бибимəмдүдə исə 1890 елның 
18(30) гыйнварында бакый дөньяга күчəлəр. Беренчесе — 44, 
икенчесе 25 яшендə була. Əтисеннəн Габдулла 4 ай ярымлык, 
əнисеннəн 3 яшь тə 7 айлык булып ятим кала. «Мəмдүдə 
озынчарак йөзле, сызылып киткəн кара кыйгач кашлы, матур 
кылыч борынлы, төскə-биткə чибəр, матур буй-сынлы, кирəк чакта 
шигырь белəн җавап бирə торган оста телле, үзе тегү-чигүгə маһир 
бер мөлаем сылу булган». Əйе, Габдулла Тукай əтисе ягыннан да, 
əнисе ягыннан да муллалар нəселеннəн. Габдуллада зыялы затлар 
каны аккан. Əмма хəзергə кадəр «Тукаев» фамилиясенең кемнəн 
килүе, ана Габдулла Тукай нинди мөнəсəбəттə булуы 
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ачыкланмаган. Шагыйрь нəселендə Тукаев — Тукаева 
фамилиялəрен йөртүче бер кеше дə юк. Барысы да диярлек 
үзлəренə фамилия итеп əтилəренең исемен алганнар. «Атаклы 
кешелəр тормышы» сериясендə «Габдулла Тукай» китабын 
чыгарып Ибраһим ага Нуруллин да моның ахырына чыкмады. Ул 
да элекке картлардан ишеткəн риваятьлəр белəн генə чиклəнүен 
белдерде. Берəүлəре шагыйрьнең ерак бабалары арасында 
Туктаргали исемле кеше булуын һəм аны кыскартып Тукай дип 
йөртүлəрен əйтəлəр, икенчелəре Кушлавыч авылындагы Тукый 
тавын Тукайның борынгы бабасына бəйлəп сөйлилəр. 

Габдулланың мəктəп елларында Гарипов (Гарифов — əтисе 
Мөхəммəтгарифтан) фамилиясе белəн йөрүе хакында истəлеклəр 
бар (Ярулла Моради). Ни генə булмасын, кемнəрдер шагыйрь 
нəселендə Тукай исемле кеше булуын белгəннəр һəм тора-бара 
шуны Габдуллага да җиткергəннəр. Тукаев фамилиясе юктан бар 
булмаган, əлбəттə. Мəрхүмə Зəкия апа Рəсулова хезмəтлəрендə 
шагыйрьнең нəселен күрсəткəн менə мондый исемлек ярылып ята. 
Габдулла Тукай — аның атасы Мөхəммəтгариф, аның атасы 
Мөхəммəтгалим, аның атасы Шəмсетдин, аның атасы Мортаза, 
аның атасы Туктулы бабай. Кем белə, бəлкем əнə шул Туктулы 
бабайны Тукай дип йөргəннəрдер. Шагыйрьнең əтисе 
Мөхəммəтгариф бу хакта тəгаен гына белгəндер, билгеле. Бəлкем 
шул Туктулы бабайның атасы Габдуллаҗан булып, булачак 
шагыйрьгə исем дə шуның хөрмəтенə — җиденче буын бабасы 
хөрмəтенə бирелгəндер. Алдагы эзлəнүлəр моңа ачыклык кертер 
əле дип өметлəник. 

Габдуллаҗанны (Габдулланы) кыскартып Габдекəй дип 
атау гадəте булган. Габдекəйдəн Габдукаев, Абдукаев, Тукаев 
фамилиялəре ясалган очраклар бар. 

Габдулла Тукайның əнисе Бибимəмдүдə ягыннан 
шəҗəрəдəге төп исемлек: Бибимəмдүдə, аның атасы Зиннəтулла, 
аның атасы Зəйнелбəшир, аның атасы Əмир (Əмирхан) була. Бу 
исемлектəге Зиннəтулла хакында замандашларының җылы сүзлəре 
байтак. Ул китап яратучы, язу-сызу белəн дə шөгыльлəнүче кеше 
булган. Кайбер шигырьлəре дə сакланып калган. Ул Пермь 
ягыннан, Гайнə иленнəн Кышкар мəдрəсəсенə укырга килгəн. 
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Соңыннан мөэзин булып Кушлавычта эшлəгəн. Ə инде Өчиле 
авылы мөселманнарының соравы буенча аларга имам буларак 
хезмəт итə. Менə шул хəзрəтнең Камилə исемле беренче хатыны 
аңа Бибимəмдүдə исемле бердəнбер кызын бүлəк итə һəм озак та 
тормый вафат була. Бибимəмдүдə булачак бөек шагыйребезнең 
газиз анасы. Ул да дөньяга фəкать бер генə бала — Габдулланы 
гына таба. Шулай да ата-баба ягыннан Габдулла Тукай нəселенең 
шəҗəрəсе һаман тармаклануын дəвам итə. Əйтик, Тукайның апасы 
(ата бер, ана башка) Газизə Зəбирова, я булмаса əтисе белəн 
бертуган Газизə Госманова, Фаизə Шəмсетдиноваларнын 
балалары, оныклары, туруннары хакында озын һəм күп итеп язарга 
мөмкин булыр иде. Мəсəлəн, Зəкия апа Рəсулова язганча, Газизə 
Зəбированың алты баласы була. Шуларның берсе яшьтəн үк үлə. 
Олы кызы Гайшə исə студент чакта вафат була. Вəли исемле улы 
СССР Фəннəр академиясенең тарих фəннəре ассоциациясе гыйль-
ми секретаре. Аның Раҗия — медицина хезмəткəре, Сəлим — су 
асты көймəсе командиры, Рөстəм — инженер-механик, исемле ба-
лалары була. Газизə Забированың Гали исемле улы мехчы булган, 
гражданнар сугышында Чапаев дивизиясе составында сугыша. 
Аның Суфия, Рəшит, Рəисə, Рафаэль исемле балалары туып 
үскəннəр. Газизə апаның Фаизə исемле кызы Ленинградта «Эрми-
таж»да фəнни хезмəткəр булып эшлəгəн. Ə инде кече улы Хөсəен 
югары белем алып төзүче-инженер һөнəрен үзлəштерə. Ул Бөек 
Ватан сугышында башыннан ахырына кадəр катнаша, күп кенə ор-
ден-медальлəр белəн бүлəклəнə. Аның өч кызы була. Əлфия белəн 
Наил архитектор булалар. Төпчек кызлары Дилəрə дə Мəскəү ар-
хитекторлар институтын тəмамлый, аннан соң Казан төзүче-
инженерлар институтында хезмəт куя. Тукай — халык шагыйре, 
татар халкының мəшһүр улы. Ул үзенең иҗаты белəн бөтен төрки 
дөньяга хезмəт итə. Без Тукайны бишектəн үк ишетеп белəбез, 
аның шигырьлəре, җырлары, əкиятлəре белəн əсирлəнеп үсəбез, 
һəр җанда шагыйрьгə булган җылылык арта бара. Шагыйрь һəм 
Кеше буларак, Тукай - мəңге кабатланмас, мəңге уникаль шəхес. 
Күклəрне яктыртып, һава сафландырып узган яшендəй гомере 
белəн ул халкыбызның əдəби, мəдəни, рухи күгендə җуелмас эз 
калдырды. 
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Йомгаклау өлеше. 
 “Илен белмəгəн – игелексез, халкын белмəгəн – холыксыз, 

нəселен белмəгəн – нəсəпсез” дип юкка гына əйтмəгəн 
халкыбыз.Адəм балаласына җиде бабасын белү фарыс, дигəннəр 
борынгылар. Шул вакытта гына кеше туган иленең, туган 
төбəгенең, туган йортының үткəнен, үз халкының чыгышын белə. 
Шуның өчен дə безгə бүген үз шəҗəрəлəребезнең тарихын, туган 
авылның үткəнен белү, өйрəнү, туган төбəкнең тарихи урыннарын 
хөрмəт белəн саклау  кирəк. 

Шəҗəрəлəр безгə халкыбызның үткəн юлын, чал тарихын 
сөйли. Шəҗəрəлəр арта барган саен, без үз җиребездə яшəгəн 
халыкның кəсебен, аралашу культурасын, гореф – гадəтлəрен 
белəбез.Йомгак ясап шуны əйтəсе килə: һəр кеше Тукайны 
өйрəнергə, аның турында күбрəк белергə тиеш.Тукайның 
тормышын һəм иҗатын тикшереп язган хезмəтлəр байтак санда. 
Аны укып сөйлəргə бик күп вакыт талəп ителə. Шулай да алга 
куйган максатыма ирештем дип уйлыйм. Мин бу фəнни эшемдə 
үземə бик күп яңа мəгълүмат алдым, белемемне тагын да 
тулыландырдым. 
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Гыйбадуллина Г.Ш., 
Кол Гали исемендəге милли китапханə мөдире 

 
ТУКАЙ МИРАСЫН ӨЙРƏНҮДƏ КОЛ ГАЛИ 

ИСЕМЕНДƏГЕ МИЛЛИ КИТАПХАНƏНЕҢ ЭШ 
АЛЫМНАРЫ 

 
                      “Тукай моңа кадəр тарих белгəн 

                 Татарларның иң бөеге...” 
М.Кəрим 

 
Тукайны зурлау, аның бөеклеген буыннардан-буыннарга 

җиткереп бару – безнең изге бурычыбыз. 
Əдипнең күпкырлы иҗатын өйрəнү, пропагандалау – ул 

Татарны, аның борынгы тарихлы, бай эчтəлекле əдəбиятын, 
газиз ана телебезне һəм рухи мирасыбызны өйрəнү, олылау 
дигəн сүз. 

Шəһəребез быел бик зурлап 45 еллык юбилеен бəйрəм 
итəргə əзерлəнə. Кол Гали исемен йөртүче милли 
китапханəбезнең дə ачылуына 30 нчы августта 5 ел тула. 
Кечкенə генə юбилей... 

Бераз гына аның тарихын исегезгə төшереп узыйк. Ул 30 
нчы августта, шəһəрнең 40 еллык юбилеена тəгаенлəп, Г.Тукай 
исемендəге үзəк китапханəнең татар əдəбияты һəм туган якны 
өйрəнү бүлеген һəм Кол Гали исемен йөртүче 30 нчы санлы 
татар китапханəсен берлəштереп оештырылып тулы күəтенə 
эшлəп китте. 

Алдыбызга куелган максатка ирештек: əдəби əсəрлəр аша 
халкыбыз күңеленə матурлык һəм сафлык иңдерү, 
шəһəрдəшлəребезне рухи яктан баетырга, милли үзаң уятырга 
тырышу - үз нəтиҗəлəрен бирə дип əйтергə тулы җирлек бар. 

Китапханəбезнең шəһəрдə үз йөзе бар: бирегə олылар да, 
кече яшьтəгелəр дə бик телəп йөрилəр, без үткəргəн мəдəни 
чараларда актив катнашалар. 

Китапханəнең төп байлыгы – аның китап фонды һəм 
белешмə – библиографик аппараты. Хəзерге көндə китап 
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фондында 19473 данə басма исəплəнə, шуның 9379 татар 
телендə, бу сан барлык фондның 49 %ын тəшкил итə.  

Фондны баетып, китап укучыларыбызның ихтыяҗларын 
тулырак канəгатьлəндерү өчен 78 исемдə вакытлы матбугат 
алдырабыз, шуның  33е татар телендə. 

Китапханəбездə 6 китапханəче, 1 библиограф эшли. 
Барыбыз да – 2 дəүлəт телендə бик рəхəтлəнеп сөйлəшə, эш-
гамəл кылуыбыз белəн горурланып эшлибез. 

Шəһəребездə бердəнбер милли китапханə буларак, 
эшчəнлегебезнең беренче көннəреннəн үк анда һəрчак Тукай 
рухын саклау, китап укучыларыбызны аның иҗаты белəн 
якыннан таныштыру максаты белəн янып яшибез. Бөек шəхес 
турында күбрəк укыган, күбрəк белгəн  саен ул күңелгə һаман 
якыная, иҗаты яңа яктан ачыла бара. Бөек Тукаебызның 
искиткеч бай, күпкырлы иҗаты бүген дə үсештə, кулланылышта. 

Иң мөһиме, китапханəбезнең Тукай иҗатын 
пропагандалауда инде сыналган, уңай нəтижəлəре дə күренгəн 
үз традициялəре бар, аны сүрелдерми дəвам иттерə алырлык 
сəлəтле хезмəткəрлəребез – китапханəчелəребез бар. 

Китапханəбездə бөек əдипнең китаплары һəрвакыт 
кулланылышта йөри. Бүгенге көндə китапханə фондында аның 
төрле елларда дөнья күргəн сайланма əсəрлəре (4 томлык; 5 
томлыгы), тормыш юлын һəм иҗатын яктырткан энциклопедия-
дисклар коллекциясе, мультимедия җыентыклары, DVD  
китаплар, шагыйрьнең рус телендə дөнья күргəн  əсəрлəре, 
балалар өчен нəшер ителгəн əкият-поэмалары, төрле теллəргə 
тəрҗемə  ителгəн əсəрлəре, иҗатына күзəтү ясалган фəнни 
монографиялəр, əдип турында хатирəлəр һəм истəлеклəр 
тупланган җыентыклар, фотоальбомнар, күренекле шəхеслəр 
һəм шагыйрьлəребезнең Г.Тукайга багышланган шигырьлəре, 
юбилейлары уңаеннан дөнья күргəн газета-журнал 
материаллары укучыларыбызның күпсанлы сорауларына тулы 
җавап табарга ярдəм итəлəр. 

Укучыларның  кызыксынуларын, сорауларын тулырак 
канəгатьлəндерү өчен “Габдулла Тукай” исемле электрон 
мəгълүмат базасы ярдəмгə килə һəм бүгенге көндə анда 964 язма 
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теркəлгəн. 
Татар һəм рус теллəрендə традицион карточкалы 

картотека да алып барыла. Анда Тукай турында тулы материал 
тупланган. Мəгълүматлар тематик рубрикаларда, ə рубрикалар 
эчендə кире (обратная) хронологик тəртиптə бирелгəн һəм алар 
актуаль темалар белəн даими тулыландырылып торалар. Менə 
яңа гына кертелгəн рубрикаларның кайберлəре: 

“Тукайның 125 еллыгына” 
 “Тукай һəм дин: бүгенге көн күзлегеннəн...” 
 “Тукай премиясе лауреатлары – безнең якташларыбыз” 
 “Тукайның мəхəббəте” 
 “Түбəн Камада Тукайга багышланган урыннар” һ.б. 
Боларга өстəп, китапханəбездə “2011 ел – Бөек Тукай 

елы” исемле тематик папка эшлəнеп, анда ксерокс аша чыгарып, 
газета-журнал битлəрендə дөнья күргəн, бик кызыклы язмалар 
тупланды. Папка укучыларыбыз өчен зур ярдəмлек булып тора. 

Һəркем шагыйрьне үзенчə кабул итə, һəркемнең үз Тукае 
бар: дөньяны аңлый башлаган бала өчен ул – əкиятче, мəктəп 
укучысы өчен – намуслы һəм тырыш бала, калəм тибрəтүче өчен 
– остаз, ə күпчелек өчен – яраткан шагыйрь. Көндəлек эшебездə 
менə шушы хакыйкатьне истə тотып эшлибез. 

Ел саен, Тукай көннəре уңаеннан, төрле  мəдəни чаралар 
уздырыла. Һəръелны шагыйрьнең тормышы һəм иҗатына 
багышланган мəгълүматле бик бай  китап күргəзмəлəре 
оештырыла. Аларның исем-атамалары гына да бу эшкə бик зур 
җаваплылык тоеп, иҗади якын килүебезне күрсəтə. 

 “Тукай – безнең шигъри кыябыз, 
Ə тормышта – рухи кыйблабыз...” 
 “Без – бəхетле, без шагыйрьле халык 
Без – Тукайлы халык мəңгегə.” 
 “Тукай җырларында яши халык җаны 
Тел бетмəсə, көй үлмəсə – мəңге даны...” кебек күренекле 

шагыйрьлəребезнең шигъри юлларыннан алынган өзеклəр китап 
укучыларыбызның игътибарын үзенə тартып торалар. 

Əйтергə кирəк, бу күргəзмəлəр һəрвакытта да əңгəмəлəр, 
китапларга күзəтүлəр, шигърият сəгатьлəре, викториналар кебек 
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сөйлəм формалары белəн тулыландырылып укучыларга 
Тукайның тормыш юлы һəм иҗаты хакында бик күп яңа 
мəгълүмат ирештерəлəр.  

Ел саен бу кургəзмəлəрне Экспресс-күргəзмəлəр 
тулыландыра. Һəръелны, Тукай исемендəге Дəүлəт премиясе 
лауреатларының исемнəре билгеле булу белəн, китап 
укучыларга бу мəгълүматны тиз арада ирештерү ниятеннəн 
чыгып эшлəнə. “Алхəбəр! Ел лауреатлары” дип исемлəнгəн бу 
күргəзмəлəр укучыларыбыз арасында зур популярлык 
казандылар. 

Г.Тукай исемендəге Дəүлəт премиясе бирелə башлануга 
50 ел тулу уңаеннан, “Габдуллаҗан, миңа да бит кичə 

Бирелгəн синең исем...” (күренекле шагыйрь Мөдəррис 
Əгълəм шигыреннəн алынган юллар) дип аталган  зур 
мəгълүмати-иллюстратив күргəзмə оештырылды һəм анда 
əдəбият өлкəсендə бу бүлəккə лаек  шəхеслəр хакында язмалар, 
фотоматериаллар, аларның əсəрлəре куелды. Күргəзмə 
библиографыбыз тарафыннан төзелгəн “Тукай исемендəге 
Дəүлəт премиясенə – 50” дип исемлəнгəн библиографик 
күрсəткеч белəн тулыландырылды. 

Шагыйрьнең 120 еллык һəм 125 еллык юбилейлары 
арасында Г.Тукайның һəрберебез бик яратып укучы, бик 
популяр əсəрлəре язылуга да 100 ел тулды. Шул əсəрлəргə 
багышлап аерым күргəзмəлəр оештырылып, алар янында төрле 
формадагы күп кенə мəдəни чаралар үткəрелде. 

...Һəркемгə бишектəн үк таныш булган, хакыбызның 
теленə, тарихына, гореф-гадəтлəренə гимн булып яңгыраучы 
“Туган тел” шигыренең язылуына 100 ел тулуга багышлап  

 “Үлемсез дастаннар кебек  
 Моңлы син, туган телем” исемле күргəзмə 

оештырылып, аның янында китапханəбезнең иң яшь китап 
укучылары арасында шигырь уку бəйгесе оештырылды. 

Тукайның тормыш юлын чагылдырылган автобиографик 
“Исемдə калганнар” əсəренə багышлап оештырылган бер 
китап кургəзмəсе “Йөз ел буе исебездə” дип исемлəнде һəм 
аның янында китапханəбезнең  “Кол Гали варислары” клубы  
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əгъзалары: 8нче мəктəп нең 8 сыйныф укучылары өчен əңгəмə 
һəм укучылар көче белəн  оештырылган театральлəштерелгəн 
тамаша күрсəтелде, шагыйрьнең  шигырьлəре яттан укылды. 

 “Шүрəлегə – 100 яшь” күчмə күргəзмəсе белəн 1нче һəм 
7нче санлы балалар бакчаларына барып, сабыйларны Тукай 
иҗаты белəн таныштырдык. Күрəсез, чаралар төрле яшьтəге 
китап укучыларыбызга адресланган. 

Шушы эшлəребезне милли сəясəтнең  зур бер өлеше итеп 
саныйбыз. Бала кечкенəдəн Тукайны белə һəм аның күңелендə 
шагыйрь иҗатына мəхəббəт уяна икəн, димəк ул килəчəктə дə 
миллəтен хөрмəтлəп яшəячəк, дип уйлыйбыз.                                    

Түбəн Кама китапханəлəр берлəшмəсендə уздырылучы 
Тукай бəйрəменең үзенчəлеге – аның бер-ике көн белəн генə 
чиклəнмичə, ай буе дəвам иттерелүе. 

2008 елда Тукай айлыгы кысаларында галим, күренекле 
җəмəгать эшлеклесе, мин аны Тукай белгече дип тə атар идем, 
Татарстан Фəннəр академиясе вице президенты Азат Шəймулла 
улы Зыятдиновка багышланган “Миллəт зыялылары белəн 
көчле” исемле очрашу кичəсе үтте. 

Күп санлы китап укучыларының телəген искə алып, бу 
комплекслы чара Тукай исемендəге үзəк китапханə залында 
яшьлəр белəн очрашу итеп, кабатлап оештырылды. Азат абый 
бик рəхəтлəнеп Тукаебыз турында сөйлəде, илһамланып 
шигырьлəрен яттан укыды һəм Тукай шигырьлəрен сəнгатьле 
уку конкурсында җиңгəн катнашучыларны бүлəклəү, 
кызыксындыру өчен үзенең шəхси премиясен тапшырды. 

2010 елда Тукай атналыгы кысаларында узган чара Түбəн 
Кама шагыйрьлəре иҗатына багышланып “Шагыйрьлəр язга 
елмая” дип исемлəнде һəм шəһəребездə яшəп, “Кама таңнары” 
əдəби берлəшмəсендə иҗат белəн шөгыльлəнүче 13 шагыйрə 
иҗатын колачлады. Бу əдəби-музыкаль кичəгə  тəгаенлəп 
оештырылган  

                “Мин - шагыйрə , 
                 Мин шигырьлəр язам, 
Минем бакчам – шигъри түтəллəр” исемле күргəзмə 

үзенең зəвыклылыгы, мəгълүмати яктан бай булуы белəн китап 
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укучыларыбызның игътибарын үзенə җəлеп итте.  
Соңыннан шагыйрьлəргə багышланган бу язмалар 

һəркайсына аерым папка итеп ясалып, мəгълүмати-белешмə 
фондын тулыландырды. 

Сөекле шагыйребез иҗаты бүгенге заман укучылары 
күзлегеннəн ничек бəялəнə? Укучыларыбыз бөек Тукаебызның 
тормыш һəм иҗат юлын  əйбəт белəлəрме? Шушы сорауларга 
җавап эзлəү һəм шагыйрь иҗатын пропагандалау йөзеннəн, 
Түбəн Кама китапханəлəр берлəшмəсе җирле 
телерадиокомпания  белəн берлектə ел саен, “Тукай иҗатын 
иң яхшы белүче”гə конкурс-викторина үткəрə. Һəм бу бəйгегə 
əзерлек йөзеннəн, “Тукай турында иң кызыклы сорау” 
конкурсы оештырыла, җиңгəн сораулар НТР каналы аша игълан 
ителə, сорауга җавап бирүче чыганак күргəзмəдə урын ала. 

Безнең китапхəнə хезмəткəрлəре бу ике бəйгедə дə 
катнашып, викторина сорауларына дөрес җаваплар биреп, 
мактаулы урыннар алып бер отсалар, Тукайга багышланган күп 
санлы əдəбият белəн танышып, мəгълүмат туплап, интелектуаль 
белем багажларын да ныгыталар. 

Безнең  үзəклəштерелгəн китапханəлəр берлəшмəсе 
“Туган тел” дигəн махсус программа белəн эшли. 

Туган телебез – Тукай теле – миллəт язмышы икəнлеген 
аңлап эшлибез. Телне музейларга куеп саклап булмый, аның 
яшəеше бүгенге көндə һəр кешенең үзеннəн тора. 

Безнең бурыч – саф һəм матур туган телебезне ата-
аналарыбыздан  кабул итеп алу, аны бөтен нечкəлеклəре  белəн 
өйрəнү, бөтен байлыгын саклау, үстерү һəм балаларыбызга, 
оныкларыбызга, килəчəк буынга җиткерү.  

Татар теленең ролен күтəрү, кулланылышын киңəйтү 
максатыннан татар телендəге китапларны пропагандалауга, 
укучыларны татар язучылары һəм аларның əсəрлəре белəн 
даими таныштырып баруга аеруча игътибар итəбез. 

Туган телне үстерүне без Тукай телен үстерү итеп кабул 
итəбез һəм бу юнəлештə массакүлəм информацион чараларны 
киң кулланып эш итəбез. 

Китапханəбезнең эш алымнары, уздырылган һəр чара 
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җирле матбугат битлəрендə дөнья күрə. Китап пропагандалауда 
булышканнары, үткəн һəр чараны тəфсилле, үтемле итеп 
халыкка ирештергəннəре өчен без җирле “Туган як” газетасы 
хезмəткəрлəренə рəхмəтлебез. Юкка гына бу басманың да 
беренче саны Тукай туган көндə чыкмаган бит! Без бергəлəшеп 
миллəтебезгə хезмəт итəбез. 

Җирле телевидиенең НТР каналы белəн дə иҗади 
бергəлектə эшлибез. “Яңалыклар “ тапшыруы китапханəбез 
эшчəнлеген даими яктырып, эчтəлекле сюжет - программалар 
күрсəтə. Бу безнең китапханəгə яхшы реклама ролен үти һəм 
укучыларыбыз санын ишəйтүгə ярдəм итə.  

Һəръелны  Тукай һəйкəле каршында шигърият бəйрəме 
гөрлəп үтə. Шагыйрь туган көнне зурлап бəйрəм итү – матур бер 
традициягə əйлəнде. Инде 5 нче ел бу чараның сценарийсын 
əзерлибез һəм алып баручы сыйфатында да чыгыш ясыйбыз. Бу 
без, китапханəчелəрдəн, җаваплылык, тырышлык, эзлəнүлəр һəм 
профессиональ осталык талəп итə. 

Башкарылган эшлəребез күп кебек тоелса да, бу əле 
диңгездəге тамчы гына, безгə Тукайны чын-чынлап өйрəнү 
заманы җитте. Совет чорындагы мəктəплəрдə таралган, юылган-
рафинациялəнгəн Тукайдан баш тартып, чын бөек Тукайны 
өйрəнү заманы җитте. 

Бүген Тукай иҗатын белмəү – элекке заманнардагы кебек  
җаһиллек булып саналырга тиеш, дип уйлыйбыз. Тукай иҗаты 
белəн  яхшы таныш булган, аның шигырь-поэмаларын, ул 
тудырган сурəт-манзараларны күңеленə сендергəн татар кешесе 
беркайчан да: “Я учился в русской школе, и, к сожалению, не 
знаю родного языка и Тукая”, я булмаса “Кому он нужен ваш 
татарский – кухонный язык”,- дип əйтə алмас. Дөресрəге ул 
дəрəҗəдə надан булмас. 

Татар өчен авыр заманда Тукаебызга таянып исəн калыйк 
һəм аның дəрəҗəсен тагын да арттыру юлы белəн үзебезнекен дə 
үстерик. Əдəбиятыбызны Тукаебыз күтəргəн югарылыкта 
саклыйк! 

Бергə булыйк, бердəм булыйк!  
Игътибарыбыз өчен зур рəхмəт! 
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Кунаев А.Ю. Түбəн Кама нефтехимия көллияте студенты, 
Фəнни җитəкче: Ризванова Ф.М., 

теллəр кафедрасы укытучысы 
 

МНОГОГРАННОСТЬ ТВОРЧЕСТВА Г. ТУКАЯ 
 
Имя Габдуллы Тукая известно не только в Татарстане, 

но и далеко за её пределами. Его знают все, кто ценит искусст-
во, кто любит поэзию. Творчество Тукая многогранно: он поэт 
и публицист, литературный критик и общественный деятель. 

Тукай - молния, на миг и на все времена озарившая 
жизнь татар начала XX столетия. Габдулла Тукай прожил не 
полных 27 лет, но оставил богатое творческое наследие, которое 
навсегда вошло в сокровищницу литературы народов нашей 
страны. Благотворное влияние Тукая на духовную жизнь татар 
так глубоко и всесторонне, что с годами интерес к творчеству и 
личности поэта лишь возрастает. 

Тукай жил и творил в очень сложный период обществен-
ного развития, в период ожесточенной борьбы за демократиза-
цию литературного языка. Несмотря на это, он сумел заложить 
твердый фундамент для развития национального литературного 
языка и дать ему правильное общее направление. 

Наследие Тукая очень велико: более 400 стихотворений и 
9 поэм; 350 рассказов, очерков и воспоминаний. 

Поэзия Тукая привлекает читателя прежде всего прекрас-
ным языком и стилем. До Тукая у татар не было поэта, стихи ко-
торого звучали бы так легко и непринужденно, к тому же они 
очень просты и доступны. Его жизнь и среда давали множество 
тем: неприятие окружающего, жалобы, горести и печали наро-
да, ощущение его трагедии, смех сквозь слезы - всего не охва-
тить. Поэтому хочется остановиться лишь на тех особенностях 
его поэзии, мимо которых пройти просто невозможно. 

Воинствующая сатира. В то время, когда поэт находился 
в стенах религиозного медресе и знал лишь турецкую литера-
туру, читал религиозные, пронизанные суфизмом книги, и ему 
грозила опасность попасть под их влияние, уже тогда в первых 
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своих стихах он открыто выступал против религиозной поэзии. 
Молодой поэт тогда жил в городе Уральске, он открыто изде-
вался над ишанами и муллами. В стихотворении этого перио-
да « Голос с кладбища мюридов» он пишет: 

Ишаны губят наш народ, а я не знал об этом. Они не любят 
наш народ, а я не знал об этом. 

Время шло, менялось, события развивались все быст-
рее, и борьба поэта с вредным наследием прошлого принимала 
все более острые формы. В то время никто из современников 
Тукая не осмелился бы написать такие строки: 

Закрыл глаза, согнул свой стан, намотан на башку тюрбан, 
Как сена стог на голове, - хоть и скотина, а ишан. («Ишан») 

В другом стихотворении он срывает маску с личины 
муллы: 

Было время! Жил я праздно средь обжорства и обмана, Но 
чистейшими считали всех служителей Корана («Жалоба мул-
лы»). 

У Тукая необычно сильно сатирическое начало. И поль-
зовался он им мастерски. Каждое событие вызывало ответ-
ную реакцию. У него много стихов, бичующих образован-
ных шарлатанов, национальных кровопийц и ложных друзей на-
рода. 

Тема любви. Любовь не есть главное в его поэзии, но не-
смотря на это той любви, которая отражена в его стихах, вполне 
хватило бы тому, кто этому чувству посвятил все свое творчест-
во. Поэт специально не занимался этой темой, о любви писал 
как бы мимоходом. Однако во многих стихах он говорит об 
этом чувстве. Примером может служить стихотворение 
«Хвала творцу, субханалла!», где поэт свои чувства к воз-
любленной сравнивает с незапятнанными чувствами ребенка. 
Стихотворение написано просто. Однако изображенная в нем 
полная луна, детское восприятие окружающего мира так слива-
ются с ощущениями поэта, что создается гармоническое единст-
во. 

А стихотворение «Любовь» в этом отношении явля-
ется образцовым. В нем поэт говорит: 
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Всех татарских стихотворцев обогнать могу легко. Я, би-
чом любви гонимый, я, страдавший столько лет. 

Кто, как я, знаком с томленьем, с вечной жаждою души? 
Мук бессонных скрытый пламень каждой строчкою воспеть. 

В стихотворении «К портрету» поэт свою любимую ста-
вит даже выше солнца, обращаясь к которому восклицает: 

Солнце, солнце! Ты стыдиться станешь бледности своей, 
Посмотрев на эти щеки спелых яблоков алей. 

Любовь в стихах Тукая редко поднимается в заоблачные 
высоты, но и не является игрушкой. Она для поэта реальное 
земное чувство, присущее человеку. 

Природа. Разнообразные картины природы, ее различные 
состояния и краски играют в жизни человека немалую роль, 
влияют на его настроение. Точно так же Тукай обладал чувстви-
тельным сердцем, умел выражать тончайшие движения души, 
однако в изображении картин природы он все же испытывал оп-
ределенные трудности. И это вполне понятно. 

Если мы обратимся к жизни Тукая, то почти не най-
дем там разнообразия: сиротство, обездоленность, ничтожест-
во окружающей среды, холод одиночества, - вот что сопровож-
дало его в жизни — все, что он увидел, а дальнейшая его жизнь 
прошла в номерах гостиницы, расположенной в одном из угол-
ков старой Казани. 

Целительный воздух башкирских степей он вдохнул 
только в конце жизни, когда уже безнадежно болел чахоткой. 
Так что Тукаю не удавалось долго общаться с природой, но даже 
в этом случае он вполне может соперничать с поэтами, которые 
этой темой занимаются сознательно. Вспомним хотя бы зимнюю 
картину в стихотворении «Нищий» или в том же «Буране». Ма-
ло того, что эти вещи прекрасны по стилю, глубоки по мысли и 
чувству, изображением хлопьев снега, ветра, бурана, круговерти, 
борьбы стихии создается ощущение грозной музыки. 

Было тихо, но внезапно небеса застлал туман. 
Снег взметнулся, как безумный, снег пошел, подул буран. 
Снег слепит глаза нещадно, бьет в лицо с ветвей слетая; 
Ветви кажутся ворами, черным волком - тьма ночная. 
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Целый день змеею мертвой в тишине спала дорога. 
Вдруг - буран! Скажи, откуда это буря и тревога? 

Джинны, что ль, с цепи сорвались и бесчинствуют впотьмах? 
Или порвалась перина, на которой спит аллах? 

В цикле о природе музыка и ритм ощущаются особенно 
сильно. Возьмем хотя бы поэму «Шурале», то место, где изо-
бражается деревня Кырлай: 

Есть аул вблизи Казани, по названию Кырлай. 
Даже куры в том Кырлае петь умеют... Дивный край!.. 
Отрывок этот является лучшим доказательством того, 

что Тукай, когда это требовалось, мог мастерски описать и кар-
тины родной природы. Изображение леса в том же «Шурале» 
просто поражает. Не пустой лес изображает поэт, а наполняет 
его зверьем, травами, различными персонажами народной фан-
тазии, мифическими существами. 

Много здесь тропинок тайных и сокровищ, говорят. Мно-
го здесь зверей ужасных и чудовищ, говорят. Правда ль это? 
Бесконечен, словно небо, древний лес, И не меньше, чем на небе, 
может быть в лесу чудес. 

Г. Тукая чаще всего воспринимают лишь как поэта, меж-
ду тем и прозаическое наследие его представляет собой худо-
жественную ценность. И если Тукай писал о себе, что он «мол-
нией сверкал» и «гремел грозой», то это касается его прозы ни-
чуть не меньше, чем его поэзии. 

В знаменитой статье-лекции «Народная литература» 
Тукай утверждает народные истоки новой татарской литерату-
ры. Жизнь народа - вот неисчерпаемый источник тем и сюже-
тов; язык народа, его песен, сказок, пословиц, поговорок - 
тот язык, на котором следуют писать - такова главная идея 
статьи. 

В числе первых своих публицистических работ, как не-
кое счастливое откровение, Габдулла Тукай представил читате-
лям свой татарский перевод знаменитой брошюры «Царь-голод» 
известного революционера А.Н.Баха. 

Тукай при необходимости легко меняет оружие метких 
строк на не менее острое оружие публицистических и критиче-
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ских статей, фельетонов. И еще неизвестно, поэзией или прозой 
сильнее он разил своих идейных врагов. 

Поэзию и прозу Тукая невозможно рассматривать по-
рознь — они представляют единое целое. И все его стихи, по-
эмы, статьи, фельетоны, автобиографические очерки, заметки 
и письма отмечены могучим духом поэта - человека с высо-
ким чувством собственного достоинства, независимого и воле-
вого, бесстрашного и самоотверженного. 
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Сəйфуллина Л.З. 14 нче лицей укучысы 
 

ГАБДУЛЛА ТУКАЙНЫҢ КҮПКЫРЛЫ ИҖАТЫ 
 

Татарстан Республикасы президенты Рөстəм Миңнеханов 
татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайның истəлеген 
Һəм иҗади мирасын мəңгелəштерү максатыннан 2011 елны 
Татарстан Республикасында Габдулла Тукай елы буларак игълан 
итте. Габдулла Тукай исеме Татарстанда гына түгел, аннан бик 
ерак төбəклəрдə дə билгеле. Аны сəнгать, шигьрият сөюче 
һəркем белə. Тукай иҗаты күпкырлы: ул шагыйрь һəм 
публицист, əдəби тəнкыйтьче һəм җəмгыять эшлеклесе. 
Габдулла Тукай 1886 елның 26 нчы апрелендə Кушлавыч 
авылында дөньяга килə. Тормышының 1892-1895 елларын 
кечкенə Апуш Кырлай авылында уздыра. Нəкъ Кырлай чорында 
ул халкына һəм туган җиренə карата булган мəхəббəтен 
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тулысынча аңлый. “Кырлай авылы тормышка минем күзлəремне 
ачты”, - дип яза соңыннан шагыйрь үзенең истəлеклəрендə. 
Кырлай чорындагы балачак тəэсирлəре аның иҗатында 
онытылмас эз калдыра.Тугыз яшьлек Габдулла 1895 елда апасы 
янына Җаек (Уральск) шəһəренə килə. Анда ул мəдрəсəгə 
укырга керə, шушы шəһəрдə беренче шигырьлəрен яза. Тукай 
ныклы ихтияр көченə, тумыштан килгəн сəлəткə ия шəхес 
булган. Кечкенə Урал шəһəрендə яшь Тукай бөек рус 
шагыйрьлəре - Пушкин һəм Лермонтов иҗаты белəн таныша. 
Аларның шигырьлəре шагыйрьнең йөрəген яулап ала. Ə инде 
1905 елда ул үзенə генə хас “Хөррияткə”, “Дусларга бер сүз” 
исемле шигырьлəрен яза. Бу шигырьлəрендə алга китешне, 
халык азатлыгын яклаучы Тукай ачыла.1907 елның көзендə 
Тукай милли мəдəният һəм тарих бишеге булган Казан шəһəренə 
килə. Анда үзенең эшчəнлеген иҗтимагый һəм иҗади 
мəсьəлəлəр чишүгə багышларга исəпли. “Нурлы Казан” 
шагыйрьне үзенең бай, аның өчен бик мөһим мəдəни мөхите 
белəн җəлеп итə. Тукайның сəлəте чəчəк аткан, шəхес буларак 
формалашкан, шөһрəт казанган чоры Казан еллары 
була.Тукайның беренче иҗат тəҗрибəлəре үк XX гасыр 
башының фикерлəүче яшьлəренə хас булган омтылышлар һəм 
эзлəнүлəр белəн сугарылганнар. Миллəтнең авыр хəлен күрү 
һəм аны төзəтү юлларын табу телəге – бу омтылышларны 
хəрəкəткə китерүче төп көч шул була. Мəгърифəтчелек идеялəре 
белəн яна башлаган яшь шагыйрь, əлбəттə инде, туган халкының 
түбəнлеккə төшүенең, артталыгының асыл сəбəплəрен бөтен 
тулылыгында күрə һəм аңлый алмый. Яшь Тукай мəгариф 
системасының артталыгы, мəдрəсəлəрдə техник белемнəр 
бирелмəү, төгəл фəннəр укытылмау татар тормышының төп 
проблемалары дип санаучылар сафында була. Милли матбугат, 
европача типтагы уку йортлары ачу, əдəбият һəм сəнгатьне 
үстерү ярдəмендə туган халкының алгарышына ирешү – яшь 
шагыйрьнең ихлас телəклəреннəн. Иң беренче басма шигыре 
булган «***Голүмнең бакчасында дулашалым, идəлем сəйран… 
(1905) (Гыйлемнең бакчасында күңел ачып йөрик) дип 
башланып киткəн əсəрендə Тукай нəкъ менə шул идеялəрне 
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байрак итеп күтəрə, «голүмлə дөньяи дотды япон, нəмсə, 
французлар»дан, ягъни «гыйлем белəн дөнья тоткан япон, 
немец, французлардан» үрнəк алырга чакыра. Матбугатның һəм 
əдəбиятның халыкны алга җибəрүдəге ролен идеаллаштыру, 
патша хакимиятенең Беренче рус буржуаз-демократик 
революциясе шартларында биргəн матбугат ирегенə зур өметлəр 
багълау яшь Тукайның беркатлы иллюзиялəреннəн. «Шималь 
яктан чыгып бəркъ, орды бер нур…», «Хəзерге халемезə даир», 
«Хөррият хакында…» кебек шигырьлəрендə бу идеялəр аеруча 
ачык чагыла. Бишенче-алтынчы еллардагы шагыйрь иҗатының 
публицистик аһəң белəн өртелгəн, сəяси темалар белəн 
сугарылган, авторитетларны санга сукмаучы ачы сатирик 
юнəлешле булуы күзгə ташлана. Тукайның журналистлык 
эшчəнлеге белəн дə тыгыз бəйлəнгəн əлеге юнəлеш (бу елларда 
ул Камил Мотигый тарафыннан оештырылган матбугатта актив 
хезмəттəшлек итə) аның иҗатында соңгы елларга кадəр дəвам 
итте һəм үстерелде. Гомеренең азагына кадəр публицистик 
мəкалəлəр белəн татар вакытлы матбугатында катнашып килгəн 
əдип җəмгыятьтə яшəп килгəн кимчелеклəрне камчылау аша үз 
миллəтенең уянуын, бəхетле булуын тели иде. Бөтен күңеле 
белəн туган якка омтылган, миллəтенең иң матур сыйфатларын 
күңелендə якты истəлек итеп саклаган əдипнең лирик герое 
Казанга кайткач та «җанга ягымлы» шул хислəрне җырлый. 
1907 елдан башлап шагыйрь иҗатында мондый йомшак 
җылылык, лирик хислəрне чагылдыру, моң һəм сагыш хисе арта, 
беренче чор иҗатыннан аермалы буларак декларатив риторика 
урынына, кеше күңеленең тирəнлеген, андагы уй-тойгылар 
хəрəкəтен тасвирлау көчəя, лирик герой үтə бер якынлык белəн 
балачагына, туган ягына əйлəнеп карый. «Пар ат» һəм 
«Шүрəле»дəн соң мондый хислəрнең сурəтлəнеше аеруча калку 
булып «Туган җиремə» шигырендə күренə. Бу əсəрдə дə без 
«кайту» мотивлары белəн очрашабыз, бу яктан караганда ул 
«Пар ат»ның дəвамчысы, аның лирик «игезəге» булып тора. 
Тукай шигъриятендə лирик агым көчəю белəн аның калəме 
мəхəббəт темасына торган саен активрак мөрəҗəгать итə, бу 
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тема аңарда романтик, юмористик һəм реалистик аспектларда 
ачыла. 

1909-10 елларда Тукай балалар əдəбияты өлкəсендə актив 
эшли башлый. Бу елларда ул балалар өчен язылган үз 
əсəрлəреннəн төзелгəн «Балалар күңеле» (1909) һəм «Күңелле 
сəхифəлəр» (1910) исемле ике китап бастыра. Болардан тыш əле 
аның тезмə һəм чəчмə əсəрлəрен туплаган «Яңа кыйраəт» (1909) 
исемле уку китабы һəм «Мəктəптə милли əдəбият дəреслəре» 
исемле дəреслеге дə басыла. Соңгысында башка язучыларның 
балалар өчен язган талантлы əсəрлəрен дə туплый. Тукайның 
балалар өчен язган шигырьлəре һəм əкиятлəре, чəчмə əсəрлəре 
яшь буында кешелеклелек, тырышлык, максатка омтылыш кебек 
сыйфатлар тəрбиялəүне максат итеп куйдылар. «Эш» (1909), 
«Япон хикəясе» (1909), «Бəхетле бала» (1909), «Эш беткəч уй-
нарга ярый» (1909), «Имтияз алган бала» (1910), «Кызыклы 
шəкерт» (1910), «Эшкə өндəү» (1911), «Сабитнең укырга 
өйрəнүе» (1912), «Сабыйлар җыруы» (1912) кебек ши-
гырьлəрендə əдип белемгə омтылышны, мəгърифəтне зурлый, 
тырышлыкның уңышка илтүе турында сөйли. Хайваннарга, 
үсемлеклəргə, гомумəн табигать дөньясына кешелекле 
мөнəсəбəт, гуманистик караш тəрбиялəү Тукайның балалар өчен 
язган əсəрлəрендə шулай ук мөһим урын алып тора. «Кошларга» 
(1909), «Кошчык» (1909), «Бала белəн күбəлəк» (1909), «Фатима 
белəн сандугач» (1910), «Бичара куян» (1910), «Күгəрчен» 
(1910) шигырьлəре шундыйлардан. Балалар өчен язылган ши-
гырьдə төп фикернең ачык булуы, аңлаешлылыгы принцибы 
Тукай шигърияте өчен төп принциплардан. Башкаларга золым 
кылу, көчсезлəрне рəнҗетү шагыйрьнең дидактик эчтəлекле ба-
лалар өчен иҗат ителгəн əсəрлəрендə дə тəнкыйть ителгəн сый-
фатлардан. Əдип хəтта зəгыйфьлек кебек бик үк уңай булмаган 
сыйфатны да залимлектəн өстен куя («Күгəрчен»), көчсезлəрнең 
тапкырлыгына һəм зирəклегенə дан җырлый («Кəҗə белəн са-
рык»). Тукай əкиятлəренə халык иҗатыннан килə торган көчсе-
знең көчлене җиңүе, финалда гаделлек тантана итүе хас. «Кəҗə 
белəн сарык», «Шүрəле» кебек əкиятлəрендə автор конфликт-
ның юмористик планда чишелешен тасвирлый, бала күңеленə 
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сак карый, аны мондый очракларда ихтимал булган психологик 
травмалардан саклый. Шагыйрьнең ниндидер аерым дидактик 
максат куймаган əсəрлəре дə хайваннар дөньясына җылы караш, 
игелекле мөнəсəбəт тəрбиялəрлек итеп корылганнар. «Шаян пе-
си», «Ялкау маэмай», «Гали белəн кəҗə» шигырьлəре шундый-
лардан. Шагыйрь иҗатында табигать тасвирлары, пейзаж лири-
касы, ел фасыллары турында мəгълүмат бирүче əсəрлəр дə бай-
так. Аларда Тукайның балалар психологиясен нечкə белүе чагы-
ла, балалар теле белəн сөйли белү осталыгы күренə.  

Тукай җиде-сигез еллык иҗат гомерендə зур биеклек-
лəргə иреште, татар шигъриятен яңа эчтəлек белəн баетты, ши-
гъри теленең камиллеге, фəлсəфи фикерлəвенең оригинальлеге, 
хислəренең ихласлылыгы таң калдырырлык югарылыкта иде. 
Əлбəттə, ул яулаган үрлəрнең нигезендə иң беренче чиратта ту-
мыштан килгəн табигый талант ята иде. Тукай таланты татар 
əдəбиятында моңарчы күрелмəгəн вакыйга, дөнья əдəбиятла-
рында да сирəк очрый торган күренеш булып чыкты. Лəкин чын 
асылташ яктылыгы белəн балкысын өчен талантның чарлануы, 
шомаруы да талəп ителə иде. Гомер юлын армый-талмый туган 
халкыңа хезмəт итү дип санаган əдип үзеннəн элгəре булган 
көнчыгыш əдəбиятын да, рус əдəбиятын да җентеклəп өйрəнде, 
шагыйрьнең поэтик теле, камил шигъри формасы төрле əдəби 
йогынтылар нəтиҗəсендə формалашты, эчтəлек һəм хис белəн 
баеды, үзенə генə хас əдəби бизəклəр белəн тулыланды, Тукай 
шигъриятенең оригинальлеге төрле катламдагы йогынтылар аша 
үсте. Иҗатының башлангыч чорында ул, əлбəттə, үзеннəн алда 
булган əдиплəргə ияреп, Көнчыгыш əдəбиятының традици-
ялəрен дəвам иттерде. Бу традициялəр   яшь Тукайның шигъри 
телендə дə, форма һəм эчтəлек юнəлешендə дə ачык чагылалар 
иде. Əйе, башка халыкларның əдəбиятларына сокланырга, алар-
дагы үз күңелеңə аваздаш якларга кызыгып карарга мөмкин, 
əмма синең əдəбиятыңны да башкалар үз итсеннəр, яратсыннар 
дисəң, аны туган миллəтеңнең сəнгатьчə фикерлəү чаралары 
ярдəмендə үстерү зарур. Моны гамəлгə ашыруы – Г.Тукайның 
əдəбиятыбыз алдында күрсəткəн тагын бер зур игелеге. Халык 
шагыйрьнең тəнкыйть өлкəсендə дə туры сүзле, гадел, аяусыз, 
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талəпчəн булуы, бигрəк тə үз-үзенə ташламалар ясамавы, аның 
шəхесенə карата ихтирамны тагында үстерə.Күренекле шагыйрь 
С.Хəкимнең мондый сүзлəрен искə төшерəсе килə: “Тукайдан 
өйрəн дə өйрəн...”. Шагыйрьнең бөтен тормышы, үзе əйткəнчə, 
соңгы көннəренə кадəр хезмəт белəн үтте. Г.Тукайны татар хал-
кы гына түгел, башка төрки халыклар да үзлəренең остазлары 
итеп саныйлар. Габдулла Тукай- шагыйрь, тəнкыйтьче, остаз, 
дəүлəт эшлеклесе, публицист, журналист, җəмəгать эшлеклесе. 

Бүген олы əдип образы, иҗаты кешелəрне яңа иҗат 
биеклеклəренə рухландыра.Г.Тукай əсəрлəренə язылган 
музыкаль əсəрлəр: “Шүрəле” - Ф.Яруллин балеты, “Су анасы” - 
Əнвəр Бакиров, “Кисекбаш” – Р.Гобəйдуллин. Р.Батулла “Сират 
күпере” (драма) Т.Миңнуллин “Без китəбез, сез 
каласыз”(драма). Ə.Гаффар - “Соңгы сəгать” (драма). И.Юзеев-  
“Очты дөнья читлегеннəн”. Тукай образы музыкада: Əнвəр 
Бакиров - “Тукай” операсы, М.Мозаффаров - “Тукай истəлеге”, 
Р.Кəлимуллин - “Тукай истəлеге”. Тукай онытылмас шəхес һəм 
бөек шагыйрь булып кала бирə. Аның мирасы, заманга аваздаш 
булып, бүген дə яши, бүген дə уйландыра, сөендерə. Кеше 
балачактан Тукайны укып үсə, олыгайгач та аннан аерылмый. 
Шагыйрьнең катлаулы һəм авыр тормышы белəн таныш 
булучылар аның шигырьлəрен укып соклана: алар аерым моң 
белəн тулы һəм матурлар. Аның  иҗаты үлемсез һəм иксез-
чиксез, ул татар мəдəниятенең үткəне, бүгенгесе һəм килəчəге 
белəн аерылгысыз! 
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Портнова Э.В. 35 нче лицей укучысы, 
Фəнни җитəкче: Хуҗанбердиева Ч.Т., 

КФУ аспиранты, татар теле укытучысы  
 

Г. ТУКАЙ ИҖАТЫНДА МИЛЛƏТ ЯЗМЫШЫ 
 

Даһилар гомере гасырлар белəн генə исəплəнə. Татар 
шагыйре Габдулла Тукайның да тууыны да 2011 нче елда 125 ел 
тулды. Гади кешелəр өчен бу еллар чиксез күп булып тоелырга 
мөмкин. Əмма Тукай өчен түгел... 
 Бурычым итеп, Габдулла Тукай иҗатын өйрəнеп, аның 
миллəт хакындагы уй-хыялларын, фикерлəрен белүне, 
Тукайның бу мəсьəлəгə карата карашларын билгелəүне, əдəби 
тəнкыйть мəкалəлəрен өйрəнүне саныйм. Тикшерүдə төп 
чыганак итеп Габдулла Тукай əсəрлəренең биш томлыгын 
алдым. 
 Егерменче йөз башындагы татар əдəбияты тарихын, 
гомумəн татар халкы тарихын Габдулла Тукай исеменнəн башка 
күз алдына китерү мөмкин түгел. 
 Тукай əдəбият мəйданына миллəт җырчысы булып аяк 
басты һəм гомеренең ахырына хəтле шушы кыйбласыннан читкə 
тайпылмады. 

Габдулла Тукайның матбугатта басылып чыккан иң 
беренче шигыре үк миллəткə багышланган була. “Гыйлемнең 
бакчасында күңел ачып йөрик...” дигəн юл белəн башлана бу 
шигырь. 
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Иҗатының беренче елларыннан ук Тукай татар халкы 
өчен əһəмиятле булган проблемаларны күтəрə алган. Шагыйрь 
аңлап эш итə: əгəр халыкны тормыш баткаклыгыннан 
чыгарырга, аны башка цивилизациялəр югарылыгына күтəрергə 
телисең икəн, аңла, иң беренче эшең синең – мəгърифəт, аң, 
белем булырга тиеш. Бу проблема шагыйрьнең иҗатында бер 
җеп рəвешендə сузылып бара. Ул шигырьлəрендə укучыларны 
бəхеткə ирешү юлында аң-белемне үстерү кирəклегенə өйрəтə. 
Аның фикеренчə, белем юлында тырышлык кую кешене 
матурлый, аны алга илтə. Комсызлыкка каршы Тукай 
белемлелекне куя. 

Эш барышында 2 дистəдəн артык теоретик əдəбият 
өйрəнелеп, шагыйрьнең шигырьлəре тикшерелде һəм түбəндəге 
нəтиҗəлəр ясалды: 
- Габдулла Тукай иҗатында төп урынны миллəт проблемасы 
алып тора. Шагыйрьнең нинди генə əсəрен алып карама, 
һəрберсендə диярлек миллəт язмышы чагыла. Аның “Туган тел”, 
“Китмибез” кебек шигырьлəре татар халкы гимны булып 
яңгырарлык əсəрлəр. 
- 1905 нче елгы революция Тукайның  иҗатына уңай тəэсир 
ясый. Тукай иҗаты бу чорда күтəрелеш вакытын кичерə. 
Шагыйрьнең калəме бигрəк тə ялкынланып миллəт язмышын 
чагылдыра. “Чөнанча бездə Камил əл Мотыйгый”, 
“Мөхəрриргə”, “Миллəткə” кебек бик күп əсəрлəр шушы чорга 
карый. 
- Габдулла Тукай əсəрлəрендə халыкның бүгенгесен генə түгел, 
ə үткəнен дə бик дөрес сурəтли. Аның “Милли моңнар”, 
“Сайфия”, “Олуг юбилей мөнəсəбəтлəре белəн халык өмидлəре” 
кебек шигырьлəрендə татар халкының үткəн тормышы, газап-
михнəтлəре – барысы да чагылыш тапкан. 
- Габдулла Тукай миллəтенə чын күңеленнəн ышана. Ул əле 
татар халкының да “йолдыз сəгате” җитəчəгенə өметлəнеп иҗат 
итə. 
- Шагыйрь бəхетле булып, тигез, тату гомер итү өчен татар 
халкының берлəшүе кирəк дигəн идея үткəрə. Бу бигрəк тə аның 
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“Кичке азан”, “Иттифакъсыз бəдəвам” кебек шигырьлəрендə 
ачык күренə. 
- Тукайның матбугатка чыккан беренче шигырьлəре гарəп, 
фарсы, борынгы төрки һəм гоманлы төреклəре сүзлəре белəн 
тулы. Бигрəк тə 1908 нче елга хəтле язылган əсəрлəре алынмалар 
белəн чуарланган. Тукай күп кенə гарəп-фарсы сүзлəреннəн, 
урынына карап, шул заманның əдəби теле мөмкинлек биргəн 
дəрəҗəдə файдалана, телнең чит сүзлəргə бай булып тулы 
яңгырашлы рифмалар табуны да бик нык җиңелəйтə, 
рифмаларны төрлелəндерергə ярдəм итə. Тукай иҗатында аерым 
гарəп-фарсы сүзлəре генə түгел, кайбер очракларда хəтта 
гарəпчə һəм фарсыча берничə сүздəн төзелгəн бөтен гыйбарəлəр 
дə урын ала. Тукай иҗатында мондый тел чуарлыгы, əлбəттə, 
тəнкыйтьчелəр, тел белгечлəре, замандашлары тарафыннан 
төрле бəя алды. Галимҗан Ибраһимов, Фатих Əмирхан, Җамал 
Вəлиди, Əхмəт Исхаклар бу мəсьəлəгə карата үз фикерлəрен 
вакытлы матбугатта бастыра килделəр. Хəзерге вакытта да 
Тукай шигъриятенең тел-стиль үзенчəлеклəре галимнəребез 
тарафыннан тикшерелə килə; 
- Шагыйрь үзенең башлангыч чор иҗатында урта гасыр 
суфичылык, дини-əхлакый, мəгърифəтчелек һəм госманлы төрек 
əдəбиятларының традициялəрен дəвам иттерде, шуңа күрə бу 
чорда иҗат ителгəн əсəрлəренең идея-эчтəлек, форма ягыннан 
Шəрык йогынтысында булуын күрергə мөмкин, шигырьлəрендə 
гарəп-фарсы алынмаларының еш очравын (аеруча иҗатының 
беренче елларында) XX гасыр башында гадəти күренеш буларак 
карарга кирəк. Вакытлар үтү белəн шагыйрь əсəрлəренең теле 
үзгəрə, камиллəшə, тагын да халыкның җанлы сөйлəм теленə 
якыная, татарлашу процессын кичерə. 

Җəмгыятьтə, əдəбиятыбызда үзгəрешлəр барган дəвердə 
галимнəребез алдына Тукай мирасын яңадан барлау, иҗатының 
əлегə кадəр күрелмəгəн яңа якларын өйрəнү мəсьəлəсе килеп 
басты. Шуны күздə тотып, һəр елны шагыйрьне бүлəк иткəн 
матур яз көннəрендə Тукай җəмгыяте (Тəлгать Галиуллин), 
Татарстан язучылар берлеге (Илфак Ибраһимов) һəм Тукай 
музее (Р. Аймəт) белəн берлектə, бер төркем галимнəрне, 
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əдиплəрне, əдəбият сөючелəрне җыеп, фəнни – гамəли 
конференция оештыра. Биредə Тукай мирасының яңа 
катламнары ачыла, иҗатын өйрəнүнең үзенчəлекле юнəлешлəр 
билгелəнə. 

Тукай мирасы – беркайчан кыйммəте югалмаячак, 
киресенчə, еллар үткəн саен кадере генə арта барачак милли 
хəзинəбез. Татар халкы данлы тарихын, фаҗигале, ачы 
язмышын да, килəчəген дə Тукай шигырьлəреннəн эзлəгəн, 
алардан җан тынычлыгы, рухи азык алган. Һəр яңа буын 
Тукайны үзенчə ача, үзенчə өйрəнə. 

Мин Тукайны татар халкының кап-кара төнендəге йолдыз 
дип атар идем. Бу йолдыз аз гына вакыт яктырса да, аның 
яктылыгы хəтта безнең көннəргə дə килеп җиткəн. Мин ышанам: 
əле бу йолдыз сүнмəячəк, ул һаман яначак, килəчəк буыннар да 
əле аны сагынып сөйлəячəк. 

Тукай иҗаты – татар халкының йөз аклыгы ул. Ə Тукае 
булган миллəт – зур һəм талантлы миллəт икəнлегенə ышанам 
мин. Һəм əлбəттə, бу миллəтнең һичшиксез үткəне бар һəм 
килəчəге дə булачак.  
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Магданурова Л.И. Түбəн Кама нефтехимия көллияте 
укучысы, 

Фəнни җитəкче: Булатова Ф.В., 
татар теле һəм əдəбияты укытучысы 

 
ТУКАЙ ИҖАТЫНДА ТАТАР МУЗЫКАСЫ 

 
Г. Тукай таланты, Тукай иҗатының əһəмиятен зур 

шигърият дөньясы белəн генə чиклəү аның ХХ гасыр татар 
яңарышында тоткан ролен тарайту булыр иде. Аның иҗаты күп 
төрле. Татар профессиональ музыка сəнгате барлыкка килүендə, 
балет жанры тууында Тукай иҗатының роле зур. Тукай булмаса, 
С.Сəйдəшев, Ф.Яруллинар булыр идеме икəн? Мəшһүр 
композитор Ф.Яруллинның “Шүрəле” балеты Казан, Мəскəү, 
Санкт-Петербург театрларында гына түгел, күп кенə Европа 
иллəренең сəхнəлəрендə шаулап бара, татар музыкасын дөнья 
аренасына алып чыга.  Музыка Г. Тукайның  авыр тормышында 
шатлык та, таяныч та була. Ул моң шагыйрьнең  күңелендə 
һəрвакыт олы урын алып торган. Замандашларының хатирəлəре 
буенча, кечкенə Габдулла алты яшьтəн үк Яңа Кырлай авылында 
татар халык көйлəрен җырлап йөри. Ə тугыз – ун яшьлəрендə 
апасы Газизə Зəбировага: “Апа, минем белмəгəн җырым юк”, - 
ди.  

Шагыйрь җырга битараф булмаган. Ул күңеле 
хозурланган, кəефле көннəрендə дə җырларга яраткан. Аның 
укытучысы К. Мотыйгый яшь Тукай турында: “Җырлый 
җырлый үзе телəгəнчə торырга тотынган иде”, - дип əйтə. Тукай 
уйлы – моңлы чакларында да күңел сагышын түгеп җырлый 
торган була. Ə ятим Габдулланың тормышында мондый көннəр 
аз булмый.  
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Тукай мəдрəсəдə дə җыр яратучы, җырлый белүче 
шəкертлəрне  якын итə, алар белəн дуслаша. 

Җыр һəм шигърияткə мəхəббəт аны сəяси сəбəплəр 
нəтиҗəсендə Төркиядəн качкан һəм Уральск шəһəрендə 
урнашкан Габделвəли Əмрулла белəн бəйли. Замандашларының 
истəлеклəре буенча, Тукай татар халкының борынгы озын 
көйлəреннəн “Кара урман”, “Зилəйлүк”, “Тəфтилəү”не җырларга 
яраткан. 
Борынгы озын көйле татар җырларын аеруча яраткан Тукай 
соңыннан болай дип яза: 

Валлаһи, җандай күрəм мин искелəрнең җырларын, 
Күкрəгемдə саклыйм, əйтерсең, рəсүлнең тырнагын. 

Тукай, күрəсең, татар халык җырларын күп белгəн. 1910 елда 
басылган “Халык моңнары” дигəн татар халык җырлары 
тупланмасы да һəм 29 җырдан торган “Җыр дəфтəре” дə шушы 
фикерне раслыйлар. Соңгысы 1946 елда гына табыла.  

Тукай башка халыкларның музыкасы белəн дə 
кызыксынган. Аның тарафыннан тупланган 29 халык җыры 
арасыннан башкорт язучысы Афзал Кудаш берничə башкорт 
җырын да танып ала. Бу – “Эстəрле”, “Сəрмəсəн буе”, 
“Агыйдел” җырлары. Тукай Уфада башкорт җырчысы 
Əхмəтфəиз Даутовның җырлавын ишетеп таң кала. Бу уңайдан 
ул аны язып алырга кирəклеген əйтə.  

Кайбер замандашлары Тукайның Моцартның “Төрек 
маршы”н бик яхшы җырлавын əйтəлəр. 1907 елның 11 мартында 
Уральск шəһəренең “Казан” кунакханəсе залында концерт була. 
“Халык күп килгəн иде. Татарлар күбрəк иде, руслар – азрак... 
Тукаев белəн Сираҗетдин Билюков əфəнделəр, милли киемнəргə 
киенеп, тезлəрен шəрекъчə бөгеп утырып, “Кичке азан” 
шигырен укыдылар”, - дип яза “Фикер” газетасы. Пəрдə 
дүртенче тапкыр күтəрелгəч, Г. Тукаев хəерче булып киенгəн 
Хəкимҗан Йосыповка карап “Телəнче” шигырен укый. 
Алтынчы пəрдəдəн соң Тукай, үзенə кушылырдай музыкантлар 
булмавын күреп һəм: “Мин үзем балалайка, үзем гитара”, - дип 
халыкка мөрəҗəгать итеп, “Төрек маршы”н җырлый.  
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Тукайның Уральскидагы тормышының күп өлеше 
мəдрəсəдə уза. Яшь шагыйрь 1905 – 1907 еллардагы Беренче 
Россия революциясен дə Уральскида каршылый.  

Билгеле булганча, Беренче Россия революциясе чорында 
мəдрəсəдə укучы шəкертлəр арасында мəктəп эшлəре 
реформасы өчен хəрəкəт башлана. Шуңа күрə дə биредə 
“Беренче сада”, “Икенче сада” һəм “Өченче сада” кебек беренче 
революция гимнары таралган була. Менə шушы революция 
мохиты Тукайның ул еллардагы иҗатына йогынты ясый.  

Шагыйрьнең шул еллардагы иҗатында рус революцион 
җырлары йогынтысы да күренə. “Мəдрəсəдəн чыкккан 
шəкертлəр ни дилəр” дигəн шигырьнең егерме икенче 
куплетында “Марсельеза” кушымтасының тəэсире сизелə: 

Алга, алга, алга табан, 
Алга, дуслар, басыйк табан. 
Раздайся, клич, мести народной! 
Вперед! Вперед! Вперед! Вперед! Вперед! 
                              (“Рабочая марьсельеза”) 
1907 елда Казан шəһəренə кайткач, Тукай əдəби даирəгə 

бик тиз кереп китə, татар шагыйрьлəре һəм язучылары Ф. 
Əмирхан, Г.Камал, С. Рəмиев һ.б. белəн дуслаша.Тукай үзе 
Казанда яшəгəндə, Уральск мəдрəсəсендəге кебек, халык 
алдында җырчы буларак чыгыш ясамый.  

Лəкин Тукай Казанда композитор, дирижер һəм этнограф 
А. А. Эйхенвальд (1875 – 1952) белəн таныша. Бу менə ничек 
була: “Без Казан янындагы урманда таныштык, - дип сөйлəгəн 
Эйхенвальд. – Җепшек, карлы көн иде. Без чыпчыкларга ипи 
валчыклары бирə идек. Яшебездəге аермага карамастан, 
дуслашып киттек. Мин өлкəнрəк идем. Еш кына икəүлəп татар 
авылларында йөрдек. Ул миңа җырларны язып алырга булыша, 
крестьяннарга минем нигə болай эшлəвемне аңлата иде”. Л. 
Рубинштейн мəкалəсеннəн без Тукайны бөек рус җырчысы Ф. 
И. Шаляпинны белүен дə күрəбез.  

Тукай музыка белəн тəэсирлəнеп яши, ул аның 
йогынтысы белəн теге яки бу əсəрен иҗат итə. Аның иң яраткан 
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көйлəреннəн берсе сузып – сузып җырлана торган “Зилəйлүк” 
була. 

“Милли моңнар” шигырен Тукай халык җыры 
“Əллүки”нең көчле тəэсирендə иҗат итə. Бу хакта М. Гали менə 
ничек яза: “Көннəрнең берсендə Тукай “Болгар” номерларында 
үз бүлмəсендə утырганда бик матур бер җыр тавышы ишетə. 
Ирексездəн, ул шул тавыш килгəн якка китə. Ишеге ярык кына 
калдырып ачылган бер бүлмəгə килеп туктый һəм аның ишек 
яңагына башын куеп, тирəн уйларга калып бүлмə эченнəн килə 
торган җыр тавышын тыңларга керешə. Ул бүлмə Сəгыйть 
Рəмиев бүлмəсе булып чыга һəм кроватьта моңлы калын тавыш 
белəн “Əллүки”  көенə җырлаучы кеше дə Тукайның иң яраткан 
җырчысы шагыйрь Сəгыйть Рəмиев була. Башка вакытта 
Сəгыйть белəн күбрəк шаярып сөйлəшəргə яраткан Тукай, бик 
җитди кыяфəт белəн аның бүлмəсенə керə дə: 

- Əй, туган, нинди көй җырлыйсың син? Синең җырың 
минем аяк буыннарыма китте, - ди. Сəгыйть бер дə исе китмəгəн 
кыяфəт белəн: “Нигə, белмисеңмени,”Əллүки”ич, - ди. Шуннан 
соң Тукай үзенең “Милли моңнар” шигырен язып, Сəгыйтьтəн 
“Əллүки” көенə җырлата һəм үзе дə аны шул көйгə яки 
“Зилəйлүк” көенə җырлап йөри”.  

Тукайның музыкага мəхəббəте тирəн һəм саекмас була. 
Бу хакта шагыйрь үзе менə ничек əйтə: 

Җырлый – җырлый үлəрмен мин үлгəндə дə, 
Дəшми калмам Газраилне күргəндə дə; 
“Без китəрбез, сез каласыз!” - дип җырлармын, 
Җəсəдемнне туфрак берлə күмгəндə дə. 
                                             (“Шагыйрь") 

Авыру шагыйрьнең көчлəрен көннəн-көн күбрəк кимерə. Тукай 
уйлы-моңлы көннəренең берсендə гаҗиз калып əйтеп куя: 

Кайтмады үч, бетте көч, сынды кылыч – шул булды эш: 
Керлəнеп беттем үзем, дөньяны пакьли алмадым. 
                                             (“Кыйтга”) 
Һəм үзенең авыру хəлен элегрəк җырлап юанган көннəре 

белəн чагыштырып болай ди: 
Бар иде  ялгыз калып, җырлап юанган чакларым, 
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Ярты җырда инде күкрəкне тотам да йөткерəм! 
                                              (“Хəстə хəле”) 
Музыка шагыйрьне сабый чагыннан алып гомеренең 

соңгы көннəренə кадəр озата бара. Ул Тукайның күңел юанычы 
да, сагышы да, иҗатында киңəшче дə була. 

Шагыйрьнең музыкаль булуы аның шигырьлəрендə 
чагылыш таба, аларның табигый, көйле агышын, җырлап 
торуын китереп чыгара. Бу турыда беренче тапкыр Тукай 
вафатыннан соң 1913 елда басылган “Тукай – халык шагыйре” 
дигəн мəкалəсендə Гали Рəхим əйтə: “Укучыларны 
шигырьлəрнең тагын бер үзенчəлеге җəлеп итə – алар гадəттəн 
тыш музыкаль”. 

Нəтиҗə ясап шуны əйтергə кирəк: Тукай үз əсəрлəрен 
көйлəп язган, бу аның шигырьлəренə үзенчə бер музыкальлек 
биргəн. Һəм шуңа аның шигырьлəре үзлəре үк көйгə ярашып 
тора. Халык Тукай шигырьлəрен җырлый. Бу яктан караганда, 
Тукай, төрле заманнарда яшəсəлəр дə, рухлары белəн аңарга 
якын булган һəм француз Ренессанс чорында иҗат иткəн Пьер 
де Ронсарга (1524 – 1585) һəм испан шагыйре Гарсиа Лоркага 
(1898 – 1936) бик якын тора. 
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Кыяметдинова Д.Ф. 10 нчы мəктəп укучысы, 
Фəнни җитəкче: Гыйльметдинова Г.М., 

югары категорияле татар теле һəм əдəбияты укытучысы 
 

ТУКАЙ ШИГЫРЬЛƏРЕНДƏ ГЕОГРАФИК АТАМАЛАР 
 

Татар əдəбияты үсешенə Габдулла Тукай кебек зур өлеш 
керткəн башка калəм иясен табу кыен. Габдулла Тукай шагыйрь 
генə түгел, бəлки халкыбызның теле дə, моңы да, рухы да, 
язмышы да. 

Вакыт безне 1913 елның апреленнəн ераклаштыра бара. 
Əмма гаҗəеп хəл: Тукай безгə көннəн көн якыная. Аның 
шигырьлəрен укыган саен укыйсы килə. Укыган саен үзеңə бер 
яңалык ачасың. Шуңа күрə Тукай шигырьлəрен без инде белеп 
бетердек дип əйтеп булмый. Минем уйлавымча, бу тема бүгенге 
көндə дə бик актуаль.  

Татар халык шагыйре Габдулла Тукайның яшəү һəм иҗат 
юлы күптəннəн өйрəнелеп килə. Əдəбият галимнəре күп кенə 
китаплар, монологик хезмəтлəр яздылар. Бу өлкəдə 
эшлəүчелəрдəн И. Нуруллин, Ф. Ибраһимова, Ə. Əлиева, Р. 
Гайнанов, Л. Гайнанова, Р. Башкуров, Р. Нəфыйгов һəм 
башкаларны күрсəтергə була. Лəкин Тукай иҗаты шулкадəр күп 
тармаклы, аны əле өйрəнəсе дə өйрəнəсе.  

Инде бөек шагыйребезне бездəн аерган XX йөз дə “узган 
гасыр” булып тарихка кереп калды. Əмма Габдулла Тукайның 
шəхесе һəм ул тудырган үлемсез əсəрлəр һəрвакыт халык 
күңелендə, “безнең гасырда” калалар.  

Шагыйрьнең инде 1905 нче елда ук унлап əсəре дөнья 
күрə. Аларны укып чыккач, яшь авторны җəмгыятьтə бара 
торган хəл-əхвəллəр кызыксындыруын күрəсең. Бу яшьтəге егет 
сөю, мəхəббəт, чибəр кызлар турында язса да урынлы булыр 
иде. Лəкин Тукай калəмен башка нəрсəлəр хəрəкəткə китерə.  



 53

Шигырьлəрен укыган саен аның талантына, һəр сүзне 
урынлы куллануына гаҗəплəнəсең һəм яңа Тукайны ачасың.  

Мин Тукай шигырьлəрендə кулланылган урын, җир 
атамаларына, ягъни географик атамаларга игътибар иттем һəм 
аларны язучының ни өчен куллануын тикшерергə булдым.  

Шагыйрьнең 40 шигырендə географик атамалар таптым. 
Тукай бер генə атаманы да урынсыз кулланмаган. Сəламəтлеккə 
туймау, матди яктан шактый кысынкылыкта яшəү күңеле белəн 
əллə кайларга ашкынган Габдуллага сəяхəт кылырга да ирек 
бирмəгəн. Лəкин шуңа да карамастан шагыйрь географияне, шул 
урыннарда булган тарихи вакыйгаларны яхшы белгəн һəм 
шигырьлəрендə күрсəтə алган.  
 
Мин шигырьлəрдə кулланылган географик атамаларны болай 

итеп тупладым: 
№ 
п/п 

Шигырь исеме Язылган 
елы 

Географик атамалар  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

 
 

12 
13 
14 

 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Дусларга бер сүз 
Сорыкортларга 
Мəдрəсəдəн чыккан шəкертлəр 
ни дилəр? 
Телəнче 
Пар ат 
Туган җиремə 
Китмибез 
Гыйлавə 
Милли моңнар  
Шүрəле 
Печəн базары, яхуд Яңа 
Кисекбаш 
Япун хикəясе (Бурениннан) 
Мəҗрух указ 
Зур бəшарəт 
 
Ник? Нигə? 
Яз хəбəре (русчадан) 
Төркия янгын эчендə 
Авыл җырлары, өченче көлтə 
Авыл җырлары, дүртенче көлтə 
Авыл җырлары, бишенче көлтə 

1905 
1906 
1907 
1907 
1907 
1907 
1907 
1907 
1909 
1907 
1908 
 
 
1909 
1910 
1910 
 
1910 
1910 
1911 
1909 
1910 
1911 

Петербург 
Кавказ таулары 
Яурупада (Европада) 
Казан, Ханкирмəн, 
Астырхан 
Казан 
Казан арты 
Русия 
Идел 
Болгар, Агыйдел 
Казан арты, Кырлай 
Казан, Печəн базары, 
Хиҗаз, Җиддə, Мəккə, 
Мəскəү, Кабан, Бохара 
Япунья 
Хиҗаз, Өфе  
Петербург, Нью-Йорк, 
Берлин, Лондон 
Болак, Орынбур 
Ак диңгез 
Төркия 
Казан, Мəскəү, Токио, 
Идел 
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21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

 
 

28 
29 
30 
31 
32 
33 

 
34 
35 
36 
37 

 
38 
39 
40 

 

Поезд барган көйгə  
Һазиһи касидəтен фи мəдхи 
Мостафа 
Казан мулласы һəм булачак 
депутат 
Авылда авырып яту 
Бəрəңге вə гыйлем 
Казан вə Кабан арты 
Казан вə Казан арты 
 
 
Өч хакыйкать (Майковтан) 
Суык 
Казан 
Шигъриять һəм нəсер 
Тотса мəскəүлəр якаң 
Безне урынсыз яманлыйлар 
 
Күк сыер 
Мигъраҗ 
“Аргымак” көе 
Авыл хатынының бала 
тирбəткəндə өмидлəре 
Бер гəзитə идарəсе хəленнəн 
Японияне мөселман идарə 
итəчəкме? 
Балкан көйлəре 
 

1911 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
1912 
 
 
1912 
1913 
1913 
1911 
1908 
1907 
 
1912 
1910 
1913 
1907 
 
1907 
1906 
1912 

Казан, Варшау 
Казан, Мəккə 
Себер, Сембер 
Төркия, Истамбул 
Петербург 
Амрика 
Амрика, Яурупа 
Казан, Кабан 
Казан, Чистополь, 
Спас, Тəтеш, Чабаксар, 
Мамадыш, Малмыж, 
Казан арты 
Мəскəү 
Кабан күле, Печəн 
базары 
Казан 
Хаҗитархан 
Мəскəү 
Бохара, Каргалы, 
Мəдинə, Мəккə 
Əтнə 
Мəккə 
Казан, Мəскəү, 
Петербург 
Бохара 
Петербург 
Япония 
Балкан,  Төркия, 
Əдернə, Истамбул 

 
Мин бу шигырьлəрне тагын менə мондый өч төркемгə 

бүлдем: 
1) Казан, татар дөньясы белəн бəйле атамалар. 
2) Русия белəн бəйле атамалар. 
3) Чит иллəр белəн бəйле атамалар. 
Билгеле, бу атамаларның һəркайсы татар миллəте 

язмышы белəн бəйлəнгəн.  
“Авыл хатынының бала тирбəткəндə өмидлəре” (1907) 

исемле шигырь халыкның муллага мөнəсəбəтен ачык 
чагылдыра. Муллалар, иң элек, гыйлем иялəре. Ə Бохарада укып 
кайтканнары бигрəк тə гыйлемле булган. 
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Əлли-бəлли итəр бу, 
Бохарага китəр бу, 
Бохарадан кайткачтын, 
Мулла булып җитəр бу, - дип язган Тукай да. 
1907 нче елда язылган “Пар ат” шигыре Габдулла 

Тукайның Казанга килү хыялларын чагылдыра. Шигырь 
“Лермонтовның “Тройка” шигырен уку тəэсиреннəн”, - дигəн 
искəрмə белəн басылган. Моны шигырьнең беренче юлыннан ук 
күрəбез: 

Җиктереп пар ат, Казанга туп-туры киттем карап; 
Тукай Казанга зур өметлəр баглый һəм хыялындагы 

хислəрен шигырь юлларына сала.  
Менə бервакыт кучерның: “Тор, шəкерт, җиттек Казанга, 

алдыбызда бит Казан!” – дигəн тавышы яңгырап китə. 
Бу тавыш бик ачты күңлем, шатлыгымнан җан яна: 
“Əйдə чап, күчер, Казанга! Атларың ку: на! на! на!” 
Əйтə иртəнге намазга бик матур, моңлы азан: 
И Казан! Дəртле Казан! Моңлы Казан! Нурлы Казан! 
Шигырь Тукайның Җаектан Казанга чыгып китəреннəн 5 

ай элек язылган. 
Тик аның гомеренең соңгы көннəрендə язган шигырендə 

бөтенлəй капма-каршы Казанны күрəбез. 
Ут, төтен, фабрика – завод берлə кайный Казан;  
Имгəтеп ташлап савын, сау эшчелəр сайлый Казан. 

(“Казан”, 1913) 
Тукай бар нəрсəдəн хəбəрдəр кеше булган һəм Казанга, 

туган җиргə багышланган шигырьлəрдə урын, җир атамаларын 
урынлы кулланганын без ачык күрəбез.  

“Туган җиремə” шигырендəге бу юлларга шагыйрьнең 
туган ягына булган ярату хислəре сыеп беткəн бит. 

Айрылып китсəм дə синнəн гомремнең таңында мин, 
И Казан арты! Сиңа кайттым сөеп тагын да мин.  
“Казан вə Казан арты” шигырендəге географик 

атамаларга игътибар итик əле. Шигырь Казанга мəдхия җырлау 
белəн башланып китə һəм аның бөтен як өчен үрнəк булып 
торучы булуына ишарə итə: 
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Нур ала синнəн бөтен як: Чистополь, Спас, Тəтеш, 
Һəм Чабаксарга, Мамадышларга Чар, Малмыж катыш.  
Лəкин үз туган җиренең ярлылыгына, караңгылыгына 

йөрəге əрнегəн шагыйрь менə бу юлларга нинди олы мəгънə 
сала: 

Бер борыл да, и Казан, син бу Казан артын кара: 
Нур чəчəсең бар өязгə, үз өязең кап-кара. 
Тукайның күңеленə Казан арты бик якын һəм ул атаманы 

“Шүрəле” əкиятендə дə куллана:  
Нəкъ Казан артында бардыр бер авыл – Кырлай дилəр; 
“Кырлай Тукайны үстергəн. Тукай шуңа рəхмəт 

рəвешендə, шагыйрь булгач, Кырлайны үзенең əсəрлəрендə 
мəңгелəштергəн,” - дип яза Сибгат Хəким. 

Казан шəһəре искə алынган шигырьлəрендə шагыйрь 
Кабан күле атамасын да еш атый. Тукай Казанда “Болгар” 
номерының Кабан күленə таба карап торган 40 нчы бүлмəсендə 
бик озак яши һəм шагыйрь бу атаманы кулланмый кала алмый, 
билгеле.  

Кай заманда, кайсы телдə булса да мəшһүр Казан, 
Искə керми калмый һич тə шундагы бер күл – Кабан. 
                                       (“Казан вə Кабан арты”, 1912) 
Бер очын учлап, Кабанга чумды ул, 
Туп-туры шуннан коега тотты юл. 
 (“Печəн базары яхуд Яңа Кисекбаш”, 1908)  
“Суык” (1913) шигырендə шагыйрь январь суыгы 

турында, Казанның төрле кəсеп кешелəренең суыкка 
мөнəсəбəтлəре турында язса да, аларның шул суыкта үзлəрен 
ничек тотуларына бəйле картиналар иҗтимагый тормышны күз 
алдына китерəлəр. Һəм моңа инде географик атамалар да ярдəм 
итə.  

Байлар кигəн тиен толып, төлке толып,  
Үз фикеренчə, Печəн базар күрке булып; 
Суык инде; Кабан күле чынлап катты; 
Юргаларга башлар инде байлар аты; 
“Печəн базары яхуд Яңа Кисекбаш”, “Милли моңнар”, 

“Мəҗрух указ”, “Ник?Нигə?”, “Шигъриять һəм нəсер” 
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шигырьлəрендə дə без татар дөньясы белəн бəйле урын, җир 
атамалары белəн очрашабыз.  

“Милли моңнар” шигырендə Болгар һəм Агыйдел 
буйларына таралган милли хислəр турында сүз барса, “Мəҗрух 
указ” (“Җəрəхəтлəнгəн указ”) шигырендə “Дəваларга Өфе якка 
юнəлдем” дигəн юллар указын саклап калу өчен  Уфага 
Духовное собраниегə баручыга ишарə булып тора.  

Тукай туган миллəтенə зур өметлəр баглый. “Дусларга 
бер сүз” шигырендə дə, миллəтнең хəлен җиңелəйтү өчен, кулга-
кул тотынышып эшлəргə, көрəшергə өнди. Алга киткəн башка 
миллəтлəрнең хəленнəн үрнəк алып, “егъла-тора” алга таба 
атлыйк дип өнди. Моның өчен безнең мəнфəгатьлəрне 
кайгыртучы депутатлар сайлап Петербургка җибəрү, башкалада 
“кирəклəрне сорау” кирəк ди.  
Һəр миллəтлəр максудларын хасил итə,  
Депутатлар ясап, Петербургка китə;  (“Дусларга бер сүз”, 
1907) 

Тукай курыкмыйча өстен катлауларны, кеше хакын 
ашаучы, изүче сыйныфларны тəнкыйтьли һəм чагыштыру өчен 
урын, җир атамаларын куллана.  

Боларның һəрбере Каф яки Кавказ таулары микъдар; 
Болар ни йотмаган инде, белəмсең, Миңлебай бабай!                         

           (“Сорыкортларга”, 1906) 
Тукай 1907нче елның май аенда “Китмибез” исемле 

шигырен яза. Дəүлəт думасының 1907 ел май аенда булган 
унбишенче мəҗлесендə Уфа губернасыннан сайланып килгəн 
депутат мөгаллим Кəлимулла Хəсəнов мөселман мəктəплəренең 
хəле начарлыгыннан, хөкүмəтнең моңа бер чара да күрмəвеннəн 
зарланып сөйли. Суллар кул чабалар, ə уңнар урыннарыннан 
сикереп торып, йодрыкларын төйнəп, ораторга ташланалар һəм: 
“Төркиягə китегез” – дип кычкыралар. “Китмибез” шигыре шул 
уңай белəн иҗат ителгəн. Революцион-демократик позициягə юл 
тотучы Тукай патша Россиясендəге иҗтимагый строй белəн 
килешеп яшəү яклы түгел: 
Иң бөек максат безем: хөр мəмлəкəт – хөр Русия! 
Тиз генə кузгалмыйбыз без, и гөруһе русияһ!  (“Китмибез”, 1907). 
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Һəркем үз туган җирендə бəхетле тормыш төзергə тиеш. 
“Безнең бөек максатыбыз – ирекле мəмлəкəт(дəүлəт) булдыру”, - 
ди шагыйрь.  

 “Безне урынсыз яманлыйлар” шигырен Тукай башта 
“Бездə истигъдад бар” исеме белəн язган.  Бу шигырьдə татар 
миллəтенең бик күп урыннарда белем алганы, күп иллəр белəн 
аралашып яшəве  географик атамалар аша күрсəтелгəн. 

“Мигъраҗ” дини сюжетка корылган шигырь, шуңа күрə 
Мəккə атамасы- изге, нурлы жир атамасы кулланылган. 

“Ник? Нигə?” шигырендə  
Ник, “Болакыл- хак”, сиңа юктыр мəхəббəт һəм мəрак? 
Шул сəбəптер ки: Болак гөлдəн вə рəйханнан ерак, - дигəн 
юлларда редакциясе Болак буена урнашкан “Бəянел-хал” (1906-
1914) газетасының исемен шул пычранып беткəн Болакка бəйли. 

 “Зур бəшарəт!” (сөенеч, шатлык) шигырендəге 
Петербург, Нью-Йорк, Берлин, Лондон атамалары Петербург 
мулласы язган “Алланың рəхмəте барлык кешегə дə” дигəн 
китабы тудырган шау-шудан көлеп, бу шау-шуның зурлыгын 
күрсəтү өчен кулланылганнар.  

Бəшарəт сезгə,и əһле Петербург! 
Шулай ук сезгə дə, əһле Нью-Йорк! 
Бəшарəт сезгə, и Берлин əһле! 

Шулай ук сезгə шатлык, Лондон əһле! (“Зур бəшарəт!” 
1910). 

 “Японияне мөселман идарə итəчəкме?” (1906) шигыре 
язылган елларда Япониядə мөселманлык тарала, япон патшасы 
(Микадо) ислам динен кабул итə. Шуның хөрмəтенə ул ислам 
галимнəрен Япониягə чакыра икəн, дигəн хəбəр тарала. Шигырь 
шул уңай белəн языла. 

Габдулла Тукай белемлелекнең Европаны күклəргə 
күтəрүен мактый, ə татар миллəтенең җиде кат җир астына 
төшкəн хəлдə яшəвенə бик борчыла. 

Күрде миллəт 
Арзан безне  
Агачтан яки  
Таштан да; 
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Яурупада 
Газиз бит без 
Күз өстендəге  
Каштан да. 
дип яза ул “Мəдрəсəдəн чыккан шəкертлəр ни дилəр?” 

шигырендə. 
“Бəрəңге вə гыйлем” шигырендə дə шушы ук фикер 

əйтелə. 
И бəрəңге! Безгə килдең син ерак Амрикадан; 
Мəгърифəт! Син безгə килдең мондарак Яуропадан. 
“Авылда авырып яту” һəм “Бəрəңге вə гыйлем” 

шигырьлəрендə Тукай һəр яңалыктан курыккан авыл халкының 
бəрəңгене ашамауларын аларның белемсез булуларыннан 
икəнен күрсəтə.  

Күп җəфа күрдең бу җиргə син килеп Амрикадан, 
Нишлисең, тəкъдир шулайдыр, халкыбыз шул бик надан. 

                                 (“Авылда авырып яту”, 1912) 
Нəтиҗə  

Тукай шигырьлəрендə халык өчен актуаль булган 
мəсьəлəлəр күтəрү белəн бергə сурəтлəү чараларын һəм 
географик атамаларны күп кулланган. Мин Тукай тормышына, 
иҗатына багышланган бик күп эшлəрне укыдым. Тик ул 
эшлəрдə географик атамаларның булуына, кулланылуына 
караган фикерлəр тапмадым. Мине Тукайның Казанда, 
Россиядə, Европада булган, бара торган вакыйгаларны яхшы 
белүе һəм шуларга бəйле рəвештə географик атамаларны 
урынлы куллануы гаҗəплəндерде. Тикшерүлəрдəн чыгып, мин 
шундый нəтиҗə ясадым: 

1. Тукай географик атамаларны туган җиренə, туган 
ягына булган ярату хислəрен атап күрсəтү өчен кулланган. 

2. Татар тормышын Россия, Европа тормышы белəн 
чагыштыру өчен кулланган. 

3. Вакыйгаларның төгəл географик урынын күрсəтү өчен 
кулланган. 

4. Изүче сыйныфларны чагыштырулар аша тəнкыйтьлəү 
өчен кулланган. 
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5. Татар халкының тарихына, язмышына кагылышлы 
урын, җир атамалары аша миллəтнең нинди булырга тиешлеген 
күрсəтү өчен кулланган.  

Бөек шагыйребез халкыбыз рухында яши. Без аның 
шигырьлəрен, əкиятлəрен укыйбыз, өйрəнəбез. XXI гасырга да 
ул олуг шагыйрь, зур җəмəгать эшлеклесе, бөек фикер иясе 
буларак килеп керде. 
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Галиева М.Р. Түбəн Кама педагогия көллияте студенткасы, 
Фəнни җитəкче: Галимова Ф.А. 

 
ӨСТƏЛЕМДƏ ТУКАЙ КИТАБЫ 

 
Мин – Түбəн Кама педагогия колледжы студенты. Һəр 

яктан үсешкə ирешкəн, югары сыйфатлы укытучы булу – минем 
төп хыялым. Педагогика, психология өлкəсендə белемнəр 
туплау һəм балаларны турыдан-туры өйрəнү барышында 
кызыклы һəм шул ук вакытта бик тə əһəмиятле мəсьəлəлəр 
белəн əледəн-əле очрашырга туры килə. Укучыга нинди 
эчтəлектəге белем бирергə, ничек бирергə, нинди телдə бирергə, 
ничек аларны тəрбия кылырга һəм башка сораулар безне 
борчый. Менə шушы сорауларның кайберлəренə мин бөек 
Тукаебызның педагогик хезмəтлəреннəн җавап таптым. Сезне дə 
шул фикерлəр белəн таныштыру докладымның төп бурычы 
булып тора. Чыгышымның темасы “Өстəлемдə Тукай китабы” 
дип атала. Габдулла Тукай əсəрлəре һəм хезмəтлəре 
укытучыларның якын киңəшчесе була ала, дигəн фикер – 
чыгышымның гипотезасы. 

И туган тел, и матур тел, əткəм-əнкəмнең теле! 
Дөньяда күп нəрсə белдем син туган тел аркылы, –  

дип яза Габдулла Тукаебыз. 1909нчы елда “Туган тел” шигыренə 
салган төп идеяне – Ян Амос Коменский, Виссарион 
Григорьевич Белинский, Константин Дмитриевич Ушинский, 
Лев Николаевич Толстойлардан килгəн балаларга укыту-
тəрбияне туган телдə бирергə кирəк дигəн фикерне – XX гасыр 
башында, беренчелəрдəн булып, Г.Тукай үзенең 1906 елда 
“Фикер” газетасында дөнья күргəн “Һəркемнең, һичшиксез, 
үзенчə фикере, төшенчəсе бар” мəкалəсендə яңгырата. Г.Тукай 
безнең алга яшь буынны туган илен ихлас күңелдəн яратучы, 
белемгə омтылучы итеп тəрбиялəргə, балаларга гомуми белемне 
ана телендə бирүне тəэмин итəргə омтылучы мəгърифəтче 
педагог буларак килеп баса. 

Баланы тəрбия кылу, аны мəктəпкə əзерлəү, анда укуга 
кызыксыну, дəрт уяту мəсьəлəлəре юнəлешендə эзлəнүлəр алып 
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бару безне Г. Тукайның “Ана мəктүплəре” хезмəтенə алып 
килде.  Г.Тукайның “Ана мəктүплəре” язмасы эчтəлеге һəм 
формасы белəн Л.Н.Толстойның “Педагогик хатларын” 
хəтерлəтə. Педагог Тукаебыз язмасының “Сүз башы”нда  бала 
тəрбия итүнең əһəмиятен мондый сүзлəр белəн тəкъбир итə: 
“Балалар якты дөньяга килгəндə, гадəтəн, бер бəхетлелек 
диңгезе булып килəлəр. Лəкин əнə шул балаларны туган 
минутыннан алып балигъ булганга кадəр ата-ана үзлəренə 
бəхет вə башка инсаннарга да шатлык булырлык итеп 
тəрбия итүе бик читен, ...”. Алга таба ул татарларның бала 
тəрбия итə белмəүлəренə басым ясый да, “Ир бала əйбəт кенə 
тəрбия ителсə, - ди Тукай, - ... ата-анасын сакларга күкрəк, 
нəгърə орып чыккан бер арыслан буладыр,” – дип яза. Кызларга 
аерым тукталып, тəрбияле кыз “үзе шикелле тагы əллə ничə 
фəрештə кызлар вə əллə ничə арыслан йөрəкле, гайрəтле егетлəр 
тəрбия итə аладыр” дип күрсəтə. Тукай “тəрбия” сүзенə тирəн 
мəгънə сала. Ул баланы тəн, акыл, күңел ягыннан да 
тəрбиялəргə, үстерергə, камиллəштерергə, “юл күрсəтергə” 
кирəклегенə басым ясый. Тəрбиянең беренче шарты итеп аның 
шəхси, психологик үзенчəлеклəренə, холык-фигылен исəпкə алу, 
белү, өйрəнүне куя. Тəрбиянең икенче шарты – “аның янында 
күбрəк булырга, аның берлəн шөгыльлəнергə, сəер кыйлырга, 
бигрəк тə аның берлəн күбрəк сөйлəшергə” киңəш бирə. 
Баланың ышанычын яулау һəм балада барча яшерен, яхшы, 
ялгыш серлəрен сөйлəргə телəк булдыру – өченче шарт буларак 
яңгырый. Язманың “Алтынчы мəктүб”ендə  баланы мəктəпкə 
əзерлəү мəсьəлəсе күтəрелə. Тукаебыз баланы мəктəпкə кергəнче  
укырга-язарга өйрəтүгə кире мөнəсəбəтен белдерə. “Балага 
мəктəптə күңелсез булыр. Аның күңеле иске нəрсə белүдəн 
ялкыр. Балалар бер дə ишетмəгəн яңа нəрсəлəрне генə бик ихлас 
берлəн тыңлыйлар,” - ди ул. Шушы ук хатта баланы мəктəпкə 
рухи һəм физик яктан əзерлəү өчен, үтə əһəмиятле киңəшлəр 
җиткерелə. Бала тормышында гигиена режимының дөрес 
үтəлеше,  баланың үз вакытында дөрес туклануы физик яктан 
бик тə зарур, ди ул. Баланың кирелегенə юл куеп, аның барлык 
телəген үтəргə ярамавын да кисəтеп үтə Тукай. Тəрбиячегə хас 
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булырга тиешле сыйфатларга басым ясый. Бу сыйфатлар - 
белемлелек, сабырлык, чыдамлык, гаделлек, бар нəрсəгə əзер 
тору, сөйкемлелек һəм үз-үзеңне тота белү. 

Г. Тукайның тəрбия турындагы карашлары “Яңа 
кыйраəт” хрестоматиясендə үстерелə. 64 хикəя, проза белəн 
язылган берничə мəсəл һəм 16 шигырь кертелгəн бу дəреслек 
К.Д. Ушинскийның “Туган тел”, “Балалар дөньясы” , Л.Н. 
Толстойның “Яңа əлифба” дəреслеклəре нигезендə төзелгəннəр. 
Анда əлəге дəреслеклəрдəн тəрҗемəлəр белəн бер рəттəн татар 
əдиплəренең бик күп əсəрлəре һəм Г. Тукайның үз иҗат 
җимешлəре урын алга. “Яңа кыйраəт”нең сүз башында татар 
хрестоматиялəре төзү өчен принциплар, бурычлар, хрестоматия 
белəн эшлəү өчен ысул, алымнар да тəкъдим ителгəн. Тукай 
аңлап уку, укыганны сөйлəтү, “гүзəл мəгънəлəр уятырлык 
шигырьлəрне” ятлату, бəйлəнешле сөйлəм төзерлек əңгəмəлəр 
оештыру ысулларын тəкъдим итə. Əңгəмəне алга алып, 
“Картайган арыслан” кыйссасы мисалында үрнəк тə бирə.  

Əдəбият укыту бурычларына килгəндə, ул əдəбиятның 
чын əһəмиятен аңлап, тəрбия бирүне беренче урынга куя һəм 
əсəрлəр сайлап урнаштырганда да аңа игътибар итə. “Яңа 
кыйраəт”нең төп максаты – балаларның “əхлакларын тəрбия 
итеп, яхшы вə яманны, яхшы вə яманлыклары өчен сөйдерергə 
вə кире кагарга” өйрəтү дип язуы белəн Г.Тукай методист 
буларак əдəбиятны традицион аңлату-укыту тарафдары 
икəнлегенə басым ясый. 

Ул замандагы алдынгы карашлы укытучылар тирəн 
эчтəлекле һəм методик күрсəтмəлəргə бай булган бу дəреслеккə 
югары бəя бирəлəр. Аның ел саен басылып чыгуы да күп нəрсə 
турында сөйли. 1913 елны Уфада уздырылган укытучылар 
киңəшмəсендə “Яңа кыйраəт” дəреслеге беренче премиягə 
лаеклы була һəм мəктəптə кулланырга тиешле тулы хокуклы 
дəреслек дип билгелəп үтелə.  

1910 елда Г.Тукай “Мəктəптə əдəбият дəреслəре” дип 
аталган китап төзи. Ул əдəби əсəрлəрдəн үрнəклəр җыелган 
беренче хрестоматия булып тора. Биредə бик күп танылган татар 
язучыларының əсəрлəреннəн өзеклəр, шигъри əсəрлəр урын 
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алган. Г.Тукай бу хезмəтендə “балаларның рухларына азык бирү 
вə аны тəрбия итү”не беренче максат итеп куя “Безгə 
балаларымызның кулындагы моңарчы кадерле булмаган 
əрекмəн, кычыткан вə балтырганнарны алып, алар урынына 
шушы китап кеби чəчəк бəйлəмнəре бирергə тиештер. Таки 
балаларымызның күзе гүзəл нəрсəлəр күрергə вə борыннары да 
хуш вə татлы ислəр иснəргə иялəшсен. 

Кечкенəдəн гүзəл нəрсəлəр укыган балаларның күңеллəре 
дə назик вə лəтыйф булып, анчак гүзəл вə мөкаддəс нəрсəлəр 
генə сөючəн буладыр. 

Моның киресенчə, кечкенəдəн тупас вə ямьсез нəрсəлəр 
күреп үскəн балаларның язгы күк кеби садə күңеллəре 
томанланып, рухлары яхшыны вə начарны аермый, һəрнəрсəгə 
бертигез караучы буладыр, ” - дип язуы белəн Тукай “Яңа 
кыйраəт”не төзегəндə сайлаган юнəлешенə тугры калуын 
күрсəтə. Дəреслекнең төзелешенə тукталмыйча гына, аңа 
урнаштырылган əсəрлəрнең əдəп, əхлак, табигать һəм аның кеше 
күңеленə тəэсире, туган ил, туган тел, миллəт язмышы, аның 
аерым шəхеслəрен тасвир итү юнəлешендəге һəм тарихи 
вакыйгаларны күрсəткəн текстлар булуын күрсəтеп китү кирəк. 
Билгеле, хрестоматиядə əхлак тəрбиясе бирү максатын алга 
чыгару уку китабын чикли, шулай булса да, бу дəреслекнең 
кыйммəте бик зур. Ул мəктəплəр һəм мəдрəсəлəрдə татар 
əдəбияты укытыла башлау, югары сыйныфлар өчен əдəбият 
тарихы һəм теориясеннəн дəреслеклəр төзелү, əдəбият укыту 
методикасын эшлəү өчен этəргеч, нигез булды.  

 “Мəктəптə милли əдəбият дəреслəре” – əдəбият укытуда 
яңа баскыч. Г. Тукай хрестоматияне язганда берничə сорауга 
җавап бирə: татар əдəбиятын мəктəптə кайсы əсəрлəр аша 
күрсəтергə, кайсы əдиплəр иҗатын тəкъдим итəргə, əлеге 
əсəрлəрне нəрсəгə нигезлəнеп урнаштырырга, мондый уку 
китабында нинди мəсьəлəлəрне игътибар үзəгенə куярга? 
Əйтергə кирəк, бүгенге көнгə кадəр Тукай сайлап алган 
əсəрлəрнең күбесе дəреслек-хрестоматиялəребезнең түрен бизи, 
нəкъ ул сайлаган авторларны бүгенге көн методистлары да 
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яратып тəкъдим итəлəр. Димəк, Тукайның педагогик-методик 
фикерлəре искермəгəн, бүген дə əһəмиятен киметмəгəн.  

Нəкъ менə шушы фикерлəр безне əледəн-əле Тукай 
хезмəтлəренə алып килə. Алар безнең эш өстəлебезне бизилəр. 
Г. Тукай иҗатының, хезмəтлəренең кадере дə нəкъ шунда.  
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Алексеев А.А. 8 нче мəктəп укучысы, 
Фəнни җитəкче: Галина В.М. 

 
ТУКАЙ КҮҢЕЛЕН ЯКТЫРТКАН КАЗАН 

 
Һəр халыкның, һəр миллəтнең йөзек кашы булырдай 

гүзəл шəхеслəре, олы талантлары, бөтен кешелек дөньясы 
тарихында тирəн эз калдырган затлары була. Бөек шагыйребез 
Габдулла Тукай, һичшиксез, əнə шундый олы шəхеслəрнең 
берсе. 

Олуг язучыбыз Əмирхан Еники моннан күп еллар элек: 
“Бер генə минутка фараз итик: безнең тарихыбызда Тукай юк, 
Тукай булмаган ди... Никадəр ярлыланып калыр идек без, күпме 
дан – дəрəҗəлəребезне югалтыр идек!.. Əмма язмышка мең 
рəхмəт, безнең Тукаебыз бар!” – дип язган иде.  

Тукай шигърияте җиһанга ямь, яктылык бөркеп торучы, 
туң катлауларын эретеп, җиргə, күңеллəргə җылылык бирүче 
кояш үзенə бер илаһи көчкə ия. Чөнки аның иҗаты тар 
кысаларга сыймый, халкыбызның “хəсрəт кош көйлəп”, авыр 
үткəне белəн саубуллашып, килəчəк өчен көрəшергə өйрəтə, 
шуңа чакыра. 

Əдəбият күгендə нибары 7-8 ел ялтырап, үз йолдызлыгын 
– шигъри мəктəбен тудырган сүз остасының мирасы күп 
тармаклы, киң кырлы. Аның үткен телле публиөистикасы, 
камчылы сатирасы, кинаяле, шаяртулы юморы, тəнкыйть 
эшчəнлеге – һəркайсы игътибар үзəгендə торырга тиеш. 

Бөек Тукайның иҗаты татар əдəбиятына үсү, камиллəшү 
өчен гаять көчле этəргеч булды һəм хəзер дə шулай булуын 
дəвам итə.  

2011 ел Татарстан Республикасы президенты указы 
нигезендə Татарстанда Тукай елы дип игълан ителде.  
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Быел татар җəмгыятьчелеге миллəтебезнең алтын 
баганаларының берсе булган – шагыйрь Габдулла Тукайның 
тууына 125 ел тулуны зурлап билгелəп үтə. Шул уңайдан 
сайланган “Тукай күңелен яктырткан Казан” темасы бүгенге көн 
өчен бик актуаль һəм кызыклы булып тора. 

Тукай таланты беренче адымнарыннан ук, Казанга 
омтыла, анда гына торган матбугат аша иҗтимагый хəллəр, 
əдəбият һəм сəнгать хəбəрлəре белəн кызыксына, аны үзенең 
иҗат колачын киңəйтүнең алшарты итə. 

Кемнəр генə аның Җаек (Уральск) шəһəреннəн башкалага 
килүен тасвирлаган “Пар атын” яратып куымаган да, кемнəр 
генə аны яттан белми һəм җырламый икəн. 

Күплəр бу əсəрне Уральскидан Казанга кайткач язган дип 
уйлый. Ə ул баксаң, Уральскида чыгучы “Фикер” газетасының 
1907 ел, 6 май санында һəм “Яңа гасыр” əдəби журналының шул 
ук елгы 25 май санында басылган булган. 

Тукай үзе исə Казанга пар атта түгел, ə поезд белəн 1907 
елның 10 октяберендə, шигырь басылып чыкканнан соң 5 айдан 
соң, кайтып төшə. Əлбəттə, моның кайбер сəбəплəре дə була. 
Казанда “Əль – ислах” (“Реформа”) исемле газета чыгарырга 
алынгач, аның рəсми редакторы Вафа Бəхтияров Җаекка, 
танылып килүче шагыйрь Г. Тукаевка газета белəн 
хезмəттəшлек итүен үтенеп хат җибəрə. 

Икенчедəн, Казанның Шəрəфлəр нəшрияты “Шигырьлəр 
китапхпнəсе” сериясендə “Габдулла Тукаев шигырьлəре” дип 
аталган беренче китабын чыгарырга əзерли. Өченчедəн, аңа 
солдатка каралырга вакыт җитə. Октябрь аенда, ниһаять, 12 ел 
гомер иткəн шəһəрне калдырып китү көне җитə. 

Бай тарихлы, сəнгать һəм сəүдə, фəн һəм мəдəният үзəге 
булган Казанда яшəү һəм иҗат итү аңа иҗади үсеше өчен бик 
кирəк булган. Казан шаулап торган мəдəният-мəгърифəт 
дөньясына шагыйрьне бик тиз бөтереп алып кереп киткəн.  

Казанга кайту Г. Тукай иҗатына искиткеч шифалы тəэсир 
ясаган. Чөнки Җаек чоры иҗаты əле киң халык тарафыннан 
танылмаган була. Аның зур популярлык казанган “Туган тел”, 
“Китап”, “Шиһаб хəзрəт”, “Көзге җиллəр”, “Олуг юбилей уңае 
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белəн халык өметлəре” шигырьлəрен, “Су анасы”, “Кəҗə белəн 
Сарык” əкияте кебек поэма əкиятлəрен, “Печəн базары, яхүд 
Яңа Кисекбаш”, “Ысулы кадимче” исемле поэмаларын, “Исемдə 
калганнар” повесте, балаларга багышланган шигырьлəрен, 
“Мияубикə”, “Алтын əтəч” поэмаларын эченə алган 35 исемдə 
үзе исəн чакта чыккак китаплары Казанда басыла. 

Тукай Казанда 5 ел 8 ай гына яшəгəн һəм əйтергə кирəк, 
аның таланты Казан белəн бергə үскəн, иҗаты шунда чəчəк 
аткан. 

Казан шəһəрен татар мəдəниятенең үзəге, йөрəк тибеше 
итеп күтəрүдə бер генə шагыйрь яки язучы да аңа тиң хезмəт 
куймаган. Ə бит бу чорда Казанда татар халкының алга 
барышына, рухи тормышына озак вакытлар тəэсир итəчəк 
эшлеклелəр: Г. Исхакый, Ф. Əмирхан, Г. Камал, Г. Ибраһимов, 
М. Ваһитов, М. Солтангалиев, Ш. Камал, М. Фəйзи, К. 
Тинчурин һ. б. Яшəгəн. Һəм шулар арасында 21-22 яшьлек 
Тукай, академик М. Хəсəнов бик дөрес билгелəнгəнчə, 
«ыргылып алга чыга, татар яңарышының əйдəүче шəхеслəре 
рəтенə баса”.  

Казан нəширлəре Тукайны беренче көннəрдəн үк үз 
иткəн. 14 ноябрьдə  шагыйрьгə “Казанны алырга” мөмкинлек 
биргəн китабы – “Габдулла Тукаев шигырьлəре” (3 нче дəфтəр). 
Шəрəфлəр матбагасында басылып чыккан, күп тə үтми шунда ук 
4 нче дəфтəр  “Г. Тукаев шигырьлəре”нең  икенче китабы дөнья 
күргəн. 1909 елның 6 нчы гыйнварында өченче китабы, кыска 
гына вакыт эчендə - биш ел ярым арасында 30 дан артык китабы 
басылган. 

Казанда Тукай күпкырлы талантка ия шагыйрь буларак 
ачыла: ул нечкə лирик, шул УК вакытта үткен сатирик. Нəкъ 
менə Казанда шагыйрьнең иҗаты яңа темалар, образлар белəн 
баетыла. 

Шагыйрь Казанда узган бик кыска гомерен дə зур итеп, 
мəгънəле итеп яшəгəн. Халыкның иҗтимагый һəм сəяси, əдəби 
һəм шигъри тормышында  ул катнашмаган бер генə өлкə дə 
булмаган. Шул чорда Казанга багышланган, мөһим проблемалар 
күтəргəн унөч əсəр язган. Алар арасында прозадан: күпсанлы 
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мəкалəлəр һəм очерклар (“Казан хəбəрлəре”, “Казан бəялəре”, 
“Казанда никах мəҗлесе”, “Казан мулласы һəм булачак 
депутат”, “Җəмгыяте хəйрия утырышы”, “Казанга кайтыш”), 
шигырьлəр (“Казан вə Казан арты”, “Казан вə Кабан арты” 
(1912), “Казан” (1913) һ.б.  

Шагыйрьнең башкалабыз Казанга бəясе-гыйбрəтле, бүген 
дə əһəмиятен җуймаган сөземтə. Һəр шигырьнең үз йөзе, рухи 
дөньясы, фикри байлыгы бар. Аларны гомуми сүзлəр 
ташкынында адаштырмыйча, аерым-аерым укып карыйк əле. 

а)  “Печəн базары, яхүд Яңа Кисекбаш” поэмасы – 
иҗтимагый тормышка зур йогынты ясаган əсəр. 

“Печəн базары, яхүд Яңа Кисекбаш” əсəрендə шул 
заманның шəһəр тормышын искиткеч оста итеп сатира утына 
тоткан. Əсəр казанлыларны битараф калдырмаган, ул аерым 
китап булып нəшер ителгəч, берничə көн эчендə үк сатылып 
беткəн. Тарихта беренче тапкыр татар язучысының əсəре 
иҗтимагый тормышка зур йогынты ясаган. Казанның Печəн 
базары əһеллəре, поэманың тискəре каһарманнары, əдəбият 
көзгесендə үзлəрен күрү “бəхетенə” ирешкəннəр. 

б)  “Казан вə Казан арты” (1912) шигыре. 
Ул шигыре төрле мəгънəви төшенчəлəрне капма-каршы  

куюга – антитеза алымына корылган. Тукай сүзен югары өслүб 
белəн Казанына мəдһия яудырудан башлый. “И Какзан шəһəре, 
торасың тауда зур шəм кеби”. Сискəндерерлек дəрəҗəдəге 
романтик күпертеп мактау алдагы юлларга күчə: 

“Син үзеңне чорнаган һəрбер өязгə нур чəчеп, 
Бик мəһабəтле торасың торасың барчага юл күрсəтеп. 
Шагыйрь үзен бу мактауда, төче теллелектə гаеплəүдə 

курыккандай, Казан каласыннан нур, шөһрəт, мəгърифəт алып 
яшəүче төбəклəрне атап китүне кирəк таба. Казан нурлары 
җылысында рəхəтлəнеп яшəгəн яклар бик күп икəн. 

Хəзерге Татарстанга кергəн Чистай, Спас, Тəтеш, 
Мамадыштан кала, Чабаксар, Чар (хəзерге Йошкар-Ола) кебек 
бүгенге чуаш, мари риспубликаларының башкалалары, Малмыж 
кебек шəһəрлəр дə Казан ярдəмендə чəчəк аталар икəн. 
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Һəр халыкның, һəр миллəтнең үсешендə күтəрелеш чоры 
була. Без дə бүген шундый күтəрелеш чорын кичерəбез. Гасыр 
башында Тукайны борчыган сораулар бүген безне дə борчый, 
алар бүген дə актуаль. Менə ни өчен бүген күплəр Тукайга, аның 
үлемсез иҗатына мөрəҗəгать итə. Аның иҗатында бүгенге 
көннең күп кенə сорауларына җавап табып була. Шуңа күрə дə 
Тукай безгə һəрчак бик якын. Шагыйрьнең мирасы 
халкыбызның мəдəни, милли тормышының нигезен тəшкил итə.  

Тукай телебезнең  бик нечкə төсмерлəренə кадəр 
сиземлəгəн. Аның үлемсез шигъриятен уку безнең сөйлəмебезне 
баета. Шуңа күрə безгə Тукайны кат-кат, кайта-кайта укырга, үз-
үзебезне тəрбиялəргə кирəк.  
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СӨЯМ ДИЕП ƏЙТƏ АЛМАДЫ 

 
“Сөям кысмыйча нечкə билеңезне, 
Ничек дисəм дə аз тəмсилеңезне.” 

                      Г.Тукай. 
 
 "Сез балык баласы түгел, Сез халык баласы бит. Килəчəк 

көнгə Тукайны  Сез алып барасы бит!” 
- дип язган күренекле шагыйребез Хəсəн Туфан үзенең 

"Кемнəр сез?" дигəн шигырендə яшь буынга мөрəҗəгать итеп. 
 Без, яшь буын, Тукайны үзебездəн соң килə торган буынга 
ничек алып барабыз соң: телебезне, мəдəниятебезне 
югалтмыйбызмы? Тукайлар, Җəлиллəр, Туфаннар йөзенə 
кызыллык китермибезме? Бу шигырь безне шундый уйларга 
этəрде һəм əдəбият дəресендə без озак фикер алыштык. 

Бу елны Республикабызда Тукай елы дип игълан итү 
безне Тукайга тагын да якынайтты, рухландырды, иҗаты белəн 
тирəнрəк танышырга мөмкинлек бирде. 

 Габдулла Тукай тормышы белəн якыннан танышу, аңа 
тирəн хөрмəт һəм мəхəббəт хислəре мине шагыйрьнең ачы 
язмышы турында уйларга этəрде.  Мине  бөтен халык яраткан 
кеше нишлəп ялгыз булды икəн дигəн уйлар борчыды. 
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 Халкыбызның  бөек шагыйре Г.Тукайның тормышы һəм 
кабантланмас  иҗаты турында күп язылды, шулай да 
биографиясендəге ачыкланып  җитмəгəн  кайбер фактлар һаман 
да кала килə əле. Белгечлəребез арасында бүгенгə кадəр “Тукай 
хатын-кыздан качкан” дигəн фикер яши. Бу чыннан да шулай 
микəн соң? Тукай сөйгəнме? Сөйсə - кемне сөйгəн? Габдуллада 
“гыйшык уты” беренче тапкыр Җаекта кабынган дип уйларга 
кирəк. Аның мəдрəсə каршында яшəүче  бер апаның үзеннəн 2-3 
яшькə олырак кызына күз атып йөргəнлеге ихтимал, дип 
сөйлилəр. Бу мəхəббəт артык җитди булмаган күрəсең, 
сизелерлек эз калдырмаган. 

Тукай яшьтəн  бəхетле  гаилə тормышын белмəгəн, 
хатын-кыз арасында булып, аларның матур якларын  күп күрə 
алмаган. Габдулланы бердəнбер ышанычы - əнисе явыз 
карчыкка калдырып кияүгə киткəн.(Дөрес, заманасы шундый 
булган, хатын-кыз ялгыз тормыш итə алмаган.) Шəрифə карчык 
сабыйга төзəтə алмаслык бəла китергəн. Кышкы салкыннарда 
ишек ача алмый торган вакытларда ук башлангандыр инде бик 
иртə гомерен кискəн чир. Үги əбисе күпме кыен ашаткан, 
кимсеткəн. Киң күңелле хатын булса, иренең оныгын 6 
“күгəрчен” янына сыйдырган булыр иде.”Ичмасам, чəнчелсə, 
бер тамак кимер иде”- дип каргамас иде.     Кырлайда да Сəгъди 
абзыйның хатыны Зөһрə апа “үксез бала асрасаң”ны еш əйтеп 
бала күңелен кимсеткəн. Саҗидə  сабыйны үртəр өчен гел 
каккан, үз энем дип Садрины сөйгəн. Болар Габдулланың 
йөрəген өзгəлəгəн бит, югыйсə исендə калмас иде. Хəтта 
əтисенең апасы Газизə дə, байлыгы була торып, энесен 
мəдрəсəдə көн иттергəн, ачка интеккəнен белмəгəнмени. 
Габдуллага балачагында ачык йөз күрсəткəн, аның турында 
кайгыркан Мөхəммəтвəли хатыны Газизə дə үз баласы булмагач 
 сабый күңелен аңлап бетермəгəн шул, Ташаяк базарында берəр 
уенчык алып бирер иде. Сабый базардан  “кеше бəхетенə генə 
кызыгып” кайтмас иде.    Габдулла үзенə балачакта ачык йөз 
күрсəткəн ике кызны гына хəтерли.Үги əбинең кызы Саҗидə 
əнисеннəн яшереп кенə иркəлəгəн аны һəм Сəгъди абзый кызы 
Сабира ятимне җəллəгəн.Тукай тормышында билгеле эз 
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калдырган иң беренче хатын-кызлар, мөгаен ике Газизə 
булгандыр.Берсе əтисенең сеңлесе,икенчесе - əтисенең беренче 
хатыныннан туган кызы.Алар шагыйрьгə җылы мөнəсəбəттə 
булган. 

Гомүмəн алганда  хатын- кыздан ачык йөз күрмəгəн  
булачак шагыйрь. Ир-атлар саклап калган  аны.  Шуңа күрəдер 
белгечлəр арасында, аларга ияреп халыкта  “Тукай хатын-
кызлар белəн  аралашырга яратмаган” дигəн фикер яши.     

 Бу чыннан да шулай микəн соң? Əлеге язмамда мин 
«гүзəл яртыбыз»ның шагыйрь тормышында күпмедер дəрəҗəдə 
роль уйнаганлыгын күрсəтүне максат итеп куйдым. 

Г.Тукай Уральск басмаларында дөнья күргəн əсəрлəрендə 
хатын-кыз азатлыгы проблемасына шактый зур урын бирə. Ха-
тын-кызның хөрлеген, ирлəр белəн тигезлеген кайнар яклый; 
аларның, ана буларак, балаларын Ватанга лаеклы ул-кызлар 
итеп үстерүдə төп көч булуларын ассызыклап күрсəтə. 

Безгə Г. Тукайның матбугат чыгышлары тəэсирендə яисə 
аның турыдан-туры катнашы белəн язылып, «Фикер» газета-
сында басылган кайбер язмалары билгеле. 

Тукайның күп кенə мəкалəлəре, очерклары, шигырьлəре 
нəкъ менə алдынгы карашлы татар хатын-кызларының шул рə-
вешчə яктылыкка, азатлыкка омтылуын чагылдыра. Аның 
хатын-кызларга, аналарга дан җырлаган, күңел кылларын 
тибрəтə, кешелəрнең акылларын һəм хислəрен əсир итə алган 
əсəрлəре кемгə генə мəгълүм түгел икəн? Кем белə, мондый 
югарылыкка ирешүдə, бəлки, ул таныш булган хатын-
кызларның да ярдəме  тигəндер. Тукайның шактый яхшы 
танышы Фатыйма язмышы шагыйрьнең иҗатында  чагылыш 
тапкан. Ул бəхетсез татар кызы турындагы күлəмле шигырен 
аңа багышлаган. 

Ятим кыз Бибиəсма Билюкованың язмышы исə бүгенге 
көнгə кадəр ачыкланмаган. Сөйлəүлəренə караганда, ул 
Тукайның беренче мəхəббəте булган. 

Мөəзин кызы Я. Гафиятуллина белəн аның дусты Г. 
Яруллина да шагыйрь белəн яхшы таныш булган. Аның 
түбəндəге шигъри юллары шушы кызларга багышланган . 
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Укыгыз, кызлар, укыгыз. 
Күп хəллəрне белегез! Остабикəлəрне ташлап. 

Мəктəплəргə керегез! 
 Тукай белəн таныш булган Мəрьям Галиева һəм Зиннəт 

Баткаеваны  шагыйрьнең төннəр буе типографиядə кулъязмалар 
өстендə утыруын күрəлəр. Кызлар аңа кайчакларда ашарга алып 
керə торган булганнар. 

Уралдагы социал-демократик оешманың иң актив эшлек-
лелəреннəн Надежда Шилованы  Тукай  яхшы белгəн, аның 
белəн демонстрациялəрдə һəм митингларда булган, революцион 
йомышларын үтəгəн. Шилова 1981 елга кадəр Мəскəүдə яшəгəн. 
Тукайның аның дусларыннан А. Бокаушинаны, О. Донскованы 
белмəве дə мөмкин түгел. Ул аларның якшəмбе мəктəплəренə 
йөреп, лекциялəрен тыңлаган. 

Мин бу язмамда Г. Тукайга Уральскида яшəү чорында 
таныш булган кайбер хатын- кызлар турындагы мəгълүматларга 
тукталырга тырыштым. Аларның шагыйрьнең шатлыгы һəм сы-
крануы да, илһамчысы һəм сызлануы да булуларында шигем юк. 
Чордашларының тормышлары белəн якыннанрак танышу ша-
гыйрьнең эчке дөньясын, хиссият чыганагын тирəнрəк өйрəнер-
гə ярдəм итə. 

 
Таныш хатын-кызларына багышланган 

шигырьлəреннəн өзеклəр. 
Кемне сөяргə кирəк? 

Белү мөшкил — кирəк кемне сөяргə? 
Үзең аусаң да, аудармый сөяргə? 

Син үлсəң (бет!), сине кем кызгана соң? 
Синең зəхмеңгə кемнəр сызлана соң? 
Бу дөньяда сине кем иркəли соң? 
Бəлалəрдəн сине кем киртəли соң? 
Тырышма, эзлəмə юкны əрəмгə, 

Табылмас — юк! Əрəм җəһдең, əрəм лə. 
Сиңа, дустым, бу сүз ахыргы сүзем: 
Үзеңне сөй! Ярат үзеңне үзең! 

Татар кызларына. 
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Сөям сезнең сызылган кашыңызны, 
Тузылган сачеңезне, башыңызны. 
Яратам тəмле, татлы сүзеңезне, 
Зөбəрҗəт төсле якты күзеңезне. 

Кызык гыйшык. 
Тирлəп, эссе көндə койнырга телəп, 
Бер кеше салкын су алды бер чилəк. 
Өст-башын салган; вəлəкин шиклəнə 
Су салырга тəнгə, чөнки чиркəнə. 
Бер куя җиргə чилəкне, бер тота; 

Нишлəсен мискин — суык су куркыта. 
Күп азаптан соңра гайрəткə килеп, 
Суны җилкə аркылы читкə сибеп 

Куйды да, — син нечкəлəп бер баксана: 
«Əл дə тəнгə тимəде», — дип шатлана! 

Мəхəббəт шəрхе. 
Мин: «Мəхəббəтсез»,— дидем, лəкин мəхəббəт төрлечə: 
Йолдыз ул күктəн атылган җиргə, Генрих Гейнечə. 

Мəхəббəт. 
Җир яшəрмəс, гөл ачылмас — төшми яңгыр тамчысы; 
Кайдан алсын шигъре шагыйрь, булмаса илһамчысы. 
Əмма лəззəтле дə соң яшьрен газап, яшьрен яну! — 
Бар микəн, белмим, моның миннəн бүтəн аңлаучысы? 
Барча əхрары мəхəббəт миннəн уңда, зан итəм, — 

Кайда Фəрһад берлə Мəҗнүн! — мин ал арның таңчысы! 
Гашыйк. 

Син күрерсең бу кешене: күп вакыт уйный, көлə, — 
Ул шулайтеп халəте рухын яшермəкче була. 

Белмичə, «уйный» дилəр, эчтəн нилəр уйлаганын; 
Сизмилəр — чыкмый төтен тышка — мəхəббəт янганын! 

Булмаса. 
Кем белер кадреңне, җаным, дəртле күңел булмаса? 
Наз итəр кемнəргə гөл — каршында былбыл булмаса? 

Бер рəсемгə. 
Бик матур бит, бакчы бу кызның күзенə, кашына, 
Мең вə мильюн афəрин бу сурəтең нəкъкашына. 
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Син булмасаң! 
И матур! мин янмас идем — яндыручы булмасаң; 
Таммас иде җиргə яшьлəр — тамдыручы булмасаң! 
Бер минутта ташлар идем бу томанлы моңнарны, — 
Син мине мескен кыйлып моңландыручы булмасаң! 

Гыйшыкмы соң бу?.. 
Җанын фида иткəн фəкыйрьмен, гыйшкың күбəлəгемен; 
Кил, гүзəл, күрсəт матурлыгың: янаем, кил, янаем. 
И хода, бир акыл, тоткыннар йортына элəкмим; 
Бу кызга гыйшкым сəбəпле диванамын, диванамын. 
И гүзəл, кил каршыма, кил, елмайчы рəхим итеп, 
Мин дə синең əйлəнəңдə əйлəнием, əйлəнием. 

Лəззəт вə тəм нəрсəдə? 
Нəрсəдə лəззəт икəн? Чөнкем ялан дөньяда кəм; 

Мин лəзиз шəйлəр, вə ли кайсында лəззəт, кайда тəм?* — 
Бер матур кызның нəзек билен кысып кочмактамы? 
Яки пар юрга җигеп, фəйтун белəн очмактамы? 
Иə сихерле шишəдəн əбелхəят эчмəктəме? 

Мəет улып, аляме дөньядан тəмам кичмəктəме? 
Исемдə. 

Исемдə: курка-курка төрле уйлар уйлаган чаклар, 
Гафифанə вə мəгъсуманə көлгəн, уйнаган чаклар; 
Исемдə һəм эчемнəн көткəнем якты бəхетлəрне, 
Телəп яшерен генə – рəхəт, сəгадəтле вакытларны; 
Исемдə: иң элекке саф мəхəббəт дəрте кузгалгач, 
Илаһи бер тəлəззездəн беренче кəррə тамган яшь. 

Əгəр хатын-кыздан кача торган булган икəн, Тукай 
иҗатында мəхəббəт хислəрен ничек шулай тирəн бирə алган 
соң? 

Күптəн түгел Тукайның тууына 125 ел тулуга багышлап 
 Габдулла Кариев исемендəге Казан татар дəүлəт яшь  тамашачы 
театры  Рабит Батулланың “Зəйтүнəкəй” исемле музыкаль 
драмасын сəхнəлəштерде. Бу əсəрне карау безгə дə насип 
булды. Тукайнын Зəйтүнə исемле кызны яратып йөргəнлеге 
мəгълүм. Кем ул Зəйтүнə? 
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1907 елда Чистай пыялачысы Хəйдəр гаилəсе Казанга 
күчə. Кызлары Зəйтүнə, апасы Бəдриҗиһан белəн бергə, рус-
татар мəктəбендə укый. Зəйтүнəгə 14 яшь. Иртəн укыйлар, 
укудан соң, өйдə чигү эшенə утыралар. Приказчик абыйлары 
алып кайткан төрле китап, газета-журналларның берсен дə 
калдырмый укып баралар.Зəйтүнəнең шагыйрьнең  үзен күрəсе 
килə һəм ул Бəдриҗиһан белəн бергə үзлəренə туган тиешле 
Фатих Əмирхан янына “Əл-Ислах” редакциясенə килгəлилəр. 
Алар Фатих абыйларыннан Тукай белəн таныштыруны үтенə.  
Сəхнəдə шул вакыйгалар. Сəхнəдəн күзебезне ала 
алмыйча,Зəйтүнə белəн Габдулла өчен кайгырып 
утырдык.Аңлашсыннар дип телəдек. 

Тукайның мəхəббəтенə килсəк, Тукай шагыйрь булганга,  
кызларга  мəхəббəт аны берничə шигырь язарга, шигырь 
тудырырга илһам биргəн . 

Ул туташ кем генə булса да булсын, ул туташның хəзер 
безнең гади тормышыбызда кыйммəте нинди генə булса да 
булсын,  ул Тукайга шул шигырьлəрне сөйлəргə сəбəпче була 
алган.  Тукайның күңелендə туган шул мəхəббəт янгынында ул 
туташның хəрəкəте ихтыярлы булса да, ихтыярсыз булса да, 
Тукай шул мəхəббəттəн шатлык күрсə дə, кайгы күрсə дə, 
туташның шагыйрьнең шигыренə тəэсире өчен без баш иябез. 
 Бəлки шагыйрь шул хисеннəн һичбер төрле рəхəт алмагандыр, 
бəлки шагыйрьгə шул сөю көю-януга, кайгыдан хəсрəткə күчүгə 
генə сəбəп булгандыр. Лəкин шул көю-яну, ул — гади кешенең 
көю-януы гына түгел, ул — шагыйрь күңеленең асты өскə 
килүе, шагыйрьнең шигъриятенең нечкəлəнүе, пакьлəнүе, 
чарлануына сəбəп була торган көю-янудыр. Шагыйрьне нечкə 
шигырьлəр сөйлəргə мəҗбүр иткəн яну-көюдер. 

Габдулланың  саф мəхəббəттəн бер җимеш тə ала алмавы  
кызганыч. Габдулла шул мəхəббəт диңгезендə йөзсə,  чын 
гыйшыкның биргəн тəэсире белəн язган шигырьлəрен күргəн 
булыр идек. 
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Вəлиева Ч. 10 нчы мəктəп укучысы, 
Фəнни җитəкче: Лотфуллина Г.Г., 

I категорияле татар  теле һəм əдəбияты укытучысы 
 

ГАБДУЛЛА ТУКАЙ ƏСƏРЛƏРЕНДƏ КОРЪƏН 
СҮРƏЛƏРЕНЕҢ ТƏКЪБИРЕ 

 
Коръəн - мөселманнарның изге китабы һəм гарəп 

əдəбиятының классик ядкаре.  
Коръəннең тууы Мөхəммəд пəйгамбəрнең эшчəнлеге 

белəн бəйлəнгəн. 40 яшьлəрдə вакытта, илһамланып, төрле 
ачышлар ясый башлый. Риваятьлəр бу ачышларның аңа Аллаһ 
тарафыннан турыдан-туры яисə Җəбраил фəрештə аша 
иңдерелүен күрсəтəлəр. Аларны халыкка җиткерү – 
Мөхəммəднең изге бурычы. Шуңа күрə ул үзен Аллаһ сүзен 
халыкка җиткерүче рəсүл, пəйгамбəр дип таный һəм бу изге 
эшкə ныклап керешə дə. 

Коръəн –изге китап. Ул кешегə əхлак тəрбиясе бирүдə зур 
роль уйнаган.  

Коръəнне белгəн кешелəр бик сирəк авырыйлар, чөнки ул 
чисталыкка, пакълеккə өйрəтə, рухны, җанны дəвалый.  

            Коръəн поэтикасы өчен фəлсəфи һəм эмоциональ 
фикерлəүнең табигый кушылуы, көчле образлылык хас булган 
эндəш, риторик сорау, мөрəҗəгать, кабатлау, инверсия 
алымнарына бай. Анда озын җөмлəлəр, фразалар аз. Күп кенə 
аятьлəр ритмлы, рифмалы проза белəн язылган. 

Коръəн аеруча мөселман халыкларының əдəбиятына нык 
тəэсир итте. Коръəн төрки-татар əдəбиятына мең ел буена көч-
куəт биргəн, аңа идея һəм сəнгать ягыннан юнəлеш күрсəтүче 
маяк булган. Ул əдиплəрнең дөньяга карашында, заманча 
əйткəндə, методологиясендə төп фактор хезмəтен үтəгəн. Ислам 
диненə күчүне Г.Тукай уңай күргəн: 

Гарəп халкы кабул итмəстəн əүвəл дине исламны, 
Илаһ урнында тотканнар агач, таш, төрле əснамны. 

Бераздан соң килеп хак дин, тəмам батыйлҗ булып ялган, 
Гарəплəрнең күзеннəн дине ислам пəрдəне алган. 
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Алар бар үткəн эшлəргə пəйгамбəрдəн оялганнар: 
“Ничек соң без табындык потка?”- дип хəйранга калганнар. 

    Гомумтөрки, ягъни борынгы төрки əдəбият - татар 
əдəбиятының нигезе, елга башы. Ə инде урта гасыр гарəп, фарсы 
əдəбиятлары, ягъни Шəрык классикасы, шул исəптəн Коръəн 
Тукайгача чор татар əдəбияты үсешендə мөһим чыганак кына 
түгел, ə осталыкка өйрəнү мəктəбе, олуг остаз да булган. 
Əдəбиятыбыз тарихын күздəн кичерсəк, без моны ачык 
күрербез. 

  Тукайның балачагы ана назыннан мəхрүм, ачлыкта, 
ялангачлыкта, мохтаҗлыкта үтə. Нечкə күңелле, саф тойгылы, 
киң хыяллы күңел юатучысы, “туендыручы”сы “якын итүче”се 
тик Аллаһы Тəгалə була. 

   Г.Тукай кыска гына вакыт эчендə татар миллəтеннең 
сөекле шагыйренə əверелə. Моның сəбəбе: шагыйрьнең күп 
гасырлык бай əдəби традициялəребезгə таянуында. Əдəбиятка 
яңалыклар алып килүче реалист буларак танылса да, ул 
иҗатының бөтен  тамыры белəн борынгы татар һəм көнчыгыш 
əдəбиятларына һəм тулаем Ислам мəдəниятенə барып тоташа. 
Кече яшьтəн үк ул гади халыкның  самими ышануларын 
мəдрəсəлəрдə Ислам динен һəм һəм аның риваятьлəрен күңеленə 
сеңдереп, борынгы Ислам əдəбиятын укып үсə, шулар 
җирлегендə тəрбиялəнə, ə соңрак иҗат итə. 

   Г.Тукайга Коръəннең йогынтысы зур була. Күңеленə 
Коръəн урнашкан шагыйрь иҗатында Коръəннəн кергəн 
сюжетлар, мотивлар зур урын ала. 

Совет Тукайдан башта “демократ”, аннан “социалист”, 
соңрак бер имансыз  “атеист” ясарга омтылып гəзит, журнал 
битлəрен нинди генə мəкалəлəр белəн тутырмадылар. Моның 
дөреслектəн ерак булуын түбəндəге мисаллардан ачык күрəбез. 
Əле 1906 елда ук Тукай үзенең бер шигырендə Коръəнгə мəдхия 
укып, болай дип яза:”Безлəри иршад идəн Коръəн икəндер, 
белмəдем” (ягъни: “Безне туры юлга күндерүче Коръəн икəндер, 
белмəдем”). Заман вə түрəлəргə охшарга ашкынган 
“фəннилəрдəн” кемнəр генə юка брошюралар, калын китаплар 
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язып, кемнəр генə зур дəрəҗəлəр алып, кемнəр генə 
“атказанмады”?! 

Бүген, ул хорафат идеология чүплеккə ташланганда, 
ниһаять, газиз Тукаебызның иҗаты турында дөреслекне əйтер 
заман килеп җитте. 

Тукай ислам динен ”тамырыннан корытырга” түгел, “дин 
əһеллəрен кырып ташларга” түгел, ə киресенчə, ислам динен, 
муллаларны якларга чакырды. 

Тукай өчен дин – яшь буынны тəрбиялəү чарасы, 
халыкны явызлыктан аралаучы көч, гыйлем һəм мəдəният 
чыганагы. Шуңа күрə дə ул динне пычратучы, диннəн тик 
файда- керем эзлəүче рухани түрəлəр белəн аяусыз көрəшə.  

 “Синең дөньяда өлешең бетте һəм бурычың үтəлде.”  
Инде син Аллаһһудан разый булган хəлдə һəм Аллаһ 

синнəн разый булган хəлдə һəм Раббыңа кайт!”- дигəн Коръəн 
кəлимəсен исебезгə төшереп, əдип: 

“Кайт, и нəфсе мотмəиннəм! бар, юнəл, кит тəңреңə: 
Бирдең аркаңны моңарчы, инде бир бит əмренə, 
Дустларым, кардəшлəрем,сез муллаларга əйтегез: 

Бу ике юлны, мине күмгəч, укырлар кабремə 
Əһле тəкфир бер гаҗəплəнсен, күреп актык сүзем: 
Күр нə рəсмə тулган иман берлə Коръəн садремə!” 

- дип язган “Васыятем” шигырендə.  
Шулай ук, Коръəндə кадер кичендə мөəмин-фəрештəлəр 

сəлам укырлар дигəнне ул: 
“Таң сызылганчы йөрерлəр, əйтмичə һичбер калəм,  
Тик диярлəр: “Барча мөэмин, мөселманга сəлам!” дип, 

шигъри калыпка күчерə. 
Габдулла Тукай ислам диненең безнең җирдə үсеш алу 

сəбəбен 19нчы гасыр мəгърифəтчелəре – дин галимнəре 
Шиһабетдин Мəрҗани, Каюм Насыйри, Ризаэтдин Фəхретдин 
хəзрəтлəрнең фидакаръ хезмəтлəре белəн бəйли. 

Шиһаб Мəрҗани хəзрəтлəре миллəтебезнең дини 
тарихын, əүвəл заманнардан алып мөселман мəгърифəтен безнең 
җирдə тасвир кылган галимебез. Бу мөхтəрəм имамыбыз, 
Шиһабетдин Мəрҗəнине Тукаебызның олуглавы тикмəгə генə 
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түгел. Бəлки бүгенге көнебездə дə ислам дөньясында Мəрҗəни 
фикере мөселманнарны гафиллектəн уятуга, башка миллəтлəр, 
диннəр, дин əһеллəре арасында Раббыбызның чын бəндəсе 
булып яшəр өчен олы хезмəт куйган, үрнəк булган хəзрəткə 
Тукаебыз үзенең бəһасен шулай итеп биргəндер. 

Кайчандыр дини булып саналган мондый эчтəлектəге 
шигырьлəрне тормышыбыгыздагы кимчелеклəребезне төзəтергə 
тырышканлыктан туган əсəрлəр дип аңларга кирəк. Тукайның 
аерым сүзлəрен ялгыш аңлаучыларга карата əдипнең “Кыйтга” 
шигырен дə искə төшереп үтəсе килə. Шагыйрь: 

“Көчлəремне мин кара көннəргə саклый алмадым, 
Көннəремнең һичберен дə чөнки ак ди алмадым. 
Булды юлда киртəлəр, эттəн күбəйде дошманым, 
Чөнки залимнəрне, өстеннəрне яклый алмадым. 

Кайтмады үч, бетте көч, сынды кылыч- шул булды эш: 
Керлəнеп беттем үзем, дөньяны пакъли алмадым”,- 
дисə дə, мəдрəсəдə алган гыйлемен Габдулла Тукай 

(шагыйрьнең əтисе Мөхəммəтгариф хəзрəт тə иман, мулла, 
галим иде) гомере буена миллəтенə ирештерергə тырышты.  

Шулай булса да, өметен өзмичə, “керлəнеп беттем үзем, 
дөньяны пакъли алмадым”, дигəн вакытында да, шигырьлəре 
белəн үзеннəн соң булган буыннарга дөрес үгет- нəсыйхəт 
биреп, бу эшне дəвам иттерүне киңəш итə. 

Коръəн-Кəримне иркен тулы иттереп мəгънəви шигырьгə 
салган шагыйрьнең бу сүзлəре һəр кешегə дəрес, үгет-нəсыйхəт 
булып торганына без ихлас күңелдəн горурланабыз. 

 “Без мөэминнəрнең күңеллəренə шифалы аятьлəрне вə 
Коръəннəн рəхмəтле хəкимнəрне иңдерəбез” , - дигəн Хак 
Тəгалə сүзлəрен  “Тəəссер” (“Тəэсирлəнү”) шигырендə газиз 
Тукай болай аңлатты: 

“Гомернең иң читен, җайсыз, уңайсыз бер минутында, 
Əгəр янсам каты хəсрəт вə кайгының мин утында, 
Укыйм тиз-тиз күңелдəн гаҗаиб сүрə Коръəннəн- 
Газаплар мəгънəви бер кул илəн алынадыр җаннан. 

Оча дилдəн бөтен шик-шөбһəлəр, һəм мин җылый башлыйм: 
Яңалыкларны мөкаддəс күз яшемлə энҗели башлыйм. 



 82

Бөтенлəй сафлана күңлем; укыйм иман, булам мөэмин: 
Килə рəхəт, җиңеллеклəр: хəлас булам авыр йөкдин. 

Ходай! Син тыйган эшлəр тəмам əкътагъ  вə əбтəр, дим; 
Иям баш сəҗдəгə: “Аллаһһехак! Аллаһһеəкбəр!”- дим”. 
Күңеленə Коръəн урнашкан шагыйрь иҗатында 

Коръəннəн кергəн сюжетлар, мотивлар зур урын ала. Мəсəлəн, 
“Кадер кич” шигыре турыдан-туры Коръəнгə барып тоташа.Ул 
“кадер” дип аталган 97нче сүрəне шагыйрəнə җырлап биргəн. 

Г.Тукай Коръəнне бик яхшы белгəн. Хəтта ул аның 
кайбер сүрəлəрен уңышлы гына тəрҗемə иткəн. 

Һəр заман, кем насры берлəн фəтхə килсə, Аллаһның- 
Һич тə бер көч туктаталмый, манигы булмый аның. 

Син күрерсең тугъры юлы тотканны күп төркем халык, 
Хəмд-ү-тəсбих өннəре берлəн гөрелдəр урталык. 

                                               (“Ярдəм” сүрəсе -110 сүрə) 
Коръəндə телгə алынган пəйгамбəрлəр, алар белəн бəйле 

риваятьлəр, ул вакыйгаларда катнашкан төрле персонажлар 
Тукай шигырлəрендə урын алалар, шагыйрьнең фикерен 
җиткерəлəр (“Печəн базары...Кисекбаш”, “Мөхəммəдия”, “Тотса 
Мəскəүлəр якаң һ.б.).    

Тукайның Коръəнгə ихтирамы, мəхəббəте очсыз-
кырыйсыз, ул аны укып əсəрлəнə, аннан үзенə чиксез илһам ала.   

Г.Тукайның дин белəн сугарылган шигырьлəре: “Дин вə 
гавам”, “Рамазан гаетендə Иблиснең шайтаннарында китабы”, 
“Тəəссер”, “Васыятем”, “Кадер кич”, “Алтынга каршы”, “Ана 
догасы”, “Шиһаб хəзрəт”, “Кыйтга”, “Пəйгамбəр”, “Таян 
Аллаһга”, “Иһтида”, “Коръəн”, “Аллаһһ гыйшкына”,  “Ишан”, 
“Нəсыйхəт”, “Миграҗ”, “Могҗиза”, “Мөхəммəдия”,”Сабый 
чакта бəйрəм”, “Туган тел” “Туган авыл”. Дəрьяга тиңлəргə 
мөмкин булган Тукай иҗатыннан дингə багышланган, аның 
асылын ачкан шигырьлəр исемлеген əле тагын да дəвам итəргə 
мөмкин булыр иде. Сабыйның йокларга ятар алдыннан телəк 
телəп, тəңрегə мөрəҗəгать итүен тасвирлаган “Йокы 
алдыннан”(1908),кайгы-хəсрəт килгəндə сабырлык,ярдəм 
сорарга өндəгəн “Киңəш” шигыре һəм башкалар əнə 
шундыйлардан. 
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Һəр мəктəп баласы яттан белə торган “Туган авыл” 
шигыренең түбəндəге дүрт юлы совет чоры китапларыннан гел 
төшерелə килде. Чөнки анда Коръəн һəм пəйгамбəр исеме телгə 
алынган.  

Ходай шунда җан биргəн, мин шунда туган, 
Шунда əүвəл Коръəн аятен укыган; 
Шунда белдем рəсүлемез Мөхəммəдне, 
Ничек михнəт-җəфа күргəн, ничек торган.    
Дөньяда барлык татарларның гимны булып киткəн 

“Туган тел”шигырен барыбыз да яхшы хəтерлибез. Лəкин совет 
чорында бу җырның соңгы строфасын дөньяга 
чыгармадылар.Чөнки бу вакытта безнең илдə дингə бик көчле 
каршылык хөкем сөрə иде. Шуның өчен шагыйрьлəр дин 
турында əйтəсе килгəн фикерлəрен яза алмыйлар, җырчылар 
җырлый алмыйлар. Лəкин хəзерге вакытта безнең илдə сүз иреге 
һəм без Г.Тукайның шигырендəге бу соңгы строфаның 
матурлыгын күреп, аны күңелебез телəгəн җирдə сөйли алабыз, 
җырлый алабыз: 

 “И туган тел! Синдə булган иң элек кыйлган догам: 
Ярлыкагыл,дип,үзем һəм əткəм-əнкəмне, ходам!”       
Кеше дөньяга килə һəм аңардан бик аз нəрсə сорала: 

кулыңнан килгəн кадəр игелек кылу, Кеше булып калу. 
Кызганычка каршы, бүгенге болгавыр заманыбызда кешелəрдə 
əхлак сыйфатларының кимүе безне уйландыра. Ə бит халкыбыз 
нинди авыр елларны кичергəн, лəкин иленнəн куылса да, 
ачлыктан тилмерсə дə динен юк итəргə тырышсалар да 
бирешмəгəн, мəрхəмəтле булып калган, олыны олы итеп, кечене 
кече итеп, милли сафлыгын югалтмыйча яшəгəн. Ə моның 
сəбəплəренең берсе- мең елга якын халкыбызның рухи кояшы 
булган Корьəндəдер. 

Г.Тукайның дин гыйлеме, энциклопедик дəрəҗəдə булу 
белəн бергə, тирəн мəгънəле дə.Үз иҗатында файдаланган дини 
əдəбият-китаплар, риваятьлəр, шагыйрь фикерен куəтлəргə 
ярдəмгə килгəн Коръəн аятьлəре галимнəр тарафыннан 
килəчəктə өйрəнелер дип ышанасы килə. Тик моның өчен 
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галимнəрнең дин гыйлемен Габдулла Тукай дəрəҗəсендə белүе 
зарур. 

Хак Тəгалене олугълап, ислам тəкълиматы вə шəригате 
талəп иткəнчə, балаларны сабый чактан ук изгелеккə өндəүдə, 
дуслыкка, миһербанлыкка үгетлəүдə Габдулла Тукай əле үзе дə 
яшь булуына карамастан, үрнəк булып торды. “Таян Аллаһка” 
шигырендə без шуны укыйбыз:  

“Əй бəһале, əй кадерле, əй гөнаһсыз яшь бала! 
Рəхмəте киң аның, һəрдаим таян син Аллаһга! 
Йа, Ходай, күрсəт, диген, ошбу җиһанда якты юл; 
Ул-рəхимле; əткəң-əнкəңнəн дə күп шəфкатьле ул!.. 
Саф əле күңлең синең, һичбер бозык уй кермəгəн, 
Пакъ телең дə һич яраусыз сүзлəр əйтеп күрмəгəн.   
Без Тукай шигырлəреннəн илһам алабыз, тормышыбызда 

булган хата һəм гөнаһларыбызны төзəтергə ашыгабыз. 
Г.Тукайның хезмəтлəрен күреп аны, əлбəттə, шиклəнмичə 

изге кеше дип əйтеп була. Шулай итеп, изге кеше изге китап 
турында яза. Юкка түгелдер,аның иң танылган шигырь 
юлларында  Коръəн аһəңнəре ишетелə.Мəсəлəн, “Аллаһ 
гыйшкына” шигыреннəн өзек:  

Иске чир, түбəнлек юк булсын, Аллаһ яратсын өчен, 
Шул юлга омтылыйк, и диндəшлəр, Аллаһ яратсын өчен. 
Мондый омтылыш, тырышлыклар керсен гадəткə, 

Аллаһ яратсын өчен. 
Болай итеп наданлык безне измəсен, Аллаһ яратсын өчен; 

Чарасын яз яки телдəн сөйлə, Аллаһ яратсын өчен. 
Гыйлемгə кирелек пəрдə булмасын, Аллаһ яратсын өчен; 
Җанланыйк, кузгалыйк һəр җирдə,  Аллаһ яратсын өчен. 
Дуслык булмау сəбəпле миллəт шушы хəлгə килде,- 

Гыйбрəт ал, и Мөхəммəт өммəте! Аллаһ яратсын өчен. 
 

Əдəбият: 
1. Татар əдəбияты тарихы 1 том. 
2. “Мирас” журналлары № 5-11, 2001; 2002; 1-1999; 
3. “Казан утлары” №10-1996, №6-1991, №8-1995; 
4. “Мəгариф” журналлары 
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5. Тукай Г. Шигырьлəр. – 4 т.  
6. Шəһри Шəриф “Əсхаб Кирам”. Чистай шəһəре – 2001. 
7. Коръəн Кəрим. 
8. Коръəн тəфсире. “Тəфсир Ногмани” – Казан: Татар. кит. 

нəшр.,  1996. 
9. Мөхəммəд Пəйгамбəрнең тормышы / В.Ягъкуб “Иман” 

Казан, 1993. 
10. Кыйссаи əнбия /Пəйгамбəрлəр тарихы/ Казан, 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 86

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III НЧЕ ЮНƏЛЕШ. 
 
ГАБДУЛЛА ТУКАЙ ИСЕМЕ БЕЛƏН БƏЙЛЕ 
ИСТƏЛЕКЛƏР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 87

Галиева А.М. 14 нче лицей укучысы, 
Фəнни җитəкче: Фəсхетдинова З.М. 

 
ГАБДУЛЛА ТУКАЙ ИСЕМЕ БЕЛƏН БƏЙЛЕ 

ИСТƏЛЕКЛƏР 
 

Татар əдəбияты үсешенə Габдулла Тукай кебек зур өлеш 
керткəн башка калəм иясен табу кыен. Алай гына да түгел, ул 
тугандаш төрки һəм Идел-Урал буйларындагы мари, удмурт, 
чуваш сүз сəнгатьлəренең чəчəк атуына да зур йогынты ясады. 
Дөресен əйткəндə, Габдулла Тукай элеккеге зур илдə барлык 
халыклар өчен дə ят булмады, киресенчə, аның əсəрлəре 
тəрҗемə ителмəгəн, чын мəгънəсендə югары сəнгатьчə 
шигырьлəре яңгырамаган теллəрне табу кыендыр. Тукай 
дигəндə - татар халкы күздə тотылса, татарлар дип əйтүгə - Г. 
Тукай дигəн шигъри исем аңга килə. Ул чын мəгънəсендə 
халыкның үз улы. Инде бөек шагыйребезне бездəн аерган ХХ 
йөз дə “узган гасыр” булып тарихка кереп калды. Əмма 
Габдулла Тукайның шəхесе һəм ул тудырган үлемсез əсəрлəр 
һəрвакыт халык күңелендə, “безнең гасыр”да калалар. Бу – 
шагыйрьнең рухи үлемсезлеге дигəн сүз. 

Сөекле шагыйребезнең исемен телгə алуга, үзеннəн-үзе 
аның “Исемдə калганнар” дигəн язмаларында бəян ителгəннəр 
хəтергə килə. Шуларга менə бу мəгълүм юллар өстəлə:  

Азмы каканны вə сукканны күтəрдем мин ятим?! 
Азрак үстерде сыйпап тик маңгаемнан миллəтем. 
Билгеле булганча, Г. Тукай 1909 елда, үзе əйткəнчə, 

“берничə нəширлəрнең язып бирергə үтенүлəре” сəбəпле, 
тəрҗемəи хəлен “Исемдə калганнар” дигəн истəлеклəрендə бəян 
итə. Лəкин бу əсəр шагыйрьнең Җаекка килүен сүрəтлəү белəн 
генə тəмамлана. Димəк, 1895 елдан алып 1913 елга кадəр булган 
ел вакытта кичергəннəре кермəгəн. Г. Тукай “Исемдə калганнар” 
ның дəвамын да язырга тиеш булган. 

1907 нче еллардан соң, Казанга кайткач, Г. Тукай əдəбият 
мохитенə чума. Г. Камал белəн бергə “Яшен”, “Ялт-йолт” 
журналларын оештыра, Ф. Əмирхан нəширлегендə чыга торган 
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“Əл-ислах” гəзитендə еш языша. Казанда аның иҗаты тагын да 
үремле, нəтиҗəле була, сəнгатьчə югары дəрəҗəдə язылган 
күпчелек əсəрлəре шушында туа. Ул вакытта Казанда яшəп иҗат 
итүче əдəбият əһеллəре белəн бик тиз аралашып, дуслап китүе 
дə аның калəменең үткенлəнүенə йогынты ясый.  

Без Г. Тукай əсəрлəрендə халык өчен актуаль 
мəсьəлəлəренең күтəрелүенə, аларның кыю фикерлəргə, аңа 
кадəр очрамаган сурəтлəү чараларына бай булуына игътибар 
итəбез. Билгеле булганча, калəм əһеленең иҗат өслүбе аның үз 
шəхесе белəн тыгыз бəйлəнгəн. Əйдəгез, Казанга кайткан 
шагыйрьнең замандашлары күңелендə беренче очрашудан 
нинди тəэсир калдыруына игътибар итик əле: 

Г. Камал: “Көннəрнең берендə кечкенə генə гəүдəле, 
өстенə “абыйсының бишмəтен кигəн шикелле” кием кигəн, өтек 
кенə бер малай редакөиягə керде дə (“Йолдыз” гəзите 
редакциясе – Ф.Г.), өстəл өстендəге газеталарны актара 
башлады.  

Бераз укыгач: 
- Безнең газета-журналлар сезгə килə торгандыр бит? – 

диде. 
- Сезнең нинди газета? 
- “Фикер”, “Əлгасрел-җəдит”, “Уклар”. 
- Сез Уральскиданмыни? 
- Əйе. 
- Алай булгач, ...Габдулла Тукайны да бик яхшы белə 

торгансыздыр инде? 
Малай елмайды да: 
- Ул Апуш мин булам, - дип əйтмəсенме?!” 
С. Рəмиев: “Номер ишегемне ачып: 
- Сəгыйть əфəнде Рəмиев шушында торамы? – дип, бер 

малай килеп керде.  
...Аның төсе коңгырт иде. Бəдəне зəгыйфь кенə булса да, 

əгъзалары бер-берсе илə бик мөнасип, бер күзенə ак төшкəн 
булса да ямьсез түгел, бəлки уртача матур, биек маңгайлы; 
борыны килешле вə һəр даим тулы булып ачылып торган зур 
күзле иде. Казанга килгəн чакларында 21-22, вафат елында 
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егерме җиде яшьлек булса да, һаман 14-15 яшьлек бала кебек 
кенə күренə иде”. 

Фатих Əмирхан: “Əүвəле күрешү миндə Тукаев хакында 
бер билгеле тойгы калдыра алмады. Тукайны мин үзем белгəн 
татар яшьлəре типларыннан берсенə дə нисбəт бирə алмадым. 
Аның əллə нəрсəсе минем күзлəрдəн, аңлаштан өртүле калган 
шикелле булды. Ул...дөрес сүзле, гакыл вə мантыйктан бигрəк, 
хискə бина итə торган, тормышында садəлекне һəр нəрсəдəн  
алда күрə торган кеше иде”. Ф. Əмирхан тагый болай дип өстəп 
куя: “Тукай хис белəн генə тора торган кеше, без аның белəн 
мəхрəм дуслар булып киттек”. 

Əйе, Тукай үз чорының иң талантлы, əдəбият һəм сəнгать 
мəйданында үзе кебек ат уйнаткан Г. Камал, Ф. Əмирхан, С. 
Рəмиев, С. Сүнчəлəй, Г. Кəриев, К. Мойтыйгый һ.б. шəхеслəр 
белəн аралашып яши, алар белəн фикердəш, сердəш, иҗатташ, 
хезмəттəш була. Аларның бөек шагыйрь турында һəр язганы 
безгə аның шəхесен аңлауда ачкыч булып хезмəт итə. 

Еш кына ул истəлеклəрдə шагыйрьнең бер үк вакытта 
балалар кебек беркатлыгы, самимилеге, инде сабыйлыктан 
күптəн чыккан булса да, малайлар белəн мавыгып кузна уйнавы, 
карусельгə утырып əйлəнергə яратуы турында бəян итəлəр. 
Моңа гаҗəплəнергə ярамый. Шагыйрь күңеле, шагыйрь йөрəге 
еш кына башкалар өчен үзенə күрə сер булып кала. 
Шагыйрьлəрнең дə шагыйре булган Г. Тукай бигрəк тə.  

Замандашларының истəлеклəрендə Г. Тукайның хатын-
кызга мөнəсəбəте турында да еш язалар. Матурлыкны күрə һəм 
нечкə итеп бəяли белүче, күңеле кешелəргə карата җылы хислəр 
белəн тулы шагыйрь, əлбəттə, хатын-кыз нəфислеген дə күргəн, 
аның турында гүзəл итеп язган. Аның хислəрен “Гыйшык бул, 
йа!”, “Татар кызларына” һ.б. шигырьлəрендə күреп була.  

Лəкин шул вакытта, калəмдəшлəренең язуына караганда, 
Г.Тукай хатын-кыз күзенə бик чалынырга яратмаган. Ни өчен? 
Чөнки үзен – ябык кына гəүдəле, бер күзенə ак төшкəн  егетне – 
бу гүзəл җан иялəре яратмаслар дип уйлаган. Хатын-кызның 
күзе иң элек ир-егетнең тышкы кыяфəтенə төшə, синең турында 
килеш-килбəт буенча хөкем йөртə дип ышануы да аңа шактый 
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күңел газаплары алып килгəн. Кыскасы, табигате белəн горур 
егет хатын-кыз каршында кызганыч хəлдə калырга телəмəгəн. 
Аның бу омтылышын, əлбəттə, аңларга була.  

Габдулла Тукай чирлəү аркасында, 1913 елның 26 
февралендə (иске стиль белəн) Клянчин шифаханəсенə кереп 
ятарга мəҗбүр булла. Лəкин бер айдан аз гына артык вакыт 
үткəч, икенче апрельдə  кичке тугызынчы унбиш минутта аның 
йөрəге тибүдəн туктый.  

Ул көннəрдə халык шагыйре Г.Тукай рухына 
багышланган  бик күп шигырьлəр, мəкалəлəр, истəлеклəр языла. 
Шаехзадə Бабич, аларда əйтелгəн төп фикерлəрне җыеп, болай 
диде:  

Əй, хөрмəтле Габдулла, ярлыкасын сина Алла, 
Шигырең белəн рухландырып, салдың безне ак юлга. 
Габдулла Тукайга иҗат итү өчен язмыш тарафыннан 

бары сигез ел гына вакыт бирелгəн булып чыкты. Лəкин зур 
талантларның гомер озынлыгы еш кына аның ничə ел калəм 
тибрəтүе белəн түгел, бəлки үзеннəн нинди əдəби мирас 
калдыруы белəн билгелəнə. 

Г.Тукай татар шигърияте тарихында үзенə бер аерым 
урын тота. Ул мең еллык бу олы юлда бик тə əһəмиятле вазифа 
башкарырга өлгерде: урта гасырлар һəм XIX йөз əдəбиятлары 
казанышларына таянып, татар сүз сəнгате үсешенең яңа 
дəверенə нигез салды; шигъриятебезне сəнгатьлелек ягыннан 
гаятҗ югары дəрəҗəгə күтəреп, аның дөнья мəйданына чыгуын 
тəэмин итте. 

Габдулла Тукай иҗаты – татар халкының йөз аклыгы ул. 
Мондый шагыйре булган миллəт – зур, талантлы, үткəне һəм 
бигрəк тə килəчəге булган миллəт. 

 
Əдəбият: 

1. Хəсəнов М. Габдулла Тукай. – Казан: Мəгариф, 2002. – 
234б. 

2. Мусин Ф. Без тарихта эзлебез // Ватаным Татарстан, 
2004. – 28 июль. 

3. Нуруллин И. Кайту // Казан утлары, 1990. - №2. – 12б. 
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Фəсхетдинова З.М. 14 нче лицей укытучысы 
 

ГАЯЗ ИСХАКЫЙНЫҢ ГАБДУЛЛА ТУКАЙ ИҖАТЫНА 
МӨНƏСƏБƏТЕ 

 
Читтəге татарларның туган кавеме белəн бəйлəнешен 

саклауда, милли рухны үстерүдə вакытлы матбугат мөһим роль 
уйный. Болар арасында аеруча Г.Исхакый мөхəррирлегендə 
Берлинда нəшер ителгəн "Яңа милли юл" журналы күренекле 
урынны ала. Төрки-татарның, күренекле əһеллəре - журналның 
даими игътибар үзəгендə. Болар арасында, əлбəттə, төп 
урыннарның берсен Г.Тукай алып тора. 

Журналның мəслəге, рухы, əлбəттə, иң беренче чиратта, баш 
мөхəрриргə, аның талантына, тəҗрибəсенə, эчке тоемына, доньяга 
карашына бəйле. Г.Исхакый бу җəһəттəн - татар журналы өчен 
идеал мөхəррир. Ул – бөтен иҗади һəм иҗтимагый сəлəтен, 
тормышын, яшəү максатын миллəткə, "милли юл"га багышланган 
зат. 

Тукай һəм Исхакый... Татарның бу бөек ике əһеле, аларның 
үзара мөнəсəбəте – һəм инсани, һəм милли ноктадан гаҗəеп 
кызыклы, гаҗəеп актуаль мəсьəлə. Бу хакта инде мөһим генə 
язмалар да бар. Мəсəлəн, мөхтəрəм Ибраһим ага Нуруллин 
"Г.Тукай һəм Г.Исхакый" мəкалəсендə (Шəһри Казан.- 1993, 17 
июль) бу ике затның бер-берсенə ихтирами карашлары турында 
кызыклы факт-мəгълүматлар китерə. Тукай Исхакый шəхесендə 
"дали" кешене, милли танны аттыручы затны, зыялыларның 
остазын күрə, хəтта аны билгеле бер дəрəҗəдə илаһилаштыра да. 
Г.Исхакый да, гəрчə алар көндəлек тормышта һич очрашмасалар 
да, Тукайны элек-электəн хөрмəт иткəн, аны олуг шагыйрь дип 
таныган, илдə вакытта да, мөһаҗəрəттə дə əдип хакында уңай 
фикерлəр əйткəн, бай эчтəлекле мəкалəлəр язган. Мəсəлəн, "Сүз" 
гəзитəсенең 1961 ел, 3 апрель санында басылган "Мəтхүм Тукай" 
язмасы - шуның бер гəүдəлəнеше. Шагыйрəнə тел-стиль белəн 
язылган, эмоциональ эчтəлекле бу мəкалəдə Исхакыйның Тукайга 
гаять җылы мөнəсəбəте, шагыйрь хакында уй-кичерешлəре, аның 
татар тормышындагы бөек роле турында уйланулары үтə дə калку, 
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үтə дə оста итеп бирелгəн. Язма авторы шагыйрьнең бик иртə 
үлүенə, миллəтнең аны саклый алмавына тирəн үкенеч белдерə. 
"Сигез ел фəүкыльгадə авырлыкта кичергəн вакытында, 
шагыйрьлегенең сабыйлык дəверендə татарның гамəл дəфтəренə 
Тукай нилəр язган булыр иде! Нинди əсəрлəр белəн, нинди 
шигырьлəр белəн татар шигырь дөньясы бизəклəгəн булыр иде!" –
диелə ул мəрсияви мəкалəдə. 

"Яңа милли юл" журналында Тукай мөнəсəбəтле 
материаллар арасында Г.Исхакыйның шагыйрь турында үзенең 
дə махсус мəкалə-язмалары бар. Шундыйларның берсе "Тукай 
истəлеге" дип аталган. Шагыйрьнең үлеменə 20 ел уңаеннан 
язылган бу материал журналның 1932 елның 11 нче санында 
дөнья күргəн (1-466). Тукай юбилее, - ди мəкалə авторы,-
"Тəрҗеман"ның чыга башлавына 50 ел тулу белəн бергə туры 
килə. "Исмəгыйль Гаспринский бөтен төрек иленең уртак 
пəйгамбəре булганга, "Тəрҗеман"ның 50 еллыгын бəйрəм итү - 
аны искə төшерү бөтен төрек кабилəлəренең уртак бурычы". 
Чөнки аларньң бер өлеше – Төркия "үз эшенə үзе хуҗа". "Тик 
Тукайның 20 еллыгын кем искə төшерер?" Ул "безнең Идел буе 
төрек-татарының шагыйре булганга, ул безнең халкыбызның 
моңын җырлаучы, безнең дəртебезне күплəүче булганга, аны искə 
алу да турыдан-тугры безнең өстебезгə йөклəнə". 

"Əмма,- ди Г.Исхакый,- илдə халкыбыз хокуксыз. Тукай 
татар халкы өчен аның кайгы-хəсрəтен əйтеп бирə торган бер 
халык шагыйре булса да, Совет каршында ул-мулла баласы, 
миллəтче, динче; коммунизм каршында - урыслашу 
тəрбиясенə киртə салучы бер контрреволюционерчы; илебезне-
йортыбызны урыс мөһаҗире белəн тутырырга телəүче кызыл 
Мəскəү каршында ул - шовинист миллəтче; бөтен большевик 
сəясəте каршында ул - үзенең халкы кебек, үз илендə бөтен 
нəрсəдəн мəхрүм "хохуксыз- лишинтəс". 

Г.Исхакый читтəге татарларны Тукайның үлеменə 20 
еллыкны мөмкин кадəр хəзерлек белəн тиешле югарылыкта 
үткəрергə чакыра. Моның өчен, мəкалə авторы, махсус комиссия 
төзү, шагыйрьнең əсəрлəрен бастыру, Тукай турында җыентык 
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чыгаруны саный. Г.Исхакый фикеренчə, шагыйрьне зурлау, искə 
алу – миллəтнең уртак бурычы. 

Баш мөхəррирнең шагыйрь турындагы язмалары арасында 
аеруча "Габдулла Тукайның вафатына 25 ел тулу мөнəсəбəте илə" 
мəкалəсе игътибарга лаек (1938.- 4 сан. - 1 - 9  б.) Бу материал 
яшь галимə кыз Алсу Каримова тарафыннан əзерлəнеп, кереш 
сүз белəн "Казан утлары" журналында да басылып чыкты (1999.-4 
сан.- 180-1866.) 

Г.Исхакыйның гыйльми-теоретик һəм тəнкыйди эчтəлекле 
бу язмасы шактый кызыклы, полемик рухлы. Мəкалə авторы ша-
гыйрьлəрне, "шəхси кабилиятлəренə" (сəлəтлəренə). - Х.М.), иҗади 
фикерлəү үзенчəлеклəренə, җəмгыять белəн мөнəсəбəтлəренə 
карап, икегə бүленə. Беренчесе - индивидуалист табигатьле, уй-
кичерешлəрен генə үзəккə куючы, "бəйлəнəлмилəл шигырьлəр" ту-
дыручы авторлар. Икенчелəре исə үзлəрен "тирə - юньнең, мөхит-
ның бер өлеше итеп хис итеп, шуның бөтен күңел алышынуларына 
үзенең йөрəк тибүе берлə катышып, аның шатлыгына сөенеп, 
аның кайгысына янып, шатлык-кайгыдан дəрт алып кына ши-
гырь яратучылардыр (язучылар). Болар "туган халкы, аның тирə - 
юне, яшəгəн мөхитның шул вакытта кичергəн уйлары, хислəренең 
тəрҗеманы (тылмачы), "термометры". 

Г.Исхакый беренче төркемнең вəкиле итеп С. Рəмиевне 
күрсəтə, икенчесенə Г. Тукайны кертə. Соңгысын тасвирлап, ул 
болай яза: "Үзенең мөхитенең шатлыгын, кайгысын, дəртен ши-
гырь төсенə сугучы бер тел остасыдыр. Аның яшəгəн, язган дəвере 
бездə миллəтчелекнең иң кайнаган, милли телəклəрнең берсе 
өстенə берсе үсеп, тирə - якны тутырган вакыт булганга, ул шул 
телəклəргə, шул омтылышларга бер шигырь төс бирүче, чуалчык 
фикерлəрдəн туган агымнарга тугры юл күрсəтергə телəүче, мил-
лəт хезмəтчесе, милли шагыйрьдер... Бөтен кыска гомере буенча 
ул милли юлдан һичбер тайпылмаенча, кабергə кадəр миллəт җы-
рын җырлап, миллəт кайгысын көйлəп, миллəт көлкесеннəн көлеп, 
үзенең калыбына сугып килəдер." 

Г.Исхакый Тукай тирəсендəге бəхəслəргə, аны "шагыйрьлек 
" тəхетеннəн төшерергə "маташучы"ларның эшчəнлегенə дə тукта-
ла, "Мөнтəкыйдкə" һəм кайбер башка шигырьлəрен анализлау аша 
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Тукай мəслəгенең "дөрес вə тугры" булуын янə бер мəртəбə рас-
лый. "Бəрəкəт боерсын, - ди ул,- Тукайны бу ялгыш тəнкыйтьчелəр 
бу хата юлларга суга алмадылар. Тукай үз юлында баручы, миллəт 
кайгысын кайгыртучы халык шагыйре булып калды". 

Г.Исхакый Тукай шигырьлəренең, шул исəптəн əдəби 
тəрҗемəлəренең дə тəрбияви əһəмиятенə югары бəя бирə. Ша-
гыйрьнең "Туган тел" парчасы хакында ул, мəсəлəн, болай ди: 
"Милли хис вə милли гакыл бергə кушылып эшлəнгəн бу 
шигырь... Тукайның тəрбияви шигырьлəренең иң кыйммəтлесе-
дер... Бу шигырь бөтен мəктəплəребездə милли һəймəнə (гимн) те-
сен ала алмыштыр һəм бу шигыре Тукайны мəңгегə безнең ба-
лаларның иң, сөйгəн бер җырчысы итеп куймыштыр". 

Г.Исхакый, Октябрь инкыйлабына кадəр язган 
мəкалəлəрендəге кебек, биредə дə Тукайны саклап кала алмауга 
үкенечен белдерə. "...Бөтен төрек-татар дөньясы алдында, -ди ул, 
- Тукай җилдə яна торган шəм кеби көннəн-көн аның актык 
сəгатьлəре якынлаша. Лəкин аны саклау тəдбире (уй - нияте) иң, 
соңгы вакытка кадəр кичектерелə". Исхакыйның мəкалəсе шу-
шындый юллар белəн төгəллəнə: " Тукайның вафатына 25 еллыгы 
көнендə үксез иленең бүген руслык хөкеме сөрəн үксез почма-
гында ятим яткан кабере алдында тезебезне чүгəмез. Исəн вакытта 
кирəге кадер кадерен белмəгəн, кыйммəтен танымаган миллəтнең, 
бүгенге хөрмəтен, сөйгесен газиз рухына сонабыз (багышлыйбыз). 

"Яңа милли юл" журналы һəм Тукай... Билгеле бер 
күзəтү ясау да бу ике төшенчə арасында тыгыз, табигый 
мөнəсəбəтлəр яшəвен ачык күрсəтə. XX гасырдан башлап татар 
яшəеше шагыйрь рухы белəн сугарылган. Тукайсыз милли юлның 
яңасы да, искесе дə юк. 

Шушы хакыйкатьне тирəнтен аңлаган һəм чынбарлыкка 
тугры калган журнал нəкъ менə шуңа курə дə Тукайга үзенең түрен 
бирə, аны милли үзлекнең мөһим бер символы итеп карый. 

Безгə бөек шагыйребез хакындагы һəр төрле мəгълүматны, 
шул исəптəн "Яңа милли юл" журналындагы материалларны да 
өйрəнергə, бүгенге югарылыктан торып анализларга кирəк. Бу-татар 
халкының əхлакый, инсани һəм милли бурычы. 
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Нəбиуллина Э.Р. 13 нче лицей-интернат, 
татар теле һəм əдəбияты укытучысы 

  
ТУКАЙ ҺƏМ ƏМИРХАН ДУСЛЫГЫ 

 
Татар галимнəренең вə чит иллəрдəге фəн эшлеклелəренең 

даими эзлəнүлəренə карамастан, Тукайньң иҗаты һəм аньң шəхси 
хəяты турында əле соңгы сүз əйтелмəгəн һəм əйтелмəячəк тə, 
чөнки фəн - ул чиксез дəвам. Язучы Р.Батулла Тукайга бəйле һəр 
нəрсə белəн кызыксынуын болай аңлата: "Гади кызыксыну имеш-
мимеш телəгемне канəгатьлəндерер өчен генə түгел, ə бəлки 
иҗатым өчен, Тукай кебек даһиның рухын өйрəнер өчен кирəк." 
Тукайны үзе яшəгəн заманасыннан башка күз алдына китереп 
булмый, аны бөек шəхес иткəн нəрсəлəр – яшəгəн мөхите, аның 
якыннары, дуслары. Шагыйрьнең тормышында аеруча зур урын 
тоткан, күп булмаган дусларының берсе -Фатих Əмирхан. 

Тукай белəн беррəттəн 2011 елда Фатих Əмирхан тууыньң 
да 125 еллыгы билгелəнеп үтте. Гаять үзенчəлекле, киң кырлы бу 
шəхеслəрнең дуслыгы, Тукай Уральскийдан Казанга килгəннəн соң 
башлана. 

Г.Тукай Казанга 1907 нче елның октябрь башларында 
килə. Ул əле бары тик 21 яшьлек егет кенə, лəкин аңа карамастан 
Уральскида "Əлгасрелҗəдид", "Фикер", "Уклар" кебек гəзит-
журналларда эшлəп, аның исеме инде берникадəр танылган була. 
Тукай Фатих Əмирхан белəн беренче күрешүе хакында болай сөй-
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ли: "Мин Казанга килеп җиткəч, безне Борһан Шəрəф таныштырды. 
Ул мине Фатих Əмирхан янына алып барды. Фатих ул чагында Яңа 
бистəдə əтисенең йортында торадыр иде. Ул безне ачык йөз, көлке 
сүзлəр белəн каршы алды."  

Беренче очрашуда гади генə киенгəн, кешегə алай ук 
ачылып китми торган, сөйлəшкəндэə кыска җаваплар белəн генə 
канəгатьлəнүче яшь шагыйрь Фатих Əмирханда бернинди дə 
тəэсир калдырмый. Лəкин инде "Əлъислах" газетасы редакциясендə 
очрашып бергə эшли башлагач, Фатих Əмирхан белəн Габдулла 
Тукай зур сердəш дуслар булып китəлəр, һəм аларның бу дуслыгы 
гомерлəре буе дəвам итə. 

Г.Тукай Ф.Əмирханга фикере белəн хисаплашырга лаеклы 
булган чын кеше итеп караган, аны ихлас куңелдəн якын кургəн, 
бөтен нəрсəсен аның белəн уртаклашкан. Ул дусты хакында сүз 
чыкканда танышларына: "Мин аны беренче күрүемдə үк яраттым," 
- дип əйтə торган булган. 

Тукай кешелəргə авыр якыная, аның белəн чын дуслык 
мөнəсəбəтенə керү җиңел түгел. Шуңа күрə, шəхси ихтирам 
саклашып та, моның аерьшмас дуслык дəрəҗəсенə күтəрелмəве 
дə мөмкин. Əмирхан белəн Тукай арасында дуслык 
чагыштырмача тиз урнашкан. Телдəн яисə язма рəвештə 
мөрəҗəгать иткəндə, "Фатих"ка ялганып килə торган "əфəнде" 
сүзе юкка чыга, "сез" "син"гə əверелə. Ярты ел да үтми, эчке 
дөньясына тыкшынучыларны җене сөймəгəн кебек, үзе турында, 
уй-тойгылары, кайгы – хəсрəтлəре турында сөйлəргə яратмый 
торган Тукай күңел капчыгын Казанга килгəч беренче тапкыр 
Əмирхан алдында чишə. Ул үзенең килеп элəккəн даирəсеннəн 
риза булмавын, шуның өчен борчылуын белдерə: "Мин 
Казанга килгəннəн бирле соң дəрəҗəдə эшлексезлəндем. Минем 
булмəдə көне-төне буе вакытларын кайда куярга белмəгəн кешелəр 
җыелып яталар," - дип əйтə. 

Тукай Казанга ничек кенə атлыгып кайтмасын, биредə 
үткəргəн беренче айларыннан никадəр генə кəнəгатьлек 
белдермəсен, килүенə бер ел да үтмəстəн, Фатих Əмирханга зарын 
ишеттерə башлый. Менə аның Фатихка язган хатыннан өзек: 
"Ярабби! Ятимлеклəр, фəкыйрьлеклəр, ачлыклар, авылдан-авылга 
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сатылып йөрүлəр, рəхимсез татар байларында хезмəт итүлəр, татар 
мəдрəсəсендə черүлəр арасында да саклап килдегем истигъдат 
(сəлəт) очкыны шушы исереклеклəр, исерек иптəшлəр арасында 
бер дə кабынмаслык булып сүнəрмени инде?"  Ни өчен соң 
Тукай менə шушындый "чиле-пешле" кешелəр арасына элəккəн 
һəм үзлəрен танып алгач, ник алар белəн арасын өзмəгəн? "* 

Бу егетлəр Габдуллага башта Казанның алдынгы яшьлəре 
булып күренгəн. Уен-көлке, тормышка җиңел караш. 
Габдулланың да күңелендə бəйрəм. Лəкин вакыт үткəн саен 
"бəйрəм"нең җайсызлыклары аңа күберəк сизелə 
барган."Укыйсы, язасы, өйрəнəсе бар. Эшкə утырасың гына, 
шаулашып килеп керəлəр, өстəлдəге кəгазьлəрне, газета-
китапларны читкə шудырып яисə бөтенлəй идəнгə себереп 
төшереп, табын əзерлилəр. Шапылдатып шешə утыртып куялар, 
сыра шешəлəре тезəлəр. Китə кызып мəҗлес. Кечкенə бүлмə төтен 
белəн тула. Аннары карта уйнау башлана. Тукай бүмəсендə 
башланып киткəн мəҗлес еш кына ресторанда яисə берəр 
сыраханəдə дəвам итə, кайвакыт шикле урыннарда очлана. 
Тукайның шəкерт чагында ук хəмерне ара-тирə авыз иткəнлеге 
билгеле. Моны исə тыелган нəрсə булганга, тəртип һəм 
кагыйдəлəргə каршы баш күтəрү рəвешендə эшлəнгəн дияргə 
була. 

Ф.Əмирхан Тукай килеп элəккəн урталыкның аңа килешə 
торган урын түгел икəнен аңлаган, шактый көч сарыф итеп аны яңа 
бер тирəлеккə кертү өстендə эшлəгəн, хəтта аның тормышын 
тəртипкə салу телəге белəн өйлəндерү ягын да караган. Лəкин 
соңгысының нəрсə белəн бетүе безгə билгеле. Ə нинди тирəлеккə 
якынайтырга тели соң, ул аны? Үзе була торган тирəлеккə дип 
уйларга кирəк: Казанның милли аристократиясе дə, яңа карашлы 
байлары, университетта укыган интеллигенциясе дə бар. Əмма 
Тукай ул даирəлəргə сыя алмый. Шул ук вакытта ялгыз яшəп тə 
булмый. Якын күргəн берничə кеше кала: Фатих, Галиəсгар, 
Сəгыйть. 

"Без Тукай белəн тəмам танышып җиттек вə бик тиз арада 
бер-беремезгə ихтирам саклаша башладык,"...мəхрəм дуслар 
булып киттек", - дип яза Əмирхан. 
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Əмма гаять үзенчəлекле дуслык бу. Алар икесе дə көлергə 
оста. Идеаллары бер булса да, зəвыклары, гадəтлəре шактый аеры-
ла. Тукайның характер сыйфатларыннан, гадəт һəм яшəеш 
рəвешенə күз ташлыйк. Мəсəлəн, Тукайны өс-баш, кием-салым 
ягыннан караганда, ул ни бар шуны киеп йөри, галстук, ак яка, 
манжетларны җене сөйми. Яисə Тукайның ара-тирə уянып куя 
торган "малай"лыгы. Ул урам малайлары белəн кузна уйнарга 
ярата, кайвакыт исə яланаяк калып, ихлас күңелдəн хəрəмлəшə- 
хəрəмлəшə уйный. Ташаяк ярминкəсенə барып, бала-чагалар 
белəн бергə карусельда эйлəнүе дə хак. Габдулланың мəчелəр, 
этлəр белəн уйнашуы, мəче балаларын һəм көчеклəрне номерына 
алып кайтып, ипи-сөт белəн сыйлавы турында сөйлилəр. 

Күплəргə сəер булып тоелган тагы бер гадəте - хатын -
кыздан качуы. "Əлъислах" идарəсенə Фатих Əмирханның та-
нышларыннан берəр хатын-кыз килеп керсə Тукай, билгеле, 
шундук чыгып китү ягын карый. 

Ниһаять, акчага һəм байлыкка карата мөнəсəбəте. Шагыйрь 
шундый фикердə була: "Тамак туярлык, бер дəрəрҗəдə мəгыйшəт 
итəрлек булгач, акчаның нигə кирəге бар?" 

Ə бит Казанга килеп, бер-ике ел да үтми, Тукай язмалары 
өчен иң зур гонорар ала торганнардан була. Китабы артыннан ки-
табы чыга, гаилə карыйсы юк, талəплəре дə зур түгел. Димəк, 
эшлəп алганы артыгы белəн җитəргə тиеш. Əмма Тукайның 
кесəсендə акча кергəн тизлеге белəн чыгып китə: аньң тирəсендə 
бурычка дип алып, кайтармаучылар да җитəрлек, кием-салым, 
азык-төлек алуда да сатулашып тору юк, китапны да ташып кына 
тора, алары да бик тиз кешелəр кулына кереп бетə. 

Фатих Əмирханга карасак, кием-салымда модадан калыш-
мыйча, европача зəвыкъ белəн киенə. Кешелəр белəн 
мөгəлəмəсендə гади, уен-көлкеле булса да, дəрəҗəсен саклый 
белə. Хатын-кыз белəн аралашырга ярата, җиңелчə флирттан да 
качмый. Акчага табынмаса да, иркен, мул, культуралы яшəргə 
мөмкинлек бирерлек микъдарда керем булдырырга тырыша. 

Тукайның характер сыйфатлары һəм үзен тотышы Фатих-
ка чиктəн ашу булып күренгəн кебек, Тукай да Əмирханның 
гадəт-холкын, яшəеш рəвешен кабул итеп бетерə алмыйм. 
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Ф.Əмирхан якын итеп Тукайга үзенең нечкə, нəфис энəлəрен 
җибəргəлəгəн. Тукай да, җавап итеп, авыртгырып кадый торган 
энəлəрен озаткалаган. 

Əмма ни генə булса да, бу ике бөек шəхес бер үк идеал 
хакына кулга-кул тотынып барганнар, бер-берсенə олы хөрмəт 
саклаганнар, бер-берсен яратканнар. 

"Əлъислах" эшеннəн туктатылганнан соң яңа чыгып килə 
башлаган "Кояш" газетасы Фатих белəн Габдулланы 
берлəштерүче була. Газета идарəсе "Амур" кунакханəсенə 
урнашкан була. Фатих Əмирханны бу газетаны җитəклəргə 
билгелилəр, ул "Амур"дан номер алып тору фикеренə килгəн. 
Əмирхан тəгъдим иткəнме, əллə инде Тукай үзе кабынып киткəнме: 
бервакыт алар "Амур"ның күрше номерларында тора башлыйлар. 

Бу факт Тукай белəн Əмирхан арасында соклангыч олы 
дуслык яшəгəнлекне тагын бер кат раслый. 

Фатих Əмирханның 1914 елда язылган "Тукай үлеме 
алдыннан" исемле хатирəсе бар, Ул: "Тукайньң номеры белəн 
минеке күрше иде. Аның төне буе горык-горык йөткергəне миңа 
аермачык ишетелеп тора иде," - дип яза. Шундый төннəрнең 
берсендə бик озак йөткерүлəреннəн соң Тукай: "Ялгызлыкта 
үлемнəн качып синең янга кердем əле," - дип Əмирханның 
бүлмəсенə керə. Шул вакыт "...йөрəк сикеренде, җан куркынды, 
бугазга яшьлəр килеп тыгылдылар. "Мə, Тукай, ал минем таза 
үпкəлəремнең берсен, берəр үпкə белəн дə дөньяда торырмыз 
əле," - дип кычкырасы килгəн шикелле булды," -ди Фатих 
Əмирхан. Бу төннəн соң инде озак вакыт үтми, аны Клячкин 
хастаханəсенə илтəлəр.  Китер алдыннан ул Фатих белəн 
хушлашырга керə: 
               Моннан соң күрешмəсəк... хуш инде! - ди Тукай, 
сабыйларчарак шат йөз белəн. Тиз терелеп чык, тиз күрешик! 
- Юк, тиз күрешмик əле, син озаграк яшə! - дип Тукай чыгып китə. 

Тукай вафатыннан соң да Фатих дустының үлемен бик 
авыр кичерə. Тукайның Фатихка дустанə мөнəсəбəте һəм ышаны-
чы никадəр көчле булса, Фатихның Тукайны якын итүе дə шулай 
ук бик көчле була. 
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Йомгак сүзе урынына Салават Юзеевның Тукайга багыш-
лап төшерелгəн "121" фильмының азагында журналист белəн 
Ф.Əмирхан арасындагы əңгəмəне китерəсе килə: 
- Сез үзегезне ничек хис итəсез? - дип сорый журналист. 
- Анысы сезгə нəрсəгə? 
- Реаль булмаган затларның хəл-əхвəллəрен белү кызык ич. 
- Кадерлем! Без сезгə караганда күпкə реаль затлар, - дип җавап 
бирə Əмирхан. Чыннан да, Тукай, Əмирханнар үлем белəн 
төгəллəнə торган ноктада тукталып калмыйча, тарихта, халык 
күңелендə мəңге яшилəр. 

Əдəбият: 
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Белгəнебезчə,  Габдулла Тукайның тормышы, язмышы 
бик катлаулы булган. Кечкенəдəн үк аны язмыш төрлечə 
сынаган, каккан, үзенчə яраткан.... 

Кечкенəдəн үк ятим калган Апушка кемнəр җылы 
кулларын сузганнар да, кемнəр ярдəм итəргə тырышканнар? Бу 
сорауга без төрле китап-журналлардан мəгълүмат эзлəдек, 
таптык. 

Əтисе-Мөхəммəтгариф Мөхəммəтгалим улы 44 яшендə 
кату зəхмəтеннəн үлə. Габдуллага 4 ай була. Əнисе-
Бибимəмдүдə Сасна пучинкəсенə икенче мəртəбə тормышка 
чыга. Кечкенə Габдулланы Кушлавычка алып барып, Шəрифə 
исемле карчыкка калдыра. Беренче булып Шəрифə карчык 
ярдəм кулын сузган. Əнисе үлгəндə Тукайга 3,9 ай була, тома 
ятим кала. Өчилегə бабасы Зиннатулла янына кайтарыла. 
Базарда “Асрамага бала бирəм, кем ала?”,-дип кычкырып 
йөргəндə Мөхəммəтвəли белəн Газизə исемле кешелəр алып 
китəлəр. Бабасы Зиннатулла Газизəлəрдəн соң  Габдулланы 
Кырлайга Сəгъдигə асрамага биреп җибəрə. Үги əнисе Зөһрə 
абыстай укырга илтə. Габдулланың иң беренче мөгаллиме-
Кырлай да Маһруйбикə абыстай була. Аннан соң аны 
Кырлайдагы хатиб һəм мөгаллим Фəтхерахман хəзрəт Гатаулла 
укыта. Уральскидагы җизнəсе  Галиəсгар Госманов, хатыны 
Газизə үз янына чакыртып ала. Г.Тукай  “Мотыйгыя” 
мəдрəсəсендə укыганда шагыйрь Мирхəйдəр Чулпаный белəн 
таныша. Төрек егете Габделвəли Əмрулла белəн таныша, 
дуслаша, аннан төрек телен өйрəнə. Тукай  Уральскидан 
Өчиледə яшəүче Саҗидə апасына (Бибисаҗидə Зиннатулла кызы 
Хəбибуллина) хат яза. Хатында үзенең эч-серлəре белəн 
уртаклаша. Сабакташы Шəриф Каюмов үзенең истəлегендə  
Г.Тукайның “Кара урман”, “Зилəйлүк”, “Тəфтилəү” кебек татар 
халык көйлəрен  яратып җырлавы турында яза. Г.Тукай 
Уральскидан Гурьевтагы туганнары Абдуловлаларга хат яза 
(Əхмəди һəм Əүхəди). Хатында ул үзенə ярдəм иткəннəре өчен 
бу туганнарына рəхмəтен белдереп хат яза. Бер белдерүдə 
Г.Тукайның килəчəктə чыгачак басма “Əлгасрелҗəдит” 
журналының язышучыларыннан берсе булачагы турында 
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əйтелгəн. Журнал эшенə катнашачак язучылар исемлегендə 
Тукай белəн янəшə Г.Ибраһимов, Р.Фəхретдинов, Г.Исхакый, 
Ф.Кəрими фамилиялəре кертелгəн. Тукайның сабакташы 
шагыйрь Əхмəт  Байтирəковка багышлап язган шигыре бар. Бу 
шигырьгə каршы Ə.Байтирəков Тукайны мактап хат язган. 
Тукайның дусты, сабакташы Ярулла Морадый истəлеклəрендə 
шундый белешмə бар: “Беркөнне Тукай иптəш бөтенлəй язу 
эшлəренə бирелергə уйлады. Миннəн ун тиен акча сорап алды да 
кəгазь вə карандаш сатып алды да Крыловның басняларын 
татарчага тəрҗемə итəргə тотынды”. Г.Тукай үз чорының 
мəдəни тормышында актив катнашкан журналист, укытучы 
Сəгыйть Кəримгə  хатлар яза. Г.Тукай Ф.Кəримгə  хатлар яза. 
Уральск эшчелəре үткəргəн митингта матбага эшчесе 
А.Гладышев белəн бергə, революцион прокламациялəр таратуда 
катнаша (аңа гел кул сузып, булышып кына да тормыйлар, 
каршы килүчелəр дə күп була. Уральскиның Хəлим Ахун, Тукай  
катнашындачыккан “Фикер” газетасын яптыруны талəп итеп, 
Уфага мөфтигə хат яза. Талəбе үтəлмəгəндə шул турыда Эчке 
эшлəр министрлыгына шикаять җибəрəчəген белдерə). Тукай 
танышлары, дуслары белəн карточкага төшəргə бик яраткан. Ул 
Уральскида Нəҗип Нигматуллин (Казан миһманханəсе 
буфетчысы), Рəхматулла Хəйруллин (М. Гобəйдуллинның 
приказчигы), Сираҗи шəкерт белəн карточкага төшə. Тукай 
Уральскида М.Мусин, К.Төхвəтуллин белəн бергə, “Яңа 
тормыш” газетасын чыгару турында килешүгə кул куя. Тукайны 
журналист Борһан Шəрəф  Ф.Əмирхан белəн таныштыра. Бу ике 
зур əдип арасында эчкерсез дуслык гомерлəре буенча дəвам итə. 
“Йолдыз” газетасы редакциясендə җаваплы секретарь булып 
эшлəгəн Г.Камал белəн таныша. Бу ике зур əдип арасында 
дуслык гомерлəре буенча дзвам итə. Г.Тукай “Əл-ислах”чылар 
белəн фоторəсемгə төшкəн: Г.Тукай, И.Əмирхан, Ф.Əмирхан, 
К.Бəкер, В.Бəхтияров. Казанга кайткач, Шəрəфлəр матбагасында 
Гыйльметдин Шəрəф белəн очраша. Спектакльгə баралар. Бу 
турыда Г.Шəрəф болай ди: “Менə шул минуттан без Габдулла 
əфəнде белəн күреп таныш һəм соңгы көннəренə кадəр  икебез 
дə Казанда булган вакытта бик еш-еш күрешə идек, Казан теле 
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белəн əйтсəк, “кашыклы аштан калмый торган” дус, иптəш 
булып китəбез.”  Габдрахман Дəүлəтшин оештырган “Китаб” 
нəшриятында экспедитор булып урнаша. Мəхмүт Дулат-
Алиевлар йортында Г.Тукай М.Дулат-Алиев һəм Х.Ямашев 
белəн очраша. Шуннан соң алар арасында фикри дуслык 
урнаша. Үги əнисе Газизə апа белəн күрешə. Г.Тукай: “Яңа 
бистəдə, җимерек кенə җир астындагы бер өйдə бер карчык бар 
икəн. Көннəрдəн бер көн мин, ничектер, шул өйгə чакырылдым. 
Анда мине əнкəем көтеп торачак иде. Кергəч тə.кара кашлы, 
кара күзле,яше кырыклардан узмаган диярлек, тулы гəүдəле бер 
хатын күренде. Моның əни икəнлеген танып: “Исəнме, əни”,-
дип күрештем. Ул кулын бирде дə егълап җибəрде”. Г.Тукай 
авырып больницага яткач, аның янына Маһруй Мозаффия дус 
кызы Фатыйма Дəүлəтгилдиева белəн Клякин шифаханəсенə 
килəлəр. Докторның киңəше буенча Ш.Əхмəров һəм 
Ə.Урманчиев саклап чыгалар. “Аң” журналы редакторы 
Əхмəтгəрəй Хəсəни килə. Бу вакытта Тукай янында Əмин 
Мостафин да була. Татар халкының бөек шагыйре Габдулла 
Тукайның йөрəге тибүдəн туктаган вакытта янында Əмин 
Мостафин була. 
 

Əдəбият: 
1.Габдулла Тукай. Тормыш һəм иҗат елъязмасы.Казан: Татрстан 
китап нəшрияте,2003.271б. 
2.Ибрагим Нуруллин Напевы мятежного саза. Габдулла Тукай  
Стихотворения, поэмы, сказки. 
3.Габдулла Тукай Сайланма əсəрлəр,шагыйрь турында 
истəлеклəр. 7 том.2002. 

 
Габдуллина К.Т. 27 нче мəктəп, 

татар теле һəм əдəбияты укытучысы 
 

ТУКАЙ ҺƏМ УФА 
 

 Бөек əдибебез Габдулла Тукайның татар халкының рухи 
тормышында гына түгел, бөтен төрки дөньясында тоткан бəялəп 
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бетергесез урыны турында бер гасыр буена бик күп язылды. Һəр 
халык, һəр миллəт, һəр төбəк аның белəн бəйлəүче җеплəрне 
юллый, тикшерə, шул бəйлəнешлəр турында горурлык хисе 
белəн гыйльми хезмəтлəр, шигырьлəр, поэмалар, хəтта зур-зур 
чəчмə əсəрлəр дə иҗат итте һəм итə.  
 Башкортостан җирендə яшəүче татарларны һəм 
башкортларны, татар халык шагыйре белəн бəйлəүче җеплəр 
аеруча күп һəм үзенчəлекле. 
 Габдулла Тукай кече яшеннəн үк, үз сүзлəре белəн 
əйткəндə, “җырларымызда шулкадəр күп җырланган” Агыйдел 
һəм Дим буйларын, фольклор əсəрлəренə тарихи нигез биргəн 
Ашкадар, сакмарларны үз итеп үсə. Əле Җаекта яшəгəн үсмер  
елларында ук, ул куен дəфтəренə “Фатыйма”, “Стəрле”, 
“Агыйдел” кебек башкорт җырларын да терки. 
 1919 нчы елда Казандагы “Шəрык” клубында укыган 
“Халык əдəбияты” исемле лекциясендə ул, татар җырлары белəн 
беррəттəн, башкорт халкының “Ашкадар” җырының тарихына 
һəм үзенчəлеклəренə дə туктала. Казанда Габдулла Тукай белəн 
еш очрашкан əдип һəм библиограф  Исмəгыйль Рəмиев үзенең 
хатирəлəрендə болай дип яза: “Башкорт баласы,  – ди торган иде 
ул миңа, гəрчə Уфа ягы Урал буе типтəре булсам да,  –  
“Ашкадар”ны җырла əле.” Шагыйрь үзе дə җырга кушыла... 
 
 Тукайны Башкортостан белəн бəйлəүче җеплəр турында 
сөйлəгəндə, танылган галим Суфиян Сафуанов  аның турындагы 
хезмəтлəрдə бер тапкыр да диярлек телгə алынмаган тагын бер 
фактка тукталып үтə. Бу – галим, башкорт халкының азатлык 
хəрəкəте лидеры Зəки Вəлиди белəн мөнəсəбəте. 
 “Хатирəлəр” дигəн китабында язуынча, Зəки Вəлиди, 
1908 нче елда Казанга баргач, ислахчы (реформа тарафдарлары) 
яшьлəр белəн аралашып, аларның милли эшлəрдə, мəгарифтə 
үзгəртеп кору планнары, максатлары белəн таныша һəм “Бəянел-
хак” гəзитендə, шуңа бəйле рəвештə, үз фикерлəрен 
чагылдырган мəкалə белəн чыгыш ясый. Аның фикерлəре  
Г.Тукай белəн Ф.Əмирханга ошамый. З.Вəлиди сүзлəренə 
караганда, Ф.Əмирхан бу уңай белəн бер-ике мəкалə дə бастыра. 
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Алар арасында кискен мөнəсəбəт соңрак та дəвам итə. Г.Тукай 
исə З.Вəлидинең “Бəянел-хак”тагы чыгышы турында  “Улмы? – 
Ул...” дигəн шигырь язып, “Əльислах” гəзитендə (1908, 23 нче 
сентябрь)  бастыра. З.Вəлиди дə ят псевдоним белəн аларга 
җавап  эпиграмма бастырып чыгара. 

“Язулары кимсетү рəвешендə иде,  – дип яза соңыннан 
З.Вəлиди. –  ...Бераз вакыт үткəч, шагыйрьнең үзе белəн 
танышканнан соң, мəкалəнең авторы ...мин икəнлеген белде һəм 
эпиграмманың кайбер сүзлəре урынсыз булуын аңлады... 
Габдулла Тукай отельдə берүзе яшəгəн чакта аның янына еш 
кына бара идем”. З.Вəлиди шул аралашу-аңлашулар 
нəтиҗəсендə, Г.Тукайның аның чыгышында əйтелгəн кайбер 
фикерлəрен һəм максатларын ялгыш аңлаганын белдереп мəкалə 
язуын, əмма аның басылмый калуы турында əйтə... 

Əнə шулай, Башкортостан, аның кешелəре, рухи 
тормышы Г.Тукай өчен һич тə чит һəм ят булмый. 

Шуңа күрə, 1912 нче елның язында, авыру шагыйрьнең 
сəламəтлеген кайда ныгыту мəсьəлəсе кузгалгач,  иптəшлəренең 
киңəше, Троицки мулласы Габдрахман Рахманкуловның 
чакыруы буенча, Тукай аның янында кымыз эчеп дəваланырга 
була. Əле кымыз ясау мəле җитмəсə дə, Самарада һəм  Уфада 
бераз вакыт торырга исəплəп, ул пароход юлы ачылу белəн юлга 
чыга. 

Казандагы “Йолдыз” гəзитенең 1912нче елгы  17нче 
апрель санында: “Сəфəр”: “Г.Тукай 14нче апрель Самарага 
китте, аннан озак вакыт кымызга чыга” дигəн кыска гына хəбəр 
урнаштырылган. Димəк, яңа стильгə күчерсəк, ул Казаннан 
27нче апрельдə кузгала. Ə 16 (29) апрельдə Самарадан поезд 
белəн Уфага юнəлə. 

Ул вакытта вокзалдан шəһəргə менə торган бердəнбер юл 
хəзерге Вокзал, Кировоградская  урамнары салынган җирдəн үтə 
һəм Аксаков урамына килеп чыга. Үзенең шəһəргə менү 
юлыннан алган беренче тəэсирен Г.Тукай менə ничек бəян итə: 
“Уфага җиттем. Тау башына тəртипсез таралып утырган. 
Извозчикка утырдым... Арбасы шундый иске, шундый каты иде 
ки, эчəклəрем, такта арбага буш салган дилбегə кеби, үрле-
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кырлы сикерə иде. Таудан акрынлап менəсең. Юлның 
əтрафында җəһəннəм кеби тирəн чокырлар хисабы юк. 
Җəһəннəмнəрнең тирəсенə саклык өчен тезгəн баганаларның 
арасы бик сирəк булып, арба янтайса, мөкиббəн галə вəҗһиһи 
җəһəннəмгə төшү бик мөмкин иде.” 

Шулай “кая соң моның шəһəрлеге?” дип сукранып 
барганда, ул Кəримовларның “Сабах” дигəн китап кибетенең 
вывескасын күреп кала һəм, шəһəрдəге кунакханəлəрне сорашу 
өчен шунда туктала (бу йорт хəзерге Свердлов һəм Карл Маркс 
урамнары чатында). Һəм ул шунда, сатарга китерелгəн китаплар 
складында урнашып та кала. Аста кухня икəн, һəрвакыт җылы 
бəреп тора. Авыру шагыйрь өчен “икенче лəүкə!” Китап төяп 
китерелгəн əрҗəлəрне тезеп, карават ясыйлар, өстенə җəймə 
каплыйлар. 

Уфада ул беренче мəртəбə татар əдəбиятының икенче 
классигы Мəҗит Гафури белəн очраша. Җəмəгате Зөһрə Гафури 
истəлеклəренə караганда, Мəҗит базарга барган җиреннəн (ə 
базар нəкъ “Сабах” китапханəсенең каршында, хəзергə авиация-
техник университеты урынында булган) Г.Тукайның Уфага 
килүе турында ишетеп кайта да, аны үзлəренə чакырырга 
тəкъдим итə. Гафури, тиз генə киенеп, шəһəрдəге “Сибирская 
гостиница”, “Нур”, “Сарай” номерларын йөреп чыга, аларда 
шагыйрьне тапмагач, берəр нəрсə белмилəрме икəн дип, 
“Сабах”ка барып керə.  

Зөһрə ханым үзенең хатирəлəрендə Гафуриның шундый 
сүзлəрен китерə: “Мин  керү белəн приказчик малай əкрен генə: 
“Мəҗит агай, Тукай килде бит”, - диде. “Кайда төшкəн соң ул, 
мин иртəдəн бирле эзлəп йөрим инде”, - дидем. Ул тагы, 
тавышын акрын гына чыгарып: “Бездə ул, əнə артта”, - диде. 
Мин ышанмыйча кибет артындагы запас китаплар торган 
бүлмəне ачып карадым. Аптырап киттем. Китап ящиклары 
өстенə юка гына бер келəм җəеп, ике кулын баш астына куеп, 
бəлəкəй генə мендəрдə Тукай чалкан ятып тора иде. Мине 
күрүгə торып утырды да бик нык ютəлли башлады. Һəм ютəллəп 
бетəр-бетмəс, бик нык сагынышкан дусларча кочаклашып 
күрештек.” 
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Гафури аны өенə чакыра. Г.Тукай: “Мəҗит туган, мин 
гаилəле җиргə бара алмыйм. Уңайсызланам. Əгəр телəсəң, берəр 
җирдə кунак итəрсең”, - ди. Лəкин ничек кунак итəргə? 
М.Гафури, өенə кайтып, инде язга чыккач кирəге беткəн кышкы 
пальтосын күрше бабайдан өч сумга саттырып, Тукайны кунак 
итəргə китə.  

Очрашу күренешлəрен Г.Тукай үзенең “Мəкалəи 
махсуса”сында, М.Гафури 1914нче елда “Ил” гəзитендə 
басылган истəлеклəрендə теркəп калдырганнар. Ике 
шагыйрьнең күрешү куанычы артында шул чорның кара 
реакция сөреме тудырган вəзгыять чагылып тора. “Мəҗит 
əфəнде Гафури белəн күрештек. Ул миңа караганда да 
җуашланган вə дөнья тарафыннан басылган кебек күренде. 
Аның белəн безнең мосəхəбəмез күп вакыт күзлəр аркылы гына 
кыйлына иде. Читтəн безне караган кеше, икемезне əле генə 
хисаплы каты шаярып, соңра аналары кыйнап, бер минут элек 
кенə җылаудан туктаган балаларга охшатыр иде... Русиядə хəзер 
уйнаган җиллəр вə Русия һавасы безнең бөтен 
коллегаларымызны шул халəте рухиягə китергəн...”, - дип яза 
Тукай.  

М.Гафури Г.Тукайны шəһəр күрсəтер, берəр ашханəгə 
алып керер өчен, берничə тапкыр урамга алып чыкса да, 
кунакның нык авыру булуы аңа иркенлəп йөрергə мөмкинлек 
бирми. Беренче чыгуларында извозчикка утырып, Александров 
(хəзерге Карл Маркс) урамыннан Пушкин урамына борылып, 
бераз баруга, таш түшəлгəн юлдан тимер шинлы арбада бөтен 
эчəклəре селкенүлəре түзə алмыйча, аннан төшеп, түбəнгə таба 
җəяү генə китəлəр. Бер ашханəгə кереп, аз гына утыруга, алар 
өстəленə каршы ике толчокчы килеп урнашкач, Казанда да 
шундый шикле кешелəрдəн ялкып беткəн Тукай Гафурины 
моннан тизрəк чыгып китəргə кыстый...   

Гафуриның баерак кешелəрдəн резин тəгəрмəчле арба-ат 
сорап йөрүе нəтиҗə бирми. Шуңа күрə Тукай үзе: “Уфада 
шактый вакыт торсам да, аның эчен вə əтрафын карап йөри 
алмадым. Мəҗит белəн йөрергə чыксам да, ярты юлда хəл 
беткəч, өйгə борыла идем. Монда трамвай юк. Извозчикта эч 
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кенə авырта, эч авырттырмый торганына утырсаң, кесə авырта 
иде,” – дип яза. 

Шулай да шəһəр белəн азмы-күпме танышкач, аның 
Уфага килеп кергəндəге беренче тəэссоратлары беркадəр 
йомшара. “Уфаның мəгъмурият ягы Казаннан күп начар булса 
да, табигать ягы күп шəһəрлəрдəн өстен. Əүвəл үк ул тау 
башында. Димəк, җəй көне дə, кыш көне дə һава яхшы. 
Җырларымызда шулкадəр күп җырланган Агыйдел буенда. 
Шəһəр эчендə йортларга караганда агачлар күп диярлек. Моның 
җəй көнегə əһəмияте! Өстəн карашта Уфаның халкы да айнык вə 
саф күренə. Чөнки бу шəһəрдə чат саен халык саулыгын химая 
итə торган сөт кибетлəре. Һəммəсендə халык. Пивнойлар сирəк.” 

Бу вакытта əле Уфада кымыз булмый, Троицкига да 
кымыз эчəр өчен барырга иртəрəк. Шуңа күрə Тукай, 
Петербургка чакырып берничə хат алуын исенə төшереп, шунда 
барып килергə карар кыла. Авыру шагыйрьгə Петербургның 
юеш, суык һавасы бик начар тəэсир итə.  Майның 7-8лəрендə 
(яңача 20лəрендə) Уфага урап кайткач, күңеле күтəрелеп китə, 
хəзер аңа бөтенлəй башка күз белəн карый: “Уфага кайтсам, Уфа 
мине кияү көткəн кыз кеби көтеп торган!” – ди ул куанып. 
Казанга Ə.Урманчиевка 11(24)нче майда җибəргəн хатында ул: 
“...Бу шəһəрнең һавасы лəтыйф, саулык багышлар булганга, 
хəвефсезрəк күрəм. Агыйдел буендагы бакчага   барып, берничə 
сəгать агач төплəрендə кырын ятам. Шунда ук кымыз да бар”, - 
дип яза. Шул ук вакытта ул: “Уфада гына торган булсам, хат 
түгел, мəкалəлəр дə язган булыр идем”, - дип тə өсти. 

М.Гафури да үзенең хатирəлəрендə: “Кымыз эчеп, саф 
һавада яту Тукайның сəламəтлеген кайтарган кебек булды. 
Һаваны мактый, иркен сулу ала, ике сүзнең берсендə 
“Сəламəтлек һавасын эчəм”, - дип сөйли иде. Шул ук вакытта 
М.Гафури: “Уфа Тукайның дəрəҗəсенə лаек һичбер хəрəкəт 
күрсəтə алмады. Тукайның Уфага килү хөрмəтенə һичбер 
мəҗлес-фəлəн тəртип кылынмады, - дип хəтерлəде соңыннан. – 
Бер гаилəдəн башка, хосуси дəгъвəт итеп (чакырып), күңелен 
ачучы да булмады.” (Телдəн сөйлəнеп йөргəн хатирəлəргə 
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караганда, бу гаилə – татар морзалары Дəүлəткилдиевлар булса 
кирəк). 

Аның каравы, Г.Тукайның үзе янына, “Сабах” кибет 
артындагы бүлмəгə шəһəрдəге зыялылар байтак килə. “Квартир, 
гомумəн, күңелле. Кеше күп килə. Эч пошарлык түгел”, - дип 
яза Г.Тукай үзе. Əмма килүчелəр арасыннан, М.Гафуридан тыш, 
икесен генə – җырчы Əхмəтфəиз Даутов белəн тарихчы һəм 
əдəбиятчы Габделбарый Батталны гына исемлəп атый.  

Г.Батталны исенə алып, шагыйрь: “Г.Баттал əфəнденең 
үткен вə искренний интикадларын (тəнкыйть материалларын) 
укыганым булса да, биззат (үзен) күргəнем юк иде. Бу юлы 
Уфада аны күрдем. Берничə көн Уфада хəл җыйгач, Баттал 
əфəнде белəн вокзалга киттек”, - дип яза. 

Г.Баттал халык шагыйрен озатуы турындагы истəлеген 
шундый сүзлəр белəн тəмамлый: “Шагыйрь вə сəнгатькəрлəргə 
килешкəн киң читле кара эшлəпəсе, кайтармалы якалы, лəкин 
изүе ачык түгел саргылт пальтосы, кулындагы җуан таягы, 
пальто кесəсенə тыгызлап тыккан “Сатирикон”, 
“Будильник”лары белəн Уфа вокзалының платформасында 
казакъча: “Карлыгач карлыгачка җим бирəде, карендəш 
карендəшкə дем бирəде”, - дип авыз эченнəн көйлəп торган 
сөйкемле кыяфəте əле дə минем күз алдымнан китмидер.” 

Бу – 1912 нче елның 15(28) мае була. 
 

Əдəбият: 
1. Гафури Мəҗит. Габдулла Тукай Уфада.  – “Өмет” 

газетасы (Уфа), №43, 26.04.1997, 3 бит. 
2. Сафуанов Суфиян. “Уфа мине кияү көткəн кыз кеби 

көтеп торган...” – “Тулпар” (Уфа) журналы,2006, №2, 4-7 
битлəр. 

3. Юлмəтова Суфия. Г.Тукай һəм татар мəгърифəтчелеге. - 
– “Тулпар” (Уфа) журналы,2006, №2, 8-10 битлəр. 
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Хəйриева Г.Р. 2 нче гимназия укучысы, 
Фəнни җитəкче: Зарипова Ə.Г., 

I квалификацион категорияле  
татар теле һəм əдəбияты укытучысы 

 
Б. УРМАНЧЕ ИҖАТЫНДА Г. ТУКАЙ ТЕМАСЫ 

 
 “Яңа татар поэзиясенə һəм татар музыкасына 
нигез салучылар кемнəр дигəндə-беренчесе   
Тукай, икенчесе Сəйдəш, дип җавап бирсəк,   
татар сурəтчелек сəнгатенə нигез салучысы- 

Бакый ага Урманче дип хаклы рəвештə əйтə  алабыз”. 
Нəкый Исəнбəт 

Безнең гимназия Бакый Урманче исемен йөртə. Фойега 
керүгə аның бюсты. Гүзəллек тудыручы рəссам турында 
күргəзмə китапханə уку залында даими эшлəүчелəрдəн. Ə рəттəн 
Габдулла Тукайга багышланганы. Һəм бу  очраклы  түгел. Əлеге 
ике шəхес арасында зур бəйлəнеш бар. Аларны миллəткə ихлас 
мəхəббəт, самими хезмəт берлəштерə. Ана телебез, мəдəният, 
гореф-гадəтлəребезне саклауда Габдулла Тукайның əһəмияте 
сөйлəп бетергесез. Милли сынлы сəнгатебезнең чишмə башы да 
нəкъ менə Тукай  мирасыннан ташып чыгадыр.  1907 елда 
Казанга килгəндə Баки Урманчега бары 10 яшь була. 
“Мөхəммəдия”гə укырга керə.Тукай иҗатының нəкъ чəчəк аткан 
чоры. Тукайның шул чорларда милли сəнгатебез турында: 
“Килер вакыт, халкыбыз арасыннан Шүрəлене тасвирлый 
алырдай талантлы рəссамнар чыгар əле”,-дигəн өметен күңеленə 
нык беркетеп куя  шəкерт. Габдулла Тукай 1886 нче елда туган,  
Бакый Урманче 1897 нче елгы. Яшь аермасы əллə ни зур түгел. 
Димəк, бу иҗат иялəре  очрашкан да булырга  мөмкин.  Ачыклау 
өчен, ике шəхеснең  ХХ гасыр башы тормыш чорына  
кагылышлы  вакыйгаларга күз салу кирəк. Чыганаклар 
җитəрлек. Əлеге ике күргəзмəдə узган гасырда чыккан  
китаплардан алып бүгенге заман  язмаларына кадəр тупланган. 
Гали Халитның 1939 нче елда басылган ”Халык шагыйре Тукай” 
китабы бар, хəтта.  
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Гаҗəп, Тукай əсəрлəрен Бөек Ватан сугышы вакытында 
да  нəшер иткəннəр. Безнең гимназия китапханəсендə 1943 нче 
елда чыккан академик тулы җыентыгының 1 томы бар. Анда 
шагыйрьнең үзе исəн чакта басылган аерым əсəрлəре, газета, 
журналлар һəм институтта булган кулъязмалар кергəн. Шулай 
ук ,1955 нче елдагы 2  нче томы, 1956 нче елда  чыккан 3 нче 
һəм 4 нче томнары  бар. Гимназия оешкан чорда китапханə 
киштəлəрендə дəреслеклəр генə түгел, ə бүлəк экземплярлар да 
урын алган икəн. Əлеге басмалар шулай килеп элəкəннəр, 
күрəсең. Шагыйрьнең юбилеена багышланган күргəзмəдə, бу 
раритетлар əһəмиятле урын алдылар. Иллюстрациялəр дə 
китерелгəн. 1943 нче ел басмасындагы, мəсəлəн, рəссам 
Г.Мусинның “Авыл мəдрəсəсе” рəсемендə  шəкертлəрнең 
йөзлəре куркулы, мөгаллим кулында озын чыбык. Бары ак-кара 
төслəр генə кулланылу да шом өсти.       

Бүгенге басмалар исə, балалар игътибарын җəлеп итəрлек 
бизəлеше белəн аерылып тора. “Шүрəле” китабының 2006 нче 
ел басмасы, мəсəлəн, кулдан-кулга йөри. Аны үзе исəн чакта 
Флора Əхмəтова-Урманче төзеп нəшер иткəн. Бизəлеше (рəссам 
И.Шəмсетдинов)  дөньякүлəм күргəзмəлəргə җибəрерлек 
югарылыкта. Хəер, бу китап чит ил укучыларына да таныш 
инде.Татарның Шүрəлесе турындагы əкият барлыгы 15 телгə 
тəрҗемə ителгəн. Ул  гарəп, кытай, казак, инглиз, француз, 
фарсы, үзбəк һəм башка миллəт балаларына да барып 
җитте.Интернет заманасында китапның үз əһəмиятен 
югалтмавын исбатлаучы дəлил бу. 

Габдулла Тукай тууга 125 ел тулуны билгелəп үтү 
чорында шагыйрьнең тормыш юлы һəм иҗаты белəн кызыксыну 
тагын да артты. Башлангыч  сыйныфлар кечкенə Апушның 
фаҗигале тормышы, əкиятлəре белəн кызыксынса, ə югары 
сыйныф укучылары шигырьлəрен, сатира, публицистика, 
журналистика эшчəнлеген өйрəнə.          

Юбилей уңаеннан татар матбугатында шагыйрьнең 
биографиясенə, иҗатына бүгенге күзлектəн карап язылган эшлəр 
басыыла. Аларда яңа фикерлəр. Шул ук вакытта, шагыйрь 
мирасын саклап калудагы авырлыклар турында аяну да. Əйтик, 
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Казандагы “Болгар” кунакханəсе бинасы тирəсендə шау-шу күп 
булды. Тарихи истəлек сакланырмы – мəсьəлə һаман 
чишелмəгəн.  

Ə менə Кырлайның Тукай белəн бəйле урыннарын 
саклауда авыл халкы актив катнаша икəн. Тарихтан 
белгəнебезчə, Сəгъди абый белəн хатыны Бибизөхрəнең ир 
балалары булмаганлыктан, Габдулланы уллыкка алырга 
уйлыйлар. “Монда ул өч кенə ел яшəп кала. Авыл картлары 
əйтүенчə,  Сəгъди абыйның җиде яшьлек Апуш белəн утырткан 
нарат агачы бүгенгəчə сакланган. Ə менə Сəгъди абзыйның 
кабер урыны озак еллар билгесез була.” Яңа Кырлайдагы “Г. 
Тукай музей комплексы” директоры Тəлгать Гомəров газетада 
шул теманы күтəреп чыккан. Ул гына да түгел, өлкəннəрдəн 
1904 нче елда вафат булган Сəгъди абзыйның кабер урынын 
раслаттыра. Аннан авыл картлары белəн берлектə чардуган 
корып куюга ирешəлəр. 

Əлеге хезмəтнең максаты – Бакый Урманче иҗатында 
Тукай ткмасын ачыклау. Рəссамның бу сəнгать əсəрлəрендə 
шагыйрь əкиятлəренең чагылышын барлау. Чөнки Тукай 
биографиясе һаман ачылып торса, Урманче тормыш юлының 
иҗат чорында ак битлəр күп. 

Б. Урманче сəнгатендə Тукай темасы, əкият 
образлары 

Бөек Тукай поэзиясе Урманченың гомер буена бетмəс-
төкəнмəс илһам чыганагы булып тора. Иҗади тормыш 
дəвамында Тукай темасына гел əйлəнеп кайта. 1923 елда үзенең 
беренче эскизларын Шүрəле образына багышлый. Үзбəкстанда 
да Тукай Б. Урманче темасыннан аерылмый, шагыйрьнең бюсты 
үрнəген гипстан ясап бетерə һəм мəрмəрдəн эшли башлый. Аны 
үзе белəн Казанга алып кайта. 

Рүссам иҗат иткəн портретлар галереясендə Тукай 
замандашларыннан Сəгыйть Сүнчəлəй, Мəҗит Гафури, 
Шəйхзəдə Бабич, Нəкый Исəнбəт, Дəрдемəнд, Галимҗан 
Ибраһимов, Галиəсгəр Камал портретлары бар.  

“Су анасы”, “Кəҗə белəн сарык” əкиятлəрен 
тасвирлаганда фолҗклорны белүе, аңлап эш итүе күренə. Биредə 
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халкыбызның атаклы шəхеслəрен, зыялыларын, шагыйрьлəрен, 
язучыларын, коммерсантларны очратырга мөмкин булган. 
Рəссам əлеге хезмəтне  əдəби əсəргə иллюстраөия итеп кенə 
түгел, ə бəлки Тукай күзлəре белəн Печəн базарын тасвирларга 
тырышкан. Андагы персонажлар нəкъ чынбарлыкка туры килə. 

Б. Урманче Шүрəлелəре исə, бөтенлəй дə килбəтсез түгел. 
Тукай ул Шүрəлене Былтыр күзлəре аша сүрəтлəгəн бит. Ə 
Былтырга караңгы урманда гап-гади кеше дə куркыныч булып 
күренгəндер. Үзе яклауга мохтаҗ, кешелəрне җəберлəтерлек 
көчкə ия түгел кебек. 

Архитектура һəм скульптураны кушу ысулын дəвам итеп, 
рəссам 1976 елда Кырлайда Тукайга багышланган 
мемориалькомплексны тəмамлый. Б. Урманче проекты бер 
бөтен: ишек алдында парк салынып, ул паркта Тукай 
персонажларының сыннары ясалган, өй алдындагы эскəмиядə 
бетоннан коелган Тукай фигурасы. Юка пальтосын салып 
эскəмиягə куйган, əйтерсең, бөек шагыйрь кайчандыр үзен 
җылыткан, ач үлемнəн саклап калган Кырлаена яңадан кайткан 
да хəзер инде рəхəтлəнеп, җан җылысы һəм кояш җылысы алып 
утыра. 

 Шагыйрь 100 еллыгына аның яңа копиясен эшлəтəлəр. 
Кырлайдан бер һəйкəл безнең Түбəн Камага да килеп җитте. 
1986 елда алып кайтылган ядкарь бүгенгəчə шəһəребезнең 
хастаханəсе бакчасын бизи. Шəһəребез миллəтпəрвəрлəре Г. 
Тукай исемен йөртүче үзəк китапханə каршында шагыйрьнең 
бюстын куйдыртуга иреште. Бəзгə Бакый Урманче тарафыннан 
иҗат ителгəн 400 лəп нəкыш əсəре, 160 тан артык скульптура, 
меңнəн артык рəсеме килеп иреште. Ə менə түбəнкамалылар  
шагыйрь һəм рəссам исемнəрен мəңгелəштерүе белəн горурлана 
ала. Безнең шəһəрдə Г. Тукай һəм Б. Урманче урамнары бар.  

1997 елда, олпат рəссамның 100 еллыгы уңаеннан, Түбəн 
Каманың 2 нче татар гимназиясе Бакый Урманче исемен алды.  

2007 елда Татарстан китап нəшриятында “Бакый Урманче 
иҗатынла Габдулла Тукай” дип исемлəнгəн альбом чыга. Флора 
Əхмəтова – Урманче тарафыннан төзелеп бастырылган 2000 
данəлек бу тираж гына аз, əлбəттə. Берничə көнчыгыш телне 
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белгəн, инглиз, француз, алман теллəрендə укый алган, төрле 
халыкларның авыз иҗатын яхшы өйрəнгəн, профессиональ 
дəрəҗəдə җырлаучы, скрипкада уйнаучы рəссам Коръəн укуга 
да вакыт таба. Əйтергə кирəк, гомеренең соңгы елларында 
шəмаиллəр белəн күп шөгыльлəнə ул. “...Бакый абзыйга килсəк, 
рəссам һəм скульптор буларак, Тукайның үзен, шулай ук əдəби 
образларын мəңгелəштерүдə күпме гомерен биреп, күпме 
онытылмаслык сүрəтлəрен ясап калдырды.  Аның бу эшлəре 
күпкырлы гаять бай иҗади мирасының Тукайга гына 
багышланган махсус өйрəнүгə лаек олы бер тармагын тəшкил 
итеп тора. Лəкин дə бит əле Бакый абзабыз, Тукай үлгəч, аның 
баш очында тəһлил əйтеп, Коръəн укып тəн чыккан яшь шəкерт 
тə, һəм шул ку вакытта бөек шагыйрьне озатуның милли 
матəмгə əйлəнүен үз күзлəре белəн кəреп калучылардан…”- дип 
язды Бакый ага Урманче турында иң якын кешелəрнең берсе 
булган, бөтен Тукайны яттан белгəн Əмирхан Еники. Язучы 
фикеренчə, нəкъ Тукайдан башлана саф татар җанлы 
шигъриятебез. Тукай, Сəйдəш, Урманче иҗаты – олы елганың 
чишмə башы шикелле мəңге тибеп торачак. Шулай гына яшəвен 
дəвам иттерə һəрбер əдəбият, милли сəнгать. Моны яшьлəр бик 
нык ислəрендə тотарга тиешлəр. Əлбəттə, эзлəнү кирəк, яңа 
табышлар кирəк, иҗат шунсыз була алмый.  

Б. Урманче иҗатына җентеклəп күзəтү ясаганнан соң, 
рəссамның сəнгати эзлəнүлəрендə, яңалыкка омтылышында, 
шəхес булып формалашуында бөек Тукай тəэсире гаять зур 
булуы тагын бер тапкыр ачыкланды. Бакый ага Урманче – 
миллəтебезнең күпкырлы мəдəниятен үстерүгə, халкыбызның 
данын-дəрəҗəсен күтəрүгə зур өлеш керткəн шəхеслəребезнең 
берсе. Безнең бүгенге əдəбиятыбыз Тукайдан, музыкабыз 
Сəйдəштəн, сынлы сəнгатебез Урманчедан башлана, дип əйтү 
дөреслеккə туры килə. 
 

Əдəбият: 
1. Вəлиева – Сөлəйманова Г. Гап-гади хакыйкать: яңарышчы 
останың чишмə башы//Казан. – 1197. - №10-11.- 14б. 
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Төхвəтуллина Р. Түбəн Кама педагогия көллияте 
студенткасы, 

Фəнни җитəкче: Галəветдинова Л.Р. 
 

ƏХСƏН ФƏТХЕТДИНОВ ИҖАТЫНДА ГАБДУЛЛА 
ТУКАЙ МОТИВЛАРЫ   

 
Даһилар гомере гасырлар белəн генə исəплəнə. 

Халкыбызның бөек шагыйре Габдулла Тукайның да дөньяга 
килүенə 125 ел тулды. Бу чор эчендə аның туган халкы һəм 
Ватаны тормышында, тарихында искиткеч хəллəр, үзгəрешлəр 
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булды. Тукай шəхесе үзе аларның һəммəсенə шаһит булмаса да, 
əмма аның иҗаты һəм шунда гəүдəлəнгəн якты сурəте, каты 
тарихи сынауларны кичеп, онытылмый-югалмый, безнең 
көннəргə килеп иреште. Бу инде – тарихның чын талантларга 
халык белəн мəңге бергə яшəргə биргəн хокукы да, мəрхəмəте 
дə, хөкеме дə. 

Габдулла Тукай иҗаты һəм шəхесе татар мəдəниятен 
нурландырып тора. Тукай төрки-татар рухи дөньясында аерым 
бер урын тота. Аңлы рəвештəме, юкмы, шагыйрь безнең 
тормышыбызга балачактан килеп керə һəм гомер буена озата 
бара. Тукайның иҗат җимешлəре  бик күп рəссамнарга, 
музыкантларга, язучыларга  сəнгать əсəрлəре иҗат итəргə илһам 
бирде. Аның шигырьлəре чын мəгънəсендə халык шигырьлəренə 
əверелделəр, шигъри юллары канатлы сүзлəр һəм 
афоризмнарның нигезе булдылар.  Алар Коръəн сүрəлəре белəн 
беррəттəн шəмаиллəрдə үз сүзен əйттелəр, халык күңеленең 
чагылышы буларак көйлəргə əверелделəр.  

Татар мəдəниятендə шагыйрьнең шəхесе һəм аның 
əсəрлəре белəн илһамланып  иҗат итмəгəн бер генə əдəбият  яки 
сəнгать  əһеле дə юктыр, мөгаен. Тукайга мөрəҗəгать иткəн 
язучы, рəссам, музыкантның һəрбер иҗат җимеше ихлас хислəр 
белəн сугарылган, аларның һəрберсе үз карашын һəм Тукайны 
үзенчə аңлавын чагылдыра. Алар барысы да милли сəнгатьне 
баеталар, аңа аеруча күркəм бер төсмер бирəлəр, аның 
үзенчəлекле бер сəхифəсен тəшкил итəлəр. Бөек шагыйребез 
образын,  аның үлемсез геройларын гəүдəлəндерергə рəссамнар 
да зур өлеш кертəлəр. Алар иҗаты аша без Габдулла Тукайга 
тагы да якыная төшəбез, аны замандашыбыз итеп тоябыз. Ша-
гыйрьнең җисми сурəте, аны төрле халəтлəрдə гəүдəлəндергəн 
картиналар, əсəрлəренə иллюстрациялəр килəчəк буыннар өчен 
тагы да кадерле һəм кирəгрəк була барыр. 

Татарстанның халык рəссамы, Габдулла Тукай 
исемендəге Дəүлəт премиясе лауреаты, Татарстанның 
атказанган сəнгать эшлеклесе, Түбəн Кама шəһəренең почетлы 
гражданины, сынчы, агач уймалар остасы Əхсəн 
Фəтхетдиновның иҗатында да Габдулла Тукай мирасы  
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һичшиксез лаеклы урынын тапты. Бүгенге чыгышыбызда үз 
алдыбызга рəссам  иҗатында Тукай образы һəм геройларының 
чагылышын тикшерү максатын куйдык. Əлеге максатка ирешү 
өчен түбəндəге бурычларны билгелəдек: 
 1) рəссамның Тукай шəхесе һəм  үлемсез иҗатына 
багышланган эшлəренə күзəтү ясау; 
 2) эшлəрне тематик яктан - сериялəп төркемлəү. 

 Рəссам Əхсəн Фəтхетдинов иҗаты үзенчəлекле. Ул 
мəҗүсилек образлары дөньясына мөрəҗəгать итə. Бичура, урман 
иясе, абзар, мунча, йорт иялəре образларын рəсем сəнгате, агач 
пластикасы һəм кисеп ясау синтезында гəүдəлəндерə. Рəссам 
мифологиянең, халык фольклорының тулы бер катламын 
күтəреп ала һəм хикмəтле образлар панорамасын ачып сала. 
Əхсəн Фəтхетдинов гаҗəеп фантазия, канатлы мифлар, фəлсəфи 
үгетлəр, табигатьнең үзеннəн чыккан технологиялəр белəн иҗат 
иткəн  əсəрлəрен сайланган темага берьюлы сериялəп эшлəүне 
өстен күрə. Əсəрлəренең бер сериясен Габдулла Тукайга 
багышланган 10 картина тəшкил итə: “Тукай шигырьлəре”, 
“Халык шагыйре”, “Тукай кабере”... Аларда милли шигърият 
даһиена рəссамның тирəн мəхəббəте һəм хөрмəте чагыла. Бу 
əсəрлəрдə шагыйребез Габдулла Тукай образы, шигърияте, аның 
артында торган милли тоем, этнография, гүзəллек, эчтəлек, чор 
һəм язмыш, гомумəн, Тукай Əхсəн Фəтхетдиновның иманына, 
иҗат концепциясенə əверелə. 

“Баганалар” сериясендə рəссам, халык телендəге “алтын 
баганалар” төшенчəсенə ияреп, чорны, вакытны, вакыйганы 
билгелəгəн эзлəр хакында сөйли. “Баганалар” – рəссам 
фикерлəвендə - рухи төшенчəдə. Җир өстендə якты эз 
калдырганнарны, биек ноктага күтəрелгəннəрне, кешелекне 
явызлыктан, чарасызлыктан саклаганнарны да яратып, 
сокланып, “баганалар” дип атаганнар. Алар  - вөҗдан һəм намус 
баганалары. Шундый идеал үлчəме булып, Əхсəн Фəтхетдинов 
иҗатында бер якты зəңгəрсу фонга теркəлгəн, саран-нечкə 
орнаментлы – “каурый калəм”, “ноталар”, “өч яфраклы 
орнамент” - өч аксыл-коңгырт каен “багана” – Габдулла Тукай, 
Салих Сəйдəшев, Бакый Урманче сурəтлəнгəн.   
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Журналистларга биргəн бер интервьюсында  Əхсəн 
Фəтхетдинов Тукайга мөнəсəбəтен түбəндəгечə белдергəн: 
“Безнең буын Тукайны укып үсте. “Су анасы”н, “Шүрəле”не... 
Мин балачакта Тукай шигырьлəре чыккан газеталарны җыя бара 
идем. Берзаман өйдəгелəр, шул газетага май төреп, базаргə са-
тарга киткəннəр. Артларыннан куып җитеп алып кайттым... Ти-
гезлəп җыеп куйдым. Безнең авылда тимерче Мəхмүт абзый без 
– бала-чагага Тукай шигырьлəрен яттан сөйли иде”... Мөгаен, 
шул Мəхмүт абзый сөйлəгəн һəм газеталарда чыккан шигырьлəр 
рəссамның алдагы иҗатында Шүрəлелəргə мөрəҗəгать итүенə 
этəргеч булгандыр да.  Шүрəле образы агач сынлы сəнгатендə 
гəүдəлəндерү өчен бай материал булып тора.  Əхсəн Фəтхетди-
новның “Шүрəлелəр” сериясендə 50 дəн артык агач скульптура. 
Монда нинди генə Шүрəлелəр юк – ул көлəч һəм моңсу, тыныч 
һəм ачулы, чəчəклəр, кошлар белəн, курайда уйнаучы ... 
Шүрəлелəр... Алар – үзе  бер дөнья. Чиста, пакь дөнья. 
Шүрəлелəрнең берсе, бəлки, автор үзедер əле! Ул да, безнең 
кылган гамəллəргə карап-карап тора да, хилафлыкларыбыз өчен 
бетереп үк ташламый, сынап-сынап карый да, аптырагач, шаяра, 
кытыклый, көлə... Əлбəттə, алар  барысы да Тукай Шүрəлесе  
түгел, лəкин бу серияне иҗат итүдə, һичшиксез, Кырлай 
Шүрəлесе төп сəбəпче һəм илһам чыганагы булып тора. 
 

Əдəбият: 
1. Җамалетдинова Ф. Иялəр, Табигать, Вөҗдан һəм Моң ту-

рында. // “Ватаным Татарстан”, 2007, 4 август. 
2. Фəйзуллин Р. Нарасый  хəким.// “Казан утлары”, 1999, №6, 

145-149 б. 
3. Шаһиева Р. “Тау”га карап тау булмасак та... // “Шəһри Ка-

зан”, 2009, 19 июнь. 
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Сабирова Л. Түбəн Кама педагогия көллияте студенткасы, 
Фəнни җитəкче: Ишмөхəммəтов И.Ш., 

югары категорияле укытучы 
 

РƏСЕМ СƏНГАТЕНДƏ ГАБДУЛЛА ТУКАЙ ТЕМАСЫ 
 

Г. Тукай – татар əдəбияты күгендə янган якты 
йолдызларның иң зурсы. Ул калдырган иҗат мирасы һəм андагы 
рухи яктылык – безнең мактанычыбыз һəм горурлыгыбыз. Аның 
исеме һəм язмышы мəдəният  тарихының үткəне, бүгенгесе һəм 
килəчəге белəн мəңгегə бəйлəнгəн. Аңардан башка татар 
мəдəниятенең  һəм сəнгатенең ХХ йөздəге үсешен күз алдына 
китерү дə мөмкин түгел. 

Г. Тукай – милли мəдəният  тарихында якты сəхифəлəр 
язып калдырган əдип. Ул танылган замандашлары Ф. Əмирхан, 
Г. Ибраһимов, Г. Камал, Ш. Камал һ.б.лар белəн сынлы 
сəнгатьне тудыруга зур көч куйды, милли “сəнгатьчелек“не 
яклап көрəште. 

1907 нче елда, татар халык əкияте нигезендə язылган 
үзенең “Шүрəле” поэмасына карата Г.Тукай искəрмə урынына 
болай дип язган иде: “Өмет юк түгел əле: ихтимал, үз арабыздан 
маһир рəссамнар чыгып, шүрəленең кəкре борын, озын бармак, 
мөгезле башларын һəм дə кулы кысылуларын, шул тасвир 
кыйлынган урманнарны – һəммəсен тəрсим кылып чыгарырлар.” 
Аның бу изге телəклəрен, шагыйрь уйлаганча ук, Б. Альменов, 
Б. Урманче кебек рəссамнар күптəн инде тормышка ашырдылар. 

Г. Тукай үз чорында сынлы сəнгатьнең идея-эстетик 
бурычларын турыдан-туры милли үзаңны үстерүгə 
юнəлдерелгəн көрəш белəн бəйлəде.  Шуны истə тотып, без 
тикшеренү эшебезне “Рəсем сəнгатендə Габдулла Тукай 
темасы” дип атадык. Əлеге темага караган хезмəтлəрне 
барлаганнан соң, аның фəнни яктан тулысынча өйрəнелмəве 
ачыкланды. Бу башкарган эшнең актуальлеген билгели. Үз 
алдыбызга рəссамнар иҗатында Тукай образының чагылышын 
тикшерү максатын куйдык. Əлеге максатка ирешү өчен 
түбəндəге бурычларны билгелəдек: 
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1) рəссамнарның Тукай шəхесе һəм иҗатына 
багышланган эшлəренə күзəтү ясау; 

2) эшлəрне тематик яктан төркемлəү; 
3) Г. Тукайның балалар өчен чыгарылган җыентыклары 

һəм аларны бизəүче рəссамнарның иллюстрациялəре белəн 
танышу. 

Рəсем сəнгатендə Габдулла Тукай шəхесен һəм иҗатын 
чагылдыруны тикшереп, без аны ике чорга бүлеп карарга 
булдык: 

1) ХХ гасыр башыннан 60нчы елларга кадəрге чор – 
Тукай темасы графикада гəүдəлəндерелə; 

2) ХХ гасырның 60нчы елларыннан  хəзерге көнгə 
кадəрге чор –  Тукай темасы сынлы сəнгатьнең барлык 
төрлəрендə дə киң чагылыш таба. 

Шулай ук, шагыйрь шəхесе һəм иҗатына багышланган 
эшлəрне ике зур төркемгə бүлергə мөмкин: 

I. Г. Тукайга һəм аның иҗатына багышланган портретлар, 
картиналар һəм иллюстрациялəр. Ул рəсемнəрнең үзлəрен 
тематик яктан  дүрт төркемгə бүлергə була:  

1) Г. Тукайның балачагына багышланган: “Бəлəкəй Апуш 
һəм Сəгъди абзый” (Л. Фəттахов, 1970) “Кечкенə Габдулла 
Кырлайда” (Ф. Əминев, 1972), “Бəлəкəй Тукай” (Х. Казаков, 
1958) “Тукайның Өчиледəн китүе” (В. Федоров, 1975), “Кечкенə 
Габдулла бабасы Зиннəтулла карт белəн Өчиле урамында” (В. 
Куделькин, 1970), “Тукай балачагында” (М. Мавровская, 1946); 

2) Əдипнең яшьлек елларын яктырткан картиналар: “Г. 
Тукай. Гасыр башында” (Ш. Əбдрəшитов, 1980), “Тукай 
листовкалар тарата” (Ю. Лысогорский, 1976), “Тукай Нева яры 
буенда” (Əминев, 1975); 

3) Иҗатташлары белəн булган бəйлəнешне чагылдырган 
картиналар: “Тукай һəм “Сəйяр” труппасы”  (В. Федоров, 1984), 
“Габдулла Тукай һəм Камил Мотыйгый Уральскида”(Х. Якупов, 
1976), “Авыру Тукай янында крестьяннар” (И. Хəлиуллов, 1955), 
“Тукай крестьяннар арасында” (Х. Якупов, 1946); 

4) Г. Тукай əсəрлəренə ясалган иллюстрациялəр : Б. 
Урманче (“Пар ат”шигыренə, “Шүрəле”, “Печəн базары, яхуд 
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Яңа кисекбаш”  поэмаларына һ.б.), Б. Альменов (“Таз” 
шигыренə, “Кəҗə белəн Сарык” əкиятенə), Т. Хаҗиəхмəтов 
(“Алтынчəч” əкиятенə, “Сабыйга” шигыренə һ.б.) , Г. Зяблицев 
(“Кызыклы шəкерт” “Ата илə бала”, “Имтияз алган бала”, “Эшкə 
өндəү” əсəрлəренə һ.б.), В. Карамышев (“Су анасы” əкиятенə), Е. 
Сидоркин (“Көзге һəм Маймыл” мəсəленə), Р. Төхфəтуллин 
(“Безнең гаилə” шигыренə). 

II. Тукай сыннары: М. Гасыймов, А. Галиев, И. 
Новоселов, Б. Урманче, З. Басыйров һ.б.  

Шəһəребездə дə Тукай шəхесен, аның əсəрлəрен 
мəңгелəштерүдə үзеннəн зур өлеш керткəн рəссам, нəкышчы, 
скульптор, Татарстанның халык рəссамы, Г. Тукай исемендəге 
Дəүлəт бүлəге лауреаты Əхсəн Фəтхетдинов яши. ХХ йөзнең 70-
80нче елларында ул Тукайга багышланган күп кенə эшлəр иҗат 
итə. Мəсəлəн, “Тукай – халык шагыйре”, “Тукай шигырьлəре”, 
“Сагыш”, “Балачак хыяллары”, “Тиздəн апрель”, “Көн ачыла”, 
“Шигырь тууы”, “Су анасы”, “Шүрəлелəрем”, “Мин китəмен” 
кебек эшлəр шундыйлардан. Рəссамның җаны əле дə Тукайга 
битараф түгел. Ул шагыйрьне татар миллəтен дөньяга танытучы 
шəхес буларак хөрмəтли, аның бөеклегенə мəдхия җырлый. Г. 
Тукайның юбилеена багышлап, рəссамның картиналары шəһəр 
музеена күрмəзгə куелды. 

Еллар үткəн саен, əйлəнəбез дə һаман Тукай дибез. Чөнки 
ул – татар халкының йөрəк ярасы, тиңсез таланты, милли 
горурлыгы, йөз аклыгы һəм аның гасырлар дəвамында янар 
йолдызы. Шулай булгач, аның шəхесенə мөрəҗəгать итми 
мөмкин түгел. Без моның ачык мисалын үзебезнең фəнни 
эшебезне башкару барышында расладык. 

 
 

Əдəбият: 
1. Габдулла Тукай. Фотоальбом / Төз. С. Исəнбаев. – Казан: 

Татар. кит. нəшр., 1966. – 116б. 
2. Габдулла Тукай. Фотоальбом / Төз. Р. Даутова. – Казан: 

Татар. кит. нəшр., 1978. – 175б. 
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3. Габдулла Тукай. Фотоальбом / Төз. З. Бəширов. – Казан: 
Татар. кит. нəшр., 1986. – 239б. 

4. Исламов Ф. Тукай образы - əдəбиятта һəм сəнгатьтə / 
Мəгариф, №4, 2006, Б.61-62 

5. Габдулла Тукай. Əсəрлəр. Биш томда, 1том. – Казан: 
Татар. кит. нəшр., 1985. – 361б. 

6. Исламов Ф. Татар əдəбияты һəм рəсем сəнгате // Татар 
əдəбиятын укытканда сəнгатьнең башка төрлəреннəн 
комплекслы файдалану методикасы (V-ХI сыйныфлар). 
Казан: Мастер Лайн нəшрияты, 1997. –  Б. 30-36, 67, 101-
103. 

7. Габдулла Тукай. Бала белəн Күбəлəк: Шигырьлəр, 
əкиятлəр. – Казан: Татар. кит. нəшр., 1996 – 79б. 

8. Габдулла Тукай. Шүрəле. Əкият-поэма. – Казан, 1997. – 
35б.  

9. Тукай Г. Мальчик с дудочкой. / Пер. с тат. Р. Бухарева. – 
М.: Малыш, 1986. Худ. Р. Халилов. 

10. Тукай Г. Поэмы. / Пер. с тат. Р. Бухарева. М.: 
Современник, 1986. – 40с. Худ. В. Бухарев. 

11.  Г. Тукай. Шүрəле. Əкият-поэма. – Казан: Татар. кит. 
нəшр., 1989. Худ. Б. Альменов. 

12.  Г. Тукай. Су анасы. Əкият. – Казан:  Татар. кит. нəшр., 
1985. Худ. Карамышев. 

13.  Тукай Г. Шурале. / Пер. с  тат. С. Липкина. Казань: Тат. 
кн. изд-во, 1997. Худ. В. Булатов. 

14.  Габдулла Тукай. Исемдə калганнар. Хикəя. – Казан:  
Татар. кит. нəшр., 1990. – 30б. Худ. Т. Хаҗиəхмəтов. 

15.  Габдулла Тукай. Энҗе бөртеклəре. Мəсəллəр. – Казан:  
Мəгариф, 1995. – 15б. Худ. В. Малякин. 

16. Габдулла Тукай. Кəҗə белəн Сарык əкияте. Казан:  Татар. 
кит. нəшр., 1991. Худ. Т. Хаҗиəхмəтов. 
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Гайсина Г. 10 нчы мəктəп укучысы, 
Фəнни җитəкче: Тимофеева Т.М. 

 
Г. ТУКАЙ ОБРАЗЫ – РƏССАМНАР ИҖАТЫНДА 

 
Габдулла Тукай татар əдəбияты күгендə янган якты 

йолдызларның иң зурысы. Ул калдырган иҗат мирасы һəм 
андагы рухи яктылык – безнең мактанычыбыз һəм 
горурлыгыбыз. Аның исеме һəм язмышы мəдəниятебез 
тарихының үткəне, бүгенгесе һəм килəчəге белəн мəңгегə 
бəйлəнгəн. Аңардан башка татар мəдəниятенең һəм сəнгатенең 
егерменче йөздəге үсешен күз алдына китерү дə мөмкин түгел. 

Тукайның гомере бик кыска булды. Ул, егерме җиде яше 
дə тулар-тулмастан, үпкə авыруыннан вафат булды. Əмма 
шагыйрь, үз заманының һəм шəхси тормышының искиткеч авыр 
булуына да карамастан, хезмəт, иҗат утында янып яши алды. 
Аның иҗатын, һичшиксез, XX йөз башындагы татар 
җəмгыятенең энциклопедиясе дияргə була. Тукай татар 
тормышына бəйле темаларны гына түгел, гомумəн Россиядə һəм 
дөньяда булган иҗтимагый вакыйгаларны һəм мəсьəлəлəрне 
халык талəплəре күзлегеннəн аңларга, бəялəргə омтылды. Ул 
кеше йөрəгенең иң нечкə кылларын тибрəтə алучы лирик та, 
изүче җəмгыятьнең төрле золымлыкларын аяусыз фаш итүче 
сатирик та, заманындагы сəяси һəм социаль мəсьəлəлəрне 
яктырткан ялкынлы публицист та иде. 

Тукай таланты, күпкырлы иҗаты XX гасрда татар 
профессиональ сынлы сəнгате тууда, милли рəссамнарның иҗат 
үсешендə дə җитди этəргеч булды. 

Татарстан Республикасының əдəбият һəм сəнгать 
өлкəсендəге Дəүлəт бүлəклəренең Г.Тукай исемен йөртүе бер дə 
очраклы түгел. 

Татар əдəбиятында зур урын тоткан шагыйрь заманнар 
узу белəн узе дə сəнгать əсəрлəренə килеп керде. Тукайның 
күркəм образын чагылдырган берсеннəн-берсе гүзəл əсəрлəр 
барлыкка килде.   
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Тукайның иҗаты, ул калдырган искиткеч темалар, 
образлар рəссамнарны да һəрвакыт дулкынландырып, үзлəренə 
җəлеп итеп тора. Тормышчан итеп сурəтлəү өчен алар 
шагыйрьнең биографиясен тирəнтен өйрəнə, əсəрлəрен кат-кат 
укый, шул нигездə шагыйрь образын иҗат итə. 

Милли əдəбиятларның сүз осталары арасында 
портретларга, рəсемнəргə иң бай булган зат – Г. Тукай. Татар 
һəм башка миллəт рəссамнары тарафыннан аның биш дистəдəн 
артык портреты əшлəнгəн. Аларны иҗат итүчелəр арасында 
Б.Урманче, С.Ахун, Х.Якупов, Б.Альменов, Л.Фəттахов, 
И.Хəлиуллов, Х.Казаков, Ш.Шəйдуллин, Г.Житков, 
Э.Лотфуллин, Е.Симбирин, В.Скобеев, В.Маликов һ.б. 

Тукайга булган тирəн мəхəббəт илледəн артык рəссамны 
аның балачак, яшьлек елларын, иҗатташлары белəн булган 
бəйлəнешен, иҗади мирасын һ.б. темаларны яктырткан 
рəсемнəрен иҗат итəргə рухландырды. Б.Урманче, 
Т.Хаҗиəхмəтов, Х.Казаков, Л.Фəттахов, Ф.Əминов, 
В.Куделькин, Х.Якупов һ.б. шушы темаларга картиналар иҗат 
иттелəр. 

Рəсем сəнгатендə Тукай образын гəүдəлəндерүдə иң күп 
көч куйган өлкəн буын рəссамнарының берсе – Бакый  Урманче. 
Ул – Татарстанның һəм Россиянең халык рəссамы, 
республикабызның Г.Тукай исемендəге Дəүлəт премиясе 
лауреаты, Тукай чордашы. Ул – татар сынлы сəнгатенə нигез 
салучы. 

Булачак рəссам хəзерге Буа районы Күл Черкене 
авылында туган. “Мөхəммəдия” мəдрəсəсендə  белем алган. 
1929 елда, миллəтчелектə нигезсез гаеплəнеп, кулга алына, 
Соловки лагерена сөрелə. Кайткач, Мəскəүдə, Алма-Атада, Урта 
Азиядə яши. 1958 елда Казанга кайта һəм гомеренең  соңгы 
көннəренə кадəр шунда яши. Үзен олы рəссам, сынчы итеп 
таныта: китаплар бизи, татар костюмнары эскизлары, 
шəмаиллəр, бик күп күренекле кешелəрнең портретларын ясый. 

Бөек Тукай поэзиясе Урманченың гомер буена бетмəс-
төкəнмəс илһам чыганагы булып килə. Ул “Шүрəле” поэмасына 
гына да 100 бит рəсем багышлаган. Архитектура һəм 
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скульптураны кушу ысулын дəвам итеп, рəссам 1976 елда Тукай 
мемориаль комплексын тəмамлады. Б.Урманче проекты белəн 
салынган Тукай музей-йорты халык иҗатының төзелеш-
корылыш традициялəренə таянып эшлəнгəн. Останың идеясе 
бер бөтен тəшкил итə: ишек алдында парк салынып, ул паркта 
Г.Тукай персонажларының сыннары ясала, бу комплекста 
бетоннан коелган, өй алдында эскəмиягə утырып торучы Тукай 
фигурасы аеруча рухланган,эчке нур балкытып торган төсле. 
Юка пальтосын салып эскəмиягə куйган, əйтерсең бөек шагыйрь 
кайчандыр үзен җылыткан, ач үлемнəн саклап калган Кырлаена 
яңадан кайткан да хəзер инде рəхəтлəнеп , җан җылысы һəм 
кояш җылысы алып утыра. Бу һəйкəлдə татар халкының сөекле 
улына карата иң җылы хислəре чагыла. 

Х.Якупов Тукай образына еш мөрəҗəгать иткəн 
рəссамнарның берсе. Аның “Тукай апасы Газизə белəн 
Кырлайда”, “Габдулла Тукай һəм Камил Мотыйгый Җаекта”, 
“Габдулла Тукай”, “Габдулла Тукай крестьяннар арасында”  һ.б. 
рəсемнəре  билгеле.  

Г.Тукай Петербургта да булган. Шуңа бəйле рəвештə  
М.Рəхимовның “Тукай Петербургта” исемле картинасы 
барлыкка килə. 

Х.Казаков шулай ук Тукайның портретын һəм аның 
иҗатына багышланган рəсемнəр ясаган рəссамнарның берсе 
булып тора. Аның “Тукай Печəн базарында”, “Бəлəкəй Тукай” 
һ.б. картиналарын атарга мөмкин. “Бəлəкəй Тукай” 
картинасында  Габдулла Кырлайда Сəгъди абзый йортында 
сурəтлəнгəн. Чиста, матур өй эче. Тəрəзə төбендə яран гөле үсеп 
утыра. Тəрəзəдəн сирпелеп кергəн кояш нуры, əйтерсең лə, назга 
сусаган ятим баланың башыннан сыйпый. Сəкедə бəлəкəй Апуш 
ашап утыра. Аның алдында əле яңа гына пешеп чыккан, 
парлары чыгып торган бəрəңге һəм тирəн савытка салынган 
катык. Бу минутта Габдулланы алырга килгəн Сəгъди абзыйның 
аңа: “Менə хəзер... алла боерса, бездə катык, сөт, ипи күп, 
телəгəнчə ашарсың,” – дигəн сүзлəре искə төшə дə йəрəккə рəхəт 
булып китə. Чөнки нəни Апуш бу өйдə, ниһаять,  күптəн 
онытылган гаилə җылысын татый. Əмма Габдулланың моңсу, 



 127

сагышлы күзлəре үзəкне өзə. Бу рəсемне карагач, күңелдə 
кызгану хисе белəн бергə, аның шушы кыска вакытка булса да 
рəхəт көннəре өчен куаныч хислəре туа. 

Татар рəссамнары гына түгел, башка миллəт рəссамнары 
да Тукай темасына еш мөрəҗəгать итəлəр. Шуларның берсе – 
Е.Симбирин. Аның “Шагыйрь Габдулла Тукай” рəсеме шуның 
ачык дəлиле. 

Татарстанның атказанган сəнгать эшлеклесе Виктор 
Федоров республикада танылган оста. Ул монументаль 
сəнгатьтə дə, сынлы сəнгатьтə дə, графикада да бер үк дəрəҗəдə 
көчле. В.Федоров иҗат иткəн картиналардан без күңеллəрдə 
тирəн эз калдырган бөек шəхеслəр белəн танышабыз. Г.Тукайга 
багышланган рəсеме “Өчиле авылыннан Кырлайга китү” дип 
атала. Бу рəсемдə кечкенə Габдулланы алырга килгəн Сəгъди 
абзый кулларын аның иңнəренə салган. Əбисе, бабасы, аларның 
балалары озата чыкканнар. Бу картинада рəссам аерылу 
сагышын, алдагы тормышка өмет чаткыларын күрсəтə алган. 

Г.Тукай исемендəге Дəүлəт бүлəге лауреаты Лотфулла 
Фəттахов  - тематик картина жанрында аеруча зур уңышларга 
ирешкəн рəссам. Аның əсəрлəрендə халык тормышы киң 
яктыртыла.  “Бəлəкəй Апуш һəм Сəгъди абзый”, “Тукай” 
картиналары бөек шагыйрьнең образын ачуга, Кырлай 
авылының гүзəл табигатен күрсəтүгə зур өлеш кертə. 

Г.Тукай исемендəге Дəүлəт булəге лауреаты Тавил 
Хаҗиəхмəтов – йөздəн артык китапны бизəгəн, аларның бик 
күбесенə, бигрəк тə балалар өчен чыгарылганнарына төсле 
рəсемнəр ясаган рəссам.Бигрəк тə аның Г.Тукай шигырьлəренə, 
əкиятлəренə ясаган рəсемнəре үзенчəлекле. Аның “Су анасы”, 
“Кызыклы шəкерт” һ.б. иллюстрациялəреннəн  балалар 
дөньясын яхшы белүе, аларны кызыксындыра белүе күренеп 
тора. 

Байназар Альменовның төп иҗат юнəлеше – китапларга 
рəсемнəр төшерү, бизəү. Г.Тукайның “Шүрəле”, “Су анасы” 
əкиятлəренə төрле вариантларда эшлəнгəн рəсемнəре, шулай ук 
“Исемдə калганнар” əсəренə ясалган иллюстрациялəре аеруча 
билгеле. Б.Əлменов татар халкының күренекле кешелəре 
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портретларын ясауда да актив эшлəде. Аның тарафыннан 
Г.Тукай портреты ясалган. 

Тукайга һəйкəллəр дə күп куелды. Аның мəһабəт 
һəйкəллəре Казанда икəү. Берсен скульптор С.Ахунов Мəскəү 
сынчылары  Л.Кербель, Л.Писаревский белəн берлектə иҗат итə, 
икечесенең авторы – Е.Шулик. Туган авылы Кушлавычта 
скульптор И.Новоселов  , Кырлай авылында Б.Урманче 
тарафыннан эшлəнгəн һəйкəллəр куелган. Шулай ук Əлмəт, 
Уральск шəһəрлəрендə сынчы М.Гасыймов эшлəгəн һəйкəллəр, 
А.Абдрашитов тарафыннан эшлəнгəн һəйкəллəрне дə əйтеп 
үтəргə мөмкин. Г.Зябликов эшлəгəн “Былтыр һəм Шүрəле” 
сыны да халык күңеленə хуш килде. 

Еллар үткəн саен Тукай иҗатының мəгънəсе тирəнрəк 
ачыла бара. 

 “Килер заман: һəр язучының үзен, сүзен вə шəхси 
тормышын энəсеннəн җебенə кадəр тикшереп чыгарлар əле”, - 
дип язган илим, рəссам, композитор үзеннəн өлеш кертə. 

Габдулла Тукай – XX гасырда татар яңарышы тудырган 
бөек шəхес. Ул безнең халыкның иң мəшһүр, иң газиз, иң 
популяр милли шагыйре. Бер социаль катлауның, сыйныфның 
гына түгел, барлык татарларның да уртак казанышы. Чын 
мəгънəсендə бөтен халык шагыйре. 

Татар яшəгəндə, аның теле һəм милли җаны исəн 
булганда, милли шигърияте, милли моңнары яңгыраганда 
Г.Тукай яшəячəк. Ул туган халкы белəн килəчəккə бара. Тукай 
шəхесе, Тукай иҗаты үзе яңадан-яңа талантлы əдəбият һəм 
сəнгать əсəрлəренең нигезенə алына, Тукай чишмəсе бетмəс-
төкəнмəс илһам чыганагы буларак шаулап агуын дəвам итə. 

 
Əдəбият: 

1. Габдулла Тукай. Сайланма əсəрлəр. Шагыйрь турында 
истəлеклəр. – Казан: Татарстан Республикасы “Хəтер” 
нəшрияте (ТаРИХ), 2002. – 511б. 

2. Габдулла Тукай. Тормыш һəм иҗат елъязмасы. – Казан: 
Татар.кит.нəшр., 2003. – 271 бит 
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3. Җиһаншина З. Тукай образы – рəссамнар иҗатында / 
Мəгариф. – 2008. -  Апрель. – 57-59 бит 

4. Галиуллин Т. Без – Тукайлы шигърият / Мəгариф. – 2006. 
– Апрель. – 7-11 бит 

5. Исламов Ф. Тукай образы – əдəбиятта һəм сəнгатьтə / 
Мəгариф. – 2006. – Апрель. – 61-62 бит 

6. Исхакова М. Син яшəрсең, мең яшəрсең, син – 
шагыйрьлəр солтаны / Мəгариф. – 2006. – Апрель. – 7-11 
бит 

7. Миннибаев К.С., Ахметова Ф.В. Баки Урманче. Альбом. 
– Казань: Тат.книжное издательство, 1982 

8. Рəшитова Н. “Син бер гөлме? Миллəт бакчасының 
гөллəренə баскан былбылмы?” / Мəгариф. – 2006. – Март. 
– 19-21 бит 

 
 

Яруллин И. Түбəн Кама кадетлар мəктəп-интернаты 
укучысы, 

Фəнни җитəкче: Ишмөхəммəтов И.Ш., 
югары категорияле укытучы  

 
Г. ТУКАЙ ҺƏМ ТАТАР МУЗЫКА СƏНГАТЕ  

Чиктəш сəнгать төрлəре арасында əдəбиятка иң якыны – 
музыка. Əдəбият – музыканың сюжетын коруда катнашучы төп 
чараларның берсе. Əдəбият һəм музыка бер-берсе белəн иҗади 
якынлыкта, үзара үрелеп яңадан-яңа сəнгать жанрлары 
тудыралар. Боларга, гадəттə, романс, опера,оперетта, баллада, 
симфония, соната, балет һ.б.ны кертергə була.  

Шуны истə тотып, без тикшеренү эшебезне “Г. Тукай 
һəм татар музыка сəнгате” дип атадык. Əлеге темага караган 
хезмəтлəрне барлап чыкканнан соң, аның фəнни яктан тулы 
өйрəнелмəве  ачыкланды. Бу башкарган эшнең актуальлеген 
күрсəтə. 



 130

Тикшеренүнең максаты булып татар музыка сəгатендə 
Г. Тукайның ролен билгелəү тора. Əлеге максатка ирешү өчен үз 
алдыбызга түбəндəге бурычларны куйдык: 
- композиторларның Тукай шəхесе һəм иҗатына багышланган 

əсəрлəренə күзəтү ясау; 
- татар музыка сəнгате үсешендə Тукайның урының билгелəү; 
- шагыйрь сүзлəренə язылган җырлар һəм аның əсəрлəренə 

нигезлəнеп иҗат ителгəн музыкаль əсəрлəр белəн танышу. 
Тикшеренү барышында без Тукайның халык җырларын 

җыю һəм өйрəнүен ачыкладык. Моңа дəлил булып аның 1946 
елда дөнья күргəн “Халык əдəбияты” җыентыгының “Җырлар 
дəфтəре” дигəн өченче бүлеге тора.  

Музыка белəн поэзиянең дуслыгы бик борынгы 
заманнардан ук килə. Сүз белəн көйдəн торган халык җырлары 
моңа ачык мисал булып тора. Кеше җырны көе һəм сүзлəре 
белəн бергə ота. 

Габдулланың 48 биттəн торган кулъязма дəфтəрендə 
көйгə җырлана торган 28 төрле җыр теркəлгəн. Бу җырлар татар 
фольклорын һəм этнографиясен өйрəнүдə гаять зур əһəмияткə 
ия. Алар арасында хəзерге вакытта бөтенлəй очрамаган яисə бик 
сирəк очрый торган җырлар да бар. Дəфтəрдə сюжетлы 
җырларның да булуы аның кыйммəтен тагын да арттыра. 

Г. Тукайның бу дəфтəрендə “Кəримəкəй”, “Ак бүрек”, 
“Сəлим бабай”, “Фатыйма”, “Аргамак”, “Сəгать чылбыры”, 
“Бөгелмə” кебек татар җырлары һəм берничə башкорт җыры – 
“Эстəрле”, “Сəрмəсəн буе” һəм “Агыйдел” урын алган була.  

Халык җырларын шагыйрь үзенең иҗаты өчен иң югары 
дəрəҗəдəге үрнəк итеп карый. Əдəби телнең тууында, беренче 
чиратта, халык җырларына, иҗатына һəм теленə нигезлəнү 
кирəклеген əйтə. 

Халык җырларын җыйган, аларның чыгышларын 
өйрəнгəн Г. Тукай җыр-моңның кешелəргə зур йогынты ясавы 
һəм аның зур тəрбияви көчкə ия булуы турында үзе: “җəүһəр вə 
якутлардан да кыйммəтле”, “халкыбыз күңеленең һич тə 
тутыкмас вə күгəрмəс саф вə раушан көзгесе”, - ди. Шуның аша  
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халык җырларының иҗтимагый тормыштагы ролен, урынын 
билгели. 

Кечкенəдəн халык моңнарына, халык җырларына булган 
тирəн мəхəббəт Г. Тукайның шагыйрь булып формалашуына 
булышлык иткəн. Ул музыканың əһəмиятен тагын да күтəрə 
торган: “Мин кечкенəдəн үк җырчы идем. Кайда ишетсəм дə, 
җырлау тавышын салкын кан белəн тыңлый алмый идем... 
Кечкенəдəн үк күңелемə урнашкан җырулар сөймəкемнəн миндə 
туган телемезне сөю тугъды”, - дигəн тирəн фикерне əйтə. 

Г. Тукай үз вакытында: “Халык җырлары безнең 
килəчəктə мəйданга килəчəк əдəбиятымызга бер дə шөбһəсез, 
нигез булачактыр”, дигəн фикерлəрне əйткəн иде.  Бу сəнгатьнең 
халык иҗатына нигезлəнгəн вакытта гына чын реалистик 
югарылыкка күтəрелəчəген төшендерүче кыйммəтле идея 
буларак əһəмияткə ия. Шагыйрь үзе яшəгəн чорда “Шəрык” 
клубы каршында алдынгы яшьлəр тарафыннан оештырылган 
скрипка, рояль, гармун һəм мандолиналардан торган кыллы 
оркестр чыгышларында татар халык көйлəрен яңа тавышларда 
яңгыравын ишетеп шатлана, аларны башкаручыларны тəбрик 
итə. 

Г. Тукай халык көйлəре, халык җырларына зур бəя бирү 
белəн бергə үзенең халыкка якын поэзиясе белəн аның музыка 
иҗаты өчен классик җырлар тудыруга зур хезмəт күрсəтте. 

Əдипнең күп кенə шигырьлəренə халык үзе һəм 
композиторларыбыз көйлəр язды. Бу тикшерүебезнең аерым 
юнəлеше буларак каралды. 

Халык Г. Тукайның шигырьлəрен үзе иҗат иткəн 
көйлəргə беркетеп җырлады һəм һаман җырлый, аның аерым 
əсəрлəренə көйлəр чыгара. Мəсəлəн, “Пар ат”, “Анам кабере 
янында” (“Өзелгəн өмет”), “Ишек бавы”, “И туган тел”, “Бала 
белəн күбəлəк”, “Бəйрəм бүген” шигырьлəренең үз көйлəре бар. 

Шагыйрь үзе исəн чакта ук, аның күп кенə шигырьлəрен 
халык үзенеке иткəн, мəгълүм көйлəргə салып җырлаган. 
Мондыйларга аның “Зилəйлүк”, “Əллүки”, “Тəфтилəү”, “Пар ат” 
һəм  “Туган тел” җырлары керə. 



 132

Г. Тукайның талантлы, эчтəлеккə бай иҗаты татар 
музыка сəнгате үсешенə зур булышлык итте. 
Композиторларыбыз аның шигырь, поэма, əкиятлəренə музыка 
яздылар. Аларның саны бүгенге көндə 60 тан артык. 

Г. Тукай поэзиясе милли музыканың аеруча вокаль 
сəнгатен үстерүдə зур роль уйный. Шагыйрьнең үз сүзлəренə дə 
Мансур Мозаффаров (“Тукай поэмасы”), Александр Ключарев 
(“Шүрəле”), Заһит Хəбибуллин кебек композиторлар байтак 
кына көйлəр, романслар иҗат итəлəр. 

Г. Тукай иҗатына бəйлəнештə туган җыр-романслар 
белəн беррəттəн, татар музыка сəнгатендə шагыйрьгə 
багышланып яки аның əкиятенең эчтəлеге буенча язылган 
инструменталь музыка һəм зур форма поэма-балетларның тууы 
да куанычлы факт. Бу эшебезнең өченче юнəлеше буларак 
карала. 

Г. Тукай – татар композиторларына тема һəм илһам 
бирүче мул сулы чишмə ул. Алмаз Монасыйпов “Тукай 
аһəңнəре” дигəн зур күлəмле əсəр – симфоник поэма иҗат итте. 
Əсəрнең “Туган җиремə” дип аталган беренче өлеше Г. Тукай 
иҗатында төп урынны тоткан туган җир, Ватан темасын 
чагылдыра һəм поэманың бөтен рухына юнəлеш бирə. 

Татар композиторлары симфония иҗат итүдə Г. Тукай 
поэзиясеннəн кыю файдаланганнар. Н.Җиһанов, мəсəлəн, үзенең 
“Кырлай” дигəн симфоник поэмасында “Шүрəле” əкияте 
мотивларын нигез итеп ала һəм туган табигатьнең матур 
күренешлəрен, халык фантазиясендəге сихри образларны 
гəүдəлəндерə. 

Халык җырлары традициялəре нигезендə Н.Җиһанов 
“Симфоник җырлар” дигəн əсəр дə иҗат итə. Бу əсəр дə Г. Тукай 
поэмасы белəн турыдан-туры бəйлəнгəн. Аның төп өлешен 
шагыйрьнең “Туган тел” əсəре алып тора. 

Нəтиҗə итеп шуны əйтергə була: Г. Тукай  музыкант та 
булмаган, көйлəр дə язмаган. Шулай да аның һəр шигыреннəн 
музыкаль аһəң, моң бөркелə. Бөек шəхес турында күбрəк 
укыган, күбрəк белгəн саен, ул, ничектер,  күңелгə һаман да 
якыная, аның иҗаты яңа яктан ачыла бара. 
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Без үз эшебездə Г. Тукай шəхесен һəм иҗатын татар 
музыка сəнгате белəн бəйлəнештə ачтык һəм бу өлкəнең бик бай 
күпкырлы булуына инандык. 

 
Əдəбият: 

1.Газиев И. “Ишеттем мин кичə берəү җырлый...” //Татарстан, 
2006, №4.- Б. 48-51. 
2.Исламов Ф.Ф. Татар əдəбияты һəм музыка//Татар əдəбиятын 
укытканда сəнгатьнең башка төрлəреннəн комплекслы 
файдалану методикасы. – Казан: Мастер Лайн, 1997.-Б.19-30. 
3.Исламов Ф.Ф. Тукай образы – əдəбиятта һəм 
сəнгатьтə//Мəгариф, №4, 2006.-Б.61-62. 
4.Тукай Г. Əсəрлəр. Биш томда, 4 том.-Казан: Татар. кит. нəшр., 
1985.-Б. 173-174. 
 

 
Идиятуллина М. 8 нче мəктəп укучысы, 

Фəнни җитəкче: Хəйруллина Ф.Х. 
 

ТУКАЙ ҺƏМ МУЗЫКА 
 

“Тукай һəм музыка” махсус монографик тикшеренү өчен 
бай һəм күпкырлы тема булып тора. Шулай итеп, бу хезмəтнең 
максаты – Тукайның музыкага мөнəсəбəтен монографик күзəтү. 
Бу максатны тормышка ашыру өчен, түбəндəге бурычлар хəл 
ителде: 

- Тукайның милли музыкага мөнəсəбəтен өйрəнү; 
- Тукай əсəрлəренең халык музыкасында чагылышын 

күзəтү; 
- профессиональ татар музыкасында Тукай тоткан урын-

ны билгелəү; 
- бəетлəрдə Тукай образын барлау. 
Тукай яшəгəн һəм иҗат иткəн чор бездəн ераклаша 

барган саен, шагыйрь мирасының бөеклеген һəм 
күпкырлылыгын тагын да ныграк тоябыз. Ул татар халкы милли 
сəнгатенең барлык өлкəсенə йогынты ясады һəм ясый. 
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“Чын халык телен, чын халык рухын безгə тик халык 
җыруларыннан гына табып була...” Г. Тукай. 

Халкыбызның бөек шагыйре Г. Тукайның тормыш юлына 
күз салсак, аның бик кечкенəдəн үк җырга, моңга тартылуын 
һəм алардан кəңеленə юаныч алуын күрəбез. Əйе, Тукайны 
музыкасыз, көй-җырсыз күз алдына китерүе бик кыен. Аның бу 
турыда əйткəн сүзлəре бар: “Халык җырлары бабаларыбыз 
тарафыннан калдырылган иң кадерле вə иң бəһале мирастыр... 
Халык җырлары халкыбыз күңеленең һич тə тутыкмас вə 
күгəрмəс саф вə раушан көзгеседер”. Ул истəлеклəрендə алты 
яшеннəн үк Яңа Кырлай авылында халык җырларын башкаруын 
əйтə, дини китаплар “Бəдəвам”, “Кисекбаш”, 
“Мөхəммəдия”лəрне яратып укуы турында язып калдыра. Ə 
тугыз-ун яшьлəрендə апасы Газизə Забировага: “Апа, минем 
белмəгəн җырым юк,” – ди.  

Г. Тукай кечкенəдəн үк үзе ишеткəн тыңлаган халык 
җырларын, бəетлəрен язу дəфтəренə теркəп барган. Вафатына 
күп еллар узгач, Г. Тукайның кулъязмаларын табалар.  

“Тетрадь для списывания ученика 1 класса А.М. Тукаева” 
дип исемлəнгəн кулъязма-дəфтəрендə 28 халык җыры теркəлгəн. 
Алар арасында халкыбызның бик сирəк очрый торган җырлары 
булуы зур əһəмияткə ия. Чагыштырмача күптəн түгел генə 
табылган бу халык җырлары, бəетлəре һəм Тукайның үзенə 
багышланган бəетлəре турында Татар Дəүлəт фольклор Үзəге 
директоры Котдус Хөснуллин “Мəдəни җомга” газетасының 
1997 елгы 9 нчы май санында язып чыкты. Бу мəкалəдəн 
Тукайның халык җырларын җыеп, өйрəнеп кенə калмыйча, оста 
башкаручы да булганын белəбез. 

   1910 елның 15 апрелендə Казанның Шəрыкъ клубында 
укыган “Халык əдəбияты” дигəн лекциясендə Тукай үзенең 
балалык еллары турында болай сөйли: “Мин кечкенəдəн үк 
җырчы идем. Кайда ишетсəм дə, җырлау тавышын салкын кан 
белəн тыңлый алмый идем. Мəдрəсəдə хəлфəлəр, кече атна 
кичлəрдə, бер кадак симəнкə, ярты кадак чиклəвек алып ясаган 
мəҗлеслəрендə дə мине онытмыйлар иде. Мин, самавыр артына 
гына утырып, алар кушкан көйлəрне җырлап бирə идем, шул 
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җырлавым бəрабəренə хəлфəлəрдəн берəр уч симəнкə һəдия 
кыйлына иде. Мин, кулымдагы симəнкəне беткəнче яргач, тагын 
җырлый идем. Мəдрəсəдə үк мине җырчы дилəр иде.” 

Г. Тукай халык җырларын күңеле тулган, кайгылы 
мизгеллəрдə җырлаган, ə андый мизгеллəр ятим баланың 
тормышында күп булган шул:  

“Җилбер-җилбер йөргəн чакта, 
Җил ачадыр куенымны; 
Күңелсез чакта җырласаң, 
Җыр ачадыр күңелне”. 
Язучы Мəгъсүм Латыйфуллин “Сəйдəшнең балачагы” 

исемле повестенда Г. Тукайның бер төркем иҗат əһеллəре (Г. 
Колəхмəтов, Ф. Əмирхан, С. Рахманкулов, З. Яруллин, Г. 
Кариев) каршында, аларның соравы буенча “Тəфтилəү”не 
башкаруы турында яза: “Салих “Зилəйлүк”не уйнап чыккач, 
Тукай тирəн сулап куйды һəм: “Əйдə, “Тəфтилəү”не, - диде. 
Салих салмак хəрəкəт белəн сузынкы, сыгылмалы “Тəфтилəү” 
көен яңгыратканда, Тукай да җырлый башлады. Аның тавышы 
җəйге иртəдə искəн җылы җил шикелле йомшак, ягымлы бəрхет 
тенор иде. Ул үзенчə җырлый, ахырда көйне тагын да киңəйтə, 
озынайтып суза һəм сандугач терелдəвенə охшатып, җиңелчə 
калтыратып бетерə”. 

Җырларның барлыкка килү  һəм яшəү тарихын башка берəү 
түгел, нəкъ менə Тукай яза башлаган. "Халык əдəбияты" 
хезмəтендə ул җырларның килеп чыгышы тарихын, образлары 
ничек башкарылуы турында мəгълүматлар бирə. Г.Тукайның халык 
иҗатын җыю һəм өйрəнү буенча гыйльми хезмəтлəре 1910, 1912 
елларда языла. 

Ул "Халык моңнары" һəм "Халык əдəбияты" исемнəре 
белəн ике əсəрен аерым китап итеп бастырып чыгара. Аның 
җырларны җыю, өйрəнү кирəклеге, чын халыкчан. Г.Тукай башка 
халыкларның музыкасы белəн дə кызыксына. 

Г.Тукай Уральскида да, Казанда да яшəгəндə əдəби-
музыкаль кичəлəр оештыру белəн бик актив шөгыльлəнə. Бу 
кичəлəрдə ул "безнең əтилəребез йөрəгеннəн" чыккан 
мирасыбызны, ягъни татар халык җырларын пропагандалый. 
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Г.Тукай еш кына төрле авторларның шигъри əсəрлəрен, 
кайчагында "Коръəн"нəн сүрəлəр дə көйлəгəн. Ул музыка белəн 
тəэсирлəнеп яши, ул аның йогынтысы белəн теге яки бу əсəрен 
иҗат итə. Шагыйрь үз иҗатында татар халкының уй-телəклəрен, 
өмет-хыялларын чагылдырган демократ шагыйрь. Тукайның 
шигъри иҗаты - əдəби эшлəнеше белəн югары, үзенең теле белəн 
татар халкына ачык аңлаешлы. Шагыйрьнең төрле яклы мирасы 
татар халкы куңеленə киң һəм тирəн үтеп керде. Тукай чын-
чынлап халык шагыйренə əверелде. Моны татар тəнкыйтьчелəре 
шагыйрь үзе исəн вакытта ук аңлыйлар. Əмма бу хакта 
Тукайның үлеменнəн соң аеруча кискен əйтелə. Əле 
революциягə кадəр үк Тукай шигырьлəренең, халык җырлары 
булып, фольклор көйлəренə җырлануы билгеле. 

Бу җырлар, композиторлар М.Мозаффаров, А.Ключарев, 
З.Хəбибуллин тарафыннан хор өчен эшкəртелеп, туып килүче 
милли хор стиленең үзенчəлекле эталонына əверелде һəм 
Татарстан Республикасы җыр һəм бию ансамбленең алтын 
фондына керде. 

Г.Тукай сюжетларына һəм шигырьлəренə җыр һəм 
романслар язылды, балетлар, симфоник поэмалар иҗат ителде. 

Тукайның иҗаты – хəзерге һəм килəчəк буын 
музыкантлары, башкаручылары, композиторлары өчен тирəн 
фикерлəрнең, нечкə юмор, үткен сатира һəм югары гражданлык 
хислəренең саекмас чишмəсе ул. Шагыйрьнең тормышы үзе үк 
музыкаль гəүдəлəнеш булып тора. Һичшиксез,  əле күп əдиплəр 
бөек Тукай мирасының яңадан-яңа кырларын ачарлар. 

Композиторларга, аеруча шагыйрь мирасына мөрəҗəгать 
иткəндə, аның музыкаль-эстетик карашларын белү бик мөһим. 
Композиторлар арасында Тукай шигърияте белəн кызыксыну 
һаман үсə бара бит. 
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ƏДƏБИЯТТƏ ҺƏМ СƏНГАТЬТƏ ТУКАЙ ОБРАЗЫ 
 

Исемнəре һəм иҗатлары үз халкының тарихыннан 
аерылгысыз кешелəр бар. Алар иҗат иткəн җəүһəрлəр 
балачактан ук кешенең күңеленə керə һəм бөтен гомере буена 
аның юлдашы була. Аларның мирасы бер миллəт байлыгы 
булып кына калмый, бик күп халыкларнын, уртак хəзинəсенə 
əверелə. Халкыбызның бөек шагыйре Габдулла Тукай—əнə 
шундый классикларның берсе. Ул халкыбызның  иҗат 
даһилыгын мəңгелəштереп калдырды, үз заманының иң зур һəм 
җитди мəсьəлəлəренə җавап бирде. Шагыйрь — кешелəр 
күңелендəге изге хислəрне уята торган нечкə күңелле лирик та, 
үзе яшəгəн заманның иҗтимагый строен, андагы 
гаделсезлеклəрне фаш итүче ачы телле сатирик та, мөһим 
политик һəм социаль күренешлəргə карата əһəмиятле фикерлəр 
əйтүче ялкынлы публицист та була. Ул əдəбиятка азатлык өчен 
көрəш җырчысы һəм халыкның бəхетле килəчəккə өметен 
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чагылдыручы буларак керə, гомеренең соңгы минутына кадəр 
үз идеалларына турылыклы булып кала. 

Татар əдəбияты тарихында гаять зур урын тоткан бөек 
Тукай, заманнар узу белəн, үзе дə əдəбият һəм сəнгать 
əсəрлəренə килеп керде. Аның күркəм образы халык авыз 
иҗатында да чагылыш тапты. Тукай күп еллардан бирле əдəбият 
һəм сəнгать эшлеклелəрен яңа əсəрлəр иҗат итүгə 
рухландыручы илһам чыганагы булып килə. Əдиплəребез һəм 
шагыйрьлəребез, художникларыбыз, композиторларыбызның 
бөек Тукайның күркəм образын чагылдырган берсеннэн-берсе 
гузэлрэк эсэрлэре денья курде. Тукай образы язучыларны драма 
эсэрлэре иҗат итүгə дз рухландырган. Бу юнəлештə 
эшлəүчелəрдəн беренче буларак, Ə. Фəйзи 1938 нче елда 
Тукайны драма жанрында чагылдырды. Бу эштə драматург зур 
уңыш казана. Шул ук елда əлеге əсəр сəхнəдə дə уйнала. Аның 
театрларда куелуы халык өчен зур бəйрəм төсен ала. Сəхнəдə 
Тукай ролен башкаручыларның берсе — СССРның халык 
артисты Габдулла Шамуков булды. Ул, яшьтəн үк Тукай образы 
белəн хыялланып йөргəнгə күрə, чын образ тудыруга иреште. 
Шулай ук РСФСРның халык артисты Камал III һəм ТССРның 
атказанган артисты И. Гафуров та Тукай ролен гаять оста 
башкарды. Яшь буын вəкиллəреннəн ТССРның атказанган 
артисты, М. Җəлил исемендəге премия лауреаты Наил Дунаев 
һəм артист Илдус Əхмəтҗанов бу традицияне уңышлы дəвам 
иттерделəр. Драматургия өлкəсенə караган əсəрлəрнең 
исемлеген тагында дəвам итеп булыр иде əле Р. Ишморатның 
"И мокатдəс моңлы сазым", Т.Миңнуллинның  "Без китəбез, сез 
каласыз",  И.Юзеевнең  "Очты дөнья читлегеннəн",  
Ə.Гаффарның  "Соңгы сəгать", И.Нуруллин "Тукай Петербургта" 
драмалары һəм трагедиялəрендə шагыйрь образын яңача 
сүрəтлəргə омтылыш көчле. Болар арасында Р.Батулланың  
"Сират күперендə", Тукайның соңгы айлары һəм көннəре 
сүрəтлəнə. Ул инде бу вакытка шəхес буларак та, шагыйрь 
буларак та формалашып җиткəн, киң танылган. Талантлы һəм 
горур, туры сүзле, хəтта бəгырьсез дəрəҗəдə туры сүзле, үзенең  
җирдəге урынын яхшы аңлаган,  дусларын яраткан, хатын-кызга 
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кырысрак һəм беркадəр кыюсыз мөнəсəбəтле, киң карашлы, 
тирəн белемле - əсəрдə Тукай шундый шəхес булып күз алдына 
баса.  Сөекле шагыйребез əсəрлəренə композиторларыбыз да еш 
мөрəҗəгать итə. Музыкада бу теманы үзенең  «Тукай маршы» 
белəн композитор Заһидулла Яруллин башлап ж,ибəрде. 

Татарстанның  халык артисты,  композитор Н. Җиһанов 
«Кырлай», ə  ТССРның  халык артисты һəм атказанган сəнгать 
эшлеклесе, Татарстанның  Г. Тукай исемендəге Дəүлəт премиясе 
лауреаты        композитор М. Мозаффаров  «Тукай» дигəн 
симфоник əсəрлəр иҗат иттелəр.  Татарстанның  Г. Тукай 
исемендəге Дəүлəт премиясе лауреаты композитор Алмаз 
Монасыйпов «Тукай моңнары» циклын иҗат итте.  Шагыйрьнең 
үз иҗатын музыкага салуда да композиторларыбыз зур уңыш 
казанды, Тукайның  дистəлəгəн шигырьлəренə көй язылды. 

Тукай халык өчен яшəде, аның бəхете, азатлыгы өчен 
көрəште, аның максаты туган илне хөр, азат, бəйсез итеп күрү 
иде. Лəкин шагыйрь андый көннэрнең килүен күрə алмады. 
Азатлык, бəхет килде. 

Халык үзенең  җырчысына мəңге онытылмаслык истəлек 
итеп һəйкəллəр куйды. Сөекле шагыйрьгə Казанда гына түгел, 
аның туган авылы Кушлавычта, Тукай - Кырлайда, Əлмəттə дə 
һəйкəллəр куелган. Аларны Новоселов, Бакый Урманче,  Садрый 
Ахун,  Лев Кербель,  Лев Писаревский кебек мəшһүр скульптор-
лар эшлəгəн.  Садрый Ахун тарафыннан иҗат ителеп, 1958 нче 
елда Казанда Тукай мəйданына куелган һəйкəлен күз алдына 
китерегез əле. Шагыйрнең киеренке йөз чалымнары безгə күп 
нəрсə турында сөйли. Кара материалдан эшлəнгəн постамент 
композициягə катгыйлык һəм шул ук вакытта бөеклек биреп 
тора. Һəйкəлнең классик стильдəге торышына тирəлек, аерым 
алганда, Тукай иҗатында бик еш телгə алынган Кабан күле дə 
җанлылык өсти. Бу һəйкəл янында ел саен сөекле шагыйребез 
Г.Тукайның туган көне билгелəп үтелə. Мəдəниятне үстерүгə 
зур өлеш керткəн язучыларыбызга, сəнгать əһеллəренə иң зур 
булəк Татарстанның  Г.Тукай исемендəге Дəүлəт булəге 
премиясе бирелə. 
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Ьəр чор бөек язучыларны яңадан ача, аларның иҗатында 
яңадан-яңа бизəклəр таба. Бүгенге гүзəл эшлəребез, 
казанышларыбыз яктылыгында караганда, Тукай безнең  күз 
алдыбызга тагын да бөегрəк, тагын да мəһабəтрəк булып килеп 
баса. 

Шул кыска гына гомерендə дə ул кайберəүлəр 100 елда 
үтəп чыга алмаслык эш башкарырга өлгерə. Күрəсез, кеше аз 
гына вакыт эчендə дə гаять зур эш эшлəргə, шул хезмəтлəре 
белəн халык куңеленə кереп калырга мөмкин. Тукай — əнə 
шундыйларның берсе. Шагыйрь бер дə шиклəнмичə: «Халкым 
өчен яшəдем, аның белəн бергə кайгырдым, яндым, аның 
бəхете өчен көрəштем»,— дияргə хаклы иде. Шуның  өчен бөек 
Тукай безгə якын, сөекле, кадерле һəм һəрчак безнең күңел 
түребездə яши. Аның мөкатдəс образы сəнгатьнең төрле 
өлкəлəрендə гəүдəлəнеш тапты һəм халык мəхəббəтен яулады. 
 
 

Ульданова Э. 20 нче мəктəп укучысы, 
Фəнни җитəкче: Константинова Д.М. 

 
КЫРЛАЙДА ГАБДУЛЛА ТУКАЙ МУЗЕЕ 

 
Без инде күптəннəн Тукайның Кырлайдагы музеен барып 

карау телəге белəн яна идек. Əгəр бик телəсəң, хыял тормышка 
аша икəн бит ул! 14 нче май көнне без - 20 нче мəктəпнең 
Тукайны хөрмəт итүче татар һəм рус балалары, укытучылар һəм 
əти - əнилəр (барлыгы 42 кеше) - иртə таңнан Кырлайга юл 
тоттык. Юлда сыйныф җитəкчебез Фəния Гатуф кызы Габдулла 
Тукайның иҗаты буенча викторина уздырды, шагыйребезнең 
тормыш юлыннан кызыклы мəгълүматлар сөйлəде, аның 
шигырьлəренə язылган җырлар юлда бигрəк матур яңгырады. 

Кырлай мемориаль комплексы безне үзенең матурлыгы 
белəн җəлеп итте. Ия инешенə шəүлəлəре төшеп чиксез озын 
булып күренгəн каеннары, сырлы - сырлы күперлəре, инешкə 
кереп торган əкияттəгедəй беседкалары, Бакый Урманче 
проекты буенча челтəрлəп ясалган ике катлы музей йорты, аның 
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эчендəге əйлəнмəле баскычлары безне əллə нинди сихри, серле 
дөньяга алып кереп киттелəр. 

Габдулла Тукайны бəлəкəй вакытында үзенə сыендырган 
Яңа Кырлай авылы (Татарстанның Арча муниципаль 
районында) үзе үк мемориаль һəйкəл булып тора. Кырлай 
авылында Сəгди абзыйлар гаилəсендə Тукай 5 елга якын яши. 
Тукайның гади крестьян тормышының көндəлеге, ихтыяҗын 
сиземлəве шушы Кырлайдан башлана. Монда ул мəдрəсəгə 
йөреп белем ала, халык иҗаты гəүһəрлəре белəн таныша. "Бу 
Кырлай авылы минем дөньяга иң элек күзем ачылган урыным"-, 
дип язды шагыйрь. 

Шагыйрь эзлəре калган сукмаклар авылда əле дə саклана. 
Аларның берсе Тукай мемориаль коплексына алып килə. 
Габдулла Тукай Яңа Кырлайда багышланган музей 
экспозициясе 1960 елларның икенче яртысында авыл 
китапханəсендə оештырыла.1971 елның 30 мартында Г. Тукай 
музее Казанда М. Горький музее статусы ала.1976 елдан ТАССР 
Дəүлəт музее филиалы. ТАССР ның Министрлар Советының 
1978 елның 7 декабрьдəге" Яңа Кырлай авылын һəм Г. Тукай 
мемориаль үзəген төзеклəндерү, архитектура - сынлы бизəү 
буенча чаралар карары буенча Б. Урманче проекты белəн яңа 
музей комплексы төзелə, яңа экспозиция ачу  тантанасы 1979 
елның 25 апрелендə үткəрелə. Музей комплексы үз эченə ике 
экспозицияне ала: мемориаль көнкүреш (Сəгъди абзый йорты) 
һəм əдəби - нəфис (махсус төзелгəн бина). "Г.Тукайның 
тормышы һəм иҗаты" дигəн экспозиция Б. Урманче проекты 
белəн төзелгəн ике катлы бинада урын алган. 

2006 елда музей реконструкция эшлəреннəн соң  яңадан 
ачыла. Музей Тукай үзенең бик күп шигырьлəрен багышлаган 
елга буена урнашкан, ул ерактан ук күренеп тора. Музейга 
берничə юл илтə. Туры сукмактан, бөдрə каеннар утыртылган 
юлдан да барып була. Музейга кунакка килүче һəркем биредə 
агач утыртып калдыра, хəзер биредə барысы бергə 171 чыршы 
үсə. Аларны мəктəп балалары карап, су сибеп тора. Исем - 
фамилиясе язылган кəгазь һəр агачка беркетелгəн. Хуҗасын 
табуның бер кыенлыгы да юк дигəн сүз. Музей каршыннда 



 142

безне Тукай һəйкəле каршы ала. Əйтерсең, шушы йортка керер 
алдыннан Тукай ял итəргə уйлаган. 

Бөек Тукаебызның тормыш юлы бик тə кыска һəм авыр 
булган Кырлай музее экспозициясе шагыйрьнең бөтен тормыш 
юлын гəүдəлəндерə: экспонатлар арасында Тукайның үзе исəн 
чакта басылган китаплары, аның туганнары һəм дусларының 
шəхси əйберлəрен, Казанның "Болгар" кунакханəсендəге 
җиһазларны күрергə мөмкин. 

Тиздəн музей янында туристлар өчен иске татар авылы 
барлыкка килəчəк. Кырлай авылындагы күл тирəсендə 
бүрəнəдəн 13 йорт калкып чыгачак, аларның 3 сен быел кар 
эрегəч, җир ачылгач, күтəрəчəклəр. Тукай заманындагы татар 
авылы музейның бер өлеше булачак,- дип аңлата музей 
директоры Тəлгат Гомəров. – Ул йортларның ишегалдында 
мунча, кош йортлары һəм мал-туар алачыклары корылачак, 
яшелчə бакчалары үсəчəк, су һəм җил тегермəннəре, чəйханə 
эшлəп торачак. Кырлайга килгəн туристлар бу йортларда 
вакытлыча тукталып . үзлəрен элеке замандагы татар авылында 
яшəгəн кебек хис итəчəк. Шунда ук аларны яңа сауган сөт, яңа 
пешкəн икмəк белəн сыйлаячаклар. 

    Кырлай музее. Тукай йөргəн эзлəр. Күңелгə тынычлык, 
рəхəтлек өстəлə торган урын. Кырлайны тикмəгə генə татарның 
мəккəсе димилəр, күрəсең. 

      Тукай күпкырлы талант. Ул - шагыйрь, туган як 
табигатенə гашыйк, җир йөзендə яшəүче һəркемнең ирекле һəм 
азат булуын тели. Шул вакытта - ул үткен телле сатирик та, 
ялганчыларның, идарə итүчелəрнең, руханиларның ике йөзлеген 
фаш итə. Тукай иҗатының ике югары ноктасы булып "Печəн 
базары яхут яңа Кисекбаш" поэмасы тора. Шагыйрь анда 
искелек калдыкларын, дорфалык, наданлыкны тəнкыйтьли. 
Г.Тукай - публицист та, тормышның иң мөһим  проблемаларын 
мəкалəлəрендə күтəреп чыга. 

Тукай биографиясе - дөнья əдəбияты тарихында иң 
драматик биографиялəрнең берсе. Болай караганда, шагыйрьнең 
узган юлы озын түгел. Аның төп урыннары Кушлавыч-Кырлай- 
Өчиле - Казан - Уральск ... Лəкин шул авыллар, шул шəһəрлəр 
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арасында күпме фаҗига!  
 

Əдəбият: 
1.”Татарстан яшьлəре” газетасы , 2010 ел, апрель. 
2.Г. Тукай “Сайланма əсəрлəр . 
3.Г. Тукай “ Исемдə калганнар”. Кырлайдагы тормышы. 
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