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Исемнəре үлемсез шəхеслəр була. Үзлəре бу якты дөньядан китсəлəр 

дə, əсəрлəре, моңлы бер җыр кебек, халык күңелендə яши. 

Шундыйларның берсе – Татарстанның халык язучысы, Г.Тукай 

исемендəге дəүлəт бүлəге иясе, үткен калəмле тəнкыйтьче һəм күренекле 

əдəбият галиме Мөхəммəт Сөнгатулла улы Мəһдиев. Əдип арабыздан 

вакытсыз китте. Лəкин безгə ядкəр булып аның кабатланмас мирасы – 

уналты китабы, гыйльми хезмəтлəре һəм публицистик мəкалəлəре калды. 

Аны язучы итеп таныткан “Без – кырык беренче ел балалары” исемле 

тəүге повесте белəн соңгы əсəре – “Ачы тəҗрибə” истəлеклəр китабын 

янəшə куеп, чагыштырып тикшеренү əдипнең юмористик фикерлəве 

үсешен күзəтергə мөмкинлек тудыра. 

Без бу мəкалəдə М.Мəһдиев əсəрлəренең юмор үзенчəлеклəреннəн иң 

сыналганнарын гына карап үтəрбез. Аның прозасында мондый көлкеле 

алымнар бик күп. “Без – кырык беренче ел балалары”нда рəсем 

укытучысы укучылары тарафыннан көлү объектына əйлəнə: “Əтисе 
потомственный дворянин булган икəн. Моны ишетүгə, безнең 

колаклар торды. Əлтафи һич тə риза булмыйча, бөтен класска 

ишетерлек итеп татарча: 

– Череп таркалган сыйныф, – диде. 

Əркəшə дə моңа кушылып:  

– Алайса, безде алпавыт калдыгы укыта икəд, – дип куйды”. 

Беренче əсəре белəн чагыштырсак, “Ачы тəҗрибə”дə əдипнең калəме 

тагын да үткен: фикере кыю, сүзе зəһəр. Сатирик метафора алымын 



кулланып, автор үткəндəге гаделсезлеклəрне усал тəнкыйтьли: “Дəүлəт 

иминлегенең утызынчы-кырыгынчы еллардагы хезмəткəрлəренə – 

ХХ гасыр каннибалларына – нəлəтем”. 

М.Мəһдиевкə чагыштыру алымы белəн ясалган юмор стиле хас. 

Чагыштырулар аның сөйлəменə җанлылык, эмоциональлек бирə, автор 

хикəялəвенə төрле сурəтле төсмерлəр өсти. 

Кебек, шикелле, сыман бəйлеклəре, -дай, -дəй ясалма рəвеш 

кушымчалары белəн тудырылган чагыштыруларга əлеге ике əсəрдəн 

кайбер мисаллар: “Гыйззəтуллин питон авызына үз ихтыяры белəн 

кереп барган гипнозланган куян шикелле берни аңламыйча аның 

артыннан кабатлый”. 

Биредə əдəби герой, гипнозланган куян белəн чагыштырылып, көлке 

хəленə куела. 

“Ачы тəҗрибə”дəн: “...без – егетлəр, бəбкəлəрен тилгəннəн 

саклаган ата каз кебек авыл егетлəреннəн кызларыбызны сакладык, 

шулай да бер “хитрие” башта безнең егетлəр белəн дуслашып алды да 

Эльвира исемле кызыбызга ияреп кайтты”. 

“Шуның өстенə укытучысы – нечкə аяклы, чандыр яңаклы, 

шүрəле бармагыдай нəзек озын бармаклы ир уртасы бер кеше”. (“Без – 

кырык беренче ел балалары”.) 

Ике əсəрне янəшə куеп караганда “Ачы тəҗрибə”дə чагыштырулар 

күбрəк, төрлерəк. 

М.Мəһдиев прозасында комик гиперболага да мисаллар күп: 

“Егетлəрнең берсе аеруча таза, анысы Фəрит исемле иде, ул көненə 
дүрт-биш кило сыер ите ашап шул дəрəҗəдə тазарды ки, башын 

борганда арка – җилкə белəн тоташтан борыла иде”. (“Ачы тəҗрибə”.)  

Биредə сүз – зур аппетитлы язучы Фəрит Гыйльми турында. 

“Без – кырык беренче ел балалары”нда арттыру алымы көлү 

эффектын көчəйтə: “Гренландия бик зур җир кисəге, –  дип алып китте 
ул. – Андый зур җир кисəге бик сирəк очрый. Анда бик суык, анда 

аюлар, жирафлар, кыр кəҗəлəре һəм моржлар яши... Гренландиядə 
хуш исле тəмəке үстерелə”. 



Шулай да истəлеклəр китабында авторның көлке арттыру алымы 

белəн иркен эш итүен əйтеп үтəргə кирəк. Шəхеснең нинди эш яратуына, 

шуңа төп игътибар бирүенə нигезлəп, Мəһдиев үзенең юмор стилен 

тудыра: “Гəзитлəргə чумдым. Һəрберсенең беренче битендə көлəч 

йөзле Никита Сергеевич. Йə кукуруз чəкəнен иснəп тора, йə дуңгыз 
баласын кочаклаган”. 

 М.Мəһдиев комик литотага да мөрəҗəгать итə. Беренче əсəрендə 

булмаса да, “Ачы тəҗрибə”дəн мисал табарга мөмкин: “Иптəш Сталин 

əнə əйткəн бит адмирал Кузнецовка:  

– Балтика ул нəрсə? Ул – бака күле, – дигəн”. 

М.Мəһдиев сурəтлəгəн портретларның холкы (характеры) көлкеле. 

Аларны шушы əсəрлəр нигезендə берничə төргə бүлəргə мөмкин: 

1. “Кайсыдыр чоланнанмы, тəрəзə артыннанмы, зең-зең тавыш 

яңгырый, белеп торабыз инде – Марсель Галиев. Актаныш культура 

бүлегендə эшлəгəн бер кечкенə гəүдəле егеткə кичтəн кадалган иде. 
Үрмəкүч белəн чебен бəрелешкəндə көрəш ничек тыгыз, киеренке 
булса, монда да шулайрак иде. Болай гына аерылу юк. Юк, вəссəлам. 

Шаярма син, М.Галиев булган җирдə андый скандалсыз була алмый. 

Татарга да бер Ноздрев кирəк...” (“Ачы тəҗрибə”.) 

Монда М.Мəһдиев калəмдəш дустыннан дусларча көлə, җиңел юмор 

белəн елмая. 

2. Тарихи шəхеслəрнең көлкеле портретларын сурəтлəгəндə ул усал, 

теле үткен:  

  “Рəхмəтлəр төшсен Ленинга – 

  Ике сыер саудырды. 

Лəгънəт төшсен Сталинга – 

Бер кəҗəгə калдырды”. (“Ачы тəҗрибə”.) 

Биредə янəшə кую алымы кулланылып, Ленин мактала, ə Сталин 

сүгелə, сатира белəн фаш ителə. 



“Мəйданның бер ягында – КАИ башында көлəч елмайган Ильич 

портреты, биеклеге ун метрлар гына булыр, күкрəгендə кызыл 

бантик. 

“Верной дорогой идете, товарищи!” дип елмая. Аннан 

портретлар: иң шəбе икенче, яңа Ильич, ул вакытта əле маршал 

түгел, алтын йолдызлар да əле бишəү үк түгел. Аннан Косыгин, 

Микоян, һəркайсының күкрəгендə бер дə, ике дə йолдыз. Вəт 

геройлар, əй”.  (“Ачы тəҗрибə”.) 

Мисалдан күренгəнчə, тарихи шəхеслəрнең портретлары бүген дə 

елмаю тудыра. Əйтергə кирəк, мондый портретлар фəкать “Ачы тəҗрибə” 

əсəрендə тупланган.  

3. Əдəби геройларның көлкеле портретлары, киресенчə, соңгысында 

очрамый. “Без – кырык беренче ел балалары”нда исə алар шактый күп: 

“Гыйззəтуллин теге коры яшен чатнаган вакытта авызын ачып 

калган иде, берничə секунд буена шуны яба алмыйча катып торды. 

Бите ап-ак булды. Лəкин сары күлмəкле – нигездə мəрхəмəтле кеше. 
Ул, Гыйззəтуллинның битенə кызыл таплар чыккач кына, яңадан 

дəште”. 

М.Мəһдиев юмористик төсмерле сүзлəрне аеруча яратып куллана. Бу 

– əсəрлəренең юмор белəн сугарылганлыгына тагын бер дəлил. Кайбер 

үзенчəлеклəргə тукталыйк: мисаллар мемуар жанрында язылган əсəрдə 

күбрəк. 

а) Рус сүзлəренең бозылып бирелеше көлке тудыра: 

“Мин торып йөгердем, бер хат, берничə газета алып килдем, 

шакып бүлмəсенə кердем дə, русча ярып, аңа:  

- Халим Фаттахович, вот, принесел, – дидем. 

Өлкəн укытучы буыла-буыла, йөткерə-йөткерə көлде”. (“Ачы 

тəҗрибə”.) 

б) М.Мəһдиев калəмдəш дуслары, остазлары турында җылы юмор 

белəн яза. Җиңелчə юмор аша татар акцентының үрнəген бирə: Ул 

М.Гайнуллин сөйлəмендə чагыла: “Яуа работа нисомнинны 



заслуживает присуаения яму искомой эстипени кандидата 

филалагических науык. 

Молодец, рəхмəт, Мөхəммəт ага. Синең русчаңнан яратып кына 

көлəлəр, Рəсүл Гамзатовларны андый акцент бизи генə əле...” (“Ачы 

тəҗрибə”.) 

в) М.Мəһдиевкə шəхеснең гадəт-холкын җиңел юмор аша ачу хас. 

Мəсəлəн:  

“– Исəнмесез, Гази абый, Сездə йомышым бар иде... 

Тирлəгəн, бүреген салган, кайнар кулын биреп күрешə. 

– Тыңлыйм, пожалуйста. 

– Гази абый, ни бит. Менə бер мəкалə язган идем журналга, берəр 

өлкəн галимнəн рецензия кирəк, диделəр. 

– Ярый, бик яхшы, мин уңай рецензия язып бирермен. 

Син телсез каласың: темасын, кайсы журнал икəнен сорамады – 

уңайны язам, ди. 

– Ну бит, Гази абый, Сез əле...  

– Ə, Син язгач яхшы мəкалə булачагына шигем юк минем. Сал 

минем портфельгə, кайчанга кирəк?..” (“Ачы тəҗрибə”.) 

Көлү төсмерле сүзлəр бигрəк тə “Без – кырык беренче ел 

балалары”ндагы геройлар сөйлəмендə киң чагылыш таба. 

г) Аерым сүзлəргə басым ясау: “Ах, бу “гаять”не! Ну язалар инде 

китап авторлары да, ач калгырлары!” 

д) Сүзлəрне охшатып язу: “Без тынып калдык. Мөрəле малае 

Əлтафи миңа борылып пышылдап кына болай диде:  

“– Чукынды, малай, монда ат печүчелəр əзерлилəр икəн, 

укытучылар түгел”.  

е) Эш яки хəл: “Зоология укытучысы, куенына кереп, озак кына 

актарынды да чынаяк зурлыгындагы сəгатен тартып чыгарган 

булды. Əлтафи артка борылып елмаеп куйды. Узган төн генə йокы 



алдыннан Əлтафи сөйлəнеп яткан иде: имеш, зоология укытучысына 

корчаңгы йоккан, шуңа күрə дəрес вакытында сəгать караган булып 

бер кашынып ала икəн”. 

Татарстанның халык язучысы Аяз Гыйлəҗев əйткəнчə, “Мəһдиев ни 

хакында, кем хакында гына язмасын, ул дөньяның иң каршылыклы 

вакыйгаларына да моңсу, йомшак юмор, якты күз белəн карады. 

Мəһдиевтəге моңсу, җиңел юмор сирəк очрый торган табигать бүлəге ул”. 
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