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...1996 елның 22 апреле. Казан университетының икенче уку 

корпусында – биш төркемнең студентлары белəн шыгрым тулы 1112-нче 
аудиториядə татфак деканы, профессор Тəлгат Нəби улы Галиуллин үзенең 

көр, тигез тавышы белəн лекция укый. Тема: “Равил Фəйзуллин иҗаты”. 

Якын дусты, фикердəше турында лектор ихластан яратып, лəйсəн яңгыр 

җылылыгы белəн сөйли. Без исə Тəлгат Нəбиевичнең һəр əйткəн сүзен 

лекциялəр дəфтəренə язып барырга тырышабыз: “Равил Фəйзуллин – хəзерге 
татар поэзиясенең үсеш-тенденциялəрен иҗатында чагылдыручы шагыйрь. 

Аның иҗаты киң кырлы, колачлы, ул – Җəлил исем. һəм Тукай исем. 

премиялəр лауреаты. Һəм əйтергə кирəк, Р.Фəйзуллин поэзиядə бик тиз 
таныла. Ул инде 23 яшендə СССР Язучылар Союзы əгъзасы, 25 яшендə инде 
ул – танылган шагыйрь. Аның беренче китабы “Рəсем ясыйм” дип атала, ул 

1965 елда басылып чыга. Алдагы елларда “Аҗаган”, “Мəрмəр”, “Наз”, 

“Кыска шигырьлəр”, “Кошлар юлы”, “Яктылык” исемле китаплары һəм 1994-

1995 елларда аның өч томнан торган шигырьлəр китабы басылып чыкты. Бу 

шулай ук зур казаныш, чөнки бер генə татар шагыйренең дə үзе исəн чакта 

өч томлык шигырьлəр китабы (курсив безнеке. – И.Ф.) чыкканы юк иде. 
Р.Фəйзуллин Мəскəүдə һəм Казанда урыс телендə берничə китабын 

бастырып чыгарды. Ул поэзиягə язгы ташкын кебек атылып килеп керде һəм 

шактый вакыт татар поэзиясендə каршылыклы фикерлəр уятты, бəхəслəр 

тудырды. Аны тынычлыкны бозучы дип атадылар (ягъни возмутитель 

спокойствия). 1968 елда “Нюанслар иле” исемле шигырьлəр бəйлəме 
бастырды. Бу шигырьлəре аның 2-3 юлдан тора. Аларның үзəгендə уй, 

очкын, ялкын, фəлсəфи уйлану, көтелмəгəн борылыш ята. Аларның үзəгендə 
хистəн бигрəк фикер ята. “Нюанслар иле” шактый бəхəс уятты. Кайберəүлəр 

аны татар шигыренең моңын, көен бозуда гаеплəделəр. Янəсе, ул – татар 

шигырен җимерүче, ватучы. Икенчелəре аны яклап чыктылар, аның 

шигырьлəренең мəкаль-əйтемгə якынлыгына игътибар иттелəр. Вакыт узган 

саен Р.Фəйзуллинның кыска шигырьлəре һаман да укучыны үзенə тарта, 



аларның урынлы һəм вакытлы булуын күрсəтə.” (Т.Н.Галиуллинның 

“Хəзерге татар поэзиясе” махсус курсыннан алынды.) 

Остазымның əйткəннəрен куəтлəп, мин күбрəк Р.Фəйзуллинны фикер 

шагыйре дип атар идем, чөнки аның шигырьлəре укучыны уйга салып, фикер 

“казаны”н кайната башлый. Ə бу – сүз остазы өчен бик кирəкле сыйфат. 
Минемчə, теге яки бу мəсьəлəгə карата үз мөнəсəбəтен кискен белдерүче, 
кыю сүзен өздереп əйтүче шагыйрь генə кешене уйландыра ала. Шундый чын 

шагыйрь генə үзенə хөрмəт уята. Фикри яктан Равил Габдрахман улы 

Фəйзуллинны мин Владимир Владимирович Маяковскийга тиңлим. 

Маяковский кебек Фəйзуллин да шигърият дəрьясында киң колач җəеп 

“йөзде” – иҗат итте. 

Тагын бер нюанска игътибар сорыйм: Равил абый үзенең кыска 
шигырьлəрен язганда халкыбызның “Кыскалыкта осталык” дигəн зирəк 

əйтеменə дə таянгандыр дип уйлыйм. 

Равил Фəйзуллин – “коеп куйган шагыйрь генə түгел”, фикерли торган 

һəм башкаларны уйландыра белүче публицист та, тынгысыз җəмəгать 
эшлеклесе дə, үткер күзле, үткен калəмле əдəби тəнкыйтьче дə. Зур шагыйрь, 

минемчə, Габдулла Тукай кебек журналист та, Сибгат Хəким күк депутат та, 
Чыңгыз Айтматов сыман илче дə, Вацлав Гавел шикелле сəясəтче дə, илбашы 

да булырга тиеш. 

Миңа калса, Р.Фəйзуллин онытылмас 90 елларда Татарстан АССРның 

халык депутаты булып сайлангач, социаль-икътисадый һəм милли-сəяси 

мəсьəлəлəрне халыкка бик тə үтемле, аңлаешлы итеп яктыртучы 

публицистика жанрларында калəмен сынап карады. Уңышлы сынаганын 

белер өчен аның биш томлык “Сайланма əсəрлəре”нең соңгы томына кергəн 

əдəби-публицистик мəкалəлəренең берничəсен анализлап карыйк [1]. 

“Яңа меңьеллыкка күчкəндə” дигəн күлəмле мəкалəсендə ул “Кояш 

астында без дə бар” дип чаң суга – зыялыларны миллəт язмышын 

кайгыртырга, милли əдəбиятыбызны үстерергə, ана телебезне сакларга 
чакыра. 

Халык рухының ышанычлы көзгесе булган əдəбият турында сүз 
кузгаткач, шагыйрьнең йөрəге телгəлəнə, чөнки татарлар күплəп яшəгəн 

Сембер, Самара, Сарытау, Камышлы, Ростов, Əстерхан, Оренбург, Орск, 

Троицк, Җаек (Уральск), Чилəбе, Курган, Пермь, Түбəн Новгород, Сергач, 

Пенза, Мордовия якларыннан инде бүген талантлар əдəбиятыбызга килми. 

Төнлə чыра яндырып эзлəсəң дə, таба алмассың... Мондый фаҗиганең 



сəбəбен дə атый: татар мəктəплəре һəм китапханəлəре ябылган, авыллар юкка 
чыгып ята. Əйе, татар китабын хəзер укучы да юк: милли китап сатып алып, 

газета-журналлар яздырып укырга яраткан əби-бабайлар үлеп бетеп бара, 
урта буын татар телендə укырга телəми, ə яшь буын татарча бөтенлəй укый 

белми. Татар мохите калмаган. Шулай булгач, нинди язучы чыксын да нинди 

шагыйрь тусын?!  

Шуңа күрə Р.Фəйзуллинның кыю фикере белəн килешми мөмкин түгел: 

“...Татар китабының, гомумəн, матбугатының бүгенге хəле күңел 

күгəртерлек дəрəҗəдə мөшкел. Китап кирəксез товарга əйлəнде. Үзенең 

кирəксезлеген тою – һəр талант, гомумəн, һəркем өчен иң авыр 

тойгыларның берсе. Мəгърифəтче шагыйрь Акмулла кебек, куларбага китап 

төяп ил буйлап йөрергə дə риза булыр идең дə хəтта, əмма бүгенге яшь-

җилкенчəккə син язган җыру-моңнар кирəк микəн? Ə бит Егерме беренче 

гасырга алып чыгарлык əдəби мирасыбыз бар һəм ул əлегə өстəлеп тора! 

Аяныч. Мирасыбыз өчен түгел, бүгенге хəлебез өчен аяныч.” (18 б.) 

Игътибар итсəгез, Равил абый үзенең туры сүзен əйткəндə, Тукай 

шикелле, беркемнəн куркып тормый, турыдан бəрə һəм төгəл, тəгаен яза. 
Шушы өзекне колак салып укып карагыз əле, җəмəгать! Сискəнерлек, 

колаклар торырлык сүзлəр бит: 

“Кыскасы, нигезебезне – авылны югалтып барабыз. Бəс, шулай булгач, 

сугыштан соң тирəлегебезне чорнап алган ВПК предприятиелəре, нефть 

промыселлары, КамАЗ, нефтехимнарның югары даирəдəге шəхеслəре 

турында үз телебездə нинди югары художестволы əсəр туарга мөмкин! 

Базарың (бəяң мəгънəсендə) булмагач, əдипнең дə кадере юк. Кадерсез əдип 

үзе дə сансызлана. Бүгенге көндə югары исемнəр йөрткəн, яшьлəре белəн 70-

лəрдəн узган мөхтəрəм əдиплəребезнең дə байтагының интеллектын гасыр 

башындагы С.Максуди, И.Акчура, Ф.Əмирхан, Г.Ибраһимовлар интеллекты, 

зыялылыгы һəм затлылыгы белəн чагыштыру кыен. Əмма үзен татар дип 

йөрткəн, үзендə милли үзаң бар дип исəплəгəн һəркем бер нəрсəне онытмаска 

тиеш: дəүлəтчелек идеясе теге йə бу формада иң əүвəл Сүздə – гыйлем 

иялəренең, шагыйрьлəрнең, əдиплəрнең язма яки басма хезмəтлəрендə 

сакланды. Байтак гасырлар буенча, Дин, беренче чиратта миллəтне 

таркатмаска булышса, əдəбият иң мөкатдəс хисне – Азатлык, Бəйсезлек, 

Мөстəкыйльлек идеясен – йə ачыктан-ачык, йə эзоп теле белəн эчтəн 

саклап, үстереп килде. Əйе, 90-нчы елларда беркадəр яуланган суверенитет-

мөстəкыйльлегебезнең юл башы ерактарак... Шуңа күрə дə, шул Олуг 

Əдəбият варисларының бүгенге көндə үз талантларына кирəк кулланылыш 



таба алмаулары, кирəксезлеклəре – ил хуҗалары, дөнья чыгырын 

əйлəндерүчелəр өчен оят булырга тиеш.” (19 б.) 

Бөек татар əдəбиятының бүгенге əһеллəренең кадерсезлеге, 
талантларының кирəксезлеге мине дə уйландыра. Татарстанның Язучылар 

Берлеген ни өчен тулы куəтенə эшлəтмəскə? Əйтик, безнең мəдəният 
министрлыгы язучыларга сəнгати əсəрлəр язар өчен ел саен кимендə өч грант 
(1,5 млн сум күлəмендə) биреп барса, əдиплəр арасында көндəшлек 

(конкуренция) барлыкка килү өчен яхшы стимул булачак, əдəбиятыбыз 
җанланачак, яшь талантлар килəчəк. Сталинның сəяси репрессиялəренə 
элəккəн милли зыялыларыбыз Кəрим Тинчурин, Фəтхи Борнаш, Гали Рəхим, 

Фатыйх Сəйфи-Казанлы, Гомəр Толымбайский, Галимҗан Ибраһимов, Лəбиб 

Гыйльми, Хəсəн Туфан, Ибраһим Сəлахов, Фатих Кəрим, Гадел Кутуй, Кави 

Нəҗми, Аяз Гыйлəҗев хакында драма-трагедиялəр, базар икътисады, 

экология проблемалары, татар эшкуарларының уңышы һəм 

уңышсызлыклары, “Танеко” нефть эшкəртү корылмасы турында повесть-

романнар иҗат итəргə, 1000 еллык юбилейлəрен шаулап-гөрлəп уздырган 

Казан белəн Алабуганың борынгы тарихы, 2013 елның 6-17 июлендə гаять 
югары дəрəҗəдə үткəн студентларның XXVII Җəйге Универсиадасы хакында 
əдəби-публицистик мəкалəлəр язарга заказлар бирергə кирəк. Конкурска 
килгəн иҗат җимешлəрен жюри укып-тикшергəннəн соң, матбугатта 
бастырылырга һəм авторларга əйбəт гонорар түлəнергə тиеш. Мин шəхсəн 

татар əдəбиятының якты килəчəген шулай гына күз алдына китерəм. 

Əнə Россия Федерациясенең мəдəният министрлыгы (министр 

Владимир Мединский) шул тəртиптə эшли башлады: конкурс нигезендə 
сайлап алынган иң яхшы унике кинолентаның проектлары, нəфис фильм 

итеп төшерер өчен, бюджеттан тулысынча финансланачак. 

Тел хакында сүзем кыска, ди Р.Фəйзуллин. Автор укучыга уйланыр 

өчен фəкать ике сорау бирə: “Ана телендə гасыр башында күбрəк 

сөйлəшкəнме татар халкы, əллə хəзерме? Өч алфавит кичкəн халык яңа 

гасыр башын нинди имля белəн башлар?” (20 б.)  

Һəм мин уйланам. Əлбəттə, халкыбыз ХХ гасыр башында туган телдə 
күбрəк сөйлəшкəн, чөнки татарлар аерым мəхəллə булып яшəгəн, ягъни 

башка миллəтлəр белəн катышмаган, димəк, миллəтнең сафлыгы сакланган. 

Һəр мəхəллəдə татар сөйлəме яңгырап торган. Һəрбер татар авылында 
башлангыч мəктəп, ə Мəчкəрə, Күлтəс, Кышкар, Курса, Эстəрлебаш кебек 

зур авылларда атаклы мəдрəсəлəр булган. Троицкида “Мотыгия” (Г.Тукай 

укыган), Оренбургта “Хөсəения” (М.Җəлил белем алган), Чистай каласында 



“Камалия” (1890-1893 елларда Г.Исхакый сабак алган), Уфада “Галия” 

(Г.Ибраһимов, Х.Туфан гыйлем алганнар), Казанда “Мөхəммəдия” 

(Ф.Əмирхан һ.б.), Күл буе, “Госмания” исемендəге гали мəдрəсəлəр гөрлəп 

эшлəгəн. Сүз уңаеннан əйтергə кирəк, бүген башкалабызда “Мөхəммəдия”, 

“Ислам динен кабул итүгə 1000 ел” исемендəге мəдрəсəлəр егерме елдан 

артык нəтиҗəле эшлəп килəлəр. Ə менə Чистайдагы “Камалия” мəдрəсəсе 
бинасы халкыбызга кире кайтарылса да, ун ел буе буш тора икəн. Төп сəбəп – 

капиталь ремонт ясарга иганəче-спонсор юк. Үз заманында бит биредə ел 

саен дүрт йөз шəкерт укыган. 

2010 елда халык санын исəпкə алу мəгълүматлары буенча, 
Башкортстанда яшəүче татарлар 300 меңгə кимегəн, ягъни башкорт булып 

яздырылган. Шулай булгач, 1989, 2002 елларда исəпкə алынган җиде млн. 

татарның саны шактый кимегəн дигəн сүз. Əлеге миллионнарның ничəсе 
бүген туган телебездə сөйлəшə соң? Минемчə, ике млн. чамасы. Алар – 

Татарстан, Башкортстан, Удмуртия, Мари Иле, Чувашстан, Мордовия 

республикаларының, Пермь, Ставрополь крайлары, Курган, Чилəбе, 
Свердлов, Киров, Самара, Сарытау, Əстерхан, Оренбург, Пенза өлкəлəренең 

татар авылларында көн күрүче миллəттəшлəребез. Калган биш млн. – шəһəр 

җирендə гомер итүче, нигездə рус телендə сөйлəшүче, русча аралашучы, ə 
туган телен белмəүче татарлар. Бу санга ана телен оныткан Литва, Польша 
татарлары да керə. 

Мəкалəсенең икенче кисəгендə исə Р.Фəйзуллин “Иман безне 
ташламасын” дип кисəтə – асылыбызга кайтырга, Ислам динебезне тотарга, 
Шəригать кануннарын үтəргə, кыскасы, иманлы булырга өнди. 

Бу урында уртак тарихыбызга күз салып, гыйбрəт аласы килə. 1917 

елдан соң “яңа дөнья” төзүчелəр, “Совет Россиясе” тарафдарлары дин 

əһеллəрен, руханиларны аскан да, кискəн дə, Себергə дə сөргəн. Мисал өчен, 

В.И.Ленин Рус Православие Чиркəвен таларга, ə попларны атарга кушкан 

(архив документлары шул хакта сөйли). Чиркəүнең алтын-көмешлəрен 

дəүлəт банкына мəҗбүри җыйганнар. Ленин-Сталин заманында йөз мең 

чамасы поп юк ителгəн.  

Большевиклар режимы Ислам дине əһеллəрен дə, шул исəптəн татар 

руханиларын да, шундый ук ачы язмышка дучар иткəн.  

Заманында җəдидчелəр татар миллəтенə урысча белем алырга кирəк 

дип бик нык ялгышкан. Казан губернасының Чистай өязе Яуширмə авылы 

мулласы Гыйлəҗетдин хəзрəтнең улы Гаяз Исхакый да “Ике йөз елдан соң 



инкыйраз” дигəн даһи һəм фаҗигале əсəрендə урыс мəктəбендə укыгыз дип 

язып хаталанган. Бу фикерлəрнең ачы нəтиҗəлəренə без барыбыз да бүген 

шаһит – татар миллəте урыслашуын дəвам итə. Укучым, зинһар, миңа һич 

гаҗəплəнмə, ассимиляция туктамаганга аптырап, шулай язам. 

 Җəдиди мəдрəсəлəрдə сабак өйрəнгəн, аннары урысча укыган татар 

большевиклары Хөсəен Ямəшев, Мулланур Вахитов, Галимҗан Ибраһимов, 

Ильяс Алкин, Мирсəет Солтангалиев, Шамил Госманов, Якуб Чанышев 

Октябрь инкыйлабын яклаганнар. Алар татар халкының якты килəчəге өчен 

ихластан көрəшсə дə, алданганнар. Большевистик-коммунистик строй 

аларның хыялын челпəрəмə китергəн: М.Вахитов, Г.Ибраһимов, 

М.Солтангалиев төзергə телəгəн Татарстан республикасының чиклəрен 

миллəтлəр эше халык комиссары И.В.Сталин кискəн, ə Халык Комиссарлары 

Советы рəисе В.И.Ленин раслаган.  

Атаклы язучы Г.Ибраһимов безнең ата-бабайлар мең ел буе язган иске 
имляне яклап яңалифкə күчүгə каршы килгəн. 1926 елда Əзəрбайҗан мəркəзе 
Бакуда узган совет тюркологларының I корылтаенда латин язуына күчүгə 
каршы алты тапкыр чыгыш ясаган (1937 елда аңа бу үҗəтлеген дə искə 
төшергəннəр). 1922 елда болгар-татар халкының Ислам динен рəсми кабул 

итүенə, гарəп əлифбасына нигезлəнгəн иске татар язуына 1000 ел тулса да, 
1929 елдан башлап яңалифне керткəннəр. Бу хəл безнең миллəт өчен 

коточкыч фаҗига булган. Күпме дини-рухи мирас югалган: Ислам дине вə 
фəлсəфəсе китаплары, Г.Курсави, Ш.Мəрҗəни, Г.Баруди, Р.Фəхреддин, 

М.Бигиев кебек галим-голəмəлəрнең гыйльми хезмəтлəре, бик күп 

əдиплəребезнең əдəби əсəрлəре яңалифкə күчереп басылмаган... Өлкəн, урта 

һəм яшь буыннар арасында рухи бəйлəнеш чылбыры, əхлак дисбесе шул 

рəвешле өзелгəн.     

1930 елларда карагруһ татар коммунистлары авылларда мəчет 
манараларын кисеп йөргəннəр. Шуларның һəркайсына гади халыкның 

бəддогасы, əби-бабайларның күз яше, рəнҗеше, Аллаһның каргышы төшкəн: 

кайсы фаҗигале үлемгə дучар ителгəн, күбесенең кулы корыган, кайберсенең 

балалары гарип туган, герман сугышына киткəне ут эченнəн кайтмаган... 

Бозык бəндəлəрнең башы шулай беткəн. 

Кадими мəдрəсəлəрдə гыйлем алган татарлар һич тə урыслашмый, 

беркайчан да динне сатмый, чукынмый... Идел буе Болгарстаны, Казан 

ханлыгының данлыклы мəдрəсəлəрендə гыйлем җыйган иң даһи шагыйребез 
Кол Гали, бөек ханыбыз Олугъ Мөхəммəд, чичəн сүз осталары 

Мөхəммəдъяр, Өмми Камал, Сəет Кол Шəриф, Мəүлə Колый, Габделҗаббар 



Кандалый, Утыз Имəни, дин голəмəлəре вə филəсүфлəр Габденнасыйр 

Курсави, Шиһабеддин Мəрҗəни, Ризаеддин Фəхреддин һ.б. мөэмин-

мөселман кардəшлəр яшəеше безгə гыйбрəт, сабак түгелмени?! XVIII-XIX 

йөзлəрдə, XX г. башында Казанның Иске һəм Яңа Татар бистəлəрендə гел 

татарча сөйлəм яңгырап торган, мəхəллəрдə ана телендə генə аралашу барган, 

ишан-хəзрəтлəребез вəгазьне бары тик татарча гына сөйлəгəн.  

Минемчə, миллəтнең күпмедер өлешен саф килеш саклап калу өчен 

инде безгə “мəхəллə” моделен кире кайтарырга кирəк. Хəзер татар бистəлəре 
тарихын коры фəнни өйрəнү генə җитми, аларның яшəешен үрнəк итеп 

куярга, сөйлəргə һəм бүгенге тормышыбызда гамəли кулланырга вакыт җитте 
дип исəплим. Казан тирəсендə яшь татар гаилəлəре өчен бер-ике катлы өйлəр 

төзергə кирəк. Моңа охшаш федераль программа Татарстан авылларында 
эшли инде, авыл җирлегендə калучы яшь гаилəгə (35 яшькə кадəр) хөкүмəт 
йорт салу өчен субсидия бирə, кредитның 30 % гына кире кайтарыла. РФнең 

экс-президенты Д.А.Медведев тə үзенең бер чыгышында АКШтагы кебек бер 

катлы йорт төзелешен Россиядə дə җəелдерү идеясен хуплавын əйткəн иде. 
Чыннан да, Америкага караганда бездə җир күбрəк тə əле, рəхəтлəнеп төзергə 
генə кирəк. Мондый төзелеш алымы татарларны бер урынга туплар иде, 
төзелгəн кайбер бистəлəрдə яшь татар гаилəлəрен генə яшəтəсе иде. 
Курыкмагыз, биредə һичнинди милли дискриминация – миллəт һəм кеше 
хокукларын бозу юк! Бу бары тик милли мохит (аура) тудыру өчен эшлəнə. 
Нəтиҗəдə татарны миллəт буларак саклап калырга гарантияле юл ачыла. 
Алайса, без һаман да шырпы тартмасы шикелле күпкатлы йортларда яшибез, 
төрле миллəттəн булган күршелəр белəн юньлəп аралашмыйбыз да, чөнки 

милли гореф-гадəтлəр, дини йолалар чуар.   

Ə хəзер нинди көнгə калдык соң? Мөфтилəребез һəрберсе үзенə баш. 

Мөфтиятлəр аерылган. Мөселманнар таркау. Кайчан бетəр бу таркаулык? 

Кадимчелəр остазы Ишми (Ишмөхəммəт) ишан заманында бөтен Русиягə бер 

мөфти булган. “Əби” патша (Екатерина II) чорындагы мөселман өммəте 
бердəмлеге тагын кайчан булыр? 

Равил Фəйзуллин – 1990 елның 30 августында Татарстан Югары 

Советы трибунасыннан ялкынлы чыгыш ясаган депутатларның берсе. 
“Хəерле булсын бу көн!” исемле нотыгын ул болай башлаган:  

“Бу сессиядə халкыбыз өчен тарихи мөһим мəсьəлə – аның 

суверенлыгы, мөстəкыйльлеге мəсьəлəсе хəл ителə. Бəйсезлеге, үз 

дəүлəтчелеге булган халык кына чын мəгънəсендə тулы канлы халык дип 

исəплəнə ала. 



...күп миллионлы татар миллəтенең (гəрчə халкыбызның фəкать 

чиреге генə бездə яшəсə дə) язмышы бүген биредə – Казанда хəл ителə... 

Ниһаять, безнең халык та, кайчандыр зур дəүлəтчелеге булганын онытып, 

берничə гасырга сузылган сəяси йокыдан соң – һəрхəлдə, миңа шулай тоела – 

үзенең суверенлыгын урнаштырырга карар итте. Бу – һəр җитлеккəн 

миллəтнең табигый ихтыяры, аның мөстəкыйль үзбилгелəнүгə табигый 

хокукы. Бу – табигатьтəн, кем əйтмешли, Ходайдан бирелгəн хокук. Бу 

хокукны, тəрəккый кешелек кануннары буенча фикерлəсəк, бəхəскə, бернинди 

тавышка-фəлəнгə куймыйча гына танырга, кабул итəргə кирəк иде дə бит... 

(43 б.) 

Суверенитет турындагы Декларация проекты игълан ителгəч, бөтен 

халыкта давыллы реакция кузгалды. Матбугатта бигрəк тə. ... Татар 

матбугатындагы чыгышларның, миллəттəшлəремнең телдəн 

чыгышларының эчтəлеге күпчелек русларның һəм рус телендə 

сөйлəшүчелəрнең дə аңына барып җитə алмавы бик кызганыч.” (44 б.) 

“Яңача, хуҗа булып яшик!” исемле мəкалəсендə автор, кыю публицист 
буларак, əле 23 ел элек үк киң җəмəгатьчелек алдына гаять актуаль сораулар 

куйган булган: “Татарстан республикасы цивилизация дөньясындагы иллəр 

иш итəрлек урын алырмы? Балаларыбыз, оныкларыбыз безнең бүгенге 

гамəлебезгə килəчəктə нинди мөһер сугар, нинди бəя бирер?” (49 б.) 

Р.Фəйзуллинның публицистик стилендə чагыштырулар еш очрый, 

мəсəлəн: “Дөресен əйтик, сизенəбез: төрле кеше, төрле халык төрлечəрəк 

кабул итте Декларацияне. Эченə сумала йоткан шикелле кара көйгəннəр дə 

табылды. 30 август төнендə, сессия беткəч, мəйдандагы шатлыклы халык 

төркеме ягына күренмичə шыпырт кына арт ишектəн чыгып киткəн 

депутатлар да булмады түгел. ... 

Хəзер күп нəрсə үзебездəн тора, халыкның тырышлыгыннан, 

зирəклегеннəн, алга таба фикер йөртеп, иҗтиһат итə белүеннəн тора. ... 

Загста язылышып чыгу бик тантаналы булса да, тулы бəхет өчен гомер 

кичү кирəк. Һай, күп нəрсə кирəк əле безгə мөстəкыйль Республика булып 

яшəр өчен! Иң əүвəле коллык психологиясеннəн арыну кирəк! 

Кабул ителгəн Декларация, бүтəн халыкларның мəнфəгатен саклаган 

хəлдə, иң беренче чиратта татар халкы өчен кирəк иде.  Чөнки безнең 

халыкның йөрəге – Казан. Əгəр рус миллəте мəсьəлəсе Россиянең 

дистəлəрчə шəһəрлəрендə югары дəрəҗəдə хəл ителə алса, безнең хəллəр 



фəкать шушы Кол Гали, Тукай җирендə генə чишелеш таба ала. ” (49-50 

б.) 

1991 елның 13 маенда Татарстанның Югары Советы Россия 

президентын безнең республикада да 12 июньдə сайлау турында кабул иткəн 

карарына каршы 14 май кичендə сəяси ачлык игълан иткəн Фəүзия 

Бəйрəмовага һəм башка калəмдəшлəре Рəшит һəм Илдус Əхмəтҗановларга, 
Зəки Зəйнуллинга да битараф кала алмаган Равил Фəйзуллин. Шуңа күрə 
үзенең публицистик язмасын да “Битараф кала алмыйбыз” дип атаган. 

Шуннан кыска гына сылтама китерəм: “Бер казанга ике тəкə башы сыймас, 

ди бит халык. Бер гаилəдə берьюлы ике ата да булмас. 12 июнь көнне мин 

бер Президент, ə күршем икенчене сайлап кайтса... Бер йортта ишеклəр 

төрле-төрле якларга ачыла башласа, бəрəкəт очар бит!” (54 б.)  

Равил Фəйзуллин “Сайланма əсəрлəре”нең биш томлыгы чыгу уңаеннан 

язылган “Ташларны барлар вакыт” мəкалəсендə əдип-публицист Тəлгат 
Галиуллин халык шагыйренең əдəби-публицистик мəкалəлəре, иҗат 
портретлары, əңгəмəлəре, эссе-уйланулары турында фəлсəфи фикер йөртə, 
рухи-сəяси күзəтүлəр ясый. “Татар мəктəп-гимназиялəребезнең саны да, 

сыйфаты да канəгатьлəндерми, күп очракта күз буяу, үзебезне алдау 

фарсыннан уза алмый. Шəһəрлəрдə, хəтта авылларда мəктəп хуҗалары, 

укытучылар татар мəктəплəренə балаларны зур авырлык белəн җыялар, 

тагын да зуррак тырышлык илə саклап тоталар. 

Əлбəттə, моның төп сəбəбе итеп Мəскəүне атыйбыз (анысы да хак), 

үзебезнең 90 нчы еллар башында бирелгəн форсаттан файдаланып кала 

алмавыбыз, мəңге шулай иркенлек булыр дип авыз ачып йөрүебез турында 

онытабыз. Шул елларда татарларны башка төбəклəрдəн кайтарырга, 

милли университетны ачып, яшəп килүче югары уку йортларында татарча 

укытуны кертеп, ректорлар сафын төп миллəт вəкиллəре исəбенə баетып 

була иде...” [2].  

...2003 елның алтын көз ае. “Тыңлагыз, Казан сөйли!” – мин “Татарстан” 

радиосын тыңлыйм. Радиоэфирда Равил Габдрахман улы Фəйзуллинның 60 

еллыгына багышланган əдəби тапшыру бара. Татарстанның ул чактагы 

матбугат министры Ислам Галиəхмəт улы Əхмəтҗанов үзенең 

һəрвакыттагыча көр тавышы белəн сөйли: “80 елларда Советлар Союзының 

уналтынчы союздаш республикасы саналып йөртелгəн Болгариягə – 

калəмдəш дусларыбыз чакыруы буенча кунакка бардык. Менə болгар 

язучыларының Кара диңгез буендагы гаҗəеп матур ял йортына килдек. 

Берзаман диңгезнең уртасына таба киң колач җəеп берəү йөзеп китте. Баксаң, 

Равил Фəйзуллин икəн. Йөзə дə йөзə шагыйрь. Ярдан күзəтеп торабыз: ул 



шулкадəр куəтле йөзə ки, тиз арада күзгə күренмəс булды. Унбиш минут 
узды. Инде борчыла башладык. Тагын унбиш минут узгач, Равил Фəйзуллин 

яр буена кире йөзеп кайтты...” 

Əйе, Р.Фəйзуллин татар шигърияте диңгезендə дə илле ел (!) буе киң 

колач белəн йөзде. 

Р.Фəйзуллин китап укучылар белəн еш очрашып тора, мəсəлəн, андый 

очрашуларның өчесендə мин дə шəхсəн катнаштым: Салих Сəйдəш музеендə 
оештырылган русча чарада халык шагыйре туган телебездə рəхəтлəнеп 

сөйлəде, ə Бауман урамындагы “Нур-маркет” ашамлыклар кибете подвалына 
күчерелгəн – җир астына яшерелгəн татар китаплары бүлегендə ул аз санлы 

укучылар белəн очрашып ялкынлы публицистик чыгыш ясады. Һəм 2012 

елның декабрь аенда баш мөхəррир Равил Фəйзуллин белəн күренекле язучы 

Тəлгат Галиуллин Арча районының Галиəсгар Камал исемендəге Сикертəн 

мəктəбендə югары дəрəҗəдə оештырылган əдəби кичəдə катнашып, 

миллəтебезне, əдəбиятыбызны борчыган мөһим мəсьəлəлəр хакында үз уй-

фикерлəрен уйдырып салдылар.   

Р.Г.Фəйзуллинның килəчəктə дə милли əдəбият өчен тынгысыз җан 

булып калуын телим! 
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