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ПУБЛИКАЦИИ О Г.ТУКАЕ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА “СОВЕТ 

ƏДƏБИЯТЫ” (“СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА”): ОБЗОР НОМЕРОВ ЗА 

1950 – 1957 ГГ. 

 

При просмотре подшивок ежемесячного литературного и 

общественно-политического журнала “Совет əдəбияты” (“Советская 

литература”) – печатного органа Союза советских писателей ТАССР, 

привлекли наше внимание статьи, художественные произведения, 

воспоминания о Габдулле Тукае, опубликованные в номерах за 1950 – 1957 гг. 

Этот журнал в 1942 (№ 11) – 1944 (№ 4, № 10-12), а также в 1950 (№ 5) – 

1958 (№ 2) гг. возглавлял театральный рецензент, литературный критик, 

писатель-публицист, очеркист, педагог, учёный-литературовед Кашшаф 

(настоящая фамилия – Кашшафутдинов) Гази (Миргази) Султанович 

(15.IV.1907 – 9.XII.1975).  

Наследие Тукая всегда находилось в центре внимания татарских 

писателей-публицистов, историков. Они внесли свою достойную лепту в 

тукаеведение.  

Тукай мирасы һəрчак татар язучы-публицистлары, тарихчыларының 

игътибар үзəгендə торган. Алар Тукайны өйрəнү фəненə үзлəреннəн лаеклы 

өлеш керткəн. Мəсəлəн, тарихчы Рəфыйк Нəфиков “Совет əдəбияты” 

журналының 1952 елгы 7 санында (Б. 123 –127) тарихи яктан кызыклы, 

кыйммəтле язма бастырган: “Халык шагыйре Габдулла Тукайның 

Уральскида яшəгəн чорына яңа истəлеклəр һəм мəгълүматлар (карт 
коммунист иптəш Гладышев истəлеклəре)”. 

 “Əдəби тəрҗемə һəм тел культурасы” мəкалəсендə (1951. № 3. Б. 87 – 

98) тел галиме С. Фəйзуллин фикеренчə, демократик карашлы язучылар К. 

Насыйри, Г. Тукай, М. Гафури, Г. Камал, Ш. Камал, М. Фəйзи туган тел 

үсешенə зур өлеш керткəннəр. Лəкин шунда ук “татар милли буржуазиясе, 
бигрəк тə аның “җəдидчелек” канаты гомумхалык теле нигезендə əдəби телне 



үстерү белəн кызыксынмаган, хəтта моны телəмəгəн” дип язган автор хаклы 

түгел, əлбəттə. Бусы – чеп-чи ялган! 

1953 елны журнал битлəрендə Тукай иҗатына кагылышлы алты (!) 

материал дөнья күргəн, чөнки шагыйрь үлеменең 40 еллыгын җəмəгатьчелек 

зурлап искə алган.  

Хроника: “15 апрельдə СССР Фəннəр академиясенең Казан 

филиалындагы конференц-залда татар халык шагыйре Габдулла Тукайның 

үлүенə 40 ел тулу уңае белəн җыелыш булды. Җыелышта фəнни 

работниклар, язучылар, журналистлар, укытучылар, партия, совет 
оешмалары работниклары, аспирантлар һəм студентлар катнашты. 

Җыелышны Сталин премиясе лауреаты язучы Гомəр Бəширов ачты. 

Тукайның тормышы һəм иҗади эшчəнлеге турында филология фəннəре 
кандидаты Г. Халит докладыннан соң Габдулла Тукай əсəрлəреннəн ике 
бүлектə зур концерт бирелде. Концертта Г. Камал исемендəге татар Дəүлəт 
академия театры артистлары һəм татар Дəүлəт җыр-бию ансамбле катнашты. 

Шулай ук Тукайны искə алу кичəлəре Республика Үзəк китапханəсендə, 
ТАССРның Дəүлəт музеенда, В.И. Ленин исемендəге Казан Дəүлəт 
университетында һəм Казанның башка күп кенə предприятиелəрендə һəм уку 

йортларында булды” (1953. № 5. Б.127). 

“Татар халык шагыйре Габдулла Тукай (Үлүенə 40 ел тулуга карата)” 

Əхмəт Исхак язган мəкалəдə (1953. № 4. Б. 96 – 107) даһи шагыйрь “кече 
яшьтəн үк үз халкының авыр тормышын үз күзе белəн күреп, ярым ач 

крестьяннар, вак кустарьлар, ярлы шəкертлəр, эшчелəр һəм хезмəткəрлəр 

арасында яшəде. Турылыкны сөюче, ялкынлы хисле, сизгер акыллы һəм нык 

характерлы бу яшүсмер дөньяның иксез-чиксез киңлеген, аның табигатенең 

байлыгын һəм матурлыгын, лəкин шул иксез-чиксез табигатьнең һəм аның 

байлыкларының хуҗасы булырга тиешле хезмəтчел халыкның (курсив 
минеке. – И.Ф.) иң авыр шартларда хокуксыз яшəвен күреп үсте. ... Ул азат 
Россия турында хыялланып яшəде”, дигəн гыйбрəтле юллар бар. Уйланыйк 

əле, җəмəгать, Ə. Исхакның узган гасыр башындагы россия җəмгыяте 
турында əйткəн сүзлəре, гүяки, хəзерге заманга аваздаш. Бүген дə “хезмəт 
халкы хокуксызлыкта, бəхетсезлектə, ярлылыкта изелеп яши” түгелме соң? 

Сүз уңаеннан, безнең илдəге ярлылык мəсьəлəсенə 2012 елның 27 апрелендə 
узган “туры эфир”да Россия Федерациясенең өченче президенты Д.А. 

Медведев тə аерым тукталды бит. 



Рус халкының беренче революциясе елларына туры килгəн Тукайның 

башлангыч иҗаты бик бəракəтле булган, чөнки тəүге тапкыр ана телебездə 
газета-журналлар күплəп чыга башлаган. Ходай үзенə калəм тибрəтү сəлəтен 

биргəн Тукайда шул вакыт язучылык рухы уянган һəм Калəмнең гаҗəеп 

көчкə ия икəнлеген аның моң белəн сугарылып, хəсрəтле телдə язылган 

шигырьлəре чын-чынлап исбатлаган. Ул татар халкының газаплы авыр 

тормышын чагылдырган, аның поэтик уйлары миллəтнең уйлары белəн 

аерылгысыз, шагыйрьнең хəсрəте бөтен татар җирен каплап алган бөек 

хəсрəттəн аерылгысыз булган. Шуңа күрə мəшһүр сүз остасы халкыбызның 

ирекле, якты тормыш хакындагы иң матур хыялларын ачып күрсəткəн, 

миллəтнең иң тирəн, иң яхшы хислəрен уяткан. Тукай – туган халкының ачы 

хəсрəтен һəм якты өметен җырлаучы, ə шанлы тарихын данлаучы. 

Ул: “Барып керик хөрриятнең кочагына, Тəрəкъкыйнең күклəренə 

очмагына”, – дигəн чакыру белəн “Дусларга бер сүз” шигырен тəмамлаган. 

Лəкин мəкалəсен социалистик революция позициясендə торып язган Əхмəт 
Исхак “17 октябрь манифестының патша хөкүмəте тарафыннан ясалган бер 

манёвр, халык массасын алдау булып торганлыгына да төшенеп җитə 
алмады”, буржуаз-демократик революциягə һəм патша манифестына чын 

күңелдəн ышанды, халыкны сыйныфларга бүлмичə, аны бердəмлеккə чакыра 
торган “Иттифак хакында” исемле шигырь язды дип Г. Тукайны гаеплəгəн. 

Бүген мин һич курыкмыйча, Тукай миллəт эшлəре мəсьəлəсендə бик хаклы 

булган дип бөтен җиһанга оран салам, чөнки кайбер əдəби тəнкыйтьчелəр 

аңардан кызыллык эзлəп газапланганнар, дəһри (атеист) шагыйрь ясарга 
тырышканнар. Ə. Исхак исə Тукайны революцион-демократ шагыйрь итеп 

бəялəгəн. Моннан тыш, “Мəдрəсəдəн чыккан шəкертлəр ни дилəр?” (“Əйдə, 

халыкка хезмəткə, Хезмəт эчендə йөзмəккə, Бу юлда һəртөрле хурлыкка, 

зурлыкларга түзмəккə.”), “Лəззəт вə тəм нəрсəдə?” (“Җырлыймын, лəкин 

җырымнан Файда бармы халкыма?”), “Гомер юлына керүчелəргə” (“Сөй 

халыкны, сөй гомерне, Сөй халыкның дөньясын. Без үлəрбез, билгеле, тик 

Үкененечкə калмасын.”) исемле шигырьлəренə таянып, аның халык шагыйре 

икəнлеген дə дəлиллəгəн.  

Тукай Пушкинны, Лермонтовны үзенең остазлары итеп танудан тыш, 

Толстой иҗатын югары куйган, аны “рус язучыларыннан төзелгəн изге 
тəсбихнең иң беренче төймəсе” дип атаган. Ул Некрасовның кайбер 

шигырьлəрен тəрҗемə иткəн һəм үзенең байтак əсəрлəрен Некрасов иҗаты 

йогынтысында язган. Ə. Исхак, Тукайның иҗаты характеры ягыннан аеруча 
Некрасовка якын торган, дигəн. 



Язма авторы “Көзге җиллəр”, “Кярханəдə” шигырьлəрен анализлап, 

эшчелəрнең капиталистик изелү шартларында эшлəвен Тукай бик белеп, оста 
тасвирлаган, моңа исə аның “Уралец” газетасы типографиясендə хəреф 

җыючы булып эшлəве, “социал-демократик матбугат белəн танышуы һəм 

революцион брошюралар укуы, социал-демократлар тарафыннан 

оештырылган митингларга йөрүе, эшчелəр арасында социал-демократик 

листовкалар таратуда катнашуы”, ə соңрак татар телендə чыккан “Урал” 

исемле беренче социал-демократик газета һəм аның мөхəррире Хөсəен 

Ямəшев (русча Ямашев) белəн танышуы-дуслашуы нык тəэсир иткəн, дигəн. 

Җəдидчелек хəрəкəтенə Тукайның мөнəсəбəте турындагы мəсьəлəгə 
карата Ə. Исхак, Салих Батыев кебек, бер үк позициядə торган, ягъни Тукай 

җəдидчелек хəрəкəте белəн тулысынча бəйле түгел. Татар милли 

буржуазиясенең идеологиясе булган җəдидчелеккə, “җəдидчелек хəрəкəтенең 

политик нигезе булган панисламизмга һəм пантюркизмга каршы” Тукай 

кискен көрəшкəн, имеш. Болай уйлай – Əхмəт Исхакның да зур ялгышы иде. 
Җəдидчелек “культура ягыннан артта калган һəм белемгə сусаган татар 

халкының (курсив минеке. – И.Ф.) барлык диярлек катлаулары өчен бик 

мавыктыргыч талəп булып күренде” дип язуы тагын да зур хата иде, чөнки ул 

болай əйтеп казан татарларының мəдəниятлелеген, укымышлылыгын югары 

бəялəгəн Карл Фуксның, В.И. Ленинның мəгълүм фикерлəрен инкарь иткəн. 

Бүген билгеле ки, җəдидчелек – ул татар радикализмы идеологиясе, 
прогрессив күренеш. Татар консерватизмы идеологиясе саналучы 

кадимчелеккə дə хəзер хəтта уңай мөнəсəбəт сизелə башлады. (Моңа ачык 

дəлил: “Россия империясе татарларының дини һəм иҗтимагый-сəяси 

тормышында кадимчелек” дигəн темага 2012 елның 19 апрелендə Россия 

стратегик тикшеренүлəр институтының Казан экспертлар клубында узган 

фəнни конференция.) 

Йомгаклап əйтсəк, XX гасырның 50 еллар башы татар публицистикасы 

һəм əдəби тəнкыйте өлкəсендə җəдидчелек кебек киң хəрəкəтне бик тар аңлау 

хөкем сөргəн. 

Ə. Исхак, кайбер татар миллəтчелəрен (Исмəгыйль Гаспралыны) 

тəнкыйтьлəгəн Тукайның “Миллəтчелəр” шигыренə дə, мөрəҗəгать иткəн. 

Автор татар телен госманлы төреклəре теленə алыштыру телəге халык 

массасы тарафыннан кире кагылган дип язган. Дөрес түгел! Шул ук 

зыялыларыбыз баш тарткан төрек əлифбасыннан. Мəсəлəн, Тукай “Халык 

əдəбияты” лекциясендə болай сөйлəгəн: “Без, татарлар, һаман да татарлар 

булып калдык. Төреклəр – Истамбулда, без – монда. Хəерле юлга!”. Соңрак 



“Татар зыялысы. Ул – кем?” мəкалəсендə М. Мəһдиев язачак: Тукай да 
яшьлегендə хаталанган. 

Язма авторы Тукайның “Китмибез!” исемле атаклы шигырен мисалга 
китереп, шагыйрь “Иң бөек максат безем – хөр мəмлəкəт, хөр Русия!” дип 

белдереп, азат Россия турындагы революцион-демократик талəпне куйды 

дигəн. Чыннан да, Тукай татар, рус халыкларының ирекле илдə бер-берсен 

хөрмəт итеп, дус яшəүлəрен күрергə өметлəнгəн, татарның Россиядə башка 
халыклар белəн беррəттəн тулы хокук алырга бик хаклы икəнлеген əйткəн. 

Тукай болай кыю язып, татар халкының талəплəрен монарх Николай II гə  
җиткерергə уйлаган. Ул “Олуг юбилей мөнəсəбəте илə халык өметлəре” 

дигəн шигырендə рус халкын “рус кардəшлəр”, ə Россияне “уртак Ватан” 

дип юкка гына атамаган инде.  

Лəкин Ə. Исхак Тукайның иҗатын җəдидчелек хəрəкəте белəн бəйлəргə 
һичбер нигез юк һəм ул бу хəрəкəткə каршы кискен көрəш алып барды диюе 
белəн хаксыз иде. 

Тукай пессимист булганмы? Бу мəсьəлə дə игътибардан читтə калмаган. 

Автор “Тукай иҗатыннан пессимизм табарга маташучы кайбер 

фальсификаторлар”га, гомумəн, каршы чыккан, алар мисалга китергəн 

“Яшьлəр”, “Кыйтга” (“Өзек”) шигырьлəрендə, Ə. Исхак фикеренчə, 
пессимизмга ачыктан-ачык бирелү юк. Тукайның “Сəрлəүхəсез” шигырендə 
дə һичбер төрле пессимизм турында уйларга нигез юк икəн.   

Кыскасы, мəкалəсе ахырында Əхмəт Исхак халыкның барлык уй-

телəклəрен, өметлəрен Тукайга кадəр шундый көчле итеп беркемнең дə 
чагылдырганы юк иде əле, Тукай – чын халык шагыйре, дигəн. 

“Тукайның əдəби пародиялəре” (1953. № 4. Б. 108 – 114) исемле 
мəкалəсендə Ибраһим Нуруллин яңа реалистик татар əдəбиятын 

антиреалистик агымнарның һөҗүменнəн саклау өчен “Тукай, татар 

əдəбиятында беренче буларак, пародия жанрын куллана башлады” дип язган. 

Тукай халык пародиялəре белəн таныш булган, мəсəлəн, ул бу хакта “Исемдə 
калганнар” автобиографик повестендə болай дигəн: “...бервакыт абыстай 

өйдə юк вакытта, бəгъзе шаян кызларның: “Кəлимəтен тайибəтен, безнең əни 

бай хатын, изүе тулы тəңкə, борыны тулы маңка” – дигəн сүзлəрен ишеттем”. 

Тукайның үз чоры пародик əдəбияты белəн яхшы таныш булганлыгына 
тукталып, галим шагыйрьнең бер мəкалəсендə рус сатирик журналларыннан 

җидесенең исемен телгə алганлыгын искəрткəн. Мəсəлəн, 1908 – 1914 

елларда С.-Петербургта чыккан “Сатирикон” атналык рус журналы. 



Редакторы – мəшһүр сатирик Аркадий Аверченко. Тукай аны даими укып 

барган. И. Нуруллин фикеренчə, Тукайның “Хатыннар хөррияте” шигыре 
əлеге журналдагы материалдан файдаланып язылган. Тукай пародия 
осталары Буренин, Измаилов иҗатлары белəн дə таныш булган, чөнки аның 

“Япон хикəясе”, “Баскыч” шигыре шушы калəм əһеллəре əсəрлəре 
тəэсирендə иҗат ителгəн. Сүз уңаеннан, бу журнал турында Мөхəммəт 

Мəһдиев болай язган: “...Тукайның “Сатирикон”нан дип искəрмə бирелгəн 

əсəрлəре дə бар. “Сатирикон”ны укып карасаң, Тукайның татар фельетонына 
каян өйрəнгəнен аңлыйсың. Дөрес, яшь Тукай көнчыгыш акылын, көнчыгыш 

мəзəклəрен дə яхшы белгəн. Əмма “Сатирикон” аңа үрнəк булган, остаз 
булган. Тукай язган фельетоннарда Аркадий Аверченко стиле бик нык 

сизелə. Безнең əдəбият гыйлемендə бу юнəлештə бер генə тикшеренү, өйрəнү 

булмады кебек” [1]. 

И. Нуруллин Тукайның пародик иҗаты үзенчəлеген ачып, “үзенең 

табигате һəм характеры белəн күбрəк үткəн гасырның (XIX г. – И.Ф.) 50 – 60 

елларындагы пародик əдəбиятка якын тора, ягъни Тукай пародиялəрендə 
иҗтимагый политик мотивлар өстенлек итə”, дигəн. Ул үз фикерен дəлиллəп, 

дəвам иткəн: “чөнки Тукай – революцион-демократ шагыйрь, ул үзе 
əйтмешли, “саф, коеп куйган поэт кына түгел..., дипломат, политик, 

общественный деятель дə”. 

Чынлап та, Тукай пародиялəре эчтəлек һəм форма ягыннан гаять төрле: 
мөстəкыйль булганнары да, фельетон эченə кертелгəннəре дə, чəчмə яки 

тезмə рəвештə язылганнары да бар. Шагыйрьнең “Печəн базары, яхут яңа 
Кисекбаш”, “Ысулы кадимче”, “Дөнья бу!”, “Мөритлəр каберстаныннан бер 

аваз”, “Мактанышу” кебек əсəрлəрен иҗтимагый пародиялəргə кертсəлəр, 

Җаекта ук язылган “Ялкаулык яки җиңел кəсеп”, Казан чорына туры килүче 
“Миллəтче”, “Шыер” фельетоннарын, “Мəкалəи махсуса”сына кергəн бер 

пародик өзекне, С.Рəмиевнең “Алданган”, “Уку” шигырьлəренə пародия итеп 

язылган “Саташкан”, “Йокы” шигырьлəрен, “Шигырият һəм нəсер” 

пародиясен əдəби пародия дип атыйлар. 

Һ.Хөсəенованың “Тукай” исемле күлəмле мəкалəсе (1953. № 4. Б. 115 – 

124) күренекле язучы Əхмəт Фəйзинең “Тукай” романының басылып чыккан 

беренче китабы хакында. Автор əсəргə бик тəфсилле əдəби анализ ясаган. 

Аның фикеренчə, Ə. Фəйзи бөек шагыйрьнең балачагын һəм ул яшəгəн 

чорның пафосын, фонын дөрес тасвирлаган, татар əдəбиятында беренче 
тапкыр Тукайның реалистик образын тудыра башлаган.  



Журналның 1953 елгы 12 санында И. Нуруллин “Тукай тəнкыйтендə 
типиклык мəсьəлəсе” дигəн мəкалə бастырган (Б. 110 – 116). Монда ул 

Тукайның тəнкыйди эшчəнлегендə шактый зур урын алып торган типиклык 

проблемасын өйрəнгəн, “тəнкыйтьче буларак та татар реалистик əдəбияты 

үсешенə гаять зур йогынты ясады” дип язган. Рус əдəбиятын укыган, В.Г. 

Белинский һ.б. урыс тəнкыйтьчелəренең хезмəтлəре белəн таныш булган 

Тукайның тип, типиклык, типиклаштыру мəсьəлəлəре хакында уйламавын 

күз алдына китерү кыен дигəн автор фикере белəн килешəм. И. Нуруллин 

мисал итеп шагыйрьнең “Вакыты гаҗезем” (“Аптыраулы вакытым”) 

шигырен китергəн:  

“Тапдисəм маузуг, язарга аптырыйм:  

“Кай төшеннəн мин моны (дим) лəктерим?” 

 Ул йозак төсле миңа, юк ачкычым,  

Я биек сəт, юк менəргə баскычым.  

Я көймə ул, юк янымда ишкəгем;  

Шул рəвеш эчтə кала күп хислəрем”. 

Тукай фикеренчə, шагыйрьлекнең иң беренче шарты – хакыйкатькə 
ирешү. Димəк, И.З. Нуруллин уйлавынча, “Вакыты гаҗезем”дə күтəрелгəн 

проблема, нигездə, типиклык мəсьəлəсенə кайтып кала. 

Əдəбият галиме Тукайның “Татарча театр” театраль рецензиясенə 
тукталып, шагыйрь атаклы артист Габдулла Кариевкə уңай бəя биргəн, ул 

Галимҗан исемле татар баеның типик образын тудыра алган, дигəн.  

Автор укучыны Тукайның фельетоны – “Былтырның хисабы” белəн дə 
таныштырган. Ул аны Г. Камалның “Безнең шəһəрнең серлəре” комедиясенə 
карата язган булган. Бу пьеса типик образлар күплеге белəн аерыла тора. 

Г. Тукай “татар Островские” дип атаган “Галиəсгар əфəнде Камалның 

X еллык юбилее” исемле мəкалəсен дə телгəн алган И. Нуруллин. 

Тəнкыйтьче Тукай “Бəхетсез егет”, “Бүлəк өчен” пьесалары турында “чын 

татар тормышыннан бик белеп алынган тасвирлар” дип əйткəн. 

Типиклык проблемасының куелышы ягыннан М. Гафуриның “Хəмитнең 

хəяты” повестенə Тукай язган рецензия аеруча кызыклы, дигəн мəкалə 
авторы. Рецензиясен Тукай болай тəмамлаган: “Менə бу (Хəмит 



шикеллелəрнең хəяты – И.Ф.), – һəммəбезнең үк дип əйтмим, күбемезнең 

тормышы”.  

Лəкин Сталин чорының ахырында журналда басылган башка авторлар 

кебек, И. Нуруллин да хаталанган: “Бер яктан, əрəм тамаклар һəм паразитлар, 

икенче яктан, тормышка һəм көрəшкə сəлəтсез гарип, ватылган, изелгəн 

кешелəр җитештереп чыгара торган мəдрəсəлəр, гомумəн, татарлардагы 

уку-укыту системасы социаль зарарлы күренеш (курсив минеке. – И.Ф.) 

булып тора иде”. 

1954 елда Мəскəүнең “Советский писатель” нəшриятендə Ə. Фəйзинең 

“Тукай” романының беренче китабы А. Садовский тəрҗемəсендə 534 бит 
күлəмендə басылган. Абдулла Гомəровның “Тукай” романының русча 
басмасы” мəкалəсе (1955. № 8. Б. 111 – 115) əнə шул хакта. 

Журналның 1956 елгы 4 санында Руслан Башкуров Тукай иҗатына 
караган материаллар бастырган (Б. 102 – 107), мəсəлəн: Тукайның “Бичура” 

псевдонимы белəн 1908 елгы “Яшен” журналының 3 санында Нəҗип 

Думавиның шигырьлəр җыентыгына карата язылган “Нəҗип Ломовой 

шигырьлəре” исемле мəкалəсе.  

Автор Тукай иҗатының рус əдəбияты белəн бəйлəнешенə тукталып, 

болай дигəн: “Тукай рус əдəбиятыннан күп файдалана. Бу очракта ул 

файдаланган əсəрлəрнең идея-художество эчтəлеген татар укучыларына 
дөрес һəм төгəл итеп җиткерү, ул əсəрлəрне киң халык массаларына 
аңлаешлы итү һəм аларны үз иҗади шəхесенең интересларына буйсындыру 

принципларыннан чыгып эш итə”. Галим мисалга рус шагыйрьлəре Василий 

Князевнең “Либерал средней руки перед банкетом”, К.Д. Бальмонтның 

“Грех”, Н.И. Позняковның (1857 – 1910) “Книга”, А.М. Фёдоровның “Рассвет” 

əсəрлəрен Г.Тукай тəрҗемə иткəн яки иҗади эшкəрткəн “Хатыннар 

хөррияте” (1909), “Гөнаһ” (1911), “Сəрлəүхəсез” һəм “Китап” (1909), һəм 

“Җəйге таң хатирəсе” (1910) шигырьлəрен китергəн. 

Фатих Хөсни “Г. Тукай һəйкəлен ачканда” язмасында (1956. № 10. Б. 3 

– 4) Кушлавыч авылында 1956 елның 23 сентябрендə бөек шагыйрьгə һəйкəл 

кую тантанасын тасвирлаган. Журналның “Хроника” рубрикасында да бу 

хакта рəсми хəбəр басылган. 

1957 елгы 11 санда Габдрахман Минскийның “Тукайның бəхетле 
оныклары” дигəн публицистик мəкалəсе (Б. 126 – 132) басылып чыккан.  

 



ƏДƏБИЯТ (ЛИТЕРАТУРА) 

1. Тукай нилəр укыган? (Мөхəммəт Мəһдиев архивыннан) // Идел: яшьлəр 

журналы. 2009. № 4. Б. 42. 

 

1950 – 1957 ЕЛЛАРДА “СОВЕТ ƏДƏБИЯТЫ” ЖУРНАЛЫНДА Г.ТУКАЙ 

ТУРЫНДА БАСЫЛГАН МƏКАЛƏЛƏР, ƏДƏБИ ƏСƏРЛƏР, ИСТƏЛЕКЛƏР 

(СТАТЬИ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ВОСПОМИНАНИЯ О 

Г. ТУКАЕ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ЖУРНАЛЕ “СОВЕТ ƏДƏБИЯТЫ” ЗА 

1950 – 1957 ГГ.) 

 

Халит Г. ХХ йөз башындагы татар əдəби хəрəкəтенең кайбер мəсьəлəлəре. 
1950. № 1. Б. 98 – 118, № 2. Б. 86 – 109.  

Гайнуллин М. Татар əдəбиятында атеизм мəсьəлəлəре. 1950. № 9. Б. 84 – 93. 

Ярми Х. ХХХ ел эчендə татар совет фольклоры. 1950. № 10. Б. 95 – 108. 

Гыйззəт Б. 1905 – 07 елларда татар революцион поэзиясе. 1950. № 12. Б. 89 –

95.  

Фəйзуллин С. Əдəби тəрҗемə һəм тел культурасы. 1951. № 3. Б. 87 – 98. 

Хəсəнов М. Хөсəен Ямашев һəм татар демократик интеллигенциясе. 1952. № 

3. Б. 57 – 70. 

Нəфиков Р. Халык шагыйре Габдулла Тукайның Уральскида яшəгəн чорына 
яңа истəлеклəр һəм мəгълүматлар (карт коммунист иптəш Гладышев 
истəлеклəре). 1952. № 7. Б. 123 – 127. 

Гайнуллин М. Татарларда мəгърифəтчелек хəрəкəте. 1952. № 8. Б. 103 – 115. 

Исхак Ə. Татар халык шагыйре Габдулла Тукай. 1953. № 4. Б. 96 – 107. 

Нуруллин И. Тукайның əдəби пародиялəре. 1953. № 4. Б. 108 – 114. 

Нуруллин И. Тукай тəнкыйтендə типиклык мəсьəлəсе. 1953. № 12. Б. 110 – 

116.  

Фəйзи Ə. Җаекка килгəч. “Тукай” романының икенче китабыннан өзек. 1953. 

№ 4. Б. 39 – 63. 



Хөсəенова Һ. “Тукай”. 1953. № 4. Б. 115 – 124.  

Хроника. 1953. № 5. Б.127. 

Гайнуллин М. 1905 ел революциясе һəм татар телендə вакытлы матбугат. 
1955. № 9. Б. 100 – 111.  

Гомəров А. “Тукай” романының русча басмасы. 1955. № 8. Б. 111 – 115. 

Фəйзи Ə. Тукай. Роман. Өченче өлеш. Җаек. 1955. № 4. Б. 14 – 48; № 5. Б. 6 – 

31; № 6. Б. 34 – 57; № 7. Б. 14 – 67; № 8. Б. 22 – 48. 

Саттаров М. Тукайга. Шигырь. 1955. № 4. Б. 49. 

Башкуров Р. Тукай поэзиясенең кайбер образлары. 1955. № 6. Б. 112 – 118. 

Нуруллин И. Тукай эстетикасы һəм рус əдəбияты. 1955. № 6. Б. 102 – 111. 

Курамшин Ш. Габдулла Тукай хакында истəлеклəрем. 1955. № 11. Б. 83 – 

87. 

Башкуров Р. Тукай иҗатына караган материаллар. 1956. № 4. Б. 102 – 107. 

Хөсни Ф. Тукай һəйкəлен ачканда. 1956. № 10. Б. 3 – 4. 

Хроника. 1956. № 10. Б.127. 

Минский Г. Тукайның бəхетле оныклары. 1957. № 11. Б. 126 – 132. 


