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V бүлек. М.Мəһдиевнең публицистик осталыгы 

 

М.Мəһдиевнең күпсанлы əдəби-публицистик мəкалəлəрендə, эссе-
очеркларында үз миллəтен чын күңелдəн яратуы, ихластан горурлануы, шул 

ук вакытта аның ачы язмышына көенүе һəм яхшы нияттəн тəнкыйтьлəп, 

халкыбызны тарихи асылына кайтару омтылышы чагыла. Мəһдиев 

публицистикасы тирəнтен һəм əтрафлы тикшеренүне күптəн көтеп ята, чөнки 

талант – үзе бер дөнья, татар халкының милли байлыгы, “табигатьнең 

могҗизаи бүлəге, мəдəниятнең нигезе һəм илнең горурлыгы” [1; с. 33].  

М.Мəһдиевнең иҗат лабораториясен өйрəнүче əдəбият белгече Рəшит 
Фəтхерахманов əдипнең нык рухлы, уникаль психологик сəлəткə ия булуын 

искəртə [2]. 

“Мəшəкатьле һөнəр” мəкалəсендə [3] М.Мəһдиев болай язган: “Мин 

педагогика фəненең иң əһəмиятле бер законын олыгайган саен тирəнрəк 

аңлый барам. Кешене формалаштыруда өч шарт бар, ди ул фəн. Болар – 

нəселдəн килгəн сыйфатлар, тирəлек һəм тəрбия. Зур ачыш бу!” 

Ул язучылык өлкəсендə дə нəтиҗəле эшлəгəн, публицистика 
жанрларында да актив иҗат иткəн. “Өендə гел язып кына утырган язучы 

минем хəтле язмый. Минем бигрəк тə соңгы елларда газета-журналларда 
елына 80-88-90 мəкалəм чыгып барган. Ул кадəр күлəмдə сирəк журналист 
яза. Шулай итеп, 65 елда бер журналист гомерен кичергəнмен. Без белгəн күп 

кенə кешелəр бернинди фəнне эшлəмичə, бернинди əсəр язмыйча бер доцент 
гомерен кичерделəр. Өчесен бергə кушсаң, 195 ел килеп чыга... Шулардан 

тора минем гомерем” [4].  

Миллəттəшлəрне нык кызыксындырган мөһим темалар, дəүлəт 
игътибарын сораган əһəмиятле проблемалар М.Мəһдиевне публицистика 
йөген тартырга мəҗбүр иткəн, ə публицистка авыр миссия йөклəнгəн. “Без 
публицистларның даими эшен эшлəргə – заман тарихын язарга тиеш...” [5; с. 
1]. 



Үз геройлары алдында икейөзлəнүче, тар фикерлəүче, əзер журналистик 

калыплар кулланучы иҗат əһеленнəн яки кайбер “озын сакаллы”, лəкин 

“кыска акыллы” редакторлар көен көйлəүче һəм алардан куркып торучы 

журналисттан һичкайчан яхшы публицист чыкмый. М.Мəһдиев исə чын 

халыкчан публицист иде. Ул вакчыл бəндəлəр белəн вакланмаган, түрəлəр 

каршында ялагайланып, тəлинкə тотып үз дəрəҗəсен төшермəгəн, 

рəнҗетүчелəргə рəнҗешен белгертмəгəн. 

Узган гасырның 80 еллары ахырында, үзгəртеп кору сəясəте 
нəтиҗəсендə, татар халкы тирəн “йокы”дан акрынлап уянды: бөек тарихы 

белəн кызыксына башлады, тарихи хəтере хəрəкəткə килде, милли үзаңы 

терелде, шанлы үткəне, данлы бүгенгесе һəм якты килəчəге өчен олы 

горурлык хисе ташып чыкты. Татар матбугатын даими укып баручы, киң 

фикерли белүче кайбер миллəттəшлəребез тарих һəм əдəбият галимнəренə, 
шул исəптəн М.Мəһдиевкə дə, үзлəрен бик кызыксындырган сораулар 

юлладылар.  

“Казан арты авылларының исемнəре каян килеп чыгуын сорап, соңгы 

елларда миңа да хатлар язалар. Мин бу өлкəдə белгеч түгел, бу мəсьəлə белəн 

махсус шөгыльлəнгəнем юк. Фəн-гыйлем өлкəсендə минем егерменче гасыр 

башы татар əдəбиятына һəм халык иҗатына караган азмы-күпме (курсив 

безнеке. – И.Ф.) хезмəтлəрем бар” [6], – дип башлап киткəн ул, тыйнаклык 

саклап.     

Минемчə, Казан арты, Арча төбəге авыллары тарихын М.Мəһдиев кадəр 

белгəн язучыны бөтен Татарстан буйлап эзлəсəң дə, табалмассың. 

 “Туган як авазы” мəкалəсендə Казан артына урнашкан татар авыллары 

исемнəренең тарихын яктырткан: аларның килеп чыгышын өйрəнгəн, 

кызыклы күзəтүлəре, гыйбрəтле мисаллары белəн уртаклашкан, авыл 

исемнəребез тарихы дигəн буталчыклы өлкəгə үзеннəн күпмедер гыйльми 

өлеш керткəн. “Бер авылның да исеме очраклы тумаган, моны аксиома 
буларак кабул итəргə кирəк”, – дигəн ул.  

Галим ике фəнни концепциягə нигезлəнгəн:  

“1. Авыл исемнəре шул тирəдəге урман, елга, басу, шунда үскəн агач, 

шул тирəдəге рельефка һəм шунда тереклек иткəн кыргый хайваннар, 

кошларга бəйле рəвештə ясалган. 

 2. Казан ханлыгы рус дəүлəтенə кушылганнан соң (кушканнан соң дип 

укыгыз. – И.Ф.) кайбер авыллар рус түрəлəре, землемерлар тарафыннан 



исəпкə алынган һəм кəгазьгə язганда рус теленə якынайтып үзгəреш 

кичергəн, димəк, кайбер авылларның исемен русчадан татарчага таба чыгып 

эзлəргə кирəк”. 

Бу концепциялəргə таянып, мондый нəтиҗəлəр ясаган:  

а) Күп кенə авылларның исеменə “ил” сүзе нигез булган, мəсəлəн: Торна 
иле, Ку иле, Мари иле;  

б) “Ор” сүзе бер урында калкулыкны, икенче урында чокырны, өченче 
урында коры елганы аңлаткан, мəсəлəн: “Ку орысы”, “ор” сүзе Арча 
исеменең тамырында да ята;  

в) “Казан арты авыллары рəсми документларда берничə тапкыр 

исемнəрен үзгəрткəннəр. Моңа йə алпавыт җирбилəүчелеге, йə патша 
администрациясенең кайбер җир-оештыру чаралары, кайвакытта сыйнфый 

көрəш моментлары тəэсир иткəн”. Мəсəлəн: Арча районының Гөберчəк 

авылы 1930 елларда Кече Му дип аталган; Сеҗе авылы – өстəмə исеме Мурья 
Мусич; Казанбаш авылы – төп исеме Кармыш; аның янындагы “Четыре 

двора” дигəн күрше урыс авылы татарчалаштырылып Өстеял дип атала, 
чөнки анда Постоялый двор булган, шул сүзтезмəдəн тəрҗемə кылынган; 

Александровка авылы (татар телендə – Тыңламас исемле). 

Арча төбəгендə туып үскəнгə күрə, бездə соңгысы хакында өстəмə 
мəгълүмат бар. Бу авылның беренчел исеме – Талнамаз, элек ул татар авылы 

булган. Инеш буенда таллар күп үскəн һəм анда халык намаз укыган 

(гыйбадəт кылган). Казан ханлыгын Мəскəү дəүлəте яулап алгач, бирегə дə 
баскынчылар – рус православие чиркəве əһеллəре, чукындыручылар, 

миссионерлар – килеп җитə. Соңрак рус крепостной крестьяннары күчерелə. 
Александр исемле рус алпавыты, барин бу җирлəрнең хуҗасы санала. Аның 

исеме белəн авыл атала. XIX йөздə Александровка авылында 238 йорт була, 
үзəк урамның озынлыгы – 1,5 чакрым. Ул яклардагы Хəтнə (русча Хотня) 

авылында XIX г. башында алпавыт Перцов Н.П. су ятмасы таба. Хəтнə 
чыганагының табигый-могҗизаи тəэсире барлык тереклекне җəлеп итə, 
чөнки аның уникаль үзенчəлеге – табигый көмеш – тəнгə шифалы, 

организмны тиз сихəтлəндерə.  

Иске, лəкин матур архитектуралы таш чиркəү янгын вакытында зур зыян 

күргəн, аннары агачтан яңа чиркəү салганнар. Александр байның бик күркəм 

йорт-җире, гаять зур бакчасы булган: 10 гектар мəйданда бары тик чыршы, 

нарат һəм каен үскəн. Бакчага бер генə юлдан керелгəн, бакчаның ике 



башында ике күл җəйрəп яткан, хəзер алар юк. Бу бакчаны җирле халык “бай 

бакчасы” дип атаган.  

Бу чиркəүле авылның икенче татарча атамасы – Тыңламас. Каян килеп 

чыккан ул? Шулай ук кызык тарих сөйлилəр. Алпавыт Александр авыл 

старостасы белəн сөйлəшеп, аларның зур җир кисəген алган (40 гектар 

чамасы). Авылдашлары бу хакта белеп, старостадан җирне кире кайтаруны 

талəп иткəннəр. Лəкин ул барин янына тыңламас дип кабат бармаган. 

Шуннан соң Талнамаз авылын Тыңламас дип атый башлаганнар. 

ХХ г. Александровкасының соңгы кешелəре – Тучиннар гаилəсе иде. 
Алар беркайчан да колхозга кермəгəн. Владимир Тучин тирə-юньдə яхшы 

ветеринар врач саналган. Аны тəҗрибəле белгеч буларак бик хөрмəт 
иткəннəр. Ул Александровкадан 12 чакрым ераклыктагы Хəтнə авылының 

ветеринария шифаханəсенə йөреп эшлəгəн. Владимирның сеңлесе Ольга 
Тучина 100 яшькə кадəр яшəгəн. Өтнə авылында гомер итүче безнең кода 
Рафис Габделхаков сөйлəвенчə, ул əле 95 яшендə кул пычкысы белəн агач 

ботаклары кискəн... 

Кыскасы, галим һəм язучы Мөхəммəт Мəһдиев кисəтүен һичкайчан 

онытмыйк, укучым: “...авылларыбызның исемнəрен ачыклаганда бик сак 

булырга, аларны ачканда нейрохирург кебек эшлəргə кирəк”. 

“Давыл хəбəрчесе – Иделдə” əдəби-публицистик язмасын [7] бөек рус 
язучысы Максим Горькийның тууына 120 ел тулуга багышлаган. Укучыны 

əдипнең татар телендəге тəрҗемə əсəрлəре белəн таныштыра. М.Горький 

əсəрлəрен ана телебезгə тəрҗемə итү ХХ г. башында зур вакыйга санала. Бу 

игелекле эшкə беренче булып Сəгыйт Рəмиев алына. “Давыл хəбəрчесе 
турында җыр”ның татарча тəрҗемəсенə Галиəсгар Камал да игътибар итə. 
“Бəхетсез егет” драмасында караклар нəкъ менə шуны – С.Рəмиев 

тəрҗемəсендəге Горький җырын хор белəн җырлыйлар. 1907 елда “Бəхетсез 
егет” аерым китап булып басыла һəм бу җыр халыкка тарала. Бераздан җыр 

Казан сəхнəсендə яңгырый – Горький иҗаты безгə шулай җыр булып керə, ди 

ул. 

Шулай итеп, узган гасыр башы татар реалистик əдəбиятына Горький 

килеп керə. “Татар матбугаты аның исемен еш телгə ала. Горький кем ул? Ул 

ничек яза? “Вакыт” газетасы Оренбург укучыларына хəбəр итə: “Горький үз 
бүлмəсендə язганда бөтен дөньясын оныта, бөтен күңеле илə шул əсəренə 
бирə”. (“Вакыт”, 1907, № 252)”. 



1908 елда Горькийның “Ана” романы төрек теленə тəрҗемə ителеп, 

Төркиядə басылып чыга. М.Мəһдиев аны да игътибарсыз калдырмый: “Татар 

зыялылары арасында фикер уяна: ни өчен əле без, татарлар, үзебездə яшəгəн, 

безне яраткан, ихтирам иткəн Горькийны татарчага тəрҗемə итмибез?”. 

Горький əсəрлəрен тəрҗемə итүче Солтан Рахманколый, Галимҗан 

Ибраһимов иҗатларына туктала. Кызганыч, Октябрь инкыйлабына кадəр 

Горький прозасы бөтенлəй үк диярлек туган телебезгə тəрҗемə ителми. 

“Вакыт”, “Йолдыз” газеталарының Горький иҗатын пропагандалавы 

мактауга лаек, ди. Бу басмалар танылган язучы турында мəгълүмат бирү өчен 

рус матбугатына мөрəҗəгать итəлəр.  

Октябрь борылышыннан соң татар əдəбият белемендə Горький иҗатын 

өйрəнү, тəрҗемə итү һəм аның белəн аралашуның яңа чоры башлана. 

“Горький кем ул? Əдəбият дөньясында ул кайсы сыйфаты белəн 

мəшһүр? Бу мəсьəлəне 20 нче еллар башында Г.Ибраһимов күтəрə”, – дип яза 
М.Мəһдиев. Ибраһимовның 1920-1922 еллардагы хезмəтлəрен уңай бəяли. 

1923 елгы “Безнең юл” журналының 12-нче санында басылган 

М.Горькийның “Кеше”сен (Нəҗип Думави тəрҗемəсендə) совет чоры татар 

əдəбиятында иң кыю ирекле тəрҗемə əсəре дип атый автор. Галимҗан 

Нигъмəти “М.Горькийның беренче əдəби хезмəт еллары” мəкалəсе белəн 

татар филологиясендə “Горькийны өйрəнү” юнəлешенə нигез сала. Горький 

турында В.И.Ленин фикерлəрен татар телендə беренче яңгыратучы кеше дə 
Г.Нигъмəти була. “Безнең язучылар Горькийдан күп нəрсəлəргə, əлбəттə, иң 

беренче нəүбəттə (курсив безнеке. – М.М.) язучылыкка өйрəнергə телилəр”. 

(“Яңалиф”, 1932, № 8)”.  

“...(Горькийның бу киңəше (1929 елда Мəскəүдə А.Герцен исемендəге 
язучылар йортында татар əдиплəре белəн очрашуда Горький залга килеп 

кергəч, аңа ихтирам йөзеннəн озак итеп кул чапканнар, ул аларга: “Кирəкми, 

кирəкми, кул чабарга кирəкми, языгыз күбрəк... Сез – язучылар, төп эшегез – 

язу. Никадəр күп һəм яхшы язсагыз, минем өчен шулкадəр зуррак хөрмəт 
күрсəткəн булырсыз...”, – дип əйткəн. – Мирсəй Əмир истəлегеннəн. – И.Ф.)) 

бүген – сиксəненче еллар язучылары өчен дə заманча бит! Күпме язучы 

үзенең юбилеен артистлар, композиторлар чакырып филармония концертына 
əйлəндермимени?! Гомеренең яртысын кул чаптырып залдан-залга күчеп 

чыгыш ясап уздырган язучыларыбыз азмыни?)”. 

Шул сөйлəшүдə Горький бик гыйбрəтле фикер əйткəн: “Татар 

язучыларының кыйммəте – татар тормышыннан язылган (курсив безнеке. – 



И.Ф.) художество əсəрлəре тудыруда. Мин татар язучыларыннан кайбер 

иптəшлəрнең əсəрлəрен укыганым бар. Алар үзлəренең татар язучылары 

икəнлеклəрен онытып (курсив безнеке. – И.Ф.) ялгыш итəлəр. (Горький 

монда, күрəсең, К.Нəҗминең “Шобага” хикəясен күздə тота, ул аның 

тəрҗемəсен 1928 елда укып чыккан була. – М.М.). Татар тормышына хас 
булган специфик моментларны художество сурəтлəре аркылы күрсəтү, 

формасы белəн милли, эчтəлеге белəн советчыл булган татар əдəбияты 

тудыру, шундый əдəбият аркылы татар тормышы белəн бөтен дөньяны 

таныштыру – татар язучыларының төп бурычлары”. 

“...безнең татар əдəбияты өстенə күз йөртеп чыксаң, Горький сүзлəренə 
тиешенчə колак салмаганыбыз күренə. Без күп вакытта үзебезнең татар 

язучылары икəнлегебезне онытабыз (курсив безнеке. – И.Ф.), кул чабуларга, 
тантаналы сүзлəргə бирелеп язучылар икəнлегебезне дə онытып 

җибəргəлибез əле”. (Əмир М. Горький безгə ни əйтте? “Яңалиф”, 1932, № 8)”. 

М.Мəһдиевнең публицистлык осталыгына игътибар итсəк, иҗтимагый-

публицистик стильдə гаҗəп дəрəҗəдə иркен язган, мəсəлəн: “...Заманнар, 

җитəкчелəр, кануннар үзгəрə, карарлар чыга, ə Горький һаман бөек булып 

кала. Инде без аңа шулкадəр иялəнгəнбез, ул гомер буе безнең арада яшəгəн, 

безнең телдə язган сыман тоела безгə. Моның хикмəте нəрсəдəдер, без ул 

турыда уйлап та тормыйбыз, əмма интуитив рəвештə сизəбез: Горький олы 

җанлы кеше (курсив безнеке. – И.Ф.) булган. Бөек рус язучысы дигəн 

мактаулы исем йөртсə дə, милли əдəбиятларның барысын да тигез күргəн, 

елгалар, каеннар, ашау-эчү əйберлəрен, мунчаларны да миллəтлəргə бүлеп 

өлəшеп язмаган. Кайта-кайта əсəрлəрен укысаң, тагы да ышанасың: Горький 

бөтен иҗаты белəн кешелəрне олы җанлы булырга өндəгəн икəн һəм, олы 

җанлылык язучыларыбыз арасында дефицитка əйлəнə башлауга, мəһабəт, 
саллы гəүдəсе – иҗаты белəн безнең алга Максим Горький килеп баса икəн”. 

Галим мəкалəсеннəн фəнни стильгə дə үрнəк табарга мөмкин:  “Горький 

иҗатыннан осталыкка, халыкчанлыкка, гомумəн, сəнгатьчə уйларга, 

фикер йөртергə өйрəнергə кирəк иде. Тарих моны исбатлады”. 

Монда ул матур əдəбият стилен дə кулланган, мисал өчен: “Элекке Лаеш 

урманнары, куаклыклары өстенə җəелеп яткан кояшлы, чал Идел өстендə 
акчарлаклар уйнаган да, җилле-давыллы көннəрдə карачкыл-кургаш 

дулкыннар куптарып, безнең җаннарыбыздагы ваклыкларга рəнҗегəндəй, ул 

мəһабəт елга дулаганда да, безгə бөек язучының авазы ишетелə. Давыл 

хəбəрчесе дигəн кош авазы белəн кисəтə ул безне: 



 – Əдəбият – кеше турындагы фəн, сəнгать ул. Əдəбият кəсеп түгел, 

талант иясенең җан авазы ул! Чын мəгънəсендəге əдəбият – батырлык, үз-
үзеңне мəҗнүннəрчə шуңа сарыф итү ул! Ə батырларның мəҗнүнлегенə без 
дан җырлыйбыз....”  

Димəк, автор татар язучыларын Горький иҗатыннан үрнəк алырга өнди. 

“Идел өстендəге Давыл хəбəрчесе кошы шулай һəрчак безнең белəн...”, –  дип 

төгəлли.  

 “Европа – безнең хакта” фəнни-публицистик мəкалəсенең [8] башында 
ук М.Мəһдиев татар тарихы, мəдəнияте, фольклоры белəн кызыксынган 

француз галимнəре А.Беннигсен, Л.Келькеже Парижда чыгарган 

белешмəлекне (1917 елгы түнтəрелешкə кадəрге татар матбугаты тарихына 
кагылышлы), 1980 елда Хельсинкидə “Финляндия төреклəре берлеге” 

татарча бастырган “Безнең җырлар” җыентыгын, немец галимнəре Отто Гётч, 

Готгольд Вайль, фин галиме Һ.Паассонен һ.б.ның хезмəтлəрен атап узган. 

“Европа галимнəре безне белə!” – дип чын күңелдəн шатланган. 

Автор халкымның тарихы, əдəбияты, авыз иҗаты турында Европада 
басылып чыккан кайбер гыйльми хезмəтлəргə күзəтү ясауны максат итеп 

куйган. Аерым алганда, венгр галиме Балинт китабына киңрəк тукталган:  

“Балинт Габор 1844 елда туган (мадьяр телендəге əдəбиятта кешенең 

фамилиясе башта, исеме икенче булып китерелə). Вена һəм Будапешт 
университетларының хокук факультетында укыган чагында, ул бар булган 

буш вакытын теллəр өйрəнүгə багышлый, бигрəк тə көнчыгыш теллəре белəн 

кызыксына. 1870 елда ул күпсанлы мадьяр сүзлеклəренең редакторы булган 

академик Фогараши Янош белəн таныша. Аның киңəше буенча Балинт 
монгол һəм рус теллəрен өйрəнə башлый. Фогараши ярдəме белəн Балинт 
Россия һəм Азиягə өч еллык сəяхəткə китə, аның юл расходларын Венгрия 

Фəннəр Академиясе күтəрə. Балинт Казанга 1871 елның 17 июнендə килеп 

җитə, тиз генə эшкə керешə. Казанда ул иң əүвəл миссионер Ильминский 

белəн таныша, керəшен татарлары укыган мəктəплəргə йөри башлый. Тел 

үрнəклəре язып алу өчен иң уңай алым – халык иҗаты əсəрлəренə 
мөрəҗəгать итү икəнен Балинт яхшы аңлый. Ул Лаеш, Мамадыш, Казан 

өязлəренə йөри, халык иҗаты əсəрлəрен язып алуда Гаврила улы Борис 
исемле керəшен ярдəм итə. Ул җыйган материаллар 1875 елда Будапештта 
аерым китап булып басылып чыга (Kazani tatar. Balint Gabor, Budapest, 1875. 

Чит теллəрне өйрəнү. Текстлар һəм тəрҗемə. Җыючысы һəм тəрҗемə итүчесе 
Балинт Габор). Балинтның китабына барлыгы 144 мəкаль, 46 табышмак, 64 

кыска җыр, 4 бəет (кайберлəрен Ильминскийның шəкерте Тимофеев Игнатий 



Бачлей улы əйтеп яздырган), 34 əкият һəм керəшен татарларының ышана 
торган кирəмəтлəре тупланган. Болардан тыш китапка изгелəр сүзлəре, дини 

риваятьлəр кертелгəн”.  

Бу китапның 1875 елгы басмасының бердəнбер нөсхəсе Казан 

университетының фəнни китапханəсендə бар. Гомумəн, венгр галимнəре 
татар фольклоры белəн ныклап кызыксыналар.   

1980 елда Кəкүк Жужа ханым “Казан татарларының халык җырлары” 

китабын бастырган (алман телендə, Kazan tatarische volkslieder. Zsuzsa Kakuk, 

Budapest, 1875). Бу җыентыкка Кунош Игнац 1915-1918 елларда Австро-

Венгрия империясендə тоткынлыкта булган татар хəрби əсирлəреннəн язып 

алган 643 җыр кергəн. Татар җырларының текстына янəшə рəвештə аларның 

алман теленə тəрҗемəсе дə бирелгəн. Балинт китабында да шулай. “Мондый 

алым Европа галимнəренең бик күбесенə халкыбызның акыл байлыгы, 

эстетик фикерлəү дəрəҗəсе белəн танышырга мөмкинлек бирə”, – дигəн 

М.Мəһдиев. 

Венгриянең Сегет университетындагы Урал-Алтаистика кафедрасы 

мөдире Берта Арпад Балинтның татар фольклорына багышланган бөтен 

китапларының яңа җыентыгын бастыра (А.Berta. Budapest, 1988, 412 p.). 

Хезмəтнең “Сүз башы”нда Балинтның тормыш юлы хакында бай мəгълүмат 
тупланган, фəнни аппаратында татар халык иҗатына караган европа 
чыганаклары да күрсəтелгəн, ди.  

Түбəндəге өзеклəрдə М.Мəһдиевнең галимлеге ап-ачык сизелə:  

“Балинт татар халкының шулкадəр затлы җырларын, мəкаль-əйтемнəрен 

җыйган ки, хезмəт халкының акылына, эстетик фикерлəү дəрəҗəсенə таң 

каласың. Əле бит 1905 ел революциясе дə булмаган, татар халкының газета-
журналлары да, театры да юк. Ə халык үз язмышы турында фəлсəфи фикер 

йөрткəн, сөю-нəфрəт хислəрен – җырларында, акылын, тормыш тəҗрибəсен – 

мəкаль һəм табышмакларында, матур хыялын – əкиятлəрдə, моң-зарын 

бəетлəрдə гəүдəлəндергəн”.  

Б.Габордан бер җыр куплеты мисалга китерə дə болай аңлата: 

   “Кара да постау чикмəнемне  

   Кара ефəк белəн бөккəндер; 

   Тəрəзəлəреннəн карый-карый 

   “Əллə кайтыр” диеп көткəндер. 



Сиздегезме? Халык гел чабата-башмактан гына йөрмəгəн, ямаулы 

күлмəктəн генə дə түгел. Постау – “Бостон” – костюм тектерə торган югары 

сыйфатлы чын йон материал, гадəттə кара төстə була. Моны Америкадагы 

Бостон шəһəре тукучылары эшлəп чыгарган. Татар агаеның чикмəне əнə шул 

“бостон”нан. Алай гына да түгел, ул əле бөрмəлəрендə кара ефəк белəн дə 
бизəлгəн...”  

М.Мəһдиев “теш карасы” төшенчəсен Балинт китабыннан татар җыры 

китереп шəрехли: 

   “Теш караларын бик сөям, 

   Тиерəсем килми тешемə; 

   Сөймимен түгел, бик сөям, 

   Белгертəсем килми кешегə”. 

Галим теш карасын ХIХ йөздə – ХХ г. башында затлы татар кызлары 

тешлəрен кап-кара сөрмəгə (ялтыравыклы лакка) буяганда куллануын, 

əнисенең дə кыз чагында тешлəрен сөрмəгə буяганын əйтеп үтə.  

Б.Арпад 1988 елның 7 декабрендə Миркасыйм Габделəхəт улы 

Госмановка автограф белəн бүлəк иткəн китабында галимə астына сызган бер 

татар мəкаленə М.Мəһдиев тə игътибар иткəн: “Күргəнне кютлəген 

(ишеткəн) җиңгəн”. Кютлəген сүзен галим ачыкларга тырышкан. Аныңча, бу 

мəкальдə хата бар. Ул аны “Күргəнне киртлəгəн җиңгəн” дип дөреслəгəн. 

Гаврила улы Борис исемле керəшен татары җыйган материаллардан күчереп 

язганда Балинт киртлəгəн сүзен аңламаган, шуңа күрə хаталы язган дип 

саный. Фикерен дəлиллəп, туган телебездəге “Колагыңа киртлəп куй” 

əйтемен мисалга китергəн. Моны ул үзе өчен гыйльми ачыш дип исəплəгəн. 

Галим уйлавынча, Сегет университеты тюркология фəненə зур игътибар 

бирə. Урал-Алтаистика кафедрасы əзерлəп чыгарган “Татар этимологиясе” 

җыентыгын (1988) мисалга китерə. Тугандаш татар-башкорт теллəренең 

кайбер мəсьəлəлəрен тикшерүгə багышланган əлеге хезмəткə мадьяр 

галимнəре Й.Торма, А.Рона-Таш, Л.Тардь, алман галиме К.Шёниһ белəн 

бергə татар галимнəре Альфред Халиков, Рифкать Əхмəтҗановның да фəнни 

нəтиҗəлəре кергəн. 

Мəкалəсенə йомгак ясап, М.Мəһдиев үзенең публицист рухына, 
публицистик фикерлəү рəвешенə, акыл дəрəҗəсенə һəм шəхси өслүбенə хас 
булганча гына болай ди:  



“Европа безнең хакта күп яза. Телебез, əдəбиятыбыз, тарихыбыз, яшəү 

рəвешебез турында. Безне яратып язучылар күп, яратмаучылар да җитəрлек, 

дидек. Лəкин фəн, гыйлем андый симпатия, антипатиялəрдəн өстен торырга 
тиеш. Без исə үзебез турында кайда нəрсə чыкканын белмичə яши бирəбез. 
С.Рəмиев əйткəнчə, “татар йоклый”. Без һаман əле уяна алмыйбыз, авырлык 

белəн генə күзне ачабыз да яңадан ойыйбыз. Югарыда китерелгəн хезмəтлəр 

безне дə активлыкка чакырмыймыни? Татар теле галиме дигəн төшенчə 
галимнең рус, гарəп, немец, төрек, мадьяр, инглиз, француз теллəре белəн эш 

итə алучы кеше икəнлеген талəп итмимени? Кайда безнең мадьяр телен 

өйрəнгəн тел галимебез? Ə бит мадьяр Балинт, рус Чернышевский татар 

телен белгəннəр. Кайда немец телен, инглиз, гарəп, төрек, француз теллəрен 

иркен белгəн тюркологыбыз? Ə бит проф. Н.Ф.Катанов сигезлəп телне 
белгəн, татар галимнəренə гарəп шрифтында татарча хатлар язган...” 

Əлеге мəкалəсе белəн автор татар галимнəрен активлыкка чакыра: 
“Европа гыйлеме безгə күз тутырып карый, элемтə эзли. Ə без... качабыз, 
оялабыз”. 

 “Өлкəн əдип белəн очрашуларым” мəкалəсе [9] Сəйфи Кудаш 

турындагы истəлеклəрдəн гыйбарəт. “Сəйфи ага Кудашны беренче тапкыр 

күрүем алтмышынчы еллар башында булды”, – дип башлап китə. Бу вакытта 
М.Мəһдиев КДУ аспирантурасында укый: 1917-1932 елларда татар əдəби 

тəнкыйтенең барлыкка килүен, үсүен өйрəнə. Казан, Уфа, Мəскəү, Свердлов 

шəһəрлəрендə басылган барлык татар газета-журналларын укып чыга. 
“Мəктəптə укыган елларны безгə, əдəбият дөньясында дүрт галим бар, дип 

өйрəткəннəр иде. Болар – Мөхəммəт Гайнуллин, Гали Халит, Хəй 

Хисмəтуллин һəм Хəсəн Хəйри. Ə мин актарган газета-журналларда безнең 

буын ишетмəгəн йөзлəрчə исем... Кая барырга, кемнəн аныкларга?”, – дип 

сорый ул. 

Дөньяда иң хəтерле кеше Афзал Шамов дигəч, публицист аны эзлəп 

китə. Ул аңа С.Кудаш белəн очрашып сөйлəшергə тəкъдим итə. М.Мəһдиев 

икенче көнне үк “Казан” кунакханəсендə өлкəн əдип белəн очраша. Ике 
сəгать барган аралашудан яшь галим кандидатлык диссертациясе өчен күп 

мəгълүмат ала, зыялы булу өчен үзенə һəм галим-голəмəгə нəрсə 
җитмəгəнлеген аңлый. Сөйлəшүдəн соң М.Мəһдиев мондый нəтиҗəгə килə: 
“Интеллигент булу өчен каршыңда утырган кешене тыңлый белү дə (курсив 

безнеке. – И.Ф.) бик кирəк икəн”. Шушы очрашуда С.Кудаш аңа 
Г.Ибраһимов, Г.Нигъмəти, Хəлим Искəндəрев, Хөсни Ишбулатов, Галə 
Ходаяров кебек əдəбиятчы-тəнкыйтьчелəр турында дөнья кадəр мəгълүмат 



бирə. Остаз күрсəткəн юлдан китеп, 15-20 ел эчендə М.Мəһдиев əдəбият 
тарихы буенча бай материал туплый. “Сəйфи ага мине əнə шулай мəңгелек 

эзлəнү бəхетенə – мəшəкатьле, борчулы бəхет дөньясына юнəлтте”. 

С.Кудаш Казанга дусларын сагынганга күрə генə еш килеп йөргəн. 

“Икенче, өченче очрашканда без инде – остаз һəм шəкерт – кемгə нəрсə 
кирəген, кемнең нəрсə бирə алганын яхшы белə идек”, – ди галим. 

Автор əлеге язмасында Х.Туфан җыйган мəҗлестə С.Кудаш белəн 

очрашуын шактый тулы итеп, диалог рəвешендə тасвирлый:  

“Гомəр Бəширов, Хəсəн Туфан, Сибгат Хəким яшəгəн “Аккош күле” 

дачасының җəйге бер көне аеруча хəтердə калган: язучы хатыннары 

йөгерешə – кемдер гөбəдия пешерə, кемдер токмач кисə, язучылар дача 
капкасы төбендə йөренəлəр: ни бар, нəрсə булган?   

– Сəйфи ага килə, Сəйфи! 

– Кит аннан! Сəйфи Кудаш үземе? 

– Үзе инде, үзе! Кичə аэропортта каршы алдык, менə бүген аны Союз 
машинасы белəн монда китерəчəклəр. 

Менə дача капкасыннан мөлаем чырай белəн мəһабəт гəүдəле Сəйфи ага 
килеп керə. Затлы киемнəн. Сəйфи аганы кайда утырту турында ярты 

секундлык кына бəхəс, менə Хəсəн Туфанның балаларча саф шатлануы...  

Сəйфи аганы яраткан темасына тиз тартып керттелəр: Мəҗит Гафури, 

Шəехзадə Бабич, Сəгыйть Рəмиев, Сəхибҗамал Гыйззəтуллина-Волжская, 

Мулланур Вахитов...”  

 “Каһəрлəнгəн хəрəкəт, каһəрлəнгəн тема...” мəкалəсендə [10] 

М.Мəһдиев “Иж-Буби процессы” дигəн гаҗəеп серле тема хакында яза. Аның 

буенча совет матбугатыннан да байтак мəгълүмат таба. Бу теманы татар 

əдəбияты кафедрасы планына диплом эше итеп кертə. “Максатым –  

Лобачевский исемендəге китапханəдə сакланучы Г.Буби кулъязмаларын һəр 

елны берəр студенттан күчертеп, шуңа сүз башы, текстологик анализ, сүзлек 

биреп, ахырдан бу кыйммəтле хəзинəне аерым китап итеп əзерлəү иде.” 

Галим бу теманы студент Ф.Казнинага тəкъдим итə. Ул диплом эшен намус 
белəн башкарып чыга, лəкин əлеге хезмəткə “яхшы” билгесе генə куела. 
Сəбəбен М.Мəһдиев кафедра мөдире булмавында күрə. 

 “Буби мəдрəсəсе” мəкалəсен 1960 елларда ук “Казан утлары” 

журналына бирə. Редакция аны рецензиялəү өчен Г.Ибраһимов исемендəге 



Тел, əдəбият һəм тарих институтына җибəрə. М.Мəһдиевнең “Тарихның бер 

тармагы” мəкалəсенə 1968 елның 3 гыйнварында Г.Ибраһимов исем. ТƏһТИ 

өлкəн фəнни хезмəткəре Хөсəен Хəсəнев язган бəялəмəне [10] укучы 

игътибарына тəкъдим итə. “Искəрмəлəр төп ике төркемгə бүленəлəр: а) 
“Бубилар хəрəкəте” дигəн төшенчə дөрес түгел. “Хəрəкəт” бары тик 

революцион гына, пролетариатларча гына була ала; б) Бубиларның 

эшчəнлеге сыйнфый характерда булмаган: монда пантюркизм, панисламизм 

идеялəре көчле булган”. 

 “Татар зыялысы... Ул – кем?” мəкалəсенə [11] эпиграф итеп М.Мəһдиев 

даһи Тукайның “Бəгъзе зыялыларымыз” шигырен ала: 

  “Татар халкы арасында хисапсыз күп зыялылар. 

  Сирəк лəкин, дөрест əйтсəм, кешелекле, хəялылар. 

 

  Əгəр күрсəң, кызарган йөз аларда, бер дə алданма; 

  “Оялгандыр!” димə яңлыш, “җибəргəндер” дисəң – əүля! 

(Сүзлек: бəгъзе – кайбер, хəялы – ояты, вөҗданы булган кеше; 
“җибəргəндер” – эчкəн мəгънəсендə; əүля – дөресрəк.)”. 

Баш исемендə үзе куйган риторик сорауга автор төгəл җавап бирү белəн 

башлый: “Беркем дə түгел, бүген татар зыялысы юк”. 

Болай кыю итеп М.Мəһдиев кенə əйтə алган, мөгаен.  Публицистик 

мəкалəсенең башыннан ахырына кадəр җавабын исбатлап, байтак дəлиллəр 

китергəн. Аныңча, моның сəбəплəре тарихта. Бу – безнең татар миллəтенең 

генə түгел, бəлки Россия империясенə кергəн барча халыкларның да 
фаҗигасе. Хакимияткə кем генə килмəсен, иң əүвəл ул үзен зур интеллигент 
итеп күрсəтергə тырышкан, чын интеллигентны таптаган, бетергəн. 

“Интеллигентлык – рус төшенчəсе” дигəн фикер аңа ошамый. “Ник, нишлəп 

алай булсын? Татарны канга батырып, чукындырып йөргəн православие 
миссионерлары интеллигент буламы? Юк, интеллигент ул – кешене, аның 

динен, телен, гореф-гадəтлəрен ихтирам итүче кеше юк, интеллигент татарда 
гына түгел, русның үзендə дə юк.”  

Зыялылык – тирəн төшенчə, ярым-йорты була алмый. Ул сыйфат кешедə 
йə бар, йə юк. Моңа мисал итеп М.Мəһдиев классик əдип, сəлəтле прозачы, 

“Галия” мəдрəсəсеннəн бераз укыгач куылган, тəмамламаган югары дини 

белемле, “Аң” журналында эшлəгəн, аннары “Галия”дə үзе укыткан 



Г.Ибраһимовны китергəн. Аның фикеренчə, татар халкының үзаңына Тукай 

иң кирəк чакта – көрəш мəйданында – аңа аяк чалган; Газиз Гобəйдуллинга, 
аның нəселенə каршы мəкалəлəр бастырган Г.Ибраһимов берничек тə 
интеллигент була алмый. Г.Тукай, К.Тинчурин, Г.Камалларны да М.Мəһдиев 

зыялылар рəтенə кертми. “Тукай да иҗатының беренче чорында əле зыялы 

түгел. Яшь егет сатирик журналларда əледəн-əле Йосыф Акчура, Фатыйх 

Кəрими, Габдерəшит Ибраһимов, Исмəгыйль Гаспринский кебек татар 

халкының бөек улларын тешлəп-тешлəп ала. Хəтта Гаяз Исхакыйны да 
тешлəп уза. Лəкин яшь егетнең бу мавыгуларын гафу итик. Без генə ул, хəзер, 

арткы акыл белəн (“задним умом”) акыллы. Тукайда, еллар үткəч, прозрение 
(күзе ачылу) була.” 

1919-1920 елларда татар укымышлыларының каймагы – Г.Исхакый, 

Й.Акчура, С.Максудый, Габдулла Баттал Таймас һ.б. – мөһаҗирлеккə киткəн. 

Алар рус, төрек, француз, инглиз, алман, гарəп, фарсы теллəрен камил 

белгəн. Казан Г.Гобəйдуллинны да, Г.Сəгъдине дə, чын зыялы М.Галəүне дə 
сыйдырмый. М.Галəүнең ике романын Казан басмый, ул аларны бастырыр 

өчен Мəскəүгə китə, романнарын үзе русчага тəрҗемə итə.  

М.Мəһдиев ачынып, болай төгəлли: “Безнең буында булмады инде ул 

зыялылар. Лəкин миллəтебез килəчəктə бу катлауны эшлəп чыгарырга тиеш. 

Зыялылары булмаган көе Татарстан дəүлəте яши алмаячак. Ə зыялы кеше – 

ул, уйлавымча, үз мəнфəгатьлəрен кайгыртмыйча миллəт өчен көрəшүче 
белемле, юридик əзерлекле, əхлакны белгəн, ачык күзле, хөсетсез бер татар 

баласы. Ул туар, үсəр, Татарстаныбызга хезмəт итəр”.  

 “Кара тарихтан бер лəүхə” мəкалəсе [12] Миргазиз Укмасыйның тууына 
140 ел тулуга багышлана. Публицист əлеге язмасын Сахалин утравыннан 

Татарстанның Язучылар Берлеге идарəсенə хат килү турында хəбəр итүдəн 

башлый. Хат эчендə тагын бер хат була. Хатларның берсе М.Укмасыйныкы, 

икенчесен оныгы язган. Мəкалəнең бурычын М.Мəһдиев үзе үк билгели: 

“...шагыйрьнең биографиясендəге ак тапларга төс бирү”.  

М.Укмасый исеме 1920-1940 елларда телгə алынмый. Ул 1945 елда 
“Совет əдəбияты” журналында күренə. 1956 елда КПССның ХХ съездында 
Сталинның шəхес культы фаш ителгəч, татар əдəбиятында зур вакыйга була: 
шул ук елда “Татар поэзиясе антологиясе” басыла. Анда М.Укмасыйның 

биографиясе бирелə, əмма Сталин өрəге яши əле: М.Укмасый əсəрлəренə сүз 
башы язган Мөхəммəт Гайнуллин аның сəяси репрессия корбаны булуы 

турында əйтми. 1986 елда чыгарылган “Совет Татарстаны язучылары” дигəн 



белешмəлектə дə бу хакта лəммим. Югыйсə, 1920-1940 елларда кайда булган 

ул, əсəрлəре ник басылмаган дигəн хак сорау куя автор.  

М.Укмасый хəзерге Балык Бистəсе районының Укмас авылында 1884 

елда туа, хатыны – Күгəрчен авылы мулласы кызы. Аның исеме матбугатта 
беренче мəртəбə 1906 елда күренə. Тəнкыйтьче буларак мəкалəлəр яза, татар 

əдəбиятын чүп-чар əсəрлəрдəн чистартырга чакыра, Г.Тукайга ияреп, 

тəнкыйть кирəклеге фикерен кабатлый. Тəнкыйтьнең əдəбиятта тоткан 

урынын билгелəп, Европа əдəбиятының бары тик тəнкыйть аркасында гына 
чəчəк атуын искəртə. 

Укмасыйны заманында Тукай телгə ала. Ул 1910 елда Шəрык клубында 
сөйлəгəн лекциясендə М.Укмасыйның “Килен” шигыре халык иҗаты 

нигезендə язылганлыгын əйтə, аны мөнбəрдəн укый. 

“Татар поэзиясе антологиясе”ндə М.Укмасый 1947 елда вафат дип 

язылган, лəкин чынлыкта ул 1946 елның көзендə үлгəн. Моны М.Мəһдиев 

бездə кеше кадерен белмəүнең ачык мисалы дип аңлата.  

Шулай итеп, без М.Мəһдиевнең 1985-1995 еллардагы публицистикасын 

анализлагач, мондый нəтиҗəлəргə килдек: 

а) мəкалəлəрен өйрəнү М.Мəһдиев бу чорда татар публицистикасын 

үстерүгə зур өлеш керткəн дигəн фикеребезне раслады; 

б) публицистның үз стиле бар, аның сүз һəм фикер сөрешенə кыюлык 

хас; 

в) журналистик-публицистик, фəнни, матур əдəбият стильлəрендə җиңел 

язган, бер үк мəкалəдə аларны аралаштырып кулланган; 

г) публицистик мəкалəре М.Мəһдиевнең олы җанлы кеше, əхлаклы һəм 

зыялы шəхес, затлы нəселдəн булганлыгын исбатлый; 

д) əдəбият галиме буларак, ул тирəн филологик белемгə ия, укымышлы 

һəм мəгълүматлы белгеч. 
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