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VII бүлек. Тəлгат Галиуллинның иҗат портреты 

 

Тəлгат Галиуллин... Бүгенге татар əдəбиятында еш яңгырый торган 

бу мөхтəрəм исемне əйтүгə күз алдыма олпат зат: мəһабəт гəүдəле, нык 

җилкəле, төз муенлы, киң маңгайлы, үткер күзле, көлəч йөзле, мөлаем 

карашлы, чəченə ак бəс кунган, өстенə һəрвакыт елкылдап торган, яңа 

гына энəдəн-җептəн чыккан бостон костюм-чалбар, крахмалланган 

якалы, яхшы сыйфатлы ап-ак күлмəк кигəн, югары зəвыкъ белəн генə 

сайлап, муенына күз явын алырлык галстук бəйлəгəн зур шəхес килеп 

баса. Беренче күрешүдəн үк Тəлгат Нəбиулла улы Галиуллинның сурəте 

хəтеремə шулай сеңеп калды.  

Тумышы белəн Тəлгат абый хəзерге Татарстаныбызда муллыкка, 

байлыкка ирешкəн иң күркəм районнарның берсе санала торган Нурлат-

Октябрь туфрагыннан. Район үзəгеннəн шактый ерак урнашкан, беренче 

карашка гади, лəкин сирəк, экзотик исемле Кычытканлы авылында бу 

якты дөньяга аваз салган ул, шул җирдə аның кендек каны тамган. Иван 

Явыз рухи мəркəзебез Казанны яулап, татар ханлыгының җирлəрен 

басып алгач, борынгы əби-бабайларыбыз качып-посып, урманлы-

кычытканлы урында бу гүзəл авылга нигез салганнар. Алар арасында 

акыллы, зирəк Галиуллалар нəселенең дə җиде буыны билгеле... Тəлгат 

абыйның бабайсын – Хафизулла улы Галиулланы – авылда “писарь” 

Галиулла дип йөрткəннəр, чөнки ул укымышлы гаилəдəн чыккан, укый-

яза белгəн, мəдрəсəдə укыган, Карамал исемле күрше авыл чибəренə 

өйлəнгəн. Бу фани (вакытлы) җиһанда тормыш михнəтен күп күргəн. 

Беренче Бөтендөнья сугышында катнашкан, теллəр өйрəнүдə сəлəте 

ачылган: фронтта урысча укырга, язарга, сөйлəшергə өйрəнгəн. Алман 

əсирлегенə элəккəч, дошман телен дə үзлəштергəн. Үзе кебек үк улы 

Нəбиулла да сугыш утыннан исəн калган фронтовик, икенче малае 

хəбəрсез югалган. Татар халкының менталитетына хас булганча, 



мəгърифəт нурының яктылыкка илтүен тирəн аңлаган, беренче карашка 

гади кибетче, əмма кан тамырларында татарга хас сəүдəгəрлек геннарын 

саклаган Нəбиулла абзый да балаларын укытып, олы тормыш юлына 

озаткан, кеше иткəн. (Язучының тормыш юлы белəн кызыксынучыларга 

аның “Гомер тəлгəшлəре” автобиографик повестен [1] укырга тəкъдим 

итəм.) 

Т.Н.Галиуллин белəн иң əүвəлге очрашуым 1992 елның июль 

ахырында узган тантаналы җыелышта, Казан дəүлəт университетының 

ул оештырган һəм шактый еллар җитəклəгəн татар филологиясе, тарихы 

һəм көнчыгыш теллəре факультетына тəүге сынауларны уңышлы үтеп, 

“Казан университеты студенты” дигəн горур исемгə ирешкəч, декан 

кулыннан зəңгəрсу тышлы студент билеты алганда булды. 

Т.Н.Галиуллин шул көнне татар факультеты тарихында беренче һəм 

соңгы тапкыр рекордлы санга җиткəн контингентның – бюджет 
урыннарына алынган 136 студент һəм тагын Татарстан Мəгариф 

министрлыгы (ул чакта министр Васыйл Гайфуллин) биргəн квота 
нигезендə укырга кергəн 40 студентның кулларын кысты. Безне алты 

төркемгə бүлделəр, арабызда Татарстанның һəм Россиянең халык 

артисты Шəрəфиев Равил малае Вил, Татарстан халык артисты 

Гыймадиев Фердинат улы Илшат та бар иде. 

Минемчə, мондый югары күрсəткеч 1990 еллар башында татар 

мəгарифенең ныклап күтəрелүенə, татар теленең дəүлəт теле буларак, 

Татарстанда гамəлгə керə башлаган ул чорда ана телебез 
укытучыларына зур ихтыяҗ булуына нигезле дəлил. Бу эштə, 

һичшиксез, Т.Н.Галиуллинның саллы өлеше бар. Чөнки ул 1986 елда 

Алабугадан башкалабызга кайтып, ике ел Казан дəүлəт педагогика 

институтының рус əдəбияты кафедрасында укыткач, КДУга күчə. 

Университет һəм халкыбыз тарихында беренче мəртəбə оештырылган 

татар филологиясе, тарихы һəм көнчыгыш теллəре факультетын 

житəкли башлый, татар телен һəм əдəбиятын укыту методикасы 

кафедрасын оештыра. 1988–2000 елларда факультетның деканы булып 

эшлəде, 2008 елга кадəр кафедра мөдире вазыйфасын башкарды.  

Остаз буларак, Тəлгат ага – əдəпле, ипле, укымышлы фəнни 

җитəкче. Ул үз шəкерте белəн дə җиңел аралаша: җайлы сөйлəшə, нечкə 

юмор кушып, шаяртып та ала, фикереңне, телəгеңне ике сүздəн аңлый. 



Аның холкындагы бу күркəм сыйфатлар, күрəсең, гомере буе 

студентлар арасында кайнавыннан, Алабуга дəүлəт педагогика 

институтында 15 ел ректор, КДУда 12 ел декан булып эшлəгəндə 

яшьлəр дөньясын тирəн аңлый белүеннəн килə. 

Студент чакта ул безгə “Хəзерге əдəбиятның актуаль 

проблемалары”, “Фəнни эшкə өйрəтү” дигəн махсус курслар укытты. Ни 

гаҗəп, аның дəресенə барыбыз да йөрдек, 1112-нче аудиториядə биш 

төркем бергə, шыплап тутырган шырпы тартмасы кебек утыра идек. 

Мөгаен, кырыс холыклы, гадел кыяфəтле деканнан шүрлəгəнбездер 

инде. 96 битле калын дəфтəргə лектор сөйлəгəннең сүзен-сүзгə, тиз-тиз 
язып бардык. Остазга ихтирам йөзеннəн ул лекциялəр дəфтəрен əле дə 

кадерлəп саклыйм. Миңа калса, Т.Галиуллин кебек əйткəн сүзенең 

тəмен белеп, аңлаткан темасы хакында лəззəтлəнеп, бер сəгать егерме 

минут дəвамында илһамланып, тоташ бер тын белəн лекция укучы 

галимнəр бик сирəк очрый. 

Язмышыма рəхмəтлемен, бəхет Кояшым миңа КДУ 

аспирантурасында укырга һəм Т.Н.Галиуллин җитəкчелегендə “ХХ 

гасырның 80-90 елларында татар повесте (чор һəм автор образы)” дигəн 

темага кандидатлык диссертациясе якларга насыйп итте. Аның кул 

астында эшлəп, гыйльми хезмəт язуның нюансларына тагын да 

тирəнрəк төшендем.  

Татар əдəбиятында 1980 елларның I яртысында “тормыш 

проблемаларын иҗтимагый һəм милли эчтəлеклəре белəн җитди итеп 

калкытып куярга сəлəтле “татар повесте” формалашты”, – дип язды 

Т.Галиуллин “Тəнкыйть һəм əдəби процесс” исемле мəкалəсендə [2]. 

Вакыт галиҗанəплəре галимнең татар прозасында повесть жанры  

турындагы күзəтүлəренең  дөреслеген раслады. 

Əдəбият галиме буларак, Т.Галиуллинны əдəбият гыйлеме фəнендə 

тирəн энциклопедик белемле, киң эрудицияле, югары мəдəниятле, 

зыялы фəн əһеле, дип саныйм. Акылы бик күпне сыйдырган шəхес ул. 

1968 елда “Хəзерге татар поэзиясе һəм халык иҗаты” дигəн темага 

кандидатлык диссертациясе яклый. 

“Доктор булуның ние бар...” публицистик язмасының (1994) “Алма-

Атада татар десанты” дигəн беренче бүлегендə галим үзенең докторлык 



диссертациясен 1981 елның октябрь аенда Казахстан башкаласында 

яклавы турында җентеклəп яза.  

“Кешенеке – кештəктə, үзеңне – үзəктə” исемле өченче бүлектə 

1991 елның җəендə КДУның татар филологиясе, тарихы һəм көнчыгыш 

теллəр факультеты каршында төрки теллəр һəм əдəбиятларыннан 

докторлык яклау Советы ачылу тарихын тасвирлап уза (рəис итеп ул 

чакта КДУда уку-укыту эшлəре буенча проректор булып эшлəгəн 

күренекле тарихчы галим, татар филологиясе һəм журналистика 

факультетларын ачуга зур көч куйган М.Госманов тəкъдим ителə). Бу 

эш авырлык белəн барган. Озакламый əдəбият белгече Т.Галиуллинны 

Советның рəисе итеп раслыйлар, хəзер ул үзе яклата, булачак 

докторларга уңай тавыш бирə. 1990 еллларда Х.Й.Миңнегулов, 

Р.К.Ганиева, Ə.Нигъмəтуллин, Ф.Г.Гарипова, Х.Курбатов, 

Р.Əхмəтҗанов, М.Х.Бакиров, В.З.Гарифуллин, Ə.М.Сəхапов, Ф.З.Яхин, 

Д.Ф.Заһидуллина, И.Бəширова, Ф.Бəшир һ.б. олы уңышка ирештелəр. 

“Илһам чишмəлəре”, “Социалистик реализм юлыннан”, “Дыхание 

времени” монографиялəрендə Т.Галиуллин 1920-1930 еллар татар  

шигърияте үсешен өйрəнə. 

Аның беренче тəнкыйди язмалары 1960 еллар уртасында 

матбугатта күренə башлый. “Казан утлары” журналында “Поэманың 

барыр юллары”, “Балладаларыбыз турында”, “Шигъри ачышлар һəм 

югалтулар аша”, халык шагыйрьлəре С.Хəким, Х.Туфан, И.Юзиев, 

Ш.Галиев, Р.Фəйзуллин, Р.Харис шигъриятлəрен фəнни анализлаган 

мəкалəлəре басыла. “Еллар юлга чакыра”, “Яңа үрлəр яулаганда”, 

“Безнең заман – үзе җыр”, “Дəвамлылык”, “Шагыйрьлəр һəм 

шигырьлəр”, “Шигърият баскычлары”, “Гомер учагы” җыентыклары 

Казанда, ə “Здравствуй, поэзия!” китабы Мəскəүдə дөнья күрə. 

“Шигърият баскычлары”нда тəнкыйтьченең 1995-1999 елларда 

язылган “Милли үзаң һəм шигърият”, “Татар əдəбиятында 
“диссидентлар” булганмы?”, “Тарих мизгеллəре яңарганда”, 

“Шагыйрьлəр – изгелəр нəселеннəн”, “Фикер һəм хис бердəмлеге” һ.б. 

əдəби тəнкыйть мəкалəлəре тупланган. Галим “Татар поэзиясе тарихын 

яңача өйрəнү мəсьəлəлəре”, “Тукай һəм ХХ гасыр татар шигърияте”, 

“Тукай шигырьлəрен яңача укыганда”, “Хəзерге татар шигърияте” дигəн 



гыйльми язмаларында ХХ йөз шигъриятебезне яңача өйрəнə, аның 

үзенчəлеклəрен бүгенге милли-мəдəни үсеш баскычыннан торып бəяли. 

Автор хəзерге шигърият диңгезендə зур колач җəеп, яхшы йөзə, аның 

фикеренчə, шигърияттə һəрчак дəвамлылык булган, шигырьнең иң 

яхшы хасиятлəре буыннан-буынга, гасырдан-гасырга күчə барган.  

1990 елларда Т.Галиуллин публицистика, чəчмə əсəр жанрларында 

калəмен сынап карады: əдəбиятыбызда əйтер сүзе, үз фикере, 

үзенчəлекле стиле булган публицист һəм язучы итеп исбатлады үзен.  

Публицистның мемуар жанрында иҗат ителгəн “Замана балалары” 

(1993) тормыш күзəтүлəренə бай истəлеклəрдəн, атаклы татар совет 

түрəлəре Фикрəт Əхмəтҗан улы Тəбиев (русча Табеев), Гомəр 

Исмəгыйль улы Госманов (рус. Усманов), Рəис Кыям улы Беляевнең 

кылган гамəллəренə кырыс бəялəрдəн, катлаулы заманыбыз турында 
уйланулардан тора. Язучы болгавыр чорда миллəтебезне борчыган 

мөһим проблемаларны кыю рəвештə күтəрде.  

“Дəгъва” (1995), “Шəхесне гасырлар тудыра” (2003) китаплары 

“Замана балалары”ның дəвамы санала. “Дəгъва”га авторның хикəялəре, 

публицистик, əдəби тəнкыйть мəкалəлəре тупланган. Басмага кергəн 

“Хаҗга зыярəт шəхси эшме?” (1993), “Кияү” каласында Сабантуй” 

(1994) язмалары сəяхəтнамə жанрында иҗат ителгəн, дип уйлыйм. 

Соңгысында сүз “Бөтендөнья татар конгрессы” Башкарма комитетының 

беренче рəисе Иидус Риза улы Таһиров белəн бергə Украина башкаласы 

Киевкə барулары һəм җирле татарлар оештырган Сабантуйда 

катнашулары хакында бара. 

“Хаҗга зыярəт шəхси эшме?” сəяхəтнамəсенең “Кеше күңеле – таш 

түгел” дигəн өченче бүлегендə Т.Галиуллин моннан унбиш ел элек 

болай дип язган:  

“Ислам диненə табынган иллəрнең берсе дə Ауропада урнашкан 

бердəнбер мөселман иле – Татарстанны рəсми танырга ашыкмавы да 

күп нəрсə турында сөйли. Əйе, безнең көннəрдə ислам кыерсытылган, 

кысылган, идəн асты дине булудан туктады, түлəүле атеистлар армиясе 

һөнəрен алыштырды. Дин əһеллəре, мəчетлəр, ачыла килгəн мəдрəсəлəр, 

хөррият һəм азатлык шартларында, башка ышанулар белəн көрəштə 

яшəргə, үсəргə əзерме? 



Коръəнне су кебек эчкəн, заманча аңлата белгəн, үткен сүзе белəн 

туң йөрəклəрне эретə алырлык вəгазьчелəребез бармы? Гомумəн, дингə 

чын күңелдəн ышанган, табынган, аңа җанын-тəнен салган, дөнья 

мəшəкатьлəренə артык игътибар бирми торган шəхеслəребез күпме?” [3, 

119 б.] 

Автор куйган бу сораулар бүген дə мөһимлеген югалтмый. 

К.Шəриф мəчете имам-хатыйблары Рамил хəзрəт Юныс һəм Рөстəм 

хəзрəт Зиннуров, Татарстан мөселманнарының баш казые Җəлил хəзрəт 

Фазлыев кебек оста вəгазьчелəребез бармак белəн генə санарлык əле 

һаман да. 

Шушы ук язманың “Каерылган аккош канаты” исемле бишенче 

бүлегендə Т.Галиуллин 1993 елның 12-16 июлендə КДУ белəн 

Алманиянең Гиссен университеты галимнəре үткəргəн уртак фəнни 

җыен турында яза. Конференциядə катнашкан алман профессоры 

А.Хампельнең Югославиядəге кан коеш һəм Босния мөселманнары 

язмышы турындагы чыгышы барыбызны да сискəндерде, ди галим. 

Чыннан да, Балкан ярымутравындагы олы сəясəт темасы, аерым 

алганда, 2008 елның 17 февралендə бəйсезлек игълан иткəн Косово 

тирəсендəге шау-шу хəзер дə актуаль. 

Тəлгат Галиуллин, аерым алганда, хикəя жанрында да нəтиҗəле 

эшлəде. “Кияү”, “Туган көн”, “Урман хуҗасы”, “Ниткəн хат ул?”, 

“Абу”, “Һавада “татарин”, “Ышанычымны акламадыгыз!”, “Суган 

суфые”, “Колюнчик”, “СПИД вə мəхəббəт”, “Дəгъва”, “Ура, таптык!” 

хикəялəрендə чынбарлыкта булган вакыйгаларны сурəтлəде.  

Автор “Кияү” хикəясендə (1994) Аксубай районында туып үскəн 

мишəр егете Сəгыйрьнең башка татар егетлəренə дə гыйбрəт алырлык 

аяныч язмышын тасвирлый. Ул Украинаның Львов шəһəренə армиядə 

хезмəт итəргə җибəрелə. Анда аны тумышы белəн себер татары, майор 

дəрəҗəсеннəн артык үстерелмəгəн Биктимер (Борис) Загретдинов, 

хатыны Феоктиста Петровна ярдəменə таянып, тиз арада кармакка 

төшерə – җилбəзəк кызлары Светага өйлəндереп куя. Беркатлы 

Сəгыйрь, мəсьəлəнең асылын аңлап бетергəнче үк, шул рəвешле, кияүгə 

əйлəнə. Татарча белмəүче, өйрəнергə дə телəмəүче, ашарга пешерергə 

ялкау, чит ирлəр куенына керергə яратучы, азгын хатын белəн тормыш 



башлана. Озакламый Казанга күчеп кайталар, ир хəрби заводка эшче 

булып урнаша, институтка читтəн торып укырга керə. Светланасы 

аңардан акча алып кайтуын гына көтə. Русча гына сөйлəшүче ике малай 

үстерəлəр... Карл исемле олы уллары бабайсы юлыннан китеп, 

Балашово хəрби уку йортында белем ала. Кечесе Ромео шайкада йөреп, 

квартира басып, балалар колониясенə элəгə. Биктимер абый кинəт кенə 
үлеп китə.  

...Аннары аерылышу. Катнаш никах таркала. Хатыны квартираны 

бүлеп, əнисе янына, Оренбург өлкəсенə китеп бара. Ялгыз яшəп туйган 

Сəгыйрьне абыйлары ирдəн аерылган Əсма исемле хатынга 

өйлəндерəлəр. Ул авылда укытучы булып эшли, аның бер кызы – 

Гөлнисасы бар. Димлəгəч, Сəгыйрь янына, шəһəргə күчеп килə. Яңа 

гаилəгə ике бүлмəле квартира да бирəлəр. Тормышлары җайлашып 

беткəч генə, бəллүр савыт чəлпəрəмə килə. Колониядəн кайткан Ромео 

да алар белəн бергə яши. Язгы кояшлы көннəрнең берсендə ул 

Гөлнисаны көчли. Сабыр холыклы Əсма кызын ияртеп, бозыклык, 

əхлаксызлык оясын – шəһəрне ташлап, туган авылына кайтып китə. 

Сəгыйрь тагын берүзе кала. 

“Бүгенге газапларның тамыры кичəге шатлык иде. Шатлык уртак 

була. Ə кайгы кешелəрне гел аерым-аерым эзлəп йөри икəн шул”, – дип 

тəмамлый язучы хикəясен. Сəгыйрь тормышы – башка миллəт хатын-

кызына өйлəнү, йортка керү, гаилə башлыгы була белмəүнең ачы 

мисалы ул. 

Җыеп əйткəндə, хикəяченең сурəтле фикерлəвенə үткəн заман 

хəллəре хакында хəзерге чор позициясендə торып уйлану, аларны дөрес 
бəялəү, язучы теленə исə җиңелчə шаярту, йомшак һəм ачы көлү хас. Бу 

яктан мин аның язу стилендə, фикерлəү сөрешендə И.А.Бунин, 

М.С.Мəһдиев, А.М.Гыйлəҗев иҗатларына хас уртак чалымнар, уй-хис 

бергəлеген тоям. 

Тəлгат Галиуллин үзен роман жанрында да уңышлы сынады: 

кызган табадан төшкəн кайнар коймак шикелле “Тəүбə” (1996), “Элмəк” 

(1997), “Төнге юллар” (2003) романнары бер-бер артлы басылып торды. 

Нəтиҗəдə үзен сəлəтле прозачы итеп танытты. Ниһаять, безнең миллəт 



тə бу роман-трилогия йөзендə үз тормышының лаеклы чагылышын 

тапты.  

Гомумəн, 1990 еллар татар прозасында роман жанры да җанланды. 

Моңа күз йомып булмый. Бу күренеш бигрəк тə 1996-1997 елларда 

көчəйде. Мəсəлəн, шул ук 1997 елда “Казан утлары” журналының 1-8 

саннарында бер генə повесть тə юк. Сан саен татар романнары тезелеп 

киткəн: Т.Галиуллин “Элмəк”, К.Миңлебаев “Бакый”, Зөлфəт “Гөнаһ”, 

Р.Сибат “Исабəт”. 

Шулар арасында аеруча Т.Галиуллин, Зөлфəт романнары җылы 

кабул ителде. Ни өчен? Чөнки татар укучысы моңарчы рус телендə 

басылган Александр Гуровның “Красная мафия”, “Я – вор в законе” 

əсəрлəре һəм Италия, Америка мафиозилары турындагы документаль 

китаплары, талантлы миллəттəшебез Рауль Мир-Хəйдəровның гомуми 

тиражы 5 миллион данəгə җиткəн “Пешие прогулки” (1988), “Двойник 

китайского императора” (1989), “Масть пиковая” (1990), “Судить буду 

я” (1992), “Ранняя печаль” (1996), “За всё – наличными” (1997) 

романнары белəн таныш булса да, милли əдəбиятыбызда əлеге мохитны 

үзəккə алган əсəрлəр юк дəрəҗəсендə иде. Шуңа күрə татар-рус 

мафиясе, замана байлары хакында үз ана телендə укырга сусаган 

укучыбыз Тəлгат Галиуллинның “Тəүбə”, “Элмəк”, “Төнге юллар” 

романнарын бик көтеп алды. Бу əсəрлəрнең əдəби-эстетик кыйммəте – 

бүгенге тормышта байлыкка, акчага табыну проблемасын кыю 

яктыртуда, татар əдəбиятында базар икътисады, эшмəкəрлек, эшкуарлар 

дигəн яңа теманы күтəреп чыгуда, прозабызда яңа тип саналучы Сəет 

Сакманов исемле замандашыбызның каршылыклы образын тудыруда, 

аның характерын ачуда. Миңа калса, геройның прототибы – итальян, 

американ фильмнары үрнəгендə, 1990 елларда Алабуга янында, 

“вольво” машинасында атып үтерелгəн Татарстан Югары Советының 

элеккеге депутаты, алыпсатар Сəид Гафиатуллин [3, 125 б.].  

 Равил Габдрахман улы Фəйзуллинның “Сайланма əсəрлəре”нең V 

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...” [4].  

Галим-публицист “Тарихыңны онытсаң – юк килəчəгең...” дигəн 

мəкалəсендə (1992) Рабит Батулланың “Сөембикə кыйссасы” романы, 

Əхмəт Рəшитовның “Сөембикəнең Казан халкы белəн хушлашуы” 

поэмасы, Флүс Латыйфинең “Хыянəт” тарихи романына һəм билгесез 
рус елъязмачысының “Казан патшалыгы турында кыйсса”сына 

(профессор Н.Водовозов аны хəзерге рус теленə тəрҗемə итеп, 1959 

елны бастыра) төпле бəя бирə [5]. 

Татарстанның халык язучысы Гариф Ахунов əйткəнчə, Тəлгат 

Галиуллинның “эшлəгəн эше таулар кадəр” [6]. Ун гасырдан артык бөек 

тарихы булган татар əдəбияты аны олы шəхес итеп тудырды.  

Т.Галиуллин, кайбер мактанчык, борыны күтəренке 
“профессорлар”дан аермалы буларак, вакчыл галим түгел. Ул 

андыйлардан ике башка югары тора. Ул – тузга язмаган сүзлəрдəн, 

төрле гайбəтлəрдəн өстен кеше. 1986 елда аны кара көнчеле 

хезмəттəшлəренең гайбəте – шикаяте – аркасында ректорлыктан 

алганнар. Ул – үз дəрəҗəсен яхшы белүче, горур кыяфəтле, баш бирмəс 

зат.  

Тəлгат Галиуллинда пассионарлык энергиясе кайнап, ташып тора. 

Ул – хəзерге татар əдəбият белеме фəнендə əйдəп баручы галим, 

башкаларны үз артыннан ияртүче лидер. Конкрет фəнни проблеманы 

чишү өчен үз тирəсенə яшь белгечлəрне туплый белə. Поляк-совет магы 

Вольф Мессинг кебек аудиторияне кулда тота: ул сөйлəгəндə галим-



голəмə, студент-аспирантлар аның авызына гына карап тора, чыгыш 

ясаганда аны зур игътибар белəн тыңлыйлар. 

Тəлгат абый белəн кара-каршы утырып, əдəбият дөньясы һəм 

язучыларның бүгенге аяныч хəллəре, миллəт эшлəре турында яки сəяси 

темаларга иркенлəп, тəмлəп сөйлəшеп була. Ул, чыннан да, кешелəрдəн 

ялыкмый, чөнки аралашырга ярата. Күп сөйлəп башкаларны да 

туйдырмый. Ул – кызыклы, белемле əңгəмəдəш. Сине бүлдермичə 

игътибар белəн тыңлый белə, теге яки бу мəсьəлə буенча саллы сүзен 

əйтə, проблеманы хəл итү юлларын күрсəтə, кирəк чакта дөрес киңəш 

бирə, көлдереп алырга да онытмый...   

Галимнең əдəби тəнкыйть мəкалəлəрендə тикшеренү объектына 
элəккəн урта һəм өлкəн буын əдиплəрнең үзлəренə дə, əсəрлəренə дə 

гадел хөкем чыгарыла, яшь шагыйрьлəр дə үз иҗатларына карата аның 

хак бəясен алуга өметлəнəлəр.   

Бар булмышыгыз һəм əзер калыпларга, рəсми кысаларга сыймаган 

шундый Тəлгат Галиуллин булуыгыз өчен, шулай зыялыча яшəвегез 
һəм рыцарьча көрəшүегез өчен, кыю, тирəн фикерле фəнни-

публицистик мəкалəлəрегез белəн вакыт-вакыт миллəтебезне 

сискəндереп чаң сугуыгыз өчен, кыскасы, Тəлгатлыгыз өчен мең 

рəхмəтле без сезгə!  

Мөхтəрəм Тəлгат Нəбиулла улы бүген дə иҗади хыяллар белəн 

яши, яңа əдəби əсəрлəр яза. Остазым, Аллаһы Тəгалə сезгə үзенең илһам 

чишмəсеннəн тəнгə шифалы, сихəтле суын эчертеп, иҗат 

канатларыгызны тагын да ныгытсын, килəчəктə дə иҗат чишмəлəрегез 
мул булып, ургылып аксын! 
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