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Кереш 

 

 

 

Хҿрмҽтле студент! 

Язучы-публицистның иҗат җимешлҽрен дикъкать белҽн тыңлаучы да, 

уңай бҽялҽүче дҽ, кирҽк чакта тҽнкыйтьлҽүче дҽ кирҽк. Мҽсҽлҽн, 1956 елда 

Мҽскҽүнең Щепкин исемендҽге театр училищесенҽ укырга кергҽн Фирдҽвес 

Ҽхтҽмова тҿркемдҽше Туфан Габдулла улы Миңнуллин ҿчен шундый кеше 

булган. 

“Фирдҽвес ханымның холкы җайлы тоелгандыр, Туфан Миңнуллин язган 

бер хикҽясен иң беренче аңа укый, аның күзлҽрендҽ сыный торган була.  

– Тҽнкыйть сүзлҽре ҽйтҽ идегезме Туфанга? – дип сорыйм да,  Фирдҽвес 

ханым елмаеп:  

– Кая инде каршы ҽйтү, курка идем мин аңардан, – ди. – “Туфан, 

бастылармы хикҽяңне?” – дип сорыйм да: “Юк!” – ди дҽ Туфан: “Басарлар 

ҽле, басмый кая китсеннҽр!” – дип куя. Һҽм чынлап та шулай булды...” 

(Галиев М. Бибидҽн – Бибинургача // Татарстан яшьлҽре. – 2009. – 17 окт.) 

1990 елда, мин Арча районының Галиҽсгар Камал исемендҽге Сикертҽн 

тугызеллык мҽктҽбендҽ укыганда, “Яшь ленинчы” (хҽзерге “Сабантуй”) 

газетасының “Зирҽклҽр, тапкырлар клубы”нда (ЗТК) катнашып җиңү 

яуладым. Баш редактор Роберт Мҿгаллим улы Миңнуллиннан “Рҽхмҽт хаты” 

һҽм, күрҽсең, Ат елы булганга елкы рҽсеме тҿшерелгҽн берничҽ календарь 

алдым. Шатлыктан башым күккҽ тигҽн иде. Тагын да рухланып китеп, кулым 

калҽмгҽ үрелде. Тугызынчы сыйныфны тҽмамлаган шул җҽйне “Ат язмышы” 

дигҽн беренче хҽбҽрем “Арча хҽбҽрлҽре” район газетасында басылып та 

чыкты. Шулай итеп, иҗат юлын сайладым һҽм моңа һич үкенмим. 

 “Вакыты гаҗезем” (“Аптыраулы вакытым”) шигырендҽ Г.Тукай үзенең иҗат 

процессын, иҗат лабораториясен тасвирлап болай дигҽн: 

“Тапдисҽм маузуг, язарга аптырыйм: 

“Кай тҿшеннҽн мин моны (дим) лҽктерим?” 

Ул йозак тҿсле миңа, юк ачкычым, 

Я биек сҽт, юк менҽргҽ баскычым. 

Я кҿймҽ ул, юк янымда ишкҽгем; 

Шул рҽвеш эчтҽ кала күп хислҽрем”. 

(Сүзлек: маузуг – тема, сәт – койма.) 
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I бүлек. Нурихан Фҽттахның иҗат серлҽре 

 

 

Язучы булыр ҿчен Ходай биргҽн сҽлҽттҽн тыш, ҽдҽбият дҿньясына аяк 

басканда ҿлкҽн ҽдиплҽрнең дҽ җылы сүзе, хҽер-фатихасы кирҽк. 

“Чыннан да, безнең халыкта элек-электҽн “Ҽби”, Гомҽр Бҽширов, 

Ҽмирхан Еники, Сибгат Хҽким кебек ярдҽмчел һҽм аңлы, киң күңелле 

кешелҽребез булмаса, без, күрҽсең, бүгенге кҿнебездҽ ирешкҽн нҽрсҽлҽрнең 

күбесеннҽн мҽхрүм булган булыр идек. 

Язучы булу ҿчен күп нҽрсҽ талҽп ителҽ. Моның ҿчен иң ҽүвҽл табигый 

талант һҽм тырышлык кирҽк. Лҽкин сине аңлаучы, кирҽк чакта сиңа ярдҽм 

кулы сузучы халкың, – ҽйе, халкың! – булмаса, ялгыз талант белҽн генҽ ҽллҽ 

ни ерак китеп булмый”, – дип язган Нурихан Фҽттах “Үзем генҽ түгел” 

истҽлегендҽ [1, 366]. 

Н.Фҽттахка ҽнисе атны ярату, аңа хҿрмҽт белҽн карау хисен кечкенҽдҽн 

сеңдергҽн. Нуриханның анасы – Нурттин кызы Салика – кияүгҽ чыгар 

алдыннан тегермҽнгҽ килгҽн булачак ире Садырлиманны күреп, үзен дҽ, 

җирҽн атын да ошаткан. “...Шулай да гомере буена ул яратып, сагынып 

ҽткҽйнең шул сҿйкемле атын сҿйлҽде. Атларга карата аның күңелендҽ 

искиткеч бер җылылык хисе бар иде. Күчтавылдагы тормышын искҽ 

тҿшергҽндҽ генҽ түгел, Янтыкта үткҽн бала чаклары турында сҿйлҽгҽндҽ дҽ 

аның телендҽ гел атлар булды. Ул аларның тҿсен, буен-сынын, 

кыланышларын үзенчҽ матур итеп, сагышланып сҿйли белҽ торган иде.” [1, 

382] 

Беренче ҽсҽрен бастырганда язучының үзсүзле (яхшы мҽгънҽсендҽ), 

принципиаль булуы бик мҿһим, чҿнки яшь калҽм иясенҽ, гадҽттҽ, ясалма 

киртҽлҽр куялар. Ҽйтик, Нурихан Фҽттахка “Сезнеңчҽ ничек?” исемле тҽүге 

романын бастыру җиңел булмаган.  
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“1955 елда мин беренче зур күлҽмле ҽсҽремне тҽмамладым. Романны иң 

элек Габдрахман Ҽбсҽлҽмов укып чыкты. Ниндидер бер җыелышта ул мине 

мактап телгҽ алды. Шуннан соң яшь иптҽшнең беренче романын башкалар да 

укыдылар, яраттылар, мактадылар, лҽкин... бастырырга ашыкмадылар. Ни 

ҿчен дигҽндҽ, романның телендҽ-стилендҽ “фольклор материаллары” 

кирҽгеннҽн артыграк булып чыккан иде. Аннан соң авыл тормышын да автор 

үзенчҽрҽк тасвирлаган иде. Яшь иптҽшкҽ романның телен беркадҽр 

үзгҽртергҽ, кайбер нҽрсҽлҽрне сызып ташларга киңҽш иттелҽр. Лҽкин автор 

бернҽрсҽ дҽ үзгҽртергҽ телҽмҽде. Журнал редакторы Гази Кашшаф та алай 

артык күндҽмнҽрдҽн түгел иде. Романны бастырудан ул бҿтенлҽй баш тартты 

һҽм менҽ шунда Язучылар союзының ул чактагы председателе Гомҽр абый 

Бҽширов бар җаваплылыкны үз ҿстенҽ алып, романны шул кҿенчҽ бастыруга 

иреште.” [1, 364] 

Аннары да аңа матур ҽдҽбият дҿньясы барлык ишеклҽрен тиз генҽ, 

җайлы гына ачмаган. Н.Фҽттах “Сызгыра торган уклар” тарихи романының 

беренче ҿлешен тҿзҽтеп, 19 (!) тапкыр күчереп язган.  

“Мисал ҿчен “Сызгыра торган уклар” романының басылу тарихын искҽ 

тҿшерергҽ була. Роман “Казан утлары”нда инде китте дигҽндҽ, тоткарланып 

калды. Мҽсьҽлҽне ачыклау ҿчен, ягъни редактор белҽн автор арасындагы 

бҽхҽсне хҽл итү ҿчен Язучылар союзына мҿрҽҗҽгать итҽргҽ туры килде. 

Кулъязманы Союз идарҽсе һҽм редколлегия ҽгъзалары укып чыкты. Романны 

тикшерү ҿчен махсус утырыш җыелды һҽм бер-ике кешене исҽплҽмҽгҽндҽ 

барлык язучылар авторны яклап чыктылар. 

...язучыларның күпчелеге бездҽ татар ҽдҽбиятының, татар культурасының 

үсүе ҿчен чын күңелдҽн янып яшҽүче кешелҽр. Уртак кайгыны, уртак 

мҽнфҽгатьлҽрне алар һҽрвакыт үз кайгыларыннан, үз мҽнфҽгатьлҽреннҽн 

ҿстен куялар һҽм кирҽкле ҽсҽр турында сүз барганда ныклык, 

принципиальлек күрсҽтҽ белҽлҽр. Моның шулай икҽнлеген миңа берничҽ 

мҽртҽбҽ “үз җилкҽмдҽ татырга” туры килде. Миңа ҿлкҽн буын калҽмдҽшлҽр 

дҽ, кордашлар да, шулай ук яшьлҽр дҽ, гомумҽн, күп булышлык 

күрсҽттелҽр...” [1, 365] 

Яшь калҽмчене иҗатка рухландыручы да, аңа илһам нуры ҿлҽшүче дҽ, 

кайвакыт иҗат стимулы тудыручы да бик кирҽк. Мҽсҽлҽн, Нурихан Фҽттах 

яза:  

“...1940 елны, ахрысы, “Яшь ленинчы”да минем ҿч-дүрт юллык хҽбҽрем 

басылды. Ул чактагы куанычны хҽзер инде сҿйлҽп торуның кирҽге юк, дип 

уйлыйм. Тик шунысын ҽйтмичҽ мҿмкин түгел: бҿтен мҽктҽптҽ бу үзенҽ күрҽ 
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бер вакыйга булды. Озын тҽнҽфестҽ бик күп укучыларны линейкага җыеп, 

завуч Баямый Мҿслимов абый мҽкалҽне кычкырып укып чыкты.  

Минем түбҽ күккҽ тиде. Ничектер бер җаен табып, кыюланып, мин 

Баямый абыйга моңарчы беркемгҽ күрсҽтмҽгҽн шигырь дҽфтҽремне бирдем. 

...Шигырьлҽрне укып чыккач, минем белҽн сҿйлҽшеп утырды, киңҽшлҽр 

бирде.” [1; 362 б.] 

 

 

 

 

Кулланылган ҽдҽбият 

 

 

1. Фҽттах Н.С. Сайланма ҽсҽрлҽр: 5 томда. V т. К.: Татар. кит. нҽшр., 

2002. 400 б. 

 

 

 

Белемнҽрне тикшерү ҿчен сораулар, 

мҿстҽкыйль эшкҽ биремнҽр 

 

 

1. Нурихан Фҽттах иҗатының серлҽре нидҽн гыйбарҽт?  

2. Аның ҽдип буларак танылуына кемнҽр булышкан? Ул нинди тормыш 

шартларында язучы булып формалашкан? 

3. Авторның “Фест дисбесе” дигҽн фҽнни-публицистик хезмҽте белҽн 

танышыгыз. 
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II бүлек. Мҿхҽммҽт Мҽһдиевнең иҗат лабораториясеннҽн 

 

 

Булачак ҽдип күңеленҽ бала чакта ук, гадҽттҽ, ҽнисе зур йогынты ясый, 

ҽдҽби оеткы салып калдыра. Мҽсҽлҽн, анасы Рабига абыстайның кышкы озын 

кичлҽрдҽ күрше ҽбилҽр белҽн бергҽ Кол Галинең “Йосыф кыйссасы”н 

кҿйлҽвен М.Мҽһдиев тыңлап үскҽн (бу хакта ул “Торналар тҿшкҽн җирдҽ” 

лирик-документаль повестендҽ яза). 

Язучыны ҽсҽр язуга тирҽ-юньдҽ яшҽүче кешелҽр дҽ, аларның фикер һҽм 

гамҽллҽре дҽ этҽрҽ: 

 “Ҽгҽр кешелҽр миңа күпме ҽдҽби материал биргҽннҽрен белсҽлҽр иде, 

минем белҽн елмаеп кына, хҽл-ҽхвҽл сҿйлҽшеп кенҽ яшҽрлҽр иде. “Ах, 

кызганыч бҽндҽлҽр, кызганыч бҽндҽлҽр” – дигҽн Гафур Колҽхмҽтов.” [1; 306 

б.] 

 Язучыга ҽсҽре ҿчен материалны тормыш үзе бирҽ, мҽсҽлҽн: 

“9.II.1979  

1970 елда ел башыннан мине бик каты кыйный башладылар. Бер мҽкалҽм 

ҿчен. Шуннан мин неблагонадѐжныйлар исемлегенҽ кердем. (Хҽзер ул 

мҽкалҽне рҽхҽтлҽнеп цитировать итҽлҽр.) Шул елны ҽни бик каты авырый 

башлады. Саташа башлады... Шул чорда мин “Фронтовиклар” дигҽн роман 

яздым. Хҽзер шуның икенче изданиесен ҽзерлҽп утырам – шаккатарлык! 

Ничек яздым икҽн? Ҽгҽр мине тормыш шулай кыйнамаган булса, мин аны яза 

алыр идемме икҽн?..” [1; 306 б.] 

Минемчҽ, М.Мҽһдиевнең “Торналар тҿшкҽн җирдҽ” повестен иҗат итүе 

кызыклы, үзенчҽлекле тарихка ия. Ҽсҽрне язарга ҽзерлек менҽ ничек барган:  

“IХ. 1977  
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В.Солоухинның “Капля росы” дигҽн романын укыйм. Ҽгҽр безнең авыл 

турында язсаң, болай булыр иде. 

1. Бик ерактан кайтканда, кышкы бураннарда Сафыйларның уты күренҽ 

иде. Сафый хатыны белҽн апасы юлда очрамый калмыйлар иде. Багана 

умарталар, комган белҽн җилҽккҽ бару, савыт-саба юк, ул чишмҽ белҽн яши – 

рухи дҿньясы. Иске мунчаларында җен бар, таллар утырта, кара чыршы, карга 

оясы, зиреклҽр, Югары су буенда ул утырткан таллар.  

(Ҽсҽрендҽ Сафый чишмҽсен тасвирлаганда автор боларны тҽфсилле 

куллана. – И.Ф.) 

2. Гатият абзый, затлы рҽвеш. Уральск тормышын сҿйли, суыкта эскерт 

салганда үрдҽк кыздырып ашау турында тҽмлҽп сҿйли, авызга егып салалар, 

ди. 

Тҽкҽ сҿзгҽнне шҽплҽп сҿйли...  

(Авылдашым тегүче Гатият абзыйның Җаекта яшҽгҽндҽ Г.Тукайга чалбар 

тегеп бирүен яза ҽдип. Ҽлеге тарихи-документаль мҽгълүмат хакында автор 

үзенең бер мҽкалҽсендҽ тулырак сҿйли. – И.Ф.) 

3. Мҽрфугатти. Җилҽккҽ йҿри. Аерым күлмҽге бар.  

(Шул рҽвешле, автор безнең күрше Мҽрфуга ҽби образын тудыра. – И.Ф.) 

4. Зҿлфия – талант. Газиз хатыны ничек кычыткан белҽн чакты. 

Юмартлыгы. Кыр үрдҽге дип кеше үрдҽген... Сугыш вакытында авырый 

башлады.  

(Болар бар да дҿрес, чҿнки ҽбием Фҽсҽхҽтбану да бу хҽллҽрне сҿйли иде. 

– И.Ф.) 

5. Хҽдичҽтти. Артистка. Мҽгъсүмне мҽче алырга чыгара. Мине яңа 

күлмҽк кигҽч. Мансур белҽн без кҿнбагыш башын урлагач, ҽни янына кереп... 

Ике малайсыз калды.  

(Бусы да хак сүзлҽр. – И.Ф.) 

6. Нотфи. Бездҽ кунак, ҽйдҽгез.  

(Нотфи – безнең авыл кешесе иде. – И.Ф.) 

7. Ҽскый. Безнең ат сезнең келҽттҽ юкмы? Ҽллҽ нинди кҿннҽр булыр ҽле, 

Шҽвҽли... дип, бригадирны тынычландырып сүндерҽ, ут булып килеп кергҽч.  

(Ҽскый ага авылыбызның Түбҽн очында яшҽгҽн, уллары – балта остасы 

иде. Шҽвҽли карт, чынлап та, сугыш вакытында безнең авылда бригадир 

булып эшлҽгҽн. – И.Ф.) 

8. Хҽлил абзый. Кибеттҽ кыяр тота, илле генҽ грамм кабып куя. Тегүче – 

военком, РИК председателе һ.б.  
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(Хҽлил абзый Гҿберчҽк кибетендҽ сатучы булган. Ул, оста тегүче 

буларак, районның хҽрби комиссары, башкарма комитеты рҽисе һ.б. зур 

кешелҽргҽ кием-салым теккҽн. – И.Ф.)  

Бҽрҽңге черегҽч – кҿне туры килмҽде. Кайтып кергҽндҽ, балалар койма 

ҿстендҽ бҽрҽңге боламыгы ашап утыралар. Малае алдынгы тракторист.  

(Хҽлил абзыйның улы Хҽйбин исемле фронтовик иде, башта тракторчы, 

аннары гаражда механик һҽм минем ҽти белҽн бергҽ газовик булып эшлҽде. 

М.Мҽһдиев аңа багышлап “Исҽнме, Кҽшфи абый!” дигҽн повесть язды. – 

И.Ф.) 

9. Насый, Биби. Берсе – историк, икенчесе – врач. Черемховода су кызыл. 

Бибинур – аяк бозылса, сыер бозауламаса һ.б.  

(Ҽсҽрнең “Черемховода су кызыл” дигҽн бүлегендҽ автор анда суның ни 

ҿчен кызыл тҿстҽ икҽнлеген дҽ, Урал якларында яшҽгҽн Насый абзый белҽн 

Бибинур апаның ачы язмышын да, авылдашларына карата кылган 

игелеклҽрен дҽ тасвирлап уза. – И.Ф.) 

10. Безнең ҽни бҿтен кешенең серен үзенҽ сеңдереп дҿньядан китте.  

(Язучының ҽнисе Рабига 1928 елга кадҽр Гҿберчҽктҽ абыстай, ҽ аның ире 

Сҿнгатулла – мулла булып торган, шуңа күрҽ Рабига ҽбине безнең авылда 

хҿрмҽт йҿзеннҽн “абыстай” дип йҿртҽлҽр иде. Гыйлемле абыстай, ҽлбҽттҽ, 

күпне белгҽн, укымышлы булган. – И.Ф.) 

11. Ҽптел абзый. Каланчада Герман пленын сҿйли.  

(Чыннан да, туган авылыбызда бик биек янгын каланчасы бар иде. Ҽптел 

абзый янгын сүндерүче саналган. – И.Ф.) 

12. Гҽптрҽкыйп. Баланы мичкҽ тыгу. Сҽгыйдуллалар ҿендҽ җылавы. 

Сугыш вакытында миңа ипи ашатуы.  

(Дҿрестҽн дҽ, Гҽптрҽкыйп зҽгыйфь бала булып туа, аны агач кҿрҽккҽ 

салып, җылы мичкҽ тыгып алалар. Сабый чагында үлемнҽн исҽн калган шул 

малай сугыш чорында М.Мҽһдиевкҽ ипи ашатып, аны ачлык патшасыннан 

коткарып калган. – И.Ф.) 

13. Ат куу. Кҿлтҽ кертү. Болында беренче тапкыр печҽн чабу.  

(Сугышка кадҽр һҽм сугыш чорында авыл малайлары җҽйге тҿндҽ колхоз 

атларын ашатырга алып чыкканнар, атка тҿяп кҿлтҽ керткҽннҽр, печҽн 

чапканнар. – И.Ф.) 

14. Клуб җимерелү.  

(Сугыш чорында безнең авылда клуб җимерелү – тарихи факт. Икенче 

катта урнашкан башлангыч мҽктҽптҽ концерт ҽзерлҽүчелҽр бию ҿйрҽнгҽндҽ 

клубның түшҽм такталары тҿшҽ башлый. Паника вакытында дҽррҽү купкан 
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халык ишектҽн чыкканда туганыбыз Сҽлимҽ ҽбинең кечкенҽ кызын таптап 

үтергҽн. – И.Ф.)  

15. 1943 елда колхоз бҽйрҽме. Ногман, Нигаҗ биилҽр.  

(Ногман ага – безгҽ туган, чҿнки хатыны Миңкамал безнең Фҽһеметдин 

бабайның бертуган апайсы иде. Язучы Гариф Ахунов та ҽнисе ягыннан 

Ногман абзый белҽн туган иде, исҽн чакта аларга кайткалап йҿрде. – И.Ф.) 

16. Тупы урманы, юкҽлек,  ...тҿпкел арты, таллык юлы, чырагач, визир 

юлы, казган юл. Тҿп чыгару.  

(Бездҽ тополь агачын тупыл, тополь урманын тупы урманы дип ҽйтҽлҽр. 

Юкҽлектҽ колхоз чүнлеге урнашкан иде, анда безнең Фҽһеметдин бабай 40 

елдан артык умартачы булып эшлҽде. Ул чүнлеккҽ ҽти мине дҽ, бала чагымда, 

күп тапкырлар алып менеп, яңа аерткан бал ашатты. Кызганыч, инде хҽзер 

умарталык юк. Миңа таллык юлы шулай ук таныш. Безне пионер чакта 

Чырагачка алып менделҽр. Визир юлы – минем ҿчен серле юл, чҿнки аңа 

һаман да барып җиткҽнем юк ҽле. Тҿп чыгару кебек авыр эш белҽн 

авылыбызның берничҽ буыны шҿгыльлҽнгҽн. – И.Ф.) 

*** 

Авылга бүре килүне язарга. Аннан ничек итеп мин бүре күрдем: 

1. Борчак урлаганда – утлар. 

2. Кҽнүшни янында. 

3. 9 бүре.” [1; 299-300 б.] 

 “Торналар тҿшкҽн җирдҽ” ҽсҽре ҿчен ҽдҽби материал җыйганда 

М.Мҽһдиев үз кҿндҽлегенҽ болай теркҽп куйган:  

“1943 елгы Арча-Күпербаш юлын язарга. Телефон баганалары ничек 

сызгыралар. Без ҽни белҽн печҽн сатарга килдек, чана тартып. Зҽйнҽпбикҽ 

апаларда ничек кундык, базарда чүмеч ала яздык. Кайтышлый Күпербашка 

кереп чҽй эчтек. Юл буе телефон чыбыклары сызгырды, андый җил ҽле дҽ 

бармы? Шуны ишеткҽнем юк...” [1; 304 б.] 

Дҿрестҽн дҽ, ҽдип телефон баганалары сызгырывын сурҽтлҽгҽндҽ бу 

мҽгълүматны ҿлешчҽ кулланган. 

Яки: 

“Авыл турында язганда искҽ алырга: ...Зҿлфия. Аның бҿтен тормышын, 

булганлыгын, ҽдип-фольклорчы, табигать баласы икҽнлеген, чыршы 

башыннан карга күкҽе, җилҽк җыю, кыр үрдҽге тоту, ҽрекмҽн белҽн киенүе... 

һ.б., һ.б. Трагический финал.” [1; 306 б.] 

Чыннан да, автор повестьнең “Зҿлфия” исемле бүлегендҽ нигездҽ шушы 

ҽйберлҽрне тасвирлаган. 
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М.Мҽһдиев оныткан кайбер моментларны “Торналар...”га ҿстҽргҽ дип 

язып куйган: “1944 ел җҽенең мул чирҽмле Чҿмҽ Елга ындыр арты. Мин 

ҽтинең башына җиткҽн председательнең ҿенҽ кермим, яшьтҽш кереп катык 

ашап чыга. Мине кыстап карый – мин ач кҿе шул чирҽмдҽ ятып торам. 

Керсҽм, мине дҽ ашатырлар иде. Ҽмма мин ач, горур калдым. Шул вакытта 

минем ачлыкны теге явыз күрмҽде, мин аны җиңдем.” 

 “Торналар...”га керми калган кызыклы күренешлҽр дҽ бар икҽн: “авыл 

хатынының кич токмач җҽюе; катыклы аш ашаган мужикның капка тҿбенҽ 

чыгып утыруы; сыерга үгез ияргҽн, үгез озата кайткан; мужик сҿенҽ – сыер 

кысыр калмаячак. 

Кышкы кич – керосин лампасын кич утырырга ҽзерлҽү шатлыгы, 

поэтикасы.” [1; 316 б.]  

Язучы “Бҽхиллҽшү” моңсу повестен иҗат иткҽндҽ үз кҿндҽлегеннҽн 

мондый язманы файдаланган:  

“Ач вакытта, гадҽт буенча, озын тҽнҽфестҽ ҿйгҽ йҿгереп кайттым. 2 нче 

класста укыйм, ҽти тҿрмҽдҽ, ҽни 4-5 баланы туйдырырга тиеш. Беркем 

эшлҽми. Фашистик алым белҽн безне изҽлҽр. Ҽни ҽҗҽткҽ он эзлҽп чыгып 

киткҽн икҽн дҽ кайтып керде. Мин ишек янында сҿялеп торам. Ҽни берни дҽ 

тапмаган. Шунда ҽни мине кочаклап елады, и бала, сиңа нҽрсҽ ашатыйм инде 

мин, дип. Мин дҽ еладым да мҽктҽпкҽ кереп киттем. Башка кҿнне озын 

тҽнҽфестҽ ҿйгҽ кайтмадым. Проклятие Сталину! Кабҽхҽт, иблис.” [1; 304 б.]  
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Белемнҽрне тикшерү ҿчен сораулар, 

мҿстҽкыйль эшкҽ биремнҽр 

 

1. Мҿхҽммҽт Мҽһдиевнең иҗат лабораториясенҽ хас үзенчҽлеклҽрне 

ҽйтегез. 

2. Язучыга осталык каян килҽ? Язучы осталыгын барлыкка китерҽ торган 

эчке һҽм тышкы факторларны санагыз.  

 

 

 

III бүлек. М.Мҽһдиев иҗат портретына эскизлар 

 

“Сөт калыр, Ватан китәр!” [1] 

Дҽрдмҽнд. 

 

Узган гасырның 80-90 елларында безнең прозада дҽртлҽнеп һҽм 

илһамланып иҗат иткҽн язучыларның берсе Мҿхҽммҽт Мҽһдиев иде. ХХ г. 

татар ҽдҽбияты тарихына М.Мҽһдиев исемле ҽдип классик булып кереп 

калды. 1981 елда “Казан утлары” журналы битлҽрендҽ уздырылган 

“Проблемаларның үзҽгендҽ – кеше. Ҽдҽбиятта яңалык тойгысы” дигҽн 

бҽхҽстҽ катнашып, “Кайчан безнең китабыбызны, Айтматов китаплары кебек, 

чиратка язылып укый башларлар?” [2] дигҽн риторик сорау куйган сүз 

остасының инде бүген үз ҽсҽрлҽрен китапханҽлҽрдҽ студент-аспирантлар 

чиратка язылып укыйлар. 1990 елда Г.Тукай исемендҽге дҽүлҽт бүлҽгенҽ лаек 

булган М.Мҽһдиев иҗаты, аерым алганда, “Бҽхиллҽшү” повесте – 

ҽдҽбиятыбыз казанышы. “Халык улы” язмасында аның иҗатын югары 

бҽялҽгҽн Татарстанның беренче президенты Минтимер Шҽймиев хаклы: 

“Республикабыз районнарында йҿргҽндҽ мин ҽледҽн-ҽле Мҿхҽммҽт 

Мҽһдиевне хҽтергҽ тҿшерҽм. Татарстанның һҽм аеруча авыл җиренең 

табигатен, ямьлелеген, авылда туып-үсеп тҽ күплҽребез күрҽ, тоемлый 

алмаган матурлыгын тасвирлап бирүдҽ, белмим, аңарга тиңлҽшкҽн башка 

берҽү булдымы икҽн?” [3; 7] 

М.Мҽһдиев алтмышынчы еллар ахырында ҽдҽбиятка килҽ. Аның берничҽ 

кыска хикҽясе “Казан утлары” журналының 1967 елгы 5 санында басыла. 
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Шул ук басмада, алтмыш сигезенче елның бишенче санында, Мҽһдиевне 

язучы-прозачы итеп таныткан “Без – кырык беренче ел балалары” повесте 

дҿнья күрҽ. Сугыш шартларында Ташлытау (хҽзерге Үрнҽк бистҽсе, аннары 

Арчага күчерелгҽн) педагогика училищесендҽ белем алган егетлҽрнең 

интернаттагы яшҽешен, дҿньяны танып белергҽ, гыйлемгҽ омтылуын, 

гомумҽн, заман сулышын берсеннҽн-берсе кызыклы эпизодлар, тормыш 

детальлҽре, уникаль характерлар аша искитҽрлек җанлы гҽүдҽлҽндергҽн, җор 

тел белҽн язылган җыйнак композицияле бу повестьне ҽдҽби тҽнкыйть татар 

прозасында бер яңалык буларак кабул итҽ. Тҽнкыйтьче Фарваз Миңнуллин 

повестькҽ уңай бҽя биреп, мондый фикер ҽйтҽ: “Без – кырык беренче ел 

балалары” – яшь аралаш кҿлеп язылган, кҿлке белҽн фаҗига чиратлашып 

килгҽн ҽсҽр, үзгҽ бер сагыш, якты моң белҽн сугарылган ҽсҽр. Мин аны 

яшьлекне сагыну җыры дип атар идем” [4]. 

Минемчҽ, иң катлаулы чорда авыл малайларының укуда тырышлыгын 

тҽэсирле итеп тасвирлый алуы – Мҽһдиевнең иҗади уңышы. Автор юморга 

бай теле белҽн вакыйгаларны сурҽтлҽгҽндҽ тҿгҽллеккҽ, кыскалыкка ирешҽ, 

укучы игътибарын һҽрчак тотып тора. 

Популяр ҽсҽреннҽн соң ҽдип тагын да рухланып иҗат итҽ. Тиздҽн 

илленче еллардагы авыл интеллигенциясе, мҽктҽп тормышы, укытучы-

фронтовикларның укыту-тҽрбия ҿлкҽсендҽге фидакарь хезмҽте турында 

“Фронтовиклар” романы (1972) басыла.  

Тематикасы буенча сугыш дҽвере һҽм аннан соңгы авыл кешелҽрен 

үзҽккҽ куеп, чорның иҗтимагый-сҽяси, ҽхлакый-фҽлсҽфи проблемаларын 

анализлаган актуаль яңгырашлы, милли рухлы “Каз канатлары” (1974-1976) 

һҽм сиксҽненче еллар татар авылы чынбарлыгын күрсҽткҽн “Мҽңгелек яз” 

(1982) романнарын, “Кеше китҽ – җыры кала” (1958-1968), “Торналар тҿшкҽн 

җирдҽ” (1979), “Ут чҽчҽге” (1980), “Исҽнме, Кҽшфи абый!” (1982), 

“Бҽхиллҽшү” (1985-1987) повестьлҽрен язып, укучының эчкерсез мҽхҽббҽтен 

яулый. Ҽлеге мҽгънҽле ҽсҽрлҽре белҽн Мҽһдиев ҽдҽбиятыбызның алгы 

сафына чыга.  

М.Мҽһдиев татар ҽдҽбиятының меңъеллык традициялҽре яктылыгында 

галим һҽм язучы булып формалаша. Ул Г.Тукай, Г.Камал, Ф.Ҽмирхан, 

Дҽрдмҽнд, С.Рҽмиев, Г.Ибраһимов, М.Гафури иҗатларын ҿйрҽнгҽч, 35 яшьтҽ 

генҽ ҽдҽби мҽйданга чын-чынлап аяк баса. Ҽлбҽттҽ, аңа күпмиллҽтле совет 

һҽм дҿнья ҽдҽбиятлары йогынты ясамый калмый. Мҽсҽлҽн, Т.Галиуллин 

“Кайда сез, Нҽфисҽлҽр?” мҽкалҽсендҽ [5] Мҽһдиевнең “Торналар тҿшкҽн 

җирдҽ” повестен талантлы рус язучысы И.А.Бунинның “Антон алмалары” 

хикҽясе белҽн чагыштырып, табигать гүзҽллеген сурҽтлҽү ягыннан 
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аваздашлык тоя. Бу фикерен профессиональ тҽнкыйтьче “Кояшлы иҗат” 

истҽлек-язмасында тагын бер кат заман рухында кабатлый: “Соңгы елларда, 

бигрҽк тҽ тҽненҽ яман чир үтеп кергҽч, Мҿхҽммҽт буй-сыны, чандырлыгы, 

туры аркасы, ап-ак чҽче, тирҽнгҽ урнашкан акыллы, мҽгънҽле күзлҽре, 

килҽчҽк кешесе булуы белҽн Хҽсҽн Туфанга охшый барса, эчке бҽйсезлеге, 

буйсынмас, баш бирмҽс менҽзе белҽн урысның бҿек язучысы Иван Бунинны 

хҽтерлҽтҽ” [3; 54].  

М.Мҽһдиевнең барлык ҽсҽрлҽре татар авылы, татар кешесе язмышы 

өчен борчылу хисе белҽн сугарылган, чҿнки коммунизм тҿзергҽ маташу 

дҽверендҽ халкымның ун гасыр дҽвамында тупланган рухи байлыгын туздыру 

– ҽдҽп-ҽхлак кагыйдҽлҽрен сызып ташлау, миллҽт сакчысы булган динен 

оныттыру – нҽтиҗҽсендҽ миллҽттҽшлҽр күңеленең карала баруы ҽдипнең 

йҿрҽген яндырган. Татар авылының бүгенгесен уйлап кҿйгҽн, миллҽтнең 

килҽчҽге ҿчен кайгырып саргайган. Бу хакта ул “Бҽхиллҽшү”дҽ җаны ҽрнеп, 

күңеле сулкылдап елап язды. Чыннан да, Фарваз Миңнуллин сүзлҽре белҽн 

ҽйтсҽк: “Бҽхиллҽшү” – авылның үткҽнен һҽм бүгенгесен, авылның 

авыллыгын, татарның татарлыгын күп еллар буе бҿтен нюанслары белҽн 

сурҽтлҽп килгҽн популяр язучының элекке ҽсҽрлҽреннҽн үсеп чыккан 

повесть. Мең тҿрле җеплҽр белҽн ул М.Мҽһдиевнең моңарчы язган барлык 

ҽсҽрлҽренҽ (“...” һ.б.) тоташып, уралып, чорналып беткҽн. “Бҽхиллҽшү” – 

моңарчы язылган ҽсҽрлҽренең соңгы аккорды” [4; 79]. 

Повестенҽ М.Мҽһдиев нигҽ моңсу исем сайлаган? Беренчедҽн, 

бҽхиллҽшү – кыска, күпмҽгънҽле атама. Икенчедҽн, ҽсҽрне укыганда ҽдипнең 

балачагы һҽм яшьлеге үткҽн 30-50 еллар авылын сагынуы, онытылган гореф-

гадҽтлҽр, авылдашлары белҽн хушлашуы кебек мҽгънҽлҽр барлыгы 

аңлашыла, ягъни исем повесть эчендҽ дҽ кабатлана. “Уңышлы табылган 

исемдҽ автор ҽсҽрнең темасын, идеясен ҽйтеп бирҽ. Исем метафора 

вазыйфасын да, фокус вазыйфасын да үти. Ул ҽсҽрнең фокусы рҽвешендҽ 

бҿтен вакыйгаларны үзенҽ җыеп тора. Исем кыскарак һҽм күпмҽгънҽлерҽк 

булган саен яхшырак. Аның мҽгънҽлҽре ҽсҽрдҽге сүзлҽр, күренешлҽр, 

вакыйгалар белҽн бҽйлҽнешкҽ кереп ачыла. Исемне автор ҽсҽре эчендҽ 

кабатлый” [6]. 

Язучы сиксҽненче еллар татар авылыннан исҽ туган як матурлыгы 

тапмаган, чҿнки тирҽ-юньне – бҽрҽңге бакчаларын, капка-койманы – 

колорадо коңгызы баскан, ул авыл кешесенең икенче икмҽген ашап, бҽгырен 

телгҽли. Күрше Казаклар авылының ындыр артыннан Гҿберчҽккҽ кайта 

торган юл буйлап Мҿхҽммҽт ага улы Искҽндҽр белҽн велосипедларын 

җитҽклҽп җҽяү атлаганда шытырт-шытырт китереп бҽрҽңге кортын 
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таптыйлар икҽн, ҽ велосипед шиннарының челтҽрле сырларына сытылган 

колорадо коңгызы тулган. 

М.Мҽһдиев авыл һҽм шҽһҽр тормышын күзҽтҽ белгҽн: саладагы 

үзгҽрешлҽрне тиз күргҽн, кала яңалыкларын вакытында ишеткҽн. Сиксҽненче 

елларда модага кергҽн күренешне, ягъни авырлыкларга түзҽ алмыйча 

кайчандыр авылны ташлап чыгып китүчелҽр ҽҗҽл килгҽч, мҽетлҽрен туган 

авыл зиратына кайтарып күмҽргҽ васыять ҽйтүлҽрен тасвирлап уза. Иң гаҗҽбе 

шул – бу мҽрхүмнҽр арасында читкҽ киткҽннҽн бирле бер генҽ тапкыр да 

туган җиренҽ эз басмаганнары бар икҽн! Автор фикеренчҽ, боларны бҿтенлҽй 

гафу итеп булмый, чҿнки балаларын татарча сҿйлҽшергҽ ҿйрҽтмҽгҽннҽр, инде 

оныклары рус телендҽ генҽ аралаша һҽм алар ичмасам елга бер мҽртҽбҽ 

авылга кайтып, ҽби-бабайлары күмелгҽн зиратка барырга кирҽклекне, кабер 

ҿслҽрен коелган яфрактан чистартып гҿл утырту, чардуганнарын буяу, 

каберташларын яңарту, мҽрхүмнҽр рухына сҽдака бирү һҽм дога кылу, корбан 

чалдыру йолаларын һич белми. Кайберҽүлҽр туган җиргҽ сирҽк-мирҽк 

кайткалый икҽн. Ахыр чиктҽ аларны кендек каны тамган газиз туган туфрак 

тарта, аның ҿч аршын җирендҽ мҽңгелеккҽ калырга телилҽр. Мҽсҽлҽн, авыл 

басуында яшел борчак ашап үскҽн Фҽлҽхетдин армиягҽ алынгач, Мҽскҽү 

хҽрби гарнизонында ҿч ел хезмҽт иткҽн. Мҽскҽү ҿлкҽсендҽге бер шҽһҽрчектҽ 

ашханҽдҽ пешерүче Валентина исемле рус кызы белҽн танышкан, бераздан 

аның телевизорлы квартирасына йортка кергҽн, “окрошка” дигҽн суык аш 

ашарга ҿйрҽнгҽн. 

“Лҽкин... борчак басуыннан зур шҽһҽргҽ кисҽк сикереш аның баш миенҽ 

авырга туры килгҽн” [7; 92] һҽм Фҽлҽхетдин ҽти-ҽнисен дҽ, туган авылын да 

оныткан. Марҗага ҿйлҽнүен хҽбҽр итҽр ҿчен, хатыны кушуы буенча гына 

авылга кайткан, картларга килен бүлҽклҽрен тапшырган һҽм икенче кҿнне 

генҽ бары тик урысча бер җҿмлҽ ҽйткҽн: 

“– Я ваш язык забыл, – ди. – Я женился, – ди, – скоро уеду от вас, – ди” 

[7; 93]. 

Күрше Масра авылыннан туганы Фҽтхулла килеп, аны акылга утыртып 

китмҽкче булган. Ҽмма файдасыз: 

“– Син нҽрсҽ... (боларын язып булмый), син нҽрсҽ, ҽ? Син нҽрсҽ? Атаң-

анаң телен оныттыңмы? Нигезеңне оныттыңмы? Каян чыкканыңны  

оныттыңмы? Мин сине... Майть! Изҽм мин сине! Сопляк! Үз телеңдҽ 

сҿйлҽшергҽ хурланасыңмы?.. Майть! Үтерҽм! Бетерҽм мин сине, татар халкы 

моның ҿчен мине судка бирмҽс! Ата-анаңны оныткан син падланы бетергҽн 

ҿчен миңа чуртым да булмас...” [7; 93]. 

Ирексездҽн Дҽрдмҽнднең шигъри юллары хҽтеремдҽ яңара: 
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“Кил, ҿйрҽн, и туган, бер башка телне, 

Бүтҽн теллҽр белү яхшы һҿнҽрдер. 

Катыштырма вҽлҽкин телгҽ телне, 

Тел уйнатмак наданлыктан ҽсҽрдер” [8; 77].  

…Үлҽр алдыннан Фҽлҽхетдиннең дҽ ана теле ачылган: хҽл белергҽ 

килгҽн авылдашына “безнең авылның урман юлындагы басуда үскҽн бер генҽ 

учма яшел борчак” [7; 94] ашыйсым килҽ дип саф татарча ялварган, ҽмма 

карлы кҿз булганга туганы бу гозерне үти алмаган. “Бҽхил булыгыз” [7; 95] 

дип җан биргҽн Фҽлҽхетдин. 

 Авылларның бушап калуын сугыш нҽтиҗҽсенҽ генҽ бҽйлҽп аңлатучылар 

ялгыша дип уйлаган автор, чҿнки Бҿек Ватан сугышыннан соң ҽле җҽен су 

буйларындагы түгҽрҽк уеннар икешҽр ҽйлҽнҽ, ҽ кышын клуб яшьлҽр белҽн 

шыгрым тулган. Лҽкин авыл халкына хезмҽт хакын акчалата түлҽмичҽ, 

таңнан алып Кояш баеганчы хезмҽт кҿненҽ эшлҽтеп, кҿзен туярлык икмҽк 

бирмҽгҽннҽр. Шуңа күрҽ “Оргнабор” аша язылып, яңа завод-фабрикалар 

тҿзелешенҽ киткҽннҽр. Крестьянга 60 еллар башында паспорт бирелгҽч, татар 

яшьлҽре дҽ колхоз “коллыгы”ннан калага агылган. Урбанизация үз чиратында 

бик күп авылларның юкка чыгуына тҿп этҽргеч булды.  

 “Бҽхиллҽшү” повестендҽ М.Мҽһдиев туган авылы, нигезе, нҽсел-нҽсҽбе, 

хезмҽт сҿючҽн авылдашлары белҽн бҽгырьне ҿзгҽлҽрлек итеп хушлаша: 

“Кабартмалар, коймаклар пешкҽн, кҿзге вак яңгырда ризык исе таратып 

утырган туган җирем, кан яңартып яткан элеккеге авылым, хуш! 

Ул эскертлҽрне, ул ризыкларны, кырау тҿшкҽн бҽрҽңге сабагы, баллы 

салам ислҽрен сагынып яшҽвемне гаеп итмҽгез инде...” [7; 252]. 

Язучы сугышка кадҽрге һҽм аннан соңгы татар авылының кҿнитешен 

оста сурҽтлҽп, аны йолалары, гореф-гадҽтлҽре онытылган 70-80 еллар 

авылына шактый дҽрҽҗҽдҽ каршы куйды. Алай гына да түгел, чагыштырма 

ысул ярдҽмендҽ шул заман авылының элеккесенҽ караганда рухсыз булуын 

исбатлады һҽм чорның динсезлек, ҽхлаксызлык, эчүчелек, зиначылык, 

технократизм чирлҽре белҽн авырый торган авылны тизрҽк дҽваларга кирҽк 

дип чаң сукты.     

М.Мҽһдиев ҽсҽрлҽрен җентекле ҿйрҽнү аның иҗатына хас тҿп 

үзенчҽлеклҽрне табарга мҿмкинлек бирҽ:  

 – материал сайлау, аны сҽнгатьчҽ сурҽтлҽү ягыннан кабатланмас ҽдип;  

– ҽсҽрлҽрендҽ сюжет, тҿенлҽнеш, каршылык, иң югары нокта юк;  

– бер вакыйгадан икенчесенҽ, геройдан геройга, чордан чорга, авылдан 

шҽһҽргҽ җиңел күчҽ, лирик чигенешлҽр еш ясый, психологик анализ алымына 

киң таяна;  
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– язу стилен гел үзгҽртеп тора: йомшак яки усал, яки ачы кҿлҽ, лиризм, 

драматизм, реализм, гипербола, юмор, сатира, ирония, сарказм, гротеск кебек 

сурҽтлҽү чараларын аралаштыра;  

– иҗатыннан затлылык, зыялылык бҿркелҽ, милли фҽлсҽфи фикерлҽү, 

татар моңы агыла; 

– җете күзле, тынгысыз зат булуы, күзҽтҽ белүе һҽм күрү хҽтеренең 

ҽйбҽтлеге аркасында милли колоритлы образлар тудыра, чынбарлыкны дҿрес 

чагылдыра; 

– табигать хозурлыгын, хезмҽт ямен тасвирлап кешенең ҽхлак-ҽдҽбен 

тҽрбияли; 

– теленҽ сыгылмалык, терелек, моңсу, җиңел, йомшак юмор, ҽ үзенҽ 

зирҽклек, тапкырлык, үткенлек хас. Татарстанның халык язучысы 

А.Гыйлҽҗев сүзлҽре белҽн ҽйткҽндҽ: “Мҿхҽммҽт Мҽһдиевнең теле – Илһам 

Шакировның мҽгърур тавышы, Рҿстҽм Яхинның музыкаль фантазиясе кебек 

сирҽк очрый торган милли байлыгыбыз” [3; 28].  

Мҽһдиев чорның юньсез кешелҽренҽ тискҽре мҿнҽсҽбҽтен ачыктан-ачык 

белдерде – аларны сатира ярдҽмендҽ тҽнкыйтьлҽде. Лҽкин автор дҿньяны 

“юньле эчле кешелҽр” алып бара, диде. Биредҽ ҽдип гыйбрҽтле күзҽтүе белҽн 

уртаклаша: кырау төшкән бәрәңге сабагы исен иснәп үскән кешеләр 

беркайчан да хҿсетле, карак, тҽртипсез булмыйлар. Адҽм баласының ҽхлагын 

авыл тҽрбиясе тҿзҽтҽ алуга катгый дҽлиллҽр китереп, ышандыра ул безне. 

Автор 80 еллардагы шҽһҽр чынбарлыгын, кешелҽрен белеп сурҽтлҽде. 

Исереклҽр фронтовикларның орден-медальлҽрен урлап сату, намуссызларның 

аларны сатып алуы һҽм 9 Май кҿнне күкрҽклҽренҽ тагып урамга чыгуы 

булсынмы, поездда барганда ике кулсыз сугыш инвалиды Исламгалинең 

пиджак кесҽсен чистарту булсынмы – болар җҽмгыятьнең эчтҽн череп 

таркалуын дҽлилли торган мисаллар. Мондый ямьсез күренешлҽр безнең 

кҿннҽрдҽ бик ешайды. 

Мҽһдиев шҽһҽр хатыннарын авылныкылар белҽн чагыштырып, кызыклы 

күзҽтүлҽр ясый: “Авыл хатыннары белҽн сҿйлҽшеп утырырга яратам мин. 

Алар тҽкҽллефсез була. Аларның, күрешкҽн вакытта, күлмҽклҽрен дҽ, чҽч-

баш, кыяфҽтлҽрен дҽ мактау мҽҗбүри түгел. Ҽ шҽһҽр хатынына шул мактау 

сүзлҽрен ҽйтмичҽ кара. Бигрҽк тҽ авылдан килеп шҽһҽрлҽшкҽненҽ, һҽр 

адымында дама-ханым булу сыйфатына берҽр зыян килмҽсен тагы дип һҽр 

сулышын контроль астында тотып газапланып яшҽүчегҽ. Авыл хатынының 

җилдҽ, кояшта янган белҽк-муеннары да “загар”га керми; шуңа күрҽ аны 

телгҽ аласы түгел. Шҽһҽр “ханым”ының “загар”ын ҽйтмичҽ калып кара! 

Мҽңгегҽ дошман итҽчҽк. Авыл хатыннарының арадан берсен аерып мактау 
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сүзе ҽйтҽсең икҽн – рҽхим ит, башкалар да шуңа кушылачак. Ҽмма инде 

шҽһҽр хатыннарыннан берсен аерып аның күлмҽге, чҽче, “загар”ы турында 

берҽр мактау сүзе ҽйтҽсең икҽн... Ходай сакласын. Тегесе, макталмаганы, 

үзеңҽ генҽ түгел, балаларыңа, оныкларыңа дошман булачак. Яки бакчадан 

бала җитҽклҽп кайткан таныш хатыннарның берсенең баласына мактау сүзе 

ҽйтеп, икенчесенекен күрмичҽ генҽ кал... Бҿтен нҽсел-нҽсҽбеңҽ дошман 

булачак. Авылда исҽ алай түгел” [7; 241]. 

Язучы бүгенге авылга демократия җиллҽре алып килгҽн Кҿнбатыш 

мҽдҽнияте йогынтысын да күреп ала: “Алты почмаклы нарат ҿйне, биек 

коймаларны дерелдҽтеп, бҿтен авылдагы кош-кортны ҿркетеп утыз ҿченче 

еллардагы гитлер-югенд маршы яңгырый иде. 

Вир гейен нах остен 

Мит унс гот... 

(Без Кҿнчыгышка барабыз,  

Аллаһ безнең белҽн. – Автор тҽрҗемҽсе.) 

И, авыл... Сиңа да килеп кердемени инде бу чир? Тагын нилҽр генҽ 

күрҽсең бар икҽн синең?” [7; 242] 

Мҽһдиев геройлары мескен түгел, авторның үзе кебек үк горур. Алар җор 

телле, кирҽк чакта шаяртып, укучыны кҿлдерҽ дҽ белҽлҽр, ҽ тиешле урында 

елаталар да... Тормышны яраталар, ҽйлҽнҽ-тирҽдҽгелҽргҽ игътибарлы, яшҽү 

мҽгънҽсен аңлап яшилҽр. Шул ук вакытта язучы батырларның язмышын 

бҽгыреңне телгҽлҽрлек итеп тасвирлый, мҽсҽлҽн, “Бҽхиллҽшү”дҽге Исламгали 

дҿнья ачысын күп татыган: сугышта ике кулсыз калган кеше Казан 

ортопедлары могҗизасыннан соң колхозда тракторчы булып эшли. Ике 

кулсыз килеш трактор йҿртҽ алган Исламгали, аякларын кистергҽн очучы 

Алексей Мересьев (чын фамилиясе – Маресьев) шикелле, батырлык кылган 

дигҽн сүз бит инде бу. Берсе трактор, икенчесе самолѐт белҽн идарҽ иткҽн. 

Аерма шунда ки, Исламгалинең куллары, ҽ Мересьевнең аяклары юк. 

М.Мҽһдиевнең дҽ, Борис Полевойның да каһарманнары – кыю йҿрҽкле. 

Аларның урыннарын алыштырсаң да, бер-берсенең батырлыгын эшли 

алырлар сыман. Бусы – тҿп уртаклык. 

Полевойның герое Алексей Петрович Мересьев кебек үк Мҽһдиевнең 

Исламгали агае да чын кешеме? Автор аның образын тудырган дип ҽйтү ҽле 

геройның прототибы юклыгын инкарь итми. Реалист буларак, М.Мҽһдиев 

тормышны һичкайчан бозып сурҽтлҽмҽде. Геройларының прототиплары фани 

дҿньяда яшҽделҽр. Иҗат хыялы язучыга героен тасвирлаганда гипербола 

алымын кулланырга рҿхсҽт бирҽ. Полевой шикелле Мҽһдиев тҽ шактый 

арттырган, ҽлбҽттҽ. Ҽмма бу Исламгали образының сҽнгатьчҽ эшлҽнешен, 
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эстетик кыйммҽтен, укучыга тҽэсир итү кҿчен һич киметми. Димҽк, ҽдҽби 

образның гомумилеккҽ ия булу сыйфатын исҽпкҽ алсак, Исламгали 

чынбарлыктагы кешеме дигҽн сорау үзеннҽн-үзе юкка чыга. 

Олы җанлы “Исламгали агай үзенең имҽндҽй таза, яшь килеш ике кулсыз 

калу фаҗигасен искҽ тҿшермҽс ҿчен” [7; 6] сугыш гарасаты хакында 

беркайчан дҿресен сҿйлҽми. Фронттагы котчыккыч хҽллҽрне күреп, тетрҽнеп 

беткҽн йҿрҽге башкаларныкын да җҽрҽхҽтлҽргҽ телҽми. Аның каравы, гел 

мҽзҽк сҿйлҽп авылдашларының кҽефен күтҽрҽ, җанын дҽвалый: 

“– Танкка кадҽр разведротада булдым мин. Мине фашистлардан белмҽгҽн 

кеше юк иде. Гитлер ҽйткҽн ди, ҽллҽ ничҽ тапкыр: Мҽскҽүдҽн Левитанны, 

Беренче Украина фронтыннан Ягудинны тотып китерегез, һҽр икесенең 

башына йҿзҽр мең марка акча түлим дип ҽйтеп ҽйткҽн, ди. Шуларны пирвый 

усакка асам дип ҽйткҽн, ди. 

Хатын-кыз кызыксына: 

– Ул йҿз мең маркага нҽрсҽ алып була? – дип сорый. 

– Аңамы? – ди Исламгали агай бераз уйга калып. – Аңамы? Ике цетнер 

арыш (икмҽксез ел), аннан килеп бер кибҽн печҽн (мал курмысы хҽзерлҽү 

крестьянның үзҽгенҽ үткҽн!). Аннан килеп ике пар күн итек. И һҽм дҽ бер 

тальян гармун. Ҿстҽмҽсенҽ. 

Халык аһ итҽ. Аның саен ҽңгҽмҽ кыза гына” [7; 6]. 

М.Мҽһдиев иҗаты социалистик реализм кысаларына сыймый. 

Халкыбызның фаҗигале тормышын, бер үк вакытта ҿметле язмышын үзҽккҽ 

алуы белҽн аны “милли реализм” тарафдары дип атап булыр иде. 

 Мҽһдиев тоталитар системаның ак тапларын “Без – кырык беренче ел 

балалары”, “Кеше китҽ – җыры кала”, “Фронтовиклар”, “Торналар тҿшкҽн 

җирдҽ”, “Исҽнме, Кҽшфи абый!” ҽсҽрлҽрендҽ билгеле сҽяси сҽбҽплҽр 

аркасында тулысынча күрсҽтҽ алмады, социаль мотивларны эчкҽ үк яшергҽн 

иде. 80 елларның икенче яртысында М.С.Горбачѐвның үзгҽртеп кору сҽясҽте 

чорны үзгҽрткҽч, “Бҽхиллҽшү” повестендҽ үткҽннҽрне реалистик рухта 

сурҽтлҽде. Авыл кешесенең тамагы кара ипигҽ дҽ туймаган бит утызынчы-

кырыгынчы елларда. Ата-аналар балаларын хҽер эстҽргҽ чыгарудан бик 

курыкканнар. Ачлык мҽҗбүр иткҽч, капчыгын аскан Сҽлҽхи кебек малайлар 

авыл буйлап он-бҽрҽңге сорап йҿргҽннҽр. Мҽктҽп укучылары кырдан башак, 

коелган борчак, ҿшегҽн черек бҽрҽңге җыйганнар. Районнан килгҽн вҽкалҽтле 

вҽкиллҽр сугылган ашлык эскертлҽрен сүттереп, атлы молотилкадан саламны 

кабат уздырганнар. 1936 елның язында колхозларда атлар кырылганнар. 

Татарлар икмҽкле якларга – шахталарга, авыр сҽнҽгать тҿзелешлҽренҽ – 

гаилҽлҽре белҽн күченеп киткҽннҽр. Шулай итеп, тарихи Ватаныннан колак 
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каккан халкыбыз Советлар иле буйлап таралырга мҽҗбүр ителгҽн. Биредҽ 

Дҽрдмҽнднең “Без” шигыре искҽ тҿшҽ: 

“Гасырлар кичте китте... кичте еллар! 

Нҽбилҽр, падишаһлар сҿрде дҽуран... 

Гомерлҽрдер күчеп кҽрван вҽ кҽрван, 

Килеп кичте җиһандан канча иллҽр!..” [8; 21]. 

Автор “Бҽхиллҽшү”дҽ сугыштан соң татар халкының берничҽ буыны 

калага китеп, авыллыгын – авылча яшҽвен, ашавын, киенүен, хҽтта авылча 

фикерлҽвен – тиз арада онытуын һҽм шҽһҽрлҽшүен тасвирлый. Ҽти-ҽнисе, 

авыл мулласы кушкан саф татар исемнҽре Габделхҽмит кебеклҽргҽ ошамый 

башлады, искерде янҽсе, орфоэпик һҽм орфографик яктан ҽйтү-язу ҿчен 

җайсыз, озын тоелды, имеш. Алар татарча исемнҽрен русчага алыштырдылар, 

мҽсҽлҽн: Ҽхтҽмҗан – Жора, Фҽния – Феня... Шул рҽвешле, Казан һ.б. 

шҽһҽрлҽрдҽ яшҽгҽн күп татарлар борынгы милли исемнҽребездҽн ваз кичеп, 

заман шартларына җайлаштылар, урыска яраклаштылар һҽм, ни кызганыч, 

урыслаштылар. Андыйлар халкыбызның кагылгысыз саналган балага исем 

кушу йоласына тҿкереп, ана телендҽге үз исемнҽрен кыскарттылар, 

сабыйларына заманча яңгырашлы, тик мҽгънҽсез исемнҽр куйдылар. Яһүдин 

Габделхҽмит Исламгали улы урынына “Ягудин Хэмид Галеевич” [7; 10] 

барлыкка килде, аның улы Рабис (“рабоче-крестьянское искусство”дан 

кыскартып ясалган) яки Сҽмигулланың ташбаш малае Раскул (“раскулачить” 

сүзеннҽн) шикелле маңкортлар, ягъни үз теленнҽн, диненнҽн, халкыннан 

аерылган куркыныч затлар үсеп чыкты. 

Татар халкының гасырлар буе җыелган рухи тҽрбия мирасын белмҽү һҽм 

ҿйрҽнмҽү сҽбҽпле, мҽхҽббҽт җимешлҽрен советча тҽрбия кылдылар. Нинди 

генҽ тҽрбия ысулларын кулланып карамадылар!!! Габделхҽмит Рабисны япон 

методикасы буенча тҽрбиялҽүгҽ күчҽ һҽм онык үз галҽмҽтлҽре аркасында 

Исламгали бабайсын йҿрҽк ҿянҽге алды хҽлҽтенҽ китереп җиткерҽ. 

Габделхҽмит шҽһҽрдҽ яшҽп, бермҽлне ана телендҽ дҿрес итеп хат яза белми 

башлый: “Көннәр эчендә чираттагы ялымны алырга уйлыйм... Моннан өч 

атна арттан яңа квартирага күчтек, дүрт бүлмҽлегҽ... Ҽле ун көн генә 

арттан туйда булдык: минем шефның малае гаилә теркәде...” [7; 15]. 

Шулай итеп, М.Мҽһдиев Габделхҽмитлҽрдҽн кҿлгҽн. Ҽле ХХ г. башында 

ук Дҽрдмҽнд мондый бҽндҽлҽрне күреп, болай язган: 

“Урысча күп сүзең, азы татарча, 

Белалмыйм, кем син – урысмы, татармы? 

Ничектер белмҽдек исме шҽрифең: 

Хҽсҽнме, юкса Иванмы, Макармы?..” [1; 102]. 
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 Ниһаять, 70-80 елларда Габделхҽмит шикелле татарларның балалары 

тулысынча урыслашты: татар авылларына җҽйге каникулга кайткан кызлар-

малайлар рҽхҽтлҽнеп русча сиптелҽр генҽ... Ҽби-бабайлар исҽ оныклары 

белҽн туган телдҽ чын күңелдҽн сҿйлҽшҽ алмыйча интектелҽр. Калада “татар” 

балалары мҽктҽптҽ дҽ, урамда да, хҽтта гаилҽдҽ дҽ рус телендҽ аралаштылар. 

Нҽтиҗҽдҽ Ватанын, җир-суын югалткан миллҽтебез бетүгҽ йҿз тотты, ягъни 

“сҿт” бозылды, ачый башлады... Шагыйрь ҽйтмешли: 

“Сүнеп, вҽйран булып мҽгъмур тияклҽр,  

Җир астына тезелде ку сҿяклҽр!..  

Исҽ җиллҽр, күчҽ комнар... бетҽ эз... 

Дҽрийгъ, мҽхзүн күңел, без дҽ бетҽбез!” [8; 21]. 

ХХ йҿздҽ татар халкының һҿнҽрчелҽре белҽн бергҽ һҿнҽрлҽре дҽ 

онытылды. Мҽсҽлҽн, “Бҽхиллҽшү”дҽге гомере буе шҽһҽрдҽ имҽн мичкҽ ясаган 

Сҽмигулла хҽзер имҽн дҽ, “кҽҗҽ маеңны чыгара” [7; 24] торган эшкҽ ҿйрҽнүче 

яшьлҽр дҽ юк дип зарлана. Аныңча, Казанда бондарь профессиясен белүчелҽр 

сиксҽненче еллар башына бармак белҽн генҽ санарлык калган. Авылда исҽ 

һҿнҽр иялҽре үзлҽре белҽн күпме серне алып китте икҽн?! Салада бүген 

чүлмҽк, кирпеч сугучылар, арба-чана ясаучылар, мич чыгаручылар, итек 

басучылар бетте. 

Йомгаклап ҽйтсҽк, туган тел бетү чигенҽ җиткҽч, ата-бабай һҿнҽрлҽре 

юкка чыккач, татар миллҽте дигҽн “сҿт”нең майлылыгы сизелерлек кимеде, 

аңа су кушылды. Димҽк, гасырлар узган саен Ватаны югалган халыкның 

милли сыйфаты да начарая, ягъни чорлар үзгҽреше аның бердҽмлеген тарката, 

бҿтенлеген ваклый. Димҽк, “сҿт”не ачымаслык итеп саклар ҿчен ахыр чиктҽ 

барыбер Туган ил кирҽк! 

Сҽмигулла белҽн Хҽернисаның кызы Энҗе бик тҽ акыллы бала, ҽ уллары 

юньсез булып чыгалар. Ни ҿчен? 

Беренчедҽн, Энҗе чынлыкта Сҽмигулла кызы түгел, аның тамырларында 

башка кан ага. Чын ҽтисе – Казаннан килгҽн коммунист, МТС директоры 

Ҽхмҽтев.  

Икенчедҽн, малайларның ҽти-ҽнисе кҿннҽр буе эштҽ. Сҽмигулла имҽн 

мичкҽ ясау заводында бондарь булып эшли, Хҽерниса тҿзелештҽ сумала 

кайната. Аларның бала карарга вакытлары калмый. Сабыйларны Совет 

дҽүлҽте тҽрбияли: башта бакчада, аннары мҽктҽптҽ... Дҽүлҽт ата-аналарның 

бала тҽрбиялҽү вазыйфасын да алып бетерҽ, аларны йҿк атлары сыман 

эшлҽтҽ. 

Ҿченчедҽн, гаилҽдҽ ҽти кеше үз урынында түгел. Улларын эшкҽ, мҽсҽлҽн, 

имҽн мичкҽ ясарга ҿйрҽтми. Алар белҽн бергҽ уйнамый, шаярмый, мунчага 
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алып бармый. Һҽр шимбҽ кичендҽ үзе генҽ мунчага китҽ, кайтышлый бер 

шешҽ алып кайтып кҽефлҽнҽ һҽм ятып йоклый.   

Дүртенчедҽн, улларының арт сабагын укытырга кирҽк чакта ҽнилҽре 

күрмҽмешкҽ салыша, элекке татар гаилҽсендҽ баланы куркытыр ҿчен еш 

кулланылган “атасы” дигҽн усал сүзне белми. Ҿйдҽ матчага кыстырылган 

сыек тал чыбыгы юк, шуның белҽн йомшак җирне сыдыручы ата юк. Хҽзер 

гаилҽдҽ яңа тҽртиплҽр урнашкан, ҽби-бабай тҽрбиясе онытылган.  

Аның каравы, малайлар барысын да күреп үсҽлҽр. Ҽтилҽренҽ күз 

йоммыйлар. Тҽмҽке тартырга, аракы эчҽргҽ ҿйрҽнгҽч, бозык юлга баскач, 

беркайда да озак эшли алмагач, аталарыннан кҿн саен хҽмергҽ акча сорыйлар 

һҽм аның шимбҽ ҿлешенҽ борын тыгалар. Ҿйдҽ тавыш чыгаралар, ҽтилҽренҽ 

кул күтҽрҽ башлыйлар, саклык кенҽгҽсен сорап бирмҽгҽч, аны кыйнап 

үтерҽлҽр. Шул рҽвешле, татар гаилҽсендҽге патриархаль тҽртипне Совет 

хакимияте туздыргач, үсеп чыкты Сҽмигулла малайлары. 

Укучылар арасында яратылып укыла торган моңсу бҽян (лирик повесть) 

ХХ йҿзнең соңгы чирегендҽ татар прозачыларының (Фҽнис Яруллин 

“Кыйгак, кыйгак каз кычкыра”, “Кайту”, Рахмай Хисмҽтуллин “Оныкларым, 

сез бҽхетлеме?”, Индус Сирматов “Керҽшен кызы” һ.б.) игътибар үзҽгендҽ 

булды. Ҽлеге жанрның мҿһим үзенчҽлеге – авторның тормыш материалын 

вакыйгалар эзлеклелегендҽ сҿйлҽп чыгуы түгел, бҽлки геройның эчке 

дҿньясын, уй-хислҽрен чагылдыруы. Бу очракта моңсулык (лиризм), кагыйдҽ 

буларак, фактның тҿгҽллеге белҽн кушыла. Гадҽттҽ мондый күренешне ҿлкҽн 

һҽм урта буын язучылары ҽсҽрлҽрендҽ күзҽтергҽ мҿмкин. 

Моңсу бҽянне үз иҗатында М.Мҽһдиев уңышлы үстергҽн. “Торналар 

тҿшкҽн җирдҽ”, “Бҽхиллҽшү”дҽ моңлы сҿйлҽү (исповедь) рҽвешендҽ бала 

һҽм яшүсмер чагы узган туган авылы Гҿберчҽкнең гүзҽл табигатен, 

авылдашларының күркҽм холкын һҽм игелекле гамҽллҽрен кабатланмас ҽдҽби 

образларда чагылдырып, изге туган җиренҽ, анда гҿрлҽп яшҽүче искиткеч бай 

рухлы татар халкына кайнар мҽхҽббҽтен белгерткҽн.  

Мондый югары сҽнгатьлелеккҽ автор ничек ирешкҽн соң? Ҽдип рухи 

җегҽрне, илһамны, илаһи кҿчне, дҽрт-дҽрманны туган авылының тешеңне 

сындырылык салкын сулы Сафый чишмҽсеннҽн, шҽм кебек тҿз нарат-

чыршыларның саф һавасыннан, каен җилҽге исен иснҽп һҽм кыңгырау, 

сандугач тҽпие, баллы куҽт, алабай, дегет чҽчҽклҽре чыгарган тымызык баллы 

һаваны сулап, бҽрҽкҽтле җиреннҽн алган икҽн. М.Мҽһдиев ҽтисе нигезенҽ – 

бертуган Равия апасы гомер иткҽн йортка – җилҽк-җимеш мул ҿлгергҽн, 

алмагачлар алма кызарткан, үзе утырткан милҽшлҽр пешҽ башлаган, бҽрҽңге 

сабаклары туклык исе тараткан вакытта, гомумҽн, табигать тулышып утырган 
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август аенда кайтырга ярата иде. Бу хакта ул болай язып калдырган: “Миңа да 

яшҽү һҽм иҗат итү ҿчен авылым суы, авылым һавасы кирҽк. Шул авыл 

басуларының исе кирҽк. Миңа кҿзен сентябрь кояшы астында моңсу камыл 

басуында тезелеп утырган салам эскертлҽре кирҽк. Шул эскертлҽрнең баш 

ҽйлҽндергеч исе кирҽк” [7; 250].  

Туган җирне ярату дҽрте язучының бҿтен иҗатына сеңгҽн. Авылын 

сагыну хисе аңа иҗат итҽргҽ илһам чыганагы булды. Автор “Торналар 

тҿшкҽн җирдҽ” ҽсҽренҽ урта гасырлар татар шагыйре Ҽбелмҽних 

Каргалыйның “Туган җирне сагыну дҽрте бервакытта да бетми икҽн...” [9; 7] 

дигҽн мҽгънҽле сүзлҽрен эпиграф итеп алып, үзенең саф хислҽрен дҽ 

ассызыклаган, повестен дҽ шул пакъ кичерешлҽре белҽн сугарган: “...1976 

елның октябрендҽ мин Франциянең Париж, Марсель, Авиньон шҽһҽрлҽрендҽ 

йҿрдем. Үзебезнең авылдан ерак, бик ерак идем мин. Эйфель башнясы 

янында басып торганда, Урта диңгезнең “Иф” крепосте урнашкан таш 

утравына катерда чыкканда яки Роден музеендҽ йҿргҽндҽ кая инде үз 

авылыңны уйлап тору, искҽ тҿшерү? Баш ҽйлҽнгҽн, тҽэсирлҽр шундый кҿчле, 

ниндидер бер мизгелдҽ үзеңне онытып, югалып торасың. Лҽкин нҽкъ шул 

хҽлдҽ – табигыйлекне югалткан бер хҽлдҽ – нигҽдер минем йҿрҽгем сулыгып-

сулыгып алды һҽм, Сан-Мартин бульварындагы затлы ресторанның купшы 

савыт-сабасын бер читкҽ этеп куеп, туп-туры үзебезнең авылга кайтасы һҽм 

минем хҽтергҽ килгҽн кешелҽр белҽн капка тҿбендҽ рҽхҽтлҽнеп бер 

сҿйлҽшҽсе килде. Мин моны – бу телҽкне – берҽүгҽ дҽ ҽйтмҽдем, ҽйтсҽм, 

моны йҽ кыланчыклык, йҽ бик нык чиклҽнгҽнлек дип кабул итҽрлҽр иде, ҽмма 

бу ҽсҽрем шунда языла башлады дип ҽйтҽ алам.  

Хҽзер сҽбҽбен дҽ белҽм. Зур бульварларда йҿргҽндҽ, затлы рестораннарда 

ашап-эчеп утырганда, миемне ҿзлексез бер фикер тукып торды: боларның күп 

нҽрсҽсе безнең белҽн уртак лабаса...” [9; 7]. 

Язучы гаять кызыклы күзҽтүе белҽн үзе һҽм гади укучы ҿчен ачыш 

ясаган. Баксаң, 70 елларда французлар утызынчы-кырыгынчы елларда яшҽгҽн 

татарлар кебек киенгҽн, ашаган икҽн: киндер ыштан (джинсы), безнең авылда 

“күтүмкә” дигҽн киндер капчык яки “арыш капчыгы” (джинсовая сумка), 

киндер күлмәк (холщовая рубаха), киндер алъяпкыч (холщовой фартук), 

кызылга, акка, карага “каккан”, манган кайры тун (красная, белая, чѐрная 

дублѐнка), ат ите (конина), сагыз (жвачка), бурабзар (бурап эшлҽнгҽн абзар), 

урындык урынына нарат, юкә, имән, каен бүкәне, ҿстҽл урынына агач төбе 

(пень), кургаш таба (свинцовая сковорода),  катык... 
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“...Урам тулы халык: яше, карты-карчыгы, кызы-егете, французы-негры – 

барысы да джинсыга тҿренгҽннҽр. Киндер, безнең авылда гасырлар буе 

үстерелеп, тукылып, эрлҽнеп сугылган киндер” [9; 7-8]. 

Хҽзерге россия җҽмгыяте дҽ безнең ата-бабайлар киеп узганга – киндер 

ыштан, киндер күлмҽккҽ яңадан ҽйлҽнеп кайтты. Безгҽ бит аны җитмешенче-

сиксҽненче елларда оныттырырга тырышып яттылар. 

Шулай итеп, дҿнья халыклары кҿнкүрештҽ үзара рухи якынлык һҽм 

матди бҽйлҽнеш кичерҽлҽр. Күргҽннҽреннҽн чыгып, автор мондый нҽтиҗҽгҽ 

килгҽн: “Димҽк, дҿньядагы бҿтен халыклар белҽн уртак гадҽтлҽребез, уртак 

гамҽллҽребез бар безнең. Димҽк, туганда ук бҿтен холык-фигылебез, эш-

гамҽллҽребез аркылы бҿтендҿнья халыкларына бҽйлҽнеп туганбыз без” [9; 

13].  

Аның геройлары дҿреслек, миһербанлылык, намуслылык кебек 

гуманистик кыйммҽтлҽрне үзлҽренҽ сеңдергҽн мҿстҽкыйль характерлар 

булып формалашкан. Хҽдичҽттҽй, Камилҽтти, Кҽшифҽтти, Камҽртти, безнең 

авылда акушерлык хезмҽтен башкарган Газзҽтти белҽн Гайшҽтти (ҽтиемнең 

кендек ҽбисе иде), Наһар түти, Мҽрфугатти, Маһиҗамал түти (авылда аны 

Майҗамал тҽтҽ дип йҿрткҽннҽр), Бибинурттҽ, Миңлебикҽтти, Мҽстүрҽ 

(безнең авылда нигҽдер Мҽчтүрҽ, күршем иде), Зҿлкамал, Гыйльменисаның 

прототиплары – Гҿберчҽктҽ гомер иткҽн акъяулыклы ҽбилҽр, реаль шҽхеслҽр.   

Мҽһдиев “Торналар тҿшкҽн җирдҽ” повестенең “Кереш сүз”ен болай 

башлаган: “...Безнең авылдан бер генҽ герой да, бер генҽ космонавт та, бер 

генҽ академик та чыкмаган. Гап-гади, иң гадҽти бер авыл. Анда зур сулар, 

таулар, иркен болыннар юк, кыялар юк. Тагын бик күп нҽрсҽ юк. Бҿтен 

булган байлыгы – урман, чишмҽлҽр һҽм кешелҽр. Мин менҽ шулар турында 

сҿйлҽргҽ телим” [9; 7]. 

Кыскасы, аның бу ҽсҽре “безнең авылда яшҽгҽн, бүгенге буынга юньле 

ҽхлак-гадҽтлҽр тапшырып дҿньядан киткҽн кешелҽр турында...” [9; 13].  

Гомумҽн, язучы ҽнҽ шул йҿзьяшҽр акъҽбилҽр – халыкның сҿекле ул-

кызлары – хакында диңгез күк киң хатирҽлҽрен күңеле түрендҽ саклап 

йҿрткҽн һҽм җан җылысын салган, килҽчҽк буыннар ҿчен түкми-чҽчми теркҽп 

калдырган. Сүзлҽрдҽн энҗелҽр тезүе – Мҽһдиев калҽменең иң сҽлҽтле, иң 

затлы үзенчҽлеге, татар халык җырында җырланганча:  

“Энҗе кебек теш араңнан  

Сайланып чыга сүзең...” 

Ҽдҽби сүз ярдҽмендҽ ҽдип 30-50 еллар татар авылының җанлы 

манзарасын тудырган. Шул ҽбилҽр безнең авылның яшҽеш фҽлсҽфҽсен 

тҽшкил иткҽннҽр, халкыбызның гасырлар дҽвамында чарланган гореф-
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гадҽтлҽрен онытмаганнар, кешелҽрне табибка караганда шҽбрҽк 

дҽвалаганнар. Майҗамал түти күрше-күлҽннең тайган буыннарын урынына 

утырткан, сынган сҿяклҽрен тҿзҽткҽн. Автор аны авыл “докторы” дип атаган. 

Һҽрберсенең үз белгечлеге бар, һҽркайсы – үз эшенең остасы: 

“Майҗамалттҽ “ортопед” булса, безнең күрше Бибинур түти (аны да 

Бибинурттҽ дип кенҽ йҿртҽлҽр иде) “киң профильле белгеч” иде. Моның 

һҿнҽре: сыер бозаулату, кайчы-пычак белҽн эш итү, үлҽн, чҽчҽк, бал, яфрак 

белҽн дҽвалау иде” [9; 84].  

Шул рҽвешле, повестьтҽ сурҽтлҽнгҽн акъяулыклы ҽбилҽр халык 

медицинасын үзлҽштереп, авылдашларын физик яктан да, рухи яктан да 

шифалаганнар. Авылның сҽлҽмҽт хҽлҽтен үзлҽренең “дҽвалау-савыктыру 

методикасы” нигезендҽ тотып торганнар.  

“...Мҽрфугатти – урман карчыгы иде. Ул җҽй буе урманда була иде. 

Кешелҽр җилҽккҽ кояш чыгып кҿянтҽ буе күтҽрелгҽч китҽлҽр, Мҽрфугатти 

исҽ Кояш чыкканчы кызу-кызу атлап китеп бара һҽм тҿш җиткҽнче зур су 

чилҽген мҿлдерҽтеп кура җилҽге алып кайта иде. Ата-аналар балаларын аңа 

ияртеп җибҽрергҽ тырышалар һҽм кичтҽн белешеп тҽ куялар иде” [9; 87]. 

Авыл карчыклары үзлҽрен тышкы дҿньядан аерылгысыз итеп сизгҽннҽр 

һҽм табигать балалары итеп кабул иткҽннҽр. Бу хҽлҽт исҽ аларның җанына 

кечкенҽдҽн үк уй-хыял сафлыгын, игелек кылырга ҽзер булу телҽген 

сеңдергҽн. Мҽрфугатти балаларны җилҽк җыярга, җыйган чакта бер җилҽк тҽ 

капмаска, савытын тутыргач, ҽнилҽре ҿчен кура җилҽген сабагы белҽн 

җыярга, аннары гына җилҽктҽн авыз итҽргҽ, ягъни сабырлыкка, хезмҽт сҿяргҽ 

ҿйрҽткҽн. Бу күренеш утызынчы-илленче еллар татар авылында буыннар 

арасындагы дҽвамлылыкның яшҽүчҽнлеге турында сҿйли, димҽк, ҽле ул чакта 

гадҽтлҽр нык булган. Димҽк, ҽсҽр геройларының кҿн дҽ күргҽн тирҽлек 

матурлыгыннан – авыл табигате гармониясеннҽн – башка шҽхес булып 

ҿлгерүлҽре һич мҿмкин түгел.  

Хҽдичҽтти, Мҽрфугатти гомер буе кешелҽргҽ, балаларга игелек күрсҽтеп 

яшҽгҽннҽр. Хҽдичҽттҽйгҽ 1941-1942 елларда ике улының да хҽбҽрсез югалуы 

турында кайгы кҽгазе килгҽн, лҽкин яхшылыклары ҿчен Аллаһы Тҽгалҽ анага 

мҽрхҽмҽтлелек күрсҽткҽн: сугыш беткҽч, аның уллары исҽн-сау туган йортка 

кайтып тҿшкҽннҽр. Хҽдичҽтти нҽнилҽрне бик яраткан, сабыйлар телендҽ 

артистланып сҿйлҽшҽ белгҽн, нарасыйларны яшел чирҽмле ишегалдына 

чакырып катык белҽн сыйлаган. Ҿстҽвенҽ, ул яшь вакытта җырларга яраткан, 

80 яшьлек карчык кҿр тавыш белҽн аспирант Мҽһдиевкҽ Габделҗаббар 

Кандалый шигырен җырлап та күрсҽткҽн: 

“Ҽя агач, яшең күпме? 
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Түгелгҽн яфрагың күкме? 

Минем күк хҽсрҽтең күпме? 

Диеп сорыйм агачлардан...” [9; 91] 

Хҽдичҽтти җыйган китаплар арасыннан аспирант Мҽһдиев “Йосыф 

кыйсса”сының яңа бер кулъязмасын табып алган. Бу нҿсхҽ хҽзер Казан 

университетының Н.И.Лобачевский исемендҽге гыйльми китапханҽсендҽ 

сирҽк кулъязмалар бүлегендҽ саклана һҽм шул вариант поэманы ҿйрҽнгҽн 

галим Фазыл Фасеевнең фҽнни хезмҽтендҽ телгҽ алынган. Хҽдичҽттинең 

исеме татар ҽдҽбияты тарихына лаеклы рҽвештҽ кереп калган [9; 92]. 

Мҽрфугатти – дару үлҽннҽре буенча белгеч: җҽен җыеп киптергҽн каен 

һҽм кура җилҽген, шомырт, гҿлҽп җимешен (шиповник), бҿтнек, валериан, 

кура яфракларын салкын кыш кҿннҽрендҽ суык тигҽн авылдашларына 

ҿлҽшкҽн һҽм шул үлҽннҽрнең шифалы тҿнҽтмҽсен эчкҽч, ни гаҗҽп, бик тиз 

сихҽтлҽнгҽннҽр. 

Мҽһдиев һҽр персонажын ҽхлак бизмҽненҽ салып, аларның тирҽлеккҽ, 

кеше яшҽешенең якты башлангычларына мҿнҽсҽбҽтен ача. Автор гади 

кешелҽрнең җыр-моң аша авырлыкларны җиңүен, ихласлык, гаделлек кебек 

бҿек сыйфатларын тасвирлый. Боларга ул урынлы лирик чигенешлҽр, 

уңышлы композицион алымнар, оста тотып алынган сҽнгатьлелек детальлҽре, 

ачык бҽялҽмҽлҽр ярдҽмендҽ ирешҽ.  

Сурҽтлҽнгҽн күренешлҽрнең объективлыгына, эпик колачына омтылуга 

карамастан, язучы укучы игътибарын геройларының моңсу хис дҿньясына 

җҽлеп итҽргҽ тели. Повестьнең уңышы – һҽр каһарманга карата рухи 

талҽпчҽнлек белҽн моңсулыкның бергҽ кушылып китүендҽ. 

Моңсулык, гомумҽн, М.Мҽһдиев ҽсҽрлҽренҽ хас тҿп билгелҽрнең берсе. 

Аның повестьлҽреннҽн ана телемнең аһҽңе, халкымның моңы, йомшак һҽм 

моңсу юморы күңелгҽ язгы ташкындай агыла да агыла. Җаныңның ҽллҽ кай 

тҿшлҽре актарылып сыкрый, сызлый, йҿрҽгең хислҽр ҿермҽсе белҽн тулып, 

салкын сулы саф чишмҽдҽй, ташый башлый. Мҽһдиев калҽменең сихри кҿче 

сине Казан артына, Гҿберчҽккҽ алып кайта, бҽбкҽ үлҽнле урамнарында йҿртҽ, 

таллыклы су буйларына алып тҿшҽ, Сафый, Гали чишмҽлҽренең тешеңне 

сындырырдай салкын суын эчертҽ, Гҿберчҽк урманының җилҽкле аланнарына 

алып бара, чүннек артында, ике нарат арасында кызарып пешкҽн бармак 

башы хҽтле каен-кура җилҽгеннҽн, чем кара эре шомырттан, ҿлгергҽн 

чиклҽвектҽн авыз иттерҽ, кайтышлый Масра басуына тҿшкҽн торналарны 

күрсҽтергҽ чакыра һҽм син торналар тҿшкҽн җирдҽ Мҿхҽммҽт Мҽһдиевнең 

үзе белҽн очрашкандай буласың, күңелеңне шашкын хис билҽп ала, бугазыңа 

тҿер утыра, күз тҿплҽрең ачы күз яшьлҽреннҽн дымлана, эчтҽн генҽ ҽдипнең 
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моңсу сүзлҽрен кабатлыйсың һҽм иреннҽрең ирексездҽн акрын гына 

пышылдыйлар: “...Масра басуы тын, бик тын. Шундый тын, дҿньяның 

зыңлаган тавышы ишетелҽ, дҿнья сабырлык, акыл чҽчҽ, кызыл шар инде 

күмелеп бара, җир ҽйлҽнҽ, ҽ мин шушы мҽһабҽт тынлык уртасында, торналар 

тҿшкҽн җирдҽ берүзем басып торам. 

Бу – минем туган җирем...” [9; 232].  

М.Мҽһдиев реалистик яссылыкта геройларының дҿньяга карашын, рух 

байлыгын һҽм газиз туган җиргҽ мҽхҽббҽтен чагылдыруы белҽн “Торналар 

тҿшкҽн җирдҽ” ҽсҽрен классик татар лирик повестьлҽре рҽтенҽ куйды. 

Мҽгълүм ки, безнең ҽдҽбият элек-электҽн авыл темасын киң яктыртты. 

Халык язмышының, иҗтимагый тормышның барометры саналган повесть 

жанры 80-90 еллар татар прозасында авыл кешесен игътибар үзҽгенҽ алды. 

ХХ гасырның соңгы чирегендҽ язылган повестьлҽрнең күбесе –

А.Гыйлҽҗев “Җомга кҿн, кич белҽн...”, “Ҽтҽч менгҽн читҽнгҽ...”, В.Нуруллин 

“Җавап бир, кеше!”, Р.Мҿхҽммҽдиев “Истҽлек ҿчен – Гыйлемханга...”, “Ак 

кыялар турында хыял”, М.Галиев “Нигез” һ.б. – авыл темасын үзҽккҽ алган 

ҽсҽрлҽр ҽдҽбиятыбыз тарихына татар повесте үсешендҽге мҿһим бер этап 

буларак кереп калды.  

Рус ҽдиплҽреннҽн Василий Шукшин (“Ана йҿрҽге”, “Кҿзен”, “Кояш, карт 

һҽм кыз”, “Якташлар”), Валентин Распутин (“Янгын”), Виктор Астафьев 

(“Кайгылы детектив”) урыс авылы бетә дип беренче булып чаң кага 

башлыйлар. Авыл темасын яктыртуда зур тҽҗрибҽ туплап ҿлгерҽлҽр.  

Тора-бара татар язучылары да авыл хуҗалыгы реформасының чын 

асылына тҿшенҽлҽр. Безнең повестьлҽрдҽ хезмҽт кешесенең фикерлҽү 

рҽвешенҽ, катлаулы кичерешлҽре дҿньясына үтеп керү ысуллары тҿрлҽнде. 

Ҽдиплҽрне үзгҽрешлҽрнең икътисадый эффекты һҽм уңыш алудагы 

рентабельлек түгел, ҽ фҽлсҽфи-ҽхлакый юнҽлеше кызыксындыра. Авылга 

ҽхлак ноктасыннан бҽя бирү омтылышы повестьлҽрдҽ кҿчҽеп китҽ. Ҽхлак 

тҽрбиясе мҽсьҽлҽсе беренче планга чыга. Сүз осталарын шҽхеснең җҽмгыять 

һҽм коллектив каршында җаваплылыгы, дҽүлҽтнең гуманлылыгы, матди-рухи 

байлыкларның үзара бҽйлҽнеше, гуманизм идеялҽре, крестьянның җиргҽ 

мҿнҽсҽбҽте кебек проблемалар ныграк борчый башлый. 

Ҽйтик, җҽмгыять алдында кешенең җаваплылык хисе кимү язучылардан 

ҽхлак традициялҽренең чыганагын эзлҽүне талҽп итҽ һҽм алар ҿлкҽн буын 

язмышын ҿйрҽнергҽ тотыналар. Нҽтиҗҽдҽ буыннар арадашлыгы, 

дҽвамчанлыгы яңа эчтҽлек белҽн байый, мҽсҽлҽн, М.Мҽһдиев сугышка кадҽр, 

сугыш елларындагы һҽм аннан соңгы чордагы авыл, колхоз тормышын кайта-

кайта тасвирлый. Болай сурҽтлҽү нигезендҽ шулай ук юньле ҽхлак-гадҽтлҽрне 
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эзлҽү ята. Автор фикеренчҽ, сугышка хҽтле авыл кешелҽренҽ ҽхлакый 

югарылык, ярдҽмчеллек, ҿмҽлҽрдҽ күмҽклҽшеп, бушлай эшлҽү гадҽте хас, 

алар табигатькҽ якынрак булганнар, Җир-Анага хҿрмҽт белҽн карап, Аллаһка 

шҿкер итеп яши белгҽннҽр. Мондый күркҽм хасиятлҽрне язучы аеруча матур 

итеп чагылдырган. Ҽдип ул чакта кешелҽрнең шатлык-сҿенечлҽре, борчу-

кайгылары уртак булуы турында яза: “1941 елның җҽй башында авылда клуб 

тҿзергҽ керештелҽр. Тиз эшлҽделҽр – иллелҽп балта остасы бар иде. Алар 

арасында үзенең беркемгҽ дҽ тоттырмый саклаган җыйнак үткен балтасы, 

кулүяулыгына тҿргҽн кадерле алмазы белҽн Шҽйхи дҽ бар иде.  

Менҽ беркҿнне авыл Советы урнашкан Сикертҽн авылыннан чапкын 

килде: сугыш... Ирлҽр балталарын бүрҽнҽгҽ кададылар да дҽшми-тынмый 

тҽмҽке тҿрделҽр, һҽркемнең эченнҽн ут чыккан сыман булды” [9; 148].  

Ил ҿстенҽ килгҽн бҽла-казаны сыкрамыйча үз җилкҽлҽрендҽ күтҽргҽн 

авыл кешелҽренҽ бердҽмлек, бер-берсенең ярдҽмен тою һ.б.ш. сыйфатлар 

авыр сугыш елларын җиңеп чыгарга булышкан. Мҽһдиев ҿлкҽн буыннан рухи 

матурлык эзли һҽм таба. Бүгенге авыл кешесендҽ исҽ шул күркҽм хасиятлҽр 

югалган, ул – рухи фҽкыйрь дигҽн куркыныч диагноз куя автор. Һҽм 

ҿлкҽннҽр тҽҗрибҽсен яшь буынга тапшыру максатыннан ҽдип үзе яхшы 

белгҽн 30-50 еллар авылына как-кат мҿрҽҗҽгать итҽ. 

Минемчҽ, шул чор татар халкының тормышын, күңел дҿньясын, иманын, 

миллҽт буларак яшҽү рҽвешен аңардан да ҽйбҽт белгҽн, бҿтен нечкҽлеклҽренҽ 

кадҽр аңлап сурҽтлҽгҽн язучы хҽзерге ҽдҽбиятта юк. Мҿхҽммҽт Мҽһдиев 

Гҿберчҽкне беренче чиратта “Торналар тҿшкҽн җирдҽ” ҽсҽре белҽн бҿтен 

республикага танытты. Ҽгҽр шулай ҽйтергҽ яраса, бу повесть – безнең 

авылның энциклопедиясе! Татарстанның халык язучысы Гариф Ахунов 

сүзлҽре белҽн ҽйтсҽк: “Ул үзе дҿньяга килгҽн Гҿберчҽк авылын, кешелҽрен 

легендага ҽйлҽндерде. Ул үзен авыл җырчысы, авылның пҽйгамбҽре итеп 

танытты” [3; 19].  
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IV бүлек. Кҿлҽ белеп кҿлҽ иде 

(М.Мәһдиев әсәрләрендә юмор) 

 

Исемнҽре үлемсез шҽхеслҽр була. Үзлҽре бу якты дҿньядан китсҽлҽр дҽ, 

ҽсҽрлҽре, моңлы бер җыр кебек, халык күңелендҽ яши. Шундыйларның берсе – 

Татарстанның халык язучысы, Г.Тукай исемендҽге дҽүлҽт бүлҽге иясе, үткен 

калҽмле тҽнкыйтьче һҽм күренекле ҽдҽбият галиме Мҿхҽммҽт Сҿнгатулла улы 

Мҽһдиев. Ҽдип арабыздан вакытсыз китте. Лҽкин безгҽ ядкҽр булып аның 

кабатланмас мирасы – уналты китабы, гыйльми хезмҽтлҽре һҽм публицистик 

мҽкалҽлҽре калды. 

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

повесте белҽн соңгы ҽсҽре – “Ачы тҽҗрибҽ” истҽлеклҽр китабын янҽшҽ куеп, 

чагыштырып тикшеренү ҽдипнең юмористик фикерлҽве үсешен күзҽтергҽ 

мҿмкинлек тудыра. 

Без бу мҽкалҽдҽ М.Мҽһдиев ҽсҽрлҽренең юмор үзенчҽлеклҽреннҽн иң 

сыналганнарын гына карап үтҽрбез. Аның прозасында мондый кҿлкеле алымнар 

бик күп. “Без – кырык беренче ел балалары”нда рҽсем укытучысы укучылары 

тарафыннан кҿлү объектына ҽйлҽнҽ: “Ҽтисе потомственный дворянин булган 

икҽн. Моны ишетүгҽ, безнең колаклар торды. Ҽлтафи һич тҽ риза 

булмыйча, бҿтен класска ишетерлек итеп татарча: 

– Череп таркалган сыйныф, – диде. 

Ҽркҽшҽ дҽ моңа кушылып:  

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

Беренче ҽсҽре белҽн чагыштырсак, “Ачы тҽҗрибҽ”дҽ ҽдипнең калҽме тагын 

да үткен: фикере кыю, сүзе зҽһҽр. Сатирик метафора алымын кулланып, автор 

үткҽндҽге гаделсезлеклҽрне усал тҽнкыйтьли: “Дҽүлҽт иминлегенең 

утызынчы-кырыгынчы еллардагы хезмҽткҽрлҽренҽ – ХХ гасыр 

каннибалларына – нҽлҽтем”. 

М.Мҽһдиевкҽ чагыштыру алымы белҽн ясалган юмор стиле хас. 

Чагыштырулар аның сҿйлҽменҽ җанлылык, эмоциональлек бирҽ, автор 

хикҽялҽвенҽ тҿрле сурҽтле тҿсмерлҽр ҿсти. 

Кебек, шикелле, сыман бҽйлеклҽре, -дай, -дәй ясалма рҽвеш кушымчалары 

белҽн тудырылган чагыштыруларга ҽлеге ике ҽсҽрдҽн кайбер мисаллар: 

“Гыйззҽтуллин питон авызына үз ихтыяры белҽн кереп барган 

гипнозланган куян шикелле берни аңламыйча аның артыннан кабатлый”. 

Биредҽ ҽдҽби герой, гипнозланган куян белҽн чагыштырылып, кҿлке хҽленҽ 

куела. 
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“Ачы тҽҗрибҽ”дҽн: “...без – егетлҽр, бҽбкҽлҽрен тилгҽннҽн саклаган ата 

каз кебек авыл егетлҽреннҽн кызларыбызны сакладык, шулай да бер 

“хитрие” башта безнең егетлҽр белҽн дуслашып алды да Эльвира исемле 

кызыбызга ияреп кайтты”. 

“Шуның ҿстенҽ укытучысы – нечкҽ аяклы, чандыр яңаклы, шүрәле 

бармагыдай нҽзек озын бармаклы ир уртасы бер кеше”. (“Без – кырык 

беренче ел балалары”.) 

Ике ҽсҽрне янҽшҽ куеп караганда “Ачы тҽҗрибҽ”дҽ чагыштырулар күбрҽк, 

тҿрлерҽк. 

М.Мҽһдиев прозасында комик гиперболага да мисаллар күп: “Егетлҽрнең 

берсе аеруча таза, анысы Фҽрит исемле иде, ул кҿненҽ дүрт-биш кило сыер 

ите ашап шул дҽрҽҗҽдҽ тазарды ки, башын борганда арка – җилкҽ белҽн 

тоташтан борыла иде”. (“Ачы тҽҗрибҽ”.)  

Биредҽ сүз – зур аппетитлы язучы Фҽрит Гыйльми турында. 

“Без – кырык беренче ел балалары”нда арттыру алымы кҿлү эффектын 

кҿчҽйтҽ: “Гренландия бик зур җир кисҽге, –  дип алып китте ул. – Андый 

зур җир кисҽге бик сирҽк очрый. Анда бик суык, анда аюлар, жирафлар, 

кыр кҽҗҽлҽре һҽм моржлар яши... Гренландиядҽ хуш исле тҽмҽке 

үстерелҽ”. 

Шулай да истҽлеклҽр китабында авторның кҿлке арттыру алымы белҽн 

иркен эш итүен ҽйтеп үтҽргҽ кирҽк. Шҽхеснең нинди эш яратуына, шуңа тҿп 

игътибар бирүенҽ нигезлҽп, Мҽһдиев үзенең юмор стилен тудыра: “Гҽзитлҽргҽ 

чумдым. Һҽрберсенең беренче битендҽ кҿлҽч йҿзле Никита Сергеевич. Йҽ 

кукуруз чҽкҽнен иснҽп тора, йҽ дуңгыз баласын кочаклаган”. 

 М.Мҽһдиев комик литотага да мҿрҽҗҽгать итҽ. Беренче ҽсҽрендҽ булмаса 

да, “Ачы тҽҗрибҽ”дҽн мисал табарга мҿмкин: “Иптҽш Сталин ҽнҽ ҽйткҽн бит 

адмирал Кузнецовка:  

– Балтика ул нҽрсҽ? Ул – бака күле, – дигҽн”. 

М.Мҽһдиев сурҽтлҽгҽн портретларның холкы (характеры) кҿлкеле. Аларны 

шушы ҽсҽрлҽр нигезендҽ берничҽ тҿргҽ бүлҽргҽ мҿмкин: 

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

яңгырый, белеп торабыз инде – Марсель Галиев. Актаныш культура 

бүлегендҽ эшлҽгҽн бер кечкенҽ гҽүдҽле егеткҽ кичтҽн кадалган иде. 

Үрмҽкүч белҽн чебен бҽрелешкҽндҽ кҿрҽш ничек тыгыз, киеренке булса, 

монда да шулайрак иде. Болай гына аерылу юк. Юк, вҽссҽлам. Шаярма 

син, М.Галиев булган җирдҽ андый скандалсыз була алмый. Татарга да бер 

Ноздрев кирҽк...” (“Ачы тҽҗрибҽ”.) 
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Монда М.Мҽһдиев калҽмдҽш дустыннан дусларча кҿлҽ, җиңел юмор белҽн 

елмая. 

2. Тарихи шҽхеслҽрнең кҿлкеле портретларын сурҽтлҽгҽндҽ ул усал, теле 

үткен:  

  “Рҽхмҽтлҽр тҿшсен Ленинга – 

  Ике сыер саудырды. 

Лҽгънҽт тҿшсен Сталинга – 

Бер кҽҗҽгҽ калдырды”. (“Ачы тҽҗрибҽ”.) 

Биредҽ янҽшҽ кую алымы кулланылып, Ленин мактала, ҽ Сталин сүгелҽ, 

сатира белҽн фаш ителҽ. 

“Мҽйданның бер ягында – КАИ башында кҿлҽч елмайган Ильич 

портреты, биеклеге ун метрлар гына булыр, күкрҽгендҽ кызыл бантик. 

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

шҽбе икенче, яңа Ильич, ул вакытта ҽле маршал түгел, алтын йолдызлар 

да ҽле бишҽү үк түгел. Аннан Косыгин, Микоян, һҽркайсының күкрҽгендҽ 

бер дҽ, ике дҽ йолдыз. Вҽт геройлар, ҽй”.  (“Ачы тҽҗрибҽ”.) 

Мисалдан күренгҽнчҽ, тарихи шҽхеслҽрнең портретлары бүген дҽ елмаю 

тудыра. Ҽйтергҽ кирҽк, мондый портретлар фҽкать “Ачы тҽҗрибҽ” ҽсҽрендҽ 

тупланган.  

3. Ҽдҽби геройларның кҿлкеле портретлары, киресенчҽ, соңгысында 

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

“Гыйззҽтуллин теге коры яшен чатнаган вакытта авызын ачып калган 

иде, берничҽ секунд буена шуны яба алмыйча катып торды. Бите ап-ак 

булды. Лҽкин сары күлмҽкле – нигездҽ мҽрхҽмҽтле кеше. Ул, 

Гыйззҽтуллинның битенҽ кызыл таплар чыккач кына, яңадан дҽште”. 

М.Мҽһдиев юмористик тҿсмерле сүзлҽрне аеруча яратып куллана. Бу – 

ҽсҽрлҽренең юмор белҽн сугарылганлыгына тагын бер дҽлил. Кайбер 

үзенчҽлеклҽргҽ тукталыйк: мисаллар мемуар жанрында язылган ҽсҽрдҽ күбрҽк. 

а) Рус сүзлҽренең бозылып бирелеше кҿлке тудыра: 

“Мин торып йҿгердем, бер хат, берничҽ газета алып килдем, шакып 

бүлмҽсенҽ кердем дҽ, русча ярып, аңа:  

- Халим Фаттахович, вот, принесел, – дидем. 

Ҿлкҽн укытучы буыла-буыла, йҿткерҽ-йҿткерҽ кҿлде”. (“Ачы 

тҽҗрибҽ”.) 

б) М.Мҽһдиев калҽмдҽш дуслары, остазлары турында җылы юмор белҽн 

яза. Җиңелчҽ юмор аша татар акцентының үрнҽген бирҽ: Ул М.Гайнуллин 

сҿйлҽмендҽ чагыла: “Яуа работа нисомнинны заслуживает присуаения яму 

искомой эстипени кандидата филалагических науык. 
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Молодец, рҽхмҽт, Мҿхҽммҽт ага. Синең русчаңнан яратып кына 

кҿлҽлҽр, Рҽсүл Гамзатовларны андый акцент бизи генҽ ҽле...” (“Ачы 

тҽҗрибҽ”.) 

в) М.Мҽһдиевкҽ шҽхеснең гадҽт-холкын җиңел юмор аша ачу хас. Мҽсҽлҽн:  

“– Исҽнмесез, Гази абый, Сездҽ йомышым бар иде... 

Тирлҽгҽн, бүреген салган, кайнар кулын биреп күрешҽ. 

– Тыңлыйм, пожалуйста. 

– Гази абый, ни бит. Менҽ бер мҽкалҽ язган идем журналга, берҽр 

ҿлкҽн галимнҽн рецензия кирҽк, диделҽр. 

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

Син телсез каласың: темасын, кайсы журнал икҽнен сорамады – 

уңайны язам, ди. 

– Ну бит, Гази абый, Сез ҽле...  

– Ҽ, Син язгач яхшы мҽкалҽ булачагына шигем юк минем. Сал минем 

портфельгҽ, кайчанга кирҽк?..” (“Ачы тҽҗрибҽ”.) 

Кҿлү тҿсмерле сүзлҽр бигрҽк тҽ “Без – кырык беренче ел балалары”ндагы 

геройлар сҿйлҽмендҽ киң чагылыш таба. 

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

авторлары да, ач калгырлары!” 

д) Сүзлҽрне охшатып язу: “Без тынып калдык. Мҿрҽле малае Ҽлтафи 

миңа борылып пышылдап кына болай диде:  

“– Чукынды, малай, монда ат печүчеләр ҽзерлилҽр икҽн, укытучылар 

түгел”.  

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

актарынды да чынаяк зурлыгындагы сҽгатен тартып чыгарган булды. 

Ҽлтафи артка борылып елмаеп куйды. Узган тҿн генҽ йокы алдыннан 

Ҽлтафи сҿйлҽнеп яткан иде: имеш, зоология укытучысына корчаңгы 

йоккан, шуңа күрҽ дҽрес вакытында сҽгать караган булып бер кашынып 

ала икҽн”. 

Татарстанның халык язучысы Аяз Гыйлҽҗев ҽйткҽнчҽ, “Мҽһдиев ни 

хакында, кем хакында гына язмасын, ул дҿньяның иң каршылыклы 

вакыйгаларына да моңсу, йомшак юмор, якты күз белҽн карады. Мҽһдиевтҽге 

моңсу, җиңел юмор сирҽк очрый торган табигать бүлҽге ул”. [1] 
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V бүлек. М.Мҽһдиевнең публицистик осталыгы 

 

 

М.Мҽһдиевнең күпсанлы ҽдҽби-публицистик мҽкалҽлҽрендҽ, эссе-

очеркларында үз миллҽтен чын күңелдҽн яратуы, ихластан горурлануы, шул 

ук вакытта аның ачы язмышына кҿенүе һҽм яхшы нияттҽн тҽнкыйтьлҽп, 

халкыбызны тарихи асылына кайтару омтылышы чагыла. Мҽһдиев 

публицистикасы тирҽнтен һҽм ҽтрафлы тикшеренүне күптҽн кҿтеп ята, чҿнки 

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

могҗизаи бүлҽге, мҽдҽниятнең нигезе һҽм илнең горурлыгы” [1; с. 33].  

М.Мҽһдиевнең иҗат лабораториясен ҿйрҽнүче ҽдҽбият белгече Рҽшит 

Фҽтхерахманов ҽдипнең нык рухлы, уникаль психологик сҽлҽткҽ ия булуын 

искҽртҽ [2]. 

“Мҽшҽкатьле һҿнҽр” мҽкалҽсендҽ [3] М.Мҽһдиев болай язган: “Мин 

педагогика фҽненең иң ҽһҽмиятле бер законын олыгайган саен тирҽнрҽк 

аңлый барам. Кешене формалаштыруда ҿч шарт бар, ди ул фҽн. Болар – 

нҽселдҽн килгҽн сыйфатлар, тирҽлек һҽм тҽрбия. Зур ачыш бу!” 

Ул язучылык ҿлкҽсендҽ дҽ нҽтиҗҽле эшлҽгҽн, публицистика 

жанрларында да актив иҗат иткҽн. “Ҿендҽ гел язып кына утырган язучы 

минем хҽтле язмый. Минем бигрҽк тҽ соңгы елларда газета-журналларда 

елына 80-88-90 мҽкалҽм чыгып барган. Ул кадҽр күлҽмдҽ сирҽк журналист 

яза. Шулай итеп, 65 елда бер журналист гомерен кичергҽнмен. Без белгҽн күп 

кенҽ кешелҽр бернинди фҽнне эшлҽмичҽ, бернинди ҽсҽр язмыйча бер доцент 

гомерен кичерделҽр. Ҿчесен бергҽ кушсаң, 195 ел килеп чыга... Шулардан 

тора минем гомерем” [4].  

Миллҽттҽшлҽрне нык кызыксындырган мҿһим темалар, дҽүлҽт 

игътибарын сораган ҽһҽмиятле проблемалар М.Мҽһдиевне публицистика 

йҿген тартырга мҽҗбүр иткҽн, ҽ публицистка авыр миссия йҿклҽнгҽн. “Без 

публицистларның даими эшен эшлҽргҽ – заман тарихын язарга тиеш...” [5; с. 

1]. 

Үз геройлары алдында икейҿзлҽнүче, тар фикерлҽүче, ҽзер журналистик 

калыплар кулланучы иҗат ҽһеленнҽн яки кайбер “озын сакаллы”, лҽкин 

“кыска акыллы” редакторлар кҿен кҿйлҽүче һҽм алардан куркып торучы 

журналисттан һичкайчан яхшы публицист чыкмый. М.Мҽһдиев исҽ чын 

халыкчан публицист иде. Ул вакчыл бҽндҽлҽр белҽн вакланмаган, түрҽлҽр 
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каршында ялагайланып, тҽлинкҽ тотып үз дҽрҽҗҽсен тҿшермҽгҽн, 

рҽнҗетүчелҽргҽ рҽнҗешен белгертмҽгҽн. 

Узган гасырның 80 еллары ахырында, үзгҽртеп кору сҽясҽте 

нҽтиҗҽсендҽ, татар халкы тирҽн “йокы”дан акрынлап уянды: бҿек тарихы 

белҽн кызыксына башлады, тарихи хҽтере хҽрҽкҽткҽ килде, милли үзаңы 

терелде, шанлы үткҽне, данлы бүгенгесе һҽм якты килҽчҽге ҿчен олы 

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

фикерли белүче кайбер миллҽттҽшлҽребез тарих һҽм ҽдҽбият галимнҽренҽ, 

шул исҽптҽн М.Мҽһдиевкҽ дҽ, үзлҽрен бик кызыксындырган сораулар 

юлладылар.  

“Казан арты авылларының исемнҽре каян килеп чыгуын сорап, соңгы 

елларда миңа да хатлар язалар. Мин бу ҿлкҽдҽ белгеч түгел, бу мҽсьҽлҽ белҽн 

махсус шҿгыльлҽнгҽнем юк. Фҽн-гыйлем ҿлкҽсендҽ минем егерменче гасыр 

башы татар ҽдҽбиятына һҽм халык иҗатына караган азмы-күпме (курсив 

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

саклап.     

Минемчҽ, Казан арты, Арча тҿбҽге авыллары тарихын М.Мҽһдиев кадҽр 

белгҽн язучыны бҿтен Татарстан буйлап эзлҽсҽң дҽ, табалмассың. 

 “Туган як авазы” мҽкалҽсендҽ Казан артына урнашкан татар авыллары 

исемнҽренең тарихын яктырткан: аларның килеп чыгышын ҿйрҽнгҽн, 

кызыклы күзҽтүлҽре, гыйбрҽтле мисаллары белҽн уртаклашкан, авыл 

исемнҽребез тарихы дигҽн буталчыклы ҿлкҽгҽ үзеннҽн күпмедер гыйльми 

ҿлеш керткҽн. “Бер авылның да исеме очраклы тумаган, моны аксиома 

буларак кабул итҽргҽ кирҽк”, – дигҽн ул.  

Галим ике фҽнни концепциягҽ нигезлҽнгҽн:  

“1. Авыл исемнҽре шул тирҽдҽге урман, елга, басу, шунда үскҽн агач, 

шул тирҽдҽге рельефка һҽм шунда тереклек иткҽн кыргый хайваннар, 

кошларга бҽйле рҽвештҽ ясалган. 

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

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

исҽпкҽ алынган һҽм кҽгазьгҽ язганда рус теленҽ якынайтып үзгҽреш кичергҽн, 

димҽк, кайбер авылларның исемен русчадан татарчага таба чыгып эзлҽргҽ 

кирҽк”. 

Бу концепциялҽргҽ таянып, мондый нҽтиҗҽлҽр ясаган:  

а) Күп кенҽ авылларның исеменҽ “ил” сүзе нигез булган, мҽсҽлҽн: Торна 

иле, Ку иле, Мари иле;  
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б) “Ор” сүзе бер урында калкулыкны, икенче урында чокырны, ҿченче 

урында коры елганы аңлаткан, мҽсҽлҽн: “Ку орысы”, “ор” сүзе Арча исеменең 

тамырында да ята;  

в) “Казан арты авыллары рҽсми документларда берничҽ тапкыр 

исемнҽрен үзгҽрткҽннҽр. Моңа йҽ алпавыт җирбилҽүчелеге, йҽ патша 

администрациясенең кайбер җир-оештыру чаралары, кайвакытта сыйнфый 

кҿрҽш моментлары тҽэсир иткҽн”. Мҽсҽлҽн: Арча районының Гөберчәк 

авылы 1930 елларда Кече Му дип аталган; Сеҗе авылы – ҿстҽмҽ исеме Мурья 

Мусич; Казанбаш авылы – тҿп исеме Кармыш; аның янындагы “Четыре 

двора” дигҽн күрше урыс авылы татарчалаштырылып Өстеял дип атала, 

чҿнки анда Постоялый двор булган, шул сүзтезмҽдҽн тҽрҗемҽ кылынган; 

Александровка авылы (татар телендҽ – Тыңламас исемле). 

Арча тҿбҽгендҽ туып үскҽнгҽ күрҽ, бездҽ соңгысы хакында ҿстҽмҽ 

мҽгълүмат бар. Бу авылның беренчел исеме – Талнамаз, элек ул татар авылы 

булган. Инеш буенда таллар күп үскҽн һҽм анда халык намаз укыган 

(гыйбадҽт кылган). Казан ханлыгын Мҽскҽү дҽүлҽте яулап алгач, бирегҽ дҽ 

баскынчылар – рус православие чиркҽве ҽһеллҽре, чукындыручылар, 

миссионерлар – килеп җитҽ. Соңрак рус крепостной крестьяннары күчерелҽ. 

Александр исемле рус алпавыты, барин бу җирлҽрнең хуҗасы санала. Аның 

исеме белҽн авыл атала. XIX йҿздҽ Александровка авылында 238 йорт була, 

үзҽк урамның озынлыгы – 1,5 чакрым. Ул яклардагы Хҽтнҽ (русча Хотня) 

авылында XIX г. башында алпавыт Перцов Н.П. су ятмасы таба. Хҽтнҽ 

чыганагының табигый-могҗизаи тҽэсире барлык тереклекне җҽлеп итҽ, чҿнки 

аның уникаль үзенчҽлеге – табигый кҿмеш – тҽнгҽ шифалы, организмны тиз 

сихҽтлҽндерҽ.  

Иске, лҽкин матур архитектуралы таш чиркҽү янгын вакытында зур зыян 

күргҽн, аннары агачтан яңа чиркҽү салганнар. Александр байның бик күркҽм 

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

нарат һҽм каен үскҽн. Бакчага бер генҽ юлдан керелгҽн, бакчаның ике 

башында ике күл җҽйрҽп яткан, хҽзер алар юк. Бу бакчаны җирле халык “бай 

бакчасы” дип атаган.  

Бу чиркҽүле авылның икенче татарча атамасы – Тыңламас. Каян килеп 

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

старостасы белҽн сҿйлҽшеп, аларның зур җир кисҽген алган (40 гектар 

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

талҽп иткҽннҽр. Лҽкин ул барин янына тыңламас дип кабат бармаган. Шуннан 

соң Талнамаз авылын Тыңламас дип атый башлаганнар. 
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ХХ г. Александровкасының соңгы кешелҽре – Тучиннар гаилҽсе иде. 

Алар беркайчан да колхозга кермҽгҽн. Владимир Тучин тирҽ-юньдҽ яхшы 

ветеринар врач саналган. Аны тҽҗрибҽле белгеч буларак бик хҿрмҽт 

иткҽннҽр. Ул Александровкадан 12 чакрым ераклыктагы Хҽтнҽ авылының 

ветеринария шифаханҽсенҽ йҿреп эшлҽгҽн. Владимирның сеңлесе Ольга 

Тучина 100 яшькҽ кадҽр яшҽгҽн. Ҿтнҽ авылында гомер итүче безнең кода 

Рафис Габделхаков сҿйлҽвенчҽ, ул ҽле 95 яшендҽ кул пычкысы белҽн агач 

ботаклары кискҽн... 

Кыскасы, галим һҽм язучы Мҿхҽммҽт Мҽһдиев кисҽтүен һичкайчан 

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

булырга, аларны ачканда нейрохирург кебек эшлҽргҽ кирҽк”. 

“Давыл хҽбҽрчесе – Иделдҽ” ҽдҽби-публицистик язмасын [7] бҿек рус 

язучысы Максим Горькийның тууына 120 ел тулуга багышлаган. Укучыны 

ҽдипнең татар телендҽге тҽрҗемҽ ҽсҽрлҽре белҽн таныштыра. М.Горький 

ҽсҽрлҽрен ана телебезгҽ тҽрҗемҽ итү ХХ г. башында зур вакыйга санала. Бу 

игелекле эшкҽ беренче булып Сҽгыйт Рҽмиев алына. “Давыл хҽбҽрчесе 

турында җыр”ның татарча тҽрҗемҽсенҽ Галиҽсгар Камал да игътибар итҽ. 

“Бҽхетсез егет” драмасында караклар нҽкъ менҽ шуны – С.Рҽмиев 

тҽрҗемҽсендҽге Горький җырын хор белҽн җырлыйлар. 1907 елда “Бҽхетсез 

егет” аерым китап булып басыла һҽм бу җыр халыкка тарала. Бераздан җыр 

Казан сҽхнҽсендҽ яңгырый – Горький иҗаты безгҽ шулай җыр булып керҽ, ди 

ул. 

Шулай итеп, узган гасыр башы татар реалистик ҽдҽбиятына Горький 

килеп керҽ. “Татар матбугаты аның исемен еш телгҽ ала. Горький кем ул? Ул 

ничек яза? “Вакыт” газетасы Оренбург укучыларына хҽбҽр итҽ: “Горький үз 

бүлмҽсендҽ язганда бҿтен дҿньясын оныта, бҿтен күңеле илҽ шул ҽсҽренҽ 

бирҽ”. (“Вакыт”, 1907, № 252)”. 

1908 елда Горькийның “Ана” романы тҿрек теленҽ тҽрҗемҽ ителеп, 

Тҿркиядҽ басылып чыга. М.Мҽһдиев аны да игътибарсыз калдырмый: “Татар 

зыялылары арасында фикер уяна: ни ҿчен ҽле без, татарлар, үзебездҽ яшҽгҽн, 

безне яраткан, ихтирам иткҽн Горькийны татарчага тҽрҗемҽ итмибез?”. 

Горький ҽсҽрлҽрен тҽрҗемҽ итүче Солтан Рахманколый, Галимҗан 

Ибраһимов иҗатларына туктала. Кызганыч, Октябрь инкыйлабына кадҽр 

Горький прозасы бҿтенлҽй үк диярлек туган телебезгҽ тҽрҗемҽ ителми. 

“Вакыт”, “Йолдыз” газеталарының Горький иҗатын пропагандалавы 

мактауга лаек, ди. Бу басмалар танылган язучы турында мҽгълүмат бирү ҿчен 

рус матбугатына мҿрҽҗҽгать итҽлҽр.  
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Октябрь борылышыннан соң татар ҽдҽбият белемендҽ Горький иҗатын 

ҿйрҽнү, тҽрҗемҽ итү һҽм аның белҽн аралашуның яңа чоры башлана. 

“Горький кем ул? Ҽдҽбият дҿньясында ул кайсы сыйфаты белҽн мҽшһүр? 

Бу мҽсьҽлҽне 20 нче еллар башында Г.Ибраһимов күтҽрҽ”, – дип яза 

М.Мҽһдиев. Ибраһимовның 1920-1922 еллардагы хезмҽтлҽрен уңай бҽяли. 

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

М.Горькийның “Кеше”сен (Нҽҗип Думави тҽрҗемҽсендҽ) совет чоры татар 

ҽдҽбиятында иң кыю ирекле тҽрҗемҽ ҽсҽре дип атый автор. Галимҗан 

Нигъмҽти “М.Горькийның беренче ҽдҽби хезмҽт еллары” мҽкалҽсе белҽн 

татар филологиясендҽ “Горькийны ҿйрҽнү” юнҽлешенҽ нигез сала. Горький 

турында В.И.Ленин фикерлҽрен татар телендҽ беренче яңгыратучы кеше дҽ 

Г.Нигъмҽти була. “Безнең язучылар Горькийдан күп нҽрсҽлҽргҽ, ҽлбҽттҽ, иң 

беренче нәүбәттә (курсив безнеке. – М.М.) язучылыкка ҿйрҽнергҽ телилҽр”. 

(“Яңалиф”, 1932, № 8)”.  

“...(Горькийның бу киңҽше (1929 елда Мҽскҽүдҽ А.Герцен исемендҽге 

язучылар йортында татар ҽдиплҽре белҽн очрашуда Горький залга килеп 

кергҽч, аңа ихтирам йҿзеннҽн озак итеп кул чапканнар, ул аларга: “Кирҽкми, 

кирҽкми, кул чабарга кирҽкми, языгыз күбрҽк... Сез – язучылар, тҿп эшегез – 

язу. Никадҽр күп һҽм яхшы язсагыз, минем ҿчен шулкадҽр зуррак хҿрмҽт 

күрсҽткҽн булырсыз...”, – дип ҽйткҽн. – Мирсҽй Ҽмир истҽлегеннҽн. – И.Ф.)) 

бүген – сиксҽненче еллар язучылары ҿчен дҽ заманча бит! Күпме язучы 

үзенең юбилеен артистлар, композиторлар чакырып филармония концертына 

ҽйлҽндермимени?! Гомеренең яртысын кул чаптырып залдан-залга күчеп 

чыгыш ясап уздырган язучыларыбыз азмыни?)”. 

Шул сҿйлҽшүдҽ Горький бик гыйбрҽтле фикер ҽйткҽн: “Татар 

язучыларының кыйммҽте – татар тормышыннан язылган (курсив безнеке. – 

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

иптҽшлҽрнең ҽсҽрлҽрен укыганым бар. Алар үзлҽренең татар язучылары 

икәнлекләрен онытып (курсив безнеке. – И.Ф.) ялгыш итҽлҽр. (Горький 

монда, күрҽсең, К.Нҽҗминең “Шобага” хикҽясен күздҽ тота, ул аның 

тҽрҗемҽсен 1928 елда укып чыккан була. – М.М.). Татар тормышына хас 

булган специфик моментларны художество сурҽтлҽре аркылы күрсҽтү, 

формасы белҽн милли, эчтҽлеге белҽн советчыл булган татар ҽдҽбияты 

тудыру, шундый ҽдҽбият аркылы татар тормышы белҽн бҿтен дҿньяны 

таныштыру – татар язучыларының тҿп бурычлары”. 

“...безнең татар ҽдҽбияты ҿстенҽ күз йҿртеп чыксаң, Горький сүзлҽренҽ 

тиешенчҽ колак салмаганыбыз күренҽ. Без күп вакытта үзебезнең татар 

язучылары икәнлегебезне онытабыз (курсив безнеке. – И.Ф.), кул чабуларга, 
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тантаналы сүзлҽргҽ бирелеп язучылар икҽнлегебезне дҽ онытып җибҽргҽлибез 

ҽле”. (Ҽмир М. Горький безгҽ ни ҽйтте? “Яңалиф”, 1932, № 8)”. 

М.Мҽһдиевнең публицистлык осталыгына игътибар итсҽк, иҗтимагый-

публицистик стильдҽ гаҗҽп дҽрҽҗҽдҽ иркен язган, мҽсҽлҽн: “...Заманнар, 

җитҽкчелҽр, кануннар үзгҽрҽ, карарлар чыга, ҽ Горький һаман бҿек булып 

кала. Инде без аңа шулкадҽр иялҽнгҽнбез, ул гомер буе безнең арада яшҽгҽн, 

безнең телдҽ язган сыман тоела безгҽ. Моның хикмҽте нҽрсҽдҽдер, без ул 

турыда уйлап та тормыйбыз, ҽмма интуитив рҽвештҽ сизҽбез: Горький олы 

җанлы кеше (курсив безнеке. – И.Ф.) булган. Бҿек рус язучысы дигҽн 

мактаулы исем йҿртсҽ дҽ, милли ҽдҽбиятларның барысын да тигез күргҽн, 

елгалар, каеннар, ашау-эчү ҽйберлҽрен, мунчаларны да миллҽтлҽргҽ бүлеп 

ҿлҽшеп язмаган. Кайта-кайта ҽсҽрлҽрен укысаң, тагы да ышанасың: Горький 

бҿтен иҗаты белҽн кешелҽрне олы җанлы булырга ҿндҽгҽн икҽн һҽм, олы 

җанлылык язучыларыбыз арасында дефицитка әйләнә башлауга, мҽһабҽт, 

саллы гҽүдҽсе – иҗаты белҽн безнең алга Максим Горький килеп баса икҽн”. 

Галим мҽкалҽсеннҽн фҽнни стильгҽ дҽ үрнҽк табарга мҿмкин:  “Горький 

иҗатыннан осталыкка, халыкчанлыкка, гомумҽн, сҽнгатьчҽ уйларга, 

фикер йҿртергҽ ҿйрҽнергҽ кирҽк иде. Тарих моны исбатлады”. 

Монда ул матур ҽдҽбият стилен дҽ кулланган, мисал ҿчен: “Элекке Лаеш 

урманнары, куаклыклары ҿстенҽ җҽелеп яткан кояшлы, чал Идел ҿстендҽ 

акчарлаклар уйнаган да, җилле-давыллы кҿннҽрдҽ карачкыл-кургаш 

дулкыннар куптарып, безнең җаннарыбыздагы ваклыкларга рҽнҗегҽндҽй, ул 

мҽһабҽт елга дулаганда да, безгҽ бҿек язучының авазы ишетелҽ. Давыл 

хҽбҽрчесе дигҽн кош авазы белҽн кисҽтҽ ул безне: 

 – Ҽдҽбият – кеше турындагы фҽн, сҽнгать ул. Ҽдҽбият кҽсеп түгел, 

талант иясенең җан авазы ул! Чын мҽгънҽсендҽге ҽдҽбият – батырлык, үз-

үзеңне мҽҗнүннҽрчҽ шуңа сарыф итү ул! Ҽ батырларның мҽҗнүнлегенҽ без 

дан җырлыйбыз....”  

Димҽк, автор татар язучыларын Горький иҗатыннан үрнҽк алырга ҿнди. 

“Идел ҿстендҽге Давыл хҽбҽрчесе кошы шулай һҽрчак безнең белҽн...”, –  дип 

тҿгҽлли.  

 “Европа – безнең хакта” фҽнни-публицистик мҽкалҽсенең [8] башында 

ук М.Мҽһдиев татар тарихы, мҽдҽнияте, фольклоры белҽн кызыксынган 

француз галимнҽре А.Беннигсен, Л.Келькеже Парижда чыгарган 

белешмҽлекне (1917 елгы түнтҽрелешкҽ кадҽрге татар матбугаты тарихына 

кагылышлы), 1980 елда Хельсинкидҽ “Финляндия тҿреклҽре берлеге” татарча 

бастырган “Безнең җырлар” җыентыгын, немец галимнҽре Отто Гѐтч, 
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Готгольд Вайль, фин галиме Һ.Паассонен һ.б.ның хезмҽтлҽрен атап узган. 

“Европа галимнҽре безне белҽ!” – дип чын күңелдҽн шатланган. 

Автор халкымның тарихы, ҽдҽбияты, авыз иҗаты турында Европада 

басылып чыккан кайбер гыйльми хезмҽтлҽргҽ күзҽтү ясауны максат итеп 

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

“Балинт Габор 1844 елда туган (мадьяр телендҽге ҽдҽбиятта кешенең 

фамилиясе башта, исеме икенче булып китерелҽ). Вена һҽм Будапешт 

университетларының хокук факультетында укыган чагында, ул бар булган 

буш вакытын теллҽр ҿйрҽнүгҽ багышлый, бигрҽк тҽ кҿнчыгыш теллҽре белҽн 

кызыксына. 1870 елда ул күпсанлы мадьяр сүзлеклҽренең редакторы булган 

академик Фогараши Янош белҽн таныша. Аның киңҽше буенча Балинт 

монгол һҽм рус теллҽрен ҿйрҽнҽ башлый. Фогараши ярдҽме белҽн Балинт 

Россия һҽм Азиягҽ ҿч еллык сҽяхҽткҽ китҽ, аның юл расходларын Венгрия 

Фҽннҽр Академиясе күтҽрҽ. Балинт Казанга 1871 елның 17 июнендҽ килеп 

җитҽ, тиз генҽ эшкҽ керешҽ. Казанда ул иң ҽүвҽл миссионер Ильминский 

белҽн таныша, керҽшен татарлары укыган мҽктҽплҽргҽ йҿри башлый. Тел 

үрнҽклҽре язып алу ҿчен иң уңай алым – халык иҗаты ҽсҽрлҽренҽ мҿрҽҗҽгать 

итү икҽнен Балинт яхшы аңлый. Ул Лаеш, Мамадыш, Казан ҿязлҽренҽ йҿри, 

халык иҗаты ҽсҽрлҽрен язып алуда Гаврила улы Борис исемле керҽшен ярдҽм 

итҽ. Ул җыйган материаллар 1875 елда Будапештта аерым китап булып 

басылып чыга (Kazani tatar. Balint Gabor, Budapest, 1875. Чит теллҽрне ҿйрҽнү. 

Текстлар һҽм тҽрҗемҽ. Җыючысы һҽм тҽрҗемҽ итүчесе Балинт Габор). 

Балинтның китабына барлыгы 144 мҽкаль, 46 табышмак, 64 кыска җыр, 4 бҽет 

(кайберлҽрен Ильминскийның шҽкерте Тимофеев Игнатий Бачлей улы ҽйтеп 

яздырган), 34 ҽкият һҽм керҽшен татарларының ышана торган кирҽмҽтлҽре 

тупланган. Болардан тыш китапка изгелҽр сүзлҽре, дини риваятьлҽр 

кертелгҽн”.  

Бу китапның 1875 елгы басмасының бердҽнбер нҿсхҽсе Казан 

университетының фҽнни китапханҽсендҽ бар. Гомумҽн, венгр галимнҽре 

татар фольклоры белҽн ныклап кызыксыналар.   

1980 елда Кҽкүк Жужа ханым “Казан татарларының халык җырлары” 

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

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

Венгрия империясендҽ тоткынлыкта булган татар хҽрби ҽсирлҽреннҽн язып 

алган 643 җыр кергҽн. Татар җырларының текстына янҽшҽ рҽвештҽ аларның 

алман теленҽ тҽрҗемҽсе дҽ бирелгҽн. Балинт китабында да шулай. “Мондый 

алым Европа галимнҽренең бик күбесенҽ халкыбызның акыл байлыгы, 
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эстетик фикерлҽү дҽрҽҗҽсе белҽн танышырга мҿмкинлек бирҽ”, – дигҽн 

М.Мҽһдиев. 

Венгриянең Сегет университетындагы Урал-Алтаистика кафедрасы 

мҿдире Берта Арпад Балинтның татар фольклорына багышланган бҿтен 

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

Хезмҽтнең “Сүз башы”нда Балинтның тормыш юлы хакында бай мҽгълүмат 

тупланган, фҽнни аппаратында татар халык иҗатына караган европа 

чыганаклары да күрсҽтелгҽн, ди.  

Түбҽндҽге ҿзеклҽрдҽ М.Мҽһдиевнең галимлеге ап-ачык сизелҽ:  

“Балинт татар халкының шулкадҽр затлы җырларын, мҽкаль-ҽйтемнҽрен 

җыйган ки, хезмҽт халкының акылына, эстетик фикерлҽү дҽрҽҗҽсенҽ таң 

каласың. Ҽле бит 1905 ел революциясе дҽ булмаган, татар халкының газета-

журналлары да, театры да юк. Ҽ халык үз язмышы турында фҽлсҽфи фикер 

йҿрткҽн, сҿю-нҽфрҽт хислҽрен – җырларында, акылын, тормыш тҽҗрибҽсен – 

мҽкаль һҽм табышмакларында, матур хыялын – ҽкиятлҽрдҽ, моң-зарын 

бҽетлҽрдҽ гҽүдҽлҽндергҽн”.  

Б.Габордан бер җыр куплеты мисалга китерҽ дҽ болай аңлата: 

   “Кара да постау чикмҽнемне  

   Кара ефҽк белҽн бҿккҽндер; 

   Тҽрҽзҽлҽреннҽн карый-карый 

   “Ҽллҽ кайтыр” диеп кҿткҽндер. 

Сиздегезме? Халык гел чабата-башмактан гына йҿрмҽгҽн, ямаулы 

күлмҽктҽн генҽ дҽ түгел. Постау – “Бостон” – костюм тектерҽ торган югары 

сыйфатлы чын йон материал, гадҽттҽ кара тҿстҽ була. Моны Америкадагы 

Бостон шҽһҽре тукучылары эшлҽп чыгарган. Татар агаеның чикмҽне ҽнҽ шул 

“бостон”нан. Алай гына да түгел, ул ҽле бҿрмҽлҽрендҽ кара ефҽк белҽн дҽ 

бизҽлгҽн...”  

М.Мҽһдиев “теш карасы” тҿшенчҽсен Балинт китабыннан татар җыры 

китереп шҽрехли: 

   “Теш караларын бик сҿям, 

   Тиерҽсем килми тешемҽ; 

   Сҿймимен түгел, бик сҿям, 

   Белгертҽсем килми кешегҽ”. 

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

тешлҽрен кап-кара сҿрмҽгҽ (ялтыравыклы лакка) буяганда куллануын, 

ҽнисенең дҽ кыз чагында тешлҽрен сҿрмҽгҽ буяганын ҽйтеп үтҽ.  

Б.Арпад 1988 елның 7 декабрендҽ Миркасыйм Габделҽхҽт улы 

Госмановка автограф белҽн бүлҽк иткҽн китабында галимҽ астына сызган бер 
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татар мҽкаленҽ М.Мҽһдиев тҽ игътибар иткҽн: “Күргҽнне кютләген (ишеткҽн) 

җиңгҽн”. Кютлҽген сүзен галим ачыкларга тырышкан. Аныңча, бу мҽкальдҽ 

хата бар. Ул аны “Күргҽнне киртләгән җиңгҽн” дип дҿреслҽгҽн. Гаврила улы 

Борис исемле керҽшен татары җыйган материаллардан күчереп язганда 

Балинт киртлҽгҽн сүзен аңламаган, шуңа күрҽ хаталы язган дип саный. 

Фикерен дҽлиллҽп, туган телебездҽге “Колагыңа киртлҽп куй” ҽйтемен 

мисалга китергҽн. Моны ул үзе ҿчен гыйльми ачыш дип исҽплҽгҽн. 

Галим уйлавынча, Сегет университеты тюркология фҽненҽ зур игътибар 

бирҽ. Урал-Алтаистика кафедрасы ҽзерлҽп чыгарган “Татар этимологиясе” 

җыентыгын (1988) мисалга китерҽ. Тугандаш татар-башкорт теллҽренең 

кайбер мҽсьҽлҽлҽрен тикшерүгҽ багышланган ҽлеге хезмҽткҽ мадьяр 

галимнҽре Й.Торма, А.Рона-Таш, Л.Тардь, алман галиме К.Шѐниһ белҽн 

бергҽ татар галимнҽре Альфред Халиков, Рифкать Ҽхмҽтҗановның да фҽнни 

нҽтиҗҽлҽре кергҽн. 

Мҽкалҽсенҽ йомгак ясап, М.Мҽһдиев үзенең публицист рухына, 

публицистик фикерлҽү рҽвешенҽ, акыл дҽрҽҗҽсенҽ һҽм шҽхси ҿслүбенҽ хас 

булганча гына болай ди:  

“Европа безнең хакта күп яза. Телебез, ҽдҽбиятыбыз, тарихыбыз, яшҽү 

рҽвешебез турында. Безне яратып язучылар күп, яратмаучылар да җитҽрлек, 

дидек. Лҽкин фҽн, гыйлем андый симпатия, антипатиялҽрдҽн ҿстен торырга 

тиеш. Без исҽ үзебез турында кайда нҽрсҽ чыкканын белмичҽ яши бирҽбез. 

С.Рҽмиев ҽйткҽнчҽ, “татар йоклый”. Без һаман ҽле уяна алмыйбыз, авырлык 

белҽн генҽ күзне ачабыз да яңадан ойыйбыз. Югарыда китерелгҽн хезмҽтлҽр 

безне дҽ активлыкка чакырмыймыни? Татар теле галиме дигҽн тҿшенчҽ 

галимнең рус, гарҽп, немец, тҿрек, мадьяр, инглиз, француз теллҽре белҽн эш 

итҽ алучы кеше икҽнлеген талҽп итмимени? Кайда безнең мадьяр телен 

ҿйрҽнгҽн тел галимебез? Ҽ бит мадьяр Балинт, рус Чернышевский татар телен 

белгҽннҽр. Кайда немец телен, инглиз, гарҽп, тҿрек, француз теллҽрен иркен 

белгҽн тюркологыбыз? Ҽ бит проф. Н.Ф.Катанов сигезлҽп телне белгҽн, татар 

галимнҽренҽ гарҽп шрифтында татарча хатлар язган...” 

Ҽлеге мҽкалҽсе белҽн автор татар галимнҽрен активлыкка чакыра: 

“Европа гыйлеме безгҽ күз тутырып карый, элемтҽ эзли. Ҽ без... качабыз, 

оялабыз”. 

 “Ҿлкҽн ҽдип белҽн очрашуларым” мҽкалҽсе [9] Сҽйфи Кудаш турындагы 

истҽлеклҽрдҽн гыйбарҽт. “Сҽйфи ага Кудашны беренче тапкыр күрүем 

алтмышынчы еллар башында булды”, – дип башлап китҽ. Бу вакытта 

М.Мҽһдиев КДУ аспирантурасында укый: 1917-1932 елларда татар ҽдҽби 

тҽнкыйтенең барлыкка килүен, үсүен ҿйрҽнҽ. Казан, Уфа, Мҽскҽү, Свердлов 
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шҽһҽрлҽрендҽ басылган барлык татар газета-журналларын укып чыга. 

“Мҽктҽптҽ укыган елларны безгҽ, ҽдҽбият дҿньясында дүрт галим бар, дип 

ҿйрҽткҽннҽр иде. Болар – Мҿхҽммҽт Гайнуллин, Гали Халит, Хҽй 

Хисмҽтуллин һҽм Хҽсҽн Хҽйри. Ҽ мин актарган газета-журналларда безнең 

буын ишетмҽгҽн йҿзлҽрчҽ исем... Кая барырга, кемнҽн аныкларга?”, – дип 

сорый ул. 

Дҿньяда иң хҽтерле кеше Афзал Шамов дигҽч, публицист аны эзлҽп китҽ. 

Ул аңа С.Кудаш белҽн очрашып сҿйлҽшергҽ тҽкъдим итҽ. М.Мҽһдиев икенче 

кҿнне үк “Казан” кунакханҽсендҽ ҿлкҽн ҽдип белҽн очраша. Ике сҽгать барган 

аралашудан яшь галим кандидатлык диссертациясе ҿчен күп мҽгълүмат ала, 

зыялы булу ҿчен үзенҽ һҽм галим-голҽмҽгҽ нҽрсҽ җитмҽгҽнлеген аңлый. 

Сҿйлҽшүдҽн соң М.Мҽһдиев мондый нҽтиҗҽгҽ килҽ: “Интеллигент булу ҿчен 

каршыңда утырган кешене тыңлый белү дә (курсив безнеке. – И.Ф.) бик 

кирҽк икҽн”. Шушы очрашуда С.Кудаш аңа Г.Ибраһимов, Г.Нигъмҽти, Хҽлим 

Искҽндҽрев, Хҿсни Ишбулатов, Галҽ Ходаяров кебек ҽдҽбиятчы-

тҽнкыйтьчелҽр турында дҿнья кадҽр мҽгълүмат бирҽ. Остаз күрсҽткҽн юлдан 

китеп, 15-20 ел эчендҽ М.Мҽһдиев ҽдҽбият тарихы буенча бай материал 

туплый. “Сҽйфи ага мине ҽнҽ шулай мҽңгелек эзлҽнү бҽхетенҽ – мҽшҽкатьле, 

борчулы бҽхет дҿньясына юнҽлтте”. 

С.Кудаш Казанга дусларын сагынганга күрҽ генҽ еш килеп йҿргҽн. 

“Икенче, ҿченче очрашканда без инде – остаз һҽм шҽкерт – кемгҽ нҽрсҽ 

кирҽген, кемнең нҽрсҽ бирҽ алганын яхшы белҽ идек”, – ди галим. 

Автор ҽлеге язмасында Х.Туфан җыйган мҽҗлестҽ С.Кудаш белҽн 

очрашуын шактый тулы итеп, диалог рҽвешендҽ тасвирлый:  

“Гомҽр Бҽширов, Хҽсҽн Туфан, Сибгат Хҽким яшҽгҽн “Аккош күле” 

дачасының җҽйге бер кҿне аеруча хҽтердҽ калган: язучы хатыннары йҿгерешҽ 

– кемдер гҿбҽдия пешерҽ, кемдер токмач кисҽ, язучылар дача капкасы 

тҿбендҽ йҿренҽлҽр: ни бар, нҽрсҽ булган?   

– Сҽйфи ага килҽ, Сҽйфи! 

– Кит аннан! Сҽйфи Кудаш үземе? 

– Үзе инде, үзе! Кичҽ аэропортта каршы алдык, менҽ бүген аны Союз 

машинасы белҽн монда китерҽчҽклҽр. 

Менҽ дача капкасыннан мҿлаем чырай белҽн мҽһабҽт гҽүдҽле Сҽйфи ага 

килеп керҽ. Затлы киемнҽн. Сҽйфи аганы кайда утырту турында ярты 

секундлык кына бҽхҽс, менҽ Хҽсҽн Туфанның балаларча саф шатлануы...  

Сҽйфи аганы яраткан темасына тиз тартып керттелҽр: Мҽҗит Гафури, 

Шҽехзадҽ Бабич, Сҽгыйть Рҽмиев, Сҽхибҗамал Гыйззҽтуллина-Волжская, 

Мулланур Вахитов...”  
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 “Каһҽрлҽнгҽн хҽрҽкҽт, каһҽрлҽнгҽн тема...” мҽкалҽсендҽ [10] М.Мҽһдиев 

“Иж-Буби процессы” дигҽн гаҗҽеп серле тема хакында яза. Аның буенча 

совет матбугатыннан да байтак мҽгълүмат таба. Бу теманы татар ҽдҽбияты 

кафедрасы планына диплом эше итеп кертҽ. “Максатым –  Лобачевский 

исемендҽге китапханҽдҽ сакланучы Г.Буби кулъязмаларын һҽр елны берҽр 

студенттан күчертеп, шуңа сүз башы, текстологик анализ, сүзлек биреп, 

ахырдан бу кыйммҽтле хҽзинҽне аерым китап итеп ҽзерлҽү иде.” Галим бу 

теманы студент Ф.Казнинага тҽкъдим итҽ. Ул диплом эшен намус белҽн 

башкарып чыга, лҽкин ҽлеге хезмҽткҽ “яхшы” билгесе генҽ куела. Сҽбҽбен 

М.Мҽһдиев кафедра мҿдире булмавында күрҽ. 

 “Буби мҽдрҽсҽсе” мҽкалҽсен 1960 елларда ук “Казан утлары” журналына 

бирҽ. Редакция аны рецензиялҽү ҿчен Г.Ибраһимов исемендҽге Тел, ҽдҽбият 

һҽм тарих институтына җибҽрҽ. М.Мҽһдиевнең “Тарихның бер тармагы” 

мҽкалҽсенҽ 1968 елның 3 гыйнварында Г.Ибраһимов исем. ТҼһТИ ҿлкҽн 

фҽнни хезмҽткҽре Хҿсҽен Хҽсҽнев язган бҽялҽмҽне [10] укучы игътибарына 

тҽкъдим итҽ. “Искҽрмҽлҽр тҿп ике тҿркемгҽ бүленҽлҽр: а) “Бубилар хҽрҽкҽте” 

дигҽн тҿшенчҽ дҿрес түгел. “Хҽрҽкҽт” бары тик революцион гына, 

пролетариатларча гына була ала; б) Бубиларның эшчҽнлеге сыйнфый 

характерда булмаган: монда пантюркизм, панисламизм идеялҽре кҿчле 

булган”. 

 “Татар зыялысы... Ул – кем?” мҽкалҽсенҽ [11] эпиграф итеп М.Мҽһдиев 

даһи Тукайның “Бҽгъзе зыялыларымыз” шигырен ала: 

  “Татар халкы арасында хисапсыз күп зыялылар. 

  Сирҽк лҽкин, дҿрест ҽйтсҽм, кешелекле, хҽялылар. 

 

  Ҽгҽр күрсҽң, кызарган йҿз аларда, бер дҽ алданма; 

  “Оялгандыр!” димҽ яңлыш, “җибҽргҽндер” дисҽң – ҽүля! 

(Сүзлек: бҽгъзе – кайбер, хҽялы – ояты, вҿҗданы булган кеше; 

“җибҽргҽндер” – эчкҽн мҽгънҽсендҽ; ҽүля – дҿресрҽк.)”. 

Баш исемендҽ үзе куйган риторик сорауга автор тҿгҽл җавап бирү белҽн 

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

Болай кыю итеп М.Мҽһдиев кенҽ ҽйтҽ алган, мҿгаен.  Публицистик 

мҽкалҽсенең башыннан ахырына кадҽр җавабын исбатлап, байтак дҽлиллҽр 

китергҽн. Аныңча, моның сҽбҽплҽре тарихта. Бу – безнең татар миллҽтенең 

генҽ түгел, бҽлки Россия империясенҽ кергҽн барча халыкларның да 

фаҗигасе. Хакимияткҽ кем генҽ килмҽсен, иң ҽүвҽл ул үзен зур интеллигент 

итеп күрсҽтергҽ тырышкан, чын интеллигентны таптаган, бетергҽн. 

“Интеллигентлык – рус тҿшенчҽсе” дигҽн фикер аңа ошамый. “Ник, нишлҽп 
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алай булсын? Татарны канга батырып, чукындырып йҿргҽн православие 

миссионерлары интеллигент буламы? Юк, интеллигент ул – кешене, аның 

динен, телен, гореф-гадҽтлҽрен ихтирам итүче кеше юк, интеллигент татарда 

гына түгел, русның үзендҽ дҽ юк.”  

Зыялылык – тирҽн тҿшенчҽ, ярым-йорты була алмый. Ул сыйфат кешедҽ 

йҽ бар, йҽ юк. Моңа мисал итеп М.Мҽһдиев классик ҽдип, сҽлҽтле прозачы, 

“Галия” мҽдрҽсҽсеннҽн бераз укыгач куылган, тҽмамламаган югары дини 

белемле, “Аң” журналында эшлҽгҽн, аннары “Галия”дҽ үзе укыткан 

Г.Ибраһимовны китергҽн. Аның фикеренчҽ, татар халкының үзаңына Тукай 

иң кирҽк чакта – кҿрҽш мҽйданында – аңа аяк чалган; Газиз Гобҽйдуллинга, 

аның нҽселенҽ каршы мҽкалҽлҽр бастырган Г.Ибраһимов берничек тҽ 

интеллигент була алмый. Г.Тукай, К.Тинчурин, Г.Камалларны да М.Мҽһдиев 

зыялылар рҽтенҽ кертми. “Тукай да иҗатының беренче чорында ҽле зыялы 

түгел. Яшь егет сатирик журналларда ҽледҽн-ҽле Йосыф Акчура, Фатыйх 

Кҽрими, Габдерҽшит Ибраһимов, Исмҽгыйль Гаспринский кебек татар 

халкының бҿек улларын тешлҽп-тешлҽп ала. Хҽтта Гаяз Исхакыйны да 

тешлҽп уза. Лҽкин яшь егетнең бу мавыгуларын гафу итик. Без генҽ ул, хҽзер, 

арткы акыл белҽн (“задним умом”) акыллы. Тукайда, еллар үткҽч, прозрение 

(күзе ачылу) була.” 

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

Й.Акчура, С.Максудый, Габдулла Баттал Таймас һ.б. – мҿһаҗирлеккҽ киткҽн. 

Алар рус, тҿрек, француз, инглиз, алман, гарҽп, фарсы теллҽрен камил белгҽн. 

Казан Г.Гобҽйдуллинны да, Г.Сҽгъдине дҽ, чын зыялы М.Галҽүне дҽ 

сыйдырмый. М.Галҽүнең ике романын Казан басмый, ул аларны бастырыр 

ҿчен Мҽскҽүгҽ китҽ, романнарын үзе русчага тҽрҗемҽ итҽ.  

М.Мҽһдиев ачынып, болай тҿгҽлли: “Безнең буында булмады инде ул 

зыялылар. Лҽкин миллҽтебез килҽчҽктҽ бу катлауны эшлҽп чыгарырга тиеш. 

Зыялылары булмаган кҿе Татарстан дҽүлҽте яши алмаячак. Ҽ зыялы кеше – 

ул, уйлавымча, үз мҽнфҽгатьлҽрен кайгыртмыйча миллҽт ҿчен кҿрҽшүче 

белемле, юридик ҽзерлекле, ҽхлакны белгҽн, ачык күзле, хҿсетсез бер татар 

баласы. Ул туар, үсҽр, Татарстаныбызга хезмҽт итҽр”.  

 “Кара тарихтан бер лҽүхҽ” мҽкалҽсе [12] Миргазиз Укмасыйның тууына 

140 ел тулуга багышлана. Публицист ҽлеге язмасын Сахалин утравыннан 

Татарстанның Язучылар Берлеге идарҽсенҽ хат килү турында хҽбҽр итүдҽн 

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

икенчесен оныгы язган. Мҽкалҽнең бурычын М.Мҽһдиев үзе үк билгели: 

“...шагыйрьнең биографиясендҽге ак тапларга тҿс бирү”.  
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М.Укмасый исеме 1920-1940 елларда телгҽ алынмый. Ул 1945 елда 

“Совет ҽдҽбияты” журналында күренҽ. 1956 елда КПССның ХХ съездында 

Сталинның шҽхес культы фаш ителгҽч, татар ҽдҽбиятында зур вакыйга була: 

шул ук елда “Татар поэзиясе антологиясе” басыла. Анда М.Укмасыйның 

биографиясе бирелҽ, ҽмма Сталин ҿрҽге яши ҽле: М.Укмасый ҽсҽрлҽренҽ сүз 

башы язган Мҿхҽммҽт Гайнуллин аның сҽяси репрессия корбаны булуы 

турында ҽйтми. 1986 елда чыгарылган “Совет Татарстаны язучылары” дигҽн 

белешмҽлектҽ дҽ бу хакта лҽммим. Югыйсҽ, 1920-1940 елларда кайда булган 

ул, ҽсҽрлҽре ник басылмаган дигҽн хак сорау куя автор.  

М.Укмасый хҽзерге Балык Бистҽсе районының Укмас авылында 1884 

елда туа, хатыны – Күгҽрчен авылы мулласы кызы. Аның исеме матбугатта 

беренче мҽртҽбҽ 1906 елда күренҽ. Тҽнкыйтьче буларак мҽкалҽлҽр яза, татар 

ҽдҽбиятын чүп-чар ҽсҽрлҽрдҽн чистартырга чакыра, Г.Тукайга ияреп, 

тҽнкыйть кирҽклеге фикерен кабатлый. Тҽнкыйтьнең ҽдҽбиятта тоткан 

урынын билгелҽп, Европа ҽдҽбиятының бары тик тҽнкыйть аркасында гына 

чҽчҽк атуын искҽртҽ. 

Укмасыйны заманында Тукай телгҽ ала. Ул 1910 елда Шҽрык клубында 

сҿйлҽгҽн лекциясендҽ М.Укмасыйның “Килен” шигыре халык иҗаты 

нигезендҽ язылганлыгын ҽйтҽ, аны мҿнбҽрдҽн укый. 

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

язылган, лҽкин чынлыкта ул 1946 елның кҿзендҽ үлгҽн. Моны М.Мҽһдиев 

бездҽ кеше кадерен белмҽүнең ачык мисалы дип аңлата.  

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

анализлагач, мондый нҽтиҗҽлҽргҽ килдек: 

а) мҽкалҽлҽрен ҿйрҽнү М.Мҽһдиев бу чорда татар публицистикасын 

үстерүгҽ зур ҿлеш керткҽн дигҽн фикеребезне раслады; 

б) публицистның үз стиле бар, аның сүз һҽм фикер сҿрешенҽ кыюлык 

хас; 

в) журналистик-публицистик, фҽнни, матур ҽдҽбият стильлҽрендҽ җиңел 

язган, бер үк мҽкалҽдҽ аларны аралаштырып кулланган; 

г) публицистик мҽкалҽре М.Мҽһдиевнең олы җанлы кеше, ҽхлаклы һҽм 

зыялы шҽхес, затлы нҽселдҽн булганлыгын исбатлый; 

д) ҽдҽбият галиме буларак, ул тирҽн филологик белемгҽ ия, укымышлы 

һҽм мҽгълүматлы белгеч. 
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Белемнҽрне тикшерү ҿчен сораулар, 

мҿстҽкыйль эшкҽ биремнҽр 

 

1. Публицистик осталыкны формалаштыра торган чараларны ҽйтегез. 

2. М.Мҽһдиевнең публицистлык осталыгының үзенчҽлеклҽрен 

ачыклагыз. 

3. М.Мҽһдиевнең бер публицистик мҽкалҽсен анализлагыз. 
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VI бүлек. М.Мҽһдиев дҿньясына бер караш 

Татарстан халык язучысының  

80 еллыгына багышлыйм. 

Автор. 

 

Узган 2010 елгы шомлы, афҽтле җҽйнең эссе бер кҿнендҽ туган 

авылымдагы салкынча һавалы нарат ҿйдҽ галим һҽм язучы Тҽлгат 

Галиуллинның затлы калҽменнҽн ак кҽгазьгҽ тҿшкҽн гаҗҽеп язмасын укыдым 

– “Мөхәммәт Мәһдиев дөньясы” [1] белҽн таныштым. М.Мҽһдиевнең 

мҽшҽкатьле, ыбыр-чыбырлы тормыш юлын бераз белсҽм дҽ, шҽхсҽн үзем 

ҿчен ҽдипнең эчке дҿньясын яңадан ачтым. 

Һич арттырып, күпертеп яки ярарга тырышып ҽйтүем түгел, мин бу 

очракта гади укучы буларак таң калдым Тҽлгат абыйга: элекке якын дусты, 

хезмҽттҽше Мҿхҽммҽт Сҿнгатулла улы Мҽһдиев шҽхесенҽ карата искиткеч 

кешелеклелек сизелҽ, татар кешесенҽ хас киң күңеллелек ярылып ята, шҽп 

хҽтер сакланган. Тҽлгат Галиуллин хҽтеренең ныклыгына, иманының 

кҿрлегенҽ шаккатарлык! Автор Мҽһдиев белҽн бергҽ катнашкан чараларны, 

узган вакыйга-хҽллҽрне бҿтен нюансларына кадҽр тҽфсиллҽп тасвирлый. 

Аңарда тел куҽсе, сүз байлыгы гаҗҽп зур: дусларча шаяртып кинаяле кҿлҽ, 

мҽзҽк тҽ сҿйли, тыгыз яза белҽ, тҿртмҽлелек ярдҽмендҽ тҽнкыйтьли дҽ, ачы 

хакыйкатьне сурҽтлҽп бирҽ, мине һҽм тагын ҽллҽ кемнҽрне телгҽ ала... бар да 

бар. Кыскасы, Т.Галиуллинның үзенчҽлекле мҽкалҽсен, һичшҿбһҽсез, хҽзерге 

татар ҽдҽбият белемендҽ яңа сүз – әдәби ачыш – дияргҽ мҿмкин! 

...Ачы хакыйкать дигҽннҽн, “халык дошманы” баласы, мулла малае дип 

йҿртелгҽн М.Мҽһдиев, чынлап та, үз гомерендҽ шактый кыерсытылган, 

мҽсҽлҽн: Балтыйк (Балтия) хҽрби-диңгез флотында хезмҽт иткҽндҽ замполит 

аңа фамилиясен алыштырырга тҽкъдим иткҽн яки Казан дҽүлҽт 

университетында укытканда инде язылып беткҽн докторлык диссертациясен 

профессор Хатип Госман кире сүттергҽн – яклау ҿчен яшел ут кабызмаган. 

“Ачы тҽҗрибҽ” истҽлеклҽр китабында Мҽһдиев мондый гаделсезлеклҽр 

хакында гарьлҽнеп, калҽмен ачы күз яшьлҽренҽ манып язды. Ул үткҽн 

заманнарга хак бҽясен биреп, гадел хҿкем чыгарды. 

Биредҽ шунысын да искҽртү дҿрес булыр: ҽлеге истҽлек-мҽкалҽ 

М.Мҽһдиев дҿньясының күплҽр ҿчен яңалык саналырлык кызыклы, серле 

якларын яктырта һҽм атаклы авылдашым, күршем хакында мине дҽ уйга сала. 

Бу язма-хатирҽмне мҽрхүмнең якты истҽлегенҽ багышлыйм. 
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Мҿхҽммҽт Мҽһдиев Тҽлгат Галиуллинның җан дусты иде. Икесе дҽ, 

минемчҽ, сҿекле миллҽтебезнең соңгы могиканнары. Алар Гомҽр Бҽширов, 

Хҽсҽн Туфан, Сибгат Хҽким кебек олпат затларның күңел нурын үзлҽренҽ 

сеңдереп һҽм ҽдҽбият аксакалларыннан хҽер-фатиха алып, остазлары иҗатын 

рухи байрак итеп күтҽрделҽр. Ҿлкҽн буын язучылар яшь калҽмдҽшлҽре ҿчен 

караңгы тҿндҽге маяк шикелле иде. Т.Галиуллин, Алабуга педагогика 

институты ректоры булып эшлҽгҽн чорда, бҿек татар ҽдҽбиятының йҿзек 

кашларын милли җанлы мҿгаллим һҽм студентлар белҽн очрашуга чакырып, 

язучылар хҿрмҽтенҽ ҽдҽби кичҽлҽр еш оештырган. Шул чакта ук ул Мҽһдиев 

белҽн дҽ якынрак таныша, тора-бара ике арада дустанҽ мҿнҽсҽбҽтлҽр урнаша. 

Соңрак Тҽлгат абый Казан университетына укытырга күчкҽч, дуслык җеплҽре 

тагын да ныгый һҽм алар чын дусларга ҽйлҽнҽлҽр.  

Мҿхҽммҽт абый йомшак һҽм саф күңелле кеше иде. Мин күренекле 

авылдашым белҽн ихластан горурланам! Дҿресен ҽйтим, ул миңа киңҽш-

фатихасын биреп калдырды. Арча районының Г.Камал исемендҽге Сикертҽн 

урта мҽктҽбе укытучы һҽм укучылары белҽн соңгы мҽртҽбҽ күрешүендҽ 

халык язучысы КДУда белем алучы авылдашын ҿмет белҽн искҽ алган икҽн. 

(Ҽнием шулай дип сҿйлҽде.) Бервакыт язын “alma mater”ның 11 нче катында 

акрын йҿри торган лифтны кҿтеп торганда мин Мҿхҽммҽт Сҿнгатович белҽн 

очраштым, ул Тҽлгат Нҽбиевич белҽн бергҽ иде. Шунда Мҿхҽммҽт абый миңа 

елмаеп сҽлҽм бирде һҽм эндҽште: “Күрше, авылга кайткач, безнең йортны да 

карап кил ҽле, тҿз лапас түбҽсен кар басмадымы микҽн?”  

Хҽзер “арткы акыл” (задний ум) белҽн уйлап утырам. Мҽрхүмнең шул 

бер җҿмлҽсенҽ никадҽр тирҽн мҽгънҽ салынган бит: мине якын итеп күрше 

дип мҿрҽҗҽгать итүе, туган авылын сагынуы, туып-үскҽн нигездҽ яшҽп һҽм 

аны күз алмасы кебек саклап гомере буе башлангыч мҽктҽптҽ укыткан Равия 

апасы ҿчен кайгыру хисе...  

Гҿберчҽктҽн икҽнне белгҽч, ҿлкҽн курс студентлары миңа исемем белҽн 

эндҽшмичҽ, яратып “Мҽһди” дигҽн кушамат тактылар.  

 Минем фикеремчҽ, биш гасыр буе якты килҽчҽккҽ яңа ҿметлҽр баглап 

яшҽүче халкымның пассионарлык кҿче М.Мҽһдиевтҽ ургылып торды, чҿнки 

ул чыгышы белҽн XIX г. ахыры – ХХ г. башы татар ак муллалары нҽселеннҽн 

иде. Шуңа күрҽ иҗатыннан зыялы нҽселлҽргҽ генҽ хас затлылык, татарча 

фҽлсҽфи фикерлҽү, милли моң бҿркелҽ. Безнең авылда аның ҽтисенҽ олы 

хҿрмҽт йҿзеннҽн мулла абзый дип эндҽшкҽннҽр. Ул данлыклы Күлтҽс 

мҽдрҽсҽсендҽ (хҽзерге Арча районы) гыйлем алган, мҿхтҽрҽм казый, мҿфти 

Ризаеддин Фҽхреддин имзасы куелган “имам-хатиб-мҿдҽррис” дипломы һҽм 

Уфа Үзҽк Диния Нҽзарҽтенең мҿһере сугылган указ нигезендҽ Гҿберчҽктҽ 
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1928 елга кадҽр мулла булып торган. Җитмеш ел буе бҿек дип макталган 

Октябрь инкыйлабыннан соңгы кискен иҗтимагый-сҽяси борылыш 

аркасында муллалыкны калдырырга мҽҗбүр ителгҽн. 1929 елда авылда 

күмҽклҽштерү башлангач, Советлар кешелексез метод кулланып, аны хҽлҽл 

җефете һҽм җиде баласы белҽн үз йортларыннан кечкенҽ бер ҿйгҽ 

күчергҽннҽр, ҽ шҽхси милкен (сыер, мунча, тагын ҽллҽ нилҽрен) талап 

сатканнар. Авылның иң ихтирамлы, иң белемле кешесен большевиклар шул 

рҽвешле мҽсхҽрҽлҽгҽннҽр. Кызганыч, гыйлем иясенең кадере калмаган заман 

иде. Шушындый кыргый гамҽлдҽн соң Октябрь революциясенең бҿеклеген 

исбатлап кара ҽле син, замандаш?!  

Сҿнгатулла абзый муллалыктан киткҽч, фаҗигале рҽвештҽ ҿзелгҽн 

гомеренең азагына кадҽр умартачылык белҽн шҿгыльлҽнгҽн. Тҿрле тҿстҽге 

болын чҽчҽклҽре үскҽн печҽн бакчасында умарталар тотып, кортларның тигез 

гҿжлҽп бал ташуын зур канҽгатьлҽнү белҽн тыңлап, Аллаһның Коръҽн 

китабында аерым сүрҽ багышланган бу файдалы бҿҗҽккҽ сокланып яшҽгҽн. 

Ул күп нҽрсҽ турында мҽгълүматы булган кеше, чҿнки күп укыган: Габдулла 

Тукай шигырьлҽренең байтагын яттан белгҽн, Фатыйх Ҽмирхан, Лев 

Николаевич Толстой ҽсҽрлҽрен яраткан. Мич чыгарырга ҿйрҽнгҽн. 

1937 елның октябрендҽ СССР Югары Советына депутатлар сайлау ҿчен 

агитация башланган. Агитаторлар авылда сҽяси активлык күрсҽтеп, мҽчет 

бинасына урнашкан клубта сайлаучылар белҽн очрашканнар. Безнең сайлау 

округыннан депутатлыка СССР Фҽннҽр Академиясе академигы Отто 

Юрьевич Шмидт кандидатурасы күрсҽтелгҽн булган. Мҽгълүматлы кеше 

буларак, илдҽге политик ситуациядҽн хҽбҽрдар, сҽяси аңлы мулла абзый 

җыелышка килгҽч, кызыксынып президиумга катлаулырак сорау биреп 

ташлаган. Лҽкин тегелҽр халык алдында компетентлы җавап кайтара алмагач, 

кызарып бүртенгҽннҽр. Шул ук кҿнне президиум ҽгъзалары Эчке Эшлҽр 

Халык Комиссариатының Арча район бүлегенҽ шикаять язганнар. Ул 

документны Милли архивтан Мҿхҽммҽт абый үзе эзлҽп тапты, имза куйган ҿч 

коммунист авылдашның исемнҽре билгеле. Монда ирексездҽн “татар башын 

татар ашар” димичҽ һич мҿмкин түгел!  

Сҿнгатулла Мҽһдиев 1937 елның 19 декабрь тҿнендҽ НКВД тарафыннан 

кулга алынып, шул ай ахырында “ҿчлек” суды карары белҽн Казан Кремле 

астындагы Черек күл тҿрмҽсе подвалында атылган. Кабере билгесез...  

Ни ҿчен большевиклар шундый явызлык кылганнар соң? Партиянең 

белем ягыннан наданрак коммунистлардан торган җирле оешмасы сҽлҽтле 

кҿндҽштҽн – сайлаучы мулла абзыйдан – курыккан чҿнки. Болай уйларга 

тулы нигез бар.  
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1937 елның 23 февралендҽ башланып, унбер кҿн буе барган партия Үзҽк 

Комитеты пленумында ясаган докладында Жданов (Сталинның иң якын 

фикердҽше, идеолог, димҽк, юлбашчы карашын чагылдырган), 

катнашучыларны гаҗҽпкҽ калдырып, альтернатив сайлау турында сҿйлҽгҽн, 

ягъни Верховный Советка сайлау үткҽрү тҽртибен аңлатып, сҽяси “ятимнҽр” 

ҿчен телҽсҽ нинди чиклҽүлҽр алып ташланачак, “бюрократик органнар” 

бетерелҽчҽк, совет оешмалары эшендҽге хаталар тҿзҽтелҽчҽк, иң мҿһиме – 

дошманчыл кандидатларга һҽм дошман рухындагы агитациягҽ каршы партия 

органнары “сайлау кҿрҽшенҽ ҽзер булырга тиеш”, дигҽн. Гражданнарның 

СССР Конституциясендҽге (1936) сайлау һҽм сайлану хокукын тулысынча 

тҽэмин итү, кыскасы, демократиялҽштерү күздҽ тотылган. Докладчы партия 

демократиясе принципларын расларга, “исемлек” белҽн тавыш бирүне юкка 

чыгарырга, ачык тавыш бирүдҽн яшерен тавыш бирүгҽ күчҽргҽ тҽкъдим 

иткҽн. 

Сталин доклады исҽ партия бюрократиясен үзгҽртеп коруга юнҽлтелгҽн. 

Бу тҿбҽк җитҽкчелҽренҽ ниндидер тонык, артык теоретик формадагы сигнал 

була. Лҽкин фикер алышуда чыгыш ясаган Я.А.Яковлев, Г.М.Маленковтан 

башка унбиш кеше мҽсьҽлҽнең асылын да аңлап бетермичҽ “дошманнар, 

троцкийчылар” эзлҽүне активлаштырырга кирҽк, дигҽннҽр. Бу бҽхҽстҽ 

күпчелек тарафыннан җиңелгҽн Сталин (һҽм аның тҿркеме) үзенең йомгаклау 

сүзендҽ партия бюрократиясе властен киметүгҽ караган берничҽ 

рекомендация ҽйткҽн, мҽсҽлҽн: партоешмаларны хуҗалык эшеннҽн азат 

итҽргҽ; күплҽп “чистарту”ны туктатырга; партоешма секретарьлҽренең сҽяси 

белемен күтҽрергҽ; аларны алыштыру ҿчен кадрлар резервы булдырырга 

һ.б.ш. Ул партократиядҽн яңача фикер йҿртүче белемле, энергияле, кҿчле 

кадрлар куюны талҽп иткҽн. 

Нҽтиҗҽ ясап ҽйтсҽк, урыннардагы партаппарат чиклҽнмҽгҽн властьне үз 

кулыннан ычкындырмас ҿчен сҽяси оппонентларын “халык дошманнары” дип 

күплҽп юк иткҽн, шул рҽвешле, Мҽскҽү Кремле тҽгҽрмҽченҽ таяк тыккан – 

ҮК сҽясҽтен партиянең җирле оешмаларына дҿрес аңлатмаган, тиешле 

дҽрҽҗҽдҽ үтҽмҽгҽн. Мондый фикерне беренчелҽрдҽн булып тарихчы 

Ю.Н.Жуков исбатлый [2, 466-471].   
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VII бүлек. Тҽлгат Галиуллинның иҗат портреты 

 

 

Тҽлгат Галиуллин... Бүгенге татар ҽдҽбиятында еш яңгырый торган бу 

мҿхтҽрҽм исемне ҽйтүгҽ күз алдыма олпат зат: мҽһабҽт гҽүдҽле, нык җилкҽле, 

тҿз муенлы, киң маңгайлы, үткер күзле, кҿлҽч йҿзле, мҿлаем карашлы, чҽченҽ 

ак бҽс кунган, ҿстенҽ һҽрвакыт елкылдап торган, яңа гына энҽдҽн-җептҽн 

чыккан бостон костюм-чалбар, крахмалланган якалы, яхшы сыйфатлы ап-ак 

күлмҽк кигҽн, югары зҽвыкъ белҽн генҽ сайлап, муенына күз явын алырлык 

галстук бҽйлҽгҽн зур шҽхес килеп баса. Беренче күрешүдҽн үк Тҽлгат 

Нҽбиулла улы Галиуллинның сурҽте хҽтеремҽ шулай сеңеп калды.  

Тумышы белҽн Тҽлгат абый хҽзерге Татарстаныбызда муллыкка, 

байлыкка ирешкҽн иң күркҽм районнарның берсе санала торган Нурлат-

Октябрь туфрагыннан. Район үзҽгеннҽн шактый ерак урнашкан, беренче 

карашка гади, лҽкин сирҽк, экзотик исемле Кычытканлы авылында бу якты 

дҿньяга аваз салган ул, шул җирдҽ аның кендек каны тамган. Иван Явыз рухи 

мҽркҽзебез Казанны яулап, татар ханлыгының җирлҽрен басып алгач, 

борынгы ҽби-бабайларыбыз качып-посып, урманлы-кычытканлы урында бу 

гүзҽл авылга нигез салганнар. Алар арасында акыллы, зирҽк Галиуллалар 

нҽселенең дҽ җиде буыны билгеле... Тҽлгат абыйның бабайсын – Хафизулла 

улы Галиулланы – авылда “писарь” Галиулла дип йҿрткҽннҽр, чҿнки ул 

укымышлы гаилҽдҽн чыккан, укый-яза белгҽн, мҽдрҽсҽдҽ укыган, Карамал 

исемле күрше авыл чибҽренҽ ҿйлҽнгҽн. Бу фани (вакытлы) җиһанда тормыш 

михнҽтен күп күргҽн. Беренче Бҿтендҿнья сугышында катнашкан, теллҽр 

ҿйрҽнүдҽ сҽлҽте ачылган: фронтта урысча укырга, язарга, сҿйлҽшергҽ 

ҿйрҽнгҽн. Алман ҽсирлегенҽ элҽккҽч, дошман телен дҽ үзлҽштергҽн. Үзе 

кебек үк улы Нҽбиулла да сугыш утыннан исҽн калган фронтовик, икенче 

малае хҽбҽрсез югалган. Татар халкының менталитетына хас булганча, 

мҽгърифҽт нурының яктылыкка илтүен тирҽн аңлаган, беренче карашка гади 

кибетче, ҽмма кан тамырларында татарга хас сҽүдҽгҽрлек геннарын саклаган 

Нҽбиулла абзый да балаларын укытып, олы тормыш юлына озаткан, кеше 

иткҽн. (Язучының тормыш юлы белҽн кызыксынучыларга аның “Гомер 

тҽлгҽшлҽре” автобиографик повестен [1] укырга тҽкъдим итҽм.) 

Т.Н.Галиуллин белҽн иң ҽүвҽлге очрашуым 1992 елның июль ахырында 

узган тантаналы җыелышта, Казан дҽүлҽт университетының ул оештырган 

һҽм шактый еллар җитҽклҽгҽн татар филологиясе, тарихы һҽм кҿнчыгыш 
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теллҽре факультетына тҽүге сынауларны уңышлы үтеп, “Казан университеты 

студенты” дигҽн горур исемгҽ ирешкҽч, декан кулыннан зҽңгҽрсу тышлы 

студент билеты алганда булды. Т.Н.Галиуллин шул кҿнне татар факультеты 

тарихында беренче һҽм соңгы тапкыр рекордлы санга җиткҽн контингентның 

– бюджет урыннарына алынган 136 студент һҽм тагын Татарстан Мҽгариф 

министрлыгы (ул чакта министр Васыйл Гайфуллин) биргҽн квота нигезендҽ 

укырга кергҽн 40 студентның кулларын кысты. Безне алты тҿркемгҽ 

бүлделҽр, арабызда Татарстанның һҽм Россиянең халык артисты Шҽрҽфиев 

Равил малае Вил, Татарстан халык артисты Гыймадиев Фердинат улы Илшат 

та бар иде. 

Минемчҽ, мондый югары күрсҽткеч 1990 еллар башында татар 

мҽгарифенең ныклап күтҽрелүенҽ, татар теленең дҽүлҽт теле буларак, 

Татарстанда гамҽлгҽ керҽ башлаган ул чорда ана телебез укытучыларына зур 

ихтыяҗ булуына нигезле дҽлил. Бу эштҽ, һичшиксез, Т.Н.Галиуллинның 

саллы ҿлеше бар. Чҿнки ул 1986 елда Алабугадан башкалабызга кайтып, ике 

ел Казан дҽүлҽт педагогика институтының рус ҽдҽбияты кафедрасында 

укыткач, КДУга күчҽ. Университет һҽм халкыбыз тарихында беренче мҽртҽбҽ 

оештырылган татар филологиясе, тарихы һҽм кҿнчыгыш теллҽре 

факультетын житҽкли башлый, татар телен һҽм ҽдҽбиятын укыту методикасы 

кафедрасын оештыра. 1988–2000 елларда факультетның деканы булып 

эшлҽде, 2008 елга кадҽр кафедра мҿдире вазыйфасын башкарды.  

Остаз буларак, Тҽлгат ага – ҽдҽпле, ипле, укымышлы фҽнни җитҽкче. Ул 

үз шҽкерте белҽн дҽ җиңел аралаша: җайлы сҿйлҽшҽ, нечкҽ юмор кушып, 

шаяртып та ала, фикереңне, телҽгеңне ике сүздҽн аңлый. Аның холкындагы 

бу күркҽм сыйфатлар, күрҽсең, гомере буе студентлар арасында кайнавыннан, 

Алабуга дҽүлҽт педагогика институтында 15 ел ректор, КДУда 12 ел декан 

булып эшлҽгҽндҽ яшьлҽр дҿньясын тирҽн аңлый белүеннҽн килҽ. 

Студент чакта ул безгҽ “Хҽзерге ҽдҽбиятның актуаль проблемалары”, 

“Фҽнни эшкҽ ҿйрҽтү” дигҽн махсус курслар укытты. Ни гаҗҽп, аның дҽресенҽ 

барыбыз да йҿрдек, 1112-нче аудиториядҽ биш тҿркем бергҽ, шыплап 

тутырган шырпы тартмасы кебек утыра идек. Мҿгаен, кырыс холыклы, гадел 

кыяфҽтле деканнан шүрлҽгҽнбездер инде. 96 битле калын дҽфтҽргҽ лектор 

сҿйлҽгҽннең сүзен-сүзгҽ, тиз-тиз язып бардык. Остазга ихтирам йҿзеннҽн ул 

лекциялҽр дҽфтҽрен ҽле дҽ кадерлҽп саклыйм. Миңа калса, Т.Галиуллин кебек 

ҽйткҽн сүзенең тҽмен белеп, аңлаткан темасы хакында лҽззҽтлҽнеп, бер сҽгать 

егерме минут дҽвамында илһамланып, тоташ бер тын белҽн лекция укучы 

галимнҽр бик сирҽк очрый. 
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Язмышыма рҽхмҽтлемен, бҽхет Кояшым миңа КДУ аспирантурасында 

укырга һҽм Т.Н.Галиуллин җитҽкчелегендҽ “ХХ гасырның 80-90 елларында 

татар повесте (чор һҽм автор образы)” дигҽн темага кандидатлык 

диссертациясе якларга насыйп итте. Аның кул астында эшлҽп, гыйльми 

хезмҽт язуның нюансларына тагын да тирҽнрҽк тҿшендем.  

Татар ҽдҽбиятында 1980 елларның I яртысында “тормыш проблемаларын 

иҗтимагый һҽм милли эчтҽлеклҽре белҽн җитди итеп калкытып куярга 

сҽлҽтле “татар повесте” формалашты”, – дип язды Т.Галиуллин “Тҽнкыйть 

һҽм ҽдҽби процесс” исемле мҽкалҽсендҽ [2]. Вакыт галиҗанҽплҽре галимнең 

татар прозасында повесть жанры  турындагы күзҽтүлҽренең  дҿреслеген 

раслады. 

Ҽдҽбият галиме буларак, Т.Галиуллинны ҽдҽбият гыйлеме фҽнендҽ тирҽн 

энциклопедик белемле, киң эрудицияле, югары мҽдҽниятле, зыялы фҽн ҽһеле, 

дип саныйм. Акылы бик күпне сыйдырган шҽхес ул. 1968 елда “Хҽзерге татар 

поэзиясе һҽм халык иҗаты” дигҽн темага кандидатлык диссертациясе яклый. 

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

Атада татар десанты” дигҽн беренче бүлегендҽ галим үзенең докторлык 

диссертациясен 1981 елның октябрь аенда Казахстан башкаласында яклавы 

турында җентеклҽп яза.  

“Кешенеке – кештҽктҽ, үзеңне – үзҽктҽ” исемле ҿченче бүлектҽ 1991 

елның җҽендҽ КДУның татар филологиясе, тарихы һҽм кҿнчыгыш теллҽр 

факультеты каршында тҿрки теллҽр һҽм ҽдҽбиятларыннан докторлык яклау 

Советы ачылу тарихын тасвирлап уза (рҽис итеп ул чакта КДУда уку-укыту 

эшлҽре буенча проректор булып эшлҽгҽн күренекле тарихчы галим, татар 

филологиясе һҽм журналистика факультетларын ачуга зур кҿч куйган 

М.Госманов тҽкъдим ителҽ). Бу эш авырлык белҽн барган. Озакламый 

ҽдҽбият белгече Т.Галиуллинны Советның рҽисе итеп раслыйлар, хҽзер ул үзе 

яклата, булачак докторларга уңай тавыш бирҽ. 1990 еллларда 

Х.Й.Миңнегулов, Р.К.Ганиева, Ҽ.Нигъмҽтуллин, Ф.Г.Гарипова, Х.Курбатов, 

Р.Ҽхмҽтҗанов, М.Х.Бакиров, В.З.Гарифуллин, Ҽ.М.Сҽхапов, Ф.З.Яхин, 

Д.Ф.Заһидуллина, И.Бҽширова, Ф.Бҽшир һ.б. олы уңышка ирештелҽр. 

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

времени” монографиялҽрендҽ Т.Галиуллин 1920-1930 еллар татар  шигърияте 

үсешен ҿйрҽнҽ. 

Аның беренче тҽнкыйди язмалары 1960 еллар уртасында матбугатта 

күренҽ башлый. “Казан утлары” журналында “Поэманың барыр юллары”, 

“Балладаларыбыз турында”, “Шигъри ачышлар һҽм югалтулар аша”, халык 

шагыйрьлҽре С.Хҽким, Х.Туфан, И.Юзиев, Ш.Галиев, Р.Фҽйзуллин, Р.Харис 
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шигъриятлҽрен фҽнни анализлаган мҽкалҽлҽре басыла. “Еллар юлга чакыра”, 

“Яңа үрлҽр яулаганда”, “Безнең заман – үзе җыр”, “Дҽвамлылык”, 

“Шагыйрьлҽр һҽм шигырьлҽр”, “Шигърият баскычлары”, “Гомер учагы” 

җыентыклары Казанда, ҽ “Здравствуй, поэзия!” китабы Мҽскҽүдҽ дҿнья күрҽ. 

“Шигърият баскычлары”нда тҽнкыйтьченең 1995-1999 елларда язылган 

“Милли үзаң һҽм шигърият”, “Татар ҽдҽбиятында “диссидентлар” 

булганмы?”, “Тарих мизгеллҽре яңарганда”, “Шагыйрьлҽр – изгелҽр 

нҽселеннҽн”, “Фикер һҽм хис бердҽмлеге” һ.б. ҽдҽби тҽнкыйть мҽкалҽлҽре 

тупланган. Галим “Татар поэзиясе тарихын яңача ҿйрҽнү мҽсьҽлҽлҽре”, 

“Тукай һҽм ХХ гасыр татар шигърияте”, “Тукай шигырьлҽрен яңача 

укыганда”, “Хҽзерге татар шигърияте” дигҽн гыйльми язмаларында ХХ йҿз 

шигъриятебезне яңача ҿйрҽнҽ, аның үзенчҽлеклҽрен бүгенге милли-мҽдҽни 

үсеш баскычыннан торып бҽяли. Автор хҽзерге шигърият диңгезендҽ зур 

колач җҽеп, яхшы йҿзҽ, аның фикеренчҽ, шигърияттҽ һҽрчак дҽвамлылык 

булган, шигырьнең иң яхшы хасиятлҽре буыннан-буынга, гасырдан-гасырга 

күчҽ барган.  

1990 елларда Т.Галиуллин публицистика, чҽчмҽ ҽсҽр жанрларында 

калҽмен сынап карады: ҽдҽбиятыбызда ҽйтер сүзе, үз фикере, үзенчҽлекле 

стиле булган публицист һҽм язучы итеп исбатлады үзен.  

Публицистның мемуар жанрында иҗат ителгҽн “Замана балалары” (1993) 

тормыш күзҽтүлҽренҽ бай истҽлеклҽрдҽн, атаклы татар совет түрҽлҽре Фикрҽт 

Ҽхмҽтҗан улы Тҽбиев (русча Табеев), Гомҽр Исмҽгыйль улы Госманов (рус. 

Усманов), Рҽис Кыям улы Беляевнең кылган гамҽллҽренҽ кырыс бҽялҽрдҽн, 

катлаулы заманыбыз турында уйланулардан тора. Язучы болгавыр чорда 

миллҽтебезне борчыган мҿһим проблемаларны кыю рҽвештҽ күтҽрде.  

“Дҽгъва” (1995), “Шҽхесне гасырлар тудыра” (2003) китаплары “Замана 

балалары”ның дҽвамы санала. “Дҽгъва”га авторның хикҽялҽре, публицистик, 

ҽдҽби тҽнкыйть мҽкалҽлҽре тупланган. Басмага кергҽн “Хаҗга зыярҽт шҽхси 

эшме?” (1993), “Кияү” каласында Сабантуй” (1994) язмалары сҽяхҽтнамҽ 

жанрында иҗат ителгҽн, дип уйлыйм. Соңгысында сүз “Бҿтендҿнья татар 

конгрессы” Башкарма комитетының беренче рҽисе Иидус Риза улы Таһиров 

белҽн бергҽ Украина башкаласы Киевкҽ барулары һҽм җирле татарлар 

оештырган Сабантуйда катнашулары хакында бара. 

“Хаҗга зыярҽт шҽхси эшме?” сҽяхҽтнамҽсенең “Кеше күңеле – таш 

түгел” дигҽн ҿченче бүлегендҽ Т.Галиуллин моннан унбиш ел элек болай дип 

язган:  

“Ислам диненҽ табынган иллҽрнең берсе дҽ Ауропада урнашкан 

бердҽнбер мҿселман иле – Татарстанны рҽсми танырга ашыкмавы да күп 
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нҽрсҽ турында сҿйли. Ҽйе, безнең кҿннҽрдҽ ислам кыерсытылган, кысылган, 

идҽн асты дине булудан туктады, түлҽүле атеистлар армиясе һҿнҽрен 

алыштырды. Дин ҽһеллҽре, мҽчетлҽр, ачыла килгҽн мҽдрҽсҽлҽр, хҿррият һҽм 

азатлык шартларында, башка ышанулар белҽн кҿрҽштҽ яшҽргҽ, үсҽргҽ 

ҽзерме? 

Коръҽнне су кебек эчкҽн, заманча аңлата белгҽн, үткен сүзе белҽн туң 

йҿрҽклҽрне эретҽ алырлык вҽгазьчелҽребез бармы? Гомумҽн, дингҽ чын 

күңелдҽн ышанган, табынган, аңа җанын-тҽнен салган, дҿнья мҽшҽкатьлҽренҽ 

артык игътибар бирми торган шҽхеслҽребез күпме?” [3, 119 б.] 

Автор куйган бу сораулар бүген дҽ мҿһимлеген югалтмый. К.Шҽриф 

мҽчете имам-хатыйблары Рамил хҽзрҽт Юныс һҽм Рҿстҽм хҽзрҽт Зиннуров, 

Татарстан мҿселманнарының баш казые Җҽлил хҽзрҽт Фазлыев кебек оста 

вҽгазьчелҽребез бармак белҽн генҽ санарлык ҽле һаман да. 

Шушы ук язманың “Каерылган аккош канаты” исемле бишенче 

бүлегендҽ Т.Галиуллин 1993 елның 12-16 июлендҽ КДУ белҽн Алманиянең 

Гиссен университеты галимнҽре үткҽргҽн уртак фҽнни җыен турында яза. 

Конференциядҽ катнашкан алман профессоры А.Хампельнең Югославиядҽге 

кан коеш һҽм Босния мҿселманнары язмышы турындагы чыгышы барыбызны 

да сискҽндерде, ди галим. Чыннан да, Балкан ярымутравындагы олы сҽясҽт 

темасы, аерым алганда, 2008 елның 17 февралендҽ бҽйсезлек игълан иткҽн 

Косово тирҽсендҽге шау-шу хҽзер дҽ актуаль. 

Тҽлгат Галиуллин, аерым алганда, хикҽя жанрында да нҽтиҗҽле эшлҽде. 

“Кияү”, “Туган кҿн”, “Урман хуҗасы”, “Ниткҽн хат ул?”, “Абу”, “Һавада 

“татарин”, “Ышанычымны акламадыгыз!”, “Суган суфые”, “Колюнчик”, 

“СПИД вҽ мҽхҽббҽт”, “Дҽгъва”, “Ура, таптык!” хикҽялҽрендҽ чынбарлыкта 

булган вакыйгаларны сурҽтлҽде.  

Автор “Кияү” хикҽясендҽ (1994) Аксубай районында туып үскҽн мишҽр 

егете Сҽгыйрьнең башка татар егетлҽренҽ дҽ гыйбрҽт алырлык аяныч 

язмышын тасвирлый. Ул Украинаның Львов шҽһҽренҽ армиядҽ хезмҽт итҽргҽ 

җибҽрелҽ. Анда аны тумышы белҽн себер татары, майор дҽрҽҗҽсеннҽн артык 

үстерелмҽгҽн Биктимер (Борис) Загретдинов, хатыны Феоктиста Петровна 

ярдҽменҽ таянып, тиз арада кармакка тҿшерҽ – җилбҽзҽк кызлары Светага 

ҿйлҽндереп куя. Беркатлы Сҽгыйрь, мҽсьҽлҽнең асылын аңлап бетергҽнче үк, 

шул рҽвешле, кияүгҽ ҽйлҽнҽ. Татарча белмҽүче, ҿйрҽнергҽ дҽ телҽмҽүче, 

ашарга пешерергҽ ялкау, чит ирлҽр куенына керергҽ яратучы, азгын хатын 

белҽн тормыш башлана. Озакламый Казанга күчеп кайталар, ир хҽрби заводка 

эшче булып урнаша, институтка читтҽн торып укырга керҽ. Светланасы 

аңардан акча алып кайтуын гына кҿтҽ. Русча гына сҿйлҽшүче ике малай 



60 

 

үстерҽлҽр... Карл исемле олы уллары бабайсы юлыннан китеп, Балашово 

хҽрби уку йортында белем ала. Кечесе Ромео шайкада йҿреп, квартира басып, 

балалар колониясенҽ элҽгҽ. Биктимер абый кинҽт кенҽ үлеп китҽ.  

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

ҽнисе янына, Оренбург ҿлкҽсенҽ китеп бара. Ялгыз яшҽп туйган Сҽгыйрьне 

абыйлары ирдҽн аерылган Ҽсма исемле хатынга ҿйлҽндерҽлҽр. Ул авылда 

укытучы булып эшли, аның бер кызы – Гҿлнисасы бар. Димлҽгҽч, Сҽгыйрь 

янына, шҽһҽргҽ күчеп килҽ. Яңа гаилҽгҽ ике бүлмҽле квартира да бирҽлҽр. 

Тормышлары җайлашып беткҽч генҽ, бҽллүр савыт чҽлпҽрҽмҽ килҽ. 

Колониядҽн кайткан Ромео да алар белҽн бергҽ яши. Язгы кояшлы кҿннҽрнең 

берсендҽ ул Гҿлнисаны кҿчли. Сабыр холыклы Ҽсма кызын ияртеп, 

бозыклык, ҽхлаксызлык оясын – шҽһҽрне ташлап, туган авылына кайтып 

китҽ. Сҽгыйрь тагын берүзе кала. 

“Бүгенге газапларның тамыры кичҽге шатлык иде. Шатлык уртак була. Ҽ 

кайгы кешелҽрне гел аерым-аерым эзлҽп йҿри икҽн шул”, – дип тҽмамлый 

язучы хикҽясен. Сҽгыйрь тормышы – башка миллҽт хатын-кызына ҿйлҽнү, 

йортка керү, гаилҽ башлыгы була белмҽүнең ачы мисалы ул. 

Җыеп ҽйткҽндҽ, хикҽяченең сурҽтле фикерлҽвенҽ үткҽн заман хҽллҽре 

хакында хҽзерге чор позициясендҽ торып уйлану, аларны дҿрес бҽялҽү, язучы 

теленҽ исҽ җиңелчҽ шаярту, йомшак һҽм ачы кҿлү хас. Бу яктан мин аның язу 

стилендҽ, фикерлҽү сҿрешендҽ И.А.Бунин, М.С.Мҽһдиев, А.М.Гыйлҽҗев 

иҗатларына хас уртак чалымнар, уй-хис бергҽлеген тоям. 

Тҽлгат Галиуллин үзен роман жанрында да уңышлы сынады: кызган 

табадан тҿшкҽн кайнар коймак шикелле “Тҽүбҽ” (1996), “Элмҽк” (1997), 

“Тҿнге юллар” (2003) романнары бер-бер артлы басылып торды. Нҽтиҗҽдҽ 

үзен сҽлҽтле прозачы итеп танытты. Ниһаять, безнең миллҽт тҽ бу роман-

трилогия йҿзендҽ үз тормышының лаеклы чагылышын тапты.  

Гомумҽн, 1990 еллар татар прозасында роман жанры да җанланды. Моңа 

күз йомып булмый. Бу күренеш бигрҽк тҽ 1996-1997 елларда кҿчҽйде. 

Мҽсҽлҽн, шул ук 1997 елда “Казан утлары” журналының 1-8 саннарында бер 

генҽ повесть тҽ юк. Сан саен татар романнары тезелеп киткҽн: Т.Галиуллин 

“Элмҽк”, К.Миңлебаев “Бакый”, Зҿлфҽт “Гҿнаһ”, Р.Сибат “Исабҽт”. 

Шулар арасында аеруча Т.Галиуллин, Зҿлфҽт романнары җылы кабул 

ителде. Ни ҿчен? Чҿнки татар укучысы моңарчы рус телендҽ басылган 

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

Италия, Америка мафиозилары турындагы документаль китаплары, талантлы 

миллҽттҽшебез Рауль Мир-Хҽйдҽровның гомуми тиражы 5 миллион данҽгҽ 

җиткҽн “Пешие прогулки” (1988), “Двойник китайского императора” (1989), 
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“Масть пиковая” (1990), “Судить буду я” (1992), “Ранняя печаль” (1996), “За 

всѐ – наличными” (1997) романнары белҽн таныш булса да, милли 

ҽдҽбиятыбызда ҽлеге мохитны үзҽккҽ алган ҽсҽрлҽр юк дҽрҽҗҽсендҽ иде. 

Шуңа күрҽ татар-рус мафиясе, замана байлары хакында үз ана телендҽ укырга 

сусаган укучыбыз Тҽлгат Галиуллинның “Тҽүбҽ”, “Элмҽк”, “Тҿнге юллар” 

романнарын бик кҿтеп алды. Бу ҽсҽрлҽрнең ҽдҽби-эстетик кыйммҽте – 

бүгенге тормышта байлыкка, акчага табыну проблемасын кыю яктыртуда, 

татар ҽдҽбиятында базар икътисады, эшмҽкҽрлек, эшкуарлар дигҽн яңа 

теманы күтҽреп чыгуда, прозабызда яңа тип саналучы Сҽет Сакманов исемле 

замандашыбызның каршылыклы образын тудыруда, аның характерын ачуда. 

Миңа калса, геройның прототибы – итальян, американ фильмнары үрнҽгендҽ, 

1990 елларда Алабуга янында, “вольво” машинасында атып үтерелгҽн 

Татарстан Югары Советының элеккеге депутаты, алыпсатар Сҽид 

Гафиатуллин [3, 125 б.].  

 Равил Габдрахман улы Фҽйзуллинның “Сайланма ҽсҽрлҽре”нең V 

томлыгы чыгу уңаеннан язылган “Ташларны барлар вакыт” мҽкалҽсендҽ 

ҽдип-публицист Тҽлгат Галиуллин халык шагыйренең ҽдҽби-публицистик 

мҽкалҽлҽре, иҗат портретлары, ҽңгҽмҽлҽре, эссе-уйланулары турында 

фҽлсҽфи фикер йҿртҽ, рухи-сҽяси күзҽтүлҽр ясый. “Татар мҽктҽп-

гимназиялҽребезнең саны да, сыйфаты да канҽгатьлҽндерми, күп очракта күз 

буяу, үзебезне алдау фарсыннан уза алмый. Шҽһҽрлҽрдҽ, хҽтта авылларда 

мҽктҽп хуҗалары, укытучылар татар мҽктҽплҽренҽ балаларны зур авырлык 

белҽн җыялар, тагын да зуррак тырышлык илҽ саклап тоталар. 

Ҽлбҽттҽ, моның тҿп сҽбҽбе итеп Мҽскҽүне атыйбыз (анысы да хак), 

үзебезнең 90 нчы еллар башында бирелгҽн форсаттан файдаланып кала 

алмавыбыз, мҽңге шулай иркенлек булыр дип авыз ачып йҿрүебез турында 

онытабыз. Шул елларда татарларны башка тҿбҽклҽрдҽн кайтарырга, милли 

университетны ачып, яшҽп килүче югары уку йортларында татарча укытуны 

кертеп, ректорлар сафын тҿп миллҽт вҽкиллҽре исҽбенҽ баетып була иде...” 

[4].  

Галим-публицист “Тарихыңны онытсаң – юк килҽчҽгең...” дигҽн 

мҽкалҽсендҽ (1992) Рабит Батулланың “Сҿембикҽ кыйссасы” романы, Ҽхмҽт 

Рҽшитовның “Сҿембикҽнең Казан халкы белҽн хушлашуы” поэмасы, Флүс 

Латыйфинең “Хыянҽт” тарихи романына һҽм билгесез рус елъязмачысының 

“Казан патшалыгы турында кыйсса”сына (профессор Н.Водовозов аны 

хҽзерге рус теленҽ тҽрҗемҽ итеп, 1959 елны бастыра) тҿпле бҽя бирҽ [5]. 
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Татарстанның халык язучысы Гариф Ахунов ҽйткҽнчҽ, Тҽлгат 

Галиуллинның “эшлҽгҽн эше таулар кадҽр” [6]. Ун гасырдан артык бҿек 

тарихы булган татар ҽдҽбияты аны олы шҽхес итеп тудырды.  

Т.Галиуллин, кайбер мактанчык, борыны күтҽренке “профессорлар”дан 

аермалы буларак, вакчыл галим түгел. Ул андыйлардан ике башка югары 

тора. Ул – тузга язмаган сүзлҽрдҽн, тҿрле гайбҽтлҽрдҽн ҿстен кеше. 1986 елда 

аны кара кҿнчеле хезмҽттҽшлҽренең гайбҽте – шикаяте – аркасында 

ректорлыктан алганнар. Ул – үз дҽрҽҗҽсен яхшы белүче, горур кыяфҽтле, баш 

бирмҽс зат.  

Тҽлгат Галиуллинда пассионарлык энергиясе кайнап, ташып тора. Ул – 

хҽзерге татар ҽдҽбият белеме фҽнендҽ ҽйдҽп баручы галим, башкаларны үз 

артыннан ияртүче лидер. Конкрет фҽнни проблеманы чишү ҿчен үз тирҽсенҽ 

яшь белгечлҽрне туплый белҽ. Поляк-совет магы Вольф Мессинг кебек 

аудиторияне кулда тота: ул сҿйлҽгҽндҽ галим-голҽмҽ, студент-аспирантлар 

аның авызына гына карап тора, чыгыш ясаганда аны зур игътибар белҽн 

тыңлыйлар. 

Тҽлгат абый белҽн кара-каршы утырып, ҽдҽбият дҿньясы һҽм 

язучыларның бүгенге аяныч хҽллҽре, миллҽт эшлҽре турында яки сҽяси 

темаларга иркенлҽп, тҽмлҽп сҿйлҽшеп була. Ул, чыннан да, кешелҽрдҽн 

ялыкмый, чҿнки аралашырга ярата. Күп сҿйлҽп башкаларны да туйдырмый. 

Ул – кызыклы, белемле ҽңгҽмҽдҽш. Сине бүлдермичҽ игътибар белҽн тыңлый 

белҽ, теге яки бу мҽсьҽлҽ буенча саллы сүзен ҽйтҽ, проблеманы хҽл итү 

юлларын күрсҽтҽ, кирҽк чакта дҿрес киңҽш бирҽ, кҿлдереп алырга да 

онытмый...   

Галимнең ҽдҽби тҽнкыйть мҽкалҽлҽрендҽ тикшеренү объектына элҽккҽн 

урта һҽм ҿлкҽн буын ҽдиплҽрнең үзлҽренҽ дҽ, ҽсҽрлҽренҽ дҽ гадел хҿкем 

чыгарыла, яшь шагыйрьлҽр дҽ үз иҗатларына карата аның хак бҽясен алуга 

ҿметлҽнҽлҽр.   

Бар булмышыгыз һҽм ҽзер калыпларга, рҽсми кысаларга сыймаган 

шундый Тҽлгат Галиуллин булуыгыз ҿчен, шулай зыялыча яшҽвегез һҽм 

рыцарьча кҿрҽшүегез ҿчен, кыю, тирҽн фикерле фҽнни-публицистик 

мҽкалҽлҽрегез белҽн вакыт-вакыт миллҽтебезне сискҽндереп чаң сугуыгыз 

ҿчен, кыскасы, Тҽлгатлыгыз ҿчен мең рҽхмҽтле без сезгҽ!  

Мҿхтҽрҽм Тҽлгат Нҽбиулла улы бүген дҽ иҗади хыяллар белҽн яши, яңа 

ҽдҽби ҽсҽрлҽр яза. Остазым, Аллаһы Тҽгалҽ сезгҽ үзенең илһам чишмҽсеннҽн 

тҽнгҽ шифалы, сихҽтле суын эчертеп, иҗат канатларыгызны тагын да 

ныгытсын, килҽчҽктҽ дҽ иҗат чишмҽлҽрегез мул булып, ургылып аксын! 
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