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ƏМИРХАН ЕНИКИ ТƏНКЫЙТЕНЕҢ ТЕМАТИКАСЫ  
ҺƏМ ЖАНР ТӨРЛЕЛЕГЕ  

 
В данной статье расценивается деятельность знаменитого татар-

ского писателя Амирхана Еники в области татарской литературной кри-
тики. Дается описание такого вида критической мысли, как критика писа-
телей, которая является самым распространенным видом татарской ли-
тературной критики. В статье выделена основная тематика и жанры 
критики Амирхана Еники.  
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This article contains the main idea of the writer’s criticism, such as the type of 
the literature criticism, which is the most popular type of the Tatar literature criti-
cism. Amirhan Eniki is the talantest writers of Tatar literature. Also he was the critic, 
which could say his opinion about literature and culture. 
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Бүгенге көндə татар əдəби тəнкыйте фəн буларак формалашып җитте: 

аның предметы, бурыч-максатлары, əдəби тəнкыйтьнең төрлəре, аның тарихи 
чорлары аерылып, өйрəнелə. Шул нисбəттəн, тəнкыйтьтə профессиональ, 
язучы һəм укучы тəнкыйте аерым карала. Татар əдəби барышының 
үзенчəлекле ягы – ул язучы тəнкыйтенең популяр булуында. Əмирхан Еники 
тəнкыйди эшчəнлеге дə əдəби тəнкыйтьнең шушы төренə карый.   

Əдипне киң җəмəгатьчелек күбрəк язучы буларак яхшы белə, əмма аның 
публицистика өлкəсендəге хезмəтлəре никтер бəялəнеп бетми. Əдəбият 
фəнендəге шушы бушлыкны берникадəр тулыландыру максаты белəн бүгенге 
көндə безнең тарафтан Əмирхан Еникинең тəнкыйди эшчəнлеге тирəнтенрəк 
өйрəнелə. Язучының тəнкыйди мəкалəлəре тупланган өч китабы дөнья күргəн: 
«Хəтердəге төеннəр» (1983) [1, 224], «Кояш баер алдыннан» (1996) [2, 192] 
һəм «Биектəн карап торасым килə» (2009) [3, 215].  

Билгеле, Еники профессиональ тəнкыйтьче түгел, əмма язучы тəнкыйте 
һəм профессиональ тəнкыйть арасында Кытай стенасы юк. Дөрес, укый-яза 
белеп, үз күңелдəгесен калəм белəн кəгазьгə төшерергə телəүчелəр саны күп. 
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Əдəбият өлкəсендə кайнап яшəгəн, əдəби барышны эченнəн үк яхшы белгəн, 
тоемлаган, талантлы язучының да башкаларга карата үз фикерен, телəк-
киңəшлəрен əйтергə хокукы бар. Алай гына да түгел, милли əдəбиятның һəм 
гомум сəнгатьнең алга китешен телəп, миллəте өчен янып-көюче əдип моны 
эшлəргə тиеш тə. Шуңа күрə Ə. Еникинең дə үзенең иҗатын тəнкыйди 
эшчəнлек белəн үреп баруы табигый.  

Профессиональ тəнкыйть үзенең академик характерда булуы белəн 
аерылып торса, язучы тəнкыйтенə үтə субъективлык, шəхси башлангычның 
киң урын алуы, үзгə зəвыкка нигезлəнү хас. Əдип теге яки бу əсəрнең үзенең 
əдəби-эстетик эзлəнүлəренə, шəхси иҗат тəҗрибəлəренə нигезлəнеп бəяли, 
мөнəсəбəтен белдерə. Шуңа күрə Ə. Еники язмаларында да көтелмəгəн 
ассоциациялəр, бəйлəнешлəр, нəтиҗəлəр урын алган.  

Язучы үзенең бу төр мəкалəлəрендə əдəби əсəрлəргə  əдəби-эстетик, 
əхлакый-фəлсəфи казанышларыннан чыгып бəя бирə; үз чорының əдəби 
барыш үзенчəлеклəрен ача; заман биеклегеннəн торып, үткəн чор əдəбиятына 
бəя бирə; аерым шəхеслəргə һəм аларның иҗатларына туктала. 

«Кояш баер алдыннан» һəм «Биектəн карап торасым килə...» тəнкыйди 
мəкалəлəр тупланган җыентыкларында Ə.Еники күбрəк сəяси мəсьəлəлəргə 
карата үз фикерен белдерə. «Хəтердəге төеннəр» китабында аның əдəбият, 
сəнгатькə карата булган мөнəсəбəте ачык чагылыш тапкан, аерым бер 
истəлеклəре урын алган. Шул рəвешле, тематик яктан язучы тəнкыйтен 
түбəндəге төрлəргə төркемлəштереп карый алабыз: 

1) əдəбият нəзариясе мəсьəлəлəре, язучының иҗат портреты, аерым 
бер язучыларның əдəби əсəрлəренə, китапларына карата əйтелгəн фикерлəр: 
«Нəкый Исəнбəт», «Безне ул өйрəтте» (Галимҗан Ибраһимов турында), 
«Шагыйрь ерак сəфəрдəн кайтты» (Сəгыйть Сүнчəлəй турында), «Əсəрнең 
теле турында», «...Йолдыз кеби» (Габдулла Тукай турында), «Безнең Фатих» 
(Фатих Хөсни турында), «Халык тормышы һəм əдəбият», «Дуслар белəн бер 
сөйлəшү», «Язу – намус эше» һ.б. 

2) сəнгать мəсьəлəлəренə караган мəкалəлəр, театр тəнкыйте: 
«Рəйхан», «Чын тормыш юлыннан», «Зəңгəр шəл», «Казан сөлгесе», «Фəридə 
Кудашева турында бер-ничə сүз», «Беренче карлыгачлар», «Ил кызы», 
«Кешелекле гүзəл талант», «Бəхет мəсьəлəсе» һ.б.  

3) истəлеклəр: «Косогор заводы – Муса Җəлил – Ясная Поляна», «Чын 
кеше, чын иҗатчы», «Иң соңгы очрашу», «Хəтердəге төеннəр», «Очрашу һəм 
аерылышу», «Күңел түрендə» һ.б.  

4) сəяси мəсьəлəлəргə карата əйтелгəн фикерлəр: «Казаннардан 
Мəскəү күренə», «Сабан туен без дə күрдек», «Бөреледə нилəр бар», 
«Ипекəй», «Казан миңа да кадерле», «Иске белəн яңа», «Безгə үлем явы 
килде», «Телəк», «Кысыр хəсрəт», «Язгы уйланулар», «Егылганны кыйнау 
кирəкме?» һ.б.  
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Ə. Еники тəнкыйтендə күбесенчə түбəндəге жанрлар очрый: мəкалə, 
рецензия, очерк, истəлеклəр. Ул мөрəҗəгать иткəн жанрлар арасында бүгенге 
көндə əдəбият галимнəре аерып чыгарган информатив, аналитик, əдəби-
публицистик төрлəрне дə күрергə мөмкин. Ə. Еникиның иҗтимагый-əхлакый 
позициясе, əдəби-эстетик һəм фəлсəфи карашлары, эстетик зəвегы һəм 
идеалы əдəби барышны бəялəвендə, стилендə, бəялəү формаларында 
хəлиткеч роль уйный. Аналитик жанрлардан Еники рецензиялəр, əдəби 
күзəтүлəр, проблемалы һəм теоретик характердагы мəкалəлəргə яратып 
мөрəҗəгать иткəнлеген күрə алабыз. Аның «Нəкый Исəнбəт» юбилей 
мəкалəсе, «Халык тормышы һəм əдəбият» теоретик мəкалəсе, «Бəхет 
мəсьəлəсе» проблемалы мəкалəсе шундыйлардан. Еникинең бу төрлəргə 
караган əле бик күп мəкалəлəре мəгълүм.  

Ə. Еники – иҗади шəхес. Шуңа күрə дə аның əдəбият мəсьəлəлəренə карата 
үз мөнəсəбəтен белдергəн мəкалəлəр дə язуы табигый. Шундыйлар арасында 
аның «Язу – намус эше», «Дуслар белəн бер сөйлəшү» һ.б. мəкалəлəре.  

Əдəби-публицистик төрлəрдəн очерклар, аның бер төре – сəяхəтнамə- 
юлъязмалар, истəлеклəрне дə Еники тəнкыйди максатларда файдалана. 
«Косого заводы – Муса Җəлил – Ясная поляна», «Шагыйрь ерак сəфəрдəн 
кайтты», «Чын кеше, чын иҗатчы», «Очрашу һəм аерылышу», «Күңел 
түрендə», «Хəтердəге төеннəр» һ.б. мəкалəлəре – шундыйлардан.  

Нəтиҗə ясап əйткəндə, Ə. Еникинең əдəби тəнкыйть өлкəсендə дə киң 
колачлы эшчəнлек алып барганын əйтə алабыз. Əдипнең тəнкыйте язучылар 
тəнкыйтенə карый, ул публицистик характерда. Ə. Еникинең тəнкыйди мəкалəлəре 
рухи мирасыбызның, милли хəзинəбезнең бай катламын тəшкил итə. 
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ТӨРЕК-ТАТАР ƏДБИ-МƏДƏНИ БАГЛАНЫШЛАРЫ  

(Н. АГАЕВ МƏКАЛƏЛƏРЕ МИСАЛЫНДА) 
 

В данной статье говрится об особенностях развития турецко-
татарских литературных межкультурных коммуникаций. Н. Агаев был од-


