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КЕРЕШ 

ХХ гасыр башы татар ҽдҽбияты – рухи, мҽдҽни мирасыбызның 

иң бай һҽм кызыклы дҽвере. Татар халкының гасырлар буена 

тупланып килгҽн акыл егҽрлеге, иҗат кҿче, сҽнгатьчҽ фикерлҽү 

традициялҽре  ХХ  йҿз башында кешенең рухи һҽм матди яшҽешен 

чагылдыруның яңа формалары барлыкка килүгҽ һҽм аларның 

моңарчы күрелмҽгҽн кызу темплар белҽн үсеп китүенҽ җирлек 

ҽзерли. Сүз сҽнгате, үз тарихының алтын дҽверенҽ аяк басып, яңа 

үсеш концепциясен булдыра. Аның нигезендҽ милли ихтыяҗ, 

миллҽткҽ хезмҽт итү, матурлык, сҽнгатьне миллҽт яшҽешен уңай якка 

үзгҽртүдҽ файдалану вазифасы, максат– бурычлары ята [Гыйлҽҗев, 

2005].  

Татар теле һҽм ҽдҽбияты; Татар теле һҽм ҽдҽбияты, инглиз теле 

белгечлегенең уку планы нигезендҽ студентлар ХХ гасыр башы татар 

ҽдҽбиятыннан лекциялҽр тыңлыйлар, аны конспектлыйлар. Ҽмма 

белем бирүнең бу формасы гына дҽвер ҽдҽби хҽрҽкҽтен, язучыларның 

рухи мирасын тулысынча, бҿтен байлыгы белҽн иңлҽп бетерҽ алмый, 

һҽм андый максат куелмый да. Тҿп максат булып студентларга ХХ 

гасыр башы  татар ҽдҽбияты тарихыннан тҿпле белемнҽр бирү, аларга 

ҽлеге чордагы ҽдҽби үсеш үзенчҽлеклҽрен тҿшендерү, классик татар 

ҽдҽбиятының тҿп вҽкиллҽре булган күренекле татар язучылары 

иҗатын тирҽнтен ҿйрҽнү тора.  

ХХ гасыр башы татар ҽдҽби хҽрҽкҽтенҽ гомуми характеристика 

бирү һҽм язучылар иҗатын монографик планда ҿйрҽнү, теге яки бу 

язучының ҽдҽби хҽрҽкҽттҽге урынын билгелҽү, ҽлеге чор 

ҽдҽбиятында жанр, метод, стиль үсеше закончалыкларын һҽм 

этапларын ачыклау, ХХ гасыр башы татар ҽдҽбиятының Шҽрыкъ, 

Кҿнбатыш Ауропа, рус ҽдҽбиятлары белҽн бҽйлҽнешен аңлату һ.б. 

тҿп бурычлардан санала. 

Уку ҽсбабында ХХ йҿз башы татар ҽдҽбиятыннан гамҽли 

дҽреслҽрнең темалары да тҽгъдим ителҽ. Анда яңа ҽдҽбиятның гомум 

үсеш закончалыкларын, гыйльми-теоретик мҽсьҽлҽлҽрен ҿйрҽнүгҽ 
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багышланган темалардан тыш, аерым вҽкиллҽрнең рухи мирасын 

аңлау-үзлҽштерүне максат иткҽн темалар да урнаштырылган. Гамҽли 

темалар тҿрле принципларга таянып тҿзелде: 1) ҽдипнең иҗат 

баскычлары;  2) ҽдҽби тҿрлҽр һҽм жанрларда эшчҽнлеге; 3) үзҽк тема 

һҽм мотивлары һ.б. Шулай ук аерым очракларда бер гамҽли дҽрес 

ҿчен каралган сорауларны чиклҽү мҽсьҽлҽсен дҽ укытучы үзе хҽл итҽ 

ала. Гамҽли дҽрес темасыннан соң ҽдҽбият исемлеге тҽгъдим ителҽ.  

ХХ гасыр башы татар ҽдҽбиятына караган ҽдҽби-фактик, фҽнни-

тҽнкыйть материалын белү, шул чордагы милли ҽдҽби үсеш 

үзенчҽлеклҽренҽ тирҽнтен тҿшенү, ҽлеге чорда иҗат иткҽн күренекле 

татар язучыларының ҽдҽби иҗат мирасын тҿпле ҿйрҽнү-белү; классик 

ҽдҽбиятның идея-эстетик кыйммҽтен бҽялҽү, ҽһҽмиятен аңлау, һ.б. 

Булачак ҽдҽбият укытучысы ХХ гасыр башы ҽдҽбиятының татар 

милли рухи–эстетик мҽдҽнияте феномены булуын күз алдына китерҽ 

белергҽ; ҽдҽби чыганакларны, матур ҽдҽбият ҽсҽрлҽре текстларын 

нигезле ҿйрҽнгҽн булырга; ҽлеге чор ҽдҽбиятын башка гуманитар 

фҽннҽр белҽн бҽйлҽнештҽ карый, ҿйрҽнҽ белергҽ тиеш. 

Ҽлеге уку ҽсбабын тҿзегҽндҽ М.Гайнуллин (1963), 

Ш.Садретдинов (1975), И.Нуруллин (1983), Р.Ганиева (1987; 1998; 

2005), Т.Гыйлҽҗевларның (2007) методик китап-ҽсбаплары, мҽктҽп 

дҽреслек-хрестоматиялҽр, программалар да игътибардан читтҽ 

калмады. 

 

Ҽ.С.Хҽйруллина 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                5 

 

ТЕМА 1.  ХХ ЙҾЗ БАШЫ ТАТАР ҼДҼБИЯТЫНЫҢ ҤСЕШ 

БАСКЫЧЛАРЫ. ПРОЗА. 

ХХ гасыр башы татар ҽдҽбиятының ҥзенчҽлекле яклары. 

Аннотация: 

ХХ гасыр башы  ҽдҽбияты 1905 елгы инкыйлаптан соң башлана. 

Аны ҿйрҽнүдҽ Г.Ибраhимов, Ф.Сҽйфи-Казанлы, Г.Сҽгъди, h.б. 

тырышлык күрсҽтҽлҽр. 1926 елда Г.Сҽгъди «Татар ҽдҽбияты тарихы» 

дигҽн хезмҽтен бастырып чыгара. Бу китапта ХХ гасыр башы татар 

ҽдҽбиятына караган фактик материаллар да тупланган була. Шул ук 

авторның «Символизм турында» исемле хезмҽте ХХ гасыр башы 

татар ҽдҽбиятына караган мҽсьҽлҽлҽргҽ игътибар итҽ. Бҿек Ватан 

сугышыннан соң бу чор татар ҽдҽбиятын ҿйрҽнү тагын да киңҽя, 

күплҽгҽн монографик хезмҽтлҽр, дҽреслеклҽр басылып чыга. 1954 

елда «ХХ гасыр башы татар ҽдҽбияты» дигҽн очерклар китабы 

басылып чыга. Моннан кала Ибраhим Нуруллин 1966 елда «ХХ гасыр 

башы татар ҽдҽбияты» хезмҽтен бастыра. Бу китапта ХХ гасыр 

башының ҽhҽмиятле мҽсьҽлҽлҽре тикшерелҽ. Ҽлеге чорны hҽрьяклап 

ҿйрҽнү нҽтиҗҽсендҽ 1986 елда татар ҽдҽбияты тарихының 3 нче 

томы, ҽ соңырак исҽ (2007) Таһир Гыйлҽҗевнең «Татар ҽдҽбияты. ХХ 

гасыр башы: лекциялҽр, гамҽли дҽреслҽр, тестлар» исемле китабы 

дҿнья күрҽ. 

Мҿһим сҥзлҽр:  

Ҽдҽби юнҽлеш, агым, стиль, сатирик тҿр, реалистик иҗат 

методы,  романтизм, модернистик агымнар, импрессианизм, 

экспрессионизм, экзистенциализм, символизм, натурализм. 

Теманы ҿйрҽнҥгҽ методик рекомендациялҽр. Тема лекция 

рҽвешендҽ оештырыла. Анда ҿйрҽнелгҽн гомуми мҽгълүматны 

үзлҽштерергҽ һҽм сорауларга җавап бирерлек итеп ҽзерлҽнергҽ кирҽк. 

Глоссарий. Лирик проза – авторның хис-кичерешлҽре һҽм 

эмоциональлек белҽн сугарылган, телҽсҽ нинди жанр законы буенча 

иҗат ителгҽн, лҽкин художестволы прозага караган ҽсҽрлҽре. 
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ХХ гасыр башы татар ҽдҽбияты гаять бай hҽм гаять катлаулы 

чор. Ул үз эченҽ дистҽдҽн артык елны гына ала: 1905-1917 еллар. 

Ҽмма шул ук вакытта ул татар ҽдҽбиятының алтын чорын барлыкка 

китерде , – дип ҽйтергҽ була. Бу  чор – татар милли ҽдҽбияты 

формалашу чоры. Аңа җҽмгыятьтҽ барган кискен үзгҽрешлҽр дҽ 

йогынты ясый. Кыска гына вакыт эчендҽ булган гүзҽл ҽсҽрлҽр туа: 

Габдулла Тукай, Гаяз Исхакый, Мҽҗит Гафури, Фатих Ҽмирхан, 

Сҽгыйть Рҽмиев, Дҽрдемҽнд (Закир Рҽмиев) hҽм башка ҽдиплҽрнең 

ҽсҽрлҽре. Бу елларда шулай ук драматурглардан Мирхҽйдҽр Фҽйзи, 

Галиҽсгар Камал, хикҽяче Шҽриф Камал иҗат итҽ. Идея-эстетик 

югарылыгы, сҽнгатьчҽ камиллеге белҽн бу ҽсҽрлҽр милли ҽдҽбият 

тарихында күренекле урын алып торалар. 

Бу чорны гаять катлаулы, – дип атадык. ХХ гасыр башында 

тҿрле иҗтимагый агымнар, фикер юнҽлешлҽре мҽйданга чыга. 

Берьюлы диярлек мҽгърифҽтчелек реализмы, тҽнкыйди реализм hҽм 

романтизм методы белҽн язылган ҽсҽрлҽр туа башлый. Барлык  бу 

юнҽлешлҽр дҽ бер-берсе белҽн аралашып үсҽ. Үзлҽренең ҽсҽрлҽрендҽ 

язучылар миллҽтнең алга омтылышын сурҽтлилҽр. Халкыбыз 

язмышының драматик якларын тасвирлыйлар. Ҽсҽрлҽрендҽ 

миллҽтнең алга китүен тоткарлаган сҽбҽплҽрне күрсҽтҽлҽр. 

ХХ гасыр башында мҽгърифҽтчелек җҽмгыятьлҽре, оешмалар, 

милли  китапханҽлҽр тҿзелҽ. Уку-укыту системасына да зур 

үзгҽрешлҽр кертелҽ. 

Бу елларда матур ҽдҽбият ҽсҽрлҽрен бастырып чыгару киң колач 

ала. Мҽсҽлҽн: 1907-1916 еллар арасында Г.Тукай ҽсҽрлҽре 55 тапкыр, 

Г.Ибраhимов ҽсҽрлҽре 20 тапкыр, М.Гафури ҽсҽрлҽре 30 тапкыр 

аерым китап булып басылып чыга. 

Рус ҽдҽбияты ҽсҽрлҽре дҽ,  Европа ҽдҽбияты үрнҽклҽре дҽ татар 

телендҽ дҿнья күрҽ. Мҽсҽлҽн: Жан-Жак Руссо, Артур, Конн Дойль 

ҽсҽрлҽре, Шекспир, М.Твен, Г.Х.Андерсен ҽкиятлҽре басыла. 
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Ҽлеге чорда  ХХ гасыр башына караган үзенчҽлекле яклар – 

театр үсеше, вакытлы матбугат үсешенҽ,  ХХ гасыр башында татар 

шигъриятенҽ, 1905-1907 еллар поэзиясенҽ күзҽтү ясала. 

 

 ХХ гасыр башында проза ҥсеше 

 Яңа татар прозасы мҽгърифҽтче ҽдиплҽр иҗатында – 

М.Акъегет, З.Һади, Р.Фҽхретдин, Ш.Мҿхҽммҽдов һ.б. иҗатында 

формалаша башлый. 

Татар милли прозасының  икенче баскычы итеп ҽдҽбият 

галимнҽре 1910 нчы еллар прозасын  атыйлар. Ҽгҽрдҽ беренче этапта 

ҽйдҽүче кҿч булып мҽгърифҽтчелек реализмының рационалистик һҽм 

ҽхлакый принциплары булса, икенче баскычта чынбарлыкны һҽм 

кеше психологиясен сҽнгатьле тасвирлау зур урын алды. 

Икенче этапның беренче үрнҽклҽрен Фатих Ҽмирхан бирде. 

«Гарҽфҽ кич тҿшендҽ»,  «1907 ел», «Бҽйрҽмнҽр», «Картайдым» һ.б. 

хикҽялҽрендҽ проза борылышының беренче билгелҽре сизелҽ. 

Мҽҗит Гафури иҗатында («Ярлылар яки ҿйдҽш хатын», 

«Фҽкыйрьлек берлҽ үткҽн тереклек» һ.б. хикҽялҽрендҽ халык темасы, 

гади кеше образы ныклы урын алды. 

Мҽгърифҽтчелек реализмы ҽдҽбиятында геройлар кискен 

рҽвештҽ уңай һҽм тискҽрегҽ бүленҽлҽр иде. Хҽзерге авторлар исҽ ак 

һҽм карага гына түгел, тҿрле буяуларга мҿрҽҗҽгать иттелҽр. 

Геройларның психологиясен тасвирлаганда яңа нюанслар барлыкка 

килде. 

Язучылар бары тик мҽгърифҽтчелек һҽм наданлыкны  гына 

каршы куеп тасвирламадылар, ҽ тормышның тҿрле катлаулы 

якларына игътибар иттелҽр. Ҽсҽр геройлары да бертҿрле мулла яисҽ 

рухани образына барып тҿртелмҽгҽн, ҽдҽби ҽсҽрлҽрендҽ тҿрле катлау 

кешелҽре урын алып тора. Мҽсҽлҽн, Ф.Ҽмирхан ҽсҽрлҽрендҽ шҽһҽрдҽ 

яшҽүче милли интеллигенция вҽкиллҽре үзҽктҽ торды. Ш.Камал 

ҽсҽрлҽрендҽ Россиянең тҿрле тҿбҽклҽрендҽ бҽхет эзлҽп  йҿрүче гади 

кеше образы үзҽккҽ куелды. М.Гафури шҽһҽр һҽм авыл ярлыларының 



                                                                                8 

 

аянычлы  тормышын тасвирлады. Ҽлбҽттҽ, ҽдиплҽр башка тема һҽм 

образларга да мҿрҽҗҽгать итте. 

1910 нчы еллар  прозасы  татар тормышын үзгҽртеп кору  

идеясе, иске гореф гадҽтлҽрне, кадимче дин ҽһеллҽрен, 

сҽүдҽгҽрлҽрне, тҿрле ямьсез күренешлҽрне фаш итүче сатира 

барлыкка килүгҽ дҽ этҽргеч ясады. 

Реакция елларында сатирик прозаның күренекле үрнҽклҽре туа. 

Сатира тҽнкыйди реализмның аерылмас юлдашына ҽверелҽ. 

Г.Камалның Кҽрим бае («Бҽхетсез егет»), Хҽмзҽ бае («Беренче 

театр»), Ф.Ҽмирханның Фҽтхулла хҽзрҽте – болар барысы да 

традицион сатирик, комик яки трагикомик образларга керҽлҽр. Ҽмма 

бу еллар прозасында аеруча катлаулы, аеруча каршылыклы  тагын 

бер традицион тип бар. Бу – милли  интеллигенция. 

Мҽсҽлҽн, Ф.Ҽмирхан ҽсҽрлҽрендҽ тормышта үзенең ныклы 

урынын тапмаган, тотрыксыз уй-хислҽр белҽн яшҽгҽн Хҽсҽн 

Арсланов кебек урталыкта калган милли интеллегент образы 

сурҽтлҽнҽ. 

Г.Ибраһимов геройларында исҽ рухи азатлык кискен  драматик 

кичерешлҽр гҽүдҽлҽнҽ («Зҽки шҽкертнең мҽдрҽсҽдҽн куылуы», «Яшь 

йҿрҽклҽр», «Кҿтүчелҽр» һ.б.). 

Бу еллар ҽдҽбиятының үзҽгендҽ тагын бер зур тема тора, бу – 

изелгҽн, лҽкин азатлыкка омтылган хатын-кыз язмышы темасы. Күп 

очракта ҽлеге образ  тормышның шҽригатьнең һҽм башка тҿрле 

явызлыкның корбаны итеп күрсҽтелҽ, ягъни бу очракта ҽдҽбият 

мҽгърифҽтчелек тенденциялҽрен дҽвам итҽ. Мҽсҽлҽн, Ф.Ҽмирханның 

«Татар кызы» нҽсерендҽ Каракҿч кыз баланы туганнан бирле күзҽтеп 

тора һҽм аннан җанлы курчак ясау ҿчен барлык чараларны да күрҽ. 

Нҽтиҗҽдҽ татар кызы ихтыярсыз җан иясенҽ ҽверелҽ. Ш.Камал татар 

кызын сулган гҿл рҽвешендҽ күз алдына китерҽ. Бу темага 

мҿрҽҗҽгать итеп ул «Сулган гҿл», «Уяну», «Буранда» хикҽялҽрен яза. 

Г.Исхакыйның «Ҿч хатын берлҽ тормыш», «Телҽнче кызы» 

ҽсҽрлҽре дҽ бу темага язылган. 
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Г.Ибраһимовның «Татар хатыны нилҽр күрми?» ҽсҽре шулай ук 

хатын-кызның аянычлы язмышын сурҽтли. 

1910 нчы еллар  прозасында психологизм һҽм лиризм кҿчҽя, бу 

исҽ пейзаж сурҽтлҽренең ҽһҽмиятен арттыра.  

Пейзажның мҽгънҽви эчтҽлеге бай. Бу яктан Г.Ибраһимовның 

«Яз башы» хикҽясе кызыклы. Табигать дҽһшҽте белҽн балалар 

мҿнҽсҽбҽтендҽ кискен психологик контраст барлыкка килҽ. «Уты 

сүнгҽн җҽһҽннҽм» ҽсҽрендҽ дҽ кеше белҽн табигать дҽһшҽте 

арасындагы контраст бирелҽ. 

Поэзиядҽ генҽ түгел, прозада да диңгез образы зур урын ала. 

Гафур Колҽхмҽтовның  русчадан тҽрҗемҽ ителгҽн «Уалган мол» 

ҽсҽрендҽ, Г.Ибраһимовның «Диңгездҽ» хикҽясендҽ  диңгез образы 

кешенең хҽвефле язмышын сынландыра, романтик тҿс ала.  

Ш.Камалның «Акчарлаклар» повестенда исҽ диңгез образы реалистик 

тҿсмер ала.  Бу ҽсҽрдҽге диңгез образы геройларның кҿндҽлек 

тормышына, психологиясенҽ нык бҽйлҽнгҽн чынбарлык буларак 

шҽрехлҽнҽ. 

10 нчы еллар прозасындагы пейзаж татар халкы яшҽгҽн тҿрле 

тҿбҽклҽрнең табигатен үз эченҽ алды. Ф.Ҽмирхан ҽсҽрлҽрендҽ 

күбесенчҽ Казан тирҽсе, Идел буйлары… 

Г.Ибраһимов белҽн М.Гафури Башкортостан табигатен, 

Агыйдел буйларын тасвирладылар, Ш.Камал ҽсҽрлҽрендҽ Россиянең 

Кҿньяк тҿбҽклҽре, кояшлы, таулы диңгезле тҿбҽклҽр сурҽтлҽнҽ. 

10 нчы еллар прозасының тагын бер үзенчҽлекле ягы бар – яңа 

агымнар барлыкка килҽ. Бу рус һҽм Европа мҽдҽнияте тҽэсире, 

психологизмга игтибар арту белҽн аңлатыла. Бер үк авторның 

иҗатында тҿрле ҽдҽби агымнар очравы да мҿмкин. Мҽсҽлҽн, 

Ф.Ҽмирханның «Гҽрҽфҽ кич тҿшемдҽ» хикҽясе мҽгърифҽтчелек 

реализмы методы белҽн язылган, «Фҽтхулла хҽзрҽт» повесте 

тҽнкыйди реализмга карый, «Хҽят» ҽсҽрендҽ романтизм синтезы 

күзҽтелҽ. Ҽдипнең башка ҽсҽрлҽрендҽ импрессионизм, 
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экспрессионизм, символизм, экзистенциализм һҽм башка агымнар 

очрый.  

Югарыда телгҽ алынган Ф,Ҽмирхан, Г.Ибраһимов, Ш.Камал 

кебек ХХ гасыр башы татар прозасын формалаштыруда 

шагыйрьлҽрдҽн М.Гафури, Н.Думави, С.Рҽмиев хикҽялҽре дҽ зур 

роль уйнады. 

ТЕМА 2.  ГАЯЗ ИСХАКЫЙ ИҖАТЫ 

(1878–1954) 

1878 елны Чистай ҿязе Яуширмҽ авылында мулла гаилҽсендҽ 

туа. Үз авылында укый гарҽп-фарсы теллҽрен ҿйрҽнҽ. 1890 елда 

Чистай мҽдрҽсҽсенҽ килҽ  3 ел үткҽч Казанга «Күл буе» мҽдрҽсҽсенҽ 

күчеп килҽ. Анда ул үзен зирҽк шҽкерт буларак таныта. Лҽкин монда 

озак тормый, 1897 елда тагын бер мҽдрҽсҽгҽ күчҽ. «Күл буе» 

мҽдрҽсҽсендҽ аны Һади Максуди укыта, һҽм аның белҽн бергҽ 

Ҽмирхановлар мҽдрҽсҽсенҽ күчҽ.  

Г.Исхакый татар халкының күренекле ҽдибе. Ҽдҽбиятта ул проза 

ҿлкҽсендҽ, драматургия ҿлкҽсендҽ дҽ актив эшли.  Яңа реалистик 

татар ҽдҽбиятына нигез салучы булып исҽплҽнҽ. Бүгенге кҿндҽ 

классик язучы булып саналса да, үзе исҽн вакытта патша хакимияте 

тарафыннан бертуктаусыз эзҽрлеклҽнҽ. Советлар Союзы оешкач аңа 

халык дошманы дигҽн исем тагалар. 35 ел гомеререн мҿһҽҗирлектҽ 

үткҽрҽ. Туган илендҽ аның исеме бары тик тискҽре яктан гына искҽ 

алына. Үзгҽртеп кору еллларыннан соң гына иҗаты туган якларына 

кире кайтарыла. Бу эштҽ профессор Ибраһим Нуруллин зур 

тырышлык куя. 

1991 елда ҽдипнең сайланма ҽсҽрлҽреннҽн торган «Зиндан» 

китабы дҿнья күрҽ. Ҽдипнең иҗтимагый-сҽяси эшчҽнлеге 

ҽсҽрлҽренең идея–тематик эшлҽнеше, сҽнгати үзенчҽлеклҽре күп кенҽ 

хезмҽтлҽрдҽ һҽм монографиялҽрдҽ яктыртыла: Ибраһим Нуруллин, 

Флүн Мусин, Азат Ҽхмҽдуллан, Фоат Галимуллин, Миркасыйм 

Госманов, Ҽбрар Кҽримуллин, Ҽхмҽт Сҽхҽпов, Резеда Ганиева, Лена 
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Гайнанова, Рҽмилҽ Яруллина, Илсур Мансуров, Фҽридҽ Габидуллина, 

Светлана Никишина һ.б.  

Г.Исхакыйның җҽдитчелек хҽрҽкҽте зур кҿч алган чорда туа. 

Башта Яуширмҽ мҽдрҽсҽсендҽ белем ала (1890); 1893 елда Казанга 

китҽ һҽм анда җҽдитчҽ укыткан Күл буе мҽдрҽсҽсендҽ укый. Биредҽ 

«Тҽрҗеман» газетасы белҽн таныша. Остасы Һади Максуди 

китапханҽсеннҽн тҿрек китапларын яратып укый.  

1898-1902 елларда Казандагы «Татар укытучылар» мҽктҽбендҽ 

укый. 

Мҽгърифҽтчелек идеялҽре белҽн мавыга башлый. 

Иҗатының 1 нче этабы (1897-1904) мҽгърифҽтчелек чоры иҗаты 

дип атала да. Шул карашларга җавап биргҽн беренче ҽсҽре: 

«Тҽгаллемдҽ сҽгадҽт, яки гыйлем  үгрҽнүдҽ рҽхҽт гомер» (1897). Бу 

хикҽя 1899 елда туган Мҿхҽммҽтҗан һҽм Шҽрифҗан Кҽримовларның 

матди ярдҽме белҽн Казанда 24 битлек китап рҽвешендҽ басыла. 

Хикҽянең сюжеты бик гади. Тҿп герой Хҽлимнең матур язмышы 

мисалында белем алуның ҿстенлеге дҽлиллҽнҽ. Хҽлимнең сүзлҽре 

артында авторның үз карашлары ята: «Мҽдрҽсҽгҽ барып гыйлем 

ҿйрҽнергҽ кирҽк. Мҽдрҽсҽ ул  гыйлем сакчысы»… 

«Ҿч хатын берлҽ тормыш» 1900 елда иҗат ителгҽн. Драмада күп 

кенҽ хатыннарның ямьсез асылы ачыла. Бу ҽсҽр Исхакый иҗат иткҽн 

беренче пьеса гына түгел, ҽ цензура рҿхсҽте белҽн сҽхнҽлҽштерелгҽн 

беренче драма ҽсҽре (1906 елда Уфа шҽһҽрендҽ «Сҽйяр» труппасы 

тарафыннан сҽхнҽгҽ куела). Драманың тҿп фикере «Һҽр җинаятьнең 

җҽзасы була». Кыйланчык, надан, ҿч хатыны булган ҿстенҽ 

фҽхешханҽлҽрдҽ йҿрүче Кҽрим бай ҽсҽр азагында хҽерчелеккҽ тҿшҽ 

һҽм вафат була. Аның беренче хатыны акыллы, миһербанлы, иренҽ 

тугрылыклы Ҽсма лотериядҽ 25 мең акча ота. Икенче хатыны – явыз 

һҽм бозык Мҽрьям. Ул, урамда кала. Йомшак табигатьле, ҽтисенең 

бурычлары аркасында, Кҽримгҽ хатынлыкка бирелгҽн Сорур иреккҽ 

чыга. 
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Бу чорда шулай ук «Бай углы», «Кҽлҽпүшче кыз», «Ике йҿз 

елдан соң инкыйраз», «Ике гыйшык» һ.б. ҽсҽрлҽре иҗат ителҽ. 

Икенче чор иҗаты – «Таңчылык (дҽвере) чоры» исеме астында 

билгеле (1905-1911 еллар). Бу чорда Г.Исхакый революцион 

хҽрҽкҽттҽ актив катнаша. Чистай ҿязенҽ барып  митинглар оештырып 

йҿри һҽм шунда кулга алына, ҽмма тиздҽн аны азат итҽлҽр. 

1905 елда журналистика эшчҽнлегенҽ кереп китҽ – «Казан 

мҿхбире», «Таң мҽҗмугасы», «Хҿррият», «Таң йолдызы», «Тавыш» 

газеталарында  эшли. Бу чорда ул 18 тапкыр кулга алына, һҽм 

тоткынлыкта «Зиндан», «Бер тоткынның саташуы», «Зҿлҽйха» кебек 

ҽсҽрлҽрен иҗат итҽ. Таңчылык дҽверендҽ тҽнкыйди реализм методын 

үзлҽштерҽ («Телҽнче кызы», «Тартышу», «Алдым–бирдем» һб.) 

ҽсҽрлҽрендҽ геройның эчке дҿньясына игътибарны арттыра. 

(«Тормышмы бу?», «Сҿннҽтче бабай»).  

Иҗатының III дҽвере – миллҽтчелек чоры (1912-1918). 

1912 елда Г.Исхакый Тҿркиядҽн кайта, ҽмма Петербургка килгҽч 

аны тҿрмҽгҽ ябалар. 1913 елда апрель аенда Романовлар 

династиясенең 300 еллык юбилее була һҽм шул юбилей уңаеннан 

Г.Исхакый амнистиягҽ элҽгҽ, сҿргенлектҽн азат ителҽ. Казанда 

яшҽргҽ рҿхсҽте булмый, Петербургка китҽ һҽм «Ил» газетасында, 

аннары «Сүз» газетасында, ул ябылгач «Безнең ил» газетасында 

эшли. Бу елларда Г.Исхакыйның сҽяси карашлары зур үзгҽреш 

кичерҽ. Ул революцион кҿрҽш идеясеннҽн баш тарта: 

– татар халкын саклап калу, 

– аның икътисади хҽлен яхшырту, 

– татар мҽдрҽсҽсен үстерү кебек идеялҽр белҽн яши.  

1910 елда «Мулла бабай» романың язып бетерҽ. Бу романда 

татар халкының тормышы тҿрле яктан яктыртыла. 

Татар халкының этнографиясенең яшҽү рҽвешенҽ зур урын 

бирелҽ. 

ХХ гасыр башында Исхакыйның хаксыз гаеплҽнүгҽ сҽбҽп 

булган пьессасы «Зҿлҽйха» трагедиясе, ул 1907 елда Чистай 
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тҿрмҽсендҽ языла башлый, аннан Истанбулда дҽвам иттерелҽ һҽм 

1912 елда  Петербургта язып тҿгҽллҽнҽ. Иҗатында тема идеясе 

реализмнан романтизмга таба борылыш ясый. Ҽсҽрлҽрендҽге 

романтик алымнар ислам дине мифологиясенҽ мҿрҽҗҽгать итҽ. 

Пҽйгамбҽрлҽр  тарихына, крестьян дине атрибутларына кагыла. 

Иҗатының дүртенче чоры – Мҿһҽҗирлек чоры (1910-1954). 

Бу елларда иҗтимагый эшчҽнлек алып баруын дҽвам итҽ. Кытай, 

Тҿркия, Япония, Кҿнбатыш Европа иллҽрендҽ яшҽсҽ дҽ «Юл», 

«Милли юл», «Яңа милли юл», «Милли байрак» һҽм башка газета-

журналлар чыгара. 1933 елда аеруча ҽһҽмияткҽ ия булган фҽнни 

публицистик хезмҽте «Идел-Урал» дҿнья күрҽ. Ул Берлинда татар 

телендҽ басылып чыга, Парижда рус һҽм француз теллҽрендҽ, 

Токиядҽ япон телендҽ, Варшавада поляк телендҽ басыла. Бу елларда 

язылган ҽсҽрлҽре: «Дулкын эчендҽ», «Ҿйгҽ таба», «Олуг Мҿхҽммҽд», 

«Кҿз» повесте, «Җан Баевич» комедиясе. Ҽсҽрлҽренең кайберлҽрендҽ 

революциягҽ кадҽрге уй-фикерлҽрен белдерҽ. Мҽсҽлҽн, катнаш никах 

темасы «Ҿйлҽнмҽгҽн иде» ҽсҽрендҽ урын ала, «Җан Баевич» 

комедиясе дҽ шул темага языла.  

«Ҿйгҽ таба» повесте Г.Исхакыйның мҿһаҗирлектҽ иҗат иткҽн 

ҽсҽрлҽреннҽн санала. Россия тарихында рус-тҿрек сугышлары 

берничҽ мҽртҽбҽ кабатлана. Повестьта ҽнҽ шуларның берсе 

тасвирлана. Ҽсҽрнең тҿп герое башта дҽртлҽнеп генерал дҽрҽҗҽсенҽ 

җитҽчҽкмен дип ышанып үзенең кан кардҽшлҽренҽ каршы  (ул татар 

кешесе була) сугыша. Лҽкин тора-бара аның күзлҽре ачыла башлый, 

һҽм ул үзе генҽ түгел, иптҽшлҽрен дҽ каршы якка алып ҿйгҽ омтыла, 

ягъни ҿйгҽ таба алып бара... 

 

Белемнҽрне тикшерҥ ҿчен сораулар һҽм биремнҽр 

Ҽдип иҗатында хатын-кыз образларының үсеш-үзгҽреше. 

Язучы иҗатында халыкчылык идеялҽренең гҽүдҽлҽнеше. 

Ҽдип мирасында ҽдҽби юнҽлешлҽр, иҗат ысуллары, алымнары. 
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Г.Исхакый тормышы һҽм иҗаты үрнҽгендҽ “Мҽгънҽле үткҽн 

гомер” дигҽн темага иҗади эш. 

 “Остазбикҽ” хикҽясендҽ хатын-кыз бҽхетенең яктыртылышы. 

“Зиндан” повестенда тоткын мотивы. 

“Олуг Мҿхҽммҽд” драмасында тарихи мотивлар. 

“Зҿлҽйха” фаҗигҽсендҽ Зҿлҽйха образы.  

“Мҿгаллимҽ” драмасында халыкчылык идеялҽренең 

гҽүдҽлҽнеше. 

Ҽдипнең “Тормышмы бу?” романында мҽхдүм образы. 

 

Гамҽли  биремнҽр 

Ҽдипнең бу чордагы тормыш һҽм иҗат юлы, дҿньяга 

карашлары. 

“Кҽлҽпүшче кыз” повестенда сюжет сызыгы. 

“Ике йҿз елдан соң инкыйраз” ҽсҽренең жанрын билгелҽү. 

Ҽдипнең гомер юлы баскычында тормыш һҽм иҗат фактлары.  

Драматургның “Алдым-бирдем” драмасында конфликт һҽм 

характерлар. 

“Тормышмы бу?” романында тҿп каһарман “Мин” нең фикри, 

рухи үсеш баскычлары. 

“Тартышу” тарихи драмасында гҽүдҽлҽнгҽн иҗтимагый-социаль 

һҽм сыйнфый кҿрҽш мотивлары. 

 “Зҿлҽйха” пьесасы, жанр һҽм конфликт үзенчҽлеге. 

“Мҿгаллимҽ” драмасының конфликты, күтҽрелгҽн мҽсьҽлҽлҽре. 

“Сҿннҽтче бабай”, “Остазбикҽ” хикҽялҽрендҽ милли 

хосусиятлҽрнең чагылышы. 

“Ул икелҽнҽ иде”, “Ул ҽле ҿйлҽнмҽгҽн иде” повестьларында 

катнаш никах, мҽхҽббҽт, гаилҽ мҽсьҽлҽлҽре. 

Ҽдипнең мҿһҽҗирлектҽге сҽяси, публицистик, журналистлык 

һҽм ҽдҽби эшчҽнлеге.  

Бу чор мирасында яктыртылган темалар һҽм жанр тҿрлелеге. 
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Ҽдипнең “Кҿз” повестенда ике хатын-кыз язмышын сурҽтлҽгҽн 

сюжет сызыклары. 

“Жан Баевич” ҽсҽренең жанр үзенчҽлеге, иҗат ысуллары. 

 

Гаяз Исхакый иҗаты буенча тест 

Г. Исхакыйның туган елы. 

а) 1870 

б) 1878 

в) 1887 

г) 1886 

2. Гали Путляков исеменҽ чыгарылган газета.  

а) «Сүз» 

б) «Ил» 

в) «Таң йолдызы» 

г) «Безнең ил» 

д) «Маяк» 

3. Г. Исхакый белем алган Казан мҽдрҽсҽсе.  

а) «Хҿсҽения» 

б) Күл буе мҽдрҽсҽсе 

в) «Мҿхҽммҽдия» 

г) «Халидия» 

4. Булачак язучының беренче тҽҗрибҽсе. 

а) «Ҿч хатын белҽн тормыш» 

б) «Тҽгаллемдҽ - сҽгадҽт» 

в) «Телҽнче кыз» 

г) «Бай углы» 

5. Ҽдип иҗатында мҽгърифҽтчелек чоры. 

а) 1900-1905 

б) 1895-1905 

в) 1897-1904 

г) 1905-1910 
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6. «Ҽдҽбият мҽйданында хҽзер иң шҽүкҽтле вҽ иң бҿек урында 

карт реалист Гаяз ҽфҽнде тора» юлларының авторы. 

а) Җ.Вҽлиди 

б) Ф.Ҽмирхан 

в) Г.Ибраһимов 

7. «Кайт ҽле монда, Ватанга, кайт ҽле, саргайтмале!» 

юлларының авторы. 

а) С.Сүнчҽлҽй 

б) С.Рҽмиев 

в) Г.Тукай 

8. «Идел-Урал» тарихи-сҽяси трактата ҽдипнең идеалы. 

а) мили дҽүлҽтчелек 

б) социаль азатлык 

в) тҿрки бергҽлек 

9.  Г.Исхакый гомеренең соңгы кҿннҽрен үткҽргҽн дҽүлҽт.  

а) Германия 

б) Тҿркия 

в) Финляндия 

г) Польша 

10. «Зиндан» повестендагы тарихи вакытны билгелҽгез. 

а) беренче рус инкыйлабы еллары 

б) реакция еллары 

в) унынчы елларяф 

11. «Телҽнче кыз» романының иҗат агымы. 

а) психологик реализм 

б) тҽнкыйди реализм 

в) мҽгърифҽтчелек реализмы 

12. «Остазбикҽ» повестеның пафосы. 

а) героик 

б) сентименталь 

в) романтик 

г) трагик 
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13. «Мҿгаллим» драмасының сюжет нигезендҽ яткан 

конфликтның тҿре. 

а) локаль 

б) субстанциаль 

14. «Зиндан» повестенда аталмаган герой.  

а) С.Рҽмиев 

б) Г.Бадамшин 

в) Ф.Туктаров 

г) Х.Ямашев 

д) Ш.Мйхҽммҽдьяров 

е) Г.Терегулов 

15. «Тартышу» тарихи-инкыйлаби драмасында образ тҿрлҽрен 

билгелҽгез.  

а) җыелма 

б) ясалма 

в) эпизодик 

г) тҿп 

д) аталучы 

е) ярдҽмче 
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5. Исхакый Г. Дулкын эчендҽ// Мирас. – 1992. – № 4. – Б.52– 

72; – 1992. –№5. – Б.52–66. 

6. Миңнегулов Х.Й. Г. Исхакыйның мҿһҽҗирлектҽге ҽдҽби–

публицистик эшчҽнлеге // Мҽгариф. – 2005. – №10. – Б. 20-21. 

7. Миңнегулов Х.Й. Гаяз Исхакыйның мҿһҽҗирлектҽге 

иҗаты. – Казан: Татар. кит. нҽшр., 2004. – 367 б. 

8. Миңнегулов Х.Й. Татар театрының атасы һҽм Г. Исхакый // 

Мҽдҽни җомга. – 2006. – №43. – Б.8-9. 

9. Миңнегулов Х.Й. Язмышлар дулкынында: Г. Исхакыйның 

«Дулкын эчендҽ» драмасы // Мирас. – 1999. – №2. – Б.53-58. 

10. Мусин Ф. Гаяз Исхакый һҽм татар мҽгарифе // Мҽгърифҽт. 

– 16 март. – Б.5. 

11. Мусин Ф. Исхакый һҽм татар мҽгарифе. // Мҽгариф. – 2008. 

– № 2. – Б. 6. 

12. Нуруллин И. Гаяз Исхакый (Ҽдипнең тормыш юлы һҽм  

иҗат эшчҽнлегенҽ кыскача күзҽтү). – Казан: Татар. кит. нҽшр., 1991. 

13. Сҽхапов М. Татар ренессансының алтын дҽвере // Мирас. –  

№ 8. – Б.88-149. 

 

Галимҗан Ибраһимов  

(1887-1938) 

Тормыш һҽм иҗат юлы 

Г.Ибраһимов күпкырлы калҽм иясе. Ул – ҽдип, ҽдҽбият галиме, 

тҽнкыйтьче, публицист, журналист, тҽңкыйтьче һҽм тел белеме 

методисты һҽм педагог, сҽясҽтче һҽм дҽүлҽт эшлеклесе. Ҽдҽбиятка 

ХХ гасыр башында халыкларның азатлыгы ҿчен кҿрҽш барганда 

килеп керҽ.  

1887 елның 12 мартында Уфа губернасы Эстҽрлетамак ҿязе 

Солтанморат авылында мулла гаилҽсендҽ дҿньяга килҽ. Ҽтисе 

Гыйрфан үзе дҽ озак еллар буена мҽдрҽсҽдҽ укый. Аннары Троицк 

шҽһҽрендҽ мҿгаллимлек итҽ. Соңыннан Солтанморатка кайтып мулла 

була. Лҽкин картлык кҿннҽрендҽ, үлҽренҽ 3 ел кала муллалык эшен 
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ташлый. Заманның алдынгы карашлы, укымышлы кешелҽреннҽн 

санала. Ҽнисе  Бибихасҽнҽ Троицк шҽһҽрендҽ туып үсҽ. Ҽйбҽт белем 

һҽм тҽрбия алган ханым була. Мҿгаллимҽ булырга ҽзерлҽнҽ. 

Башлангыч белемне Г.Ибраһимов ҽнисеннҽн ала. Балачак еллары 

авылда үтҽ һҽм авыл табигатенҽ авыл мохитенҽ мҽхҽббҽте 

Г.Ибраһимовта бик иртҽ  уяна. Туган җир табигатенең тасвирлары 

хикҽялҽрендҽ дҽ зуррак күлҽмле ҽсҽрлҽрендҽ дҽ күп тапкырлар 

кабатлана. Бераз үсҽ тҿшкҽч  Г.Ибраһимов үз авылыннан 5-6 чакрым 

ераклыктагы Кешҽрле  авылы мҽдрҽсҽсенҽ йҿри башлый. Шул ук 

вакытта рус теленҽ дҽ ҿйрҽнҽ. 1898 елда аны Оренбургтагы иске 

тҽртипле Вҽли мулла мҽдрҽсҽсенҽ бирҽлҽр. Лҽкин Г.Ибраһимов 

үзлегеннҽн бик күп укый һҽм бу мҽдрҽсҽнең асылын аңлап  укуының 

икенче елында мҽдрҽсҽне үзгҽртеп кору ҿчен кҿрҽш башлый. Ҽлбҽттҽ 

җитҽкчелҽр шҽкертлҽрнең бу хҽрҽкҽтен бик тиз бастыралар һҽм 

Г.Ибраһимовны мҽдрҽсҽдҽн куалар. 1906 елның кҿзендҽ ул Уфадагы 

Галия  мҽдрҽсҽсенҽ укырга керҽ, лҽкин мондагы укыту  методлары 

белҽн дҽ риза булмый һҽм Галия мҽдрҽсҽсен ташлап китҽ. Шуннан 

соң Казакъ далаларында, Ҽстерхан нугайлары арасында укытучылык 

итҽ. Берара Уралда Миас заводы эшчелҽре арасында яши. 1909 елны 

Казанга килҽ. Аны монда университетка керү телҽге китерҽ. Лҽкин 

университет ишеклҽре аның ҿчен ябык була. Г.Ибраһимов Киевка 

китҽ һҽм анда университетка ирекле тыңлаучы булып керҽ. Шул ук 

вакытта  мҿселман студентларының яшерен оешмаларында катнаша 

һҽм патша хакимияте белҽн беренче бҽрелеше шушы елларга туры 

килҽ. 1913 елның 17 апрелендҽ кулга алына, июнь урталарында аны 

тҿрмҽдҽн чыгаралар, лҽкин шуңа да карамастан 1917 елгы 

революциягҽ кадҽр даими рҽвештҽ охранка күзҽтүе астында яшҽргҽ 

мҽҗбүр була.   Лҽкин эшчҽнлеген ташламый. 1913 елның кҿзеннҽн 

Казанда «Аң» журналының җаваплы сҽркатибе булып эшли. 1914 

елны яңадан Киевка китҽ, аннары Одессага, аннары Кара диңгез 

якларына барып чыга һҽм яңадан Солтанморатка ҽйлҽнеп кайта. 

Аннан соң Галия мҽдрҽсҽсендҽ укыта (1915). Монда эшлҽгҽндҽ 



                                                                                20 

 

шактый күп фҽнни һҽм педагогик хезмҽтлҽр яза. 1917 ел урталарында 

«Ирек», «Солдат телҽге», «Безнең Юл» газеталарында эшли. Гомере 

буена бик күп җыелышларда катнаша һҽм үзен язучы гына түгел, 

тҽнкыйтьче, сҽясҽтче, тел һҽм ҽдҽбият белгече итеп таныта. 

 

Иҗаты 

Г.Ибраһимовның Октябрь инкыйлабына кадҽр иҗаты берничҽ  

чорга бүлеп карыйлар. Мҽсҽлҽн, Г.Ибраһимовның ҽсҽрлҽренең I нче 

томында 2 этапны аерым күрсҽтҽлҽр: 

1) 1907-1913 еллар, 

2) 1913-1917 еллар. 

1986 елда чыккан III томында –  

1 нче этап – 1910-1912 елларны үз эченҽ ала. Бу чыганакта  

1907-1909 еллар «мҽгърифҽтчелек чоры» дип бирелҽ. Соңгы елларда 

чыккан дҽүлҽт университеты программасында  2 этапка: 

1) 1907-1912 еллар, 

2) 1913-1917 еллар бүлеп карыйлар.  

Башлангыч чорында 1907-1909 елларда берничҽ ҽсҽр яза. «Зҽки 

шҽкертнең мҽдрҽсҽдҽн куылуы» (1907), «Гыйшык корбаннары» 

(1908), «Яшьлҽр тормышыннан бер лҽүхҽ» (1909). 

Башлангыч чорында шушы чорның актуаль проблемаларын 

күтҽрҽ, «Зҽки шҽкертнең мҽдрҽсҽдҽн куылуы» хикҽясен Г.Ибраһимов 

Кавказ якларында мҿгаллимлек иткҽн чакта яза. Ҽлеге ҽсҽрдҽ 

мҽгърифҽтчелек карашлары чагыла. Ҽсҽр автобиографик 

материалларга нигезлҽнгҽн. Ҽмма эчтҽлеген автобиографик 

мҽгълүматларга гына кайтарып калдырырга ярамый. Язучы ҽсҽрендҽ 

мҽдрҽсҽгҽ килү кҿненнҽн башлап, куылу кҿненҽ кадҽр күргҽннҽрен 

сурҽтлҽгҽн: мҽдрҽсҽ тҽртиплҽре, рамазан аенда телҽнеп йҿрүлҽре, 

дедовщина һ.б. Бер елдан соң Зҽки үзе дҽ тҽҗрибҽле шҽкерткҽ ҽйлҽнҽ. 

«Гыйльмия» мҽдрҽсҽсе шҽкертлҽре белҽн аралаша. Дҿньяга 

карашлары үзгҽрҽ һҽм реформа ясаучы шҽкртлҽрнең башлыгы 

буларак мҽдрҽсҽдҽн куыла. 
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Моны реалистик ҽсҽр дип ҽйтеп булмый. Бу ҽсҽр мҽдрҽсҽ 

тормышы, язучының мҽгърифҽтчелек карашларына иллюстрация 

хезмҽтен үти.  

1909 елны «Яшьлҽр хҽятеннҽн бер лҽүхҽ» хикҽясе языла. 

Ҽсҽрнең үзҽгендҽ яшь язучының фҽлсҽфи, мҽдҽни, милли карашлары 

чагыла. Сҽлим исемле геройның карашларының үзгҽреш кичерүен  

тасвирлап бирҽ. Ул башта үзен миллҽтчелек тарафдары дип атый. 

Җҽлил исемле алдынгырак карашлы егет белҽн сҿйлҽшкҽч Сҽлим 

инсаниятчелекнең (кеше) карашларына хезмҽт итҽ башлый. Бу 

карашлардан читкҽ, индивидуаль карашларына күчҽ, үзенең шҽхси 

мҽнфҽгатьлҽрен уйлый башлый. Үзенең дусты белҽн бҽхҽстҽн соң, 

шҽхси карашлардан яңадан инсаниятчелеккҽ кайтачагына ышаныч 

белдерҽ. 

1909 елда «Татар хатыны нилҽр күрми?» повестенең беренче 

редакциясен башлангыч чор иҗатында яза. Бу ҽсҽр ҽдипнең 

иҗатында зур адым булып кабул ителҽ. Башкортстанның «Нур» 

типографиясендҽ басыла. Титул битендҽ «Ирлҽр сурҽтендҽ йҿргҽн 

хатын», «Эстҽрлетамакта булган хҽл»» дип язылган.  

– Татар хатын кызының азатлыкка, белемгҽ омтылуларын, 

ҿйлҽрен ташлап китүлҽрен, ирлҽр киемендҽ йҿргҽн кызлар турында 

ике хҽл белҽм, – ди автор.  

Ҽсҽрнең кереш ҿлешендҽ язучы татар хатынының 

хокуксызлыгын, ирлҽре тарафыннан изелеп яшҽвен ҽйтҽ һҽм бер 

кызны ирексезлҽп (кҿчлҽп) иргҽ бирҽлҽр һҽм ул кыйналуларга түзҽ 

алмыйча, кешелҽр суда батып үлгҽн дип уйласыннар ҿчен ачык 

кисмҽген бҽке янында калдырып, икенче авылга чыгып кача. 

Г.Ибраһимов ҽсҽренең героинясы Гҿлбануда иренең, кайнанасының 

усаллыгына түзҽ алмыйча ире ҿеннҽн чыгып китҽ. Башкорт 

далаларында йҿри, асрау булып тора, бер башкортның хатыны да 

булып ала, аннан да качып китҽ, чҽчен кисҽ, һҽм ирлҽр киеме киеп  

бервакыт ҽтисенең йортында куна һҽм аның кемлеге ачыла. Ҽсҽр 
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нигездҽ мҽгърифҽтчелек реализмында язылган, хатын-кызның ачы 

язмышы гҽүдҽлҽндерелгҽн. 

Революциядҽн соң бу ҽсҽргҽ кире ҽйлҽнеп кайта, 1929 елда ул 

аны эшкҽртҽ, лҽкин кискен үзгҽртми. Икенче варианта сюжетка 

үзгҽрешлҽр кертелҽ, ҽсҽрдҽ романтизмнан бигрҽк реализм зур урын 

ала. Урта хҽлле крестьян Нури кызларын матур, уңган, тырыш итеп 

үстерҽ. Лҽкин байлыкка кызыгып авылның иң усал хатыны 

Сабираның улына кызларын бирҽлҽр. Башта Гҿлбануны яраткан, 

хҿрмҽт иткҽн ире ҽнисенең сүзлҽре тҽэсирендҽ хатынына кҿннҽн–кҿн 

кырысрак карый башлый. Я моннан, я тегеннҽн гаеп табып 

Гҿлбануны гел кыйный, хҽтта балага узгач та бу эшеннҽн туктамый. 

Ҽсҽр ахырында Гҿлбану үле бала таба. Шуның аркасында  ҽзерҽк 

зыян килҽ. Бераз терелгҽч, ҽзерҽк хҽл алгач, ул ҽтисенҽ аерылырга 

рҿхсҽт бирүен үтенеп хат яза, лҽкин ҽтисе аның үтенечен кабул 

итмҽгҽч, суга батып һҽлак була.  

1910-1911 елны романтик рухта язылган «Яз башы», 

«Диңгездҽ», «Йҿз ел элек», «Уты сүнгҽн җҽһҽннҽм», «Сҿю-Сҽгадҽт» 

кебек ҽсҽрлҽрен бастырып чыгара. Бу ҽсҽрлҽре башлангыч чор 

иҗатыннан нык аерылалар. Бигрҽк тҽ «Диңгездҽ» хикҽясендҽ 

романтизм чагыла. Тҿп герой «Яшисе, мең ел яшисе иде, лҽкин 

бездҽге кебек эчпошыргыч, газаплы кҿннҽр белҽн түгел, ҽ матур 

мҽгънҽле тормыш белҽн яшисе килҽ» – ди. Хикҽя барышында автор 

тҿп геройның юлдашлары  белҽн таныштыра, диңгезне бҽян итҽ һҽм 

хикҽя ахырында кҿймҽдҽге башка геройлар куркыныч штромнан 

котылып исҽн-сау коры җиргҽ басуларына сҿенсҽлҽр, романтик 

геройларның бу гадҽти  тормышка кире кайтасылары килми.  

1912 елдан соң Г.Ибраһимов хикҽялҽрендҽ романтизм белҽн  

реализм бергҽ үрелеп бирелҽ башлый.  

«Кҿтүчелҽр» дҽ (1913) – түбҽн катлау кешелҽре тормышы 

сурҽтлҽнҽ. Кҿтүче Ҽптерҽш карт һҽм аның оныгы Вахит ҽнҽ 

шундыйлардан. Вахит романтик герой буларак бирелҽ. Ҽсҽрдҽ  

аларның ярлы тормышлары, бабайның соңгы кҿннҽре, йорттан-
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йортка күчеп тҽрбиялҽнүе реалистик планда сурҽтлҽнсҽ, Вахитның 

авырып шифаханҽгҽ элҽгүе, анда Сара туташ белҽн танышуы, бергҽ 

яши башлаулары, тҿш күрү алымнары, бҿек философлар, сҽнгать 

турында уйланулар – барысы да романтизмга хас булу белҽн 

аңлатыла. 

 

«Табигать балалары» (1914) хикҽясе Хафиз 23 яшьлек егет 

исеменнҽн алып барыла һҽм ул тулысы белҽн хезмҽт һҽм яшьлек 

романтикасы белҽн сугарылган. Хафиз авылның иң чибҽр уңган 

кызын хатынлыкка алырга тели. Моның ҿчен аңа авылның иң атаклы 

печҽн чабучысы белҽн ярышырга кирҽк һҽм хикҽядҽ яшьлҽрнең эссе, 

җҽйге кҿндҽ, ураза вакытында иртҽдҽн кичкҽ хҽтле печҽн эшендҽ  

катнашканнары сурҽтлҽнҽ. Лҽкин бу хезмҽт авыр һҽм газаплы итеп 

сүрҽтлҽнми, ҽ яшьлек һҽм матурлыкның атрибуты итеп бирелҽ. 

 

«Яшь йҿрҽклҽр» беренче зур ҽсҽре буларак ҽдҽбиятка кереп 

калды. Ҽсҽрдҽ иске карашлы, консерватив аталар белҽн яңача 

эшлҽргҽ, рухи азатлыкка омтылган балалар арасындагы кҿрҽш 

сурҽтлҽнҽ.  Бу кҿрҽш барыннан да бигрҽк, Җҽлҽш мулла белҽн аның 

уллары Зыя һҽм Сабир образларында, аларның телҽклҽре, тормыш 

принциплары бҽрелешендҽ гҽүдҽлҽнҽ. 

Зыя үзенең хыял һҽм омтылышлары белҽн  чор тҽртиплҽренҽ 

каршы чыга, шҽхес иреген яклый. Ул музыкант булырга хыяллана, 

музыканың сихри кҿче белҽн халыкның язмышын җиңелҽйтергҽ тели. 

Аның Мҽрьямга булган мҽхҽббҽте шулай ук иске тормышка, ислам 

дине, шҽригать кануннарына каршы юнҽлдерелгҽн. Лҽкин Зыя үзенең  

идеаллары ҿчен кҿрҽшерлек шҽхес түгел. Ул – идеалист–романтик.  

Шулай итеп Г.Ибраһимов ҽсҽрлҽренҽ  романтизм тенденциялҽре хас. 

Аның геройлары яшҽмҽктҽге тҽртиплҽрне кире кагалар, иске 

тормышның тар кысаларыннан ычкынырга, яңа дҿньяга, иреккҽ 

чыгарга омтылалар. 
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Г. Ибраһимов – хикҽяче 

Г. Ибраһимовның Октябрь борылышына кадҽрге гомер юлында 

тормыш һҽм иҗат фактлары, күпкырлы эшчҽнлеге. 

Ҽдипнең «калҽм сынау дҽвере»ндҽ иҗат ителгҽн ҽсҽрлҽрендҽ 

сурҽтлҽнгҽн темалар, күтҽрелгҽн мҽсьҽлҽлҽр, аларның идея-эстетик 

үзенчҽлеклҽре («Зҽки шҽкертнең мҽдрҽсҽдҽн куылуы», «Яшьлҽр 

хҽятыннан бер лҽүхҽ, «Гыйшык корбаннары»). 

Романтик дҽвер хикҽялҽрендҽ («Сҿю-сҽгадҽт», «Диңгездҽ», 

«Уты сүнгҽн җҽһҽннҽм») яшҽү матурлыгын, яшҽү мҽгънҽсен эзлҽүче 

герой. Автор мҿрҽҗҽгать иткҽн алымнар, чаралар. 

Язучының гади халык тормышын, авыр яшҽешен гҽүдҽ-

лҽндергҽн «Карт ялчы», «Кҿтүчелҽр» хикҽясе. Г. Ибраһимовның 

иҗтимагый гаделсезлеклҽр, ҽдҽбият-сҽнгать һҽм кешелек җҽмгыяте 

сораулары тирҽсендҽ фҽлсҽфи, ҽдҽби-эстетик гамьнҽре; ҽсҽрлҽрнең 

иҗат ысулы мҽсьҽлҽсе. 

«Табигать балалары» хикҽясендҽ ҽдипнең фҽлсҽфи, руссочыл 

карашлары. Ҽдҽбият-сҽнгатьнең вазифасы, дин, фҽн, гыйлем, миллҽт 

турындагы уйлануларның «Мҽрхүмнең дҽфтҽреннҽн» хикҽясендҽ 

үстерелеше һҽм яңача хҽл ителеше. 

 

Галимҗан Ибраһимов – романчы 

Ҽдипнең «Яшь йҿрҽклҽр» романында сюжет сызыклары. Ҽсҽрдҽ 

вакыйгалар хҽрҽкҽтен барлыкка китерүче каршылыклар, күтҽрелгҽн 

проблемалар. 

«Яшь йҿрҽклҽр» ҽсҽрендҽ характерлар бирелеше: Зыя – Сабир, 

Җҽлҽш мулла – Зҿлҽйха, Фатыйма бикҽ – Мҽрьям. Романда 

үткҽрелгҽн иҗтимагый, милли, фҽлсҽфи фикерлҽр. Романда 

сурҽтлҽнгҽн дҿнья: психологизм, пейзаж, портрет һ. б. 

Г. Ибраһимовның беренче рус инкыйлабы һҽм реакция еллары 

вакыйгаларын, сҽяси, иҗтимагый-милли тормышны колачлаган 

«Безнең кҿннҽр» романы, аның ике варианты. Ҽсҽрнең сюжет 

җеплҽре, аның идеологик катламында тҿрле иҗтимагый тҿркемнҽр 
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яшҽешенең сурҽтлҽнеше, сҽяси фирка-партиялҽрнең үзара тартышы, 

милли чынбарлыкны үзгҽртеп кору юллары турында уйланулар. 

Романның катлаулы образлар системасы, характерлар бҽрелеше. 

«Безнең кҿннҽр» романында тҽнкыйди реализмның, бер яктан, 

романтик алымнар һҽм чаралар белҽн баетылуы, икенче яктан, 

пролетариат ҽдҽбиятының билгелҽре, сыйфатлары белҽн үрелүе. 

Г. Ибраһимовның, «Татар шагыйрьлҽре» хезмҽтендҽ күтҽрелгҽн 

мҽсьҽлҽлҽр, авторның шагыйрьлҽр иҗатын бҽялҽү бизмҽннҽре, 

принциплары, гыйльмй-нҽзари кагыйдҽлҽре. Галим тарафыннан Г. 

Тукай, Дҽрдемҽнд, С. Рҽмиев иҗатларының аерып чыгарылган 

сыйфатлары. 

 

Белемнҽрне тикшерҥ ҿчен сораулар һҽм биремнҽр 

Ҽдип иҗатындагы кеше образын тудыру алымнарын язучының 

иҗат методына, ысулына бҽйлҽп аңлатыгыз. Ни ҿчен? 

Г. Ибраһимов ижатындагы романтик дҽвернең (1907-1912) тҿп 

сыйфатларын санагыз. 

Ҽдип иҗатында «сҽнгать – сҽнгать ҿчен, ҽдҽбият – мҽслҽк, 

хезмҽт ҿчен» гыйльми-нҽзари карашының тартышын күрсҽтегез. 

Г.Ибраһимовның «Уты сүнгҽн җҽһҽннҽм», Ф. Ҽмирханның 

«Картайдым» хикҽялҽрен нинди сыйфатлар берлҽштерҽ? 

«Яшь йҿрҽклҽр» романында тҿп һҽм ярдҽмче сюжет 

сызыкларын, аларда вакыйгалар үстерелешен тҽэмин иткҽн 

каршылыкларны билгелҽгез. 

Г.Ибраһимовны замандаш ҽдиплҽреннҽн аерып куя торган 

үзенчҽлеклҽрне ҽйтегез. 

«Язучының Октябрь борылышына кадҽр иҗатында шҽхес 

концепциясе» дигҽн темага иҗади эш башкарыгыз. 

 

Гамҽли биремнҽр 

Г. Ибраһимовның «Карт ялчы» хикҽясендҽ Шаһибҽк образы һҽм 

бҽхет мҽсьҽлҽсе. 
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«Диңгездҽ» хикҽясендҽ хикҽялҽүче образы. 

«Диңгездҽ» ҽсҽрендҽ романтизм билгелҽре. 

Г. Ибраһимовның «Татар шагыйрьлҽре» хезмҽтендҽ күтҽрелгҽн 

мҽсьҽлҽлҽр. 

«Татар шагыйрьлҽре» китабында Г.Тукай, Дҽрдемҽнд 

ҽсҽрлҽренең тел- ҿслүбенҽ бҿя. 

«Яшь йҿрҽклҽр» романында музыка һҽм авторның аңа 

мҿнҽсҽбҽте. 

Г. Ибраһимовның «Табигать балалары» хикҽясендҽ үткҽрелгҽн 

фикерлҽр. 

«Яшь йҿрҽклҽр» романында Зыя һҽм Сабир образлары. 

«Яшь йҿрҽклҽр» романында психологик, иҗтимагый-милли, 

эстетик, фҽлсҽфи катлам. 

«Яшь йҿрҽклҽр» ҽсҽрендҽ психологик кичерешлҽрне сурҽтлҽүче 

детальлҽр. 

«Безнең кҿннҽр» романында эсерлар партиясенең идеологиясе 

чагылышы. 

Ҽдипнең хикҽялҽрендҽ мҽхҽббҽт фҽлсҽфҽсе («Сҿю-сҿгадҽт», 

«Яшь йҿрҽклҽр»). 

Ҽдипнең романтик дҽверендҽ яшҽү мҽгънҽсе, бҽхет концепциясе 

(«Сҿю-сҽгадҽт», «Диңгездҽ», «Уты сүнгҽн җҽһҽннҽм»). 

«Безнең кҿннҽр» романында шҽкертлҽр хҽрҽкҽтенең чагылышы. 

«Безнең кҿннҽр» романында эшче-большевикларның сыйнфый 

кҿрҽшен гҽүдҽлҽндергҽн сюжет сызыгы. 

«Безнең кҿннҽр» романында Гҽрҽй Солтан образы. 

«Безнең кҿннҽр» ҽсҽрендҽ романтик буяулар, алымнар. 

Ҽдип иҗатында кеше образы тудыру алымнары (психологизм, 

табигатьне тасвирлау, тышкы кыяфҽт). 

Ҽдип ҽсҽрлҽрендҽ психологизм алымнары: психологик анализ, 

үзанализ, эчке монолог, аң агышы һ. б. 

Язучы хикҽялҽрендҽ фҽлсҽфи катлам («Диңгездҽ», «Мҽрхүмнең 

дҽфтҽреннҽн», «Уты сүнгҽн җҽһҽннҽм» һ. б.). 
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ТЕМА 3. ФАТИХ ҼМИРХАН (1886-1926) 

  Фатих Ҽмирхан күренекле прозаик, драматург, публицист, 

җҽмҽгать эшлеклесе һҽм ҽдҽби тҽнкыйтьче. Тулы исеме 

Мҿхҽммҽтфатих Зариф улы Ҽмирханов 1886 елның 13 гыйнварендҽ 

Казанның Яңа Бистҽсендҽ мулла гаилҽсендҽ туа. Ҽнисе рухани булса 

да, иске карашлы кеше булмый, яңача фикер йҿртҽ һҽм балаларын 

кысып, изеп яшҽми, ҽ күпмедер дҽрҽҗҽдҽ ирек бирергҽ тырыша. 7-8 

яшькҽ җиткҽч Фатих Ҽмирханны мҽхҽллҽ мҽктҽбенҽ укырга бирҽлҽр, 

ҽ ике ел үткҽч алдынгы мҽдрҽсҽлҽрдҽн саналган Мҿхҽммҽдиягҽ 
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күчерҽлҽр. 1895 елдан алып 1905 елга кадҽр Фатих Ҽмирхан шул 

мҽдрҽсҽдҽ укый. Монда дин фҽннҽрен, дҿньяви фҽннҽрне, Кҿнчыгыш 

һҽм рус ҽдҽбиятын үзлҽштерҽ. Ул укуда гына түгел, җҽмҽгать 

эшлҽрендҽ дҽ актив катнаша, шҽкертлҽр хҽрҽкҽтенең үзҽгендҽ тора.  

Мҽдрҽсҽдҽге кайбер иске тҽртиплҽрне тҽнкыйтьлҽп «Мҽгариф», 

«Тҽрҽкый» исемле кулъязма газета-журналлар чыгара. Хҿсҽен 

Ямашев, Гафур Колҽхмҽтов кебек революционерлар белҽн якыннан 

аралаша.  

Фатих Ҽмирханның иҗади эшчҽнлеге 1905-1907 елларда 

башлана. Бу елларда ул Петербургта һҽм Мҽскҽүдҽ курсларда укый. 

Беренче басма ҽсҽре «71 ел комуннасы». Бу тҽрҗемҽ очерк була һҽм 

Париж коммунасының 35 еллыгына багышлана, «Ҽл-гасрел җҽдит» 

журналында басылып чыга. 1907 елда татар балалары ҿчен 

«Тҽрбиятел ҽтфаль» («Балалар тҽрбиясе») журналы чыга башый. 

Монда язучы фҽнни-популяр мҽкалҽлҽр («Зилзилҽ», «Менделеев»), 

Ганс Хрестин Андерсонның хикҽялҽрен ирекле тҽрҗемҽ итеп 

бастыра. Бу журнал ябылгач Фатих Ҽмирхан Казанга кайта. Зур 

планнар, идеаллар белҽн кайтса да ҽдип фаҗигага юлыга, 21 яшьлек 

егетне паралич суга, һҽм ул гомеренең соңгы кҿннҽренҽ кадҽр 

коляскада үткҽрергҽ мҽҗбүр була. 

 

Иҗаты 

Беренче  оригиналь ҽдҽби ҽсҽре «Гарҽфҽ кич тҿшемдҽ» (Гает 

алды киче). Ул – 1907 елда  «Ҽл-ислах» (реформа) газетасында 

басылып чыга. Гомумҽн, 1907-1909 еллар – «Ҽл-ислах» чоры. Ҽлеге 

газетада эшлҽү дҽверендҽ Ф.Ҽмирхан Габдулла Тукай, Галиҽсгар 

Камал кебек шҽхеслҽр белҽн якыннан таныша. Һҽм Тукай Казанга 

килгҽч ул иҗат иткҽн күпчелек ҽсҽрлҽр шул «Ҽл–ислах» газетасында 

басылып чыга. Фатих Ҽмирхан үзе дҽ бу елларда актив иҗат итҽ.  

«Бҽйрҽмнҽр» (1908), «Картайдым» (1909), «Татар кызы» (1909), 

«Танымаганлыктан таныштык» (1909) кебек хикҽялҽр иҗат итҽ, 

«Яшьлҽр» драмасы (1909), «Фҽтхулла хҽзрҽт» повесте (1909). 
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Шуларга ҿстҽп Ф.Ҽмирхан йҿзгҽ якын очерк, фальетон, тҽнкыйть 

мҽкалҽлҽре һҽм публицистик мҽкалҽлҽр яза. 1910-1917 елларда заман 

тормышын тҿ яктан яктырткан ҽсҽрлҽр иҗат итҽ. Алар  арасында рус 

һҽм татар тормышын капма-каршы яктан тасвирлап язган, яшьүсмер 

кызның эчке дҿньясын ачып биргҽн «Хҽят» повесте (1911) да бар.  

«Урталыкта» романы (1912), 

«Хҽзрҽт үгетлҽргҽ килде» (1912), 

«Сҽмигулла абзый» һҽм башка юмористик-сатирик хикҽялҽре 

балалар ҿчен иҗат ителгҽн «Корбан», «Нҽҗип», «Ул үксез бала шул» 

һ.б. ҽсҽрлҽре бар. 

Фатих Ҽмирхан геройлары рус-европа мҽйданына йҿз тотучы 

кешелҽр, гимназистлар, курсистлар, укучы-студентлар. Бу ҽдипнең 

үзенең рус һҽм Европа тормышына омтылуы белҽн аңлатыла. Беренче 

ҽсҽрендҽ «Гҽрҽфҽ кич тҿшемдҽ»  хикҽялҽүче үзенең тҿшен сҿйли. 

Тҿшендҽ зур бер татар клубына меңҽрлҽгҽн зыялылар килҽ. Алар 

арасында икътисад, тыйб (медиклар), хокук, электрика һҽм башка фҽн 

белгечлҽре бар, һҽм һҽрберсе татар кешесе. Татар профессиясеннҽн 

тыш татар музыкантлары, җырчылары, татар скрипкачылары да бар 

монда. Хикҽялҽүче клубның китапханҽдҽ булуын ҽйтҽ һҽм 

газеталарда мондый хҽбҽрлҽр күрҽ: «Татар студентларының 

Англиядҽге тормышы Бохарадагы яңа гимназиялҽргҽ татар 

мҿгаллимнҽре чакырылуы һҽм башкалар. Лҽкин болар барысы да тҿш 

икҽн, ҽ чынбарлыкта гает кҿне ыгы–зыгы белҽн тула. Мҽчеттҽн 

чыккан кешелҽр дин, фҽн турында уйланмыйлар,  безнең мулла 

иртҽрҽк укып бетерде дип мактанышып утыралар. Мулла үзе дҽ гает 

кҿне турында түгел, күбрҽк сҽдака җыю турында уйлый.  

1909 елда язылган беренче пьесасы «Яшьлҽр» дҽ дҽ татар  

тормышын башкача күрү телҽге кҿчле. Бу драмада аталар һҽм 

балалар арасындагы кҿрҽш яктыртыла. Аталар лагерына сҽүдҽгҽр 

Хҿсҽен, хатыны Мҽрьям, кияүлҽре Рҽхимҗан, олы кызлары 

Фҽхерниса, балалар  лагерына миллҽт ҿчен кҿрҽшкҽн аннан ҿч яшькҽ 

кечерҽк кызу канлы энесе Йосыф, йомшак  табигатьле сеңеллҽре 
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Зҽйнҽп керҽ. Ҽсҽрдҽ татарларның искечҽ яшҽү рҽвешлҽре 

тҽнкыйтьлҽнҽ. 30 градус эсседҽ дҽ татарлар чапан, мамык шҽл 

бҿркенеп йҿрилҽр,  тҿрле им-томнарга, ҿшкерүлҽргҽ ышаналар. 

Ҽтилҽре Хҿсҽен  бакчада кызлар белҽн сҿйлҽшеп йҿргҽн ҿчен 

Газизҽгҽ ташлана, Ҽ Газиз белҽң Йосыф исҽ мулла һҽм 

сҽүдҽгҽрлҽрнең бозыклыкларына  күз йома алмыйлар. Мондый яшҽү 

рҽвеше кешелеклелек сыйфатларын бетерҽ дилҽр. Ачык мисал – 

апалары Фҽхерниса. Моннан 10 ел элек ул да чибҽр, йомшак 

табигатьле, мҿлаем кыз була. Хҽзер исҽ ул зҽһҽр хатын. Ни ҿчен? 

Моңа Газиз җавап бирҽ. Башта ул усал кайната һҽм кайнана изүе 

астында яши.  Алардан котылгач ике тапкыр кҿндҽш белҽн яшҽргҽ 

мҽҗбүр була. Хҽзер исҽ атнасына ике тапкыр фҽхешханҽдҽн эзлҽп 

алып исерек ирен ҿенҽ алып кайта. Мондый тормышта яшҽгҽн хатын-

кыз – ди Газиз,  кҿчсез булса чахоткадан үлҽ, кҿчле булса Фҽхерниса 

кебек зҽһҽр хатынга ҽверелҽ. 

 

«Татар кызы» 

Ҽсҽр башында эпиграф рҽвешендҽ түбҽндҽге сүзлҽр китерелҽ, 

«терелҽй күмелергҽ телҽмҽгҽн мҿселман шҽрекъ кызларына 

багышлыйм». Фатих. 

Ҽсҽрдҽ татар кызына традицион мҿнҽсҽбҽт кара кҿч символик  

образ аша бирелҽ. Туганнан алып алты яшькҽ кадҽр татар кызы иркен 

яши. Аны ир баланы яраткан кебек яраталар һҽм ул ир-балалар белҽн 

бергҽ уйный. Ҽмма 7 яшькҽ җиткҽч, аңа абыйсы яки энесе булса, ул 

түзеп торырга тиеш, чҿнки «кыз бала ир балалар белҽн сугышырга 

тиеш түгел». Шуннан соң кара кҿч аның ҽкрен генҽ иркен буа 

башлый. Башта ул үзенең хокуксызлыгын нигҽ? ни ҿчен? – дип 

сораса да, соңрак бу кҿчкҽ буйсына. Уку яшенҽ җиткҽч аны 

абыстайга бирҽлҽр. Абыстайда 3 ел буена кыздан җанлы курчак 

ясауны дҽвам итҽлҽр. 13 яшьтҽ кызга капчык кебек зур, бҿтен җирне 

каплый торган  чапан бирҽлҽр. Чҿнки кыз кеше башкаларга күренергҽ 

тиеш түгел. Соңрак аны дүрт стена арасына биклҽп куялар. Бер бүлмҽ 
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аның ҿчен Азия да, Африка да була, урман да, елга да була. Кызның 

бердҽн-бер күңел ачу чарасы тҽрҽзҽгҽ карау. Ҽ якшҽмбе кҿнне аны 

тҽрҽзҽ яныннан да куалар, Һҽм ниһаять кызны Биктимер исемле 

кешегҽ ярҽшҽлҽр. Атасы, анасы кызга кат-кат ҽйтҽлҽр «ирең хакы – 

тҽңре хакы, иреңнең аяк астында туфрак бул, синең вазифаң иреңҽ 

уенчык булу һҽм бала табу». Ҽлбҽттҽ кыз каршы сүз ҽйтҽ алмый. 

Моны күреп кара кҿч кычкырып кҿлҽ, «татар кызы җанлы курчакка 

ҽйлҽнде, татар кызын терелҽй күмделҽр» – ди. 

 

«Хҽят» 

Бу повесть Фатих Ҽмирхан прозасының иң күренекле үрнҽге. 

Ҽсҽрдҽ ҽле 16 яше дҽ тулмаган Хҽятнең хис-кичерешлҽре тасвирлана, 

аның күңелендҽ Михаилга карата кызыксыну уяна. Ҽмма акылы рус 

егетенҽ карата булган бу хиснең үсешенҽ юл куймый. Повестьның 

тҿп сюжет сызыгын –Хҽят күңелендҽ барган үзгҽрешлҽр тҽшкил итҽ. 

 

Белемнҽрне тикшерҥ ҿчен сораулар һҽм биремнҽр 

Ф. Ҽмирханның ҽдҽби иҗатын иңлҽгҽн мҽсьҽлҽлҽрне аерып  

күрсҽтегез? 

Ҽдип иҗатында тергезелгҽн идеал татар тормышының моделен 

сурҽтлҽгез? 

Фатих  Ҽмирхан нинди ҽдҽби юнҽлеш вҽкиле? 

Язучы үз иҗатында нинди модернистик агымнарның 

формаларын һҽм алымнарын сыный? 

Ҽдип иҗатындагы тҿп темаларны атагыз? 

Ф.Ҽмирханның, калҽменҽ нинди ҽдиплҽр йогынты ясаган? 

«Хҽят», «Сүнгҽч», «Бер хҽрабҽдҽ» һ. б. ҽсҽрлҽрендҽге фҽлсҽфи, 

мҽсьҽлҽлҽр тирҽсендҽ ҽдипнең уйлануларын, бҽя-хҿкемнҽрен 

күзҽтегез. 

Ҽсҽрлҽргҽ таянып, яшьлҽрнең рухи-фикри үсеш баскычларын 

аерып чыгарыгыз («Яшьлҽр», «Урталыкта», «Тигезсезлҽр» һ. б.). 
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«Язучы иҗатында хатын-кыз портреты» дигҽн темага инша 

языгыз. 

 

Контроль эш темалары 

Ф.Ҽмирхан хатларында ҽдҽбият мҽсьҽлҽлҽре. 

Ҽдипнең «Хҽят» повестенда психологизм һҽм хронотоп. 

«Хҽят» повестенда экзистенциализм фҽлсҽфҽсенең чагылышы. 

Ф. Ҽмирханның «Тигезсезлҽр» драмасында күтҽрелгҽн 

мҽсьҽлҽлҽр һҽм аларның заманча яңгырашы. 

Ф. Ҽмирханның «Бер хҽрабҽдҽ» хикҽясендҽ сурҽтлҽү алымнары 

һҽм чаралары, үткҽрелгҽн экзистенциаль фикерлҽр. 

Ҽдипнең «Фҽтхулла хҽзрҽт» повестенда, «Хҽзрҽт үгетлҽргҽ 

килде» хикҽясендҽ сатирик рухани тибы. 

Ф. Ҽмирханның «Фҽтхулла хҽзрҽт» повестенда буынара 

мҿнҽсҽбҽтнең чагылышы. 

Драматургның «Яшьлҽр» драмасында яшь буын гҽүдҽлҽнеше. 

«Яшьлҽр» драмасында милли чынбарлыкны яңарту юллары. 

Ҽдипнең «Сүнгҽч» хикҽясендҽ мҽхҽббҽт темасы. 

«Халык кызлары» циклында тарихи мотивлар. 

«Халык кызлары» хикҽялҽр циклында Зҿһрҽ образы, аның идея- 

эстетик йҿклҽмҽсе. 

«Гарҽфҽ кич тҿшемдҽ» хикҽясендҽ авторның борчылу, сызлану 

сҽбҽплҽре, автор файдаланган алымнар (тҿш – ҿн, реаль – ирреаль, 

матурлык–ямьсезлек һ. б.). 

Ф. Ҽмирханның «Фҽтхулла хҽзрҽт» повестенда дин, тҽрбия, 

ҽхлак мҽсьҽлҽлҽре. 

Хатын-кыз образын тудыруда ҽдип файдаланган алымнар 

(психологизм, тирҽлек, табигать, портрет һ. б.). 

Сатирик ҽсҽрлҽрендҽ ҽдип тарафыннан отышлы файдаланылган 

алымнар. 

Ҽдипнең «Урталыкта» романының сюжеты һҽм композициясе, 

аларның үзенчҽлеклҽре. 
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«Урталыкта» ҽсҽрендҽ күтҽрелгҽн мҽсьҽлҽлҽр һҽм язучы 

тарафыннан якланган фикерлҽр. 

Язучының яшҽү мҽгънҽсен мҽхҽббҽттҽ, матурлыкта билгелҽгҽн 

«Кадерле минутлар», «Яз исереклегендҽ» хикҽялҽре, сҽнгати 

үзенчҽлеклҽре. 

Яшҽү кыйбласын эзлҽүгҽ, үткҽндҽ калган мҽхҽббҽткҽ, яшьлеккҽ 

мҿнҽсҽбҽттҽ яшҽү-үлем, яшьлек, матурлык, дин кебек мҽсьҽлҽлҽр ти-

рҽсендҽ уйланулар («Картайдым», «Сүнгҽч», «Бер хҽрабҽдҽ» 

хикҽялҽре), ҽсҽрлҽрдҽге алымнар, детальлҽр тҿрлелеге. 

 

Гамҽли биремнҽр 

1.  Ф.Ҽмирхан иҗатында татар тормышын яңарту темасы 

Ф. Ҽмирханның бай һҽм катлаулы тормыш юлы, аның рухи 

ныклыгы һҽм бҿеклеге; күпкырлы эшчҽнлеге. 

Ф. Ҽмирхан – Яңарыш чоры ҽдибе, реалист һҽм романтик язучы, 

милли ҽдҽбиятны модернистик агымнарның сыйфатлары тасвир-

чаралары белҽн баеткан сүз остасы. 

Ҽдип иҗатында татар тормышын яңарту, үзгҽртеп кору юллары 

турында уйланулар, якланган фикерлҽр («Гарҽфҽ кич тҿшемдҽ», 

«Яшьлҽр», «Тигезсезлҽр» һ. б.). 

Язучының ҽдҽби мирасында яшьлҽр темасының яктыртылышы, 

яшьлҽрнең рухи-фикри, мҽдҽни үсеш баскычлары. Ҽсҽрнең сюжет, 

композиция үзенчҽлеклҽре, сҽнгатьчҽ эшлҽнеше («Яшьлҽр», 

«Тигезсезлҽр», «Урталыкта» һ. б.). 

2. Ф.Ҽмирхан иҗатында хатын-кыз темасы 

Ф. Ҽмирхан иждтында хатын-кыз темасы. Милли чынбарлыкта 

хатын-кызның хҽле, урыны, иреге, бҽхете кебек мҽсьҽлҽлҽр һҽм 

аларны хҽл итү юллары турында уйланулар. 

Ҽдип тарафыннан тудырылган хатын-кыз образлары һҽм аларга 

йҿклҽнгҽн идея-эстетик мҽгънҽ: «җанлы курчак» («Татар кызы»), 

Зҽйнҽп, Фҽхерниса, Хҽят, Сҽлимҽ, Рокыя, Гҿлчиһрҽ, Нҽфисҽ, Лҽйлҽ һ. 

б. Авторның характер тудыру алымнары. 
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«Татар кызы», «Хҽят», «Яшьлҽр» ҽсҽрлҽрендҽ хатын-кыз темасы 

белҽн бҽйле сюжет сызыклары. Ҽсҽрлҽрнең иҗат методы мҽсьҽлҽсе, 

аларда күзҽтелгҽн модернистик алымнар, чаралар һҽм детальлҽрнең 

байлыгы. 

3. Ф. Ҽмирхан – сатира остасы 

Ф. Ҽмирхан – XX йҿз башы татар ҽдҽбиятында сатирик 

юнҽлешне үстерүче, аны фаш итү, кҿлү сыйфатларын тирҽнҽйтүче 

ҽдиплҽрнең берсе. 

«Фҽтхулла хҽзрҽт» повесте, аның жанры һҽм иҗат методы 

мҽсьҽлҽсе. Ҽсҽрнең кҿлү объекты һҽм фаш итү алымнары. Повесть-

ның каршылыгын тҽшкил иткҽн буыннар тҿрлелегенҽ бирелгҽн бҽя. 

Ҽдипнең сатирик хикҽялҽр циклына кергҽн «Бҽйрҽмнҽр», 

«Кҿндезге сҽхҽр, яки рузасызлар», «Сҽмигулла абзый», «Хҽзрҽт 

үгетлҽргҽ килде», «Габделбасыйр гыйшкы» ҽсҽрлҽре. Аларда кире 

кагу, тҽнкыйть итү күренешлҽренең һҽм кҿлке тудыру алымнарының 

тҿрлелеге. 

4. Ф. Ҽмирхан иҗатында фҽлсҽфи мҽсьҽлҽлҽр һҽм тарихи тема 

Ҽдипнең яшҽү мҽгънҽсен, матурлыгын мҽхҽббҽттҽ, аңа ирешүдҽ 

билгелҽгҽн «Хҽят», «Кадерле минутлар», «Яз исереклегендҽ» 

ҽсҽрлҽре. Аларда мҽхҽббҽт, хатын-кыз, табигать культы, 

психологизм, импрессионистик сурҽтлҽр. 

Кешенең рухи кыйбласын эзлҽү, үткҽндҽ калган мҽхҽббҽт, 

яшьлеккҽ мҿнҽсҽбҽттҽ яшҽү, үлем, бҽхет, дин кебек тҿшенчҽлҽр 

турында уйлануларны гҽүдҽлҽндергҽн «Картайдым», «Сүнгҽч», «Бер 

хҽрабҽдҽ» хикҽялҽре, аларның сҽнгати үзенчҽлеклҽре; экзис-

тенциализм агымы белҽн бҽйлҽнешлҽр. 

Ф. Ҽмирханның тарихи риваять һҽм легендаларга нигезлҽнеп 

язылган «Ай ҿстендҽ – Зҿһрҽ кыз», «Сҿембикҽ», «Картада 

оттырылган Зҿлхҽбирҽ» хикҽялҽре. Ҽсҽрлҽрдҽ мифологик һҽм 

фҽлсҽфи катламнар, татар миллҽтенең үткҽн һҽм хҽзерге тормышына 

бҽя, аны үзгҽртү юллары турында уйланулар. 
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: Шҽриф Камал 

(1884-1942) 

Ҽдип 1884 елда Пешлҽ авылында туа. Башлангыч мҽктҽпне 

Лҽбҽжҽ авылы мҽдрҽсҽлҽрендҽ укый; Алга таба белем алу телҽге 

белҽн чит иллҽргҽ – Тҿркиягҽ (Истанбул), Мисырга (Каһирҽ) барып 

чыга. Соңгысында хикҽяче һҽм новеллист Йосыф Брагый һҽм 

журналист Мҿхҽммҽт Габдеһе (Габду) иҗатлары белҽн кызыксынып 

китҽ һҽм, 1903 елда бҽхет эзлҽп Россиягҽ кайта, зур тормыш 

тҽҗрибҽсе туплый: күмер ташый, тимер юл тҿзҽтҽ, балык тота һ. б.  

Инкыйлаб елларында Петербургка китҽ, һҽм Шҽриф Камалда 

язучылык дҽрте уяна. Беренче иҗат тҽҗрибҽлҽренең нҽтиҗҽсе булып 

1906 елда «Сада» («Аваз») исемле шигырь җыентыгы дҿнья күрҽ. 

1907-1910 елларда туган авылында мҿгаллимлек итҽ. 1910 елда 

«Вакыт» газетасында журналистлык эшчҽнлеге җҽелеп китҽ һҽм ҽдип 

«Аң», «Шура» журналларында актив языша башлый. 
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Ш. Камал татар ҽдҽбиятында хикҽя-новеллалар остасы буларак 

таныла, һҽм ул бу жанрны беренчелҽрдҽн булып реалистик юнҽлештҽ 

үстереп җибҽрҽ. Беренче ҽсҽрлҽре үк авторны талантлы һҽм 

үзенчҽлекле калҽм иясе итеп таныта. Аларда тормышның тҿрле 

почмакларында, тҿрле шартларында яшҽгҽн кешелҽрнең күңелсез һҽм 

фаҗигале язмышы сурҽтлҽнҽ. Хикҽялҽрдҽ психологик конфликтның 

кешелҽр мҿнҽсҽбҽтендҽге яхшылык белҽн явызлык, кешелеклелек 

белҽн ерткычлык арасындагы котылгысыз каршылыкка, бҽрелешкҽ 

нигезлҽнүе. Гади кешелҽрнең авыр кҿнитешен һҽм рухи фаҗига 

белҽн тулы язмышын гҽүдҽлҽндергҽн «Уяну» (1909), «Буранда» 

(1909), «Сулган гҿл» (1909), «Сукбай» (1910) хикҽялҽре. Ҽсҽр ге-

ройлары (Муса, Мостафа, Гали, Камҽр) тормыш гаделсезлеге, 

рҽхимсез чынбарлык тудырган бҽхетсезлек корбаннары буларак 

тасвирланалар. Ш.Камал ҽсҽрлҽрендҽ кеше бҽхете мҽсьҽлҽсе кызыл 

җеп булып сузыла, бҽхеткҽ, хаклыкка омтылышның бҽхетсезлек 

чынлыгы белҽн каршылыкка керҽ. «Ҽүвҽл-ҽүвҽл заманда» (1910), 

«Бҽхет эзлҽгҽндҽ» (1911), «Чит илдҽ» (1912) һ.б. ҽсҽрлҽрендҽ бу 

мҽсьҽлҽ бик ачык гҽүдҽлҽнҽ.  

«Кычкырыш» (1910), «Бер картның тойгылары» (1910), «Нҽ-

фисҽ» (1912), «Эч пошулы» (1912), «Курай тавышы» (1912) һ.б. 

хикҽялҽрендҽ кешелеклелек тойгысы, инсаният идеясе 

чынбарлыктагы явызлык күренешлҽре белҽн бирелҽ, шуның 

нҽтиҗҽсендҽ туган бҽхетсезлек, вҿҗдан газабы, драматизм, фаҗига 

сурҽтлҽнҽ. Ҽдипнең аерым хикҽялҽрендҽ гади кешенең рухи 

дҿньясындагы матурлык, керсез саф хислҽр, гомумкешелек кыйм-

мҽтлҽре калкуланып китҽ («Ике яхшы», 1910; «Ата», 1910 һ.б.). Авыл 

зыялылары образларын үзҽккҽ куйган «Авыл мҿгаллиме» (1910), 

«Шҽкерт» (1910) хикҽялҽрендҽ авыл халкын агартырга, аңа аң-белем 

бирергҽ дҽртлҽнгҽн мҿгаллимнең авылдагы иске карашлы дин 

ҽһеллҽре, власть сакчылары белҽн каршылыкка кереп, авыр 

шартларда, газаплы уй-кичерешлҽр эчендҽ калуы сурҽтлҽнҽ. Икенче 

хикҽядҽ исҽ пишкадҽм Гомҽрнең килҽчҽк тормышы, яшҽү мҽгънҽсе 
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турында фҽлсҽфи гамьнҽре, аның күңелендҽ туган ризасызлык, 

канҽгатьсезлек хислҽренең табигатьтҽн килгҽн эчпошыргыч 

тавышлар, кҿйлҽргҽ тҿрелеп бирелҽ, аларга янҽшҽ куела. Ҽдипнең 

кайбер хикҽялҽренҽ «дин һҽм вҿҗцан» мҽсьҽлҽсе килеп керҽ.  Кеше 

күңеленең, вҿҗданының дини тойгылар тҽэсирендҽ тагын да ачылып, 

сафланып, яңарып китүе, ягъни камиллҽшүе кебек фҽлсҽфҽнең 

«Гҿлчҽһрҽ», «Гает кҿн», «Бҽйрҽмдҽ еламыйлар, бҽгырем» 

хикҽялҽрендҽ чагыла һҽм  аларда рус классигы Л. Толстой идеялҽре 

гҽүдҽлҽнҽ. 

Вакытлы шахтерларның авыр тормышын, яшҽү рҽвешен ямьсез, 

караңгы буяуларда сурҽтлҽгҽн «Козгыннар оясында» (1910) 

хикҽясендҽ, хыял белҽн чынбарлык бҽрелеше нҽтиҗҽсендҽ ҿметлҽре 

җимерелгҽн эшчелҽрнең, кешелек сыйфатларын югалта барып, 

тормыш тҿбенҽ тҽгҽрҽүлҽре күзҽтелҽ. Ҽсҽр күп образлар системасы, 

кеше һҽм табигать образларыннан: Госман карт белҽн Мҽрьям, мулла, 

Насрый Гомҽров, артельче Хҽлил Моратов, Габделхҽй, Садрый һ.б. 

тора. Тышкы портретларда автор геройларның характер 

сыйфатларын, эчке дҿньясын ачуга омтыла. Шахтерлар тормышын, 

яшҽү рҽвешен, тҿс-кыяфҽтлҽрен сурҽтлҽгҽндҽ, ҽдип ямьсезлек 

эстетик категориясе белҽн эш итҽ. Автор үзенең ҽсҽрендҽ Мҽрьям 

белҽн Госманның фаҗигасен бик тҽфсиллҽп бирҽ. Насрый Гомҽровта 

кешелек сыйфатлары, вҿҗдан газабы баш калкыта, ҽмма аның үзара 

мҿнҽсҽбҽтен уңай якка үзгҽртүдҽ, ҽхлаксызлыкка каршы кҿрҽшүдҽ 

кҿчсезлеге сизелҽ. Хикҽянең күңелсез финалына ишарҽ ясап саташу, 

тҿш алымнары һҽм Госман карт тарафыннан чыгарыла алмаган кҿй 

янгырый. Ҽсҽрдҽ импрессионизм билгелҽре күзҽтелҽ 

Шулай ук, ҽдип иҗатында психологизм һҽм аның алымнары киң 

урын алган. Ҽсҽрлҽрдҽ кеше күңеленҽ, рухи халҽтенҽ, хис-

кичерешлҽренҽ автор ҿстенлек бирҽ. Аңа тҿрек язучысы Зыя 

Ушаклыгҿл, рус ҽдибе А. П. Чехов иҗатларының йогынтысы бик зур 

була. Ш.Камал хикҽя-новеллаларында пейзаж, табигать күренешлҽре 

кеше кичерешлҽренҽ, рухи халҽтенҽ аваздаш, охшаш. Герой 
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кичерешлҽре табигать, тирҽлек белҽн музыка кораллары тудырган 

моң, кҿй белҽн бҽйлҽнешкҽ керҽ, якыная. Бигрҽктҽ ул «Уяну», 

«Буранда» һ.б. хикҽялҽрендҽ ачык чагыла. «Сулган гҿл» хикҽясендҽ 

Камҽрнең кичерешлҽре табигатьтҽге моң; «Курай тавышы» ҽсҽрендҽ 

малайның күңел дҿньясы, авыр һҽм якты уйлары, курай тавышы, 

халык җыры, җанлы табигать тавышлары, сандугач сайраулары, 

матурлык, сафлык, югарылык кҿйлҽре фонында сурҽтлҽнҽ. Ҽ инде 

геройларның ҿметсез, хҽсрҽтле кичерешлҽрен ҽдипнең күп вакытта 

җансыз табигатьтҽн килгҽн тавышлар, ыңгырашу, шаулау, сызгыру, 

ыжгыру кебек авазлар, «йҿрҽк ҿзгеч» моң белҽн ассоциациягҽ керҽ 

(«Бер картның тойгылары», «Буранда», «Уяну», «Сукбай», «Чит 

илдҽ», «Козгыннар оясында» һ.б.). Хикҽядҽ язучы каһарманнарының 

исемнҽрен атамый, ҽсҽрне башлаганда кинҽтлек, кыска, тыгыз 

фикерле җҿмлҽлҽр, күп нокталар, ярымтонык, йомшак тоннар, тҿслҽр 

дҽ импрессионистик стиль күрсҽткечлҽре булып торалар. Алар 

турында ҽдипнең замандаш тҽнкыйтьчелҽре Җ.Вҽлиди, Г.Ибраһимов, 

Ш.Мҽрҗани һ.б. бик күп тҿрле фикерлҽр ҽйтҽлҽр. 

Ш. Камалның XX йҿз башы иҗат чорында ҽдҽби осталыгының 

иң югары ноктасы булып «Акчарлаклар» повесте (1914) тора. Ул, 

балык тоту промыселларына, акча эшлҽү нияте белҽн бҽхет эзлҽп, 

эшкҽ килгҽн вакытлы эшчелҽрнең тормышын сурҽтли. Геройларның 

рухи дҿньясы, психологик кичерешлҽре, хис-тойгылары, кеше 

язмышы үзҽккҽ куела. Ҽсҽрдҽге образлар тҿрлелеге: эшчелҽргҽ хас 

матур, күркҽм сыйфатларны үзендҽ гҽүдҽлҽндергҽн Шҽрҽфи карт 

образы – гадилеге, тыйнаклыгы, аек акыл, намуслылык, ке-

шелеклелек, хезмҽт сҿючҽнлеге һ. б. белҽн аерылып тора. Хезмҽт 

кешесенең физик һҽм рухи матурлык гармониясен үзендҽ 

гҽүдҽлҽндергҽн Гариф образы да ҽсҽрдҽ үзенҽ бер мҿһим урын алып 

тора. Газизҽ белҽн аның мҿнҽсҽбҽте ҽдҽби ҽсҽрнең иң якты, күркҽм 

сызыкларыннан берсе булып бирелҽ. Фабрикантлар нҽселеннҽн 

Федор, кичҽге солдат Хҿснетдин, укымышлы мҽхдүм Гариф, Сафа, 

балык тозлаучы Шҽрҽфи карт, тыйнак, ҽдҽпле, саф хисле Газизҽ, 
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сабыр, кайгыртучан Сҽгыйдҽ һ.б. тормышчанлыгы, эш-гамҽллҽренең, 

телҽк-омтылышларының реальлеге аерым сызыклар белҽн бирелҽ. 

Повестьта миллҽтара мҽсьҽлҽлҽргҽ, социаль-икътисади 

мҿнҽсҽбҽтлҽргҽ, иҗтимагый гаделсезлеккҽ урын бирелҽ. 

Ҽсҽр сҽнгатьчҽ: җыйнак, кыска, тыгыз сюжетка корыла. 

Тормышчан, халыкчан реалистик повестьның романтик, 

импрессионистик стиль билгелҽре белҽн баетыла. 

Ҽсҽрдҽ пейзаж зур ҽһҽмиятле урын алып тора. Язучы диңгезне 

кешенең рухи дҿньясы, кҿндҽлек тормышы, яшҽеше һҽм бҽхете 

турындагы хыяллары белҽн тыгыз бҽйлҽнештҽ күрсҽтҽ, ягъни диңгез 

табигате белҽн кешелҽр мҿнҽсҽбҽтенең лирик-психологик 

чагылышын сурҽтли. Табигать сурҽтлҽре: ай, диңгез, давыл, җил, 

яфраклар, ябалак-карчыга, таракан-кырмыска, аеруча 

акчарлакларның геройлардагы эчке кичерешлҽре, аларнын 

тормышларын сурҽтлҽүдҽн аерылгысыз була. 

Ш. Камал иҗатында сатира һҽм юмор үрнҽклҽре зур урын алып 

тора. Ул тҿш формасында бирелгҽн хыялый вакыйганы сурҽтлҽп, 

татар чынбарлыгындагы җитешсез, кимчелекле якларны, мҽгънҽсез 

күренешлҽрне сатирик үткенлек белҽн фаш итҽ. Ҽлеге күренеш 

аеруча «Сҽмруг кош» (1910) фельетон-хикҽясендҽ чагылыш таба. 

Гайнетдин Гайнелисламов, хикҽялҽүче «мин», «чалыш аяклы, озын 

бишмҽтле, тҽбҽнҽк кеше»лҽр – һҽммҽсе сатирик образлар булып, 

мҽгънҽсез хыял белҽн чынбарлык арасындагы бушлык кҿлкесен 

тудырулар. Татар җҽмгыятен Аурупа цивилизациясенең, 

мҽдҽниятенең йогынтысыннан чиклҽргҽ омтылган иске карашлы дин 

ҽһеллҽре, тар миллҽтчелҽр дҿньясыннан, аларның мҽгънҽсез ыгы-

зыгысыннан, буш мактану һҽм кыланышларыннан сарказм алымы 

ярдҽмендҽ үтергеч кҿлҽ. Шулай ук кҿлүнең вакытлы матбугат иреге 

игълан ителгҽч күбҽеп киткҽн һҽм татар миллҽтенең мҿһим, актуаль 

мҽсьҽлҽлҽреннҽн читтҽ торган газета-журналларга каршы юнҽлтелгҽн 

булуы да Ш.Камал иҗатына тагын да этҽргеч бирҽ. Татар миллҽтенең 

ҿмет һҽм телҽклҽрен үтҽүдҽн халык мҽнфҽгатьлҽреннҽн ерак торган, 
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үзлҽре ҿчен генҽ яшҽүче депутатларның сатирик образын зур осталык 

белҽн тудырган «Депутат» (1910) ҽсҽре, «Холера вакытында» (1910), 

«Җимерелгҽн звонок» (1911), «Кҿзге яңгыр астында» (1913) һ.б. 

хикҽялҽрендҽге «кечкенҽ кеше»лҽрнең буш, мҽгънҽсез яшҽү 

рҽвешеннҽн, эш-гамҽллҽреннҽн, рухи хҽерчелегеннҽн ирония 

ярдҽмендҽ кҿлеп, аларның психологик портретларын тудыра. 

Ш.Камал татар драматургиясен үстерүгҽ дҽ зур ҿлеш кертҽ. 

Драматурглык юлының уңышлы адымнарыннан берсе булган һҽм 

кадимче татар сҽүдҽгҽрлҽренең ҽхлаксызлыгына каршы юнҽл-

дерелгҽн «Хаҗи ҽфҽнде ҿйлҽнҽ» (1915) комедиясе була. Ҽсҽр  

мҽзҽкчел сюжетка корылган. Үзҽк герой Юныс хаҗиның азгынлыгы, 

саранлыгы, икейҿзлелеге ислам дине мифологиясеннҽн алынган 

образлар, коръҽн ҿйрҽтүлҽре, кҿлке тудыручы алымнар ярдҽмендҽ 

фаш ителҽ. 

 Ш.Камал иҗатына эчке, яшерелгҽн ирония алымы хас. Артист 

Җҽлҽл, шагыйрь Габделхак, мҿгаллимҽ Камилҽ, мҿгаллим 

образларының пьесада тоткан урыны, аларның комик ситуацияне 

тудыруда катнашулары, шуның бер үрнҽге булып тора. 

Ҽсҽрдҽ татар зыялы яшьлҽренең ҿстенлеге, тапкырлыгы, 

үткенлеге тагын бер кат раслана. Шагыйрь Габделхак персонажында 

халыкчанлык идеялҽре ачык гҽүдҽлҽнҽ. Язучы халыкка хезмҽт итүнең 

зурлыгын, олылыгын чҽчҽклҽр бҽйлҽме кебек символик образ аша 

гҽүдҽлҽндерҽ. Шушы уңайдан авторның Тукай шигъриятенҽ, аның 

осталыгына мҿрҽҗҽгать итүе дҽ күзҽтелҽ. Ҽдип сатирик хикҽялҽрен 

һҽм комедиясен Ф.Ҽмирхан, Г.Камал, Г.Тукай, М.Фҽйзи, Г.Исхакый 

иҗатлары белҽн бҽйли. 

 

Белемнҽрне тикшерҥ ҿчен сораулар һҽм биремнҽр 

Ш. Камал иҗаты нинди ҽдҽби юнҽлешкҽ карый? 

Аның ҽсҽрлҽре нинди метод, агым алымнары, чаралары белҽн 

баетылган? 
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Язучы иҗатында күзҽтелгҽн импрессионистик стиль билгелҽрен 

аерып чыгарыгыз. 

Ҽдип ҽсҽрлҽрендҽ актив кулланылган детальлҽрне санагыз. 

Ш.Камал тормыш сукмакларының иҗатына, эстетик 

кыйбласына тҽэсирен күрсҽтегез. 

Язучының беренче чор иҗатына таянып, ҽдҽби бҽйлҽнешлҽр 

мҽсьҽлҽсен күрсҽтегез. 

Ҽдип ҽсҽрлҽренең конфликт үзенчҽлеген билгелҽгез. 

«Ш.Камал иҗатында матурлык» дигҽн темага язма эш 

башкарыгыз. 

Ш.Камалның сатирик хикҽялҽрендҽ кҿлү объектлары һҽм 

алымнары. 

«Курай тавышы» хикҽясендҽ психологизм, музыка, автор 

мҿрҽҗҽгать иткҽн алымнар. 

«Акчарлаклар» повестенда кешенең рухи һҽм физик матурлыгы. 

Ш.Камалның «Хаҗи ҽфҽнде ҿйлҽнҽ» комедиясендҽ тҿп һҽм 

ярдҽмче каршылыклар. 

Ҽдип ҽсҽрлҽрендҽ сезонлы эшчелҽр тормышын сурҽтлҽү 

(«Козгыннар оясында», «Акчарлаклар»). 

Ҽдип иҗатында портрет. 

Ҽдип ижатында табигать тасвирлары, пейзаж («Уяну», 

«Буранда», «Бҽхет эзлҽгҽндҽ», «Сукбай» һ. б.). 

Ш. Камал хикҽялҽрендҽ хронотоп. 

«Сулган гҿл» хикҽясендҽ автор файдаланган алымнар, сурҽтлҽү 

чаралары. 

Ҽдип иҗатында хикҽя жанры. 

Ш. Камал хикҽялҽрендҽ «кече кеше» темасын сурҽтлҽү 

үзенчҽлеклҽре («Кҿзге яңгыр астында», «Күңелсез эш», «Бер картның 

тойгылары» һ. б.). 

Ш. Камал хикҽялҽрендҽ шҽхес фаҗигасе. 
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Гамҽли  биремнҽр 

 Шҽриф Камал иҗаты. Ҽдипнең тормыш мҽктҽбе, рухи-фикри 

эзлҽнүлҽре, журналистлык эшчҽнлеге, татар ҽдҽбиятына алып килгҽн 

яңалыгы. 

Кече эпик жанрда уңышлы һҽм актив эшчҽнлеге, күзҽтелгҽн 

тематик тҿрлелек, конфликт үзенчҽлеге. 

Язучының хикҽялҽрендҽ яшҽү-үлем, гомер итҽсе килү, сызлану 

кебек экзистенциаль мҽсьҽлҽлҽрнең, шҽхес фаҗигасенең чагылышы 

(«Уяну», «Буранда», «Курай тавышы», «Бҽхет эзлҽгҽндҽ», «Чит илдҽ» 

һ. б.). 

Ҽдип реализмының импрессионистик алым һҽм чаралар белҽн 

баетылуы, иҗатында психологизм, ул мҿрҽҗҽгать иткҽн алымнар, 

ҽдҽби детальлҽр («Сулган гҿл», «Козгыннар оясында» һ. б.). 

«Акчарлаклар» повестеның сюжет сызыклары, кешелҽрдҽге эчке 

һҽм тышкы матурлыкка дан җырлау, анда күтҽрелгҽн гомумкешелек 

һҽм иҗтимагый-социаль мҽсьҽлҽлҽр, повестьта күзҽтелгҽн романтик, 

импрессионистик һҽм натуралистик алымнар. 

Ҽдип мирасында сатира. «Депутат», «Сҽмруг кош», «Кҿзге 

яңгыр астында» хикҽялҽрендҽ кҿлү объектлары, автор мҿрҽҗҽгать 

иткҽн сатирик алымнар. «Хаҗи ҽфҽнде ҽйлҽнҽ» комедиясендҽ 

конфликт үзенчҽлеге, кҿлкеле хҽл һҽм ситуациялҽр. 
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ТЕМА 4.  ХХ ЙҾЗ БАШЫНДА ПОЭЗИЯ 

Аннотация: ХХ гасыр башында милли  поэзиянең күтҽрелеп 

китүенҽ йогынты ясаган тҿп сҽбҽплҽр. 1905 елгы инкыйлаб чорында 

шигърият мҽйданына күплҽп шагыйрьлҽрнең чыгуы. Шигырьлҽрдҽ  

мҽгърифҽтчелек идеялҽренең гражданлык хислҽре белҽн сугарылуы.  

Инкыйлаб  чоры поэзиясенең символик образларга мҿрҽҗҽгать итүе, 

аңа публицистик аһҽң, риторика хас булу. Милли һҽм социаль 

азатлык хҽрҽкҽте кҿчҽю, иҗтимагый-сҽяси тормышка, мохитка 
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тҽнкыйть мҿнҽсҽбҽтенең тирҽнҽюе нҽтиҗҽсендҽ шигърияттҽ сатирик, 

сҽяси лириканың калкулануы. 

Мҿһим сҥзлҽр: диңгез, җил, давыл, таң, кояш кебек символик 

образлар;  

Теманы ҿйрҽнҥгҽ медодик рекомендациялҽр: Тема лекция 

формасында укытыла. Практик дҽреслҽрдҽ студент күбрҽк үзлегеннҽн 

эшли.  

Глоссарий. Контраст – кеше характерының, предметның, 

күренешнең үзенчҽлеклҽрен, сыйфатларын икенчесенҽ капма-каршы 

кую. 

 

Татар шигъриятенең күпгасырлык тарихы, традициялҽре бар. 

ХХ гасыр башында поэзия кинҽт үсеп китҽ hҽм моңа ким дигҽндҽ 2 

сҽбҽп табып була: 

1) татар шигъри традициясенең кинҽт кҿчҽеп китҽрлек кҿч 

саклап кала алуы, 

2) матбугат дҿньясына ишек ачылу, азатлык, хҿрлек хислҽре 

уяну. 

Матбугат илнең тҿрле шҽhҽрлҽрендҽ чыга, газета hҽм журнал 

битлҽрендҽ Габдулла Тукай, Сҽгыйть Рҽмиев, Мҽҗит Гафури, Нҽҗип 

Думави, Миргазиян Укмасый h.б. шигырьлҽре даими басылып тора. 

Хҽтта алар гына түгел, драматург Мирхҽйдҽр Фҽйзи, хикҽяче Шҽриф 

Камал да шигырьлҽрен бастырып чыгаралар. 

Шигырьлҽрдҽ революциядҽн кҿткҽн ҿметлҽр сурҽтлҽнҽ, 

азатлыкка дошманлыкка нҽфрҽт hҽм лҽгънҽт җырлана. 

 Бу еллар поэзиясендҽ җил, дулкын, кораб кебек образ-

символлар зур урын ала. Мҽсҽлҽн, Н.Думавиның «Революция 

заманы» шигырендҽ болай диелҽ: 

Дулкынланды океаннар бу кҿннҽрдҽ, 

Томанадыр күңеллҽр hҽм бу кҿйлҽрдҽ. 

Талпынадыр мҽмлҽкҽтнең кораблары, 

Сизелмҽсҽ батып китҽр бҿтенлҽй дҽ. 
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Шуңа охшаш образлар Тукай, Дҽрдмҽнд, Гафури ҽсҽрлҽрендҽ дҽ 

күренҽ.  

Киң кулланылган икенче символик сурҽт – таң ату, кояш чыгу, 

яктыру. Бу образлар С.Рҽмиевнең «Таң вакыты» ҽсҽрендҽ, мҽсҽлҽн, 

татар халкының уянуына, азатлык хҽрҽкҽтенҽ кушылуына ишарҽ итҽ. 

1905 ел революциясе татар поэзиясен халык, миллҽт, Ватан 

азатлыгы идеялҽре белҽн  сугара. 

Икенче яктан шагыйрьлҽр изелгҽн хезмҽт иясенҽ телҽктҽшлек 

итҽлҽр. Димҽк, азатлык идеясе белҽн бергҽ халык темасы ҽдҽбиятта 

алга чыгарыла. Бу мотив, аеруча 1905 елгы революция 

җимерелгҽннҽн соң кҿчҽя. Реакция чорында Г.Тукай, М.Гафури 

иҗатында ул шактый тулы чагылыш таба. Мҽсҽлҽн, М.Гафури «Мин 

кайда» дигҽн шигырендҽ үзенең позициясен болай билгели: 

Кайда ярлы, кайда зарлы, кайда моңлы күп була – 

Мин алар янында булам, алар белҽн килешеп була, – (1912)  

«Үзем hҽм халкым» шигырендҽ автор үзенең  халыктан 

беркайчан да аерылмаячагын ҽйтҽ. 

XX йҿз башы татар поэзиясе иҗтимагый-сҽяси вакыйгаларга, 

тарихи фактларга, заман рухына үз мҿнҽсҽбҽтен тиз, ачык һҽм кискен 

белдерҽ. Бу яктан ул Тукай шигъриятендҽ аеруча да сизелҽ («Китмибез!», 

1907).  

Инкыйлаб еллары поэзиясендҽ реализм һҽм халыкчанлык 

җҽһҽтеннҽн борылыш ясала, аерым ҽдиплҽр иҗатында Россия 

кичергҽн иҗтимагый-социаль тетрҽүлҽре, икътисади һҽм рухи 

гариплеклҽрнең экспрессионистик ҽдҽбиятка хас билгелҽр, алымнар 

белҽн сурҽтлҽнүе күзҽтелҽ. Бигрҽк тҽ бу күренеш Нҽҗип Думави 

иҗатында ачык чагылыш таба. 

1908-1910 еллар шигъриятендҽге сыйфат үзгҽрешлҽре, аның 

сҽбҽплҽре – инкыйлаб чигенеп, кара реакция еллары башланып, 

лирик геройның рҽхимсез иҗтимагый-сҽяси чынбарлык белҽн 

конфликты тирҽнҽю нҽтиҗҽсендҽ туган драматик, фаҗигале күңел 

кичерешлҽренҽ игътибар арту, ҿметсезлек, тҿшенкелек, кайгы-хҽсрҽт 
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мотивлары килеп керҽ. Милли поэзиянең тҽнкыйди реализм 

принципларын үзлҽштерү белҽн бергҽ романтик сурҽтлҽү алымнары, 

чараларына мҿрҽҗҽгать итү арта. С. Рҽмиев, Дҽрдемҽнд, Ш. Бабич һ.б.ның 

ҽсҽрлҽре шигърияткҽ яңа сулыш ҿрҽ. Чор поэзиясе идея-эстетик яктан 

катлауланып, аның тематикасы киңҽя. Шагыйрь, шагыйрь-гражданин, 

шагыйрь-пҽйгамбҽр, мҽхбүс, тоткын образлары калку итеп бирелҽ. 

Аларны тасвирлауда күзҽтелгҽн традицион-романтик шартлылык, 

Аурупа-рус романтизмы һҽм традицион романтизмның синтезы 

күзҽтелҽ. С. Рҽмиев, Ш. Бабич иҗатларында гыйсъянчылык 

мотивлары зур урын ала. Г. Тукай, М. Гафури һ.б.ның да үз 

шигырьлҽрендҽ табигать, мҽхҽббҽт, хатын-кыз культы кебек 

романтик эстетиканың атрибутларына мҿрҽҗҽгать итүлҽр арта. 

Миллҽт язмышы, аның килҽчҽге, яшҽү һҽм үлем, тҽкъдир, язмыш, 

кеше гомеренең чиклҽнгҽнлеге, вакытның мҽңгелеге кебек фҽлсҽфи 

уйланулар, гамьнҽр тирҽнҽя. Сҽнгатьчҽ эшлҽнеше, 

художестволылыгы ягыннан шигърият яңа баскычка күтҽрелҽ, 

традицион образларның мҽгънҽви яктан үзгҽреше, символик 

эчтҽлекле яңа образлар барлыкка килүгҽ китерҽ. Шагыйрьлҽр иҗаты 

халык, миллҽт язмышыннан аерылгысыз булып формалаша. 

 

ХХ гасыр башы татар ҽдҽбиятының лирик герое 

Ул революцияне кабул итҽ, реакциягҽ нҽфрҽт хисе белҽн яна. 

Миллҽтнең мҽгърифҽтле, якты килҽчҽгенҽ гашыйк, бҽхетле 

язмышына ышана hҽм бик кыю фикер йҿртҽ. Шуңа карамастан бу 

лирик герой явызлыкка каршы hҿҗүмнең бҿтен газабын, бҿтен 

авырлыгын үз җилкҽсендҽ татыган.  

Мҽсҽлҽн: С.Рҽмиевнең «Алданган» шигыренҽ күз салыйк 

Кҿн – авыр, тҿн – бер кабер бер, 

Ел тоела сҽгатем. 

Ҽрни-ҽрни лҽгънҽт ҽйтҽм 

Тискҽре бу дҿньяга, 

Мин мҽхҽббҽт нуры дим, ул 
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Аерылу шҽмен яга. 

Шигърияттҽ реализмда үсҽ, ягъни лирик геройның кичерешлҽре 

чынбарлык, тарихи вакыйгалар белҽн бҽйлҽнештҽ күрсҽтелҽ. 

Шундый  поэзиянең иң гүзҽл үрнҽклҽрен Г.Тукай иҗат итте. Аның 

героеның эчке дҿньясы тирҽн hҽм катлаулы, ҽ Дҽрдмҽнд белҽн 

Рҽмиевның геройлары чагыштырмача гадиерҽк яктыртыла. 

Реакция елларында ҽдҽбиятта тҿшенкелек, ҿметсезлек 

мотивлары кҿчҽеп китҽ, лҽкин бу ҿметсезлек ниндидер шҽхси 

субъектив сҽбҽплҽр аркасында түгел, ҽ халык ҿстенҽ тҿшкҽн 

авырлыкны зур газап белҽн кичерү нҽтиҗҽсендҽ туа. 

Бу елларда лирик ҽсҽрлҽрдҽге шагыйрь образы да үзенчҽлекле 

була. Беренче иҗат адымнарыннан  ук Г.Тукай шагыйрьнең бурычы 

итеп дҿреслекне күрү hҽм язу дип ҽйтҽ. Ул дҿньяга оптимистларча 

карый.  

Горур hҽм кҿчле ихтыярлы С.Рҽмиев ҽсҽрлҽрендҽ  шагыйрь 

образы икенче тҿрлерҽк бирелҽ: ул ялгыз, ҿметсезлек, тҿшенкелек 

мотивларын җырлаучы.  

Икенче этап: 1910 елларда  татар поэзиясе. 

1910 еллар тирҽсендҽ эшчелҽр хҽрҽкҽте кабат җанланып китҽ, 

яңа революцион күтҽрелеш башлана. Татар шигърияте дҽ шуңа бҽйле 

рҽвештҽ үсҽ. Узган елларда явыз чынбарлыкка каршы куелган трагик 

герой образы үзҽккҽ алынган иде. Реакция елларында шагыйрь hҽм  

(гавам) герой концепциясенең кҿчҽюе күренҽ. Шагыйрь hҽм (гавам) 

герой арасында бернинди уртаклыкта юк. Романтик герой түбҽн 

тормышның кҿндҽлек вак мҽнфагатьлҽре белҽн яшҽүче гавамнан 

югарырак итеп сурҽтлҽнҽ hҽм үзенең ялгыз горурлыгын гавамның 

яраклашып яшҽвенҽ каршы куя. Бу аеруча М.Гафури, C.Рҽмиев, 

Г.Тукай иҗатларында калку күренҽ. Шагыйрьлҽрдҽ реализм да үзҽктҽ 

тора. Җиңелү белҽн килешмҽгҽн ҽдиплҽр азатлык идеалогиясенҽ 

тугъры калалар, реакциягҽ каршы кҿрҽшлҽрен  дҽвам итҽлҽр. Аның 

явызлыгын фаш итҽлҽр. Үзлҽренең тҿп бурычлары итеп 

халыкчанлык, тормышчанлык идеялҽрен алга сҿрҽлҽр.  
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1910 еллар тирҽсендҽ ҽдҽбиятка яшь шагыйрьлҽр hҽм яшь 

шагыйрҽлҽр килҽ. Аларның иҗат мҿмкинлеклҽре дҽ, сҽлҽтлҽре дҽ 

тҿрлечҽ була. ХХ гасыр башы татар поэзиясенең икенче буыны 

вҽкиле – Зыя-Ярмҽки, Сҽгыйть Сүнчҽлҽй, Гыйффҽт Туташ, Фҽтхи 

Бурнаш h.б. Аларның күбесе Тукай шигърияте йолдызлыгы астында 

туа. Тукай шигырьлҽрен укып тҽрбиялҽнҽ. идея-эстетик якынлык 

мотивлар уртаклыгы – аларны Тукай – ҽдҽби мҽктҽбе вҽкиллҽре дип 

атарга мҿмкинлек бирҽ. 

Күргҽнебезчҽ   ХХ гасыр башы шигъриятендҽ реализм да, 

романтизм да зур урын алып тора. Романтизм – кеше характерының 

кабатланмас якларын алга чыгарып сурҽтлҽде. Киң колач җҽйгҽн 

мҽгърифҽтчелек реализмы исҽ уңай hҽм тискҽре геройларны  яхшы 

hҽм яман контраст итеп сурҽтлҽп геройның индивидуальлегенҽ 

тиешенчҽ игътибар бирмҽде. Гасыр башында үсеп киткҽн критик 

реализм боларның икесенең дҽ тҽҗрибҽсен үстерде. Ул кеше 

психологиясенең  бер үк вакытта типик, тирҽ-якка hҽм җҽмгыятькҽ 

бҽйле hҽм бер үк вакытта кабатланмас булуына басым ясады. 

 

1914-1917 еллардагы империалистик сугышның  

татар шигъриятенҽ йогынтысы 

 

Бу сугыш шагыйрьлҽрнең идея-эстетик аңына кискен тҽэсир 

ясый. Нҽтиҗҽдҽ шигърияттҽ яңа образлар hҽм яңа сурҽтлҽр туа. 

Аеруча күңел тҿшенкелеге, ҿметсезлек мотивлары ҿстенлек итҽ. 

Тормыштагы күпчелек очракта явызлыкның тантана итүе күплҽрне 

«язмыштан узмыш юк» дигҽн фикергҽ китерҽ. Язмыш тҿшенчҽсе 

илаhи hҽм бер үк вакытта hҽлакҽтле тҿс ала. Мҽсҽлҽн, мисал итеп 

М.Гафуриның «Юктырсың ла, ала?», «Язмыш» шигырьлҽрен 

китерергҽ була. Моннан тыш «Сукбай», «Артык кеше», «Телҽнче 

кыз», «Качкын» h.б. образлар формалаша. 

Элек шигырьлҽрдҽ бҽйрҽм hҽм мҽҗлес образлары чынбарлыкка 

каршы куеп сурҽтлҽнсҽ, хҽзер исҽ реаль тормыштагы бҽйрҽмнҽр дҽ 
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күңелсез итеп тасвирлана. Ҽмма М.Гафури, С.Сүнчҽлҽй кебек 

шагыйрьлҽр барыбер кайчан да булса бҽйрҽм килҽчҽгенҽ ҿметлҽнеп 

иҗат итҽлҽр. 

Унынчы елларда татар поэзиясенҽ шагыйрьлҽрнең икенче 

буыны килҽ:  

С. Сүнчҽлҽй (1889-1937), 3. Ярмҽки (1887-1965), Г.Харис (1893-1931),  

Г. Сҿнгати (1894-1917), М.Фҽйзи (1891-1928), Ф. Бурнаш (1898-1942),  

Н. Исҽнбҽт (1899-1992), Г. Сҽмитова (1862-1929), М. Мозаффария 

(1873-1945), М. Вҽлиева (Вҽлиди) (1894-1925), З. Бурнашева (1895-

1977), X. Шаммасова (1875-1949), 3. Сҽгыйдҽ (1897-1994) һ.б. 

шуларга дҽлил булып торалар. Иҗади мҿмкинлеклҽре, талантлары 

тҿрле дҽрҽҗҽдҽ булуга карамастан, унынчы еллардагы милли 

шигъриятнең эчтҽлеген һҽм юнҽлешен билгелҽү ноктасыннан ул 

шагыйрьлҽрнең үз урыннары, үз рольлҽре барлыкка килҽ. Татар 

ҽдҽби-эстетик фикерендҽ психологизмга игътибар арта, Аурупа 

ҽдҽбиятының йогынтысы, милли азатлык идеялҽре белҽн тыгыз 

бҽйлҽнештҽ күтҽрелеп киткҽн романтизмның яшь шагыйрьлҽрнең 

иҗат юнҽлешен билгелҽгҽн тҿп эстетик факторларның берсенҽ 

ҽверелҽ. Аларның күпчелегендҽ Г. Тукай, М. Гафури, С. Рҽмиевлҽр 

буыны тудырган демократик ҽдҽбият традициялҽре дҽвам ителеп, 

реалистик һҽм романтик тенденциялҽр үстерелҽ. 

Ш. Бабич, С. Сүнчҽлҽй, М. Фҽйзи, Г. Сҿнгати, X. Шаммасова 

һ.б. шигъри ҽсҽрлҽрендҽ Тукай шҽхесенең Урта гасыр татар ҽдҽбияты 

традициялҽрендҽгечҽ илаһилаштырылып, аның шагыйрьлек роленең 

суфичылык ҽдҽбиятыннан, Шҽрык ҽдҽбиятыннан килгҽн образлар 

аша калкуландырылып, идеаллаштырылып сурҽтлҽнелҽ. Ш.Бабич, 

С.Сүнчҽлҽй, X. Шаммасова, 3.Сҽгыйдҽ, З.Бурнашева 

шигъриятлҽрендҽ Тукайның иҗат традициялҽре, шагыйрь тудырган 

ҽдҽби мҽктҽпнең билгелҽре, тенденциялҽре аеруча кҿчле була. 

Кырыс, рҽхимсез, золым белҽн тулган чынбарлыкка, караңгылыкка 

лирик геройның күңел матурлыгы, ҿмете, якты хыялы каршы куела 

(Ш. Бабич, С.Сүнчҽлҽй, Г.Харис һ.б. иҗатында). Унынчы еллар 
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поэзиясе ҿчен Ватан, ил, халык язмышы, социаль контрастлар, 

иҗтимагый гаделсезлек мҽсьҽлҽлҽренең чит булмавы хас. Аның 

аеруча Г.Тукай, М.Гафуриларның иҗат йҿзен билгелҽп, шигъриятнең 

икенче буыны вҽкиллҽре – С.Сүнчҽлҽй («Ил җыры» (1910); «Җыр» 

(1911); «Ярлы җыры» (1914)); З.Сҽгыйдҽ («Нигҽ соң алай?», (1915)) 

һ.б. шигъриятендҽ тасвирланулары күзҽтелҽ. Романтик поэзиянең 

табигый юлдашы булган музыканы илаһилаштырып, матурлыкны 

эзлҽп, табигатькҽ мҿрҽҗҽгать итү, милли тойгыларның кҿчҽюе, 

хатын-кыз гүзҽллегенҽ баш ию, илаһи мҽхҽббҽткҽ, явыз чынбарлыкка 

сабыйлык сафлыгын каршы куюы унынчы еллар шигъриятендҽ урын 

ала: Ш. Бабич («Мандолин», 1914; «Скрипка», 1915; «Кил, Сабия»); 

С. Сүнчҽлҽй («Авыл», 1912; «Мҽхҽббҽтем», 1913; «Кыз», 1914); М. 

Вҽлидия («Мандолинага», «Мҽхҽббҽт»)  һ.б. 

Беренче бҿтендҿнья сугышы елларында милли шигърият, татар 

шагыйрьлҽренең аңа мҿнҽсҽбҽте, поэзиянең идея-эчтҽлеге кискен 

үзгҽрҽ, хис-кичерешлҽр киеренкелеге күзҽтелҽ, яңа темалар, 

мҽсьҽлҽлҽр килеп керҽ, эстетик фикерлҽүнең романтик тҿре тагын да 

куҽтлҽнҽ. Чорның кырыслыгы, кешелеккҽ сугыш китергҽн физик һҽм 

рухи гариплеклҽр, бҽла-казалар шагыйрьлҽрнең дҿньяга карашларын 

катлауландырып җибҽрҽ, татар ҽдиплҽренең идея-эстетик 

эзлҽнүлҽренең чагылышы буларак модернистик агымнарга, аларга 

хас сурҽтлелеккҽ, алымнарга мҿрҽҗҽгать итүлҽре арта. Сугыш афҽте 

Г.Сҿнгати («Яз кҿткҽндҽ», 1916); М.Укмасый («Дошманга», «Ҽсир 

тҿшкҽч», 1916) һ.б. солдат-шагыйрьлҽр иҗатында кырыс 

рҽхимсезлеге, мҽрхҽмҽтсезлеге белҽн чагыла. Аеруча М.Гафури, 

Ш.Бабич, С.Сүнчҽлҽй, Н.Думавиларның сугыш фаҗигасен, 

тормыштагы тоташ ямьсезлекне, тантана иткҽн явызлыкны авыр 

кичерүлҽре, аның сҽбҽплҽре турында уйланулары, шул ук вакытта, 

сугыш бетеп, якты таң тууга ҿмет-ышанычлары чагыла. «Сугыш һҽм 

язмыш» проблемасына бҽйле рҽвештҽ татар поэзиясендҽ «артык 

кеше», «гаепсез җинаятьче», сукбай, качкын, телҽнче кебек образлар 
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формалаша, алар язмыш корбаны буларак тасвирланалар (Г. Шҽрифи. 

«Телҽнче», (1916); Н. Исҽнбҽт. «Артык кеше», (1916)). 

Унынчы елларда романтик поэма һҽм балладалар активлаша, 

алар электҽн килгҽн традициялҽрне үстерелҽр, яңа сыйфатлар белҽн 

баетылалар. Лиро-эпик жанр формаларында, сюжет һҽм 

композициядҽ, геройларны сурҽтлҽү алымнарында тҿрлелек күзҽтелҽ:  

а) фольклор ҽсҽрлҽренең сюжетын иҗади файдалану: 

Кыяметдин Юлдашев («Чура батыр» һ.б.);  

ҽ) Аурупа-рус ҽдҽбиятларындагы романтик поэмаларны 

татарчалаштыру яисҽ аның сюжетын милли шартларга җайлаштырып 

үзгҽртеп эшлҽү (С.Сүнчҽлҽй. «Галиб», «Шильон мҽхбүсе», 

«Ҽлмансур»);  

б) дини мифологиягҽ мҿрҽҗҽгать итү (М.Гафури. «Адҽм вҽ 

Иблис», «Рисалҽт»; Г. Сҿнгати. «Хозыр» һ.б.). Ф. Бурнаш, Н. 

Исҽнбҽт, Г. Ибраһимов  һ.б. ның бу тҿрдҽ уңышлы эшлҽүлҽре 

күзҽтелҽ. 

 

ТЕМА 5.  Г.ТУКАЙ. ТОРМЫШ ЮЛЫ ҺҼМ ИҖАТЫ 

(1886-1913) 

Габдулла Мҿхҽммҽтгариф улы Тукаев 1886 елның 26 нчы 

апрелендҽ Казан артындагы Кушлавыч авылында дҿньяга килҽ. 

Язмыш сабыйга карата кырыс hҽм рҽхимсез була. Кечкенҽдҽн кулдан-

кулга  йҿрергҽ мҽжбүр була, hҽм hҽр җирдҽ диярлек аңа артык 

тамакка караган кебек карыйлар. Ниhаять Яңа Бистҽ hҿнҽрчелҽре 

Мҿхҽммҽтвҽли белҽн Газизҽ аны тҽрбиягҽ алалар. Монда ул ике ел 

яши hҽм гади hҿнҽрчелҽр балага үзлҽренең күңел җылысын бирергҽ 

тырышалар. Лҽкин икеседҽ кинҽт кенҽ авырып китҽлҽр hҽм 

Габдулланы кире бабасы янына Ҿчилегҽ җибҽрергҽ мҽҗбүр булалар. 

Шагыйрь күңеленҽ зур тҽэсир ясаган икенче урын – Кырлай 

авылы. Сҽгъди абзыйлар йортында 3 ел яши (1892-1895), hҽм бу 

елларда крестьян  тормышының матурлыгын да, авырлыгын да күрҽ. 

Хҽзер инде ул зуррак яшьтҽ ҽти-ҽнисенең кул арасына керҽ башлый 
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hҽм беренче тапкыр укырга бара. Шагыйрь үзе бу җирне «күзем 

ачылган урын» дип атый.  

1895 елны Кырлайдан Уральскийга атасының сеңлесе Газизҽ 

Зҽбирова йортына тҽрбиягҽ алына. Шул ук елны Мотыйгулла хҽзрҽт 

мҽдрҽсҽсенҽ укырга керҽ. Мҽдрҽсҽ каршындагы рус классларында 

дҽреслҽр ала. Бу мҽдрҽсҽ иске типта булса да шҽкертлҽргҽ азмы–

күпме ирек бирелҽ. Шунысы да ҽhҽмиятле, бу елларны җаек (уральск) 

татарлары яңача укыту хҽрҽкҽтенҽ тартыла башлыйлар. Тукай 

мҽдрҽсҽдҽ иң зирҽк, иң үткен шҽкертлҽрдҽн санала, hҽм яңа 

үзгҽрешлҽр тҽэсиренҽ бик тиз бирелҽ. 

1905 елгы революция алдыннан булган вакыйгалар (мҽктҽплҽрдҽ 

реформа талҽп итү, алдынгы мҽдҽният белҽн кызыксыну h.б.) 

Тукайның аңы, зиhене үсешенҽ зур йогынты ясыйлар. 

1905-1907 елгы революция Тукай шигъриятенең халыкка hҽм 

миллҽткҽ хезмҽт итүгҽ чакыруына этҽргеч ясадылар. Тукайның ҽдҽби 

телҽклҽре, хҿр фикерлҽре уяна башлауга тагын бер ҽhҽмиятле фактор 

йогынты ясый. Ул рус ҽдҽбияты белҽн якыннан таныша, рус 

ҽсҽрлҽрен тҽрҗемҽ итҽ (Крылов баснялары). 

Казан чоры иҗаты исҽ татарларның мҽдҽният үзҽге булган 

башкалабызга килеп элҽгү, атаклы ҽдиплҽр, ҽ соңыннан якын дуслары 

– Сҽгыйть Рҽмиев, Фатих Ҽмирхан, Галиҽсгар Камал h.б. белҽн 

танышуы белҽн истҽлекле. 

 

Иҗаты  

Башлангыч чор иҗатында ике мотив ҿстенлек итҽ: 

1) изелгҽн гади кеше язмышына телҽктҽшлек. Бу тҿр 

шигырьлҽрдҽ рус поэзиясенең рухы сизелҽ. Мҽсҽлҽн, «Мужик 

йокысы» дигҽн шигыре, рус классик язучы А.В. Кольцовтан тҽрҗемҽ 

ителҽ. Лҽкин ул тҽрҗемҽ ҽсҽр буларак түгел, гади кеше язмышын 

сурҽтлҽүче халык темасына язылган ҽсҽр буларак кызыклы.  

Ник йоклыйсың, мужик? 

Яз җитте hҽм үсте 



                                                                                55 

 

Чирҽмнҽр йортыңда: 

Тор, уян, күтҽрел! 

Үз-үзеңҽ кара: 

Кем идең, кем булдың? 

Нҽрсҽ бар милкеңдҽ? –  

Дҿрес мужикның «бишмҽте таланган, күлмҽге сҽдҽфсез, ҿе 

балчыктан, бҿкрҽйгҽн карчыктай» булуында автор ялкаулыкны 

гаепли, тырышлыкка ҿнди. Ҽмма шул ук вакытта шагыйрь бу 

мужикның язмышы  ҿчен борчыла. 

2) иң күренеклесе – азатлыкка, хҿррияткҽ чакыру. Мисал ҿчен 

«Дусларга бер сүз» шигырен китерергҽ була: 

Барып керик хҿрриятнең кочагына, 

Тҽрҽкъкыйның (прогресс) күклҽренҽ очмагына.  

Революция елларында Г.Тукай татар вакытлы матбугатын 

булдыруга hҽм ныгытуга зур тырышлык куя. Ул «Фикер», «Ҽлгасрел 

җҽдит», «Уклар» кебек газета-журналларда наборщик hҽм корректор 

булып кына эшлҽми, ҽ тҿп авторларның берсе дҽ була. Аеруча татар 

юмористик hҽм сатирик журналын «Уклар»ны тулысынча хҽзерлҽп, 

редакциялҽп бара. Бу журнал ярдҽмендҽ ул ирекле матбугат үрнҽген 

тудырырга тели. 

Гомумҽн алганда исҽ Тукайның башлангыч чор иҗатында шул 

елларның публицистик рухы сизелҽ. 

Үзенең шигырьлҽрендҽ Тукай политик активлык та күрсҽтҽ. 

Мҽсҽлҽн, Думаның халыкны коллыктан коткара алмавын, ач 

крестьяннарга җир бирҽ алмавын күреп, ул аннан мҽсхҽрҽле рҽвештҽ 

кҿлҽ: («Государственная Думага»): 

Ач-ялангач мужикларга 

Кайда ирек, кайда җир, 

Бирҽм дидең, вҽгъдҽ бирдең 

Күрсҽт җирен, кайда? Бир! 

Ах дума, дума, дума 

Эшлҽгҽн эшең кая! 
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1907 елда Тукай тормышында да, эшчҽнлегендҽ дҽ ҽhҽмиятле 

үзгҽрешлҽр була. Ел башында ук Мотыгия мҽдрҽсҽсен ташлап китҽ 

hҽм бу вакыйга уңаеннан «Мҽдрҽсҽдҽн чыккан шҽкертлҽр ни дилҽр»  

шигырен яза. Бу шигырьдҽ ул татар яшьлҽренең ни ҿчен иске тип 

мҽдрҽсҽлҽрне ташлап китүен аңлата. 

Бу елдагы тагын бер кыенлык – Камил Мотыгый типографиясен  

hҽм «Ҽлгасрел-җҽдит», «Фикер» газетасын сатарга мҽҗбүр була. 

Хҽзер Тукай эшсез кала hҽм үзенең трибунасын да югалта. 

1907 елда ул «Китмибез» шигырен яза. Бу ҽсҽр шагыйрьнең 

кыюлыгы, батырлыгының бер үрнҽге булып тора. Явыз чынбарлык 

белҽн кҿрҽшүче шагыйрь образы шулай ук «Байроннан», «Бер татар 

шагыйренең сүзлҽре», «Дҿньяда тормыйммы? дип киңҽшлҽшкҽн 

дустыма» hҽм башка шигырьлҽрендҽ тасвирлана. 

1907 елда ул Казанга күчҽ hҽм үзенең хислҽрен «Пар ат» 

шигырендҽ тасвирлап бирҽ. Тукайның Казанга күчүе реакцион 

кҿчлҽрнең – байлар, динчелҽр, миллҽтчелҽрнең кҿч җыйган 

кҿннҽренҽ туры килҽ. Демократик матбугатлы алдынгы язучыларны 

эзҽрлеклҽү башлана. Г.Тукай бу авырлыкларның барысын да үз 

җилкҽсендҽ татып нинди авыр кҿрҽшкҽ алынганлыгын ачык аңлый. 

Мҽсҽлҽн, «Сорыкортларга» шигырендҽ болай дип яза: 

«Яза күрмҽ җитҽр артык 

Тукаев восторк бар бит, 

Куярлар асып дарга» 

Лҽкин шунда ук «кҿрҽш юлында чебен кебек җаным кызганыч 

түгел» – дип яза. 

Уральскийда Тукай зур шагыйрь hҽм кҿчле сатирик булып 

җитешҽ. Ҽмма тҿп халык массасы аны шагыйрь буларак белми ҽле. 

Тукайның халык арасында тиз таралып ҿлгергҽн ҽкиятлҽре, балаларга 

багышланган шигырьлҽре, «Печҽн базары яхуд Яңа Кисекбаш» 

поэмасы Казанга килгҽч языла. Беренче шигырьлҽр җыентыгы да 

Казанда дҿнья күрҽ. Казанда Тукайның сатирик эшчҽнлеге ҿчен дҽ 

киң мҽйдан ачыла. 1908 елның августында Г.Камал белҽн берлектҽ 
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алар «Яшен» исемле рҽсемле сатирик журнал чыгара башлыйлар. 

1909 елда «Яшен» чыгудан туктый. 1910 елның «Ялт-Йолт» журналы 

чыга башлый. Бу журнал тышында Тукай: «Ялт-йолт уты Яшеннҽн 

чыга», – ди. 

Тукайның атаклы сатирик ҽсҽре «Печҽн базары, яхуд Яңа 

Кисекбаш» Казанга килүенең икенче елында языла. Бу поэмада Тукай 

кадимче сҽүдҽгҽрлҽрнең, руханиларның мораль түбҽнлеген фаш итҽ. 

Иске тип сҽүдҽгҽрлҽрнең бер вҽкиле булган Кисекбашны Караҽхмҽт 

исемле батыр да күтҽрҽ алмый, чҿнки аның эчендҽ пычраклыклар 

тулып ята: мең пот (1 пот – 16 кг) фанатизм, йҿзлҽгҽн кирелек 

амбары, мең пот сыраның пары, ун вагон наданлык, мең вагон «мин 

белҽмлек». 

Г.Тукай татар ҽдҽбиятында беренчелҽрдҽн булып халык 

ҽдҽбиятын фҽнни-теоретик нигездҽ ҿйрҽнүне башлап җибҽрҽ. Аның 

«Су анасы», «Шүрҽле», «Япон хикҽясе», «Кҽҗҽ белҽн сарык», 

«Милли моңнар» кебек ҽсҽрлҽре фольклордан алынган сюжет hҽм 

мотивларга нигезлҽнеп язылган. Ҽмма халыкның җанлы сҿйлҽм 

теленнҽн алынган афоризмнарны, мҽкаль-ҽйтемнҽрне еш куллана. 

Халык авыз иҗатын үрнҽк итеп алып Тукай үзенең шигъри ҽсҽрлҽрен 

генҽ түгел, иң ҽhҽмиятле политик мҽкалҽлҽрен дҽ, сатирик 

прозасында саф татар телендҽ язды. 

Тукайның беренче зур остазы – халык үзе булса, икенчесе рус 

ҽдҽбиятының күренекле вҽкиллҽре Пушкинҽ, («Пушкинга») 

шигырендҽ Пушкинны тагында бел дип яза hҽм үзе турында 

Пушкинның шигърият бакчасына кереп җимешлҽреннҽн авыз иттем 

ди, hҽм бу ҽсҽрдҽн күренгҽнчҽ Тукайның иң зур телҽге Пушкин 

шигырълҽренҽ тиң булган татарча шигырьлҽр язу. Пушкин, 

Лермонтов, Байрон исемнҽре бҿтенлҽй икенче темага язылган 

ҽсҽрлҽрендҽ дҽ искҽ алына. Мҽсҽлҽн «Мҽхҽббҽт» шигырендҽ. 

Тукай иҗаты асылда тҿрки татар шигъриятенең меңъеллык 

үсешенҽ йомгак булды. Бу, Тукай иҗатының шигърияте ҿчен мҿhим 
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булган барлык сыйфатларда да күзгҽ ташлана. Мҽсҽлҽн шигырь 

калыбын гына алыйк. 

Тукай башлыча ике юллы строфалар белҽн эш итҽ. Шул үрнҽктҽ 

язылган ҽсҽрлҽрдҽн газҽл, кагыйдҽ үрнҽклҽре бар. Мҽсҽлҽн «Кҿзге 

җиллҽр» газҽл калыбында эшлҽнгҽн. Тукай шигъриятендҽ рифмалашу 

ысуллары тҿрле булган ҽсҽрлҽр бар. Хҽтта үтҽдҽн-үтҽ бер рифмага 

корылган шигырьлҽрне дҽ очратырга мҿмкин. Мҽсҽлҽн, «Мҽхҽббҽт» 

шигыре: 

Җир яшҽрмҽс, гҿл ачылмас – тҿшми яңгыр тамчысы, 

Кайдан алсын шигырен шагыйрь 

булмаса, илhамчысы. 

Бу гүзҽлдҽн кайсы шагыйрь ҽйтегез «рухланмаган» 

Байроның, Лермонтовың, Пушкиныңмы – кайсысы 

Файдасыз  ит кисҽгеннҽн гыйбарҽттер йҿрҽк, 

Парҽ-парҽ кисмҽсҽ гыйшыйк мҽхҽббҽт кайчысы.  

Филология фҽннҽре докторы профессор Нурмҿхҽммҽт Хисамов 

фикеренчҽ, Тукайның шигъри фикерлҽве тулысынча диярлек шҽрыкъ 

традициялҽренҽ нигезлҽнгҽн, шҽрыкъ сурҽтлҽре белҽн сугарылган. 

Иң беренче чиратта бу ислам рухындагы сурҽтлҽргҽ карый: алла, 

фҽрештҽлҽр, пҽгамбҽрлҽр, тарихи изге шҽхеслҽр hҽм шҽhҽрлҽр, 

иблис, шайтан hҽм башкалар. Мҽсҽлҽн, яңа туган баланың сафлыгын 

сурҽтлҽгҽндҽ ул болай ди:  

Пакъ җаның вҽ пакъ тҽнең – барлык вҿҗүдең пакъ синең 

Син фҽрештҽ валчыгысың, йҿзлҽрең ап-ак синең… 

Г.Тукай үзенең шигырьлҽрендҽ тҿрки татар шигъриятендҽ 

меңнҽрчҽ ел дҽвамында яктыртылган сюжетларга легендар 

образларга да мҿрҽҗҽгать итҽ (« Лҽйлҽ hҽм Мҽҗнүн» образы берничҽ 

шигырендҽ очрый). 

ХХ гасыр башында атаклы – Тукай шигъри мҽктҽбе барлыкка 

килҽ. Аның иң күренекле вҽкиле Шҽехзадҽ Бабич. Шулай ук Нҽкый 

Исҽнбҽтнең башлангыч чор иҗатында язылган шигырьлҽре дҽ Тукай 

мҽктҽбе йогынтысында язылалар. Г.Тукайның эшчҽнлеге, аның 
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традициялҽре күп кенҽ тҿрки язучыларга халыкчан сҽнгать үрнҽге 

булдылар. 

«Ул кыска гына гомере эчендҽ, – дип яза Казан язучысы Сабит 

Муканов, – Россиянең барлык тҿрки халыклары арасында еракларга 

яңгыраган дан казанды. Башка миллҽттҽге шагыйрьлҽр яшҽү hҽм 

иҗат шартлары икенче булганга үз милҽтлҽренең  тар рамкаларында 

калдылар 

 

Белемнҽрне тикшерҥ ҿчен сораулар һҽм биремнҽр 

Г.Тукай шигъриятендҽ үтҽли сузылган мотивларны билгелҽгез? 

Шагыйрь ҽсҽрендҽ еш кулланылган композицион алымны 

күрсҽтегез. 

Ҽдипнең реакция еллары шигъриятендҽ романтик башлангыч 

кҿчҽеп китүнең  сҽбҽплҽрен ачыклагыз? 

Г.Тукайның аерым ҽсҽрлҽрендҽ күзҽтелгҽн сызлану, чарасызлык 

сҽбҽплҽрен күрсҽтегез? 

Шагыйрь сатирасында киң файдаланылган алымнарны санагыз. 

«Ҿмет» шигырендҽ автор кулланган тел-сүрҽтлҽү чараларын, 

алымнарны,  хислҽр күчешен ачыклагыз? 

Г.Тукай иҗатында эшлҽнгҽн милли идеалның фҽлсҽфи, эпик, 

эстетик, ҽдҽби, иҗтимагый тамырларын ачыклагыз. 

 

Гамҽли  биремнҽр 

Г. Тукай – Яңарыш чоры шагыйре. Тормыш баскычлары.  

Тҽнкыйтьче, публицист, журналист, җҽмҽгать эшлеклесе, 

методист, балалар язучысы һ.б. 

Язучының иҗат методлары. Шагыйрь рухи мирасында Шҽрык, 

Урта гасыр татар, Гареп ҽдҽбиятлары традициялҽре. 

Г.Тукай иҗатында тематик киңлек һҽм мотивлар тҿрлелеге. 

Г.Тукайның гражданлык лирикасы. 

Язучы лирикасында күңел, пейзаж, фҽлсҽфи лирика. 

Шагыйрь иҗатында сатира һҽм аларның башка тҿрлҽре. 
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Дини мотивлар.  
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ТЕМА 6. СҼГЫЙТЬ РҼМИЕВ – ТАҢ ВАКЫТЫ 

ҖЫРЧЫСЫ (1880-1926) 

 

ХХ йҿз башында гҿрлҽп үсеп киткҽн татар ҽдҽбиятында иң 

талантлы шагыйрьлҽрнең берсе Сҽгыйть Рҽмиев иде. Шактый кыска 

гомерендҽ бу иҗат ҽhеле шигърияттҽ, драматургиядҽ, прозада hҽм 

публицистикада, ягъни иҗатның тҿрле ҿлкҽлҽрендҽ эшчҽнлек 

күрсҽтергҽ ҿлгерде. Аның безгҽ калдырган ҽсҽрлҽре артык күп түгел. 

Лҽкин ҽдҽбият-сҽнгатьтҽ күлҽм иҗатның зурлыгын күрсҽтмҽскҽ 

мҿмкин. С.Рҽмиев «Таң вакыты» шигыре белҽн генҽ дҽ 

шагыйрьлҽребез рҽтендҽ лаеклы урыннарның берсен алыр иде. 

С.Рҽмиев – үз заманының актив җҽмҽгать эшлеклесе, халыкның 

иҗтимагый аңын үстерүгҽ зур ҿлеш керткҽн, мҽдҽниятебезне чҽчҽк 

аттыру ҿчен ихлас янып-кҿеп яшҽгҽн шҽхес. Ул – ҽдҽбиятыбызда 
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үзенҽ лаеклы бҽяне ҽле исҽн чагында ук алган бҽхетле иҗат кешесе. 

Соңыннан да аның тормыш юлы, иҗаты белҽн күп кенҽ ҽдиплҽр 

кызыксыналар. Бу юнҽлештҽ Шамил Садретдинов эшчҽнлеге аеруча 

игътибарга лаек. Сҽгыйть Рҽмиев язган ҽсҽрлҽренең күбесе аның 

тарафыннан тупланып «Таң вакыты» исеме астында басылып чыга. 

Сҽгыйть Рҽмиевнең бала чагы Оренбург тҿбҽге Урал яклары 

белҽн бҽйле. Ул 1880 елның 12 февралендҽ Оренбург ҿлкҽсендҽге 

Акман (Ибрай) авылында дҿньяга килсҽ дҽ, аларның гаилҽсе бер 

урында гына тормый, вакыт-вакыт күченеп йҿрергҽ мҽҗбүр була. 

Ҽтисе Лотфулла агач сату-алу, сал агызу эшлҽре белҽн шҿгыльлҽнҽ. 

Шактый укымышлы кеше була. 

Оренбург – татар, казакъ, башкорт кебек кардҽш халыкларның 

бергҽлҽп оешып яши торган тҿбҽге. Бу якларда туып үскҽн Сҽгыйть 

тҽ ҽлеге тҿрки миллҽтлҽрнең телен, җырларын, халык рухын кеч-

кенҽдҽн үк күңеленҽ сеңдереп үсҽ. Ул бай күңелле, нечкҽ хисле, тҿрле 

яклап талантлы шҽхес булып җитешкҽн икҽн, димҽк, тугандаш 

халыкларның рухи байлыклары белҽн кечкенҽдҽн үк ҽнҽ шулай 

азыклануы моңа ярдҽм иткҽн дигҽн сүз. Болар ҿстенҽ ул, Илҽк 

шҽhҽрендҽ башлангыч мҽктҽпне тҽмамлап, 1890-1902 елларда, ягъни 

унике ел буена Оренбургтагы «Хҿсҽения» мҽдрҽсҽсендҽ укыган 

вакытта тҿрек, гарҽп, фарсы теллҽрен, ҽдҽбият үрнҽклҽрен нигезле 

ҿйрҽнгҽн. Аннары ҿч сыйныфлы рус мҽктҽбен да тҽмамлау булачак 

иҗат кешесен кирҽкле белем күнекмҽлҽре hҽм гыйлем белҽн баеткан. 

Аның үзе укыган «Хҿсҽения» мҽдрҽсҽсендҽ үк мҿгаллим итеп 

калдырылуы күп нҽрсҽ турында сҿйли. 

С.Рҽмиев 1906 ел башында Казанга килҽ. Ул моңа кадҽр ук, 1905 

елгы революция кҿннҽрендҽ эсерларга якынлаша, шул даирҽдҽге Гаяз 

Исхакый йогынтысында була. Казанга килгҽч, С. Рҽмиевнең: эсерлар 

тарафыннан чыгарылган демократик юнҽлештҽге «Таң йолдызы» 

гҽҗитендҽ ҽдҽби хезмҽткҽр булып эшли башлавы, а 19 июньнҽн аның 

мҿхҽррире итеп билгелҽнүе очраклы түгел. Бу гҽҗит озын гомерле 

булмый, бары 65 саны дҿнья күрҽ, патша хакимияте тарафыннан 
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ябыла. С. Рҽмиев үзе исҽ сҽяси эшчҽнлеге ҿчен бер ай тҿрмҽдҽ дҽ 

утырып чыга. Ул «Тавыш» исемле гҽҗит тҽ оештырып карый. «Таң 

йолдызы»ның дҽвамы рҽвешендҽ «Таң мҽҗмугасы»исемле журнал 

чыгару эшенҽ дҽ керешҽ. Лҽкин реакция чоры башлангач, Россиядҽ 

демократик иреклҽр кысыла hҽм татар телендҽ алдынгы фикерне 

таратучы вакытлы матбугатка да яшҽү мҿмкинлеге чиклҽнгҽннҽн 

чиклҽнҽ. Мондый кысулар «Баянел-хак» газитенҽ, «Дин вҽ 

мҽгыйшҽт» кебек журналга гына кагылмый. Чҿнки алар хҿкүмҽт 

сҽясҽтенҽ каршы килмилар. С.Рҽмиев, бҿтенлҽй эшсез калгач, 

«Баянел-хак» (дҿреслекне ҽйтеп бирү мҽгънҽсендҽ) газите 

редакциясенҽ эшкҽ керҽ. Г.Тукай үзенең якын дусты С.Рҽмиевне 

моның ҿчен нык кына тҽнкыйтьли, чҿнки ҽлеге басманың юнҽлеше 

ул мҿхҽррирлек иткҽн «Таң йолдызы» гҽҗите мҽслҽгеннҽн җирдҽн 

күк кадҽр аерыла. 

Лҽкин тормыш бик катлаулы. Яшҽү ҿчен журналистлык 

hҿнҽреннҽн башка килере булмаган кешенең «Казан мҿхбире», 

«Баянел-хак» кебек гҽҗитлҽрдҽ булса да эшкҽ урнашуы гаҗҽп тҽ 

түгел. Ихтимал, үзе эшли башлагач, гҽҗитнең юнҽлешен аз гына 

булса да үзгҽртеп булмасмы дигҽн телҽге дҽ булгандыр. Ҽмма 

С.Рҽмиев, ҿметлҽре акланмагач, 1910 елда Ҽстерханга китеп, андагы 

«Идел» гҽҗитендҽ сҽркҽтип булып эшли башлый. Дҿресендҽ С. 

Рҽмиев ҽлеге басманың мҿхҽррире хезмҽтлҽрен үти. 

Шунысына игътибар итҽргҽ кирҽк, кайсы гына газиттҽ 

эшлҽмҽсен, С.Рҽмиев аның телен, тҿрек йогынтысыннан арындырып, 

халыкка якынайту гамҽленҽ керешҽ. Бу аның иҗатында да чагыла. 

«Идел» газитендҽ күп кенҽ ҽйберлҽр бастыра: ҽдҽби тҽнкыйть 

мҽкалҽлҽре, шигырь техникасына караган хезмҽтлҽре игътибарны 

җҽлеп итҽ. «Татармы без, түгелме?» исемле мҽкалҽсендҽ үзенең 

барлык тҿрки миллҽтлҽрне берлҽштерү фикерен (пантюркизмны) 

якламавын белдерҽ. Чҿнки тҿрки миллҽтлҽрнең уртак яклары күп 

булса да аларның бер-береннҽн үзгҽ булган нҽрсҽлҽре дҽ байтак. Шул 

сҽбҽпле, гомумтҿркилҽр ҿчен уртак мҽсьҽлҽлҽрне бергҽлҽп хҽл итҽ 
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алсалар да, аларның аерым-аерым, үз кҿйлҽренҽ яшҽүлҽре, үз 

кҿннҽрен үзлҽре күрүлҽре ҽйбҽтрҽк. Ҽ менҽ гарҽп язуыннан яңа 

алфавитка күчү, аның исҽбенчҽ, татарлар ҿчен файдалырак булыр 

иде. 

Шушы газетта эшлҽгҽндҽ ул Х.Ямашев, Г.Тукайлар вафатына 

багышлап та мҽкалҽлҽр бастыра. 

С.Рҽмиев, бер урыннан икенчесенҽ күчеп йҿри, даими бер эш 

hҽм тору урыны булмау сҽбҽпле, утыз дүрт яшенҽ җиткҽч кенҽ 

ҿйлҽнҽ. Тик гаилҽле булуына ҿч ай дигҽндҽ, «Идел» газитен дҽ ябалар 

hҽм С.Рҽмиевне Ҽстерханнан сҿрҽлар. Ул аннан хатынының туган 

җире булган Уфага китҽ. Монда ул Уфа губерна-земствосы 

тарафыннан рус телендҽ басыла торган «Авыл кҿнкүреше 

журналы»на эшкҽ урнаша, дҿресрҽге, аны татарчага тҽрҗемҽче итеп 

урнаша. 

Октябрь инкыйлабыннан соң бераз Уфада яши. Гражданнар 

сугышы башлангач, Урал ҿязенең Ваhапов исемле поселогына 

китҽргҽ мҽҗбүр була. Анда ревком секретаре итеп билгелҽнҽ. 

Магнитка дигҽн станцада мҽгариф эшлҽренҽ җитҽкчелек итҽ. Верх-

ний Урал шҽhҽрендҽ (1920) партия шҽhҽр комитетының меселманнар 

секциясендҽ хезмҽт итҽ, Чилҽбедҽ чыга торган «Кызыл Урал» 

газитендҽ дҽ эшлҽп ала (1921-1922), андагы педагогия техникумында 

татар ҽдҽбиятын укыта. Уфага кайткач (1922 елның ахыры), җир 

эшлҽре халык комиссариатында нҽшрият эшлҽре җитҽкчесе була. 

Лҽкин аның сҽламҽтлеге начарланганнан-начарлана бара. Ул 1926 

елның 17 мартында үпкҽ авыруыннан вафат була. 

С.Рҽмиевнең Уфа зиратындагы кабер ташына менҽ мондый 

шигъри юллар язылган: 

Булмас артык бер олуг эш, 

Илгҽ хезмҽт итүдҽн; 

Илгҽ хезмҽт хҿрмҽтенҽ  

Үскҽн  җирдҽн китүдҽн. 
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Шагыйрь бу строфаны 1906 елньщ 19 июнендҽ үзе «Таң 

йолдызы» газитенең мҿхҽррире итеп билгелҽнгҽч чыгарылган 

санында бастырган. Шулай итеп, ул ҽлеге газитнең мҿхҽррире 

буларак кына түгел, гомумҽн шҽхес hҽм шагыйрь, җҽмҽгать 

эшлеклесе буларак та үз алдына куйган максатын ҽйтеп бирҽ, ул да 

булса – иң «олуг эш – илгҽ хезмҽт итү». Гҽрчҽ Г.Тукай аңа язган бер 

хатында аны «коеп куйган поэт» (шагыйрь) кына дип атаган булса да 

(аның бусы да бик олы мҽртҽбҽ), С.Рҽмиев бер ук вакытта сҽясҽтче 

дҽ, җҽмҽгать эшлеклесе дҽ иде. Аның да күзе күпне күрде, колагы 

күпне ишетте, гомере буе туган халкы гаме белҽн яшҽде hҽм бҿтен 

эшчҽнлеген, тормышын шуңа багышлады. 

 

С. Рҽмиевнең шигъри иҗаты 

С.Рҽмиев кулына иҗат калҽмен, шҽхес буларак ҿлгереп, 

иҗтимагый-сҽяси карашлары билгеле бер юнҽлешкҽ кергҽч ала. 

Билгеле булганча, ул 1902-1906 еллар арасында мҽдрҽсҽдҽ 

мҿгаллимлек итҽ. Лҽкин С.Рҽмиев мҽдрҽсҽ мҿгҽллимнҽренең ҽзерлек 

дҽрҽҗҽлҽреннҽн канҽгать булмый. Казанга килгҽч, беренче башлап 

иҗат иткҽн ҽсҽре «Хҽзрҽтлҽр сакалы» («Хҽзрҽтлҽр эше») шигырен 

язудан максаты ҽнҽ шул шҽкертлҽр алдында белемле булып кыланып 

та, дҿресендҽ алардан да артта калган мҿгаллимнҽрнең эчке 

дҿньяларын ачып бирүдҽн гыйбарҽт. Аларның шҽкерткҽ ник мыегың 

озын, кесҽң ни ҿчен туры түгел, нигҽ урыс гҽҗите укыйсың сыман 

сүзлҽр белҽн бҽйлҽнеп торуларыннан кҿлҽ. Лҽкин шҽкерт укыган 

гҽҗиттҽге мҽгълуматлар белҽн танышырга үзенең белеме  җитми. 

Сакал йҿртү генҽ ҽле кешегҽ акыл ҿстҽми. Хҽзрҽт үзе дҽ: «Сакал ул – 

бер йон гына бит, язмага ярыймыни?» – дип ҽйтеп куярга мҽҗбүр 

була. Дҿрес, бу шигырь сҽнгатьчҽ эшлҽнеш ягыннан йомшак. Бу 

очракта ул шагыйрь матбугатта чыккан беренче шигыре диn телгҽ 

алына. Шунысын билгелҽп үтү мҿhим: С.Рҽмиев иҗат эшенҽ нигездҽ 

Казанга килгҽч керешҽ hҽм биредҽ яшҽү вакытында иң талантлы 

ҽсҽрлҽрен яза. 
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Шагыйрьнең иҗатында хатын-кызны олылау актив чагыла. 

Аның мондый шигырьлҽрен ике тҿркемгҽ бүлеп карарга мҿмкин. 

Беренчелҽрендҽ ул хатын-кызның матурлыгын, назлылыгын җырлый, 

ир-егетлҽргҽ яшҽү кҿче бирҽ торган зат итеп тасвирлый. Андыйларга 

«Син», «Ул», «Җҽмилҽ» шигырьлҽрен кертеп була. Шагыйрьнең 

гүзҽл затлар – хатын-кызларны тасвирлап язган юллары нҽфислеге, 

рҽсемлелеге hҽм шагыйранҽ илhамлылыгы белҽн игътибарны җҽлеп 

итҽ. Биредҽ шагыйрьнең калҽменҽ Кҿнчыгыш сүз-сҽнгатенең тҽэсире 

дҽ сизелҽ. Билгеле булганча, фарсы, гарҽп, тҿрек ҽдҽбиятларында 

хатын-кызның rүзҽллеген  җырлауның бик ерак вакытлардан килҽ 

торган традициясе бар. «Ул» шигырендҽ бу аеруча ачык күренҽ: 

Кашлары – ай аның, яңа туган, 

Йҿзе – айның тулган кҿннҽре. 

Керпеклҽре – нурлар, кич чҽчелгҽн, 

Ике күзе – шул кичнең күллҽре. 

Шигырьдҽн күренгҽнчҽ, гашыйк кешенең хислҽре генҽ түгел, 

бҽлки теле дҽ, сҿйлҽгҽн сүзлҽре дҽ гүзҽл була.  

С.Рҽмиев сүз сҽнгатенең тҿрле тармакларында эшли. Шунысы 

үзенчҽлекле – аның прозасы, драматургиясе, шигърияте hҽм 

публицистикасы үзлҽренең идея-тематикалары белҽн дҽ, образлары 

hҽм кайвакыт эчтҽлеге белҽн дҽ үзара керешеп китҽлҽр. Мҽсҽлҽн, 

хатын-кызны, мҽхҽббҽтне олылау, ирекле hҽм бҽхетле тормышка 

чакыру, аның күп кенҽ ҽсҽрлҽренҽ хас. Аерым шигырьлҽрен ул 

пьесаларына, повестьларына кертеп җибҽрҽ. Мҽсҽлҽн, «Хатыннар 

галҽме» шигыре тҽүге (1 нче) мҽртҽбҽ «Яшҽ Зҿбҽйдҽ, яшим мин» 

исемле драмасында басыла. «Мҽҗит сүзе» ул «исерек түгел иде» 

ҽсҽренҽ мҿнҽсҽбҽттҽ туа.  

Шулай ук, С.Рҽмиев ҽсҽрлҽрендҽ биографик моментлар да бар. 

Мҽсҽлҽн, «Яшҽ Зҿбҽйдҽ, яшим мин» драмасын китерергҽ була. 

Ҽсҽрнең баш герое Сҿлҽйман халыкка хезмҽт итү ҿчен туган якларын 

ташлап Казанга килҽ hҽм Сҿлҽйманның монда кичергҽннҽре 

С.Рҽмиевнең «Таң йолдызы» газитендҽ эшлҽгҽн чорын хҽтерлҽтҽ. 
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Пьесаның басылып чыгуы дин ҽhеллҽре арасында зур шау-шу уята, 

басылып чыккан китапларны утта яндыралар. 

Ҽлбҽттҽ, барыннан да элек С.Рҽмиев – шагыйрь. Аның 

шигырьлҽренең иң югары ноктасы – «Таң вакыты» шигыре. Ул аны 

беренче мҽртҽбҽ 1908 нче елның гыйнваренда ҽдҽбият кичҽсендҽ 

сҿйли. Шигырь зур бҽхҽслҽр тууга сҽбҽпче була, тиз арада русчага 

тҽрҗемҽ ителеп тарала. Таң ату күренеше ярдҽмендҽ автор татар 

дҿньясында бара торган каршылыклы кҿрҽш турында сҿйли. 

Шигырьнең азаккы юллары актив хҽрҽкҽткҽ чакыру булып яңгырый: 

 Бетмҽ надан, ту яңадан, 

Мҽгърифҽтле анадан. 

Бул кеше, үзең тырыш, ҿмет итмҽ 

Хата ул ҿмет алладан. 

Лирик геройның ялкынлы хислҽре шартлы шигырь кысаларына 

гына сыймый, ирекле яңгыраш ала. Чыннан да, бу ҽсҽрдҽ, без 

күнеккҽн шигъри үлчҽм тҿгҽллеге, рифмалашу тиешенчҽ 

сакланмаган. Автор үзе «Таң вакыты» ҽсҽрен мҿссҽҗҽгъ (нҽсер) дип 

атый, ягъни рифмалы, ритмлы, лирик проза. С.Рҽмиев 

шигырьлҽрендҽге мондый үзенчҽлеклҽрне алга таба Һади Такташ, 

Хҽсҽн Туфан, Гадел Кутуй, Рҽдиф Гаташ кебек шагыйрьлҽр дҽвам итҽ 

hҽм үстерҽ.  

С.Рҽмиевнең кҿчле рухлы, романтик шигърияте ҿчен арттыру, 

соң чиккҽ җиткереп тасвирлау хас. Шагыйрьнең мин образы да 

шундыйлардан. Ул горур басып гади кеше ҿчен бҽхет даулый: 

Дҿньяда бар су минем 

Бар кар, җир минеке. 

Бар тау, урман, бар матур кыш –  

Барысы да минеке. 

1907 елдан соң патша хҿкүмҽтенең кеше хокукын изүе кҿчҽя 

hҽм мондый шартларда җҽмгыятьтҽ күңел тҿшенкелеге, ҿметсезлек 

киң таралыш таба. Хис-тойгы кешесе булган С.Рҽмиевта бу 

кыенлыкларны бик авыр кичерҽ. Бу чорда язылган шигырьлҽренең 



                                                                                67 

 

исемнҽре дҽ С.Рҽмиевнең авыр рухи халҽттҽ булуын сҿйли – 

«Алданган», «Мин үлҽм», «Минем тҿн» h.б. Автор  болай дип яза:  

Караңгы хҽтта янган шҽмем дҽ, 

Караңгыдан рухым каралды. 

Барда карыйлар миңа 

Ямьсез тутыккан күз белҽн. 

 Моннан күренгҽнчҽ, кешелҽр арасындагы кыргый 

мҿнҽсҽбҽтлҽргҽ каршы хис-тойгы дҿньясы, эмоциональ дҿнья куела.  

Алга таба С.Рҽмиев та музыка сҽнгатен пропогандалап 

мҽкалалҽр яза башлый. Шигърияттҽ исҽ кҿчле рухлы геройларны  

эзлҽп рус hҽм Кҿнбатыш Европаның романтик поэзиясенҽ 

мҿрҽҗҽгать итҽ. С.Рҽмиев Лермонтов шигырьлҽрен, Шиллерның 

«Перчатка» балладасын тҽрҗемҽ итҽ, Толстой иҗаты белҽн 

кызыксына, аңа багышлап мҽкалҽлҽр яза, Некрасов иҗаты, Демьян 

Бедный иҗаты да Сҽгыйть Рҽмиевка тҽэсир ясый.  

1917 елгы революция алдыннан ул бу газаплы тормыштан 

талчыккан була (жандармерия аны hҽрдаим эзҽрлекли, яный, 

куркыта, С.Рҽмиевтан яшерен шпион ясарга тырыша), лҽкин ҽлеге 

революция аның рухын күтҽрҽ hҽм ул шигырьлҽрендҽ яңадан 

инкыйлаб темасына мҿрҽҗҽгать итҽ. 

Сҽгыйть Рҽмиев прозасы, Г.Ибраhимов ҽсҽрлҽрендҽ дҽвам 

иттерелҽ, шигърияттҽ исҽ аның дҽвамчылары булып Сҽгыйть 

Сүнчҽлҽй, Шаехзада Бабич, Һади Такташ, Нҽкый Исҽнбҽт hҽм 

башкалар исҽплҽнҽлҽр. Сҽгыйть Рҽмиев иҗатын югары бҽялҽгҽн 

Мҽҗит Гафури аның хакында болай дип яза: «Ҽдҽбиятыбыз күгендҽ 

күп йолдызлар бар. Шуларның берсе Сҽгыйть Рҽмиевныкы. Бу 

йолдызга карап сине онытмаска. Сҽгыйть күп йолдызлар арасында 

синең йолдызың hҽрвакыт ялтырап торыр». 

 

Белемнҽрне тикшерҥ ҿчен сораулар һҽм биремнҽр 

С.Рҽмиев иҗаты заман, аның ҽдҽби-мҽдҽни хҽле һҽм 

иҗтимагый-тарихи вакыйгалары белҽн ни дҽрҽҗҽдҽ бҽйлҽнгҽн? 
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Ҽдип кайсы иҗат юнҽлешенҽ карый? 

Шагыйрь иҗатындагы тҿп мотивларны атагыз. 

С.Рҽмиев һҽм Г.Исхакыйны нҽрсҽ берлҽштерҽ? 

 

Гамҽли биремнҽр 

Сҽгыйть Рҽмиев иҗаты. Гомер юлы, тормыш сукмакларындагы 

ҽһҽмиятле тарихи вакыйгалар, мҽдҽни фактлар. Ҽдипнең рухи 

мирасында жанр үзенчҽлеклҽре. 

С.Рҽмиев – гыйсъянчылык романтизмы шагыйре,  аның 

шигъриятендҽге лирик герой, романтик, матурлыкка гашыйк, 

бунтарь, ярсу йҿрҽкле, гыйсъянчы. 

Шагыйрь ҽсҽрлҽрендҽ миллҽтнен үткҽне, бүгенге хҽле, килҽчҽге 

һҽм аны үзгҽртү турында уйланулар («Уку», «Таң вакыты», «Кеше» 

һ.б.). 

Шагыйрь мҿрҽҗҽгать иткҽн алымнар, аның сүз-сурҽт, образ 

тудыру осталыгы, милли шигъгрияткҽ алып килгҽн яңалыгы. 
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Дҽрдемҽнд (Закир Рҽмиев) 

(1859-1921) 

Дҽрдемҽнд – талантлы шагыйрь, тыйнак һҽм укымышлы зыялы, 

миллҽт кадиме. Иҗатының ҽдҽби-эстетик юнҽлеш белҽн генҽ түгел, 
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үзенең иҗтимагый хҽле буенча да татар ҽдиплҽре арасында 

үзенчҽлекле урын тота. Дҽрдемҽнд – шагыйрьнең тҽхҽллүсе, 

псевдонимы: «моңлы зат», «хҽсрҽт чигүче», «кайгылы кеше» 

мҽгънҽсен белдерҽ.  

Булачак шагыйрь 1859 елның 23 ноябрендҽ Оренбург губернасы 

Эстҽрлетамак ҿязе Җиргҽн авылында сҽүдҽгҽр Мҿхҽммҽтсадыйк 

гаилҽсендҽ дҿньяга килҽ. Атасының гаилҽсе белҽн 1862 елда Орск 

ҿязендҽге Юлык авылына күчеп утыралар, анда алтын приискалары 

ачып җибҽреп, соңыннан зур промышленниклар булып китҽлҽр. 

Гаилҽдҽ башлангыч белемне алганнан соң, олы агасы Шакир Рҽмиев 

белҽн бергҽлҽп, Орск ҿязе Муллакай авылы мҽдрҽсҽсендҽ укый. 

Гарҽп, фарсы теллҽрен ҿйрҽнҽ, укымышлы ҽнисе Хҽнифҽ 

йогынтысында рус теле һҽм ҽдҽбияты белҽн таныша башлый. 1880 

елда Тҿркиянең Истанбул шҽһҽрендҽ урнашып, хосусый рҽвештҽ 

тҿрек телен һҽм ҽдҽбиятын ҿйрҽнҽ, ирекле рҽвештҽ аерым 

укытучыларның лекциялҽрен тыңлый, шушы елларда француз, алман 

теле белҽн кызыксына башлый. Тҿркиядҽ аңа культура йортлары, 

типография эшлҽре белҽн танышу бурычы да йҿклҽнгҽн була. Үз 

типографиясен ача, рҽсми тҿстҽ татар телендҽ газета-журналлар 

чыгару ният-телҽклҽренең беренче рус инкыйлабы елларында 

тормышка аша. Татар халкының мҽдҽнияте, ҽдҽбияты, тҽнкыйте 

үсешендҽ аеруча зур роль уйнаган «Вакыт» (1906-1918), «Шура» 

(1908-1918) газета-журналларын нҽшер итҽ. Аларның сҽхифҽлҽрендҽ 

татар ҽдиплҽренең, галимнҽренең хезмҽтлҽрен бастыруга игътибар 

бирелҽ, үзлҽре яшҽгҽн авыл-шҽһҽрлҽрдҽ мҽктҽп-мҽдрҽсҽлҽр, 

китапханҽлҽр салдыра. Дҽрдемҽнд Дҽүлҽт Думасына депутат итеп 

сайлана. Октябрь борылышларыннан соң чит илгҽ китмичҽ, үз 

Ватанында кала, алтын приискаларын, китапханҽлҽрен, мал-мҿлкҽтен 

совет хакимиятенҽ тапшырып, Оренбургтан Орск каласына күчеп 

утыра, мҽдҽният, мҽгариф эшлҽрендҽ катнаша. Шагыйрь 1921 елның 

9 октябрендҽ 62 яшендҽ вафат була. 
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Дҽрдемҽнд татар поэзиясе күгендҽ классик романтик шагыйрь 

буларак таныла, фҽлсҽфи лирикага нигез сала, символларны 

файдалануның иң югары, уңышлы үрнҽген күрсҽтҽ. Истанбулдан 

Россиягҽ кайткач, язу эшлҽре белҽн шҿгыльлҽнҽ башлый, 1902-1903 

елларда «Тҽрҗеман» газетасында кечерҽк күлҽмле шигырьлҽре 

басыла, шушы елларда хикҽя жанрында беренче тҽҗрибҽлҽр ясый. 

Иҗади күтҽрелеше 1905-1907 елларга, ягъни инкыйлаб чорына туры 

килҽ. 

Татар телендҽ чыга башлаган газета битлҽрендҽ басылган 

беренче шигырьлҽрендҽ үк Дҽрдемҽнд лирикасының тҿп хасиятлҽре, 

шигъри таланты, дҿньяга карашлары, эстетик омтылышлары 

сиземлҽнҽ. «Калҽмгҽ хитаб» (1906) исемле шигырендҽ тарихи барыш, 

якты дҿньяга килеп киткҽннҽрнең хҽлен бҽян итү, җҽберлҽнгҽннҽрнең 

аһ-зарын, моңлы, хҽсрҽтле гамьнҽрен сҿйлҽү һ.б. чагылыш таба,  «Яз 

чҽчҽге» (1906), «Тал чыбык» (1906) ҽсҽрлҽрендҽ исҽ ҽдипнең кинаяле 

сҿйлҽмгҽ, фикри тирҽнлеккҽ, символик сурҽтлелеккҽ осталыгы 

күзҽтелҽ. Рухи, иҗтимагый, мҽдҽни яңару юлына баскан миллҽт 

тормышында татар шҽкертлҽренең хҽл-ҽхвҽле, хҽятына бҽйле лирик 

геройның үкенү хислҽре яз чҽчҽге – умырзая, тал чыбык символик 

образлары аша гҽүдҽлҽнҽ. Кеше һҽм вакыт, урын (пространство), 

дҿньяның бакыйлыгы-мҽңгелеге, гомернең фанилыгы 

(чиклҽнгҽнлеге), гомер агышы, тҽкъдир, яшҽү һҽм үлем турында 

фҽлсҽфи уйланулар ҽдип иҗатында кызыл җеп булып сузыла. Шушы 

гомумкешелек мҽсьҽлҽлҽргҽ бҽйле лирик геройның сагышын, 

борчылуын, үкенү хислҽрен гҽүдҽлҽндергҽн «Без» (1908), «Бүзлҽрем 

мана алмадым» (1908), «Куанды ил» һ.б. шигырьлҽре билгеле. Алар 

миллҽт, ил, халык язмышы турындагы гамьнҽр белҽн кушылып 

китҽлҽр.  

Җҽмгыять, аны хҽрҽкҽт иттерүче кҿчлҽр, бу хҽрҽкҽттҽ ил, Ватан, 

халык, миллҽт язмышы, аңа автор мҿнҽсҽбҽтенең Дҽрдемҽндне татар 

матбугатында олуг шагыйрь итеп таныткан фҽлсҽфи-символик 

эчтҽлекле «Кораб» (1908) шигырендҽ гҽүдҽлҽнҽ. Ҽсҽрдҽ кораб, 
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диңгез, җил, давыл кебек символик һҽм мифологик образлар 

гҽүдҽлҽнҽ. Шҽрык, Урта гасыр суфыйчылык ҽдҽбиятыннан килгҽн 

традициялҽрнең, символик образлар «Хҽят» (1908), «Хикҽяи 

гыйшык» (1908), «Җҽй үтте» һ.б. ҽсҽрлҽрдҽ иҗади үстерелҽ. Дҿньяга 

килү, үлем, борчылу, кайгыру, ҿметсезлек, билгесезлек, язмышның 

котылгысызлыгы кебек билгелҽрнең шагыйрь иҗатын 

экзистенциализм агымы белҽн китереп бҽйли. Шул ук вакытта лирик 

геройның күңел дҿньясы, хис-кичерешлҽре, авторның халҽте 

импрессионистик ҽдҽбиятка хас алымнар: аһҽң, музыкальлек, ритмик 

тҿгҽллек, образлар гармониясе, табигать тавышлары, пейзаж 

күренешлҽре, моң, тынлык белҽн тирҽнҽйтелҽ («Сагыш», «Ятам 

кайчакларда моңлап», «Исҽрме җил тугай буйлап», «Гҿрлҽсҽ су», 

«Гҿрлҽгҽн сулар» һ.б.). Шагыйрь мирасында туган илгҽ, Ватанга 

тирҽн мҽхҽббҽт белҽн сугарылган, лирик геройның сагыну, ачыну, 

ҿзгҽлҽнү хислҽрен традицион-романтик образларда чагылдыра: 

«Видагь», «Ҽгҽр барсаң, саба җил», «Туган-үскҽн җир» шигырьлҽре. 

Мондый рухтагы ҽсҽрлҽренҽ җылылык, табигыйлек, самимилек, 

гадилек хас. Барлык хис-кичерешлҽрдҽн дҽ шагыйрь үз миллҽтенҽ, 

туган кавеменҽ мҽхҽббҽтен, милли-рухи бердҽмлек, кардҽшлек 

хислҽреннҽн ҿстен куя («Гҿрлҽгҽн сулар» һ.б.). Дҽрдемҽнд 

шигырьлҽрендҽ милли горурлык, телнең сафлыгын, чисталыгын 

кайгыртучы лирик герой алга планга куела. Аларның бүген дҽ 

заманча яңгырашы билгеле: «Тел – илнең колагы», «Татар углы – 

татармын», «Тел уйнатучыларга» һ.б. Алардагы шигырь юллары 

афоризмга, канатлы сүзлҽргҽ ҽверелҽ. Романтик эстетиканың 

атрибутлары булган мҽхҽббҽт, хатын-кыз, табигать культы 

Дҽрдемҽнд иҗатында гҽүдҽлҽнҽ («Рҽсем», «Ҽгҽр барсаң, саба җил», 

«Тиң булырмы», «Аның янында» һ.б).  

Дҽрдемҽнднең тыйнак мирасында пейзаж лирикасы зур урын 

тота. Табигать күренешлҽре, пейзаж матурлыгы, хозурлыгыннан 

шатланган, юаныч тапкан лирик герой «Яз», «Кҿлемсерҽп кҿн 

башланды» һ. б. шигырьлҽрендҽ сурҽтлҽнҽ. 
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Дҽрдемҽнд робагый, фҽрд, газҽл, мҽдхия, мҽсҽл кебек жанрларда 

эш итҽ. Аның шигъриятендҽ Й.Баласагунлы, Харҽзми, С.Сарай, 

Мҿхҽммҽдьяр, Акмулла иҗатларыннан килгҽн традициялҽр дҽвам 

иттерелҽ. Шулай ук Шҽрык классикасы, рус шигъриятеннҽн аерым 

ҽсҽрлҽрне тҽрҗемҽ итүе белан аерылып тора. 

Шагыйрь поэзиясендҽге мҽгънҽви тирҽнлек, шигъри нҽфислек, 

сүзлҽрне файдалануда үзгҽ осталык, кыскалык, сурҽтлҽү чара-

ларының муллыгы, Дҽрдемҽнд иҗатының, идея-эстетик үзенчҽ-

леклҽре турында Г.Ибраһимов, Җ.Вҽлиди, Г.Сҽгъди, Ф.Кҽрими, М. 

Гайнуллин, Г.Халит, И.Нуруллин, С.Хҽким, Й.Нигъмҽтуллина, 

Н.Хисамов, X.Миңнегулов, Ф.Галимуллин, А.Сҽяпова, Ф.Яхин һ.б. 

бик хозурланып язалар 

 

Белемнҽрне тикшерҥ ҿчен сораулар һҽм биремнҽр 

Дҽрдемҽнднең (Закир Рҽмиев) үзенчҽлекле социаль хҽле 

турында сҿйлҽгез? 

Бертуган Шакир һҽм Закир Рҽмиевлҽрнең татар халкының рухи-

мҽдҽни, ҽдҽби, милли тормышында тоткан урыннары нидҽн 

гыйбарҽт? 

Шагыйрь иҗаты үрнҽгендҽ фҽлсҽфи романтизм сыйфатларын 

барлагыз? 

Дҽрдемҽнд ҽдҽби-эстетик, фҽлсҽфи-ҽхлакый карашларының 

байлыгын дҽлиллҽгез, шартлы, романтик сурҽтлелекнең тамырларын, 

чыганакларын билгелҽгез. 

Дҽрдемҽнд ҽсҽрлҽрендҽ сагыш хисенең үзгҽрү сҽбҽплҽрен 

күрсҽтегез. 

«Татар халкын мҽгърифҽтле һҽм мҽдҽниятле итүгҽ багышланган 

гомер» дигҽн темага парча языгыз. 

Дҽрдемҽнднең «Кораб» шигырендҽ символик сурҽтлелек. 

Шагыйрь лирикасында фҽлсҽфи мотивлар. 

Аның шигъриятендҽ мотивлар тҿрлелеге. 
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«Җҽй үтте» шигырендҽ күпмҽгьнҽлелек, сүз-сурҽтлҽрдҽ 

образлылык. 

Дҽрдемҽнд шигъриятендҽ Ватан, ил, миллҽт мотивлары («Ҽгҽр 

барсаң, саба җил», «Гҿрлҽгҽн сулар», «Видагъ» һ.б.). 

Аның рухи мирасында символизм агымының сыйфатлары 

нинди? 

Шагыйрь ҽсҽрлҽрендҽ лирик герой кичерешлҽрен тирҽнҽйтүче 

импрессионистик алымнар, билгелҽр. 

«Без», «Бүзлҽрем мана алмадым» шигырьлҽрендҽ хис-кичереш 

сҽбҽплҽре, автор файдаланган образлар. 

Дҽрдемҽнд рухи мирасында риторик эндҽш алымы («Видагъ», 

«Куанды ил», «Тал чыбык», һ.б.). 

«Татар шагыйрьлҽре» китабында Г.Ибраһимов тарафыннан 

Дҽрдемҽнд поэзиясенең аерып чыгарылган сыйфатлары нинди?  

«Хҽят» шигырендҽ лирик герой, суфичылык ҽдҽбияты 

образларының янача яңгырашы. 

Дҽрдемҽнд лирикасында үтҽли чыккан сагыш мотивы.  

 

Гамҽли биремнҽр 

Дҽрдемҽнднең (Закир Рҽмиев) тормыш юлы. Шагыйрь, миллҽт 

кадиме, матбагачы, алтынчы, иганҽче һҽм җҽмҽгать эшлеклесе. 

Иҗатының ҿйрҽнелү тарихы. 

Дҽрдемҽнд – фҽлсҽфи романтизм вҽкиле. Шагыйрь ҽсҽрлҽренең 

ҽдҽби-эстетик, этик, фҽлсҽфи тамырлары; ҽдҽби багланышлар 

мҽсьҽлҽсе. 

Шагыйрь ҽсҽрлҽрендҽ символизм сыйфатлары: күптавышлылык, 

кинаяле сҿйлҽм, сҽнгатьчҽ фикерлҽүдҽге фҽлсҽфи-романтик 

шартлылык («Яз чҽчҽге», «Кораб», «Җҽй үтте» һ. б.). 

Дҽрдемҽнд шигъриятендҽ лирик герой, ҽдипнең барлык 

ҽсҽрлҽрен бер үзҽккҽ туплаган лейтмотив, тҿп сыйфат. Аларда яшҽү 

һҽм үлем, гомер агышы, тҽкъдир, язмыш, тарих барышы, килҽчҽктҽге 



                                                                                74 

 

билгесезлек турында уйланулар, гамь, сагыш («Калҽмгҽ хитаб», 

«Без», «Куанды ил», «Видагъ» һ. б.  шигырьлҽре). 

Мҽхҽббҽт, табигать күренешлҽрен тасвирлаган шигырьлҽрендҽ 

лирик герой («Рҽсем», «Аның янында», «Яз», «Кҿлемсерҽп кҿн 

башланды» һ. б.). 

Дҽрдемҽнд лирикасында Ватан, миллҽт, туган кавем, кардҽшлек, 

туган тел турында уйланулар, бҽя-хҿкемнҽр («Ҽгҽр барсаң, саба 

җил», «Гҿрлҽгҽн сулар», «Татар углы – татармын», «Тел 

уйнатучыларга» һ. б.). 

Шагыйрь ҽсҽрлҽрендҽ бизҽк-нҽкышлҽр, метафоралар, символлар 

һ. б. Дҽрдемҽнд романтизмының импрессионизм, экзистенциализм 

алым-билгелҽре белҽн баетылуы. 
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ТЕМА 7.  ШАЕХЗАДА БАБИЧ 

(1895-1919) 

Ш. Бабич 1895 елның 15 январьда (2 январь) Башкортстанның 

Дүртҿйле (элекеге Уфа губернасы Бҿре ҿязе) Ҽсҽн авылында дҿньяга 

килҽ. Атасы Мҿхҽмҽтзакир мулла була. Бабичлар исеме электҽн 

билгеле нҽсел була. Тамырлары белҽн Мохтар бабай исемле кешегҽ 

барып тоташалар. Бу кеше Башкортстаннан Казанга күченгҽн була.  

Мохтар  бабасының 5 баласы булуы билгеле: Илекҽй, Ишбулды, 

Ишкилде, Ишалды, Гайнулла. 

Ишбулдының дүртенче малае Гыйльван Мҿхҽмҽтзакирнең ҽтисе 

була. Лҽкин Мҿхҽммҽтзакир яшьтҽн ятим калып бабасы тҽрбиясендҽ 

үсҽ. Аның бабасын авылда хҿрмҽтлҽп Аксакал, Акбабай дип 

йҿртҽлҽр. Үз гомерендҽ Мҿхҽммҽтзакир 3 тапкыр ҿйлҽнҽ, беренче, 

икенче хатыны авырып вафат булалар. Аның барлыгы 17 баласы 

була. Лҽкин шуларның 11 генҽ исҽн-сау үсҽ. Шаехзада Бабич 3 нче 

хатыны Бибисаҗидҽдҽн туган улы. Бибисаҗидҽ абыстай бик тыйнак, 

артык сабыр, уку-язуга исе китмҽгҽн хатын була. Ҽмма ул 

башкалардан тегү-чигүгҽ осталыгы белҽн, җыр, моң яратуы белҽн, 

нечкҽ күңеле белҽн аерылып торган. 

Ире Мҿхҽммҽтзакир исҽ гадел, туры сүзле, ярлыларны 

кыерсыткан кеше белҽн судка барып җитҽргҽ дҽ курыкмаган кеше 

була. Бу чорда чыккан гҽҗит-журналларның барысын да диярлек, 
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җыеннар вакытында дҿнья хҽлен аңлатучы буларак та таныла. 

Шундый чыгышларның берсе ҿчен хҽтта тҿрмҽдҽ дҽ утырып чыга. 

Шаехзадҽ Бабич ҽнҽ шундый кешелҽр гаилҽсендҽ иркенлектҽ 

һҽм иркҽлектҽ үсҽ. Ҽтисенең җҽдит мҽдрҽсҽсендҽ белем ала. 1908 нче 

елның җҽендҽ Казах далаларында балалар укыта, 1911 елда Уфаның 

атаклы Галия мҽдрҽсҽсенҽ керҽ һҽм укуның беренче елында ук үзенең 

шигырьлҽр җыентыгын ҽзерли. Ҽмма ниндидер сҽбҽплҽр аркасында 

китап басылмый кала. Халык иҗаты да Шҽехзадҽ Бабичта зур 

кызыксыну уята. Мҽкальлҽр, халык кҿйлҽре турында үзе дҽ фҽнни 

мҽкалҽлҽр яза.  

Мҽсҽлҽн, Башкорт кҿе «Таштугай» турында болай дип яза: 

«Борынгы казакъ яулары иллҽрне баскан чакларда Башкортлар 

туган җирлҽренҽ күчкҽннҽр. Шул вакытта таштугай дигҽн су буена 

килгҽн башкорт кызы бу кҿйне чыгарган…». 

1913 елда Ш.Бабич «Шура» журналында шагыйрь буларак 

чыгыш ясый. Аның башлангыч чор иҗатында кояш, йолдыз, ай 

образлары ҿстенлек итҽ. Лҽкин шигырьлҽрендҽге ай һҽм кояшлар күк 

җисемнҽре генҽ түгел, ҽ мҽгърифҽт, матурлык, шигъри иҗат 

символлары да була. 

Ш.Бабичның лирик герое тынгысыз, ярсулы, бер урында утыра 

алмый, югарыга таба үрмҽли: 

Айга мендем, ай нуры белҽн коендым, уйнадым 

Күп сҿендем, сҿенеч белҽн туендым, туймадым. 

Туймадым, айдан узып мендем кояшка ашкынып 

Юк шулай да булмады ташкын күңелне бастырып    

(«Айга мендем», 1914).    

Ҽмма бу ярсулы телҽк-омтылышларында Ш.Бабич халкыннан 

аерылып калмый. Ул «тормыш тигезсезлеклҽрен уйлап яна», чҿнки 

күзлҽре алдыннан егълап, ярлы мескеннҽр уза. 

1914 елда язылган «Бай һҽм ярлы» шигырендҽ болай ди: 

Эч яна, тормыш тигезсезлҽрен уйлап яна, 

Моңлы, мескен бҽндҽлҽрнең моңнарын сҿйлҽп яна. 
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Шулай итеп лирик герой айга һҽм кояшка менгҽндҽ дҽ халкы 

турында онытмый, ҽмма аның үз кояшын югалткан вакытлары да күп 

була. 

Февраль революциясе башланган кҿннҽрдҽ Ш.Бабич иҗаты зур 

үсеш кичерҽ. 1916 елда ул – аллага, дингҽ, кануннарга каршы чыккан 

газраил дингҽ поэмалар, баллада яза. Шул ук елда «Кандала» 

поэмасын иҗат итҽ, һҽм эпиграммалар циклын яза. Шул рҽвешчҽ 

сатирик буларак та таныла. Ҽмма аның сатирасы Тукайныкыннан 

аерылып тора. Г.Тукайның сатирасы ачы тҽнкыйть итүгҽ, фаш итүгҽ 

нигезлҽнсҽ, Бабичның сатирик ҽсҽрлҽрендҽ юмор ҿстенлек итҽ. Нҽкъ 

менҽ юмор лирик геройның кҿр рухын саклап кала алды. 

Г.Ибраһимов  Бабичның сатирасы турында «күз яшьлҽре аша кҿлҽ», – 

дип ҽйтҽ.  

Ш.Бабич татар һҽм башкорт сҽхнҽсен үстерүгҽ дҽ зур ҿлеш 

кертте. Галия мҽдрҽсҽсендҽ укыганда ук мҽдҽниятне үстерергҽ 

сҽлҽтле булган барлык татар, башкорт һҽм ҿлешчҽ казах ҽдиплҽре, 

телчелҽре, музыкантлары белҽн аралаша. Мҽҗит Гафури белҽн 

якыннан дуслаша, Сҽгыйть Рҽмиев белҽн танышу аңа поэтик 

осталыгын үстерергҽ ярдҽм итҽ. 

 

Журналистика ҿлкҽсендҽге эшчҽнлеге 

 Журналистика ҿлкҽсендҽ Ш.Бабич революция тҽэсирендҽ 

тартыла. Ҽхмҽд Таҗетдин Рахманкулов дигҽн журналист белҽн «Хҿр 

миллҽт» исемле газета чыгарып йҿри. Газетаның беренче санында ук 

«Яшҽсен эшчелҽр» исемле шигырен бастыра. Лҽкин 1917 елның июль 

айларында Уфага кайта һҽм Г.Ибраһимов чыгара торган «Ирек» 

газетасына эшкҽ керҽ. Уфада да озак тормый Оренбургтагы «Кармак» 

газетасына эшкҽ китеп бара. Ул газеталарда гына эшлҽми, концертлар 

уздыра, ҽдҽби түгҽрҽклҽр оештыра. Оренбургта аның күптҽнге хыялы 

тормышка аша – ул Дҽрдемҽнд белҽн таныша.  

1917 елларда матур лозунгларга ышанып Ташкент милли 

хҽрҽкҽтенҽ кушыла. Ҽмма 1919 елда кызыллар (большевиклар) ягына 
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чыга һҽм бу турыда «Башкорт халкы кҿйле хитап (эндҽшү)» 

шигырендҽ ҽйтҽ: 

Нигҽ  ярышмаска большевик белҽн, 

Безнең сукмак киткҽч сул яктан… 

1919 елның 25 февралендҽ Ш.Бабич башкорт матбугатының 

хезмҽткҽре итеп билгелҽнҽ. Ҽмма күп тҽ үтми шагыйрьнең гомере 

фаҗигале рҽвештҽ ҿзелҽ. 1919 елның 28 мартында Ш.Бабич 

революция дошманнары тарафыннан җҽзалап үтерҽ. Бу вакытта аңа 

бары тик 24 кенҽ яшь була. 

XX йҿз башында яшҽгҽн шагыйрьлҽрдҽн М.Гафури, 

С.Сүнчҽлҽй, Ф. Бурнаш һ.б. ҽсҽрлҽрендҽ, инкыйлаби вакыйгаларның 

ил, халык, сыйнфый азатлык ҿчен барган кҿрҽш рухында кабул итеп, 

уңай мҿнҽсҽбҽт белдерелҽлҽр, аны миллҽтнең, халыкның якты 

килҽчҽге белҽн бҽйлҽп карыйлар, ҿмет, ышанычлар буларак, сҽяси 

лирикага хас булганча, публицистик аһҽң, риторика килеп керҽ. Ш. 

Бабич һ.б. шагыйрьлҽрнең иҗтимагый-сҽяси карашлары катлаулана, 

татар, башкорт халыкларының милли азатлык кҿрҽшлҽрен шартлы 

романтик образларда сурҽтлҽгҽн шигырьлҽрен иҗат итҽлҽр. 

С.Рҽмиевнең, Дҽрдемҽнднең иҗатлары сүлпҽнлҽнҽ. 

  

Белемнҽрне тикшерҥ ҿчен сораулар һҽм биремнҽр 

Ш.Бабич шигъриятендҽ романтик эстетика сыйфатларын 

табыгыз. 

Шагыйрь  лирикасы кайсы индивидуаль үзенчҽлеклҽре белҽн 

замандашларына каршы куела? 

Ш.Бабич иҗатында ҽдҽби бҽйлҽнешлҽр йогынтысының нинди 

алымнары, формалары күзҽтелҽ? 

Шагыйрьнең ҽдҽби мирасында нинди жанрлар ҿстенлек итҽ? 
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Гамҽли биремнҽр 

Ш.Бабич иҗаты. Аның катлаулы һҽм фаҗигале тормыш юлы, 

табигать тарафыннан мул итеп бирелгҽн сҽлҽт, тырышлык, киң һҽм 

күпкырлы эшчҽнлеге. 

Ш.Бабич шигъриятендҽ лирик герой, аның үсеш-үзгҽреше: 

мҽгърифҽтче-миллҽтче, кҿрҽшче-гыйсъянчы. 

Ҽдип иҗатында юмор һҽм сатира, кҿлү һҽм фаш итү 

объектлары, сатирик алыинар. 

«Газазил» поэмасының идея эчтҽлеге, күтҽрелгҽн мҽсьҽлҽлҽр, 

автор бҽя-хҿкемнҽре. Анда сурҽтлҽнгҽн вакыйгалар катламы, образ-

сурҽтлҽргҽ салынган мҽгънҽлҽрне шҽрехлҽүдҽ  тҿрлелек. 
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Сҽгыйт Сҥнчҽлҽй (1889-1937) 

Талантлы шагыйрь, балалар язучысы, публицист, оста 

тҽрҗемҽче, уңышлы пьеса авторы. Шагыйрь 1889 елның 2 августында 

Саратов губернасы Хвалын ҿязе Мастак авылында дҿньяга килҽ, 

татарча һҽм русча белем ала. 1905-1907 елларда демократик 

хҽрҽкҽтлҽргҽ якыная, «Борһане-тҽрҽккый» газетасында хҽбҽрчелек 

итҽ, кышларын Казан мҽдрҽсҽлҽрендҽ укый. 1908 елдан Гҽйнҽ 

ягындагы бер авылның земство мҽктҽбендҽ укытучылык итҽ башлый. 
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Унынчы елларда Сҽгыйт Сүнчҽлҽй белҽн Тукай арасында шҽхси 

дуслык һҽм иҗади мҿнҽсҽбҽтлҽр урнаша. Октябрь борылышларыннан 

соң Сүнчҽлҽй дҽүлҽт органнарында (Тҿркиядҽ Совет илчелегендҽ), 

ҽдҽбият һҽм мҽгариф ҿлкҽсендҽ эшли. 

Ҽдип ҽдҽби эшчҽнлек белҽн унынчы елларда шҿгыльлҽнҽ 

башлый, беренче шигъри тҽҗрибҽлҽре, рус һҽм Аурупа 

классикларыннан тҽрҗемҽ ҽсҽрлҽре була. Аларда романтик герой 

белҽн җҽмгыять арасындагы каршылыкның фаҗигале чишелешенҽ 

игътибар ителҽ. Байроннан тҽрҗемҽ ителгҽн «Шильон мҽхбүсе» 

(1910) поэмасында җҽмгыятькҽ тҽнкыйди-иронияле караш ташлаган 

геройның физик һҽм рухи яктан имгҽтелеп, гариплҽндереп таш-

лануын гҽүдҽлҽндерелҽ; Пушкинның «Тазит»ыннан үзгҽртеп эш-

лҽнгҽн «Галиб» (1911) поэмасында иске тормыш, иске тҽртиплҽр 

белҽн арасын ҿзгҽн геройның тирҽлек тарафыннан сҿрелүе, кире 

кагылуы; Гейнедан татарчалаштырылган «Ҽлмансур»да (1913) изге 

идеалга омтылган геройның явыз, рҽхимсез тормыш басымы 

нҽтиҗҽсендҽ үз-үзен һҽлак итҽргҽ мҽҗбүр булуы тасвирлана. 

Традицион тоткын, «мҽхбүс» образының романтик-символик 

гҽүдҽлҽнеше «Мин ирекле» (1915), «Мҽхбүс» оригиналь ҽсҽрлҽрендҽ 

күзҽтелҽ, аларда шҽхес иреген, азатлыгын буган иҗтимагый 

тҽртиплҽргҽ, кҿчлҽргҽ гҽүдҽсе богауланган геройның иронияле 

мҿнҽсҽбҽте дҽвам иттерелҽ, физик тоткынлыкка күңел, рухи азатлык 

каршы куела. 

Сүнчҽлҽйнең романтик поэзия вҽкиле буларак танылып, лирик 

геройның катлаулы психологиясен, эчке кичерешлҽрен сурҽтлҽүгҽ 

зур урын бирелҽ. «Каһарманга» (1911), «Ышаныч» (1911), «Нҽсер» 

(1913) кебек шигырьлҽрендҽ кайгы-хҽсрҽт, ачы күз яшьлҽре, 

тҿшенкелек, ҿметсезлек мотивлары урын ала. Аларда лирик геройның 

газаплы, фаҗигале күңел дҿньясы тасвирлана. Алга таба мондый 

эчтҽлектҽге шигырьлҽре кими тҿшеп, лирик геройның тормыштагы 

вҽхшилеккҽ, зольмҽткҽ, караңгылыкка үз ҿметен, якты хыялын каршы 

куйган шигырьлҽрнең артуы, «таң ату», «кояш чыгу» мотивлары 
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кҿчҽя: «Караңгы һҽм газаплы тҿн» (1911), «Җыр» (1911), «Маяк» 

(1911), «Гомерем» (1912), «Күзлҽрендҽ» (1913) һ. б. Аларда җирдҽге 

байлыкка, акчага, коллыкка үз «җыр»ын, «вҿждан»ын, үз халкына 

мҽхҽббҽтен каршы куйган ярсу йҿрҽкле лирик герой гҽүдҽлҽнҽ. 

«Җырларым – күз нурым» ҽсҽрендҽ татар халкының язмышы, 

килҽчҽге турында шагыйрьнең фҽлсҽфи уйланулары, гамьнҽре 

чагылыш таба. Бу еллар поэзиясенең, бер яктан, «тҿн», «болыт», 

«караңгылык», «кан», икенче яктан, «таң», «кояш», «йолдыз», «нур», 

«маяк», «якты юл» кебек романтик-символик образлар белҽн 

баетылуы бер дҽ гаҗҽп түгел. С. Сүнчҽлҽй шигъриятендҽ, романтик 

эстетиканың билгелҽре буларак, мҽхҽббҽт, хатын-кыз, табигать 

культының куҽтлҽнүе («Кыз», 1911; «Авыл», 1912; «Таң кҿтҽм», 

1913; «Мҽхҽббҽтем», 1913 һ. б.) моңа дҽли булып тора. Сүнчҽлҽй 

иҗатында Тукай шҽхесенҽ һҽм иҗатына, Дҽрдемҽнд, С. Рҽмиев 

поэзиясенҽ мҿнҽсҽбҽт, алар арасында ҽдҽби багланышлар булуы 

күзҽтелҽ. Шагыйрьнең «Тукай мҽктҽбе» вҽкиле булуы ассызыклана. 

Традицион шагыйрь-пҽйгамбҽр образының иҗади үстерелеше булып, 

Сүнчҽлҽй поэзиясендҽ «азан ҽйтүче шагыйрь» образы («Азан») килеп 

керҽ. «Габдулла Тукаевка багышлыйм» дип куелган ҽлеге шигырьдҽ 

бу геройның тҿп миссиясе: миллҽтне гасырларга сузылган йокыдан 

уятып, аның күзен ачып, яктылык, милли рух тарата. Иҗаты нурларга 

тиңлҽнгҽн Тукай шҽхесе «Иңеш» (1913) шигырендҽ лирик герой ҿчен 

югары үрнҽк буларак тасвирлана. «Татар хатыны» (1912) шигырен 

турыдан-туры Тукай тҽэсирендҽ иҗат итҽ. Шагыйрь ҽсҽреннҽн 

аермалы буларак, биредҽ кияүгҽ чыгып, коллыкка, «җанлы курчак» 

хҽленҽ дучар ителгҽн татар хатынының ачы, газаплы тормышы 

тҽэсирендҽ нечкҽ күңелле лирик геройның газаплы, авыр 

кичерешлҽре тасвирлана. «Мҽхҽббҽтем» (1913), «Сҿенер идем» (1914) 

һ.б. ҽсҽрлҽре Дҽрдемҽнд рухында, аның шигъри формасын 

файдаланып ижат ителҽ, соңгысында шагыйрьнең яшҽү мҽгънҽсе 

турындагы фҽлсҽфи уйланулары киная, ишарҽ юлы белҽн символик 

образларда гҽүдҽлҽндерелҽ. Автор ҿчен Ватан, ил, туган авыл, халык 
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язмышы, социаль гаделсезлек мҽсьҽлҽлҽренең чит булмавы: «Ил 

җыры» (1910), «Җыр» (1911), «Сҿаль» (1914), «Ярлы җыры» һ. б.  

ачыклана. Сүнчҽлҽйнең беренче бҿтендҿнья сугышы елларында иҗат 

ителгҽн ҽсҽрлҽрендҽ лирик геройның күңел дҿньясы тагын да 

катлаулана. Җир йҿзен баскан күз яше, ятимлек, кайгы-хҽсрҽтнең 

лирик геройны фаҗигале кичерешлҽргҽ этҽрҽ: «Тҿн буе» (1914), «Ил 

кайгысы» (1914) һ.б. Империалистик сугыш елларында тантана иткҽн 

явызлыкка, байлар сыйныфына, патша хакимиятенҽ нҽфрҽт хислҽре 

сурҽтлҽнү белҽн бергҽ, аларга каршы кҿрҽшкҽ үч алырга чакырган, 

сугыш бетеп, якты таң туачагына шагыйрьнең ҿмет-ышанычларын 

белдергҽн «Интикам» (1915), «Иман» (1916) шигырьлҽре ижат ителҽ. 

Февраль, Октябрь инкыйлаблары аралыгында Сүнчҽлҽй сыйнфый, 

социаль азатлык, иҗтимагый гаделлек, сҽяси ирек мҽсьҽлҽлҽрен 

җырлауга күчҽ. Бу аның «Марсельеза», 1917; «Ихтилал», 1917; 

«Ирек», 1917; «Матҽм», 1917; «Октябрь», 1917 ҽсҽрлҽрендҽ чагылыш 

таба. 
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Мҽҗит Гафури 

Тормыш hҽм иҗат юлы (1880-1934) 

 

Мҽҗит Гафури татар hҽм башкорт ҽдҽбиятының классик 

язучысы. Ул язучы гына түгел, күренекле шагыйрь hҽм публицист. 

Мҽҗит Гафури 1880 елның җҽендҽ Уфа губернасы Эстҽрлетамак 

ҿязе Жилемкаран авылында туа. 13 яшенҽ җиткҽч ҽти-ҽнисе бер-бер 

артлы үлеп китҽлҽр hҽм булачак ҽдип тулы язмыш башлый. Лҽкин 

кысынкылыкка карамастан, ул укырга да, эшлҽргҽ дҽ ҿлгерҽ. 
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Иҗат эше белҽн шҿгыльлҽнҽ башлый. Беренче шигыре сатирик 

характерда «Иман шҽкертлҽренҽ» дип атала. 1902-1903 елларда 

М.Гафури Казахстан Кыргый далаларында укытучылык итҽ hҽм 

шушы елларда «Фҽкыйрьлек белҽн үткҽн тереклек»  хикҽясен hҽм 

«Себер тимер юлы яки ҽхвале миллҽт» дигҽн шигырен яза. Шулай 

итеп, ҽдҽбият мҽйданына Мҽҗит Гафури шагыйрь hҽм прозаик булып 

килеп керҽ. 

Беренче рус инкыйлабы йогынтысында язылган шигырьлҽрендҽ 

ҿмет, ышаныч мотивлары чагыла, аларда берлҽшү, дуслык идеясе 

үткҽрелҽ, хҿсетлек, кҿнчелек, тарлык, дошманлыкка каршы чыгу 

күзҽтелҽ. Ул язучының «Шатлык шигыре», «Алмашыну», «Хҿррият 

дҽверендҽ», «Инсаф вҽ иттифак» кебек шигырьлҽрендҽ аеруча ачык 

чагыла. Язучы шигъриятендҽ тарихи барышка мҿнҽсҽбҽт, социаль 

мотивларның тирҽнлеге, иҗтимагый-сыйнфый тигезсезлекне конкрет 

сурҽтлҽр аша тҽнкыйть  итҽ. Аларда реалистик җанлылык, 

публицистик аhҽң кҿчҽюе сизелҽ. Мҽсҽлҽн, ул ҽлеге шигырьлҽрендҽ 

аеруча сизелҽ: «1906 нчы елдан 1907 нче елга васыять», «Бай кеше», 

«Җиденче елның җавабы», «Базарга чыктым» h.б. Халык кҿченҽ, 

рухына ныклы ышаныч белҽн сугарылган «Халык телҽге», «Үзем hҽм 

халкым», «Мин кайда?» шигырьлҽре.  Ҽлеге шигырьлҽре аша язучы 

революциянең hҽркемгҽ сыйнфый аерымлыкларга карамыйча шатлык 

китерүенҽ ышана. Лҽкин 1906 елның гыйнварендҽ язылган «Эч 

пошу» шигырендҽ ул революциягҽ башкачарак карый башлый.  Шул 

елларда иҗат иткҽн ҽсҽрлҽрендҽ уңышларны күрсҽтҽ, лҽкин кара 

кҿчлҽрнең ҽле җиңелмҽвен  искҽртҽ.  

1907 елдан соң иркенлек кысыла башлый. Кара реакция канатын 

җҽя hҽм автор «1907 нче елның җавабы» шигырендҽ үч алуны 

туктатмаска, җинаятьчелҽрнең җеназаларын укырга чакыра. Лҽкин 

кызганычка каршы бу хыяллар ҽле тормышка аша алмый. 

Реакция елларында М.Гафури күбрҽк мҽсҽллҽр яза hҽм аларда 

күп урынны ярлылар тормышын сурҽтли. Бу чор иҗатында бер яктан 

эш юклыктан hҽм ачлыктан интегүче ярлылар сурҽтлҽнсҽ, икенче 
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яктан нҽфрҽт белҽн байлар тормышын тасвирлый. Шулай ук 

руханиларның hҽм дин ҽhеллҽренең кешегҽ зарар кылулары турында 

ул язмыйча кала алмый. Ҽдипнең мҽсҽл жанрына мҿрҽҗҽгать итүе дҽ 

очраклы хҽл түгел. Ул аларда актуаль политик проблемаларны 

күтҽрҽ. Мҽсҽллҽрнең күпчелеге шигъри формада язылган hҽм эштҽ 

аның остазы дип рус язучысы Крыловны атап булыр иде. Шагыйрь 

кешелҽр арасындагы гаделсезлекне, мҽкерлелекне, усаллылыкны, 

явызлыкны, икейҿзлелекне фаш итҽ.  Ҽлеге фикерлҽр «Үгез белҽн 

Бүре», «Сарыкны кем ашаган?», «Тавык белҽн Үрдҽк», «Эт белҽң 

куян» кебек ҽсҽрлҽрендҽ ачык чагыла. 

М.Гафуриның 1908-1913 еллар лирикасында идея-эстетик 

үзгҽрешлҽр, идея-тематик киңлек, хис-кичерешлҽр тирҽнлеге хас. ҽ 

1914-1916 еллар шигъриятендҽ сугыш чынбарлыгы, ул китергҽн бҽла-

каза, кайгы хҽсрҽтне кичерүче лирик герой образы бирелҽ: «Фитрҽт 

заманы» (ахыр заман), «Кыямҽт», «Юктырсың ла Алла…», «Кем ул?»  

h.б.  ҽлеге шигырьлҽре заманы ҿчен батырлык санала алган. 

Хезмҽт кешесенҽ ярдҽм итмҽүдҽ шагыйрь АллаҺы Тҽгалҽнең 

үзен дҽ гаепли: 

Юктырсың ла Алла, ҽгҽр булсаң, 

Сабыр итмҽс идең бу эшкҽ. 

Бҿтен кодрҽтеңне, баглап куймас,, 

Идең җирдҽ алтын-кҿмешкҽ. 

Күрер идең кҿчсез бҽндҽлҽрне, 

Ярдҽм итҽр идең аларга, 

Ирек бирмҽс идең кҿчлелҽргҽ, 

Кҿчсезлҽрне болай таларга. 

Шагыйрьнең башка шигырьлҽрендҽ дҽ сугыш алып килгҽн 

ачлык, газап чигүче кешелҽр, ятимнҽрнең hҽм гариплҽрнең моң-зары 

зур урын ала. Юкка гына М.Гафурины үз чорының «күзе hҽм колагы» 

дип атамаганнар. Чҿнки, hҽр шигырен hҽм hҽр эшен ул хезмҽт 

иялҽрен яклап башкара hҽм хезмҽт кешесенең явыз заманы булган 
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патша хакимиятенең бҽреп тҿшерелүен шатланып каршы ала hҽм шул 

кҿннҽрдҽге хислҽрен «Хҿррият иртҽсе» шигырендҽ тасвирлый.  

1917 елгы революцияне тҽбриклҽп, революцион рухтагы 

шигырьлҽр яза, җиңү символы булган Кызыл байрак образына 

мҿрҽҗҽгать итҽ. «Шатлык кҿннҽренең берсендҽ»,  «Ирекле кҿннҽр» 

шигырьлҽре ҽнҽ шундыйлардан. Аларга тирҽн лиризм hҽм 

сҽнгатьлелек ягыннан югары эшлҽнелеш хас. 

Язучнының пҽйгамбҽрлҽр тарихына мҿрҽҗҽгать итеп язылган 

тҽмамланмый калган «Рисалҽт» поэмасы бар. Ул кешелҽр арасында 

рҽхимлелек, шҽфкатьлелек, дуслык hҽм мҽхҽббҽт таратучы 

Мҿхҽммҽд пҽйгамбҽр образын тудырган ҽсҽр. Поэмада кешелек 

җҽмгыятендҽ күп гасырлар буе хҿкем сҿргҽн хаксызлыкка, социаль 

гаделсезлеккҽ ишарҽ ясала.  

Автор шигърият белҽн паралелль рҽвештҽ прозада да уңышлы 

эшлҽп килҽ. Ул беренче ҽсҽрлҽре белҽн үк милли ҽдҽбиятка тема 

яңалыгы – гади халык, авыл, шҽhҽр ярлыларының, кҿнчелҽрнең авыр, 

михнҽтле тормышын сурҽтлҽүне алып килде.  Үзенең геройлары 

яшҽгҽн матди тирҽлекне, яшҽү-кҿнкүреш шартларын, тормыш 

күренешлҽрен ваклап, җентеклҽп сурҽтлҽргҽ омтылып, М.Гафури 

прозасында натуралистик тенденциялҽрне чагылдырды. 

Язучы иҗатында романтизның үзенчҽлекле гҽүдҽлҽнеше 

чагылыш тапкан. Беренчедҽн, Урта гасыр татар ҽдҽбиятыннан килҽ 

торган традициялҽрнең үстерелүе hҽм халык авыз иҗатының 

йогынтысы сизелҽ, икенчедҽн, замана җиле (беренче рус инкыйлабы) 

белҽн килүче хыял-омтылышарның романтик сурҽт-образларга 

тҿрелеп бирелүе, ҿченчедҽн, тарихи темаларның романтик рухта 

яктыртылуы («Хан кызы Алтынчҽч», «Болгар кызы Айсылу» h.б.) 

күзҽтелҽ. 

Шулай итеп, үзенең халык мҽнфҽгатьлҽре белҽн яшҽве, хезмҽт 

иясе белҽн ҿзелмҽс бҽйлҽнеше, революцион хҽрҽкҽтне hҽрвакыт 

шатланып каршы алуы белҽн Мҽҗит Гафури Тукай традициялҽрен 

дҽвам итте. Аның үзенең иҗаты да бу елларда иҗат итүчелҽргҽ үрнҽк 
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булып тора. Һҽртҿрле жанрда хезмҽт кешесенҽ файда китерерлек 

hҽртҿрле ҿлкҽдҽ эшлҽве аны Туган иленең чын улы итте. Дҿрес болар 

барысы да аның биографиясе белҽн бҽйлҽнгҽн. 

Димҽк, М.Гафури (1880-1934) башлангыч чор иҗатында мҽгъри-

фҽткҽ, шҽхес, акыл уянуына дан җырлый. 1905 ел инкыйлабы татар 

поэзиясен активлаштырып җибҽрҽ, шигърияткҽ кҿчле ташкын булып 

Г.Тукай (1886-1913), Н.Думави (1883-1933), М.Укмасый (1884-1948), 

3.Бҽшири (1888-1962) һ.б. шагыйрьлҽр килеп керҽ. Милли поэзия 

демократик идеялҽр белҽн сугарылып, үзҽктҽ хҿррият, шҽхес иреге, 

социаль, милли, ил, халык азатлыгы темаларының урын ала. 

Г.Тукайның «Хҿррият хакында» (1905), «Дустларга бер сүз» (1905), 

М.Гафуриның «Шатлык шигыре» (1905), «Алмашыну» (1905) һ. б. 

ҽсҽрлҽрендҽ инкыйлабка ышаныч, ҿмет чагыла. Мондый рухтагы 

ҽсҽрлҽрдҽ мҽгърифҽтчелек реализмы принциплары ҿстенлек итҽ, 

шуңа күрҽ аларда белем, гыйлем, үгет-нҽсыйхҽт, дидактика билгелҽре 

урын ала. Шул ук вакытта мҽгърифҽтчелек идеялҽренең гражданлык 

хислҽре белҽн үрелеп үсеше күзҽтелҽ. Татар миллҽтенең мҽдҽни, рухи 

артталыгына, наданлыгына, ялкаулыгына, таркаулыгына борчылу, 

кайгыру, бу хҽлдҽн чыгу юллары турында шагыйрьлҽрнең 

уйланулары, гамьнҽре чагыла. Инкыйлаб чоры поэзиясенең диңгез, 

җил, давыл, таң, кояш кебек символик образларга мҿрҽҗҽгать итүе 

күзҽтелҽ. Ҿмет-хыялларның тормышка ашмавы, патша 

самодержавиесе ясаган ташламаларның, вҽгъдҽлҽрнең кҽгазьдҽ генҽ 

калуы татар шагыйрьлҽрендҽ ризасызлык уята, милли һҽм социаль 

азатлык хҽрҽкҽтен кҿчҽйтеп җибҽрҽ, иҗтимагый-сҽяси мохиткҽ 

тҽнкыйди мҿнҽсҽбҽтлҽр тирҽнҽя. Г.Тукайда сатирик, М.Гафурида 

сҽяси лирика калкулана (Г.Тукай. «Государственная думага», 1906, 

«Сорыкортларга», 1906, «Безне урынсыз яманлыйлар», 1907; 

М.Гафури. «1906 нче елдан 1907 нче елга васыять», 1906, «Җиденче 

елның җавабы», 1907; Н.Думави. «Эч поша, күңел болгана», 1906, 

«Җҽй үтеп, кышның башы җиткҽн иде», 1906; С.Рҽмиев. «Таң ата, 

эшлик, туганнар», 1906, «Татарча Марсельеза», 1906 һ.б.). 
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Белемнҽрне тикшерҥ ҿчен сораулар һҽм биремнҽр 

М.Гафури ҽдҽби-эстетик карашларының тамырларын 

ачыклагыз? 

Шагыйрьнең иҗатында реалистик поэзия күрсҽткечлҽрен 

барлагыз? 

Шагыйрь поэзиясендҽ шҽхсилҽшкҽн кичерешлҽргҽ караганда, 

гомумилҽшкҽн кичерешлҽр ҿстенлегенең сҽбҽплҽрен аңлатыгыз? 

 

Гамҽли биремнҽр 

М.Гафури шигърияте. Тормыш баскычлары. 

Язучы иҗатында мҽгърифҽтчелектҽн тҽнкыйди реализмга күчеш, 

реакция һҽм аннан соңгы чор ҽсҽрлҽрендҽ романтик башлангычның 

кҿчҽюе. 

Шагыйрь иҗатында мотивлар тҿрлелеге. Башлангыч чор 

шигъриятендҽге уку, гыйлем һҽм ҽхлак мҽсьҽлҽлҽреннҽн иҗтимагый-

социаль темаларга борылу: «Себер тимер юлы», «Инсаф вҽ иттифак», 

«Шатлык шигыре», «Бай кеше», «Җиденче елның җавабы», «Үзем 

һҽм халкым» һ.б. 

М.Гафури шигъриятендҽ сугыш темасы.  

Ҽдип мирасында дини мотивлар. 

Шагыйрь ҽсҽрлҽрендҽ тел-сурҽтлҽү чаралары, образ-тасвирлар. 

Автор мҿрҽҗҽгать иткҽн алымнар: риторик эндҽш, детальлҽштерү, 

арттыру-гипербола, антитеза, кабатлау. 
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ТЕМА 8. ХХ ЙҾЗ БАШЫНДА ДРАМАТУРГИЯ 

 

Аннотация:Репрессиялҽнгҽн авторларның ҽсҽрлҽрен яңадан 

халыкка кайтару иң изге бурычка ҽйлҽнҽ. 1956 елда драматургия 

классигы К.Тинчуринның “Сайланма ҽсҽрлҽре” чыга; театрларда 

аның “Зҽңгҽр шҽл” белҽн “Казан сҿлгесе” драмалары сҽхнҽгҽ куела. 

Мҿһим сҥзлҽр: схематизм, пассивлык, сюжет һҽм ком-

позициядҽге ясалмалылык, психологик халҽт һ.б. 

Теманы ҿйрҽнҥгҽ методик рекомендациялҽр: Тема лекция 

формасында укытыла. Практик дҽреслҽрдҽ студент үзлегеннҽн эшли. 

Глоссарий. Конфликт – ҽдҽби ҽсҽрдҽ характерларның, 

идеялҽрнең, телҽк-омтылышларның кискен бҽрелеше. 

 

Милли драматургия башка ҽдҽби тҿрлҽр белҽн чагыштырганда, 

беренче адымнарын ХIХ гасырның соңгы чирегеннҽн ясый башлый. 

ХХ йҿз башы татар драматургиясе тарихын чорларга бүлеп 

караганда, беренче чор 1887-1905 елларны үз эченҽ ала. Бу елларга 

Г.Ильяси, Ф.Халиди, Г.Камал, Г.Исхакый һ.б. иҗатлары хас. 

Алар яңа чорда яңа жанрларга нигез салалар. Беренче драма һҽм 

комедиялҽрдҽ мҽгьрифҽтчелек ҽдҽбиятына хас шҽхес иреге, хатын-

кыз азатлыгы, мҽктҽп-мҽдрҽсҽ, тҽрбия, ҽхлак мҽсьҽлҽлҽре темаларъi 

гҽүдҽлҽнҽ. Драматурглар үз ҽсҽрлҽрен сентименталь ҽдҽбиятка хас 

алымнар, сыййфатлар белҽн баеталар. Шул ук вакытта сурҽтлҽү 

принциплары, алымнары, идея эчтҽлеге белҽн мҽгьрифҽтчелек 

ҽдҽбияты кысаларына сыймаган пьесалар мҽйданга килҽ, бу 

үзенчҽлеклҽр – татар ҽдҽбиятына тҿрек ҽдҽбиятының йогынтысы, 

тҽрҗемҽ ҽсҽрлҽр барлыкка килү белҽн аңлатыла. 

Татар драматургиясе тарихында икенче чор 1906 елдан башлана. 

Ул 1906-1911 еллар аралыгын үз эченҽ ала.  Беренче рус инкыйлабы, 

милли профессиональ театр барлыкка килҽ.  

1906 елның 22 апрелендҽ Уфада татар яшьлҽре кҿче белҽн Г. 

Исхакыйның «Ҿч хатын белҽн тормыш» драмасы рҽсми тҿстҽ сҽхнҽгҽ 
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куела, бу вакыйгадан соң ике атна узгач, Казанда «Шимбҽ» түгҽрҽге 

яшьлҽре тарафыннан Г.Камалның «Бехетсез егет», «Кызганыч бала», 

Г.Кҽрам тҽрҗемҽ иткҽн «Гыйшыйк бҽласе» пьесалары 

сҽхнҽлҽштерелҽ. Татарлар яшҽгҽн тҿбҽклҽрдҽ «Сҽйяр», «Нур» һ.б. 

театр труппалары барлыкка килҽ һҽм алар татар драматургиясен 

җанландырып җибҽрҽлҽр. Татар сҽхнҽсе ихтыяҗларын 

канҽгатьлҽндерү максатыннан, ҽдиплҽрнең рус, Кҿнбатыш Европа, 

тҿрек ҽдҽбиятларына мҿрҽҗагатъ итҽ. Н.Гоголь, А.Чехов, М.Горький 

һ.б. рус язучыларының пьесалары тҽрҗемҽ ителҽ; алардан ҽдҽби 

осталыкка ҿйрҽнү, кеше, аның яшҽешен гҽүдҽлҽндерүнең яңа 

принциплары, алымнары үзлҽштерелҽ. 

Татар драматургиясенең «театрлы» дҽверендҽ Г.Камал (1879- 

1933), Г.Исхакый (1878-1954), С.Рҽмиев (1880-1926), Ф.Ҽмирхан 

(1886-1926), Г.Колҽхмҽтов (1881-1918), И.Богданов (1886-1916), 

Ш.Саттаров (1887-1972), Г.Терегулов (1883-1938) һ.б. иҗатларында 

үз чорның актуаль һҽм мҿһим, алдынгы мҽсьҽлҽлҽре күтерелҽ. Иң 

беренче нҽүбҽттҽ феодаль торгынлыкка, наданлыкка, кадимчелеккҽ, 

иске карашлы, фанатик дин ҽһеллҽренҽ, ҽхлаксызлыкка каршы 

юнелдерелген пьесалар күплҽп языла. Нҽтиҗҽдҽ комедия жанры 

активлаша, сатирик комедия, водевиль кебек яңа формалар барлыкка 

килҽ. И.Богдановның «Помада мҽсьҽлесе» (1908), С.Рҽмиевнең 

«Низамлы мҽдрҽсе» (1908), Г.Камалның «Беренче театр» (1908), 

«Бүлҽк ҿчен» (1909), «Банкрот» (1911), «Безнең шҽһҽрнең серлҽре» 

(1911) пьесалары икенче чор драматургиясендҽ күренекле 

комедиялҽр булып, җҽмгыятьтҽге тискҽре күренешлҽрне, 

җитешсезлеклҽрне, иске тип сҽүдҽ буржуазиясен, рухи ярлылыкны 

фаш итҽлҽр. Җҽмгыять белҽн шҽхес арасындагы кискен каршылыкны 

тасвирлаган, социаль, сыйнфый кҿрҽш мҽсьҽлҽлҽрен яктырткан, 

искелек һҽм яңалык тартышларын күрсҽткҽн инкыйлаби эчтҽлекле 

драмалар иҗат ителҽ. Пролетар ҽдҽбият вҽкиле булган 

Г.Колҽхмҽтовның «Ике фикер» (1906), «Яшь гомер» (1908) 

пьесаларында ҽлеге проблемалар пролетар, марксистик идеология 



                                                                                90 

 

белҽн үрелеп тасвирлана, ҽлеге драмаларында кеше бҽхете, 

иҗтимагый, социаль гаделлек ҿчен кҿрҽшүче актив шҽхес 

концепциясенең фҽлсҽфи, эстетик нигезлҽре эшлҽнҽ, идея-тематик, 

форма яңалыгы күзҽтелҽ. Г.Исхакыйның «Алдым-бирдем» (1907), 

аеруча «Тартышу» (108) тарихи-инкыйлаби драмасында яңа тормыш, 

революцион кҿрҽш ҿчен үзен корбан иткҽн татар яшьлҽре үзҽккҽ 

куела. Г.Исхакыйның «Мҿгаллмм» (1908), С.Рҽмиевнең «Яшҽ, 

Зҿбҽйдҽ, яшим мин!» (1908), Ф.Ҽмирханның «Яшьлҽр» (1909), 

Ш.Саттаровның «Татар тҽгассеб вҽ җҽһалҽтенең корбаны» (1911), 

«Татар миллҽтен тҽрҽккый иттермҽүчелҽр» (1911) һ.б. драмаларда 

татар тормышын яңарту ҿчен кҽрҽш сурҽтлҽнҽ, халыкка, миллҽткҽ 

хезмҽт итү телҽге белҽн яшҽгҽн зыялы яшьлҽр тҿрле типлары 

тудырыла. Мондый рухтагы ҽсҽрлҽрдҽ геройларның рухи дҿньясына, 

психологик кичерешлҽренҽ игьтибар арта. Милли драматургиянең 

тематик киңлеклҽргҽ чыгуын, сҽхнҽ ҽсҽрлҽре язу осталыгын, сҽнгати 

яктан үсешен дҽлиллеген Г.Исхакыйның «Зҿлҽйха» (1907-1912, 

сҽхнҽгҽ куела 1917) ҽсҽре иҗат ителҽ. Пьесса татар халкы үткҽн 

тарихи юлның иң авыр, фаҗигале вакыйгаларын тасвирлый. Бу чор 

драматургиясе чынбарлыкны гҽүдҽлҽндерүнең реалистик тҿрен, 

ягьни тҽнкыйди реализм принципларын, алымнарын үзлҽштерү, шул 

ук вакытта мҽгьрифҽтчелек реализмы принципларын да кире какмый, 

романтизм методының билгелҽре, сыйфатлары аерым ҽсҽрлҽрдҽ 

чагыла. 

Татар драматургиясенең ҿченче чорында (1912-1917) иҗат иткҽн 

Ф.Ҽмирхан, Г.Исхакыйның дҿньяга карашларында, ҽдҽби-эстетик 

эзлҽнүлҽрендҽ яңарышлар, үзгҽрешлҽр барлыкка килҽ. М.Фҽйзи (189-

1928), Ш.Камал (1884-1942), Ф.Сҽйфи-Казанлы (1888-1937), 

К.Тинчурин (1887-1938), Ф.Бурнаш (1898-1942) һ.б. яңа кҿчлҽр килҽ. 

Тематик яктан, образ-характерлар тудыру алымнарына, конфликт 

тҿзелешенҽ нигезлҽнеп, чор драматургиясендҽ берниче юнҽлеш 

ассызыклана. Искелекне, бозыклыкны, татар тормышындагы 

җитешсезлеклерне фаш итүгҽ юнҽлтелгҽн, хатын-кыз азатлыгын, 
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шҽхес иреге, мҽгьрифҽт кебек мҽсьҽлҽлҽрне яклаган М.Фҽйзинең 

«Яшьлҽр алдатмыйлар» (1912), Ш.Камалның «Хаҗи ҽфҽнде ҿйлҽнҽ», 

(1915), Ф. Сҽйфи-Казанлының «Безнең заман» (1912), Ф.Бурнашның 

«Язмыш» (1914), «Сукбай» (1916) һ.б. пьесалары языла. Инкыйлаби, 

сыйнфый кҿрҽш, социаль каршылыклар икенче планга чыгарылып, 

татар халкының барлык социаль катлаулары берлҽшеп, миллҽтнең 

матди хҽлен ныгыту, мҽдҽниятен, мҽгарифен үстерү ҿчен барган 

кҿрҽшне гҽүдҽлҽндергҽн драмалар иҗат ителҽ (Ф.Ҽмирхан. 

«Тигезсезлҽр», 1913). Шушы рухта язылган Г. Исхакыйның 

«Мҿгаллим»е (1913) романтик драмасында шҽхси бҽхетеннҽн, 

мҽхҽббҽтеннҽн баш тартып, үзен миллҽткҽ, халыкка багышлаган 

мҿгаллим тормышы сурҽтлҽнҽ. Романтик иҗат ысулы ҿстенлек иткҽн 

М.Фҽйзинең драмаларында, аерым алганда «Кызганыч» (1913) 

мелодрамасында, мҽхҽббҽт хислҽре белҽн миллҽткҽ хезмҽт итү 

идеалы арасында калган укытучы хатын-кызның рухи кичерешлҽре, 

газаплары тасвирлана, шартлы-романтик мҽгьнҽгҽ ия булган идеаль 

образ тудырыла. Татар тормышын яктыртуга омтылган демократик 

яшьлҽр хҽрҽкҽтендҽге эчке каршылыклар, идеялҽр бҽрелешен 

сурҽтлҽгҽн, яшҽүнең фҽлсҽфи һҽм ҽхлакый нигезлҽрен тҿрлечҽ 

аңлаган яшьлҽр тибын тасвирлаган пьесалар языла: (К.Тинчурин. 

«Беренче чҽчҽклҽр», Ф.Сҽйфи-Казанлы. «Ямьсез тормыш», һ.б.) 

Ҽлеге ҽсҽрлҽрдҽ мҽхҽббҽт культы традициялҽре романтик рухта 

үстерелҽ. Бурыч белҽн хис каршылыгы арасында калган романтик 

геройның фаҗигале кичерешлҽре психологик киеренкелек белҽн 

сурҽтлҽнҽ. М.Фҽйзинең «Тҽкъдирнең шаяруы» (1913), 

К.Тинчуринның «Соңгы сҽлам» (1917) ҽсҽрлҽрендҽ Гыйсмҽт, Гҿлшат, 

Вахитларның үлеме үзлҽре яшҽгҽн тирҽлеккҽ, тҽртиплҽргҽ, ҽхлакый 

кануннарга протест, лҽгьнҽт булып яңгырый. Ҿченче чорның тагын 

бер үзенчҽлекле сыйфаты – гади халык тормышына, аның гореф-

гадҽтлҽренҽ, йолаларына, халык җырларына йҿз белҽн борылуы, 

ягъни халыкчанлык принцибының эчтҽлеге байый Аерым бер 

ҽсҽрлҽрдҽ ясалмалылыкка китерсҽ дҽ, социаль мҽсьҽлҽлҽргҽ, 
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иҗтимагый гаделсезлеклҽргҽ урын бирелҽ (М.Фҽйзи. «Авыл 

бҽйрҽме» (1915); «Галиябану» (1916); Ф.Бурнаш. «Яшь йҿрҽклҽр», 

(1917) һ.б.). 

Бу елларда драматургия татар халкының тарихына мҿрҽҗҽгать 

итҽ. Ф.Туйкин «Ватан каһарманнары» (1912), Гали Хҽйдҽрнең 

«Сҿембикҽ» исемле драмалар иҗат итҽ. Ҿченче чорда драма 

жанрының хҽлиткеч роль уйнавы, аның сатирик, психологик, тарихи, 

романтик, музыкаль драма кебек формалары туа; водевиль, 

трагикомедия белҽн жанр ягыннан тҿрлҽнҽ. Унынчы ел 

драматургиясе кеше, аның яшҽешен гҽүдҽлҽндерү принциплары, 

алымнары ягыннан катлаулана: романтизм куҽтлеге, романтизм белҽн 

реализмның табигый берлеге, романтизм белҽн сентиментализм 

синтезы күзҽтелҽ, реалистик эчтҽлек импрессионизм билгелҽре белҽн 

баетыла һ.б. Конфликт оештыру, образ-характерлар тудыру, 

сҽнгатьчҽ эшлҽнеш ягыннан драматургия җитлегҽ. 

ХХ йҿз башы татар драматургиясенең катлаулы үсеш юлы үтҽ. 

Унынчы елларга кадҽр формалашу дҽвере кичереп, алганнан соң 

үзенең үсеш тарихында яңа баскычка күтерелҽ. 

 

Галиҽсгар Камал 

(1879-1933) 

Г.Камал – реалистик татар драматургиясенҽ нигез салучы, 

хикҽяче һҽм шигырьлҽр авторы, тҽнкыйтьче, публицист, журналист, 

тҽрҗемҽче, рҽссам, театр эшлеклесе. 

Г.Камал «Госмания», «Халидия» һҽм «Мҿхҽммҽдия» мҽд-

рҽсҽлҽрендҽ, алар янындагы русчага ҿйрҽнү сыйныфларында укый. 

Ҽдҽбият, театр сҽнгате белҽн кызыксына, аеруча драматургиягҽ 

мҽхҽббҽте арта. Дини-ҽхлакый һҽм дҿньяви ҽсҽрлҽр белҽн таныша, 

К.Насыйри, Г.Ильяси, Ф.Халиди иҗатлары белҽн кызыксына. 

 Китап бастыра һҽм аны сату эшен оештыра. Г. Камалның милли 

ҽдҽбиятта иң яшь булган драма жанрына алына, беренче 

пьесаларында үзенҽ кадҽрге мҽгърифҽтчелек ҽдҽбиятының 
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традициялҽрен дҽвам иттерҽ. Драматург ҽдҽби иҗатындагы беренче 

тҽҗрибҽлҽре булган «Бҽхетсез егет» (1 нче вариант, 1898), «Ҿч 

бҽдбҽхет» (1900) пьесалары һҽм «Сабир хҽзрҽт, яки Гыйбрҽт» (1900, 

басыла: 1903) хикҽясендҽ үз чоры ҿчен иҗтимагый ҽһҽмияте булган, 

миллҽт язмышы белҽн бҽйле мҽгърифҽт һҽм ҽхлак мҽсьҽлҽлҽрен 

үзҽккҽ куя. Алар «Бҽхетсез егет»тҽ яңа фикерле Ҽхмҽт, ҽ икенче 

пьесада укымышлы, гыйлемнең тормыштагы файдасы турында 

уйланган һҽм бу яктан Мҽхмүткҽ каршы куеп сурҽтлҽнгҽн Гомҽр 

мисалларында раслана. Бала тҽрбиясе, шҽхес иреге һ.б. проб-

лемаларның Урта гасыр татар ҽдҽбияты традициялҽре, ислам 

мҽдҽнияте, дини кануннар белҽн бҽйлҽнеше күзҽтелҽ. Беренче 

пьесалардагы образларда схематизм, пассивлык, сюжет һҽм ком-

позициядҽге ясалмалылык, хҽрҽкҽткҽ караганда сҿйлҽп аңлатуы 

ҿстенлек итҽ. Шул ук вакытта аларда шактый ачык драматик 

конфликт, хҽрҽкҽт, геройларның психологик хҽлен сурҽтлҽүгҽ 

омтылыш, халыкка аңлаешлы саф татар теле билгелҽнҽ. «Сабир 

хҽзрҽт, яки Гыйбрҽт» ҽсҽрендҽ бозык, азгын, аталык хислҽреннҽн 

мҽхрүм Сабир хҽзрҽтнең тормышы укучыларга гыйбрҽт итеп сҿйлҽнҽ. 

Аңа керсез күңелле, яхшыны яманнан аера белүче, сабыр холыклы, 

гыйлемле, хуш табигатьле Габдулла мулла каршы куела. Хикҽянең 

финалында Урта гасыр ҽдҽбиятындагы гыйбрҽтле хикҽя алымнары 

күзҽтелҽ. 

Тҿрек ҽдибе Н.Кемал тарафыннан иҗат ителгҽн «Зҽваллы 

чужык» драмасының Г. Камалга  бик зур йогынты ясый. Ул аны 

«Кызганыч бала» (1898) исеме белҽн тҽрҗемҽ итҽ. Пьеса идея-эстетик 

үзенчҽлеклҽре белҽн мҽгърифҽтчелек ҽдҽбияты кысаларына сыеп 

бетми, ул XIX гасыр ахырында тҿрек ҽдҽбиятының романтик рухлы 

француз сүз сҽнгате йогынтысында булуы белҽн аңлатыла. 

«Кызганыч бала» романтик эчтҽлекле сентименталь драма ҽсҽре 

буларак билгеле. Бу сыйфатлар Гата белҽн Шҽфыйка арасындагы 

хис-тойгы, эш-гамҽллҽрне, мҽхҽббҽт язмышын тасвирлаганда 

ассызыклана. Пьесада рухи мҽхҽббҽт гҽүдҽлҽнҽ. Җан, рух белҽн 
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яраткан Шҽфыйканың фаҗигасе: атасының бурычларын түлҽү хакына 

Хҽлил патшага кияүгҽ чыгарга ризалык бирҽ, ачы газаптан авыруга 

сабыша, мҽхҽббҽт тарихы романтикларча хҽл ителҽ. 

Беренче рус инкыйлабы Г.Камал эшчҽнлеген активлаштырып 

җибҽрҽ, ул ныклап журналистлык эшчҽнлеге белҽн шҿгыльлҽнҽ 

башлый. 1906 елда демократик рухлы «Азат», ул ябылгач, «Азат 

халык» газеталарын нҽшер итүдҽ бик зур кҿч куя. Тукай белҽн 

берлектҽ «Яшен», «Ялт-Йолт» сатирик журналларда эшли. 

«Йолдыз»да хатлар бүлегенең сҽркҽтибе вазифаларын башкара. 

Ниһаять, Г.Камал театр сҽнгатен оештыра, һҽм ул эшне җайга салуда 

бик күп эш башкара – артист, режиссер, сҽхнҽ бизҽүче, драматург. Бу 

еллар иҗгимагый-сҽяси вакыйгалар, татар мҽдҽнияте, рухи 

Хҽятындагы үзгҽрешлҽр Г.Камал шҽхесенҽ, калҽменҽ зур йогынты 

ясый, ул рус, Кҿнбатыш Аурупа драматурглары иҗатын җентеклҽп 

ҿйрҽнҽ. Шушы шартларда Г.Камал ныклап иҗат эшенҽ кереп китҽ, 

үзенең башлангыч чор ҽсҽрлҽренҽ тҽнкыйть күзе белҽн карап, икенче 

вариантын яза. Мондый рухтагы пьесаларның берсе – «Бҽхетсез егет» 

(1907) драмасы. Ҽсҽрдҽ тҿп герой Закир белҽн бҽйле фаҗигале 

вакыйгалар сурҽтлҽнҽ. Пьесада яшь буынны тҽрбиялҽү мҽсьҽлҽсе 

куела һҽм, беренче варианттан аермалы буларак, Закирның 

фаҗигасендҽ ата-анасы, аларның баланы тҽрбия итҽ белмҽве гаепле 

дигҽн фикер үткҽрелҽ. Кҽрим, Җҽмилҽ образлары, аларның бала 

тҽрбиясе мҽсьҽлҽсенҽ карашлары, яңаруга йҿз тоткан татар 

тормышына мҿнҽсҽбҽт ассызыклана. Пьесада бу гаилҽгҽ каршы куеп 

сурҽтлҽнгҽн Сҽгыйт Сабитовлар тормышы, яшҽү рҽвеше, кҿнитеше, 

Гайшҽ һҽм Ҽхмҽтлҽрдҽ авторның уңай идеаллары гҽүдҽлҽнҽ. Гайни, 

жуликлар образында җҽмгыять тудырган тискҽре күренешлҽр чагыла. 

Закирның каршылыклы хис-кичерешлҽрен, күңел дҿньясын ачуда 

ҽдип психологизм тҿрлҽренҽ мҿрҽҗҽгать итҽ. Отышлы итеп монолог, 

сюжет-композицион яктан тҿзеклеге кулланыла. Драма тҽнкыйди 

реализм билгелҽре белҽн баетылып мҽгърифҽтчелек реализмы ҽсҽре 

буларак кабул ителҽ. 
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«Уйнаш» (1910) драмасы – шулай ук «Ҿч бҽдбҽхет» пьесасының 

эшкҽртелгҽн варианты. Анда хатын-кыз темасы сурҽтлҽнҽ. Шҽхес 

азатлыгы, гаилҽ бҽхете, мҽхҽббҽт, рухи һҽм матди байлык мҽсьҽлҽлҽр 

куела. Ҽсҽр кешенең иреккҽ, бҽхеткҽ омтылыш хисе белҽн бҿтен 

нҽрсҽне акча, мал белҽн хҽл итүчелҽрнең кыргый, кешелексез 

сыйфатлары каршылыгына корылган. Бер якта – мҽхҽббҽткҽ, гаилҽ 

бҽхетенҽ омтылган Сҽрбиҗамал, ҽ икенче якта аны үзлҽре корган 

тозакка тҿшерү ҿчен акчаны эшкҽ җиккҽн бозык Ҽнвҽр, ялганчы, 

явыз Мҽгълифҽ карчык, кешелексез, мҽкерле Фҽтхерахман. 

Сҽрбиҗамал фаҗигасе пьесада кара, караңгылык кебек символик 

тҿслҽр, хыялый шҽүлҽлҽр, табигатьнең гадҽттҽн тыш күренешлҽре – 

яшен, күк күкрҽү, җил сызгыру белҽн тирҽнҽйтелҽ. 

Г.Камал гаилҽ тормышы материалында ҽхлак мҽсьҽлҽлҽрен 

күтҽргҽн «Каениш» драмасын 1912 елда иҗат итҽ.. Усал каенана 

Бҽдигыльҗҽмалның җинел акылы, кҿнчелеге аркасында гаилҽдҽ 

туган ыгы-зыгы, күңелсез хҽллҽр тасвирлана: кызы Гҿлҗамал 

язмышында да аның холыксызлыгы тискҽре роль уйный, улы 

Ибраһим гаилҽсен таркалу куркынычы алдына куя. Габделкҽрим, 

Гҿлҗамал образларында чиста күңеллелек, аек акыл, сабыр холык 

хуплана.  

Г.Камалның приказчиклар яшҽешеннҽн алынган «Дҽҗҗал» 

(1912) пьесасы. Анда яхшы күңелле, эчкерсез, намуслы Ҽхмҽт, хҿсет-

лек, тар күңеллелек, үчлек корбанына ҽверелеп, эчкечелеккҽ бирелҽ, 

гаилҽсеннҽн, эш урыныннан мҽхрүм калу вакыйгасы тасвирлана. 

Кешелҽрдҽге кҿнчелек, икейҿзлелек, ихтыярсызлык, бүтҽннҽр 

исҽбенҽ яхшы тормыш корырга ниятлҽү, хҽмергҽ бирелү кебек 

күренешлҽр, тискҽре сыйфатлар, омтылышлар кире кагыла. 

Г.Камал комедия жанрында аеруча уңышлы эшли, комедия 

остасы буларак таныла. Аның сҽбҽплҽре: драмаларында комедиячел 

ситуациялҽрне сурҽтлҽүдҽ тҽҗрибҽ туплау; илдҽге үзгҽрешлҽрнең, 

тарихи вакыйгаларның аңа тҽэсире, ҽдҽби-эстетик карашларының 

үсеше; кискен рухи, иҗтимагый яңару юлына баскан милли хҽятга 
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комедия жанры ҿчен отышлы булган тормыш материалының тулып 

ятуы һ.б. 

Татар дҿньясындагы демократик үзгҽрешлҽрнең берсе – беренче 

тапкыр театр уйналу вакыйгасын һҽм аңа бҽйле рҽвештҽ иске, 

феодаль-патриархаль тҽртиплҽр хҿкем сҿргҽн сҽүдҽгҽр Хҽмзҽ бай 

гаилҽсендҽге хҽллҽрне, күренешлҽрне гҽүдҽлҽндергҽн «Беренче 

театр» (1908) комедиясе барлыкка килҽ. Ҽсҽрнең тҿп һҽм ярдҽмче 

конфликтларын пьесада  түбҽндҽге образлар тудыра: Вҽли, Факиһҽ 

һҽм Хҽбибрахман, Гафифҽ, Биби. Ҽсҽрдҽ сурҽтлҽнгҽн вакыйгалар 

реаль җирлек, аларда чагылган тормыш дҿреслеге. Пьесаның 

сҽнгатьчҽ эшлҽнеше итеп: комик хҽл, ситуациялҽр, сүз уйнату, 

арттыру, санап китү һҽм башка сатирик алымнарны атарга була. 

Г.Камалның тагын бер ҽсҽре – байлык, мал-мҿлкҽт, кием-салым 

колы булу, мещанлыкка каршы юнҽлдергҽн сатирик юнҽлешле 

«Бүлҽк ҿчен» (1909) комедиясе. Пьесада күтҽрелгҽн мҽсьҽлҽлҽр итеп 

– милли чынбарлыктагы яңалык хҽрҽкҽтен тоя башлаган улы шҽкерт 

Габдуллаҗанны ҿйлҽндерү уңае белҽн баеп калырга ниятлҽгҽн 

Хҽмидҽнең икейҿзлелеге, ата-ана, балалык хислҽреннҽн мҽхрүм 

булуы, намуссызлыгы, искергҽн гореф-гадҽтлҽрне үз максатларына 

буйсындырырга омтылуы фаш ителҽ. Бу вакыйгага гаилҽ башлыгы 

сҽүдҽгҽр Ҽхмҽтҗанның мҿнҽсҽбҽте, аның борчылу сҽбҽбе: туй 

чыгымнарыннан артык зур була. Комедиядҽ ике як арасындагы 

каршылыкның чишелеше күрсҽтелҽ. Хҽмидҽ үзенең комсызлыгы 

аркасында  комедиячел хҽлдҽ кала.  

Иске тип сҽүдҽ буржуазиясенҽ, аның яшҽү рҽвешенҽ, түбҽн 

ҽхлагына, мещанлык тормышына каршы юнҽлдерелгҽн тагын бер 

ҽсҽре – «Банкрот» (1911) комедиясе. Пьесада сҽүдҽгҽр Сираҗетдин 

Туктагаевның, ялган банкротлыкка чыгып, хҽйлҽ юлы белҽн зур 

табыш алу вакыйгасы һҽм аның реаль җирлеге сурҽтлҽнҽ. Ҽлеге 

пьесада уңай зат ролен феодаль-мещан ҽхлагыннан, яшҽү мҽгънҽсен 

акча, байлыкка, капиталга кайтарып калдырган иске тип 

сҽүдҽгҽрлҽрдҽн ачы итеп кҿлү күренеше күзҽтелҽ. Анда намус-
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сызлык, комагайлык, икейҿзлелек, алдакчылык, түбҽн җанлылык 

кебек сыйфатлар фаш ителҽ. Ҽсҽрнең идея-эчтҽлеген тирҽнҽйтүче 

ярдҽмче персонаж доктор образы, ул Сираҗетдинның икенче сыңары 

була. Комедиянең күбрҽк хатын-кызлар катнашкан күренешлҽрендҽ 

тҿрле катлау, тҿркемнҽрнең эчке дҿньясы, уй-фикерлҽре, телҽк-

ниятлҽре, яшҽү рҽвеше гҽүдҽлҽнҽ. Алар арасындагы хҿсетлек, 

икейҿзлелек, мҽгънҽсезлек, гайбҽт, нахак сҿйлҽү тҽнкыйтьлҽнҽ. Шул 

ук вакытта гаилҽ туганлык, дуслык, ир-хатын мҿнҽсҽбҽтлҽренең дҽ 

ялганга корылуы фаш ителҽ. Ҽсҽрдҽ күтҽрелгҽн мҽсьҽлҽлҽр заманча 

яңгыраш ала.  

Ҽдипнең иске, милли чынбарлыктагы ямьсез, тискҽре 

күренешлҽрдҽн, артталыктан, кадимчелектҽн, бозыклыктан ачы 

кҿлгҽн тагын бер ҽсҽре – «Безнең шҽһҽрнең серлҽре» (1911) 

комедиясе. Пьесаның үзенчҽлекле сюжеты һҽм композициясе бар. Ул 

– бер бҿтен сюжетка корылмыйча, аерым күренешлҽрдҽн тора, 

Казанга ҿйлҽнергҽ килгҽн Себер бае һҽм аңа ияреп йҿри торган 

яучыны комедиядҽ сурҽтлҽнгҽн күренешлҽр үзара бҽйлҽп торулар. 

«Җҽмгыяте хҽйриядҽ», «Ресторанда», «Клубта», «Базар чатында», 

«Ҽдҽбият кичҽсендҽ җҽнҗал» күренешлҽрендҽ ҽдип үзе яшҽгҽн 

җҽмгыятьтҽге җитешсезлеклҽрне, кимчелеклҽрне сатира һҽм кҿлү 

алымнары ярдҽмендҽ калкулатып, зурайтып сурҽтли һҽм фаш итҽ. 

Г.Камал драматургиясен жанр ягыннан тҿрлҽндереп, баетып 

җибҽргҽн «Ҿйлҽнҽм!.. Ник ҿйлҽндем?» (1915, басыла: 1918) траги-

комедиясе. Ул, үзендҽ комизм элементларын да, трагизм эле-

ментларын да берлҽштергҽн сҽхнҽ ҽсҽре буларак билгеле. Автор бу 

пьесасында драматургиянең тормыш-чынбарлыгын сурҽтли, жанр 

мҿмкинлеклҽрен киңҽйтүгҽ омтыла. Трагикомедиянең беренче 

ҿлешендҽ, аеруча икенче күренештҽ катнашучының бер генҽ булуы, 

пьеса-монолог яралгылары күзҽтелҽ; характерны үстерҽ, фикерне 

тирҽнҽйтҽ. Ул Г.Тукайның «Ҿйлҽнү – түгел сҿйлҽнү» шигыренҽ 

мҿрҽҗҽгать итҽ. Ҽсҽрдҽ градация, антитеза алымнарын отышлы 

кулланыла. Пьесада образлар системасыннан үзҽк герой Ҽхмҽт 
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ҿйлҽнгҽннҽн соң туган хҽл, гаилҽ тормышы, анын яшҽү рҽвеше, авыр 

кҿнитеше автор тарафыннан күз яше аралаш кҿлү алымы ярдҽмендҽ 

сурҽтлҽнҽ. Ҽсҽр исеменең иронияле яңгырашы, пьесаның идея 

эчтҽлеге белҽн бҽйлҽнҽ. 

Г.Камал драма һҽм комедиялҽренең бай сҽхнҽ тарихы бар. Ул 

ҽдҽби тҽнкыйтьне формалаштыруда үзеннҽн лаеклы ҿлеш кертҽ, 

Камалның бу тҿр иҗатында реалистик тҽнкыйть сыйфатлары 

ассызыклана. Драматургның ҽдҽби эшчҽнлеге турында Г.Тукай, 

Ф.Ҽмирхан, Г.Кариевның тҽнкыйди язмалары. М.Гайнуллин, 

И.Нуруллин, А.Ҽхмҽдуллин, Н.Ханзафаров, Г.Арсланов, 

Ҽ.Закирҗанов, Р.Харрасова, Т. Гыйлҽҗев һ.б. ның Г.Камал иҗатын 

фҽнни-гыйльми тикшеренүгҽ керткҽн ҿлешлҽре, аларның 

хезмҽтлҽрендҽ Г.Камалның татар ҽдҽбияты тарихында үз урыны бар 

икҽнлеген ассызыклый. 

 

Белемнҽрне тикшерҥ ҿчен сораулар һҽм биремнҽр 

Г.Камалны драматург итеп формалаштырган ҽдҽби-мҽдҽни, 

милли-иҗтимагый җирлекне атагыз? 

Ҽдип иҗатында үзенҽ кадҽрге ҽдҽбиятның нинди традициялҽре 

дҽвам иттерелҽ? 

Г. Камал һҽм Г. Тукай сатирик ҽсҽрлҽренең уртак кҿлү, фаш итү 

объектларын билгелҽгез? 

«Безнең шҽһҽрнең серлҽре» комедиясендҽ конфликт үзенчҽлеге, 

тҿп һҽм ярдҽмче каршылыкларны билгелҽгез? 

Г. Камал комедиялҽрендҽ актив файдаланылган кҿлке тудыру 

алымнарын аерып чыгарыгыз. 

Драматург иҗатындагы кайсы каһарманнарның прототиплары 

билгелез? 

Ҽдип мирасында милли чынбарлыкны яңартуның нинди юллары 

тҽкъдим ителҽ? 

Г. Камалның ҽсҽрлҽре нинди ҽдҽби юнҽлеш кысаларында иҗат 

ителҽ? 
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«Ҿч бҽдбҽхет» һҽм «Уйнаш» драмаларының сюжет 

вакыйгаларын билгелҽгез, идея-эстетик катламнарында тҿп 

аерымлыкларны табыгыз, аларны күрсҽтүче таблица тҿзегез. 

 

Гамҽли биремнҽр 

Г. Камал – драматург һҽм хикҽяче 

Г. Камалны күренекле драматург итеп формалаштырган ҽдҽби-

мҽдҽни җирлек, тарихи вакыйгалар. Аның журналистлык эшчҽнлеге. 

Ҽдипнең милли драматургияне һҽм милли профессиональ театрны 

үстерүгҽ керткҽн ҿлеше. 

Ҽдипнең башлангыч чор иҗаты, беренче драма ҽсҽрлҽрендҽ 

(«Бҽхетсез егет», «Ҿч бҽдбҽхет», «Кызганыч бала») Урта гасыр татар 

һҽм тҿрек ҽдҽбиятларының йогынтысы. Драмаларда күтҽрелгҽн 

мҽсьҽлҽлҽр, аларның сҽнгатьчҽ хҽл ителеше. 

«Бҽхетсез егет» (2 нче вариант), «Уйнаш» пьесаларында 

драматик шҽхеслҽр. Икенче вариант ҽсҽрлҽрендҽ сюжет һҽм харак-

терлар бирелешендҽге аермалыклар. Сюжет нигезендҽ яткан конф-

ликт үзенчҽлеге. 

Г. Камал – хикҽяче. «Сабир хҽзрҽт, яки Гыйбрҽт», «Күгҽргҽн 

алтыннар» хикҽялҽренең ҽдҽби-эстетик тамырлары. Милли чын-

барлыкта кеше характерындагы кимчелеклҽрне кире кагу мак-

сатыннан кулланылган алымнар һҽм чаралар. 

Г. Камал – комедия остасы 

Г. Камал иҗатында сатираның үсеше, аның социаль җирлеге. 

«Беренче театр» комедиясе. Пьесада тҿп һҽм ярдҽмче каршылыклар, 

автор тудырган образлар, автор тарафыннан расланган дҿреслек, 

үткҽрелгҽн фикерлҽр. 

Ҽдипнең «Банкрот» һҽм «Бүлҽк ҿчен» комедиялҽре. Ҽсҽрлҽрнең 

язылу тарихы. Пьесаларда комедиографның чагылдыру ҿлкҽсе; ачы 

кҿлү һҽм фаш итү объектлары; кҿлке тудыру алымнары һҽм 

чаралары. 
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«Безнең шҽһҽрнең серлҽре» комедиясе, сюжет һҽм композиция 

үзенчҽлеге. Ҽсҽрдҽ Г.Камал тҽнкыйтьлҽгҽн татар тормышындагы тҿп 

кимчелеклҽр, җитешсезлеклҽр. 

 

Галиҽсгар Камал иҗаты буенча тест 

1. Г.Камалның туган елы. 

а) 1859 

б) 1878 

в) 1880 

г) 1879 

2. Г.Камал белем алмаган мҽдрҽсҽ. 

а) Күл буе мҽдрҽсҽсе 

б) «Мҿхҽммҽдия» 

в) «Халидия» 

г) «Госмания» 

3. Г.Камалның иҗади һҽм шҽхси якын дусты. 

а) Ш.Мҿхҽммҽдъяров 

б) Ш.Бабич 

в) М.Гафури 

г) Г.Тукай 

4. Г.Камал мҿхҽррирлек иткҽн газета. 

а) «Йолдыз» 

б) «Азат халык» 

в) «Вакыт» 

г) «Таң йолдызы» 

5. Г.Камалның тҽнкыйди язмаларына киң урын биргҽн матбугат 

органы. 

а) «Казан мҿхбире» 

б) «Таң йолдызы» 

в) «Йолдыз» 

г) «Кояш» 

6. Г.Камал эшлҽгҽн сатирик журнал. 



                                                                                101 

 

а) «Карчыга» 

б) «Ялт-Йолт» 

в) «Туп» 

г) «Ҽлгасрелҗҽдит» 

7. Г.Камалның Казанда беренче тапкыр рҽсми тҿстҽ уйналган 

пьесасы. 

а) «Бҽхетсез егет» 

б) «Беренче театр» 

в) «Банкрот» 

г) «Уйнаш» 

8. Г.Камалның вакыйга һҽм урын берлеге сакланган ҽсҽре. 

а) «Бҽхетсез егет» 

б) «Безнең шҽһҽрнең серлҽре» 

в) «Беренче театр» 

9. «Бҽхетсез егет» драмасында күтҽрелгҽн мҽсьҽлҽ 

а) хатын-кыз азатлыгы 

б) миллҽт язмышы 

в)  тҽрбия, ҽхлак 

г) сыйнфый кҿрҽш 

10. «Бүлҽк ҿчен» комедиясенең каһарманы. 

а) Гафифҽ 

б) Гарифҽ 

в) Хҽмидҽ 

г) Җҽмилҽ 

д) Сҽрбиҗамал 
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Нуруллин И. ХХ йҿз башы татар ҽдҽбияты. – Казан: Татар. кит. 

нҽшр., 1982. –  ББ. 57-82. 
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Гыйлҽҗев Т. Галиҽскар Камалның башлангыч чор 

драматургиясе: традициялҽр һҽм багланышлар (Ҽдипнең тууына 125 

ел тулу уңае белҽн))/ Ҽдҽби мирас: тарих һҽм заман. –  Казан: Татар 

кит.нҽшр., 2005. –  ББ. 154-161 

Закирҗанов Ҽ. Драматурглар иҗатын монографик ҿйрҽнү 

(Г.Камал иҗаты мисалында) /Мҽктҽптҽ татар ҽдҽбиятын укыту 

мҽсьҽлалҽре. – Казан: Мастер–Лайн, 1997. – ББ.31-53. 

Закирҗанов Ҽ. Хҽзерге татар драматургиясендҽ Г.Камал 

традициялҽре// Заман белҽн бергҽ. –  Казан: Татар. кит. нҽшр., 2004. – 

ББ. 81-90. 

Мирхҽйдҽр Фҽйзи 

(1891-1928) 

Мирхҽйдҽр Фҽйзи татар ҽдҽбияты тарихында драматург буларак 

урын ала, шулай ук шигырь һҽм хикҽя жанрларында да уңышлы 

эшли. Аның тормыш сукмаклары Оренбург губернасы Орск ҿязе 

Күкшел авылыннан башлана. Мирхҽйдҽрнең яшүсмер еллары 

Оренбург, Урал, Башкортстан якларындагы матур табигать коча-

гында үтҽ, булачак ҽдипкҽ аның йогынтысы – сихри матурлык, 

гүзҽллек, моң һ.б. күренешлҽр тҽэсир итҽ. Орскта, Оренбургтагы 

«Хҿсҽения» мҽдрҽсҽлҽрендҽ укый, шҽкертлек елларында К.Насыйри 

ҽсҽрлҽре, гарҽп, фарсы телендҽге китаплар белҽн таныша. Г.Тукай, М. 

Гафури поэзиялҽре йогынтысында кулына калҽм ала. Татар драма-

тургиясе ҿлкҽсендҽ беренче тҽҗрибҽлҽре: «Татар туе» (1905), «Ике 

Хҽсҽн» (1909) пьесалары тора. Унынчы елларда матбугат битлҽрендҽ 

шигырьлҽр бастыра, аларны «Минем шигырьлҽрем» (1912), «Яшь 

күңел» (1913) исемнҽре астында туплап, китап итеп бастырып чыгара. 

Шагыйрь поэзиясендҽ сҽнгатьчҽ фикерлҽүнең романтик тҿре 

ҿстенлек итҽ. Аның шигъриятендҽ сҿю-сҿелү хислҽрен олылаган, 

зурлаган, табигать күренешлҽренең, пейзаж матурлыгын, сихри 

гүзҽллеген күреп сокланган, аның белҽн хозурланган лирик геройның 

хис-кичерешлҽрен тасвирлауга зур урын бирҽ. Ҽдип шигъриятендҽ 

замандашларыннан аермалы буларак, рухи мирасында калку 
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гҽүдҽлҽнгҽн авыл, дуслык мотивлары зур урын ала. Авыл табигатенҽ, 

кешелҽрнең физик ныклыгына, рухи сафлыгына, табигыйлегенҽ, 

хезмҽт романтикасына дан җырлаган («Хҽйран булам», 1912; «Чҽчҽк 

җыры», 1912; «Табигать манзарасы», 1912; «Җҽйге тҿн», 1915; 

«Гыйшык», 1912; «Егетлҽр», 1912; «Чын дуст», 1912; «Дустым ҿчен 

(Фҽлҽк)», 1912; «Печҽн чапканда», 1915 һ.б). «Габдулла ҽфҽнде 

Тукаев намына» ҽсҽрендҽ шигъри остазы Тукайның романтик образы 

иҗат ителҽ, ул халыкка, миллҽткҽ хезмҽт итүнең идеалы буларак 

гҽүдҽлҽнҽ. М.Фҽйзи шигърияте унынчы елларда идея-эстетик яктан 

катлаулана, психологик анализ тирҽнҽя. Аурупа-рус ҽдҽбиятларында 

формалашкан модернистик агымнардан экзистенциализм, 

экспрессионизм билгелҽре, аларга хас сурҽтлҽү чаралары ярдҽмендҽ 

лирик геройның каршылыклы, газаплы кичерешлҽре тасвирлана. «Үз 

иркемҽ куй» (1912), «Соңгы телҽк» (1912), «Рҽхҽт кайда?» (1912), 

«Бҽхет» (1912), «Зарлану» (1913) шигырьлҽрендҽ экзистенция 

баскычындагы геройның кичерешлҽре сурҽтлҽнҽ. Ҽлеге үзенчҽлеклҽр 

бу еллар матур ҽдҽбиятында күзҽтелгҽн эзлҽнүлҽр, тҽҗрибҽлҽр белҽн 

бҽйле була. Лирик геройның туган ягын, илен яратуы үз халкы белҽн 

горурлануы, милли хислҽр белҽн үрелеп китҽ («Илем», 1915). 

М.Фҽйзи иҗаты сандугач, былбыл, таң, гҿл, тҿн, йолдыз, алтын тҽхет, 

нур, бҽйрҽм, диңгез, давыл, җил, яшен кебек традицион-символик 

образлар белҽн баетыла. Аның шигъриятендҽ Г.Тукай, Ш.Бабич, 

Дҽрдемҽнд, С.Рҽмиев иҗатлары белҽн уртак мотивлар, Кҿнбатыш 

Аурупа, рус романтизмы традициялҽре гҽүдҽлҽнҽ. Фольклорчы 

М.Фҽйзинең халык җырларын туплап, тематик яктан тҿркемлҽп, 

«Халык җырлары» (1915) исемендҽ бастырып чыгара. Аларны 

теоретик яктан ҿйрҽнүгҽ омтыла: җырларның жанрлар системасы, 

тематикасы, башкарылу формасы, шигырь юлларының эчке 

мҽгънҽсен бҽйли һ.б. 

М.Фҽйзи драматургия ҿлкҽсендҽ уңышлы эшли, бу тҿрдҽ 

үзенчҽлекле пьесалар иҗат итеп, үз сукмагын булдыра. Кадим-

челеккҽ, искелеккҽ, бозыклыкка, искергҽн гореф-гадҽтлҽрне фаш 
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итүгҽ юнҽлдерелгҽн «Яшьлҽр алдатмыйлар» (1911, басыла: 1919) 

водевиле дҿнья күрҽ. Анда мҽзҽк ситуация сурҽтлҽнҽ, ҽсҽр 

конфликты «аталар» һҽм «балалар» каршылыгына корыла. 

Яшьлҽрнең тапкырлыгы, зирҽк акылы хуплана. Ике арада барлыкка 

килгҽн каршылыкта, Гали хҽзрҽт, Сҽлимҽлҽрнең җиңелеп, Мҽгърүфҽ, 

Шакир ҿстенлек ала, каһарманнарның яңа характер сыйфатлары 

ачылып китҽ. Комедия талантлы калҽм белҽн языла, авторның 

характерлар тудырудагы осталыгы, герой мҿнҽсҽбҽтлҽренең 

тормышчанлыгы, композицион бҿтенлек күзҽтелҽ. 

Фаҗигале мҽхҽббҽт тарихын сурҽтлҽгҽн «Кызганыч» (1913, 

басыла: 1914) сентименталь драмасын ҽдип 1913 елда яза һҽм 1914 

елда нҽшриятта бастырып чыгара. Ҽсҽр сюжеты нигезендҽ «аталар» 

һҽм «балалар» каршылыгы, милли хислҽр белҽн байлыкка омтылу 

ята. Ул бурыч һҽм хис, акыл һҽм йҿрҽк омтылышларының 

каршылыгы кебек ярдҽмче конфликтлар белҽн тирҽнҽйтелҽ. Шҽхес 

иреге, кешенең бҽхеткҽ, мҽхҽббҽткҽ хокукы мҽсьҽлҽлҽренең «аталар» 

һҽм «балалар» тартышы, миллҽткҽ, халыкка хезмҽт итү проблемалары 

белҽн үрелеп китҽ. Бу яктан Гҽүһҽр белҽн Заһидны берлҽштергҽн, ата 

белҽн улны каршы куйган сыйфатлар барлыкка килҽ. Сҿлҽйман акыл 

белҽн яшҽү, ҿйлҽнү фҽлсҽфҽсен, акылны хискҽ каршы куя. Ҽсҽрнең 

сҽнгатьчҽ эшлҽнешендҽ үзҽктҽ илаһи мҽхҽббҽт культы куела. 

Геройларның хис-тойгылары, кичерешлҽре, күңел дҿньясы 

калкуландырыла. Пейзаж, табигать күренешлҽре, музыка, мҽхҽббҽт 

символы – сандугач сайраулары фонында сҿю, гыйшык хислҽре 

гҽүдҽлҽнҽ. Ҽдип сентименталь ҽдҽбиятка хас алымнарга мҿрҽҗҽгать 

итҽ: ачы күз яшьлҽре, аһ-зарлары, кайгылы, хҽсрҽтле күңел 

кичерешлҽре, хат һ.б. Гҽүһҽр, Сҿлҽйманнарның күңел-хис кешелҽре 

тасвирлана, гомумҽн, хис культына урын бирелҽ. Пьеса романтизм 

һҽм сентиментализм синтезы рҽвешендҽ иҗат ителҽ. 

М.Фҽйзи иҗатына француз ҽдҽбиятының кҿчле йогынтысында 

булган тҿрек ҽдҽбияты уңай тҽэсир ясый. Аурупа ҽдҽбиятларында 

сурҽтлҽнеп киленгҽн хҽл-ҽхвҽлне драматург татар җирлегенҽ күчерҽ. 
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Язуның илаһи мҽхҽббҽткҽ бҽйле романтик геройларның күңел 

дҿньясындагы рухи кичерешлҽрен сызлану фҽлсҽфҽсе яссылыгында 

тасвирлаган тагын бер ҽсҽре – «Тҽкъдирнең шаяруы» (1913) пьесасы. 

Ҽсҽрнең жанр сыйфатлары, сюжеты, конфликт үзенчҽлегендҽ яшьли 

кияүгҽ чыгып та, олы мҽхҽббҽтен саклап кала алган изге күңелле, саф 

йҿрҽкле, тугрылыклы, фидакарь Мҿршидҽ образы тора. Ире Гыйсмҽт 

бҽхете хакына үз мҽхҽббҽтен генҽ түгел, тормышын да корбан итҽргҽ 

ҽзер була. Алдагы гомер юлында мҽхҽббҽтен очраткан Гыйсмҽтнең 

рухи газаплары, кичерешлҽренең тирҽнлеге ассызыклана. 

 «Кызганыч» драмасында күтҽрелгҽн акыл белҽн ярату-сҿю 

фҽлсҽфҽсенең бу ҽсҽрдҽ дҽ үзенчҽлекле үстерелеш һҽм аңа авторның 

мҿнҽсҽбҽте үз урын таба. Тҽкъдир, язмыш аларны зур сынау алдында 

калдыра. Кызгану хисе мҽхҽббҽт хисен вакытлыча җиңҽ. Чарасызлык, 

тормыш гаделсезлеге, кара язмыш кочагына ыргытылган Гыйсмҽт 

яну-кҿю, авыру ала, ҽ Гҿлшат чахоткага сабыша. Пьеса финалында 

фаҗигалелек куертыла: гомеренең соңгы минутларын кичергҽн 

Гҿлшаттан хат алган Гыйсмҽт үлҽ, Мҿршидҽ һушын югалтып, иренең 

үле гҽүдҽсенҽ егыла. Автор мҽхҽббҽт фаҗигасен иске тормыш 

тҽртиплҽре белҽн бҽйлҽргҽ омтыла. Мелодраманы драматургның үз 

ҽсҽре «Кызганыч» һҽм К.Тинчуринның «Соңгы сҽлам» пьесасы белҽн 

бҽйлҽп карарга була. 

М.Фҽйзинең «Авыл бҽйрҽме» (1915) пьесасында, авыл тормышы 

күренешлҽре җанландырыла. Ҽсҽр жанр ягыннан музыкаль 

комедиягҽ якын тора. Пьеса конфликты ярсу, шашкын, бунтарь 

йҿрҽкле яшьлҽр белҽн аталар арасындагы каршылыкка корылган, аны 

автор яңа тормыш белҽн иске тормыш тартышы рҽвешендҽ бирергҽ 

омтыла. Анда реалистик элементларга да урын бирелҽ. Яшь күңелле, 

шаян, яңалыкка омтылган Ҽхмҽдулла образы үз хатыны Шҽфкыйга 

каршы куелып сурҽтлҽнҽ. Заманның алдынгы яшьлҽре буларак калада 

укыган Йосыф, шҽһҽр егете Заһид тҽкъдим ителҽ. Тапкыр, җор телле, 

шаян Шҽйхинең җанлы образы тудырыла. Иске тормыш сагында 
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торучы «аталар», тискҽре кҿчлҽрнең эш-гамҽллҽре, яшьлҽрнең аларга 

каршы протесты ҽсҽрдҽ абстракт рҽвештҽ күрсҽтелҽ. 

Драмада яшьлеккҽ, саф күңеллелеккҽ, рухи азатлыкка, яңа 

тормышка, тапкырлыкка дан җырлана. Пьесаның сҽнгатьчҽ эш-

лҽнеше: уен-кҿлке, мҽзҽклҽр, такмаклар, халык җырлары, биюлҽр, 

гади халык тормышыннан алынган этнографик детальлҽр, гореф-

гадҽтлҽр, йолалар белҽн баетыла. Сюжет җеплҽре таркаулана. 

М.Фҽйзинең XX йҿз башы драматургиясенең даны һҽм таҗы 

булган «Галиябану» музыкаль драмасы 1916 елда дҿнья күрҽ. 

Пьесаның жанр үзенчҽлеге, сюжет һҽм композициясе бҿтен, камил. 

Драманың образлар системасы: кеше образлары (тҿп, ярдҽмче, эпи-

зодик, җыелма, аталучы), ясалма образлар (хат, җыр, шҽл һ.б.). Ҽсҽр 

конфликты олы мҽхҽббҽт хислҽре белҽн чынбарлык, иҗтимагый 

гаделсезлек каршылыгына корылган. Пьесада гади авыл яшьлҽренең 

күңел матурлыгына, рухи ныклыгына, саф керсез хислҽренҽ дан 

җырлана. Исмҽгыйльдҽге мин-минлек, тҽкҽбберлек, дуамаллык, үзен-

үзе ярату, миһербансызлыкның социаль хҽл белҽн мотивлаштырыла. 

Чишелештҽ Исмҽгыйль һҽм Хҽлилнең яңа сыйфатлары ачылып китҽ. 

Дҿреслекнең, байлыкка омтылышның ачысы Бҽдри, Галимҽдҽ 

гҽүдҽлҽнҽ. Мҽхҽббҽт хисенең илаһилыгы, зурлыгы раслана. Пьесада 

реалистик һҽм романтик алымнарның синтезы күзҽтелҽ. Акча, байлык 

тирҽсендҽ барган күренешлҽрдҽ реализмның ҿстенлеге ачыклана. 

Мҽхҽббҽт темасын тасвирлаган картиналарда романтик алымнар, 

чаралар чагылышы, халык авыз иҗатыннан, мҽхҽббҽт 

дастаннарыннан килҽ торган традицион романтик шартлылык, капма-

каршы җырлашу, фаҗигале финал, геройларның тышкы матурлыгын, 

холык сыйфатларын арттырып сурҽтлҽнҽ; ҽсҽр тукымасына уңышлы 

кертеп җибҽрелгҽн халык җырлары, гореф-гадҽтлҽр, этнографик 

детальлҽр һ.б. 

 

Белемнҽрне тикшерҥ ҿчен сораулар һҽм биремнҽр  

М.Фҽйзи поэзиясендҽге тҿп мотивларны барлагыз? 
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М.Фҽйзи шигъриятендҽ лирик геройның сызлану сҽбҽплҽрен 

ачыклагыз. 

«Кызганыч» мелодрамасында кемнҽр кызганыч? 

«Галиябану» пьесасының татар ҽдҽбиятына алып килгҽн 

яңалыгы нҽрсҽ белҽн аңлатыла? 

М.Фҽйзи һҽм К.Тинчурин драматургиясендҽге уртак 

сыйфатларны билгелҽгез. 

«Мҽхҽббҽт, вҿждан һҽм намус» дигҽн темага реферат языгыз. 

Хҽлил һҽм Исмҽгыйль образларына чагыштырма характеристика 

тҿзегез. 

Нинди тышкы сҽбҽплҽр Галиябануның күңелендҽ тирҽн 

драматик кичерешлҽр барлыкка китерҽ? 

М. Фҽйзи шигъриятендҽ авыл культы. 

Шагыйрь ҽсҽрлҽрендҽ физик хезмҽт романтикасы. 

Ҽдип лирикасында яшьлҽр темасы. 

Шагыйрь иҗатында Тукай темасы («Габдулла ҽфҽнде Тукаев 

намына»). 

М. Фҽйзи һҽм Тукай. 

М. Фҽйзи шигъриятеңдҽ экзистенциаль мотивлар. 

Шагыйрь иҗатында мҽхҽббҽт мотивы. 

М. Фҽйзи – фольклорчы. 

Шагыйрь ҽсҽрлҽрендҽ музыка мотивы. 

Ҽдип драматургиясендҽ жанр тҿрлелеге. 

«Яшьлҽр алдатмыйлар» комедиясендҽ күтҽрелгҽн мҽсьҽлҽлҽр 

һҽм үткҽрелгҽн фикерлҽр. 

«Кызганыч» мелодрамасында тҿп һҽм ярдҽмче конфликтлар, 

күтҽрелгҽн проблемалар. 

М. Фҽйзи ижатында татар-тҿрек ҽдҽби багланышлары. 

«Галиябану» музыкаль драмасында конфликт үзенчҽлеге. 

«Тҽкъдирнең шаяруы» пьесасында драматик шҽхеслҽр – 

Мҿршидҽ, Гыйсмҽт, Гҿлшат; тҿп һҽм ярдҽмче конфликтлар, сюжет 

сызыгы элементлары. 
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Гамҽли биремнҽр 

Мирхҽйдҽр Фҽйзи – шагыйрь 

Ҽдипнең кыска, ҽмма бай гомер юлы. М.Фҽйзи ҽдҽби мирасында 

жанр тҿрлелеге: шигырь, поэма, хикҽя, драма, кҿндҽлек-хатирҽ һ.б. 

Аның халык җырларын барлау һҽм туплауга керткҽн ҿлеше. 

М.Фҽйзи – романтик шагыйрь, аның поэзиясендҽ романтик 

эстетика атрибутларының чагылышы; нечкҽ күңелле, моңлы, 

матурлыкка гашыйк лирик герой. Иҗатында мотивлар тҿрлелеге 

(«Хҽйран булам», «Табигать манзарасы», «Гыйшык», «Егетлҽр», 

«Печҽн чапканда» һ.б.). 

Шагыйрь рухи мирасында Тукай темасы («Габдулла ҽфҽнде 

Тукаев намына») һҽм экзистенциаль мотивлар («Соңгы телҽк», 

«Рҽхҽт кайда?», «Бҽхет», «Зарлану» һ. б.). Лирик геройның кайгыру, 

сызлану сҽбҽплҽре. Ҽдип ҽсҽрлҽрендҽ шартлы-романтик.бизҽклҽр, 

замандашлары белҽн уртак сыйфатлар. 

Мирхҽйдҽр Фҽйзи – драматург 

М. Фҽйзи – милли драматургиядҽ үз сукмагын булдырган, 

классик ҽсҽрлҽр авторы буларак билгеле. «Яшьлҽр алдатмыйлар» 

водевилендҽ ата белҽн бала каршылыгының сҽбҽбе күрсҽтелҽ. 

Комедиядҽ автор тарафыннан хакыйкать раслана. 

«Кызганыч» сентименталь драмасының сюжет сызыгы, образлар 

системасы: Заһид, Гҽүһҽр, Сҿлҽйман һ. б. Геройларны хҽрҽкҽткҽ 

китергҽн тҿп конфликт, каһарманнарның эчке каршылыгына 

корылган ярдҽмче каршылыклардан тора. Ҽсҽр хис, күңел культы, 

романтик сурҽтлелекнең сентиментализм билгелҽре белҽн баетыла. 

«Тҽкъдирнең шаяруы» пьесасы традицион мҽхҽббҽт ҿчпочмагы 

мотивына корылган. Аның конфликт үзенчҽлеге булып – чарасызлык 

баскычындагы романтик каһарманнарның сызлану, ҿзгҽлҽнү 

сҽбҽплҽре, фаҗигалелек тора.  

Драматургның «Галиябану» музыкаль драмасында жанр 

үзенчҽлеге һҽм иҗат ысулы мҽсьҽлҽсенең куелышы. Пьесада тҿп һҽм 
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ярдҽмче конфликтлар. Ҽсҽр каһарманнарының каршылыкларда 

ачылган характер сыйфатлары. Автор тарафыннан якланган 

кыйммҽтлҽр. «Галиябану» драмасының сҽнгати яктан камиллеге, 

бҿтенлеге. Характерлар тудыруда драматург осталыгы, ул 

мҿрҽҗҽгать иткҽн алымнар. Ҽсҽр тукымасындагы халык җырлары, 

этнографик детальлҽрнең роле. М.Фҽйзи иҗатына замандашларының, 

тҿрек ҽдҽбиятының йогынтысы. 

 

Ҽдҽбият 

Нуруллин И.З. ХХ йҿз башы татар ҽдҽбияты. –  Казан: Татар. 

кит. нҽшр.,  1982. – ББ. 261-282. 

Ханзафаров Н. Мирхҽйдҽр Фҽйзи // Татар ҽдҽбияты тариха: 6 

томда. – Т.3. – Казан: Татар. кит. нҽшр., 1986. – ББ. 412-435. 

Закирҗанов Ҽ. «Кызганыч»та нҽрсҽ кызганыч?» (М.Фҽйзи 

иҗатына күзҽтү) // Мҽктҽптҽ татар ҽдҽбиятын укыту мҽсьҽлҽлҽре. – 

Казан: Мастер-Лайн, 1997. –  ББ. 69-77. 
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ХХ йҿз башы татар ҽдҽбиятыннан йомгаклау тесты 

1. ХХ йҿз башы татар ҽдҽбиятының хронологик чиклҽре. 

а) 1901-1917 

б) 1905-1918 

в)1895-1917 

г1908-1917 

2. ХХ йҿз башында нҽшер ителгҽн иң озын гомерле газета. 

а) «Фикер» 

б) «Вакыт» 

в) «Йолдыз» 

г) «Тормыш» 

3. Тҽнкыйди реализм агымының билгесе. 

а) кеше яшҽешен тасвирлауның рухи принцибы 

б) типик характерлар типик хҽлгҽ куелу 

в) кешене яшҽеш алдында кечкенҽ һҽм кҿчсез итеп сурҽтлҽү 

г) геройның бер сыйфатын гипербола дҽрҽҗҽсенҽ җиткереп 

зурайтып сурҽтлҽү 

4. Аталар һҽм балалар тартышы сурҽтлҽнмҽгҽн ҽсҽр.  

а) «Алдым-бирдем» 

б) «Тигезсезлҽр» 

в) «Яшьлҽр» 

г) «Ике фикер» 

5. Халыкчылык идеясе гҽүдҽлҽнмҽгҽн ҽсҽр. 

а) «Мҿгаллим» 

б) «Мҿгаллимҽ» 

в) «Алдым-бирдем» 

г) «Телҽнче кыз» 

6. Г.Тукай иҗатына хас сыйфат түгел. 

а) миллилек 

б) халыкчанлык 

в) халыкчылык 

г) гыйсъянчылык 
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7. Реалистик поэзия вҽкиле. 

а) Ш.Бабич 

б) С.Рҽмиев 

в) М.Гафури 

г) С.Сүнчҽлҽй 

8. Тҿркиядҽ белем алган ҽдип. 

а) М.Фҽйзи 

б) Г.Ибраһимов 

в) Дҽрдемҽнд 

г) С.Сүнчҽлҽй 

9. Ш.Камал иҗатында очрамый. 

а) повесть 

б) хикҽя 

в) фельетон 

г) новелла 

д) комедия  

е) фаҗига 

10. Тукай шигъри мҽктҽбе вҽкиле түгел. 

а) С.Сүнчҽлҽй 

б) З.Бурнашева 

в) Дҽрдемҽнд 

г) Ш.Бабич 

11. Миллҽткҽ хезмҽт итү хакына үз мҽхҽббҽтеннҽн баш тарткан 

герой.  

а) Зҿлҽйха «Яшь гомер» 

б) Рокыя «Тигезсезлҽр» 

в) Галия «Алдым-бирдем» 

г) Шакирҽ «Тартышу» 

д) Фатыйма «Мҿгаллимҽ» 

12. Иҗатында татар зыялы яшьлҽр тормышы калку сурҽтлҽнгҽн 

ҽдип. 

а) Г.Ибраһимов 
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б) С.Рҽмиев 

в) Ф.Ҽмирхан 

г) К.Тинчурин 

13. К.Тинчуринның «Беренче чҽчҽклҽр» драмасының тҿп 

темасы. 

а) табигать матурлыгы 

б) мҽхҽббҽт тарихы 

в) татар зыялы яшьлҽренең рухи-фикри эзлҽнүлҽре 

г) сыйнфый кҿрҽш вакыйгалары 

14. Сугыш темасын калку итеп гҽүдҽлҽндергҽн ҽдип. 

а) С.Сүнчҽлҽй 

б) Ш.Бабич 

в) М.Гафури 

г) Н.Думави 

15. Традицион шигырь калыбын җимерүче шагыйрь. 

а) Г.Тукай 

б) С.Рҽмиев 

в) Ш.Бабич 

г) Н.Думави 

 

«XX гасыр башы татар ҽдҽбияты» курсы буенча укылырга  

тиешле ҽдҽби ҽсҽрлҽр исемлеге 

 

1.Тукай Г. Ҽсҽрлҽр. Биш томда. Т.1.Шигырьлҽр. 

Поэмалар.(1901-1908). – 1985. 

Т.II. Шигырьлҽр. Поэмалар.( 1909–1913). –1985. 

1905ел: «Гҿлүмең бакчасында...» (Гыйлемнең бакчасында...»). 

Мужик йокысы. Хҿррият хакында. Иттифакъ хакында. Дустларга бер 

сүз. 

1906 ел: Пушкинҽ. Сорыкортларга. Государственная думага. 

Миллҽтҽ. КҾЗ. Пыяла баш. Сҿеклемнең кабер ташында. Үз-үземҽ. 
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1907 ел: Мҽдрҽсҽдҽн чыккан шҽкертлҽр ни дилҽр Шагыйрьгҽ. 

Китмибез. Алтынга каршы. «Дҿньяда торыйммы?» – дип 

киңҽшлҽшкҽн дустыма. Пар ат. Туган җиремҽ. Бер татар шагыйренең 

сүзлҽре. Шүрҽле. 

1908 ел: Шагыйрь. Ысулы кадимче. Ҿмид. Мулланың зары. 

Мҽхҽббҽт. Миллҽтчелҽр. Булмаса. Күңелсез минутта. Бҽйрҽм бүген. 

Таз. Су анасы. Печҽн базары,яхуд Яңа Кисекбаш. 

1909 ел: Пҽйгамбҽр. Ишан. Муллалар. Эштҽн чыгарылган татар 

кызына. Туган авыл, Милли моңнар. Туган тел. Ана догасы. Таян 

аллага. Кҽҗҽ белҽн сарык хикҽясе. 

1910 ел: Жҽйге таң хатирҽсе. Ҿмидсезлек. Яшьлҽр. Ҿзелгҽн 

ҿмид. Актык тамчы яшь. 

1911  ел:  Сайфия. Кҿзге җиллҽр. 

1912  ел: Хҿрмҽтле Хҿсҽен ядкяре. Татар яшьлҽре. Дошманнар. 

Казан вҽ Кабан арты. Ваксынмыйм. Казан мулласы һҽм булачак 

депутат .Аң. Авылда авырып яту. 

1913   ел: Шиһаб хҽзрҽт. Хҽстҽ хҽле. Даһигҽ. Олуг юбилей 

мҿнҽсҽбҽте илҽ халык ҿмидлҽре. Кыйтга ( «Кҿчлҽремне мин...»). 

Мҿхҽрриргҽ. 

 

2. Г.Исхакый (1878-1954) 

Проза ҽсҽрлҽре: Кҽлҽпүшче кыз. Бай угълы. Ике йҿз елдан соң 

инкыйраз. Зиндан. Телҽнче кызы. Тормышмы бу? Сҿннҽтче бабай. 

Мулла бабай. Остазбикҽ. Кҽҗүл читек. Ул ҽле ҿйлҽнмҽгҽн иде. 

Сҽхнҽ ҽсҽрлҽре: Ҿч хатын берлҽ тормыш. Алдым-бирдем. 

Мҿгаллим. Җҽмгыять. Зҿлҽйха. Мҿгаллимҽ. Җан Баевич. 

 

3. Г.Ибраһимов (1887-1938) 

Зҽки шҽкертнең мҽдрҽсҽдҽн куылуы. Яшьлҽр тормышыннан бер 

лҽүхҽ. Татар хатыны нилҽр күрми? Яз башы. Диңгездҽ. Сҿю-сҽгадҽт. 

Карак мулла. Уты сүнгҽн җҽһҽннҽм. ЯШЬ йҿрҽклҽр. Карт ялчы. 

Кҿтүчелҽр. Табигать балалары. Габдрахман Салихов. 
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«Татар шагыйрьлҽре»(1913) мҽкалҽсе. 

 

4. Ф.Ҽмирхан (1886-1926) 

Гарҽфҽ кич тҿшемдҽ. Бҽйрҽмнҽр. Авырулар галҽмендҽ. 

Фҽтхулла хҽзрҽт. Татар кызы. Хҽзрҽт үгетлҽргҽ килде. Сҽмигулла 

абзый. Картайдым. Хҽят. Кадерле минутлар. Яшьлҽр. Тигезсезлҽр. 

Габделбасыйр гыйшкы. 

 

5.Ш. Камал (1884-1942). 

Сулган гҿл. Уяну. Буранда. Сукбай. Бҽхет эзлҽгҽндҽ. Козгыннар 

оясында. Авыл мҿгаллиме. Шҽкерт. Сҽмруг кош. Курай тавышы. 

Депутат. Жимерелгҽн звонок. Кҿзге яңгыр астында. Акчарлаклар. 

Хаҗи ҽфҽнде ҿйлҽнҽ. 

 

6.Г.Камал (1879-1933) 

Бҽхетсез егет (I вариант, 1898). Ҿч бҽдбҽхет. Кызганыч бала. 

Уйнаш. Бҽхетсез егет (II вариант, 1907). Беренче театр. Бүлҽк ҿчен. 

Банкрот. Безнең шҽһҽрнең  серлҽре. Ҿйлҽнҽм... ник ҿйлҽндем... 

 

 7. М.Фҽйзи (1891-1928) лирикасы. 

Яшьлҽр алдатмыйлар. Кызганыч. Тҽкъдирнең шаяруы. Авыл 

бҽйрҽме. Галиябану.  

 

8.С.Рҽмиев (1880-1926).  

Лирикасы. Яшҽ, Зҿбҽйдҽ, яшим мин! Низамлы мҽдрҽсҽ. 

 

9. Дҽрдемҽнд (Закир Рҽмиев) (1859-1921). Лирикасы. (Калҽмгҽ 

хитаб). Яз чҽчҽге. Үткҽн кҿннҽр. Без. Куанды ил. Кораб. Җҽй үтте. 

Видагъ. Туган-үскҽн җир. Гҿрлҽгҽн сулар. Тел – илнең колагы. Татар 

углы – татармын. Яз. һ.б.  

 

10. Шаехзадҽ Бабич (1895-1919) 
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Лирикасы. Утрау. Ике аккош. Кандала. Газазил. 

 

11. М.Гафури (1880-1934). 

М.Гафури шигырьлҽре. Яшь гомерем. Себер тимер юлы. 

Шатлык шигыре. Хҿррият дҽверендҽ. 1906 нчы елның 1907 нче елга 

васыяте. 1907 нче елның җавабы. Базарга чыктым. Халык телҽге. 

Үзем һҽм халкым. Кыямҽт. Фитрҽт заманы. Юктырсың ла, Алла? 

(Зарыйлык). Күңелсез бер кҿндҽ. Кем ул? Хҿррият иртҽсе. Кызыл 

байрак.  Фҽкыйрьлек белҽн үткҽн тереклек. Ярлылар, яки ҿйдҽш 

хатын. Солдат хатыны Хҽмидҽ» хикҽялҽре. 

 

Рефератлар, курс эшлҽре ҿчен темалар 

 

1. Ш.Камал иҗатында кеше күңелен, рухи халҽтен сурҽтлҽү 

үзенчҽлеклҽре. 

2. Г.Исхакый иҗатында геройларның күңел дҿньясын 

сурҽтлҽү үзенчҽлеклҽре. 

3. Ф.Ҽмирхан һҽм Г.Исхакый иҗатында фантастик сурҽтлҽү 

алымнары. 

4. Г.Тукайның шигъри тҽҗрибҽлҽре. 

5. Г.Тукай иҗатында дини, дини-мифологик сюжетлар һҽм 

сурҽтлҽр. 

6. Г.Тукай поэзиясенең халык авыз иҗаты белҽн бҽйлҽнеше. 

Шагыйрь иҗатында ҽкияти темалар. 

7. С.Рҽмиев шигъриятендҽ символик сурҽтлҽр. 

8. Г.Тукай иҗатында сатирик сурҽтлҽү алымнары. 

9. Г.Ибраһимов иҗатында романтизм. 

10. З.Бурнашева поэзиясе. 

11. Г.Исхакыйның идея-эстетик карашлары. 

12. ХХ гасыр башы татар ҽдҽбиятында модернистик 

тенденциялҽр.  

13. Ф.Ҽмирхан иҗатында милли зыялылар типлары. 
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14. ХХ гасыр башы татар шигъриятендҽ образлы фикерлҽү 

үзенчҽлеклҽре. 

15. Г.Тукайның ҽдҽби пародиялҽре. 

16. Г.Тукай һҽм Г.Исхакый иҗатында сатирик типлар. 

17. Г.Исхакый прозасында этнографик сурҽтлҽүлҽр, 

тасвирлаулар. 

18. Г.Исхакый иҗатында мҽхҽббҽт, никах, гаилҽ 

мҽсьҽлҽлҽренең сҽнгатьчҽ яктыртылышы. 

19. Ф.Ҽмирхан иҗатында мҽхҽббҽт темасының сҽнгатьчҽ 

бирелеше. 

20. Г.Тукай иҗатында мҽхҽббҽт темасы. 

21. Г.Тукай һҽм Г.Исхакый иҗатларында миллҽт язмышы 

проблемасының сҽнгатьчҽ гҽүдҽлҽнеше. 

22. Г.Исхакыйның кечкенҽ күлҽмле ҽсҽрлҽрендҽ «кечкенҽ 

кеше» темасының бирелеше. «Кечкенҽ кеше» не сурҽтлҽү алымнары. 

23. Г.Тукай һҽм С.Рҽмиев иҗатларында шагыйрь образы һҽм 

шагыйрьлек темасының гҽүдҽлҽнеш үзенчҽлеге. 

 

Имтихан ҿчен сораулар 

1. ХХ гасыр башында ҽдҽби хҽрҽкҽт һҽм аның тҿп этаплары. 

2. ХХ йҿз башы татар ҽдҽбиятының татар ҽдҽбият фҽнендҽ 

ҿйрҽнелү дҽрҽҗҽсе. 

3. ХХ гасыр башы татар ҽдҽбиятында метод һҽм жанр үсеше. 

4. ХХ гасыр башы татар поэзиясе үсешендҽ тҿп этаплар. 

5. ХХ йҿз башы татар поэзиясендҽ лирик герой (Г.Тукай, 

С.Рҽмиев, Дҽрдемҽнд поэзиясе мисалында). 

6. ХХ гасыр башы татар прозасы үсешендҽ тҿп этаплар һҽм 

аларга кыскача характеристика. 

7. ХХ гасыр башы татар драматургиясе тарихын чорларга бүлү 

мҽсьҽлҽсе. Тҿп этаплар һҽм аларга кыскача характеристика. 

8. Г.Тукайның идея-эстетик эволюциясендҽ тҿп этаплар һҽм 

аларга характеристика. 
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9. Г.Тукай сатирасының иҗтимагый-сҽяси эчтҽлеге, кҿлү 

объектлары, шагыйрь кулланган алымнар. 

10. С.Рҽмиевнең ҽдҽби-иҗтимагый эшчҽнлеге. Поэзиясенең  тҿп 

үзенчҽлеклҽре. 

11. Дҽрдемҽнднең тормыш юлы һҽм иҗаты.  Дҽрдемҽнд 

поэзиясенең тҿп үзенчҽлеклҽре. 

12. Н.Думави поэзиясендҽ лирик герой. 

13. Г.Исхакыйның «Ике йҿз елдан соң инкыйраз» повесте. 

Ҽсҽрнең жанры, сюжет-композициясе, проблематикасы, стиль 

үзенчҽлеге. 

14.Г.Исхакыйның «Телҽнче кызы» романында Сҽгадҽт 

язмышының сҽнгатьчҽ яктыртылышы. 

15. Г.Исхакыйның «Остазбикҽ» повестенда Сҽгыйдҽнең 

сурҽтлҽҽнү үзенчҽлеклҽре. Вахид образының ҽсҽрдҽ тоткан урыны. 

16. Г.Исхакыйның «Мҿгаллимҽ» драмасы. Анда хатын-кыз 

азатлыгы темасының яңача гҽүдҽлҽнеше. Пьесаның сюжеты, 

конфликт үзенчҽлеге. 

17. Г.Исхакыйның «Зҿлҽйха» таргедиясе. Ҽсҽрнең жанр һҽм 

конфликт үзенчҽлеге, анда күтҽрелгҽн проблемалар. Зҿлҽйха образы, 

аның характер сыйфатлары. 

18. Ш.Камалның «Акчарлаклар» повестена идея-эстетик анализ. 

19. Ш.Камалның  прозасында стиль күренешлҽре (бер-ике 

хикҽясе һҽм «Акчарлаклар» повесте буенча). 

20. Ш.Камал прозасында пейзаж поэтикасы. 

21. Ш.Камал иҗатында юмор һҽм сатира үрнҽлҽре. Алардагы 

сатирик образлар, язучы куланган ҽдҽби алымнар. 

22. Г.Камалның «Бүлҽк ҿчен» комедиясе. Пьесада күтҽрелгҽн 

мҽсьҽлҽлҽр. Хҽмидҽ образының бирелеше. 

23. Г.Камалның «Банкрот» комедиясендҽ сатирик образлар. 

Ҽсҽрдҽ фаш итү һҽм кҿлү объектлары. 

24. Г.Камалның «Беренче театр» комедиясендҽ сатирик 

образлар. 



                                                                                118 

 

25.Г.Ибраһимов иҗатында табигать сурҽтлҽре («Табигать 

балалары», «Яшь йҿрҽклҽр» һ.б. ҽсҽрлҽре буенча). 

26.Г.Ибраһимовның «Яшь йҿрҽклҽр» романының идея-эстетик 

үзенчҽлеклҽре. 

27. Г.Ибраһимов. Тормыш һҽм иҗат эшчҽнлегенең тҿп 

этаплары, аларга кыскача характеристика. 

28. Г.Ибраһимов иҗатында романтизм. Романтик ҽсҽрлҽрендҽ 

шҽхес һҽм җҽмгыять проблемасының бирелеше. 

29. Ф.Ҽмирхан ҽсҽрлҽрендҽ хатын-кыз идеалы. 

30. «Хҽят» һҽм «Тигезсезлҽр» һ.б. ҽсҽрлҽрендҽ Ф.Ҽмирхнның 

эстетик идеалының чагылышы. 

31. Ф.Ҽмирханның «Тигезсезлҽр» драмасында җҽмгыять һҽм 

кеше язмышы проблемасының сҽнгатьчҽ яктыртылышы. 

32. Ф.Ҽмирхан иҗатында сатирик типлар. 

33. Г.Колҽхмҽтовның ҽдҽби мирасы. Пьесаларының татар 

драматургиясенҽ тематик һҽм образлар яңалыгы алып килүе. 

34. М.Гафуриның идея-эстетик эволюциясендҽ тҿп этаплар һҽм 

аларга кыскача характеристика. 

35. «Галиябану» драмасында М.Фҽйзинең ҽхлакый идеалы. 

36. М.Фҽйзинең «Кызганыч» драмасы. Пьесаның сюжеты. 

Сюжет нигезенҽ салынган конфликт. Образлар бирелеше. Ҽсҽрдҽ 

күтҽрелгҽн проблемалар. 

37.Ш.Бабичның тормыш юлы һҽм иҗаты. Поэзиясенең тҿп 

үзенчҽлеклҽре. 

38. ХХ гасыр башы ҽдҽбиятында сатира үрнҽклҽре (Г.Тукай, 

Ф.Ҽмирхан, Ш.Камал, Г.Камал, Г.Исхакый ҽсҽрлҽре мисалында). 
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