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Г 20  Гариф Ахунов: шәхес, иҗат, заман. Гариф Ахунов тууына 90 

ел тулуга багышланган республика фәнни-гамәли конференциясе 

материаллары (21 октябрь, 2015). – Арча, 2015. – 147 б. 
 

Җыентыкта “Әдәбият елы” уңаеннан Арча районының “Казан арты” тарих-

этнография музее хезмәткәрләре, Г.Тукай исемендәге Арча педагогия көллияте, 

Казанбаш төп гомуми белем бирү мәктәбе мөгаллимнәре тарафыннан язучы, 

драматург, публицист һәм күренекле җәмәгать эшлеклесе, Г. Тукай исемендәге 

дәүләт премиясе лауреаты Гариф Ахунов тууына 90 ел тулуга багышлап 

оештырылган республика фәнни-гамәли конференциясе материаллары тупланды. 

Аларда әдипнең иҗаты, тормыш юлы, әсәрләрен мәктәптә укыту тәҗрибәсе заман 

таләпләренә нигезләнеп яктыртыла, мәктәп һәм төбәк музейлары эшчәнлеге 

өйрәнелә. 

 

 

Арча, 2015 

Г. Тукай исемендәге Арча педагогия көллияте 

 “Казан арты” тарих-этнография музее 
www.archamuzei.ru 
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Фәридә Әлтаф кызы Гайфуллина,  

филология фәннәре кандидаты,  

Г. Тукай исемендәге Арча педагогия көллиятенең  

татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Иҗатка илткән юллар  

Татар халкының тарихи үсешендә тирән эз калдырган, бөтен 

тормышын һәм талантын халыкка хезмәт итүгә багышлаган шәхесләребез 

бар. Шундыйларның берсе – илленче еллардан башлап, тырыш һәм гаять 

нәтиҗәле эшчәнлек күрсәткән әдип Гариф Ахунов. Г. Ахунов – күпьяклы, 

киңкырлы талант иясе. Ул – әдәбиятның алгы сафында торучы, заман 

сулышын тоючы, үткен күзле, тапкыр сүзле әдип. Төрле жанрларда иҗат 

итә: хикәя, очерк, повесть, романнар яза; шигырьләр тудыра, тәрҗемә эше 

белән шөгыльләнә. Әдәби тәнкыйть эшчәнлеген дә, драматургияне дә үз итә. 

Шуның өстенә актив җәмәгать эшлеклесе дә була. 

Әдипнең иҗатка килү юлларын барлыйк. Булачак әдип башлангыч 

белемне күрше Көтек авылы мәктәбендә ала, аннан соң 1940 нчы елга кадәр 

Казанбаш мәктәбендә укый. Мондагы укытучыларын яратып искә ала. “Эш 

яратырга, тырыш булырга, гаделлеккә өйрәттеләр”, – ди ул.  

Бигрәк тә аны әдәбиятка этәрүче Һидият Зыятов була. “Ул мәктәптә 

кулъязма әдәби журнал чыгара башлады. Инша язарга, рәсем ясарга сәләтле 

булган укучыларны үз янына җыеп алды. Менә шул вакытта шигырьләр яза 

башладым. Һидият Зыятович минем шигырь чыгаруымны хуплый иде. Шул 

эштән туктамасын дип, мине дәфтәр белән тәэмин итеп торды... Һәм шул 

елны Казаннан тере язучы килде. Ул – Әхмәт Гыйматов”. Әдип аның белән 

очрашуын, бу очрашуның үзендә зур тәэсирләр калдыруын да сөйләде. 

Шушы очрашудан соң Гариф Ахунов яз турындагы бер шигырен 

“Яшь ленинчы” газетасына җибәрә. Әминә Бикчәнтәевадан: “Каләмең 

өметле күренә” дигән хат ала һәм бик сөенә. Бу аның дүртенче сыйныфта 

укыган чагы була (Гайфуллина, 1999, 12 май). 

Булачак язучыны әдәбият юлына турыдан-туры этәрүче кеше – 

әдәбият укытучысы Хәнифә Абдуллина. “Кагыйдә ятлатучылар рәтенә 

түгел, матур әдәбиятны яратырга өйрәтүчеләр рәтенә кертәм”, – ди ул аның 

турында һәм Хәнифә Абдуллиналарның шактый зур китапханәләре булуын, 

мәктәп китапханәсендәге китапларны укып бетергәч, әдәбият 

укытучысыннан атна саен бер китап сорап алып укуын искә ала (Ахунов, 

1980, 19). 

Гариф Ахунов мәктәпне яхшы билгеләргә генә тәмамлый һәм 

имтиханнарсыз Арча педагогия училищесына укырга керә. Икенче мәртәбә 

чын язучылар белән шунда очраша. Тәнкыйтьче Гали Халит җитәкләгән 

түгәрәккә йөри. Шунда беренче хикәяләрен яза башлый. Ләкин 1942 нче 

елны укуын өзеп торырга туры килә. 

Сугыш беткәч, Арча педагогия училищесына кабат кайта. Ул вакытта 

биредә элекке укытучыларыннан Рәмзия Вәлитова (“Әлифба” авторларының 
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берсе) гына калган була. Тәҗрибәле, тирән белемле бу мөгаллимә татар 

телен сакларга, яратырга, хөрмәт итәргә өйрәтә. “Ана телебезнең байлыгын 

аңлатуда чамадан күп көч куйды... Әдәби хезмәт өчен һава кебек кирәкле 

тел нечкәлекләренә беренче ныклы нигезне без аңардан алдык”, – ди язучы 

(Ахунов, 1980, 37). 

Арча педучилищесын уңышлы тәмамлагач, 1947 елда Г. Ахунов 

Казан дәүләт университетына юл тота, тарих-филология бүлегенә укырга 

керә. 

Сугыштан соңгы авыр еллар, икмәк карточкага гына бирелә. Дәүләт 

биргән 180 сумга ашарга, киенергә, уку әсбаблары алырга кирәк. Студент 

егеткә тормышны ялгыз алып барган әнисенә дә булышырга кирәк, чөнки 

колхозда хезмәт көненә берни дә бирелми. Г. Ахунов читтән торып укырга 

кирәк дигән фикергә килә. Ләкин бу уеннан аны якын дуслары тотып кала. 

“Гариф, син укуыңны ташларга ашыкма. Башлавы ансат аны, дәвам итүе 

кыен”, – ди аңа чуваш егете Коля Ермашин һәм ул дусты Гарифка көн саен 

бер кружка тары ярмасы биреп бара. Әнә шул “дуслык ярмасы” аны 

университетта саклап кала. 

“Университет безнең яшьлек елларыбызга туры килде. Никадәр генә 

кыенлыклар кичермик, никадәр генә ачлы-туклы яшәмик, без беркайчан да 

борын салындырып йөрмәдек, мең төрле хыяллар, мең төрле ашкынулар 

белән янып, ялкынланып яшәдек... Университетта без яңа дөнья ачтык: үз 

ана телебездә иҗат ителгән әдәбият хәзинәсе белән таныштык һәм үзебез дә 

иҗат эшенә тартылдык” (Ахунов, 1980, 50). 

Университетның соңгы баскычында ул, җиң сызганып, әдәбият 

эшенә керешә. Күзәтә, эзләнә, өйрәнә. Бәхетенә, ышанычлы, туры сүзле, 

таләпчән кешеләр очрап тора. Алар Гариф абыйга һәрчак ярдәм итеп, 

язучылык эшенә туры юл күрсәтәләр. Әдәбият кебек серле дөньяга язучы 

әнә шулай аяк баса. 

Г. Ахунов “Совет әдәбияты” журналында эшли башлый. Әдәбиятка 

җитди адымнар шунда ясала. Булачак язучыда “Кешенекен тәнкыйтьләү 

ансат, ә менә үзең язып кара”, – дигән фикер туа. Башта очерклар, аннан 

хикәяләр языла. Янындагы тәҗрибәле кешеләр аның уңышларын 

хуплыйлар, кимчелекләрен күрсәтәләр, яхшы киңәшләр бирәләр. Эшкә 

дәртләндерүче бу кешеләрнең берсе – Гази Кашшаф, икенчесе – Ибраһим 

Гази була. Аталарча кайгырткан бу кешеләргә Гариф Ахунов бик рәхмәтле, 

чөнки мондый кешеләр булганда, көннән-көн күңел үсә, эшләү дәрте көчәя. 

“Атаклы һәм гаять кешелекле әдип Гази ага Кашшаф кулы астында эшләп, 

мин җаваплылыкка, үз-үземә тәнкыйть күзе белән карый белергә, 

иптәшләрем белән хезмәттәшлек итәргә, теләсә нинди кара эштән баш 

тартмаска, иң кыен чакта да язудан туктамаска өйрәндем”, – ди Гариф ага. 

Аңа я фән юлын, я нәфис әдәбиятны сайларга кирәклекне дә Гази ага 

Кашшаф күрсәтә. “Әгәр фән юлын сайлыйсың икән, син бүгеннән 

аспирантурага керергә тиеш, әгәр нәфис әдәбиятны сайлыйсың икән, 

бүгеннән син тормыш эченә чумарга тиеш”, – ди ул. 
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Гариф абый матур әдәбият юлын сайлый һәм Әлмәт якларына юл 

тота. Анда инде, белгәнебезчә, зур эшләр башкара. “Әлмәт – минем 

язучылык эшемдә иң зур булышчым, иң зур сөенечем, гомер бишегем 

булган шәһәр... Мин нефтьчеләр арасына чумдым. Кешеләр арасына... Иң 

зур илһам, иң кайнар тойгылар белән яшәгән елларым әнә шул чорга – 

Әлмәт чорына туры килә”, – ди ул. Башта очерклар, мәкаләләр, хикәяләр, 

пьесалар языла. Аннан инде “Хәзинә”, “Хуҗалар” романнары туа. Бу 

әсәрләр аны чын-чынлап язучы итеп таныта. 

Ун елдан соң Г. Ахунов Казанга кайта, иҗат эшен шунда дәвам итә. 

1971-1974 нче елларда “Казан утлары” журналының баш мөхәррире булып 

эшли. 1974 нче елдан Татарстан Язучылар берлеге идарәсенең рәисе итеп 

сайлана. 

Г.Ахунов җәмәгать эшләре белән мәшгуль булуына карамастан, 

иҗатына кимчелек китерми. 1970-1980 нче елларда ул “Чикләвек төше”, 

“Ардуан батыр”, “Без бит Арча яклары”, “Йолдызлар калка” һәм башка 

повестьларын яза, “Идел кызы” исемле дилогиясен бастыра. 

Язучының иҗаты елдан-ел киңәя, тирәнәя бара. Ул халык 

тормышының бүгенгесе белән дә, үткәне белән дә кызыксына. Бигрәк тә 

кешенең эчке дөньясы, рухи үсеше турында уйлана. Бу яктан туксанынчы 

елларда иҗат ителгән, әмма тәнкыйть күзенә бик эләкмәгән “Этләр 

патшасы” повесте бик әһәмиятле. Ул – авторның иң уңышлы әсәрләреннән 

берсе. Ә соңрак “Тимерханның күргән-кичергәннәре” исемле документаль 

повесть иҗат итте. Бу язучының соңгы әсәре булды. 

Гариф Ахунов гомеренең азагына кадәр армый-талмый эшләде. 

Әмма нинди генә урыннарда эшләсә дә, нинди генә эшләр башкарса да, 

холкын үзгәртмәде: ачык йөзле, кешеләр белән аралашучан, ярдәмчел булып 

калды. Ул безнең күңелдә дә шулай саклана. 

 

 

Фәния Шәрип кызы Исхакова,  

Луиза Минһаҗ кызы Габдрахманова,  

Арча районы Казанбаш төп гомуми белем бирү  

мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучылары 

 

Гариф ага Ахунов йөргән эзләрдән... 

 

Туган якка мәдхия. 
 

И туган як, туган як, 

Җанга газиз булган як. 

Ятим үстем Тукай күк, 

Җылытты тик туган як. 

Исән чакта кайтып калыйм, 

Күз йомылгач кайталмам. 

Мин бит синең үз балаң, дип 
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Әйтәлмам мин, әйтәлмам. 

Арчаларга кайтам әле, 

Арча юллары такыр. 

Безнең эшләр, еллар узгач, 

Туган якларга кайтыр. 

Гариф Ахунов 25 нче март, 1999 ел  

 

Казан арты, Арча яклары дөньяга никадәр атаклы кешеләр биргән! 

Курсавилы, Күлтәсиле, Мәрҗаниле, Тукайлы, Гомәр Бәшировлы, Мөхәммәт 

Мәһдиевле Арчаның Ахуновлы Арча булуы гаҗәпмени. Ә менә дөньяга 

туган көненнән башлап михнәтне күп күргән, әтисез ятимлек ачысын 

татыган, ачлык-ялангачлык белән күзгә-күз очрашкан, колониядә 

тоткыннарга бирелә торган баланданың тәмен татыган, хәтта туып-үскән 

авылының юкка чыгу фаҗигасен кичергән кешенең – шушы өлкән язучы 

агайның гомере буена оптимист, тормышка гашыйк булып, кешеләрне 

яратып яшәве гаҗәп тә, соклангыч та, адым саен замана авырлыгыннан 

зарланып яшәүчеләр өчен үрнәк тә. Гариф ага үзенең истәлекләрендә тугач 

та бу дөньяда яшәү өчен көрәшә башлавын сурәтли: “Мин Арча районының 

Кечкенә Өчиле авылында 1925 нче елның 18 нче сентябрендә, бәрәңге алган 

чакта туганмын. Мин малай булып туганга, әти белән әни сөенгәннәр, миңа 

ак күлмәкләр киертеп, тирә-күршеләрне кунакка чакырып, баш түбәсенә 

күтәреп йөрткәннәр. Ләкин мин аларны сөендерергә ашыкмаганмын. Җиде 

айлык булып туганга, минем баш зур, муен нечкә булган, шул зур баш, 

кытай курчагы төсле, нечкә муенда селкенеп торган. Кунаклар киткәч, мин 

бөтенләй кәеккәнмен. Безнең авылда йөзъяшәр карчык бар иде. Авыру ирен 

үләннәр белән дәвалап, аякка бастырган бик тә аңлы карчык. Әни шуның 

янына кергән: 

– Гарифҗаным үлә бит, әби, нишләтим мин аны? – дигән. 

– Син, Бибинур, болай ит: бик кызу итеп мич як, күмерен алгач, исе 

чыгып беткәнне көт тә ипи сала торган зур агач көрәккә улыңны утырт, 

тастымал белән бәйләп, мичкә тыгып җылытып ал, – дип өйрәткән әби. 

Әни нәкъ әби әйткәнчә эшләгән, мин исән калганмын”[1] 

Өлкән язучыны дөньяга китергән авыл бик кечкенә булган. Үзенең 

туып-үскән авылы турында Гариф ага ачынып яза: “Мин туган авылны, өч 

йөз ел буе яшәп тә унөч йорттан артмаганга күрә, “Шүрәле каргаган” дип 

йөртәләр иде. Мин бәләкәй чакта ул гел кими барды, алтмышынчы елдан 

башлап, ике-өч ел эчендә бөтенләй юкка чыкты, авыл үлде, йөрәктә моң 

утырып калды, мин аны төшләремдә күреп, газапланып беткәч, аның 

турында җыр яздым. Авылсыз, туган туфраксыз калган минем кебек 

кешеләрнең йөрәк яраларына бу җырым шифа булсын дидем” [2]. Гариф 

кечкенәдән әтисез үсә, ятимлек ачысын татуын “Йолдызлар калка” әсәрендә 

ул болай дип тасвирлый: “Әтине кулаклар үтерделәр. Өчиледә җыен-

сабантуй чаклары иде. Аның үлеме турында кызыл тасмалы кешеләр хәбәр 

иттеләр. Әтине бездән өч чакрым ары ераклыктагы Казанбаш дигән авылга, 

авылның Арча ягыннан керә торган башына япа-ялгызын күмделәр. Өч 
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мәртәбә мылтыктан гөрселдәттеләр, мин куркып елый башладым, мине 

кемдер күтәреп алды, ахырдан мине күтәргән кешенең драматург Кәрим 

Тинчурин булганын белдем. Аның “Кандыр буе” әсәренә материал җыеп 

йөргән заманы булган. Бу пьесада кулаклар тарафыннан үтерелгән Ахунҗан 

эпизоды бар. Әтиемнең үтерелү вакыйгасы да, Кечкенә Өчиле авылы да – 

барысы да тормыштагыча, үз исеме белән алынган” [3]. 

Гариф ага үзенең беренче сыйныфны Югары Пошалым авылында 

укуы, ул елны күчми калуы турында “Йолдызлар калка” җыентыгының 

“Алма апа” бүлегендә бик кызыклы итеп сурәтли. Ә “Беренче укытучым” 

бүлегендә ул беренче укытучысы турында якты истәлекләре белән 

уртаклаша: “Күчмичә генә букча күтәреп йөргән әнә шул бер ел минем өчен 

хәзерлек курсы кебек булды. 1933 нче елны мин, Югары Пошалымнан үз 

авылыбызга кайтып, күршедәге Көтек авылына укырга кердем. 

Беренче укытучым Зәки абый заманында мулла булган, совет чорында 

муллалыгын ташлап, балалар укытырга керешкән. Зәки абый мине, икенче 

сыйныфтан башлап, плакат язарга, стена газетасы чыгарырга, рәсем ясарга 

өйрәтте. Дүртенче сыйныфны Өчиледән өч чакрым ераклыктагы Казанбаш 

урта мәктәбенә йөреп укырга туры килде. Бу мәктәптә мин җиденчене “бик 

яхшы” билгеләренә тәмамлап, Мактау кәгазе алып чыктым, ул миңа 

техникумнарга сынаусыз керергә хокук бирә иде. Мине Арча педагогия 

училищесына имтихансыз алдылар. Педучилищеда чабата киеп йөрү тыела 

иде, ә минем, әтисез малайның, ботинка алырлык рәтем юк иде, шуңа күрә 

чабатамны салып ташлап, җир туңдырганчы яланаяк йөрдем. Миңа берәү дә 

чабата киеп килгәнсең дип бәйләнә алмый иде. Бу уку йортында мин ике 

мәртәбә укыдым. 1942 нче елда укуны өзеп торырга, әнигә булышырга туры 

килде. Авылда мин җир сукаладым, ат көттем, “Кызыл Көтек” колхозында 

кырчылык бригадасы бригадиры булдым. Ашарга берни дә булмагач, бер 

чиләк бәрәңге алып кайткан идем. Шуның өчен суд ясап, мине Себергә, 

балигъ булмаганнар өчен колониягә озаттылар. Һөнәрең нинди, дип сорагач, 

рәсем ясыйм, дигәнмендер инде, документларыма: маляр, дип язып 

куйдылар. Шушы малярлыгым мине ач үлемнән коткарды. Рәсемнәрне оста 

ясаганым өчен мине әле колониядән амнистия белән иртәрәк чыгардылар. 

Бушлат эчлеген тутырып, сухой паек бирделәр, өч тәүлек дигәндә, кайтып 

җиттем. Казан белән Өчиле арасындагы өч сәгатьлек юлны бер сәгатьтә 

үтеп, төнге бердә өебезнең тәрәзәсен шакыдым. 1945 нче елның 18 нче 

сентябре иде бу. Кабат педучилищеда укый башлагач та, пумала тота белүем 

ярап куйды. Язучыларның портретларын ясаган өчен, бер пот өрдергән арпа 

белән бүләкләндем, әни ул арпадан биш ай умач уып ашатты. Суворов 

портретын ясаган өчен американский ботинкалар бүләк иттеләр, 

педучилище бинасын буяган өчен яртыеллык стипендия күләмендә акча 

бирделәр, шул акчага пинҗәк алдым. Өч метрлы Такташ рәсемен ясап 

биргәннән соң, уку өчен түләүдән азат иттеләр. Сталин портретын ясаган 

өчен мең дәфтәр белән дә бүләкләндем” [4]. 

Училищеда укыганда бер бүлмәдә яшәгән якташы, сабакташы 

М.Мәһдиев истәлекләрендә мондый юллар бар: “Гариф тик торуны, бушка 
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вакыт уздыруны белмәде, ул гел шау-шу эчендә иде. Күңел төшенкелегенә 

бирелергә аның вакыты калмый. Гариф әдәбиятны ярата, ул фәннән гел 

бишле ала иде. Әдәби темаларга бәхәсләшкәндә торакның начар ягылган 

салкын бүлмәләре җылынып киткәндәй, карточкага сатып алынган биш йөз 

грамм ипи килога әйләнгәндәй була, дөньялар ямьләнеп китә иде” [5]. 

Гариф Ахунов 1946 нчы елда педучилищены тәмамлый һәм Казан 

дәүләт университетына укырга керә. Үзенең беренче хикәяләрен 

университетта укыган чорда иҗат итә. Эзләнүчән, тынгысыз, киң күңелле, 

ярдәмчел егет була. Аның бу сыйфатлары үзенә күп дуслар җәлеп итә. 

Сабакташы, бүлмәдәше Николай Ермошкин белән булган бер истәлегенә 

тукталыйк. “Берчак шулай студент елларда ай буена бирелгән 

талоннарымны югалттым. Мин инде ай буе ач торырга тиеш идем. Шул 

вакыт бүлмәдәшем Николай миңа капчыгыннан кырык стакан тары ярмасы 

санап бирде һәм: “Гариф, баегач түләрсең”,– диде. Шул кырык стакан тары 

ярмасы белән ай буе тук булдым. Кешеләргә мәңге игелек кылу теләге 

салган орлыклар булды алар” [6]. 

1951 нче елда Гариф бергә укыган курсташы Шәһидә Максудова 

белән гаилә кора. Безнең татар халкында бик матур һәм гыйбрәтле бер 

мәкаль бар, “Хатын ирдән уңса – йөзенә чыга, ир хатыннан уңса – эшенә 

чыга”, – диләр. Бу мәкаль нәкъ менә Гариф ага белән Гөлшәһидә апа өчен 

уйлап чыгарылган кебек. “Әгәр акыллы һәм сабыр табигатьле Шәһидәм 

булмаса, мин әдәбият өлкәсендәге, җәмәгать эшендәге уңышларымның 

яртысына да ирешә алмаган булыр идем”, – дип Гариф абый тормыш 

иптәшенә олы рәхмәтен җиткерә. Аның Шәһидәсенә багышланган 

шигырендә мондый юллар бар: 

Тиешлесен узгансың син 

Бирешми җил-давылга 

Еллар сине саклап калган 

Гүя минем бәхеткә. 

Гариф аганың тагын бер бик матур, үзенә бик тә килешеп тора торган, 

үзе әйткәнчә, “профессиясе” турында әйтеп китәсе килә. Ул төрле 

мәҗлесләрдә, зур банкетларда бөтен егәрен җигеп тамада хезмәтен башкара 

торган була. Кирәк урында юморын да кушып, үзенең шәхси 

репертуарындагы җырлары белән аралаштырып, мәҗлестәге халыкны үз 

авызына каратып тора алган. 

“Тып-тып кына басып килә, 

Көмеш тояк тулпар атым 

Һ-э-э-э-э...!!!” – дип җырлап җибәрүләрен бик күпләр хәтерли. 

Гариф аганың шундый сүзләре бар: “Адәм баласы бу дөньяда үзеннән 

соң күп нәрсә калдыра ала. Затлы исемен. Нәселен. Мирасын. Затлы исем 

калдыра аласың икән, син киләчәк буыннарның хәтерендә кабатланасың. 

Синең исемеңне алар ядкәр итеп сөйләячәк. Нинди нәсел калдыруың синең 

бу дөньяда ни рәвешле яшәвеңә бәйле. Намусыңа, иманың бәйле. Нәселеңә 

карап, синең кем булганыңны билгеләячәкләр. Мирас калдыра алган кеше 

бәхетле. Мирас ул – адәм баласының киләчәк буыннарга васыяте”. Гариф 
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ага белән Шәһидә апа бер ул һәм бер кыз үстергәннәр. Балаларыннан да бик 

канәгать була Гариф ага: “Баларыбызга килгәндә – улыбыз Рәшит тә, 

кызыбыз Наилә дә безне борчуга салмадылар, мәктәптә бик әйбәт укыдылар, 

улыбыз язучы, кызыбыз рәссам, мөхәррир”, – дип яза ул. 

Гариф ага гомере буе туган ягы белән горурланып яшәде. Ул 

Казанбаш, казанбашлылар турында начар сүзләр ишетергә теләмәде, 

андыйларга турыдан-туры, кискен рәвештә җавап бирә иде. “Казанбаш 

уңганнары” исемле очерк-истәлеген дә, казанбашлылар турында ямьсез бер 

мәкалә чыккач, җавап формасында язды. Аның Казанбаш җыры да шуны 

исбатлый. Гариф Ахуновның Казанбаш авылына багышлап язылган 

шигыренә композитор Мәсгуть Имашев көй язды һәм шул җырын бүләк 

итеп язучыга багышланган кичәдә үзе башкарып китте: 

Казанбаш җыры. 

Эшчән егетләр үстердең 

Казансу буйларында. 

Яшьли сөйгән гүзәл ярлар, 

Китмисез уйларымнан. 

Казанбаш таулары вак таш 

Казансу төбе ак таш, 

Чит җирләрдә йөрмә җирсеп 

Казанбашка кайт, якташ. 

Күршеләргә беркайчан да 

Ыргытмадың яман таш, 

Дуслык белән көчле булдың, 

Туган җирем – Казанбаш. 

Казан синнән башлана ди 

И Казанбаш, Казанбаш. 

Тукай синең бөек якташ, 

Тукай синең замандаш. 

Гариф абый җаны-тәне белән үзенең туган ягын, туган авылын өзелеп 

сөйгән кеше. Аның “Туган авылым Өчиле” картинасы шуны исбатлый. Бу 

картина турында аның шундый истәлекләре бар: “Мин бу картинаны әтием 

истәлеге булсын ди ясадым. Хәзер Өчиле авылы үзе дә юк инде. Аның җир 

йөзеннән юкка чыгуына колхозларны эреләндерү кәсәфәте сәбәпче булды”. 

Ул туган җиргә мәхәббәтне балаларына да сеңдерә алган кеше. Инде 

Гариф аганың вафатына күп еллар үтсә дә, аның балалары әтиләренең туган 

туфрагына эзне суытмыйлар. Кызы шагыйрә Наилә Ахунова ел саен 

Казанбаш мәктәбе укучылары белән очрашуга кайта. Өчиледә, Казанбашта 

була, Арча зиратындагы әти-әнисенең каберләрен зиярәт кыла. 1998 нче 

елның 25 нче маенда Гариф ага бер төркем язучылар, рәссамнар белән 

Казанбаш мәктәбенә кунакка кайтты. Авылның яңарышта, үсештә булуына, 

мәктәпнең яшәешенә чын сабыйларча сөенеп, шатланып, горурланып 

утырды. Үзебезнең колхоз тарафыннан аның 70 еллык юбилеена бүләк 

ителгән атка утырып Өчиле авылына барып кайту күңеленә хуш килде, нык 

дулкынлану хисләре кичерде. Очрашу азагында ул шаян гына елмаеп, болай 
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диде: “Атны бик яхшы тәрбияләгәнсез, уйнаклап кына тора. Өчилене 

җилдереп кенә урап кайттык. Рәхмәт яусын!” 

Бу көнне мәктәптә “Соңгы кыңгырау” бәйрәме иде. Әти-әниләр дә бик 

күп килде. Алар арасында Гариф аганың танышлары, дуслары да табылды. 

Ул бик куанып алар белән аралашты. Һәм үзенең туган төбәгендә 

рәхәтләнеп ял итеп китте. 

Быел сөекле якташыбыз, Халык язучысы Гариф Ахуновка 90 яшь 

булыр иде. Аны язучылыкка Казанбаш мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты 

укытучысы Хәнифә Абдуллина тәрбияләгән булса, үзешчән рәссам итеп 

Һидият Зыятдинов һәм Хәмзә Закировлар үстергән. 

Гариф аганы безнең арадан алып киткән көннәр-еллар саны арта 

барган саен, аны юксыну хисе дә көчәя генә бара. Әдипне олы бөеклеккә 

күтәрүгә өлеш керткән Казанбаш туфрагы аның эзләренең җылысын әле 

үзендә озак еллар саклар. 

 

Искәрмәләр: 

1. Г.Ахунов. Йолдызлар калка. – Казан: Татар. кит. нәшр. 1980. – Б.6. 

2. Мәгариф. – 1997. – №3. 

3. Г.Ахунов. Йолдызлар калка. – Казан: Татар. кит. нәшр. 1980. – Б.6-7. 

4. Г.Ахунов. Йолдызлар калка. – Казан: Татар. кит. нәшр. 1980. – Б.18. 

5. Замандашым турында бер сүз // Азат хатын. – 1975. – №9. 

6. Исәннәрнең кайтыр юлы бар // Мәдәни Җомга. – 2000. – 1 ноябрь. 

 

 

Рузия Гафур кызы Мәҗитова,  

Арча районы Г.Камал исемендәге Сикертән төп гомуми  

белем мәктәбенең башлангыч класслар укытучысы 

 

Гариф Ахуновны Гөберчәк белән нәрсә бәйли? 

“Авылга асфальт юл салыну белән Гөберчәк авылы урамнарына яңа 

исем биреләчәк икән...” Халык сөйләгән әлеге имеш-мимеш сүздә генә 

калмады, чыннан да тиз арада авылыбызда ике яңа урам исеме барлыкка 

килде. Аның берсе – авылдаш язучыбыз Мөхәммәт ага Мәһдиев исемен 

йөртәчәге көн кебек ачык иде, чөнки авыл уртасында язучының мәһабәт 

музей бинасы, аның белән янәшә ул яшәгән йорты да бар. 

Ә без яшәгән икенче урам нинди исем йөртер? Әлеге сорау авыл 

халкында шактый зур кызыксыну уятты. Берәүләр аны элеккечә кала икән 

дисә, икенчеләр Аргыяк дип аталачак икән дигән сүзләр йөрде. Әмма 2001 

нче елның 26 ноябрендә бу сорауга нокта куелды: Гөберчәкнең икенче 

урамына Гариф Ахунов исеме бирелде. (Әлеге рәсми мәгълүмат авыл 

советыннан алынды, кушымтада ТР Арча муниципаль районының торак 

пунктлар һәм урамнар исемнәре реестры тәкъдим ителә). Өлкәннәр: “Язучы 

Г.Ахуновның нәсел җебе безнең авылга тоташа, шуңа күрә шундый исем 

бирелде”, – дип аңлатты бу күренешне, халык шул җавап белән канәгатъ 

калды. Ләкин минем күңелдә зур кызыксыну уты яна иде әле. Бөек язучы, 



11 

гомере буе хезмәткә, авыл халкына дан җырлаган Гариф аганың нәсел җебе 

ни рәвешле безнең авылга килеп тоташа икән? Аның әсәрләрендә Гөберчәк 

турында искә алынмый ләбаса?!. Шул елларда авыл китапханәсендә язучы 

турында мәгълүмат белештем, ләкин язма рәвештә беркетелгән фактлар 

булмау сәбәпле ул чакта әлеге соравыма җавап алуга ирешмәдем. 

Инде менә ничә еллар узганнан соң, быел күңелне алгысыткан бу 

сорауга кабат җавап эзләргә керештем. Иң беренче эш итеп, авылдагы 

өлкәннәргә мөрәҗәгать итәргә булдым, чөнки минем кайнатам Мәҗитов 

Гарифулланың: “Мөхәммәтне зурлыйлар (ә алар М.Мәһдиев белән бер 

класста укыганнар, якын дуслар булганнар), Гарифны да безнең авылныкы 

дип була бит. Язучы Гариф, әти-әнисе белән атка утырып, Ногманнарга 

кунакка килә иделәр”, – дигәне колагыма кереп калган. Кем ул Ногман, 

нинди максат белән аларга кунакка килүләрен әллә мин ишетми калганмын, 

әллә әткәй әйтергә оныткан (хәзер ул вафат инде)... Авылдагы өлкәннәр 

Гариф Ахуновның Гөберчәктә туганнары барын белә, ләкин берсе дә төгәл 

хәтерләми булып чыкты. Әткәйнең бертуган энесе Бәйрәмгали абый: “Аның 

әнисе безнең авылдан бугай”, – дип, җавапны кыска тотты. Нинди дә булса 

чишелеш табыйм дип, мин М.Мәһдиев музее җитәкчесе Халидә 

Габидуллинага мөрәҗәгать иттем: “Элекке заманда безнең авылдан берничә 

кыз Кече Өчилегә кияүгә киткәнлеге мәгълүм, арасында Бибинур исемлесе 

дә бар, Гариф ага Ахуновның әнисе дә Бибинур исемле. Бәлки бу мәгълүмат 

файдалы булыр, кызганыч, калганы безгә билгесез”, – диде ул. 

Әлеге сорау белән Сеҗе авыл җирлегенә дә мөрәҗәгать иттем: 

“Гөберчәк авылының бер урамына Г.Ахунов исеме ни сәбәпле бирелде?” – 

дигән сорауга алар: “Өлкәннәр сүзе буенча, Гариф Ахуновның нәсел җебе 

Гөберчәккә тоташа, шуңа да урам аның исеме белән аталды”, – дигән җавап 

бирделәр. Туктагыз! Ничек була соң бу? Серле йомгакны чишәм дип, 

буталып кына беттем түгелме? Язучының Арча районы Кече Өчиле 

авылында туып, Казанбаш мәктәбендә укуы төгәл билгеле, ләкин Гөберчәк 

белән аны нәрсә бәйли соң? Утсыз төтен чыкмас диләр, димәк язучының 

нәсел җебе ничектер Гөберчәккә килеп тоташырга тиеш бит! “Күз курка, кул 

эшли дигәндәй, алдан куркып кына тотынсам да, бу эш белән кызыксынуым 

зур булгач, аны чишү юллары да бер-бер артлы килеп чыкты. Кайнатам 

сүзләренә караганда, авылда Ногманов фамилияле гаилә булырга тиеш, 

мондый фамилияне аргы як урамда торучы Марат гаиләсе генә йөртә. 

Маратка әлеге сорау белән мөрәҗәгать иткәч, ул: “Мин үземнең Гариф 

Ахуновның өченче буын туганы булуымны беләм, аның безгә кунакка 

килгән чакта калдырган автограф язылган китабы да бар”, – дип җавап 

кайтарды. Инде шактый вакыт эзләнәм, тик нәтиҗә юк. Күңелне билгесезлек 

ашый. Берәр мәгълүматка тап булмам микән дип утырган чакта, 

китапханәдәге бер китапта Гариф аганың кызы Наилә язган шигырьләрьгә 

тап булдым (белүебезчә, Наилә Ахунова – рус телендә иҗат итүче шагыйрә). 

Барлык сорауларыма җавапны белсә, Наилә ханым белер дип, шактый гына 

эзләгәннән соң аның телефон номерын табып, шагыйрә ханым белән 

элемтәгә керергә җөрьәт иттем. Сөйләшүебез бик җанлы барды, үземнең 
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Гариф аганың иҗаты, томыш юлы белән кызыксынуымны әйткәч, 

әңгәмәдәшем сөенеп тә куйды. Үзләренең нәсел буыны Арча районы 

Гөберчәк авылына тоташырга мөмкин булганлыгын белгәч, үзенә дә бу факт 

бик кызыклы булуын, миңа ярдәм итәргә, эзләнергә, өлкән буын 

туганнарыннан белешергә теләге барлыгын белдерде. Наилә ханым үзе 

хәтерләгән кадәр түбәндәгеләрне бәян итте (русчадан татарчага тәрҗемә 

Р.Мәҗитованыкы): “Безнең әтиләр Кечкенә Өчиле авылында яшәгән. 

Ялгышмасам, Ахунҗан бабай тумышы белән шул авылныкы. Минем әти 

белән әни туйларын Өчиле авылында үткәргәннәр, ул чакта Кечкенә Өчиле 

авылы булган әле. Безнең туганыбыз Сания апа бар, тулырак мәгълүматны 

мин аннан ала алыр идем, кызганыч, әлегә аның белән элемтәгә керү 

мөмкин түгел. Безнең гаиләнең шәҗәрәсе төзелгән, тик, әлегә бүтән 

мәгълүмат әйтә алмыйм”, – дип сөйләде Наилә ханым. “Сезнең Ногман 

исемле туганыгыз юк идеме?” – диеп сорау бирәм. “Бар иде, әлбәттә, ул 

минем әбием Бибинурның бертуган энесе була”, – диде әңгәмәдәшем. Миңа 

хәзер күп нәрсә аңлашыла: авылдашыбыз Маратның фамилиясе Ногманов, 

кайнатам әйткән Ногман белән, Наилә ханымның әбисенең энесе Ногман 

бер үк кеше булып чыга ләбаса! Димәк, җавап болай була: Маратның әтисе 

Минҗан, Минҗанның әтисе Ногман, Ногман белән Бибинур бертуган, 

Ногманның Гөберчәк авылында туып, гомере буе шул авылда яшәве 

билгеле. Ягъни Бибинур да тумышы белән Гөберчәкнеке була. Соңрак 

Бибинур Кече Өчиле авылына Ахунҗанга кияүгә чыга, аннан Гариф Ахунов 

туа, калганы инде безгә билгеле. Менә бит ничек кызык килеп чыга: 

Маратның әтисе Минҗан белән Гариф Ахунов икетуган, ә Марат белән 

Наилә ханым өченче буын туган, Маратның кызы Гөлфинә белән Наилә 

ханымның кызы Аида дүртенче буын туган. Төен чишелде! Минем өчен иң 

кызыклысы шул: Маратның кызы Гөлфинә быел беренче сыйныфка укырга 

керде, ул – минем укучым. Димәк мин – Гариф Ахуновның дүртенче буын 

туганнан туганын укытам! Ә безнең мәктәпне тәмамлаган укучыбыз Гөлшат 

Мәҗитова (2008 нче елгы чыгарылыш, минем кызым) Арча районында 

әдәбият, сәнгать өлкәсендә яшь талантларга бирелүче Г.Ахунов премиясе 

(публицистика номинациясендә) иясе. 

Бик кызык һәм сәер... Бу дөньяда бернәрсә дә ялгыш корылмаган, 

һәрнәрсә, һәркем бер-берсенә бәйле. Әлеге эзләнү эшемне ахырына кадәр 

чишә алуыма сөенеп, Наилә ханыма аның өченче буын туганы Гөберчәктә 

яши дип әйтергә теләп шатыраткан идем, язучы ханым сөенечле тавыш 

белән: “Бибинур әби Гөберчәктән, моны миңа Сания апа әйтте, чөнки ул үзе 

дә Гөберчәктән!” – дип сөенче алды. 

Чынлап торып еласаң, сукыр күздән яшь чыга дип, юкка гына 

әйтмәгәннәр, бергәләшеп эзләнгәч, нәтиҗәсе дә бар. Әлеге эзләнү эше 

авылыбыз халкына файдалы мәгълүмат, Гариф аганың туганнарына яңа 

ачыш булыр дип саныйм. 

Язмамны Г.Ахуновның үз сүзләре белән тәмамлыйсым килә: “Йөрәк 

типкәндә нинди дә булса яхшы гамәлләр кылырга кирәк, кешеләргә яшәве 

күңелле, мәгънәле булсын!” 
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Әдәбият: 

1. Йөрәк типкәндә нинди дә булса яхшы гамәлләр кылырга кирәк // 

Ватаным Татастан. – 2009. – 23 сент. 

Сөмбел Наил кызы Вәлиева,  

Арча районы Өчиле төп гомуми белем  

мәктәбенең 9 нчы сыйныф укучысы 

 

Гариф Ахунов турында истәлекләр 

Кулыма очраклы рәвештә Гариф ага Ахуновның 1983 нче елда 

басылган әсәрләр җыентыгының 4 нче томы килеп керде. Беренче битендә, 

гадәттәгечә, кара дулкын чәчле, көләч йөзле, шикәр кебек ап-ак тешләрен 

күрсәтеп язучы елмаеп карап тора. Фото астында түбәндәге сүзләр: “Рәмия 

сеңлемә истәлек. Гариф Ахунов. 14.12-89 (Өчиле)”. Димәк, әдип безнең 

мәктәптә кунак булган! Алай гынамы әле, минем беренче укытучыма китап 

та бүләк итеп калдырган, автографы белән! Ул еллардан соң инде күпме 

гомер үткән. Ә язучыбызның үз куллары белән сырлаган сүзләре бер тамчы 

да уңмыйча сакланып калган. 

Ни өчендер, минем Гариф Ахунов турында күбрәк беләсем килә 

башлады: чынлап та нәкъ шундый чибәр булганмы ул, тавышы нинди 

булган икән, мәктәптә нәрсәләр сөйләгән – барысын, барысын да, алай гына 

да түгел, гомумән, язучы буларак, кеше буларак аңа нинди сыйфатлар хас 

булган? Мин әнә шул уйлар белән Гариф Ахунов турында истәлекләр 

барлый башладым... 

Истәлекләр буйлап сәяхәтемне китап хуҗасы, әйткәнемчә, укытучым 

Әһлиуллина Рәмия Мансур кызыннан башлап җибәрдем. Ул миңа менә 

нәрсәләр сөйләде:  

“1989 нчы елда мин шушы мәктәпнең 10 нчы классында укый идем. 

Алар өч кеше килделәр. Берсе – Гариф абый Ахунов, икенчесе – шагыйрь 

Илдар Юзеев, ә менә өченчесе хәтеремдә калмаган. Безнең чор балалары – 

әдәби китап укып үскән балалар. Безгә ул вакытта тере язучыларны күрү зур 

вакыйга иде. Алар, белән очрашуга без алдан ук хәстәрен күрдек, төрле 

сораулар әзерләдек. Алар бу сорауларны бик игътибар белән тыңлап, 

кызыклы җаваплар бирделәр дип, исемдә калган. Гариф Ахунов шактый олы 

яшьтә иде. Чәчләренә чал кергән. Ләкин үз яшеннән яшьрәк күренде. Миңа 

ул истәлеккә китап бүләк итте. Күрсәң иде син әдипләр янында, китап 

тотып, автограф куйдырырга торган укучылар чиратын! Хәтеремдә, Гариф 

Ахунов һич иренмичә, әнә шул чиратта торучыларның һәрберсенең исемен 

сорап, “фәлән энемә, фәлән сеңлемә истәлеккә, бәхет теләп”, дип язып, 

аркаларыбыздан сөеп, китапларны тапшырып барды. Мин аның 

сабырлыгына, кече күңелле булуына сокландым”. 

Ул вакытта мәктәптә татар теле һәм әдәбияты дәресләрен 

Татарстанның атказанган укытучысы, мөхтәрәм мөгаллимебез Фәрхәт абый 

Зыятов алып барган. Телефон аша аның белән дә элемтәгә кердем. 

“Бүгенгедәй хәтеремдә, бик салкын булмаган кышкы бер көн иде ул. 

Язучыларыбыз озак көттермәделәр, әйтелгән вакытка килеп җиттеләр. Алар 



14 

өчәү килделәр: Гариф ага, Илдар абый Юзеев һәм “Ватаным Татарстан” 

гәҗитенең махсус корреспонденты Марсель Зарипов. 

Бу шулкадәр җылы, дустанә очрашу булды. Укучыларыбыз бер дә 

каушамыйча, һәр ике язучыга да сорауларын бирделәр. Язучыларыбыз да 

һәрбер баланы тыңлап, төгәл, аңлашырлык итеп җавап кайтардылар. Гариф 

ага үзенең тормышы, әсәрләренең язылу тарихлары турында да сөйләде. 

Очрашудан соң язучыларны табынга дәштек. Гариф Ахунов, кызып-

кызып, үзе белән булган хәлләрне дә сөйләде. Үзе дә сораулар бирергә ярата 

булып чыкты. Һәм тагын бер кызыклы ягы: аның кесәсендә гел блокнот 

йөри икән. Без сөйләгәндә, блокнотын алып, үзенә кызык тоелган 

нәрсәләрне шунда теркәп барды. 

Аның белән кабат очрашуым язучының 75 яшьлеген үткәргәндә 

булды. Кичә районыбызның сәнгать мәктәбендә үтте. Җырга, моңга үрелеп 

барган бик матур кичә булды бу. Котларга килүчеләр дә бик күп иде. Шул 

исәптән мине дә, укытучылар исеменнән котларга дип, бәйрәмгә 

чакырдылар. Әлбәттә, бик теләп бардым, кулымда – чәчәк бәйләме. Бик күп 

бүләкләр бирәләр. Кемдер телевизор бирә, ат та бүләк иттеләр... Чират миңа 

килеп җитте. Бер шиңеп барган чәчәкләргә карыйм, бер – бүләкләргә!.. 

Сәхнәгә чыктым. Юбилее белән котладым, теләкләр теләдем. Эш бүләк 

бирүгә терәлеп калды. Гариф ага, мин әйтәм, телевизор бүләк итәр идем, ике 

телевизор белән ни эшләрсез, ат та бүләк итеп булмый, чөнки ике атны 

шәһәр фатирында асрар өчен, ай, ай! Сез дә Өчиледән, ә мин – Тукай 

Өчилесеннән. Мин сезгә Тукай нигезендә үстерелгән чәчәкләр бүләк итәм, 

дидем дә, аңа теге чәчәк бәйләмен суздым. Күрсәң иде, Гариф аганың 

сөенүен! “Менә бу – бүләк, бу – иң кадерле бүләк, бу миңа – Тукай 

бүләге!!!” – дия-дия, кочаклый-кочаклый, миңа рәхмәтләрен әйтте. Халык 

гөр килеп кул чапты”. 

Истәлекләрне барлаганда, төрле язмаларга да мөрәҗәгать иттем. 

Шуларның берсе – 1995 нче елның 11 нче октябрендә чыккан “Сабантуй” 

гәҗите. Биредә язучының автобиографик әсәреннән өзек бирелгән. Сүз аның 

сабый вакыты турында бара. Бу өзектә ул үзенең Алма апасы, аның улы, 

язучының үзе әйтмешли, “балачагын бизәүче” Хәкимулла абыйсы турында 

яратып, сагынып яза. Ятим малай өчен Хәкимулла “аерылгысыз дус, 

рәнҗетсәләр, сыеныр кешесе, бер могҗиза иясе” була. Бишкә генә укуына да 

абыйсының сәбәпче икәнен яза. Ә Алма апасы аша әдәплелеккә өйрәнүен 

әйтә.  

1989 нчы елда нәшер ителгән “Ватаным Татарстан” гәҗитендә 

язучының “Казанбаш уңганнары” дип исемләнгән очерк-истәлеге урын 

алган. Шуннан мисаллар китерәм. 

Гариф Ахунов Казанбаш мәктәбен “бик яхшы” билгеләренә генә 

тәмамлап, Арча педагогика училищесына укырга керә, әйтергә кирәк, 

имтихансыз! Мәктәптә укыган елларын ул менә ничек искә ала: “Казанбаш 

мәктәбе ул вакытта Субаш-Аты мәктәбе белән ярыша иде. Без, Кечкенә 

Өчиле балалары, Чыршы бәйрәмен зарыгып көтеп алабыз, агачны юнып, 
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очкычлар, тиеннәр, куяннар ясап алып төшәбез. Аларны ясарга 

укытучыларыбыз өйрәтә”. 

Ул бу язмада яраткан укытучылары Һидият Зыятдинов, Хәмзә 

Закировлар турында искә ала. Рәсем сәнгатенә гашыйк җан буларак, 

онытылып, Хәмзә абыйсының рәсем ясаганын карап утырып, мәктәптән 

өйгә соң гына кайтып җитүе турында яза. Рәсем сәнгатен ярату эзсез 

калмаган, әдип үзе дә рәсемнәр ясаган.  

Бу истәлек-очеркны укыганда, мине иң тетрәндергәне – кечкенә 

Гарифның әтисен үтерүләре турында язылган юллар. Алтынчы яшендә 

әтисез калган сабыйны, ике кызны яшьли тол калган әнисе, җил-яңгыр да 

тидермичә, тәрбияләп үстерә. 

Язмада тагын бер кызыклы фактка тап булдым: Кәрим Тинчуринның 

“Кандыр буе” драмасындагы Ахунҗан образы Гариф абыйның әтисенең 

прототибы икән. Кәрим Тинчурин белән Сәлих Сәйдәшев Гарифның әтисе 

үтерелү вакыйгасыннан соң, Казанбаш авылына пьеса язу өчен материал 

тупларга кайтканнар һәм Гариф Ахунов бу турыда: “Минем язучы булып 

китүем очраклы хәл түгел. Иң кирәкле вакытта Ходай мине тере язучы 

белән очраштырган”, – дип искә ала. 

Каршымда Мәхмүт Әхмәтҗановның “Аның хәзинәсе – китаплары” 

дип аталган мәкаләсе. Ул шулай ук гәҗит битләрендә урын алган 

(материаллар гәҗиттән кисеп сакланган, датасы куелмаган). Уртада 

язучының елмаеп карап торган фоторәсеме. Түбәндәрәк Хатыны Шаһидә 

апа белән төшкән фоторәсеме. Фото 1998 нче елда төшерелгән. 

М.Әхмәтҗанов та, Гариф Ахунов та Казан дәүләт университетында 

белем алганнар. Ләкин Гариф ага, тоталитар система репрессиясе 

аркасында, уку йортын тәмамлый алмый кала. Мәхмүт Әхмәтҗанов 

истәлекләреннән юллар китерәм: “Гариф үзенең беренче хикәяләрен шушы 

чорда иҗат итте. Аның “Галләм сорау бирә” дип исемләнгән хикәясе “Үсү 

юлы” альманахында басылды. Минемчә, Гарифка хас сыйфатларның аеруча 

күркәме-эчкерсезлек. Шул ягы белән ул сабыйларны хәтерләтә иде. 

Хөсетлелек, кешеләр уңышыннан көнләшү аңа бөтенләй ят иде. Бик күп 

китапларга бәяләмәләр язды, чыгышлар ясады, “мин начальство” дип 

тормады. Гарифка кеше уңышы шатлык китерде, ул аны башкалар белән дә 

уртаклаша иде”. Әхмәтҗанов язучының бик тыйнак булуына да басым ясый. 

Аның гаять тә тырыш булуын, үз бүлмәсендә башын да күтәрми, сәгатьләр 

буе язып утыруын искә ала. Һәр яңалыкны “Амбар дәфтәренә” язып куюын 

ассызыклый. Бик матур почерк белән язуын әйтә. 

Заһид Фәйзи исә үзенең “Йолдызлар сүнми” исемле мәкаләсендә 

Гариф Ахуновны менә ничек искә ала: 

“Кешелеклелек, ярдәмчеллек ягыннан Гариф абыйны язучылар 

арасында иң беренче дип саныйм. Эчендәген яшермичә, боргаламыйча 

сөйләшкәнлектән, аның белән аңлашу, бәхәсләшү дә җиңел иде. Бу аның 

табигать үзе бүләк иткән карашында да чагыла иде. Артык гадилеге 

аркасында риясыз беркатлы балаларга охшаса да, аңарда дөньяга, кешеләргә 
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һәм иҗат эшенә карата аерата җитди мөнәсәбәт булганлыгын әйтергә 

кирәк”. 

2004 нче елның 2 нче апрель санында басылган “Мәдәни җомга” 

гәҗитендә Нурмөхәммәт Хисамовның “Якты кеше иде” дигән язмасы бар. 

Ул Гариф аганың вафатына дүрт ел узганнан соң язылган. Мәкалә авторы 

Гариф Ахуновны батыр рухлы, үткен күзле, киң күңелле әдип дип атый. 

Кайсы гына истәлекне алсам да, язучы турында тискәре фикер әйткән 

кешеләрне очратмадым мин. Ә менә “Татарстан яшьләре” гәҗитенең бер 

санындагы язмасында гына (кызганычка каршы, датасы күренми) Туфан 

Миңнуллин Гариф аганың “югарылардан” өркүе, язучылар советы рәисе 

булгач, язучылар берлеге дәрәҗәсенең түбән төшүе хакында яза. Кемнәрдән 

өркүе, кемнәргә ярарга тырышуы – һәр кешенең үз эше, билгеле, бәлки ул 

шулай булырга тиеш булгандыр. Бу бит заманага да бәйле. Бу очракта мин 

Туфан Миңнуллин белән килешә алмыйм. Мин караган истәлекләрдә, (бу 

истәлекләр Гариф Ахунов язучылар советы рәисе булган елларга туры килә) 

әдипне берәү дә тәнкыйтьләмәгән. Туфан ага да Гариф абыйны “аңа 

охшаган һәм аңа охшамаган яклары белән” сагынуын яза. 

Гариф Ахунов турында истәлекләр китабы белән дә танышып чыктым. 

Мин югарыда атаган истәлекләр биредә урын алмаган. Ләкин һәрбер 

истәлек үзенчә матур, җылы итеп язылган. 

Кечкенә генә автографтан башланып киткән сәяхәтем, еллар аша үтә-

үтә, үзенең соңгы ноктасына килеп җитте.Үземә кызык булган сорауларга 

тулысынча җавап таптым. Әйе, ул – гомеренең соңгы көннәренә кадәр 

шундый ук чибәр, көләч йөзле, көр тавышлы, кешеләрне сөюче, балалары 

өчен үрнәк әти, хатыны өчен зур терәк булган шәхес. 

Көнен-төнен кызганмыйча, гомерен халкыбызның әдәбиятын 

мавыктыргыч әсәрләре, тәрҗемә әсәрләр белән, хезмәте белән баетучы 

эшчән, актив якташыбыз, көләч йөзле әдибебез халык күңелендә 

югалмыйча, күпләргә маяк, үрнәк булып мәңге саклана. 

 

 

Рузилә Котдус кызы Юнысова,  

Арча районы Урта Курса төп гомуми белем  

мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы  

 

Гариф Ахунов иҗатына күренекле шәхесләр биргән бәя 

“Язучы Гариф Ахуновның иҗат кыры – татар халкының тормышы, 

аның үткәне, бүгенгесе, киләчәге... Ул иҗат күпьяклы, киң колачлы. Шуның 

өчен дә Гариф Ахунов халык язучысы исеменә лаек булды. 

Гариф Ахунов геройлары дигәндә, күз алдына җиң сызганып кайда 

гына, кем генә булып эшләмәсен, хезмәтеннән тәм табып, аңа ямь биреп, 

тырышып эшләүче хезмәт кешесе килеп баса. Шунысы кыйммәт, ул 

образлар язучының үз образы белән тәңгәл килә иде. Минем хәтердә Гариф 

Ахунов һәрвакыт шөгыльдә, эшчән, актив, туры сүзле, зур абруйлы, 
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халкыбызның олы мәхәббәтенә чын-чынлап лаеклы мәшһүр каләм остасы 

булып саклана”[1]. 

Яраткан якташ язучыбыз Гариф ага Ахуновның иҗатына битараф 

шәхесләр, мөгаен, юктыр. Татарстан Республикасының беренче президенты 

Минтимер Шәрипович Шәймиевнең югарыда әйтелгән истәлек сүзләре 

шуның ачык мисалы. 

Чынлап та, Гариф Ахунов үзенең туган халыкын, ә татар халкы аны 

чын күңелдән яраткан. Әдип татар теле, мәдәнияте, мәгърифәте, гореф-

гадәтләре, рухи мирасы өчен янып яшәгән. Татарстанның халык язучысы, 

Г.Тукай исемендәге Дәүләт һәм Г.Исхакый исемендәге әдәбият премияләре 

лауреаты, Татарстан фәннәр академиясенең шәрәфле әгъзасы, Хезмәт Кызыл 

Байрагы һәм Халыклар дуслыгы орденнары иясе, Русия Федерациясенең 

атказанган мәдәният хезмәткәре Гариф ага Ахуновның халык тарафыннан 

яратып укыла торган биш роман, унсигез повесть, мең дүрт йөздән артык 

тәнкыйть һәм публицистик мәкаләләре бар. 

Үзе исән вакытта ук милли әдәбиятыбызның бай тарихында мәшһүр 

урын алган талантлы әдип, әдәбият һәм сәнгать әһелләренең барысын да үз 

иткән, алар турында эчкерсез кайгыртып яшәгән, әдәбият дөньясында 

күпләргә ихлас күңелдән зур ярдәм күрсәткән, башлап язучыларны 

кулларыннан җитәкләп әдәбият мәйданына алып килгән олы йөрәкле шәхес 

турында истәлек сүзләре язып калдыручылар шактый. 

Күзәтүне әдипнең иң якын каләмдәше, якташыбыз Мөхәммәт ага 

Мәһдиев сүзләре белән башлау дөрес булыр дип уйлыйм. 

“Без аның белән бер төбәктә туып үстек, авылларыбыз арасында йә 

күк чәчәкле җитен басуы, йә җилдә бөтерелеп утырган бодай басуы гына 

иде. Безнең авылдан чыгып басу түбәсенә күтәрелсәң, тәгәрәшеп 

дулкынланган иген басуын кичсәң, Гарифлар авылы – безнең өчен 

кечкенәлеге белән мәңгелек сер булып калган алты өйле генә Өчиле авылы 

күренә иде. Шуның өстенә безнең авылда безнең бала вакытта ук Өчиле 

Ахун дигән кеше турында сөйлиләр иде, чөнки Өчиле Ахун безнең авылның 

Бибинур апаның малае булган икән... 

Авыр вакытларда да Ахуновның борын салындырып йөргән, 

зарланган чагын күрмәдем. Аның белән сөйләшкәндә, аралашканда, тамак 

ачлыгы да, авырлык та онытыла иде, аның тирәсендә тормыш кайный иде. 

Чөнки Гариф тик торуны, бушка вакыт уздыруны белмәде. Ул гел хәрәкәттә, 

гел шау-шу эчендә, күңел төшенкелегенә бирелергә аның вакыты калмый 

иде. Ул вакытта кемнең кем буласын шайтан белгәнме? Гариф әдәбиятны 

ярата, ул фәннән гел “бишле” ала. Җор телле Яхъя Халитов белән дус иде. 

Алар әдәби темаларга бәхәсләшкәндә, тулай торакның начар ягылган 

бүлмәләре җылынып киткәндәй, карточкага алган биш йөз грамм ипи бер 

килога әйләнгәндәй була, дөньялар ямьләнеп китә иде... 

Мин флоттан хезмәт срогын тутырып кайтканда, Гариф инде 

күтәрелеп килә торган язучы, өметле яшь тәнкыйтьче иде. Аның 

Федосеевская урамындагы тар бүлмәсен хәтерлим: бердәнбер чөйгә аның 

кыршылган пальтосын, минем кара шинель белән фуражканы элдек тә 
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идәнгә тәгәрәдек. Гариф миңа үзенең беренче әсәре “Яшьлек яме” 

повестеның ничек язылуы турында сөйләде. Соры одеал ябылган тимер 

карават, какшау аяклы иске өстәл өстенә 20-30 битлек блокнотын чәчеп 

ташлады да повестена материалны, сүзне, геройны каян алганын, ничә еллар 

җыйганын сөйләде. Озак сөйләде, керосинка өстендә кыздырырга куйган 

вермишелебез яна башлаган иде. Шунда әдәбият дөньясыннан бик еракта 

гомер уздырган кеше буларак, мин уйлап алдым: бу кеше тормышта үзенең 

юлын тапкан, үзен шуңа багышлаган... Чөнки әдәбияттан башка ул берни дә 

сөйләмәде, зәңгәр төтен чыга башлаган табасын да, мин әйткәч кенә читкә 

алып куйды, аны да аңлап түгел, болай гына...” [2] 

Әдәбият галиме, профессор, тәнкыйтьче, язучы, Татарстан 

Республикасы Фәннәр академиясенең мөхбир-әгъзасы, Татарстанның 

атказанган фән эшлеклесе Т.Галиулин да Гариф ага Ахунов хакында бик күп 

җылы истәлекләр саклаган шәхес. 

“Кулына бәяләү өчен йомшак, зәгыйфь әсәр килеп керсә дә Гариф 

абый каләм иясенең сәләтен чамалап, күтәрелеп бәрелмәс, авторның 

күңелен җәрәхәтләмәс. Җайлап, ипләп кенә дөньяда башка һөнәрләр 

барлыгын, кызыклыгын искә төшерер. Әдәби эзләнүдә кызыклы фикер, 

борылыш, гомумән, үсеп китәрдәй оеткы тапса, ул кызганмыйча 

киңәшләрен бирер, ярдәм кулын сузар. Әсәрен бастырып чыгарырга ярдәм 

итәр. Әдәбият бусагасын атлаган сәләтлерәк кеше әйберен ашык-пошык 

әвәләп китерсә, ул чакта Гариф абыйдан яхшы сүз көтмә дә, үпкәләмә дә. 

– Карале, дускаем, әсәрең әйбәт кенә буласы икән, ашыккансың. 

Вакыйгаларыңның очы очка ятмый. Сүзләрне – карлыгачларны – уйлап 

бетермичә очыргансың, – дип тезеп китә. – Ат дагалаганда бака ботын 

кыстыра, димә, менә мин, “Тын Дон”ны тәрҗемә иткәндә Шолоховның бер 

җөмләсе белән ике көн утырдым. Мәгънәсен биреп кенә булмый бит. 

Эчтәлеге килеп чыкса, сәнгатьчә матурлыгы югала. Ә син кабалангансың, 

алай килешми. Салкында тунны төймәләгәндә генә ашыгу килешә. 

Гариф абыйның тәнкыйте ничек кенә җайсыз, усал булып, автор эчтән 

генә сыкранса да, риза була, аек дәлилләре белән килешә. Чөнки ихластан, 

изге ният булсын, татар әдәбиятының олы абруен төшермәслек әсәр 

өстәлсен, дип әйтелгән тәнкыйть ул, май чүлмәге кебек, тышыннан күренеп 

тора. Иҗат әһеле тәнкыйтьнең йөрәктән, әсәрне яхшырту өчен әйтелгәнен, 

кешенең рухын сындыру өчен, ачу белән чыгарылганын тиз аера”. 

Гариф ага Ахуновның күп санлы дуслары арасында композитор, 

мәдәният эшлеклесе, педагог, Татарстанның сәнгать эшлеклесе Мәсгут 

Имашев та бар. Аның күңелендәдә әдип бары якты хатирәләр генә 

калдырган. 

“Гариф белән озак еллар дәвам иткән иҗади дуслыгыбызның соңгы 

җимеше – аның инициативасы белән, аның сүзләренә язылган “Туган 

авылым – Казанбашым” дигән җыр. Бу җырны без Арча районы Казанбаш 

авылы колхозының юбилее уңаеннан яздык һәм шул тантаналы бәйрәм 

көннәрендә авыл клубында җырлап та күрсәттек. 
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Ә мин концерт вакытында да, башланганчы да, тәнәфестә дә авыл 

кешеләренең Гарифны ихтирам итеп, зурлап, берәм-берәм килеп 

исәнләшүләрен, хәл-әхвәл сорашуларын сокланып күзәттем һәм үземнең 

шушындый ачык күңелле, игътибарлы, шәфкатьле, кешеләрне сөендереп 

яшәүче Гариф һәм Гөлшаһидә ханым белән дус булуыма шатландым” [3]. 

 

 

Әдәбият: 

1. Гариф Ахунов: язучы турында замандашлары. – Казан: Татар. кит. 

нәшр., 2005. – Б.5. 

2. Мәһдиев М. Замандашым турында бер сүз / Гариф Ахунов: язучы 

турында замандашлары. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2005. – Б.43-45. 

3. Имашев М. Утлар сүнми учакта / Гариф Ахунов: язучы турында 

замандашлары. – Казан. Татар. кит. нәшр., 2005. – Б.135. 

 

 

Әлфия Мансур кызы Рәхимҗанова,  

Урта Пошалым төп мәктәбенең беренче категорияле  

татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Мәгънәле тормыш кичергән әдип 

Мәктәп программасында язучыларның тормыш юлларын өйрәнүгә күп 

вакыт каралмаган. Ләкин шул бирелгән дәресләрдә язучыларның тормыш 

юллары турында сөйләгәндә, истәлекләргә таяну, конкрет шәхесләр белән 

бәйләү үтә отышлы. Минем шул турыда үз тәҗрибәм белән уртаклашасым 

килә. 

Якташ язучыларның тормыш юлларын укучыларга өйрәткәндә, 

аларның авыр, ләкин мәгънәле тормыш юллары белән кызыксынасың, 

истәлекләр өйрәнәсең... Әдипләребезнең ихтыяр көченә сокланып, 

тормыштагы авырлыкларны да онытып, горурланып укучылар янына 

атлыйсың. 

Гариф Ахуновның тормыш юлларын өйрәткән саен, остазыбыз 

Мөхәммәт ага Мәһдиевтан күңелемә кереп калган истәлекләр кабат яңара. 

Чыннан да вакыт – объектив күренеш, ул кешеләрнең теләгенә карап 

йөрми, җир шары әйләнә тора, адәм балаларына ел саен бер яшь өстәлә бара. 

Кеше туа, яши, картая, үлә – боларның берсе дә безнең кулдагы, кодрәттәге 

күренеш түгел. Әмма адәм баласының үз кулында, үз ихтыярындагы бер эш 

бар: тормышыңны, гомереңне ничек корасың? Эш гамәлләрең белән 

нәрсәгә, нинди максатка хезмәт куясың, көч түгәсең? Гариф Ахуновның 

юбилей көннәрендә кабат истәлекләр яңартабыз икән, димәк бу кеше эш 

гамәлләре белән чыннан да халык күңеленә кереп калырлык яшәгән. 

Минем аның студент елларын һәм әдәбият белән бәйләнешле тормыш 

мизгелләрен хәтер төенемнән чишәсем килә. Мөхәммәт абый белән 1946-

1947 нче елларда аларның тормыш сукмаклары бергә кушыла. Бер бүлмәдә 

яшәп, Арча педучилищесында укыйлар, иң соңгы имтихан тоткан илле 
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укучыга чыгарылыш кичәсендә тапшырылган тугыз аттестатның берсе 

Гариф Ахуновта, берсе Мөхәммәт Мәһдиевта, берсе Яхъя Халитовта була. 

Шушы өчесе арасында Гариф Ахуновның аттестаты аеруча кадерле 

булгандыр дип уйлыйм. Чөнки аның тормыш шартлары иптәшләренекеннән 

күпкә авыр була. Бу авыр заманнарда төшенкелеккә бирешүчеләр дә булган. 

Әмма Ахуновның борын салындырып йөргән, зарланган чагы булмый. 

“Аның белән сөйләшкәндә, аралашканда, тамак ачлыгы да, авырлык та 

онытыла иде, аның тирәсендә тормыш кайный иде. Чөнки Гариф тик 

торуны, бушка вакыт уздыруны белмәде. Ул гел хәрәкәттә, гел шау-шу 

эчендә иде, күңел төшенкелегенә бирелергә аның вакыты калмый иде”, – 

дип сөйли иде үзенең истәлекләрендә Мөхәммәт Мәһдиев. 

Г.Ахунов әдәбиятны бик яраткан, ул фәннән гел бишлеләр генә алган. 

Ул әдәбият темасына бәхәсләшкәндә: “Тулай торакның начар ягылган 

салкын бүлмәләре җылынып киткәндәй, карточкага алган биш йөз грамм 

ипи бер килога әйләнгәндәй була, дөньялар ямьләнеп китә иде. Шуңа ул 

педучилищены тәмамлагач та, университетның татар теле һәм әдәбияты 

бүлегенә укырга керде. Мин флоттан хезмәт срогымны тутырып кайтканда, 

Гариф инде күтәрелеп килә торган язучы, өметле яшь тәнкыйтьче иде”, – 

дип яза М.Мәһдиев. 

Алар шәһәрдә дә күршеләр булып яшиләр. Шуңа күрә Г.Ахуновның 

эш режимы аңа бик таныш:  

Нинди генә җаваплы, катлаулы мәсьәләләрне хәл итеп кайтмасын, 

иртәнге сәгать биштә Ахунов үзенең язу өстәле янында. Иң тыгыз көннәрдә 

дә иҗат эшенә биш сәгать вакыт – аның беркайчан да, беркем дә боза алмый 

торган катгый режимы әнә шул. 

Әдәбият, әдәби әсәрләр җиңел генә тумый. Шуңа күрә язучыларның 

һәр мизгеле кадерле, аның иң әһәмиятле эше алда торган эш, әлегә 

язылмаган әсәр. Шуңадыр да Гариф Ахунов вакытның кадерен бик белгән. 

Иҗади уңышлар да бары тик үз талантыңны иҗтимагый мәсьәләләр белән 

бергә үреп үстергәндә генә килә. Моңа мисал – Гариф Ахуновның тормышы 

һәм иҗади биографиясе. 

Ул халык күңелендә яши, әсәрләре тәрбия чарасы буларак хезмәт итә. 

Димәк, горурланып нәтиҗә ясый алабыз: якташыбыз тормышта үз юлын 

тапкан, үзен шуңа багышлаган. Әдәбият укытучылары өчен Гариф Ахунов 

үрнәк һәм горурлык дип саныйм мин. Рухи яктан да бай безнең әдибебез. 

Г.Ахуновлар гаиләсенә бик сирәк очрый торган уникаль күренеш хас. Чөнки 

алар гаиләсендә биш язучы: Г.Ахуновтан кала тормыш иптәше Шаһидә, 

уллары Рәшит, кызлары Наилә, кияүләре Борис. Әдәбият турында бәхәсләр 

бу гаиләдә бик җанлы баргандыр дигән фикер туа. 

Язмамны якташыбызның иң яраткан җыр сүзләре белән тәмамлыйм: 

Урманнарга керсәң, сызгырып кер –  

Сискәнмәгән кошлар калмасын! 

Дөньяларда шундый итеп яшә –  

Сокланмаган дуслар калмасын!  
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Ләйсән Шәфигулла кызы Гатина,  

Казан шәһәре Вахитов районының “80 нче номерлы  

аерым  фәннәр тирәнтен өйрәнелә торган урта гомуми  

белем бирү татар-рус мәктәбе” муниципаль бюджет  

учреждениесенең  башлангыч сыйныфлар укытучысы  

 

Гариф һәм Гөлшаһидә Ахуновлар гаиләсе безгә үрнәк 

90 яшьлек юбилее уңаеннан якташыбыз, Татарстанның халык 

язучысы, Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты Гариф 

Ахунов гаиләсе турында истәлекләрне барлап, күңелләребездә Ахуновлар 

гаиләсенә булган мөнәсәбәтләребезне яңартып алыйк әле. 

Билгеле булганча, Гариф Ахунҗан улы 1925 елның 18 сентябрендә 

Татарстан Республикасының Арча районы Кечкенә Өчиле авылында туа. 

Алты яшендә әтисез калган Гарифҗанны һәм аның өч туганын әниләре 

тәрбияли. Сугыш еллары булачак язучының язмышында тирән эз калдыра. 

1947 елда егерме ике яшьлек Гарифҗан, Арча педагогия училищесын 

тәмамлаганнан соң, В.И.Ульянов-Ленин исемендәге Казан дәүләт 

университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга керә. Яшьтән үк 

рәсем сәнгатенә гашыйк егет уку елларында иҗатка тагын да ныграк 

тартыла, матбугатта аның беренче хикәяләре һәм әдәби тәнкыйтькә 

багышланган хикәяләре басыла башлый. Әдип хикәя, повесть, роман 

жанрларын бердәй үз итте, аларның талантлы үрнәкләрен бирде. Аның 

“Яшьлек яме”, “Чикләвек төше” повестьләре, “Хәзинә”, “Идел кызы” 

романнары аеруча киң яңгыраш алды. “Хәзинә” әсәре буенча төшерелгән 

фильмы илебез экраннарына чыкты. 

Ә Гөлшаһидә 1926 елның 29 ноябрендә Әгерҗе районының Уразай 

авылында, мулла гаиләсендә туа. Аның әтисе Габдрахман хәзрәт күп балалы 

гаилә башлыгы, шәхес культы корбаны була. Күп еллар узганнан соң кияве 

Гариф Ахунов аның образын үзенең “Идел кызы” роман-дилогиясендә 

прототип итеп ала. Шәидә Максудова-Ахунова 1952 елда Казан дәүләт 

университетының тарих-филология факультетын тәмамлагач, башта авыл 

мәктәбендә укытучы булып, аннары Китап палатасында, соңыннан лаеклы 

ялга чыкканчы, Татарстан Язучылар берлеге китапханәсендә эшли. Ул күп 

кенә күренекле рус язучыларының әсәрләрен татарчага тәрҗемә итә. 

Беренче тәрҗемәләр китабы – Лев Толстой әсәрләре – 1953 елда ук басылып 

чыга. Шулай ук башкорт, казакъ, каракалпак язучыларының әсәрләре татар 

укучысына аның каләме аша барып җитә. 

Гөлшаһидә повестьләр, хикәяләр дә иҗат итә. Әдәбият сөючеләр 

шуларның икесе – “Минем кала алуым” һәм “Асылбикәне җирләгәндә” 

повестьлары белән якыннан таныштылар. 

Гариф абый белән Гөлшаһидә апа университетта бер төркемдә 

укыганнар. Озак елларга сузылган мәхәббәт нәтиҗәсе буларак, алар, туйлар 

ясап, матур гаилә корганнар һәм ярты гасырга якын бер-берсен хөрмәт итеп, 

үзара ярдәмләшеп яшәгәннәр. Мәхәббәт җимешләре буларак туган уллары 
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Рәшит һәм кызлары Наилә әти-әниләренең үрнәгендә тәрбияләнеп, 

тырышып укып, үзләре дә гаилә корып, иҗади тормыш белән яшиләр. 

Яшәү шартларына талымсыз, булганына риза булып яши белә торган 

Гариф абый бәхетен язудан, үзен бар булмышы белән әдәби иҗатка 

багышлаудан таба. “Бүтәннәр белән мавыгуыңны кичерә белми торган 

көнче хатын белән бер бит әдәбият: үзен генә яраткан, җаны-тәне белән 

бирелгән, фәкать аңа гына хезмәт иткән язучыны гына күтәрә ул”, – дигән 

ди бер акыл иясе. Күрәсең, һәр кагыйдәнең чыгарылмасы була торгандыр. 

Гариф абыйның бәхете дигәндә мин шуны күз алдында тотам. 

“Юмарт күңелле, акыллы һәм сабыр табигатьле Шәйдә апагыз 

булмаса, мин бу кадәр дан-дәрәҗәләргә ирешә алмаган булыр идем”. Гомер 

иткән хатынын зурлау-күтәрүдән Гариф абый гүяки тәм таба, алдында да, 

үзе югында да Шәһидә апаны олылап, хәтта ки үзеннән дә зуррак куеп 

сөйләшә торган иде диләр. “Без Шәйдә апагыз белән киңәштек тә...”, 

“Шәйдәгә дә ошады, апагыз хуплады моны...”, “Мин шулай уйлыйм да, 

Шәйдә апагыз ни дияр...” Шуңа ошаш гыйбарәләрне күзгә-күз карап 

сөйләшкәндә генә түгел, трибуналардан да еш кына очыра-ычкындыра 

торган булган Гариф абый. Гариф абыйның иң беренче әсәре “Яшьлек яме” 

повестеның герое да, чынлыкта Шәһидә апа булган. 

Шәһидә апа Гариф абыйны искә алып: “Гариф минем белән 

исәпләшүен, яратуын, хөрмәтен һәрдаим сиздереп торды, берәр җиргә китсә, 

сагынып, хатлар яза, назлы, ягымлы сүзләрен кызганмый иде. Әмма иң 

матур сүз – бер-беребезгә “әтисе-әнисе” дип, якын итеп эндәшүебез түгелме 

икән? 

1957 елдан 1968 елга чаклы без Әлмәттә яшәдек. Бик яраттым мин 

Әлмәтне! Гарифҗан нефтьчеләр яныннан кайтмый. Ярты гомере юлда үтте 

аның. Тормыш ритмы да шуңа көйләнде – озатам – каршылыйм, чемоданын 

бушатам, юылган-үтүкләнгән кием-салым белән тутырам. Ул арада 1959 

елның 12 июнендә кызыбыз Наиләне дә алып кайтам. Бакча участогы алдык, 

аны да карыйм. Ул вакытта Казаннан кунаклар бик күп килә иде. Бездә 

Гомәр Бәширов, Хәсән Туфан, Мирсәй Әмир, Сибгат Хәким, Габдрахман 

Әпсәләмов, Аяз Гыйләҗев һәм тагын бик күп язучылар кунак булдылар. 

Без өйләнешеп тора башлауга, авылдан энем килде, ул 4 нче классны 

тәмамлаган иде, бездә торып калды, бөтенебез бер бүлмәдә яшәдек, сүз 

әйтмәде бәгырькәем. Аннан әни килде, ул Рәшитне карарга дип калган иде, 

27 ел бергә яшәдек, ник бер авыр сүз әйтсен! Мин дә Гарифның әнисе белән, 

апасы, сеңлесе белән дус булдым. Гариф үзе дә бик юмарт иде, кешегә 

ышана иде, ярдәмчел иде”. 

Шагыйрь, язучы-публицист Әхмәт Гадел Ахуновлар гаиләсе турында 

искә алып: “Гомер юлында очраткан ихлас, хыянәтсез һәм тугрылыклы 

дусларымнан мин Гариф Ахуновны һәм аның хәләл җефете язучы, 

тәрҗемәче Гөлшаһидәне – Шәйдә апаны алыр идем. Бу гаҗәеп матур 

күңелгә ия, сабыйдай саф кешеләр минем үзем һәм гаиләм тормышында 

берничә дистә ел туганнарча, ә бәлки, ата-анадай ярдәм һәм рухыбызга уңай 

тәэсир ясап килделәр. 
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Тора-бара безнең беренче очрашулар, танышлык, чын дуслыкка, 

тугрылыкка әверелде. Ял көннәре бер-беребезгә кунакка йөрү, бәйрәмнәрне, 

бигрәк тә гаилә бәйрәме буларак танылган Яңа елны каршылаулар гел бергә 

була иде. 

Әлбәттә, бу кичәләрнең төп башлап йөрүчесе Гариф абый иде. 

Мондый матур бәйрәмнәр, әлбәттә, шигырьсез, җырсыз, китап яисә яңа 

кулъязма тыңламыйча үтми иде. Һәм һәммәбез өчен дә бер осталык мәктәбе 

булгандыр дип исәп итәм. 

Шәйдә Максудова исә чын иҗатчы гына түгел, иренең иң якын дусты 

да була белде. Һәм Гариф абый вафатыннан соң да җаны-тәне белән аның 

мирасын кайгырта, классик язучының исемен оныттырмый. Гөлшаһидә 

ханымның бу бөек вазифасы аның балалары – улы Рәшит белән кызы 

Наиләгә дә бирелгән, бигрәк тә Наилә классик язучыбыз хатирәләренә тугры 

калган кеше”. 

15 ел буе Арча район башкарма комитеты рәисе булып эшләгән, 

фронтовик Тимерхан Борханов турында “Тимерханның күргән-

кичергәннәре дигән документаль повестын язып бетергәч, Гариф абый 

Шаһидә апага: “Шаһидәкәй! Бу минем картайгач язган китабым. Тимерхан – 

егет кеше. Асиясы да шундый. Китапның сөенече уртак булсын. Мин сине 

гомер буе яраттым... Үлеп гүргә кергәнче яратырмын. 2.04.1999 ел. Гариф-

җаның”. 

“Әнисе! Шәһидәкәй! Менә без дә үсеп җиттек! Бергә-бергә гомергә 

тигез яшәргә язсын. 60 яшьлек картың Гарифҗан. 26.09.1985.” 

1995 елда Гариф Ахунов 70 еллык юбилее уңаеннан түбәндәгеләрне 

язып калдырган: “Арчалар минем бәйрәмемә җырлар, портретлар, туган як 

моңнары белән килделәр. Арча педучилищесында сөекле укытучыларым 

Рәмзия апа Вәлитова, Сәләй ага Вагыйзов һәм педколледж коллективы 

белән очраштырдылар. Элекке Өчиле булган җирдә, Артышлы тау буенда 

бәйрәм ясадылар. Гомер юлдашым Шәһидә белән кайттык. 

 И заманнар! Мин яланаяк йөгергән урыннарымны кайбер сабакташларыма 

күрсәтә алдым. Рәхмәт Арчаларга!” 

“Безнең гаиләдә биш Язучылар берлеге әгъзасы бар” – дип мактанып 

сөйләргә яраткан Гариф абый.. Чынлыкта бу шулай. Шәһидә апа – 

Гөлшаһидә Максудова – рус классикларының китапларын татар теленә 

тәрҗемә иткән тәрҗемәче. Уллары Рәшит Ахунов Гариф абыйның күп 

романнарын русчага тәрҗемә иткән талантлы шәхес. Наилә Ахунова 

балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә матур-матур әсәрләр иҗат иткән 

шагыйрә, кияүләре Борис Вайнер (Сулимов) да әдәбият дөньясында бик 

билгеле шәхес. 

Бу гаилә татар дөньясында гына түгел, Россиядә, дөньяда бер 

риваятькә әверелгән. Гариф абый һәм Гөлшаһидә апа гаиләсенең нигезе 

булган чын мәхәббәт, дуслык, үзара ярдәмләшү һәм башка сыйфатлар безгә, 

яшьләргә, үрнәк булып торалар. 
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Лилә Әхтәм кызы Сәмигуллина,  

Әтнә районы, Олы Әтнә гомуми урта белем  

бирү мәктәбенең югары категорияле  

башлангыч сыйныф укытучысы  

 

Якты хәтер калдырган шәхес 

Ямьле табигатьле, бай тарихлы, республика күләмендә генә түгел, ил 

күләмендә данлыклы шәхесләр тудырган Арча районы безнең Әтнә районы 

белән чиктәш. 90 нчы елларга кадәр Әтнә Арча районына кергән. Әби-

бабаларыбыз, әти-әниләребез бер горурлык хисе белән “Без Арча районында 

туганбыз” дип юкка гына әйтмиләр, чөнки Арча, дөрестән дә, күренекле 

шәхесләр ватаны: татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайдан 

башлап, Мәрҗаниләр, Г. Бәширов, М. Мәһдиев, С. Хәким, С. Шакир кебек 

исемнәр һәрбарчабызга таныш. Әлеге исемлеккә язучы, прозаик, публицист, 

драматург, күренекле дәүләт эшлеклесе, Татарстанның Габдулла Тукай 

исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Гариф Ахуновны да кертергә кирәк. 

Гарифҗан Ахунҗан улы Ахунов 1925 елның 18 сентябрендә Арча 

районы Өчиле авылында туа. Әтисе, колхоз рәисе Ахунҗан абзый 1931 елда 

кулаклар тарафыннан үтерелә. Әтисез калган дүрт баланы әнисе карап 

үстерә. Күрше Казанбаш авылы мәктәбендә җиде сыйныф белем алганнан 

соң, Гариф Арча педагогия училищесын тәмамлап, Казан дәүләт 

университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегендә белем ала. 1951нче 

елда беренче “Галләм сорау бирә” исемле хикәясе басыла. Әсәрләре, 

очерклары һәм пьесалары белән беррәттән “Хәзинә”, “Хуҗалар”, “Чикләвек 

төше” романнары үзе ни тора!  

Гариф Ахуновның нинди генә китабын кулга алсаң да һәр авыл 

кешесенә таныш хезмәт сөючән, киң күңелле, самими, тырыш сала 

хезмәтчәннәре тасвирланган. Әлеге данлыклы шәхеснең иҗаты белән 

тирәнтен кызыксына торгач, аңа багышланган истәлекләргә тап булдым. 

Иҗади интеллигенция вәкилләре дә, авыл, район җитәкчеләре, хәтта 

республикабызның беренче Президенты Минтимер Шәймиев 

истәлекләрендә дә Гариф Ахунов “татар халкының лаеклы шәхесе” һәм 

“мәшһүр каләм остасы” буларак тасвирлана. Арча районының элекке 

башлыгы, хәзерге вакытта урман хуҗалыгы министры Алмас Нәзиров 

үзенең истәлекләрендә Гариф Ахуновның иҗади эшчәнлегенә бәя бирми, 

әмма “аның әсәрләрен Арча укучысы көтеп ала, ярата, геройларының 

тормышы белән яши”, – ди. Язучы өчен шуннан да зуррак бәя була аламы? 

“Гариф абый, әтисе шикелле, әйдәп баручы, лидер”. Олы бала булгач, 

тормышның бөтен авырлыгын күрә. “Гариф Ахуновны язучылыкка 

Казанбаш авылы мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Хәнифә 

Абдуллина тәрбияләгән. Ул аңа гомер буе рәхмәтле иде”, – дип яза Алмас 

Нәзиров. Шулай ук язучының арчалыларны яратуы турында: “Ул туган 

ягын, арчалыларны яратты. Алар турында начар сүз ишетергә теләмәде, 

арчалылар беркайчан да йөзгә кызыллык китермәүләренә инана иде”, – ди. 
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Арчаның элекке башлыгы үз итеп аңа: “Гариф абыебыз, яклаучыбыз, 

яратучыбыз, әтиебез, аксакалыбыз”, – дип дәшә. Язучының “Без бит Арча 

яклары” повесте аерым урын тота. Аның язучы-публицист, Татарстанның 

атказанган сәнгать эшлеклесе Мәгъсүм Гәрәев белән бергә язган “Арча 

җиренең ачык китабы”н үзен арчалы дип санаган һәркем белә. Арча 

игенчеләрен олылап язган “Солтанатлы Арча җире”, “Арча – Татарстан 

игенчеләренең башкаласы” бәяләмәсен, Арчаның “Икмәк симфониясе”н 

бөтен республика ишетте. 

Язучының шул ук сыйфатларын, бигрәк тә патриот якташларына 

булган мәхәббәте турында хуҗалык җитәкчесе, Татарстанның атказанган 

агрономы, РСФСРның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, 

райондашыбыз Фәйзи Галиев та искә ала. Алар икесе дә бер елда туганнар, 

бер үк районда озак еллар эшләгәннәр. Фәйзи ага Гариф Ахунов аша Рәсүл 

Гамзатов, Мостай Кәрим, Кайсын Кулиев һ.б. белән күрешү бәхетенә 

ирешкән. “Гомер юлы” әсәрен язганда, Күңгәр авылына килеп, ярты ай 

торып, кешеләр белән танышып, бергә алар тормышы белән яшәп язуы 

хакында искә ала. “Үзе яшәгән чорның тормышын, кешеләрнең 

фидакарьлеген җырлаучы зур язучы, шәхес булып замандашлары күңелендә 

озак сакланыр”, – дип истәлекләрен тәмамлый. Дөрестән дә, бу ике 

шәхеснең үзара тыгыз бәйләнештә яшәүләре хакында язучының күп кенә 

шигырьләре, истәлекләре дә сөйли. 

Якташларының истәлекләрен дәвам итеп, Мөхәммәт Мәһдиевнең 50 

яшьлек юбилеена язылган “В расцвете творчества” дигән мәкаләсенә дә күз 

салыйк әле. Алар икесе дә 1947 нче елда Арча педучилищесын 

тәмамлыйлар. Күрше авылларда торып, янә әлеге уку йортында бергә 

очрашкач, Гариф Ахуновны ул аеруча үз итә. Шул еллардан ук аның үз 

максатын дөрес билгеләве һәм аны тормышка ашыруга барлык гомерен, 

көчен, тырышлыгын багышлавы турында яза. Аның әдәбиятчы гына түгел, 

җәмәгать эшлеклесе буларак та зур уңышларга ирешүенә шатлана. 

“Творческий успех приходит только тогда, когда художник творит в тесной 

связи с обществом, с его заботами”, – дип искә ала.  

Гариф ага Ахунов үз туган ягын ничек яратса, ничек хөрмәт итсә, 

аның якташлары да шулай ук җылы сүзләр, матур истәлекләр белән аңа 

җавап кайтаралар. Язучы үз туган җиренә мәхәббәтне балаларында 

тәрбияләгән. Язучының кызы Наилә Ахунова әтисе истәлегенә багышланган 

шигырендә: 

“Приеду тихой ранью 

Я в Арскую глубинку, 

Где на окне герани, 

А за окном – рябины, 

Где речка так же вьется, 

Бежит среди холмов, 

Где сердце громче бьется 

И закипает кровь 

От зова наших предков, 
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Дыхания земли, 

Где свой приют последний 

Сородичи нашли,” – дип яза. 

Гариф ага Ахуновның иҗаты әле күп өйрәнелер, елдан-ел югарырак 

бәяләнер! Ә безгә якташыбызның якты хәтере белән горурланырга гына 

кала. 
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Гөлнара Гаптелманнаф кызы Мөбинова,  

Теләче районы Олы Нырсы гомуми урта белем  

бирү мәктәбенең югары категорияле татар  

теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Суда батмас асылташ… 

Уйладым-уйладым да мәкаләмнең исемен шулай атарга булдым. Ни 

өченме? Гади генә исем куйсам, Гариф аганың шәхесен түбәнәйтермен 

шикелле тоелды. Асылташ сүзе мөхтәрәм язучыбызга килешеп тора. Бер 

караганда, асылташ, су төбенә батып, шуннан ялтырый, ә менә суда батмас 

асылташ үзенә көн җылысын, кояш яктысын, табигать гүзәллеген җыеп, 

алга омтылган саен тирә-юньгә яктылык, җылылык өләшә. Гариф Ахунов 

шәхесе дә нәкъ шундый. 

Мин мәктәптә 23 ел инде татар әдәбияты дәресләрен укытам. Шушы 

дәвер эчендә укучыларыма Гариф ага турында белгәннәремнең барысын да 

җиткерергә тырыштым. Өстәмә материаллардан кызыклы бүлекләр уку 

дисезме, әсәрләренә анализ ясау, образлар турында төрледән-төрле матур 

фикерләр җиткерү, истәлекләр белән танышу дисезме?.. 

Ләкин мин бүген Гариф Ахуновны кеше буларак яктыртасым килә. 

Аңа хас булган сыйфатларга тукталып, аның чын мәгънәсендә ихлас, 

эчкерсез искитмәле мөхтәрәм шәхес икәнен раслыйсым килә. 

Гариф Ахунов турында ихтирамга лаек булган күп әдипләребез 

тарафыннан бары тик мактау һәм хөрмәт сүзләрен генә ишетәбез, укыйбыз. 

Язучы халкының ихлас булуын белсәк тә, кырыслык дигән сыйфатның да 

аларны читләтеп үтмәвен әйтергә кирәк. Ләкин бу сыйфат Гариф агага 

кагылмый. Кем генә булмасын, Гариф абыйны мактап телгә ала, искә 

төшерә. Альберт Хәсәнов истәлекләрендә аның турында шундый вакыйга 

тасвирланган. Гариф Ахуновка әле 40 яшьләр дә юк, Альберт Хәсәновның 
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язучы булырга хыялланып йөргән вакыты, Гариф аганың өенә барып, аны 

үзенең яңа гына табадан төшкән хикәясе белән таныштыра. Ә Гариф абый 

гырылдап йокыга китә. Яшь язучы үпкәләп, укуыннан туктый, ләкин шул 

мизгелдә Гариф абый уяна да укуын дәвам итәргә куша. Бик тырышып кына 

укып төгәлләгәч, тәҗрибәле язучының фикерен атлыгып көтүче бер генә 

җөмлә ишетә: “Йокысызлык белән интегүче укучыларга шушы хикәяне 

бирсәң, бүтән дару кирәкми инде, исертеп йоклата торган әйбер язансың” 

[1]. Һәм Альберт Хәсәновка киңәшләрен бирә. Гариф Ахунов иртәнге бишкә 

кадәр роман язуы, үзенең бик йокысы килүе турында әйтә. Ә чын әсәр менә 

шушы халәттә йокыны качыра, тетрәндерә, уйландыра торган булырга 

тиешлеген җиткерә. “Чиста итеп, очын-очка ялгап язу гына аз, язган әйберең 

кызык та булырга тиеш. Әсәр укучыны уйландырырга, борчылдырырга, 

тетрәндерергә тиеш”, – дип, әсәрнең әле өлгереп җитмәгәнлеген яшь 

язучыга төшендерә йомшак телле Гариф Ахунов [1]. 

Альберт Хәсәнов Гариф аганы көндәлек тормышта бик гади, шаян 

сүзләр сөйләп яшь язучыларның күңелен күтәреп җибәрүче күңелле кеше 

булуын искәртә. Лениногорскийга эш белән килгән вакытларында яшь 

язучылар янына кереп, “Нихәлләр карт һәм яшь язмаучылар?”– дип, 

сәламләвенең ике арадагы киртәләрне җимереп, әллә кайчангы таныш яисә 

бертуганнар белән очрашу кебек җылы сөйләшүгә әйләнүе әйтелә. Җитди 

сөйләшү табын артында гармун алып, халык көйләрен җырлау белән дәвам 

иткән. Һәм истәлектән Гариф абыйның Арча көенә калын көр тавышы белән 

матур итеп “Бишле лампа якты яна, эчендә мае булса”, – дип, җыр сузып 

җибәрүе турында укыйбыз. Гариф абыйның шушы моңлы җыры яшь 

язучыларга иҗатларына илһам өстәгән, дәрт уяткан. 

Ә инде Әлмәттә очрашырга насыйп булганда, горурланып, яшь 

язучыларны өенә – үзенең сөекле хатыны Шаһидәсе янына таныштырырга 

алып кайткан. Янәсе, бу кешедә өмет бармы? Шаһидә апаның тәмле 

токмачлары белән (токмачны Шаһидә апа үтә дә тәмле итеп әзерли торган 

булган, кунаклар киләсе булганда, Гариф абый үтенече буенча мул 

токмачны, зурлап, табын уртасына куйган) сыйлып җибәрә торган булган. 

Шушы урында Гариф Ахуновның тормыш иптәше, озак еллар буена 

бер-берсенә имәндәй терәк булган сөекле хатыны Шаһидә апага карата 

хөрмәте турында язмасам, мәкаләм тулы булмастыр. Мөхтәрәм 

язучыбызның “Йолдызлар калка” исемле автобиографик повестеның 

“Мәшәкатьле яз” (1980) бүлегендә Шаһидә апага карата сөю хисенең 

никадәр дәрәҗәдә самими ихлас, әкияти сөю икәнен күрсәткән бер өзек бар. 

Ул 1951 нче елда Шаһидә апаны “ашыгыч ярдәм” машинасы белән алып 

китеп, аңа операция ясаулары турындагы өзек. Гариф абый үзенә урын таба 

алмый, Шаһидәсенең хәлен беләсе килә, тик бер тиен дә акчасы юк. Әтисе 

вафат бу егетнең әнисе үзе дә тормышның очын очка чак кына ялгап бара. Ә 

менә нәкъ бүген аңа акча кирәк. Үч иткәндәй акча юк, сорап торыр кеше дә 

юк. Ә Шаһидә күз алдыннан китми. Их, чәчәк белән җимеш алып, янына 

барыр идең дә бит... Юк шул, юк... Шулвакыт тыйнак, басынкы егет беренче 

тапкыр тәвәккәлләп гонорар сорап керә. Бу аның “Галләм сорау бирә” дигән 
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хикәясе өчен аванс сорап керүе. Акчаны алгач сөенүен (үзе өчен түгел, 

Шаһидәсе өчен) яшермичә: “Язу язган өчен әле миңа беркайчан да акча 

биргәннәре юк иде. Күктән яуган акча төсле булды бу миңа. Бигрәк тә менә 

шушы бишкә ярылырга йөргән кытлык заманда”, [2] – дип шатлыгын 

уртаклаша Гариф ага үзенең укучылары белән. Шаһидә апа янына көн дә 

барып йөрүе, дус кызлары хәл белергә килгәч: “...ардырмагыз, Шаһидәгә ял 

кирәк”, – дип аларны тизрәк озатуы ир-егетнең никадәр саф йөрәк белән 

яратуын, иркәсе өчен өзгәләнүен күрсәтә. Һәм сөеклесе тарафыннан да 

җаваплы сөю аларның гаиләсен бик бәхетле итә. Шаһидә апаның бик яратып 

әйтә торган бер җөмләсе бар: “Гариф абыегыз бакча сукмагында күренүгә, 

бөтен дөньям бердәм яктырып китә. Аннары һаман яратам икән әле, дип 

сөенәм” [3]. Бу инде иңне-иңгә куеп, озак еллар бер сукмак үтелгәннән соң 

әйтелгән сүзләр. “И Ходаем, дим, мин дә ир хатыны, кызым – Сөмбелем, 

улым – Салаватым бар. Миңа да гомер көзләремдә Шаһидә апа әйткән 

шушы матур сүзләрне кабатларга насыйп булса иде!” – дип, бу гаиләдән 

үземә үрнәк алам. 

Шаһидә апа белән Гариф абыйның шигырь юллары белән аңлашкан 

чаклары да күп булган. Менә язучының “Үзем өчен” папкасыннан алынган 

“Шаһидәмнең туган көненә” исемле шигырьдән өзек китерим әле: 

...Мамык юрган түгел дөнья, 

Кыен чагың булгандыр, 

Юлларыңны томан баскан,  

Буран уйнап торгандыр... 

Тиешлесен узгансың син 

Бирешми җил-давылга: 

Йә сине кала чакырган, 

Йә киткәнсең авылга. 

Еллар сине саклап калган 

Гүя минем бәхеткә: 

Үстердек без ике бала – 

Ике үсенте бер төптә... 

Әлеге шигырьдә гаиләнең күченеп йөрүләре борчу-мәшәкатьләр 

тудырса да, Шаһидә апаның иренә күндәм хатын булып, хөрмәт һәм сөю 

аша сабырлык, тыйнаклык саклап ризалашуы һәм шуңа җавап итеп Гариф 

абыйның рәхмәт хисләре чагыла. 

Аяз Гыйләҗевның “Янәшә” исемле истәлегендә Гариф абыйның оста 

рәссам булуы турында әйтелә. Беренче хезмәт акчаларын да шушы 

рәссамлык осталыгы белән кертә ул. Студент елларында алар бүлмәдәш 

Алексей Краснов исемле керәшен егете белән картиналар ясап саталар. 

Авылда туып-үскән, авыл табигатен сагынып, ыгы-зыгылы шәһәрдә яшәгән 

яшь студент рәсемнәргә нәрсәләр төшерде икән? Кәгазь дә кирәк бит әле. 

Авиазаводтан кемнәрнеңдер, картон кәгазьләр чәлдереп, боларга сатулары 

билгеле. Ә егетләр иң беренче авыл су буйларын, зәп-зәңгәр күлләр, ямь-

яшел камышлар, ап-ак аккошлар төшереп, базарларга сатарга чапканнар. 

Сугыш арты еллары булганга, халык мондый рәсемнәрне сатып алып, 
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үзенең толлыгын, ялгызлыгын җылытырга тырышкан. Минем уйлавымча, 

бу рәсемнәр гади авыл егете ясаган рәсемнәр генә булмагандыр, чөнки 

рәсем ясау сәләте бирелсә, ул инде я өеп бирелә, я бөтенләй бирелми. Монда 

Гариф Ахуновның улы Рәшит Гарифҗановичның дистә еллар дәвамында 

Татарстан китап нәшриятында ирекле рәссам буларак хезмәт итүен һәм 

кызы Наилә Гарифҗановнаның рәссам-бизәүче булуын исәпкә алсак, Гариф 

абый гади генә рәсемнәр ясап сатмагандыр. Бу балаларына әтиләреннән 

күчкән бүләк – рәссамлык сәләте диясем килә. 

Һәм Аяз Гыйләҗев әйтүенчә, Гариф абыйның рәссамлык сәләте, эшкә 

җитезлеге, телгә тапкыр-тыйнаклыгы, вак-төяк моң-зарларга баш бирмәве, 

мескенләнмәве егетләргә тамак ялгарга мөмкинлек биргән дә инде. Аяз 

Гыйләҗев истәлекләрендә үзен гел Гариф Ахунов белән янәшә куеп 

чагыштыра һәм һәрвакыт Гариф Ахуновның өстен булуын искәртә.Үзенең 

тыйнаксыз булуы, фәкыйрьлектән бу дөньяның 4 тарафын ямьсез сүзләр 

белән каһәрләгән чакларының күп булуы, ләкин шул ук вакытта яшь 

Гарифның да фәкыйрьлек чигендә булып, төймә тишекләре киңәйгән, 

терсәкләре шомарган, җиң очлары чачакланган, төсе уңып беткән курач 

пинжәк киеп йөрүе һәм ялгышып та бер тапкыр авыз ачып зарланганын, 

боекканын хәтерләмәве турында әйтә. “Көләч, якты күзле, якты уйлы иде 

Казан арты егете Гариф Ахунов”, – ди ул [4]. Бу аның яхшы күңелле, үз 

көченә ышанган, яшь студент булуына карамастан, үз кыйбласын табып, 

җиргә ныклы адымнар белән басып баручы кеше өлгерүен күрсәтә. 

Аяз Гыйләҗев – Гариф Ахуновның бүлмәдәш дусты. Тормыш аны да 

гел маңгаеннан сыйпап тормаган. Озын сәфәрләр үтеп, төрмә-каторга 

юлларыннан әйләнеп кайтканда, аның иң якын дусты Гариф Ахуновның 

“Совет әдәбияты” журналында эшләүче, инде танылып килүче язучы булуы 

мәгълүм. Иң беренче ярдәм сорап, аңа мөрәҗәгать хаты җибәрә Аяз 

Гыйләҗев һәм җавап хаты көтә. Язармы, әллә төрмәче дустын онытканмы 

инде?.. Үзгәрмәгән Гариф дусты, нәкъ элеккечә... Хатны укып чыга да 

Гариф абый, төрмәдән кайткан дустының күңеле рәнҗемәслек итеп кенә 

тәнкыйтьли һәм акыллы киңәшләрен бирә. Чөнки ул – чын дус! 

Гариф Ахуновның яшь талантлар белән тыгыз элемтәдә булып, 

аларны үстерүдә күп көч куюы, театрны яратуы, дөнья малына кызыкмыйча, 

булганына шөкер итеп әкрен генә тормыш тәгәрмәчен тәгәрәтүе, урыс 

язучыларыннан Валентин Распутин, Сергей Залыгин кебек мәшһүр затлар 

белән фикердәш, дус булуы, төрле авыл-шәһәрләргә очрашуларга йөрүе дә 

һәм көн-төн димичә чабулары аның чын мәгънәсендә намуслы, милләт 

җанлы, халыкчан булуын күрсәтә. Язучылар арасында абруе зур, хәтта урта 

яшьләрдәге язучыларның да, киңәшләр сорап, Гариф Ахуновка килүләре 

мәгълүм. Андыйларны да күз уңыннан җибәрмичә, барлап, киңәшләрен 

биреп тора ул. Изге җанлы, кешелекле диләр андыйлар турында. 

Мин тагын шул нәрсәгә игътибар иттем: кайсы гына фотосурәтенә күз 

салсак та, берсендә генә дә елмаймыйча төшкән фотосын очратканым юк 

минем. Көдрәләнеп өскә караган куе чәчләр, куе кара каш, зур көләч күзләр 

һәм энҗе кебек тезелеп киткән ак тешләре һәр фотосыннан: “Без монда, 
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безнең Гариф менә шундый ул!” – дип карап торалар. Аның елмаюлы 

карашы табигать кочагында үскән бу малайның тормышны сөюен раслый, 

шуңа күрә язучы әсәрләрендә тормышны сөйгән, максаты булган, 

табигатьне яклаучы ихлас күңелле образларны бирергә тырыша. Бу – аның 

күңел халәте. Мәкаләмнең ахырында Аяз Гыйләҗевның бик матур җөмләсен 

язып үтәсем килә: “Гарифның “эшем бармый әле, тукталдым... кәефем юк” 

дигән сүзләрен бер чакта да ишеткәнем булмады минем. Гариф белән эш, 

тырышлык, хезмәт янәшә яшиләр. Әнә шуңа күрә дә ул тормышны ярата 

белә, тормыш төзүче эш кешесенә аның ихтирамы чиксез...”[5]. 

Г.Ахунов шәхес буларак һәркемгә үрнәк. Аның күңел күзе матур. 

Гариф ага җирдәге матурлыкны күреп, шуны иҗаты белән баетып, 

укучыларын яраттыра алды. Мин ышанам, әле озак еллар буена 

Г.Ахуновның әсәрләре кулдан төшмәс, чөнки аларда тормыш, аларда 

мәхәббәт, яшьлек, яшәү яме кайный...  
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Рәзилә Рәшит кызы Газизова,  

Әтнә районы Күңгәр урта гомуми белем  

мәктәбенең 9 нчы сыйныф укучысы 

Гомер юлы 

Ватан, Туган тел, туган җир... Бу төшенчәләр әти-әни кебек үк якын, 

кадерле. Тыныч тормышта без үз туган җиребезнең кочагында иркәләнеп 

үсәбез һәм аның кадере, яшәешебезнең бер өлеше булуы турында бик үк 

уйланмыйбыз да. Милләтебезнең үткән тормышы турында без китаплардан 

укып, кинофильмнардан карап, әби-бабайлар сөйләгәннән генә беләбез. 

Татар әдәбиятында милләтебезнең бай тарихын чагылдырган язучылар 

бик күп. Мине талантлы әдип, әдәбият һәм сәнгать әһелләренең барысын да 

үз иткән, алар турында эчкерсез кайгыртып яшәгән, әдәбият дөньясында 

күпләргә ихлас күңелдән зур ярдәм күрсәткән, яшь язучыларның шактыен 

кулларыннан җитәкләп әдәби-иҗат мәйданына алып килгән, киң күңелле, 

олы йөрәкле, көләч йөзле, шаян сүзле, җор күңелле һәм бер үк вакытта 

гадилек һәм бөеклеккә ия шәхес Гариф Ахунов иҗаты үзенә җәлеп итте. 

Гариф Ахунов әсәрләре чын булган вакыйгаларга нигезләнгән, ягъни 

документаль әсәрләр.  
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Г.Ахунов, язучы буларак, укучыларга үзенең документаль проза 

әсәрләре белән күбрәк билгеле. 1963 нче елда Г.Ахуновның “Хәзинә” 

романы басыла. Ул әсәрдә хәзинә дип – кешеләр, нефеть чыгаручыларны 

атый. Свердловск шәһәре киностудиясе 1977 елда Татарстан нефетьчеләре 

турындагы бу роман буенча фильм дә төшерлә.  

“Идел кызы” романың төп геройларының язмышы, илебез тарихында 

тирән эз калдырган драматик, трагик хәлләрне Г.Ахунов бик зур осталык 

белән тасвирлый. “Язучы иҗатының иң югары ноктасы булган, бай 

эчтәлекле, тирән мәгънәле, XX гасыр башында катлаулы һәм каршылыклы 

социаль вакыйгаларны колачлап алуы ягыннан киң панорамалы, зур 

күләмле “Идел кызы” эпопеясы”, – дип яза Мансур Хәсәнов. 

Дөрестән дә, Г.Ахуновның кайсы гына әсәрен алмыйк, анда күзләрдән 

яшь китерерлек, уйландырылык, туган илен, туган җирен яратучы образлар 

сурәтләнә. Шундый әсәрләрне тагын берсе – туган авылыма, 

авылдашларыма багышлап язылган “Гомер юлы” романы. Романның 

прототибы Фәйзи ага Галиев белән әңгәмәдән соң, мин Гариф Ахуновны 

якыннан күргәндәй булдым.  

Ф.Галиев белән Г.Ахунов хастаханәдә танышалар. Аңа кадәр бер-

берсен белгән булсалар да, чын дуслык хастаханә бүлмәсеннән башлана. 

Гариф Ахунов һәркөн көндәлекләр яза торган була. “Кара түбәтәен киеп ала 

да, иртәнге дүрттә торып, көндәлек яза башлый, – дип искә ала Фәйзи абый. 

– Баштарак сәер тоела иде. Ә аннан соң көндәлектәге язмаларны укып 

күрсәтә башлагач, киләчәктә язылачак әсәрләргә материал икәнен аңладым”. 

Фәйзи абый да СССР Югары Советына депутат итеп сайлана. Юлда 

бергә йөрүләр, бер бүлмәдә яшәүләр аларны тагында якынайтып җибәрә. 

Гариф Ахунов чын ватанпәвәр кеше була. СССР төзелүнең юблей 

тантанасында Зәки Нури шигыре яңгырагач, торып басып кул чаба башлый. 

“Гарифка кушылып бөтен зал торып кул чапты. Миңа карап, горурлык 

белән татар шагыйре шигырьләре кая гына яңгыраса да күңелгә бик якын, 

кадерле шул”, – диде. Гариф кешеләр белән уртак телне бик тиз таба. Кая 

гына барма, төрле милләт язучылары арасында аны хөрмәт иткән, үз иткән 

кешеләр белән очрашасың. Мостай Кәрим, Рәсүл Гамзатов, балкар халык 

язучысы Кулиев, кабардан язучысы Кешков белән мине дә таныштырды. Ул 

иптәшләре янында үзе турында түгел, ә минем турында сөйли торган иде”. 

Г.Ахуновны Фәйзи абыйның тормышы бик кызыксындыра, һәм ул Түбән 

Шашы авылына кайтып йөри башлый. Гөлшәһидә ханым белән Сара апа да 

якын сердәшләргә әйләнәләр. Гади генә күренгән колхоз рәисенең тормышы 

аны роман язарга этәрә. Һәм ул “Гомер юлы” исемле романын яза. Түбән 

Шашы авылының табигатен бик ярата Г. Ахунов. Тыныч кына агып яткан 

Атау елгасы буена еш бара, аның табигатен рәсемгә төшерә. “Син бәхетле, 

Фәйзи, синең туган авылын бар”, – дия торган була.  

Романны язган вакытта Г. Ахунов авыл халкы белән аралаша. Һәркөн 

авыл халкы, рәис тормышыннан яңа “ачышлар” ясый. Колхоз рәисенең 

авыр, мәшәкатьле, җаваплы хезмәт икәнен күрә. Романда төп герой Фәһим 

Айтуганов дип бирелә. Фәһим Айтугановның тормышы, кичерешләре 
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гаиләсе белән таныштыра. Сугыш яралары төзәлеп тә җитмәгән 17 яшьлек 

егетнең шушы авыр эшкә алынуы, авыр хәлдәге авылны аякка бастыруы, 

Республикада билгеле хуҗалыкка җиткәнче үстергәндә күргән 

кыенлыкларны җиңүе сокландыра Гариф Ахуновны. Бу әсәрне мин бик зур 

кызыксыну белән укып чыктым. Белгән, аралашып йөргән кешеләр 

язымышы язылган әсәр бик мавыктыргыч та була икән. 

Бер көнне Г.Ахунов Фәйзи абыйның үзе эшләгән чордагы 

вакыйгаларны язып баруын белеп ала. Көндәлекләр стилендә язылып барган 

язмаларны карап чыккач, Фәйзи абыйны тәнкыйтьләп тә ала. “Шундый бай 

материалны саклап яталармы инде”, – ди. Бу материалларны туплап, 

тәртипкә китереп, китап итеп чыгарырга киңәш итә. Фәйзи абыйның вакыты 

җитмәгәнен күргәч, бу эшкә үзе керешә. Кулъязмаларны тикшереп, 

тәртипләп, әдәби телгә күчерә. Шулай итеп, Фәйзи абыйны язучылык эше 

белән кызыксындыра ала. “Гариф яшьтәш ярдәме белән мин язучы булып 

киттем. Гариф кешеләргә яхшылык эшләүдән ямь һәм тәм таба, мәшәкатьне 

үзе эзләп таба. Һәр эшне җиренә җиткереп, ахырынача башкарып чыгарга 

ярата иде”, – дип искә алды Фәйзи абый. Гомумән, Гариф Ахуновның 

күркәм сыйфаты: яшь язучыларга булышу була. 

Гариф Ахунов мәҗлесләрдә тапкыр сүзләр әйтеп, берәр яңа мәзәк 

сөйләп, кешеләрне көлдерергә яраткан. Гариф абый сабантуйга, төрле 

бәйрәмнәргә кайта торган була. Фәйзи абый гаилә әгъзаларына багышлап 

язылган шигырьләрен дә күрсәтте.  
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Алия Романова,  

Носы төп мәктәбенең 8 сыйныф укучысы 
  

Истәлекләрдә – язмышлар 

Минем дәү әнием – Вәлиева Әлфия Бәшир кызы – күп еллар 

Шушмабаш урта мәктәбендә башлангыч класс балаларына белем бирде. 

Аны укучылары да, хезмәттәшләре дә олы ихтирам белән искә алалар. Ул 

укучыларының күңелендә гадилеге, гаделлеге, сабырлыгы һәм укучыларын 

чын күңелдән яратуы белән истә калган. Дәү әнием дәресләрен кызыклы, 

мавыктыргыч итеп үткәргән, дәрес материалын аңлаешлы итеп бирә белгән. 
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Үзе укыткан укучылары белән дә, аларның әти-әниләре белән дә уртак тел 

таба алган. Аның сүзенә гел колак салганнар. Мәктәпне тәмамлап, тормыш 

юлына аяк баскан чал чәчле укучылары да аннан киңәш сорап киләләр иде. 

Дәү әнием хезмәттәшләренең дә ихтирамын тоеп яшәде. Аны гел 

Шушмабаш урта мәктәбенә кичәләргә, бәйрәмнәргә чакыралар иде. 

Дәү әнием безне, оныкларын да бик яратты. Безнең кунакка килгәнне 

түземсезлек белән көтеп ала иде. Берсеннән берсе тәмле ризыклар белән 

сыйларга да, хәлләребезне сорашырга да, әти-әниебезгә сөйли алмаган 

серләребезне тыңларга да, киңәшләр бирергә дә вакыт таба иде. Без аның 

истәлекләрен тыңларга ярата идек. 

Дәү әнием Арча педагогия училищесында укыган чорлары турында 

еш сөйли иде. Бу истәлекләрне сөйләгәндә аның йөзендә яшьлеген сагыну 

сизелә. 

Дәү әниемнең Арча педучилищесында укыган еллары сугыштан соңгы 

авыр чорга туры килә. Апаз авылыннан Арчага кадәр җәяү йөрүләрен, язгы 

ташу суларын ерып чыгуларын тыңлагач, исем китә иде. Нинди батыр 

йөрәкле булганнар алар! Тырышканнар, белем алганнар. 

Педучилищеда күренекле язучыларыбыз Мөхәммәт Мәһдиев һәм 

Гариф Ахунов белән бергә укыганнар. Дәү әни аларны бик еш хөрмәт белән 

искә ала иде. Педучилище ашханәсендә дежур тору зур бәхет булган алар 

өчен. Ул көнне тамаклары тук булган. Дәү әни бу турыда һич онытмаслык 

итеп сөйли иде: “Бәрәңге боламыгы белән тозлы селёдка балыгы бирәләр. 

Боламыкны ашыйбыз да, селёдканы алып станциягә йөгерәбез. Поезд 

килүгә, халык каршына чыгабыз. Безнең балыкны бик тиз сатып алып 

бетерәләр иде. Башлап йөрүчеләр Мөхәммәт белән Гариф булды. Ашханәдә 

ашау талонын бик оста итеп ясыйлар иде алар. Чыныннан аерырлык түгел. 

Безгә дә ясап бирәләр иде. Шул талоннар аркасында гына училищены 

тәмамлый алганмындыр инде мин. Гаиләбезнең хәле авыр. Ашарга-эчәргә 

азык биреп җибәрә алмыйлар, ә үсеп килүче организмга ашханәдәге ашау 

гына җитми, чөнки ул норма белән генә бирелә. Бик авыр вакытта Гариф 

белән Мөхәммәт ярдәмгә килә”. Дүшәмбе көн иртән педучилищеда линейка 

булган. Булачак укытучыларны сафка тезеп бастырганнар. “Кто в лаптях – 

пять шагов вперёд!” командасы яңгыраган. Шулай итеп чабаталыларны, 

барлык укучылар алдында, ишегалды буенча йөгерергә мәҗбүр иткәннәр. 

Чабата киеп йөрүчеләр хурлансын, чабатадан котылу чарасын эзләп тапсын 

өчен шулай эшләгәннәр. Минем уемча, бу укытучыда интеллигент 

сыйфатлары тәрбияләү өчен кирәк булган. Әлеге тәрбия эзсез узмаган. 

Мөхәммәт Мәһдиевнең Казан университетында укыткан студентлары, 

остазларының киез итекләр киеп йөрүне ошатмавын искә алалар. 

Орышмаган – әмма киез итекләр киеп йөрмәслек итеп гарьләндерә белгән. 

Дәү әнием: “Мөхәммәт сабыр, тыйнак иде. Шаян, тапкыр сүзне дә 

тавышын күтәрми генә әйтеп куя иде. Ә менә Гариф киресенчә бик шаян, 

шук, тиктормас иде. Задиристый иде Гариф. Көтмәгәндә “шап” итеп тотып 

ала, я арттан килеп кочаклап китә иде. Ул булган җирдә гел көлү, гел шау-
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шу була иде. Гариф оптимист иде, бөтенебезнең күңелен күтәрә иде”, – дип 

сөйләгәне хәтердә. 

Дәү әнием укыганда немец әсирләре яшәп киткән бүлмәләрдә 

торуларын, Америкадан килгән порошок хәлендәге йомырка тәбәсе пешереп 

ашауларын – күп әйберләр хакында сөйли иде. 

Авыр елларда эчкерсез дуслык, ярдәмчеллек коткарган аларны. 

Чыныктырган. Никадәр авыр булса да, белем алырга, булачак һөнәрләренең 

барлык нечкәлекләрен өйрәнергә тырышканнар. Соңыннан алар нык рухлы, 

кешелекле, эчкерсез, тормышны яратучы көчле укучылар тәрбияләгәннәр. 

Аларның укучылары бу алтын сыйфатларны киләчәк буыннарга 

тапшырганнар. 

Дәү әнием дә, аның сабакташлары да безнең арада юк инде. Аларның 

саваплы гамәлләре генә дәвам итә, безнең тормышыбызны ямьләндерә. 

 
 

Гүзәл Зәкиева,  

Балтач районы Пыжмара төп гомуми  

белем мәктәбенең 8 нче сыйныф укучысы 

 

Кадерлеләр генә хәтердә 

Мин Балтач районы Пыжмара авылында тудым, шунда беренче 

адымнарымны ясадым, беренче тапкыр әти-әни сүзләрен әйттем, тәүге 

тапкыр Тукай шигырьләрен тыңладым. Яши-яши миндә үз туган нигеземә, 

үз туган авылыма, йортыма карата хөрмәт һәм горурлану хисләре 

артканнан-арта бара. Мөстәкыйль фикер йортә башлагач, шушы горурлану 

хисләре белән беррәттән миндә кызыксыну хисләре туды. Г.Тукай, 

Г.Бәширов, М.Мәһдиев, Гариф Ахунов... Ни өчен Арча төбәге шулкадәр 

затлы, зыялы язучыларга бай төбәк, ә Балтач ни өчен калыша? Әллә Арча 

суының әдәбият үсеше өчен ниндидер файдасы бар микән? Шулай күп 

язучылар чыккан төбәктә бу шәхесләргә караш ниндирәк икән? Әсәрләре 

укыламы? Үзләре үлгәннән соң онытылмаганнармы? Бу сораулар тәлгәше 

мине әлеге мәкаләне язуга этәрде. 

Татар әдәбияты – халкыбыз рухы өчен Киек Каз юлы ул. Ә шул 

галактикадагы Тукай, Гомәр Бәширов, Мөхәммәт Мәһдиев һ.б. иң якты 

йолдызлардан. 

Инде менә шул кабатланмас язучыларыбызны, сәнгать әһелләребезне 

үз күңеленә, рухына җыеп, татар халкына юмарт рәвештә өләшеп бирер 

мәсләктә йөрәген яндырган бөек бер каләм иясе, шәхес, җор телле, гел көләч 

була белгән Гариф Ахунов та шундый йолдызларның берсе. 

Кем соң ул Гариф Ахунов? Әдип – хикәяләр, повесть, пьеса, шигырь, 

романнар иясе, шул әсәрләре белән халыкларның чәчен чәчкә бәйләгән асыл 

зат. 

Дөньяда шундый кешеләр була: үзләренең гүзәл образы, якты 

хатирәсе белән алар һаман да башкаларның күңелен яктыртып яши кебек, ә 
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инде алар белән бергә яшьнәп, якыннан аралашып, йөрәк җылысын 

тойганнарына исә моны һич тә оныту мөмкин түгел. 

Гариф Ахунов нәкъ менә шундый шәхес иде. Халык аны, ә ул үзенең 

туган халкын чын күңелдән яраткан, аның теле, мәдәнияте мәгърифәте, 

гореф-гадәтләре рухи мирасы өчен янып яшәгән Татарстанның халык 

язучысы, Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт һәм Г. Исхакый исемендәге 

әдәбият премияләре лауреаты, Татарстан фәннәр акамедиясенең шәрәфле 

әгъзасы, Хезмәт Кызыл Байрагы һәм Халыклар Дуслыгы орденнары иясе, 

Русия Федерациясенең атказанган мәдәният хезмәткәре. Халык тарафынан 

яратып укыла торган 5 роман, 18 повесть, 1400 ләп тәнкыйть һәм 

публицистик мәкаләләр авторы, ялкынлы публицистик мәкаләләр авторы 

һәм мәшһүр җәмәгать эшлеклесе. 

Гариф Ахуновның олы таланты, иҗат куәте һәм әдәби осталык белән 

сугарылган тылсымлы каләменнән 55 китап дөнья күрде, аларның күбесе 15 

телдә нәшер ителде. Бу – сирәк шәхесләргә генә насыйп була торган бәхет, 

табигый талант һәм тырыш иҗат хезмәтенең тыгыз үрелүенең гүзәл 

нәтиҗәсе. 

Үзе исән вакытта ук милли әдәбиятыбызның бай тарихында мәшһүр 

урын алган талантлы әдип, әдәбият һәм сәнгать әһелләренең барысын да үз 

иткән, алар турында кайгыртып яшәгән, әдәбият дөньясында күпләргә ихлас 

күңелдән зур ярдәм күрсәткән, яшь язучыларның шактыен кулларыннан 

җитәкләп әдәби-иҗат мәйданына алып килгән бу киң күңелле, олы йөрәкле, 

көләч йөзле, шаян сүзле гадилеккә, бөеклеккә ия шәхес турындагы 

истәлекләрне уку, барлау, җыю минем күңелемә илаһи рәхәтлек бирде. 

Шушы фәнни эшне язганда барлыгы 54 истәлек табып укыдым. Үзем өчен 

язучы турында шулкадәр күп мәгълүмат җыйдым. 

Әдәбиятка чабышкы ат шикелле килеп кергән Гариф абый турында 

кемнәр генә истәлекләр язмаган. Шагыйрьләр дисеңме, прозаиклар дисеңме, 

драматурглар дисеңме? Араларында актерлар, режиссерлар, укытучылар, 

хәтта нәкышчеләрнең язмалары белән дә танышырга туры килде. 

“Гариф абый гаҗәеп киң күңелле, ярдәмчел, бигрәк тә яшь язучыларга 

елгыр хәтерле, җитез зиһенле, һәр чыгышын көлке-юмор белән тәмамлый 

торган әдип”, – дип, бары уңай яктан гына искә ала тарихи романнар остасы 

Мөсәгыйт ага Хәбибуллин.  

“Гариф абыйның холкы тегендә-монда каранып, моны әйтсәм ни 

булыр, тегеңә дәшми калсам яхшырак булмасмы дия торганнардан түгел. Ул 

һәрвакыт дөреслекне кычкырып яклый”, – дип, шәхескә үз фикерләрен 

җиткерә Мәдинә апа Маликова. 

“Әсәрләрендә үзенең төп фикере җигелгән эпизодларны автор саран, 

әмма мастерларча кырыслык белән күңелләргә үткәзерлек итеп, хәтердә 

мәңге уелып калырлык көч белән тасвирлый”, – дигән истәлек юлларны 

1975 нче елның сентябрендә Аяз Гыйләҗев җиткерә. 

“Гариф башта ук заманча программаланган заман кешесе иде. 

“Хәзинә” романы белән шуны тагын бер кат раслады. Ул иҗтимагый 

байлыкны да татыды. Гариф дан-дәрәҗәдән төшмәде, бәхетле мул томыш 
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белән яшәде. Бик популяр булды”, – Хисам Камалов тарафыннан бирелгән 

истәлек язучы турында тирәннән танышу мөмкинлеген ача. 

Аның турында язган прозаикларның бик күп истәлекләрен мисалга 

китерергә мөмкин, әлбәттә. Һәр язучы аның турында иң җылы хисләрен, иң 

якты хатирәләрен яза. Гомумән алганда, истәлекләрдән чыгып шуны әйтергә 

була: Гариф Ахунов – үзенең шәхесе һәм иҗаты белән ХХ гасырның икенче 

яртысын тутырып торган затларның берсе. 

Истәлек – хатирәләр язучыга шигъри форма, рифма аша да җиткерелә. 

70 еллык юбилее мөнәсәбәтеннән Р. Миңнуллин Гариф ага адресына 

түбәндәге шигъри юлларны яза:  

“Күңелендә бер тамчы да  

Юк хөсетлек, юк этлек.  

Төп мәсьәләсе – хезмәт булды,  

Төп сыйфаты – егетлек. 

Халкыбызның күңеленә 

Чыкмас өчен иңде ул. 

Ахун белән шаярмагыз, 

Ахун – Ахун инде ул”. 

Әйе, Ахун – Ахун инде ул. Аның иҗатын күпме генә тырышса да, бер 

генә шәхес тә кабатлый алмас. 

Тагын 5 ел вакыт узганнан соң 75 еллыгына Шәүкәт ага Галиев үз 

сагыну юлларын яза: 

“Якты булсын син калдырган еллар,  

Синдәй Гариф көчле булсыннар”. 

Һәрбер истәлек төрле формада язылган, тик эчтәлеге бер. Татар әдәбияты 

вә мәдәниятенең күренекле бер вәкиле буларак, танылган Гариф Ахунов үзе 

яулаган югарылыкка фәкать үз көче, үз тырышлыгы белән генә ирешкән. 

Ятимлекне сылтау итеп, тормыш баткаклыгына кереп батмаган. Төрле 

киртәләрне кичеп, табигать биргән олуг сәләтен, талантын түкми-чәчми үзе 

саклаган, үстергән. 

Гарифҗан аганың тормышын, иҗатын иң якыннан белүче кеше, әлбәттә, 

аның якыннары. Иҗатының шуның кадәр югарылыкка менеп җитүендә 

хатыны Шаһидә апаның өлеше бик зур. Шаһидә апа язган нинди генә 

истәлеккә күз салсак та, ул Гарифҗан аганы сагынып искә ала: “Юмарт иде, 

ышана иде кешегә, ярдәмчел иде... И гомерләр! Үткән дә киткән. Калдым 

менә истәлекләр төяп. Бик авыр, күңелне авырттыра, үзәкне өзә торган 

нәрсә икән ул истәлекләр. Кая карама, кулыңа нәрсә тотма, барысы да аны 

хәтерләтә”. 

Әйе, Шаһидә апа белән бик матур, күркәм гаилә корып торганнар. 1 ул, 1 

кыз үстергәннәр. Шулай ук кызы Наиләнең дә әтисе үлгәннән соң язган 

шигъри истәлеген табып укыдым.  

Г.Ахуновның үзе өчен дә, аның иҗаты өчен дә хезмәт кешеләре, аларның 

күңел дөньясы, ил, туган җир язмышыннан аерылгысыз хәзинә булса, халык 

өчен, татар дөньясы өчен аның тормышы, иҗаты үзе – олы хәзинә. Бу олы 

хәзинә бүгенге көндә мәңгелек истәлекләрдә саклана. Димәк, Гарифҗан ага 
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үзе үлсә дә истәлекләре белән безнең арада яшәгән кебек. Чын татар 

ирләренә хас булган зур эшләр башкарып киткән. 

Хәзерге инновацион технологияләр заманында җәмгыятьтә барган 

үзгәрешләр бүгенге көн укучысына яңадан-яңа бурычлар куя. Социаль 

каршылыклар күп булган җәмгыятьтә без, ХХI гасыр балалары, Г. Ахунов 

әсәрләре аша тәрбияләнсәк, практик яктан да, рухи яктан да тормышка әзер 

булыр идек. 

Г.Ахуновның тормышына, иҗатына истәлекләр гаять күп язылган. 

М.Хәсәнов, М. Мәһдиев, Т.Галиуллин, Ф.Галимуллин тарафыннан язылган 

истәлекләр миңа аеруча ошады. Мин бу эшне язганда шушы истәлекләргә 

таянып эшләп, үзем өчен күп мәгълүмат тупладым. Алар миңа дөрес 

юнәлеш бирделәр, читкә китмәскә булыштылар. 
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Сания Ильяс кызы Габитова,  

Балтач районы Субаш төп гомуми белем  

мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Күркәм гадәтләр 

Әдәбиятыбызны Арча ягыннан чыккан имәндәй баһадир әдипләре 

Гомәр Бәширов, Мөхәммәт Мәһдиев, Гариф Ахуновсыз күз алдына китерү 

кыен. Ә менә Гариф Ахуновны язган әсәрләре – китаплары буенча да, әдәби 

хәрәкәтне оештыруда кылган гамәләре буенча да, Равил Фәйзуллин 

әйткәнчә, мөгаен, татар совет әдәбияты классигы дип атау дөрес буладыр 

[1].  

Гариф Ахуновны мин үзем мәктәп елларында укып танышкан 

“Хәзинә” романы аша белә башладым. Тора-бара татар теле һәм әдәбияты 

укытучысы булгач, кызыксынуым артты. Миндә саллы язучылар турында 

язылган мәкаләләр, төрле язмаларны туплап бара торган гадәт бар. Бервакыт 

кулыма 1995 елгы “Ватаным Татарстан” газетасы килеп керде. Анда Гариф 

аганың “Үзем өчен” дигән папкасыннан берничә шигыре бастырылган иде. 

Проза язучы әдипнең күңелендә һәрвакыт шигъри кыл зыңлап торган 

күрәсең. Язган шигырьләре белән танышкач, аның тормышы тагын да 

кызыклырак тоелды. Бигрәк тә мине гаиләсе, тормыш иптәшенең кем булуы, 

балалары кызыксындырды. Укучыларны да дәрестә, язучы иҗаты белән 

таныштырганда, нәкъ шулар кызыксындыра. Бәхетле кешеләрдә генә була 

торган эчке илһамлануын, тормыш ләззәтенә сөенүен шигырь юллары аша 

биргән. Аннан 1998 нче елгы бер газетада Гариф Ахуновның үзе язган 

“Беренче тойгылар” [2] дип аталган язмасын укуым хәтердә. Анда тормыш 
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иптәше – Шәһидә Максудова шигырьләре дә бастырылган иде. Менә шунда 

бар сорауларыма да җавап таптым. Аларның үзара шигырь белән аңлашу 

кебек күркәм гадәтләре булган. Мәсәлән, Гариф абый болай яза:  

Син тугансың кышкы төндә, 

Кырлар ак кар ябынган. 

Күктә бер йолдыз кабынган – 

Дөнья сине сагынган. 

Минем бәхет йолдызым, 

Кил, үбим бер үзеңне.  

Шәһидә апа болайрак язган: 

Ә диңгез йоклый –  

Әйтерсең, ул шауламаган, 

Әйтерсең, ул ашкынмаган, 

Күкләргә ашмаган... 

“Гариф абыегыз бакча сукмагында күренүгә дөньям бердәм яктырып 

китә”, – дип тикмәгә язмаган икән Шәһидә апа [3]. Ул шулай Гариф абыйны 

һаман яратуын белдергән. 

Балтач-Арча районнары күрше булгач, Гариф абый безнең Балтач 

якларына да еш кайткан. Бервакыт Куныр авылына кунакка килгәч: 

Әтәчләр уянды таңда – 

Матур яңгыраулары. 

Этләр һау-һаулап куя –  

Авыл кыңгыраулары, – дип, иртән йокыдан торып чыккан. Шушы 

гөнаһсыз, беркатлы дүртьюллык шигыре белән яңа туган көнне, авыл 

иртәсен сәламләгән ул.  

Урманнарга керсәң, сызгырып кер –  

Сискәнмәгән кошлар калмасын! 

Дөньяларда шундый итеп яшә – 

Сокланмаган дуслар калмасын! – дип яза Гариф абый.  

Тормыш иптәше Шәһидә апа белән һәрчак фикердәш булган Гариф 

Ахунов, шигырь юллары белән аңлаша торган күркәм гадәтләре булган 

бәхетле язучы булып, минем күңелемә кереп калды. 
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Клара Барый кызы Гарипова,  

Биектау районы Суыксу урта гомуми белем  

мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Гариф Ахунов прозасында көчле шәхесләр 

Укучыларны көчле шәхес итеп тәрбияләү – укытучы алдына куелган 

төп бурычларның берсе. Татар теле һәм әдәбияты укытучысы бу бурычны 

әдәби әсәрләрдә көчле шәхес образын тикшерү аша тормышка ашырырга 

тиеш.  

Г. Ахунов иҗатында көчле шәхес образы бирелешен тикшергәндә, 

әдипне күренекле язучы итеп таныткан “Хәзинә” һәм “Хуҗалар” романын 

әйтеп үтү кирәк.  Романнарның үзәгендә, һичшиксез, эшенә бирелгәнлеге, 

хезмәт фидакарьлеге, шул ук вакытта җаны, рухы, йөрәге белән көчле кеше 

образлары тора. Беренче әсәрдә шундый образ буларак Лотфулла Дияров 

сурәтләнсә, “Хуҗалар” романында Арслан Гобәйдуллин образы көчле шәхес 

буларак ачыла. Автор кешенең көчен һич кенә дә беләк егәрендә күрми, ул 

аның рухы турында уйлана. Ике образ мисалында да ул хезмәт кешесенең 

көчен данлый.  

Лотфулла Дияров – “Хәзинә” романының үзәк герое. Ул гомеренең 

дүрт дистәдән артык өлешен нефть өлкәсенә багышлаган, бораулау мастеры 

булып эшләгән. Атаклы останың даны ил буенча таралган, олыгайган 

көнендә аны туган ягы Кәлимәткә эшкә чакыралар. Нык куллы, егәрле һәм 

үз эшенең остасы булган шәхесләр Кәлимәткә бик кирәк булган чор була бу. 

“Кечерәк буйлы, мыеклы, тыгыз һәм нык гәүдәле Дияровтан нарат сагызы 

кебек көчле рух, ышаныч аңкып тора, һәм ул урамның урта бер җиреннән 

хуҗаларча нык басып узган чакта, гүя, аяк астындагы җирнең чыдамлыгын 

сыный кебек иде. Дияровның гәүдә тотышында гына түгел, сөйләгән 

сүзендә дә ныклык бар. Күп сөйләми ул, ләкин бер әйтсә, берәгәйле итеп 

әйтә”, – дип сурәтли аның портретын Г.Ахунов [1; 112]. Күренгәнчә, автор 

Лотфулла Дияровтан бөркелеп торган эчке ныклыкка басым ясый. Ә бу 

сыйфат аңа үз эшен намус белән башкару, илгә-халыкка хезмәт итүе белән 

бәйле иңгән. Халкына хезмәтенең кирәклеген тойган Дияров беркайчан да 

үзенең тормыш принципларыннан читләшмәгән, намусы кушканча яшәгән. 

Нәкъ менә шуңа күрә дә аның җаны тыныч, рухы нык. Автор аның иң 

беренче чиратта ил мәнфәгатен кайгыртуына һәрдаим басым ясап тора. 

Мәсәлән, Кәлимәткә кайтып эшли башлап беркадәр вакыт үткәч, аңа яңа 

фатирга ордер бирәләр. Шул вакытта да ул бүген-иртәгә бораулап бетерәсе 

скважинасы өчен кайгыра: “Борауланып бетеп килә торган скважинаны 

контрольсез калдырырга туры килү каушатып җибәргән иде. Актык сәгатьтә 

генә берәр көтелмәгән бәла килеп чыкса, ничә айлар буена эшләгән эшне 

җилгә очырсалар...” [1; 218]. Инде ордерны алгач та Лотфулланың җаны 

тынычланмый: “Син менә квартирлы булдык, квартир өчен генә сөенергә 

тиешле дип уйлыйсың, ә минем анда очлап бетерәсе скважинам калды. Җир 

асты бик мәкерле нәрсә, аның кайчан нәрсә эшләргә җыенганын трест 
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управляющие үзе дә белә алмый” [1; 220]. Әлеге сүзләрдә Лотфулла 

Дияровның психологик халәте: борчылу, дөрес эшләдемме икән дип 

икеләнү чагыла. Шул ук вакытта әлеге тойгылар Дияровны характер 

буларак та тулыландыра. Ул бары тик хезмәт өчен генә түгел, гаилә 

иминлеге өчен дә янып яшәүче, ике – җәмгыяви һәм шәхси өлкәдә дә бер 

дәрәҗәдә намуслы, көчле ихтыярлы шәхес буларак күзаллана. 

Лотфулла Дияровның рухи дәвамчысы буларак, “Хуҗалар” әсәрендә 

Арслан образы күтәрелә. “Хәзинә” романында ук үзенең рухи ныклыгы, 

хезмәт сөючәнлеге, җаваплылыгы белән ачылган бу герой әлеге әсәрдә нык 

ихтыярлы җитәкче образы буларак күз алдына килеп баса. Аның көчен 

автор, иң беренче чиратта, гадел һәм намуслы булуында күрә.  

“Хәзинә” һәм “Хуҗалар” романында Г.Ахунов гади эшчеләрнең рухи 

ныклыгына сокланып иҗат итә. Ул кешенең көчен сайлаган юлына 

тугрылыгында күрә. 

Шундый рухтагы идеяләр авторның “Чикләвек төше” әсәрендә дә 

күтәрелә. Әсәрдә хикәяләүче образы әһәмияткә ия: биредә иренең ирешкән 

уңышлары, ил алдында куйган хезмәте турында тормыш иптәше Рокыя 

сөйли. Ә төп герой булган Халикъ образы исә нәкъ менә көчле шәхес 

концепциясенә туры килә.  Милициягә эшкә керүенең сәбәбен ул: “Тәртип 

урнаштырыр өчен”, – дип аңлата. Һәм дөрестән дә, Халикъ шушы 

принцибына һәрвакытта да тугры кала: ул эшләгән һәрбер җирдә тәртип 

урнаша. Шул ук вакытта, ул һәрвакытта да дөреслек яклы, әмма гадел. 

Рокыяның әтисен төрмәгә утыртырга мөмкинлеге була торып та, “Куркып 

яшәве – аның өчен җитәрлек җәза” дип, Халикъ аның эшен туктата. Шул 

рәвешле, автор аның кеше хәленә керә белә торган кече күңелле шәхес 

булуын ачып бирә. Әлеге вакыйгада Халикъ үзенең антына һич тә хыянәт 

итми, ә бәлки вак җинаять кылган шәхескә төзәлергә мөмкинлек тудыра. 

Рокыяның әтисе: “Бу хәлләрдән исән-имин котылсам, урлау дигәнгә 

борылып та карамыйм”, – дип ант итә, димәк, ул төзәлү юлына баса. 

Әсәр дәвамында Халикъның көчле шәхес буларак сыйфатлары 

төгәлләшә бара. Иң башта без аның гадел, тәртип яратучы, кече күңелле 

кеше булуын  күрсәк, тора-бара Халикъ безнең күз алдыбызга максатчан, 

тырыш һәм алдынгы карашлы ир-ат булып килеп баса. Аның уку теләге 

белән януы автор тарафыннан аеруча җентекләп сурәтләнә. Халикъ 

һәрвакыт укуга омтыла, кичке мәктәпне бетерә, аннан берьюлы ике җирдә 

укый. Аның үз дигәненә ирешүдә гаять тә максатчан булуы шушы 

моментларда калкып чыга да инде: “Кич кайтып, башын салкын су белән юа 

да, колакларын сөлге белән урап укырга утыра. Минем тагын ачуым килә. 

Табыйм дисә таба бит җаен кеше, башын да күтәрми укый. Укый да укый, 

укый да укый, урам йөрергә чыгып керә дә тагын укый” [2; 202]. Рокыяның 

“Син ничек барысына да өлгерәсең?” – дигән соравына, Халикъ болай дип 

җавап бирә: “Берәүләр гайбәт сөйли, икенчеләр жалоба яза, өченчеләре зәм-

зәм суыннан рәхәт таба. Мин аларның берсенә дә күңел бирмәгәч, вакытым 

укырга кала” [2;206]. Әлеге сүзләрдә геройның үз яшәү концепциясе 
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чагылыш таба: ул кеше гайбәтен сөйләми, гадел, булмаган гаепне табып тәм 

күрми, начар гадәтләргә буйсынмый. 

Халикъ һәрвакытта да иң авыр эшләргә барып керергә, тотынган эшен 

җиренә җиткерми туктамаска күнеккән. Аның  Татарстанның иң артта 

калган колхозларының берсенә председатель булып китүе дә шушы 

сыйфаты белән билгеләнә. Биредә эшләү дәверендә күргән авырлыклар 

Халикъның рухын ныгыта гына. Ул һәрвакытта да гаделлек белән эшләргә 

күнеккән һәм шушы принцибына беркайчан да хыянәт итми. Тазабай 

авылының һәр йортында диярлек караклык хөкем сөргән бер дәвердә 

председатель булып килеп, ул кешеләрне бу гадәтеннән биздерә ала. Әмма 

ул моны артык зурга куптармыйча, гаделлек белән эшли һәм нәкъ менә 

шуның белән җиңә дә: “Кеше бит ул хайван түгел. Гаделлекне кайчан да 

булса бер аңлый” [2; 220]. 

Халикъ Тазабай колхозын, иң артта калган хуҗалыклар рәтеннән, 

алдынгы колхоз итеп ясый. Моңа, иң беренче чиратта, эшне дөрес оештыра 

белүе ярдәм итә. Ул центнер башыннан түләү тәртибен кертә, бу исә 

колхозчыларда яхшырак уңыш алуга стимул булдыра. “Колхоз тауга менә 

бара. Авыр йөккә җигелгән ат кебек гыжлый, туктап-туктап тора, ләкин 

менә”, – ди автор [2; 229]. Әлбәттә, Халикъның уңышларыннан 

көнләшүчеләр дә табыла. Шулай да Халикъ аларның барысын да җайлап 

кына кире кагып тора ала, әмма үзе авырып больницада ятканда, районнан 

җибәрелгән вәкил аның орлыкка дип куйган ашлыгын дәүләткә тапшыра. 

Туктаусыз койган яңгыр вакытында алынган игеннең калганы кызып ята. 

Моны, әлбәттә, бик яман күпертәләр, “Саматов ашлыкны черетә” дип, аны 

председательлектән алу мәсьәләсен күтәрәләр. Бу моментта Рокыяның 

кичерешләре бик тә хакыйкый бәя булып яңгырый: “Тырышып ярамый 

кеше, койрык болгап ярый. Халикъта аларның берсе дә юк. Аның үзе 

ышанган иманы бар, ул – дөреслек. Ул – намус. Ул – булсынга эшләү” [2; 

233]. Шул рәвешле, автор көчле кеше портретының төп штрихларын сыза. 

Намуслы, гадел, булсынга йөри торган Халикъ шушы сыйфатлары белән 

ихтирамны яулый. Аны председательлектән алу җыелышында халыкның 

Халикъны ярсып яклавы бу бәяне тагын да ныгыта. Райком секретаре сүзен 

хаклап, ул авыл халкыннан үзен җибәрүен сорый. Шулай, җитәкчеләргә 

ярамаган талантлы рәис эшеннән алына. Халикъны яңадан артта калган 

икенче бер колхозга җибәрәләр. Рокыяның “Шул хәтле мыскыл иткәннән 

соң да ничек колхоздан җаның бизмәде?” – дип соравына ул болай дип 

җавап бирә: “Тормышта төрле хәл булуы мөмкин. Әгәр кешенең үзәге чын 

булса, ягъни чикләвекнең төшенә зыян килмәсә, ул тагын тернәкләнә, тагын 

яңа үсенте бирә. Син минем иң якын кешем, минем белән бергә күп җәфалар 

чиккән хатыным. Яшермим синнән, әйтәм: үзәгемне саклыйм мин, төшемне. 

Мине туктаусыз дөмбәсләп чыныктыралар. Мин бит егерме яшьтән 

партиядә. Һәм гел сынап киләм. Халык партия дип карый. Югарыда кем 

генә утырмасын, хикмәт утыручыда түгел, фундаментта. (...) Әгәр шушы 

фундаментка ялгышып кына ватык кирпеч яки черек агач эләксә, ул 

барыбер фундаментны үзгәртә алмый, чөнки аны алып ташлыйлар...” [2; 
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242]. Әлеге юллар, беркадәр дәрәҗәдә идеологик рухта яңгыраса да, “Көчле 

кеше нинди була?” дигән сорауга туры җавап кебек укыла һәм автор 

тәкъдим иткән концепция булып яңгырый. 
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Гөлнур Гыйлаҗетдинова,  Илгизә Хәйруллина, 

Муса Җәлил исемендәге Минзәлә педагогия колледжының  

татар теле һәм әдәбияты укытучылары 

Алсу Һадиева,  

Муса Җәлил мемориаль музее директоры  

 

XX гасыр йолдызлары 

Күренекле татар язучысы Гариф Ахунов иҗатында тудырылган 

образлар арасында күп төрле һөнәр ияләре бар: нефтьчеләр, төзүчеләр, авыл 

хуҗалыгы хезмәткәрләре һәм язучылар. “Йолдызлар калка” исемле 

повестенда әдип язучылык һөнәренә алып килгән тормыш юлына бик 

кызыклы, мавыктыргыч һәм гыйбрәтле истәлекләр аркылы анализ ясый.  

Повестьның жанрын төгәл генә билгеләү дә кыен. Ул көндәлекне дә, 

мемуарны да, урыны-урыны белән әдәби тәнкыйтьне дә хәтерләтә. Гариф 

Ахунов үзенә генә хас булган шаян-җиңел тел белән авыр балачагын 

сурәтли. Ярым мохтаҗлыкка хөкем ителгән студент елларына тәҗрибәле 

“агай” күзлегеннән чыгып бәя бирә. Яшь егетнең үз көче белән, хезмәт куеп, 

акча табу үҗәтлеге, шуның нәтиҗәсендә авырлыкларны җиңә алуы – 

бүгенге яшьләрне уйландырырлык күренешләр дип әйтергә тулы нигез бар.  

Алда әйтеп үтелгәнчә, Гариф Ахуновның “Йолдызлар калка” 

повестеның төп геройлары – язучы үзе, аның остазлары, каләмдәшләре, 

шәкертләре һәм тугандаш төрки халыкларның күренекле әдипләре. Бу 

әсәрендә әдип аларны язучы буларак та, гадәти бер кеше буларак та 

тасвирлап, татар язучысының башка һөнәр вәкилләреннән бер ягы белән дә 

аерылып тормавын, алар кебек үк үз һөнәрен җиренә җиткереп башкаруын, 

ахыргы нәтиҗәнең сыйфатлы булуы өчен, күпме көч, сабырлык, тырышлык 

куюын сурәтли.  

Бу әсәрдә бик кыска гына күләмдә булса да авторның университет 

елларында бергә укыган группадашлары турында да мәгълүмат бирелә. 

Ахырда алар арасыннан галимнәр, язучылар һәм укытучылар чыгуы 

турында әйтеп узыла. Шуларның берсе – Васил Һадиев. 

Васил Һади улы Һадиев 1929 нчы елның 22 нче декабрендә Актаныш 

районы Чәчер авылында урта хәлле крестьян гаиләсендә туа. Әтисе 

колхозда ветеринар булып эшли, әнисе – колхозчы.1947 нче елда Пучы урта 

мәктәбен тәмамлап, Казан дәүләт университетының тарих-филология 
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факультетына укырга керә. Университетны тәмамлаганнан соң, ике ел 

Минзәлә шәһәренең Вахитов исемендәге урта мәктәбендә укыта, 1954 нче 

елдан 1990 нчы елга кадәр Минзәлә педагогия училищесында татар теле, 

әдәбияты һәм тарих дәресләрен алып бара. Аның укучылары арасында бик 

күп педагогик хезмәт алдынгылары, әдәбият һәм сәнгать эшлеклелеләре, 

галимнәр бар. 1960 нчы елдан башлап ул Минзәлә драмтеатрының сәнгать 

советы (худсовет) әгъзасы булып тора.  

Аның турында Гариф Ахунов “Йолдызлар калка” повестенда болай 

дип яза: “...соңгы кеше булып диярлек, ах-ух килеп, Васил Һадиев килә, 

озын буйлы, күзлекле, керәчтәй ак тешле, матур гына итеп, тотлыгыбрак 

сөйләгән бу егетебезгә чаңгы җене һәм бию җене кагылган, ул 

университеттагы үзешчән сәнгатьнең һәм чаңгы кроссларының үзәгендә, 

уку ягыннан ул таманча гына укып килә, алга чыктым дип тә, артка калдым 

дип тә кайгырмый, аның үз дөньясы...” [1]. Шушы “бию җене кагылган” 

Васил Һадиевич ике дистә ел дәвамында педучилище һәм шәһәрнең татар 

хореографик ансамбльләре белән җитәкчелек итә. 

Шәриктәшләр соңрак та даими аралашып яшиләр. Укытучы Васил 

Һадиев, студентларны язучыларның әсәрләре белән генә түгел, аларның 

үзләре белән дә таныштыруны кирәк дип тапканга, еш кына “тере” 

язучыларны Минзәләгә очрашуларга чакырып тора. Бу мәсьләдә аңа 

Язучылар союзы идарәсенә, “Казан утлары” журналына җитәкчелек итүче 

группадашы Гариф Ахунов кулыннан килгәнчә ярдәм итеп тора. Әлеге 

очрашулар истәлеге булып Минзәлә педагогия училищесы укытучылары 

(беренче директоры – Васил Һадиев) һәм студентлары көче белән 

оештырылган Муса Җәлил музее архивында сакланучы күп санлы 

фотографияләр, аудиоязмалар һәм истәлекләр сакланып калган. Шундый 

истәлекләрнең берсенең – 1985 нче елның 23 нче апрелендә язылган һәм 

Гариф Ахунов, Ренат Харис һәм Шәмси Хамматов тарафыннан кул куеган 

язманың эчтәлеге түбәндәгечә: “Музей Мусы Джалиля – это всегда 

вместилище и жилище красоты человечского духа и его мужества. 

Открытие такого музея в Мензелинском педагогическом училище, где 

готовят воспитателей нашего будущего поколения, является замечательным 

явлением, направленном в будущее. 

Желаем музею большое количество поситетелей и пусть каждый из 

них обоготит свой дух именем и памятью выдающегося сына нашей Родины 

– поэта Мусы Джалиля”.  

Васил Һадиевичның гаилә альбомында шәриктәше Гариф Ахунов һәм 

башкалар белән төшкән фотографияләр саклана. Алар – яшьлек истәлекләре 

генә түгел, милләте, халкы өчен көч куйган, үзләреннән соң берсе – күп 

санлы әсәрләр калдырган, икенчесе – Муса Җәлилнең беренче музеен ачкан, 

аның якты истәлеген пропагандалаган ике зур шәхеснең тарихи истәлекләре. 

Мондый истәлекләрнең дәрәҗәсе еллар узган саен арта гына барачак. Бу 

йолдызларның нуры, нәкъ Ш. Рәкыйпов әйткәнчә, үзләре сүнгәннән соң да, 

бик озак нур чәчәчәк. 

Әдәбият: 
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Миләүшә Хәйруллина,  

Г.Тукай исемендәге Арча педагогия көллиятенең  

312 нче группа студенты  

 

Г.Ахуновның “Хәзинә” романында табигатьне саклау мәсьәләсе 

Алтмышынчы елларда җөмһүриятебез икътисадында үзгәрешләр 

барыннан да элек нефть белән бәйле. Җөмһүриятебез хуҗалыгындагы бу 

яңа тармакка зур өметләр баглана, ул тормышыбыздагы җитди үзгәрешләр 

тудырыр дип уйланыла. Бу тема бөтен әдәбиятыбызның игътибарын җәлеп 

итә, шул исәптән Г.Ахуновны да.  

“Хәзинә” романының үзәгендә нефтьчеләр тормышы, аларның хезмәте 

яктыртыла. Әсәрнең темасы да, куйган мәсьәләсе дә заман өчен яңа һәм 

кирәкле булган. Әмма әсәрнең кыйммәте дөньяны шаулаткан нефтьтә генә 

түгел, ә сәнгатьчә югарылыкта иҗат ителүендә. Аның укучыга йогынты ясау 

көче, эстетик сокландыргыч ягы, бигрәк тә моңарчы кабатланмаган 

үзенчәлекле образларында, геройларында шулай ук киң һәм катлаулы халык 

тормышын, аның милли көнкүрешен, гореф-гадәтләрен, йолаларын 

чагылдыруда, кеше язмышы мәсьәләләрен иҗтимагый әхлак мәсьәләләр 

белән тыгыз бәйләнештә күрсәтүендә [1]. Нефть табылу вакыйгасы белән 

бәйле төстә Г.Ахунов бик күп проблемаларны күтәрә. Ул әсәрдә урыны-

урыны белән табигатькә саксыз карауның зарары турында кисәтеп-кисәтеп 

бара. 

Кәлимәт авылының табигате бик матур. Кешеләре дә тыныч кына, 

булганына куанып көн итәләр. Көннәрдән бер көнне, беркемнән дә сорап 

тормастан зур машиналарга төялеп, нефтьчеләр килеп төшә. Матур гына 

яшәгән авылның тынычлыгы югала: карты да, яше дә аптырашта кала. 

Яңа төр хезмәт процессының геройлар тормышына һәм язмышына 

йогынтысын ачыграк күрсәтү өчен, Г.Ахунов башта тарихи үткәннәргә 

мөрәҗәгать итә. Роман йөзьяшәр Йөзлекәй карчык турында сөйләү белән 

башланып китә. Автор аның “татар авылларында сирәк очрый торган озын 

гомерле һәм кайгы-хәсрәтне батыр күтәрә алган чыдам кешеләрнең берсе” 

булуын ассызыклый [4, 28б.]. Үз гомерендә күпне күреп, күпне кичергән бу 

карчыкның озын тормышы, әйтерсең, Кәлимәт җиренең авыр үткәнен күз 

алдыннан үздыра. 

Табигатькә карата битараф булу – ул кешеләр язмышына битараф 

булу. Йөзлекәй әби дә бик борчыла. “Нефтьче мае, диме, керәчинме – 

белмәссең хәзергене.Үлмәсәң, әллә ниләр ишетерсең әле. Һәммәкәй төшне 

тишеп, җир маен суыртасылар, ди. Анысы тагын ниемә кирәк инде? Чишмә-

суларны былчыратып, үләннәрне корытып бетермәсәләр ярарые”, – ди [4, 

33б.]. 
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Йөзлекәй карчык-халкыбызның намуслы әхлагын, аның күркәм гадәт-

йолаларын хөрмәт итеп яшәгән бер зат. Халкыбызның әхлакый идеалын 

бозмыйча, аның дәрәҗәсен төшермичә көн күргән карчык. 

Башкаларга охшамаган, сафлык, мәрхәмәтлелек, әхлак, эчке матурлык 

үрнәге булган Йөзлекәй карчык буыннарны тоташтыра. Хәзерге заман 

кешеләре фонында сурәтләнеп, аның әхлагы заман кешесендәге тискәре 

сыйфатларга, яман гадәтләргә каршы куела. Шуның аша Г.Ахунов ике чор 

яшәү рәвешен чагыштыра. Кешенең үткәненнән, табигатьтән, буыннар 

чылбырыннан, нигезеннән аерылып, матди байлык колына әверелүен 

тормышның бер афәте дип күрсәтә. 

Нефть табылу нәтиҗәсендә барлыкка килгән яңа тормыш җилләре 

кичәге крестьян – Йөзлекәй карчыкның улы Шәвәлидә дә зур ризасызлык 

тудыра. 

Беренчедән, эшче һөнәренә күчәргә инде яше узган, күңеле дә 

тартмый. Ник дигәндә, крестьян хезмәте гади, аңлаешлы, күңелгә дә якын 

иде. Ә нефтьчеләрнең биек вышкалары, озын-озын торбалары матурлык 

дөньясына бөтенләй ятышмый кебек. Урамнарда чирәмнәр актарыла, сулар 

пычрана, ашлыклар таптала. Җитмәсә, бәрәңге бакчаларына вышкалар 

утыртачаклар икән, дигән хәбәрләр йөри. Шәвәли дә бу хәлләргә бик 

борчыла. 

Ни өчен Шәвәли тормышта таянычын югалта, ни өчен аның нигезе 

какшый? Бу какшау әхлак нигезе какшаудан башлана. Моның сәбәпләрен 

ачу юлы белән автор безне тагы уйланырга мәҗбүр итә. Бер гаилә эчендәге 

вакыйгалар белән бәйле рәвештә сюжет линияләре дә тармаклана, 

вакыйгалар катлаулана, моның белән язучы милләтебез ныклыгы, нигезе 

булган әхлаклылык мәсьәләләрен тагын да үстереп җибәрә. Ахырдан моны 

ил күләмендәге проблема дәрәҗәсенә күтәреп, кешеләр арасындагы 

мөнәсәбәт һәм кешеләрнең табигатькә булган мөнәсәбәте белән бәйләп, 

шундый фикергә китерә: әхлак нигезе какшаган милләтнең яшәве куркыныч 

астында. 

Шәвәлинең олы улы Арслан – әсәрдә үзәк герой. Ул романтик 

мәхәббәт хисләре, дуслык сафлыгы, кешеләргә карата сизгерлеге, 

кайгыртучан булуы белән аерылып тора. Арслан туган ягына, аның 

табигатенә гашыйк. Йөзлекәй әбисен борчыган мәсьәләләр аны да 

уйландыра. “Әйтәсе дә юк – тизлек заманы, машиналар заманы. Әнә 

басуларны да трактор табаннары ермачлап, актарып бетергән. Кәлимәткә 

сугыштан соң беренче мәртәбә кайтканда да, ул күңеленә юаныч эзләп, су 

буенча төшкән иде. Йөрәген үткен пәке белән сызып алгандай булды: 

шомырт куаклары тапталган, сынып, гарипләнеп беткән. Исән 

калганнарының да ботаклары, уттан чыккан кисәү кебек, кап-кара булып 

торалар, аларга куе кара дегет сыланган иде... Эчкәрәк кергән саен йөрәге 

сулкылдап сызды, күңеле тулышты: һәлак булган әрәмәлек гаять кызганыч 

иде. 

Кешеләр, еллар узгач, бәлки, монда икенче бер матурлык ясарлар. Ул 

инде чын табигый бер матурлык булмас, газоннар, декоратив агачлар 
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рәвешендәге геометрик матурлык булыр. Ләкин ничек кенә булмасын, 

кадерле әйбереңне югалту – гәрчә алар урынына башкасы, матуррагы килә 

торган булса да – барыбер авыр икән” [4, 53б.]. 

Белгәнебезчә, татар әдәбиятының үзәгендә борын-борыннан ук кеше 

торган. Бу традиция Г.Ахунов иҗатында да дәвам иттерелә, чөнки язучы 

үзәккә нефть түгел, ә үзәкләштерелгән кеше образын куя. Димәк, әсәрнең 

нигезендә халык турында кайгырту ята һәм шуның белән аның гуманистик 

әсәр булуы исбатлана. 

Шулай ук романда борынгы чор әдәбиятыннан ук килгән традицияләр: 

әхлаклылык, гаделлек, намуслык, хезмәт сөю дәвам иттерелә. Шулар белән 

бергә автор бүгенге көнкүрешнең, XXI гасырның дөньякүләм проблемасын-

табигатьне саклау мәсьәләсен дә хәл итә. Җитмешенче елларда ук инде 

язучы, бу мәсьәләне күз алдында тотып, яшь буенга чаң суга. Яңалык, 

үзгәрешләр нәрсәгә китерә? Фән-техниканы, дөньяны үзгәртүдә акыл белән 

эш итү кирәклеккә. 
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Резилә Әбүзәр кызы Минһаҗева,  

Яр Чаллы педагогия көллиятенең татар теле һәм  

әдәбияты укытучысы, филология фәннәре кандидаты 

 

Гариф Ахуновның “Артышлы тау буенда” повестенда кеше һәм 

табигать мөнәсәбәте 

Татарстанның халык язучысы Гариф Ахуновның алтмышынчы-

җитмешенче еллардагы унъеллык тормышы Әлмәт шәһәре белән бәйле. Бу 

чорда ул Татарстан Язучылар берлегенең Әлмәт бүлеген җитәкли, 

нефтьчеләр хезмәтенә багышланган унлап китап иҗат итә. 

Язучының “Артышлы тау буенда” (1958) повестенда нефть табу эше 

белән бәйле социаль-рухи үзгәрешләрнең авыл тормышына тәэсире калку 

төстә сурәтләнә. Чөнки нефть промышленносте үзенә кадрларны, башлыча, 

җирле халык арасыннан туплый, ягъни кичәге авыл кешесе бүген 

үзенчәлекле эшчегә әверелә [2, 22]. Шул рәвешле, авторның бу повестенда 

производство һәм эшче темасына йөз белән борылуын, авыл темасы белән 

производство темасын үзара үреп, синтезлап бирүен күрәбез.  
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Әсәрнең темасы да, проблемасы да заманның көнүзәк мәсьәләреннән 

саналган. Советлар чорында эшче темасын идарә итүче коммунистлар 

партиясе һәрвакыт контрольдә тотып килгәнлектән, нефтьчеләр, төзүчеләр 

темасына күп авторларның мәҗбүри рәвештә, соцзаказ үтәү максатыннан 

мөрәҗәгать итүләре, сәнгати-эстетик яктан сай, шаблонлыкка корылган 

әсәрләрне дә әдәбият мәйданына чыгара.  

Әмма Г.Ахуновның “Артышлы тау буенда” повесте шул чор 

тенденциясен чагылдырса да, укучылар тарафыннан җылы кабул ителә, 

А.Әхмәдуллин җитәкчелегендә төзелгән татар урта мәктәпләре өчен әдәбият 

программасында (VII сыйныфта 4 сәгать) лаеклы урын алып, берничә буын 

балаларына яшьтәшләре Хәсәннең шәхес буларак формалашуын бәян итеп, 

хезмәткә җаваплылык белән карау заруриятен төшендерә килде.  

Әсәрнең жанрын документаль повесть дип атау дөрес булыр. Чөнки 

повестьта нефть табу белән бәйле фактлар информатив рәвештә, бар 

тулылыгы, төгәллеге һәм чынбарлыгы белән бирелгән. Бу аңлашыла да, 

чөнки повестьны язар алдыннан Г.Ахунов күп вакытларын буровойда 

үткәрә, нефтьчеләр тормышының бар нечкәлекләрен төптән өйрәнеп, 

җентекләп көндәлегенә теркәп бара. Бу хакта Ә.Хәкимов хаклы искәртә: 

“Натурадан читләшмәү, әсәрнең нигезенә документальлекне алу – Г.Ахунов 

иҗатының төп сыйфатларының берсе. Берәмтекләп җыелган һәм җентекләп 

өйрәнелгән тормыш материалы, тармакланып җир астына киткән агач 

тамырлары кебек, аның теләсә кайсы әсәрен тотып, туендырып тора” [5, 5].  

Күрәбез, повестьтагы вакыйгаларның күбесе нәкъ менә үзенең 

документальлеге белән кызыклы: беренче агач вышка кую, тәүге факел 

кабызу, беренче таш йортлар калкып чыгу, моңарчы күрмәгән асфальт 

юллары салу һәм башкалар. Г.Ахунов тасвирлавында Әлмәт төбәгендә 

нефть чыгаруның башлангыч чоры − үткәнебезнең мөһим сәхифәсе буларак, 

бүгенге көндә тарихи яктан да кыйммәткә ия. 

Нефть – тирә-яктагы табигатькә дә, кеше характерына да зур йогынты 

ясый. Чорның актуаль проблемаларын әдип кешеләр язмышы аша яктырта. 

Бу язмышларны тасвирлау төп герой Хәсәннең һәм ярдәмче 

персонажларның эчке дөньясы, психологиясе аша алып барыла. Язучы 

каләменең үзенчәлеге дә нәкъ менә геройның характерын, рухи дөньясын, 

эчке кичерешләрен рухи конфликт аша сурәтләвендә чагыла. 

Г.Ахунов каһарманының шәхес буларак эволюциясен, һөнәр 

сайлаудагы икеләнүләрен, нефтьче хезмәтенә кирәкле сыйфатларны үзендә 

яшьтән үк чыныктыра төшүен ун бүлек дәвамында тәфсилләп, яратып бәян 

итә. “Тормыш – бик кызыклы нәрсә: кешенең планнарына әллә нинди 

үзгәрешләр кертә. Әгәр Кәлимәттә нефть тапмаган булсалар, Хәсән кайчан 

да булса бер нефтьче булу турында уйлап карар идеме икән?” [1, 410]. 

Күрәбез, бу очраклылык үсмер Хәсән язмышында, аның һөнәр 

сайлавында хәлиткеч роль уйный. Әгәр дә әсәр башында әле Хәсән бар 

бөтенлеге белән табигать баласы, атларга гашыйк, шуның өчен “ат чебене” 

дигән кушаматы да бар. Җәй көннәрен дә ул гадәттә болында – атлар белән 

табигать кочагында үткәрергә күнеккән... 
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Г.Ахунов бу урында Хәсән үскән Кәлимәт җирлегендәге табигый 

матурлыкны, гореф-гадәтләрне, авыл балаларының уен-шөгыльләрен аерым 

бер самимилек белән, импрессионистларга хас төсле буяулар белән сурәтләп 

калырга ашыга. Импрессионистларда еш кына “якты, матур бүгенге артында 

иртәгәсе көннең фаҗигасе тоемлана” [3, 118].  

Дөрестән дә, моңарчы авыл халкы табигать белән бербөтен булып, 

үзара гармониядә яшәсә, нефтьчеләр килү белән бу табигый элемтә өзелә. 

Г.Ахунов әүвәлге гүзәллекнең башка беркайчан да кабатланмавына, җир 

йөзеннән югалуына борчыла. Ул табигать белән кеше арасындагы 

мөнәсәбәтләрнең кискенләшүен яшерми, киресенчә, кара алтын суыртуның 

авыл табигатенә коточкыч зыян салуы хакында сүз ала. 

Әйе, нефть килү белән авыл тормышының яшәешендә моңарчы 

күрелмәгән үзгәрешләр барлыкка килә. “Ул да түгел, кузовның әллә нинди 

тимерләр, көпшәләр төягән коточкыч зур машина, җир селкетеп, урамга 

килеп керде”. “Келәт чаклы машина, колхоз үгезе кебек башын бөгеп, 

үкереп килде дә авар-аумас торган басу капкасын чөеп тә атты. Тәпие 

астында иске такталар чатыр-чотыр сынып калды” [1, 399-400]. Гомумән, 

авылның тарихи шаһиты булган басу капкасының шул рәвешле алып 

ташлануы символик мәгънәгә ия, авылның таркалуын, бабалардан килгән 

традицияләрнең җимерелүенә ишарә булып тора. 

Авылның өлкән вәкилләренең мактаулы гасыр ачышына карашлары 

бер дә шатлыклы түгел. “Шәһәр салалар, имеш, ди. Җир астыннан көпшә 

үткәрәләр. Иген басуларын эштән чыгарып бетермәсәләр ярый инде...” [1, 

402] дип зарлана, мәсәлән, Хәсәннең әтисе Нигъмәтулла абзый. “Өлкәннәр 

разведка машинасы алып ташлаган басу капкасы өчен, чирәме тапталган 

урамнар һәм бәрәңге басулары өчен әрнеп йөрделәр. Яшьләр исә таш клуб 

салына икән, дип сөенештеләр” [1, 406]. 

Әйе, машиналар туктаусыз йөрүдән чирәм тәмам тапталып бетә, 

Әлмәш буеннан бакалар тавышы да тына, Зәй елгасында балык та капмый 

башлый... Гомумән, авылда күп еллар буена яшәп килгән тәртип бозыла, 

Кәлимәт өстеннән төн кача. Хәтта ат җене кагылган Хәсәнне дә күбрәк 

“батыр нефтьчеләр әмеренә буйсына торган корыч айгырлар” 

кызыксындыра башлый. 

Шулай итеп, Кәлимәт авылы урынына зур индустриаль Әлмәт каласы 

төзелүне, авылның урбанлашу (урбанизация) процессын күзәтә төшәбез. 

Билгеле, фәнни-әдәби телгә беренчеләрдән булып “Урбанистик” 

(“Urbanitat”) сүзен әйләнешкә керткән Ф. Шлегельдән соң шәһәрне 

тәнкыйтьләү, аңа киң мәгънәдә, табигатьне, авыл тормышын каршы кую 

антиурбанизм дип аталып йөртелә башлады. Әдәбият белгече 

М. И. Мещерякова бу терминны болай аңлата: “Антиурбанизм – 

подчеркнуто отрицательное отношение к городской субкультуре и 

машинной цивилизации” [4, 204]. “Артышлы тау буенда” повестенда 

Г.Ахунов та авылның шәһәр тормышы тарафыннан йотылу процессын 

аермачык күрсәтә алган.  
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Язучы нефть табылу белән бәйле вакыйгаларның җанлы елъязмасын 

тудырганда, гаять зур үзгәрешләрнең җөмһүриятебез иминлегенә, икътисад 

үсешенә, дөньякүләм элемтәләрне ныгытуга китерүен яхшы аңлап, хуплап 

эш итсә дә, авыл баласы буларак, күңеле белән нефтьчеләрнең табигатькә 

саксыз карауларын өнәп бетерми.  

Гомумән алганда, табигать белән бер сулышта яшәгәндә генә инсан 

үзенең кешелек асылын һәм төп сыйфаты – әхлаклылыгын саклап калачак. 

Бүген, нефтьчеләрнең табигатькә игътибар биреп, чишмә-сулыкларны 

тәртипкә китерүләрен, авылларны төзекләндерүдә ярдәм кулы сузуларын, 

кыскасы, элек кылган хаталарын төзәтергә алынуларын күреп, Гариф ага 

ихлас сөенер иде дип уйлыйбыз. 

Шулай итеп, Гариф Ахуновның “Артышлы тау буенда” повесте кеше, 

производство һәм табигать кебек актуаль мәсьәләләрне бербөтен итеп 

яктыртуы белән бүген дә зур әһәмияткә ия әсәрләр рәтендә тора дип әйтә 

алабыз. 
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Г. Ахуновның “Этләр патшасы” повестендә җәмгыять һәм шәхес 

мәсьәләсе 

Г. Ахуновның “Этләр патшасы” повесте – тәнкыйтьтән читтә калган 

әсәр. Әмма, күтәрелгән мәсьәләнең зурлыгы, тирәнлеге һәм чишелеше 

ягыннан караганда, ул авторның иң уңышлы әсәрләреннән берсе булып 

тора. Әсәрнең төп герое – Акмал Булатов. Ул – тышкы яктан гадәти булган, 

ләкин эчке дөньясы белән башкалардан аерылып тора торган фаҗигале 

шәхес итеп күрсәтелә. Шушы образ аша язучы җәмгыятьтәге гаделсезлекне, 

тигезсезлекне фаш итә. Кеше иреге, гражданлык хокукы мәсьәләсен күтәрә. 

Гаилә, никах кебек социаль төшенчәләргә дә зур игътибар бирә. Әсәрдә 
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авторның эчке хис-кичерешләрне, күңелнең катгый диалектикасын бирүдәге 

осталыгы да ачыла. 

Калган геройлар, төп геройга бәйле рәвештә, бу образны тулысынча 

ачу өчен тасвирлана. Алар төрле катлам һәм төрле буын кешеләре. Автор 

аларны икегә бүлә: бер якта – җитмеш ел эчендәге кайгы-хәсрәтне чиләкләп 

чөмергән үтә кешелекле маякчы Филимон карт, аның карчыгы Груша түтәй, 

намуслы хуҗалык җитәкчеләреннән берсе Әүхәдиев, кешеләрне таный 

белүче изге күңелле тарихчы Хикмәтулла Түләгәнов, ә икенче якта – вак 

җанлы, явыз, комсыз, әклаксыз кешеләр: Тәүхит, Сәүдә, Гөлбикә, 

Шаһислам, полковник Яббаров. 

Тугыз яшеннән ятим калган Акмалга тормышның ачысын яшьли 

татырга туры килә. Әтисенә хөрмәт йөзеннән ул балта остасы һөнәрен 

үзләштерә, ләкин бу һөнәр белән генә канәгатьләнеп калмый, рәссам 

булырга хыяллана. Шул хыялын тормышка ашыру өчен Казанга – әтисе 

ягыннан туган тиешле көзгече Шаһислам абыйсына килә. Ә абый кеше аны 

алдый, хыяллар тормышка ашмый кала. Беренче мәртәбә гаделсезлек белән 

Акмал шулай очраша. 

Тәүге мәхәббәт тә Акмалга бәхет китерми. Җилбәзәк кыз Сәүдә 

егетләр арасында низаг чыгара. “Силсәвит Мәрдән” малае беренче булып 

кул күтәрсә дә, бөтен гаеп Акмалга ягыла. Хулиганлык эшләгәне өчен дип, 

Акмалетдин Зиятдин улы Булатовны өч елга ирегеннән мәхрүм итәләр. 

Япь-яшь кешенең бу җәмгыятьтә кешеләргә ышанычы югала. Ул 

башкача яшәү ысулына күчә: кешеләрдән аерылып, гөнаһсыз җан ияләре 

белән яши башлый. “Йорт-җиргә кот кунгач, үзенә иптәшкә, дус итеп, 

Акмал бик хәтәр йөнтәс кап-кара бер эт алды. Шуның белән урманнарга, су 

буйларына чыга торган булды. Рәхәт гөнаһсыз җан ияләре белән сөйләшеп 

йөрү! Иш янына куш булып дигәндәй, йортка бохар песие дә килеп 

урнашты, әнә шул көннән Акмал Булатовның дүрт аяклы җан ияләре белән 

дуслыгы башланды. Болар гадел, болар дуслыкның кадерен белүчеләр 

иде...[2]” 

Яралар төзәлгәч, Акмал Сәүдәне гафу итә, әмма бик ялгыша. 

Йөгәнсез Сәүдә бу матур тормыштан канәгать булмый. Гаилә таркала, бала 

ятим кала. Алай гына да түгел, явыз Сәүдә Акмалны баласын күрү 

бәхетеннән дә мәхрүм итә. Аның иң зур фаҗигасе дә менә шунда. 

Әмма Акмал бирешми. Ул алга, үсешкә омтыла: белемен күтәрә, яңа 

һөнәрләр үзләштерә. Иптәшләре районда аның рәсем күргәзмәсен 

оештыралар. Улы белән соңгы күрешүе дә шушы күргәзмздә була. Бу 

күрешүдән соң күп тә үтми, Сәүдәнең исерекбаш сөяркәсе аның кадерле 

баласын пычак белән кадап үтерә. Коточкыч фаҗигане Акмал бик авыр 

кичерә. Бары ун елдан соң гына, җандагы яралар бераз төзәлгәч, ул яңа 

тормыш корып карый, әмма монысы да уңышсыз. 

Акмал Гөлбикә исемле тол хатынга өйләнә. Уллары туа. Әмма 

больницада баланың үпкәсенә бик нык салкын тидерәләр. Менә бу урында 

Акмалның кешелеклеге тагын да калкурак итеп күрсәтелә. Бала хакына ул 

яраткан эшен, шөгылен корбан итә. Баланы саф һавада тоту өчен, Казан 
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читендә бакча каравылчысы булып эшкә урнаша. Гадәттә мондый адымга 

кубрәк аналар бара, ә Акмал чын аталарча кайгырта. 

Алда әле Акмалга тагын зур сынаулар узара туры килә. Көтмәгәндә, 

янгын чыгып, бакчадагы йортлары янып бетә. Гаилә урамда кала. Менә шул 

чакта Акмал кешеләрнең яхшылары белән дә, яманнары белән дә очраша. 

Иң беренче якты йөз, җылы сүз белән маякчы Филимон карт, аның карчыгы 

Груша түтәй киләләр һәм аларны үзләренә чакыралар. Егеттә киләчәккә 

өмет, яшәешкә омтылыш уяталар. “Янган кешеләрне юатыр өчен түгел, 

чынлап торып, дөньядагы кайгы-хәсрәтнең нәрсә икәнен белеп чакыралар 

[3]”, – ди автор аларның мәрхәмәтлелеге турында. Бу урында язучы гади 

татар һәм рус кешеләре арасындагы үзара ярдәмләшү, дустанә 

мөнәсәбәтләрнең дә матур үрнәген бирә. 

Бүгенге көндә җитәкчеләргә карата да төрле караш яши. Имеш, алар 

үзләре өчен генә яши, халык мәнфәгатьләрен кайгыртмыйлар. Ә менә әсәрдә 

автор горзеленхоз башлыгы Әүхәдиевнең эш-гамәлләре аша моның киресен 

исбатлый һәм җитәкчеләрнең нинди булырга тиешлеген күрсәтеп бирә. 

Әүхәдиев, Акмалның йорты януын ишетүгә, үзе мөрәҗәгать 

итмәстән, бер йөк төзү материалы төяп килә, тору өчен үзенең бакча йортын 

тәкъдим итә һәм киләчәктә дә ярдәм итеп торачагын белдерә. 

Мәрхәмәтлеләр янында мәрхәмәтсезләр дә яши. Шундыйларның 

берсе – отставкадагы полковник Яббаров. Ул хәтта кешенең иң авыр 

минутларында, ягъни янгын чыккан көнне үк, Акмалны борчырга җөрьәт 

итә. Имеш, аңа Акмалның этләре ошамый, һәм ул аларны атарга тели. 

“Курыйкмыйм. Мин утыз җиденче елны халык дошманнарын чебен 

урынына кырдым, кырып бетерә алмаганнарын сөргенгә сөрдем. Кул нык 

минем, ау мылтыгыннан өч этне берьюлы чүкеп ала алам”, – дип мактана. 

Заман шаукымы, ягъни акчага табыну гаиләдә ир белән хатын 

арасындагы мөнәсәбәтләрне дә катлауландыра. Бакчада үзенең бик тә гадел, 

үтә ихлас күңеллелеге, изгелеге белән башкалардан аерылып торган 82 

яшьлек карт – Хикмәтулла Үтәгәнов үлеп китә. Ул Акмалга васыять итеп 

үзенең ун мең сум акчасын калдыра һәм бу акчага матур йорт җиткерүен 

үтенә. 

Васыять турындагы хәбәр хатыны Гөлбикәгә дә килеп ирешә. Ул 

акча сорап Акмалга килә. Акмал хәлнең торышын аңлатып бирә, әмма 

хатын ышанмый. Ышанмый гына түгел, бер-бер артлы явызлыкларын 

эшләргә тотына. 

Казанга улын күрергә дип килгән Акмалны өйләренә кертми. Алай 

гына да түгел, аерылышу хакында эш кузгата. Кабат гаделсезлек, явызлык 

белән очрашудан гарьләнгән Акмал судка баруны кирәк дип тапмый, хат 

кына җибәрә. Изге күңелле ата фатирны, һәммә җиһазларны, балалар 

хакына, Гөлбикәгә калдыра. 

Повестьта намуслы тормыш алып барган гап-гади кеше яшәеше 

сурәтләнә. Ул һәрвакыт кыенлыклар белән көрәшеп яши, бәхетле булырга 

омтыла. Ләкин бу омтылышы реаль чынбарлык белән бәрелешә. 
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Ул кешеләрдән читләшә, үз эченә бикләнә, җиңелүгә дучар була. 

Әмма үзенең уйлары, эш-гамәлләре белән ул башкалардан өстен тора. Вак 

җанлы, явыз, комсыз, әхлаксыз Тәүхит, Сәүдә, Гөлбикә, Шаһислам, 

полковник Яббаровлардан өстен торуы белән бәхетле дә ул, чөнки теләсә 

нинди шартларда да чын кеше булып кала белә. Акмал әхлакый яктан җиңә. 
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Зөлфирә Зөфәр кызы Нуретдинова,  

Балтач районы Бөрбаш урта гомуми белем  

мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Гариф Ахунов иҗатында күтәрелгән төп мәсьәләләр 

Якташым Татарстанның халык язучысы Гариф Ахунов иҗатын өйрәнү 

дәресләрен мин аеруча зур горурлык хисләре белән көтеп алам. Чөнки аның 

Арча ягыннан, Тукай ватаныннан булуына сөенәм. Ирексездән язучының үз 

китабындагыча “Без бит Арча яклары” дип уйлап куям. Мөхәммәт Мәһдиев 

әйткәнчә, мин дә бит кайчандыр Гариф Ахунов җиләк җыйган урманнан 

җиләк җыйдым. Алар белем алган Арча педагогия училищесында белем 

алдым... 

Язучы А.Гыйләҗевнең Г. Ахунов турында бик матур фикере бар: 

“Гариф белән эш, тырышлык, хезмәт янәшә яшиләр. Ул тормышны ярата 

белә, тормыш төзүче эш кешесенә аның ихтирамы чиксез...” – дигән.  

Бу сүзләр бик дөрес әйтелгән. Кешеләргә әйтәсе сүзләре китапларга 

күчкәнче, Гариф Ахуновка башта күп борылышлы тормыш юлы үтәргә туры 

килә. Әтисез калуы күңеленә тирән яра булып уела; беренче укытучылары, 

остазлары аны эш яратырга, тырыш булырга, гаделлеккә өйрәтәләр; туган 

авылы Кечкенә Өчиле күренешләре рәсем булып ясала; беренче шигырьләре 

языла. 

Данлыклы Казан арты төбәге, әдәбият өчен аның гаять шифалы 

һавасы һәм булдыклы, киң күңелле кешеләре Гариф Ахунов иҗатының 

нигезе булалар. Хезмәт сөю сыйфаты аның эстетик карашларының 

нигезендә ята, яшәү ямен, мәгънәсен ул шунда күрә. Ул көндәлек тормышта 

да, иҗатында да авырлыклардан зарланып түгел, аларны тырышлык белән 
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җиңеп, яшьлектәге хыял омтылышларына хыянәт итмичә, күңел көрлеге һәм 

көләчлеге белән үзенең тормышын һәм иҗат дөньясын матурлап яши.  

Гариф Ахуновның “Яшьлек яме” повесте белән башланган иҗаты күп 

санлы хикәя һәм повестьлары, әдәбиятыбызда күренекле урын алган 

“Хәзинә”, “Хуҗалар”, “Идел кызы” романнары белән танылды. Аны көчле 

рухлы, иҗтимагый тормышта югалып калмый торган, үз язмышларына хуҗа 

булып яши торган кешеләр кызыксындыра. Язучының һәр героенда 

күпмедер дәрәҗәдә ул үзе дә чагылмыйча калмый, һәрхәлдә, язучы үзенә 

аңлаешлы булган, үзе сокланган кешеләр турында рухланып, теләктәш 

булып яза. 

Ләкин шунысы күңелне борчуга сала. Хәзер яңа дәреслекләр белән 

укытабыз. 7 нче сыйныфта көтеп алган “Артышлы тау буенда” әсәре 

дәреслектә юк. Бары тик 11 нче сыйныфта (яңа дәреслек әле чыкмаган) 

Гариф Ахунов иҗатын өйрәнүгә 2 дәрес бирелә. Программаларда, 

дәреслекләрдә нинди генә үзгәрешләр булмасын, күңелдә урын алган, әдәби 

әсәрләргә тормышның үзеннән килеп кергән һәм мәңгегә урнашып калган 

әдәби геройлар белән таныштыруны үземнең бурычым дип саныйм. 

Без күп кенә язучы-шагыйрьләрнең биографияләренә игътибар итәбез. 

Аларның күбесе авыл җирендә туып-үскәннәр. Бары тик авылда гына 

табигый матурлык, чын халык теле, йолалары сакланып калган.  

Язучы булу өчен, кеше үзе яза торган тормышны яхшы белергә тиеш. 

Г. Ахунов, мәсәлән, нефтьчеләр турында китап язу өчен, Әлмәткә килә, анда 

нефтьчеләр тормышын, эшен, характер үзенчәлекләрен өйрәнә. Шушы 

тормыш эчендә кайнамаса, ул “Хәзинә”, “Хуҗалар”, “Артышлы тау буенда” 

әсәрләрен яза алмас иде. Язучы телне, аның үзенчәлекләрен яхшы белергә 

тиеш. Әдәби әсәр – нәфис сүз үрнәге. Теле матур булмаган әсәрне укыйсы 

килми. 

“Артышлы тау буенда” әсәрендә төп герой – Хәсән. Аңа 14 яшь, 

җидеелык мәктәпне бетергән. Ул – авыл малае. Һәрбер авыл малае кебек, ул 

да табигатьне ярата, хыяллана белә, җитмәгән җире юк, атта чаба, күзәтүчән 

малай. Малай еш кына күккә карап ятарга ярата. Күктәге болытларны 

Чикылтык биягә охшата. Әтисен тыңлый, ярдәм итә. Бервакыт яшенле 

яңгыр башлангач, әтисе аңа атларны куып алып кайтырга куша. Хәсән 

“Давыл” исемле атына атлана һәм Чикылтык Давылга тибеп җибәрә, Хәсән 

ат өстеннән очып төшә. Аны больницага озаталар, һәм ул анда бер ай ята. 

Больницадан кайткач, әтисе малайга атлар янына бармаска куша. 

Ләкин малайның яңа айгырны – Барабансонны күрәсе килә. Ул, элеккечә, 

атларны ярата. 

Кешенең омтылышлары, кем булырга хыяллануы әйләнә-тирәлеккә 

нык бәйле. Хәсән кечкенә чагында, поезд йөртүче булам, ди. Аннан 

бригадир булырга тели, колхоз рәисе булу да кызыктыра. Нефтьчеләр 

килгәч, күзе шушы һөнәр ияләренә төшә. Авыл малае өчен эшче һөнәренә 

күчү кайбер кыенлыклар белән бәйләнгән. Бигрәк тә аңа күңел 

каршылыклары комачаулый.  



54 

 Күп укучылар Хәсән кебек булырга тели. Чөнки аларда да бар 

Хәсәнгә хас сыйфатлар. Кайсы гына малай атларны, техниканы яратмый 

икән? Өлкәннәрнең “Ярамый!” – дигән сүзләренә дә карап тормыйлар, 

барысын да эшләп карарга тырышалар. Еш кына бәлаләргә дә очрыйлар. 

Әйе, Хәсән образы укучыларга якын. Укучылар үзләре дә нәкъ Хәсән 

яшендә. Әлбәттә, дәрестә “Һөнәр сайлау” турында да әңгәмә корыла. Ләкин 

әсәрне өйрәнеп бетергәндә, һәр укучы анык аңларга бурычлы: нинди генә 

һөнәр сайласаң да, иң беренче, һөнәри уку йортларында белем алырга Һәм 

практика үтәргә кирәк.  

Илленче еллардан башланып алтмышынчы-җитмешенче елларда киң 

колач җәйгән индустрияләштерү, шул исәптән Татарстанда нефть чыгару 

һәм эшкәртү сәнәгате, бер яктан, бик күп крестьяннарны эшчегә әйләндерү, 

икенче яктан, чәчүлек җирләрен, болын-тугайларны, авылларны юкка 

чыгару исәбенә алып барыла. Хезмәткә һәм бу хезмәтне башкаручыларга 

дан җырлау Г. Ахунов иҗатында төп тема булып калса да, әдип яшәешкә 

күп югалтулар алып килгән әнә шул үзгәрешләрне романда чагылдырмый 

кала алмаган. Авыл һәм аның кешеләренең тормышын нефтькә мөнәсәбәт 

аша чагылдырган бу әсәрендә язучы рухи байлык һәм физик байлыкның 

бердәмлеге, мәхәббәт, бәхет, кеше һәм табигать бердәмлеге, буыннар 

бәйләнеше өзелү, авыл һәм шәһәр, крестьяннар һәм эшчеләр арасындагы 

аерма кебек әһәмиятле мәсьәләләрне күтәрә, аларны иҗтимагый җирлектә 

аңлатырга омтыла. Бәхеткә хезмәт, рухи һәм физик байлыклар бердәмлеге, 

гомумкешелек кыйммәтләре аша ирешеп була дигән идея үткәрелә романда.  

“Хәзинә”нең дәвамы рәвешендә “Хуҗалар” романында элеккеге 

хезмәт энтузиазмы сүрелә төшкән. Нефтьне бары тик байлык чыганагы гына 

дип караган геройлар инде бәхетнең алай тиз генә килмәвенә төшенгәннәр. 

 Җирнең чын хуҗалары ата-ана нигезен үз иткән, җирдәге барлык 

байлыкларны кадерен белеп, аны тиешенчә файдаланган, үзен табигатьнең 

бер кисәге итеп тойган кешеләр булырга тиеш. Тормышта кешеләрдән дә, 

кара-алтын-нефтьтән дә зуррак хәзинә бар: ул-табигать. Романның һәр ике 

кисәгеннән дә әнә шундый фикерләр аңлашыла һ.б. Г.Ахуновны бу хәл 

борчый, ул урыны-урыны белән табигатькә саксыз карауның зарары 

турында кисәтеп-кисәтеп бара. 

 Әдәбиятны һәр чор, һәр җәмгыять үзенчә аңлатып, үзенә 

яраклаштырып тудыра. Язучылар күмәкләшеп иҗат итмиләр, һәрберсенең 

үз “иҗат лабораториясе” бар. Әмма алар, бер-берсен тулыландырып, бер-

берсен дәвам итеп язалар. Берсе күтәргән проблеманы, әгәр ул әһәмиятле, 

кызыклы булса, җыйнаулашып күтәреп алалар. 

Әдәбиятның иҗтимагый вазифасы дигәндә без конкрет вакыйгалар 

һәм кеше язмышлары, характерлары мисалында җәмгыятьнең төп 

сыйфатлары гәүдәләнешен күздә тотабыз. Мәсәлән, Г.Ахуновның 

“Хәзинә”романы язылган чор социалистик җәмгыять, зур максатлар белән 

рухланып, зур эшләр башкарырга сәләтле, гомуми идеалларга ихлас 

ышанып яшәүче кешеләрне тудырган заман була. Ләкин бер үк вакытта 

шушы гомуми максатлар хакына кешенең үз хокуклары, кичерешләре дә 
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корбан ителгән, характерлары имгәтелгән чор да иде дигән нәтиҗәгә 

киләбез. Чор кешеләрнең яшәү шартлары, бәхетле яки бәхетсез булулары 

белән билгеләнә, мондый катлаулы һәм каршылыклы язмышлар картинасын 

аерым бер әсәр генә тудырып бетерә алмый, шуңа күрә чор әдәбиятының 

уртак максаты һәм нәтиҗәләре турында сүз бара. 

Шулай итеп, күренекле язучы Гариф Ахунов үз чоры өчен иҗатында 

иң кирәкле мәсьәләләрне күтәргән. Ләкин бу мәсьәләләр хәзер дә актуаль. 

Аның әсәрләре озын гомерле. Әсәрләрен озын гомерле иткән сәбәп – әсәрдә 

күтәрелгән мәсьәләләрнең зур, катлаулы булуында, бүгенге көнгә дә килеп 

җиткән һәм безне киләчәгебез өчен кирәкле юнәлештә уйландырырлык 

булуында. Әдип үзеннән соңгы язучыларга повесть, роман жанрының гүзәл 

үрнәкләрен бирде. Бу жанрларның гаҗәеп байлыгын күрсәтте, сүз 

сәнгатенең матурлыгын ачты, образларның камил үрнәген тәкъдим итте. 

Аның һәрбер әсәре – матурлык, җыйнаклык, камиллек үрнәге. 

 

 

Зөбәрҗәт Шәһидулла кызы Фатыйхова,  

Балтач районы Салавыч күп профильле лицееның  

татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Гариф Ахуновның күпкырлы иҗаты 

Гариф Ахунов – ХХ гасырның күренекле язучыларыннан берсе. Ул 

иҗат иткән дистәләрчә повесть, роман, очерклар һәм йөзләгән публицистик 

әсәрләр аны үзе вакытында ук классик язучы итеп таныттылар. Г.Ахунов 

исә әдәбияттагы урынын иртә тапты һәм бу юлда “ниләр генә эшләмәде”! Үз 

гомерендә 55 китап чыгарды, аларның 17се – урыс, 15е башка халыклар 

телләрендә. Мәгълүм тәрҗемәче М. Өнәр аның “Идел кызы” романын 

“Габбас хәзрәт” исеме белән төрек теленә тәрҗемә итте. Аның янына газета-

журналларга чәчелгән йөзләрчә мәкаләләрне өстәргә кирәк. Ул – иҗат 

эшчәнлеген тәнкыйтьче булып башлаган кеше. Б.Брайнина, А.Тарасенков 

аны тәнкыйтьче буларак югары бәялиләр. Татарстанның яшь язучылары 

семинарында М.Максуд Г.Ахуновны әдәбиятка зур әзерлек белән килүчеләр 

арасында атый, аңа өмет баглавын белдерә. Ләкин кулланылышта, нигездә, 

язучы Гариф Ахунов дигән төшенчә генә бар, анны тәнкыйтьче дип 

атаучыны сирәк очратырга туры килә. Ә бит бу каләм әһеле берөзлексез 

соңгы алтмыш елдагы әдәбият тарихын, аның эстетик үсеш кануннарын 

күзәтеп-күрсәтеп, шуларга үз карашын белдереп барды. Ул хезмәтләрнең 

байтагы 1985 елда “Чишмәләр белән сөйләшү” дигән калын китапта бергә 

тупланып дөнья күрде. 

Без “шагыйрь Г.Ахунов” дип әйтмәсәк тә аның бүгенге көндә ике том 

әзер шигырьләр җыентыгы бар. Дөрес, алар әлегә басылмаган. Әмма 

көндәлек матбугатта дөнья күргәннәре дә җитәрлек. Үткен күзле, нечкә 

хисле композиторларыбыз безгә караганда сизгеррәк. Алар Г.Ахуновның 

унбиштән артык шигыренә көй яздылар. Ф.Әхмәт язган “Якты көн” җыры 

дога булып яңгырый. Безнең борынгы бабаларыбыз иртә Кояшны сәҗдә 
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кылып каршы алганнар. Г.Ахунов та бу җыры белән ил-көнебезгә 

тынычлык, бәхет, җимешле хезмәт тели. Р.Дәминов, З.Сәхәбиевлар 

башкаруында бу әсәр безнең күңел түрләребезгә үтеп керә. 

С.Ибраһимовның “Һәйкәл салыйк Сәйдәшкә”, М.Имашевның “Ил сагында 

калды шагыйрьләр”, “Башым салыйм таңда кемнәргә” җырлары белән дә 

шул ук хәл. “Утлар яна учакта” әсәре буенча куелган спектакльгә җыр 

текстларын язуны Г.Ахунов Әлмәттә яшәүче шагыйрә С.Сөләймановадан 

үтенә. М.Имашев аларны музыкага сала. Әнә шулай өч кешенең иҗат 

дуслыгы белән “Гүзәлия”, “Сәләхи җыры”, “Нефтьчеләр” җыры туа. Без 

“драматург Г.Ахунов” та димибез. Ә “Утлар ян учакта” әсәре үз вакытында 

нинди зур уңыш казанды. Г.Ахунов Ш.Камалның “Акчарлаклар” повестен 

сәхнәдә кую өчен нинди күркәм итеп эшләде! 

Публицистика – әдип иҗатындагы аерым бер өлкә, ул хактагы сүзне 

соңарак калдырып торып, бер нәрсәгә игътибар итик: Г.Ахунов төп иҗаты 

өстенә “Тын Дон” эпопеясыныӊ ике китабын, А.Макаренко, В.Закруткин, 

Н.Шундик романнарын, Р. Тагор хикәяләрен, А.Островский, Н.Погодин, 

К.Финн пьесаларын татарчага тәрҗемә итте, дистәләгән китапны 

редакцияләп чыгарды, кереш сүз язды, ә иӊ мөһиме – Татарстан Язучылар 

союзы белән җитәкчелек итү, ун ел буена “Казан утлары” редакциясендә 

эшләү, СССР Верховный Советы депутаты буллу, КПССныӊ XXV һәм 

XXVI съездларына делегат булып катнашу, партия өлкә комитеты члены, 

СССР Язучылар союзы идарәсе секретаре, РСФСР Язучылар союзы идарәсе 

секретаре, “Литературная Россия” газетасыныӊ редколлегия члены, 

“Современник” нәшриятыныӊ редсовет члены булу кебек зур җәмәгать 

эшләре алып баруына карамастан, үзе язарга теләгәнен, үзе язарга максат 

итеп куйганын ул язып өлгерде. 

Г.Ахуновны бөтенсоюз укучысына таныткан беренче зур әсәре 

“Хәзинә” булды. Романныӊ язылу тарихы гыйбрәтле. 1957 елны яшь 

прозаикны, бердәнбер повестьныӊ һәм берничә хикәянеӊ авторын Әлмәткә 

җибәрәләр. Сәбәбе – тормыш диӊгезенә чумсын, шунда беррәттән нефть 

төбәгендәге яшь әдипләрне оештырсын. Каләмдәш иптәшләре Ә.Маликов 

һәм Р.Төхватуллин белән бергә, Әлмәттәге әдәби берләшмәне язучылар 

оешмасы итеп үстереп… “Хәзинә” Гариф Ахуновның бик бәхетле әсәре 

булды дип санарга кирәк. Эчтәлеге, язылышы белән заман рухына туры 

килде. Кимчелекләрне куертмавы, образлар психологиясен заман таләп 

иткәнчә сурәтләве, игътибарын хезмәт ярышына юнәлтүе заманга туры килә 

иде. 

Татар кино сәнгатен үстерүдә аның да өлеше бар. Свердловск 

киностудиясендә аның “Хәзинә” романы буенча нәфис фильм төшерелде. 

Шулай ук Казан телевидение студиясе аның “Идел кызы” әсәре буенча 

фильм-спектакль әзерләде. 

Г.Ахунов магистраль әсәрләрендә эш белән мавыккан энергияле, 

булдыклы кешеләрне сурәтли, хезмәт белән иҗатныӊ кеше рухын баета 

торган хасиятен сәнгать чаралары белән ачып бирә. Менә ни өчен әдипнеӊ 

эпик прозасындагы персонажлар – авыл малайларымы алар, ак сакаллы 
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зирәк картлармы, әллә мазутлы фуражка киеп йөри торган нефтьчеләрме – 

эш өчен януны, алтын куллы һәм намуслы булуны барыннан да өстен 

күрәләр. Крестьян “педагогикасындагы” үзенчәлекле бер принцип – баланы 

эш ярата торган итеп үстерү – “Артышлы тау буенда” повестенда бик әйбәт 

чагылыш тапкан. 

Кешенеӊ характерын заман тудыра. Шул процессны эзлекле рәвештә 

сурәтләү, аерым кеше язмышында заман билгеләрен күрү, аныӊ илһамлы 

мизгелләрен һәм драматик каршылыкларын күрсәтә белү – бу, мөгаен, 

реалистик әдәбиятныӊ төп принципларыннан берседер. Г.Ахуновныӊ 

“Ардуан батыр” һәм “Чикләвек төше” повестьларында без халык 

язмышыныӊ кайнар агымына килеп эләгәбез. Вакыйгалар айкалышында, 

тормышыныӊ кискен борылышларында характерлар формалаша, шул ук 

вакытта геройларныӊ эшчәнлеге һәм көрәше тормышны үзгәртеп корырга 

ярдәм итә. 

 

Әдәбият: 

1. Ахунов Г. Без бит Арча яклары. – Казан: Татарстан китап 

нәшрияты, 1979. 

2. Максудова Ш., Ахунова Н. Гариф Ахунов. – Казан: Татарстан китап 

нәшрияты, 2005. 

3. Ахунов Г. Чишмәләр белән сөйләшү. – Казан: Татарстан китап 

нәшрияты, 1985. 

4. Галиуллин Т. Шәхесне гасырлар тудыра. – Казан: Татарстан китап 

нәшрияты, 2003. 

5. Әдәбият. 11 класс (ХХ йөзнең 30-90 нчы елларында әдәбият). – 

Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2011. 

 

 

Гөлнара Ханнан кызы Зиннәтуллина,  

Балтач районы Куныр гомуми урта белем бирү  

мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Арча төбәгенең даһи улы – Гариф Ахунов иҗатының бөеклеге 

Гомер юлында кемнәр белән генә очрашмыйсың да, нинди 

язмышларны гына күрмисең. Кайберләре күз алдыннан югалу белән, 

бөтенләйгә онытыла, икенчеләре исә тормышта бик мөһим булып, күңелгә 

кереп кала. Гариф абый да шундый шәхесләрдән саналырга хаклы, минемчә. 

Без Гариф Ахуновның әсәрләрен мәктәптә укып үскән буын булсак та, 

аның шәхесе, иҗаты белән кызыксынуга аерым бер вакыйга сәбәпче булды. 

1993 нче елның көзендә безне, Арча педагогия училищесы студентларын, 

Гөберчәк авылына бәрәңге алышырга җибәргәннәр иде. Бу авылның 

яшьләре якташ язучылары Мөхәммәт Мәһдиев һәм Гариф Ахунов белән бик 

горурлануларын сөйләделәр. Безгә дә ул вакытта талантлы әдипләрнең аяк 

эзләре калган урамнардан атларга, аларга илһам биргән урман-

болыннарында да йөрергә туры килде. Нәкъ шул ук елның декабрендә бу 
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ике шәхескә “Татарстанның халык язучысы” дигән мактаулы исем бирелде. 

Шул уңайдандыр инде, күрәсең, бу талантлы язучыларны училищега безнең 

белән әдәби очрашуга чакырдылар. Иҗатлары да, үзләре дә бер-берсенә 

охшамаган, әмма милләтебез киләчәге өчен җан атып яшәү каләм ияләрен 

үзенә якынлаштырган. Бик мәгънәле дә, шаярулы да, дустанә кинаяле дә 

сөйләшүләр булды. Алар ихластан аралашып, бер-берсен чеметкәләп, бераз 

көлешеп, беренче шигырьләрен дә укыдылар. Ә төп сүз тел, әдәбият 

турында барды. Тәмам үзенә каратты безне бу җор телле язучы. Гариф 

Ахунов гади, ачык, самими, кешеләрне яратучы булып күңелгә кереп калды. 

Аның каләме тудырган әсәрләренең геройлары да хәләл көч белән көн 

күрә торган хезмәт кешеләре. Ярты гасырлык иҗат дәверендә ул кырыктан 

артык китап бастыра. “Галләм сорау бирә” хикәясеннән башланган иҗат 

“Идел кызы” дилогиясе белән тәмамлана. 1955 нче елда “Яшьлек яме” 

повесте белән ул үзен талантлы, киләчәге өметле булган язучы итеп таныта. 

“Хәзинә”, “Хуҗалар”, “Артышлы тау буенда”, “Хыялый Хәйрүш егетләре”, 

“Чикләвек төше”, “Ардуан батыр” һәм башкалар. Ул китапларның күбесе 

рус теленә, аның аркылы байтак башка телләргә тәрҗемә ителгән. “Хәзинә” 

әсәре буенча нәфис фильм төшерелгән. Анда Мәскәү художество театры, 

Вахтангов исемендәге театр, Кабарда-Балкар республика театры артистлары 

белән бергә төп рольләрне безнең күренекле сәхнә осталарыбыз Габдулла 

Шамуков, Вера Минкина, Делюс Ильясов, Равил Шәрәфиев башкардылар. 

“Хәзинә” һәм “Чикләвек төше” әсәрләре өчен Гариф Ахунов 1973 елда 

Татарстан Республикасының Г.Тукай исемендәге Дәүләт бүләгенә лаек 

булды. “Чикләвек төше” әсәре буенча Г.Камал исемендәге Татар дәүләт 

академия театрында куелган спектакль дә зур уңыш казанды. Г.Ахунов 

классик язучыбыз Шәриф Камалның “Акчарлаклар” повестен сәхнә әсәре 

итеп эшләде, ул төп театрыбызның иң уңышлы спектакльләреннән берсе 

булды [1]. 

“Г.Ахунов гомер буе төп ике юнәлештә иҗат итте. Проза әсәрләре 

тудырды һәм тәнкыйть хезмәтләре язды. Шул ук вакытта әдип көчле 

публицист та иде. Әмма ул үзен, нигездә, талантлы прозаик буларак 

раслады. Шул ук вакытта гомере буе бик күп тәнкыйть характерындагы 

хезмәтләр дә язды. “Әдәби язмышлар” һәм “Чишмәләр белән сөйләшү” 

дигән китаплары моның шулай икәнен раслый”. 

Эшчеләр сыйныфының яңа катламы – җир астыннан кара алтын 

чыгаручы нефтьчеләр тормышына, хезмәтенә бәйле рәвештә туган яңалык – 

үзгәрешләр, авыл белән шәһәр арасында туган каршылыклар реалистик 

планда күрсәтеп язылган һәм алтмышынчы еллар татар прозасында иң 

уңышлы булып саналган әсәрләрнең берсе – “Хәзинә” (1957-1961) романы. 

Авыл һәм аның кешеләренең тормышын нефтькә мөнәсәбәт аша 

чагылдырган бу әсәрендә язучы рухи байлык һәм физик байлыкның 

бердәмлеге, мәхәббәт, бәхет, кеше һәм табигать бердәмлеге, буыннар 

бәйләнеше өзелү, авыл һәм шәһәр, крестьяннар һәм эшчеләр арасындагы 

аерма кебек әһәмиятле мәсьәләләрне күтәрә, аларны иҗтимагый социаль 

җирлектә аңлатырга омтыла. Бәхеткә намуслы хезмәт, рухи һәм физик 
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байлыклар бердәмлеге, гомумкешелек кыйммәтләре аша ирешеп була дигән 

идея үткәрелә романда [2]. 

“Гариф Ахунов иҗатында “Йолдызлар калка” китабы (1980) аерым 

урын алып тора. Эчтәлеге һәм формасы белән шактый үзенчәлекле бу 

хезмәтен автор үзе “Гадәти булмаган повесть”, “Язучылар турында әсәр” 

дип атый. Бу китапта төрле язучылар иҗаты турында да сөйләнелә, автор үз 

иҗат планнары белән уртаклаша, аерым язучыларның һәм үзенең шәхси 

тормыш тәҗрибәсе белән укучыны таныштыра. Әдипнең мондый кызыклы 

уйлануларын укучысы белән уртаклашуы кызыклы да, файдалы да. 

Гариф Ахунов татар әдәбиятында лаеклы үз урынын күптән раслады. 

Аның әсәрләре бүтән тарафларга, урыс теле ярдәмендә бүтән илләргә, бүтән 

телләргә барып җитте. Татар халкы хакында, татарның рухи халәте хакында 

дөнья алдында үз сүзен әйтте. 

Татарның күренекле шәхесе, классик язучысы Гариф Ахуновның 

иҗатын, татар әдәбияты хәзинәсенең матур бер үрнәге итеп, әле бик күп 

буыннар яратып укыр һәм кадерләп саклар. 

 

Әдәбият: 

1. Гариф Ахунов. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2005. – Б.429. 

2. Гариф Ахунов. Т1. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1984 – Б.487. 

 

 

Гөлинә Васильева, 

Балтач муниципаль районы Субаш төп  

гомуми белем мәктәбенең 9 нчы сыйныф укучысы 

 

Үзе тапкан хәзинә 

Гариф Ахунов... Шушы ике сүзне яздым да тукталып калдым. Мин 

әлеге исем-фамилияне йѳртҝән шәхес һәм күренекле әдип, алай гына да 

түгел, Татарстаннын халык язучысы турында сүз әйтергә алынам түгелме? 

Дѳрес, бу әдибебезнең иҗаты мине байтак еллардан бирле кызыксындырып 

килә, аның әсәре белән очрашкан саен укып барырга тырышам. 

Нәрсәсе, кайсы ягы белән игьтибарны җәлеп итте бу иҗатчы? 

Әсәрләрендәге күтәрелгән проблемалар бүгенге көн күзлегеннән караганда 

да үтә мөһим. Үземне кызыксындырган күп кенә сорауларга аның 

әсәрләреннән җаваплар таптым. Әдәби стиле халыкка якын, халыкча гади, 

аңлаешлы, нинди генә буынны яктыртса да, мәсьәләрдән качмый, чишү 

юлын күрсәтеп, укучыны үзе артыннан ияртеп бара ала. Гомумән алганда, 

сихерләде мине бу җор телле язучы. 

Моның белән әйтәсе килгән сүз шул: Гариф ага Ахунов – гади кеше, 

самими кеше, ачык кеше. Ул – кешеләрне яратучы жан. Кешеләрне ярату 

һәркемгә дә кирәкле сыйфат, язучы исә шуннан башка кәгазьгә ике сүз дә 

төшерә алмый. Чѳнки аның тѳп сурәтләгәне – кеше. Үзең сокланмаган, 

олылап карамаган нәрсә турында илһамланып язып буламы? Юк. Мең 

тапкыр юк. Аның барлык каһарманнары иң әүвәл автор үзе сокланган 
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кешеләр. “Хәзинә”, “Хужалар”, “Чикләвек тѳше”, “Ардуан батыр”, “Идел 

кызы” һ.б. әсәрләре белән таныш кешеләр монын шулай икәнен әйтмәсәң дә 

беләләр. Әйтик, “Яшьлек яме”ндәге профессор Мохтаров образын иҗат 

итүгә күренекле галимебез Латыйф Җәләй илһам бирсә, андагы Гөлнур исә 

Гариф абыйның сабакташы, соңыннан хатыны Шәһидә ападан алып 

язылган. Таһир дигән егеттә Гариф Ахуновның үз чалымнарын күрәбез. 

“Идел кызы” әсәре күп яктан Г. Ахуновның новатор язучы булуын 

раслады. Ул совет хакимияте елларында бездә кешеләрнең гаять авыр 

язмышларга таруларын күрсәткән беренче әсәрләрдән булды. 

Социалистик реализм теориясе коммунизм идеаллары ѳчен көрәшчене 

генә уңай каһарман дип таныды һәм аны гына әсәр үзәгенә куеп 

сурәтләүне таләп итте. Г. Ахунов исә бу романында бѳтенләй башка 

юлдан китте. Әсәрнең беренче кисәгендә бѳтен вакыйгаларны Габбас 

мулла тирәсенә жыеп бирде. Ходай Тәгаләнең изге бер бәндәсе булган 

Габбас мулла гаиләсенә ничарадан бичара гына килеп керә. Ул – бѳтен 

барлыгы белән җир кешесе. 1917 нче елгы вакыйгалардан соң Габбас, 

мулла булуы сәбәпле, йортсыз-җирсез, мал-туарсыз калдырыла. Кызы 

Нурия – аның фаҗигасен тагын да тирәнәйтү өчен кертелгән образ. 

Югары уку йортында укучы Нурия, үзен университеттан чыгармасыннар 

өчен, мулла дип аталучы әти исеменнән, ягъни Габбастан баш тарта. 

Димәк, Габбас иң якыннарыннан да мәхрүм кала. Мондый хәлдәге кеше 

тѳрле хәлиткеч адымнарга сәләтле буладыр. Шулай килеп чыга да. Яңа 

дип аталган кешелексез җәмгыятьнең аны читкә этәрүен, ихтимал, ул 

әле, авыр булса да, күтәрә дә алган булыр иде. Әмма газиз баласының 

атасыннан баш тартуы аны үз-үзен һәлак итүенә китерә. 

Г.Ахунов исемен телгә алдыңмы, әлбәттә, аның “Хәзинә” романы 

исемә килә. Соңгы вакытта завод-фабрика эшчеләре, нефтьчеләр 

тормышыннан алып язылган әсәрләргә ясалма рәвештә ниндидер бер 

өнәмичәрәк карау кебек нәрсә сизелә башлады. Ләкин барлык әсәрләрне дә 

бер чыбыктан гына сѳрү ярап бетмәс. “Хәзинә” — кешеләр һәм аларның 

язмышлары турындагы әсәр. Дөрес, әсәр эпик колачлылык белән башланып 

китеп тә, сюжет сызыкларының тараеп калуы, аерым образларның 

камиллеге җитмәве турында үз вакытында сүз булган. Аның каравы, 

“Чикләвек тѳше”, “Ардуан батыр”, “Идел кызы” әсәрләре инде бу яктан тел-

теш тидерерлек түгел. Алар – безнең прозабызның үсешен, камилләшүен 

күрсәткән әсәрләр булдылар. Аның “Идел кызы” романы һәм андагы Габбас 

мулла образы Ахуновның үз яктысы белән яктыртырга сәләтле язучы 

икәнен күрсәтте. Мәгълүм булганча, русларда алдынгы карашлы дворян 

яшьләре башкарган эшне татарларда руханиларның намуслы һәм талантлы 

ѳлеше башкарды. Кайбер галимнәр курка-курка гына, теш арасыннан 

чыгарып кына әлеге хәл турында сүз кузгата башласалар да, бу 

закончалыкка Гариф Ахуновка һәм аның Габбас мулласына чаклы 

әдәбиятыбызның игътибары булмады. Гариф Ахунов әлеге закончалыкны 

җанлы образларда тормышчан итеп гәүдәләндерде һәм укучыга 
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тарихыбызның үзенчәлеген аңларга ярдәм итте. Димәк, Гариф Ахуновның 

үз яктысы белән балкырга сәләте һәм мөмкинлеге бар. Әлбәттә, “Хуҗалар” 

романында тагын бер нәрсә ачык сизелә: фикер хѳрлеге. Бу кыюлык кына, 

вакытлы батыраю гына түгел, бәлки туган илеңне, халкыңны сѳюдән килеп 

туа торган, догмаларга буйсынмаска кѳче җитә торган гражданлык 

сыйфатларыннан берсе.  

Йомгаклап әйткәндә, әсәрләрендә чагылдырган образларның 

яссылыгында, эчтәлегендә гади эшче тора. Әдип алар язмышы белән яшәү, 

аларны борчыган сорауларга җавап табу өчен, нефтьчеләр белән бергә яшәп, 

алар сулаган һаваны сулап иҗат итә, уйлана, борчыла. Димәк, язар өчен 

“азыкны” каяндыр эзләми, ә нәкъ тормышның үзеннән, чынбарлыктан ала. 

Тормыш-чынбарлыкка реаль каравы белән дә күңелләргә якын ул Гариф ага. 

Куелган максатына ирешер өчен язмышның кырыс сынауларын да үтәргә 

әзер ул. Әлмәттә яшәгән 10 ел чорында татар әдәбияты тарихында зз 

калдырырлык әсәрләр иҗат итүенә ничек сокланмыйсың, ди?! 

Әсәсрләреннән бөркелгән яктылык, җылылык, миһербанлылык безнең 

йөрәкләргә дә күчә. Үзе тапкан, баккан хәзинәне безнең буынга кадәр 

җиткерә алуы белән дә әдәбиятыбызның аксакалы мең тапкыр хөрмәтләүгә 

хаклы! 

 

 

Алсу Габделбәр кызы Фәрзиева,  

Балтач районы Салавыч күппрофильле лицееның  

татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Гариф Ахунов иҗатында хезмәт кешесе 

Г.Ахунов иҗаты татар әдәбиятында үзенчәлекле урын алып тора. XX 

гасырның икенче яртысында татар совет чоры әдәбияты үз үсешенең югары 

ноктасына ирешкән вакытта мәйдан тотып, кырык елга якын актив 

авторларның берсе булган прозаикның әсәрләре әдәби тәнкыйть 

тарафыннан, әлбәттә, игътибарсыз калдырыла алмыйлар иде. Күренекле 

әдәбият белгечләре, танылган каләмдәшләре тарафыннан әлеге иҗат 

турында үз чорында күп фикерләр әйтелде, әдипнең прозасын өйрәнүгә 

аерым мәкаләләр багышланды, чор әдәбиятына гомуми анализ ясаучы 

язмаларда да киң урын бирелде. Совет әдәбиятына куела торган таләпләргә 

тулысынча җавап бирә торган иҗат буларак, Г.Ахунов прозасы тәнкыйть 

тарафыннан уңай яктан бәяләнеп киленә. Ләкин бу фикерләр, Г.Ахунов 

прозасың эчтәлегенә мөнәсәбәттә әйтелә, әсәрләрнең сәнгатьчә камиллеген 

бәяләгән, сәнгатьчә эшләнеше форма ягыннан тирән анализга корылган 

объектив бәя ясау булмый; әсәр тукымасына үтеп кереп, аның язу 

үзенчәлекләрен ачу, асыл кыйммәтен күрсәтү күзәтелми. Бу, бер яктан, 

тәнкыйтьнең оперативлыкка омтылуы белән аңлатылса, икенчедән, әдәбият 

белеменә коммунистик система киерткән “йөгәннең” шактый ук 

кысынкылыгы тээсиреннән була. Заман үзгәреше, әдәби өйрәтүләрнең, үзгә 

бәяләү критерийларын алга чыгаруы Г.Ахунов иҗатын яңача бәяләү 
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мөмкинлеген күрсәтә. Г.Ахунов әсәрләренә чорына карап тѳрле бәя бирелә. 

60-70 нче елларда хакимлек иткән идеологик системага ул нык ышана һәм 

шул рухта иҗат итә. 

Г.Ахунов баштан ук ул тормыш турында тормыштан чыгып язарга 

тырыша. 1959 нчы елда дѳнья күргән беренче җыентыгында ук яшь автор 

үзе күргән һәм белгәннәр турында гына язарга теләвен белдерә. Җыентык 

очерк һәм хикәяләрдән тора. Аларда хәзерге авылның һәм эшчеләр 

сыйныфының алдынгы вәкилләре, эшчән һәм тырыш кешеләре сурәтләнә. 

Болар хакында автор җыйнак итеп, тормышчан фактларга һәм детальләргә 

нигезләнеп сүз алып бара. Шул рәвешле сурәтләнгән эшчән һәм булдыклы 

колхоз председательләре Хазбулат Сираҗиев, Әхмәдиев, авылда төзелеш 

бригадасы җитәкчесе Миңлегали абзый, балык үрчетүче Нигамь, маляр кыз 

Әсмагөл образлары хәтергә кереп кала. 

Хикәя жанрына Г.Ахунов иҗатының башлангыч чорында күбрәк 

игътибар итә. Бу эшчәнлек авторга тагын да колачлырак иҗатка күчү ѳчен 

тәҗрибә һәм кѳч тупларга ярдәм итте. Университетта укыганда күргән-

кичергәннәренә нигезләнеп, ул 1955 нче елда беренче күләмле әсәрен – 

“Яшьлек яме” повестен тәмамлый. Повесть үзәгендә яшь чакта, мѳстәкыйль 

тормыш юлына басканда кеше алдына үзгә бер җитдилек белән куела торган 

“ни ѳчен һәм ничек яшәү” мәсьәләсе. Тѳп геройлар – студентлар Таһир, 

Гѳлнур һәм Айрат шушы мәсьәләгә мѳнәсәбәттә сурәтләнәләр. Аларның 

яшәү рәвешен, дѳньяга карашларын автор үсеш-хәрәкәттә ача алган. 

Бу әсәреннән күренгәнчә, Г.Ахунов үз иҗат биографиясен вузда 

укыган елларында туплаган тормыш тәҗрибәсенә нигезләнеп башлый. Ә 

бераздан ул әдәбиятта үз сүзеңне әйтү ѳчен бу тәҗрибәнең генә җитмәвен, 

аны тулыландыру, баету кирәклеген аңлый. Моның ѳчен халык тормышына 

якынрак булырга, аны ныклап ѳйрәнергә кирәк иде. 1955 нче елның январь 

аенда аны шагыйрь Ш.Маннур үзе белән Татарстанның нефть районнарына 

алып чыгып китә. Нефть якларындагы тормыштан һәм хезмәт кешеләреннән 

алган беренче тәэсирләрен яшь автор кәгазьгә тѳшерергә һәм укучыларга 

җиткерергә ашыга. Һәм ул “Хәзинә” исемле роман язарга керешә. Әсәрнең 

исемен тормыш аңа үзе тәкъдим итә. Нефтьчеләр хезмәте, тѳрледән-тѳрле 

язмышлар белән якыннан танышу язучыга яңа теманың социаль-әхлакый 

асылын тирәнрәк аңларга булыша. Ул, нефть никадәр зур байлык булса да, 

тѳп хәзинә җир асты байлыгын табучылар – кешеләр икәнен аңлый. Шушы 

гомум процессны конкрет милли җирлектә, гыйбрәтле язмышлар аша 

ышандырырлык итеп чагылдырган “Хәзинә” романы бәхетле язмышка 

дучар булды: ул хәзерге татар прозасының эшчеләр сыйныфы турында иң 

уңышлы әсәрләреннән берсе булып таныла, татар һәм рус телләрендә 

берничә мәртәбә басыла. 

Тынгысыз күңелле автор буларак, Г.Ахунов иҗади эзләнүләрен 

дәвам иттерә. Ул иҗатының тематикасын һәм проблематикасын киңәйтергә, 

баетырга омтыла. Алтмышынчы еллар башында ук аңарда тарихи-

революцион темага роман язу теләге туа. Шул чакта бик катлаулы язмышка 

очраган бер кеше белән танышу нәтиҗәсендә туган бу ниятен тормышка 
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ашыру ѳчен ул җиң сызганып материал җыя башлый, татар халкының XX 

йѳз башындагы тормышын ныклап ѳйрәнергә керешә. Шушы максатта 

Әгерҗе якларына барып чыккач, анда бер милиция капитаны белән 

танышып аның гыйбрәтле тарихын белә. Бу тарих аны яңа әсәр язуга 

рухландыра. “Чикләвек тѳше” повесте әнә шулай языла. Геройның авыр һәм 

киеренке заманнарга туры килгән кырыс язмышы реаль хәлендә һәм үз 

тѳсендә сурәтләнә. Повестьның хикәяләү алымы шактый үзенчәлекле. Анда 

сүз гомер буе иреннән аерылырга теләп тә аерыла алмаган хатын исеменнән 

алып барыла. 

Җитмешенче елларда Г. Ахунов революция еллары, гражданлык 

сугышы һәм 20-30 нчы еллар вакыйгалары, чын тарихи шәхесләре белән 

кызыксыну теләген, яңа иҗади омтылыш-эзләнүләр тудыра. Беренче булып 

“Ардуан батыр” повесте була. “Ардуан батыр”– тарихи-документаль 

повесть. Бу – утызынчы елларда Березники химкомбинатын төзү тарихына 

караган әсәр. Яңа төзелештә халык батырлыгы, бөек идеал белән рухланып 

яшәүче кешеләрнең яңа дөнья, яңа җәмгыять коручыларның искитәрлек 

эшләре. Яңа тормыш төзүче кешегә һәйкәл! Андый батырларның тарихи 

нигезләре ул көндә генә тумаган, аның милли-тарихи, иҗтимагый 

тамырлары тирәнрәк. 

Нәкъ шул психологик үзенчәлекләрне сурәтләү, аларның торышын, 

яшәвен, аерым уңай булган геройлар аша Гариф Ахунов үзенең максаты 

итеп күрә. Бүгенге көндә әдәбиятыбызда уңай геройлар, кызганычка каршы, 

сирәк очрыйлар. Гариф Ахунов нәкъ шундый геройларны сурәтләүдә аеруча 

үзенчәлекле урын алып тора. Үзенең геройлары аша ул шәхесләрнең 

үсешләрен, киләчәккә омтылышларын билгели. Сугышка кадәр, бигрәк тә 

беренче бишьеллыклар дәверендә гигант төзелешләрдә катнашучы татар 

халкының батыр уллары һәм кызлары турында уйлану, әдәбиятта аны 

чагылдыру үзе бер яңа вакыйга була. 

Ә 1978 нче елда әдипнең тарихи-революцион темага багышланган 

“Идел кызы” исемле яңа романы басылып чыга. Зур эпик әсәрнең – 

трилогиянең беренче китабы булган бу романда автор, катлаулы тормыш 

юлы үткән төп образларының язмышлары аша, 1900-1930 нчы еллар эчендә 

Урта Иделдә барган зур тарихи вакыйгаларның һәм ижтимагый-социаль 

процессның җанлы картинасын күз алдына китереп бастыра. “Идел кызы” 

романы асылында хезмәт халкының азатлык, яңа ирекле тормыш төзү өчен 

көрәш, большевиклар җитәкчелегендә искечә караңгы коллык дөньясын 

җимереп, якты тормыш төзү өчен көрәш идеясе белән сугарылган”. Әсәрнең 

төп рухын, эчке сюжет хәрәкәтен һәм крестьяннар проблемасын революция 

билгели, дип тә әйтергә мөмкин. Төп геройлар булып романда Габбас мулла 

һәм аның кызы – “Идел кызы” торалар. Аларның арасындагы конфликт – 

иҗтимагый-социаль конфликт. 

Г.Ахунов иҗаты күп тармаклы. Аны әдәбиятның тѳрле-тѳрле 

ѳлкәләре кызыксындыра. Драматургиягә мѳрәҗәгать итеп ул “Җир 

куенында”, “Утлар яна учакта”, “Ардуан батыр”, “Чулпы җыры”, “Икәүдән 

икәү генә” пьесаларын яза. Аларда 20-30 нчы еллардагы хезмәт героикасы, 
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үткәндәге һәм хәзерге авыл, нефтьчеләр тормышы сурәтләнә. Автор күбрәк 

геройларының хезмәткә мѳнәсәбәте, рухи-әхлакый йѳзе белән кызыксына. 

Г.Ахунов, әдәби әсәрләрдән тыш, бик күп очерклар һәм тәнкыйти 

мәкаләләр яза. 1951 нче елны “Якты мисал” исемле Гомәр Бәшировның 

“Намус” романына багышланган тәнкыйди мәкаләсе дөнья күрә. 

Шулай итеп, Гариф Ахуновның төп иҗади үзенчәлеге итеп аның 

күпкырлы әдәби мирасын да, җәмгыять тормышында активлыгын да 

билгеләп үтәргә кирәк. 

Г.Ахунов татар әдәбиятын үстерү юлындагы актив эшләре өчен 

РСФСРның атказанган культура эшлеклесе дигән мактаулы исемгә лаек 

була. Әлмәт нефтьчеләре аңа Әлмәт Почетлы нефтьчесе дигән югары исем 

бирәләр. 1973 нче елда “Хәзинә” романы һәм “Чикләвек төше” повесте өчен 

ул Татарстан АССРның Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт премиясе белән 

бүләкләнә. 1993 нче елда Татарстанның Халык язучысы исеме бирелә. 

Г.Ахуновны бәхетле язучы диләр. Әйе, бу чыннан да шулай. Әмма 

аңа бәхетне бәхет кошы китереп бирми. Әлеге бәхетне ул үзенең намуслы, 

тырыш хезмәте белән яулый. 

 

Әдәбият: 
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Лилия Фатыйх кызы Гыйлаҗиева,  

Арча 5 нче гимназиясенең татар теле  

һәм әдәбияты укытучысы 

 

“Идел кызы” әсәрендә чорның гаделсезлеген үз җилкәсендә 

татыган төп герой Габбас мулла язмышы 

Арча төбәге – татар әдәбиятына бик күп танылган шәхесләр биргән як. 

Шулар арасында Гариф Ахунов исеме аерым игътибарга лаек. Ул – XX 

гасырның күренекле язучыларыннан берсе. Г.Ибраһимовның “без түбәннән, 

тормышның төбеннән күтәрелдек” дигән сүзләре нәкъ менә Г.Ахуновка 

карата әйтелгән сыман тоела. Чыннан да, Г.Ахунов – түбәннән күтәрелгән 

шәхес. Ятим балачак, дәһшәтле сугыш елларына туры килгән яшьлек... 

Менә шушы сынаулар аны югалып калмаска, аңын, фикерләвен, тормышка 

карашын формалаштырырга ярдәм иткән.  
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Әдип әдәбият мәйданында 1950 нче елларда таныла. 1947 нче елда 

Арча педагогия училищесын тәмамлый. Әдәбиятка булган мәхәббәте нәкъ 

менә шул елларда уяна. Соңыннан әдәбият белән мавыгу аны Казан дәүләт 

университетының тарих-филология факультетына алып килә. Хикәяләр язу 

белән әдәбиятта адым ясаган яшь әдип соңрак күләмле әсәрләр язуга күчә. 

1953 нче елда “Яшьлек яме” повесте аны чын прозаик буларак таныта. 

Әдәбият белгече Х.Хәйри бу әсәр турында: “Бу – беренче җитди сынау, 

беренче тәҗрибә булса да, ул яшь әдипнең сәләт көчен, күзәтүчәнлеген тоеп 

сурәтли белүен күрсәтте”, – дип яза [1]. Алга таба әдипнең каләме чарлана 

һәм очерклары, хикәяләре, тәнкыйть мәкаләләре, тәрҗемә, драма әсәрләре, 

романнары басылып чыга. Иҗат өчен хәлиткеч чор булып, 1956-1968 нче 

елларда Әлмәт шәһәрендә нефтьчеләр тормышын өйрәнүдәге эшчәнлеге 

тора. Нәтиҗәдә, бу еллардагы чор, тормыш мәсьәләләрен яктырткан 

“Хәзинә” әсәре басылып чыга. 

Г.Ахунов иҗаты елдан-ел киңәя, тирәнәя бара. 1970 нче елларда 

әдипнең революция еллары, гражданнар сугышы һәм 20-30 нчы еллар 

вакыйгалары, чын тарихи шәхесләр белән кызыксыну теләге барлыкка килә. 

Әлеге эшчәнлек нәтиҗәсендә авторның сугышка кадәр яңа тормыш төзүдә 

катнашучы татар халкының батыр уллары һәм кызларының батырлыгын 

сурәтләгән “Ардуан батыр” тарихи повесте дөнья күрә. Бу әсәре белән әдип 

шул чорның хезмәт батырларына дан җырлый. Х.Хәйри фикеренчә, 

“Мирсәет Ардуанов образын җанландыруы белән шул дәвердәге башка 

шундый ук хезмәт батырларына онтылмаслык һәйкәл куйды, онтылмаслык 

батыр хезмәт кешеләренә халыкның рәхмәт сүзен әйтте” [2].  

Заман, чор турында уйлану, эзләнү аша Гариф Ахунов халык 

күңелендә, ил тарихында онытылмаслык булып сакланган давыллы елларны 

үз эченә “Идел кызы” романын иҗат итә. Бу әсәр рус телендә белем алучы 

татар балаларының 8 нче классы өчен чыгырылган татар әдәбияты 

дәреслегенә кертелгән. Әсәрне өйрәнүгә 3 сәгать вакыт бирелә. 

Хезмәтемнең төп мсаксаты – Г. Ахуновның мәктәп програмасында урын 

алган “Идел кызы”әсәрендә чорның гаделсезлеген үз җилкәсендә татыган 

төп герой Габбас мулла язмышына бәя бирү. Дәреслектә романның берничә 

бүлегеннән өзекләр генә бирелә, шулай да әсәр турында тулысынча күзаллау 

булсын өчен укытучы балаларны аның идея-эчтәлеге, бу елларда илебез 

тарихында булган вакыйгалар, образлар белән таныштырырга тиеш. 

“Идел кызы” романы 1900-1907 нче еллардагы патша заманында 

хезмәт халкының кичергән газаплары һәм 1917-1929 нчы елларны үз эченә 

алган Бөек Октябрь, гражданнар сугышы, соңрак яңа тормыш төзү өчен 

барган катлаулы тормыш вакыйгаларын тасвирлый. Роман ике кисәктән 

тора. Әсәр реаль тормыш вакыйгаларына нигезләнеп язылган. Вакыйгалар 

Идел, Чулман елгалары буенда, Алабуга, Әгерҗе якларының Салагыш, 

Зартугай авылларында бара. Әсәрдә татар байлары, кулаклар, аларның 

иярченнәре, рухани муллалар, гади авыл кешеләре зур урын ала. Шулай да 

үзәктә Габбас мулла, аның гаиләсе, кызы Нурия образы тора. Автор чорның 
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кырыслыгын, гаделсезлекләрен турыдан-туры үз җилкәсендә татыган 

кешеләр язмышы аша чагылдыра.  

Г.Ахунов әлеге әсәрендә муллалар катлавыннан төрле тип кешеләр 

чыкканын искәртә. Аларны өч төркемгә бүлеп карый. Беренчесе – шымчы 

муллалар. Болар заманында патшага хезмәт иткәннәр, революциядән соң 

аклар ягына күчкәннәр. Икенче төркемгә автор шагыйрь муллаларны кертә. 

Өченче төркем муллалар мәгърифәт эше белән шөгыльләнгән, гомерләре 

буена балалар укыткан, кара халыкны агартырга тырышып яшәгәннәр. 

Аларга казна акча түләмәгән. Мәгърифәткә булган ихтирам, дөреслекне 

ачып бирү теләге аларны алга әйдәгән. Язучы шушы төркем вәкилләренә 

дөрес бәя бирелмәвенә, хезмәтләренең искә алынмавына борчыла. Бу хәлне 

ул әлеге төркемгә караган Габбас мулла мисалында күрсәтә. 

Моңа кадәр әдәбиятта сурәтләнгән дин әһелләре милләтне артка 

сөйрәүче, мәдәниятне санга сукмаучы кешеләр иде. Ә Г.Ахунов тудырган 

мулла – бөтенләй башка катлам кешесе. “Ул үз сыйныфы кысаларына, кабул 

ителгән, күнегелгән күаллауларга, кагыйдәләргә сыешып бетмәгән хәзрәт 

булып чыкты”, – дип яза аның турында әдәбият белгече Т.Галиуллин [3]. 

Гади крестьяннан мулла булып киткән Габбас үз көнен үзе күреп яши. Иж-

Буби мәдрәсәсен тәмамлап кайткач, халыкка аң-белем таратырга уйлый. 

Ләкин теләкләре тормышка ашмый. Габбасны атаклы бай хәзрәтнең тол 

хатынына димлиләр. Яшь аралары шактый зур булса да, Габбас килешмичә 

булдыра алмый. Бәлки характерындагы йомшаклык сыйфаты да аны бу 

адымга этәргәндер. Кызы Нуриянең тууын да Габбас зур шатлык буларак 

көтеп ала. Ләкин бала гына алар арасында булган мөнәсәбәтне бәйләргә 

ярдәм итми. Габбас – яңалыкка омтылучы мулла. Зартугайга килә торган 

гәзитләрне укый, халыкны сугышка җибәрүләре, авылларда халыкның 

митингларга җыелуы аның күңелендә тынгылык тапмый. Тол абыстайга 

йортка кергәненә дә үкенә. Абыстай кушуы буенча, гади крестьян кызы 

Хәнифәгә өйләнә. Авыл халкының да муллага карашы үзгәрә. Ут чыгып, 

йорт-җире янып бетә, ләкин халык та, авыл Советы башлыклары да аның 

хәленә кермиләр. Габбас үз көче белән йорт җиткерә, муллалыгын ташлап, 

яңача көн күрә башлый. Колхозлашу чоры башлангач, үз көче белән 

салынган йортын тартып алалар. Ул монда да кайгыны сабырлык белән 

күтәрә белә. Тормышта бердәнбер өмете булган кызы да аннан баш тарта. 

Нүрия исә әтисеннән үз теләге белән баш тартмый, аны бу адымга шул 

кырыс заман этәрә. Аның да бәхетле булып яшисе, белем аласы, тормышта 

үз урынын табып яшисе килә. Мулла кызы булганы өчен, рабфактан куу 

турында карар чыгарыла. Тормышта үз урынын табарга теләгән Нурия, 

заманның кырыс шартларына буйсынып, әтисеннән баш тарта. Янына 

килгән әтисеннән башка килеп йөрмәвен үтенә. Бу хәлләр Габбас муллада 

булган фаҗигане тагын да тирәнәйтә. Чөнки аның иң зур хыялы – үзе 

теләгәнчә, иман кушканча яшәү. Искелектән котылып, яңача яшәргә 

омтылса да, большевиклар куйган таләпләрне кабул итә алмый. Әлеге 

система белән көрәшергә ул үзендә көч тапмый. Чөнки ул – ялгыз. Халык 

арасында да үзенә таяныч таба алмыйча, артык, кирәкмәс бер кеше булып 



67 

калгач, Габбас мулла асылынып үлә. Әлбәттә, бу – ялгызлык фаҗигасе. 

Ләкин ислам дине кануннары буенча кеше үз-үзенә кул салырга тиеш түгел. 

Диндә бу зур гөнаһ булып санала. Ә Габбас мулланың дин әһеле һәм ислам 

динен халыкка җиткерүче буларак бу адымга баруы хәлне тагын да 

катландыра, укучыны уйланырга мәҗбүр итә. 

Роман, чыннан да, тормышта булган вакыйгаларга, булып үткән чын 

хәлләргә нигезләнеп язылган. Әсәрдәге геройлар да шул чорның 

каршылыклы язмышына дучар булган кешеләр. Шуңа күрә әсәр бүгенге дә 

укучылар тарафыннан да яратып кабул ителә. Еллар узса да, үзенең 

актуальлеген югалтмый. Габбас мулла язмышы аша автор шул чорның 

фаҗигасен тагын бер кат исбатлый. Бу образ – авторның ачышы, зур 

уңышы.  

Әсәр зур күләмле, ләкин программада бирелгән 3 дәрестә генә бу аны 

тулысынча өйрәнеп булмый. Төп максат буенча укытучы Габбас мулла 

язмышын чор белән бәйләп, дөрес итеп ачып бирергә тиеш. Әсәр 

каршылыклы эпизодларга бай, чөнки бүгенге көн күзлегеннән карап бәя 

биргән мәктәп укучысы хәзерге көндә дә ата-аналарыннан ваз кичкән, 

аларны картлар йортларында яшәткән, тәрбия кылмаган кешеләр язмышы 

белән бәйләп карый. Шуңа күрә әсәрне өйрәнү укытучыдан зур тәҗрибә һәм 

осталык таләп итә. Икенче сюжет сызыгы буенча Солтан язмышы, аларның 

Нурия белән булган мәхәббәт тарихы, гаилә төзүләре, тормышта үз 

урыннарын таба алулары, тарихи вакыйгалар эчендә югалып калмаулары 

укытучы тарафыннан бирелә. Әсәрдәге башка уңай һәм тискәре геройларга 

хас сыйфатлар да ачылырга тиеш. Шул ук вакытта әсәрнең “Идел кызы” дип 

аталуына да берникадәр ачыклык кертергә кирәк. Исеменнән күренгәнчә, 

әсәрнең төп герое Идел кызы Нурия булырга тиеш кебек. Чөнки ул гасыр 

башында, дөньялар чуалып торган заманда туа. Шуңа күрә инкыйлаб 

җилләре Нуриянең тормышына зур сынаулар әзерли. Ләкин аны автор 

Нурияне әтисе белән бер бәйләнештә, ягъни революция елларында ата белән 

бала арасында туган каршылыклар мисалында ача. 

“Идел кызы” романы белән Г.Ахунов әдәбиятка зур яңалык алып килә. 

Әдәбият галиме И.Нуруллин фикеренчә: “Идел кызы” романы һәм андагы 

Габбас мулла образы Ахуновның үз яктысы белән яктыртырга сәләтле язучы 

икәнен күрсәтте” [4]. Язучыны бу әсәрне язуга бәлки үз балачагында 

чорның кырыслыгы тәэсирендә бабасы белән булган вакыйгалар да тәэсир 

иткәндер. Шул ук вакытта бу әсәр язучының үткән тарихны яктыртудагы 

кызыклы бер эзләнүе дә булып тора. 
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Гүзәл Нургали кызы Муллагалиева,  

Арча районы Түбән Мәтәскә урта мәктәбенең  

татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

Гариф Ахунов иҗатына бер караш 

Иҗат кешеләре арасында дәүләт җитәкчеләре тарафыннан хезмәтенә 

югары бәя алган, аның иҗатына гашыйк булган, шәхесенә карата саллы 

фикерләр әйткән язучылар күп түгел. Ә менә бу яктан Гариф Ахунов 

бәхетле кеше. Барыбызга да билгеле булганча, үзе яшәгән чорда Татарстан 

Республикасы президенты М.Ш.Шәрипов Г.Ахуновка югары бәя биреп 

килде. Татар әдәбиятында үз урынын булдырган якташ язучыбызны шулай 

олылау – безнең өчен дә зур горурлык. 

Чыгышымда, мәктәп укучыларына тел-әдәбият фәне серләрен 

төшендерүче буларак, Гариф Ахунов иҗаты турында күзаллауларымны бер 

җепкә тезәргә тырыштым. 

Гариф Ахуновның әдәбиятка алып килгән яңалыгы – нефтьчеләр 

тормышы. “Хәзинә”, “Хуҗалар” романнары аңа аеруча популярлык алып 

килә. “Хәзинә” романы рус телендә дә тәрҗемә ителә һәм кат-кат басылып 

чыга.Ул үзенең бу әсәрен кара алтын, нефтьчене күздә тотып кына хәзинә 

дип атамый, аның өчен төп хәзинә – хезмәт кешеләре, нефть чыгаручылар. 

Свердловск киностудиясе бу роман буенча фильм да төшерә. Гариф ага 

татар халкы өчен үзе дә бер мирас, хәзинә. Аның нәсел җепләре кая барып 

тоташа икән? 

Кечкенә Өчиле авылы табигатьнең искиткеч урынына урнашкан була. 

300 ел буе яшәп тә 13 йорттан артмаган бу авылда Гариф Ахунов туып үсә. 

Әти дип әйтергә гомере буе тилмереп яшәгән икән Гариф ага. Аның әтисе 

Ахунҗан кулаклар тарафыннан үтерелә. 6 яшендә ятим калган малай 

югалып калмый, тырышлыгы, үҗәтлеге ярдәмендә зур тормышка юл яра. 

Туган авылы аны төшләренә кереп йөдәтә. Авылсыз, туган туфраксыз 

калган Гариф ага, йөрәгенә шифа булмасмы дип, Өчилене рәсемгә төшерә, 

аңа багышлап җыр иҗат итә. Бүген ул рәсем Казан арты тарих-этнография 

музееның әдәбият-сәнгать бүлегендә саклана. Әдип аны үзе исән чакта ук 

музейга тапшырып калдырган. 

Беренче күләмле әсәре студент яшьләр тормышыннан алынган 

“Яшьлек яме” повестен иҗат итә. Аннан соң бер-бер артлы башка әсәрләре 

дөнья күрә. “Чикләвек төше”, “Олы язга сәяхәт”, “Без бит Арча яклары”, 

“Йолдызлар калка” повестьлары. Ә “Чулпы җыры”, “Ардуан батыр”, “Утлар 

яна учакта” пьесалары театр сәхнәләрендә куела. “Идел кызы” трилогиясе 

буенча 6 серияле телевизион фильм-спектакль дә төшерелә. Заманында бу 

фильм тамашачылар тарафынан уңай бәяләнде. Безнең буын шушы 

фильмны йотлыгып карады. Төп герой Нурия кичерешләре белән яшәдек 

без ул чакларда. 
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Трилогиягә тукталсак, әсәрдә 1920-30 елларда Урта Идел 

төбәкләрендә булып узган тарихи вакыйгалар тасвирлана. Шул 

вакыйгаларга бәйләп, төрле катлау кешеләренең язмышын, алар арасындагы 

көрәш каршылыгын, авыл тормышын, колхозлашу чорын сурәтли. Әсәрнең 

төп герое – гади крестьяннан мулла булып киткән Габбас мулла. 

Колхозлашу чоры башлангач, аның тир түгеп салган йортын, үз көче белән 

тапкан малын тартып алалар. Ул кая барып бәрелергә, кемнән ярдәм сорарга 

белми. 

Бердәнбер терәге – яраткан кызы Нурия дә аннан баш тартырга 

мәҗбүр. Ләкин бу адымга Нурия үз теләге белән бармый, аны шулай 

эшләргә кырыс заман законнары этәрә. Габбас мулла өчен яшәүнең 

мәгънәсе калмый. Ул үзен-үзе һәлак итә. 

80 нче елларның икенче яртысында һәм туксанынчы еллар дәвамында 

әдип, илдә барган үзгәрешләр белән рухланып, үзе кичергән тормыш 

материаллары нигезендә, авылда үзгәртеп кору чоры вакыйгаларына 

багышланган “Гомер юлы” романын, “Эт патша”, “Соңарган мәхәббәт” 

исемле кече күләмле 2 повестен һәм 3 кисәктән торган “Тимерҗанның 

күргән-кичергәннәре” дигән документаль әсәрен иҗат итә. 

Гариф ага бик җор телле, күтәренке күңелле, җыр-моңга, юморга бай 

кеше булган. Якташы, Гөлчәчәк Галиева язучы турында: “Аның тагын бер 

бик матур, үзенә дә килешеп тора торган “профессиясе”турында әйтми кала 

алмыйм. Ул төрле мәҗлесләрдә тамада хезмәтен башкарыр иде, бик кирәк 

урынында юморын да кушып, өстәвенә үзенең шәхси репертуарындагы 

җырлары белән аралаштырып, сәгатьләр буена мәҗлес халкын үз авызына 

каратып тота иде!” – дигән, аңа сокланып. 

Гариф Ахуновның 70 яшьлек юбилеена Роберт Миңнуллин “Ахун-

Ахун инде ул” дигән шигырь яза. Шул шигырьне укып чыкканнан соң, 

язучы шәхесе турында ныграк күзалларга мөмкинлек туа. 

Районда 2008 нче елдан Гариф Ахунов исемендәге әдәби премия 

булдырылды. Талантлы яшьләрне барлау, аларны киләчәктә дә укыту, 

үстерү максатыннан оештырылган бу конкурс ел саен уздырыла. Бу 

максатчан эшнең киләчәктә дә дәвам итүен телибез без – татар теле һәм 

әдәбияты укытучылары. 

Әдипнең мирасын барлау, аны халыкка җиткерүдә кызы Наилә 

ханымның роле чиксез зур. Әдәбиятыбыз мәйданында үз урынын булдырган 

язучы шәхесен тирәнрәк аңлау өчен мин сезгә тормыш иптәше Шаһидә, 

кызы Наилә тарафыннан төзелгә “Гариф Ахунов турында истәлекләр” 

китабын укырга тәкъдим итәр идем. 

1999 нчы елның 25 нче мартында Гариф Ахунов, Арчага кайтыр 

алдыннан, “Туган якка мәдхия” дигән шигырен язган. Бу аның Арчага соңгы 

кайтуы була.Чыгышымда әлеге шигырьдән бер өзекне укып китсәм, 

урынсыз булмас: 

“И, туган як, туган як, 

Җанга газиз булган як. 

Ятим үстем, Тукай күк. 
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Җылытты тик туган як”. 

Туган ягының, укучыларының, гади халыкның җылысын тоеп яшәгән 

ул кадерле язучыбыз. 

Гариф Ахунов 2000 елның 4 июнендә Казанда вафат була һәм туган 

ягы Арча зиратына җирләнә. Гариф Ахунов белән соңгы тапкыр очрашу да, 

аның белән хушлашу да булган бу мәтәм чарасында миңа да катнашырга 

туры килде. Әдипне соңгы юлга озатканда татар зираты мәйданы аның 

иҗатын сөючеләр белән тулган иде. 

Гариф Ахуновның иҗат кыры – татар халкы тормышы, аның үткәне, 

бүгенгесе, киләчәге. Менә шуңа күрә ул иҗат – күпьяклы, киң колачлы. 

Шуның өчен дә Гариф Ахунов – халык язучысы. 

Сүземнең ахырында Г.Ахуновның: 

“Мәңге тере,мәңге үлмәс 

Классиклар, даһилар. 

Гасырлар узганнан соң да, 

Безнең белән яшиләр”, – дигән дүртьюллыгын искә төшереп үтәсем 

килә. Чөнки ул нәкъ менә үзе турында язылган кебек. 

Йомгаклап шуны әйтергә кирәк: Гариф Ахунов – гади кеше, самими 

һәм ачык күңелле булган. Ул кешеләрне яраткан. Ә кешеләрне ярату 

һәркемгә дә кирәкле сыйфат. Быел сентябрь аенда язучының юбилей елы 

булды. Гариф Ахуновның тууына 90 ел, без кабат ул йөргән сукмаклардан 

атлап чыктык. Бүгенге укучыларыбызга Гариф Ахуновның иҗатын тапшыра 

алуыма чиксез горурланам, юбилей елы уңаеннан, укучыларыма әсәрләрен 

укырга тәкъдим итәм. Укырлар, әлбәттә, мин моңа ышанам. Шулай 

булганда, язучының мирасы югалмас, иҗатына мәхәббәт артыр гына. 

 

 

Суфия Хатим кызы Галимова,  

Кукмара муниципаль районы Починок Кучук гомуми урта  

белем бирү мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Починок Кучук мәктәбе музее 

Тәрбия эше кешелек җәмгыяте барлыкка килгәннән бирле яши. 

Тәрбия – иҗтимагый күренеш. Тәрбия эшенең стратегик максаты, асылда, 

бала шәхесенең барлык эчке табигый көчләрен хәрәкәткә китерүдән, аны 

физик һәм рухи яктан әзерләп, яңа җәмгыять шартларында интеллектуаль-

әхлакый шәхес буларак эш итә алучы ирекле бер зат итеп тәрбияләү. 

Халыкның милли традицияләренә нигезләнгәндә генә, мәктәп үзенең 

тәрбияви һәм белем бирү бурычларын тулысынча үти ала. Рухи ярлылык 

әхлаксызлык тудыра. Әхлаксыз җәмгыятьнең киләчәге юк. Әхлаклы кеше 

яхшылыкны яманнан аера белә, кечкенәләрне рәнҗетми, өлкәннәрне хөрмәт 

итә, әти-әнисен, туганнарын, туып-үскән нигезен ярата. Туган якны ярату 

хисе кеше үскән саен, Ватан белән горурлану хисенә әверелә бара. Бүгенге 

яшь буынны чын патриот итеп тәрбияләү өчен җәмгыять, мәгариф 

системасы һәм гаилә шушы уңдырышлы туфракка тәрбия орлыкларын 
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вакытында салырга тиеш. Бу бик әһәмиятле, чөнки укучыларыбызның бүген 

алган тәрбиясе – иртәгә дәүләтебезнең киләчәге. Бүген кәрәзле телефон, 

компьютер белән яхшы таныш, интернет челтәре аша һәртөрле 

мәгълүматны бик тиз таба алучы XXI гасыр укучыларын нәрсә белән булса 

да шаккаттыру бик кыен. Шушы чорда укучыларда гражданлык хисләре һәм 

патриотизм тәрбияләүдә музей педагогикасын куллану – отышлы 

алымнарның берсе дип саныйм. Патриот шәхес – милләтен яратучы, үз 

туган иленең гражданины булу белән горурланучы, Ватанының куркусыз 

каһарманы. Әлеге сыйфатларны коры сүзләр белән тәрбияләп булмый. 

Шуңа күрә мин гражданлык һәм патриотлык хисләрен тәрбияләүне туган як 

тарихын, авыл топонимикасын, ономастикасын, аның тарихи шәхесләрен 

өйрәнүдән башларга кирәк дип саныйм. Мәктәп музее авыл, мәктәп тарихын 

өйрәтә, күренекле якташларыбызның тормыш юлы белән таныштыра. 

Безнең мәктәп музее 2002 елдан бирле эшли. Музейда 1500 экспонат 

тупланган. Музей мәктәптә иң изге урын дисәк, ялгышмабыз. Ул безнең 

туган төбәгебез, халкыбызның тормыш бизәкләре генә саклана торган урын 

түгел, монда – бабаларыбыз рухы, аларның яшәеш чагылышы, хыяллары. 

Музей мәктәптә укыту һәм тәрбия бирү процессында алыштыргысыз буын 

булып тора. Күренекле шәхесләр белән очрашулар, тәрбия сәгатьләре, 

дәресләрнең кайберләре музейда уза, чөнки гаҗәеп бай стендлар, күргәзмә 

әсбаплар, аудио һәм видеоязмалар бу дәрес һәм тәрбия сәгатьләрен тагын да 

эчтәлеклерәк, нәтиҗәлерәк итә. 

Музейда эшчәнлек күпкырлы юнәлештә алып барыла. Авыл һәм 

мәктәп тарихына, тормыш-көнкүрешкә, сугыш ветераннарына, тыл 

хезмәтчәннәренә багышланган бүлекләр бар. Музейда сирәк очрый торган 

экспонатлар да бар. Мәсәлән, Бөек Ватан сугышында катнашкан 

авылдашларыбызның документлары, орден-медальләре, сугыштан язган 

хатлар – әнә шундыйлардан. Музейда булучыларның игътибарын борынгы 

эш кораллары, милли киемнәр дә җәлеп итә. Туган төбәгебезнең, 

авылыбызның тарихи-мәдәни мирасын саклауга ярдәм итү, укучыларны 

фәнни-тикшеренү эшенә тарту белән беррәттән, музейда тупланган 

экспонатлар бала күңелендә рухи-әхлакый сыйфатларны формалаштыруга, 

аларда мәрхәмәтлелек, шәфкатьлелек хисе тәрбияләүгә бик тә булыша. 

Музей эшчәнлегенең бер юнәлеше – авылда яшәгән борынгы әби-

бабаларыбызның тормыш-көнкүрешен өйрәнү. Музейда милли киемнәр, 

татар халкының көнкүреш әйберләре, сәнгатьле чигү, төрле эш кораллары 

экспозициясе эшли. Мин үземнең укыту-тәрбия эшемдә музей 

экспонатларын бик теләп файдаланам. Тәрбия эшендә уңышка ирешү өчен 

музей материаллары чиксез бай хәзинә бит ул. Сыйныф сәгатьләрендә 

борынгы әби-бабаларыбызның йолаларын, гореф-гадәтләрен өйрәнәбез. 

Үземнең эш тәҗрибәмнән чыгып, “Татар халкының милли киемнәре”, 

“Шәҗәрәләр”, “Мәктәбем тарихы”, “Бөек Җиңүгә – 70 ел” темаларына 

багышланган сыйныф сәгатьләрен музейда үткәрүне отышлы дип саныйм. 

Мәктәпнең музее борынгыны өйрәнү урыны гына түгел, ул үткән чорны 

бүгенге белән бәйли торган күзгә күренмәс күпер дә. Укучыларда туган якка 
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мәхәббәт, милли аң һәм патриотик хисләр тәрбияләүдә мәктәп музееның 

әһәмияте бик зур. 

 

Динә Зәкиева,  

Кукмара районы “Ч.Т.Айтматов исемендәге  

Кукмара №1 гимназия”нең 8 нче сыйныф укучысы  

 
Музейлар кеше язмышларын барлый 

Мин белем ала торган “Чыңгыз Айтматов исемендәге Кукмара №1 

гимназия” 1932 елда рус-татар мәктәбе буларак ачыла. Халык телендә “рус 

Кукмарасы” дип йөртелгән бистәдә күп санлы артельләр оешу сәбәпле, 

күрше-тирә авыллардан эшкә урнашырга татарлар күченеп килә. 1934 елдан 

ул чиста татар мәктәбе буларак эшли башлый. Бөек Ватан сугышы 

елларында мәктәп госпиталь вазифасын да башкара. 2011 нче елда гимназия 

үзенең 80 еллыгын билгеләп үтте, шул уңайдан аның музее да яңартылды, 

тулыландырылды. Музейның сугыш чоры турындагы материаллары аерым 

стендларда урын алган. Тарих дәресләрендә, сыйныф сәгатьләрендә без 

монда еш булабыз. 

2015 нче елның август аенда Кукмара районы төзелүгә 85 ел тулу 

билгеләп үтелде. Шул уңайдан реставрациядән соң районыбыз музее кабат 

үзенең ишекләрен ачты. Монда районыбыз тарихына, шул исәптән сугыш 

чорына да киң урын бирелгән. Немец илбасарларына каршы яуга киткән 18 

мең кукмаралының 7 меңе генә исән-сау әйләнеп кайта. Кукмара төбәге 

Советлар Союзы Герое исеменә лаек булган Әхтәмов Сабир Әхтәм улы, 

Заһидуллин Фәхретдин Гыйльметдин улы, Воробьев Петр Егорович, 

Газизуллин Ибраһим Галим улы, Савин Николай Семенович кебек каһарман 

уллары белән горурлана... 

Безнең Кукмара районының матросовчы шагыйрь Нух Идрисов 

исемендәге Түбән Өскебаш урта мәктәбендә якташларыбызга багышланган 

музей эшләп килә. 

Каһарманнарның һәркайсына монда игътибар зурдан: ике катлы 

мәктәпнең иркен коридорлары да, якты класслар да аларга багышлаган 

төсле рәсем-портретлар, сугыш эпизодлары, архив документлары белән 

баетылган. 

Телисең икән, мәктәпнең “Батырлык” кино-фотостудиясендә шул 

фидакарь җаннарга багышланып эшләнгән документаль кинофильмнар 

белән танышырга, ишегалдында исә аларның мәгърур бюстларына карап 

сокланырга мөмкин... 

Күкрәкләре белән дошманның ут өермәләрен томалап, Бөек Җиңү 

таңын якынайткан батырлар турындагы стендка тукталыйк. 24 матросовчы 

геройның 3се безнең төбәгебездән булу – зур горурлык! Менә алар – 

фидакарь җаннар: 

1. Сәмигулла Гарифулла улы Кәримуллин – 21 нче гвардияче укчы 

дивизиянең 69 нчы гвардияче укчы полкы политругы. 1906 нчы елның 30 

июлендә Казан губернасы Мамадыш өязе Югары Арбаш авылында туган 
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(хәзер бу авыл Кукмарага керә). 1942 нче елның 31 мартында Смоленск 

өлкәсенең Сычевка райондагы Холминка авылы янында безнең 

сугышчыларны гитлерчыларга каршы атакага күтәрә һәм, хәлиткеч җитди 

мизгелдә, коралдашларына җиңү яулауда булышу өчен, дошманның ут 

өермәсен күкрәге белән каплый. 

Сәмигулла Кәримуллин – Кукмара район газетасының беренче 

мөхәррире. (1930 нчы елның 14 нче сентябрендә “Колхоз, алга!” исеме 

белән район газетасының 1 нче саны чыга). С.Кәримуллинның тормыш 

юлын һәм сугыш чорын өйрәнүдә якташыбыз Шаһинур Мостафин күп көч 

куя. Батырның туганнарын, бердәнбер улы Рафаэльне эзләп таба, Подольск 

шәһәрендәге (Мәскәү өлкәсе) Үзәк архивта атналар дәвамында баш күтәрми 

эшли. Скульптор Альфред Абдрашитовтан журналист һәм политрук 

С.Кәримуллинның бюстын эшләтеп алып, Кукмара район музеена 

куйдыруны оештыра.  

2. Әхмәтгали Мөхәммәди улы Мөхәммәдиев (Әхмәт Мөхәммәтов) – 

299 нчы укчы дивизиянең 960 нчы укчы полкы разведчигы, рядовой, 

ВЛКСМ әгъзасы. 1923 нче елның 3 нче июлендә туган. Нәсел-тамырлары 

Татарстанның Кукмара районындагы Битләнгер авылына һәм Мамадыш 

районының Югары Ушмы авылына барып тоташа. Сугышка хәтле Донецк 

өлкәсенең Красноармейск районындагы Димитров шәһәрендә яши, шахтада 

эшли. 1944 нче елның 25 нче феврале төнендә Кировоград өлкәсенең 

Грузское авылы янында һәлак була. Күрсәткән батырлыклары өчен Ленин 

ордены һәм III дәрәҗәле Дан ордены белән бүләкләнә. 

Мамадыш районының Югары Ушмы, Кукмара районының Битләнгер 

(Аксыбы), Кировоград өлкәсенең Грузское авылларында һәм Донецск 

өлкәсенең Дмитрив шәһәрендәге урамнарга Әхмәтгали батыр исеме бирелә, 

истәлек билгеләре куела. Танылган шагыйрь – Татарстанның атказанган 

сәнгать эшлеклесе Әхмәт Гадел исә каһарман якташыбызга багышлап 

күләмле шигъри әсәр иҗат итә. 

1989 нчы елның 1 нче сентябрендә Мамадыш районының “Ушмы” 

совхозында, Югары Ушмы урта мәктәбе каршындагы иркен мәйданда 

фидакарь разведчик Әхмәт Мөхәммәтовка мәһабәт һәйкәл ачыла. 

3. Нух Идрис улы Идрисов – 313 нче укчы дивизиянең 1070 нче укчы 

полкында автоматчылар взводы командиры, лейтенант. Кукмара районының 

Битләнгер авылыннан. I дәрәҗәле Ватан сугышы ордены белән бүләкләнә. 

Соңгысына тирәнрәк тукталыйк. 

...1967 нчы елның буранлы февралендә Аксыбы башлангыч мәктәбенә 

Мәскәүдән дулкынландыргыч хат килеп төшә. Аны Нух Идрисов 

командирларының берсе – ике Сугышчан Кызыл Байрак, Суворов һәм 

Кутузов орденнары белән бүләкләнгән Петрозаводский исемендәге 313 нче 

укчы дивизиянең штаб начальнигы, гвардия полковнигы В.И.Крапивин 

язган була. Василий Иванович үзенең хатында 1070 нче укчы полкның взвод 

командиры лейтенант Н. И. Идрисовның Карелия җирендә, 1944 елның 27 

июлендә 216,0 номерлы гаять мөһим биеклекне алганда, иң хәлиткеч 

мизгелдә, рәхимсез үлем уклары чәчүче дошман дзоты амбразурасын 
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күкрәге белән каплап, сугышчан иптәшләренә җиңүгә юл ачуы турында 

хәбәр итә.  

...Гәрчә броня булса да, Нух, үзе теләп, 1941 нче елның 7 нче 

августында фронтка – Ватан-ана язмышы хәл ителүче алгы сызыкка китеп 

бара. Дошман белән Карелия фронтында сугыша ул. 

Сугышка кадәр үк инде үзенең тиңсез кыюлыгы, батыр йөрәкле булуы 

белән халык теленә кергән була Нух Идрисов. Әнә шуңа күрә, хәлиткеч бер 

мизгелдә, Татарстаннан читтә, ерак Карелия җирендә фашистлар белән 

очрашканда да югалып калмый ул. Күп мәртәбәләр үзен тапкыр сугышчы, 

оста командир буларак таныта. 

Җиңү сәгатьләре сугарга инде күп вакыт калмаганын бөтен барлыгы 

белән тоя, тиздән бәхетле кавышу көннәре киләчәге турында дулкынланып 

уйлый һәм күңеленнән ургылган кайнар хисләрен, гади дәфтәр битенә 

ялкынлы шигьри юллар итеп төшереп, ерак тылда – моннан меңнәрчә 

километр ераклыкта яшәүче хәләл җефете Наҗия Госмановага хат итеп 

юллый: 

Кайда гына, иркәм, йөрсәм дә мин, 

Син булырсың һәрчак күңлемдә. 

...Атакага бардым синең белән 

Һәм ял иттем нарат төбендә... 

Шигъри хатлар... Мәктәп музеенда батырның соңгы хатлары кадерле 

истәлек булып саклана. Аларны тетрәнмичә генә уку мөмкин түгел. Җиңүгә 

чиксез ышаныч, Туган илгә, сөйгәненә олы мәхәббәт хисләре белән 

сугарылган хатлар фронтовикның уй-кичерешләрен, рухи дөньясын бик 

тулы күз алдына китереп бастыралар. 

Шул хатлар белән танышкан мәктәп эзтабарлары Нух Идрисовның 

һәлак булган урынына бару, каберен табу турында хыяллана башлыйлар. 

Суоярви шәһәрендәге Советлар Союзы Герое генерал-лейтенант 

Д.Гореленко исемен йөрткән мәктәпнең музей җитәкчесе Клавдия Петровна 

Гартвич белән элемтәгә керәләр. Ул эзтабарларның хатларын Карелиядә 

чыгучы җирле газеталарда урнаштыра, республика радиосы һәм 

телевидениесе аша чыгышлар ясый. Татарстанлылар да тик ятмый. СССР 

Оборона министрлыгы Үзәк архивына Түбән Өскебаш мәктәбеннән махсус 

вәкил җибәрелә. Геройның оныклары Ләйлә белән Илшат укый торган 

Түбән Тәкәнеш урта мәктәбеннән (Мамадыш районы) укытучы Асия 

Әгъләмовна Диярова-Әхмәтова җитәкчелегендәге “Яшь гвардия” музее 

әгъзалары да архивка, Карелияга, Ижевскидагы дивизия ветераннары 

Советына, андагы 37 нче мәктәпкә (дивизия музеена) хат арты хат 

юллыйлар. 

Ниһаять, Карелиядән шатлыклы хәбәр алына: заманында Вегарус 

урманчылыгында эшләгән һәм хәзерге вакытта Суоярви шәһәрендә яшәүче 

ирле-хатынлы Игорь Владимирович һәм Татьяна Андреевна Равиннар Нух 

Идрисовның каберен 1968 нче елда ук тапкан булганнар икән! Кирәк булса 

дип, йорт адресларын да җибәргәннәр. Равиннарга эзтабарлар: “Көтегез, 
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киләбез!” – дип, шундук хат юллыйлар.1982 нче елның июль аенда 

районыбыздан бер төркем эзтабар Карелиягә юлга чыга... 

Батырларыбыз, хәтерсезлек аркасында, акрын гына онытылу 

томаннары артында калмасын иде. Хәтер, мәңгелек шәм булып, балаларга, 

алардан оныкларга, ә алардан ерак оныкларга яктырып барсын иде. 

Тәвәккәл йөрәкле офицер, нечкә күңелле шагыйрь Нух Идрисовның теләге 

шундый булган бит: 

...Син көт, иркәм, син көт – 

мин кайтырмын, 

Шомыртлар ак чәчәк атканда, 

Тәрәзәңне чиртеп уятырмын  

Җиңү белән өйгә кайтканда! 

Районыбыз һәм мәктәпләребез музейлары район халкы өчен генә 

кызыклы түгел, алар үзләренә тирә-яктагы авыллардан, шәһәрләрдән 

кешеләрне җәлеп итә. Якын-тирәгә кунакка кайткан һәр кеше музейга кереп, 

аның тарихы белән танышып чыга ала. Музейлар бит кеше язмышларын 

барлауда да катнашып, игелекле эш алып бара. 

 

 

Шәфигулла Зәйнулла улы Гарипов, 

Арча районының “Казан арты” тарих-этнография   

музее директоры урынбасары 

 

Музейда якташыбыз истәлекләре 

Арчаның “Әдәбият һәм сәнгать” музее 1995 елның 26 апрелендә 

ачылды һәм бүгенге көндә “Казан арты” тарих-этнография музееның 

әдәбият-сәнгать бүлеге буларак эшли. Гариф Ахуновка багышланган 

экспозициядә Әлмәт шәһәрендә бергә яшәп иҗат иткән язучы дуслары бүләк 

иткән ике тумболы өстәл һәм урындык урнаштырылган, шулай ук 

якташыбызның барлык әсәрләре һәм кулъязмалары, үзе ясаган картиналар, 

тормыш юлын чагылдырган фотосүрәтләр, төрле елларда бүләк ителгән 

сувенирлар, газета-журналлардан истәлекләр һәм башка әйберләр 

тупланган. 

Гариф Ахунов, музейга үзе язган әсәрләрен бүләк иткәндә, аларның 

һәркайсына киләчәктә дә зур әһәмияткә ия булырлык фикерләр язып 

калдырган. Туган ягы, Арча районы кешеләре һәм аларның уңышлары белән 

горурлану хисләре ачык чагылган истәлек язмалары аның эчке 

кичерешләрен аңларга мөмкинлек бирә. 

“Хәзинәләр эзләп Арчадан киткән идем, “Хәзинә”мне Арчага 

кайтарам. Арчаның әдәбият-сәнгать музеена хөрмәт белән якташыгыз Гариф 

Ахунов 12.04.95.” – дип язган 1963 елда чыккан “Хәзинә” романына, ә “Без 

бит Арча яклары” китабы тышына: “Арчаның әдәбият-сәнгать музеена 

бүләгем. Бу китап тулаем Арча турында. Мин, якташыгыз, Сезнең 1990 нчы 

еллардан башланган зур, таң калырдай уңышларыгызга чиксез шатланам. 

Гариф Ахунов. 12.04.1995 ел.” – дигән истәлек язылган. 



76 

1959 елда дөнья күргән “Юллар чатында”китабы тышына Гариф абый: 

“Бүләк ителми!” – дип язылган булса да, Арчаның әдәбият һәм сәнгать 

музеена бүләк итәм. Гариф Ахунов. 12.04.95” – дип истәлек язган, ә “Габбас 

хәзрәт” китабына: “Арча әдәбият-сәнгать музеена башкортча чыккан 

китабымны бүләк итәм. Минем өчен иң кадерле булган Арча районы 

халкына Татарстанда гел беренчелекне телим. Бәхетле булыгыз туганнарым! 

Гариф Ахунов. 27 апрель, 1997.Арча.” – дип язган. 

Гариф Ахунов үзе исән чакта ук үзләренең гаилә китапханәләреннән 

ике йөздән артык китапны музейга тапшырды, аларның күбесендә күренекле 

язучыларның яки каләм тибрәтә башлаган яшьләрнең истәлек язмалары бар. 

“Шигырьнең җылысын кул белән түгел, йөрәк белән сизә торган 

Гариф исемле егеткә Шәйхи Маннурдан. 2.12.54. Казан.” – бу истәлек автор 

тарафыннан язылып, аның шигырьләре һәм истәлекләре тупланган “Туган 

ягым” дип исемләнгән җыентыгында саклана. 

“Минем үтә кыюсыз, үтә зәгыйф поэтик тавышымны, әткәм чүкесе 

тавышы кебек, көчле итеп дөньяга фаш иткән шагыйрь табигатьле дустыбыз 

Гариф! “Ефәк яулыгым”ны Сиңа истәлек өчен бүләк итәм. Әгәр мин бу 

китапчыгымны язу белән игътибарга лаеклы берәр эш эшли алган булсам, 

анда син, хаклы рәвештә, үзеңнең хезмәтең дә бар дип хисапла! Китапның 

соңгы битенә, күзгә чалынмый торган итеп кенә, язылган синең исемең миңа 

һәрвакыт әнә шул хезмәттәшлекне хәтерләтеп торыр.1.05.62 ел” – дип 

үзенең истәлеген яза шагыйрә Энҗе Мөэминова. 

“Хөрмәтле Гарифҗан якташ! Бу китапның камилләшүенә синең 

акыллы киңәшләрең бик зур ярдәм итте. Рәхмәт сүзләре белән Г. Бәширов. 

17.11.77”, – дип язылган якташыбыз, Татарстанның халык язучысы Гомәр 

ага Бәшировның “Җидегән чишмә” китабында. 

“Гүзәл син Хәят” дип исемләнгән пьесалар җыентыгына: “Кадерле 

дусларым Гөлшаһидә, Гариф! Сезне чын күңелдән якын күреп – җитмеш 

яшьле яп-яшь егет Риза Ишморат. 14.10.73.”– дип истәлек сүзләре язган. 

“Үрләрдә имәннәр шаулый” китабының алгы битенә: “Гариф 

Ахуновка. Таныш булганнан бирле дошманнар булмадык, тормышның бик 

шау-шулы елларын бергә-бергә эшләп үттек, безнең гомерләр бик мәгънәле 

булды. Исән-саулар булып күп эшлик әле. Гамил Афзал. 1 октябрь 1981 ел. 

Әлмәт”, – дип язып бергә эшләгән елларын искә алганнар. 

Истәлекләрдән күренгәнчә, Гариф абыйны да, шулай ук Гөлшаһидә 

апаны һәр каләм иясе үз иткән, аларның ярдәменә таянганнар, фикерләрен 

аңлап кабул иткәннәр, озак еллар иҗади дуслыкта яшәгәннәр. 

Минем үземә дә Гариф абый белән берничә тапкыр очрашырга, 

аларның гаиләләре белән аралашырга туры килде. 1996 елның март аенда 

якташларыбыз, Татарстанның халык язучылары, Гомәр Бәширов һәм Гариф 

Ахунов районыбызның хезмәт алдынгылары слётына кайтканнар иде. 

Бүгенгедәй хәтеремдә, сәхнәгә районыбызның Социалистик Хезмәт 

Геройлары: Мирбат Хәстиев, Шәрифулла Сәгъдуллин, Стелла 

Габдрахманова, Дания Галимова һәм башка алдынгылар янына Гомәр ага 

һәм Гариф абыйны барлык хезмәт алдынгылары алкышлавында сәхнәгә 
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чакырдылар. Алар районыбызның уңышларына сөенеп, халкыбызның 

тырышлыгы һәм уңганлыгы белән горурланып тирән эчтәлекле котлау 

сүзләре җиткерделәр. 

Гариф Ахунов рәссам Эрот Зарипов белән 1998 елның 25-26 май 

көннәрендә районда булды. Үзе укыган Казанбаш мәктәбендә, туган авылы 

Кечкенә Өчиле урнашкан урыннарда, Сурнар урманчылыгында һәм Казансу 

елгасы башланган урында булдык. Ә икенче көнне Яңа Кырлай һәм 

Кушлавыч авылларындагы Габдулла Тукай, Арчада “Әдәбият һәм сәнгать” 

музейларында, үзәк китапханәдә булды. Ул көннәрдә кызыклы очрашулар, 

әдәбият сөючеләр белән әңгәмәләр күп булды. Казанбашта Гариф 

Ахуновның үзенең якын дусты Социалистик Хезмәт Герое Мирбат Хәстиев 

белән очрашуы истә калган. Ул вакытта мин аның әдәбиятны һәм сәнгатьне 

тирән аңлавына, гадилегенә, һәркем белән тиз аралаша алуына, шаян сүзле 

булуына сокланып йөргән идем. Бу очрашуларның истәлеге буларак 

музеебызда Эрот Зарипов тарафыннан төшерелгән фотосүрәтләр саклана. 

Әлеге очрашулар вакытында булган бер мизгелне әйтеп үтәсем килә. 

Казансу елгасы буенда Кечкенә Өчиле урнашкан урынга килеп туктагач, 

Гариф абый: ”Исәнме минем туган авылым, авылым зираты... Ни хәлегез 

бар, исән калган чишмәләр?, – дип эндәшкәч, без бик озакка тынып калдык, 

ә аннан соң Гариф абый үзенең истәлекләрен сөйләде: “Бу мин туып-үскән 

Кечкенә Өчиле авылы урыны, менә бу без туып-үскән нигез урыннары. Өч 

йөз еллык тарихы булса да авылда унөч йорт кына иде һәм мин кечкенә 

чакта гел кими барды. Сугыштан соң алты гына йорт калды һәм алары да 

акрынлап юкка чыкты. Авылым дип кайткан саен, анда узган сабан туйлары, 

кыңгыраулы атлар күз алдыма килә... 

Якташларыма рәхмәт, 70 еллык юбилеемда Шаһидә белән икебезне 

кыңгыраулы ат җигелгән тарантаска утыртып, башлангыч сыйныфларда 

укып белем алган Көтек авылы яныннан артышлы тау итәгенә алып 

чыктылар. Безнең арттан гармуннарда уйнап, җырлар җырлап озата 

барулары мине яшьлегемә алып кайтты. 

Безнең авыл тау башына урнашкан, ә тау итәгеннән ун чишмә агып ята 

иде. Халык шагыйре Сибгат Хәким юкка чыккан авылымның урынын, 

болыннарын, көмеш сулы чишмәләрен күргәч, “Бер тауда ун чишмә” дигән 

шигырен язды һәм ул якташым, Татарстанның атказанган җырчысы Рәбига 

Сибгатуллина башкаруында бик матур җырга әйләнде. Ул җырны мин 

тыныч кына тыңлый алмыйм, төшләремдә күреп газапланган авылымны 

искә төшереп, “Авылым сагышы” дигән шигыремне яздым. Якын дустым, 

Татарстанның халык артисты, композитор Әнвәр Шәрәфиев бу шигыремә 

көй язды һәм ул җырны Татарстанның халык артисты Зөһрә Сәхәбиева 

төрле очрашуларда бик теләп башкарды. 

Өч гасырлык тарихың 

Бар иде бит, авылым. 

Нинди җилләр алып килде 

Замананың давылын? 

Йорт-җирләрең җимерелде, 
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Зиратларың тапталды, 

Тау башында япа-ялгыз 

Шомырт-миләшең калды. 

Чишмәләрең зарыгылыр  

Чиләк тавышын тыңларга. 

Язмышыңны калдырам 

Киләчәк буыннарга. 

Татар әдәбиятын үстерүгә, татар телен саклауга зур өлеш керткән 

якташыбыз Гариф абый туган ягын гел сагынып яшәде. “Туган як” шигырен 

укыгач, без аның язган әсәрләренең, узган гомеренең, халык өчен куйган 

хезмәтләренең югалмасына чын күңелдән ышанабыз: 

Арчаларга кайтам әле, 

Арча юллары такыр,  

Безнең эшләр еллар узгач,  

Туган якларга кайтыр.  

Гөлшаһидә апа һәм Гариф абый Ахуновлар алдан күреп, музейга 

үзләре исән чакта ук булышып, иҗатларына бәйле материалларны 

тапшырып бардылар. Алар Арчаны, районыбызны бик яраттылар, 

халкыбызны хөрмәт иттеләр. 

Бүгенге көндә аларның кызлары Наилә Ахунова безнең музей белән 

элемтәне өзми, әти-әнисенең һәм үзенең иҗатына бәйле яңа экспонатлар 

бүләк итеп, музей фондларын һәрдаим баетып тора. 

Еллар үткән саен, Гариф Ахунов иҗаты белән кызыксынучылар 

артканнан-арта бара, без дә аның иҗатын өйрәнүне дәвам итәбез. 

 

 

Рәзинә Нургаян кызы Гыйльфанова,  

Балтач районы Нөнәгәр гомуми урта белем бирү  

мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Нөнәгәр мәктәбе музее 

Төбәгебездә булган музейлар миңа катлаулы хезмәтемдә зур ярдәмче 

булып торалар. Шодада урнашкан “Мирхәйдәр Фәйзи”, Карадуган 

авылында урнашкан “Себер тракты һәм Муса Җәлил”, Чепья авылында 

урнашкан “Халыклар дуслыгы” музейларында еш кунак без. Ә туган 

авылымдагы мәктәп каршында эшләп килүче “Кәшифә Тумашева 

исемендәге музей” – минем кебек күп мөгалимнәрнең ныклы ярдәмчесе. 

Җитәкчесе Дания апа Кәлимуллинаның фидакарь хезмәте нәтиҗәсе булган 

музей яшь буынга тарихыбызны өйрәтүгә бик зур өлеш кертә. 

Укучыларда туган илгә мәхәббәт, халкыбызның үткәндәге 

истәлекләрен хөрмәт итү, хәзерге казанышларына ихтирам һәм горурлык 

хисләре, милли аң тәрбияләүдә, укучыларга патриотик тәрбия бирүдә 

мәктәп музейлары зур әһәмияткә ия. Аларның специфик үзенчәлеге бар. 

Беренчедән, алар – укыту-тәрбия учагы, чөнки барлык җыелган материал 

укучыларның һәм укытучыларның үз куллары белән эшләнгән, тәртипкә 
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китерелгән һәм алар дәресләрдә кызыклы күрсәтмәлелелек ролен үтиләр. 

Мәктәптәге күп чаралар музейда үтә. Икенчедән, музей эшчәнлеге үзе үк 

укучылар үзидарәсен эшләтә, укучыларны эзләнү-тикшеренү эшчәнлегенә 

тарта. Өченчедән, мәктәп музее ул – җыелган кыйммәтле әйберләр җыю 

урыны гына түгел, ә фәнни-педагогик эшчәнлек алып бару урыны да.  

Музей ишеген ачып керүгә, йөрәкләрне җилкендереп, туган авылым 

табигате, картасы һәм туган авылымның матур урыннары төшерелгән 

картиналар галереясы каршы ала. Шулай ук бу бүлектә колхоз тарихына 

караган альбомнар, авылыбызның хезмәт алдынгылары турында газета 

материаллары, күп санда фоторәсемнәр тупланган. Аларны караганда, 

балалар үз әби-бабаларын танып, алар өчен горурлану хисләре кичерәләр. 

Хезмәт тәрбиясенә, профориентациягә багышланган сыйныф сәгатьләренә 

бу материаллар – үзе бетмәс хәзинә. Укучыларда туган авыл белән 

горурлану хисләре туа. Бу хис икенче залга узганда да озата бара. Түрдә зур 

ак мич. Янында сәке, агач өстәл, урындыклар. Өстәл өстендә, кукыраеп, җиз 

самавыр утыра. Шулай ук элеккеге авыл тормышын гәүдәләндергән бик күп 

экспонатлар тезелеп киткән. Ирексездән күңел мич артыннан чыгучы 

табагач тоткан Акъәбине көтә. Әхлак тәрбиясе шул түгелмени?! Өлкән 

яшьтәге апалар күзләрен бетереп, йөрәк җылыларын биреп чиккән 

сөлгеләрен, намазлыкларын да алып килеп, шушы музейга бирәләр, чөнки 

аларның аны куярга өйләрендә урыннары юк. Хәзерге яшьләрнең дизайнга 

булган мөнәсәбәтләре башка, аларга чиккән сөлгеләр кирәк түгел. Шулай 

итеп, музей бик кирәкле ядкярләр җыела торган урын да булып тора. 

“Мәктәбем-горурлыгым” бүлегендә мәктәпнең бер гасырлык тарихы, 

аның директорлары, укыткан укытучылар, чыгарылыш укучылары турында 

материаллар, альбомнар, ветеран укытучыларның, элекке укучыларының 

истәлекләре, уку алдынгыларының фотографияләре тупланган. Пионер 

тарихына караган экспонатлар – галстуклар, значоклар, байраклар, укучы 

формасы бар. Совет чорын гәүдәләндергән бу почмак – шулай ук тәрбия 

чарасы. Музейда сирәк очрый торган экспонатлар да бар. Мәсәлән 

гражданнар сугышы чорыннан калган штыклар, кылыч, Бөек Ватан 

сугышында катнашкан авылдашларыбызның котелоклары, документлары, 

орден-медальләре, сугыштан язган хатлары – әнә шундыйлардан. Музейда 

булучыларны биредә тупланган эш коралларыннан – туку орчыклары, җеп 

эрләгеч, жилпуч, чабагач, агач көрәк, урак, киле, шулай ук тормыш-

көнкүреш кирәк-яракларыннан төрле керосин лампалары, шахтер лампасы, 

керосинка, төрле йозаклар, үлчәүләр, бизмән, кистән, хатын-кызларның һәм 

ирләрнең милли киемнәре, чабата, бишек, XVIII-ХХ нче гасыр акчалары, 

заемнар, гарәпчә язылган иске китаплар, догалар, бизәнү әйберләре, төрле 

значоклар җәлеп итә. Бу экспонатлар укыту-тәрбия процессында киң 

кулланыла. Музейның бер бүлеге “Унсигездә алар солдат иде, егермедә 

инде ветеран...” дип атала. Анда Әфганстанда хезмәт иткән 

авылдашларыбыз турында стенд, Әфганстанда һәлак булучы сугышчылар 

турында Хәтер Китабы, әфган сугышыннан язылган хатлар урын алган. 

Шунда ук “Беркем дә, бернәрсә дә онытылмый!” дигән почмак 
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урнаштырылган. Бу почмакта Бөек Ватан сугышында катнашкан 

авылдашларыбыз турында гаять бай мәгълүмат тупланган. Уртада репрессия 

корбаннарына багышланган стенд урын алган. Язучы Ибраһим Сәләховның 

авылдашыбыз Алкин Разит Рияз улына язган хатлары, алар турында 

истәлекләр тупланган. Укучыларда патриотик хисләр тәрбияләр өчен бар 

нәрсә үз урынында. 

Тарих битләрен актарганда, халыкның горурлыгы булган, эшләгән 

эшләре, ирешкән уңышлары белән ил күгендә якты эз калдырган шәхесләр 

белән танышасың. Чын мәгънәсендә олы тормыш юлы узган бу затлар. 

Кайда туып үскән, яшәүгә көч, илһам каян алган икән дип куясың. 

Кешеләрне, тормышны яратып, хезмәтен, иҗатын халыкка багышлаган 

шәхесләр арасында минем туган төбәгемдә туып үскән кешеләр дә бик күп. 

Димәк, игелекле туган туфрагым аларга яшәү көче биргән, сайлаган 

кыйблаларына тугрылыклы калырлык ныклык өстәгән. Яшәү кыйбласын, 

тормышын театр, сәнгать дөньясы белән аерылгысыз дип исәпләгән Кәшифә 

Җамалетдин кызы Тумашева – әнә шундыйларның берсе. Аның өчен бәхет – 

сәхнә, спектакльләр, сәнгать, газиз халкына хезмәт итү була. Юкка гына 

музей һәм аның иң зур залы бу олы шәхескә багышланмагандыр. 

“Театр яктылыкка-нурга илтә, Кире юлга жибәрми уңга илтә”,– дип 

язган бөек шагыйребез Г.Тукай халык мәдәниятендә бик зур әһәмияткә ия 

булган сәхнә турында. Чыннан да, яшь буынны тәрбияләү өлкәсендә драма 

әсәрләрен өйрәнү бик файдалы дип уйлыйм. Укучылар башлап зур драма 

әсәрләре белән 5 нче сыйныфта таныша башлыйлар. Бу – Нәкый Исәнбәтнең 

“Хуҗа Насретдин”ы. Бишенче сыйныф укучылары өчен нинди кызыклы һәм 

мавыктыргыч әсәр ул. Тик аның сәхнәгә куелышы турында дәреслектә 

мәгълүмат бирелми. Заманында Мәскәүдә үткән татар сәнгате һәм әдәбияты 

декадасында югары бәя алган бу әсәрне сәхнәгә куючы режиссер безнең 

авылдашыбыз, татар хатын-кызлары арасында беренче һәм бүгенге көнгә 

кадәр бердәнбер махсус югары белемгә ия булган Кәшифә Җамалетдин 

кызы Тумашева була. Бала чагы гаять үзенчәлекле булган Кәшифә хезмәт 

юлын “Зауральская” дигән сәхнә ләкабе белән башлап җибәрә. 1926 нчы 

елда режиссер-педагог, 1927нче елда Казанда радиостанциядә диктор һәм 

режиссер булып эшли башлый. Радиода эшли башлагач, аның режиссерлык 

сәләте ачыла, аны тагын да камилләштерү өчен, Мәскәүгә укырга 

җибәрәләр. Бик тырышып сәхнә серләрен өйрәнә башлач кына, тормыш аңа 

ачы хәсрәт әзерләп куйган булып чыга. Ике баласы белән ятим калдырып, 

ире Рәхим вафат була. Тик ул авырлыклар алдында югалып калмый, куйган 

максатына ирешә. Кәшифә апа гаҗәеп эшчән һәм кешелекле була. Ул һәрчак 

башкалар өчен борчылып, башкаларны кайгыртып яши. Бу бигрәк тә Сара 

апа белән бәйле вакыйгада ачыла. Режиссер М. Фәйзинең “Ак калфак” 

әсәрен сәхнәләштерергә җыена. Әсәргә музыка яздырырга кирәк. Шул 

елларда, “кирәксез, яраксыз” дип, яраткан эшеннән читләштерелгән Сара 

апаны эзләп таба. Сәхнә әсәрләренә бер тапкыр да музыка язмаган Сара 

апаны “син булдырасың” дип, үз-үзенә ышандыра, музыка язарга күндерә. 

Бу Сара апаның драма әсәрләренә музыка язуга ышанычлы беренче 
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адымнары була. Балалар өчен спектакль куюны да Кәшифә Тумашева 

башлый. Тормыш кануннарын тирәнтен аңлап, тамашачы күңеленә хуш 

килерлек җыр-бию, музыка, кием сайлый белүе уңышка ирешүендә зур роль 

уйный. Академия театрында 15 ел эшләү дәверендә утызга якын спектакль 

чыгара. Үзен талантлы режиссер итеп таныткан остазны 1955 елда 

Республика күчмә театрының баш режиссеры итеп билгелиләр. Театр 

сәхнәсе өчен хатын-кыз режиссер сирәк күренеш булса да, ул үз хыялына 

тугры кала. Кәшифә Тумашеваның тынгысыз хезмәте югары бәяләнә. 1956 

нчы елда аңа Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе дигән мактаулы 

исем бирелә. 

Музей укытучылар, ата-аналар, авыл халкы белән тыгыз элемтәдә 

тора. Укытучылар укучылар белән музейда дәрес-экскурсияләр, тәрбия 

сәгатьләре үткәрәләр, музей материалларын файдаланып, төрле 

конкурсларда катнашалар. Музейга экспонатлар туплауда, туган як, туган 

халкыбызның тарихын өйрәнүдә, төрле чаралар һәм конкурсларда 

катнашуда ата-аналарның да роле зур. Укучылар үз гаиләләренең тарихын, 

һөнәр-шөгыльләрен өйрәнеп, нәсел шәҗәрәләрен төзеде. Балаларга алдагы 

буыннарның бай тормыш тәҗрибәсен өйрәтү, тарихы, гореф-гадәтләре, 

йолалары белән таныштыру кебек төп максатларга ирешү өчен музей 

материаллары чиксез бай хәзинә. Җәмгыять, милләт, халык тарихы да 

онытылырга тиеш түгел. Аның эчендә меңнәр, миллионнар язмышы... 

 

 

Гөлназ Шамил кызы Нәҗипова,  

Кукмара районы “Ч.Т.Айтматов исемендәге Кукмара №1  

гимназия”нең югары квалификацион категорияле  

татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Музей – тәрбия чарасы 

Бүгенге көндә тәрбия өлкәсендә төп юнәлеш булып, балаларда туган 

якка мәхәббәт, патриотизм хисләре тәрбияләү, туган халкың белән 

горурлану кебек сыйфатларны үстерү тора. Тормышыбызга яңа 

информацион технологияләр ныграк үтеп кергән саен, рухи һәм мәдәни 

кыйммәтләребез икенче планга күчә кебек. Ә музейлар безнең тарихыбызны 

яктыртучы һәм аны киләчәк буынга җиткерүче  байлыгыбыз булып торалар. 

Мәгълүмат саклауның бернинди заманча ысуллары да музей 

экспозицияләрен алыштыра алмый. Шуңа күрә безгә музейларыбызда ешрак 

булып, тарихыбызны барлар вакыт җиткәндер дип уйлыйм. Темамның 

актуальлеге дә шуның белән билгеләнә.  

Кукмарабызның үзәгендә урнашкан төбәкне өйрәнү музее да яшь 

буынга тәрбия бирүдә алыштыргысыз рольне уйный. Кукмара төбәкне 

өйрәнү музееның бинасы XIX гасыр архитектура һәйкәлләренең берсе 

санала. Бина якынча 1870 нче еллар тирәсендә төзелгән дип фаразлана. Анда 

Михаил Петрович Войдинов дигән эшмәкәр яшәгән. Бөлә башлагач, аның бу 

йортын бертуган Родыгиннар сатып алалар. 1917 нче елда киез итек 
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фабрикасы урнашкан бу бина большевиклар кулына күчә. Соңрак анда 

китап  кибете урнаша. 1995 нче елны исә, Бөек Җиңүнең 50 еллыгына әлеге 

бинада Кукмара музеен ачарга дигән карар кабул ителә. Шулай итеп, 1995 

нче елның 8 маенда районда 220 экспонат белән музей ачыла. Бүгенге көндә 

музей фондында 5 меңнән артык экспонат исәпләнелә. 

Музейның күргәзмә заллары безнең якның бик борынгы 

заманнарыннан алып, XX гасыр ахырларынача тарихы белән таныштыра. 

Күргәзмәдә археологик казулар вакытында табылган әйберләр киң итеп 

яктыртылган. Шулар арасында фин-угор хатын-кыз киеме бизәкләре, 

балчык эшләнмәләр, Алтын Урда заманының керамик су торбасы кисәкләре, 

XVIII-XIX гасыр акчалары аерым игътибарга лаек. Өскебаш, Казаклар 

авылларыннан табылган мамонт сөякләре кайчандыр безнең төбәктә дә 

әлеге хайваннарның яшәве турында сөйли. 

Кукмараның 700 елга якын тарихы булуын XIX-XX гасырга караган 

документлар һәм көнкүреш әйберләре раслый. Фоторәсемнәр арасында 

бигрәк тә итек фабрикасы хуҗалары абыйлы-энеле Комаровлар торган йорт 

күренешләре игътибарны җәлеп итә. Әлеге фабрикада ясалган әйберләр, 

шул исәптән кулдан чиккән итекләр, тагын 1870-1890 нчы елларда 

Володиннарның бау ишү кәсепханәсендә ясалган җиз комган, самавыр, 

юынгыч, бакыр поднослар – уникаль экспонатлар. 

Музейдагы этнографик материал төрле халыклар – татар, шул исәптән 

керәшен татарларының, урыс һәм мариларның тормыш-көнкүреш 

үзенчәлекләрен чагылдыра. Шулай ук музейда XIX гасыр ахыры – ХХ гасыр 

башы татар авыл кешесе өенең эчке җиһазланышы торгызылган. 

“Бөек Ватан сугышы” бүлегендә солдатларның кораллары, безнең 

яктан чыккан биш Советлар Союзы Героеның сурәтләре урын алган. 

Экспонатлар арасында агачтан эшләнгән чүәк сыман аяк киемнәре шулай 

ук игътибарны җәлеп итми калмый. Аларны 5 ел буе немецларда әсирлектә 

булган, сугыш беткәннән соң да “сатлыкҗан” дигән исем астында 6 елга 

якын төрмәдә газап чиккән якташыбыз Гаян Әхмәтшин бер паек икмәк 

бәрабәренә немец офицерларына ясап бирә торган булган. Ә немецлар 

җиңел һәм су үткәрми торган әлеге аяк киемен бик тә яратканнар, шуңа 

күрә Гаян абыйны үзләренең кайнар ризыклары белән сыйлый торган 

булганнар. Күргәзмәдә аның сугыш чорында башыннан үткәннәре 

сурәтләнгән “Гомерем мизгелләре” дип исемләнгән китабы да урын алган.  

Бу урында Гаян аганың патриот шагыйрь Муса Җәлил белән очрашу 

мизгелләрен әйтеп китмәсәм, язмам тулы булмас шикелле. “Без легионның 

эмблемасын ясап маташканда, яныбызга ике кеше килеп туктады. Алар 

Берлиннан, “Идел-Урал” комитетыннан иделәр. Менә шуларның Гумеров 

фамилиялесе М. Җәлил булып чыкты. Ул икенче фамилиядә йөргән икән. 

Берлиннан килгән комитет пропагандистлары легионга еш киләләр һәм 

һәрвакыт гражданнар киеменнән булалар иде”, – дип яза Гаян абый үзенең 

китабында. 

1997 нче елда Кукмара туган якны өйрәнү музее хезмәткәрләре 

авылдан авылга экспонатлар җыеп йөргәндә, Мәчкәрә урта мәктәбендә 
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кызыклы бер шәҗәрәгә юлыгалар. Музей директоры Ләбүдә ханым 

Дәүләтшина, Габделмәҗид Хуҗиәхмәд углы тарафыннан “Әхмәтфадих 

Мөхәммәтһади угылында сакланып килгән шәҗәрә”дән күчереп алынган 

“Ишмән шәҗәрәсе”нең ни дәрәҗәдә кыйммәтле табыш булуын белеп, 

Татарстан Милли китапханәсенең фән буенча директор урынбасары Ирек 

Һадиев белән фәнни хезмәткәре Раиф Мәрдановка мөрәҗәгать итә. Гарәби 

язуны белүче, кабер ташларын өйрәнүдә шактый тәҗрибә туплаган бу 

галимнәр районда игълан ителгән “Рухыма кылыгыз бер дога” дип 

исемләнгән акциядә катнашып, Мәчкәрә авылындагы 32 кабер ташын 

өйрәнәләр һәм аларның 13е тарихта онытылмас эз калдырган Үтәмешевлар 

нәселенә бәйле булуын, шул ук вакытта Чыңгыз Айтматовның да 

тамырлары “Ишмән” шәҗәрәсенә тоташуын ачыклыйлар. 

Музейдагы “Ишмән” шәҗәрәсендә Чыңгыз аганың нәсел агачы ачык 

күрсәтелгән. Аның әнисе Нәгыймә апа чыгышы белән мәчет-мәдрәсәләре 

белән дан тоткан Кукмара районының Мәчкәрә авылыннан булып чыга. 

2006 нчы елда Чыңгыз Айтматов Казанга килгәч, музей җитәкчесе әлеге 

шәҗәрәне әдипнең үзенә алып барып күрсәтә. Ләбүдә ханымның әйтүенчә, 

язучы шул шәҗәрәгә исе китеп, озак кына карап тора. Аның өчен күп нәрсә 

яңалык була. Шул вакытта ул музейга истәлек итеп түбәндәге рәхмәт хатын 

яза: “Кадерле Кукмара музеен оештыручылар! Сезгә әни ягыннан әби-

бабаларымның шәҗәрәсен төзү барышында тапкан мәгълүматларыгыз өчен 

ихлас рәхмәтемне белдерәм. Минем өчен бу гаҗәеп хәбәр көтелмәгән булды 

һәм ул – минем әби-бабаларым, Айтматовларның бөтен гаиләсе өчен 

тарихи, бик мөһим вакыйга. Нәсел-нәсәбебез Кукмара җиреннән башлана. 

Хәзер бу төбәк, бу авыл безнең өчен изге, кадерле булыр. Айтматов 

исемендәге Халыкара фондыбыз Сезне тарихи-культурология эшләрен 

бергәләшеп эшләргә чакыра. Бу мәсьәләдә Халыкара фонд президенты, 

минем хатыным – Айтматова Мария Урматовна белән киңәшләшергә 

тәкъдим итәбез”.  

Әдип белән алар татар телендә аралашалар. Ч. Айтматов үзенең әби-

бабалары яшәгән җирләрне күрергә теләвен әйтә.  

2008 нче елда, Ч.Айтматовның 80 яшьлек юбилее якынлашкан 

көннәрдә, “Россия” телеканалы язучы турында “И дольше века длится день” 

дип исемләнгән документаль фильм әзерләргә уйлый. Әлеге ниятне 

тормышка ашыру өчен, әдипнең бабалары яшәгән Мәчкәрә авылына 

кайтырга булалар, ләкин юлда язучының хәле начарая һәм аны ашыгыч 

рәвештә Германия хастаханәсенә озаталар. 2008 нче елның июнь аенда 

Ч.Айтматов  шунда вафат була. Шулай итеп, язучы үзенең бабаларының 

каберләрен зыярат кылмыйча кала, ләкин шунысы куандыра: Ч.Айтматов 

вафат булганнан соң, Кукмара музее директоры Ләбүдә ханым Дәүләтшина 

аның каберенә Мәчкәрә авылыннан алынган туфракны салу бәхетенә 

иреште.  

Гимназиябезнең 2008 нче елдан Ч.Т.Айтматов исемен йөртүе, 

бертуган Комаровлар нигез салган итек фабрикасының бүгенге көндә дә 

гөрләп эшләве һәм үзенең товарын чит илләргә дә чыгаруы, ел саен 
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районыбызда Р.И.Үтәмешев исемендәге “Зур фәндә – минем урыным” дип 

исемләнгән конференция үтү, Мәчкәрә авылындагы Үтәмешевлар төзегән 

мәчеткә реставрация ясалып, бүгенге көндә кабат ишекләрен ачарга 

әзерләнүе, иң куанычлысы: районыбыз музееның Родыгиннарның йорты 

булган тарихи бинага урнашуы да төбәгебез халкының үткәнебезгә битараф 

булмавы турында сөйли. 

Тарихыбызны саклауда музейлар чиксез зур роль уйный. Шуңа күрә 

безгә музейларда ешрак булырга, аның эшчәнлеген үстерү өчен үзебезнең 

кулдан килгәнне эшләргә кирәк. Әби-бабаларыбыз үзләренең гаҗәеп 

гыйбрәтле бай тарихын, телебезне, гореф-гадәтләребезне түкми-чәчми безгә 

тапшырып калдырганнар икән, үз чиратыбызда без дә аларга бурычлы 

булмыйк: музейларда булып, укучыларыбызны да халкыбызның үткәне 

белән таныштырыйк, гадәт-йолаларны сакларга кирәклегенә төшендерик, 

үзебезнең тамырларыбызны барлап, нәсел шәҗәрәбезне төзик һәм аны 

киләчәк буыннарга тапшырыйк. Элекке тормыштан, әби-бабаларыбызның 

яшәү рәвешеннән үрнәк алу – хәзерге тормышта яшәргә өйрәнү дигән сүз 

ул. Шуңа күрә музей, чын мәгънәсендә, укучыларга өстәмә белем алу 

чыганагы, һәр укытучыга менә дигән иҗат лабораториясе булсын иде. 

 

 

Алсу Рәшит кызы Кәбирова,  

Балтач районы Сосна төп гомуми белем мәктәбенең  

тарих һәм җәмгыять белеме укытучысы 

 

“Туган якны өйрәнү” музее эшчәнлеге 

Кешелек нинди дәвердә яшәсә дә, җәмгыять күптөрле үсеш 

юлларының кайсын сайласа да, кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләрне 

көйләүдә төп рольне әхлак нормалары үти. Әхлаклы кеше яхшылыкны 

яманнан аера белә, кечкенәләрне рәнҗетми, өлкәннәрне хөрмәт итә, әти-

әнисен, туганнарын, туып-үскән нигезен ярата. Туган якны ярату хисе кеше 

үскән саен, Ватан белән горурлану хисенә әверелә бара. Әлеге укучыны чын 

патриот итеп тәрбияләү өчен җәмгыять, мәгариф системасы һәм гаилә 

шушы уңдырышлы туфракка тәрбия орлыкларын вакытында салырга тиеш. 

Бу бик әһәмиятле, чөнки укучыларыбызның бүген алган тәрбиясе – иртәгә 

дәүләтебезнең киләчәге. Бүген кәрәзле телефон, компьютер белән яхшы 

таныш, интернет челтәре аша һәртөрле мәгълүматны бик тиз таба алучы 

XXI гасыр укучыларын нәрсә белән булса да шаккаттыру бик кыен. Шушы 

чорда укучыларда гражданлык хисләре һәм патриотизм тәрбияләүдә музей 

педагогикасын куллану – отышлы алымнарның берсе дип саныйбыз. 

Патриот шәхес – милләтен яратучы, үз туган иленең гражданины булу 

белән горурланучы, Ватанының куркусыз каһарманы. Әлеге сыйфатларны 

коры сүзләр белән тәрбияләп булмый. Шуңа күрә без гражданлык һәм 

патриотлык хисләрен тәрбияләүне туган як тарихын, авыл топонимикасын, 

ономастикасын, аның тарихи шәхесләрен өйрәнүдән башларга кирәк дип 

саныйбыз. Укучыларда шушы сыйфатларны формалаштыруда 
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мәктәбебезнең “Туган якны өйрәнү” музееның әһәмияте зур. Мәктәп музее 

авыл, мәктәп тарихын өйрәтә, күренекле якташларыбызның тормыш юлы 

белән таныштыра. 

Безнең мәктәптә музей Сосна урта мәктәбе коллективы инициативасы 

белән 1998 нче елда оештырылды. “Татарстан Республикасы Мәгариф 

министрлыгы тарафыннан Балтач районы Сосна урта мәктәбенең туган 

якны өйрәнү музеена җәмгыятькә файдалы зур эзләнү-тикшерү эшләре алып 

барганы, кызыклы экспозицияләр (күргәзмә әсбаплар), укучыларга 

патриотик тәрбия бирүдәге уңышлары өчен 2004 елның 16 июнендә мәктәп 

музее исеме бирелде”. (№446 нчы таныклык. 16 июнь, 2004 ел.) 2013 елның 

29 октябрендә РФ Фән һәм мәгариф министрлыгының №15151 таныклыгы 

бирелде. Барлык экспонат һәм материаллар укытучылар коллективы, 

укучылар көче белән җыелды. Музей бүлмәсен эшләгәндә күп кенә 

авылдашлар ярдәм итте. Хәзерге көндә дә музей фонды төрле табылдыклар 

белән баеп тора. Музейны оештыруда Сосна урта мәктәбе укытучысы 

Ситдиков Габдулла Мөхәммәтгали улы башлап йөри, ул шулай ук 1998-2003 

елларда музей җитәкчесе булып тора. 2003 елдан башлап бүгенге көнгә 

кадәр музей җитәкчесе – Кабирова Алсу Рашит кызы. 

Сосна мәктәбендә урнашкан “Туган якны өйрәнү” музее кечкенә генә 

мәйданлы бүлмәдә урнашса да, бай мәгълүмат туплаган. Музейда түбәндәге 

исемдә стендлар бар: 

• “65 ел әрни ул ярам”; 

• “Социалистик Хезмәт Герое Нәфыйкова Сәрвәр Нәфыйк кызы”; 

• “Без тарихта эзлебез”; 

• “Халык хәтере мәңгелек”; 

• “Сосна мәгърифәт учагы”; 

• “Пионер тарихыннан”; 

• “РСФСРның атказанган укытучысы Шакиров Фатыйх Шакир улы”; 

• “Академик Мазһаров Әхмәт Мазһар улы”; 

• “Тарих юлы”; 

• “Күренекле кешеләр”; 

• “Хезмәт алдынгылары”; 

• “Хөрмәткә лаек хезмәт”; 

• “Республикада иң яхшылар”. 

Материал һәм экспонатлар стенд һәм витриналарда тәкъдим ителә. 

Авылыбыз туфрагы күп кенә сәләтле шәхесләрне тудырды. Соснада туып, 

данлыклы һөнәр ияләре булып киткән авылдашларыбыз турындагы 

материалларның күп өлеше витриналарда тупланган. Витриналарның төп 

тематикасы: 

• “Сосна авылы тарихыннан”; 

• “Билал Хәбибуллин”; 

• “Оркыя Хәбибуллина”; 

• “Галиева Асия, Абдуллин Фәрт”; 

• “Рамазанов Муллахмәт, Әминә”; 

• “Пенсионер укытучылар”; 
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• “Галлямов Рәдис”; 

• “Мостафин Рәшит”; 

• “Борынгы акчалар”; 

• “Сосна урта мәктәбе” 

Укучылар бүгенге көндә дә “Туган якны өйрәнү” музеена яңа 

экспонатлар алып килүләрен дәвам итәләр, яңа папкалар төзү, кызыклы 

тарихи мәгълүматлар туплау өстендә актив эшлиләр. Музей үзенең күптөрле 

экспонатлары белән кунакларны җәлеп итә. Шуларның кайберләре: 

• Борынгы хайваннарның сөякләре; 

• Үлчәүләрнең күп төрләре; 

• Күмер үтүкләре; 

• Самоварлар; 

• Борынгы акчалар; 

• Керосинка һәм керосин фонарьләренең төрләре; 

• Сәгатьләр һәм патефон һ.б. 

Татар кызлары элек-электән чибәр, тыйнак һәм кул эшләренә аеруча 

хирыс булулары белән аерылып торганнар. Музеебыздагы “Милли 

мәдәният” бүлегендә алар суккан кызыл башлы сөлгеләр, төн йокыларын 

калдырып чиккән ишек-тәрәзә кашагалары; кабатланмас бизәкле 

кулъяулыклар, челтәрле шәлләр урын алган. 

Музейдагы эшчәнлек “Мин һәм Ватаным” (Кабирова А.Р. 2008) 

авторлык программасына нигезләнеп алып барыла. Бу тәрбия программасы 

5 елга исәпләнгән һәм аның максаты: укучыларны Ватаныбыз патриотлары 

итеп тәрбияләү. Әлеге максатка ирешү юлында түбәндәге бурычлар үтәлә: 

• Укучыларны туган илнең кадерен белергә, яратырга, аның белән 

горурланырга өйрәтү; 

• Үз халкының традицияләрен саклау, культурасын өйрәтү; 

• Туган як тарихын, күренекле шәхесләрен өйрәнү; 

• Якты киләчәгебез өчен көрәшкән каһарманнарны онытмау. 

Программа 4 бүлектән тора: 

1. Минем Кече Ватаным музейлары. 

1) Музейлар белән танышу. 

Бу бүлекнең эчтәлеген тормышка ашыру өчен төрле музейлар белән 

танышабыз. Соңгы елларда түбәндәге музейларда булдык: 

• Арча районы Тукай-Кырлай авылында урнашкан “Тукай музее”; 

• Балтач районы Карадуган авылындагы “Себер тракты” музее; 

• Балтач районы Чепья авылындагы “Халыклар дуслыгы” музее; 

• Субаш урта мәктәбенең мәктәп музее; 

• Казан шәһәрендәге “Милли музей”; 

• Казан Кремле һ.б. 

2) Мәктәп музеенда экскурсияләр үткәрү. 

Музеебыз экскурсоводлары – мәктәп укучылары. Алар туган як 

тарихы белән башкаларны таныштыра. Музей кунаклары авыл тарихы, аның 

күренекле кешеләре, борынгы хезмәт кораллары белән нык кызыксыналар. 

Без мәктәпкә килгән барлык кунакларны да музейга чакырабыз. Алар үз 
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чиратларында безнең авылыбыз тарихы, аның үткәне, киләчәге турындагы 

уй-фикерләрен, теләкләрен әйтәләр; музейдагы дәфтәргә экскурсия 

турындагы фикерләрен язалар.  

2. Халкым традицияләренә хөрмәт. 

Патриотик тәрбия бирүдә укытучының роле гаять көчле. Дәресләр һәм 

музейдагы эшчәнлектән тыш, мәктәптәге дәрестән тыш тәрбия чараларының 

да патриотик тәрбия бирүгә әһәмияте зур. Бер чара да патриотик тәрбияне 

читләтеп үтмәскә тиеш. Мәсәлән, ел саен мәктәбебездә “Аҗаган” уены зур 

әзерлек белән үтә. 9 май – Җиңү көне һәйкәл янында сугыш һәм тыл 

ветераннары белән бергәләп бәйрәм ителә. Ел дәвамында укучылар һәйкәл 

янын җыештыра, ялгыз әби – бабайларга тимурга йөри. 4 ноябрь – 

Бердәмлек көне, 12 декабрь – РФ Конституциясе көне укучылар чыгышы 

белән мәктәп күләмендә билгеләп үтелә. Без тәрбия сәгатьләрендә 15 

октябрь – Хәтер көне, 23 февраль – Совет армиясе туган көн, 12 апрель – 

космонавтика көне, 9 декабрь – Ватан Геройлары турында әңгәмәләр, 

викториналар оештырабыз. Авылыбызда Социалистик Хезмәт Герое – 

тимерче булып эшләгән Нәфыйкова Сәрвәр апа яшәве белән чиксез 

горурланабыз! Җиңү көне якынлашкан көннәрдә Бөек Ватан сугышы 

ветераннары, тыл хезмәтчәннәре белән очрашулар, әдәби-музыкаль кичәләр 

аеруча җанлы үтә. Экскурсияләр исә укучыларны уйланырга мәҗбүр итә. 

Бөек Ватан сугышында катнашып, Невель шәһәрен азат итүдә батырларча 

һәлак булган авылдашыбыз – Билал Хәбибуллин урамына экскурсиягә 

бардык, апасы белән очрашып, өстәмә мәгьлүматлар алдык. 

3. Гаилә тарихы. 

Укучыларга патриотик тәрбия бирүдә нәсел агачы төзү, гаилә тарихын язу 

да кирәкле гамәл дип саныйбыз. Әби-бабай, туганнарым кем булган, нәрсә 

белән шөгыльләнгән? Әти-әни һөнәр сайлаганда гаилә традицияләренә 

тугры калганмы? Минем гаиләм авыл, район тарихында нинди урын тота, 

нәселем кемгә килеп тоташа? Шәҗәрә төзүче бала шушы сораулар өстендә 

уйланмыйча калмый. Ел саен мәктәбебездә укучылар арасында шәҗәрәләр 

конкурсы уздырыла. Балалар әти – әниләре, әби – бабайлары белән бергәләп 

әлеге эшкә алыналар. Иң яхшы эшләр музейда үз урынын таба. Хәсәнова 

Айгөл, Газизова Фирүзә, Габдрахманова Гүзәл, Сабитова Зөһрә, “Гаиләм 

тарихы – күпгасырлык Ватаным тарихының бер бите” район фәнни – гамәли 

конференциясендә катнашып, призлы урыннар яуладылар. Шулай ук 

“Мәгариф” журналы оештырган “Шәҗәрә төзи беләсезме?” конкурсында 

катнашып җиңделәр һәм Милли музейга бүләкләү тантанасына чакыру 

алдылар. Шәҗәрә төзү, гаилә тарихын язу укучыны үз династиясе вәкиле 

булуы белән чиксез горурландыра. 

4. Туган як тарихы. 

Изгеләр чишмәсе, Усаклык урманы, Аю күле, Кәбеш елгасы, Сукалаган 

тау… Исемнәре дә көйгә салынырлык шул туган ягым табигатенең! Кышкы 

бәс сарган ак каеннарны, җир җиләкле тау итәкләрен, шомыртлы 

әрәмәлекне яратмый мөмкин түгел! Иҗат әһелләрен илһамландырган, туган 

яктан читтә яшәүчеләрнең төшләренә кереп азаплаган туган як бит ул! Үз 
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авылы табигатен яраткан шәхес кенә Җир шарының глобаль 

проблемаларына битараф калмас.  

Сосна – район үзәге Балтачтан 5 чакрым ераклыкта урнашкан зур, 

матур авыл. Борынгы чорда бу урында мари кабиләләре яшәгән. Себрәч 

басуындагы “Чирмеш зираты” шуның дәлиле булып тора. Авылга исем 

бирелү дә мари сөйләменнән алынган. Сосна – инешле авыл дип тәрҗемә 

ителә. Татарлар бирегә Аксак Тимер Идел Болгарын җимергәннән соң һәм 

XVI гасырда Иван Грозный Казан ханлыгын яулап алгач, Казан артыннан – 

Мәтәскә авылыннан күчеп килгәннәр. Бабаларыбыз, урманнарны төпләп, 

игенчелек белән шөгыльләнгәннәр, базарда икмәк, он, ярма сатып көн 

иткәннәр. 

“Балтач – Чепья юлы авылыбызны ике өлешкә бүлә: Югары һәм Түбән 

Сосна. Элек Югары Соснаны Каменный Ключ, ә Түбән Соснаны Кучукова 

Сосна дип атаганнар. Алар ике аерым авыл булган. 1742 нче елда Сосна 

авылында 90 хуҗалык, өч агач мәчет була. 1811 елда – 248 хуҗалык булып, 

3 җәмигъ мәчете һәм 2 бишвакыт намаз мәчете эшләгән. Соснадан Бакча 

һәм Сосна Пүчинкәсе авыллары аерылып чыккач, авылыбыз райондагы иң 

зур авыл булудан туктый” (Балтач энциклопедиясе. – Казан: 2010. – 353 б.).  

Бүгенге көндә авылыбызда 1100 кеше яши. Сосна авылы хаклы 

рәвештә үзенең ул-кызлары белән горурлана ала. Төрле елларда авылыбызда 

туып, мактаулы һөнәр ияләре булып киткән шәхесләребез бик күп. Менә 

аларның берничәсе: 

1. Галиев Хуҗа – фин, Бөек Ватан сугышларында катнаша, “Кызыл 

Йолдыз” ордены белән бүләкләнә.  

2. Габидуллина Әсмабикә – 35 ел мәдәният йорты мөдире булып эшли.  

3. Мазһаров Әхмәт – техник фәннәр докторы, профессор, ТР атказанган 

химигы. ТР Фәннәр Академиясе президенты. 

4. Мостафин Рашит – Татар Дәүләт җыр – бию ансамбленең баянчысы. 

1986 нчы елда “Татарстанның атказанган артисты” исеме бирелә. 

5. Хәйруллин Солтан – Россия Федерациясенең почетлы химигы. Уфада 

“УЗЭМИК” акционерлык җәмгыятенең генераль директоры. 

6. Фәрхетдинова Фирдәүсә – Балтач мех фабрикасы директоры. 

7. Газизов Әнис һәм Газизов Фәнисләр ТДГПУның физик культура 

факультетында укыталар.  

8. Хәлимов Рәис һәм Хәлимов Разый – атаклы очучылар. 

9. Абдуллин Илдар – КДУның химия факультетында укытты. 

10. Зарипов Фәрит – Екатеринбург шәһәрендә төзелеш оешмасында 

генераль директор урынбасары. “Россия Федерациясенең мактаулы төзүче” 

исеменә лаек була. 

Без укытып, тәрбия биргән укучылар туган илен яратучы булып үсә 

икән, димәк, хезмәтебез бушка китмәгән: дәресләрдә, дәрестән тыш 

чараларда, музей эшчәнлегенә укучыларны җәлеп иткәндә дөрес юнәлешләр 

сайлаганбыз. Туган як тарихын, күренекле якташларның каһарманлык юлын 

өйрәнеп, укучыларны алар кебек булырга өндәгәнбез бит! Нәтиҗә ясап 

әйтәсе килә: патриотлар булып тумыйлар, патриотлар булып формалашалар. 
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Музей эшчәнлеге белән кайнап үскән буын киләчәктә, һичшиксез, үзенең 

Россия гражданины булуы белән горурланачак! 

 

Әлфинур Нуретдин кызы Низамиева,  

Биектау районы Айбаш гомуми урта белем бирү  

мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

“Әдәби Дөбьяз ягына сәяхәт” темасына дәрес эшкәртмәсе 

Тема. Әдәби Дөбьяз ягына сәяхәт.  

Дәреснең максаты. 1) Укучыларны Биектау районы  Дөбьяз 

җирлегендә туган әдипләрнең – прозаиклар һәм шагыйрьләрнең тормыш 

юллары һәм иҗатлары белән якыннанрак таныштыру. 

2) Укучыларның дөньяга карашларын киңәйтү, белемнәрен тирәнәйтү, 

сәнгатьле уку, фикер алышу күнекмәләрен үстерү. 

3) Яшь буынга рухи-әхлакый тәрбия бирү, укучыларның патриотик 

хисләрен тирәнәйтү. 

Җиһазлау. Экран, компьютер, проектор. 

Материаллар. Әдипләрнең портретлары, китаплар күргәзмәсе, 

“Салават күпере” журналы, “Сабантуй” газетасы, “Татар театры 

антологиясе”; интернет-ресурслардан: Таткнигофонд сайты, “Әдипләребез”, 

“Балачак әдипләре” китабының электрон варианты, видеофильмнар, 

презентация, җыр дисклары. 

Дәрес тибы. Яңа белемнәрне үзләштерү. 

Дәрес формасы. Дәрес-экскурсия. 

Дәрес планы. 

1. Укытучы-экскурсоводның кереш сүзе. 

2. Элеккеге Дөбьяз районына экскурсиягә кузгалу. 

3. Мәмдәл авылына сәяхәт. Х.Вахит, С.Шәмси, Л.Сабирова-Гыймадиева, 

И.Сабиров турында сөйләү, әсәрләре белән танышу.  

4. Битаман мәктәбенә сәяхәт. Г.Мөхәмитшин, А.Хәсәнов, З.Хөснияр, 

Р.Корбан, Г.Шәрәфи, А.Гыймадиев турында сөйләү, әсәрләре белән 

танышу. 

5. Рефлексия. Экскурсиядән алган тәэсирләр белән уртаклашу. Дәресне 

йомгаклау. 

Дәреснең барышы. 

Укытучы-экскурсовод. Хәерле көн, кадерле укучылар! Бүгенге 

дәресебезне сәяхәттән башка күз алдына китереп булмаслыгын аңлап, мин 

читтән торып экскурсия ясарга булдым. Сез миңа ярдәм итәрсез, дип 

уйлыйм. Татар әдәбиятына үзенең талантларын үстереп биргән Ашыт 

буйларын, Мәмдәл якларын, Кече Кавал ярларын, Суксу, Ташсу  тауларын 

бер күреп кайтыйк әле, дусларым.   

Сәяхәткә кузгалу урыны – Казан-Дөбьяз юлының Әлдермеш 

тукталышы. Соңгы елларда Биектау районында юллар төзелешенә зур 

игътибар бирелә, шуңа күрә кайдан кузгалсак та, танышасы төбәгебезгә 

барып җитә алырбыз, дип ышанам.  
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1 слайдта Мәмдәл авылы күренеше. XIX гасырда ук татар мәгарифенә 

күренекле укытучы Мөхәммәтгали Мәхмүдовны үстереп биргән Селәңгер 

авылы  Мәмдәлгә кергәндә уң кул якта кала. Билгеле, анда хәзер авыл юк, 

зират кына торып калган. Мөхәммәтгали Мәхмүдов кебек галимнәр 

турында аерым дәрестә сөйләшербез, укучылар.  

Мәмдәл турында җырдан өзек яңгырый.  

Татар драматургиясенә Г.Тукай премиясе лауреаты, танылган сәхнә 

әсәрләре авторы Хәй Вахитны биргән төбәккә килеп җиттек, балалар.  

2 слайдта Хәй Вахитның портреты, китаплары, спектакльләрдән 

күренешләр. 

Хәй Вахит (Габделхәй Каюм улы Вахитов) 1918 елның 2 декабрендә 

Казан губернасы Арча өязе Мәмдәл авылында урта хәлле крестьян 

гаиләсендә туа. 1934 елда җидееллык мәктәпне тәмамлагач, Казанга килеп, 

Театр техникумына укырга керә. 1937-1940 елларда музыка училищесында 

укый. Училищены тәмамлап, бераз вакыт Республика җыр-бию ансамблендә 

җырчы булып эшләгәннән соң, 1941 елда X. Вахит армиягә алына. Ул башта 

Совет Армиясе җыр-бию ансамблендә җырчы булып хезмәт итә, соңыннан 

разведчик-артиллерист сыйфатында Белоруссия фронтында барган каты 

сугышларда катнаша, совет гаскәрләре белән бергә Польшага хәтле 

сугышчан юл уза. 1945 елның ноябрендә X. Вахит Казан дәүләт 

консерваториясенең теория-тарих факультетына укырга керә һәм аны 1951 

елда тәмамлап чыга. 1956-1958 елларда Мәскәүдә СССР Язучылар союзы 

каршындагы Югары әдәби курсларда укый. Шул вакыттан алып гомеренең 

соңгы көннәренә кадәр ул, профессиональ язучы буларак, фәкать иҗат эше 

белән генә шөгыльләнә. 

X. Вахит сугышка кадәр үк яза башлый. X. Вахитны язучы итеп 

таныткан җанр — драматургия. Аның “Беренче мәхәббәт” (1960), “Рәхим 

итегез!” (1961), “Кайда соң син?” (1963), “Карлыгач канат кага” (1965), 

“Соңгы хат” (1966), “Күк капусы ачылса” (1967), “Туй алдыннан” (1969), 

“Мәхәббәтең чын булса” (1972), “Давыл” (1973), “Ике килен-килендәш” 

(1976), “Ялгышасың, Нәзирә!”(1976), “Оныта алмасаң нишләрсең” (1977) 

кебек пьесалары зур уңышка ирешә. 1960 елда “Беренче мәхәббәт” драмасы 

буенча Татар дәүләт академия театры сәхнәсендә куелган спектакль өчен 

әсәрнең авторы X. Вахит һәм Режиссер Рифгать Бикчәнтәев Татарстан 

АССРның Г. Тукай исемендәге Дәүләт премиясенә лаек булалар.  

X. Вахит опера либреттолары һәм музыкаль комедияләр авторы 

буларак та билгеле. Аның “Самат”, “Дим буенда”, “Җиһангир”, “Наемщик” 

(Т. Гыйззәт драматик поэмасы буенча) дигән опера либреттолары һәм 

“Мәхәббәт җыры”, “Кияүләр” (1975) исемле музыкаль комедияләре бар. 

Хәзерге вакытта “Кияүләр” әсәре буенча куелган спектакль К.Тинчурин 

исемендәге театрда зур уңыш белән бара. 

X. Вахит 1978 елның 7 июлендә вафат була. 

(“Татар театры антологиясе”ннән Х.Вахитның бер әсәре буенча 

куелган спектакленнән өзек күрсәтелә). 



91 

Укытучы-экскурсовод. Мәмдәлнең күршесендә генә урнашкан 

Юртыш авылына керми китсәк, С.Шәмси үпкәләячәк, укучылар.  

3 слайдта С.Шәмси портреты, китаплары, Юртыш авылындагы йорты 

күрсәтелә. Укытучы Солтан Шәмсинең тормыш юлы һәм иҗаты белән 

таныштыра. 

Укытучы-экскурсовод. Юртыш авылында ике авыл өчен төзелгән 

урта мәктәп урнашкан. Мәктәп үзенең элеккеге укучылары – апалы-энеле 

Л.Сабирова-Гыймадиева һәм И.Сабировлар турында истәлекләрне кадерләп 

саклый. Бу мәктәпкә кунакка С.Сәйдәшев тә килгән. Элек Мәмдәл волость 

үзәге булып торган.  Тирә-якта дан тоткан бердәнбер урта мәктәп тә шушы 

авылда гына булган. Хәзер чираттагы слайдка күз салыйк, укучылар.  

4 слайдта Л.Сабирова-Гыймадиеваның портреты, китап тышлыклары 

күрсәтелә.  

Балалар язучысы Ләлә Нәгыйм кызы Сабирова (Гыймадиева) 1947 

елның 1 мартында Татарстанның Дөбьяз районы Мәмдәл авылында туган. 

1964 елда Мәмдәл урта мәктәбен тәмамлаганнан соң, Казан дәүләт 

университетының тарих-филология факультетында югары белем ала, ике ел 

“Татарстан яшьләре” газетасында әдәби хезмәткәр, 1971 елдан 1988 елга 

кадәр (унҗиде ел!) Биектау районының Олы Битаман авылы урта 

мәктәбендә тел-әдәбият укытучысы һәм тәрбия эшләре буенча директор 

урынбасары булып эшли. 1988 елдан Л. Сабирова — янәдән Казанда: “Яшь 

ленинчы” (1990 елдан “Сабантуй”) газетасында әүвәл әдәби хезмәткәр, 

аннары җаваплы сәркәтиб һәм баш мөхәррир урынбасары вазифаларын 

башкара.  

Аның нәниләр өчен язган кыска хикәяләр тупланмасы беренче тапкыр 

1964 елда “Тылсымлы таяк” исемле күмәк җыентыкта урнаштырыла, 1986 

һәм 1999 елларда исә Татарстан китап нәшриятында “Кызарган алмалар” 

һәм “Мыеклы фәрештә” исемле ике мөстәкыйль китабы дөнья күрә. Ләлә 

Сабирова 1997 елда Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән 

мактаулы исемгә лаек була. 

Укытучы-экскурсовод. Ләлә Сабированың энесе Ирек Сабиров 

турында да берничә сүз әйтергә кирәк. Чиләбе өлкәсе Татар иҗтимагый 

үзәге рәисе урынбасары булып эшләүче милләтпәрвәр кеше дә ул. (Ирек 

Нәгыйм улы Сабиров турында сөйләнә.) 

Укытучы-экскурсовод. Мәмдәл ягының күренекле шәхесләре белән 

танышуны тәмамлап, юлга кузгалыйк, укучылар. Безнең максат – Дөбьяз 

аша Битаман якларына, ямьле Ашыт буйларына бару. Туган халкыбызга 

талантлы уллар, кызлар биргән Казан арты дип атала безнең яклар, 

укучылар.  Аңа кадәр Кече Кавалда читтән торып кына кунак булып 

киләбез. 

5 слайдта Кече Кавал авылы күренеше, Альберт Хәсәнов портреты, 

китаплары күрсәтелә. 

Кече Кавал авылында укытучы гаиләсендә туып,  Дөбъяз урта 

мәктәбендә белем алган Альберт Хәсәнов белән без хаклы рәвештә 

горурланабыз. Әтисе шушы авылда туган Галимҗан Баруди да – безнең 
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горурлыгыбыз. Югары уку йортларына тиң булган “Мөхәммәдия” 

мәдрәсәсе мөдәррисе ул Г. Баруди.  

Альберт Барый улы Хәсәнов 1937 елның 1 декабрендә Татарстанның 

Биектау районы Кече Кавал авылында укытучы гаиләсендә туган. Дөбъяз 

урта мәктәбен тәмамлаганнан соң, 1956 елда Казан дәүләт педагогия 

институтына укырга керә. 1961 елда Лениногорск шәһәренә эшкә җибәрелә. 

“Ильич васыятьләре” газета редакциясендә әдәби хезмәткәр, Лениногорск 

телестудиясендә һәм радиосында соңгы хәбәрләр бүлеге редакторы булып 

эшли. “Озын аяк” исемле беренче хикәяләр җыентыгы 1966 елда дөнья күрә. 

Хәзер язучының, очерк җыентыклары белән бергә, 20 якын басма китабы 

бар.  

Китаплары рус, башкорт, украин, литва, әрмән, вьетнам, кытай 

телләренә тәрҗемә ителә. А.Хәсәнов күп еллар буе Лениногорск шәһәре 

иҗат яшьләренең “Чишмә” исемле әдәби берләшмәсенә җитәкчелек итә. 

А.Хәсәнов Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре (1994), Шамил 

Бикчурин һәм Саҗидә Сөләйманова (2007) исемендәге премияләр лауреаты. 

Укытучы-экскурсовод. Элеккеге район үзәге булган Дөбьязга 

туктап,  Солабаш авылына кереп чыкмасак, бу авылның нинди талантлар 

биргәнен белми калабыз, укучылар. Беренче татар операсының авторы 

Солтан Габәши – шушы авылныкы. Аның авылдашы әдип 

Г.Мөхәмитшинның тормышы һәм иҗат юлы белән танышырбыз. 

6 слайдта Солабаш авылы күренеше, Галим Мөхәмитшин портреты. 

Укытучы-экскурсовод. Юлыбызны дәвам итәбез, укучылар. 

Китапларын сез яратып укыган язучыларыбызны тудырган Ашыт буйларын 

әйләнеп килик әле. 7 слайдта Олы Битаман, Кече Битаман, Бикнарат 

авыллары күренешләре, Ашыт елгасы рәсеме күрсәтелә. (Битаман турында 

җыр яңгырый) 

8 слайдта Р.Корбан, Г.Шәрәфи, А.Гыймадиев, З.Хөснияр портретлары 

күрсәтелә һәм укучыларга сорау бирелә: Сез бу әдипләрне таныйсызмы? 

(Укучылар җавап бирәләр, Г.Шәрәфине укытучы әйтеп җибәрә.) 

Укытучы-экскурсовод. Әйе, укучылар, бик дөрес әйттегез. Сезнең 

өчен шигырьләр, пьесалар, кызыклы хикәяләр язучы Р.Корбан һәм 

А.Гыймадиевны, сез яраткан “Салават күпере” журналын чыгаручы 

З.Хөсниярны  белми мөмкин түгел. Ә хәзер сүзне үзегезгә бирәбез. 

(Укучылар бу шәхесләр белән  аерым-аерым таныштыралар, шигырьләрен 

сөйлиләр, “Әкият” курчак театры куйган спектакльләр турында әйтәләр, 

хикәяләреннән өзекләр укыйлар).  

Г.Шәрәфи белән үзем таныштырам, укучылар. 

Рефлексия. Укучылар, Битаман төбәгеннән чыккан әдипләрне нәрсә 

берләштерә, әйтеп карагыз әле? (Балалар өчен әсәрләрне күп итеп язу) 

Укытучы-экскурсовод. Дәрес-сәяхәтебез ахырына якынлашты, 

укучылар. Экскурсиябезне Азат абый Зыятдинов шигыре белән 

тәмамлыйбыз. Киләсе дәресләребез мәгърифәтче, рәссам, артист 

якташларыбызга багышлана. Игътибарыгыз, әзерлегегез өчен рәхмәт, 

укучылар. 
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Миләүшә Рафис кызы Зарипова,  

Арча районы Яңа Кырлай урта гомуми белем  

мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Класстан тыш уку дәресләрендә Г.Ахунов иҗатын өйрәнү 

Мин татар әдәбияты дәресләрендә “Класстан тыш уку дәресләрендә 

Арча ягы язучылары иҗатын өйрәнү” дигән тема өстендә эшлим. Туган як – 

гомер-гомергә кешеләр өчен илһам чыганагы, яшәргә көч һәм дәрт бирүче 

күңел маягы. Шуңа күрә бу орлыкларны бала күңеленә кечкенәдән салырга 

кирәк. Безнең туган ягыбыз – Арча төбәге. Арча төбәгенең шифалы 

туфрагында туып-үскән һәм хәзер исемнәре Татарстанга гына түгел, хәтта 

башка милләтләргә дә билгеле булган данлы якташларыбыз белән хаклы 

рәвештә горурланабыз. Шулар арасында милләтебез язмышы, аның киләчәге 

турында уйланып, халкыбызның рухи дөньясын баетуда зур хезмәт итүче 

әдипләребез дә лаеклы урын били. 

Укытучыларның бүгенге көндә иң зур бурычы, бәхәссез, якташ 

әдипләрнең әсәрләрен укучылар күңеленә җиткерү, алар иҗаты белән 

кызыксындыру, өйрәнү омтылышын тәрбияләү һәм, шул эшне башкарып, 

талантлы якташлары белән горурлык, ватанпәрвәрлек хисен үстерү, 

камилләштерү. Программа районыбызда үсеп чыккан язучыларның тормыш 

юлы һәм иҗатына, районыбызның әдәбият тарихына нигезләнә.  

Укучыларыбыз язучы, шагыйрьләрнең һәрберсен үзенә хас 

үзенчәлекләре, иҗади алымнары белән истә калдыралар.  

Г.Ахунов иҗатын өйрәнүгә программаларда күп дәрес каралмаган. 

Олпат язучыбызның ике әсәре генә моңа кадәр әдәбият дәресләрендә 

өйрәнелеп килде. Авторлык программама мин аның тагын өч әсәрен 

керттем. Алар – “Йолдызлар калка” автобиографик повесте, “Акчарлаклар” 

драмасы һәм “Идел кызы” романы. “Йолдызлар калка” автобиографик 

повестен өйрәнү дәресенең үрнәген сезгә дә тәкъдим итәм. 

Тема: Г.Ахуновның тәрҗемәи хәле, “Йолдызлар калка” автобиографик 

повесте. 

Максат: 1. Язучының тормыш юлы һәм иҗаты белән әсәр аша 

таныштыру. 

2. “Йолдызлар калка” повестен өйрәнү. 

3. Бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен үстерү. 

4. Укучыларда мәрхәмәтлелек сыйфатлары тәрбияләү. 

Җиһазлау: Г.Ахуновның портреты, китаплары күргәзмәсе, презентация.  

Дәрес барышы. 

1.Оештыру. 

Сыйныфта уңай психологик халәт тудыру. 

2. Өй эшен тикшерү. 

Укып килгән бүлекләр буенча фикер алышу үткәрелә. Г.Ахуновның 

биографиясенә, иҗатына кагылышлы сорауларга җаваплар алына. 
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Укытучы. Г.Ахуновның язучы булып китүенә нинди сәбәпләр 

этәргеч булган? Ул нинди әсәрләр язган? Мисаллар китерегез. 

Көтелгән җавап: туган ягын бик яратуы, татар халкының үткәне, 

хәзерге хәле, киләчәге турында уйланулары, борчылуы аны язучы иткән. Ул 

“Хәзинә”, “Чикләвек төше”, “Олы юлга сәяхәт”, “Ардуан батыр”, “Без бит 

Арча яклары”, “Идел кызы” кебек зур күләмле әсәрләр иҗат итте. 

Укытучы. Язучы Г.Ахуновның үз сүзләре белән әйтсәк: “Ул 

әсәрләрен очраклы вакыйгалар тәэсирендә генә, “язарга кирәк” булуы 

аркасында гына язмый, юк. Нәрсәдер аны борчый, дулкынландыра. 

Нәрсәдер күңелен җәрәхәтли яки сөендереп, тетрәндереп уза икән, шул 

хакта һәм бары шуннан соң гына аңарда ул вакыйгага үзенең шәхси 

мөнәсәбәтен, үз сүзен әйтү теләге уяна”. 

3. Актуальләштерү.  
Укытучы. Кадерле укучылар, бу дәрестә без дөньяда иң күркәм зат 

буларак яратылган кеше һәм кешелек сыйфатлары турында сөйләшербез. 

Г.Ахунов балачагыннан тормышта бик күп авырлыклар күргән кеше. Ләкин 

аңа һәрвакыт яхшы кешеләр очрый, алар аңа бик нык ярдәм итәләр. 

Г.Ахунов та бу кешеләр турында үзенең әсәрләрендә җылы хисләр белән 

искә ала. Бүгенге дәресебездә төркемнәргә бүленеп эшләрбез. Һәр төркемгә 

язучының “Йолдызлар калка” әсәреннән бер чорны өйрәнергә бирелгән иде. 

Сөйләгән вакытта Г.Ахунов янында булган яхшы кешеләр турында киңрәк 

тукталсагыз иде. 

4.Уку мәсьәләсен чишү. 

Укытучы. “Татарстанда Тукай Казан арты дип билгеләгән бер як бар. 

Себер тимер юлы белән Казаннан алтмыш чакрымнар киткәч, Арча булыр. 

Автобуска утырып шул чама баргач, Кенәрләр, Әтнәләр булыр. Әнә шул 

инде ул – Казан арты. Дан булып җырларга кергән Иделләре, Агыйделләре, 

Чулманнары да юк аның, көмеш күлләре дә күренми. Әмма урманнары бик 

матур, кешеләре киң күңелле. Булдыклылык, тырышлык дисәң, аларга тиң 

бар микән?! Нәкъ Казан артында, Арча белән Балтач арасында, тау башына 

менеп кунаклаган унөч кенә йортлы Кечкенә Өчиле авылы бар иде. Өч йөз 

ел буе яшәп тә унөч өйдән артмаганга, кешеләр аны шүрәле каргаган дип 

йөртәләр иде. Әнә шул Кечкенә Өчиленең урта хәлле крестьяны Ахунҗан 

гаиләсендә өченче бала булып мин дөньяга килгәнмен”, – дип яза башлый 

ул үзенең әсәрен. 

1 нче төркем укучыларга Г.Ахуновның балачагы турында 

сөйләргә бирелә. Алар үзләренең чыгышларында кечкенә, авыру 

Гарифны бик авырлык белән аякка бастырган әнисе Бибинур, авыр 

вакытларында үзенә сыендырган Алма апасы, беренче укытучылары, 

үги әтисе Нурулла абый турында сөйлиләр. 

2 нче төркем укучыларга Г.Ахуновның сугыш елларында күргән 

авырлыклары турында сөйләргә бирелә. 

Гарифҗан җиденче классны тәмамлагач, Арча педучилищесында укый 

башлый. Балачагы-яшьлеге сугыш елларына туры килгәннәр яхшы белә: ул 

чорда җан асрау, бигрәк тә ишле гаилә өчен, тоташ көрәш иде. Гариф та 
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педучилищены ташлап кайтырга мәҗбүр була. Колхоз хезмәт көненә 

түләми, өләшсә, граммлап кына ашлык өләшә. Ә ашарга көн дә кирәк. 

Ачлык үзәккә үткәнгә, тәмам йончыган гаиләнең хәле бик мөшкелләнә. 

Гарифны бригадир итеп куялар. Аны “бер күтәрәм бәрәңге алып кайтканда 

тотылды” дип, бер гаепсезгә өч елга ирегеннән мәхрүм итәләр. Ерак 

Көнчыгыштагы хезмәт белән төзәтү лагереннан әйләнеп кайткач, өзелгән 

укуын дәвам итәрлек һәм яшәү дәртен югалтмаслык көч таба егет. Кыен 

ашап үскәнгә, теш-тырнагы белән ябышып, тырышып яшәргә, системага 

яраклашырга да өйрәнгәндер ул. Ятимлек яшәргә тырышу сәләтен дә нык 

тәрбияләгән. Ләкин һаман да юлында очраган мәрхәмәтле кешеләр турында 

әйтми калып булмый. Колониядә тәрбия начальнигы Иван Михайлович, 

төрмәдән кайтканда аларны үз яннарына сыендыручы солдатлар вакытында 

аңа ярдәм кулы сузмаган булсалар, татар әдәбиятында Гариф Ахунов исемле 

йолдыз калыкмаган да булыр иде. 

Г.Ахуновның менә шундый матур сүзләре бар: “Дөньяда ике могҗиза 

бар – берсе – Чишмә, икенчесе – Әлифба”. Әлифба авторы Рәмзия Вәлитова 

төрмә шулпасы чөмергән Гарифны яңадан Арча педучилищесына кайтаруга 

күп көч куя. Бу гамәл ул чорда – үзе үк зур батырлык сорый. Гариф Ахунов 

Арча педучилищесын яхшы билгеләренә генә тәмамлый. 

3 нче төркем укучыларга Г.Ахуновның рәсем ясарга яратуы 

турында сөйләргә бирелә. 

Аның турыда: “Язудан арыса, кулына пумала алып, табигатьнең матур 

күренешләрен киндергә төшерә”, – дигәннәр. Г. Ахуновның икенче яраткан 

шөгыле – сынлы сәнгатьтәге иҗаты. 

Әйе, ул, язудан арыса, кулына пумала ала. Сынлы сәнгать серләрен 

шактый үзләштергән һәвәскәр рәссам киндердә пумаласын ышанычлы йөртә 

– озакламый киндердә күңелне җәлеп иткән табигать күренеше пәйда була. 

Әдип беренче сыйныфтан ук рәсем ясый, авылда таң ату, кояш 

баюларны күзәтеп яши. Табигатьнең әнә шундый гүзәл мизгелләре, 

гомерлеккә онытылмас булып, балачактан ук күңел түренә кереп урнашалар. 

Яшүсмер Гариф Бөек Ватан сугышы елларында Красноярск краеның 

Березовка бистәсенә балигъ булмаган балалар колониясенә җибәрелә. Анда 

ул буяучылар бригадасын җитәкли. Рәссам Александр Краснов аны рәсем 

ясау серләренә өйрәтә. Колониядә тәрбия начальнигы Иван Михайлович аңа 

бөтен мөмкинлекләрне тудыра. 

Язучының эш бүлмәсендәге диварда “Туган авылым Өчиле” дигән 

картина эленеп торган. Автор анда Казансу елгасының текә ярыннан арырак 

урнашкан авылны сурәтли. Каләм остасының табигатьне яратуы, аның 

тылсымлы мизгелләрен җаны аша кичерүе, үзен табигать баласы итеп тоюы 

картиналарыннан да күренә. 

4 нче төркем укучыларга язучының беренче иҗат тәҗрибәләре 

турында сөйләргә бирелә. Бу чорда да аңа ярдәмгә килүче, аны 

ачлыктан аралаучы чуаш егетләре, аны “Совет әдәбияты” журналына 

эшкә урнаштыручы Гази Кашшафка басым ясала. 
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Г.Ахуновның язучы буларак беренче иҗат тәҗрибәләре студентлык 

елларына туры килә. 1951 елда “Үсү юлы” альманахында яшь авторның 

“Галләм сорау бирә” исемле тәүге хикәясе басыла. Ул шулай ук газета-

журналларда очерклары, рецензия һәм әдәби тәнкыйть мәкаләләре белән 

күренә башлый. Шул ук 1951 елда, университетның соңгы курсында укыган 

чагында, аны “Совет әдәбияты” (хәзерге “Казан утлары”) журналы 

редакциясенә әдәби хезмәткәр итеп эшкә алалар. Мондагы хезмәтен ул 

университетны тәмамлап чыкканнан соң да дәвам иттерә – алты ел буе анда 

әдәби хезмәткәр, проза бүлеге мөдире һәм журналның җаваплы сәркатибе 

вазифаларын башкара. Бу елларда ул күп кенә хикәяләрен, беренче күләмле 

әсәре булган “Яшьлек яме” (1955) повестен иҗат итә. 

5. Нәтиҗә ясау. 

Укытучы. Аның унбиш телдә 57 китабы дөнья күрде. Әдипнең 

җәмәгать эшчәнлеге дә киң колачлы. Ул ике мәртәбә СССР Верховный 

Советына депутат булып сайланды. Элекке Союз вакытында унҗиде төрле 

җәмәгать эше алып барды. Аларның күбесе ил күләмендәге бик мәртәбәле, 

җаваплы эшләр иде. СССР һәм РСФСР Язучылары союзы секретаре, 

Татарстан Язучылар берлеге җитәкчесе булды. Еракларга танылган язучы, 

тормыш университетының түбән баскычыннан күтәрелеп, остаз дәрәҗәсенә 

ирешкән икән, бу – аның дистәләрчә еллар буена уй-фикерләрен, теләк-

омтылышларын даими рәвештә гамәлгә ашыра баруы дигән сүз. Шул ук 

вакытта бу – аны чолгап алган кешеләрнең чын мәгънәсендә аңа ярдәм 

итәргә атлыгып торулары. 

6. Рефлексия. 

Укытучы. Укучылар, шулай итеп, бүгенге дәрестә без нәрсәләр 

турында сөйләштек? 

Көтелгән җавап. Бу дәрестә без кешелеклелек сыйфатлары турында 

сөйләштек. Дөньяда һәр кеше үзе яшәгән тирәлеккә, үзен чолгап алган 

кешеләргә, табигатькә карата игътибарлы һәм сакчыл булырга тиеш. Гариф 

Ахуновның “Йолдызлар калка” исемле автобиографик повесте безгә шуны 

аңларга ярдәм итте. 

7. Өй эше бирү. 

Кешелеклелек турында кечкенә генә хикәя язып килергә.  

8. Йомгаклау. 

Укытучы: Укучылар, бүгенге дәрестә актив катнашканнарга билгеләр 

куям. (Билгеләр куела). Дәрес тәмам, хушыгыз. 

 

 

Алсу Вазыйх кызы Фәйзиева,  

Арча районы Апаз урта гомуми белем мәктәбенең  

татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Балаларыбыз белемле һәм тәрбияле булсын 

Җәмгыятебез социаль һәм икътисадый үзгәрешләр кичергән заманда, 

шәхеснең белемлелеге белән тәрбиялелеге арасында бәйләнеш өзелә бара. 
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Балаларның, үсмерләрнең үз-үзләрен тотышларындагы тупаслыклар, 

кешеләр белән аралашуларындагы кимчелекләр һәммәбезне борчый. Бөек 

мәгърифәтче Ризаэтдин Фәхретдиннең бик мәгънәле юллары бар: 

“Җәмгыятькә файдалы, чын кеше булу өчен, белемле булу гына аз, яхшы 

холыклы да булырга кирәк”. Мәгълүм ки, кешене яман эшләрдән 

белемлелеге генә түгел, бәлки әхлак тәрбиясе, әдәплелеге, намуслылыгы 

саклый. Мәктәптә татар теле һәм әдәбияты укытучыларының төп бурычы – 

балаларны төрле яктан үстерү, әдәби әсәрләр, әби-бабаларыбызның гореф-

гадәтләре аша әдәп-әхлак тәрбиясе бирү. Һәрнәрсәгә мәхәббәт, акыл, намус, 

кешелеклелек, мәрхәмәтлелек кебек сыйфатлар тәрбияләүдә әдәби 

әсәрләрне куллану уңай нәтиҗәләр бирә. Кешенең рухи дөньясын 

формалаштыруда, аны яшәешне, тормышны күзалларга, бәяләргә өйрәтүдә 

матур әдәбиятның роле гаять зур. 

Мәктәп программасына кертелгән әсәрләр киләчәк яшь буынны 

мәрхәмәтле, шәфкатьле, туган як табигатен саклаучы һәм яратучы, 

гомумкешелекнең уңай сыйфатларына ия булган, милләт мәнфәгатен 

яклардай кеше итеп тәрбияләү бурычларын күз алдында тотып сайланган. 

Шулар арасында Гариф Ахуновның әсәрләре дә зур урын алып тора. 7 нче 

сыйныф укучылары өчен “Артышлы тау буенда” повесте яшь 

үзенчәлекләрен исәпкә алып бирелә, бу әсәрне без бик яратып укыйбыз. 

Әсәрне йомгаклап, “Кешенең холкы – аның язмышы” дигән темага 

үткәрелгән диспут-дәреснең кайбер өлешләренә тукталып китәсем килә. Иң 

беренче холык һәм язмыш сүзләренең мәгънәсен ачыклыйбыз. Татар 

теленең аңлатмалы сүзлегендә холык – кешенең үзенә генә хас 

кыланышлары, тәртибе диелгән, ә язмыш – кеше гомере буенча башыннан 

үткәрелгән хәл-вакыйгалар чылбыры дип аңлатма бирелгән. Мин 

укучыларга кимчелексез кеше була алмавын, кешенең уңай да, тискәре дә 

яклары булуын аңлатам, Хәсәннең дә шундый малай булуын искәртәм. 

Укучылар бу дәрестә Хәсән турында бик теләп сөйлиләр, фикер алышалар, 

бәхәскә керәләр. Ике төркемгә бүленеп, Хәсәнгә хас уңай һәм тискәре 

сыйфатларны саный барабыз һәм укучылар белән тактада Хәсәнгә бәяләмә 

төзибез. 

Хәсән – (авыл малае, унөч яшь, атлар ярата, җавапсызрак, 

хыяллана белә, җитмәгән җире юк, кыю, күзәтүчән малай, тырышып 

укый, әтисенә ярдәм итә, максатчан, нефтьче буласы килә) 

Хәсәннең авырлыклар алдында җебеп төшмичә, максатына туры 

баруын күреп, укучылар аннан чын нефтьче чыгасына ышаналар, аңа 

хөрмәт белән карыйлар. Хәсән мисалында үскән саен үз холык-фигылеңә 

игътибарлырак булырга, андагы тискәре башлангычларны киметә барырга, 

матур сыйфатларның артуына ирешергә кирәк дигән нәтиҗә ясыйлар. 

Соңыннан укучыларга карточкалар өләшәм һәм аларны үзләре уйлаган 

тәртип буенча тезеп карарга кушам. 

Уй, хис – гамәл – гадәт – холык, характер – язмыш 

Соңыннан бергәләп нәтиҗә ясыйбыз: 

1. Уйлаганча яки хисләр нәтиҗәсендә гамәллләр кылабыз. 
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2. Бер төрле гамәлләр безнең гадәтләребезне барлыкка китерә, алар 

ныгый, оеша, шулай эшләргә гадәтләнәбез. 

3. Гадәтләребездән холкыбыз (характерыбыз) оеша, бу инде җитди 

күренеш, тискәре яки зарарлы гадәттән җиңел генә котылып булмый. 

4. Характер инде язмышыбызны билгели. 

Шулай итеп үз характерыбыз өстендә эшләү турында модель төзибез. 

Бәхеткә юл = Яхшы холык + яхшы гамәлләр + тырышлык 

Әдәби әсәр, андагы образлар ярдәмендә үзебезгә, холкыбызга, андагы 

уңай һәм тискәре якларга икенче күзлектән карарга өйрәнәбез. Бу исә 

бүгенге көндә бик тә әһәмиятле, чөнки аларның холык-фигыльләре әле яңа 

формалашып кына килә. Әхлаклылык кешенең гадәти сыйфатына әйләнсен 

өчен, аны балачактан ук гадәтләндерергә кирәк. “Алтыннан бәһале, оҗмах 

нигъмәтләреннән дә кадерле булган нәрсә – ул тәрбияле баладыр”, – дигән 

Р. Фәхретдин. Балаларыбыз белемле һәм тәрбияле булса иде. 

 

 

Гөлия Марсил кызы Гыйбадуллина,  

Арча районы Курса Почмак урта гомуми белем  

мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Гариф Ахунов – безнең дәресләрдә 

Без бүгенгә кадәр белем биргән программаларда, ягъни Татарстан 

Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан расланган 

“Татар мәктәпләре өчен әдәбият программалары. 5-11 нче сыйныфлар”да, Г. 

Ахуновның “Артышлы тау буенда” әсәрен өйрәнүгә 7 нче сыйныфта 4 

сәгать бүлеп бирелгән. Шушы вакытта без язучының тәрҗемәи хәле белән 

таныштырабыз, повестьта авыл малаеның нефтьчеләр сафына китүе, 

Хәсәннең холкына хас сыйфатлар: аның мавыгучанлыгы, атка, соңыннан 

техникага мәхәббәте; ялгышуы аша шәхес буларак формалаша башлавын 

ачыклыйбыз. Повестьның һәр бүлегендә уздырылган фикер, аларның 

әсәрдәге төп идеяне үстерүләрен асссызыклыйбыз. Ә 11 нче сыйныфта 

“Хәзинә” романын өйрәнүгә 2 сәгать вакыт бирелгән. Укытучы алдына 

романның идея-эстетик эчтәлеге; шәхес һәм коллектив мөнәсәбәтенең 

сурәтләнеше; эшчеләр арасында аерым кеше мәнфәгатьләренә игътибарның 

аз булуы, күмәклек мәнфәгатьләрен, “яңача хезмәт” дип каралаган 

төшенчәләрне алга кую, шәхесне шуларга буйсындыру; физик хезмәтне, 

нефтьчеләр профессияләрен олылау, аның кешегә күңел канәгатьлеге 

китерүен күрсәтергә омтылу; төп образлар, аларның сурәтләнешендә 

үзенчәлекләр, уңай яклар һәм кимчелекләрне укучыларга ачып бирү бурычы 

куелган. Шулай ук “Хәзерге татар әдәбияты. Проза” күзәтү-дәресендә 

җәмгыять һәм шәхес мөнәсәбәте проблемасын яңача хәл иткән әсәрләрдән 

“Идел кызы” романы белән таныштырыла.  

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан 

раслаган “Татар телендә гомуми төп белем бирү мәктәпләре өчен татар 

әдәбиятыннан авторлык программасы”, “Татар телендә урта белем бирү 
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мәктәпләре өчен татар әдәбиятыннан үрнәк программа”да якташ язучы 

әсәрләрен өйрәнү юк дәрәҗәсендә. Программа эчтәлегенең бары тик “1960-

1980 еллар мәдәнияте” бүлегендә генә автор исеме атала. Ә өйрәнелергә 

тиешле әсәрләр минимумында Г. Ахунов исеме гомумән юк. Мин үзем, 

мәсәлән, бу уку елында әлеге программа нигезендә белем бирмим. Минем 

хаталануым да ихтимал. Ләкин алда саналган мактаулы исемнәре булган 

олуг әдипнең әсәрләре укучылар үзләштерелергә тиешле әсәрләр 

минимумына кермәү стандарт, программа, дәреслек төзүчеләрне бер дә 

бизәми. Әлбәттә, татар әдәбияты язучыларга бик бай, бәлки аларның 

бөтенесен өйрәнеп бетерергә мөмкин дә түгелдер, ләкин бер баскычта да (1-

4, 5-9, 10-11 класслар) Г. Ахунов әсәре булмавы мине борчуга салды. Димәк, 

Арча районы татар теле һәм әдәбияты укытучылары гына булса да 

үзләренең эш программаларын төзегән вакытта класстан тыш уку дәресләре 

хисабына якташ язучыбыз әсәрләрен өйрәнүне планлаштырырга тиеш 

булачак, дип уйлыйм мин. Мәсәлән, 9 нчы сыйныфта “Ялкын” журналы – 

минем рухи юлдашым”, 7 нче сыйныфта “Укучылар мөстәкыйль рәвештә 

хәзерге чор әсәрен сайлап укый” яки “Вакытлы матбугатка күзәтү ясау”, 8 

нче сыйныфта “Дәресләргә әзерләнгәндә, вакытлы матбугат материалларына 

мөрәҗәгать итә алу” кебек класстан тыш уку дәресе темалары урынына Г. 

Ахуновның “Артышлы тау буенда”, “Канатлар кая илтә?”, “Яшьлек яме” 

һ.б. әсәрләрен өйрәнүне планлаштырырга мөмкин. Ә кушымтада дәрес 

планнары һәм тест тәкъдим итәм. 

1 нче кушымта. 

Тема: Гариф Ахуновның “Артышлы тау буенда” әсәре. 

Максат: 

1. Әсәрдәге идея-эстетик максатларны ачыклау.  

2. Язучы тудырган образлар турында фикер алышу. 

3. “Әдип һәм заман” темасына әңгәмә үткәрү, укучыларда кешелеклелек 

сыйфатлары тәрбияләү. 

Материал: Г. Ахуновның портреты, язучы китапларыннан күргәзмә, татар 

мәктәпләре өчен татар әдәбияты дәреслеге 

7 нче сыйныф 

Дәрес барышы 

I. Психологик уңай халәт тудыру.  

II. Актуальләштерү.  

1. Г.Ахуновның иҗаты һәм тормыш юлы турында сөйләтү. 

2. Язучы булу өчен нинди сыйфатларга ия булырга кирәк дип уйлыйсыз?  

3. “Артышлы тау буенда” әсәрендәге Хәсән турында нәрсә әйтә аласыз? 

III. Уку мәсьәләсен кую, чишү. 

План.  

1. Әсәрнең темасы, сюжеты, композициясе. 

2. Хәсән образы. 

3. Ярдәмче образлар. 

4. Тел-сурәтләү чаралары. 

5. Повестьтагы вакыйгаларның иң киеренке урыны. 
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6. Төп теманың вакыйгаларда чагылышы. 

7. Әсәрдә яшьләрнең табигать матурлыгының югала баруына 

битарафлыгы. 

8. Әсәрнең бүгенге көндә әһәмияте. 

IV. Йомгаклау. 

1. Нәтиҗә ясау. 

1) Хәсән – сезнең яшьтәшегез. Аның уйлары, кичерешләре сезне 

дулкынландырдымы? 

2) Сез автор булсагыз, әсәрне ничек тәмамлар идегез? 

3) Һәр республика үз җиренә, байлыкларына үзе хуҗа булырга тиеш 

булган кебек, авылның басулары, күлләре һәм башка байлыклары да 

шунда яшәүчеләрнеке булырга тиеш. Кәлимәт авылында бу шулаймы? Бу 

турыда сез ничек уйлыйсыз? 

2. Өй эше бирү. 

“Хәсән – минем яшьтәшем” дигән темага инша язарга. 

2 нче кушымта 

Тема: Гариф Ахуновның “Хәзинә” романы. 

Максат: 1. Татарстанның халык язучысы Г. Ахунов турында кыскача 

белешмә бирү. 

2. Романдагы идея-эстетик максатларны ачыклау.  

3. Язучы тудырган образлар турында фикер алышу. 

Материал: 11 нче сыйныф укучылары өчен дәреслек, хрестоматия 

Дәрес барышы: 

I. Психологик уңай халәт тудыру.  

II. Актуальләштерү: 

1. 60-80 нче елларда татар әдәбиятындагы үзгәрешләр турында фикер 

алышу. 

2. Г. Ахуновның 8 нче сыйныфта өйрәнгән әсәрен һәм иҗат, тормыш 

юлын искә төшерү. 

– Язучы булу өчен нинди сыйфатларга ия булырга кирәк дип 

уйлыйсыз? 

– “Артышлы тау буенда“ әсәрендәге Хәсән турында нәрсә әйтә 

аласыз? 

III. Уку мәсьәләсен кую, чишү: 

1. “Хәзинә” романы белән бер укучының таныштыруы. 

2. Әсәрнең әдәби-сәнгатьлелек дәрәҗәсен билгеләү (Җавапны әдәбият 

дәреслегеннән табарга мөмкин;173-182 нче битләр). 

3. Язучы тудырган образлар турында сөйләшү. Күңелгә нык кереп 

калганнары турында сөйләшү. Аларның тәэсир итү көче нидән гыйбарәт 

булуын ачыклау. 

4. Г.Ахуновның иҗат колачы киң булу аның нинди сыйфатларына 

бәйле икәнлеген ачыклау. 

5. “Әдип һәм заман “дигән темага әңгәмә үткәрү. 

IV. Белемнәрне гомумиләштерү. Тест үткәрү. 

V. Дәресне йомгаклау.  
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Өй эше: “Хәзинә хуҗалары” темасына инша язарга. 

3 нче кушымта. 

Тест: 

1. Вакыйгалар кайсы авылда бара? 

А) Мөслим Б) Өчиле В) Октябрь Г) Кәлимәт 

2. Әсәр ничәнче елда язылган? 

А) 1941 Б) 1963 В) 1965 Г) 1975  

3. Арсланның беренче мәхәббәте кем? 

А) Мөнәвәрә Б) Сәгыйдә В) Рушания Г) Алия  

4. Кәримнең яшь чагында яратып йөргән кызы? 

А) Мөнәвәрә Б) Сәгыйдә В) Шәмсия Г) Миләүшә 

5. Йөзлекәй карчыкның иренең исеме. 

А) Илһам Б) Гобәйдулла В) Марат Г) Фәнис  

6. Йөзлекәй карчык белән Көбәшнең ничә баласы бар?  

А) 11 Б) 2 В) 3 Г) 7. 

7. Йөзлекәй карчыкның төпчек улының исеме. 

А) Лотфулла Б) Шәвәли В) Әбүзәр Г) Таһир  

8. Мөнәвәрәнең ничә баласы бар? 

А) 11 Б) 3 В) 2 Г) 4. 

9. Фәйрүзәнең улының исеме. 

А) Тансык Б) Марат В) Илнур Г) Илдар  

10. Шәмсиянең ире кем булган?  

А) начальник Б) рядовой колхозчы В) шофер Г) мастер  

11. Әбүзәрнең хатынының исеме ничек? 

А) Миләүшә Б) Айгөл В) Сәлимә Г) Нәгыймә  

12. Лотфулла белән Тәүфиканың ничә баласы бар?  

А) 4 Б) 3 В) 7 Г) 8  

13. Фәйрүзәнең мәхәббәте кем? 

А) Арслангали Б) Кәрим Тимбиков В) Николай Кожанов Г) Булат Дияров  

14. Кәримгә рекорд куйгач нәрсә бүләк итәләр? 

А) машина Б) өй В) велосипед Г) мотоцикл  

15. Арслангали кемгә өйләнә?  

А) Фәйрүзәгә Б) Мөнәвәрәгә В) Сәгыйдәгә Г) Шәмсиягә 

16. Кәрим ни сәбәпле үлә? 

А) өстенә тимер төшә Б) асылына В) суга бата Г) авариягә очрый. 

17. ”Хәзинәнең “ дәвамы кайчан языла? (“Хуҗалар”) 

А) 1940 Б) 1950 В) 1968 Г) 1975  

18. “Хуҗалар” романының төп герое. 

А) Арслан Б) Кәрим В) Шәвәли Г) Фәйрүзә  

19. Әсәр нинди хезмәт ияләре турында?  

А) шоферлар Б) нефтьчеләр В) колхозчылар Г) укытучылар  

20. Әсәрнең авторы. 

А) Г.Ахунов Б) М.Әмир В) Н.Фәттах Г) Г.Камал. 

Г. Ахунов – үз халкы, хезмәт кешесе белән эчкерсез горурланып 

яшәде һәм иҗат итте. Үзеннән соң әдипнең күпме кабатланмас рухи мирасы 
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калды. Ул искиткеч дәрәҗәдә эшчән иде, үзен аямыйча соңгы сулышына 

кадәр җәмгыятебез өчен, туган як кешеләре өчен борчылып яшәде. Г. 

Ахунов чын мәгънәсендә талантлы шәхес: без аның шигырьләр язуын да, 

рәсем сәнгате белән шөгыльләнгәнен дә беләбез. Без, Арча халкы, Гариф ага 

исеменә тап төшермәслек итеп яшәргә һәм эшләргә тиешбез. Районыбызда 

талантлы яшьләрне барлау, аларның иҗатларына хәерхак бирү максатыннан 

Гариф Ахунов исемендәге премия бирелүе дә шуның бер дәлиле. Әлеге 

премиягә лаек булганнар арасында безнең мәктәп укучылары Сөләйманова 

Энҗе, Галиәкбәрова Илсөя, Минзина Нурсияләрнең булуы аеруча горурлык 

өсти. Эшемне Г. Ахуновның дүртьюллыгы белән тәмамлыйсым килә: 

Мәңге тере, мәңге үлмәс 

Классиклар, даһилар, 

Гасырлар узганнан соң да, 

Безнең белән яшиләр. 

 

Әдәбият: 

1. Гариф Ахунов: Истәлекләр / Төз. Ш. Г. Максудова, Н. Г. Ахунова. – 

Казан: Татар. кит. нәшр., 2005. – 239б. 

2. Татар урта мәктәпләре өчен әдәбият программалары. – Казан: 

“Мәгариф” нәшр., 2010. 

3. Татар телендә гомуми төп белем бирү мәктәпләре өчен татар 

әдәбиятыннан авторлык (эш) программасы. – Казан, 2014. 

4. Татар телендә урта белем бирү мәктәпләре өчен татар әдәбиятыннан 

үрнәк программа. – Казан, 2013. 

5. 7 нче сыйныф өчен татар әдәбияты дәреслеге. 

6. 11 нче сыйныф өчен татар әдәбияты дәреслеге. 

7. 11 нче сыйныф өчен татар әдәбиятыннан хрестоматия. 

 

 

Ләйсән Сәүбән кызы Нигъмәтуллина,  

Арча районы Яңа Кенәр урта мәктәбенең  

татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Дуслык хатлары 

Баланың табигать тарафыннан бирелгән сәләтен үстереп, аны иҗади 

шәхес итеп тәрбияләү – заман таләбе. Дәрестә һәм дәрестән тыш чараларда 

укыту-тәрбия эшен максатчан һәм эзлекле оештыру – шәхес 

формалаштыруның һәм үстерүнең нәтиҗәле юлларыннан берсе. Мин 

үзалдыма укучыларны югары уку йортларына керергә әзерләү бурычын 

куйдым. Башка эш төрләре белән беррәттән, республика, төбәкара 

күләмендә үткәрелә торган фәнни-гамәли конференцияләрдә катнашу, 

чыгыш ясау әлеге максатка ирешүдә аеруча уңай нәтиҗә бирә. Мондый эш 

төрләре, иң беренче чиратта, укытуның сыйфатын яхшыртырга ярдәм итә; 

икенчедән, укучының тел, әдәбият өйрәнүгә кызыксынуы арта. 
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Бөек әдип, мәшһүр педагог Г.Ибраһимовның “Күп белүгә караганда да 

аз белдереп, эзләнү орлыгын салу һәм эзләгәнен табарга юллар күрсәтү – 

мөгаллим бирә ала торган хезмәтләрнең иң кадерлесе, иң зурысыдыр”, – 

дигән сүзләре бүгенге көндә дә гаять актуаль яңгырый. Конференциягә 

килгән һәр кешенең ниндидер үзгә бер фикер ишетәсе, яңалык беләсе килә. 

Димәк, фәнни-гамәли конференцияләрдә яңадан-яңа мәгълүматлар 

ишетелеп торса, укытучы өчен дә, укучы өчен дә аның файдасы бәяләп 

бетергесез булачак. Шул уңайдан, укучыларым белән конференцияләргә 

әзерләнгәндә, эшнең фәннилеге белән беррәттән, аның һәркемне 

кызыксындыра торган булуына, моңарчы киң яңгыраш алмаган 

мәгълүматларга бай булуына игътибар итәм. 

Гасырлар буена архивларда “яшеренеп яткан” язмаларның эчтәлеге 

бүгенге көн укучыларына үз серләрен ачарга тиеш, дип уйлыйм. 

Укучыларым белән күп материал белән танышып, күренекле шәхесләр 

белән очрашып, байтак кына фәнни эшләр башкарырга туры килде. Алар, үз 

чиратында, матур нәтиҗәләр бирде. Без тормыш юлын, иҗатын җентекләп 

өйрәнгән әдипләрнең берсе – татар халкының яраткан язучысы, якташыбыз 

Рафаил ага Төхфәтуллин. 

Татар әдәбиятының тагын бер якты йолдызы – язучы, драматург, 

публицист һәм күренекле җәмәгать эшлеклесе, Г. Тукай исемендәге дәүләт 

премиясе лауреаты – Гариф Ахунов белән Рафаил ага Төхфәтуллинны 

нәрсә бәйли икән соң дигән сорау туа? Җавабы гади: хатлар, дуслык 

хатлары. Гариф Ахунов Әлмәттә яшәгәндә үзенең иҗатташ дусты Рафаил 

ага Төхфәтуллин белән кунакка йөрешәләр, хат аша аралашалар. Рафаил 

Төхфәтуллинның улы Рөстәм Төхфәтуллин (бүгенге көндә Әлмәт шәһәрендә 

яши) тапшырган кулъязмалар арасында без Рафаил ага белән Гариф 

Ахуновның язышкан хатлары белән таныштык. (2014 нче елны ул хатлар 

Рөстәм Төхфәтуллинның “Минем җаным китапларымда” дигән китабында 

басылып та чыктылар.) Һәрбер хат – үзе бер истәлек, чөнки аларның 

һәрберсендә язучылар үзләренең табадан гына төшкән яңа әсәрләре турында 

фикер алышалар, киңәшләрен бирәләр, уңышлы яки уңышсыз якларын 

күрсәтәләр. 

Бер мисал. 

8.04.1959г. 

Рафаил дус, исәнме! 

...Фазыл Мостафин да, Сәет Кальметов та, Әдип Маликов та синең 

Әлмәткә күчү ниятеңә бик сөенделәр. Фикереңнән кире кайта күрмә. 

Кстати, Әдипне Союзга алдылар, хәзер без икәү Союз члены. Син 

кайткач өчәү булабыз. Май айларында Сәетне алырга торалар – менә 

булабыз дүртәү. Аннары сентябрь аенда РСФСР Язучылар Созы алдында 

мәсьәлә куялар – Әлмәттә бүлекчә ачу турында (1960 ел башыннан). Аның 

бер кешелек штаты – правление секретаре – булачак. 

Бик зур сәхнәле, бик матур культура сарае төзелеп бетеп килә бездә. 

Язучыларга шуннан бер бүлмә бирергә ниятләре. 

Гөрләп яшәрбез, дустым. 
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Инде иҗат турында. Хикәягә (“Юллар чатында”) карата әйткән 

җылы сүзең өчен бик зур рәхмәт. Сөендердең, дус кеше. Мин синең 

зәвыгыңа бик ышанам бит. 

...“Хазбулатның яңа гадәтләре” дигән яңа хикәя яздым. Яраттылар. 

“С.Ә.”ның 4 санында чыгар кебек әйттеләр, производствога төште. 

Җыентыгым да редакцияләнен бетте. 

...“Чулпы җыры” дигән драма язуым турында әйткән идем бугай, 

Казанда культура министрлыгында укылачак. Уңай бәя бирделәр: М.Әмир, 

Р.Ишморат, Ш.Сарымсанов, Н.Гайнуллин h.б. катнашты. Барысының да 

фикере уңай. Сибгать абый җыр текстларын язды, Загид Хәбибуллин 

көйләрен язды, Әлмәт театры куярга әзерләнә. 

Менә миндә шундый хәлләр. 

Хатыңда “Инша” хикәясе турында әйткәнсең. Миңа таныш исем 

бит ул. Син аны бер сөйләшүдә әйткән идең. Ничек бара? Бетермәдеңме 

әле? Повестыңны да бик көтәм. Ә безгә кайткач, хикәя өчен материал тау 

кадәр булачак. Юк, нефть турында дип кенә уйлама. Искиткеч вакыйгаләр, 

искиткеч кешеләр бар монда. 

14.03.1987г. 

Кадерле дустым Рафаил! 

“Идел кызы”ның икенче китабы хакында язган хатың, романга 

биргән бәяң мине бик шатландырды. Рәхмәт сиңа битараф булмаганың 

өчен. Теләгеңне дә аңладым. Әгәр минем бу озак еллар язган төп китабым, 

“Хәзинә” төсле, озын гомерле булса, төзәтергә кирәкле урыннарын 

төзәтермен (теләктәш каләмдәшләрем ярдәме белән!) 

“Хәзинә” узган елны миңа тагын бик зур шатлык китерде бит әле: 

казакъ hәм төрекмән телләрендә басылып чыкты. Ә бит ул безнең Әлмәт 

елларының җимеше. Шуның белән ул миңа ифрат кадерле. Барлык 

чыкканын исәпләсәң, бу “Хәзинә”нең 14 басмасы.(Русча гына да ул 5 

мәртәбә дөнья күрде инде). 

Миңа “Идел кызы” (2-китап) хакында укучылардан 10 нан артык 

хат килде инде. Һәммәсе дә рәхмәт укып, авыр елларыбызны хәтердә 

яңарттың дип язалар. Фикерләре синеке белән туры килә. 

Хат язып, романга бәя биреп, мине шатландырган өчен сине ходай 

тәгалә шатландырсын. Рәхмәт сиңа тагын бер мәртәбә. 

Әлеге язмада истәлекләрнең аерым өлешләрен генә китердек. 

Истәлекләр белән танышкан саен, язучыга тагын да хөрмәтең арта, 

иҗаты белән тагы да кызыксына башлыйсың. Гариф Ахунов турында күбрәк 

белү теләге белән, без укучыларым белән фәнни-тикшеренү эшен башлап 

җибәрдек, һәрбер дәрестә мини-проектлар эшләдек һәм, әйтергә кирәк, бик 

кызыклы, мавыктыргыч материалларга тап булдык. Мәсәлән, укучыларга 

фоторәсем күрсәтелә. Бирем: фоторәсемдә кемнәр төшерелгәнен танырга 

һәм төшү тарихы турында сөйләргә әзерләнергә. Эзләнү өчен чыганаклар 

тәкъдим ителә. (Рөстәм Төхфәтуллин “Әти архивындагы маҗаралар” 

циклыннан.) 
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Көтелгән җавап: фоторәсемдә Гариф Ахунов, Рафаил Төхфәтуллин, 

Әдип Маликов. “1959 нчы елда безнең гаилә нефтьчеләр шәһәре Әлмәткә 

күченеп килде. Ул вакытта инде биредә ике язучылар берлеге әгъзасы – 

Әдип Маликов белән Гариф Ахунов була. Г. Ахуновның әтидән тизрәк 

күчеп килүен үтенгән хаты да бар. “Өченче булырсың, Язучылар берлегенең 

Әлмәт бюросы оешып килә, тиздән Сәет Кальметовны да берлек әгъзасы 

итеп алачакбыз”, – диелә анда. 

Хатлардагы өзекләрдә күренгәнчә, оештыру сәләте, өлгерлеге һәм 

тынгысызлыгы Гариф Ахуновны әдәбият тормышының киң мәйданына 

чыгара: балачак, мәктәп елларыннан соң, Арча педагогия училищесы, Казан 

дәүләт университеты, “Совет әдәбияты” журналында эшләгән еллар; 1956-

1968 елларда Әлмәттә яши, анда Язучылар берлеге бүлеген оештыра; аннан 

соң Татарстан Язучылар союзының җаваплы секретаре, озак еллар бу 

берлекнең рәисе булып эшли. Татарстан язучыларының башка милли 

әдәбиятлар белән җанлы бәйләнешләрен урнаштыруда роле зур була. 

Әдибебез әсәрләрендәге уңай геройлар, барыннан да бигрәк, күңел 

сафлыгы, күңел байлыгы, халыкчанлык кебек иң олы, күркәм сыйфатлар 

белән билгеләнәләр. Иң алгы планга кеше хисләренең, уйларының 

эчкерсезлеге, самимилеге куела. Мондый геройлар, әлбәттә, укучыда 

мәхәббәт уятмый калмыйлар. Ә инде киләчәктә Гариф Ахуновның әсәрләре 

тагын да ныграк өйрәнелер, дигән теләктә калабыз, чөнки ул – киң карашлы, 

актив рухи тормыш белән яшәгән, татар әдәбияты тарихында җуелмас эз 

калдырган язучы. 

 

 

Ләйлә Гилмулла кызы Дәүләтьярова,  

Арча районы Лесхоз урта гомуми белем мәктәбенең  

татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Мәктәптә Гариф Ахуновның “Артышлы тау буенда” әсәрен өйрәнү 

Атаклы язучы, прозаик, публицист Гариф Ахунов татар прозасында 

гүзәл үрнәкләр барлыкка китергән шәхес. Татар әдәбиятын Гариф Ахунов 

әсәрләреннән башка күз алдына китерү мөмкин түгел. Мәктәпләрдә урта 

һәм өлкән сыйныф укучылары өчен аның шактый гына әсәрләре тәкъдим 

ителгән. 

Гариф Ахунов – балалар өчен “нефтьчеләр” темасына проза әсәрләре 

язуны башлап җибәргән кеше. 7 нче сыйныфта өйрәнелә торган “Артышлы 

тау буенда” повесте шул хакта сөйли. 
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Әсәр бик кызыклы. Автор анда нефть төбәгендәге зур үзгәрешләрне 

һәм аларның яшь буынга тәэсирен күрсәтә, алай гына да түгел, бу 

үзгәрешләрне балалар күңеле аша уздырып бәяләргә омтыла. 

Язучыны Татарстан җирләренә нефть китергән үзгәрешләр, аның 

балаларга йогынты ясавы кызыксындыра. Г.Ахуновның “Артышлы тау 

буенда” повесте әнә шуңа – нефтьче һөнәренең мавыктыргыч кырыс 

романтикасын ачуга багышлана, аның хәтта балаларга да тәэсирле булуын 

күрсәтә. 

Повестьнең сюжеты кызыклы. 

Әсәрнең төп герое – Хәсән. Ул авыл малае. Аның әтисе ат караучы 

булып эшли. Шуңадыр Хәсән атлар ярата, табигатьнең бер могҗизасы 

булган атка бөтен күңеле белән тартыла. Хәтта аңа “ат чебене” дигән 

кушамат та тагалар. Ә беркөнне малай ат өстеннән егылып төшә. Әмма 

аның атларны яратуы шулкадәр көчле була, хастаханәдән терелеп кайткан 

көнне үк ул алар янына чаба. Авыл кешеләре: “Башына ат тибеп тә, кәнүшни 

юлыннан туктамады бит”, – дип гаҗәпләнәләр. 

Кешенең омтылышлары, кем булырга хыяллануы әйләнә-тирәгә дә 

бәйле. Кайчандыр ат белән кызыксынган Хәсәнне дә, Кәлимәт якларында 

нефть табылу белән, нефть эше җәлеп итә. Әлбәттә, авыл малае өчен эшче 

һөнәренә күчү кайбер кыенлыклар белән бәйле. Бигрәк тә аңа күңел 

каршылыклары комачаулый. Ник дигәндә, ат белән эш иткәндә барысы да 

гади, аңлаешлы, күңелгә якын кебек. Ә нефтьчеләрнең биек вышкалары, 

озын-озын торбалары матурлык дөньясына бигүк ятышмый кебек. 

Шулай да, тора-бара Хәсән күңелендәге шушы киртәләрне атлап чыга 

һәм нефтьчеләр белән аралашып китә. Аңа “нефть җене” кагыла. Башта, 

аныңча, нефтьче булу алай авыр эш түгел, әллә ни укып, өйрәнеп тә торасы 

юк, тик промыслога эшкә керү бәхетенә генә ирешергә кирәк кебек тоела. 

Бораулаучы Сәетхәсәннең “Только, кара аны, шаблоннар, обязательно, 

торба эченнән төшкән булырга тиеш. Без аның белән торбаның брак 

түгелме, яньчелмәгәнме икәнен тикшерәбез”, – дип кисәтүенә каршы: “Шул 

гынамы?” – ди ул. 

Хезмәт тормышта канәгатьләнү генә тудырмый, шатлык кына да 

китерми. Хезмәт ул – иҗат. Иҗат кешесе өчен газаплану, вакыт-вакыт 

уңышсызлыкларга очрау бик мөмкин. Хәсән белән дә шулай була: аның 

буровойдагы беренче көне үк уңышсызлык белән тәмамлана. 

“Кичә ул нинди бәхетле иде. Шушы юрган астында ничек хыялланып 

яткан иде. Ә бүген шуларның барысы да кире ягы белән әйләнде. Иртәгә 

әтисе аның нинди хурлыклы эш эшләгәнен, буровой хәтле буровойны эштән 

туктатканын белер инде. Иртәгә нинди күз белән буровойда күренергә? Озак 

микән соң ул шаблонны чыгару? Әллә ул бөтенләй чыкмыймы икән инде? 

Нефтьче була, имеш, Габделхәй алдыннан кәпрәеп уза, имеш. Булды менә 

нефтьче”. 

Биредә авторның фикере шундый: бала һәрвакыт яңалыкка омтыла, 

хезмәтнең теләсә ниндие түгел, югары техникага корылганы аны үзенә 

тарта. Ә югары техникага нигезләнгән хезмәт төпле белем сорый. “Шулай, 
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туганкай, синең белән саубуллашырга туры килер инде хәзергә! Техникум! 

Аңлыйсыңмы, синең урының хәзер техникумда”, – ди Хәсәнгә мастер 

Афанасий Иванович. Әлеге геройлар эзләнәме, ялгышамы, тик бер нәрсә 

ачык: аның авырлыкларны җиңеп чыгарга сәләтле икәнлеге, эшкә булган 

мәхәббәте сизелеп тора. 

Биредә хезмәт көчле характер формалаштыру чыганагы итеп 

күрсәтелә. Хезмәттә кыенлыклар да, уңышсызлыклар да, шатлык һәм 

борчулар да читтә калмый, дигән фикер уздыра автор. 

Повестьнең үзәгенә куелган төп мәсьәлә – авыл малае Хәсәндә 

нефтьче һөнәренә мәхәббәт уянуы, шул юлга кереп китүдә үз-үзен һәм 

тирәлек белән каршылыкны җиңә баруы. Тормыш аны төрле хәлләргә куя. 

Ләкин малай җебеп төшми, үз максатына туры бара. 

Биредә автор балалар дөньясын, психологиясен, рухи ихтыяҗларын 

белеп эш итә. Ул аны чынбарлыктагыча табигый итеп сурәтләргә тырыша. 

Аның героена балага хас шуклык та, уен-көлкегә һәвәслек тә, шул ук 

вакытта тормыш турында җитди уйланулар да, юлда очраган киртәләрне 

үтеп чыгарга сәләт тә бар. Ул хакыйкатькә эзләнүләр, ялгышулар аша килә. 

Күргәнебезчә, әдип тормышны каршылыклы үсеш процессында чагылдыра. 

Кыскасы, автор тормыштагы кискен конфликтларны сурәтләп, чорга хас 

каршылыкларның кечкенә геройларга ничек тәэсир итүен, анда ничек итеп 

ныклы характер формалашуын күрсәтә. 

Г.Ахунов әсәрендә тагын бер әһәмиятле мәсьәлә күтәрә. Ул – 

табигатькә мөнәсәбәт. Артышлы тау буенда бер авыл бар. Табигате матур, 

суында балыгы, тирә-юнендә җиләк-җимеше мул. Кешеләр дә тыныч кына, 

булганына куанып көн итәләр. Бу авыл авторның идеалы булып та 

аңлашыла. Көннәрдән беркөнне, беркемнән сорап тормастан, иләмсез зур 

машиналарга төялеп, нефтьчеләр килеп төшә. Матур гына яшәгән авылның 

тынычлыгы югала. Сулар пычрана, балыклар бетә, урамнарда чирәмнәр 

актарыла, ашлыклар таптала. Авыл халкыннан беркем дә рөхсәт сорамый, 

китергән зыян өчен гафу да үтенми. Г.Ахуновны бу хәл борчый. Ул әсәрдә 

урыны-урыны белән табигатькә саксыз карауның зарары турында кисәтеп 

бара. 

Татарстанда нефть чыгару эшенең башлангыч чорын сурәтләгән 

“Артышлы тау буенда” повесте җөмһүриятебездәге яңалыкларны, 

балаларның шушы яңалыкларга мөнәсәбәтен, аларның үзләренә генә хас 

күңел дөньясын ачарга ярдәм итә. 
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Тәслимә Әфләтун кызы Сабитова,  

Арча районы Шушмабаш урта гомуми белем  

мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Әдип иҗатын мәктәптә укыту тәҗрибәсеннән 

Г.Ахунов – ХХ гасырның күренекле язучыларыннан берсе. Ул иҗат 

иткән дистәләгән әсәрләр аны үзе исән вакытында ук классик язучы итеп 

таныттылар. Аның иҗади эшчәнлегенә бәя бирү – әдәбият белгечләре эше. 

Ә без, үз чиратыбызда, Гариф Ахунов әсәрләрен яратып, күңел биреп 

укыйбыз, аның геройларын үз итәбез, алар язмышын күңелебез аша 

үткәрәбез. 

Мәктәптә якташыбызның “Артышлы тау буенда”, “Хәзинә” 

романнары өйрәнелә. Иҗаты белән якыннан танышу максатыннан, 

“Йолдызлар калка” дип исемләнгән истәлекләргә нигезләнеп язылган 

автобиографик әсәренә дә мөрәҗәгать итмичә һич тә мөмкин түгел. Әсәрдә 

халкыбызның гореф-гадәтләре, онытылып баручы йолалар турында 

сурәтләүләр урын алган. “Алма апа мине байтак кына догалар укырга, 

ашаганда авызны чәпелдәтмәскә, өстәл астында аякны селкеп, “шайтан 

чакырмаска”, ипине бер куллап сындырып, фәрештәләрнең канатын 

каермаска өйрәтте” (Б.9); “...Әллә җиде айлык булып, җитлекми туганга 

нечкә сыйраклы, дәү корсаклы чирләшкә бер малай булып үсәм икән. Үлем 

фәрештәсе минем баш өстемдә канат кагып тора башлаган. Күрсәтмәгән 

врач, өшкертмәгән ырымчы калмаган – берсенең дә файдасы тимәгән. 

Шуннан әни үзе тотынган. Дөньяда күпне күргән, авыру ирен шифалы 

үләннәр белән дәвалап аякка бастырган күрше карчыгының киңәше буенча, 

бик кызу итеп мич яккан, күмерен алып, мичне томалаган да мине ипи 

көрәгенә утыртып, мичкә тыгып “җылытып” алган, аннары сеңелем белән 

икебезне ике тезенә утыртып имезә башлаган. Ана кулыннан да шифалы, 

ана күңеленнән дә җылы тагын нәрсә булуы мөмкин? Шуннан мин 

тернәкләнеп киткәнмен. Һәм менә бүген, хөрмәтле укучылар, сезгә шушы 

сүзләрне сөйләр өчен исән калганмын. Боларын мин ишетеп беләм. Дөньяны 

аңлый башлагач алган беренче ярам – әтисез калу” (Б.6). Әсәрдә 

сурәтләнгәнчә, аның әтисе Ахунҗан абзый, авылның беренче коммунист-

активистларыннан булып, күмәкләшү чорында ярлы крестьяннар арасында 

зур оештыру эшләре алып барган өчен 1931 елда кулаклар тарафыннан 

үтерелә. Әтисен соңгы юлга озату күренеше әсәрдә болай тасвирлана: “Безгә 

әтине юып, киендереп, табутка салгач кына күрсәттеләр. Кара костюмнан, 

көл кебек ак йөзле, көрәктәй дәү кулын күкрәк өстенә куеп, күзләрен йомган 

иде ул... Әтине бездән өч чакрым ары Казанбаш дигән авылга, авылның 

Арча ягыннан керә торган башына япа-ялгызын күмделәр. Байтак еллар 
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үткәч кенә, мин бу зиратның авыл коммунистларын хөрмәтләп күмә торган 

аерым зират икәнен белдем. Әтине күмгәндә, бик күп, бик күп халык агыла, 

табут яныннан атка атланган кешеләр бара, җиз торбадан кычкырталар, 

барабан кагалар иде. Өч мәртәбә мылтыктан гөрселдәттеләр” (Б.7). 

Гариф Ахунов “Хәзинә” романында Идел-Урал буйларыннан җир мае 

эзләү тарихы турында сөйли. Романда сурәтләнгән вакыйгалар Татарстан 

җирендә бара. Республикада нефть промышленностеның үсеше, андагы 

хезмәт кешеләренең омтылышы күрсәтелә. Хезмәтнең кеше тормышындагы 

роле ачыклана. Роман нефтьчеләр турында, ләкин ул нефтьчеләр килүдән дә 

башланмый, Әлмәт шәһәренә беренче таш салынудан да башланмый, ә йөз 

дә өч яшьлек Йөзлекәй карчыкның үлеме белән башлана. Романда Йөзлекәй 

карчыкның үлеме тарихи бер вакыйга дәрәҗәсенә күтәрелә. Йөзлекәй 

карчык халкыбызның мәгълүм бер чоргы күңел сыйфатларын, 

мөнәсәбәтләрен үзе белән алып китә. 

“...Дөрес булса, җир астыннан май тапканнар, ди. Нифте мае, диме, 

керәчинме – белмәссең хәзергене.Үлмәсәң, әллә ниләр ишетерсең әле. 

Һәммәкәй төшне тишеп, җир мае суыртасылар, ди. Анысы тагын ниемә 

кирәк инде? Чишмә суларын былчыратып, үләннәрне корытып бетермәсәләр 

ярарые... Арслангали кайтмый. Онытты малай авылны. Әбисен гомер буе 

яшәр ди микән. Кеше гомере кичке шәфәкъ кебек: бер сүнә башласа, 

туктатып кала алмыйсың. Тик менә җеназаң, гүр газаплары авыр көнгә туры 

килмәсен ие. Кече атна көн гүр газаплары җиңел булыр, дигән. Атна ара көн 

белән чәршәмбе – гүр газаплары авыр буласы. Кәфенне кискәндә, сәдака-

хәер бирергә тиешле. Ир-атны кәфен белән биш кат төрәләр. Хатын-кызны 

җиде кат бугай. Нигә җиде кат? Кәфен теккәндә, инә-җепнең тотылмаганы 

кирәк – арулык өчен. Хәзерге яшьләр белми инде аларны. Машина белән 

башлары әйләнгән. Ипи булып ипине урта бер җиреннән кисәләр. 

Уртасыннан киссәң, бәрәкәте очканны да аңламыйлар” (Б.172). 

“Шәвәли абзый Көбәш йортына ярсып барып керде. 

– Өйдә кеше бармы?.. Нәрсә бар? Ник дәшмисең? 

– Әби үлде ич... – диде Фәйрүзә. 

Шәвәли абзый баскан урынында катты да калды...Тәрбияли алмады. 

Дөнья малы җитмәде. Инде менә хәзер ул, ятып еласа да, чәчләрен йолкыса 

да, әнисен кире кайтара алмый. 

–Туганнарга телеграм сугарга кирәк. Кәфенлеге бармы? 

– Каян булсын.Үләргә җыенмый иде бит...” (Б.177) 

“Кайгылы тынлыкта мәетне өйдән алып чыктылар. Алдан икәү бара: 

Арслан белән Фәйрүзә. Алар колашаны тыныч алып баралар. Артта икәү: 
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Баязит белән Шәвәли. Баязит – яланбаш, ак чәчен җил тузгыта; Шәвәли 

абзый – бүрек кигән, бөкрәйгән; аякларын ничектер тотрыксыз китереп баса. 

Баязитның хатыны Таһирә ханым һәм тагын Йөзлекәй карчыкның өч 

кызы, авыл халкының борынгы йоласына ихтирам йөзеннән, капка төбендә 

калдылар: хатын-кызга зиратка керергә ярамый” (Б.178). 

“Шәвәлинекеләр кич белән табын янына җыелды. Өстәлнең түрендә 

– әтиләре... Мәгыйшә түти табын уртасына алюминий табак белән итле 

токмач китереп утыртты. Иреннәрен кыймылдатып, уң кулы белән табакның 

читен сыпырып чыкты. Иренең күзен акайтып бер карап алуын сизенеп 

(каян килде әле сиңа шундый диндарлык), тәлинкәләргә тизрәк аш бүләргә 

кереште... Сүз әйтәсе кеше бүген Шәвәли абзый... Шәвәли абзый ризыкның 

кадерен белү турында, тәүфыйклы һәм йорт җанлы булу турында 

сөйләмәкче булып авызын ачкан иде, Арслан аны бүлдерде: “Әти, – диде, – 

әгәр син каршы килмәсәң, мин бер “яртыны” алган идем. Очрашмаганга да 

күптән. Кайгылы да көннәр... Хәсрәтләрне онытыр өчен стакан төбенә генә 

салып берәрне тотыйкчы... Стакан тутырып әтисенә салды,үзенә салды, 

аракыны тамак төбенә койды – чыраен да сытмады” (Б.182). Әсәрдә шулай 

ук үз гомерендә берәүгә дә бер тиенлек яхшылык күрсәтмәгән, очраклы 

рәвештә властька килгән җилкуар Тимбикның шәмаилләргә атуы, ураза 

тотучыларны колхоздан кудыруы турындагы юлларны 11 нче сыйныф 

укучылары белән таң калып укыйбыз. “Ни өчен шулай язган икән, бездә 

мондый гореф-гадәтләр юк” кебек сорауларга җавап эзлибез. Булган икән, 

ул вакытта гадәти күренешкә әйләнгән икән алар. Авторның шул рәвешле 

милләте өчен кайгыруын, кыйбласын югалта баручы милләттәшләре өчен 

борчылуын күрәбез. Әйе, роман нефтьчеләр турында. Бу чорда әдәбиятка 

яңа тема килгән, яңа төр профессия кешеләре әсәр героена әйләнгән. Нефть 

төбәгендә машина төзелеше, химия промышленносте чәчәк аткан, 

шәһәрләшү процессы барган. Дан кирәклек, илгә байлык кирәклек ата-баба 

нигезе, табигатькә сакчыл караш кебек изге төшенчәләрне оныттырган, 

никадәрле культура һәм архитектура истәлекләрен юкка чыгарган, дингә 

кизәнгән. Максат атеистлар тәрбияләү булган. Ә нәтиҗәдә Алласызлар, 

имансызлар тәрбияләнгән. Автор, әсәр үзәгенә куеп сурәтләгән хәзинәләр 

белән беррәттән, хәзинә булырдай динне, йола, гореф-гадәтләрне дә читтә 

калдырмаган. 
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Рания Фирдүс кызы Әюпова,  

Арча районы Кушлавыч төп гомуми белем мәктәбенең  

татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Гариф Ахунов иҗаты мәктәбебездә 

“...Шундый бер акыллы фикер бар: әгәр кеше гомеренең бер генә 

көнен булса да кешеләргә игелеклелек кылуга багышласа да, оҗмахлы була 

икән. Безнең арада уннарча ел, хәтта гомере буена тирә-юньдәгеләргә, 

халкына изгелек эшләүчеләр дә бар. Алар артык сиздерми-нитми генә 

замандашларының җанын җылытып, шуннан үзләренә дә рәхәтлек алып 

яшиләр дә яшиләр. Безнең белүебезчә, күренекле әдибебез Гариф Ахунов 

нәкъ менә шундый шәхесләрдән иде...”– дип яза үзенең кереш мәкаләсендә 

Фоат Галимуллин [1]. 

Гариф Ахунов турында сөйләгәндә, иң беренче аның тормыш юлын 

өйрәнүдән башлыйбыз. Укучыларның күңеленә горурык хисләре салып, 

аның Арча районыннан дигән төшенчәне сеңдерә киләм. Якташ язучының 

тормыш юлын һәм иҗатын өйрәнү өчен презентация кулланам. Укучыларга 

Арча районында Г.Ахунов премиясе булдырылу турында мәгълүмат бирелә. 

Әлеге премиягә лаеклы булу өчен, әдәбиятны яратырга кирәклеген 

төшендерәм. Мәктәп программасында язучының “Артышлы тау буенда” 

әсәре өйрәнелә. Укучыларга әлеге әсәрне укыта башлаганчы Г.Ахуновның 

1956 елның көзендә республиканың нефть үзәге Әлмәт шәһәренә бер еллык 

иҗади командировкага баруын, 1957 елны бетенләй шунда күченеп, ун 

елдан артык нефтьчеләр арасында яшәвен, аларның фидакяр хезмәт 

казанышларын һәм көндәлек тормыш-көнкүрешен тирәнтен өйрәнүен әйтеп 

китәм. Шул җанлы тормыш материалы нигезендә ул башта бик күп санлы 

очерклар, публицистик мәкаләләр, хикәяләр, кечкенә повестьлар яза 

(“Юллар чатында”, “Хыялый Хәйруш егетләре” жыентыклары; “Артышлы 

тау буенда”, “Канатлар кая илтә?” повестьлары, аннары зур күләмле әдәби 

әсәрләреннән “Хәзинә” (1963) һәм “Хуҗалар” (1968) исемле романнарын 

иҗат итүе әйтелә. Татарстан төбәгендә нефть хәзинәсе табылуны да, илебез 

өчен горурлыгы булуы укучыларга җиткерелә.  

Дәрес эшкәртмәсе тәкъдим итәм. 

Тема: Г.Ахунов. Язучының тәрҗемәи хәле белән таныштыру. 

“Артышлы тау буенда” повесте. 

Максат: 1. Язучының тормыш юлы һәм иҗаты белән таныштыру. 

2. “Артышлы тау буенда” повестен өйрәнә башлау. 

3. Теманы өйрәнгәндә компьютерны файдалану. 
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4. Туган як табигатенең матурлыгын күрә белергә өйрәтү, аңа 

мәхәббәт һәм сакчыл караш тәрбияләү. 

Җиһазлау: Г.Ахуновның портреты, китаплары күргәзмәсе, 

компьютерлар, “Казан утлары” журналы 

Дәрес барышы. 

I.Оештыру. 

Укытучы: Хәерле көн, кадерле укучылар! Дәресне башлап җибәрик. 

Класста кем дежур? Барыгыз да бармы?  

(Дежур укучы җавап бирә). 

Укытучы: Яхшы. Узган дәрестә өй эше итеп Х.Сарьянның “Бер 

ананың биш улы” повесте буенча сочинение язарга тәкъдим ителгән иде. Өй 

эшен үтәдегезме? Дәфтәрләрне җыеп җибәрегез әле.  

(Язма эш дәфтәрләрен җыеп бирәләр). 

II.Төп өлеш. Яңа теманы аңлату. 

Укытучы: Бүгенге дәрестә без Татарстанның халык язучысы, 

якташыбыз Гариф ага Ахунов иҗатын өйрәнә башларбыз. Әдәбият 

дәфтәрләрен ачып, числоны һәм теманы язып куйыйк. 

(Дәфтәрләргә язу). 

Укытучы: Ә хәзер аның тормыш юлы, иҗаты белән кыскача танышып 

китәрбез. Рәхим итеп барыгыз да экранга карагыз, эш дәфтәрләренә язып 

барабыз. 

Экраннан PowerPoint программасы ярдәмендә слайдлар карау. 

Укытучы: Игътибарны экранга юнәлтәбез. 

Укытучы: Әйе, Г.Ахунов бик күп хезмәт башкарган. Мондый зур 

күләмдәге эшне сәламәт һәм көчле рухлы кеше генә башкара ала. Ә бик 

кечкенә вакытында язучы нинди булган соң? Минем сезгә Г.Ахуновның үзе 

турындагы язмасын укып үтәсем килә. (“Ялкын” журналыннан өзек укыла). 

Шулай итеп язучы сәламәтлеге йомшак бала булып туса да, тормышта 

нык кеше була, бик зур эшләр башкара.  

А.Гыйләҗев Гариф Ахунов турында мондый сүзләр әйткән: 

“Г.Ахуновның татар әдәбиятына күрсәткән хезмәтләре санап бетергесез. Ул 

менә дигән тәрҗемәче. Ул ялкынлы публицист. Ул драматург. Ул хикәяче. 

Ул очеркист. Гариф белән эш, тырышлык, хезмәт янәшә яшиләр”. 

Хактан да, бу сүзләр бик дөрес әйтелгән. Укучылар! Ә сез ничек 

уйлыйсыз? Язучы нәрсәләр эшләгән? (Тактада алдан язылган “тәрҗемәче, 

публицист, драматург, хикәяче, очеркист” сүзләренә игътибар итеп, 

укучылар җавап бирәләр.) 

Укытучы: Хәзер без язучының күпкырлы иҗатын күреп китик. 

Күп кенә язучылар автобиографик әсәрләр дә иҗат иткәннәр. 

Укучылар, әйтегез әле, нинди әсәр “автобиографик” дип атала? (Җавап: 

автобиографик – үзе турында язган). 

Укытучы: 5 нче класста кайсы язучының автобиографик әсәрен 

укыган идек әле? (Җавап: Г.Тукайның “Исемдә калганнар”) 
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Укытучы: Бик дөрес. Г.Ахуновның да үзе турында язылган повесте 

бар. Ул “Йолдыз калка” дип атала. Экранда сез аны да күрәсез. Ә хәзер 

шушы повестьтан берничә өзекне тыңлап үтик. (Укучылар сөйли). 

Укытучы: Шушы өзекләрне тыңлаганнан соң без Г.Ахунов турында 

ниләр беләбез? Аның тормышы җиңел булганмы? (Укучылар җавап 

бирәләр). 

Укытучы: Әйе, тормышы җиңел булмаган аның. Бу турыда китаплары 

да сөйли. Әсәрләре белән өлкән классларда тагын да якынрак танышырсыз. 

Ә хәзер дәфтәрләргә үрнәк буенча әсәрләрнең исемнәрен язып куйыйк. 

Укытучы: Укучылар, хәзер язучының кайбер фоторәсемнәрен карап 

үтәрбез. 

Укытучы: Г.Ахуновның менә шундый матур сүзләре бар: “Дөньяда 

ике могҗиза бар – берсе – Чишмә, икенчесе – Әлифба”. Хактан да, бик 

мәгънәле сүзләр бит. Чөнки Чишмә һәм Әлифба – зур юлларның башы. 

Елга, диңгез, океаннарның башы чишмәдә булса, бөек зат – кешенең олы юл 

башы әлифбада. Кеше белем иленә юлын әлифбадан башлый һәм күп 

могҗизалар тудыра. 

Укучылар, әйдәгез әле бу сүзләрне дәфтәрләргә дә язып куйыйк. 

(Укучылар язалар). 

Укытучы: Ә хәзер, укучылар, бераз ял итеп, күзләргә күнегүләр ясап 

алыйк. (Күнегүләр ясала). 

Укытучы: Бүген без, укучылар, Г.Ахуновның “Артышлы тау буенда” 

дигән повестен өйрәнә башлыйбыз. Исеменә игътибар итегез әле, нинди тау 

турында сүз бара? (Җавап: “артыш”). 

Укытучы: Нәрсә соң ул артыш, кем белә? (Артыш турында бер укучы 

сөйли). 

Укытучы: Димәк, артыш – озак үсә торган дару агачы икән. Ә хәзер 

әсәр белән танышыйк. (Укучылар “Ат чебене” бүлеген кычкырып укыйлар). 

Сүзлек өстендә эшләү. 

кырыкмыш – бер яшь тулып икенче яшькә чыккан һәм, гадәттә, ялы, 

койрыгы кырылган тай. 

чөелдерек – камыт бавы. 

мүкәләп – тезләр һәм куллар ярдәмендә бару. 

тышау – ат яки башка хайван еракка китмәсен өчен, алгы аякларын 

бер-берсенә бәйли торган бау. 

Укытучы: Укучылар, әйтегез әле, бу бүлектә сүз кем турында бара? 

(Жавап: Хәсән исемле малай турында). 

Укытучы: Аңа ни өчен кушамат та тагылган? (Жавап: Атларны 

яраткан өчен). 

Укытучы: Кушаматы нинди? (Жавап: Ат чебене). 

Укытучы: Вакыйга кайда бара? (Жавап: Авылда). 

Укытучы: Авылның исеме нинди? (Жавап: Кәлимәт). 

Укытучы: Авылның табигате нинди? (Жавап: матур, болыннар бар). 
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Укытучы: Чыннан да, авылның табигате искитмәле. Ә сез туган як 

матурлыгы дигән төшенчәне ничек аңлыйсыз? Аңа нәрсәләр керә? 

(Укучылар җавап бирә). 

Укытучы: Табигатьнең матур булуы кемнәрдән тора? Матурлыкны 

саклар өчен нишләргә кирәк? (Укучылар җавап бирә). 

Укытучы: Хәсән күп вакытын кайда үткәрә? (Җавап: болында). 

Укытучы: Ул анда нишли? (Җавап: атлар саклый). 

Укытучы: Беркөнне нинди хәл килеп чыга? (Җавап: Атларны 

саклаганда яшенле яңгыр килә, Хәсән атларны алып кайтканда егылып төшә 

һәм аңын югалта). 

Укытучы: Яхшы, укучылар. Ә хәзер, әйдәгез, вакыйгаларны тагын да 

яхшырак күзаллау өчен әсәрдән өзек тыңлыйк. 

PowerPoint программасы ярдәмендә слайдлар карау. 

Укытучы: Менә без Кәлимәт буендагы җәйге болынга да барып 

килдек.  

III. Ныгыту. 

Укытучы: Укучылар, шулай итеп бүгенге дәрестә без нәрсәләр 

белдек? (Укучылар җавап бирә). 

Укытучы: Яхшы. Әсәрне өйрәнүне алдагы дәресләрдә дәвам итәрбез. 

Ә хәзер өйгә эш алыйк.  

IV. Өй эше бирү. 

Укытучы: Дәреслектәге 256 нчы бит, 7 нче бирем буенча кечкенә 

хикәя төзеп килергә.  

V. Йомгаклау. 

Укытучы: Укучылар, бүгенге дәрестә актив катнашканнарга билгеләр 

куям. (Билгеләр куела). Дәрес тәмам, сау булыгыз. 

 

Искәрмә: 

1.
 
Гариф Ахунов / Сайланма әсәрләр. Т1. – Казан: Татар. кит. нәшр., 

2005. – Б.7. 

 

 

Инсаф Исрафил улы Сәләхетдинов,  
Балтач районы Шубан төп гомуми белем мәктәбенең  

татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Гариф Ахунов иҗатын мәктәптә укыту турында 

Гариф Ахунов исеме минем өчен үтә кадерле, үз һәм якын. Нилектән 

икән?  

Беренчедән, безнең ызандаш күршебезнең берсе данлыклы Арча 

районы бит. Мин әдәбиятыбыз күгендә якты йолдызлар булып балкучы 

Шиһабетдин Мәрҗәни, Шәмсетдин Күлтәси, Габденнасыйр Курсави кебек 

мәгърифәтчеләр, Габдулла Тукай, Гариф Ахунов, Гомәр Бәширов, 

Мөхәммәт Мәһдиев, Мәхмүт Галәү, Нәҗип Мәдияров, Рафаил Төхфәтуллин, 
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Мәрзия Фәйзуллина, Хәкимҗан Халиков, Сибгать Хәким кебек 

язучыларыбыз белән горурланам. Бер Арча районыннан шуның хәтле талант 

иясе чыксын әле! Сокланмаслыкмыни, шаккатарсың! Күрше арчалыларның 

чишмә сулары да шифалыдыр, минемчә.  

Икенчедән, минем үземә дә Арча педагогия көллияте канат куйды 

бит. Гариф Ахунов белән Мөхәммәт Мәһдиевләр дә, тормышларның иң 

авыр заманында шушы ук уку йортын тәмамлап, мөгаллимлек дипломнары 

алганнар бит! Шушындый олуг шәхесләр белем алган уку йортында уку – 

зур дәрәҗә.  

Өченчедән, Гариф Ахуновның әсәрләре һәркемнең күңел түрендә 

уелып кала. Кызганыч, 2014 нче елда Казанда дөнья күргән “Татар телендә 

гомуми төп белем бирү мәктәпләре (V-IX сыйныфлар) өчен татар 

әдәбиятыннан авторлык (эш) программасы” нда Гариф Ахунов иҗатына 

сәгатьләр бирелмәгән. 2010 елда басылган “Татар урта мәктәпләре өчен 

әдәбият программалары” ның 7 нче сыйныфында Г.Ахуновның тәрҗемәи 

хәле белән таныштыру, “Артышлы тау буенда” повесте белән танышуга 4 

сәгать вакыт бирелә иде. Мин ул әсәрнең программа материалыннан төшеп 

калуы белән килешә алмадым. Укучылар яратып укый торган, һөнәр 

сайлауга зур этәргеч бирә торган әсәр белән хәбәрдар булмый калу һич 

мөмкин түгел. Ә ул әсәрнең мавыктыргыч шома телдә язылуын да исәпкә 

алсак...  

Әйе, Г.Ахунов язган әлеге иҗат җимешен укымауны, бик нык сусап 

та, тау астыннан челтерәп агып торучы чишмәнең саф суын авыз итә 

алмауга тиңләр идем. Шуңа күрә мин бу әсәрне өйрәнү өчен сәгатьне, 

сыйныфтан тыш уку дәресе хисабына булса да, керттем. Язучының 

“Йолдызлар калка” исемле автобиографик повестеннан өзекләре белән генә 

танышуны, “Артышлы тау буенда” повестен өйрәнүне төшереп калдыруны 

мин программаның зур кимчелеге дип саныйм. Татар әдәби телендә дөрес 

итеп сөйләшү, сөйләм байлыгын арттыру өчен, “Халык язучылары” исемен 

йөртүче күренекле әдипләребезнең әсәрләрен без, һичшиксез, өйрәнергә 

тиешбез! Шушындый матур әсәрләр белән таныштыру, әдәби әсәрләр укуга 

кызыксыну тудыру, укучыларны зур тормыш юлын үтәргә әзерләү – ана 

теле һәм әдәбияты укытучыларының максаты булып тора.  

 

 

Резеда Хәлил кызы Сафина,  

Әтнә районы Бәрәскә урта мәктәбе укытучысы 

 

Гариф Ахунов иҗатын мәктәптә укытуның бала тәрбияләүдә әһәмияте 

Бүгенге көн баласын туган теленә, халкыбызның рухи кыйммәтләренә 

игътибарлы, гореф-гадәт, йолаларыбызны хөрмәт итеп, әхлак нормаларына 

таянып яши торган кешеләр итеп ничек тәрбияләргә? Нинди алымнарны 

эшкә җигәргә? Баланы ничек кызыксындырырга, битарафлыктан ничек 

арындырырга? Ничек гамьле итәргә? Һәр укытучы үз алдына бу сорауларны 

куймый калмыйдыр, мөгаен. Әдәбият укытучысы бигрәк тә. Әдәби 
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әсәрләрне тирәнтен өйрәтмичә генә, классик язучыларыбыз әсәрләрен 

өйрәнмичә генә моңа ирешеп булмый торгандыр. 

Әдәбиятта матурлык турында язмаган, сихри пейзажлар, урман-

кырлар, елга-күлләр, күркәм, үрнәк образлар тудырмаган шагыйрьләр, 

язучылар юк. Шуңа да әдәбият – үзе матурлык ул, шуңа да әдәбият матур 

ул. Ләкин һәр язучының, шагыйрьнең матурлыкка үз карашы, үз фикере, үз 

тасвирламасы бар. 

Бу сорауларга җавап табу өчен, аеруча сизгер, халык йөрәге тибешен 

җаны-тәне белән тоючы, сәләтле, үткен күзле һәм тапкыр сүзле, гаять 

үзенчәлекле әдипләребезнең берсе Гариф Ахунов әсәрләрен өйрәнү 

кирәктер. Мәктәп программасына язучының “Артышлы тау буенда” әсәре 

кертелгән. Г.Ахунов әсәрен 1958 елда язса да, повесть актуальлеген бүген дә 

югалтмаган. Автор укучыларын (ә аның укучылары Хәсәннең яшьтәшләре – 

бүгенге 6-7 сыйныф балалары) әсәрдә табигатьнең матурлыгын күрә 

белергә, аны яратырга өйрәтә. Чын художник, чын каләм остасы Кәлимәт 

авылының Артышлы тавында үскән мүк үләнендә мүкәләтә, кып-кызыл җир 

җиләгеннән авыз иттерә, йомшак үләнгә сузылып ятып, колак төбендә генә 

чикерткәләр сайравын тыңлата, чәчәккә кунган бал кортларыннан күзне 

алдырмый, зәңгәр чиксез күккә карап хыялландыра, уйларны еракка җибәрә. 

Ак болытлар түгел, һавада ферма тәкәсе, Чикылтык бия әкрен генә әйләнә. 

“Ат чебене” Хәсән күктәге “ат” сурәтләрен генә түгел, авылдагы һәр малай 

кебек, чын атларны да ярата. Ә ат – татар халкының изге хайваннарыннан 

берсе. Борынгы заманнарда ук көнкүреш яшәешне атсыз күз алдына 

китерегә дә мөмкин түгел. Кырда, өйдә, төрле күңел ачу бәйрәмнәрендә дә 

ат мөһим рольне уйнаган. Хәтта татар халкының милли бәйрәме – Сабантуй 

да ат чабышларыннан башланып киткән, һәм бу традиция әлеге көнгәчә 

дәвам итә. Шуңадыр да, татар язучылары әсәрләрендә атлар турында күбрәк 

урын бирәләр. Бу фикер Г.Ахуновның “Артышлы тау буенда” повестена 

туры килә. Автор Хәсән аша үз укучысын атларны яратырга, алар белән чын 

дус булырга чакыра. Чикылтык, Давыл, Барабансон кебек атларның янында 

торасы, ялларыннан сыйпыйсы, атларга утырып урам әйләнәсе (ә бу хәзерге 

малайларның зур хыялы), аларга атланып Сабантуйда катнашасы килә. 

Язучының каләме “төсләрне” оста файдаланып, Хәсәнгә ул сыйфатларны 

күчерә. Үсмер егет кечкенәдән әтисе янында йөреп, аңа булышып эшкә 

өйрәнә. Г. Ахунов халык педагогикасындагы үзенчәлекле принцип – баланы 

эш ярата торган итеп үстерү – “Артышлы тау буенда” әсәрендә бик әйбәт 

чагылыш тапкан. Хәсән кечкенәдән әтисе янында кайнаша. Конюшняда 

атлар карый. Авылга нефтьчеләр килгәч, ул нефтьчеләр янында. Күп тә 

үтми, Хәсән нефть чыгару эшләренә өйрәнү өчен, укырга китә. 

Г.Ахунов әсәрендә җиргә яңа буын, яңа тормыш килүен оста күрсәтә. 

Татарстан җирендә нефть-химия гигантлары болытларга үрли. Тик Кеше 

материаль байлык тудыру белән бергә, табигатьне сакларга, аннан 

аерылмаска тиешлеген автор ассызыклый. Әсәрнең тагын бер уңышлы ягы 

итеп шуны әйтергә кирәк: ул нәкъ менә безнең көннәргә багышланган. 

Бүгенге көндә бик зур булып туган экологик проблема өстендә уйландыра. 
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Повестьның төп герое, яшьтәшләре кебек, балык тотарга ярата. Тик балык 

нефтьчеләр килгәннән бирле чиртми башлый. Зәй буенда җир селкетеп 

тракторлар йөри. “Җир йөзен гөлгә бизәргә кирәк. Кеше шуларны күреп 

сөенсен, юмартлансын, корыган агач кебек, гарип күңелле булып калмасын. 

Бөтене чиста булсын, саф. Табигатьнең үзе кебек”, – ди язучы. 

Әдипнең “Артышлы тау буенда” повесте дәреслеккә кертелүне мин 

бик уңышлы дип саныйм. Әсәрдә эш, тырышлык, хезмәт, белем алуга 

ихтыяҗ янәшә яшиләр. Без, укытучылар, Хәсән мисалында нинди генә 

һөнәр сайласаң да, белемнең беренче чиратта кирәк булуына төшендерәбез. 

Г.Ахунов әсәрләрен укыганда без битараф кала алмыйбыз, әсәр 

геройлары белән бергә шатланабыз, кайгырабыз.Ул тормышны ярата 

белергә өйрәтә. 

 

 

Венера Барый кызы Хисмәтуллина,  

Арча районы Иске Кырлай төп гомуми белем мәктәбенең  

татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Якташ язучыбыз Гариф Ахуновка әдәби портрет 

Класстан тыш уку дәресе. 8 класс 

Тема. Якташ язучыбыз Гариф Ахуновка әдәби портрет. 

Максат. Укучыларны якташ язучы Гариф Ахуновның тормыш юлы 

һәм иҗаты белән таныштыруны дәвам итү, әсәрләренә кыскача анализ ясау, 

сәнгатьле уку һәм бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен үстерү, әсәрләрен укуга 

кызыксыну уяту, язучыбыз иҗаты үрнәгендә туган якка мәхәббәт хисләре 

тәрбияләү. 

Җиһазлау. Язучының портреты, тормыш юлы һәм иҗатына 

багышланган стенд, китапларыннан төзелгән күргәзмә, фотолар, 

презентация. 

Дәреснең эпиграфы:  

“Гариф Ахуновның татар әдәбиятына керткән хезмәтләре санап 

бетергесез зур. Ул – искиткеч тәрҗемәче. Ул – ялкынлы публицист. Ул – 

драматург. Ул – хикәяче. Ул – очеркист. Аяз Гыйләҗев  

Дәрес барышы. 

Укытучы. Укучылар, 2015 нче елның 18 нче сентябрендә күренекле 

язучы, халык яратып укый торган бик күп хикәяләр һәм повестьлар авторы, 

оста каләм иясе, якташыбыз Гариф Ахуновның тууына 90 ел тулды. Шуны 

истә тотып, класстан тыш уку дәресендә Гариф Ахуновның тормыш юлы 

һәм иҗаты белән танышырбыз. Язучыга әдәби портрет төзербез (дәрес төре, 

максаты, дәреснең эпиграфы-планы белән таныштырыла) [1]. Әдәби 

портретыбызның планы. (Дәреснең эпиграфы буенча.) 

1. Гариф Ахунов – без якташыбыз. 

2. Татар әдәбиятына керткән хезмәтләре санап бетергесез зур. Ул – 

искиткеч тәрҗемәче.  

3. Ул – ялкынлы публицист. 
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4. Ул – драматург. 

5. Ул – хикәяче. 

6. Ул – очеркист. 

7. “Артышлы тау буенда” певестен искә төшерү, (бер өзеген уку). 

8. Сорауларга җавап бирү-тест. 

(Һәр әдәби портретка презентация күрсәтелеп барыла, тест та 

аның ярдәмендә тикшерелә) 

Укытучы: Безнең якташ язучыбыз Гариф Ахунов – Татарстанның 

халык язучысы, Г.Тукай исемендәге Дәүләт һәм Г.Исхакый исемендәге 

әдәби премияләр лауреаты, Хезмәт Кызыл Байрагы һәм Халыклар дуслыгы 

орденнары иясе, язучы, публицист һәм җәмәгать эшлеклесе.  

Әдәби портретны ясау өчен, хәзер сүзне укучыларыбызга бирәбез. 

1. Гариф Ахунов – якташыбыз. 

1 нче укучы. Без, чыннан да, горурланып, Гариф Ахуновны якташ 

язучыбыз дип атыйбыз. Гариф Ахунов 1925 елның 18 сентябрендә 

Татарстанның Арча районы Кече Өчиле авылында (хәзерге вакытта ул авыл 

юк, безнең авылга якын иде) крестьян гаиләсендә туа. Аның әтисе Ахунҗан 

абзый, авылның беренче совет активистларыннан булып, күмәкләшү 

чорында ярлы крәстияннәр арасында зур оештыру эшләре алып бара һәм 

шул эшләре өчен 1931 елда кулаклар тарафыннан үтерелә. Әтисез калган 

дүрт баланы әниләре карап үстерә. Күрше Казанбаш авылы мәктәбендә 

җиде сыйныф белем алганнан соң, Гариф Арча педагогия училищесына 

укырга керә. 1947 елда аны тәмамлап чыга. Аннары, Казанга килеп, 

университетның татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга керә. Димәк, 

Гариф Ахунов безнең якташ язучыбыз. 

Укытучы: Әдәби портретыбызның икенче планы:  

2. “Ул – ялкынлы публицист” 

2 нче укучы: Гариф Ахуновның язучы буларак беренче иҗат 

тәҗрибәләре дә нәкъ менә шушы студентлык елларына туры килә. 1951 елда 

“Үсү юлы” альманахында аның “Галләм сорау бирә” исемле тәүге хикәясе 

басылып чыга. Ул шулай ук газета-журналларда очерклары, рецензия һәм 

әдәби тәнкыйть мәкаләләре белән күренә башлый. Шул ук 1951 елда, 

университетның соңгы курсында укыган чагында, аны “Совет әдәбияты” 

(хәзерге “Казан утлары”) журналы редакциясенә әдәби хезмәткәр итеп эшкә 

алалар. Мондагы хезмәтен ул университетны тәмамлап чыкканнан соң да 

дәвам иттерә. Алты ел буе анда әдәби хезмәткәр, проза бүлеге мөдире һәм 

журналның җаваплы сәркатибе вазифаларын башкара. Бу елларда ул күп 

кенә хикәяләрен, беренче күләмле әсәре булган “Яшьлек яме” повестен иҗат 

итә. 

Укытучы: Әдәби портретыбызның өченче планы:  

3. “Ул – хикәяче” 

Гариф Ахуновның Әлмәт чоры әдәби иҗат өлкәсендәге уңышлары 

белән игътибарга лаек. 

3 нче укучы: 1956 елның көзендә Гариф Ахунов, Татарстан Язучылар 

берлеге идарәсе тәкъдиме белән, республиканың нефть үзәге Әлмәт 
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шәһәренә берьеллык иҗади командировкада була, ә 1957 елдан гаиләсе 

белән бөтенләй шунда күчеп китеп, ун елдан артык нефтьчеләр арасында 

яши, аларның хезмәт казанышларын һәм көндәлек тормышларын өйрәнә. 

Хикәяләр, кечкенә повесть-җыентыклар: “Еллар чатында”, “Хыялый 

Хәйрүш егетләре”, “Артышлы тау буенда”, “Канатлар кая илтә?”, аннары 

зур күләмле әдәби әсәрләреннән “Хәзинә” һәм “Хуҗалар” исемле 

романнарын ижат итә. Татарстан төбәгендә нефть хәзинәсе табылудан татар 

халкының яшәешенә, көнкүрешенә килгән үзгәрешләрне, шул яңача 

шартларда төрле буын һәм төрле кәсеп ияләре арасында күзәтелгән 

катлаулы мөнәсәбәтләрне гәүдәләндергән бу дилогия алтмышынчы еллар 

татар прозасына яңалык алып килгән, аны яңа тормыш материалы һәм яңа 

геройлар белән баеткан әсәр итеп бәяләнә. 

Укытучы: Әдәби портретыбызның дүртенче планы: 

4. “Ул – драматург” 

4 нче укучы: Гариф Ахуновның әдәби мирасында Казанда Татар 

академия театры, К.Тинчурин исемендәге Драма һәм комедия театры, Әлмәт 

татар драма театры, Минзәлә драма театрлары сәхнәләрендә кат-кат куелып, 

заманында тамашачының игътибарын җәлеп иткән берничә пьесасы да бар: 

“Чулпы җыры”, “Утлар яна учакта”, “Тынгысыз йөрәк” (Ф.Мостафин белән 

бергә язылган), “Чикләвек төше”, “Ардуан батыр” (шул исемнәрдәге 

повестьлар буенча инсценировкалар), “Акчарлаклар” (Ш.Камалның шул 

исемдәге повесте буенча инсценировка) һ.б. Әдип шулай ук күпсанлы әдәби 

һәм истәлек язмалары, әдәби тәнкыйть мәкаләләре (“Әдәби язмышлар”, 

“Чишмәләр белән сөйләшү” исемле җыентыклар, һәм әдәби тәрҗемә 

китаплары белән дә укучылар арасында киң таныла.  

Укытучы: Әдәби портретыбызның бишенче планы: 

5. “Ул – очеркист” 

5 нче укучы: Нефтьчеләр арасында яшәгәндә, аларның фидакяр хезмәт 

казанышларын һәм көндәлек тормыш-көнкүрешен тирәнтен өйрәнә. Шул 

җанлы тормыш материалы нигезендә ул башта бик күп санлы очерклар, 

публицистик мәкаләләр, хикәяләр, кечкенә повестьлар яза. “Юллар 

чатында”, “Хыялый Хәйруш егетләре” жыентыклары; “Артышлы тау 

буенда”, “Канатлар кая илтә?” повестьлары кебек һәм башка күп кенә иҗади 

әсәрләре. 

Укытучы: Әдәби портретыбызның алтынчы планы: 

6. “Ул – искиткеч тәрҗемәче” 

6 нчы укучы: Гариф Ахунов — тәрҗемә остасы. Ул татар теленә В. 

Закруткинның “Плавучая станица” (“Йөзмә станица”, 1953) романын, А. 

Макаренконың “Педагогическая поэма”сын (“Педагогик поэма”, 1957), 

Рабиндранат Тагорның “Хикәяләр”ен (1960), М. Шолоховның мәшһүр 

“Тихий Дон” (“Тын Дон”) эпопэясенең икенче, дүртенче китапларын (1964, 

1965), Н. Шундикның “Быстроногий Олень” (“Боланнар илендә”, 1977) 

романын, Татар дәүләт академия театры сәхнәсе өчен Н. Погодин һәм А. 

Островский пьесаларын тәрҗемә итте. 
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Аның үзенең дә проза әсәрләреннән күбесе русчага тәрҗемә ителә, 

хикәя һәм повестьлары украин, үзбәк, кыргыз, мари, чуаш, якут һ.б. 

телләрдә басыла, “Хәзинә” романы казакъча һәм төрекмәнчә тәрҗемәдә 

нәшер ителә. 

Укытучы: Укучылар, без дәресебезнең эпиграфы – Аяз Гыйләҗевның 

Гариф Ахуновка биргән бәяләмәсе буенча язучыга әдәби портрет төзедек. 

Язучы булу өчен нинди сыйфатларга ия булырга кирәк дип 

уйлыйсыз? 

Көтелгән җаваплар: 

1 нче укучы: Язучы булу өчен бик күп сыйфатларга ия булырга кирәк. 

Шуларның иң беренчесе дип, мин кешенең кечкенәдән әдәбиятны яратуын 

саныйм. Әдәбиятны ярату, билгеле, әдәби әсәрләрне күп укуны эченә ала. 

Язучы кеше дөнья әдәбияты белән дә таныш булырга тиеш. Г.Тукай да бит: 

”Пушкин илә Лермонтовтан үрнәк алам”, – дип язган. 

2 нче укучы: Язучы булу өчен, кеше үзе яза торган тормышны яхшы 

белергә тиеш. Г.Ахунов, мәсәлән, нефтьчеләр турында китап язу өчен, 

Әлмәткә килә, анда нефтьчеләр тормышын, эшен, характер үзенчәлекләрен 

өйрәнә. Шушы тормыш эчендә кайнамаса, ул “Хәзинә”, “Хуҗалар”, 

“Артышлы тау буенда” әсәрләрен яза алмас иде. 

3 нче укучы: Язучы телне, аның үзенчәлекләрен яхшы белергә тиеш. 

Әдәби әсәр – нәфис сүз үрнәге. Теле матур булмаган әсәрне укыйсы килми. 

4 нче укучы: Без күп кенә язучы – шагыйрьләрнең биографияләренә 

игътибар итәбез.Аларның күбесе авыл җирендә туып-үскәннәр. Шулай 

булгач, язучы авылда туарга тиеш. Бары тик авылда гына табигый 

матурлык, чын халык теле, йолалары сакланып калган. 

Укытучы: Әйе, укучылар. Язучы А.Гыйләҗевнең тагын бер фикере 

белән килешмичә мөмкин түгел. Ул Г.Ахунов турында: “Гариф белән эш, 

тырышлык, хезмәт янәшә яшиләр.Ул тормышны ярата белә, тормыш төзүче 

эш кешесенә аның ихтирамы чиксез...” – дигән һәм бик хаклы әйткән. 

Укытучы: Хәзер, Г. Ахуновның 7 нче класс өйрәнгән әсәрен искә 

төшерик әле. 

7. “Артышлы тау буенда” певестен искә төшерү, (бер өзеген уку). 

Укытучы: “Артышлы тау буенда” әсәрендәге Хәсән турында нәрсә 

әйтә аласыз? 

Көтелгән җаваплар: Хәсән – әсәрнең төп герое. Аңа 14 яшь, җиде 

еллык мәктәпне бетергән. Ул – авыл малае. Һәрбер авыл малае кебек, ул да 

табигатьне ярата, хыяллана белә, җитмәгән җире юк, атта чаба, күзәтүчән.  

Малай еш кына күккә карап ятарга ярата. Күктәге болытларны Чикылтык 

биягә охшата. Әтисен тыңлый, ярдәм итә. Бервакыт яшенле яңгыр 

башлангач, әтисе аңа атларны куып алып кайтырга куша. Хәсән “Давыл” 

исемле атына атлана һәм Чикылтык Давылга тибеп җибәрә, Хәсән ат 

өстеннән очып төшә. Аны больницага озаталар, һәм ул анда бер ай ята. 

Больницадан кайткач, әтисе малайга атлар янына бармаска куша. Ләкин 

малайның яңа айгырны – Барабансонны күрәсе килә. Ул, элеккечә, атларны 

ярата. 
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Укучы: Шул көннәрдә авылда зур үзгәрешләр башлана. Бу 

үзгәрешләрне ул балыкка баргач та күзәтә. Авыл янында нефть табалар. 

Хәзер инде Хәсәннең бөтен теләге – нефтьче булу. Ул алар янына барып 

йөри, эшләре белән кызыксына. Җитмәсә, аларга Пәйморза исемле 

нефтьчене фатирга кертәләр.Ул Хәсәнгә китаплар бирә. Хәсән, ул 

китапларны укып, нефтьчеләр эшенә караган күп нәрсәләрне белә. 

Укучы: Хәсән мәктәптә дә тырышып укырга кирәклеген аңлый. 

Бигрәк тә математиканы тырышып өйрәнә. Җиде еллык мәктәпне бетергәч, 

хәл итә: ул нефтьче булачак. Җае да чыгып тора: нефтьче Сәетхәсәнне 

очрата. Малайның теләген аңлаган Сәетхәсән аны үзләренә эшкә чакыра. 

Хәсәнең шатлыгы чиксез. Арттырып та җибәрә, биек вышкага менеп китә. 

Куркып калган нефтьчеләр Хәсәнне мактыйлар: “Егет икәнсең!” – диләр. 

Шул ук вакытта аңарга укырга керергә киңәш итәләр. Ләкин Хәсәннең 

эшлисе килә. Авырып киткән нефтьче урынына Хәсәнне куялар. Бу эш 

Хәсәнгә бик җиңел тоела, игътибарсыз эшли. Нәтиҗәдә авария була, 

буровойга зур зыян килә. 

Шушы авария Хәсәннең фикерләрен үзгәртә. Эшнең кечкенәсе һәм 

зурысы юк икән. Һәр эш – үз урынында иң әһәмиятлесе. Малай укырга 

китәргә риза була. 

Укучы: Хәсән – безнең яшьтәшебез. Хәсән урынында булсак, без 

нишләр идек? Без дә нәкъ аның кебек үк булыр идек. Чөнки бездә дә бар 

Хәсәнгә хас сыйфатлар. Без дә атлар, техника яратабыз. “Ярамый!” – 

дисәләр дә, эшләп карарга тырышабыз. Еш кына бәлаләргә дә очрыйбыз. 

Нәтиҗәне, Хәсән кебек үк, соңыннан ясыйбыз. Хәсән образы безгә якын. 

Без, аңардан менә дигән нефтьче чыгар, дип уйлыйбыз. Чөнки ул – үз 

теләгенә ирешә торган малай. 

Безгә дә тырышып укырга кирәк. 

8.“Артышлы тау буенда” әсәре буенча сорауларга җавап бирү-

тест. 

Укытучы: “Артышлы тау буенда” әсәре буенча сорауларга җавап 

биреп, белемнәрегезне тикшереп, нәтиҗә ясарбыз. 

Тест 

1. “Артышлы тау буенда” дигән әсәрнең төп геройлары: (Дөрес 

җаваплар курсив белән бирелгән)  

А. Хәсән, Кәлимәт малайлары, Сәетхәсән 

Б. Әдрән, Хәвадис, Сирин 

В. Вәсилә, Айдар, Госман 

2. Әсәр нәрсә турында? 

А. Атлар турында 

Б. Нефтьчеләр, нефть чыгару турында 

В.Бер ананың биш улы турында 

3. Хәсәнне Кәлимәт малайлары ничек дип йөртәләр? 

А. “Ат чебене” 

Б. Чикылтык 

В. Давыл 
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4. Кәлимәт өстеннән ни өчен “төн кача”? 

А. Келәт чаклы машина килә 

Б. Нефть чыгаручылар килә 

В. Факел кабызалар 

5. Хәсәннең кем буласы килә? 

А. Нефтьче 

Б. Буровойда эшлисе 

В. Укырга барасы 

6. Хәсәннең иң матур сыйфатларыннан берсе – хыялга бай булу. 

Аның нинди хыяллары бар? 

А. Кыш көне йокыга китеп, яз көне генә уяну 

Б. Нефтьче булу 

В. Буровойга кереп эшләү 

7. Сәетхәсән Хәсәнгә ничек ярдәм кулы суза? 

А. Хәсән артыннан иң биек вышкага менә 

Б. Укырга керергә булыша 

В. Күрмәмешкә салынып 

8. Повестьтагы иң киеренке урынны билгеләгез. 

А. Давылдан егылып төшкәч 

Б. Шаблонны алганда һәм цементны бораулаганда  

В. Сәетхәсәннең Хәсәнне күрмәмешкә салышуында 

9. Афанасий Иванович Хәсәнгә нәрсә турында бик җентекләп 

аңлатты 

А. Нефть эшендә җавапсызлык, гамьсезлекнең фаҗигагә алып баруын 

Б. Давыл алдыннан атларга утырырга ярамавын 

В. Техникумга укырга барырга кирәклеген  

10. Повестьтагы атларның кушаматлары 

А. Чикылтык, Давыл, Барабансон 

Б. Алмачуар,, Йолдыз Кашка,Акбүз ат 

В. Тай,Кырыкмыш, алаша 

11. Хәсәннең күңеле нигә тула? 

А. “Укып бетергәч үзебезгә эшкә кайтырсың”, – дигәч 

Б. Әтисе чөелдерекне тартып биргәч 

В. Аттан егылып төшкәч 

12. Гариф Ахунов бу әсәре белән нәрсә дип әйтергә тели? 

А. Авыл табигатенең матурлыгы югалуы турында кисәтә 

Б. Яхшы дуслар турында 

В. Һөнәр сайлау турында 

13. Автор булсагыз, әсәрне ничек тәмамлар идегез? (Өйгә эш итеп 

бирелә) 

Тест презентация дә тикшерелә, нәтиҗә ясала. 

Йомгаклау. 

Укытучы: Укучылар, менә шундый якташ язучыбыз булуы белән чын 

күңелдән горурланырга тиешбез. Киләчәктә дә аның тормыш юлын, 
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туганнарын барлау иҗатын өйрәнү өстендә эшебезне дәвам итәрбез дип 

уйлыйм. 

Өй эше. Гариф Ахуновның әсәрләрен укырга. 

Дәрестә актив катнашкан укучыларга билгеләр куела. 

 

 

Әдәбият: 

1. Галимуллин Ф. Идел жырчысы: Гариф Ахуновның иҗат портреты. 

// Казан утлары. – 1980. – №8. – Б.152-164. 

2. Ахунов Г. Сайланма әсәрләр. 5 томда: I том. – Казан: Татар. кит. 

нәшр., 2005. 

3. Ахунов Г. Сайланма әсәрләр. 5 томда: II том. – Казан: Татар. кит. 

нәшр., 2005. 

4. Ахунов Г. Сайланма әсәрләр. 5 томда: III том / Г. Ахунов. – Казан: 

Татар. кит. нәшр., 2005. 

5. Ахунов Г. Сайланма әсәрләр. 5 томда: IV том / Г. Ахунов. – Казан: 

Татар. кит. нәшр., 2005. 

 

 

Эльвира Альберт кызы Гобәйдуллина,  

Шушмабаш урта гомуми белем мәктәбенең  

татар теле һәм әдәбияты укытучысы 
 

Гариф Ахунов әсәрләрендә фразеологизм, афоризм, сынландыру, 

чагыштырулар 

Татар әдәбияты меңъеллык әдәби мирасы, бай язу культурасы, стиль 

үзенчәлекләре, жанрлар төрлелеге белән бөтен дөнья мәдәниятенә зур өлеш 

керткән әдәбият. Менә шушы бай мираслы әдәбиятка үзеннән зур көч 

куйган әдипләр арасында минем якташым – язучы Гариф Ахунов та бар. 

Ни өчен бүген дә Гариф Ахунов иҗаты зур игътибарга лаек? 

Минемчә, аның һәр әсәре дә халыкның үзе турында. Ул үзенең туган ягы, 

туган авылы, аның кешеләре турында чиксез бер ярату белән гаҗәеп матур 

истәлекләр язып калдырган. Гади авыл халкының катлаулы авыр тормышын 

чынбарлыктагыча, әмма юмор аша мавыктыргыч һәм гади телдә сурәтләгән. 

Гариф Ахуновның әсәрләре җиңел укыла, әсәрләрендәге теләсә кайсы 

образы җанлы булып күз алдына килеп баса. 

Стиль сүзе телнең нинди максатларда һәм ничек кулланылышын 

белдерә. Язучы үз әсәренең үзенчәлекләреннән чыгып, төрле тел чараларын 

сайлый һәм аларны үзе теләгәнчә файдалана. Сүзләр мәгънәви яктан күп 

төрле. Үзләре үк образга әйләнгәннәре (символлар), күчерелмә 

мәгънәлеләре (метафора, метонимия, сынландыру, гипербола, юмор), 

предметлы сурәтләү чаралары (синонимнар, антонимнар, эпитет, 

чагыштыру), әдәби нормаларга туры килмәгән лексик чаралар (диалекталь, 

гади сөйләм, арго һәм жаргон сүзләр, варваризмнар) бар. Телдә 
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фразеологизмнар да иркен кулланыла. Гариф Ахунов – әнә шул тел-стиль 

чараларына җан кертеп, аларны иң оста кулланып язучыларның берсе. 

Телдәге сүзләр беркайчан да аерым гына яшәмиләр. Алар үзләрен 

чолгап алган сүзләр белән бәйләнешкә кереп, төрле үзгәрешләр кичерәләр, 

күренешләрне тулырак чагылдыралар, сөйләмгә матурлык өстиләр, аны 

җанландырып җибәрәләр. Фразеологизмнар – сөйләм телен баетучы 

тотрыклы сүзтезмәләр. Алар ярдәмендә әдәби әсәрнең сыгылмалылыгы 

арта, сөйләм образлырак, тәэсирлерәк була, мәгънә тирәнлеге көчәя. Моңа 

дәлил түбәндәге мисаллар: 

1) Бу аның бәгыренә пычак кадаганнан ким булмады. (авыр сүз әйтү 

мәгънәсендә) “Зәңгәр-гашыйклар төсе”, 90 бит. 

2) Ул аның койрык тайдырырга маташуын аңлап алып, кинаяле дә, 

наян тавыш белән: 

– Әй, тәти егет, кая качасың? – диде. (тизрәк китү мәгънәсендә). 

3) Художник өлгер, мәйтәм, эшне коры тоткан! (тиз башкару) “Әлмәт 

утлары” 

4) Менә син, авыртмас башка тимер тарак”, – дип үзалдына моңаеп 

уйга калды мөгаллим. (көтмәгәндә килгән борчу) 

5) Менә безнең белән берәр ай гына иза чигеп карасын иде ул. Белер 

иде беленнең ничә тиен торганын. (аңлар иде безнең хәлне) 

6) Шуннан шул: трест управляющиен утлы табага бастырдылар. 

(орыштылар) “Хазбулатның яңа гадәтләре”. 

7) Контор директоры белән аларның, гомумән, борчаклары пешми 

иде. (дус түгелләр) “Әсмагөл”. 

8) Кайгырмагыз, Рәхим абый, чебен дулап тәрәзә ватканы юк әле. 

9) Залда энә төртер урын да калмаган иде. (буш урын калмаган) 

“Соңарып килгән бәхет”. 

10) Эш дигәндә, егетләр алтын куллы безнең! (тырыш) “Соңарып 

килгән бәхет”. 

11) Нефтьчеләрнең культура сараенда үзешчәннәр белән танышканнан 

соң, ягъни аларның үзләре бик яратып бии торган татар биюен күздән 

үткәргәч, Сөбханкуловның йөзе кара көйде. (ачуланды) “Соңарып килгән 

бәхет”. 

12) Рәхим абыйсына күз кысып алды: иштеләр, янәсе ишәк чумарын! 

(кирәкмәгән эш эшләү) 

13) Тыныч көннәрдә Татьяна Чарскаяның беркайчан да борын 

салындырып йөргәне булмады. (күңелсезләнеп) “Ут эченнән чыкканда”. 

14) Ләкин аның кычкыру түгел, сүз әйтерлек тә хәле юк, тамагына 

төен утырган иде. (елыйсы килү) “Соңарып килгән бәхет”. 

15) – Син, җанкисәгем, Яфракҗамал, маеңны гына кабып тор яме. 

(эндәшмә) “Әлмәт утлары”. 

16) Нурми кабарынкы күзләре белән табын өстен бер сөзеп алды. 

(карады) “Әлмәт утлары” 
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17) Килеп төшсен шунда очраклы бер бомба – еллар буе бөртекләп 

җыелган сәнгать хәзинәләренең көле күккә очачак. (бетәчәк) “Ут эченнән 

чыкканда”. 

18) Фәттахов, завхоз ярдәмендә, театрның мал-мөлкәтен һәм күз 

карасы кебек саклап алып килгән акчасын акт белән Сызрань властьларына 

тапшырды. (бик нык саклап) “Ут эченнән чыкканда”. 

19) Әйтерсең бер генә кайгысы да юк, дөньясы түгәрәк иде бу 

кешенең. (бәхетле) “Әлмәт утлары”. 

20) ...эшләгән эшкә бернинди бәя бирмичә, авызына су кабып тору да 

кыен. (дәшмәү) 

21) Ат дагалаганда кәкре ботыңны китереп кыстырма әле син. (сүзгә 

катышма) “ Хәзинә”. 

22) Ул ике тәүлек буена керфек тә какмаган иде. (йокламаган) 

“Хәзинә”. 

23) Монысының талканы бик коры күренә... (усал) “Хәзинә”. 

Г.Ахунов әсәрләрендә халыкчан афоризмнар зур урын алып тора. Ул 

күп кенә әсәрләрендә халык афоризмнарының бер төре булган мәкаль-

әйтемнәрне урынлы куллана. Мәсәлән: 

1) Узган гомер кире кайтмый сулар кирегә акса да. (“Без бит Арча 

яклары”) 

2) Дөрес сүзгә җавап юк, дип әйтеп бетерергә өлгермәдем. 

3) Борының кыек булса, көзгегә үпкәләмә, дигәннәр... (“Әлмәт 

утлары”) 

4) Кеше сүзе кеше үтерә, дип борынгылар белми әйтмәгәннәр. (“Чәч 

бөртеге”) 

5) Студент вакытта кайбер иптәшләр: “Тиле таш җыя”, дип көлеп тә 

йөргәнәр иде. (“Хазбулатның яңа гадәтләре”) 

6) Өй эшләүнең ние бар: мүклисе дә чутлыйсы, дигәннәр борынгылар 

(“Әлмәт утлары”) 

7) ...туганыңа таян, дусыңа ышанма, күршеңә актык сереңне чыгарып 

селкемә (“Без бит Арча яклары”) 

8) Шикле шикләнер, чикмәнен бөркәнер, ди. (“Хәзинә”) 

9) Сабыр иткән морадына җиткән, диде ул. (“Сабыр табигатьле 

Сабирҗан”) 

10) Ашыккан үзен бетерә, сабыр эшен бетерә, ди ул. (“Авыл түбәсен 

яба”) 

Һәр язучы әсәрләрендә чагыштыруларны яратып куллана. 

“Чагыштыру – танып белүнең анасы”, дигән борынгылар. Чагыштыру 

нәтиҗәсендә предметлар һәм күренешләрнең охшаш һәм аермалы якларын 

ачыклап була. 

1) Сөмбелнең тал чыбыгыдай зифа буй-сынын, елмайган чакта бит 

урталары уймакланып бата торган алсу йөзен, томыраеп карый торган 

шомырт кара күзләрен хыялында тергезгәч, кичләрен клубтан кайтышлый, 

капка төбендә бер-берсенә сыенышып торган чагында кызның чәчләреннән 
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аңкыган хуш исне кабат тойгандай булып, башы әйләнеп китте, тамак 

төбенә төен килеп тыгылды...(“Зәңгәр-гашыйклар төсе”) 

2) ...Сафура ханымның йөзе көл кебек агарды. (“Ут эченнән 

чыкканда”) 

3) Кеше гомеренең биек нокталары була. Әнә шул биеклектән 

караганда, узган юлың уч төбендәге сызыклар төсле сызылып ята. (“Без бит 

Арча яклары”) 

4) Игене урылган һәм саламы җыелган кырларда, ял итәргә чыккан 

гигант бегемотлар төсле, салам эскертләре тезелгән. (“Без бит Арча 

яклары”) 

5) Пөхтә ул каен кәүсәсе, ана күңеледәй чиста һәм саф ул. 

6) Сәхнә кырыенда өелешкән балалар арасында кайсыдыр көмеш 

кыңгыраудай яңгыравыклы тавыш белән көлеп җибәрде. (“Башкалада 

очрашулар”) 

Язучының әсәрдәрендә сынландырулар да аерым урын алып 

тора.Аларның кайберләре әсәр геройларының хис-кичерешләрен тирәнәйтеп 

күрсәтсә, икенчеләре юмористик төсмер бирә. 

1) Ямьшәйгән, майланып беткән кепкалы башлар ишеккә таба 

борылды. (“Әлмәт утлары”) 

2) Авыл инде уянган: йорт буйларында кое сиртмәләре шыгырдый. 

(“Хазбулатның яңа гадәтләре”) 

3) Зал үз тормышы белән яши: конфет кәгазьләре шыштырдата, 

йөткеренә, пышылдап сөйләшә иде. 

4) Зал һаман да шашына, “бис” яудыра иде. 

5) – Театр инде егылган. Тоташ анархия анда, башбаштаклык. (“Ут 

эченнән чыкканда”) 

6) Аннары авыл купты. (“Балачак хикәяләре”) 

7) Посёлок үз тормышы белән яши. (“Әлмәт утлары”) 

8) Хәзер Салагыш кышкы мәшәкатьләре белән яши. (“Авыл түбәсен 

яба”) 

Карап үтелгән мисаллардан күренгәнчә, талантлы язучы Гариф 

Ахунов сүзнең бөек көчен, тасвирлау мөмкинлекләрен тоеп, үзенә генә хас 

иҗат стилен тудырган, сүзнең үзенчәлекле мәгънә төсмерләрен тоеп сурәтли 

белгән. Аның әсәрләре халыкчанлыгы белән аерылып тора. Кешеләрне, 

туган ягын чиксез бер ярату, горурлану хисләре белән сурәтли белгән. 

Чәчәкләр болынны бизәгән кебек, сурәтләү чаралары әдәби әсәрләрне бизи. 

Чәчәкләрне сайлый-сайлый өзгән кебек, Гариф Ахунов та сурәтләү 

чараларын әсәрләрендә бик оста һәм урынлы куллана белгән. Минемчә, бу 

фикерне раслау өчен, Ә. Еники сүзләре бик тә урынлы булыр. “Без әдәби 

осталык турында күп сөйлибез. Ләкин әдәби осталыкны беренче чиратта тел 

осталыгы, телгә байлык, телне дөрес куллана белү дип аңларга кирәк. Язучы 

кешедә телгә карата аеруча бер сизгерлек булырга тиеш, ул һәр сүзнең тулы 

мәгънәсен аңлау гына түгел, аның эчке аһәңен, кай урында ничек 

яңгыравын, ниһаять, сүзләрнең үзара бәйләнешен тоя белергә тиеш”. (Ә. 

Еники. Язучылык хезмәте турында.) 
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“Казан арты” диләр безнең якны. 

Арча ягы – данлы, шанлы як. 

Өчиле дигән бер кечкенә авыл 

Ахуновны биргән изге як. 

Балачагың, үсмер вакытларың 

Туры килгән авыр заманга. 

Әсәрләрең белән танышканда 

Күзаллыймын моны һаман да. 

Күпме гомер үткән, сулар аккан, 

Ә син һаман безнең күңелдә. 

“Хәзинәне”, “Хуҗаларны” укып 

Рухи азык алам бүген дә! 

 

Әдәбият: 

1. Г. Ахунов. Әсәрләр. 4 томда. – Казан: Татар. кит. нәшр. – 1981. 

2. Г.Ахунов. Әсәрләр. – Казан: Татар. кит. нәшр. – 1983. 

3. Даутов Р.Н., Нуруллина Н.Б. Совет Татарстаны язучылары. – Казан: 

Татар. кит. нәшр. – 1986. 

4. Поварисов С.Ш. Тел – күңелнең көзгесе. – Казан: Татар. кит. нәшр. 

– 1982. 

5. Заһидуллина Д.Ф, Закирҗанов Ә.М., Гыйләҗев Т.Ш., Йосыпова 

Н.М. Татар әдәбияты. (Теория. Тарих). – Казан: “Мәгариф” нәшр. – 2006. 

 

 

Алисә Сафиуллина,  

Арча районы Наласа урта гомуми белем бирү  

мәктәбенең 10 нчы класс укучысы 

 

“Артышлы тау буенда” повестенең тел-стиль үзенчәлекләре 

“Артышлы тау буенда” әсәре әдәби җәмәгатьчелек тарафыннан 

уңышлы әсәр буларак бәяләнгән. Чыннан да, ул аның иҗатында зур урынны 

биләгән әсәр булып тора. Әлбәттә, иң беренче чиратта, бу – әсәрнең идея-

проблематикасы, образларының тулы ачылуы, укучы өчен кызыклы 

мәсьәләләрне күтәрүе белән бәйле. Әмма аның тел үзенчәлеге дә шактый 

зур роль уйный. Әдип татар теленең сүз байлыгыннан иркен файдалана, 

аның әсәрләре төрледән-төрле сурәтләү чараларына бик бай. Язучының 

иҗаты бу яссылыктан әле өйрәнелмәде.  

Гариф Ахуновның иҗаты үзенең тел байлыгы, синонимнарның, 

антонимнарның күплеге белән аерылып тора. Әдип әсәрендә, төрле 

вакыйгаларны сурәтләгәндә, аларның билгеләрен арттыра барып, 

тирәнәйтеп, җентекләп сурәтләргә ярата. Әсәрләрендә синонимнарның еш 

очравы да шуның белән аңлатыла. Мәсәлән, түбәндәге мисалларны күзәтик: 

Әти, булды, җитте дим инде [1]. 

Урамда берәр кырыкмышны җиңел арбага җигеп чыксалар, тәртә 

яныннан кызарынып-бүртенеп ул чаба..  
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Һава чыңлый, тибрәнә. 

Капка асларыннан акбайлар, сарбайлар өреп чыкты. 

“Келәт” тагын гүләргә, тагын үкерергә тотынды. 

Хәсән шыпырт кына идәнгә төште, әкрен генә, тавышсыз гына 

ишекне ачты. 

Хәсәнне утыргычка ябыштырып куйдылармыни: кечерәйде, 

бөреште, бөтенләй кызганыч булып калды. 

...кызыграк, мавыктыргычрак әкият ишетәләр. 

– Мә, комсыз, ач күз, бугазың тыгылсын! 

Әлеге мисаллардан күренгәнчә, Гариф Ахунов билгеле бер күренешкә, 

вакыйгага бәяне коры гына, бер сүз белән генә бирергә яратмый, ул гел куе 

буяулар, төгәлләүләр белән эш итә.  

Язучының әсәрендә сүзләрнең каршы куелуларына нигезләнгән 

сурәтләү чаралары да бик күп. Билгеле булганча, капма-каршы мәгънәле 

сүзләр антонимнар дип атала [2].  

Хәсәннең күзе ут булды: ак бәкәлле кара туры айгыр, Галәвинең 

сызгыруына буйсынып, утар эчендә әйләнеп йөри. 

...үкереп килде дә авар-аумас торган басу капкасын чөеп тә атты. 

...Йокылы-уяулы яткан чагында, урам якта машина гөрелди 

башлавын ишетте. 

Аларның учак төтеннәре иртә-кичен болын өстенә җәелә. 

...алны-артны карамый, авылга таба чаптылар. 

 Сәетхәсән бер агарып, бер кызарып шаблон турында сөйләп бирде. 

Гариф Ахунов бәйлекләр белән дә эш итә. Бигрәк тә кебек бәйлеге 

актив кулланыла. Мәсәлән: 

Кәлимәт, таяк тыгып болгаткан кырмыска оясы кебек, 

тынычлыгын җуйды. 

Бригадир таягы кебек озын аяклары белән зур-зур атлап күл буен 

үлчәп чыкты. 

Башка бәйлекләр сирәгрәк кулланыла. 

Бу әсәрендә әдип татар теленең сүз байлыгыннан иркен файдалана, 

аның әсәрләре төрледән-төрле сурәтләү чараларына бик бай. Гомумән, 

теләсә кайсы әдәби әсәрне алсак та, автор үзенең образлар әйтергә теләгән 

фикерен укучыга җиткерү өчен, сүзләрне төгәл һәм урынлы булырлык итеп 

сайлый. Бу бик мөһим. Телнең сүзлек хәзинәсе дә, фонетик, грамматик һәм 

синтаксик төзелеше дә, стилистик мөмкинлекләре дә әсәр тукымасын 

барлыкка китерүдә, ягъни сәнгатьле образ ясауда бертигез дәрәҗәдә 

әһәмиятле.  

Шулай итеп, Гариф Ахуновның әсәрләре тел-стиль ягыннан катлаулы 

һәм камил әсәр булып тора. Аларны әле бу җәһәттән тикшерүне тагын да 

камилләштерү һәм тирәнәйтү – алдагы көн бурычы. 

 

Искәрмәләр: 

1. Ахунов Г. Повестьлар. – Казан: Тат. кит. нәшр., 1982. 
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2. Сафиуллина Ф.С. Хәзерге татар әдәби теле: Лексикология. – Казан: 

Хәтер, 1999. – 51б. 

 

Зилә Хәмидуллина,  

Г.Тукай исемендәге Арча педагогия көллиятенең  

412 нче группа студенты  

 

Гариф Ахуновның иҗаты турында уйланулар 

Һәр чорның үтә дә талантлы, халыкның күңел хисләрен йөрәге белән 

тоючы, алай гына да түгел, үз җаны аша үткәрүче язучылары була. Татар 

әдәбияты да бу очракта искәрмә булып тормый. Минемчә, татар әдәбияты 

күгендә дә аяз төнге күктә яктырып янган йолдызлардай балкучы язучы һәм 

шагыйрьләребез җитәрлек. 

XX йөзнең алтмышынчы елларыннан соң иҗат иткән әдипләр 

арасында иң күп язганы – Гариф Ахунов. “Ардуан батыр”, “Чикләвек төше” 

повестьлары, “Идел кызы” романы, пьесалары язучы талантының күпкырлы 

булуын исбат итә. 

Гариф Ахуновның әдәбият белән кызыксынуы мәктәп елларында ук 

башлана. Башта әдип шигырьләр иҗат итә, аннан хикәягә күчә. 1951 нче 

елны аның “Галләм сорау бирә” дигән беренче хикәясе язучыларның “Үсү 

юлы” альманахында басыла. Шуннан соң узган кырык ике ел эчендә ул 

илледән артык китап бастырып чыгара, сәхнә әсәрләре яза, әдәби тәрҗемә 

белән шөгыльләнә, мең ярымнан артык публицистик һәм тәнкыйть 

мәкаләләре бастыра. Әдәбиятны үстерүдәге хезмәтләре өчен ул Хезмәт 

Кызыл Байрагы, Халыклар Дуслыгы орденнары белән бүләкләнә. 1993 нче 

елның 24 нче декабрендә аңа Президентыбыз указы белән Татарстан 

Республикасының халык язучысы дигән исем бирелә. 

Әгәр исән булса, бу көннәрдә Татарстанның халык язучысы, Г.Тукай 

исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Гариф ага Ахуновка 90 яшь тулган 

булыр иде. Халык – аны, ул үз халкын чын күңелдән ярата иде. 

Әдәбиятыбыз җәүһәрләре булырдай әсәрләр тудырган олуг әдип, 

язучыларның барысын да бертигез күрә белгән, алар турында эчкерсез 

кайгырткан, әдәбият мәйданында күпләргә зур ярдәм күрсәткән, яшь 

язучыларга фатиха биргән олы йөрәкле кеше... 

Замандашларының истәлекләре буенча, Гариф Ахунов ачык йөзле, 

шаян телле, дөреслекне сөюче кеше булып күз алдына килеп баса. “Минем 

курка торган әйбернең иң беренчесе – ялганлау, икенчесе – намуссызлык, 

өченчесе – ялкаулык. Мин үз гомеремдә беркайчан да намуссыз булырга 

омтылмадым, ялганламадым”, – дип яза әдип бер истәлегендә. 

Татарстанның халык язучысы Гариф Ахунов иҗатына багышланган 

мәкалә-очерклар күп язылган һәм хәзер дә языла килә. Каләмдәшләре, 

шулай ук тәнкыйтьчеләр һәм әдәбият сөючеләр язучының әсәрләренә зур 

игътибар бирәләр. Күренекле сүз остасы тынгысыз хезмәте һәм җәмәгать 

эше белән, татар халкының гына түгел, башка милләт укучыларының да 
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ихтирамын казанган шәхес. Аның унбиш телдә 57 китабы дөнья күргән. 

Шуның унҗидесе рус телендә басылып чыккан. 

Еракларга танылган язучы, тормыш университетының түбән 

баскычыннан күтәрелеп, остаз дәрәҗәсенә ирешкән икән, бу – аның 

дистәләрчә еллар буена уй-фикерләрен, теләк-омтылышларын гамәлгә 

ашыруы дигән сүз. Басым ясап шуны әйтергә кирәк: әдипнең иҗат чишмәсе 

кайнап типкән. Ә моңа бары тынгысыз һәм эзләнүчән каләм генә ирешә ала. 

Гариф Ахуновның иҗаты хакында күп язылган. Мәкалә-очерк авторлары 

Гариф Ахуновның хезмәт яратуын, ярдәмчеллеген аерым алып күрсәтергә 

тырышалар, әдипнең иҗатында тормыш дөреслегенә тугры калуына аеруча 

игътибар итәләр. Чыннан да, язучы үз әсәрләрендә яңа темаларны кыю 

күтәрә, аларга бәйле мөһим проблемаларны мавыктыргыч итеп чишә. Гариф 

Ахуновның шулар өстенә тагын бик матур гадәте булган – ул да булса үзенә 

карата хаксыз булган кешегә яхшылык эшләү, халыкча итеп әйтсәк, таш 

атканга аш белән җавап бирү. Мондый эшкә олы йөрәкле кешеләр генә 

сәләтле була, минемчә. 

Әдипнең матур сыйфатлары балалары һәм оныкларына да күчкән. 

Гариф ага һәм тормыш иптәше Шаһидә апа үзләренә лаеклы алмаш 

үстергәннәр. Уллары Рәшит тә, кызлары Наилә дә – язучылар. Кияүләре 

Борис Сулимов та алардан калышмаган. 

Егет кешегә җитмеш төрле һөнәр дә аз. Гариф Ахунов танылган 

язучы гына түгел әле, ул – сынлы сәнгать өлкәсендә дә зур уңышларга 

ирешкән рәссам. Ул дүрт дистәдән артык картиналар язган. Төп көчен 

әдәбиятка багышлаган, зур-зур романнар, повестьлар, әдәби портретлар, 

пьесалар иҗат итеп, укучыларны шатландырган язучы өчен дүрт дистә 

картина аз түгел. Мин аларның кайберләрен генә телгә алам. “Казансу 

буендагы урманнар” әсәрендә Казансу елгасы тулып ага. 

Гариф Ахунов – киң карашлы, актив рухи тормыш белән яшәгән, 

татар әдәбияты тарихында җуелмас эз калдырган язучы. 

 

 

Алсу Васил кызы Тимергалиева,  

Арча районы Курса разъезды төп гомуми белем  

мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Учакларда утлар сүнмәсен 

Г.Ахунов иҗатына соклану Арча педагогия көллиятендә укыган 

елларымда туды. Ул чакта фәнни җитәкчем Гайфуллина Фәридә Әлтәф 

кызы Г.Ахунов әсәрләренең асылын аңларга өйрәткән иде. “Хәзинә”, 

“Хуҗалар” романнарының каһарманнары – хезмәт батырлары Лотфулла 

Дияровка, Арслан Гобәйдуллиннарга сокланып, әсәрне бик бирелеп укуым, 

курс эшемне бик яратып башкаруым әле дә хәтердә. Чыннан да, халык 

язучысы Г.Ахунов татар укучысына үзен проза остасы буларак таныта. 

Бүген мин аны үзем өчен драматург буларак ачтым. Ил күләмендә барган 

сугышлар, бишьеллык төзелешләр, нефтьчеләр каласын төзүне берничә 
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пәрдәдән торган драмалары кысаларына сыйдыра алган ул. Яшәү һәм үлем, 

мәхәббәт һәм хыянәт, чын һәм ялган, юмартлык һәм комсызлык – әнә шул 

мәңгелек проблемаларны күтәреп, үзенең туры сүзен, фикерен сәхнә теле 

белән дә әйтеп биргән. “Чулпы җыры”, “Чикләвек төше”, “Ардуан батыр”, 

“Икәүдән икәү”, “Утлар яна учакта” әсәрләре үз вакытында зур уңыш 

казана, Ш.Камалның “Акчарлаклар” повестенә нигезләнеп язылган 

“Акчарлаклар”лирик драмасы театр сәнгатенең иң абруйлы сәхнәсендә ─ 

Г.Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында уйнала.  

Кайсы драма әсәрен алма, бар да мавыктыргыч сюжетлы, халыкчан. 

Мәсәлән, “Утлар яна учакта” драмасын (1965) алыйк. Бу әсәрендә Г.Ахунов 

үз заманының идеологиясенә тугрылыклы калган. Аның геройлары ─ Әлмәт 

шәһәренең нефтьчеләре якты киләчәккә зур өметләр баглыйлар, коммунизм 

төзү турында хыялланалар. Бу урында авторның идеологиягә ышанып 

бетмәве күренә, ул коммунизм турында сөйләгән персонажы Хәйрулла 

Хәкимовны Хыялый Хәйрүш дип атый. 

Өч пәрдәле, алты күренешле драма бер сулышта укыла. Тормышлары 

гел авыр хезмәттә булып та, геройларда бер зар да юк кебек: җырлап эшкә 

баралар, җырлап кайталар. Тик нинди генә зур уйлар белән янсаң да, 

кешеләрне бер калыпка салып булмый. Г.Ахуновның осталыгы шунда, ул, 

каршылыклы мәсьәләләр алдына куеп, геройларының кешелек сыйфатларын 

ача. Әсәрнең төп герое Талип карт, кайчандыр иленнән чыгып киткән чакта, 

юл буена имән агачы утыртып калдыра. Ул “Өем-урам, бөтен кеше миңа 

туган” – дип яшәүче чиста күңелле кеше. Иленә кайткач, бар гомерен нефть 

чыгару эшенә багышлый, тәрбиягә алып ике кыз – Мәрьям белән Гүзәлияне 

үстерә. Кызлар да әтиләре кебек туры сүзле, намуслы булып үсеп җитәләр, 

бер-бер артлы кияүгә чыгалар. Олы кызы бораулау мастеры Хәйруллада 

кияүдә. Кече кызы Гүзәлиянең ире Җәүдәт – югары белемле инженер. 

Гомере буе Талиптан көнләшеп яшәгән Гыймранга үч алу җае чыга – 

акчаны артык яратучы кияве Җәүдәтне үз максатларында файдалана. 

Ялганнан җимерелергә торган гаиләне Гүзәлия үзе саклап кала. Әнә шундый 

тормышчан сюжет кысаларында ниндидер коммунизм төзү идеясе югалып 

кала кебек. Драмада бердәмлек, тугрылык, дуслык хисләре мактала, 

комсызлык, хыянәт итү, көнчелек кебек сыйфатлар тәнкыйтьләнә. 

Әсәрнең теле халыкчан. Фразеологизмнар (баш катыру, кадалып китү, 

юл яру, канга тоз салу һ.б), мәкаль-әйтемнәр (Аттан ала да туа, кола да туа, 

капкан саен майлы калҗа керми һ.б) җанлы сөйләм тудыралар, геройларның 

характерлы сыйфатларын ачуда ярдәм итәләр. Халык җырлары, мөнәҗәтләр 

татар милли мохитен ачалар, сөйләмгә рус сүзләре өстәү җыелма халыкның 

күп булуын чагылдыра. Комсызлыгы чиксез булган Гыймранны Талип карт 

йомран дип атый. 

Автор символик образлардан оста файдалана. Имән ─ бәхет символы. 

Драматургның әсәргә “Утлар яна учакта” дип исем бирүе дә юкка түгел. 

Бердән, ул халыкның күңелендә бәхетле тормышка өметнең сүнмәвенә 

символ. Икенче мәгънәсен автор герое Талип авызыннан әйттерә. “Без 

учакны халык өчен кабыздык” – ди карт, бай кала төзелеп килүгә ишарәләп. 
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Г.Ахунов әсәрләре үзләре дә янып торган учакны хәтерләтә: аларны 

уку рәхәт, алардан җылылык бөркелеп тора. Бу учакның уты сүнмәсен, аның 

утында киләчәк буыннар да җылынып, Гариф Ахунов әсәрләре аша 

үткәнебезне өйрәнсеннәр, һәркайсы әхлакый сыйфатлар тупласын иде. 

 

 

Илүзә Касимова,  

Арча районы Ташкичү төп гомуми белем  

мәктәбенең 9 нчы класс укучысы 

 

Гариф Ахуновның иҗади осталыгы 

Татар халкының тарихи үсешендә тирән эз калдырган, бөтен 

тормышын һәм талантын халыкка хезмәт итүгә багышлаган шәхесләребез 

бар. Шундыйларның берсе — илленче еллардан башлап, тырыш һәм гаять 

нәтиҗәле эшчәнлек күрсәткән әдип Гариф Ахунов. 

Г.Ахунов — күпьяклы, киңкырлы талант иясе. Беренчедән, ул — 

әдәбиятның алгы сафында торучы, заман сулышын тоючы, үткен күзле, 

тапкыр сүзле әдип. Төрле жанрларда иҗат итә: хикәя, очерк, повесть, 

романнар яза; шигырьләр тудыра, тәрҗемә эше белән шөгыльләнә. Әдәби 

тәнкыйть эшчәнлеген дә, драматургияне дә үз итә. Шулай да әдип татар 

укучысына үзен проза остасы буларак таныта. 

Гариф Ахуновның иҗат дөньясына беренче адымнары илленче 

еллардан башлана. Бу елларда язылган күпчелек проза әсәрләрендә мораль-

әхлак проблемалары яктыртыла. Әхлак проблемаларын кыю чишәргә 

омтылу, бу еллардагы прозаның уңай сыйфатларыннан берсе була. Әлеге 

сыйфатлар, үзгәрешләр Г. Ахунов иҗатында да билгеле урын ала.  

Гариф Ахунов остаханәсе дә ижат тәжрибәсенең озак һәм максатчан 

формалашуы, остазларның киңәшләре, әдәби тәржемә, аерым язучыларның 

иҗат алымнарын һәм стилен махсус өйрәнү, актив эзләнүләр нәтиҗәсендә 

камилләшүе ягыннан гаять кызыклы һәм гыйбрәтле. Язучының “мамыклы” 

стиле, йөгерек, аһәңле теле, әсәрләренең эзлекле сюжет-композициясе, 

гомумән алганда, укучыны мавыктыру һәм уйландыру егәре – озак һәм 

җитди эзләнүләр нәтиҗәсе. Татар әдәбиятында Гариф Ахунов дигән саллы 

прозаик калкып чыксын өчен, иң башта тәнкыйтьче һәм тәржемәче, 

журналист һәм драматург Ахуновның ялгышлар һәм кыйналулар, 

макталулар һәм остазлык мәктәбе аша үтүе кирәк булган. Әдәби иҗат 

эшенең нигезен, язучы шәхесенең ничек формалашуын, иҗат процессының 

катлаулыкларын автор “Йолдызлар калка” исемле документаль повестенда 

шактый тулы чагылдырды. Язучы әсәрләренә тәэсир иткән, стилен 

формалаштыруда тирән эз калдырган драматурглык эшчәнлеге әһәмияткә 

ия. Беренче карашка, иҗатның бу өлкәсендә уңышсызлыклар әдипнең иҗат 

процессына бары тик тәэсир генә ясарга тиеш иде кебек. Әмма язучы 

драматургиядәге тәҗрибәләренең уңышлысының да, уңышсызының да уңай 

ягын, иҗаты өчен файдалы булырдай нәрсәләрен таба белә. Кыскасы, 

каләмен драматургиядә сынау прозаиклык хезмәте өчен тәҗрибә мәктәбенә 
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әйләнә. Танылган прозаик үзе бу турыда болай дип яза: “Ләкин ни генә димә 

— өч пьеса язу минем өчен бик зур тормыш мәктәбе булды. Бер генә язучы 

да аңлатып бирә алмаган нәрсәгә – диалог язу хикмәтләренә төшенә 

башладым мин, кеше хисен тоярга, кеше җанын аңларга өйрәнә башладым. 

Бер генә мәртәбә куйдырмаган сурәттә дә пьеса язып карарга дигән фикергә 

килдем”[1]. 

Димәк, автор ясаган нәтиҗә гыйбрәтле. Каләмне төрле әдәби 

жанрларда сынап карау прозаикның иҗат тәҗрибәсе өчен гаять мөһим. 

Әдипнең гомере буе үзе өчен генә шигырьләр язганы да мәгълүм. Г.Ахунов 

үз каләмен әдәбиятның төрле өлкәләрендә җитди рәвештә чарлаган 

авторларның берсе. Тәнкыйтьчелек эшчәнлеге дә, публицистик хезмәте дә, 

яшьлегендә әдәби әсәрнең телен җентекләп өйрәнү – һәммәсе әдипнең 

прозаик буларак иҗатына куәт өсти, аның талантын үстерә. Язучының 

шулай ук тәрҗемәче икәнлеген дә онытмаска кирәк. Бу өлкәдәге хезмәтләре 

дә иҗатына уңай йогынты гына ясыйлар. 

Гариф Ахунов иҗат тәҗрибәсе башка язучылардан өйрәнүнең стильгә 

тәэсир зурлыгын дәлилләү ягыннан да әһәмиятле. “Хәзинә” романының 

стилен эзләве гыйбрәтле. Романга кирәкле тыгыз итеп язу алымын автор 

озак эзли, әдәби сурәтләрнең ике төрле алымын (вакыйгаларга игътибар 

итмичә, кеше күңелен язу һәм вакыйгаларга мөнәсәбәттә характер тудыру 

[2]) бергә кушарга омтыла һәм үзенә кирәкле үрнәкне Михаил Шолохов 

иҗатында таба. Бу турыда ул менә нәрсәләр ди: “Тын Дон” эпопеясындагы 

вакыйгаларны язу алымының тыгызлыгы, аз сүз белән катлаулы вакыйга, 

җитди зур портрет тудыра алу, сугыш күренешләрен жанландыру, 

кинофильмдагы төсле, аермачык итеп күз алдына бастыра алу сәләте мине 

тәмам әсир итте. Мин Шолоховның тормышын, яшәү рәвешен, язу 

алымындагы үзенчәлекләрне кәгазь-каләм алып өйрәнә башладым... Мин 

аерым күренешләрне күчермәдем, мин Шолоховның рухын, тыгызлый белү 

сәләтен өйрәндем, ул тыгызлауның татарчага якын да килә алмавын күрдем. 

Шолоховтан өйрәнү миңа Шолоховтан ерак китү мөмкинлеге тудырды”[3]. 

Үз стилеңне башка язучыларның иҗат алымнары аша табу, шулардан 

өйрәнеп оригиналь стиль тудыру – прозаик өчен әһәмиятле иҗат мәктәбе. 

Иҗатка булган гомуми этәргеч кайчак шул чаклы көчле була, хәтта тормыш 

шартлары белән исәпләшми, әдипне кулга каләм алырга мәҗбүр итә. 

Әсәрләрнең төп этәргече булып идея – авторның әйтергә теләгән фикере 

тора. 

Этәргечнең иҗат процессында тоткан урыны зур: вакыйга үзе кечкенә 

генә булса да, иҗат процессында кечкенә хикәядән башлап киң масштаблы 

романнарга, эпопеяларга кадәр үсәргә, әдипне күпьеллык иҗат газапларына 

салырга, эзләнергә мәҗбүр итә ала. Гариф Ахуновның “Идел кызы” 

романының әдип остаханәсендә акрынлап өлгерүе, тармакланып күләмле 

әсәргә әверелүе – шуңа ачык мисал. 

Әдәби әсәрнең нигезендә үзенең барлык катлаулылыклары, кискен 

конфликтлары һәм психологик коллизияләре, фаҗигасе һәм көлкеле яклары 

белән, үзенчәлекләре аша тасвирланган тормыш материалы ята. Тормыш 
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материалы әдәби әсәрнең гомуми рухын, аның стилен, агышын, сюжетын 

билгели. 

Иҗат тәҗрибәсенең башында әдипләр әдәби әсәрдә күбрәк биографик 

тормыш материалына таяналар. Гариф Ахуновның студентлар 

тормышыннан алынган “Яшьлек яме” повестенең сюжет материалы 

автобиографик характерда. “Таһир образында, димәк, өлешчә үз биографиям 

дә бар” [4], – дип яза Гариф Ахунов “Яшьлек яме” турында. 

Иҗатка студент чагында ук килеп кергән Г.Ахуновта әдәби иҗат өчен 

тормышны өйрәнү ихтыяҗы барлыкка килә. “... Матбугат йорты белән 

Казан урамнарыннан башканы күрмәү мине ялыктыра башлагани иде. Гел 

шулай барса, минем, язучы буларак, төпсез көймәгә утырып калуым да бик 

мөмкин иде”[5], – ди бу хакта Гариф Ахунов. 

Тормыш каршылыкларын өйрәнми, булачак геройларың белән 

катнашмый торып, тулы канлы әсәрләр иҗат итеп булмый. Яңа 

романнарына сюжет материалын тормыш эченә кереп өйрәнү өчен Гариф 

Ахунов Казаннан Әлмәткә күчеп китә. 

“Хәзинә” романының образлар системасы, сюжеты, үзәк конфликты 

нефтьчеләр тормышын ныклап өйрәнү нәтиҗәсендә туа. Язучыда чит 

кешеләр белән танышу, аралашу һәм үз әсәрләренә булачак 

персонажларның прототипларын күрә белү сәләте көчле була. “Булачак 

геройларны аңлар өчен, иҗатта ачыш ясар өчен, шул кешеләр белән еллар 

буенча бергә яшәргә кирәк”[6], – дип язган Гариф Ахунов. 

Дүрт ел выкыт эчендә барлыкка килгән “Хәзинә” романының сюжеты 

нәкъ шул рәвешле туа. Булачак сюжетка материалны бөртекләп җыю, 

персонажларның холкын, тормыштагы реаль прототипларын өйрәнү аша 

ачу зур роль уйный. Романны роман иткән үзәк конфликтны да автор зур 

тырышлыклар куеп, аерым бер бригаданың тормышын һәрьяклап өйрәнү 

нәтиҗәсендә таба. 

“Мин башкалада чыга торган калын бер әдәби журнал редакторы 

үтенече белән нефтьчеләр турында зур күләмле очерк язарга жыендым. 

Очеркның героена ул чагында бик нык шаулаган, әмма авария вакытында 

яшьләй һәлак булган атаклы бораулау мастерын алырга булдым. 

Журналның заданиесе шундый иде. Киттем мин моның бригадасына. Үзе 

исән чагында да булганым бар иде, рекорд куеп шаулаган заманнарын да 

күргән идем. Хәзер үзе исән түгел, бригадасына бардым. Ничектер салкын, 

инициативасыз каршыладылар. Бу мине аптырашта калдырды. Туктале, мин 

әйтәм, заманында бит анын исеме бик зур докладларга керде, курку белмәс 

тәвәккәл кеше иде бит, характеры да бик нык иде. Нигә соң әле үзеннән соң 

бригадасы аны бик тиз оныта, аның турында да, үзләре турында да сөйләргә 

теләми? Төпченә торгач, бер нәрсә ачыкланды: буровойда мастер куйган 

рекордлар бригадага кыйбатка төшкән икән. Мастер хәвефсезлек 

кагыйдәләрен сакламаган, кешеләргә травмалар ясаган. Физик травмаларны 

әле санап чыгарга була, ә исәбенә чыгып булмый торган мораль травмалар 

күпме? Бу кеше, бактың исә, рекордлардан килгән данга чыдый алмаган, 

борын чөйгән, миңа “дөнья нипачум” дип карый башлаган. Ягъни ул 
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әхлакый чыныгу мәктәбе узмаган. Рекорд куйган саен акчаны капчык 

тутырып алгач, мин барысын да булдырам, мин инженерлардан да, нефть 

ятмалары ачкан галимнәрдән дә көчлерәк дип карый башлаган” [7]. 

Сюжетның көче дә әнә шунда – тормыш материалын әдипнең үз 

итүендә, күңеленә тирән үтеп керүендә. Шул чагында гына герой 

психологиясе тулы һәм төгәл була ала. Бу әсәр туган илебезнең, туган 

җиребезнең үткәнен һәм бүгенгесен тулырак өйрәнергә ярдәм итә. 

Еллар узган саен, авторның тормыш тәҗрибәсе дә арта, осталыгы 

чарла-на, үткенләнә бара. Аның әсәрләре фикер ягыннан байый, 

вакыйгалары киңәя, геройлары эреләнә. Автор аларны табигый чынлыклары 

белән җанлы итеп күз алдына китереп бастыра. 

Тел – талантлылык критерийларының иң әһәмиятлеләреннән берсе. 

Халык телендә туган әйтем, канатлы сүз, афористик җөмләләр алар 

беркайчан да ясалма булмыйлар, күңелгә үтеп керү кебек сыйфатларга 

ияләр. Әдәби әсәр – нәфис сүз үрнәге. Теле матур булмаган әсәрне укыйсы 

да килми. 

Халык теле – язучының беркайчан да саекмый торган чыганагы. 

Әдәби әсәрнең теле, стиле, аның эшләнү процессы – проза иҗатының 

аерылгысыз өлеше. Язучы тудырган әсәр, аның сәнгатьчә эшләнеш 

дәрәҗәсе, укучыга ясалачак тәэсир, геройларның һәм образларның 

ышандыру көче, табигыйлеге авторның тормыш тәҗрибәсенә, рухи 

дөньясының байлыгына, иҗатчы талантына бәйле. 
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тел-сурәтләү чаралары 

Һәр әсәр авторы – үзе бер шәхес. Һәр шәхескә тирә-яктагы 

күренешләрне, яңалыкны, вакыйганы үзенчә кабул итү хас. Мәсәлән, бер 
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язучы, алсуланып таң атып килүен бер төрле күрсә, башка язучы шушы ук 

күренешнең нәкъ бүтән ягын, теге язучы күреп бетерә алмаган икенче матур 

ягын күрергә мөмкин. Язучы, теге яки бу күренешне тасвирлаганда, шәхси 

якын килә, үзенә хас стиль үзенчәлекләреннән файдалана. 

Эшемнең максаты: Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт премиясе 

лауреаты, танылган әдип, публицист һәм күренекле җәмәгать эшлеклесе, 

роман, повесть һәм хикәяләр авторы Гариф Ахунов иҗатындагы тел-

сурәтләү чараларының кулланылышын тирәнрәк өйрәнеп, киң катлау 

укучыга тарату, популярлаштыру. Бу максаттан чыгып, авторның яшьләр 

тормышын чагылдырган, яшьлегенең яме булып, зур иҗат юлын башлап 

җибәргән “Яшьлек яме” повесте файдаланылды. 

Бүгенге көндә бай әдәби мирасы булган Гариф ага Ахунов исемен 

телгә алу белән, изге күңелле, тыйнак, эшчән, юмарт, рухи бай гап-гади 

кешеләре, тыныч, имин картлык бәясен белүче Идрис абзыйлары, 

бабаларыбыз каһарманлыгы, курку белмәс коммунист Юлдаш 

Шәрәфиевләре, “Ардуан батыр”лары, “Хыялый Хәйрүш егетләре” һ.б. бер-

бер артлы күз алдыннан уза. Кызыклы, мавыктыргыч сюжетлар белән 

баетылган әсәрләрен укыган саен әдипнең сурәтләү осталыгына таң 

калабыз. Ә әсәрләрендә – батырлык үрнәкләре дә, үткәнне сагыну да, 

мәхәббәттән янып-көю дә, үгет-нәсыйхәт тә, шатлану-боегу да, бөтен 

авырлыкларны, аяныч хәлләрне, кайгыларны җиңеп чыгуга ышаныч та бар. 

Тикшеренүләрдән күренгәнчә, кеше күңеленә әхлакый тәрбияви 

орлыклар салу, уй-фикер һәм кичерешләргә үз мөнәсәбәтен белдерү өчен 

Гариф ага Ахунов барлык тел-сурәтләү чараларына да мөрәҗәгать иткән. 

Хәзер шуларның берничәсенә тукталыйк. 

Повестагы үзенчәлекле яңгыраш кабатлаулар исәбенә дә барлыкка 

килгән. “Кабатлау – сүз ясый, кабатлау – эмоциональ бизәк була, кабатлау – 

мәгънәви басымны арттыра, кабатлау – үзенчәлекле яңгыраш барлыкка 

китерә”.  

Әсәрдә сүз кабатлауларының нәфис үрнәкләрен табарга була. Ләкин 

ул аны әсәрен бизәү өчен генә түгел, ә мәгънәне көчәйтү, укучының 

игътибарын әйтергә теләгән фикергә юнәлтү өчен куллана.“Кешеләр 

шундый шат, шундый сөйкемле булып күренде, гел җырлыйсы, гел шаярасы, 

көләсе килеп торды”; “Ун яшьлек сабый бит, ун яшьлек!” 

Сәнгатьчә сурәтләү алымы буларак, Гариф Ахунов чагыштыруларның 

төрле формаларын оста куллана. Бу алым ярдәмендә тирә-юньгә, 

җәмгыятьтәге күренешләргә, барча кешелеклелек яшәешенә үзенең 

мөнәсәбәтен белдерә. “Кояш беренче тапкыр юмартланып, биектән-

биектән, аксыл-зәңгәр күк йөзеннән елмаеп җибәрү белән, шәһәр халкы, 

кояшка йөзен ачкан гөл кебек, ачылып китте: ак эшләпәләр, кыска җиңле 

чуар күлмәкләр, ак босоножкалар килеп чыкты”.  

Сынландыру-метафорик күчерүгә нигезләнгән тропларның бер төре. 

Сынландыру табигать күренешләрен, тере булмаган әйберләрне җанлы 

әйберләргә хас сыйфатлар белән сурәтләүдән гыйбарәт. Мондый сурәтләү 

әсәр теленең тәэсир көчен арттыра. Гариф Ахуновның “Яшьлек яме” 
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повестенда сынландыруга түбәндәге мисалны китерергә була: “Агачлар, 

уйга калгандай, кар мендәре күтәреп, тын гына утыра, урам көрәүчеләр, 

тирләп-пешеп, соңгы кварталларын чистартып яталар”; “Ә таулар әле 

болытларга уралып йоклый иде”; “Майның беренче атналарында сибәләп 

узган ләйсән яңгырлар асфальт урамнарның битен юып, җыен чүп-чарны, 

тузанны чокырларга агызып алып китте”. 

Укучының игътибарын төп фикергә юнәлтү максатында, әдип халыкта 

киң таралган мәкаль-әйтемнәрне файдалана, хикәянең эчтәлегенә 

яраклаштырып үзгәртеп бирә. “Бөтерелсә соң, анда кемнең ни эше бар, 

җаны теләгән елан ите ашаган”; “Сүз бозау имезә, дигәннәр картлар”; 

“Яфрак чәем, якты чыраем, дип әйтәләрме әле? – дип шаяртып, подносын 

өстәл өстенә китереп куйды”.  

Язучы иҗатында мәгънә ягыннан бер-берсенә якын торган сүзләр – 

синонимнар, капма-каршы мәгънәдәге сүзләр – антонимнар сөйләмне дөрес 

төзүгә, форма белән эчтәлекнең бәйләнешен булдыруга, баетуга ярдәм 

итәләр. Синонимнар, әдипнең әйтергә теләгән фикерен ныгыту, 

тулыландыру өчен хезмәт итсәләр, антонимнар кеше күңелендәге яки 

тормыштагы каршылыкларны сурәтләү өчен кулланыла. Моңа түбәндәге 

мисалларны күрсәтергә була. 

Антонимнар. 

Группа гөҗләп аягүрә торды, утырды.  

Гөлнурга җиңел дә, шул ук вакытта коточкыч авыр да булып китте.  

Шунда мин яхшы белән яманны аердым, большевиклар белән 

таныштым, революция өчен сугыштым. 

Синонимнар. 

Бу сүзләр инде кайгыра алмый башлаган, хисләре түнеп, әйләнә-

тирәгә битараф һәм гамьсез караган кеше тавышы белән әйтелделәр.  

Әдип иҗатына хас тагын бер үзенчәлеккә игътибар итик. Ул, татар 

телендә күптәннән килә торган парлы сүзләр ясалу кагыйдәсен нигез итеп 

алып, яңа рәвешләр, сыйфатлар ясый. 

Университетта күптән түгел генә ачылган татар кафедрасында 

ялгыз-ярым эшләүнең аяныч нәтиҗәләре аеруча көчле сизелә иде.  

Юлдашев ирекле-ирексез темпын киметергә, арттан килүчеләрне 

көтеп алырга мәҗбүр булды.  

Метафоралар телнең матурлыгын, эмоциональлеген һәм тәэсир итү 

көчен арттыралар, фикерне тирәнрәк аңлауга, зур һәм катлаулы 

күренешләрне җыйнак кына бер сүз белән әйтеп бирергә ярдәм итәләр. 

Гариф Ахунов повестенда кеше характерын ачуга ярдәм итүче метафора – 

“стаж чире”. “Эчендә җаны бар кеше бу хәл белән, әлбәттә, килешә алмый, 

килешсәң – яңа алмаш хәзерләү мәсьәләсен куркыныч астына куярга кирәк, 

чөнки япь-яшь кенә аспирантларга да “стаж чире” йоккан иде”.  

 Алынма сүзләрне, татар-рус сүзләрен бозып әйтү нигезендә дә гади 

сөйләм сүзләре барлыкка килә. Алар ярдәмендә автор әсәр образларының 

гадилеген аңлаткан. 

– Бөтен авыл җылады ул үлгәч...  
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– Ээ, куркыр сиңа, бар! Минем матасиклга да утырганым бар әле. 

Трактор нәрсә ул! Матасиклда, тотып бармасаң, кипкене җил очыртып 

апкитә. 

Анысы бер хәер, түлкә аны бик узынган җегет диләр.  

Сөйләмнәрнең лексик үзенчәлекләре, ягъни рус теленнән кергән 

сүзләрне татарчалаштырып әйтү, үрнәкләре дә бар: “Җырлый да, гармунын 

да уйный, ырадиу куйган, дип тә әйтәләр аны. Тырубкага гармун уйный, ди, 

шул урамга ишетелә, ди. Нәчәлникләрне санга сукмый, ди...” 

Хикәләү остасы буларак Гариф ага Ахунов чынбарлыктагы 

күренешләрне бизәкле, тәэсирле, мәгънә тирәнлеген көчәйтү максатыннан 

телнең җәүһәрләре булган фразеологик әйтелмәләрне яратып һәм мул 

куллана. 

“Күзгә кадалган кылчык кебек, Кузьма алдында кара көеп утырганчы, 

урамга чыгып китте”. Биредә күрәсе килмәгән кешенең, үч иткәндәй, күз 

алдыннан китмәве һәм ачуын йөзенә чыгарып, төсе китеп утыручы Таһир 

турында сүз бара.  

“Бу шул кадәр оятсыз итеп әйтелде, Таһир, каршы сүз әйтүдән 

гаҗиз калып, тешен кысты, йөзеннән каны качты, көл кебек агарды” 

җөмләсендә йөздән кан качу, йөз көл кебек булу, куркудан, берәр хәлдән йөз 

агару, төс китү мәгънәсендә. 

Әдипнең иҗатында метафорик троплардан метонимия (“исем 

алмаштыру”) күренеше ярдәмендә фикер үстерелеше бирелә, һәм әсәрдәге 

юллар бер-берсенә чылбыр кебек үрелеп барып, матур мәгънәви бәйләнеш 

тудыра. 

– Исәнмесез, баянчылар бүлмәсе!  

Автор, затны атамыйча, ягъни егетләрне үз исеме (Салават белән 

Геннадий) белән түгел, ә аның белән тыгыз бәйләнештә торган билгесе 

(баянчы) аша мөрәҗәгать итә. 

Әдипнең әлеге хикәясендә тел үзенчәлекләреннән керешмәләрнең дә 

актив булуы күзгә ташлана. Алар авторның вакыйгалар сөрешенә әйтелгән 

фикерен, билгеле бер мөнәсәбәтен белдереп килә. 

Менә инде Кузьма булып Кузьма – тормышның ачысын-төчесен үзе 

татыган, фронтта булган кеше – аның шушы авырткан җиренә килеп 

бәрелгәч, аның күңелен гарьлек биләп алды.  

Кафедрада алып барыла торган гыйльми эшләр белән якыннанырак 

танышкач (бер башланган эшне инде ул ярты юлда калдыра алмады), 

Мохтаров галимнәрнең һәрберсе үз кабыгына бикләнеп, үзбаш, аерым, вак 

темалар өстендә эшләвен күрде.  

Строфаның бер сүз яки сүзләр белән башлануы яки бетүе эпистрофа 

дип атала. Шагыйрь Х.Туфан яратып куллана торган бу алым Гариф 

Ахуновта да кулланылган. 

Нәрсә дигән сүз ул кабат язу? Кабат язу ул – беттең, юк булдың, 

көлкегә калдың дигән сүз.  

Тормыш-көнкүрештә билгеле бер йолалар үтәү, гореф-гадәтләрне тоту 

барлык милләтләргә дә хас. Бу аның яшәү рәвешен үзенчәлекле итә. Шулар 
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белән ул башкалардан аерылып тора. Алар тормыштагы нинди дә булса бер 

вакыйганы билгеләп үтүгә кагылышлы барлыкка килеп, кешене тормыш 

тәртипләренә һәм таләпләренә күнектерергә, милли горурлык тәрбияләүдә 

ярдәм итә. Фәтхи абзыйның әйткән сүзләр моңа мисал. “– Безне онытма, 

атаң каны тамган җиргә кайтырга тиешле син, – дип, Таһирның кулын 

кысып, җилкәсеннән кагып озатты”. 

Тикшеренүләрдән күренгәнчә, бөек каләм остасы Гариф Ахунов тел 

сурәтләү чараларына җан кертеп, кеше күңеле, аларның кичерешләре белән 

бәйле хәл-вакыйгаларны сурәтләргә, гади генә шул хәл-вакыйгаларга олы 

мәгънә салырга ярата. Әйтергә теләгәнен кирәк җирдә сүз-сурәтләр аша, 

кирәк җирдә гади генә, тыйнак кына, ләкин сүз-тойгыларын, кичерешләрен 

тәэсирле, үтемле итеп әйтеп бирә белә. Гариф ага кебек көчле әдип-

әдибәләребез, шагыйрь-шагыйрәләребез булганда без әле бәхетле халык. 

Ләкин киләчәктә алар кебек әдәбиятның өлгесе булырлык шәхесләр 

булырмы? Монысы – вакыт, заман эше, аны без киләчәккә тапшырыйк. 

 

 

Люция Шархинур кызы Фатыйхова, 

Кукмара муниципаль районы “Ядегәр авылы Г.Г.Гарифуллин  

исемендәге урта гомуми белем бирү мәктәбе”нең  

татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Гариф Ахуновның “Яшьлек яме” повестенда тел-сурәтләү чаралары 

Татар әдәбияты – меңьеллык әдәби мирасы белән дөнья мәдәниятенә 

зур өлеш керткән әдәбият. Менә шушы бай мираслы әдәбиятка өлеш кертү 

юнәлешендә зур көч куйган әдипләр арасында Гариф Ахунов та бар. 

Гариф Ахунов – үз стиле, үз теле булган язучы. Язучының бер генә 

әсәрен укыган кеше дә аның язу стилен башкаларныкы белән бутамый, 

минемчә. Аның әсәрләре беренче җөмләсе белән үк укучыны үз эченә алып 

кереп китә, чөнки язучы сүзләрнең сәнгатьчә матурлыгын тоя һәм аларны 

сайлап ала белә, тел-сүз байлыгыннан уңышлы файдалана. 

“Яшьлек яме” повесте – язучының беренче күләмле әсәре. Әсәрдә 

студентлар тормышы сурәтләнә. Повесть бик җиңел укыла, теләсә кайсы 

образ җанлы булып күз алдына килеп баса. Геройларны үтәли күргән кебек 

буласың. Моның сере шунда: язучы кулланган сурәтләү чараларының 

эмоциональ көче бик зур. Алар сөйләмне баетуда, образларның 

характерларын ачып бирүдә зур роль уйныйлар. 

Хәзер әсәрдәге кайбер персонажларның нинди сурәтләү чаралары 

ярдәмендә гәүдәләнүен билгеләп китик. 

Әсәрнең үзәгендә Гөлнур Латыйпова образы тора. Г.Ахунов, 

сабыйларча беркатлы оялчан кара күзләре, алланып торган колак 

яфраклары, күперенке иреннәре, каратутлы түгәрәк йөзе, кара кашлары, 

озын толымлы кыз, уйчан чырай кебек эпитетлар кулланып, кызның 

портретын сурәтли. 
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Гөлнур яшьли әти-әнисез кала, әбисе тәрбиясендә яши. Сугыш 

елларында фронтка киткән укытучыларны алыштыра. Героеның бу чор 

тормышын сурәтләгәндә, автор моңлы бала, салмак хәрәкәтләр, нәни 

җилкәсенә, чын ялыныч белән ялварып торган күзләр, тәҗрибәсез, 

методик яктан көчсез яшь укытучы, китек күңел, сабыйлык акылы, 

балаларча беркатлы үпкә, җитди адым, керсез ярсыну кебек эпитетларны 

куллана. 

Г.Ахунов чагыштырулардан да бик уңышлы файдалана. Мәсәлән, 

йомшак игәү белән игәүләгән төсле көйле тавышы, мәктәп баласы сыман 

оялчан, укучы балалар кебек китапларын тышлап йөртә, аяклана алмаган 

бозау кебек җайсыз атлый, кисеп аударган агач кебек авып китте, 

язмышка буйсынгандай, бит алмаларының уттай кызышуын тоеп, энҗе 

кебек вак хәрефле язу, кояш кебек балкый кебек чагыштырулар Гөлнур 

образын җанлы итеп күз алдына китерә. 

Язучы, образларының холкы-фигылен төгәлрәк ачып бирү өчен, 

фразеологизмнарны урынлы куллана. 

Күз яше түгеп җибәрергә тора, күңеле тырнап куйды, 

авторитетларны санга сукмый, өстеннән тау төшкән, кулыннан эш 

төште кебек фразеологизмнар Гөлнурның эчке халәтен сурәтләгәндә 

кулланыла. 

Автор һәр образның характерын ачыкларлык метафоралар белән эш 

итә. 

“Хәзер дә Гөлнур хат укыган вакытны искә төшерсә, күзеннән яшь 

атылып чыгар дәрәҗәдә күңеле нечкәреп, ямансылап куя. Гөлнур аягүрә 

басты, маңгаена килеп төшкән чәч тәлгәшен тиз генә күтәреп куйды. 

Профессор аның сагыш күләгәсе йөгергән уйчан йөзеннән чыннан да 

кызларның тормышында зур вакыйга булганын аңлады”. Бу җөмләләрдә 

кулланылган метафоралар Гөлнур тормышындагы сагышлы мизгелләрне 

тулырак күзалларга ярдәм итә. 

Әдәби исемнәр әсәр идеясен ачуда, геройларның холык-фигыльләрен 

һәм төп сыйфатларын күрсәтүдә әһәмиятле роль уйный. Г.Ахунов 

геройларының характерына, тышкы кыяфәтенә, шөгыленә туры килердәй 

исемнәр тапкан. 

Гөлнур исеме “нурлы, якты йөзле, нур чәчүче, гөл кебек нурлы” 

мәгънәләренә ия. Латыйф “ачык йөзле, мөлаем, шәфкатьле” дигәнне аңлата. 

Гөлнур Латыйпова, чыннан да, мондый сыйфатларга ия. 

Таһир Юлдашев образы Г.Ахуновның прототибы буларак әһәмиятле. 

Таһир – акыллы, хезмәт сөючән, гаделлекне ярата торган кеше. Яшь булса 

да, тормыш авырлыгын күп күргән: әтисез үсү кайгысын кичергән, унөч 

яшеннән таңнан торып, ачлы-туклы килеш колхозда эшләгән, абыйлары 

сугышта үлгән. Университетта уку елларында да Таһирның тормышы 

җиңелләрдән булмый, эшләп укырга туры килә, дәресләргә әзерләнеп бетә 

алмаган чаклары да була. Әнисенең үлеменнән соң озак вакытлар 

кайгысыннан айный алмый. Сәләтле, җәмәгать эшләрендә актив катнашучы 
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студентның гаделсезлеккә йөрәге әрни, үзенең хаклы икәнен исбат итә 

алмыйча изалана, мәхәббәт утларында яна. 

Таһир Юлдашев образын тулы итеп ачып бирү өчен, автор төрле 

сурәтләү чараларын куллана. 

Таза гәүдәле, киң җилкәсе, уйчан коңгырт күзле егет, озын буйлы, 

кара чәчле, кылдай каты чәчләре кебек эпитетлар егетнең тышкы кыяфәтен 

күзалларга ярдәм итәләр. 

Таһирның эчке кичерешләрен сурәтләү өчен түбәндәге эпитетлар 

ярдәмгә килә: тонык тавыш, салкын тавыш, сагышлы күзләр, йөзе караңгы, 

тавышы кискен һәм ачулы, көчле егет, кайгылы егет, җансыз чыраен һ.б. 

Язучы кылдай каты чәчләре, үзенең көрәктәй дәү кулында, бите-

башы чуен китеге төсле булып каралган кебек чагыштырулар ярдәмендә 

геройның портретын тулыландыра. Үпкәләшкән балалар кебек, күзгә 

кадалган кылчык кебек, теше сызлаган кеше кебек, авызына су капкан 

кебек, чыгымчы ат кебек тәртәгә тибеп йөрергә, йөзе кәгазь кебек агарды, 

үзен салкын суга чумгандай хис итте, үз күләгәсеннән үзе курыккандай, 

шикле кеше сыман җыярга тотынды, үзен җинаятьче сыман тоеп, 

кадаклап куйган кебек, көл кебек агарды, бурлат кебек кызарды кебек 

чагыштырулар Таһирның тормышындагы авыр вакытларын, газаплы эчке 

кичерешләрен сурәтләгәндә кулланыла. 

Таһирның шатлыклы хисләре беренче тапкыр күргәндәй, бөтерелеп 

аккан тау чишмәседәй тормышы, үпкәләре юып алган кебек юкка чыкты, 

яшь тай кебек кешнәүче егет, күзенә ышанмагандай, берничә кат укыды, 

кояш кебек балкып исәнләште кебек чагыштырулар ярдәмендә белдерелә. 

Автор Таһирны тулырак тасвирлау өчен, биш-алты камытны 

берьюлы киеп чаба, бер кадакка күп элеп булмый, дөньясын онытып, 

мәхәббәтеннән колак каккан егет, авызыңны ачып йөрисең, ут йотып, 

эчтән кайнар сулар коелып торганда, курыкканга куш күренә, комсомол 

билетын күз карасы кебек сакларга тиеш, тәртәгә тибеп йөрергә тиеш 

түгел, безнең йөзгә кызыллык китермәде, үз кабыгына бикләнәчәк иде, 

Айратның эшенә аяк чалып маташа, бөтен дөньясына төкереп алга чабасы 

килә, җан көеге булып йөрүне күз алдына китерә алмады, көймәң комга 

терәлә иде, баш өстендә кара болытлар җыелганын сизмәде кебек 

фразеологизмнардан файдалана. 

“Лекцияләргә әзерләнәсе, күңел тарткан китапларны укыйсы алтын 

вакыты яшәү өчен акча табуга китә иде. Таһир авыраеп урыныннан торды, 

колак яфракларына ялкын кабынуын тойды. Аның йөрәге сикерә, гәүдәсе, 

кинәт җиңеләеп, җирдән аерыла, ә башында кайнар уйлар берсен берсе 

кысрыклап күперәләр”. Әлеге җөмләләрдә автор метафоралар ярдәмендә 

Таһирның күңел кичерешләрен ачып бирә. 

Таһир исеменең мәгънәсе – “саф, пакъ, гөнаһсыз”. Юлдаш –“юл ише, 

дусты, гомер юлында булышучы, ярдәм итүче (ир бала)”. Таһир Юлдашев та 

саф, чиста күңелле, ышынычлы, ярдәмчел егет. 

Айрат Гыйльми – җанлы образларның берсе. Ул чибәр, сәләтле, үз-

үзенә ышанучан, ләкин шул ук вакытта тәкәббер, намуссыз кеше булып үсә, 
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мәкерле планнарын тормышка ашырып, әкренләп физик һәм рухи яктан 

зәгыйфьләнә бара, үзен коллективка каршы куя. 

“Рәсеменә караганда, аның кыяфәте кызлар күңелен кузгатырлык 

иде: давыл төсле тузган чәчләре, үткен карашлы, акыллы соры күзләре, 

озынча кылыч борыны, кысылган юка иреннәре аның кыяфәтенә 

булдыклы, җитди чырай биреп торалар иде”. Бер җөмлә. Шуның эчендә 

күпме эпитет! Һәм ул эпитетлар Айрат Гыйльминең тышкы кыяфәтен күз 

алдына китерергә ярдәм итә. Автор героеның кием-салымын сурәтләгәндә 

дә, эпитетларга мөрәҗәгать итә: күн пальтолы, эшләпәле егет, ялт иткән 

яңа гимнастёрка, күзне чагылдырырлык итеп ялтыраткан хром итекләр, 

күн перчаткалы куллары, хәрби киемнән, ак костюмнан, салам эшләпәдән. 

Геройның характерлы билгеләрен күрсәткәндә дә, автор эпитетлар 

куллана: үз сүзендә нык тора торган тынгысыз егет, ялкынлы 

активист, “койрыксыз егет”, эшлекле чырае, көр тавышы, ачулы йөзе, 

“патриотик” табигате, үз данына багынган кеше.  

Түбәндәге чагыштырулар Айратның характерын тулыландыра: үзен 

биегән сыман хис итеп, өенә кергән кебек, давыл төсле тузган чәчләре, су 

эчкән кебек кенә җавап бирә, кыл кебек тураеп карап тора, Гөлнур 

тирәсендә тилгән кебек әйләнә, җан тынычлыгын сакларга тырышучы 

түбән кеше итеп саналгандай тойды, якасы кыскан кебек тоелды, пружина 

өстенә куелгандай очынып килә иде, күркәдәй кабарынган йөзе, баскан 

урынында багана кебек катып калды, бизгәк тоткандай калтыранып һ.б. 

“Үзешчән халкы” белән уртак тел тапмавына уфтанып, 

факультетның җанын суыра, үз даны өчен кырыкка ярылырга әзер тора, 

йөрәгенә кан сауды, тырнак астыннан кер эзләп казынуы, җанын корт 

ашый кебек фразеологизмнар Айратның холкын, кичерешләрен тулырак 

күрсәтә. 

“Факультетка ул өермә булып килеп керде. Яшермим: ут егет”. Бу 

җөмләләрдәге метафоралар Айратның тынгысыз, актив егет икәнен 

ассызыклый. “Айратның борын канатлары тетрәнде, яңак сеңерләре 

уйнаклый башлады”. Бу җөмләдә геройның эчке кичерешләре күренә. 

Айрат исеменә килсәк, ул “кадерле, сөекле, искиткеч, таңга калырлык” 

мәгънәләрен белдерә. Чыннан да, әсәрдә сурәтләнгән Айрат әти-әнисенең 

бердәнбер, кадерле уллары. Тышкы кыяфәте дә искиткеч матур итеп бирелә. 

Фамилиясенә килгәндә, Гыйльметдинов гыйлем дигән сүздән алынган, 

“акыл, белем” дигәнне аңлата. Айрат Гыйльметдинов та белемле егет, ул гел 

“5”кә генә укый. 

Шул рәвешле, әсәрдәге барлык сурәтләү чаралары төп максатка 

ирешүгә – тормышны реалистик рәвештә сәнгатьчә югарылыкта сурәтләргә, 

образларны дөрес һәм тулы итеп чагылдырырга, персонажларны индивиду-

альләштерүгә ярдәм итәләр. 
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Альмира Фәрит кызы Сибгатуллина,  
Кукмара районы “Ч.Т.Айтматов исемендәге Кукмара №1  

гимназия”нең татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Г.Ахуновның “Хәзинә” романында тел-стиль үзенчәлекләре 

Әдәби әсәр – нәфис сүз үрнәге. Теле матур булмаган әсәрне укыйсы 

килми. Укучыга әйтер сүзең, җиткерәсе теләкләрең бар икән, син телне, 

аның үзенчәлекләрен яхшы белергә тиеш.  

Язучы-шагыйрьләребезнең биографияләренә игътибар итик. Аларның 

күбесе авыл җирендә туып үскәннәр. Табигый матурлык, чын халык теле, 

йолалары бары тик авылда гына сакланып кала ала, дип саныйм мин. 

Түбәндә без Г.Ахуновның нефтьчеләр турында язылган “Хәзинә” 

романы тел-стиль үзенчәлекләренә тукталырбыз. 

Әсәрдә әһәмиятле рольне лексик һәм стилистик чара буларак 

кулланылган градация уйный. Язучы бер-берсен көчәйтә баручы, бер-

берсенә өстәлә торучы сурәт тудыра. Шәвәли картның кызу холыклылыгын 

тасвирлаганда да, эчке кичерешләре турында сүз алып барганда да, язучы 

сыйфат-билгеләрне кат-кат, үсә баручы итеп тезә: “Аның инде бөтен 

Кәлимәткә дан тоткан гайрәтле заманнары үтеп бара, ул инде әүвәлгечә 

җир җимертеп эшли алмый, эшли алмавы өчен үрсәләнә...”, “...идәндә 

аунап яткан кәрәзле рамнарны тибеп очырды да, читлектән ычкынган 

арыслан кебек, бөтен өйне бер итеп йөри башлады; мич башында, 

җылыда чыпырдап утырган бал мичкәсен күтәреп идәнгә тондырды”. 

Геройларның эчке халәте турында сөйләгәндә, язучы капма-

каршылыкка (антиномия) мөрәҗәгать итә: “Вакыт-вакыт аңарда, боларның 

барысына да кул селтәп, агач күләгәсенә сузылу, гамьсез-ваемсыз яшәү 

теләге уяна, ләкин язлар җитеп, тау башлары тимгелләнгәч, ... бөтен 

гомерен буразна арасында, басуларда үткәргән бу кешенең йөрәге чабыш 

аты кебек ярсый башлый”. Фәйрүзәне тасвирлаганда: “Акыл җитмәс 

дәрәҗәдә дорфалык, күздән яшь китерердәй нечкә күңеллелек бу үзсүзле 

ирдәүкә кызның канына сеңгән иде”.  

Романның теле матур, гармонияле, һәр күренеш матурлык 

дәрәҗәсендә тасвирлана. Моңа ирешүдә язучыга ассоциатив сурәтләү 

чаралары (троплар) ярдәмгә килә. Язучы чагыштыру алымына бик еш 

мөрәҗәгать итә: кош балалары кебек таралып киткән улларының, уттай 

урак өстендә, әкият батырыдай җилләнеп, кеше гомере кичке шәфәкъ 

кебек, тимер келәшчә кебек таза бармаклары һ.б. 

Эпитетлар шулай ук әсәрдә күп кулланыла: Зәй буеның яшел 

әрәмәләрен алсу төскә манган шәфәкъ нуры, кичке салкынча һава, йомшак 

киез каталарын, кәкре муенлы артыш таягына таянып, искиткеч хуш 

исле бөтнек үләне һ.б. Бер җөмлә эчендә үк эпитетлар һәм чагыштырулар 

яки эпитетлар һәм метафоралар китерелә: “Байтак еллар буена кешесез 

торган иске йорт Лотфулла абзыйларны караңгы чырай белән 

каршылады”, “...якты фатирның барлык уңайлыкларыннан соң ишле 



144 

балалар белән монда килеп керү җәһәннәмгә керү белән бер иде”, 

“...тетрәнгән иреннәрендә тирән бер әрнешү, сүз белән әйтеп бирә 

алмастай газап”. 

Әсәрдә табигать белән кеше янәшәлектә бирелә. Шуңа күрә дә 

Г.Ахунов табигать күренешләрен җанландыра: “Бу табигать балаларының 

үзара чебердәшүләрен ян тәрәзәдән җемелдәвек йолдызлар карап торды”. 

Сурәтләнгәннәрнең тәэсир көчен арттыру өчен, язучы чиктән тыш 

арттыруга нигезләнгән стилистик сурәтләү чарасы – гиперболаны да оста 

файдалана: “Мәгыйшәнең толып җиңе чаклы бугазын туйдыру өчен бик 

күп кирәк”. 

Әсәр стилендә фразеологизмнар арасына халык мәкальләрен, 

әйтемнәрен турыдан-туры куллану күп: “тешләгән җиреннән өзеп чыгара 

торган усал”, “аның өчен җан атучы егетләр”, “йөрәгендә ут кабызды”, 

“күзенә ак-кара күренми йөрде”, “кәеф-сафа коруы”, “җен әвәләгән 

бәйрәмгали”, “күзгә-башка күренеп китсә, укасы уңмас иде бит”, “мүк 

баскан йөрәкләрен”, “трай тибәргә” һ.б. Романда тасвирны төгәлләштерер 

өчен халык телендәге, фольклордан килгән тотрыклы эпитет, метафоралар 

да аеруча еш кулланыла. 

Гади сөйләм сүзләре Шәвәли карт белән аның хатыны Мәгыйшәне 

сурәтләгәндә еш кулланыла: “авыл буйлап разбуй салды”, “яше солдат 

хезмәтеннән чыккан”, “җир җимертеп эшли”, “телеңә салынма”, 

“башыңны юләргә салма”, “бугазын тыгындырырга”, “чуты юк”, 

“талканы бик коры” һ.б. 

Нефтьчеләр турында язылган әсәр булганга күрә, романда һөнәрчелек 

сүзләре дә киң урын алган: промысел, мазутлы, кожан, трест, вышка, 

макет, управляющий һ.б. 

Әсәрдә рус алынмаларын татар сөйләменә яраклаштырып куллану 

очраклары да күзәтелә. Мондый сүзләр күбрәк Йөзлекәй карчык сөйләмендә 

очрыйлар һәм шактый нык үзгәртелеп әйтеләләр, башлыча фонетик 

үзгәрешләр кичерәләр: “ишалуны” (эшелоны), нифте мае (нефть), керәчин 

(керосин) һ.б. Әлеге персонажның сөйләмендә без Казан арты сөйләменә хас 

җирле сөйләм үзенчәлекләрен дә күрә алабыз: “һәммәкәй”, 

“былчыратып”, “кече атна көн”, “атна ара көн”, “ярарые”, “өшәнчек” 
һ.б. 

Язучы А.Гыйләҗев Г.Ахунов турында: ”Гариф белән эш, тырышлык, 

хезмәт янәшә яшиләр. Ул тормышны ярата белә, тормыш төзүче эш 

кешесенә аның ихтирамы чиксез...” – дигән. Әлеге фикерләр белән килешми 

мөмкин түгел. 

Г.Ахунов иҗаты ул – халык милке, аның бөек хәзинәсе, шуңа күрә бу 

бөек иҗатка караш та лаеклы югарылыкта булырга тиеш. 
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