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Кереш 

Тормыш чынлыгы, тормышка ышаныч–Туфан Миңнуллинның  әсәрләрендә 

иң төп сыйфатларның берседер. Аның китабына кергән әсәрләре, журналларда 

чыккан мәкаләләре нинди генә тематикада булмасын - һәрберсе фикерне уята, 

татлы бер кичерешкә әверелеп күңелне кузгата, шәфкатьлелеккә, кешелеклеккә 

өнди. Күпкырлы иҗатында Т.Миңнуллин татар хатын-кызы язмышы мәсьәләсенә 

дә зур урын бирә. Шуннан чыгып,  мин эзләнү-тикшеренүләрнең төп объектын  

«Т. Миңнуллин иҗатында – хатын-кыз» дип билгеләдем.        

Т.Миңнуллинның максаты - ялгызларга, парлыларга, бәхетле һәм 

бәхетсезләргә ярдәм кулы сузу, рухи азык бирү, әхлак, тәрбия мәсьәләләре, 

мәхәббәт, гаилә, намус-вөҗдан каршында хатын-кызның җаваплылыгы, яшәү 

максаты, яхшы белән яманның, изгелек белән явызлыкның кеше күңелендә һәм 

чынбарлыкта барган мәңгелек көрәше булса, фәнни эшемнең максаты: кырыс 

хакыйкатьне тулы һәм калку сурәтләп  язган әсәрләрен яшьләр зиһененә  ирештерү,  

күңелләренә сеңдерү,бу материал нигезендә  аларның милли аңын, иҗади фикерләү 

сәлатен үстерү, рухи һәм әхлакый сыйфатлар формалаштыру. Шушы максаттан 

чыгып түбәндәге бурычлар билгеләнде: 

- Т.Миңнуллинның “Алты кызга бер кияү”, “Миләүшәнең туган көне”, “Әниләр 

һәм бәбиләр” әсәрләрен укучыларга тәкъдим итү; аларга максатчан анализ ясау; 

- язучы иҗаты үрнәгендә укучыларга татар милли минталитетының характерлы 

үзенчәлекләренә бәя бирү, сайланган темаларга үз фикереңне формалаштыру; 

- әсәрләре аша укучыны үз әхлагын үзе формалаштыручы шәхес итеп тәрбияләү. 

Фәнни эшнеә яңалыгы: Т.Миңнуллин әсәрләрендә авторның татар хатын-

кызларына булган мөнәсәбәтен яктырту. 

Фәнни-эшнең структурасы: кереш өлеш, төп өлеш, йомгак һәм файдаланылган 

әдәбият. 

Мастер- классның максатлары: 

1. Коммуникатив максат. Укучыларны фәнни-эзләнү эшенә җәлеп итүнең 

эһәмиятен ачыклау һәм заман таләбе булуын аңлату. 



 

 

2. Фәнни максат. Татар әдәбияты дәресләрендә фәнни-эзләнү эшләре 

оештыруның кайбер юнәлешләре турында мәгълүмат бирү. 

3. 3. Тәрбияви максат. Бу эш төрләренең укучыларның акыл сәләтен, зиһенен 

үстерүен, игътибарлылык тәрбияләвен ассызыклау. 

Мастер- классның бурычлары:  

1. Мастер-класста катнашучыларның үзләрендә дә фәнни-эш белән 

шөгыльләнү теләге уяту. 

2. Татар әдәбиятына кызыксыну тудыру. 

Әйтергә кирәк: Туфан Миңнуллин әсәрләренең үзенчәлекле яклары, төрле 

чорда, төрле шартларда яшәүче хатын-кыз язмышы, аларны өйрәнү, укучыга 

җиткерү бүгенге көндә дә кирәкле булуы хезмәтнең актуальлеген билгели.  

          Эш барышында Т.Миңнуллин иҗаты турында Ф.Бәшировның, 

М.Галимуллинаның, Р.Камалетдинованың мәкаләләрен, интернет-ресурс 

материалларын өйрәндек. Т.Миңнуллинның  “Сайланма әсәрләр”е белән 

таныштык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Туфан Миңнуллин  иҗатында хатын-кыз 

       Татар әдәбиятында хатын-кыз образын яктырткан әсәрләр турында кыскача 

мәгълүмат бирү. 

Һәрбер язучы үзенең күңелендәге идеаль хатын-кыз образын тудыра. Кол 

Галинең «Кыйссаи Йосыф» поэмасындагы гүзәл Зөләйха образыннан башлап, 

татар әдәбиятында хатын-кыз язмышын яктырткан меңнәрчә әсәрләр язылган. 

Мәсәлән хатын-кызның күңелсез, караңгы язмышына, беренчеләрдән булып, 

Г.Кандалый игътибар итә. «Сәхипҗамал» исемле поэмасында татар хатынының 

«маҗик» һәм бай гаиләсендәге хәлен чагыштырып сурәтли.. 

Прозада татар кызының үз бәхете, азатлыгы өчен көрәшкә чыгуын, 

беренчеләрдән булып М.Акъегет «Хисаметдин менла» (1886) әсәрендә 

чагылдыра. Әсәрдәге Хәнифә образы зифа буйлы, чибәр төс-кыяфәтле булу 

өстенә, укымышлы, эшсөяр, киләчәге турында тирән уйланучы, үз хакын хаклап 

көрәшергә әзер көчле рухлы шәхес булуы белән аерылып тора. 

 М.Акъегеттән соң шәхси бәхете өчен актив көрәшүче хатын-кыз образы татар 

прозасында төп образларның берсенә әйләнә. Шундый әсәрләрдән Р.Фәхреддиннең 

«Сәлимә, яки Гыйффәт» (1898), Г.Исхакыйның «Кәләпүшче кыз» (1900), 

«Остазбикә» (1910), Ф.Кәриминең «Мирза кызы Фатыйма» (1907), Г. 

Ибраһимовның «Татар хатыны ниләр күрми» (1909), Ф. Әмирхан-ның «Татар 

кызы» әсәрләрен атап була.  

Шулай итеп, әдәбиятта азатлык өчен көрәшүче, ир-ат белән бертигез дәрәҗәдә 

булырга омтылучы образлар барлыкка килә.   

Т. Миңнуллин да иҗатының  буеннан-буена татар хатын-кызы язмышы 

мәсьәләсенә игътибар итеп килә. Әдипнең бу мәсьәләгә үтә игътибарлы булуының 

нигезендә хатын-кыз язмышы белән милләт язмышын үзара тыгыз бәйләнгәнлеге 

ята. Бу яктан  «Миләүшәнең туган көне», «Монда тудык, монда үстек», «Әниләр 

һәм бәбиләр», «Ай булмаса, йолдыз бар», «Диләфрүзгә дүрт кияү», «Илгизәр+ 

Вера», «Алты кызга бер кияү»,  һ.б. әсәрләрен атап китәргә кирәк.  

«Алты кызга бер кияү» пьесасында хатын-кызларга хас сыйфатларны ачыклау. 



 

 

Нәтиҗә: «Алты кызга бер кияү» пьесасы шәфкатьлелек, мәрхәмәтлелекнең, 

чын ирләргә хас асыл сыйфатлар белән бергә тормышыбыздан китә баруы 

турындагы җитди проблеманы күтәрүе белән характерлы. Әсәрдә күзгә ташланган 

беренче проблема – ирләргә кытлык. Ә хатын-кыз бигрәк тә нечкә күңелле  зат, 

матурлыкны  тоя, күңел  җылылыгы эзли,үзенә дикъкать сорый.  Тормышта  

хатын-кызларыбызга    җылылык, матурлык, игътибар тиешенчә җитә  алмый 

шикелле...  Шуңа да  үз  күңеленә  җылылыкны  әйләнә- тирәдән, дусларыннан, 

якыннарыннан  эзләргә  мәҗбүр.  Чыннан да, үткен, чая, матур, дәрте ташып торган 

Гөлчирә, кислоталы яңгыр явып үткәннән соң җимешләнә алмыйча тилмергән 

агачны хәтерләтүче Фаягөл, карт кыз Хәдичә, бер-бер артлы дүрт исерек иргә 

насыйп булып, алардан 40 төрле җәбер күргән Нина, атасыз гына түгел, анасыз да 

гомер кичерүче детдом баласы Рузалия өчен дә бердәнбер куаныч 60 яшен 

каршыларга әзерләнүче Рәхмәтулла. 

Күренгәнчә, автор тарафыннан  һәркайсының үзенә генә хас тышкы 

кыяфәтләре, холык-фигыльләре тасвирланган. Аларның язмышы укучыны 

битараф калдырмый, дулкынландыра, көлдерә, елата, кызгандыра. Укучылар 

пьесадагы проблеманың бүгенге җәмгыятьтә дә актуаль икәнлегенә дәлилләр 

китерәләр. Мондый мисаллар язучы күтәргән темаларның мәңгелек булуына 

шик калдырмый. 

 «Миләүшәнең туган көне» әсәренең сюжеты гади булса да, эчтәлеге 

гыйбрәтле. Ялган, ясалмалык белән тулы тормыштан туйган танылган җырчы 

Миләүшәнең соңгы сәгатьләре суга. Шуны белеп, ул авылдан яшьлек дусты 

Галимулланы чакыртып ала. Аның элеккеге дуслары белән арасы күптән өзелгән. 

Алар хәтта Миләүшәнең шифаханәдә ятып чыгуын да белмиләр. Тол хатын 

васыятендә дусларын, хәтта төрле вакыттагы ирләре Шәһит белән Нурисламны да, 

мәете янына кертмәскә кушып язып калдырган... Галимулла белән 

сөйләшүләреннән Миләүшәнең язмышыннан ризасызлыгы, шәхси тормышында 

бәхетсез булуы, үз рухына туры килә торган юлны таба алмаганлыгы мәгълүм 

була. Ул узган тормыш юлы китек, ул яулаган дан-шөһрәтләр аңар шәхси бәхет тә, 

күңел канәгатьлеге дә китермәгән. Кыскасы, Миләүшә якты дөнья белән хушлашу 



 

 

вакыты килеп җиткәч, үзенең эчкерсезлеккә, дөреслек һәм сафлыкка корылган 

тормышка омтылып яшәвен аңлый. Миләүшә кебекләрнең шәхси бәхетсезлегенең 

сәбәпләре күп: дуслык кадерен белмәгән дуслар, ясалмалылык, ялган, икейөзлелек. 

Дусларның мондый булып яшәвенә алар үзләре гаеплеме? Укучылар бу сорауга 

бүгенге көн кадагыннан чыгып җавап эзләделәр. Драманың тормыш белән тәңгәл 

килүен исбатладылар. Танылган хатын-кызлар тормышыннан яисә үзләренең яшәү 

мөхитеннән мисаллар китерделәр. Агымдагы чынбарлыкның әсәр эчтәлегенә туры 

килүе – язучының заман проблемаларына сизгер булуында.  

Нәтиҗә: Миләүшә  эчкерсез, дөреслек һәм сафлыкка корылган тормышка 

омтылып яши. Аның кебекләрнең шәхси бәхетсезлегенең сәбәпләре күп: дуслык 

кадерен белмәгән дуслар, ясалмалылык, ялган, икейөзлелек һәм алар яшәгән 

җәмгыятьнең шундый булуында. 

«Әниләр һәм бәбиләр» (1984) драмасында әдәбиятның мәңгелек 

 темаларыннан берсе ана булу бәхете чагыла, һәм бу бәхетнең матурлыгы милли-

әхлакый кануннарга барып тоташа.Унике бала анасы Гөлфинә, сигез ел буе бала 

көтеп, ниһаять, үз теләгенә ирешкән Валентина, яшьлегендә яраткан кешесен 

табып, гаилә кору бәхетенә ирешә алмаса да, ана булырга омтылган 

Алтынчәчләрнең ана вазифасына мөнәсәбәтләре күрсәтелә. Драмадагы төрле 

дәрәҗәдәге хатын-кызларның, аналарның сөйләшүләре, гади авыл хатыны 

Гөлфинәнең акыллы, борчулы, миһербанлы, кирәк икән кисәтүле дә сүз-киңәшләре 

җәмгыятьтәге әхлак кануннарының бозыла башлавында хатын-кызның роле зур 

 икәнлеген аңларга ярдәм итә. Тамашачы күңелендә аптыраулы гаҗизлек катыш 

кызганулы нәфрәт уяткан образ - Дилемма. Баш табибның «иманыгыз бармы 

сезнең?», «бишек җырын беләсезме?» дигән сорауларына яңа гына баладан 

котылган  яшь хатынның «мин ул сүзне аңламыйм», «безгә аны өйрәтмәделәр», 

 дип җавап бирүе, Дилемма кебекләрнең бу тормышта очраклы күренеш 

түгеллеген, аларның барлыкка килүләренең сәбәпләре бик тирәндә икәнлеген 

күрсәтә. Әсәрне анализлаганда укучылар Гөлфинә һәм Дилемма образларының 

әхлакый капма-каршылыгын күрсәтеп, Дилемма кебек таш бәгырьлеләрне кемнәр 

үстергән? Тәрбиядәге нинди җитешсезлекләр һәм гафу ителмәслек хаталар 



 

 

Дилеммада таш бәгырьлелек, үзе турында гына уйлаучы эгоистлык тууга сәбәпче 

булган?- дигән сорауларга җавап бирделәр. Алар алдына Дилемманың яңа туган 

баласына тере богауга булгандай мөнәсәбәте һәм “баланы дәүләт тәрбияләргә 

тиеш” дигән фәлсәфәсе белән сез килешәсезме?- кебек проблемалы сораулар 

куелды. 

Әсәрдәге бишек җыры табигатьтәге иң олы мәхәббәтне – ана һәм бала 

мәхәббәтен чагылдыручы символик образ. Һәр персонажның бишек җырына 

мөнәсәбәтен ачыклап, әсәрдәге Бала тирбәтүче ике ана образына характеристика 

бирелә. Драманың төп фикере дә бишек җыры темасыннан үсеп чыга. «Бишек 

җырын онытмаган милләт кенә яшәячәк», ди безгә әсәр. Әгәр дә без бишек 

җырларын онытып барабыз икән, балаларыбызга ни өйрәтербез соң? Аларны 

моннан мәхрүм итмибезме соң? Каты күңелле  хатын-кызлардан рухи гарипләр 

туып, ул балалар рәхимсез, миһербансыз булып үсмәсләрме? Әгәр алар күбәйсә, 

кешелек җәмгыяте нишләр? - дип сорый драматург үзе. Әлбәттә, язучы бу әсәре 

белән киләчәккә куркыныч янамасын өчен безне гореф-гадәтләребезне онытмаска, 

гаилә корганда  игътибарлы һәм җитди булырга, тәрбия-әхлак төшенчәләрен 

онытмаска, туган телебезне, динебезне сакларга өнди. 

“Әниләр һәм бәбиләр” драмасының төп фикерен ачыклаганда укучыларга 

тагын түбәндәге сораулар бирелде: 

1) Безнең халыкта ялгыз аналарга карата төрле караш яши. Кемнәрдер аларны 

кызгана, кайберәүләр аларга бераз җилбәзәгрәк дип карый, ә кайсылары ирсез бала 

табучыларны үзенчә хөкем итә, әхлаксызлыкта кискен гаепли. Бу җәһәттән 

Алтынчәч образы автор тарафыннан ничек сурәтләнгән? Алтынчәчне бу гамәлгә 

нинди сәбәпләр этәргән? 

2) Гөлфинә, Алтынчәч, Валентина тудырган балалар киләчәктә бәхетле 

булырмы? 

3) Белгәнебезчә, әсәр ахырында Дилемманың баласын алырга ире һәм кайнанасы 

килә. Бу сабыйны киләчәктә нинди язмыш көтә? 

4) Баш табиб булсагыз, баланы тәрбияләргә кемгә бирер идегез? 



 

 

5) Киләчәктә гаилә төзүдә, әти һәм әни дигән җаваплы вазифага әзерләнүдә 

“Әниләр һәм бәбиләр” драмасының нинди ярдәме бар? 

 Нәтиҗә: тәрбия ана сөте, бишек җырлары, балага булган мәхәббәт, иреңә 

карата ихтирам , ата-анага хөрмәт кебек гүзәл сыйфатлар белән күчә. Әйе, тапкан 

баласын алырга һәм тәрбияләргә теләмәүләр, ташлап калдырулар элек сирәк 

күренеш булса да, хәзерге тормышта  еш очрый. Бу күренешнең  ни дәрәҗәдә 

куркыныч  булуына драматург совет заманында ук чаң суга.  

Без карап үткән әсәрләрнең автор тарафыннан яшьләрне гаилә тормышына 

аек карарга, ялгыз балалар үстермәскә, ятимнәр булдырмаска, кеше сүзенә 

карамыйча   бер-береңне аңлап, юл куеп яшәргә кирәклеген, тормыш  ир-ат 

белән  хатын-кызның   бербөтенлегендә икәнлеген төшендерү максатыннан 

чыгып язылганлыгын күрәбез. 

Фикер алышу ахрында куелган сораулар: 

-Фәнни эшнең бурычлары үтәлдеме? 

- Катлаулы җәмгыятьтә, каршылыклы чорда яшәгән күренекле драмматург 

Т.Миңнуллинның иҗатына бәя бирергә тырыштык. Теманы ача алдыкмы? 

-Бу эзләнүләрдән соң үзегездә дә фәнни-эш белән шөгыльләнү теләге 

уяндымы?  

Әлеге эш мәктәп-гимназияләрдәге татар теле укытучыларына да файдалы хезмәт 

булыр дип саныйм. 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Йомгак 

Күренгәнчә, Туфан Миңнуллинның әсәрләре уйлар кочагына, тирән хис-

кичерешләргә этәрә. Тол хатыннар да, юлдан язган авыл кызлары да, бала 

психологиясендәге авыр газаплар да әдипнең күңел ярасы, борчулы 

уйлануларының җуелмас эзләре булып калалар. 2012 елда Дүртенче чакырылыш 

Татарстан Дәүләт Советының алтынчы утырышында Туфан Миңнуллин «2050 елда 

яшәячәк татар кызына ачык хат» дип исемләнгән чыгыш ясый. Әлеге хатында ул 

Татарстан хөкүмәтен тәнкыйтьләп, милли мәсьәләләргә акча бүленмәвен акча 

булмау белән түгел, ә теләк булмау белән аңлата: «Эшләр болай барса, 2050 елда 

яшәгән татар кызы мең еллар сөйләнеп килгән әби-бабай телен дә онытыр, бәлки 

милләтен дә алыштырыр. Моңа ул гаепле булмас, без – тырыша-тырыша шул 

юлдан барабыз... Мин эшләнмәгән эшләр өчен 2050 елда яшәячәк татар кызыннан 

гафу үтенәм... », дип әйткән сүзләре, кеше, бигрәк тә хатын-кыз, балалар язмышы 

өчен янып-көеп яшәгән каләм иясенең үз милләтенә, туган халкына тугры булуы 

ул.  

Бу темага мөрәҗәгать итүем очраклы хәл булмавын,  теманың хәзерге көндә 

дә бик кирәкле һәм актуаль булуын фәнни эшнең кереш өлешендә әйтеп кителде.  

Мәсьәлә шулай актуаль торса да, кызганыч, Т. Миңнуллиның иҗаты башка 

язучыларның иҗаты кебек үк, тәнкыйтьчеләрнең игътибарыннан читтә кала килә. 

Ә бит язучы милләтебез тормышын сафландыру, сәламәтләндерү һәм тергезү, 

киләчәк гомерен тәэмин итү өчен афәтле елларның җирәнгеч чирләрен, пычырак 

гадәтләрен, җан өшеткеч вакыйгаларын җанландырып күрсәтү, шул хәвефле 

дәвердән гыйбрәт алу зарурлыгын яхшы төшенеп, илгә менә дигән балалар 

үстергән, тормыш авырлыкларына сабыр, түзем булып эшләгән, ачлык, сугыш 

елларында басуларда, фермаларда хезмәт куйган гади татар хатыннары турында 

язган әсәрләрен, хикәяләрен укучыларына җиткерә. Түземле булырга,  киләчәк 

белән яшәргә, үз бәхетең өчен көрәшергә чакыра.  
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