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Кереш 

Г.Афзал шигъриятен һәм тормыш юлын өйрәнүгә Н.Г.Юзиев, 

Т.Н.Галиуллин, Н.Ш.Хисамов кебек галимнәр зур өлеш кертә. Шагыйрьнең 

иҗат үзенчәлекләрен билгеләүдә С.Хәким, Ф.Шәфигуллин, Р.Мостафин, 

Р.Төхфәтуллин, Р.Фәйзуллин, Р.Әхмәт, Р.Гаташ, Г.Гыйльманов, А.Хәлим, 

Ф.Сафин күзәтү-эзләнүләре аерым урын тота. Ләкин галимнәр тарафыннан 

тормыш һәм иҗат юлын өйрәнүгә зур өлеш кертелсә дә,  мәктәп  

программасында аның иҗатын өйрәнүгә бик аз вакыт бирелә, бары тик 

сатира-юмор шигырьләренә игътибар ителеп,  иҗатына кыскача күзәтү ясала. 

Билгеле бер системага салынып, гомумиләштерелеп фәнни яссылыкта 

өйрәнелмәү аның ижаты турында тулы күзаллау булмау теманың 

актуальлеген билгели.   

        Хезмәтемнең темасы: «Г.Афзал иҗатын өйрәнүче галимнәр эшчәнлеге».  

Максаты: Н. Юзиев, Т.Галиуллин, Н. Хисамов кебек тәнкыйтьчеләрнең  

Г.Афзал иҗатына карата әйтелгән фикерләренә бәя бирү.  

Бурычлары: Г.Афзал иҗатын өйрәнүче галимнәр эшчәнлеген туплау, 

аларга күзәтү ясау, аларның фикерләрен ачыклау. 

Гамил Афзал иҗатының олы мәгънәсе ил өчен, кешеләр өчен шатлык 

һәм матурлык раслаудан гыйбарәт. Аның шигырьләре - ачык һәм гади. 

Катлаулы темаларны да шагыйрь җиңел аңлаешлы һәм үтә күренмәле итеп 

сурәтли. Шагыйрь әйтергә теләгән фикерләрне әллә кайлардан, сүз 

араларыннан, сүзләрнең әйтелмәгән мәгънәләреннән эзләп баш ватасы юк - 

ул шигырьнең үз сүзләрендә, детальләрендә, сурәтләрендә. 

 Г.Афзалның әсәрләренең күбесе укучыларда Ватанга турылыклы булу, 

халыкка хезмәт итү, җәмгыять алдындагы бурычыңны аңлау, намуслылык, 

гаделлек, хезмәткә коммунистик мөнәсәбәт, әхлак сафлыгы кебек сыйфатлар 

тәрбиялиләр. 

Яшь буынга тәрбия бирүдә әсәрләрдәге коммунистлар образларының, 

тарихи шәхесләрнең дә роле зур. Аларга багышланган шигырьләрне  өйрәнү 



барышында укучылар кешенең бөеклеген, гуманизмын, гадилеген күрә 

белергә өйрәнәләр. 

Әдипнең туган җиргә, аның табигатенә, халыкның гореф-гадәтләренә, 

әхлак-кануннарына хөрмәте, кешегә мөнәсәбәте, үз кул көче белән көн 

күрүче гади кешеләрнең эш-гамәлендә, фикер-омтылышларында 

матурлыкны, гүзәллекне укучыларга да күрсәтә белүе һәр чор өчен актуаль. 

II. Г.Афзал иҗатын өйрәнүче галимнәр эшчәнлеге 

2.1. Аның бердәнбер максаты - халыктан алган шигъри таланты белән 

шул халыкка хезмәт итү 

Г.Афзал ижатының үзенчәлеген билгеләү юнелешендә язылган аерым 

язмаларда һәм мәкаләләрдә ике юнәлештә аерып карарга кирәк. Бер төркем 

тәнкыйтьчеләр, каләмдәшләренең язмалары Г.Афзал ижатын кискен икегә: 

лирика һәм юмор-сатирага аерып өйрәнү һәм икенче юнәлеше аерым 

мәсьәләләргә карата әйтелгән фикерләр, кайбер әсәрләргә күзәтү, бәя бирү 

тәшкил итә. 

Г. Афзалның ижатын йөрәнүгә зур көч куйган, беренче бәяләүчеләре 

шагыйрьнең әдәби остазы С.Хәким һәм әдәбият галиме Н.Г.Юзиев.  

С.Хәким Г.Афзал иҗатына: «үз кичерешләре ил, халык язмышы белән 

бергә кристаллашкан шагыйрьне мин шул зур язмышлардан аера алмый 

башлыйм. Шунда ул ижатының иң биек ноктасында басып тора шикелле... 

Аның бердәнбер максаты - халыктан алган шигъри таланты белән шул 

халыкка хезмәт итү», - дигән югары бәясен биреп, үзенең шигырьләрендә һәм 

тәнкыйть мәкаләләрендә Г.Афзалны Г.Тукай, Ш.Бабичлар белән бер рәттән 

куя. 

Әдәбият галиме Нил Юзиев Г.Афзалның «Кар сулары» (1957) 

исемендәге беренче җыентыгы басылып чыгу уңаеннан  шагыйрьнең 

шигъриятькә килү юлы, юнәлешләренә һәм балалар поэзиясенә игьтибар 

биреп, шигырьләрнең тематикасы, сәнгатьчә эшләнеше мәсьәләләрен 

күтәреп, җентекле анализ ясый. Н.Юзиевның «Яшь шагыйрьнең беренче 

китабы» (1958) мәкаләсе бу юнәлештәге беренче тәнкыйди  материалны 



тәшкил итә. «Моңа кадәр ничектер юморист-сатириклык шөһрәте аның 

талантының башка якларын күмеп килде. Укучыларга да Гамил Афзалның 

мәзәк шигырьләре күбрәк хуш килде, тәнкыйть исә игътибарны аның әнә 

шундый шигырьләренә генә юнәлтте, хәтта шагыйрьнең көчен сатирада, 

йомшаклыгын лирикада, «җитди шигырьләрендә» күрде», -дип яза Н. Юзиев. 

«Татар әдәбияты тарихы»ның 6нчы томында  Н. Юзиев Г. Афзалның 

биографиясенә туктала: «Тормыш көтү, һөнәрен эзләү барышында Г. Афзал 

кеше буларак чыныга. Исәнлеген югалта. Әмма поэзиягә олы мәхәббәтен, 

иҗатка дәртен аягының күптәннән хәрәкәтсез булуы да, күзенең начар күрүе 

дә сүндерә алмый... Беренче шигырьләренең А.Шамов, С.Хәким тырышлыгы 

белән  «Совет мәктәбе» журналында басылып чыгу аңа көч-дәрт өстәвен, 

иркенләп, көлә-көлә, елый-елый яза башлавын», - искә ала.  

  Шулай итеп, Н.Юзиев лирика белән юмор-сатираның берләшеп, 

кушылып китүен Г.Афзал иҗатының бер үзенчәлеге итеп карый һәм 

тәнкыйтьтәге каршылыклы фикер-карашларның нигезле булмавын дәлилли.  

Әдәбият галиме, филология фәннәре кандидаты Нурмөхәммәт 

Хисамовның «Бәрәкәтле чишмәләр» китабына аның төрле елларда вакытлы 

матбугатта дөнья күргән әдәби   тәнкыйть   мәкаләләре   һәм   рецензияләре   

тупланган. Бу хезмәтендә галим Г.Афзалның лирика һәм юмор-сатираның 

үзара көрәшү, берләштерү сыйфатларын барлый: «шагыйрьнең лирикасы, 

бер яктан, авторның сатира пафосын төшенергә принципиаль ачкыч бирсә, 

икенче яктан, лирика элементлары, аның сатирасына үтеп кереп, аерым бер 

художество функциясен башкара һәм Г.Афзал сатирасының 

үзенчәлекләреннән берсен тәшкил итә». 

Г.Афзалның  иҗатына  Н.Хисамов  түбәндәгечә бәя бирә: «Халык рухын-

да туган шигъри гәүһәрләргә мәхәббәт саклавы, фольклорның төрле 

жанрларына мөрәҗәгать итсә дә, җырга өстенлек бирүе белән Г.Афзал, 

күпмедер күләмдә, Ш.Галиев алымнарына тартымлык күрсәтә. Алар икесе дә 

авыл кешеләренең төрле типларын табигый, җанлы итеп сурәтләүгә, җыйнак, 

кысынкы күләмле лирик әсәрләрдә дә тойгы белән фикерне    бер үремтәдә    



җыеп бирүгә    омтылалар. Г.Афзал  белән  Ш.Галиевнең мәхәббәт, пейзаж 

лирикасында, ахыр чиктә, халык иҗаты ачышларына барып тоташкан уртак 

алымнар,    ритмик берәмлекләр тулып ята». 

Г.Афзал шигырьнең формасын яңарту, укучыны ялыктырмый торган  

яңа  алымнар табу өстендә туктаусыз эзләнә. «Талгын гына исә июль 

җиле...», «Исән дуслар дөнья кусын...»,   «Борынгы   Казан»   кебек,   рифма 

чиратлашуын, строфада    юллар саны алышынуын,    авазлар яңгырашын 

эчтәлекне ачуга буйсындыра белгән шигырьләр шуның ачык мисаллары.  

2.2. XX гасыр татар шигъриятенең горурлыгы 

Әдәбият галиме Н.Юзиевтан кала  Г.Афзалның тормыш һәм иҗат юлын иң 

күп  өйрәнүче  галим, тәнкыйтьче Тәлгат Галиуллин. Сиксәненче елларда ук 

галим аның иҗаты белән кызыксына башлый. Бигрәк тә халык иҗаты һәм 

поэзия мөнәсәбәте мәсьәләләрен фәнни яссылыкта үзәккә алып тикшергән 

«Илһам чишмәләре» (1988) монографиясе аерым игътибарга лаек. Хезмәттә 

Г.Афзалның лирикасы һәм юмор-сатирасының халыкчан җирлеге, фольклор 

белән тыгыз бәйләнеше шагыйрьнең дөньяга карашы һәм эстетик фикерләве 

берлегендә өйрәнелә, әдәби осталык, индивидуаль  стиль, шигырьләренең 

поэтик үзенчәлекләре билгеләп үтелә.  

 Т.Галиуллин шагыйрь Г.Афзалны «XX гасыр татар шигъриятенең 

горурлыгы» дип атый һәм аның иҗатын, тормыш юлын гыйльми өйрәнүне 

тирәнәйтү, фәнни -тикшерү мәсьәләсен күтәреп чыга һәм 2003нче елда дөнья 

күргән «Шәхесне гасырлар тудыра» китабының «Бүгенгеләрнең кадерен 

бел...» бүлегендә Т.Галиуллин  шагыйрь поэзиясен дүрт чорга бүлеп йөрәнә:  

1. Рәнҗетелгән күңел сагышы (50-60 нчы еллар). Яшәешкә 

фәлсәфи караш, тормыш һәм язмыш турында уйлану Г. Афзалны үз шәхси 

кичерешләре боҗрасыннан арындырып, киң шигъри мәйданга алып чыга. 

           2. Күңел көрлеге сагышы (60-70 нче еллар). Милләт вәкилләренең 

җитешсезлекләреннән көлеп кенә яшәп булмый, аның аңы уянуга ярдәм 

итәргә, көрәшенә кушылып китәргә кирәклеккә инана. 



           3. Тарихи аң сагышы (80 нче еллар). Шагыйрь тарихыбызны иңләп, 

бәяләп килә дә бүгенге халәтебез турында хөкем йөртә башлый. Тарих белән 

хәзерге көнебез бер үк чылбырның боҗралары икән. Һәр боҗрада - кеше 

язмышы. 

            4. Фәлсәфи уйланулар сагышы (90 нчы еллар). Г.Афзал иҗатының 

яңа чорын фәлсәфи өлгергәнлек, җәмгыятебез үсешен, кешене рухи камил 

шәхес итеп күрү теләге тудыра.  

Т. Галиуллин «Г.Афзалның уйчан һәм шаян, фәлсәфи һәм хәрәкәтчән 

поэзиясе бербөтен. Аның әйдәп баручы көче - туган халкының иминлеге һәм 

бәхете», ди. Г.Афзалның фәлсәфи аңы, гыйлем көче үткәнне сүтү белән генә 

чикләнми. Аның поэзиясе яна сыйфатларга байый, лирик миннең рухи 

дөньясы катлаулана бара. «Ак болытлар ага», «Сүрелде күзләр, сүрелде», 

«Яңгырлы көн», «Җитмеш ел табынган алланы», «Саба җиле», 

«Реформалар», «Тиран», «Кара таплар» кебек  шигырьләрендә мәхәббәт - 

нәфрәт, яктылык - караңгылык, яшәү - үлем арасындагы һәр чорда үзенчә 

яңгыраган, үзенчә хәл ителгән көрәшнең мәгънәсен ачуга омтылыш ята.    

Шагыйрьнең фәлсәфи лирикасы ифрат бай һәм төрле. Туган җиребезнең 

тыйнак матурлыгын, сихәтле көчен, фәлсәфи моңын ачуга багышланган, 

«Өянкеләр моңы», «Карт имән», «Авыл яме», «Зирек җырлый», «Ялгыз 

нарат», «Саба җиле» кебек шигырьләрендә ул кеше рухына табигать сурәте 

аша юл ала, ил һәм халык язмышы турында уйлана. 

Аның лирик каһарманы ялкынлы йөрәкле, көчле ихтыярлы шәхес. 

«Могҗизалар чоры», «Дөнья матур, дөнья киң», «Татарстан», «Татарстан 

таңнары», «Татар халкын яратам» шигырьләренә фикерләү киңлеге, 

ирешелгән уңышларга сөенә белү, аларны күңел күзе белән иңләү хас. 

Г. Афзал  йомшап-җебеп, авырлыклар каршында югалып калучыларны 

өнәми, аның төп дошманы - рухи зәгыйфьлек һәм битарафлык.   

Шулай итеп, С. Хәким Г.Афзалны Г.Тукай, Ш.Бабичлар белән бер 

рәттән куя;  Н. Хисамов фольклорның төрле жанрларына мөрәҗәгать итсә дә, 

җырга өстенлек бирүе белән Г.Афзал, күпмедер күләмдә, Ш.Галиев 



алымнарына тартымлык күрсәтә; Т. Галиуллин  Фәнис Яруллинны шигъри 

һәм кешелек батырлыгы белән олы затыбыз Г.Афзал белән янәшә торган, 

аның кебек үк табигать тарафыннан рәнҗетелгән шәхесләребезнең берсе 

дисә, Н.Юзиев шагыйрь Кандалый, Тукай, Бабич, Такташ шигъри 

казанышларына һәм халык иҗаты байлыгына таянып эш итә, аларны үзенчә 

эшкәртә, ди. 

Тәнкыйтьчеләр язганча Г. Афзал шигърияте күп темаларны колачлый: 

мәңгелек мәхәббәт, җанга якын Туган ил, Туган җир, Газиз аналар, безне 

әйләндереп алган Табигать һәм аны саклау мәсьәләләре, татар халкының 

үткәне, киләчәге, бүгенгесе. Шагыйрь аларның һәркайсын фәлсәфи фикер 

белән сугара, укучысын да үзе белән бергә уйланырга, тиешле нәтиҗәләр 

ясарга чакыра, һәр нәрсәгә намус, вөҗдан күзлегеннән карауны, бер генә 

бирелгән гомерне үз халкына файда китерерлек итеп яшәүне алгы планга куя. 

Шагыйрь әсәрләренең фәлсәфи-фикри планда тирәнәюе, җитдиләнә баруы, 

шигъри яктан камилләшүен дәвам итүе аның иҗат баскычларыннан 

ышанычлы рәвештә алга баруы хакында сөйли. 

Гомумән, Г.Афзал иҗаты шигърият төрле юнәлешләрдә үсәргә тиеш 

дигән фикергә алып килә. Шагыйрь тышкы тасвирчылыктан эчке халәткә юл 

ала, шигърияттә психологик анализ алымнарын үстерүгә өлеш кертә. Үзенең 

омтылышларын эзлекле, максатчан юнәлештә алып баруы аның үзенчә-

леклеген ачык күрсәтә.  

2011нче елда Гамил Афзалның 90 еллык юбилее уңаеннан Чаллы дәүләт 

педагогия институтында «Татар әдәбияты һәм Гамил Афзал» дип аталган 

темага Россиякүләм фәнни-гамәли конференция үткәрелә. Конференциядә 

филология фәннәре докторы Тәлгать Галиуллин  «Г.Афзал һәм XX гасыр 

татар әдәбияты» темасына доклад укый.  Шулай ук, галимнәр, язучылар, 

җәмәгать эшлеклеләре тарафыннан «Г.Афзал шигырьләрендә иҗтимагый 

фикер хәрәкәте», «Г.Афзал иҗатында сөрген темасы », «Г. Афзал иҗатында 

рух мәсьәләсе», «Шигърияттә милли-сәнгати кыйммәтләр: Г.Афзалның 

соңгы еллар иҗаты», «Мин матурлык эзлим гомергә», «Г. Афзалның иҗат 



сәхифәләре», «Афзал сатира-юморында заман проблемасы» кебек докладлар 

укыла. Конференциядә:  

- Г.Афзалның тормыш юлын, иҗатын гыйльми өйрәнүне, фәнни 

тикшерүне тирәнәйтергә, аның архивын өйрәнеп, системага салырга, яңа 

әсәрләреннән җыентыклар төзеп бастырып чыгарырга; 

-   югары уку йортларында  һәм урта  мәктәпләрдә Г.Афзал иҗатын 

өйрәнүне көчәйтергә. Мәктәп укучылары өчен яңа программалар төзегәндә, 

Г.Афзал иҗатыннан иң матур үрнәкләрне тәкъдим итәргә; 

-  югары уку йортларында Г.Афзал иҗатын махсус курслар итеп 

өйрәнүне оештырырга; 

-  Г. Афзалның әсәрләрен рус һәм башка телләргә тәрҗемә итеп, 

шагыйрьне дөнья күләмендә таныту өлкәсендә эшчәнлек алып барырга, 

диелә.  

Йомгак 

Г.Афзалның иҗатын өйрәнүче галимнәр эшчәнлеген барлаганнан соң 

шундый нәтиҗә ясадым: һәр тәнкыйтьче Г.Афзалның иҗатына үзенчә бәя 

бирә. Мәсәлән:  Т.Галиуллин  «Г.Афзалның уйчан һәм шаян, фәлсәфи һәм 

хәрәкәтчән поэзиясе бербөтен. Аның әйдәп баручы көче - туган халкының 

иминлеге һәм бәхете», ди. Н.Юзиев «Моңа кадәр ничектер юморист-

сатириклык шөһрәте аның талантының башка якларын күмеп килде. 

Укучыларга да Гамил Афзалның мәзәк шигырьләре күбрәк хуш килде, 

тәнкыйть исә игътибарны аның әнә шундый шигырьләренә генә юнәлтте, 

хәтта шагыйрьнең көчен сатирада, йомшаклыгын лирикада, «җитди 

шигырьләрендә» күрде, дип яза. Н. Хисамов «шагыйрь һәр ике җанрда үзен 

бердәй көч белән танытты. Аның кулында игелек байрагы булганга, 

тормыштагы матурлыкны күргәнгә, мәһабәт төзелеш белән рухланып, үзе дә 

шунда гражданин буларак катнашканга, иләмсез күренешләргә тәнкыйте дә 

үткен» ди. 

Шулай итеп, Т.Галиуллин Г.Афзалның бәя алып җиткермәгән 

әсәрләренә дөрес бәя бирә белүе белән аерылып торса, Н.Юзиевка 



шагыйрьнең әсәрләрен җентекләп тикшерүе, тирәннән килгән 

традицияләрнең дәвамлылыгын күрергә ярдәм итә, Н.Хисамов исә һәр 

образлы сүзгә, метафорага, сынландыруга яки рефреннарга иҗатчының үз 

алдына куйган максатларына карап якын килә.  

  Йомгаклап шуны әйтәсе килә: Авыр тормыш юлы үткән, балачактан 

ата-анасы белән сөргенгә сөрелгән, анда алган авыруларыннан гомерлек 

гарип булып калган, әмма рухы сынмаган, туган халкына мәхәббәте 

сүнмәгән, гомер буе милләтенә тугры хезмәт иткән, үзеннән соң зур мирас 

калдырган Гамил Афзал шигъриятенә, аның туры сүзенә бүген дә ихтыяҗ 

барлыгын «Г.Афзал иҗатын өйрәнүче галимнәр эшчәнлеге» темасы ачык 

күрсәтте. Милләт үзенең шушындый акыл ияләрен зурлап искә ала икән, 

димәк, әле без бар, әдәбият бар, тарих бар, татар бар, тел бар дигән сүз. 
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