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Кереш 

Бар шундый әдипләр, алар узган гасырларда иҗат итүләренә карамастан 

бүгенге көндә дә укыла, бүгенге көндә дә заманча яңгырый. ХХ йөз башында 

әдәбиятыбыз күгендә якты йолдыз булып кабынган Тукай, гасыр дәвамында 

мәдәниятебезнең юлын яктыртып, аның маягы булып, юнәлеш биреп килде. 

ХХI гасырда да ул рухи тормышыбызның үзәгендә тора. Ни өчен? Иҗатында 

заман, тарих, милләт һәм милләт язмышы, гомумән, кешене борчыган мәңгелек 

мәсьәләләр урын алгангадыр, күрәсең.  

Татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукай 27 ел гына яшәсә дә, бик 

күп иҗат җимешләрен безгә бүләк итеп калдырган. Аны һәрвакыт апрель аенда 

аеруча бик зурлап искә алабыз. Тукай иҗаты безгә җирле шагыйрәбез Гөлзадә 

апа Әхтәмова иҗаты аша да бик таныш.  

Гөлзадә апа аның иҗатын бик яхшылап өйрәнә. Аның “Тукай эзе” исемле 

шигырьләр китабы дөнья күрә. Ул Алабуга Мәдәни мирас фондының ярдәме 

белән нәшер ителгән. Аның редакторы безнең мәктәптә озак еллар милли эшләр 

буенча директор урынбасары булып эшләгән Гөлфинур Әсгать кызы 

Гыйльфанова.  

Төп өлеш 

Китапның беренче бүлеге ”Тукай турында истәлекләрдә” дип атала. 

Габдулла Тукайның әнисе Мәмдүдә исемле. Аның әнисе бик иртә китә бу якты 

дөньядан, шуңа күрә дә улы газаплы юллар үткәндер диясе килә. Аңа 

багышланган шигырь юллары болайрак яңгырый. 

Үксез бала булып үскән, 

Моңланган нәни Тукай. 

Бик иртә дөнья куйгансың, 

И, Мәмдүдә абыстай. 

Әтисе дә бик тиз үлә. “Мөхәммәтгариф хәзрәт” шигыре мондый юллар 

белән тәмамлана. 

Иртә киттең. Улыңны ятим иттең. 

Аһ, бу язмыш! Булды бигрәк ачы! 



Дөньялардан киттең син – улыңның 

“Әттә!” – диеп теле ачылганчы. 

Кемгә сыенырга белмәгәндә, 

Яшәүләре авыр булганда,  

Табыла бер җан – кочагына алып, 

Иркәләүче күңеле тулганда. Бу шигыре “Саҗидә  апа” дип атала.  

Тукай үскәч, аңа хатлар яза: 

“Йомшак күңелле Саҗидә апам, 

Синең иткән игелекләреңне 

Кабердә ятсам да онытмам.” 

Шигырьне мондый юллар белән тәмамлый Гөлзадә апа: 

Рәхмәтебез бүген барып җитсен, 

Дога кыйлыйк аның рухына: 

“Сабый Габдулланың 

Аз булса да хәлен җиңеләйткәнсең, 

Саҗидә апа! Зур рәхмәт сиңа!” 

Бу бүлектә “Сәгъди абзый йортында”, “Мотыйгулла хәзрәт”, “Соңгы 

тапкыр Өчиледә”, “Сабакташы Гали истәлегеннән”, “Зәйтүнә истәлегеннән” 

шигырьләре урын алган.  

Икенче бүлек “Тукай эзе” дип атала.  

Нәкъ безнең милләт шагыйре,  

Халыкча янган-көйгән. 

Изге хыяллары белән 

Җан атып халкын сөйгән. – дип яза Гөлзадә Әхтәмова үзенең “Милләт 

шагыйре Тукай” шигырендә. Автор бөек шагыйребезне “шундый гади, шундый 

гадел, шундый туры” дип сыйфатлый, шул ук вакытта “уяткан халык күңелен 

пәйгамбәрләрдәй булып”, дип, аның күпне күргән, күпне белгәнлеген әйтә.  

“Болгар” кунакханәсе шигыре буенча без аның монда дуслары белән бергә 

очрашуын беләбез. Ул бик ярата кырыгынчы бүлмәсен. Ләкин Гөлзадә апаны 

“Болгарны” җимерү борчый.  



Тик нигә, ник соң “Болгарны” 

Кирәк иде җимерү?! 

Әрни җан, рәнҗи күңелләр. 

Бу – телебез җиңелү... 

Тукайны кабат үтереп,  

Күмеп кую- шул бугай. 

Заманның бу кара эшен 

Гафу итәрме Тукай?! 

Бу бүлектә шулай ук “Егерме җиде яшьтә”, “И, язмышкай”, “Нәни Апуш”, 

“Тукай көне”, “Тукайга”, “Кайта безгә Тукай рухы” шигырьләре урын алган. 

Өченче бүлек “Язлар була Тукайлы” дип атала. Яз көненә багышланган 

шигырьләре урын алган. Дүртенче бүлектә “Халык шагыйре Тукай” дип 

аталган автор уйланулары урын алган. Гөлзадә апа монда үземне белә 

башлаганнан бирле Тукай белән кызыксындым дип яза. Үзе каләм тибрәтә, 

шигырьләр яза башлагач, Тукайга атап язганнары үзеннән-үзе пәйда булды – 

бигрәк тә яз көннәрендә, апрель айларында, шигърият көннәрендә- сагыну 

хисләрем ак кагәзьгә берәм-берәм төшеп, уйландырды, моңландырды. Осталык 

ягыннан алар бәлки уңышлы да түгелдер, әмма чын ихлас күңелдән төрле 

елларда язылдылар. Күзләремнән яшь тамган чакларым да булды – бигрәк тә 

үземнең балаларым тугач. Синең ятимлекне балаларыма бирә күрмә, Ходаем, 

дип аннан ялвардым- дип яза автор. 

Йомгаклау 

Габдулла Тукай нибары 27 ел гына яшәсә дә, безгә, киләчәк буынга, 

шундый тирән мәгънәле иҗади мирас калдырган. Аның якты дөньядан 

киткәненә дә бербөтен гасыр узып бара, ләкин халкыбыз күңелендә югалмый. 

Габдулла Тукайга күпсанлы һәйкәлләр куела, музейлар ачыла. Аның 

исемендәге урамнардан, мәйданнардан, мәйданнардан атлап йөрибез. Әмма 

Тукай өчен иң кадерле ул безнең йөрәкләребез түрендә. Менә шулай йөрәктән 

йөрәккә, буыннан буынга күчеп яңа гасырга атлый ул бөек Тукай. 
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