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Каләм әһелләре әледән-әле искәрткәнчә, һәрбер әдип 
насыйп гомере дәвамында үзенең бердәнбер зур китабын 
яза. Табигый ки, олуг талант ияләре тарафыннан иҗат ител-
гән мондый фолиант ил-көн өчен бәһаләп бетергесез рухи 
кыйм мәтләрне гәүдәләндерергә мөмкин. Әгәр шулай икән, 
без бөек шагыйребез Габдулла Тукайның бөтен язганна-
рын халкыбызга мирас кылынган яшәеш дәреслегенә тиңли 
ала быз. Чыннан да, аның даһилык белән тудырылган иҗаты 
би ни һая тәгълим мөмкинлекләренә юл ача. Бары тик аннан 
зи рәк ләрчә файдалана белергә генә кирәк. Мондый зат ның 
клас сик әсәрләрендәге барлык сүзе генә түгел, хәтта һәр бер 
ым-ишарәсе газиз милләтенә хезмәт итәргә тиеш. 

Нәкъ менә шушы куллану осталыгы җәһәтеннән без үз 
вазифабызны тулы күләмдә үтәүгә ирешәбезме соң? Раслап 
әйтү кыен. Әнә, Габдулла Тукайның җәрәхәтле бәгыреннән 
савылган әлеге «бердәнбер китабы» эченнән «Татар ко дек-
сы»н үтәли күреп, аны халкыбыз дикъкатенә юнәлтер өчен дә 
безләргә бер гасырдан артык вакыт кирәк булды. Аһ, аяныч-
лы кыска гомер шәме ике яктан янып килмәсә яки кем  дер 
тара фыннан җаваплы йөкләмә куелса, шагыйрь аны үзе дә 
кә газьгә төшереп калдырыр иде. Берничә нашир тәр җемәи 
хәлен язып бирүен үтенгәч, «Исемдә калганнар» рисаләсенә 
тотынырга кулы җиткән ләбаса. Җәмәгатьчелек вәкилләре 
со рагач, «Шәрык клубы»нда халык әдәбияты ту рын да лекция 
әзерләп укырга да, «Мәктәптә милли әдә бият дәресләре» ди-
гән дәреслек-хрестоматиясен төзергә дә өлгергән. 

Ә татар халкын озын-озак гасырлар дәвамында тәрбияли 
алырлык ошбу кодекска килгәндә, сүз дә юк, Габдулла Тукай 
аны үзенең язганнарында ярылып яткан тәҗрибә нигезен дә 
әзерләр иде. Нишлисең, әлеге эшне тиешенчә ахырына җит-
керү бөтен җаваплылыгы белән безгә тапшырылган. Шик-шөб-
һә тумасын, сезнең игътибарга кануни шәкелдәрәк тәкъ  дим 
ителгән бу җыелма төп-төгәл шагыйрь каләме тер кәп кал дыр-
ган сүзләрдән генә тора. Хәрефкә хәреф туры килә дип, нәкъ 
шундый очракта әйтеләдер. Хәтта бүлек ләрнең исеме дә аның 
әсәрләре тукымасыннан алынды. Кодекстан фай далану бары-
шын җиңеләйтү максатыннан, нибары тәртип сан нары гына 
өстәлде. Алары да шагыйрь өслүбе өчен ят түгел, Габдулла 
Тукай бүлем рәкымнә рен шак тый еш кул ланган. 
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Җыелманың нигезен тәшкил иткән гыйбарәләр Габдулла 
Тукай әсәрләренең биштомлыгыннан, төгәлрәк әйтсәк, 1985–
1986 елларда Татарстан китап нәшриятында дөнья күргән 
бас мадан алынды. Кодекс текстында шагыйрьнең тәр җемәләре 
кулланылмады. Авторның тезмә әсәрләреннән ките релгән 
өзем тәләр күпчелек очракта чәчмә язылышына күчерелде. 
Бер тәгъбирдә төрле текстлардагы фикерләр фай даланылган 
чакта тоташ фраза тәмамланган урында күп нок талар куел-
ды. Кайбер мәгънәви әйләнмәләрдә Габдулла Тукай ның баш-
ка җәһәттән әйтелгән сүзләре дә кулланылды, әмма алар 
шагыйрьнең сөйләү-язу стиле үзенчәлекләренә аваз даш бул-
ган шартта гына кертелде. Төп чыганакта әле дән-әле очрый 
торган гарәп-фарсы алынмалары ның аң лат масы, чит тел гый-
барәләренең тәрҗемәсе бит төше рел мә лә ре  рәвешендә ур-
наштырылды.  

Инде шундый искәрмә дә биреп үтәргә кирәк: кодекс ка-
лыбындагы әлеге уй-фикерләр ниндидер депутатлар төркеме 
тарафыннан түгел, ә аерым шагыйрь исеменнән юри дик та-
ләпләрне күздә тотмыйча язылган. Монда шәхси баш лан гыч-
ның өстенлек итүе табигый. Шул ук вакытта көрәшче әдип-
нең фикри сөземтәләре дәүләти югарылыктагы иҗтимагый 
го   мумиләштерүләрдән дә мәхрүм түгел. Кыскасы, боларның 
һәм мәсен дә белеп тору лаземдер.

Тукайлы язмышыбызга рәхмәтләр белдерик. Пәйгамбәргә 
торырлык шагыйребезнең еллар аша безгә җиткерелгән әле ге 
мөкатдәс бүләге, иҗтиһатка өндәүче әманәт буларак, татар 
хал кының алгарышына янә бер ныклы нигез ташы рә ве шен дә 
са лынсын. Аллаһ теләктәшлек кылсын. 



Биисми Габдулла бине
Мөхәммәдгариф ТУКАЕВ1

I. Керешү сүзе. Алла гыйшкы хакына

1. Бисмилләһир-рахмәнир-рахим...

Без дә бер кешедәй дус булыйк Алла гыйшкы хакына;
Эрелек, төче теллелекне ташлыйк Алла гыйшкы хакына. 

Милләтнең күңеле Аңа юнәлсен Алла гыйшкы хакына;
Иске чир, түбәнлек юк булсын Алла гыйшкы хакына.

Шул юлга омтылыйк, и диндәшләр, Алла гыйшкы хакына;
Мондый омтылыш, тырышлыклар керсен гадәткә 

                                            Алла гыйшкы хакына...

Гыйлемгә кирелек пәрдә булмасын Алла гыйшкы хакына;
Җанланыйк, кузгалыйк һәр җирдә Алла гыйшкы хакына.

Дуслык булмау сәбәпле, милләт шушы хәлгә килде, –
Гыйбрәт ал, и Мөхәммәд өммәте! Алла гыйшкы хакына.

Без дә кеше ич, итик гайрәт Алла гыйшкы хакына;
Бу дөньяны хәйран калдырыйк Алла гыйшкы хакына...

Бар һөнәребезгә канәгать булмыйк Алла гыйшкы хакына;
Тәңре мәрхәмәтенә каршы килмик Алла гыйшкы хакына.

2. Күп сөекледер бөтеннән – Тәңрегә сынган күңел... Һәр-
вакыт Аллаһы Тәгалә хәзрәте күңелеңезгә тәүфикъ нуры кертеп 
изгелек кыйлмак... Тәкъдир сезгә теләктәшлек белән елмая: мон-
дый зур бүләкнең кирәк кадерен белергә...

Җиһанда барча эшләр, барча хәлләр Тәңредән... Аллаһы 
Тәгаләнең рәхмәте һичкемгә хас түгелдер... Барчагыз Алла җе-
бенә ныклап тотыныгыз. Алла җебе дигәнем – үзара якынаю, 
дуслашудыр, димәк, үзара каршылыктан, ызгыштан сакла-
нудыр...

1  Габдулла Мөхәммәтгариф улы Тукаев исеме белән.
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Ярдәмендә һәр заманда Алла бар; ал җәсарәт1, алга омтыл, 
һич ялыкмый алга бар!.. И Алла! Алга китүебезгә, югары кү-
тәрелүебезгә булышлык итүчеләргә ярдәм бир!..

Һәрничек хәер-фатихада булышаек... Эшләреңездә парлак 
сурәттә муаффәкъ булуыңызны2 телим... Алла сезне һәр ике 
йортта (дөньяда да, ахирәттә дә) бәхетле итсен... Алла риза бул-
сын, гомерегез озын булып, байлыгыгыз һәм бәхетегез көннән-
көн артып торсын... Милләтнең киләчәге айлы кичтән дә яктырак 
булсын. 

II. Баланың язмышы ата-анасына тапшырыла

1. Көлле мәүлүдин юләде галя фитърәтел-ислами, фәминә 
әбәваһе йөһәввиданиһи вә йөнәссыйраниһи вә йөмәҗҗисанаһи...

Хәдис шәрифнең мәгънәсе заһир3: һәр тугъмыш бала ислам, 
ягъни тәслим фитърәтендә4 туа.

Баланың язмышы, ул тугач ук, аның ата-анасына тапшыры-
ла, тәслим ителә... Аның атасы яһүди булса, бала киләчәктә яһүд 
милләтенә хезмәт итәрлек рәвештә тәрбия ителә. Атасы нәсрани5 
булса, янә, нәсрани милләтенчә тәрбия кыйлынып, киләчәктә үз 
милләтенә файдалы бала булуы күзгә алына... Менә без, татар 
балалары да, татар милләтенчә тәрбия кыйлынганбыз... Татар 
диненчә тәрбия алганбыз...

Вәләкин... Тәрбиямез... коры, рухсыз, мәгънәсез, һич фай-
дасыз рәвештә «дини» генә булмыйча, дини вә милли тәрбия 
булсын. Мөселман булганымыз вакыт татар икәнемезне дә оныт-
мыйк. 

2. Балалар – безнең шатлыкымыз... Балалар – безнең бә-
хетемез вә сәгадәтемез... Балалар безнең гомер нигеземезне та-
зарталар, балалар хезмәт өчен безнең көчемезне арттыралар. 

Бу сүзләр һәрбер атаның да, һәрбер ананың да йөрәгеннән 
ләззәтле-ләззәтле генә өзелеп чыккан сүзләрдер. 

3. Балалар якты дөньяга килгәндә, гадәтән, бер бәхетлелек 
диңгезе булып киләләр. Ләкин әнә шул балаларны туган мину-
тыннан алып балигъ булганга кадәр ата-ана үзләренә бәхет вә 
башка инсаннарга да шатлык булырлык итеп тәрбия кыйлуы бик 
читен, ай-һай, бик читен!..

1  Җәсарәт – батырлык, кыюлык.
2  Парлак сурәттә муаффәкъ булу – якты, зур уңышка ирешү.
3 Заһир – ачык.
4 Тәслим фитърәтендә – кемгә дә булса тапшырылырга тиешле хәлдә.
5  Нәсрани – христиан динендәге кеше.
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Бала, ир бала, әйбәт кенә тәрбия ителсә, ата-ана өчен, го-
мернең куркынычлы һөҗүмнәре вакытында шул бала шул ата-
анасын сакларга күкрәп, нәгърә орып чыккан бер арыслан бу-
ладыр. 

Кыз бала, бик матур гына тәрбия ителсә, бөтен дөнья бай-
лыкларына сатылмаслык егетләрне, картларны, хәтта хатыннар 
вә карчыкларны үзенә таба тартып тора торган... бер фәрештә 
буладыр. Аның бер сүзен ишетер өчен, бер генә йөзен күрер 
өчен меңнәрчә җаннар атылып кына торадыр. Ул үзе шикелле 
тагы әллә ничә фәрештә кызлар вә әллә ничә арыслан йөрәкле, 
гайрәтле егетләр тәрбия итә аладыр. 

III. Укымак – үз халкыбызга хезмәт итмәк

1. Очып төш тә балалык бишегеннән, ябыш – аерылма мәк-
тәп ишегеннән... Синең бу барган юлың – галимнәр юлы; бу юл 
белән барлык олы кешеләр җитешкән. Бу дөнья, бел... Мак-
саты  – иксез-чиксез бәхет; соңы – үсү, бөеклеккә күтәрелү... 
Көне килер: синең дә урының бөек булыр; ихтимал, исемең ал-
тын белән язылыр. 

Атагыз, анагызның шатлыгы сез, ике дөньяда йөз аклыгы 
сез. Барлык мөселманнарның уртаклыгы сез, безнең саф ди не-
безнең пакьлеге сез. Гыйлем йозагының ачкычы сез, тә рәк кый 
күкләрнең баскычы сез.

Мәгариф бакчасында очып йөр... Һәр чәчәк – сеңлең, апаң; 
абзаң – үсеп торган агач... Чәчмәгән җир күк – күңелнең һәр 
гүзәлгә бушлыгы, тик кояшны һәм табигатьне сөюдән хушлы-
гы!..

Мәгариф – хәяттыр. Һәр бәхетне, һәр сәгадәтне, һәр нә-
җатны1... голүм2 вә мәгърифәттән генә көтмәк кирәктер... Укып, 
балалар алга баралар...

Каз канатлары ак булыр,
Ир канатлары ат булыр.
Сабыйларның канатланыр вакъты

Мәктәпләрдә укыр чак булыр. 

2. Яз, газиз угълым: кара тактаны сыз акбур белән! Һәм 
кара күңелеңне ялт иттер, сызып ак нур белән! Өч наданга алма-
шынмас – бер язу белгән кеше; мәгърифәт эстәр, иренмәс һич – 

1  Нәҗат – котылу.
2  Голүм – гыйлемнәр.


