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Күпкырлы талант иясе
Туфан Миңнуллин – гаҗәеп күп-

кырлы талант иясе: драматург, проза-
ик, публи цист, җәмәгать һәм дәүләт 
эшлеклесе. аның туган телебезне һәм 
татар мәдәния тен үстерүгә керткән 
өле ше бәяләп бетергесез, әдәби мира-
сы татар әдәбиятының алтын хәзинә-
сен тәшкил итә. 

Туфан Миңнуллин гаять укымыш-
лы, зыялы, милләтпәрвәр шәхес иде. 
аның иҗаты да укучыларда һәм та-
машачыларда сәнгати зәвык, милли 
үзаң, үз хал кың белән горурлану 
хисе тәрбияли, мәхәб бәт, әхлак, ата-
аналар һәм балалар мө нә сәбәте, бу-
ыннар бәйләнеше кебек гомум кешелек кыйммәтләре турында уйланырга мәҗбүр итә. 

Туфан ага кебек олпат шәхес белән аралашу, бергә эшләү, дәүләт мәсьәләләрен 
бергәләп чишү, аннан тормыш сабаклары алу минем өчен язмыш бүләге булды. зирәк 
акыллы, кыю фикерле, җор телле, туры сүзле Туфан Миңнуллинны бүген танып белгән 
кешеләр генә түгел, бөтен татар халкы сагына-юксына. 

Куәте ташып торган мәһабәт гәүдәле, гөрелдәп торган калын тавышлы, кайвакыт 
давылдай ярсып китүче Туфан ага шул ук вакытта бик нечкә күңелле, моңга хирыс, 
шагыйрь җанлы кеше иде. шуңа күрә спектакльләре дә җырга-моңга бай булды. аның 
йөрәгеннән чыккан җырлары, театр сәхнәсе кысаларына гына сыешмыйча, халыкка 
таралды, җырчылар репертуарларында лаеклы урын алды.

әлеге китап әдәбият һәм җыр сөючеләргә халык язучысы Туфан ага Миңнуллиннан 
истәлекле бүләк булып ирешсен.

Фәрит Мөхәммәтшин,
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе 
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Җыр Турында Җыр

Резеда Ахиярова музыкасы
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Безгә бер җыр кирәк җырларлык,
Таң калып, он(ы)тылып тыңларлык.
Булсын ул шундый җыр,
Моңлы җыр, дәртле җыр,
Күңелләр кылында чыңларлык.

К у ш ы м т а:

Булсын ул әнием телендә,
Булсын ул әтием телендә.
Кайтсам да, китсәм дә,
ятсам да, торсам да,
Йөрсен ул йөрәгем түрендә.

К у ш ы м т а.

Булсын ул олылар өчен дә,
Тиктормас балалар өчен дә.
Булсын ул һәрвакыт
Тансык җыр, кирәк җыр
авыллар, калалар өчен дә.

К у ш ы м т а.

Җырлансын күрешкән чакта да,
серләрне бүлешкән чакта да.
Җырлансын андый җыр
Бергәләп моңайган,
Бергәләп шатланган чакта да.
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Казан Турында Җыр

Мәсгудә Шәмсетдинова музыкасы

илләр килә, илләр китә,
Кала хәтер.
нигә китә, нигә бетә –
Хәтер әйтер.

Гасырларның төпкелендә
исән калган Казаным!
Бүгенгенең хәтеренә
исемеңне язамын.

илләр туа, илләр үлә,
Үлми хәтер.
Киләчәккә соңгы сүзне
Хәтер әйтер.

Киләчәккә караш төбәп,
Күтәрелә Казаным!
Мәңгелеккә ядкяр итеп,
исемеңне язамын.


