
"Халкыбызның иң яхшы сыйфатларын киләчәк буынга җиткерү, аны 

тагын да үстерү, татар халкын алдынгы халык итү өчен ниләр эшләргә 

кирәк? 

1. Үзең булып калырга, башкалар тәэсиренә бирелмәскә. 

2. Бер-береңә шәфкатьле булырга, берәүнең дә кыен хәлгә калуына түзеп 

тормаска. 

3. Бер-береңә һәрвакыт ярдәм итеп торырга. 

4. Патша заманыннан күңелләргә сеңеп калган коллык сыйфатларын иң элек 

үзеңнән куып чыгарырга, көн саен, минут саен, һәр эштә, һәр кеше белән 

мөнәсәбәттә. 

5. Коллыкның иң хурлыклы сыйфаты - мескенлек, кыюсызлык, алар 

тудырган булдыксызлык. Мескенлектән хурлана бел, мескенлекне үзеңнән 

куып чыгар. 

6. Үзеңне яклый бел, мыскыл иттермә! Намусыңны, кешелек дәрәҗәңне 

сакла. 

7. Русларның татар халкы өстенә ташлаган пычракны бөтен көчеңне куеп 

фаш итәргә, алып ташларга тырыш. Пакьләнү һәр халыкка да кирәк. Ул 

халыкның рухын күтәрә, алга таба атларга дәрт өсти. 

8. Татар халкында көнчелек, тар күңеллелек бар. Бу әшәке сыйфатлардан 

башта үзең арын, башкаларга да арынырга ярдәм ит. Бу - безнең халыкның 

иң начар сыйфаты! (Г.Бәширов, 1992 нче ел) 

 

 

"Матур әдәбиятның мактаулы бурычы - тормышның, табигатьнең 

катлаулы гүзәллеген, аның гади күзгә күренмәстәй гаҗәеп матур һәм 

гыйбрәтле якларын ачып бирү, аларны халыкка бүләк итү, шулар белән аның 

рухи дөньясын тагын да баету, камилләшүенә ярдәм итү." (Г.Бәширов) 

 

 

 

"Нечкә хисләрне тупас сүзләр белән язу ефәк, батист күлмәкне 

сумалалы итек җебе белән теккән шикелле" (Г.Бәширов) 

 

 

“Аллаһы Тәгалә бәндәне сөекле заты итеп яралткан бит. Камиллек – 

Аллаһтан, ә кимчелек шайтан коткысына ияргән адәмнән. Һәм ул, нәфесе 

ярдәмендә җыйган хаталарына төртеп күрсәтсәләр, йөзен чыта.” 

“Кичкә таба редакция коридоры бушый, эшсезлектән арыган 

журналистлар өйләренә тарала, шунда Ниса тынлык белән икәүдән икәү генә 

кала иде. Ә бер генә мизгелгә шау-шулы дөньядан качкан кеше нинди 

бәхетле...” 

“Күкрәккә дә утлы таш кадалган, ахрысы. Кайчакта, бигрәк тә сагышка 

батканда, кемдер  бу ташка хисләрен китереп сала да йөрәкне пешерә... 

Дөрес яратмады бит ул! Ялгыш мәхәббәт тә бар икән һәм ахырдан аны 

берничек тә дөресләп булмый, ул аркадагы бөкре сыман, күпме генә 



ышкысаң-сыйпасаң да тураймый икән. Бәхет эше икән ул мәхәббәт... Кемдер 

бер, ике, өч... ун-егерме дип, аның исәбен алып бара, ә Сандугач бер хаталы 

яратуы белән дөрләп янды... Аның күмерләнгән яралы йөрәге бүтән 

терелмәде.” (Н.Гыйматдинова. “Хатыннар сагышы”)   

 

 

“Авыл гадәте буенча, Сандугач кычкырып сөйләшә иде. Әйе, дистә ел 

шәһәрдә яшәп тә, аңарда авыл буявы уңмады. Хатын моңардан оялмый да 

иде. Кимчелекмени бу?  Юк, әлбәттә. Иркенлектә тәгәрәп үскән һәм гомердә 

дә ни урманда, ни өендә, ни ишегалдында кысанлык сизмәгән кеше  үз-үзен 

ишетмәс дәрәҗәдә пышылдап сөйләшми дә ул.” 

“Русиягә саранчалар төсле кытайлар агыла, әни. Алар тиздән бөтен 

Җир шарын камап алачак. Татар бала тапмый, урыс бигрәк тә, ә аларның 

хатыннары уннан да ким китерми. Без хет бәләкәй кытайчыкларны 

укытырбыз.” – “Бездә яшәргә кызыксалар, безнеңчә өйрәнерләр, ахмак! 

Урыс телен белмичә, чуртыма китсенме алар!” – “Син әйткән тел Мәскәүгә 

кадәр генә илтә шул, әни. Ә аннан соң нигәдер аны кирәксенмиләр.” 

(Н.Гыйматдинова. “Хатыннар сагышы”)   

 

 

“Мин хатыннарымның тормышын барладым тәки. Шәһәрдә бәхетнең 

сыртына атланып чаба инде болар, мәйтәм. – Айдарның үз җыры көчлерәк 

иде. – Беренчесе – ирләр тулай торагында җыештыручы. Тәмәке төпчеге, 

төкерек-какырык юа, кыскасы. Икенчесе сыерчык оясы хәтле генә киоскта 

шырдый-бырдый сата. Тарактыр, көзгедер, иннек-миннектер. Хуҗасы, 

көненә өч килеп: “Товарың ник бер килеш, ник сәүдәң начар?! – дип акыра, 

ди. План тутырмаса, акчасын кисә, ди. Шул да булдымы мактаулы 

шәһәрегез! Монда, ичмасам, хөррият!” 

 

“...Авылга тоташкан бәгырь җепселләрен тартып өзә-өзә билгесезлеккә 

юл тотты Сандугач. Әйе, алда томан сарган билгесезлек иде. Казан дәүләт 

университетына имтиханнарын яхшы билгеләргә генә тапшырып, бер 

авырлыксыз тулай торакка урнашса да, ул шәһәр дөньясына ят иде.” 

“Биш елдан соң җан яралары әз-мәз төзәлде, ләкин Кызыл Тау гына 

онытылмады. Төшендә ул авыл урамнары, чишмә-елгалары белән саташты.” 

“Ә кемгә җиңел монда?” – диде кыз эченнән генә. Аңа да авыр. Ул да, 

китаплар  төяп, туган авылына кайтып китәр иде. Ә киталмый... Табаны 

асфальтка береккән. Шәһәрнең сөремле һавасы, тамак төбен әчеттереп, 

күздән яшь агыза”.  (Н.Гыйматдинова. “Хатыннар сагышы”)   

 

 

“Гашыйк хатын-кыз бит ул энәгә җеп сыман, бер сапланса – мәңге 

ычкынмаячак.” 

“Күралмый ул авыл гыйбадларын, күралмый. Ертлач һәм әрсез алар. 

Мескен шәһәр кешесе гомеренең азагына кадәр иске фатирында газап чигә, ә 



авылныкылар ике-өч ел эчендә иң шәп йортларга урнаша. Фәлән Фәләновна 

да авыл тавыгы. Ә кыланмышы! Вак бәрәңге түгел, кара уылдык ашап үскән 

диярсең. Колагына бриллиант алка тагып, муенына бармак калынлыгы алтын 

чылбыр асса да,  хәтта ки Париж модельерлары теккән табигый ефәк күлмәк 

кисә дә, аның башы-түше, күзе-колагы, мин – авыл, дип шәрран яра.” 

(Н.Гыйматдинова. “Хатыннар сагышы”)  

 

 

“Адәмнең иң нечкә тамыры җирдә. Ә аны, кала-шәһәрләр төзеп, таш-

тимер белән бастыралар. Җир суламый һәм, адәм баласы кебек, 

һавасызлыктан тончыга. Цивилизация дип шашыну – һәлакәткә баруның бер 

төре.” 

“Гармун, гармун... Ашадың син башкайларны! Кайда бүген теге азгын 

Афзал? Кайсы тарафларда бәхетсез хатыннар санын арттырып йөри? Искә 

төшсә дә җирәндерә... Ә күңелдә ниндидер әрнү... Гармун моңы белән 

эретелгән авыл сагышы бугай.”  

   

 

“...Санаулы, әйе, санаулы. Галим-голәма тикшеренүләр үткәреп, 

бәхәсләр куертып та чиләнмәсен: ирләр санаулы һәм киләчәктә ике җенес 

арасында иң әүвәл Кызыл китапка алар (ирләр) теркәләчәк... Димәк, үз 

насыйбың очраса – бәхетең өчен көрәш. Табигать мәрхәмәтсез: ул, хатын-

кызны сайлау мөмкинлегеннән мәхрүм итеп, үч ала. Шуңа дөньяда бәхетсез 

хатыннар, сагышлы хатыннар күбәя. Ә Сандугач бүтән сайлау чиратына 

басарга теләмәде. Аның чираты узган иде инде. Ул шулай санады. Бөтен ир-

егетләр дә Афзал сыңары дип санады кыз. Аларның һәрберсенең йөрәгендә 

хыянәт поскандыр кебек. Ә бүлмәдәшләре алай уйламады. Башта Шакирә 

директор егеткә кияүгә чыкты, аннары Ниса... Икесенең дә туенда биеде, 

җырлады Сандугач, икесен дә җәлләде. Ирләрдән кем рәхәт күргән! Дус 

кызлары, бу ялгыз, моның күңеле китек дип, яңа сакалбайлар таба торды, 

Сандугач кире бора торды. Ир-ат дигән чиргә ул прививка ясатып куйган, 

гашыйклар авыруы аңа йокмаячак иде.” (Н.Гыйматдинова. “Хатыннар 

сагышы”)  

“Ул үз язмышына карышмады...  Аңа дигән егетләрнең сайланасы 

сайланган, бодай – капчыкта (өйләнгән, балалар үстерә), ә кибәге (сәрхушы, 

хөрәсәне) урамга сибелгән. Сандугачка да берәр мәртәбә ирле хатын исеме 

күтәрергә кирәк иде. Ул гомер буе ташландык хәленнән гарьләнеп яшәде. Ә 

болай – ир хатыны. Җәмгыятьтә борын чөярлек бәләкәй генә статус.”  

 

“Монда яһүд, урыс бар. Ник тамада татарча гына бытбылдый? Авылски 

кәмит ясагансың син! 

Менә шунда шартлады Сандугач. Болай да күңеле елый, дөнья айкала 

иде. Берочтан һич гаепсез Нисага да эләкте: 

– Өйрәнсеннәр! Татар илендә яшиләр! Сез, татар кызлары, мине 

мактарга тиеш әле. Туган телне ихтирам итәсең дип. Хәер, сезнең 



татарлыгыгыз ташка үлчим. Нисаның кай җире чын татар? Татарча сөйләшә 

инде, шул! Дөрес, китап сүзе белән. Әдәби, имеш! Нәрсәсе халыкчан аның? 

Тәмен белмисез сез татар теленең, таш кала мадонналары!”  

(Н.Гыйматдинова. “Хатыннар сагышы”) 

 

 

“Мин бәхетле идем... Бик иртә чәчәккә бөреләнгән акылым белән 

киләчәккә илтәсе юлымны, уңга-сулга тайпылмаслык иттереп, туп-туры 

сызган идем. Институтны тәмамлыйм, кияүгә чыгам, итәк тутырып балалар 

үстерәм... Кыскасы, мин – гөнаһлы Һәва анабызның дәвамы, гап-гади хатын-

кыз сыйфатында, гап-гади, әмма шул ук вакытта кызыклы һәм мәгънәле 

дөньямны корам.” 

“– Да, да, мин Берлинда яшим! Только аларча сөйләшергә не хочу! Ну, 

әни говорит, немецлар скоро рус телендә сөйләшәчәк, руслар – великий 

народ, ди әни.  

Абау, Ходаем, әллә соң мин иремнең гаиләсендә микән? Эдик нәкъ 

Ильясның күчермәсе! 

           – Ялгышасың, Эдик энем, алманнар үз милләте белән горурлана, алар 

беркайчан да туган теленнән ваз кичмәс. Син дә, дустым, чын татар егете, 

шуны бел...” (Н.Гыйматдинова. “Сөйлим, тыңла”) 

 

 

          “– Рәхмәт, миңа үзебездә дә рәхәт! 

            – Шулаймыни? Ха-ха! Сез – салалар, бакчадагы бәрәңгесенә 

мөкиббән ватанпәрвәрләр бит әле. Артыгызны туңкайтып корт чүпләгәндә: 

“Бәхетле, матур тормыш  тик безнең илдә генә!” – дип җырлыйсыз, әйеме? 

Без инде космополитлар токымы, безне кайда кеше итеп хөрмәтлиләр, шунда 

яшибез.” 

 “Күзләрең сагышлы. Моңсу хатын-кызлардан куркам мин. Алар 

капланган чишмә төсле: кайдадыр челтерәп ага ул, тавышы ишетелә, үзе 

күренми.” 

 “Үзең дә таш курчак төсле, балакай. – Инде карт мине шелтәли иде. – 

Без ир-атларны йомшаклык белән җиңәләр. Теләсәгез, сез бездән әйләнчек 

сарык ясыйсыз, теләсәгез, боз итеп катырасыз, теләсәгез, аяк астыгызга 

келәм итеп җәясез, без барысына да күнәбез. Хатын-кыз нәфислеге, 

мөлаемлыгы белән көчле, балакай.”  (Н.Гыйматдинова. “Сөйлим, тыңла”) 

 

 

 

 “Ә тормыш табиб түгел, синең кан тибәргән яраңа дару сөртәм дип 

туктап тормый, дәвам итә.” 

 “Ходай дөньяны икегә бүлгән: тиресле өлешендә – безнең сымак 

сукбайлар, ә хуш исле бакча өлешендә сездәй тәти ханым-әфәнделәр яши. 

Без – кондыз, сез – йолдыз! Безгә орынып пычранмагыз берүк!” 



 “Бүген сез акчаны әләм итеп болгый-болгый комсызлар, имансызлар, 

икейөзлеләр җәмгыяте төзедегез! Кешеләр өстеннән йөзгән тимер кораб сез! 

Ходай алтын диңгезенә батырып тончыктырыр әле үзегезне!” 

 “Җир казыган, тирес түккән, терлек асты чистарткан ир-атның берсе дә  

бомжга әйләнми. Алар рухи байлык дип чукынмый, бүксәсе шартлаганчы 

ашаса, шуңа риза. Сезнең җәмгыятегез боларның рух кабыргаларын 

имгәткән, шуңа буыннары сыек. Яңадан кеше рәвешенә кайталмый, 

бәгырькәйләрем.” (Н.Гыйматдинова. “Сөйлим, тыңла”) 

 

 

 “Фани дөньяның күзне сукырайткан алдавычы – акча – киендерә дә, 

чишендерә дә икән. Мин карун хәлендә идем. Ул шулкадәр малга табына 

икән, һәр иртә, дога итеп, бер үк теләкләрне кабатлый: “Ни-нәрсәгә орынсам 

да, алтынга әверелсен!” Теләге кабул була, кулындагы ипи телеме алтынга 

әйләнеп, ачтан үлә.” 

 Кеше комсызлык чире белән авырганда, берьюлы җан тынычлыгын да, 

яшәү ямен дә югалта, байлык аның аңын-зиһенен томалый икән.” 

 “Миллионнарның яртысын ятим балалар йортына илтәбез. Күп акча 

йөрәк итен ашый. Соңгысы минем әрнү-газаплардан туган тормыш 

фәлсәфәсеннән өземтә иде.” (Н.Гыйматдинова. “Сөйлим, тыңла”) 

  

 

  

“Теге яки бу халыкның борынгылыгын, зәвыгының камиллек 

дәрәҗәсен белергә теләсәң, аның хатын-кызларына, аларның кием-

салымына, үз-үзен тотышына игътибар ит, дигән акыл ияләре. Бу җәһәттән 

Казан кызлары бик күп кавемнәргә, тирә-яктагы эреле-ваклы ыруларга үрнәк 

булырлык иде. Кул эшенә, төрле-төрле  һөнәрләргә ия булу белән бергә, 

аларга тыйнаклык, басынкылык, һичкем алдында каушап калырга ирек 

бирмәслек дәрәҗәдә горурлык, чамасын белеп кенә уенчаклык  хас иде. 

Кием-салымнары да шул хасиятләренә туры килеп, бик күп мөсафирларны 

сокландырырдай чибәр иде. Киң җиңле озын күлмәкне, гадәттә, ак өстенә 

сыек зәңгәр, алтынсу сары, яшел һәм алсу төстәге  буй-буй сызыклар 

катыштырып тукылган киндер, җитен яисә ефәктән тегәләр, өс киемнәренең 

җиң очын, якасын, изүен һәм чабуын  укалы тасма белән кырлау гадәте дә 

бар иде. Әмма хатын- кызның төп бизәге – калфак. Анысын инде һәркем  

үзенчә чигә, көмеш яки алтын тәңкә, энҗе һәм асылташлар  белән матурлый. 

Бусы  Казан дәүләтендәге төрле ыруларның  йоласына бәйле. Ләкин, ничек 

кенә булмасын, очлыйм рәвешендәге  шушы баш киемнәре Казан 

кызларының үзара ярышу, осталыкта көч сынашуына да сәбәп була иде. Кыз 

бала урамга калфаксыз чыкмас.  

Гөлйөземнең  дә  үзе  чиккән,  энҗеләр  тезеп  бизәлгән  калфагын  

киеп  мәйданны  бер  урыйсы,  кемнәрнедер  көнләштереп,  кемнәрнедер  

сокландырып үтәсе  килгән  иде.  Әмма  уенга  кушылмады,  күзләре  һаман  

тирә-яктан  таныш чалымнарны,  ак  чырайлы  яшь  баһадирны  эзләде.  Чая,  



көяз  егетләрнең  берсе дә  хәзер  аны  кызыксындырмый,  хыялындагы  

Акканат  сурәте  аларның  барысын  да  томалаган,  каплаган  иде.” 

 

 

“Кол Шәриф каурый каләмен көмеш кара савытына батырды да 

күзләрен бер ноктага текәп уйга калды, авыз эченнән генә дога укып битен 

сыпыргач, янәдән иртәдән бирле тынгы бирмәгән уйларын, чуалган зиһен 

җебен сүтәргә кереште. “Әйе, ни генә дисәң дә, Сафагәрәйнең тәхеткә 

кайтуы – олы җиңү, елъязмалар бизәге булырлык бөек вакыйга. Һичшиксез, 

ул Казан-йорт тарихына язылырга тиеш. Кырым-йорт белән бертуганлык 

мәмләкәтнең сулышын киңәйтеп җибәрер, көч-куәтебезне арттырыр. Казан, 

Кырым, Әстерхан хөкемдарларының туганлыгы даладан Каф тауларынача, 

Себергә мәгълүм, ул бәхәссез. Туганнарга каршы урыс та, башка бүтән бер 

кавем дә күтәрелергә кыймас. Хәер, хәзер урыстан башка бүтән бер ыру да, 

кабилә-кавем дә бу йортларның нык икәнен белә, патшалык бакчаларына 

борын тыгарга базмый инде. Кол Шәрифне куандырганы шул: тәхетне 

ныгытуда аның өлеше  аз булмады. ...Иншалла, ахыры хәерле булсын, Казан 

халкы аның сүзенә битараф түгел, әйткәне бер колактан кереп икенчесеннән 

чыкмый, биләр-морзаларның аңында да, гади халык күңелендә дә урын 

таба.” 

 

 

Китапны белеп, сайлап кына җыя Кол Шәриф. “Язу-сызу, китап ул – 

хәтер. ...Белем алу – энә белән кое казудыр. Аның башка юлы юк.”  Акыл 

иясенең китапханәсе бик бай була, аның хәзинәсендә чөй язуы белән 

чуарланган таш такталарны да, ерак Рум галимнәренең серләрен теркәгән, 

бозау тиресеннән тегелгән калын китапларны да, күтәрә алмаслык алып 

китапларны да табарга була. Аның китап яратканын белгән карт сәүдәгәрләр 

Кол Шәрифкә нинди дә булса китап, язма, я булмаса чөй язулы таш такта 

алып килмичә калмыйлар. Ә Кол Шәриф китап өчен бар байлыгын, тапкан-

казанганын да кызганмый. (Ф.Латыйфи. “Хыянәт”) 

 

 

 “– Батырша әфәнде, сез христиан диненә күчәргә теләк белдергәнсез, 

дип җиткерделәр безгә. 

– Сәңа хак әйткәннәр, кем Ычтапан. Күчәм. Вә ләкин нәсарә 

(христиан) диненең исламнан яхшырак вә өстенрәк икәненә инандыра 

алсагыз гына. 

–... Христиан диненең сафлыгын, хаклыгын һәм бөеклеген шул нәрсә 

ачык күрсәтәдер ки, ул исламнан борынгырак... Христианлык исламнан биш 

йөз еллар алда туа, мулла.  

– Сән, Ычтапан, боларны каян алып сүлисеңдер, белмәем. Мәгәр бар  

халаекларга (халыкларга) мәгълүмдер ки, сезнең урыс бабаларыгыз аю 

өннәрендә яшәп, потларга вә карурманнардагы төрле кирәмәтләргә табынып, 

саташып йөргәндә, безнең бабаларыбыз пакь таш мәсҗедләрдә аллага сәҗдә 



иткәннәр... Исламга хәтле халаеклар ярты-йорты дин тотып, саташып 

йөргәннәр. Нәсарә динендәгеләр исә әле дә шул томаналыкларында.”  

“ – Тәүрат, Зәбур, Инҗилләр – борынгы китаплар, Коръән исә шактый 

соң барлыкка килгән. Шуннан инде мондыйрак нәтиҗә килеп чыга: Коръән 

үзенчәлекле, мөстәкыйль китап булмыйча, Инҗилнең бер юнәлеше, тармагы 

гына, Мөхәммәт исә яңа дингә нигез салучы түгел, бәлки Гайсәнең шәкерте 

генә! 

– Хаталанасың, Ычтапан. ... Коръән – аллаһ тарафыннан егерме ел 

дәвамында Мөхәммәт галәйһиссәламга рух әл-Котдус, ягъни изге рух 

Җәбраил фәрештә аша өлешләп иңдерелгән хакыйкатьтер, Коръән – ходай 

тәгалә кануннарын халаекларга ирештерү өчен күктән җибәрелгән иң изге 

китаптыр. Урысларның Тәүрат-Инҗилләре хөсет адәмиләр тарафыннан 

бозып язылган булсалар, Коръән – хак тәгалә сүзләренең хәрефе дә 

үзгәртелмәгән вәхидер... Безнең динебез белән урыс дине арасында, кара 

исәп белән генә дә, аерымлыклар буа буарлык.” 

 

“ – Урысларда гөнаһ фани дөньяда ук кичерелә. Кем кичерә диген әле? 

Ябай бер пуп. Христиан динендәге кеше гөнаһ кыла да, шунда ук тәүбәгә 

килә. Янә кыла, тагы тәүбә итә.  Ягъни үз гомерендә ул мең тапкыр вә аннан 

да күбрәк гөнаһка бата ала һәм алардан бик ансат котыла да. Бу бит гөнаһ 

кылырга нәсарә дине үзе куша дигән сүз. Хәтерең калмасын, Ычтапан, менә 

шуңа да сезнең халык эчү-исерү, зина кылу, кыйнашу-җәберләшү, талау-

үтерү кебек хәлләрне чүпкә дә санамый – әлхасыйль, урыс дине бәндәләрне 

әхлаксыз, миһербансыз, кешелексез итеп тәрбияли... Мөселманнарда исә – 

гөнаһ кичерелми. Мөслим вә мөслимәләр үз гөнаһларын ошбу дөньядан 

киткәнче йөртәләр. Әнә шул хәл аларның вөҗданнарын газаплый, 

бәндәләрне тагы да гөнаһ кылулардан тыеп тора. Халаекларыбызда 

тәүфыйклылык, инсафлылык, тыйнаклык, оялу хисе, абруй саклау кебек 

сыйфатлар табигый санала һәм ихтирамлана.” (Җ.Рәхимов. “Батырша”) 

 

“Эльмира белән мин генә кыз идек”, 

“Ходай алдында гаебебез бар безнең. Шуның җәзасын алабыз. 

Түзмәдек”,   

“Мин теләсә нәрсә эшләп йөрим, син бер сүз дә әйтмисең”,   

“Син акыллы кеше, ләкин философ түгел. Син ялгыша белмисең, ә 

менә миңа өйләнеп ялгыштың. Мин дә ялгыштым. Миңа ялгышу килешә, 

чөнки мин дура”.(Т.Миңнуллин “Төш” драмасы) 

 


