
Татар шигъриятен
үстерүгә

тиңдәшсез зур өлеш 
керткән Габдулла 

Тукай,хаклы 
рәвештә,әдәбиятыбызның

иң талантлы 
шагыйрьләреннән санала. 
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Татар халык шагыйре 

Габдулла Тукай 

(Габдулла 
Мөхәммәтгариф улы 

Тукаев) 1886 елның 14 

апрелендә элекке 

Казан губернасы 
Мәңгәр волосте (ТАССР 

Арча районы) 

Кушлавыч авылында 

туа. 



Кечкенәдән ятим 

калган Габдулла, 
кулдан-кулга йөреп, 

балачагын Сасна, 
Өчиле, Кырлай 

авылларында 

уздыра. Башлангыч 

белемне Кырлай 

авылы 
мәдрәсәсендә ала. 



1895 ел башыннан Тукай 
Уральск шәһәрендә яшәүче 

туганнары гаиләсендә
тәрбияләнә. Биредә ул татар 

халык иҗатын һәм 

әдәбиятын җентекләп 

өйрәнә, гарәп, фарсы, 

төрек, рус һәм башка 

халыкларның әдәбиятлары 

белән таныша, рус теле 

аркылы Көнбатыш классик 

әдәбияты казанышларын 

үзләштерә. Үзе дә беренче 

шигырьләрен иҗат итә.
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Уральскидагы әдәби-

мәдәни хәрәкәт Тукай 

тормышында 
хәлиткеч роль уйный. 

1905 елгы революция 
дулкыны белән зур 

әдәбиятка килеп 

кергән әдип монда 

җәмәгать эшлеклесе, 

журналист, 
тәрҗемәче һәм 

шагыйрь буларак 

формалаша.
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1907 елның көзендә
Тукай Казанга кайта. Ул 
үлемсез әсәрләренең
күбесен шушында яза; 

профессиональ 

революционерлар 
даирәсенә керә; татар 

культурасының
революцион-демократик 
канатын җитәкләүгә
алына. 
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Габдулла Тукай 1913 
елның 15 апрелендә
Казанда үпкә авыруыннан 

вафат була. Тукай татар 
халкының яңа реалистик 

әдәбиятына һәм хәзерге 

заман татар әдәби теленә
нигез салучы булды. 



Г. Тукайны башка 
милләт халыклары да 
үз итә. 1986 елда, 
шагыйрьнең тууына 
100 ел тулу 
уңаеннан, Берләшкән 
Милләтләр 
Оешмасының
Мәгариф, фән һәм 
культура буенча 
комитеты (ЮНЕСКО) 
бу бәйрәмне 
халыкара күләмдә
билгеләп үтте.



 Габдулла Тукай бары тик егерме җиде ел 

гына яшәде.Г.Тукай әйтерсең лә үзенең
гомере аз икәнен алдан ук сизенде,йөрәге 

типкән вакытта мөмкин кадәр күбрәк язып 

калырга ашыкты.Халкыбызга гаять зур 
әдәби   мирас калдырды.
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 Күбәләк:

 Мин торам кырларда,

 Болында,урманда;

 Уйныймын,очамын.

 Якты көн булганда.

 Иркәли һәм сөя 

 Кояшның яктысы;

 Аш буладыр миңа

 Чәчәкләр хуш исе.

 Тик гомерем бик кыска:

 Бары бер көн генә,-

 Бул яхшы,рәнҗетмә

 Һәм тимә син миңа!

Бала:

Әйт әле,күбәләк,

Сөйләшик бергәләп:

Бу кадәр күп очып.

Армыйсың син ничек?

Ничек соң тормышың?

Ничек көн күрмешең?

Сөйләп бирче тезеп,

Табаламсың ризык?



Ашлыклар үсте,

 Башаклар пеште;

Кояш пешерә,

 Тиргә төшерә.

 Халык ашыга.

Китә басуга,

 Урагын ура,-

 Бу кайчак була?

 (Җәй көне)



Кырлар буш кала,

Яңгырлар ява.

Җирләр 

дымлана.-

Бу кайчак була?

(Көз көне)
Һәр җир карланган,

Сулар бозланган;

Уйный җил-буран,

Бу кайчак туган?

 (Кыш көне)



И туган тел,и матур тел,әткәм-әнкәмнең
теле!

Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел 
аркылы.

И туган тел!Һәрвакытта ярдәмең берлән 
синең,

Кечкенәдән аңлашылган 
шатлыгым,кайгымым минем.

И туган тел!Синдә булган иң элек кыйлган 
догам:

 Ярлыкагыл,дип,үзем һәм әткәм-
әнкәмне,Ходам!














