
МӘРҖӘН ЭЗЛИМ ӘСӘР ТӨПКЕЛЕННӘН 

(Ф.САДРИЕВ ӘСӘРЛӘРЕНЕҢ ТӘРБИЯВИ КӨЧЕ) 

                               Нәҗмиева Гөлнар Ленар кызы, татар теле һәм әдәбияты укытучысы, 

МБГББУ “Күбәк урта гомуми белем бирү мәктәбе” 

     Вакыт узган саен, дөнья үзгәрә. Кешеләр, аларның карашлары, әхлакый 

кыйммәтләр дә, вакытка ияреп, үзгәреш кичерәләр. Шул исәптән тәрбия 

өлкәсе дә үзгәрешләргә дучар була. Үз кыйблаңны ничек дөрес табарга? 

Ничек итеп шушы яңалыклар белән тулы дөньяда югалып калмаска? Бүгенге 

көн укучысы алдына шундыйрак сораулар килеп баса. Без үскән заманда 

тәрбия каты һәм ныклы булган, ә хәзерге яшь буын тәрбияне 

телевизорлардан, заманча китаплардан, интернет челтәрләреннән ала. 

Телевидение һәм интернет челтәре балаларыбызны нәрсәгә өйрәтә ала икән? 

Ә олпат әдипләребез иҗат иткән әсәрләргә мөрәҗәгать итсәк... 

“...Тәрбия булмаган җирдә гүзәл ашлык җитешмәгән кебек, тиешле тәрбия 

бирелмәгәндә, гүзәл кеше дә җитешмәс. Шулай икән, тәрбия иң кирәкле бер 

эш булачактыр”,  – дигән мәшһүр мәгърифәтче-галим, педагог Ризаэддин 

Фәхреддин үзенең бер хезмәтендә.                                             

         Ә нәрсә соң ул тәрбия?  Татар теленең аңлатмалы сүзлегенә күз салсак, 

тәрбия ул - яшь, психологик, физик үзенчәлекләрне исәпкә алып, халыкның 

тәрбия традицияләренә нигезләнеп, балаларны һәрьяклы үсеш алган шәхес 

итеп формалаштыру. Димәк, бала дөньяга килү белән башлана торган, күзгә 

күренми торган, ләкин бик җаваплы  процесс. Ә балага ничек дөрес тәрбия 

бирергә? Бала күңеленә ничек итеп матурлык, шәфкатьлелек  орлыкларын 

чәчәргә соң?  Әлбәттә, әдәбият- сәнгать  аша дип җавап бирер идем мин. 

Әдәбият, сәнгать белән кызыксынган, китапларны чын күңеленнән яратып 

укыган баланың белеме дә тирәнрәк, күңеле дә бай була. Аның күркәм эшләр  

башкарырга омтылышы да көчәя. 



    Тәрбия төшенчәсе турында бик күп фикер йөртергә, аны төрле яктан 

карарга була. Тулаем алганда, тәрбия ул - үзең өчен барлык әйберләрне 

“ярый” һәм “ярамый” га бүлеп карый белү һәм тормыш кыйммәтләрен дөрес 

итеп сайлый белү. Җәмгыятебездә үзгәрешләр чоры бара, шушы шаукымда 

үзең өчен билгеләнгән кыйммәтләрдән тайпылмау бик мөһим. 

    Мин үземнең педагогик хезмәтемдә якташ язучыларыбыз иҗатына бик еш 

мөрәҗәгать итәм. Тәрбия сәгатеме ул, дәрестән тыш уку дәресеме, класстан 

тыш чарамы – һәркайсында үзебезнең җирлек белән бәйле шәхесләр иҗатына 

өстенлек бирәм. Ә бүгенге сүзем якташыбыз, Мөслим районының Г.Тукай 

исемендәге премия лауреаты, халык язучысы, прозаик, драматург  Ф.Садриев 

әсәрләренең тәрбияви әһәмияте турында булыр. 

    Фоат Садриевның хикәя, повестьлары - бик эчтәлекле  һәм гыйбрәтле 

әсәрләр. Әйдәгез, әдипнең берничә әсәренә мөрәҗәгать итик. 

   “Рәхмәт, әтием!” повесте беркемне дә битараф калдырмагандыр, мөгаен. 

Әлеге әсәрне укып бетерү белән уйга чумасың. Гөнаһ җәзасыз калмый... Нәкъ 

менә шушы фикер туа минем күңелемдә. Кеше тормышында бер мизгел 

язмышны үзгәртә ала. Һәркем вакытында, акылын җыеп: “Тукта, мин 

нишлим?” - дигән сорау куя белергә тиеш. Безнең һәр адымыбыз җаваплы. 

Гөнаһларыбыз күпме вакытлар аша үтсә дә, тормышыбызда чагылыш таба 

һәм алар җәзасыз калмый. Хикәядә без шуны күрәбез дә. Әсәрне укыганда, 

соңгы мизгелгә кадәр улының үлеменә ышанмыйсың, әйтерсең бу изге җан 

берничек тә фани дөньядан китә алмый, моның булуы мөмкин хәл түгел... Ул 

олы җанлы бала. Кичерә белә. Әтисенә бер авыр сүз дә әйтми. Үлеме 

якынлашканда гына: “Минем энемә сукмагыз”, - дигән сүзне әйтә. Ә 

ситуация коточкыч. 

   “Рәхмәт,әтием!”  повестен укып бетерү белән, үземә бу әсәрнең 

укучыларыма нинди тәрбияви әһәмияте бар дигән сорауны куйдым. Һәм 

шунда ук җавапны да таптым. Әсәрдән бала алырдай тормыш дәресләре: 



- гөнаһ җәзасыз калмый; 

- кичерә белү - алыштыргысыз бүләк; 

- гаилә ныклыгы өчен татулык кирәк; 

- һәрнәрсәнең кадерен бел; 

- тугрылык - гүзәл сыйфат; 

- үз хаталарын таный белгән кешенең киләчәге бар; 

- кеше фикеренә колак сала белү – осталык; 

- бер мизгел язмышны үзгәртә ала; 

- сабыр төбе - сары алтын. 

     “Кыргый алма әчесе” повестеның да тәрбияви әһәмияте бик зур дип 

исәплим. Әнвәрә белән Вилданның матур гына башланган мәхәббәт тарихы 

сынаулар алдында кала. Вилдан мәхәббәт хакына корбан таләп итә, ә ул 

мәхәббәтнең юкка чыгуына, ике кешенең бәхетсезлегенә китерә. 

    Әйе, Вилданның үз-үзен яратуы күпләрне кыен хәлдә калдыра. Әсәрнең 

төп сюжет сызыгы Вилданның үз эчендәге каршылык барлыкка китерә. Ул           

– эгоизм. Вилданның Әнвәрәне һәм үз-үзен яратуы арасында бәргәләнүе, шул 

сәбәпле сөйгәнен югалту тарихы артистлар мохитендә тасвирлана.  

    Әсәрдәге Мансур һәм Нәсимә образлары да аерым игътибарга лаек. 

Мансур кешеләр өчен җанын ярып бирергә әзер торуы белән һәркемне үзенә 

җәлеп итә. Ул яраткан кешесе мәнфәгатьләрен беренче планга куя. Повестьта 

төп урынны дүрт геройның эчке дөньясын, кичерешләрен, характерын 

сурәтләү алып тора. Әсәрнең буеннан-буена геройлар үз-үзләрен һәм 

башкаларны бәялиләр.  

   Геройларның һәрберсенә хас булган үзенчәлекле сыйфатлары бар һәм алар 

аша без үзебезгә күңелебездән бәя бирәбез. Ә мин нинди соң? - дип сорау 



куябыз. Әгәр дә кимчелекле якларбызны табабыз икән, тизрәк үзгәрергә 

ашкынабыз, чөнки бу яхшылыкка китермәскә мөмкин. ”Кыргый алма әчесе” 

әсәре белән танышканнан соң, аннан түбәндәге сабакларны алырга була: 

- эгоизм - начар сыйфат;   

- һәркем үз юлын үзе сайларга хокуклы; 

- үз бәхетең өчен көрәшә белерә кирәк; 

- ярату ул -  бер-береңне аңлау һәм кабул итү; 

- үзен генә кайгырткан кеше бәхетле була алмас. 

    Ә хәзер минем “Балта сабы чәчәк аткач...” хикәясенә тукталасым килә. 

Әлеге әсәрдә язмыш тарафыннан рәнҗетелгән, физик мөмкинлекләре 

чикләнгән, шуның өстенә җәмгыять тарафыннан да түбәнсетелгән шәхесләр 

тормышы, көнкүрешләре, шушы рәвешкә үзләре генә гаепле сыман 

кыенсынулары, рәхимсез гаделсезлеккә каршы тигез булмаган көрәше 

тасвирланган. Бу әсәрне укыганда, тирән дулкынлану кичерәсең. Кешеләр 

ничек шулай каты бәгырьле була ала соң? Ни өчен язмыш әчесен татыган 

кешеләрне тагын да кимсетергә? Башка сыймаслык хәл бу... Инде ниндидер 

эшмәкәр гарипләр авылы оештырганын белгәч, күнелдә җылы бер хис уяна, 

изге күңелле кешеләр бетмәгән әле дип уйлап куясың, тик әлеге хисне бик 

тиз сүндерәләр шул. Язмыш кыерсытуларына дучар булган кешеләр язмышы 

бик ачык сурәтләнә әлеге әсәрдә. Тәрбияви әһәмиятенә килгәндә, 

түбәндәгеләр игътибарга лаек: үзеңдә битарафлык, миһербансызлык, 

кешедән көлү кебек сыйфатларны артка куеп, әдәп, әхлак, намус, ихтирам 

кебек сыйфатларны булдырырга кирәк. Кешегә ярдәм итү теләге һәрвакыт 

йөрәгеңдә янып торырга тиеш, ихлас күңел белән изгелек эшләп, син үзеңә 

бәхетле тормыш саласың, ә явызлык турында уйларга да кирәк түгел. 

Кешенең эшләгән һәрбер гамәле үзенә кире әйләнеп кайта, шуңа күрә нинди 

киләчәк төзүеңне син бүгеннән үк үзең хәл итәсең.  



    Ф.Садриевның “Печән” хикәясенә күз салыйк. Әсәрдә бүгенге авыл 

тормышы сурәтләнгән. Гомерен балалар тәрбияләүгә багышлаган, озак еллар 

мәктәп директоры булган, шуның өстенә бик күп төрле җәмәгать эшләре 

башкарып, авыл халкының ихтирамын яулаган, тыйнак, әдәпле, итагатьле, 

сәламәтлеге дә шактый какшаган, инде күптән пенсиядә булган Афзал 

Хөрмәтуллин авыл сулышы белән яши. Анда мин-минлек юк, авторитеты 

белән кизәнми. Мал-туарына печән кайтару мәшәкате белән янып-көеп, кая, 

кемгә сугылырга белми йөри. Үзенең укучысы Фәндүс әлле-мәлле тракторы 

белән ярдәмгә килә. Шул бер-ике сәгатьлек эш шактый озакка сузыла, күп 

төрле маҗараларга дучар булалар. Шул рәвешле авылның кимсетелүе, 

түбәнсетелүе, кыерсытылуы, яшәсегез килсә, әмәлен табарсыз әле дигән 

караш чагыла. Афзал Хөрмәтуллинга барысы да ярдәм итәргә ашкынып тора. 

Ни өчен дигәндә, аның холкы, үз-үзен тотышы, тормышка карата карашлары 

башка геройларны да, укучыны да үзенә җәлеп итә. Ул хөрмәткә лаек кеше, 

хәтта фамилиясе дә үзенә килешеп тора. Афзал кешеләргә нинди мөнәсәбәт 

күрсәтсә, аңа да шул ук яхшылыгы белән кайтаралар. Әлеге әсәр безгә бик 

файдалы тормыш дәресе бирә. Ул кешеләргә яхшылык кылырга, өлкәннәрне 

ихтирам итәргә, ярдәм кулы сузарга, бер-берең белән ярдәмләшеп яшәргә 

кирәклеген өнди. 

           Бер карасаң, Фоат Садриев әсәрләрендә артык бер нәрсә дә юк кебек. 

Кичәге, бүгенге, үзебезнең тормыш... Геройлары, персонажлары, вакыйга 

барган урыннары да көн саен аралашкан, очрашкан, ачуланышкан, 

дуслашкан үз кешеләребез, урамнарын таптаган авылларыбыз, күнегеп 

беткән, исебез дә китми торган үз мохитебез. Ә шулар ничек итеп 

тасвирланган, ничек матур нәкышләп сурәтләнгән. Моны шулай эшләү өчен 

кешене бөтен нечкәлекләре белән, бөтен төсе-бите белән күрә белергә, тоя 

белергә, күзәтә белергә кирәк. Моның өчен талант кирәк. Ә ул Фоат 

Садриевта бар, күршегә керәсе түгел. 



     Ф.Садриев әсәрләрендә гаделсезлек, дулкынландыргыч вакыйгалар гына 

тасвирланмый. Ул әнә шул кыенлыкларны оныттырырлык, ихлас елмаерлык 

юмористик, шаян хикәяләре белән дә сөендерә белә. Якташыбыз — юморга 

бай автор. 

     Хәсән Туфанның: “Иҗат - гүзәл гамь ул, иң югары дәрәҗәдәге изге 

тынгысызлык ул. Иҗат ике канатлы ул: яхшыны исбат итү, яманны инкар итү 

ул, яхшылыкка мәхәббәт, яманлыкка нәфрәт ул!” – дигән сүзләре Фоат 

Садриев иҗаты турында әйтелгән кебек.  Аның әсәрләрен укысаң, яшәргә көч 

алырсың, рухи азык табарсың. Кемнең кем икәнен аңларга, кемнең кемлегенә 

карап аралашырга өйрәнерсең, сабак алырсың. Ә инде фикереңне гади генә, 

аңлаешлы һәм үтемле итеп җиткерәсең килсә, Фоат Садриевка мөрәҗәгать 

ит. Аның чагыштырулары, җөмлә төзелеше, сүз сайланышы, фикер агышы 

һәркемне өйрәтерлек, сабак алырлык. Аның әсәрләренең тәрбияви әһәмияте, 

диңгез төпкелендәге мәрҗәннәрдәй, безнең буын укучылары өчен бик мөһим.   
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