
Гаяз Исхакыйның «Ул әле өйләнмәгән иде» әсәрендә 

мәхәббәт һәм гаилә проблемасы. 

 

Әүвәл  әхлак бозыла, 

икенче дин бетә,  

өченчедән, ул халык бетә.  

                   Г. Исхакый 

Гаилә - милләтнең нигезе. Башка халыклар кебек ул татар халкы да 

милләт булып оешуның беренче баскычы итеп гаиләне күргән. Гаилә, 

нигездә, өч буынны эченә ала: әби - баба, ата – ана, бала – чага. Гаиләнең 

бер генә буыны булмаса да, ул тулы гаилә булып санала алмый. Нык 

тамырлы гаилә тусын өчен, мәхәббәттән тыш, рухи һәм физик хезмәт тә 

кирәк. Ир белән хатын бер-берсе алдында җаваплы. Бу халәт халкыбызда 

борынгыдан килә торган гореф-гадәт - никах белән беркетелгән. 

Никахның асылы байлык эзләү түгел, бәлки тормыш бәхетен табу. 

Әмма тормышта аерылышу, гаилә таркалу күренешләре гел очрап тора. 

Аның сәбәпләре күптөрле. Шуларның берсе - катнаш никах. Катнаш 

никах – бүгенге көн кадагына суккан мәсьәлә. Йөзләгән, меңләгән татар 

егетләре һәм кызлары башка милләт вәкилләрен якын итә. Заман 

таләпләренә буйсынып, алар үз диннәрен, телләрен югалтып катнаш 

гаилә коралар. 

 Катнаш гаиләнең татарлар арасында шактый таралганлыгын күреп һәм 

аның милләт язмышына да йогынты ясавын аңлап, татарның сирәк 

очрый торган бөек таланты, милли әдәбиятның классигы һәм горурлыгы 

Гаяз Исхакый 1916нчы елда «Ул әле өйләнмәгән иде» повестен яза. 

Чыннан да, халыкны милләт буларак саклап килүдә, җәмгыятьнең 

әхлакый йөзен билгеләүдә гаиләнең роле зур. Автор шактый катлаулы 

һәм бәхәсле мәсьәлә күтәрә. Ул ике милләт вәкиле корган гаиләдә килеп 

туган каршылыклы сорауларга җавап эзли сыман. Мин дә җавапны 

вакыйгаларның барышыннан, геройларның кичерешләреннән эзли 



башлыйм. Хикәяләү исә бик табигый рәвештә алып барыла. Гаяз 

Исхакыйның психологик анализ остасы булуы әсәрне тирәнрәк аңларга 

ярдәм итә. Сорауларыма җавапны геройларның эчке дөньясында, 

кичерешләрендә таба барам. 

Повестьтагы вакыйгалар шәһәр җирлегендә бара. Шәһәр, иҗтимагый – 

рухи яктан, авылдан шактый аерыла. Биредә кеше төрле халыклар, 

милләтләр, башка төрле яшәү тәртипләре белән очраша, заман 

йогынтысын ныграк сизә. Шәһәрдә шәхси бәхет, гаилә бәхете кебек 

мәсьәләләрне кайчак авылдагыдан аермалырак рәвештә хәл итәргә туры 

килә. 

Әсәрнең үзәк герое – авылдан килеп шактый белем алган егет -

Шәмсетдин. Авылдан шәһәргә килеп мәдрәсәдә уку аның тормышында, 

дөньяга карашларында шактый үзгәрешләр тудыра. Ул яшәешнең төрле 

өлкәләрендә рус йогынтысын тоя башлый. Хәзер геройның күңелендә 

авылдан килә торган милли-дини рух белән рус шәһәре, тормышы, 

мәдәнияте тудырган уй-хисләр очраша. Шәһәр кичәге авыл егетен рухи 

яктан уятып җибәрә һәм аның күңелен яулый кебек. Ул театрларга йөри, 

шул ук вакытта авылын сагына. Шәһәрдәге таш өйләрдә тору аны 

табигатьнең кадерен белергә өйрәтә.  

Шәһәр тормышы үзенекен эшли. Театрда Шәмси Анна исемле рус кызы 

белән таныша. яшьләрнең театр сәнгатенә карашлары туры килә. Алар 

еш очраша башлыйлар. Очрашулар ике арада мәхәббәт уты кабынуга 

китерәләр. Баштарак яшьләргә тышкы тәэсирләрнең көче зур була, 

соңрак бу тәэсирләр эчке дөньяларындагы каршылыклы уй-тойгылар 

белән күмелә бара. Күңелнең әллә кай җирен кимереп торган олы бер 

каршылык калкып чыга. Шәмсетдин – кайчандыр мулла булырга 

хәзерләнгән татар егете, ә Анна – рус миләтеннән. Икесе ике тәрбия 

йогынтысы алган яшьләр. Шәһәрчә яшәү символына әверелгән Анна 

белән танышу моңа кадәр гадәти авыл егете булган Шәмси өчен гаилә 

кору мәсьәләсе бермә-бер катлаулана. Бер яктан авыл мохитенең, икенче 



яктан шәһәр тормышының йогынтысы геройның уй-омтылышларында 

икеләнү тудыра. Ул хәзер кәләшенең татар кызы булуын тели башлый. 

«Анна кебек дус була белә торган, Анна кебек үз хисабын йөртми 

торган, Анна кебек гомерендә бер каты сүз сөйләми торган, Анна кебек 

тормышның һәр борылышыннан тәм ала вә тәм татыта белә торган бер 

татр кызына өйләнергә кирәк.» Әлбәттә. герой андый кызны таба алмый. 

Повестьта Анна Васильевна хатын-кызларга хас бөтен сыйфатларны да 

туплаган ханым буларак сурәтләнә. Уңган, белемле, акыллы һәм сабыр. 

Шәмсинең бөтен җитешсезлекләрен кичерә, гафу итә, искиткеч 

сабырлык белән тормышын җайлый, Шәмсине үз балалары янына 

кайтару өчен тырыша һәм теләгенә ирешә дә. Шул ук вакытта Анна 

үзенең инануларына да хыянәт итми: муенында «эре генә гәрәбә сыман 

кара нәрсә» тагып йөри, балаларын чиркәүгә дә алып бара.    

Шәмсигә Аннаның аңардан баласы булачагын ишетү аяз көндә  яшен 

суккандай тәэсир итә. Аның «бөтен әгъзаларыннан суыклы - әчеле бер 

агым» үтә, ул «кисәктән башына сугылган кеше кебек иләс-миләс» 

булып кала. Аңына килгәч, Шәмси икеләнә башлый.Ул бит татар кызына 

өйләнеп,татар балалары үстерергә тиеш. Икенче яктан, туачак Васяның 

яки Яшаның балалык хакын аяк астына салып таптау да мөмкин түгел. 

Томыш үзенекен итә. Аннаның йомшак мөнәсәбәте аркасында Шәмси 

тынычлана, балага да карашын үзгәртә.Бервакыт Аннаның балаларын 

чиркәүгә алып барып чукындыруын күргәч, Шәмси, аларны ташлап, 

авылына кайтып китә. Тик озакламый кире әйләнеп килә. Ул үзенең 

Аннадан һәм балаларыннан башка яши алмавын аңлый. Шәмси үзенең 

каршылыклы җиңеп чыгу өчен көч эзли һәм үзен бер хыял белән юата: 

Анна һәм балаларны мөселманлыкка күчерү ихтималы бар бит. 

Балалары бераз үсә төшкәч, аларны Истанбулга илтеп тәрбия кылдыру  

турында хыяллана ул. Тик аның бу теләкләре хыял гына булып кала 

бирә. Ул барысы белән дә килешергә мәҗбүр. 



Гаяз Исхакый әлеге повестенда Анна белән Шәмсинең мәхәббәтен бик 

матур итеп сурәтли. Алар табигать гүзәллегенә хозурланалар, Максим 

Горький, Антон Чехов, Лев Толстой китапларын укыйлар. Шушы юллар 

белән автор геройларына тормышның матурлыгын, мәхәббәтнең 

бөеклеген тою өчен шартлар тудыра. Ләкин чынбарлыктан китү түгел. 

Мәхәббәт тә бар, никах та бар, гаилә нык булырмы? Соңгысы бик үк 

ышандырмый. «Әүвәл әхлак бозыла, икенче, дин бетә, өченчедән, ул 

халык үзе бетә» - дип яза автор үзенең бер хезмәтендә. Чынлап та, 

катнаш  гаиләләр - милләтнең, халыкның бетүенең ачык мисалы. Әсәрдә 

башка милли мохиткә эләгүнең, татар кешесенең үзеннән – үзе милли 

җирлектән һәм яшәү рәвешеннән аерылуы, аның нәсел тамырлары 

коруга китерәчәге күрсәтелә. Мондый гаиләләрнең бәхетле булла 

алмавын тормыш раслады инде. Гаяз Исхакый кеше бәхетен гаилә бәхете 

белән бәйләп карый. Минемчә, Шәмси гомере буе икеләнеп һәм үкенеп 

яшәр, Анна исә үз диненә бервакытта да хыянәт итмәс, моны ул 

Шәмсигә сиздерәскә тырышыр, алдашыр. Ике арага алдау керсә, гаилә 

нык була алмый! 

«Ул әле өйләнмәгән иде» повестенда ачыктан-ачык көчләп руслаштыру 

турында сүз бармый, бәлки Россиядә рус дөньсының өстенлек һәм хәтта 

хакимлек итүе белән бәйле юнәлеше алга баса. Ачыграк әйтсәк, Россия 

шартларында катнаш гаиләләрдә ахыр чиктә руслыкның җиңеп чыгуы 

күздә тотыла. 

Мондый төр руслашуның безнең көннәрдә дә шактый киң таралган 

булуы билгеле. Бу язылмаган закон ахыр чиктә рус милләтен сан һәм 

сыйфат ягыннан үстерүгә, ә башка милләтләрне көчсезләндерүгә сәбәпче 

була. 

Гаяз Исхакый повесте кешеләрне уйланырга, тормыш коруга җитди 

карарга чакыра. Ә төрле милләт кешеләренең бергә гаилә коруга 

карашлары аеруча ачык булырга тиеш. Бу очракта халыкның дини 

ышануларын да, гореф - гадәтләрен дә истән чыгарырга ярамый. 



Катнаш никах дигәч, күз алдына бер өем чишелмәслек мәсьәлә - 

проблемалар килеп баса. Туй… Нинди кануннарга таянып үткәрергә 

аны? Никах укытырга теләсәң, башка милләт кешесе иманны  танымый, 

ә мөселман була торып, чиркәүдә дә чукынасы килми акыллы татар 

кешесенең! Шуңа күрә бүгенге көндә никахсыз гаиләләр дә күп… 

Милләт язмышы, нәселенең киләчәге өчен борчылган һәр кешене 

уйландыра бу проблемалар. Проблема актуальлеген Туфан Миңнуллин 

да үзенең «Илгизәр плюс Вера» драмасында тагын бер кат сурәтли. Бу 

әсәрләр мине тормышка аек карарга, кешеләр арасындагы 

мөнәсәбәтләрне аңларга, милләтне гореф - гадәтләрне хөрмәт итәргә 

өйрәтте. 

 

 


