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     Мӛхәммәтгариф 
улы Габдулла Тукаев 
1886 елның 14(26) 
апрелендә элекке 
Казан  губернасы 
Мәңгәр волосте 
Кушлавыч авылын-
да мулла гаиләсен-
дә туа.         Кушлавыч авылында 

Габдулла туган йорт. 



Әтисе – Мӛхәммәтгариф  
хәзрәт 

Әнисе - Бибимәмдүдә 



      

      

     Габдуллага әти-әни 

назы күрергә насыйп 
булмый: сабыйга дүрт 
ай тулганда әтисе, ә 
дүрт яшьтә әнисе үлеп 
китә. 1890нче елның 
гыйнвар аенда Габдулла  
дӛм ятим кала. 

 

 

 

 



    Әнисе үлгәч, Габдулла  бӛтенләй  ятим булганга, Апушны Ӛчилегә, 

    әнисенең  әтисенә- Зиннәтулла  хәзрәткә кайтаралар.  

   “Ӛчиле карьясе… “... фәкыйрь вә шуның ӛстенә әллә ничә авызлы булган 

гаилә эченә мин ятим бала булып килеп кергәнмен, шуның ӛстенә мин  

ятим калган ул тарафларда каты ачлык булганга,бабайның кӛнкүреше  

гаять начар булган…” Шундый шартларда яшәгән бабасы аны,ачлыктан 

коткару ӛчен ,бер ямщикка утыртып Казанга җибәрергә мәҗбүр була. 



.  
 
1890 нчы елның кышы.Бабасы кечкенә Габдулланы Ӛчиледән Казанга ба-
ручы бер ямщикка утыртып ерак,билгесез сәфәргә озата. Ямщик  исә Пе-
чән базарына килгәч: “Асрарга бала бирәм, кем ала?”-дип кычкырып йӛри. 
  Печән базарынна н  Яңа бистә һӛнәрчесе Мӛхәммәтвәли абзый белән 
Газизә абыстай кечкенә Гадулланы үзләренә алып кайталар. 
   Бәләкәй Габдулла бу гаиләсендә ике ел яши. Аны ике еллап тәрбиялә-
гәннән соң икесе берьюлы авырап киткәч: “Без үлсәк, бу бала кем кулына 
кала, ичмасам, авылына кайтарыйк”, - дип, аны янәдән Ӛчилегә җибәрәләр. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өчиледән аны 1892 елның июнь 

аенда Кырлайдан  Сәгъди абзый  

Габдулланы  үзенә тәрбиягә ала. 

Тукай Кырлай авылын‖Минем 

дөньяга күзем ачылган урыным‖, 

дип атый. 



 
 

Ӛчиледән аны 1892 елның 

июнь аенда Кырлайның Сәгъ-

ди абзый  үзенә тәрбиягә ала. 

Кырлайныңтабигате,чылтыр

ап аккан чишмәләре тормыш 

кырыслыгыннан башканы күр-

мәгән баланы әсир итә.Авыл 

сабантуйлары,балык сӛзүләр, 

урман аңа бетмәс – тӛкәнмәс 

илһам бирә. 



Тукай Кырлай авылын‖Минем 

дөньяга күзем ачылган урыным‖, 

дип атый.Габдулла беренче мәртә-бә 

укырга бара,  Фәтхерахман  мул-

ланың   остабикәсенә йөреп, «Иман  

шартын»нан хәрефләр, иҗекләр 

өйрәнә. Хәтерендә онытылмаслык 

урын алып калган  Кырлай авылы-на 

багышлап атаклы―Шүрәле‖ 

исемле иң матур поэмасын  да язды.  



Нәкъ Казан артында бардыр 

бер авыл - Кырлай диләр;  

Җырлаганда кӛй ӛчен 

“тавыклары җырлай” диләр. 

Гәрчә анда тумасам да, мин 

бераз торган идем; 

Җирне әз-мәз тырмалап, чәчкән 

идем, урган идем. 

Ул авылның,-һич онытмыйм,-

һәр ягы урман иде; 

Ул болын, яшел үләннәр 

хәтфәдән юрган иде. 



 

1894 нче  елның ахыры, 1895 

елның башларында, әтисе 

белән бертуган апасы Газизә 

һәм сәүдәгәр җизнәсе Гали-

әсгар Госмановлар Тукайны 

Уральскига алдыралар.1895-

1906елларда Тукай Мотый- 

гулла Төхфәтуллин мәдрәсә-

сендә укый һәм мөгаллим бу-

лып эшли. Мәдрәсәдә укы-

ганда  язган өйрәнчек ши-

гырьләрен яза. 

Апасы Газизә 

 белән 

Мотыйгулла 

хәзрәт 

Галиәсгар  

Госмановлар йорты 

Камил  

Мотыйгый 

белән 



1907 елда Г. Тукай ашкынып, ―дәртле‖,―моңлы‖, ―нурлы‖ 

Казанга кайта.Шушы вакыттан Тукайның Казан   чоры – 

халкына Ватанына шигъри сүзен әйтер өчен бирелгән биш 

ел да сигез айлык дәвере башлана. Кечкенә генә булса да үз 

фатиры булмаганга күрә, ул ―Болгар‖ һәм ―Амур‖ кебек 

кунакханәләрдә яшәргә мәҗбүр булган. 

 

 

“Болгар”кунакханәсе 



«Әльислах»газетасы  

хезмәткәрләре:арасында 1908елда тӛшкән фото 

Тукай эшләгән “Әл-ислах”  газе-тасы 

редакциясе урнашкан бина 

 

Артистлар арасында 

 



 



1 нче апрель,1913 нче ел.Габдулла Клячкин хастаханәсен-
дә.Үләренә бер тәүлек кала төшерелгән соңгы фотосы. 



    Тукайны соңгы юлга озату Тукай кабере 



Г.Тукай исемендәге Татар Дәүләт 

 филормониясе  бинасы 

Г.Тукай исемендәге  халык  уен 

кораллары оркестры 

 

 

Габдулла Тукай исемен  йӛртүче 

теплоход 

Казанда Тукай музее 



Габдулла Тукай исемендәге 

Татарстан дәүләт премиясе 
 Габдулла Тукай исемендәге 

Татарстан дәүләт премиясе — 

һәр ел саен Татарстан Республи-

касы Президенты Карары белән 

 иң күренекле, җәмәгатьчелек 

ягыннан танылган, ил һәм милли 

мәдәниятне үстерүгә күренекле 

өлеш керткән әдәбият һәм сән-

гать әсәрләре өчен бирелә торган 

премия. Премия лауреатлары һәр 

ел  26 апрель көнне (Г.Тукай туган 

көнне)игълан ителә һәм 30 август 

көнне бүләкләнә. 

 



 

Кырлай авылында Тукай музее 

М.Җәлил исемендәге опера һәм 

балет театры янындагы Тукай 

һәйкәле 
. 

 

Кырлайда Тукай һәйкәле 



 




