
Харрас Ҽюп шигъриятендҽ автор күзаллаулары эволюциясе  

  

Харрас Гыйльмегали улы Ҽюпов 1946 елның 21 августында 

Татарстанның Мҿслим районы Түреш авылында колхозчы гаилҽсендҽ туган. 

Түреш, Күбҽк мҽктҽплҽрендҽ белем алганнан соң, 1964 елда Казан дҽүлҽт 

университетының татар теле һҽм ҽдҽбияты бүлегенҽ укырга керҽ.  

Харрас Ҽюпнең хезмҽт биографиясе 1969 елда Мҿслим район газетасы 

«Авыл утлары» редакциясендҽ башлана, ул анда иң элек – ҿлкҽн ҽдҽби 

хезмҽткҽр, соңрак авыл хуҗалыгы бүлеге мҿдире булып эшли, ҽ инде 1970-

1971 елларда комсомол райкомында – икенче секретарь һҽм «Камдорстрой» 

тресты комсомол комитетында секретарь вазифаларын башкара. 

1972 елдан алып X. Ҽюпнең иҗат һҽм тормыш елъязмасы Казанда 

языла. Башкалага күченеп килгҽннҽн алып 1983 елның декабренҽ кадҽр ул – 

«Татарстан яшьлҽре» газетасында, шуннан соң Татарстан китап 

нҽшриятында матур ҽдҽбият редакцияседҽ эшли, ҽ инде 1994 – 2007 еллар 

аралыгында нҽшриятның баш редакторы хезмҽтендҽ. 

Харрас Ҽюп тҽүге шигырьлҽрен алтмышынчы еллар башында яза, 

алар еш кына кҿндҽлек  матбугатта да басыла. Университетта укыганда 

шактый актив иҗат итсҽ дҽ, «Ышаныч» дип исемлҽнгҽн беренче мҿстҽкыйль 

җыентыгы 1980 елда гына дҿнья күрҽ. Ҽлеге китапта шагыйрьнең ҽдҽби 

кыйбласын, калыплашкан стиле инде ачык тоемлана. Харрас Ҽюп 

тҽнкыйтьтҽ алтмышынчы елларда татар поэзиясенҽ яшь калҽмнҽр иҗаты 

белҽн килеп кергҽн яңарышны дҽвам итүчелҽрнең берсе буларак телгҽ 

алынгаласа да, аны милли ҽдҽби традициялҽрне эзлекле, ҿзексез агымда 

үстерүчелҽрнең берсе санарга кирҽк. 

Ҿлгергҽн шагыйрь Харрас Ҽюпның ҽдҽби сандыгында нҽкъ дистҽ 

китап: «Кояшлы яңгыр» (1983), «Каен балкышы» (1985), «Таң суы» (1987), 

«Тҿнге кояшлар» (1989), «Сабыр савытлары» (1992), «Биш вакыт намаз» 

(1995), «Җҽяүле буран» (1996), «Кҿй эзлҽү» (2001), «Ут аркылы сикерү» 

(2004), «Йҿз яктысы» (2005).  



Харрас Ҽюп шигъриятенҽ үзен яраткан, үстергҽн туфракка чиксез 

мҽхҽббҽтне тирҽннҽн, күңел түрлҽреннҽн килүче нечкҽ хислҽр аша җиткерҽ. 

Беренче ҽсҽрлҽреннҽн үк ул, туган ягын тасвирлаганда, үзе яшҽгҽн чор 

атмосферасын тҽфсилле чагылдыра; аларда сугыш елларында, аннан соң 

туганнарның тарихка, ата-анага, иҗтимагый барышка мҿнҽсҽбҽтлҽре ачык 

чагылыш таба.  

Харрас Ҽюпов иҗат иткҽн үсмер егетнең авылдан шҽһҽргҽ китүен 

аның мҽшҽкатьлҽреннҽн качу дип түгел, ҽ яшьлек хыялларына иярү дип 

санарга кирҽк. Ул, каланың таш урамнарыннан атласа да, анда дҿньяга 

карашларын киңҽйтсҽ дҽ, авылны һҽм табигатьне тыңлый, анда 

яшҽүчелҽрнең, һҽрбер җан иясенең проблемаларын алга куеп яза, аның 

шигъри авазларына – табигыйлеккҽ якынаерга омтыла: 

Рҿхсҽт ителмҽгҽн миңа 

Арттырулар, киметүлҽр: 

Сүзлҽремдҽ һҽр бҿҗҽкнең 

Ышанычы-ҿмете бар. 

 

Каян алыйм, нилҽр языйм?– 

Язмыйм инде… Тыңлыйм бары. 

Тыңлыймын да үз телемҽ 

Күчерҽмен мин дҿньяны.  

                        (Язмыйм инде…) 

Харрас Ҽюпның бҿтен иҗатын ҿлкҽннҽр кичергҽннҽрне аңларга 

тырышу, халык тҽҗрибҽсен, акылын яшь буыннарга ҽйтеп калдыру 

омтылышы бер җепкҽ бҽйли шикелле. Бу тҽүге китапларына тупланган 

шигырьлҽренең исемнҽрендҽ үк («Ҽтилҽр тавышы», «Амҽнҽт», «Йҿз яшҽр 

карт белҽн очрашу» «Җирдҽн киткҽннҽр сүзе»), фольклор мотивларына 

мҿрҽҗҽгать итүендҽ («Кышкы Идел ҿстендҽ», «Туры сүзгҽ», «Терек суы»), 

олылар башкарган гамҽллҽрне, киңҽшлҽрне бҽялҽп язуында, яшьлҽрнең 

кылганнарын алар янҽшҽсенҽ куеп каравында («Ҽби, ут бир!..», «Ҽткҽй белҽн 



сҿйлҽшү») да күзҽтелҽ. Ул тасвирлаган авыл – Рҽсҽйнең гадҽти бер авылы 

түгел, ҽлегҽ гореф-гадҽтлҽрен, дҿньяви барышка карашын, фҽлсҽфҽсен, 

вакыт агышын, хезмҽт ритмын саклаган җанлы татар авылы.  

Харрас Ҽюповның бу чор ҽсҽрлҽре, үзенчҽлекле образлар ярдҽмендҽ 

иҗат ителсҽ дҽ, аларда күпчелекнең башы җитмҽслек катлаулы 

абстракциялҽр юк, ул тормыш фҽлсҽфҽсен үткҽндҽге һҽм кҿндҽлектҽге 

күренешлҽрнең асыл мҽгънҽсен ачу аша тудыра: 

Алларымда җыелып бетмҽс 

Җилҽклек яткан кебек,– 

Баш орам, 

Шул җилҽклектҽ 

Кыйбламны тапкан кебек. 

              (Җилҽк җыю) 

Табигать, хезмҽт, бҽйрҽм һҽм кҿндҽлек ял, уйланулар, яшҽү, вакыт 

мелодиясен бҿтен нечкҽлеклҽрендҽ яңгырата алган Харрас Ҽюпов 

шигъриятенең фҽлсҽфҽсе кҿчле лиризм белҽн үрелҽ: 

Ҽй, асыл яр! Кирҽкми лҽ еларга, 

Болай да бит моңсу ҽле елларга: 

Дҿнья буйлап инде ҽллҽ кайларга 

Сибелгҽннҽр чулпыларың, җырларың! 

                                  (Чулпылар) 

Харрас Ҽюпов иҗат иткҽн мҽхҽббҽт шигырьлҽре фаразларга бай, ул 

хҽтта ҿзелгҽн мҿнҽсҽбҽтлҽрнең дҽ килҽчҽк сызымнарын биреп язарга ярата: 

һҽм мҽхҽббҽт 

Гомерлҽр үтҽсе, 

Без дҽ бер китҽсе, 

Барасы юлыбыз билгеле… 

Сеңҽрсең су булып, 

Үсҽрсең гҿл булып,– 

Барыбер табарсың син мине… 



               (Барыбер табарсың) 

 

Сиксҽненче елларда дҿнья күргҽн «Ышаныч», «Кояшлы яңгыр», «Каен 

балкышы», «Таң суы» җыентыклары Харрас Ҽюпов иҗатында аерым бер 

этапны чагылдыра. Аларны кече күлҽмлелек,  идея-тематик һҽм интонацион  

уртаклык берлҽштерҽ.  Якты мизгеллҽрнең хҽтер сандыгына күчҽ баруы, 

үзеңҽ якыннарны югалту, ил югалтулары турында уйланулар Харрас Ҽюп 

ҽсҽрлҽрен инде тагын да тирҽнрҽк моңга тҿрҽ. Югалтулар аркасында 

хҽсрҽтлҽнү яисҽ истҽлеклҽргҽ бирелгҽндҽ сагышка тару артыгракка да китҽ 

шикелле, ҽмма шунысы ачык: ҽлеге сыйфат аның иҗатын үзенчҽлекле, 

мҽгънҽле һҽм хисси итҽ. Шул ук вакытта алда телгҽ алынган китапларның 

исемнҽре шагыйрьнең торгынлык еллары поэзиясе тормышта, күңелдҽ 

яктылыкка урын барлыгы, лирик геройны яшҽткҽн ҿмет, аның кҿче турында 

сҿйли. 

Харрас Ҽюповның шигырьлҽре, бик аз чыгармалар белҽн, хҽтта 

тыныш билгелҽре ярдҽмендҽ белдерелмҽгҽндҽ дҽ, тойгылы интонациялҽрдҽ 

тҽмамлана. Алар автор миненең лирик характерын, фҽлсҽфҽгҽ 

бирелүчҽнлеген ачык чагылдыра: 

Кемгҽ дҽва – Ватан, кемгҽ – яра… 

Тҿзҽтҽлмҽс вакыт арасы – 

Илдҽн киткҽннҽрнең йҿрҽгендҽ 

Иле кадҽр була ярасы!.. 

              (Үлҽннҽр дҽ уйланыр чак) 

Харрас Ҽюповның «Сабыр савытлары» җыентыгына кергҽн ҽсҽрлҽре, 

сиксҽненче еллар ахырында язылса да, эчке рухы, үзҽккҽ куелган 

тематикасы, идея мотивлары һҽм шуларга бҽйле рҽвештҽ барлыкка килгҽн 

кайбер форма үзгҽрешлҽре белҽн, аннан соң басылган «Биш вакыт намаз» 

поэмасына (1995), «Җҽяүле буран» (1996) җыентыгына тупланган ҽсҽрлҽренҽ 

якынрак тора. Аларда тарихка, миллҽт язмышына карата фикерлҽр 

калкулана; зур темалар, проблемалар күтҽрелҽ; һҽм ҽлеге үзгҽрешлҽрнең 



алшарты һҽм сҽбҽплҽре – ҽлбҽттҽ, узган гасыр ахырында барган илдҽге, 

бигрҽк тҽ Татарстандагы иҗтимагый-сҽяси барыш. Шагыйрь 1988 елда 

язылган «Авыл җаны» поэмасын шундый юллар белҽн башлый да: 

Гел башкада иде юкса ният, 

Тел чишелгҽн заман, нилҽр язмам!– 

Калыкты да ачы тҿер булып, 

Кемдер алды кебек бугазымнан. 

Харрас Ҽюпнең соңрак басылган «Ут аркылы сикерү», бигрҽк тҽ «Йҿз 

яктысы» китаплары иҗатының һҽр баскычына да караган, калҽмдҽшлҽре, 

шагыйрьнең үз тарафыннан югары бҽялҽнгҽн ҽсҽрлҽрен туплаган, һҽм алар 

аша Харрас Ҽюпнең иҗат кредосын, туксанынчы-икемеңенче елларда татар 

шигърияте ирешкҽн биеклеклҽрне билгелҽп була. 

Илдҽ барган үзгҽртеп кору вакыйгалары Xаррас Ҽюп иҗатын, чып-

чынлап, икегҽ бүлеп куйгандай итҽ. Билгеле ки, аның үзенҽ хас язу стиле 

үзгҽрми, шагыйрьнең фикри офыклары киңҽя. Бу хакта сиксҽненче елларның 

икенче яртысында поэма жанрындагаы уңышлары күрсҽтеп тора. Яңа поэтик 

сулышы ачылгандай, шигырь жанр формасында да актив эшлҽргҽ тотынган 

Харрас Ҽюпов, ҽлбҽттҽ, фикерне киңмассаларга ирештерү, тормыш 

вакыйгаларын киңрҽк ачу, заман күренешлҽрен күбрҽк кертү һҽм иҗтимагый 

барышны тулырак чагылдыру мҿмкинлеклҽре зур булган күлҽмле 

формаларда сынамый кала алмый. Аның «Кҿзге» (1987), «Авыл җаны» 

(1988), «Кҿй эзлҽү» (1988), «Йҿрҽк атым» (1988), «Су хҽтере» (1989), «Биш 

вакыт намаз» (1994) кебек заман проблемаларын ачык чагылдырган 

ҽсҽрлҽрен ҽдҽби җҽмҽгатьчелек яратып кабул итте.  

Харрас Ҽюпов, ―Игенче турында баллада‖, ―Капка баганасы турында 

баллада‖ кебек тирҽн мҽгънҽле ҽсҽрлҽре белҽн, узган гасыр ахыры татар 

ҽдҽбиятында баллада үсешенҽ үзеннҽн ҿлеш кертте. Шагыйрьнең драматик 

сюжетлы һҽм эмоциональ-экспрессив буяулы формаларга мҿрҽҗҽгать итүе 

шулай ук гомумстиль сыйфатлары белҽн билгелҽнҽ иде. 



Харрас Ҽюпнең эпик поэзиясе һҽм шигырьлҽре арасында тыгыз 

бҽйлҽнеш күзҽтелҽ, ул илһамының  поэмалар яздырырлык саф чишмҽлҽрен 

дҽ авылда таба, чҿнки табигатькҽ якын торган авыл кешелҽре арасында 

шартлылыкка урын юк, мҿнҽсҽбҽтлҽр гади  һҽм ачык икҽнлекне аңлап эш 

итҽ. 

Икенче яктан, татар авылы – миллҽтнең килҽчҽге, ул – телебезнең 

бишеге, татарның рух сандыгы. Үзҽккҽ лирик миннең иҗтимагый-сҽяси-

тарихи барышка бҽйле формалашкан күңел конфликтын куючы «Авыл 

җаны» поэмасында шагыйрь, кайтып-кайтып, ҽнҽ шул фикерлҽрне уздыра. 

Ҽсҽр герое инде тҽмам югалып барган, аерым-аерым кешелҽр сыйфатында 

бҿтен илгҽ сибелгҽн авылының йҿрҽген үз җанында йҿртҽ, «шҽһҽр 

сҿреме»ндҽ аның сафлыгы югалудан гаҗизлҽнҽ. Аның белҽн авыл арасында 

ҽле ҿзелеп үк бетмҽгҽн нечкҽ генҽ җеп бар. Лирик мин еш кына без 

исеменнҽн сҿйли. Фикерлҽү ноктасын шул рҽвешчҽ үзгҽртү геройны авыл 

кешелҽренең, аннан китеп шҽһҽрлҽшүчелҽрнең, шул шҽһҽрлҽшүгҽ, ниһаять, 

үзендҽ каршы тора алырлык кҿч табучыларның аерылмас бер кисҽгенҽ 

ҽверелҽ, фикер ассызыклана, кҿчҽя, аның гомумилек сыйфаты арта. 

«Авыл җаны» поэмасында урталыктагы социаль катлам психологиясе 

тудырыла. Авыл һҽм шҽһҽр арасында торучы, психологик күчеш чорын 

кичергҽн, кҿчле холык сыйфатларына ия булган ҽлеге геройлар торгынлык 

еллары татар прозасында аеруча  Г.Ахуновның хезмҽт темасына язылган 

ҽсҽрлҽре аша калкуланды, ныгыды һҽм ҽкренлҽп эпик поэзиягҽ дҽ үтеп керде. 

Ҽлбҽттҽ, ул аның ераграк башы герое «ике мин» арасында бҽргҽлҽнгҽн яисҽ 

авылдан чыгып «кеше булган»   Һади Такташ һҽм аның мҽктҽбе 

тарафдарлары поэзиясенҽ барып тоташа иде.  

«Авыл җаны» поэмасында тарихның фаҗигале битлҽренҽ ишарҽ күп, 

һҽрбер заман шҽхесенең драмасы кҿчле. Шҽһҽрдҽ җанына урынын тапмаса 

да, картлыгын кичергҽн ҽнкҽйлҽр, авылын югалткан яшь буын һҽм шулар 

арасында торган лирик мин. Ул олы буын белҽн михнҽтле, җитешсез 

чорларны узган, ул яшь буын белҽн кешелексез, җаннарны берлҽштергҽн 



җырсыз-бҽйрҽмсез килҽчҽккҽ атлый. Ул бер үк вакытта элекке һҽм бүгенге 

авылның контраст күренешлҽренҽ шҽһҽр һҽм авыл каршылыкларына 

караганда да ныграк борчыла. 

Сиксҽненче елларның ахырыннан алып Харрас Ҽюпның 

шигъриятендҽ бер-бер артлы югалтулардан туган сагыш хисе кҿчҽйгҽннҽн-

кҿчҽя, герое үз халҽтен җиткерерлек кҿй-мотивлар эзлҽү белҽн тагын да 

күбрҽк мҽшгуль, шуңа күрҽ ҽсҽрлҽренҽ туган тел, моң, бишек җыры кебек 

тҿшенчҽ-гыйбарҽлҽр һҽм җанга кадерле затларны, хҽтердҽ күңел тибрҽткеч 

мизгеллҽрне барлау мотивы ҽледҽн-ҽле килеп керҽ.  

Шагыйрь үзенең һҽрдаим эзлҽнүлҽрен, юксынуларын, шуларны 

җиткерерлек  аһҽңнҽрен тыгыз сыйдырышлы кҿй эзлҽү гыйбарҽсе аша атый, 

һҽм ҽлеге гыйбарҽ аның иҗат лабораториясен, лирик миненең эчке рухын, 

иҗатын тулаем ачарлык атама булып тора ала. Ҽлеге мотив Харрас Ҽюп  

кече күлҽмле шигырьлҽренең структурасына да йогынты ясый: шагыйрь аны 

тҿрле калыптагы сораулар рҽвешендҽ куя,  еш кына соңгы строфаларда аңа 

янҽшҽ торырлык, аны ачарлык, тҽгаенлҽштерерлек яисҽ шул эзлҽүнең 

нҽтиҗҽсе булган фикерлҽр уздыра; сюжет сызыгы эзлҽнүчҽн геройның шҽхес 

буларак үсешен, кыйммҽтлҽр барлавын, ҽмма миллҽтнең рухи сандыгына 

бҽйле югалтуларын гҽүдҽлҽндерүгҽ хезмҽт итҽ.  

Харрас Ҽюп калҽменнҽн чыккан иң тҽэсирле поэмаларында герое 

шулай ук эзлҽгҽнен бүгенге тормышыбыздан тапмый. Турыдан-туры «Кҿй 

эзлҽү» дип исемлҽнгҽн ҽсҽрендҽ шагыйрь илебезне, миллҽтебезне 

уйналмаган гармунга тиңли. Асмҽгънҽгҽ һҽм күпфикерлелеккҽ корылган 

ҽлеге поэма Үзгҽртеп кору елларындагы кыйбла эзлҽүне, иманга кайтырга 

омтылышны, татар халкы һҽм аның бер баласы булган шагыйрь күңелендҽге 

кузгалышларны ачык тасвирлый. 

Хҽррас Ҽюп – чын мҽгънҽсендҽ лирик поэмалар остасы. Аның шул 

яссылыкта ачылып китҽчҽген тҽүдҽ язылган «Кҿзге» поэмасы ук сҿйли иде 

инде.  «Су хҽтере», «Бишвакыт намаз», «Йҿрҽк атым» поэмаларының шулай 

ук тарих һҽм тарих тҽгҽрмҽчендҽ ҽйлҽнгҽн, изелгҽн, кҿчкҽ сакланып калган 



татар миллҽте, вакыт һҽм шул вакытта гомер агышы, яшҽеш һҽм аның аерым 

күренешлҽрдҽ чагылышы турында уйланулар нҽтиҗҽсендҽ туганлыгы ачык 

аңлашыла. «Су хҽтере»ндҽ тарихи фактларга, детальлҽргҽ мҿрҽҗҽгать, 

дҽлилле фикер тагын да арта тҿшҽ.  

Дҽүлҽтчелек идеясен калкуландырган «Базарлар» поэмасы контраст 

тасвирлар һҽм янҽшҽлеклҽр алымына корылган. Тҿп стиль линиясе шагыйрь 

тарафыннан публицистик дип билгелҽнсҽ дҽ, лиризм элементлары зур урын 

алганлыктан, яңгырашы, тҿп интонациясе белҽн ул алдагы эпик ҽсҽрлҽреннҽн 

аерылмый диярлек. Болардан тыш аның шул ук вакытта шагыйрь иҗатында 

күтҽрелгҽн милли тематиканы дҽвам итүен дҽ ҽйтергҽ кирҽк.  

Поэмада бүгенге базарлар мҿстҽкыйль ил булып яшҽгҽн Болгарның 

затлы товарлар белҽн сату итеп ил данын күтҽргҽн «Ага базары» яшҽү 

бҽялҽренең артуын хҽбҽр иткҽн «колхоз базары»на, кеше язмышларын хҽл 

иткҽн «коллар»ныкына, ярымколлык хҽлендҽ яшҽгҽн халыкларның байлыгын 

бүлешү урынына ҽверелгҽн һҽм шартлы «дҿнья базары»на һҽм башкаларга 

каршы да, янҽшҽ дҽ куела.  

Нинди генҽ базар турында язса да, шагыйрь түбҽндҽге фикерлҽргҽ 

килеп чыга: «Илдҽ кол булмыйча калган кеше сирҽк», «Ил базарында 

кешенең бҽясе юк». Лирик мин үзен, беренче чиратта, туган туфрагында 

яшҽгҽн татар кешесен, «конституцион богау кигҽн» «ирекле кол» дип бҽяли. 

Ҽсҽр, үзгҽреп килгҽн Рҽсҽй шартларыннан чыгып караганда да, кыю 

фикерлҽр уздыра, иҗтимагый-сҽяси проблемаларны бҿтен үткенлеге белҽн 

куя. 

Поэманың  башка кисҽклҽрен каймалап торган «Базарга бару» һҽм 

«Базардан кайту» ҿлешлҽре эпик прозаның эпилог һҽм прологларына тартым. 

Базарлар буйлап сҽяхҽте башланган бүлектҽ лирик герой алдан ук аларның 

намус сатылырлык бер урын икҽнлеген искҽртеп куйса, соңгысында 

миллҽтлҽрнең тарих чылбырыннан тҿшеп калырга мҿмкинлеген образлы 

фикер ярдҽмендҽ җиткерҽ: 

…Гомер – кыйбат! 



Аңа да бит чират… 

Чиратыңны берүк югалтма. 

Лаексыз рҽвештҽ яшҽтү хокукына ия булган миллҽтлҽр иҗтимаый-

тарихи базарларда икенчелҽргҽ гомер сата, ди шагыйрь. Соңгы строфларны 

укыганда, беренче бүлектҽ яңгыраган фикерлҽргҽ дҽ ҽйлҽнеп кайту, шушы 

вакытта сатучы да, алучы да күпмедер дҽрҽҗҽдҽ намус сатырга мҿмкин, 

дигҽн нҽтиҗҽгҽ киленҽ. Шагыйрь укучының үзен абстракцияле фикер 

йҿртүгҽ этҽрҽ. 

Харрас Ҽюп иҗатын лирик геройны тудыру алымнары, ҿстенлек иткҽн 

моңсу аһҽң, үтҽли фикри мотивлар бҿрбҿтен итҽ. Соңгылары, нигездҽ, 

миллҽтнең үткҽне һҽм бүгенгесе, кҿндҽлек тормышы һҽм теле, гореф-

гадҽтлҽре, миллҽтнең генофонды булган авыл тормышына кагылышлы хҽл-

күренешлҽр аркылы туа, үстерелҽ, кҿчҽйтелҽ һҽм, үзара тыгыз үрелеп ,зур 

бер теманы – миллҽт язмышын ачуга хезмҽт итҽ. Ҽлеге язмышка милли 

рухлы шҽхес, халыкны аңлаудан ерак торган һҽм аңа омтылмаган да 

җитҽкчелек, вак проблемалардан арына алмаган гадҽти бер кеше, рухи 

тамырларсыз калудан курыккан ҽдип, авылда яисҽ шҽһҽрдҽ, мегаполиста 

яшҽүчелҽр мҿнҽсҽбҽте; милли барышта һҽркайсының роле; ул барышның 

тармаклары һҽм яссылыклары – боларның берсе генҽ дҽ Харрас Ҽюпның һҽм 

шигырьлҽрен, һҽм поэмаларын читлҽп үтми.  

Харрас Ҽюпнең тирҽн эчтҽлеккҽ ия һҽм форма ягыннан да камил 

«Сиңа гына язган хатлар» (Л.Батыр-Болгари муз.), «Кайда син, гармун?», 

«Милҽш» (З.Хҽйретдинов муз.), «Исемеңне язган идем» (Р.Хҽсҽнов муз.), 

«Гомерлҽр узып бара», «Ай-һай, дҿнья...» (М.Шҽмсетдинова муз.), «Чакыру» 

(Г.Мингалиев муз.), «Авыл карчыклары» (Р.Вҽлиев муз.) шигырьлҽре, 

танылган композиторлар тарфыннан кҿйгҽ салынып, озак еллар дҽвамында 

җырландылар һҽм булдыра алганча татар эстрадасын түбҽн зҽвыклылыктан 

саклауга хезмҽт иттелҽр. 

Харрас Ҽюпка ҽдҽбият-сҽнгать үсешенҽ керткҽн хезмҽте ҿчен 1994 

елда «Татарстан Республикасының атказанган сҽнгать эшлеклесе» дигҽн 



мактаулы исем бирелде. Ул Җамал Вҽлиди премиясе иясе иде. Аның иҗаты 

мҽртҽбҽле Г.Тукай исемендҽге дҽүлҽт бүлҽгенҽ тҽкъдим ителде. Шагыйрь 

вакытсыз, иҗатының яңа баскычларга күтҽрелгҽн бер чагында – 2008 елның 

7 октябренда      арабыздан китеп барды. 
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