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                                                                           Кынысында - булат кылыч, 

      Йокла тыныч, йокла тыныч 
 

Күчем ханның соңгы оныгы син, 

Соңгы могиканы Себернең. 

Шәџре Казан үз итмәде сине, - 

Сыра саттың, урам себердең. 

Себеркеңгне ташлап, каләм алдың, 

Шагыйрь булып киттең Казаннан. 

Кыл урталай бүленсен дә җаның… 

Андыйлармы шљџрәт казанган?.. 

Юк, барыбер, ялгышларың белән, 

Хаталарың белән бар идең! 

Себер җилен егып көрмәкләшер 

Мәйданнарың гына тар иде. 

Карагайлы урман куенының 

Аюлары уянган мәлдә – 

Шул эзләрне эзләп чыккан булсаң, 

Аумас идең ташлы мендәргә. 

Кичерерме еллар, - маңгаеңда 

Сырланмыйча калган сырларны? 

Идел белән Тубыл арасында 

Җырланмыйча калган җырларны?.. 

Бар да – алда, диеп яшәгәндә 

Күңел менә сыктап айкала. 

Син дә кинәт шулай үлә белгәч, 

Бу тормышта безгә ни кала?. 

  Марсель Галиев 

Туган җирне олылау – татар поэзиясенең үзәгендә торган олы хис. 

Үзләренә җан, илһам биргән, шатлыкта да, кайгыда да таянычы, өмет 

йолдызы булып торган туган-үскән төбәккә шагыйрьләр иң гүзәл 

шигырьләрен багышлыйлар. Себер якларында туып-үскән, иҗаты төбәк 

әдәбиятының гына түгел, гомумән ХХ гасырның икенче яртысы татар 

поэзиясенең гүзәл үрнәкләреннән берсе булып исәпләнергә хаклы шагыйрь 

Булат Сөләйманов иҗаты – пейзаж лирикасының көчле булуы белән 

игътибарны тарта.   



Туган якларының кабатланмас табигатен, аның халкын сүрәтләү 

шагыйрь өчен иң мәртәбәле эш, Сөләйманов өчен дә ул иң яратып язган 

темаларның берсе. Үзе исән чагында басылып чыккан җыентыкларында 

тупланган әсәрләренә авторның йөрәге аша үтеп, шигырь юлларына 

әверелгән кичерешләр дәрьясы, уйланулары, туган ягы чагылышы, балачак 

истәлекләре сыйган. 

Аның күп шигырьләренең үзәгендә туган җиргә якынлык хисе ята. 

Шигырьләреннән аның чын Себер кешесе булуын, туган якларын урман-

күлләре, суык-бураннары, сабыр холыклы кешеләре белән чын күңеленнән 

яратуын күрәбез. «Нәселең кайда булса – башкалаң шунда,» - диләр халыкта. 

Б.Сөләйманов өчен дә шулай бу. Тукай өчен Казан арты никадәр кадерле 

булса, аның өчен Себер якларының гади бер авылы шундый ук әһәмияткә ия, 

алай гына да түгел – изге җир. Шигырьләренең исемнәре үк авторның кай 

төбәкләрдән булуын әйтеп, искәртеп тора. «Сопра», «Сорамагыз туган 

авылымны», «Тобол», «Ак төн», «Түбән Варта», «Обта боз киткәндә», 

«Самотлорда җәй уртасы», «Төнъяк, тундра», «Салехардка килгәч» һ.б. 

шигырьләре татар укучысы күз алдына иксез-чиксез Себер киңлекләрен, 

шунда яшәгән киң күңелле халык – себер татарларының әлегә кадәр таныш 

булмаган образын тудырдылар. 

Әйтмәгез 

Себерем хакында: 

«Үткәндә каргалган җир булган» 

Каргалса, каргалсын, 

Аңлагыз, 

Ул минем туган җир, 

И туган! 

Бу шигырь юлларында авторның үз Ватанына мәхәббәт хисе үтә шәхси, 

кабатланмас булып, лирик геройның күңел кичерешләре аша аңлатыла, ләкин 

алар берүк вакытта иҗтимагый әһәмияткә дә ия булып тора. 

Шагыйрь иҗатында пейзаң лирикасы беренче чиратта аның Ватанга, 

Себеренә, туган халкына, туган җиренә, бөтен тере табигатькә мөнәсәбәтен 

колачлый һәм шулар аның шигьри дөньясының асылын билгелиләр дә. 



Төн. 

Бар җир тынган 

Шәһәр йоклый күптән. 

Сәгать инде төнге бер тулган. 

Ә шулай да кояш батмый һаман. 

Ни булган ? 

Шагыйрьнең «Салехардка килгәч» дигән шигыре игътибарга лаек. 

Өзек-өзек, сабыр шигырь юллары беренче кабат себер табигатенең ак төн 

дигән могҗизасын кичергән, берсе – кояш иңүен көтеп, намазын укый 

алмыйча интегүче карт, икенчесе – яктыда күзенә йокы иңмәүче яшь-

җилкенчәк кичерешләрен сурәтли. Битараф сүзләр дә әсәр тукымасында, 

билгеле бер идея-эстетик максаттан чыгып төзелгән сәнгатьле сөйләмдә 

сурәтле сүзгә әйләнә. Шагыйрь үзе тасвирлый торган күренеш-вакыйгаларга 

карата нинди мөнәсәбәттә булуына карап билгеле бер фикерне үзенчәлекле 

итеп әйтеп бирә белү талантына ия. Шул сәбәпле сурәт ясауда һәр сүзнең үз 

урыны, үзенә йөкләнгән мәгънә көче бар. 

Лириканың нигезендә моң ята. Ул сәнгать чаралары ярдәмендә 

сүрәтләнгән шәхес кичереше, киеренке фикер чагылышы булып шигырь 

юлларында формалаша. Әнә шул моң укучыларның ихтыярын үзенә 

буйсындыра, күңел кылларын чиртә. Кешедә булган уңай сыйфатлар, 

мәрхәмәтлелек тамырлары да шагыйрь өчен тере табигатькә мөнәсәбәттән, 

туган җир, туган туфрак төшенчәләреннән башлана. Туган җиргә мәхәббәт – 

аның кадерен белүдән гыйбарәт. Б.Сөләймановның туган як, туган төбәк 

турындагы шигырьләре кешенең рухи дөньясы байлыгын, күңел киңлеген, 

хисләренең сафлыгын чагылдыра, шулар аша ул үз эчке дөньясының да 

гүзәллеген раслый.  

Лирик шигырьләрнең үзәгендә торган герой кичерешләре, күп очракта 

авторның үз кичерешләре булып кабул ителә. Шагыйрь уйлануларын 

шигырьдә бирелгән күңел дөньясы чагылышыннан аерып карау һич мөмкин 

булмаслык халәткә әверелә. Алар икесе бербөтен булып кабул ителә башлый. 

Бу фикерне раслау өчен  шигырьләреннән хисапсыз күп юлларны китерергә 

булыр иде 



Чишмәләрең, елгаларың - терекөмеш. 

Урманында Еш кызлары 

яши, имеш, 

Кырлар буйлап тәгәрмәчләр 

Тык-тык үтә, 

Гүя алар миңа шуны 

хәбәр итә: 

«Күрәсеңме, саргаешып бетте кырлар, 

Туган якка кайтуыңны көтә-көтә!» 

Туган якка мәхәббәт хисе ана сөте белән кешегә иңдерелә, гомер буена 

кешенең күңел түрендә саклана. Кешене туган җиренә бәйләүче тамырлар 

корыса, ул үткәннәрен генә түгел, киләчәген дә югалта дигән фикер 

шигырьләрне тәэсирле, кыйммәтле итә. 

Күпләр кебек шагыйрьнең язмышы да чит җирләр белән бәйләнә, аңа 

да илләр, яңа җирләр гизеп, эш, белем, бәхет эзләп йөрергә туры килә. Туган 

як төшләргә кереп, ымсындырып торган бер яшьлек утравы булып шигьри 

юлларга салына. Шигъри күңелләргә генә хас нечкәлеге белән шагыйрь туган 

ягының табигатенә соклану хисләрен белдерә, аның белән илһамлана, анда 

җан тынычлыгы, язарына азыгын таба. Бер шикләнүләрсез Б.Сөләйманов – 

себернең кабатланмас матурлыгына мәдхия җырлаучы шагыйрь дип әйтә 

алабыз. Аның әсәрләре аша һәркем туган якның ниндидер серле тарту көчен, 

сихри романтикасын тоя, шул хиснең чынлыгына, кеше өчен кадерле 

булуына ышана. Мондый шигырьләрендә акыл тыенкыланып, хис көчәя 

бара, лиризм арта. 

Ак канатлы аккошларым үтте, 

Йөрәк яраларым кузгатып. 

Бер чылбырга тезеп, 

Туган якка 

сагнуларым калдым озатып. 

Туган җир – үзе тудырган, җан биргән балалары белән яши, яшәрә. 

Кайларда гына булмасын, Б.Сөләйманов та туган якларын сагынып яши. Бу 

мәхәббәт, бу сагыну моңы шигырь юлы араларыннан, шагыйрьнең сулыш 

алуларыннан ук саркып чыга, гүзәл моң булып шигырь юлларына әверелә. 

Аның иҗатында туган илгә, туган якка кайнар мәхәббәт, сагыну үзенә генә 



хас алымнар белән чагылыш таба, тел байлыгы, бизәкләү чаралары белән 

үткенәйтелеп, укучыга җиткерелә. 

Җир йөзе яңадан терелгән, 

Урманда кошларның  чыр-чуы. 

И кошлар, 

Белсәгез иде сез 

Йөрәкне сагышлар борчуын... 

Лирик шагыйрьләр гадәттә үзләренәң уй-хисләрен табигать 

күренешләренә бәйләп ачалар. Б.Сөләйманов та лириканың шушы хасиятен 

яхшы үзләштергән. Ул һәрбер күренешкә үз күңел күзе, рухи дөньясы, йөрәк 

кичерешләре аша карый. Мондый әсәрләрнең кабатланмас матурлыгы, 

яңалыгы, тәэсир көче дә авторның индивидуальлеге белән аңлатыла. 

Көн егылды. Төн, 

Тол хатын сыман, 

Толымын сүтте. 

Үзенчәлекле чагыштырулар, сынландырулар кулланып шагыйрь 

табигатьне тере, күңелгә үтә якын, үз итеп күз алдына китереп бастыра. 

Шигырьнең һәр юлы чагыштыру-сынландырулардан тора, алар аша табигать 

белән кеше күңеле арасында күзгә күренмәгән җепләр-бәйләнешләр сузыла. 

Шулар аша кешенең төрле рухи халәте, күңел кичерешләре сүрәтләнә. Оста 

сайлап алынган бер чагыштыру да бөтен кичереш киңлеген, киеренкелеген 

бирә ала. Шуларның төгәл кулланылышы чит җирләрдә йөрүче герой 

кичерешләрен дә бөтен тирәнлеге, катлаулылыгы белән бирергә ярдәм итә: 

Чуерташмыни, 

Өметем сусап, 

Ята комлыкта. 

Йөрәгем, ярсып, 

Кыңгырау кага 

Үле тынлыкта. 

Шагыйрь йөрәге үзгәреш, җил-давыл көтә, ләкин көткәннәр һаман күз 

алдына килми. «Түземлегемнең  Җәя җебедәй Тартылган чагы», - дип бирә 

шушы халәтне автор. Б.Сөләйманов үзенә, үзенең рухи халәтенә якын булган 

туган ягы табигатеннән илһам, иҗат көче ала. Кешенең табигать белән 

якынлыгын, җирсү тойгысын автор кешене бизи торган иң күркәм 



сыйфатларның берсе итеп сүрәтли. Шигырь юлларына кешенең күңел халәте, 

йөрәк ярсуы, сагышлары сыйган. 

Казанда яз 

Яңгыр ява урамнарда. 

Кай җирләрнең суы икән 

Шушы яңгырларда?... 

И туган як!... 

Фикер һәм хис тыгызлыгы, авторның үз күңел кичерешләрен укучысы 

белән бүлешүе аны аңларга этәреш ясый, шагыйрьгә карата ышаныч уята. 

Б.Сөләймановның туган ягына багышланган шигырьләре арасында себер 

татарларының гимны булып саналырга хаклы юллар да бар: 

Син тугансың минем йөрәгемдә, 

Мин туганчы газиз анамнан 

Себер, Себер бер син генә җирдә 

Минем мәхәббәтем казанган. 

Язмышы шагыйрьне төрле якта ил гиздерә. Көньяк кояшы астында да 

яши Булат, зәмхәрир суыклы Себернең дә төрле почмакларын күрә. Казанда 

урам себерә булачак шагыйрь, маляр-штукатур булып төзелештә дә эшли, 

Салехардта эшче, Омскида маляр, бетон коючы, үз районында, Карагай 

мәктәбендә китапханәче, Фрүнзедә – балта остасы, Сургутта – маляр һәм 

монтажчы, Бакуда (нефть Ташларында) – оператор булып та эшли. Матди 

хәленең кыенлыклары да тирә-ягының гүзәллекләрен каплый алмый. 

Шагыйрьнең күңел күзе киләчәктә язылачак шигырьләренә ризык – 

тәэсирләр җыя. Ләкин кай якларда гына булмасын аның күңел түрендә Себер 

дип аталган, күпләр өчен таныш та булмаган изге почмак – туган җире яши. 

Күңелдәге шигырьләр дә бары шул хакта гына туа ала, шул җаннан кадерле 

җир булганга күрә генә иҗат ителәдер төсле. 

Шагыйрьнең «Җирсү» шигыре тулысы белән туган җирне сагыну хисе 

белән өретелгән. Шигырьнең һәр юлы туган җирне ярату, кадерен белү, 

хөрмәт итү, күрәсе килү хисләре белән сугарылган. Туган авыл ул кеше 

дөньяга килгән урын гына түгел, монда кеше яшәеш серләренә төшенә, 

кадерле – изге төшенчәләр белән таныша, хәләл көче, маңгай тире белән 

тапкан ризыгының кыйммәтен-кадерен белә башлый. Монда сине олыгайган 



көнеңдә дә тартынмыйча башыңнан сыйпап юатырлык, иңнәреңнән кагып 

канатландырырлык кешеләр – ата-анаң яши. Чормада әле дә сине иркәләп 

үстергән бишек саклана. «Туган җир, туган туфрак тарту» төшенчәсе 

шуларның барысын да үзенә сыйдырган, күрәсең... 

Җирсүләрем 

чиктән ашкан, ахры 

Туган якка 

кайттым төшемдә, - 

- дип башланган шигырь, кичерешләргә баетылып, туган якларына кайту 

бәхетенә ирешкән кешенең күңел халәтен сүрәтли: 

Килеп кердем 

туган авылыма 

Сагнуларым салып иңемә. 

Күз алдына ир уртасы кешенең сабыр-салмак адымнар белән туган ягы 

туфрагыннан атлавы күренеше килә. Автор авылның кадерле, күңелгә якын 

булуын сүрәтләү өчен бик төгәл, конкрет сүзтөзмәләрдән файдаланган. 

«Туган нигезем», «туган йортым», «бишегем», «бабаларым яткан җир» 

гыйбарәләре барысы да гап-гади бер татар авылын, урман-сазлар артында 

яшеренгән бер утраучыкны сүрәтләү өчен бирелгән. Әмирхан ага Еникинең 

«Туган туфрак» хикәясенә аваздаш моң күңелне иркәли. Төшләргә кереп, 

йөрәкләрне әрнеткән сагыну тойгысын басар өчен туган җирнең бер йотым 

һавасын сулау да өчен җан рәхәтен бирә. 

Авторның «Туган якка гел кайтмасам» дигән шигыре дә алдагы 

шигырь юлларындагы фикерне дәвам иттерә. «Туган җирдән иркен җир юк», 

- ди автор шигырьнең беренче юлларында ук. «Төн диңгезе», «Йөрәккә кан 

сауган чаклар» дигән гыйбарәләр шигырьнең тәэсир көчен тирәнәйтә, 

укучыга лирик герой кичерешләренең кискенлеген җиткерә. Җирсү 

тойгысы... Сагыну... Еллар үткән саен бу хис кимеми,  киресенчә,  арта, үсә 

генә. 

Мин дә китәм. 

Ниләр көтә мине 

Туган җирдән читтә, еракта 

Бүген тагын күз яшьләре күрдем 

Торып калган ялгыз яфракта. 



Әсәрләрдә шагыйрьнең күңел дөньясы. Шигырьнең һәрбер юлы 

аерылышу, сагыну тойгысы, тирән моңсулык белән язылган. Шигырь 

кешенең катлаулы рухи халәтен бер мизгелдә бирә алуы белән тәэсирле. 

«Ялгыз яфрактагы күз яшьләре» гыйбарәсе күз алдында моңсу картина 

тудыра.  

Күңел кичерешләренең төрле чагы, төрле халәте бар. Шулардан 

тормыш чынбарлыгы, көндәлек кичерешләр җыела. Казанга бәйле булган 

шигырьләре дә шагыйрьнең каршылыклы күңел дөньясын, йөрәгеннән 

ургылып чыккан кичерешләрнең төрлелеген сурәтли. Тынгысыз йөрәкле, 

һаман алга, яңалыкларга омтылган холкы, язарга өйрәнү, язучылар белән 

аралашу теләге аны татар дөньясының башкаласы – Казанга китерә. «Аны 

язасы килүдән бигрәк безнең әдәбиятны ярату хисе тарткандыр Казанга. 

Нигәдер шундый фикер килә башка. Ләкин ул поэзияне яратып кына 

калмады, үзе дә поэзия дөньясына килеп керде. Авырлык белән, кыенлык 

белән...» - дип язды Сибгат ага Хәким «Үз аһәңе, үз җирлеге» дигән 

мәкаләсендә Б.Сөләймановның Казанга, шигьрият дөньясына килүе хакында. 

Менә әкренләп матбугат битләрендә аның беренче шигырьләре дөнья күрә, 

беренче, икенче җыентыклары басылып чыга. Казан каласына, андагы 

дусларына чиксез рәхмәтле шагыйрь. Аны олылау, туган якларына тиң итеп 

күрү авторның киң күңелле, гадел кеше булуын күрсәтә. 

Казанга, андагы дусларына багышлап Б.Сөләйманов зур бер цикл 

әсәрләр яза. «Казан» (41 б.), «Толымбай» (44 б.), «Иделдә» (46 б.), «Күптәнме 

җәй иде Казанда» (49 б.), «Мин ялгызым йөрим урамда...» (50б.), «Күренми 

шул Себер Казаннан» (51 б.), «Җир йөзе яңадан терелгән...» (51 б.), 

«Г.Хуҗига» (52 б.),  «Тукай кабере янында» (53 б.), «Кичен. Аккош күле» (54 

б.), «Казаннан китәр алдыннан» (55 б.), «Мин кайтырмын» (56 б.), «Казанда 

яз» (57 б.) һ.б. шигырьләрендә авторның Казанга, анда яшәүче кардәш татар 

халкына мөнәсәбәте, аны олылавы да, монда яшәгәндә туган якларын 

сагынулары да чагылдырыла. 

Туган җирем мине ир булырга 



Чигенмәскә юлда өйрәтсә, 

Синең моңнар миңа 

Канат бирде,  

Җыр уятты кыргый йөрәктә, - 

- ди Б.Сөләйманов «Казанга» (41 б.) дигән шигырендә. Казанга 

шагыйрь зур өметләр, ышанычлар белән килә: «И Казаным! Туган анам 

кебек, кочагыңа ал син гомергә. Ярсып чапкан Минем чал Иртышым 

Кушылып аксын синең Иделгә,» - (42 б.) дип эндәшә шагыйрь татарның 

башкаласына. Монда ул Җәлил һәйкәленә баш ия, Тукай каберен зыярәт 

кыла, Болгар харәбәләрендә була, уйларына, иҗатына азык җыя, җан 

дусларын таба.  

Күптәнме җәй иде, 

Казанда 

Кыш иңә күкләрдән ишелеп 

Ду килеп йөримен урамда 

Карларның исеннән исереп. 

Казанның карлары исе дә шагыйрьне исертерлек көчкә ия, бу юллар 

аша аның авторга никадәр шатлык-куанычлар кичерергә ярдәм итүен тою 

кыен түгелдер. Бу кичерешләр бәлки шигьрияттән, күңел кичерешләренең 

тулып түгелергә торуыннандыр. Шигырьдәге «Пакъ карлар сабый күк 

сөйкемле», «Алкышлар сибелә кар булып» дигән юллар алдагы фикерне 

тагын да төгәлрәк раслап тора.  

Бала чагыннан әдәби телгә гашыйк шагыйрь әсәрләрен дә саф әдәби 

телдә яза, аның гүзәллеген тоярга, бөтен нечкәлекләре белән аңлап эш итәргә 

омтылу һәр шигырь юлында тоела. Шуның белән бергә үз халкының үз 

телендә әсәрләр яза, китаплар чыгара алмавы өчен рәнҗү, туган якларына 

сагыну хисләре, үз-үзенә урын тапмау хисе белән бергә үрелеп, ниндидер 

үпкә, үкенеч, хәтта әрнү булып та шигырь юлларына төшкән: 

Чал Себердән Казан каласына 

Кемне эзләп килдең, йөрәгем? 

Салкын җилле бураннарың белән 

Кемгә бар соң синең кирәгең? 

Кеше җаны шундый ләбаса, аны әлегә кадәр бер генә психолог та 

аңлап, бәя биреп бетерә алганы юк. Схемага салып анализларга, ниндидер 



стандарт бәя бирергә мөмкин булса, ул кеше – шагыйрь дигән олы исемне 

йөртмәс, кирәген генә, укырга теләгәннәрне генә язса, аңа хәҗәт тә булмас, 

бүгенге көндә аның иҗаты инде онтылган, исеме хәтерләрдән җуелган булыр 

иде. Ә Б.Сөләймановның шигърияте әле күп кенә алдагы буыннарны 

уйландырачак, үзе белән хыял дөньясына, рухи кичерешләр дәрьясына алып 

китәчәк... 

Үзе хыялланып, омтылып килгән Казан урамнарында йөрсә дә, 

шагыйрьнең күңеле барыбер туган ягында. Кар-бураннары, үтеп чыга 

алмаслык урман-төсләре, ачык, киң күңелле кешеләре хәтер түрендә. Менә 

генә бу сагыш-сагыну төере бугаздан ычкыныр да, күз яшьләре булып 

тәгәрәп төшәр кебек: 

Күренми шул Себер Казаннан, 

Анда карлар, җилләр уйныйдыр 

Ә тайгада болан баласы 

Адашкан да ялгыз, елыйдыр. 

Кеше күңеленең мең төрле халәте шигырьләрдә: шатлык-бәхетләрне 

борчылу-сагышлар, табышларны югалту-юксынулар алмаштыра. Ләкин ни 

генә булмасын шигырь юлларында битарафлык, үз-үзеңә сокланып яшәү, үз-

үзеңнән канәгать булу чагылышы юк. 

Кеше күңеле – скрипка кылы кебек. Б.Сөләйманов та оста музыкант 

кебек үзенең эш коралы – сүзләр белән талантлы эш итә, аның бөтен 

нечкәлекләрен белеп, сүз белән кешенең күңел кылларына тәэсир ясый. 

Кешеләр нинди шат! 

Күңлемне 

Язның да эретми җылысы. 

Тын гына урамда килә бер 

Карларга кушылып җылыйсы. 

Шагыйрьнең читтә йөреп, бозланып каткан күңелен хәтта язның 

җылысы да эретми. Тирә-юньдәгеләр шатлык кичергән мизгелләрдә дә, 

лирик геройның  кичерешләре үтә моңлы. Кар сулары эреп аккан кебек күз 

яшьләре керфек очларыннан тамарга тора. Сагыну-сагыш хисләре ташып, 

түгелерлек халәткә җиткән шагыйрь Казан-каладан китеп бара: 

Кайгыларым, сагышларым 



Мул бирдем мин,  

Казан-кала. 

Туган җирләрен сагынса да, Казаннан китүен авыр кичерә шагыйрь. 

Аның монда үткәргән байтак көннәре, Идел, Кабан буйларында ялгыз йөргән 

сукмаклары, авыр язмыш кичерешләре, тормышка ашырга өлгермәгән якты 

өметләре кала...  Кайтуының сәбәбен дә аңлата шагыйрь: 

Казандагы топольләргә 

  Себер җиле хәбәр иткән: 

Мин утырткан каенкаем 

Мине сагынып җылый икән. 

Б. Сөләймановның бәргәләнеп, ачынып язган шигырь юлларында 

шагыйрьнең үз тормышы халкы язмышы белән тыгыз бәйләнештә чагыла. 

Рухи бәйләнешләрнең кеше өчен никадәр кадерле, аларның никадәр нык 

булуын шигырьләр аша чын күңелең белән тоясың, аңлыйсың. Шагыйрь 

әсәрләрендә кеше һәм табигать, милләт һәм җәмгыять арасындагы 

катлаулы бәйләнешләр чагылыш таба. Аның иҗаты олы гражданлык хисе, 

Туган иленә, Туган җиренә, Туган теленә, Туган халкына мәхәббәт һәм 

олы хөрмәт белән сугарылган шигърият. Халкыбызның Г.Тукай, Һ.Такташ, 

С.Хәким, Х.Туфан традицияләрен дәвам иттереп, Б.Сөләйманов татар 

шигъриятенең мең еллык тарихында үз эзен, җуелмаслык исемен калдыра 

алган, шигърияттә үз сүзен әйтә алган талантларның берсе. 

Б.Сөләймановның әдәби мирасы татар әдәбияты тарихында үзенең 

тиешле урынын алырга лаеклы күркәм рухи хәзинәләребезнең берсе. 

Иҗатында зур урын алган Себер-Казан бәйләнешләре халкыбыз тарихында 

булган бәйләнешләрнең бүгенге көндәге дәвамын яктыртып тора. 

Әдәбият: 
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