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МОҢ ЧИШМƏСЕННƏН БЕР ЙОТЫМ
Татар халкының бихисап күп мөнəҗəт, мəкам, зарлы еглаусыктаулары, көйле бəетлəре бар. Əмма бу сагыш тулы моң
чишмəлəренең тавышын ишетүдəн без озак еллар мəхрүм булдык.
Дини эчтəлеклелəренə бөтенлəй «көн» булмады. Гүя безнең халкыбыз
аларны белмəгəн дə, ишетмəгəн дə...
«Мөнəҗəт» сүзе – гарəпчəдəн «Аллаһыдан ялвару, ярдəм сорау,
зарилык кылу, сыктау» дип тəрҗемə ителə. Фəндə аны «дини тезмə
əсəр» дип атыйлар. Бу термин татар мөнəҗəтлəренə тулысынча
ярашып бетми шикелле. Чөнки татарлар арасында аерым шəхеслəрнең
фаҗигале язмышлары, сагышлары турында язылган мөнəҗəтлəр дə
бар. Еглау-сыктау эчтəлекле мөнəҗəт рəвешендə башкарыла торган
əсəрлəр дə юк түгел.
Халык авыз иҗатының бу жанры безнең бабаларыбызга кайчаннан
башлап мəгълүм булгандыр, хəзергə анысы ачыкланмаган. Шунысы
бəхəссез, аларда халкыбызның ачы язмышы, фаҗигале үткəне чагыла.
Мөнəҗəтлəр моңы музыка сəнгатебезгə дə тəэсир итми калмаган.
Əдəбиятыбыз сəхифəлəрендə дə мөнəҗəтлəр, аларны башкаручылар
турында язылган.
Мөнəҗəт-мəкамнəрне ир-атлар да, хатын-кызлар да башкара.
Лəкин мөселманнарда хатын-кыз җенесе аларны беркайчан да ир-ат
булган урында башкармаган.
Мөселман халыкларында мөнəҗəтлəрне музыкага ияреп башкару
гадəткə кергəн. Кайбер иллəрдə илаһи эчтəлекле мөнəҗəтлəр, мəкамнəр
башкаручы оркестрлар, осталар бар. Төрки халыклардан азəрбəйҗан,
төрек, үзбəк, төрекмəннəр исə мөнəҗəт-мəкамнəрне кыллы уен
коралына кушылып əйтəлəр.
Халкыбызның моң чишмəсеннəн бер йотымын гына булса да
тəшкил иткəн бу җыентыкка егерме сигез мөнəҗəт, тарихи җыр, бəет,
йола җыры тупланды. Аларның күпчелеге нотага салып тəкъдим ителə.
Җыентыкка кергəн бəетлəр, мөнəҗəтлəр, җырлар татарлар
яшəгəн төрле төбəклəрдə, төрле иллəрдə язып алынды. Əмма аларның
зур өлешен Татарстанда, əнием Маһибəдəр Хəлиулла кызы һəм əтием
Габделхак Зəйнулла углыннан язып алган идек. Көйлəнеше дə алар
башкарган төсмерлəр белəн бирелде.
Йа Рабби! Халкыбызның иреге, динебезнең пакълеге, сафлыгы
өчен шаһит киткəн изге затларыбызның караңгы гүрлəрен, рухларын
якты кылып, авыр туфракларын җиңел итсəң иде!
Ошбу хезмəтебез ата-бабаларыбыз вə барлык туганнарыбыз
рухына дога булып ирешсə иде! Амин!
Җəмил Зəйнуллин
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ЙƏ РƏСҮЛЕМ!*
Йə рəсүлем Мөхəммəт, кыйлдың галəмгə рəхəт,
Чиктең дөньяда зəхмəт, өммəтең өчен мостафа.
Сальляллаһи галəйкə –
Йə Мөхəммəт мостафа!
Аллаһүммə бу галəмне синең өчен яратты;
Əүвəлгедəн ахырынача синең исемең таратты.
Сальляллаһи галəйкə –
Йə Мөхəммəт мостафа!
Əүвəлге пəйгамбəрлəр һəммəсе белде сине!
Сəн идең хəтем əн-нəбийə, барчасы өммəт сиңа.
Сальляллаһи галəйкə –
Йə Мөхəммəт мостафа!
Китабың булды Коръəн, бөтен галəмгə солтан!
Син Мөхəммəт мостафа, безгə шəфəгатьче син.
Əй Мөхəммəт мостафа, –
Сальляллаһи галəйкə,
Йə Мөхəммəт мостафа!
Син Аллаһының хабибе, гөнаһларның табибе,
Һəркем сине йад итте, əй Мөхəммəт мостафа!
Сальляллаһи галəйкə,
Йə Мөхəммəт мостафа!
Мəккə шəһəрендə тудың, атаң иде Габдулла,
Анаң иде Əминə, йə Мөхəммəт мостафа!
Сальляллаһи галəйкə,
Безгə шəфəгатьче син,
Йə Мөхəммəт мостафа!
Атаң-анаң вафаты сине ятим калдырды,
Сəне Аллаһ үстерде,
йə Мөхəммəт мостафа...
Сальляллаһи галəйкə,
йə Мөхəммəт мостафа!
Безгə шəфəгатьче син,
йə Мөхəммəт мостафа!
*

Сүзлəргə аңлатмалар һəм искəрмəлəр китапның ахырында бирелде.
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АЛЛАҺ ДИЮ-ДИЮ
Айдан яктыдыр йөзлəре,
Шикəрдəн датлы сүзлəре,
Җəннəттə хури кызлары
Гизəр Аллаһ дию-дию...
Салынып тути ботаклары,
Коръəн укыр һəм деллəре,
Җəннəт багының гөллəре
Исəр Аллаһ дию-дию...
Тəмле йийүб, тəмле эчəр,
Идрис нəби хөллə кисəр,
Мəликəлəр рəхмəт сачар
Сөбханаллаһ дию-дию...
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ВƏЙСЕЛКАРАНИ
Гасасы вар иде аның илкендə,
Камəре вар иде аның билендə,
Аллаһының зикре датлы телендə.
Йəмəн иллəрендə вəйселкарани –
Гарəп чүллəрендə вəйселсолтани.
Пəйгамбəр мəсҗедтəн өенə килде –
Гайшəдəн сорады: «Өйгə кем килде?»
Дустының килгəне турында белде...
Йəмəн иллəрендə вəйселкарани –
Гарəп чүллəрендə вəйселсолтани.
Һəр сəхəр вакытында бу иде касды,
Арпадин икмəге идеке ашы,
Акарды күзендəн мөбарəк яше.
Йəмəн иллəрендə вəйселкарани –
Гарəп чүллəрендə вəйселсолтани.
Хиркасе вар иде дəүə йонындан,
Гасасы вар иде хөрмə талыннан.
Һич хата чыкмас иде датлы телендəн.
Йəмəн иллəрендə вəйселкарани –
Гарəп чүллəрендə вəйселсолтани.
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МƏРХƏБƏ
Мəрхəбə, йə нуре гайни,
мəрхəбə, мəрхəбə, йə мəрхəбə!
Мəрхəбə җəддүл Хөсəйни,
мəрхəбə, мəрхəбə, йə мəрхəбə!
Күн шəфигый, йа хабиби,
мəрхəбə, мəрхəбə, йə мəрхəбə!
Йəүмə хəшри вəҗтимагый,
мəрхəбə, мəрхəбə, йə мəрхəбə!
Раббəна сальли галə мəн,
мəрхəбə, мəрхəбə, йə мəрхəбə!
Хəлли фи хəйрил бəкаи,
мəрхəбə, мəрхəбə, йə мəрхəбə!
Вə галə əлин, вə сахбин,
мəрхəбə, мəрхəбə, йə мəрхəбə!
Мə сагə лиллаһи сагə,
мəрхəбə, мəрхəбə, йə мəрхəбə!

РАББЫГА МƏДХИЯ
Хəмде əйтəм сиңа, Раббым,
шөкер кыйлдың безне мөэмин,
Яраттың дине исламнан,
хəмде əйтəм сиңа йаһу.
Хыйфыз итеп күңелебезне
көфер-шəрик карасыннан
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Иман нуры илə нурладың,
хəмде əйтəм сиңа йаһу.
Мөкатдəс мөбарəк Китабың
безгə җибəргүчедерсең,
Вə күрсəтдең ачык юлны,
хəмде əйтəм сиңа йаһу.
Рəсүлебез Мөхəммəтне
җибəрдең җөмлəдəн ахыр,
Вə иттең барысыннан əфзаль,
хəмде əйтəм сиңа йаһу.
Хəдисе Коръəнең илəн
гамəл итүче иман əһле,
Рəхəт яшəр бу дөнъяда,
хəмде əйтəм сиңа йаһу.
Хосусан ахирəт көнне
котылыр мəңге газаптан,
Ирешер мəңге рəхəткə,
хəмде əйтəм сиңа йаһу.
Шушы зур нигъмəтең өчен
ничек сиңа шөкер кыйлмыйк,
Бурычлы без шөкергə һəм
хəмде əйтəм сиңа йаһу.
Шөкердə без делебездə,
дəхи фигыль гамəлебездə,
Кабул ит, нəкъсы улса да,
хəмде əйтəм сиңа йаһу.
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ГАЙСА КӨЕ
Кадийр кодрəтен тыңлаб, бер сүзем йад кылдийа,
Гизлəп аны тотсам, булмас мəүлем гыйта-бирдийа;
Мəрьям углы ул Гайса хасс кол ирде мəүлегə,
Мəүлем аны агырлап, Инҗил гыйта бирдийа.
Бу дөньяны бакмаган малга күңел бу микəн?
Ил эчендə тормаган Гайса сəүче ирдийа...
Талак бирде дөньяга, кадəм орды гакбегə Тагат кыйлды мəүлегə, төнлə уйаг тордыйа.
Мəрьям ирде анасы, һич юк ирде атасы...
Əнбиялəр иясе йилдин тугмыш ирдийа;
Кайу əйүгə ул керсə, əйүдə күзсезне күрсə,
Торуб догалар кыйлса, күзле улыр улия!
Гайса əйтүр: Əй ана! Бер пəнд итəлүм сəңа...
Ул пəндемне сəн аңла, бер сүзем йад кылдийа.
Ана-углы кубалум, келим тунын кийəлүм;
Бу дөньяны куйалум, тагат вакты булдыйа.
Мəрьям əйтүр: Əй углым, күрер күзем, колагым,
Килəседер бу үлем, йимеш йитдең, тидийа;
Ана-углы кубдылар, келим тунын киделəр.
Бу дөньяны куйдылар, ахирəткə йандийа.
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УКЫ КОРЪƏН
ИЛƏ НАМАЗ
Газраил кателгəнче,
Əҗəл угы кадалганчы,
Билең-телең тотылганчы,
Укы Коръəн илə намаз.
Сузып кабыкка салганчы,
Илтеп гүрлəргə куйганчы,
Җавапларыңны биргəнче,
Укы Коръəн илə намаз.
Укы иртəн намазыңны,
Кошлар тыңлар авазыңны;
Ышанма угыл-кызыңа,
Укы Коръəн илə намаз.
Булырсың əһлеңнəн ерак...
Киярсең җиңсез əфрак;
Өсте такта, төбе туфрак,
Шул өеңне уйла, мескен.
Шайтан сиңа сөялмəсен,
Тезгенеңне бəйлəмəсен,
Хакка дошман əйлəмəсен...
Укы Коръəн или намаз.
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КАСЫЙДƏИ ШƏРИФƏ
Вөҗүдем җөмлəсе гыйсъян,
Нə миндə хəйр, нə ихсан...
Бу халəт берлəн йə гыйфран.
Халаекның кеме заһид,
Кеме галим, кеме габид,
Вə кеме суфи, кеме мөршид?!
Кеме гыйльмен гайан кыйлгай,
Кеме зөһдин бəйан кыйлгай?!
Гамəллеклəр əман булгай.
Əгəр фазлың берлəн сөйүрсəң,
Котылгаймын гафу кыйлсаң,
Вə кəррə гадьлең белəн сөйүрсəң.
Тəнемдин туным суйганда,
Җаным лəхеткə куйганда,
Башымдин суны койганда.
Ата-ана башы берлəн,
Углыгыз күз яше берлəн,
Булыр башлыг башы берлəн.
Ушал көн, йə Рəсүлүллаһ,
Сəвенерсəң сəңа валлаһ,
Шəфəгать кыйлмасаң нəгяһ
Алайы Шəмсетдин үзе китде,
Камуг йаранлары йанды,
Гөнаһындин багышланды...
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ТƏРАВИХ ТƏСБИХЕ
Тəравих – Рамазан аенда һəр көн кичен укыла торган егерме
рəкəгать намаз. Тəравих вакытында тəсбих, йə тəһлил əйтеп, яки
əйтелгəнне тыңлап утыру тиешле. Татарлар арасында тəравих
вакытында тəсбих көйлəп əйтелгəн.
Сөбханə зил-мөлки вəл-мəлəкүт!
Сөбханə зил-гыйззəти вəл-газамати
вəл-кодрəти,
Вəл-кибрияи вəл-җəбəрүт!
Сөбханəл-мəликел хəйел-лəзи лə йəмүт!
Сөббухүн, коддүсүн, раббүл-мəлəикəти вəр-рух!
Лə-иляһе иллəл-лаһе нəстəгъфируллаһ!
Нəсъəлүкəл-җəннəтə вə нəгузе бикə минəн-нари!
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Мəгънəсе: Җирдəге һəм күктəге мəхлукатьнең хуҗасы Аллаһ
Тəгалəне ихлас күңелем белəн яратамын! Гыйззəт, кодрəт һəм
бөеклек иясе Аллаһыны ихлас күңелем белəн яратамын! Бөтен
галəмнең патшасы һəм һичкайчан үлми торган тере булган зат –
Аллаһ Тəгалəгə ихлас күңелем белəн инанам! Бер генə кимчелеге
булмаган саф, пакъ һəм изге зат Аллаһ Тəгалə барлык фəрештəлəрнең
дə, Җəбраил фəрештəнең дə Раббысы ул! Аллаһ Тəгалəдəн башка
илаһи көч тə, тəңре дə юк! Без аңардан булган гөнаһларыбызны
ярлыкавын сорыйбыз! Əй Раббым! Безне җəннəтле итеп, тəмуг
утларыннан йолып, саклап калсаң иде!
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ТƏРАВИХ НАМАЗЛАРЫ ТƏМАМ БУЛЫП,
БИШЕНЧЕ ТƏСБИХ ƏЙТЕЛГƏННƏН СОҢ
УКЫЛА ТОРГАН ДОГА
Аллаһүммə сальли галə
Мухаммəдин вə галə əли Мухаммəд вə сəллим.
Аллаһүммə зəйиннə би-зийнəтел иймəни!
Вə шəррифнə би-шəрəфəтел һидайə вəл-гыйрфани!
Вəкримнə би-сыями шəһри рамаданə,
вəрзукнəл-җəннəтел-гуфранə!
Вə тəкаббəл миннə тəравиханə йə сөбханү!
Вəстəҗиб догаəнə йə ханнанү!
Би-фазликə вуҗудикə йə мəннану!
Би-рəхмəтикə йə-əрхамəр-рəхимийн!
Мəгънəсе: Йа Рабби! Мөхəммəт галəйһис-сəламга һəм аның өе,
гаилəсенə рəхмəт вə сəлам ирештер! Йа Рабби! Безне иман зиннəтлəре
белəн зиннəтлəп, рамазан аеның рузасы белəн хөрмəтлəсəң иде! Безгə
җəннəтеңнəн урын биреп, булган гөнаһларыбызны ярлыкасаң иде!
Əй шəфкать ирештерүче, берəүдəн дə сорамыйча боеручы
Аллаһыбыз! Үз яхшылыкларың һəм бөеклегең белəн догаларыбызны
кабул кыл! Йа Рабби! Бар нəрсə дə синең шəфкатең, миһербанлыгың,
рəхмəтең белəн булыр!
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МӨХƏММƏТ ПƏЙГАМБƏРГƏ МƏДХИЯ
(САЛАВАТ ƏЙТҮ)
1 шəкел
Əссалəтү, вəссəлəмү галəйкə, йə Рəсүлүллаһ!
Əссалəтү, вəссəлəмү галəйкə, йə хəбибаллаһ!
Əссалəтү, вəссəлəмү галəйкə, йə нəбиаллаһ!
Əссалəтү, вəссəлəмү галəйкə,
йə хəйрə халикыйллаһ!
Əссалəтү, вəссəлəмү галəйкə,
йə нуре гаршеллаһ!
Əссалəтү, вəссəлəмү галəйкə,
йə сəхибə кабə куəтəйн!
Əссалəтү, вəссəлəмү галə əшрəфел мөрсəлəйн!
Галə əлиһи вə əсхабиһи əҗмəгыйн!
Вəлхəмделиллаһи раббелгалəмийн!
2 шəкел
Əссалəвəт, вəссəлəмү галəйкə,
йə шəфигаль өммəт!
Əссалəвəт, вəссəлəмү галəйкə,
йə кəшифел гоммəт!
Əшрəфəл бəдрү галəйна
фə əхтəфəт минһүл будур!
Мислə хөсникə мə рəэйнə катту,
йə вəҗəһəс-сорур!
Əнтə шəмсү, əнтə бəдрүн,
əнтə нурүн, фəүка нур!
Əнтə иксирүн вə галийүн,
əнтə мисбахүс-содур!
Йə хабиби, йə Мөхəммəд,
йə горвасəл хафикайн!
Йə муаййəд, йə мумəҗҗəд,
йə имамү кыйблатəйн!
Фи мəганийкəл əнгамү кад
тəбəддəт хайрийнə!
Əнтə лир-рүсүли хитамүн,
əнтə лил-мəүлə шəкүрү!
Габдүкəл мискину йəрҗү
фазлəкəл җəмал гафирү!
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САЛАВАТ ƏЙТҮНЕҢ СОҢЫНДА УКЫЛА ТОРГАН ДОГА
Илə рухи сəйидинə, вə нəбийинə, вə мəүлəнү Мөхəммəдиəлмостафа сальляллаһу галəйһи вə сəллəм, вə галə əлиһи, вə əсхабиһи,
вə əһли бəйтиһил кирам! Лиллəһил фəтихəт дəгавəйһүм фиһа сөбханə.
Аллаһуммə вə тəхийəтүһүм фийһа сəлам! Вə ахирү дəгавəйһүм
əнилхəмдү лиллəһ раббелгалəмийн. Аллаһуммə сальли галə сəйидинə
вə нəбийинə вə мəүлəйнə Мөхəммəд!
Мəгънəсе: Җитəкчебез вə пəйгамбəребез, олы зат, пакълек һəм сафлык иясе
Мөхəммəт рухына багышладым (багышлыйм). Аллаһ аңарга, якыннарына,
сəхабəлəренə (иярченнəренə, көрəштəшлəренə) һəм аның бөек йортының
əһеллəренə изге телəклəребезне ирештерсен иде! Аларның кылган гамəллəрен
олугласын иде! Йа Раббым! Аларга мактау сəламнəрен ирештерсəң иде! Аларның
соңгы догаларына, игелекле эшлəренə олылау сүзлəре дə ирешсен иде!
Йа Рабби! Безнең җитəкчебез – пəйгамбəребез Мөхəммəткə иң олы
мактау һəм телəклəребезне, сəламнəребезне ирештерсəң иде!

ХƏЗРƏТЛƏР МӨНƏҖƏТЕ
Бисмиллəһ дип багышладым бер мөнəҗəт,
Аллаһ исеме һəр бəндəгə булыр хаҗəт.
Ул Мөхəммəт мостафага күп салават,
Бу салават һəр бəндəгə сөннəт имди.
Аһ дəрига! Хубларига еглап үтте,
Анасыннан тугды ирсə, матəм тотты.
Ул газизлəр барчасына сабыр итте,
Безлəргə дə сабыр-җəмил биргел имди.
Атабыз Адəм җəннəт эчрə гашрəт күрде,
Бу дөньяга иңгəч, бик күп хəсрəт чикте.
Аллаһ аның тəүбəсене кабул кыйлды,
Инша Аллаһ җəннəт насыйп кыйлыр имди.
Дөньяда күп җəфа күрде ул Нух нəби,
Икенче ата диерлəр аны безгə,
Сау-сəламəт саклады судан аны,
Безлəргə дə фəүзе-нəҗат кыйлгын имди.
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Юныс нəби дəрьяга үзен атты,
Дəрьяга төшү берлəн балык йотты.
Балык эчрə кырык көн тəсбих əйтте,
Безлəргə дə истикамəт биргел имди.
Йосыф өчен күп еглады Ягъкуб нəби,
Коръəндə һəм китапларда сөйлəнə аның хəле.
Ахры бер көн кавыштырды халык аны,
Безлəргə дə кавышу насыйп кыйгыл имди.
Йосыф сыйддикъ дөньяда күп җəфа күрде,
Җəфадан соң Мисыр үзрə матəм тотты.
Ахыр анда бик күп рəхəт гомер сөрде,
Безлəргə дə фəүзе-нəҗат биргел имди.
Əюб нəби дəхи күп рəнҗү күрде,
Һəм янə күп бəлага дучар булды.
Ул газизлəр, барча сəнə сабыр кыйлды,
Безлəргə дə сабыр-җəмил биргел имди.
Унсигез мең галим фəхре Рəсүлүллаһ –
Бу дөньяда ул да күрде бик күп җəфа.
Салават əйтмəк – җанга лəззəт, телгə шифа,
Шəфəгатең безгə насыйп кыйгыл имди.
Йəзид кауме ул Хəсəнгə агу бирде,
Хөсəенне Кəрбəлəдə шəһит итте.
Ул газизлəр барчасына сабыр итте,
Безлəргə дə сабыр-җəмил биргел имди.
Сəхабəлəр, чаһар йарлар – барысы үтте,
Һəр барчасы кайгы-михнəт күреп китте.
Күргəн хəлен барчасы да язып китте,
Бу хəллəрдəн без дə гыйбрəт алыйк имди.
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ƏҖƏЛЛƏРГƏ ДƏВАЛАР ЮК
Оча торган кошлар кеби
һаваларда йөрсəң иде.
Кереп җəннəт сараена дидарыңны күрсəң иде.
Барыр җирем – кара туфрак,
ятар җирем – кызыл балчык,
Кыямəт көне булганда
йөземне кыйл, Раббым, ачык.
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Əҗəллəргə дəвалар юк,
əҗəллəргə гозерлəр юк,
Бакый иман белəн үтсəк,
булыр эшлəребез бөек.
Ата-аналарыбыздин аерадыр ачы үлем,
Ходаем рəхмəтен салса,
якты булыр бəнем гүрем.
Кəүсəр дигəн елгалардин суларыңны эчерсəнə,
Яшеннəр яшьнəгəн кеби сиратындин кичерсəнə.
Бу дөнья да бездəн калыр,
кара туфрак чорнап алыр,
Кара туфрак астында кол,
күзен ачса, хəйран калыр.
Бер ходаем сабыр əйлə,
телəгебезне кабул əйлə,
Фирдəвеси җəннəтеңне барчабызга насыйп əйлə.

ƏЛВИДАГ
Əлвидагу, əлвидагу,
Шəһри рəхмəт, əлвидаг!
Лə иляһе иллəллаһи,
Лə иляһе иллəллаһ!
Кəлер көндə, җир вə күктə
Җөмлə мəлəик сəүнешəр.
Кəтде көндə, аглашубəн
Чуглашырлар, əлвидаг!
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Нурың илə зəйн улыбдыр –
Җөмлə мəсҗедлəр тəмам.
Зикре тəсбих, вə тəравих
Кəтди бездин, əлвидаг!
Коръəн иңде ошбу айда,
Аять-аять бəйинат!
Хасəнəтлəр тəшриф улыб,
Җөмлəдерлү сəйедат!
Фəрештəлəр саф-саф улыб,
Җир йөзенə иңəрлəр!
Алларындин нурдин табак,
Мөэминəлəр сонарлар!
Хак тəгалə сезне-безне
Гофран өчен əйлəмеш.
Сəн Мөхəммəт өммəтирсəң –
Сəңа ихсан əйлəмеш!
Əлвидагу, əлвидагу,
Шəһри рəхмəт, əлвидаг!
Лə иляһе иллəллаһи,
Лə иляһе иллəллаһ!
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АЛТЫ БАРМАК
Багышладым гөнаһы пəс дога кыйл,
Нə истəрсəң, уийрам хаҗəт рəүа бел.
Диде Җəбраил аңа: Тор, авыру, пəс,
Кə рəфыг улды хиҗаб нуре кодəс.
Ачылды күклəрең капусы җөмлə,
Сачылды җəннəтең сачусы җөмлə.
Канəдин орды, җирдəн чыкты чишмə,
Күркесе əтайиб иде җана чишмə.
Иреште сөйлəдеке рəхмəте аңа,
Киерде хөллəлəр җəннəттə аңа.

АХИРƏТ КӨНЕ
Ошбу айларда Рəсүл һиммəте,
Булсакчы безлəр аның өммəте,
Иман нурлары булсын безлəрдə,
Рəсүл шəфəгать кыйлсын безлəргə.
Кыямəт көне – мондый авыр көн,
Безлəргə шəфкать, Раббым, үзең кыйл;
Ярлыкыйм дигəн вəгъдəң бар синең,
Шəфəгать кыйлып, хабибем диген.
Оҗмахны бизəр, юлларны төзəр,
Өммəтлəр килə, дип, Рəсүл көтəр.
Тар каберлəргə кереп ятарбыз,
Аллаһ каршына ничек барырбыз?
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Гөнаһы кыйлсак, гайбəт сөйлəсəк,
Бер хода бездəн тəмам бизəчəк.
Дин кардəшлəрем, уйлап карыйк без:
Дөньяда чакта аны таныйк без.
Газраил килер, җаннарны алыр,
Иманлы булсак, рəхмəтен салыр.
Ирекле кыйлма Иблис мəлгуньне,
Рəхимсез кыйлма Мөнкир, Нəкирне.

АҺ ДƏРИГА
Аһ, дəрига, гомер үтте – белəлмадым,
Ихлас белəн хакка коллык кылалмадым.
Ахры бер көн хəзрəтемə баралмадым,
Инде белдем: хəсрəт миңа төште, дуслар.
Аһ, дəрига, гомер үтте, тоймый калдым,
Бу дөньяда малны җыеп кулыма алдым,
Дөнья куып дин эшене артка салдым, Бу дөньяны ярты акчага саткым килер.
Əле мин яшь торырмын дип əйтүр идем,
Һəрнə хасыйл булса, аз дип торыр идем,
Төрле-төрле дəгъвалы эшлəр кыйлыр идем,
Инде белдем: мин əйткəннəр булмас икəн!
«Дөнья – минем милкем» дигəн солтаннарга,
Залим булып кеше малын җыйганнарга,
Гыйш-гыйшерəт берлəн мəшгуль булганнарга
Үлем килсə, бере вафа кыйлмас ирмеш.
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Гакыл ирсəң, гүрестаннан гыйбрəт алгыл,
Мин һəм шунда барырмын мин еглап йөргел,
Мəүте каблə əт-тəмугка гамəл кыйлгыл!
Бу җирлəрдə үлмəс борын дога кылыйк!
Руза тотып, намаз укып тəүбə кыйлгыл,
Хəзрəт булса, аның сари йөри торгыл;
Чын дəрвишлəр тагатларын пинһан кыйлур,
Кəси күрсен өчен гамəл кыйлмаң, дуслар.
Дəрвиш булсаң, тагат кыйлгыл, кыйлма рия,
Һəр төштə намаз кыйлсаң, Аллаһ күрə,
Ялган дəрвиш кайда барса, ризкы һава –
Гадел патша тагатларын гыйсъян кыйлур.
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БӘЕТЛӘР
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КЫЙССАИ АВЫК
Кяфир биге авык аулаб килүр ирде,
Сəвеклүк Рəсүл юл үзрə торур ирде,
Кырык кяфир терек авык тотмыш ирде,
Мөхəммəткə авык разын əйтүр имди.
Рəсүл торуб кяфирлəргə каршы килде,
Кырык кяфир Мөхəммəткə сəлам кыйлды.
Кырык кяфирнең сəламен Мөхəммəт алды,
Агзын ачуб Рəсүл авыкны телəр имди.
Кяфир əйтүр: Кырык ир берлə ау ауласы,
Бу көн килүб тагдин-тагга аша йөрүр.
Кырык ир берлə ау аулаб ялгыз киек тотсам,
Нəтəк биргəймен бу авыкны, тийүр имди.
Рəсүл əйтүр: Бу авыкны миңа сатгыл,
Алтын-көмеш кирəк булса, миндəн алгыл;
Ошбу зəгыйфь авыкны миңа биргел.
Кяфир торуб мондаг җавап бирүр имди.
Кяфир əйтүр: Миндин нə өчүн телəйүрсəн?
Канын алуб җадуалыклар əйлəйүрсəн,
Нə монча моның өчүн кателлəнүрсəн? –
Тугры сүзле моны сиңа боерам имди.
Рəсүл əйтүр: Бу авыкны үлтермəсмəн,
Канын алуб җадуалəтлəр əйлəмəсмəн.
Бу авыкны үзем өчен телəмəсмəн,
Авык миңа кəндү разын əйтүр имди.
Кяфир əйтүр: Миңа нə өчүн разын əйтмəс?
Кырык ир моның өнүн һич ишетмəс?
Гарəп халкы ялган тəкый сүз сүзлəмəс!
Мөхəммəтне ялганчы тиб сүкəрлəр имди.
Рəсүл əйтүр: Ошбу авык миңа сүзлəр,
Күңлендəге разы булса, миңа ачар.
Авык əйтүр: Минем кечүк балаларым бар,
Үксез калды балаларым, əйтүр имди.
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Авык əйтүр: Көн дə тагга чыкар ирсəм,
Төрлүк-төрлүк сачəклəрне утлар ирдем;
Кичə килүб балаларым имезүр ирдем,
Бу көн килүб бу бəлагə төштем имди.
Рəсүл əйтүр: Кызганырмын бу авыкны,
Тагда калмыш өч кечүчүк угланнары.
Аның өчүн ялварурмəн сез кяфирлəргə,
Рəхим кыйлуб мин шəфəгать кыйлам имди.
Кяфир əйтүр: Кем рəхименə килүр ирсə,
Ошбу авык баек сиңа сүзлəр ирсə –
Зарын ачуб сəндин хаҗəт телəр ирсə,
Син буйуңны йөккə бу авыкка куйгыл имди.
Без тораек, ошбу авык əйүнə китсен,
Балаларын имезүбəн кайра килсүн.
Килмəз ирсə, ошбу сүзлəр нитəк булсын,
Кырык ир берлə сиңа икърар кыйлам имди.
Авык баруб килерүн үзен күрəм,
Пəйгамбəрлек сəндин ирмеш, баек белəм.
Килмəз ирсə, кылыч берлə башың кисəм,
Рəсүл берлə буйлə вəгъдə кыйлур имди.
Рəсүл əйтүр: Бу авыкка мин бараен,
Йире кайда, йорты кайда, мин сораен.
Качан баруб килерүн мин белəйүн,
Соңра мин буйум йөккə бу авыкка куям имди.
Кяфир əйтүр: Йə Мөхəммəт, моны аңла,
Балаларын имди сорагыл бу авыкка,
Кичəгə тикле ултургаймыз ошбу йирдə,
Мəлгунь кяфир катигъ хаҗəт кыйлур имди.
Фасыйх делен ачуйан авык сүзлəр,
Авыкның сүзлəдекен Рəсүл аңлар,
Бу икесе сүзлəдекен кяфир тыңлар,
Авык анда килүб вəгъдə бирүр имди.
Күзен тикүб авык имди күккə бакар,
Күккə бакуб күлəгəсен мондаг күрəр,
Кайра бакуб Рəсүл таба мондаг сүзлəр,
Раст икендегə тикрү кайтуб килəм имди.
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Тизген баруб балаларым мəңзен күрəм,
Күксүмдəге үз сөтемне бер имезəм,
Андин кайра сиңа баруб тизкен килəм.
Рəсүл əйтүр: Ушал ийшə танук булдым имди.
Атдаен төшүб бераз монда ултураек,
Бу авыкны кидешдин коткарайук,
Качан килүр ошбу авык, без менəйүк,
Кяфир төшүб, кылыч тартуб торур имди.
Əйтүр: Бу көн без тик ирне алдайурсəн,
Офтанмайун мондаг ялган сүзлəйүрсəн,
Илкүмездəн бу киекне коткарурсəн,
Киек безгə кəндү качан килүр имди.
Торуб-торуб бу кяфирлəр күккə бакар,
Көн күлəгəсе ике пучук булмыш күрəр,
Моны күрүб кяфирлəрнең эче пошар,
Түкəл кяфир кылыч тартып торур имди.
Кяфир əйтүр: Торгыл имди, йə Мөхəммəт,
намаз кыйлгыл,
Намаз кыйлуб, күлəгəне торуб күргел,
Йə Мөхəммəт, җадуалыкдин тəүбə кыйлгыл,
Түкəл кяфир кылыч тартып торур имди.
Андин торуб Рəсүлүллаһ күккə бакар,
Күккə бакуб намаз вакты булмыш күрəр,
Андин торуб ике рəкəгать намаз үтəр,
Авык аңа тикрү килүр имди.
Ике рəкəгатьтə əт-тəхийəткə улторур иде,
Ул Җəлилдин Җəбраилгə фəрман булды,
Ул куакны авык берлə алгыл тиде,
Миндин сəлам Мөхəммəткə əйтгел имди.
Ул сəгать Җəбраил хадыр булды,
Ул авыкны үзе берлə алуб килде.
Килүб Рəсүл өнүндə торды,
Рəсүлнең йөзен күрүб еглар имди.
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Авык əйтүр: Оятлыг булдым, хата кыйлдым,
Раст икенде намазына килəм тидүм,
Бу кяфирлəр тозак кормыш, аңа төшдүм,
Мəндин дəкүл бу кичекмəклек, тийүр имди.
Моны күрүб түкəл кяфир табынышдылар,
Андин торуб Шам халкы тəүəккəл кылдылар.
Моны күрүб ун мең яһүд мөселман булды,
Түкəл кяфир шəһадəтне килтерүр имди.

30

БƏЙТЕ ШƏҺРИ КАЗАН
Тарихы йите йөздə кəлде Тимер Болгарга –
Габдулла ханның кулындин
Болгар шəһəрен алдыя.
Ул бөлекнең соңында, Казан суы буенда,
Ике углы кəлүбəн Казан шəһəрен салдыя...
Ике йөз алтмыш ике ел Казан мөселман кулында,
Ахыры-бары соңында кяфир урыс алдыя.
Газилары күп иде, кямиллəре чук иде,
Галимнəре күп иде, замане Ядкəр ирдийа.
Бу җиһан мөнəүвəр иде, җəүер-җəфа юк иде,
Мөрид-мөршид күп иде, заманы хуб ирдийа,
Галимнəре дуст иде, мөршидлəре хас иде,
Барча дошман пəст иде, замане Ядкəр ирдийа.
Ядкəр ханның бер кызы калды тугыз яшендə, –
Халык ишле эшендə, күп гакыллы ирдийа.
Тукыз йөз илле йитедə Ядкəр китте дөньядин, –
Атасының урынына хан булырсың, тидийа.
Син мүəннəс дəгүлмүсəн, ханга лаек дəгүлмүсəн,
Монча ирлəр барында хан булмасмын, тидийа.
Ошбу сүздəн гыйбрəт алды,
бу дөньяны юкка салды,
Атасының соңында үз җанын үзе алдыя.
Нəселендə бер ир бар ирде, аның исеме Шигали,
Шифаларга йар иде, тоткын булмыш ирдийа.
Күп халаек бардылар, күп мал биреп алдылар,
Ошбу шəһри Казанга, хан кылдылар ирдийа.
Шəһри Казан эчендə Шигали һəм хан булды,
Дөнья дигəн сарайга җəүер-җəфа тулдыя...
Үз-үзене белмəс, күзе һəм малга туймас,
Кяфир-урыстан мал алып, дарыга су койдыя.
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Кяфир-урыс ишəйде, Шигалигə кушылды,
Шигали хандин Иван-урыс Казан шəһəрен алдыя.
Кяфир-урыс зур булды,
мөэмин-мөселман хур булды,
Ничə вəли, ничə газиз шəһадəтлəр табдыя.
Кяфир-урыс хəбəрдар ирде,
мөселманнар бихəбəр ирде,
Шəһəре Казанның янында
орыш-тукыш булдыя.
Ул орышдин булмады, Казан шəһəрен алмады, –
Ошбу Зөя тагында кяфир кала салдыя.
Мөселманнар күрделəр, сорап-эзлəп белделəр, –
Ошбу безем йиремездер, кандин кəлдең, тидийа.
Кайдин кяфир кəлибсəн, монда мəкам кылыбсəн?
Кемдин рөхсəт алыбсəн? – диюбəн җиһад кылдыя.
Бар ирде бер мəрди-хода, исеме иде аның Чура
Күп кяфирне кырмага хода мəдад бирдийа.
Бар ирде бер ир үлмəс, исемен аның кемсə белмəс,
Шəһре Казанга кəлгүнчə кемсə күрмəс ирдийа.
Үлмəс белəн Əбүлгаликъ
йары ирде Җаббар халикъ,
Мөэминнəрнең үчене барыб алыр ирдийа...
Тиделəр аңа: Йə Чура, ирерсəн мəрди-хода!
Аллаһының хикмəтендəдер чарə,
бездəн урыска бəддога.
Килеп йитде Чура батыр,
динсез кяфир чадырда ятыр,
Чадыр эченə керүбəн, башын кисеп алдыя.
Ултырыб иде ашына, ашы йитде башына,
Ашы алдыннан кəтгүнчə, башы төште ашына.
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Гаклы юкдыр башында, күп халкы бар каршында;
Ник боермады бер башына –
уструг торың каршымда.
Кисде аның башыны, агызды һəм каныны,
Ул кяфирнең җаныны – җəһəннəмгə бирдия.
Тукыз йөз илле тукызда,
сычкан елы иде анда, –
Гакрəбнең икенче көнендə кяфир-урыс алдыя.

СЕБЕР КИТКƏН ЕГЕТ БƏЕТЕ
Ташаяктан сатып алдым
җыермалы ал читек, һай!
Моңайма, күңелем; сызланып,
безлəрне ятим итеп, һай –
Себерлəргə озаттылар,
кулларым ла богаулы,
Мөселманның бу җирлəрдə
гомерлəре санаулы.
Биек тауның башларында
бер башакта бер богдай, һай!
Бу кадəрле əрнүле итеп
ник яраткан бер ходай?
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Киң дөнья тар булды бəңа,
күңеллəрем сагышлы,
Төнгə керсəм йоклый алмыйм, –
төште кемнең каргышы?
Безгə биргəн ашларының ярмасы юк,
бик сыек, һай!
Еглыйм дисəм еглый алмыйм,
күңеллəрем бик боек.
Саесканнар оялаган
зинданыбыз башына,
Тагын нилəр төшəр икəн
безнең татар башына?

ҮГИ БАЛА КӨЕ
Өйдəн чыгып киткəн чакта,
Ашадым тары өйрəсен.
Фингə килеп картаерга
Ходай язган күрəсең.
Өйдəн чыгып киткəн чакта,
Атларыбыз тук иде.
Финдə гомер үтəр диеп
Уйлаганым юк иде.
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Өйдəн чыгып киткəн чакта,
Төшеп калды тезгенем.
Күрешкəндə еглап калды
Ике сеңелем, бер энем.
Өйдəн чыгып киткəн чакта,
Ишеклəрне япмадым.
Утыз сəнə Финдə торып,
Бер көн рəхəт тапмадым.

ТАТАР МӨҺАҖИРЕ БƏЕТЕ
Идел буен киң диделəр,
Тар икəнен сиздек без.
Мəҗбүр булдык таралырга,
Чəчелдек тə сибелдек.
Илебездəн сөрелгəчтəн,
Күп рəнҗүлəрне күрдек.
Таралыштык дөнья буйлап,
Каңгырашып казлар кебек.
Казак ягы, Төрекстанны
Эссе диеп сөенештек.
Мөгамлимлеккə керештек
Кинəнешеп, сөенешеп.
Җаек ягы, Сибер ягы –
Урманлык та тигезлектер.
Чəчелдек тə сибелдек без,
Монда җəбер бик күптер.
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Мəгърифəт орлыгын чəчтек
Төрекстан, Сибер, Кытайда.
Мəчет, мəдрəсəлəр салды
Татар углы япунда да.
Рəхмəт сүзен əйтсəлəр дə,
Мескеннəрдəн саналдык без.
Кыргый халык уллары дип,
Һəр көн саен каргалдык без.
Ана-йортның газизлеген
Дəрман беткəч кенə аңладык.
Тик соң инде, ул туфракка
Дəфен кылына алмабыз.
Əй кардəшем, миллəттəшем,
Йөрмə читтə - илеңə кайт!
Үз халкыңа хезмəтең кыйл,
Үз йортыңда азаның əйт!
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ТАРИХИ
ҖЫРЛАР
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ФАҖИГАИ КАЗАН
Моннан дүрт йөз еллар əүвəл
нинди заманнар бар иде –
Ятка хезмəт итми идек, үз ханыбыз бар иде.
Дошман дигəн бəдбəхетнең җирлəре бик тар иде,
Башкаларның кенəзенə безнең татар хан иде.
Урысларның арасыннан явыз Иванай чыкты:
Кулыбыздан Казанны алып, безне аяктан екты.
Мөселманнар арасында күркəм тереклек бетте,
Бу хəбəрне ишеткəч тə Иваннар килеп җитте.
Җир астына дары куеп, кальгабызны ваттылар;
Мəсҗедлəрне җимереп алып,
җир өстенə яптылар.
Оҗмах җирлəр күрделəр дə гаҗəплəнеп тордылар:
«Җəннəт җирдə торган икəн, кабəхəтлəр!» – диделəр.
Мəсҗедлəрнең башларына
кыңгыраулар тактылар,
Манарага тəре куеп, җиргə аунап кактылар,
Мөэмин-мөселман таифəсен
корбан итеп чалдылар,
Менə шунда күпме кеше мəрттə булып калдылар.
Мөселманнарны кырдылар,
хатыннарын суйдылар,
Җаек тавы итəгенə кярханəлəр кордылар.
Алтын-көмеш эзлəп, талап өерелеп йөрделəр,
Хəзинəгə ия булгач, тəгəрəшеп эчтелəр.
Менə шундый хəлебез, чак-чак калды җаныбыз,
Башкаларның файдасына китте безнең малыбыз.
Бетмəслəр татарлар, менə калкыр калганнар!
Əй ханымнар, калкыгыз, нигə артта калдыгыз?!
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Хатын-кызны мəсҗедлəргə куып кертеп,
Төннəр буе мыскыл итеп яттылар,
Таң алдыннан, толымнарын кискəннəн соң,
Тəре тагып урыс иленə озаттылар.
Аналардан аерып алган сабыйларны,
Чукындырып асрау итеп алдылар.
Карт-корларга, зəгыйфьлəргə рəнҗү салып,
Тере килеш кара гүргə салдылар.
Раббы əмере белəн сакландылар татарлар,
Иман əһле, калкыгыз, нигə мəрттə калдыгыз?!

ШƏҺРИ КАШАН
Кани караван вə аркушлар,
төягəн нəүгы комашлар,
Панаерларда тукташлар, шəһри Болгар базарына.
Шəһəр димə боны, билкə, билəнə калдымы илгə,
Искəндəрдəн мирас калды –
Билəр атлыг җиһангирга.
Шəһре Кашан җиһан гөшə,
олуг-кечек һөнəр пишə,
Алың бу мəдхе сез гүшə, биңзəер нурлуг көнəшə.
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Əһле Кашан – җиһан гөшə,
халайыкы һөнəр пишə,
Кеми сəуаг, кеми зəргəр, –
бу сүзə кыйлмаг əндишə.
Кашан ирде бөек кальга,
шəһри яри мөшфикъ халка,
Гадел кыйлды гидай байга, –
боны белең колак хилка.
Базаргянлəр бу көн Һиндтə,
Ярин-Хорасан, йə Кəшмирдə,
Сəяхлар күни кичлəрдə,
кунаклар дик олуг илдə.
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СӨЕМБИКƏ КИТЕП БАРА
Дүрт йөз ел буе ким-хурлыкта
Торсаң да син, əй Казан!
Сөембикə манараңда
Əйтелə бу көн азан.
Идел ага яр кагып,
Уңга-сулга чайкалып;
Ут көймəсе китеп бара
Сөембикəне алып.
Сөембикə ак яулыгын
Тоткан учлап кулына.
«Хуш, Казаным, каласың», – дип,
Үкереп елый буена.
Ия башын, түгə яшен,
Казанга таба карап:
«Миннəн башка ничек итеп
Көн итəрсез», – дип аяп.
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ТОТКЫН СӨЕМБИКƏ ҖЫРУЫ
Ничə еллар бу бинада ялгыз утыра башым,
Бер савыт су, бер телем икмəк –
бəнем ашаган ашым.
Күрмəмешдер ике күзем якты дөнья йөзени,
Көне-төне еглый-еглый бетте инде күз яшем.
Хəсрəт утының сөреме каплады күзлəреми,
Ут кабынган йөрəгемə, тышка да чыга аһым.
Аһ, насыйп булырмы бəңа якты дөньяны күрү?
Əллə бу зиндан эчендə чыгармы газиз җаным?
Катыйфəдəй яшел улуб тора микəн җир йөзе,
Яндырып бетердеме əллə аларны да дошманым.
Бакчаларда сандугачлар сайрый микəн əле дə,
Əллə аларны да тоткын итте микəн дошманым?!
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СӨЕМБИКƏ МАНАРАСЫ
1 шəкел
Һəр бинадан биек улып күклəргə чыкмыш башың,
Мин белəм белдермəсəң дə: агадыр күздəн яшең.
Бу хəлеңнəн шикаять кылды
синең һəрбер ташың, –
Кальбеме мең парə кылды шул гүзəл Хан мəсҗеде.
Бер заманда синдə намаз укыганнар хан иде,
Кауме татар һəм төрекнең мəскəне Казан иде.
Ул вакытны тасвир итсəк, ни гүзəл заман иде! –
Кальбеме мең парə кылды шул гүзəл Хан мəсҗеде.
Һəб кəлисə уртасында ялгызың калдың ничөн?
Илтифатың без татардан син бина алдың ничөн?
Əһле ислам кальбенə син хəсрəтне салдың ничөн?
Кальбеме мең парə кылды шул гүзəл Хан мəсҗеде.
Бер вакытта синдə торды əһле ислам гаскəре,
Шəүкəтең бетте бүгендə, калмады меңнəн бере.
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Башкаларның йире булды
ошбу көн ислам йире, –
Кальбеме мең парə кылды шул гүзəл Хан мəсҗеде.
Син өмид өзсəң дə бездəн – без өмидне өзмəдек,
Заһирəн түзсəк тə безлəр –
кальмебездəн түзмəдек.
Җаһил улган бер заманда кыйммəтеңне белмəдек,
Кальбеме мең парə кылды шул гүзəл Хан мəсҗеде.
2 шəкел
Əй манара, шатлан бүген –
шатлана торган көнең,
Чөнки синдə гает укый татар гаскəре бүген!
Əй манара, кайтты бүген иске шəүкəтең кире,
Тулы өметлəргə чумды бүген ислам гаскəре.
Əй манара, ач пəрдəңне, кара монда бер балкып,
Дошманнарның кулларыннан
алдык сине без тартып.
Һəр бинадан биек булып
күклəргə чыкмыш башың,
Инде аеңны куябыз, күктəн дə узсын башың.
Айлы манара янында Нурали дигəн мəсҗед,
Ай күңелгə илһам биреп тора, галəмгə нур чəчеп.
Яшə инде, та кыямəт төшмə хурлыкка тагын,
Шатландыр халкыңны һəм дə
Хан Сөембикəнең җанын!
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ХАН МƏСҖЕДЕ
3 шəкел
Һəр бинадан биек улуб,
күклəргə чыкмыш башың.
Абау Аллаһ-уф Аллаһ, татар ханнары кайда?
Татар ханнарын уйласам, була язам дивана.
Мин белəм белдермəсəң дə: агадыр,
агадыр канлы яшең.
Абау Аллаһ-уф Аллаһ, татар ханнары кайда?
Татар ханнарын уйласам, була язам дивана.
Бу хəлеңнəн шикаять кыйлды
синең һəрбер ташың.
Абау Аллаһ-уф Аллаһ, татар ханнары кайда?
Татар ханнарын уйласам, була язам дивана.
Кальбеме мең парə кыйлды
шул гүзəл хан мəсҗеде.
Абау Аллаһ-уф Аллаһ, татар ханнары кайда?
Татар ханнарын уйласам, була язам дивана.
Һəб кəлисə уртасында ялгызың калды нəчүн?
Абау Аллаһ-уф Аллаһ, татар ханнары кайда?
Татар ханнарын уйласам, була язам дивана.
Илтифатың без татардан син бина алдың ничүн?
Абау Аллаһ-уф Аллаһ, татар ханнары кайда?
Татар ханнарын уйласам, була язам дивана.
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МӘХӘББӘТ
ҖЫРЫ
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ХАН КЫЗЫ
– Хан кызы, ач ишегең, бəн керəем,
Сəнең буең зифа дирлəр, бəн күрəем.
– Бəнем буем зифалыгын сəн нидəрсəн?
Сазларда сары камыш күрмəймесəн?!
– Хан кызы, ач ишегең, бəн керəем,
Сəнең сачең кара дирлəр, бəн күрəем.
– Бəнем сачем каралыгын сəн нидəрсəн?
Базарларда кара ефəк күрмəйсемəн?!
– Хан кызы, ач ишегең, бəн керəем,
Сəнең кашың кара дирлəр, бəн күрəем.
– Бəнем кашым каралыгын сəн нидəрсəн?
Шəкертлəрдə кара калəм күрмəймесəн?!
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ДƏВАЛАУ ЫРЫМЫ†.
Җил белəн кергəн булса да,
урамнан кергəн булса да,
Бүре угына баскан булса да,
бозыктан иңгəн булса да –
Килгəн урынга китсеннəр
хасталары бу бəндəнең,
Шифа килсен тəннəренə.
тынычлансын җаннары да...
Капкаларыннан чыкканда
караганнар күзеңə лə,
Башка килеп йөрмəсен дип,
көл сипкəннəр эзеңə.
Җиде юлның чатында ла,
каргаганнар үзеңне.
Яман хəбəрлəр таратып,
саргайтканнар йөзеңне.
Йөзлеккə кадалган инəгə чəч кисəге уралган.
Тагын нинди кайгы керер бу бəндəгə урамнан?
Бозык ташлаган бəндəнең
йорты-җире тузгысын!
Явыз ниятле адəмнең кулы,
теле корысын...
Килгəн урынга китсеннəр
хасталары бу бəндəнең,
Шифа килсен тəннəренə,
тыныч калсын җаннары да...

†

Бозыкка юлыккан кыз баланы өшкергəндə көйлəп укыла торган бозык
кайтаргыч
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КЕЧКЕНƏ ДƏ ТӨШ КЕНƏ
Əлеге җыентык хакында һич арттырмыйча «кечкенə дə төш кенə»
дип əйтергə ярыйдыр.
Китап белəн танышып чыкканнан соң, аны төзүче, халкыбызның
тыюлы заманнар шаукымыннан онытылып торган җəүһəрлəрен
күңеллəрдə яңартып җибəрүченең үзе хакында белергə телəүчелəр дə
булыр, билгеле. Зур сəхнəлəрдə бу төр жанрга гомумəн урын булмаган
бер вакытта, аларны берəмтеклəп җыеп, күңел түрендə кадерлəп
саклаган һəм укучыларга да җиткерергə җөрьəт итə алан кеше кем икəн
соң ул?
Зəйнуллин Җəмил Габделхак улы, чыгышы белəн, гомерлəрен
халыкны укыту-агарту эшенə багышлаган мəгърифəтчелəр гаилəсеннəн. Аның əтисе Габделхак ага – үз төбəклəрендə дан тоткан Зəйнулла
мулла улы, җиде буынга кадəр мəгърифəт, дин юнəлешендə халыкка
хезмəт итүче муллалар, ишаннар нəселеннəн булган. Əнисе Маһибəдəр
ханым Хəлиулла кызы да зыялы гаилəдə тəрбия алган. Аның ата49

бабалары укымышлы кешелəр булган, сəүдə иткəннəр, матур итеп
төрле-төрле уен коралларында уйнаганнар. Укымышлылык, җыр-моң
сөю, музыкага һəвəслек кебек асыл сыйфатлар Маһибəдəр ханымда да
нəселдəн килə.
Менə шулай, борынгы мирасыбызга мəхəббəт Җəмилнең күңеленə гаилəдə үк салынган, күрəсең.
Җəмил Зəйнуллин Казан университетының Халыкара мөнəсəбəтлəр, тарих һəм көнчыгышны өйрəнү институтында гарəп филологиясе
кафедрасы мөдире. Гарəп дөньясының төрле төбəклəрендə тел белгече
булып эшлəгəн, танылган дəүлəт эшлеклелəре, сəясəтчелəр, галимнəр,
мəдəният һəм дин хезмəткəрлəре белəн якыннан аралашкан, шул
иллəрдə яшəгəн халыкларның əдəбияты, сəнгате белəн танышкан, шул
ук вакытта татар мəдəниятен танытуга да өлеш керткəн, вакытлы
матбугат сəхифəлəрендə, тамашачылар алдында да чыгышлар ясаган
галим ул.
Теллəр белгече, филолог-галим, педагог, фольклорчы һəм төрле
жанрдагы музыкаль əсəрлəрне җиренə җиткереп башкаручы... Җиде
төсне җыеп алган ак төс кебек, Җəмил дə үзендə бик күп асыл
сыйфатларны бергə туплаган.
Нур өстенə нур дигəндəй, халкыбызның тарихи язуын өйрəнүчелəр өчен берничə дəреслек язган һəм бу изге эшне армый-талмый
бүген дə дəвам итүче автор да əле ул.
Җəмил əфəнде үзе туплаган хəзинəне халкыбызга ирештерүдə дə
зур тырышлык куя. Аның «Борынгы моңнар» программасы Татарстан
радио-телевидениесе аша тамашачыга аерым бер цикл буларак тəкъдим
ителде.
Татар мəдəниятендə зур бер катламны тəшкил итүче бу борынгы
мирасыбызны кечкенə генə бер китапка сыйдырып бетерү мөмкин
түгел, əлбəттə. Китапның əһəмиятен дə, кыйммəтен дə вакыт үзе
билгелəр, мөгаен. Лəкин шунысын əйтми калу ярамастыр: моңарчы
татар тарихында мөнəҗəтлəр, бəетлəр, җыруларның бу рəвешле бергə
тупланып, ноталары белəн нəшриятта басылып чыкканы юк иде əле.
«Бер карлыгач яз ясамый», дилəр. Əмма шушындый изге эшкə юл
яручы беренче карлыгачларның əһəмияте бəялəп бетергесез. Авторга
килəчəктə дə иҗат уңышлары телик, яңадан-яңа һəм берсеннəн-берсе
кызыклырак хезмəтлəре белəн укучыларыбызны килəчəктə дə
сөендерер əле ул дигəн өметтə калыйк.
Марсель Бакиров,
Казан университеты профессоры.
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СҮЗЛЕК
Йə Рəсүлем!
Сальляллаһи галəйкə – Аллаһ сиңа рəхмəтле булсын, синнəн
разый булсын. Мостафа – сайлап алынган (Аллаһ тарафыннан).
Хəтем əннəбийə – соңгы пəйгамбəр. Шəфəгатьче – яклаучы,
арадашчы. Хабибе – сөеклесе, яратканы. Табибе – дəвалаучысы. Йад
итте – искə алды, искə төшерде.
Аллаһ дию-дию
Датлы – татлы. Тути – тут агачының. Деллəре – йөрəклəре,
күңеллəре, теллəре. Багының – бакчасының. Йийүб – ашап, тукланып,
ризаланып. Нəби – пəйгамбəр. Хөллə – кием, чапан. Сачар – чəчəр,
таратыр. Сөбханаллаһ – Аллаһыга дан, рəхмəт.
Вəйселкарани
Вəйселкарани – Коръəн кушканны үтəүче мəгънəсендə. Гасасы –
таягы, таякчыгы. Илкендə – кулында. Камəре – билбавы, путасы. Вар –
бар. Зикре – хəтер, истə тоту, искə алу. Датлы – татлы, тəмле.
Вəйселсолтани – чүл хуҗасы, сакчысы. Касды – телəге, уе. Хирка – чүл
гарəплəренең киеме (чапанга охшатып тегелгəн).
Мəрхəбə
Мəрхəбə – хуш килəсең, сəлам. Нуре гайни – күз нуры. Җəддүл
Хөсəйни – Хөсəеннең бабасы. Күн шафигый – җитəкче, яклаучы бул.
Йа хабиби – йə сөеклем, яраткан затым. Йəүмə хəшри вəҗтимагый –
очрашу, бергə җыелу көнендə. Раббəна сальли галə мəн – əй
Раббыбыз, һəрберебезгə шəфкатьле булсаң иде. Хəлли фи хəйрил
бəкаи – безне мəңге үз яхшылыгыңнан ташламасаң иде. Вə галə əлин –
барысының да, барчаның да. Вə сахбин – иярүчелəрнең, сəхабəлəрнең
дə. Мə сагə лиллаһи – Аллаһ тарафыннан рөхсəт ителгəн изге эшлəргə.
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Раббыга мəдхия
Мəдхия – мактау. Хəмде – мактау, дан җырлау, рəхмəт əйтү.
Мөэмин – ислам динендəге кеше, хак диндəге кеше. Йаһу – йə Рабби
мəгънəсендə. Хыйфыз – яклап, саклап. Көфер-шəрик – динсезлек, күп
аллага ышанучанлык. Мөкатдəс – изге. Җөмлəдəн ахыр –
барысыннан да соң. Əфзаль – иң яхшы. Хəдисе – сүзе. Китабың –
«Коръəн» мəгънəсен белдерə. Иман əһле – иманлылар, динлелəр, хак
диндəге кешелəр. Нигъмəтең – яхшылыгың, ризыгың. Делебездə –
йөрəгебездə, телебездə. Дəхи фигыль гамəлебездə – һəм эшебез,
гамəлебез белəн. Нəкъсы улса да – җитешсезлеге, кимчелеге булса да.
Гайса көе
Кадийр – көчле, бар нəрсəгə дə көче җитүче; Аллаһ Тəгалə. Йад
кылдия – искə төште. Гизлəп – яшереп. Мəүлем – Раббым. Агырлап –
олылап, хөрмəтлəп. Гыйта – бүлəк. Хасс кол ирде мəүлегə –
Аллаһының үз колы иде. Инҗил гыйта бирдия – Инҗил китабын
бүлəк итте. Сəүче – гөнаһлы. Талак бирде – аерылды, аерды. Кадəм
орды – аяк басты, атлады, кереште. Гакбегə – соңгы эшкə. Тагат
кыйлды – буйсынды. Уйаг – уяу. Əнбиялəр – пəйгамбəрлəр. Кайу
əйүгə – кайсы өйгə. Пəнд – киңəш. Келим тунын – кəфенлек. Йимеш
йитдең – ашыйсы ашалды, яшисе яшəлде. Тидийа –диде, дип əйтте.
Кубдылар – тордылар. Йандийа – күчтелəр.
Укы Коръəн илə намаз
Кателгəнче – үлемгə дучар иткəнче, җаныңны алганчы.
Əһлеңнəн – якыннарыңнан, туганнарыңнан. Əфрак – кəфенлек
мəгънəсендə. Хакка – Аллаһыга.
Касыйдəи шəрифə
Вөҗүдем – барлыгым яшəвем. Җөмлəсе – барысы, бөтенесе.
Гыйсъян – буйсынмау. Нə хəйр, нə ихсан – бернинди яхшылык та юк.
Гыйфран – гафу итү. Халаек – кешелəр. Заһид – начар эшлəрдəн азат
булган кеше, аскет. Габид – кол, буйсынган зат. Суфи – гыйбадəт,
яхшы эшлəр белəн генə мəшгуль кеше. Мөршид – дөрес юл
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күрсəтүче. Гайан кыйлгай – күрсəтə, таныта. Зөһдин бəйан кыйлгай –
пакълеген, дөрес, туры юлдан баруын күрсəтə, таныта. Гамəллеклəр –
эше, гамəле булганнар. Аман – тыныч, хəвефсез. Фазлың –
яхшылыгың, игелегең. Кəррə гадълең – кабат гаделлегең белəн,
кабатланып торган гаделлегең белəн. Лəхет – гүр. Ушал көн – шул
көнне. Сəвенерсəң – сөенерсең. Нəгяһ – шул чагында. Камуг – барча,
барлык. Йаранлары йанды – дуслары, иптəшлəре күчте.
Мөхəммəт пəйгамбəргə мəдхия
1 шəкел
Əссалəтү, вəссəлəмү галəйкə, йə Рəсүлүллаһ – яхшы телəклəр
сиңа ирешсен, əй аллаһының илчесе. Хəбибаллаһ – Аллаһының
сөеклесе. Нəбиаллаһ – Аллаһының пəйгамбəре. Хəйрə халикыйллаһ –
Аллаһының олуг вə яхшы заты. Нуре гаршеллаһ – Аллаһының күктəге
тəхете нуры. Галəйкə - сиңа. Сахибə кабə куатəйни – олуг нигъмəт
бирүченең (Аллаһының) бик якын дусты. Əшрəфүл мөрсəлийнə –
җибəрелгəннəрнең (ягъни пəйгамбəрлəрнең) иң бөеге, олугы. Галə
əлиһи, вə əсхабиһи əҗмəгыйн – барлык якыннарына һəм
иярченнəренə (көрəштəшлəренə, дусларына). Вəлхəмделиллəһи – һəм
Аллаһыга мактау. Раббелгалəмийн – дөньялар хуҗасы – Раббысына.
Бирəхмəтикə – синең шəфкатең, миһербанлылыгың, рəхмəтең белəн.
Əрхамəр-рəхимийн – иң шəфкатьле, һəм миһербанлыларның да
шəфкатьлерəге, миһербанлырагы.
2 шəкел
Шəфигаль өммəт – өммəтенең яклаучысы, сакчысы. Кəшифəл
гоммəт – кайгы-хəсрəттəн коткаручы. Əшрəфəл бəдрү – иң якты,
тулган ай. Галəйна – безгə, безнең өчен. Фи əхтəфəт минһул будур –
һəм тулган айның нурлары сине урап алган. Мислə хөсникə – синең
яхшылыгың, күркəмлегең кебек (сыйфатларны). Мə рəэйнə катту – əле
күргəнебез юк иде, беркайчан да күрмəдек. Вəҗəһəс сорур – шат йөз,
шатлыклы, ачык, якты йөз (чырай). Əнтə бəдрүн – тулган ай син.
Иксийр – 1. Шифалы тамчы. 2. Эликсир. Галийүн – бөек, олуг. Мисбах –
яктылык чыганагы, яктырткыч. Содур – күңеллəр (күкрəклəр). Хабиби –
сөекле, яраткан. Горвасəл хафикайн – көнбатышның да, көнчыгышның
да гөле. Муəййəд – ярдəм итүче, хəлне аңлаучы. Мумəҗҗəд – иң олы,
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иң бөек зат, мəңгелек данга лаек зат. Имамү кыйблатəйн – ике
кыйбланың да имамы, ягъни Мəккəнең һəм Əл Кодеснең
(Иерусалимның да). Фи мəганикəл əнгамү кад тəбəддəт хайрийнə –
синең бөек, олуг, күркəм сыйфатларың адашкан, югалып калган,
кыенлыкка очраганнар өчен туры юл булып тора. Лиррүсүли хитамүн –
илчелəрнең (пəйгамбəрлəрнең) соңгысы. Лил-мəүлə шəкүрүн – иң
зыялыларның да иң рəхмəтлесе. Габдүкəл мискинү – синең мескен
колың. Йəрҗү – ялвара, сорый, үтенə. Фазлəкəл җəмал – синең күркəм,
матур сыйфатың, игелегең... Гафирү- кичерүче, гафу итүче.
Хəзрəтлəр мөнəҗəте
Сөннəт – тиешле. Аһ дəрига – ни үкенеч. Хублары – яхшылары,
олы затлары, зыялылары. Тугды исə – тугач ук, тууы белəн. Матəм
тотты – кайгы тотты. Сабыр-җəмил – күркəм сабырлык. Гыйшрəт
– кəефлəнде, лəззəт тапты. Нух Нəби – Нух пəйгамбəр. Фəүзе-нəҗат
кыйлгыл – коткар, саклап кал.ярдəм бир. Юныс нəби – Юныс
пəйгамбəр. Эчрə – эчендə. Истикамəт – тугрылык, дөреслек;
намуслылык. Ягъкуб нəби – Якуб пəйгамбəр. Сыйддикъ – турылыклы,
дөрес юлдан баручы. Фəхре – горурлыгы, иң олысы, даны. Йəзид
кауме – Гали хəзрəт үлгəннəн соң гарəп халифатында хəкимияткə
килүчелəр (Йəзидилəр). Кəрбəлə – Гыйрактагы шəһəр исеме. Бу
шəһəрдə Гали хəзрəтнең Хөсəен һəм Габбас исемле уллары күмелгəн.
Алар Сүрия хакиме Йəзид ибне Мугавий тарафыннан үтерелгəннəр
дип фараз ителə. Чаһар йарлар – дүрт иярчен (Мөхəммəт
пəйгамбəрнең дуслары, көрəштəшлəре, дəвамчылары – Əбү Бəкер,
Гомəр, Госман, Гали).
Əҗəллəргə дəвалар юк...
Дидарыңны – йөзеңне. Бакый – мəңгелек. Кəүсəр – җəннəттəге
елга исеме. Фирдəвеси җəннəт – җəннəт бакчасы.
Əлвидаг
Əлвидаг – саубуллашу, озату. Шəһри рəхмəт – рəхмəт, шəфкать
ае. Мəлəик – фəрештəлəр. Чуглашырлар – сайрашырлар. Зəйн улыб –
матурланып, бизəлеп. Җөмлə мəсҗедлəр – барлык мəчетлəр. Вə
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тəравих – Рамазан аенда һəркич укыла торган егерме рəкəгать намаз.
Зикре тəсбих – Аллаһы тəгалəне кимчелеклəрдəн пакълəп искə алу.
Аять-аять бəйинат – өлеш-өлеш, ачык һə аңлаешлы аятьлəр булып.
Хасəнəтлəр – яхшылыклар, күркəмлеклəр. Тəшриф – олылау, зурлау.
Сəйедат – олуглык, бөеклек. Җөмлəдерлү – барысы да, барысы бергə.
Нурдин табак – нур шикелле, нурга охшаш. Сонарлар – сакларлар.
Гофран – гафу итү, кичерү. Мөхəммəт өммəтирсəң – Мөхəммəт
динендəсең. Ихсан – яхшылык, миһербанлылык.
Алты бармак
Пəс – соңыннан, азактан. Нə истəрсəң – нəрсə телəсəң. Уийрам
хаҗəт рəүа – нəфеснең яман икəнлеген ачык бел мəгънəсендə. Рəфыг
улды хиҗаб – пəрдəне күтəрде, ачты. Нуре кодəс – изге, мөбəрак нур.
Сачылды – чəчелде. Канəдин орды – канаты белəн кагылды, сукты.
Күркесе – матурлыгы. Əтайиб – иң яхшы. Сөйлəдеке – сөйлəгəне,
əйткəне. Хөллəлəр – матур киемнəр, чапаннар.
Ахирəт көне
Һиммəте – бөек уй-телəк, ният. Шəфəгать кыйлсын –
җитəклəсен, җитəкче булсын. Хабибем – сөеклем, яратканым. Мəлгунь –
лəгънəт укылган, каргалган. Мөнкир, Нəкир – үлем фəрештəлəренең
исемнəре.
Аһ дəрига
Дəрига – ни үкенеч, ни аяныч. Һəрнə - барысы да, бөтенесе дə,
һəрнəрсə. Хасыйл – бар булу, барлыкка килү. Дəгъвалы – гаепле,
ярамас, бəхəсле. Милкем – байлыгым. Залим – җəберлəүче,
шəфкатьсез кеше. Гыйш-гыйшрəт – ашап-эчеп, кəефлəнеп вакыт
уздыру. Вафа кыйлмас – сүзендə тормас, ярдəм итмəс. Гакыл ирсəң –
акыллы булсаң, акылың булса. Мəүте каблə – үлмəстəн борын,
үлгəнчегə кадəр. Сари – ияреп йөрү, кушканча эшлəү. Тагатларын –
буйсынуларын. Пинһан кыйлур – яшерер. Кəси – кеше, кемдер, кем дə
булса. Тагат кыйлгыл – буйсын, тыңла. Рия – кылану, икейөзле булу.
Гыйсъян карышу, буйсынмау, баш тарту.
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Кыйссаи Авык
Юл үзрə – юл буенда, юл янында. Авык – чүлдə яши торган газəл
(кəҗəлəр токымыннан). Кяфир – ислам динендə булмаган кеше.
Сəвеклүк – сөекле. Разын əйтүр – телəген əйтер, белдерер. Җадуа –
күрəзə, сихер. Җадуалыклар – күрəзəчелек, сихерчелек. Кателлəнүрсəн –
өзгəлəнəсең, бар көчеңə тырышасың. Өнүн – тавышын, авазын. Кечүчүк
угланнары – кечкенə уллары, балалары. Баек – ачык. Эйүнə – өенə.
Кайра килсен – кире борылып килсен, кайтып килсен. Фасыйх делен –
матур телен. Мəңзен – йөзен. Күксүмдəге – күкрəгемдəге. Илкүмүздəн –
кулыбыздан. Кəндү – үзе. Разын – телəген. Кубубəн – торып, кубып.
Имүң – имегез. Нитəк – ничек итеп. Икелəсе – икесе. Калуң – калыгыз.
Кузыларым – балаларым, бəтилəрем. Шəфəгать итү – җитəкче булу,
яклаучы булу. Икселмəз – киселмəс, өзелмəс. Əйгел – əйт əле. Илəн –
белəн. Хадыр булды – əзер булды. Дəкүл – түгел. Тийүр – дияр. Тагга –
тауга. Буйуңны йөккə – үзеңне аның урынына куй. Килмəз ирсə –
килмəгəн очракта, əгəр килмəсə. Баек белəм – ачык белəм. Катигъ
хаҗəт кыйлур – катгый итеп талəп куйды. Күзен тикүб – күз нурын
түгеп, күзен арытып. Бакуб – карап. Кайра бакуб – кире карап, яңадан
əйлəнеп карап. Ушал ийшə – шул рəвештə. Атдаен – аттан төшү
(югарыдан төшү). Без тик – безнең кебек, бездəй. Йөзен орды – башын
иде, ишарəлəде. Ике пучук (яки бучук) – ике буй үлчəмендə. Түкəл – юан,
симез, үз-үзеннəн канəгать мəгънəсендə. Шам халкы – Сүрия халкы.
Шəһадəтне килтерүр – таныклык китерер, таныр.
Бəйте Шəһри Казан
Бөлекнең – буйсындырылуның, басып алуның. Кəлүбəн – килеп.
Газилары – олы, асыл затлары, зыялылары. Кямиллəре чук иде –
булдыклы, зыялы, укымышлы кешелəре күп иде. Җиһан – дөнья, илкөн. Мөнəүвəр – яктыртылган, яктылыклы; гыйлемле затлары күп иде
мəгънəсендə. Җəүер-җəфа – җəбер-җəфа. Мөрид-мөршид – дөреслеккə,
тугрылыкка, яхшылыкка өндəүчелəр, юл күрсəтеп баручылар. Хуб –
яхшы. Пəст – түбəн дəрəҗəле, надан, караңгы. Мүəннəс дəгүлмүсəн –
хатын-кыз җенесендə түгелме син. Монча – бу кадəр. Халаек – кешелəр,
халык. Вəли – хуҗа, асыл зат. Шəһадəтдəр тапдыя – шəһит булдылар,
үтерелделəр. Бихəбəр – белмилəр, белми иде. Орыш-тукыш – сугышкырыш. Кандин кəлдең – кайдан килдең. Кəлибсəн – син килдең. Мəкам
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кылыбсəн – урнаштың, килеп утырдың, җиргə хуҗа булдың. Диюбəн –
дип. Җиһад – сугыш. Мəрди хода – ходаның ир-ат җенесендəге бəндəсе,
ир-егет. Мəдад – ярдəм. Кəлгүнчə кемсə күрмəс – килеп җиткəнче
һичкем күрмəде. Тиделəр аңа – аңа əйттелəр. Чадырда – чатырда.
Кəтгүнчə – киткəнче. Уструг – биредə «үрə катып басып тор»
мəгънəсендə булса кирəк. Гакрəб – чаян (ай исеме).
Фаҗигаи Казан
Таифəсен – төркемен, халкын. Кярханəлəр – тəн белəн сату итеп
көн күрү йортлары.
Шəһри Кашан
Аркушлар – кəрван əйдəүчелəр. Нəүгы – төрле, сортлы. Комашлар – тукымалар. Панаерлар – ярминкəлəр. Билкə – хаким. Атлыг –
исемле. Җиһан гөшə – дөнъяның чагылышы, көзгесе мəгънəсендə.
Олуг-кечек – олысы-кечесе. Һөнəр пишə – һөнəрле, һөнəр иясе. Мəдхе –
мактау. Гүшə – колака. Биңзəер нурлы көнəшə – кояш нурына охшар.
Кеми сəуаг – кайсы корыч эретүче. Зəргəр – алтын-көмештəн бизəнү
əйберлəре ясаучы, ювелир. Əндишə – (кыйлма əндишə) шиклəнмə.
Кальга – кала, ныгытма, крепость. Мөшфикъ халка – игелекле,
шəфкатьле халкы. Гидай – ярлы, фəкыйрь, мескен. Хилка – түгəрəк алка
таккан, алкалы (кол мəгънəсендə). Базиргəн яки базаргян – сəүдəгəр.
Ярин – иртəгə, иртəгесе көндə. Сəяхлар – сəяхəтчелəр, килүчелəр.
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Тоткын Сөембикə җыруы
Катыйфəдəй – хəтфəдəй. Улуб – булып.
Сөембикə манарасы
1 шəкел
Шикаять кылды – зарланды, əрнеде. Кальбеме – күңелемне,
йөрəгемне. Мəскəне – торган, яшəгəн урыны, җире. Һəб (һəп) кəлисə гел чиркəүлəр. Əһле ислам – ислам динендəге халык. Шəүкəт – көчкуəт, бөеклек. Йире – җире. Заһирəн түзсəк тə безлəр - тыштан гына
түзсəк тə, түзгəн сыман булып күренсəк тə. Кальмебездəн –
күңелебез, йөрəгебез белəн. Җаһил улган бер заманда – караңгылыкка
чумган бер вакытта, заманда; наданлык сөреме белəн капланган бер
чорда.
2 шəкел
Шəүкəтең – бөеклегең. Та кыямəт – кыямəткə кадəр.
Хан кызы
Нидəрсəн – нəрсə өчен. Күрсəң нишлəрсең, нигə күрергə
мəгънəсендə.
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АҢЛАТМА ҺƏМ ИСКƏРМƏЛƏР
«Вəйселкарани» – Төрки халыклар арасында, шул исəптəн татарларда да, киң таралган əсəр.
«Мəрхəбə» – Мөхəммəт пəйгамбəрнең туган аенда күмəклəп
башкарыла торган əсəр. «Салават əйтү»нең бер шəкеле.
«Əлвидаг» – Рамазан аенда күмəклəп башкарыла торган əсəр. Бу
əсəрнең көйлəп башкарылышы төрле төбəклəрдə төрлечə. Җыентыкта
аның Иске Кади авылындагы шəкеле бирелде.
«Касыйдаи шəрифə» – Ш. Суфыйның бу əсəре Николай Чернышевский кулъязмасыннан күчереп алынды (ЦГАЛИ, Мəскəү, фонд -1).
«Укы, Коръəн илə намаз» – Безгə бу əсəрнең ике төрле көе
мəгълүм. Җыентыкта бер генə шəкеле тəкъдим ителə.
«Алты бармак» – Əсəрнең тексты Н.Г. Чернышевский кулъязмасыннан күчерелде. Көе Чирмешəн районы Иске Кади авылында
Г. Зəйнуллиннан язып алынды.
«Себер киткəн егет» яки «Каторжан бəете» – Үзбəкстанның Кукан
шəһəрендə яшəүче пенсиядəге укытучы М. Зəйнуллиннан язып алынды.
Мөхəммəт ага Зəйнуллин Татарстанда туып үскəн (1898–1970).
Заманының танылган мəдрəсəлəрендə (Кизлəү, Мөхəммəдия) һəм
«Учительская школа»да (Чистайда) белем алган. Сəнəкчелəр фетнəсе
вакытында һəм соңыннан кызыллар тарафыннан җəзалауларга дучар
ителгəн. Урта Азиядə мөгаллимлек иткəн, җаваплы эшлəрдə эшлəгəн.
Төрки кардəшлəребезне мəгърифəтле итүгə зур хезмəт куйган, гомере
буена татар мəдəниятен, сəнгатен, əдəбиятын төрки халыклар арасында
танытуга, пропагандалауга тырышып хезмəт иткəн Мөхəммəт ага Кукан
шəһəрендə 1970 елда вафат булды. Хатыны һəм улы да фаҗигале
рəвештə шунда һəлак булалар.
«Фаҗигаи Казан» – Көе дə, тексты да Иске Кади авылында
Габдрахман ага Вəлиуллиннан язып алынды. Əсəрнең «Ханумнар,
калкыгыз!» исемле шəкеле дə бар. Бу турыда фольклорчы-галим Риф
Мөхəммəтҗанов «Шəһри Казан» газетасында бастырып чыгарган иде.
Əсəрнең соңгы ике куплеты еглау-сыктау төсмере белəн башкарыла.
«Сөембикə манарасы» – 1918 елда татарлар арасында яратып
җырланган. Аның көе халыкныкы. Бу бəетнең берничə шəкеле бар.
Җыентыкка өч шəкеле кертелде. М. Гафури халык сүзлəренə таянып, үз
шəкелен иҗат иткəн.
«Сөембикə китеп бара» – Əсəрнең көе фин җирендə яшəүче
миллəттəшлəребездəн язып алынды. Тəфсиллерəк мəгълүматны «Татар
халык иҗаты» мəҗмүгасенең «Тарихи һəм лирик җырлар» китабыннан
табарга мөмкин (Казан, 1988, 39 б.).
59

«Тоткын Сөембикə җыруы» – Финляндиядəге татарлар аны безгə
мəгълүм «Тəфтилəү» көенə күмəклəп башкаралар. Текстын «Тарихи һəм
лирик җырлар» китабыннан карагыз (Казан, 1988, 40 б.).
«Хан кызы» – Бу җырның көен Чирмешəн районы Яңа Кади
авылында Суфиян бабайдан язып алдык. «Хан кызы» турындагы
тулырак мəгълүматны «Тарихи һəм лирик җырлар» китабыннан карагыз
(Казан, 1988, 216 б.).
«Шəһри Кашан» текстны башлап өйрəнүче һəм гамəлгə кертүче –
галим Марсель Бакиров. Əсəр бик сузынкы итеп, мəкамгə якынайтып
көйлəнелə. Көйгə салып беренче тапкыр басыла.
«Бəйте Шəһри Казан» – Бу əсəрнең тексты Каюм Насыйриның
«Моңарчы басылмаган əсəрлəр» исемле китабыннан алынды (Казан,
1926). Көйгə салып беренче тапкыр бирелə.
«Үги бала бəете» – Шигырьнең исеме юк, биредə ул шартлы
рəвештə «Үги бала көе» исеме белəн бирелде. Авторы – гомерен фин
җирендə уздырган, лəкин туган илен, туган җирен сагынып яшəгəн
Хəсəн Хəмидулла. Текстны Хельсинкида яшəүче Фазыйлə ханым
Насретдин архивында саклана торган Хəсəн Хəмидулланың шигырь
тупламасыннан күчереп алдык.
Шигырьнең бу көй белəн башкарылышын Хельсинкида яшəүче
миллəттəшебез Нурмөхəммəт ага Самəрханнан ишеттек.
«Тəравих тəсбихе»нең көен əтиебез Габделхак Зəйнуллиннан отып
алган идек.
«Дəвалау ырымы» – Бу йола салмак кына башлана, соңгарак
тизлəтелгəн темпта, төрле авазлар белəн тулыландырып башкарыла.
Иске Кади авылында Фатыйма əби Шəриповадан язып алынды.
«Татар мөһаҗире бəете» – Бу бəетне Ташкент шəһəрендə
Заһретдин бабайдан күчереп алган идек. Ə ул аны Казагыстанның
Шымкент (Чимкент) шəһəрендə тапкан булган. Берничə куплетын
Ташкентта яшəүче галим Мидхəт ага Булатовтан язып алдык.
«Кыйссаи Авык» – Н.Г. Чернышевский кулъязмасыннан күчереп
алынды. Галимнəр фикеренчə, бу əсəр 14–15 йөзлəрдə иҗат ителгəн
(Татар əдəбияты тарихы. Алты томда. 1 том. Казан, 1984, 119 б.).
«Салават əйтү» – халык арасында төрлечə башкарыла: салмак
кына көй белəн, укыган сымак яки билгеле бер борынгырак халык көенə
дə əйтелə. Мəскəү шəһəрендə безгə «Салават əйтү»нең Габдулла
Тукайның «Туган тел» шигыре көенə башкарылуын ишетергə дə туры
килде. Аны Гөлмиҗамал апа Ризванова башкарган иде.
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