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Аңлатма язуы 

Бу көнгә кадәр татар филологиясе яки тюркология факуль
тетларында булсын, гомумән әдәбият белемендә булсын, мөстә-
кыйль дисциплина буларак дини-суфичыл әдәбиятның өйрәнел-
мәве кызганыч хәл. Фәндә махсус хәзерлекле белгечләр җитмәү 
аркасында әдәбиятыбызның зур һәм бай катламы күтәрелми ята. 
Урта гасырлардан алып ХХ йөз башына кадәр яшәп, халкыбыз-
ның иманын һәм рухын ныгытуга хезмәт иткән дини эчтәлекле 
нәфис әдәбиятны җентекләп өйрәнү – көн кадагына куелган мәсь-
әләләрнең берсе. Татар халкының бу бай мирасын өйрәнү өлкә-
сендә дә алга китеш булачак һәм әлеге мирас бүгенге укучыга 
килеп ирешәчәк, дип өмет итәбез. Шул уңайдан татар филоло-
гиясе яки тюркология факультетларында махсус курс итеп яки 
факультатив рәвештә «Төрки-татар дини-суфи рухлы әдәбият» 
курсын укытуның актуальлеге күзгә ташлана. Тәкьдим ителә тор-
ган дәреслекнең төп максаты – төрки-татар телендә язылган дини–
суфичыл әдәбиятның төп үзенчәлекләренә игътибарны юнәлтү, 
аның киң таралган жанрларын үрнәкләре белән берлектә аңлату. 
Моның өчен студентларның «Татар әдәбияты тарихы» курсы 
буенча борынгы  чорны, урта гасырлар һәм XIX – XX йөз башы 
әдәбиятын  җитәрлек дәрәҗәдә үзләштерүе мөһим, бу яңа курс 
татар әдәбияты тарихы, әдәбият белеме буенча алынган белем-
нәргә таяна һәм аларны тирәнәйтүгә хезмәт итә. 

Курс унике дәрестән тора. Һәр дәрес азагында биремнәр һәм 
сораулар бирелә. Кушымтада кайбер жанрларга үрнәк итеп әдәби 
текстлар китерелә.  
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Беренче дәрес 

Дини-суфи рухлы әдәбиятка гомуми күзәтү 

Төрки-татар әдәбиятының тарихына күз салсаң, анда зур бер 
катлам, «күтәрелмәгән чирәм» булып, дини-суфичыл әсәрләр 
ятуын күрәсең. Шулай булмый да хәле юк, татар халкы ХХ гасыр 
башына кадәр мөселман Көнчыгышы мәдәни, гыйльми, әдәби, 
фәлсәфи традицияләре кысасында яшәде, аның иң күренекле 
әдипләре һәм галимнәре ислам һәм тасаувыф (суфичылык) тәгъ-
лиматының көчле йогынтысы астында әсәрләр иҗат итте. 

Төрки-татар дини әдәбияты – Идел буе Болгар дәүләтендә 
ислам дине рәсми рәвештә кабул ителгәннән соң барлыкка килгән 
әдәбият. Ул буш урында тумаган, ә бәлки үзенә кадәр яшәгән 
борынгы төрки мәдәниятләр нигезендә һәм гомумислам куль-
турасы эчендә формалашкан. Ислам һәм тасаувыф гасырлар буе 
төрки кабилә һәм халыкларны берләштерүче әһәмиятле фактор-
лар булып торды. Татар дини-суфи әдәбиятның төп чыганаклары 
булып төрки-татар рухи мәдәнияте, ислам дине һәм тасаувыф 
тора. Шуңа күрә әдип һәм шагыйрьләр, төрки-татар теленең һәм 
әдәбиятының мөмкинлекләреннән, традицияләреннән файдала-
нып, үз әсәрләрендә иман һәм дини-суфичыл инанычлар 
системасын уртага куйдылар. «Рәсми дин белән бергә безнең 
татарлар арасында, бик борынгы заманнардан ук алып, 
тасаувыф әдәбияты да таралды. Шуның өчен үзебезнең дини 
әдәбиятыбызда суфилыкның бик көчле тәэсирен күрәбез», – дип 
язганнар иде узган гасыр галимнәре Г. Рәхим, Г. Газиз1. 

Хәзерге вакытта мөселман әдәбиятлары тарихын өйрәнү-
челәр тасаувыф поэзиясенең һәм гомумән бу дини-фәлсәфи юнә-
лешнең этик-эстетик проблемаларына зуррак игътибар бирә 
башладылар. Чөнки Газали, Әнсари, Фәраби, Сәнаи, Гаттар, 
Руми, Җами һәм башка бик күп урта гасыр акыл ияләренең, 
поэтик сүз осталарының төп идея кыйбласы суфичылык булган 
икән, димәк, динилек, аскетлык һәм мистика белән бергә тасау-
выф үзенең нигезендә үзенчәлекле эстетик чыганакка, илһам 
чишмәсенә дә ия дигән сүз. Гәрчә суфичылык, гносеология, 

1 Рәхим Г., Газиз Г. Татар әдәбияты тарихы. Феодализм дәвере. 
Икенче басма. – Казан, 1925. Б. 149.



5 

онтология, космология, космогония өлкәләрендә мистика рам-
каларыннан чыгып, дөньяны фәнни төшендерә-аңлата алмаса да, 
этика һәм эстетика өлкәсендә ул күтәргән идеяләр примитив һәм 
мистик дип аталып кына, чыгарып ташлана алмый әле, алар 
белән хисаплашмыйча булмый. Теге яки бу мөселман шагыйре-
нең суфичылык белән бәйләнешен күрмәмешкә салышу яки аны 
«тарихи чикләнгәнлек» белән аңлатырга тырышу заманы акрын-
лап узып бара. Бүген әдәбият тарихына яңача якын килергә, 
дини-суфи рухлы әдәбиятны дөрес итеп аңларга һәм аңлатырга 
кирәклеге мәсьәләсе көн кадагында тора. 

Тасаувыф тарихының беренче чорларында әдәби яктан 
игътибарны җәлеп итәрдәй әсәрләр язылмый диярлек, беренче 
суфилар дини һәм мистик хис-тойгыларын кыска-кыска җөмлә-
ләр, гыйбарәләр хәлендә генә аңлаталар, шигырьгә карата әллә ни 
кызыксыну күрсәтмиләр. Шуңа күрә тасаувыф әдәбиятының теле 
беренче этапта бары гарәпчә генә булып, тәүге әсәрләре чәчмә, 
ягъни проза төрендә языла1.  

Һиҗри IV гасырдан алып фарсыча, VIII гасырдан башлап, 
урта гасырларда төрки телдә дә суфичыл рухлы әсәрләр иҗат 
ителә башлый. Догалар, зикер һәм мәдхияләр, мөнаҗәт һәм 
илаһиләр, тәүхид һәм нәгытьләр бу әдәбиятның нигезен тәшкил 
итә. Ибне Гарәби, Имам Газали, Ибне Фәрид, Йафигый, Наблуси, 
Гатауллаһ Искәндәри кебек шәхесләр проза һәм поэзия өлкәсендә 
гарәпчә тасаувыф әдәбиятының классик әсәрләрен мәйданга 
китерә. Фарсы телендә әсәрләр язган классиклар башында 
Рудәки, Фәридетдин Гаттар, Хафиз, Сәнаи, Әнвәри, Җәлалетдин 
Руми һәм аның улы Солтан Вәләд, Шәйх Галибләр килә. Төрки 
телле суфи әдәбиятны формалаштыручылар булып Хуҗа Әхмәд 
Ясәви, Юныс Әмрә, Низами, Фөзүли, Хаҗи Бәйрәм Вәли һәм 
башкалар тора. Күп гасырлар буена тасаувыфтагы йолаларны, 
рухи халәтне, абстракт төшенчәләрне аңлатучы терминнар 
эшләнә. Суфи-мистикларның иң яраткан шөгыле – читләтеп, 
башкалар аңламаслык кинаяләр, образ һәм символлар теле белән 
сөйләшү. Бу үзләренә генә аңлаешлы тел аларны төрле сәяси-
идеологик эзәрлекләүләрдән саклый, тасаувыф әһеле булма-
ганнар тарафыннан фикер һәм халәтләренең бозылып күрсә-

1 Yılmaz Kamil. Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar. – Istanbul, 1994. S.72. 
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телүеннән коткара. Әлеге «яшерен», «ишарәтләр теле» суфи 
әдәбиятның телен тәшкил итә башлый. Гаять тә бай булган суфи 
әдәбият барлыкка килә1. 

Дини-суфи төрки әдәбият – төркиләрнең ислам динен кабул 
итүеннән соң мәйданга чыккан әдәбият, дидек, аның төп 
хосусияте булып борынгы исламгача төрки мәдәният белән 
мөселман мәдәниятен үзендә берләштерү тора. Төрки халыкларга 
ислам дине, нигездә, корал яки көч белән түгел, ә фикер һәм 
мантыйк юлы белән керә. Борынгы бабаларыбызның мөселман-
лашуында тасаувыф әдәбиятының да зур роль уйнавы шөбһәсез. 

Исламны кабул иткәннән соң барлыкка килгән төрки 
әдәбият эчтәлеге белән әле милли фикер-гаяне артык күздә 
тотмаса да, шәкеле һәм теле белән милли була. Асылда электән 
килгән борынгы төрки шигырь формасы, борынгы төрки әдәби 
традицияләр саклана. Милли зәвык буенча калыпка салынган яңа 
төр төрки шигырь – эчтәлеге белән дини-суфичыл, формасы 
белән милли әсәрләр барлыкка килә.  

Урта гасырлар фәлсәфи фикерен өйрәнгән галим Рашат 
Әмирханов фикеренчә, татарларда әдәбият ике юнәлештә: дини 
һәм дөньяви юнәлештә үсеп китә, беренчесе Хуҗа Әхмәд Ясәви, 
Сөләйман Бакырганилар йогынтысы белән үссә, икенче юнәле-
шнең күренекле вәкилләре итеп Йосыф Хас Хаҗиб Баласагуни, 
Әхмәд Югнәкиләр күрсәтелә2. Бу бүленешнең чикләрен билгеләү 
шактый четерекле, чөнки ике «юнәлеш» күп кенә язучылар 

1 Шәркыять белгече М.Т. Степанянц суфичылыкның әдәбиятка 
йогынтысы хакында болай ди: «Как бы ни была противоречива роль 
суфизма в истории мусульманства, не подлежит сомнению, что его влия-
ние в области литературы было исключительно благотворным. Именно 
в поэзии в полной мере проявила себя «раскрепощающая» роль мистиче-
ского восприятия, позволяющего через символы, метафоры выразить полет 
человеческой фантазии, неукротимый порыв к поиску Идеала–Истины. 
Единственный  реальный способ передачи истинного знания (хотя и он не 
до конца эффективен) – язык символов и знаков, стимулирующих вообра-
жение. Поэтому так много в суфийской литературе притч, иносказаний, 
метафор и т.п. Тому, кто не знаком с суфийской знаковой системой, 
практически не доступен глубинный смысл мистического текста». Степа-
нянц М.Т. Поиск скрытого смысла // Предисловие к книге: В поисках скры-
того смысла. Духовное учение Руми. – М.: Ладомир, 1995. С.10, 18.

2Амирханов Р.М. Татарская социально-философская мысль средневе-
ковья: в 2–х кн. – Казань, 1993. 1 кн. С.34. 
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иҗатында берсенә-берсе керешеп китә. Гомумән, бүленешнең 
үзендә дә ихтыяҗ ул кадәр сизелми: борынгы төрки-татар 
язучының һәрберсе мөселман булган һәм мөселманча фикер 
йөрткән, шул ук вакытта ул – үз заманының, үз җирлегенең, ягъ-
ни бу дөньяның вәкиле булган, шунлыктан рухани эчтәлекле 
дигән әсәргә дә дөньяви проблемалар һәм, киресенчә, дөньяви 
дигән әсәргә дә дини карашлар кермичә калмаган.  

Мисал өчен ислам дине йогынтысы бик аз сизелә дип карала 
торган ХI гасыр төрки әдәбият ядкаре «Котадгу белег» поэмасын 
гына алсак та, ислам диненең генә түгел, тасаувыфның да бу 
әсәргә көчле тәэсир иткәнен күрербез. Суфичылык идеяләре 
Йосыф Баласагуни поэмасында Одгурмыш образында бик ачык 
чагыла. Одгурмыш – аскет, сукбай, үзен бары Аллага гына хез-
мәт итәргә багышлаган дәрвиш: аның ашаганы – үлән тамырла-
ры, эчкән суы – яңгыр сулары, кигән киеме – капчык кинде-
реннән. Төн йокысы исә ком тауларында кичә: 

Йигүм от көки болсу, ягмур суы таб, 
Әдиз кум тунәйн, тагар тон кәдәйи1. 
Рус галиме М.С. Фомкин Одгурмышны гадәти бер дәрвиш 

дип кенә түгел, шәйх дип атый,  чөнки аның мөриде бар: 
И вышел к пришельцу преемник-мюрид, 
Приветствуя гостя, он плакал навзрыд2. 
Шулай ук Одгурмыш хакимнәргә хезмәт итүдән баш тарта: 

«бу кол колга коллык итә алмас», ди: кешеләрне Алла колы дип 
хисаплаганга, ул кешенең кешегә коллык итүен кабул итә алмый. 
Одгурмышның «пәнд»-үгетләрендә «калыр дөньяка бирмә, 
саклан, күңел»3 дип,  бу алдавыч дөньядан ваз кичү идеясе алга 
сөрелә. Аеруча «нәфес белән көрәш» һәм зөһедлек (аскетизм) 
темасы калку күтәрелә. Йосыф Хас Хаҗиб әсәрендә суфичылык 
идеяләренең барлыгын махсус тасаувыф терминологиясе булу да 
дәлилләп тора. 

Совет әдәбият белемендә дини-суфичыл әсәрләргә бәя бирү 
рәвеше күп вакыт тикшерүченең үз алдына куйган максатыннан 

1 Борынгы төрки һәм татар әдәбиятының чыганаклары. – Казан: Ка-
зан университеты нәшрияты, 1981. Б. 29. 

2 Фомкин М.С. О суфийских мотивах в «Благодатном знании» Юс-
уфа Баласагуни // Советская тюркология. 1990. №5. С.70. 

3 Kutadgu Bilig. (haz. Reşit Rahmeti Arat). 1. Metin. – Ankara, 1991. 
S. 607.
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торды: әгәр теге яки бу язучыны дөньяви (хәтта атеист!) дип 
әйтергә теләсә, әсәре тукымасыннан дөньяви мотивларны гына 
аерып алып күрсәтте, әдип яки шагыйрьгә карата тискәре караш 
тудырырга кирәк булса, гадәттә, дини-суфичыл фикерләренә 
басым ясалып, «реакционлыгы» фаш кылынды. Хәтта Тукай 
иҗаты белән дә шундый хәлләр булгалады. Моның сәбәбе: 
безнең язучыларыбызның гаять тә универсаль – бер үк вакытта 
дөньяви да, дини рухлы да әсәрләр иҗат итүендә, ә тикше-
ренүчеләребезнең исә берьяклы гына эш алып баруында иде. 
Безнең борынгы шагыйрьләребез – Көнчыгыш классик әдә-
биятына таянып, аңа ияреп, аның белән ярышып әсәрләр иҗат 
иткән сүз осталары. 

Төрки-татар шагыйренең фикер дөньясы иманга, «кәлимә-и 
тәүхид»кә нигезләнгән. Ул – Аллаһының барлыгына, берлегенә 
инанган мөселман; силсиләсе башында Мөхәммәд пәйгамбәр 
торган суфи тарикатькә мәнсуб (әгъза) булган төрки-ислам 
галәме әһеле. Нәфес белән аяусыз көрәшне хуплаган, башка бар 
төр сугышларны кире каккан гуманист Хуҗа Әхмәд Ясәви, 
Сөләман Бакыргани, Суфи Аллаярлар кебек илаһи гашыйклар 
юлыннан киткән әһле ислам, изге җан. 

Татар шагыйре – саф күңелле шәригать әһеле, гариф, кальб 
һәм акыл иясе. Аның дөньяга карашы да шушы үзенчәлекләр 
белән бизәлгән. Белеме һәм тәрбиясе дини, мәсләге – рухани, дин 
эшлеклесе. Шул рәвешле күз алдында  шигырьләре, фикерләре, 
яшәеше дә дини булган мөселман шагыйре, мулла шагыйрь тибы 
гәүдәләнә: «Әдәбият вә шигырь бабы да безнең аңлы 
муллаларыбызга ят нәрсә булмаган. Алар арасында гарәп һәм 
Иран әдәбияты белән сөеп шөгыльләнүчеләр булгалаган. Ачык 
фикерле шәкертләр мәдрәсәдә укыган чакларында гади прог-
раммадагы фәннәр: сарыф, нәхү, фикъһы, кәлам, мантыйк, тәф-
сир, хәдис белән генә канәгатьләнмичә, Шәрыкның әдәбиятка 
хасланган гыйлемнәрен: гаруз, кафия, бәлагать, бәдигъ, бәян мә-
ган шикелле фәннәрен дә моталага кыйлганнар...Сәгъди вә Хафиз-
ларны укучылар булгалаган. Гыйлем тәхсил итәр өчен борынгы 
Шәрык мәдәниятенең ояларыннан булган Төркестанга, Бохарага 
бару, хаҗ сәфәрләре аларга борынгы ислам мәдәнияте әсәрләре 
белән танышырга ярдәм иткән. Газали шикелле атаклы, ләкин 
Шәрыктә онытылган ислам галимнәренең әсәрләре бәгъзән 
тәсадуфи (очраклы – Ә.С.) рәвештә булса да, аларның кулларына 
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төшеп, иң сизгер вә үткен гакыллыларының (Курсави, Мәрҗани) 
фикерләренә яшен күк тәэсир иткән. Шул ук Шәрык 
шагыйрьләре белән дә алар Урта Азиядә вә Истанбулда 
танышканлар. Төркестанда торып укыганда алар, фарсы телен 
өйрәнергә мәҗбүр булып, фарсыча белү аркасында аларга Иран 
әдәбиятының бакчасына юл ачылган. Шунда ук чыгтай әдәбия-
тының классик әсәрләре белән таныша алганнар. Хаҗилар аркылы 
безнең Русиягә госманлы шагыйрьләренең әсәрләре килеп эләк-
кәләгән. Безнең муллалар бигрәк тә Фөзүлине яратып укыганнар. 
Бик күп муллаларның ата-бабадан калма көтебханәләрендә байтак 
икенче дәрәҗәдәге борынгы төрек шагыйрьләренең диванлары 
белән бергә Фөзүлинең дә «Диван»ын очратырга мөмкин. 

Шул шәкертләрнең бәгъзеләре күңелләренә кергән әдәбият 
мәхәббәтен безнең Идел буена ерак шимальдәге «Болгар Иделенә» 
дә алып кайткалаганнар. Бохарадан кайтып та, караңгы татар 
авылларында <...>биш вакыт намаз укытып, кечкенә генә мәдрә-
сәдә шәкерт җыеп, дәрес әйтеп, гомер уздырырга мәхкүм булган бу 
«хәзрәт»ләр озын эчпошыргыч кышкы төннәрне Сәгъдинең 
«Гөлстан» вә «Бөстан»ын, Фөзүлинең, Хафизның «Диван»ын, 
ихтимал, Нәваинең «Көллият»ен укып кыскартканнардыр, мәдәни 
дөньядан аерылу кайгысын «остабикә» белән уртаклаша алмаганга, 
шулар белән бүлешкәннәр; Шәрыкның шигырь диңгезләренә 
чумып, <...>остабикәнең гаилә хәятендә бирә алмаган рухани 
гыйшкый ләззәтләрне шуннан табарга тырышканнардыр»1. 

Дини-тасаувыфи рухлы шигырьләрдә халыктан, авыл телен-
нән алынган  сүз һәм әйтемнәр белән бергә, китаплардан кергән 
күп кенә чит гыйбарәләр, басма калып тасаувыф һәм тарикать 
әйтемнәре дә очрый2. Г. Рәхим һәм Г. Газиз бу хакта бик төгәл 
әйткәннәр: «Мәрсияче» шагыйрьләрнең теле хакында сөйләгәндә, 
«төркичә» дигән тәгъбирдән башканы кулланыр хәл юк, чөнки 
аларның телен татарча дип әйтеп булмый. Бу бик күп гарәби вә 
фарси сүзләр, хәтта гыйбарәләр белән чуарланган, чыгтайча, 
госманлыча, татарчадан оештырылган бер әдәби шивә. Анда 
кайда чыгтайча тәэсире башланып, кайда госманлыча яки татар-
чаныкы башланганын һич аңларга мөмкин түгел. Аларның әдәби 

1 Газиз Г., Рәхим Г. Татар әдәбияты тарихы. Б. 165 – 166. 
2 Кара: Сибгатуллина Ә. Суфичылык серләре (Төрки-татар шигъ-

риятендә дини-суфичыл символлар, образлар, атамалар). – Казан: Заман, 
1998. 
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теленә үзләренең ана телләренең тәэсире булганлыгы шикелле, 
шул заманда бик модада булган, хәтта халык арасында да укыл-
ган чыгтай вә госманлыча китаплары да тәэсир итми калма-
гандыр»1.  

Суфичылыкта мәхәббәт, кеше кадере, дөньяның фанилыгы, 
нәфеснең явызлыгы, җәмгыять әхлагы һ.б. темалар популяр. 
Төрки-татар әдәбиятының фикер һәм фәлсәфә ягы көчле, ә менә 
эстетик тараф исә, бүгенге заман күзлегеннән караганда, бераз 
«аксый» кебек тоела. Бу шагыйрьләр рухи кичерешләрен, сагыну-
сагышларын, теләк-омтылышларын тасаувыфи яки дини мәгънә 
эчендә аңлаталар. Госманлы төрек әдәбиятында суфичылык 
рухында язылган әсәрләрне «тәккә әдәбияты» дип атау гадәткә 
кергән. Тәккә – суфичылык гыйлемнәрен өйрәтә торган урын. 
Суфи оешмалар һәм алардагы көндәлек тормыш шартларын 
өйрәнгән төрек галиме мондый фикер әйтә: «Тәккә әдәбиятының 
падишаһларга бүләк итү өчен язылган мәдхияләр белән бер 
уртаклыгы да юк. Тәккә шагыйрьләре үз әсәрләрен кабарту-
күпертү өчен дә телләрен әрәм итмиләр. Алар бары тик үз күңел 
дөньяларыннан алынган шигъри чәчәк бәйләмнәрен генә күн-
дәрәләр. Гыйшык, сөю, ут, горбәт һәм чакыру белән тулы булган 
мондый иҗат җимешләре хуҗаларының (авторларының – Ә.С.) 
уйлары кебек саф, садә һәм милли»2. 

Тасаувыф шагыйрьләре – ил-көн шагыйрьләре, ягъни аларга 
«сәнгать – сәнгать өчен» идеясе мөһим түгел. Алар өчен 
«гүзәллек, матурлык» категориясенә карый, «дөреслек», яки 
«хакыйкать» әһәмиятлерәк. Шунлыктан бу шагыйрьләр лиризм 
белән артык мавыкмый. Әлеге күренешнең төбе-тамыры Урта 
Азиядән килеп кергән тәүге әсәрләр (Ясәви, Бакыргани, Югнәки) 
мисалында ук күренә.  «Мөндәриҗәсе (эчтәлеге. – Ә.С.) ягына 
килгәндә, – дип язалар Г. Газиз һәм Г. Рәхим, – киресенчә, үзе-
безнең шагыйрь-муллаларыбызда зур истигъдад, даһилек дәрә-
җәсенә ашкан шигъри ялкын тапмыйбыз. Халкыбызның икъти-
сади изелүе аркасында мәйданга килгән мәдәни түбәнлек, гомуми 
фикер торгынлыгы әдәбиятта да бөек истигъдәдләрнең 
(талантларның. – Ә.С.), тирән фикерләрнең, даһилек мөһере 
сугылган әсәрләрнең мәйданга килүенә манигъ (комачау. – Ә.С.) 

1 Газиз Г., Рәхим Г. Татар әдәбияты тарихы. Б. 172. 
2 Kara Mustafa. Din, Hayat, Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler. –

İstanbul, 1980. S.245. 
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булган. Үзләренең остазларына, ишаннарына, заманасындагы 
мәшһүр бер галимгә, аларның фикерләрен тулкынлаткан әсәр-
ләренә багышлап язылган мәдхияләр, вафатлары мөнәсәбәте белән 
язылып, аларның кәмаләтләрен зикер иткән мәрсияләр, пәйгам-
бәрне мактаулар, ходага мөнәҗәтләр, тасавуфи касыйдәләр вә 
мәнзумәләр – менә безнең иске заман шагыйрьләренең каләмнәрен 
тибрәткән маузугълар (темалар – Ә.С.) күбесенчә шулар. Аларның 
шигырьләрендә тасаувыф вә тарикать фикерләре, дөньядан бизү 
һәм охравият (ахирәт тормышы. – Ә.С.)  идеяләре хөкем сөрәләр. 
Бу шагыйрьләр арасында байтак кына тасаувыф вә тарикать 
әһелләрен, ишаннарны очратабыз (мәсәлән, Вәлид ишан, 
Һибәтулла ишан, Яхъя ишан, Мәхмүд ишан, Гали Чокрый 
шикелле)»1.  

Дини-лирик эчтәлекле татар шигърияте хакында бүгенгә 
кадәр язылган хезмәтләрнең күпчелегендә аңа бер дә югары 
булмаган бәя бирелә. Бу бәлки дә борынгы шагыйрьләребез 
тудырган образларның төссезлеге белән бәйледер. Атаклы галим 
Фуад Көпрүлүзадә, мәсәлән, Хуҗа Әхмәд Ясәви иҗаты хакында 
хәтта болай дип язарга җөръат итә: «Диван-е хикмәт» тирән һәм 
шагыйранә бер тасаувыф әсәре булудан бигрәк, дини һәм әхла-
кый вәгазь һәм хикәятләрдән, тарикать ысулы һәм сөлүк әдәбе 
хакындагы дидактик манзумәләрдән торган гади бер әсәр. Әхмәд 
Ясәви тасаувыф фикере белән тулы, фәкать моңа да карамастан, 
чын шагыйрьлек талантыннан, ягъни лиризмнан мәхрүм коры бер 
әхлакчы (мораль укучы. – Ә.С.) гына булып калган», – ди2.  

Монда парадоксаль бер күренешкә тап булабыз. «Әхмәд 
Ясәви хикмәтләре дә урын алган «Диван-е хикмәт» – нигездә, 
Әхмәд Ясәвидән берничә гасырга соңрак яшәгән ясәвия дәрвишләре 
тарафыннан тәртип ителгән бер хикмәтләр мәҗмугасы» дигән 
Кемаль Эраслан фикере3  бүгенге көндә киң таралган һәм беркем 
тарафыннан да шик астына куелмый. Әгәр «Диван-е хикмәт» 
Ясәвидән соң яшәгән төрле – төрле авторлар тарафыннан иҗат 
ителгән шигырьләрдән тора икән4, димәк, бу «чын шагыйрьлек 

1 Рәхим Г., Газиз Г. Татар әдәбияты тарихы. Б.173. 
2 Köprülü Fuad. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. – Ankara, 1996. S. 

603. 
3 Yesevi Ahmed-i . Divan-i Hikmet. Seçmeler. – Ankara, 1991. S.5. 
4 «Диван-е хикмәт»нең башка шагыйрьләргә булган йогынтысы 

азмы–күпме тикшерелсә дә, аңа башкаларның тәэсире бөтенләй кабул 
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талантыннан мәхрүм» дигән бәяләмә «Диван-е хикмәт»тә әсәре 
урын алган барлык авторларга да кагыла дигән сүз түгелме соң? 
Шагыйрьләрнең барысы да талантсыз булу мөмкин түгел, сүз 
монда  башка бер нәрсә турында барырга тиеш. 

Болай «төссез итеп язу», бәлки дә, төрки-татар суфичылык 
әдәбиятындагы бер юнәлеш, иҗат итү рәвеше дип каралырга 
тиешледер? Бу төр урта гасыр әдәбиятыннан, бәлки бүгенге ма-
тур әдәбияттан таләп итә торган югары художестволыкны, сән-
гатьчәлекне сорарга хакыбыз юк, чөнки дини-суфичыл әдәбият-
ның төп максаты эстетик зәвык тәрбияләүдә түгел, ә башкада: 
этик идеал – басынкы, тыйнак, сабыр, үз эченә бикләнеп, гөнаһ-
лары өчен үз-үзен битәрләүче мөселман үрнәген бирүдә. Дини-
суфичыл әдәбиятның ике тарафы – иң әүвәл иҗтимагый кыйм-
мәте, демократизмы, динилеге һәм аннан соң гына әдәбилеге 
барлыгын истән чыгармаска кирәктер. «Суфичылык поэзиясе 
һәрвакыт мистика рухы белән сугарылган булса да (ул дәвердә 
аның башкача булуы мөмкин дә түгел иде), аның халык белән 
бәйләнеше, котылгысыз демократизмы, феодаль аристократиягә 
тәнкыйди мөнәсәбәт тенденциясе аны сарай поэзиясенә караганда 
чагыштырмас дәрәҗәдә җанлы һәм яшәүчән итә иде»1.   

Дини-суфичыл әдәбиятыбыз мирасханәләрдә шактый гына 
тупланса да, филологик җәһәттән аз өйрәнелгән. Аның нинди 
жанрлары, төрләре булуы хакында да мәгълүмат аз. Безнең 

ителми иде әле. Мисал өчен төрекләрнең зур суфи шагыйре Юныс 
Әмрәнең бер шигыре («Бана сәни гәрәк сәни» илаһие) «Диван-е хик-
мәт»тәге «Миңа син үк кирәк син» хикмәтенә бик тә охшаш. Шуңа күрә 
башта аны «Ясәвигә нәзирә, ияреп язу» дип карадылар (мәсәлән, төрек 
галиме М. Җунбәр), бүгенге көндә башка гипотеза да бар: Юныс Әмрә 
әсәренә башка бер нәкышбәндия тарикате шагыйре ияреп  нәзирә язган да, 
ул «Диван-е хикмәт»кә кереп киткән дигән фикер тәкъдим ителә башлады. 
Әлеге мәсьәләне күтәрүче төрек галиме Исмаил Унвәр югарыда әйтелгән 
Кемаль Эраслан фикерен  нигез итеп ала һәм: «Гашыйк Пашаның «Гариб-
намә»се, Нәсиминең шигырьләре, Язычы оглуның «Мөхәммәдия»се ул 
тарафларда кызыксынып укылган да, Юнысны анда беркем дә 
ишетмәгәнме?» дигән урынлы сорау куя (Unver Ismail. Ahmed-i Yesevi’nin 
Anadolu’daki Etkileri Üzerine // Türk Dili. 1993. N12. (S.600). Бу, безнең 
фикеребезчә, әдәбиятчыларның эзләнүләре өчен өр-яңа, ачышлары мул 
булачак бер өлкә. 

1 Бертельс Е.Э. Суфизм и суфийская  литература // Избранные 
труды. М, 1965 Т.3. С. 53. 
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карашка, татарлар арасында таралган дини әдәбият әсәрләре 
арасыннан түбәндәге жанрлары аерып күрсәтергә була: 
– тәүхидләр,
– сиратен-нәбиләр яки сирәләр,
– мигъраҗнамәләр яки мигъраҗияләр,
– мәүлидләр,
– мәдхияләр, нәгытьләр,
– тәзкирәтел-әүлияләр,
– мөнакыйбнамәләр,
– рамазанияләр,
– дини дастаннар, кыйссалар,
– мөнаҗәтләр,
– мәрсияләр,
– кыйссасел-әнбиялар һәм дин тарихы китаплары,
– дини әдәбиятыбыз эченә шулай ук тәфсир, гакаид, фикъһы, әх-

лак, хәдис (хәдис-и әрбагыйн (кырык хәдисләр) китаплары, 
догалыклар, хөтбәләр, вәгазьләр дә кертеп карала,  

– тасаувыф тәгълиматын аңлаткан әсәрләр һ.б.
Бу әдәбият төрләре буенча өчкә бүленә: 1. Нәзым яки шигъ-

ри әсәрләр. 2. Нәсер яки проза әсәрләре. 3. Нәзым-нәсер катна-
шып язылган әсәрләр.  

Мөселман әдәбиятында жанрлар төрлелеге күзгә ташлана, 
бүгенге  көндә галимнәр төрки әдәбиятларда иллегә якын жанр 
булуын билгелиләр1, без, әлбәттә, татар әдәбиятында бу кадәр 
санда ук булмаса да, иң киң таралганнарына мисаллар китерергә 
тырышырбыз. Бу жанрларны системага салып аңлатыр өчен, 
аларны темаларга бүлгәләү отышлы дип саныйбыз. Темалары 
ягыннан да, әлбәттә, дини-суфичыл әсәрләр бик күп төрле. Ләкин 
күпмедер күләмдә аларның барысын берләштергән мотив һәм 
әдәби алым, традицияләр бар. Мисал өчен һәр әсәрне Аллаһының 
исеме (бисмилла) белән башлау, Аны зурлаучы гарәп яки фарсы, 
төрки телләрдә  шигъри юллар, Коръән сүрәләре, аятьләре китерү 
шул традициянең төп элементларыннан берсе булып торалар. 
Болар – бөтен мөселман рухани әдәбиятына хас булган билгеләр. 
Төрки-татар язучылары Кол Гали, Котб, Сәйф Сараи, Мәхмүд 
бине Гали, Мөхәммәдъярлар да, мөселман әдәбияты традиция-

1 Кара: Güzel Abdurrahman. Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı. – Ankara, 
Akcag yayınları, 2000. Artun Erman. Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı. 2 baskı. – 
İstanbul, Çalış Ofset, Kitabevi Yayınları. 
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ләре нигезендә, һәрберсе үз әсәренең, поэмасының  кереш өлешен 
бар һәм бер булган Аллаһ Тәгаләне, Аның сөекле пәйгамбәре 
Мөхәммәд галәйһиссәламне, аның яраннарын, изге эшен дәвам 
итүче беренче дүрт хәлифәне: хәзрәти Әбүбәкер, Гомәр, Госман 
һәм Галиләрне данлау-мактаудан башлый. Аларның көчле, 
аһәңле, солтанатлы шигъри юлларыннан Раббыга чиксез ышану, 
тирән хөрмәт, Аллаһ кодрәте алдында баш ию күренеп тора: 

Илаһи, ризык биргүче сән, сән  кәрим,  
Бер сән вә бар сән, һәм гафур, рәхим. 
Сән, сән мөнис, йари гамхарның, 
Сән, сән чарәикяр һәр бичараның... 1 
Моннан чыгып, дини-суфи әдәбиятның беренче темасы – 

Аллаһының барлыгын һәм берлеген мактау дип әйтәбез. Аннан 
соң ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәламне һәм башка 
пәйгамбәрләрне зурлау-мактауга корылган әсәрләр килә. Өченче 
төр әсәрләрдә  итеп иманны ныгыту, дини ритуалларны башкару 
нечкәлекләре белән бәйле темалар күтәрелә, тарикать-суфи-
чылык мотивлары өстенлек итә. Менә шушы өч теманы юнәлеш 
итеп алып, киләсе дәресләрдә дини-суфичыл әдәбиятның төп 
жанрларын һәм аларның үзенчәлекле якларын ачыклап карыйк.  

 

Биремнәр 
1. Бу бүлектә кулланылган авыр аңлаешлы гарәп-фарсы алынма-

ларын табып, үзегез өчен сүзлекчә төзегез һәм алдагы бүлекләрне өйрән-
гәндә дә сүзлек эшен дәвам итегез. 

2. Мулла-шагыйрь образына характеристика бирегез. 
3. Тасаувыф (суфичылык) һәм аның әдәбиятка йогынтысы турында 

сөйләгез. 
 

 

 

 

 

 

 

1 Мөхәммәдъяр. Нуры содур. Поэмалар, шигырьләр. – Казан: Татар. 
кит. нәшр., 1997. Б. 36.  
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Икенче дәрес 

Аллаһыны мактаучы әсәрләр 
 

Мөселманга, һәр эшкә керешкәндә, иң әүвәл Аллаһыны зур-
лау мотлак булганлыктан, бөтен борынгы шагыйрьләрнең дә кыйс-
са, дастан һәм поэмаларының башында урын алган яки аерым әсәр 
итеп язылган тәүхидләргә тукталыйк. 

 

Тәүхид 
 

Тәүхид – гарәп. бер итү, берләштерү, бер кылу; дини тер-
мин буларак, Аллаһының берлеген раслый торган «Лә илаһә 
иллаллаһ» (Аллаһтан башка илаһ юк) тәкъбирен кабатлау һәм 
моңа инану. Икенче исеме: кәлимә-и шәһадәт. Кәлимә-и шәһа-
дәт, тәүхид – суфилар өчен диндәге иң кыйммәтле булган нигез 
ташы. Түбәндәге мөнаҗәттә кәлимә-и шәһадәт мөселманнар өчен 
никадәр әһәмиятле булуын бик ачык итеп аңлатып бирә: 

 
     Лә илаһә иллаллаһе – гамәлләрнең изгесе, 
     Лә илаһә иллаллаһе – мөэминнәрнең көзгесе. 
 
    Лә илаһә иллаллаһе – гарше көрси баскычы, 
    Лә илаһә иллаллаһе – сигез җәннәт ачкычы. 
 
    Лә илаһә иллаллаһе – карамагыз әзенә, 
    Лә илаһә иллаллаһе – мәңге бетмәс хәзинә. 
 
    Лә илаһә иллаллаһе таулар-ташлар ватар ул, 
    Лә илаһә иллаллаһе җәннәтләрне ачар ул. 
 
    Лә илаһә иллаллаһе – кәлимәсе зурдыр ул, 
    Лә илаһә иллаллаһе – каберләрдә нурдыр ул. 
 
   Лә илаһә иллаллаһны әйтик, дуслар, һәр заман, 
    Лә илаһә иллаллаһны әйтмәгән коллар яман. 
 
   Лә илаһә иллаллаһе ул тәмугны сүндерер, 
   Лә илаһә иллаллаһе ул яхшыга күндерер. 
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   Лә илаһә иллаллаһе дип, яктыра безнең күңел, 
   Лә илаһә иллаллаһе дип, чыгар җаныбыз җиңел. 
 
   Лә илаһә иллаллаһны күп әйткән Рәсүлулла. 
   Лә илаһә иллаллаһе Мөхәммәде Рәсүлулла. 
                                                                      (Шәһадәт китерү – гуаһлык итү). 

 

Тәүхид – мөселман әдәбиятында гаять киң таралган жанр. 
Ул – Аллаһы тәгаләнең берлеген һәм бөеклеген аңлаткан һәм 
зурлаган тезмә яки чәчмә әсәр1. Тәүхидләрнең шигырь белән 
язылганнары күпчелек вакыт касыйдә шәкелендә очрый, ләкин 
мәснәви, тәрҗибәнд, тәркыйбәнд, газәл, кыйтга, робагый 
шәкелендә язылганнары да бар. Аның нигезен хәмд тәшкил итә. 

Хәмд (хәмед) – гарәп. мактау, шөкер итү. Аллаһны бик нык 
мактау, аның биргәненә шөкерана, рәхмәт уку, мәдхия җырлау. 

Хәмд кылып хәкъ ядын әйтмәклеккә 
Бу телем фәсыйклыкка килер микән? 
Хәкъ рәсүл сөннәтләрен тотмаклыкка 
Бу күңлем мәхәббәтдин тулар микән? 

(Аллаһының исемен мактап әйтергә бу телем нәфисләнер микән,  
Пәйгамбәр сөннәтен тоткан чакта, бу күңелем илаһи мәхәббәт 
белән тулыр микән?)  
                                                                                        Мәүла Колый. 

Хәмд сүзе шөкер белән охшаш мәгънәгә ия булса да, 
эчтәлеге ягыннан шактый киң:  һәр шөкер хәмд була ала, ләкин 
һәр хәмд – шөкер генә түгел. Шөкер бары тик бер илаһи нигъмәт 
өчен генә әйтелсә, хәмд өчен аерым шарт юк. 

1 Безнең максатыбыз нәфис әдәбият үрнәкләрен тикшерү булган-
лыктан, монда теологик хезмәтләргә тукталмыйбыз, гәрчә Мөхәммәд 
Габдөһ (Абдо) кебек күренекле дин галимнәренең әсәрләре татарлар 
арасында да билгеле булса да, Мәсәлән, кара: Габдөһ Мөхәммәд. Тәүхид:  
Г. Буби тәрҗемәсе. – Казан, 1911. Тәүхид гыйлеме хакында татар 
руханилары тарафыннан язылган фәнни трактатлар, рисаләләр, мәкаләләр 
дә бар. Мәсәлән, Галимҗан Баруди. Гыйльм-үт-тәүхид (Казан, 1890), 
Бәхтияр Мәмәдле. Рисалә–и тәүхид. (Казан: Кәримевләр, 1904) 
китапларын, Мостафа Ә. исемле авторның “Әд-дин вәл-әдәб” журна-
лының 1915 ел 18 санында (Б. 552 – 555) чыккан мәкаләсен күрсәтергә 
була. 
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Хәмд иткән кешене хәмид, хамид яки хаммад, макталган зат-
ны мәхмүд, мактау – хәмд итүне тәхмид диләр. Хәмд – хәмид – 
хәмидә (хатын-кыз өчен) бәйләнешен бик оста итеп Утыз Имәни 
тотып ала һәм хатыны Хәмидәгә багышланган мәрсиядә куллана: 

Кичә-көндез дога кыйлган гъәзизләрдин, 
Ходага күп хәмед әйткән Хәмидәмдин җөда булдым. 
Коръәндә хәмд сүзе аерым гына да кулланыла, Әл-

хәмдулиллаһ шәкелендә дә очрый. 
Хәмде лиллаһ, бу диярда бездән чыкты 
Мәрҗани Шиһабетдин ахунд хәзрәт! 

                              Акмулла. Дамелла Шиһабетдин хәзрәтнең мәрсиясе. 
Һәр эшне башлаган вакытта Аллаһы Тәгаләгә хәмд һәм 

хәзрәти  пәйгамбәргә салат вә сәлам әйтү мөселманнарга фарыз. 
Моны хәмделә вә салвәлә диләр.    

Миңа ул бер вә бар, көчле вә һәйбәтле санәм булды, 
Аңар хәмдем, салатымны ирештергән каләм булды. 
                                                                     Тукай. «Иһтида».  
Нигездә, тәүхидләрдә, язучы махсус аермаса да, өч бүлек 

табарга-күрергә мөмкин: беренчесендә, Аллаһының берлеге, 
икенчесендә кодрәте һәм камиллеге, өченчесендә куркынычлыгы, 
барлык җан ияләре язмышының аның кулында булуы хакында 
сүз бара. 

Тәүхидләрдә бары шәригать нигезле фикерләр генә урын 
алырга тиеш кебек тоелса да, шәригать белән тарикать үзен-
чәлекләре бергә дә булырга мөмкин. Мисал өчен, суфи эчтәлекле 
поэма яки кыйссалар да, күпчелек вакыт тәүхид белән башлана 
һәм  анда, әлбәттә, шагыйрьнең «шәригать кысасыннан узып 
чыккан»  фикерләре дә үтеп керүе бик мөмкин. Гомумән алганда, 
дини яки шәргый әсәрләр белән саф тасаувыфи әсәрләрне аеру 
бик авыр, бигрәк тә безнең төрки әдәбиятларда бу критерийлар 
эшләнмәгән.   

Суфичылыкта тәүхиднең өч баскычы бар: 1) тәүхид-и әф-  
галь – Аллаһыдан башка эш-гамәл кылучы булмавына инану һәм 
бөтен эш-хәрәкәтләрне аның белән бәйләү,  2) тәүхид-и сыйфат – 
бөтен гыйлем һәм көчләрне Аллаһының көч һәм кодрәте эчендә 
итеп күрү; 3) тәүхид-и зат – Аллаһыда эреп юк булу. Мисал өчен, 
Шәмсетдин Зәки-суфи (1825 – 1865) болай дип яза:  
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Гъәфләт уйкусыннан уйангым килер, 
Йарымы аңыб, аңа йангым килер, 
Рәңг ширек – мәгъсийәттән арыныб, 
Рәңг тәүхид илә буйангым килер. 

(рәңг – буяу, төс).  
Гарәп-фарсы телендә язылган суфи рухлы тәүхидләр, нигез-

дә, вәхдәт-и вөҗед теориясе тәэсиренә бирелгән. Аллаһ – шун-
дый бер вәхдәт диңгезедер ки, аның таулары, ягъни исем һәм 
сыйфатларының тәҗәллиләре (эманациясе) һичбер вакыт бетмәс, 
диелә1.  

Тәүхидләрдә аятьләрдән фикерләр, хәтта өзекләр алынырга 
мөмкин. Мәсәлән, Кол Галидәге: 

Әлхәмдү шөкер вә сипас ул әхәдә, 
Мөлке даим би-зәуаль ул самәдә, 
Мөлкәт эчрә биля шәрик ул әхәдә, – 
Аны бакый зөлҗәлял белдек имди – 

юлларындагы гарәп сүзләре «Ихлас» сүрәсенең икенче аятендәге 
«Аллаһү-с-самәд» һәм «Әнгам» сүрәсенең 163 аятендәге «ля 
шәрике ләһу» гыйбарәләренә турыдан-туры бәйле. 

Тәүхидләрдә һәм, гомумән, дини әдәбиятта Алланы зурлау 
һәм мактау өчен кулланылган чараларга тукталыйк:  

Алла (Аллаһы) – гарәп. илаһи зат, тәңре, ходай. Дини тәгъ-
лимат буенча күкне, җирне, җан ияләрен, барлык нәрсәләрне бар 
итүче, бөтен дөнья белән идарә итүче. Ул бер генә һәм мәңгелек. 
Аллаһ бердәнбер кодрәт һәм хөкем иясе. Беркем тарафыннан да 
тудырылмаган, һәрвакыт бар һәм булачак, аның ише, охшашы, 
тиңе юк һәм булмас. Җиде икълимгә Ул хуҗа. Җир йөзендәге 
бөтен барлык аның нуры белән капланган. «Иң әүвәл бары тик 
Аллаһ кына бар иде, иң ахырда да бары тик Ул гына булачак», –
диелә Коръән-е кәримдә (63; 4). Бу һәм тагын бик күп сыйфатла-
ры, үзенчәлекләре аркасында дини-суфичыл әдәбиятта Аллаһы 
Тәгалә бик күп исемнәр белән атала, бу исемнәрне Исм-е Әгъзам, 
Әсма-и хөсна  яки Исм-е Җәлил дип атыйлар. Аллаһының ис-
емнәре ике төркемгә бүленәләр: Әсма-и зат (затын ачыклаучы 
исемнәр) һәм Әсма-и сыйфат (сыйфатын ачыклаучы исемнәр). 
Исм-е Җәлил бер үк вакытта тәүхиднең нигезен тәшкил итә. 

1 Төрки-татар әдәбиятында бу теория белән турыдан-туры бәйлә-
нешле әсәрләр табылмады. 
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Әсма-и хөсна – гарәп. гүзәл исемнәр. Коръән-е кәримдә һәм 
хәдисләрдә әйтелгән Аллаһы Тәгаләнең 99 исеме (тәсбихтәге 
99 төймәнең һәрберсе Аллаһының матур исемнәрен берәмләп әйтү 
өчен кулланыла). Аны тагын Әсма-и илаһия дип тә атыйлар. Бер 
аятьтә иң матур исемнәрнең Аллага карата әйтелүе һәм алар белән 
дога кылырга кирәклеге турында хәбәр ителә («Әгъраф»; 180). 

Бу 99 исем түбәндәгеләр: Аллаһ, Рахман, Рәхим, Мәлик, 
Котдус, Сәлам, Мөэмин, Мөхәймин, Газиз, Җәббар, Мөтәкәббир, 
Халикъ, Бари, Мосаувир, Гаффар, Каһһар, Вәххаб, Рәззак, 
Фәттах, Галим, Кябыз, Хафид, Рафигъ, Могыйз, Мөзилл, Сәмигъ, 
Басыйр, Хакәм, Гадел, Латыйф, Хәбир, Хәлим, Газыйм, Гафур, 
Шәкүр,Галийй, Кәбир, Хафиз, Мокыйт, Хасиб, Җәлил, Кәрим, 
Рәкыйб, Мөҗиб, Васый, Хәким, Вәдүд, Мәҗид, Бәгыйс, Шәһид, 
Хакъ, Вәкил, Кавый, Мәтин, Вәлий, Хәмид, Мохсин, Мөбди, 
Могыйд, Мөхйи, Мөмит, Хайй, Каюм, Ваҗид, Маҗид, Вахид 
(Әхәд), Самәд, Кадир, Моктәдир, Мөкаддәм, Мөаххир, Әүвәл, 
Ахир, Заһир, Батыйн, Вали, Мөтегали, Бәрр, Тәууаб, 
Мөнтәкыйм, Гафур, Рәүф, Мәликүл-мөлек, Зөлҗәлали вәл-
Икрам, Моксит, Җами, Гани, Могни, Мани, Дарр, Нәфи, Нур, 
Һади, Бәди, Бакый, Варис, Рәшид, Сабур. 

Шушы тәртиптә Аллаһының исемнәрен ятлап укыган 
кешеләр җәннәткә керә, диелә хәдистә. Төрек галиме 
Абдуррахман Гүзәл Әсма-и хөсна ны аерым бер жанр буларак та 
алып тикшерә1.  Соңрак хәдис һәм башка дини китаплар 
ярдәмендә бу исемнәр 1001 гә тула һәм бу өлкәдә күп шигъри һәм 
чәчмә  әсәрләр языла, ди. Мәсәлән, Гайсә-и Сарухани белән 
А. Госман Татлысу дигән авторларның шигъри Әсма-и хөсна ләр 
язуы билгеле. ХVIII гасыр татар шагыйре Габделмәннан 
Мөслимов иҗатыннан Әсма-и хөснa ны куллануга мисал китерик: 

...Сыгындым, йарлыкагыл, йа Алла! 
Ни кыйласың, синеңдер һәр фәрман, 
Гафу кыйлып, йарлыкагыл, йа Рахман! 
Сакла дийү бу гарибең теләге. 
Хур-хөрмәт итче сән, йа Мәлик. 
Изенсез мәдәд кыйлмас һич дус, 
Мәдәд әйлә бән колыңа, йа Котдус! 
Хәзрәтеңдә сөйләмгә йук кәлям, 

1 Güzel Abdurrahman. Dini-Tasavvufi Türk edebiyatı. – İstanbul. Akcag, 
2000. S. 530. 
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Мәгәр рәхим кыйлгучы, сән, йа Саләм. 
Рәхим кыйл бәңа сән, йа Мөэмин, 
Хазир сән вә назир, йа Мөһәййин. 
Бәнем гаҗиз белерсәң, йа Газиз, 
Гыйззәт вирүче сән, йа Мөгаззәз. 
Әмреңә мәсрүрән, йа Җәббар. 
Үзгәйә сыгынучы  канда вар. 
Бары бозык эшем кыйлдым тәфәккер. 
Рәхим кыйл сән бәңа, йа Мөтәкәбир. 
Һәр шәййе йарадкучы, йа Халикъ, 
Ризык вирүче сән, йа Разыйк. 
Фәсәд улды кыйлган эшемнең барый, 
Рәхим кыйл, рәхимле сән, йа Бари. 
Гөнаһым гафу кыйл, йа Мозаффар, 
Йарлыкагучы сән, йа Гаффар. 
Сыгындым, рәхим кыйл, йа Каһһар. 
Үзгәгә сыгыныр йир кем табар? 
Гөнаһым алды бәне чолгап,  
Рәхим кыйл, рәхимле сән, йа Ваһап! 
Гөнаһым йадә алып кыйлмаймын аһ, 
Мәгәр рәхим кыйлучы сән, йа Фәттах. 
Мәхшәр көне ни ула бәнем халем, 
Рәхим кыйлгучы сән, йа Галләм. 
Рәхим кыйлгыл бәңа, йа Кабиз, 
Хур-хәкыйрь әйләмә, йа Хафиз. 
Изгесендән эшемнең күп фәсад, 
Ризык вирүче сән, йа Бәсат. 
Рәхимеңә тотамын күз, йа Рәфигъ, 
Белгүче, ишеткүче, йә Самигъ. 
Белгүче, күргүче сән, йа Басыйр. 
Рәхим кыйл мән колыңа, йа Җәббар. 
Рәхим кыйлгыл бәңа, йа Хәлим. 
Хөкем кыйлгучы сән, йа Хәким. 
Хур кыйлма бәни, йа мәзилләт, 
Җисмеме гафу кыйл, йа Гадел. 
Гөнаһ кыйлып дотмадым һич хәвеф, 
Рәхим кыйлгучы сән, йа Ләтыйф. 
Тәхетем йук шөкер өчен, йа Гасыйм, 
Рәхим кыйл, рәхимле сән, йа Газыйм. 
Йа Алласың сән, йа Гафур,  
Рәхим кыйл бән мескинә, йа Шәкүр. 
Рәхим кыйл бән колыңа, йа Гали. 
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Рәхим кыйлмак үзгә кемнең хали? 
Гөнаһым күп, гөнаһымы сән кичер, 
Гөнаһлар кичерүчесең сән, Кәбир. 
Рәхим кыйл бән колыңа, йа Хафиз, 
Михнәтеңдин бән гариби, кыйл хифыз. 
Рәхим кыйл, рәхимле сән, йа Мөфид. 
Рәхимеңдә катрә дәгел мөхит. 
Рәхимең әйлә барчага насиб, 
Рәхимең әйлә бәңа, йа Хәбиб. 
Рәхимең әйлә бәңа, йа Җәлил, 
Кодрәтең әйлә бәңа, йа Җәмил! 
Рәхимең кыйл мәңа сән, йа Кәрим! 
Багышларсың барчаларга, йа Рәхим. 
Гайебемне орма бәнем, йа Ракыйб, 
Догалар кабул кылсаңсың сән, мөхиб. 
Гамәлемдә улмады һич бер әсигъ, 
Рәхим кыйл бән колыңа, йа Васигъ 
Гамәлем йук сәни идәр хошнуд, 
Рәхим кыйл бән гарибә, йа Вәдүд. 
Рәхим кыйл бән мескинә, йа Мәҗид, 
Һәр эшә үзең күрә, йа Шәһид. 
Үлдерүче безләри, йа Мөҗиб, 
Тергезүче безләри, йа Багыйс. 
Хәзрәтеңдә бән колың улдым Хак, 
Мәгәр рәхим кыйлгучы сән, йа Раббе Хак 
Тапшырылдым, гафур сән, йа Вәкил, 
Рәхим кыйл, гаффар сән, йа Кави. 
Хәмедиййә мөстәхикү сән, йа Хәмид, 
Үлгәни тергезүче, йа Мәгыйд. 
Уфтанмай эшләдем, алдым гасый, 
Рәхим кыйл сән бәңа, йа Мөхсин. 
Рәхимең кыйл бән колыңа, йа Вәли. 
Ихтыйар сән барчаларга, йа Кави. 
Рәсүлең деләр синнән өметин, 
Барчамызга рәхим кыйлгыл сән мәтин. 
Рәхим кыйл безләргә, сән йа Гали. 
Рәхим кыйл бән колыңа, йа Вәли. 
Рәхим кыйл бән колыңа, йа Хәмид, 
Рәхим әйлә бән мескинә, йа Вахид. 
Барча колың йалвара, сәндә өмид, 
Йуклыктан вар итүче, йа Мөбәдди. 
Рәхим кыйл сән бәңа, йа Мөхи. 
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Барчаларны йараткучы, йа Хәййә. 
Рәхим кыйл барымызга, йа Каййум. 
Йа Вахид, йа Маҗид, йа Мөкаддим. 
Йалгызә рәхим кыйлгучы, йа Вахид, 
Йа Самәде, йа Кадир, йа Әхәд. 
Рәхим әйләгүче сән, йа Мокътәдир, 
Йа Мөксидсең син, йа Мөәххир, 
Рәхим әйлә безләрә, йа Әүвәле, 
Улынмаса без гарибнең ни хале, 
Рәхим кыйл безләрә, йа Ахир. 
Рәхимле сән барчага, йа Заһир. 
Улынмас кемсәнең, һич ватани, 
Мәгәр рәхим кыйлсаң, йа Батыйне, 
Рәхим кыйл бән мескинә, йа Вәли, 
Рәхимлесең сән, йа Мөтәгали. 
Гасыйм бән сәңа сан ки йа Бәррийү, 
Гафу кыйлгыл сән бәңа, йа Раббе. 
Гамәлемдә улмады бер савап, 
Рәхим кыйл бәңа, йа Тәваб. 
Сыгындым сәңа, йа Мөнагыйм, 
Гөнаһым гафу кыйл, йа Мөттәкыйн. 
Гафу кыйл гөнаһым, йа Гафур, 
Җәримәме кичергел, йа Рәүф. 
Өметсездер кем бәне үлек, 
Бәңа рәхим кыйл, йа Маликел мәләк. 
Йадел җәлал вә алә Кирам 
Йа Раббе, сән бәңа кыйл кәрам. 
Рәхим кыйл  сән бәңа, йа Җамигъ 
Йа Гани, йа Мөэмин, йа Манигъ 
Рәхим кыйл бәңа сән, йа Нафигъ, 
Йа Могтый, йа Мәнар, йа Бәригъ, 
Рәхим кыйл, йа Нәввар, йа Һади, 
Йа Варис, йа Рәшид, йа Бакый, 
Рәхим әйлә бәңа сән, йа Сабур. 
Рәхимле сән, йа Садыйк, йа Остаз, 
Сыгындым Алла һир-рәхман ир-рәхим, 
Бәңа рәхим кыйлгучысың сән, Рәхим1<...> 

1 Габделмәннан Мөслимов. Илаһи, мән колың канда варайым... // 
Мирас. 2004. № 4. Б. 5 – 7. Яки:XVIII гасыр татар әдәбияты. Поэзия. – 
Казан: Дом печати, 2006. Б. 136 – 143. 
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Суфичылыкның «вәхдәт-и вөҗед» тәгълиматы буенча җир 
йөзендәге бөтен барлыклар Аллаһының исемнәренең мазһарла-
ры-күренешләре генә, галәмдәге бар нәрсә Аллаһының исемнә-
ренең ачыкламасыннан гыйбарәт, дип карала. Бу исемнәр җәмал 
һәм җәлал сыйфатлары буларак икегә аерылалар. Мәрхәмәт, йом-
шаклык, ярдәмчеллек, гафу итүчәнлек белән бәйле исемнәр – 
җәмал; көч-кодрәт, куәт белән бәйле исемнәр – җәлал. Бу исем-
нәр арасыннан берсе Исм-е әгъзам (иң бөек исем) буларак аерыл-
ган, аны бары тик пәйгамбәрләр генә белә. Мөселманнар 
белмәгәнгә күрә, һәр исемне иң бөеге итеп уйлап, догаларда һәр 
исемгә зур әһәмият бирергә тиешләр. 

Әсма-и хөсна гә күп санлы гарәп, фарсы, төрки телләрдә 
шәрех-комментарийлар язылган. 

Аллаһының түбәндәге исемнәре матур әдәбиятта аеруча еш 
очрый: 
 

Аллаһ: Бисмиллаһ дип башлайын, атың берлән, йа Аллаһ, 
             Мөселманлык башыдыр: ля илаһә иллаллаһ. 
                                            Кол Шәриф. Кыйссаи Хөбби Хуҗа. 
 

Хак (Хәкъ, Хәкк; барлыгында шик булмаган,чын зат): 
         Хак ни язса, безгә шул булыр, 
         Бәлки рәхәт көннәр дә булыр! 
                                            Бидгать-намә. 
 

Раббе (Рабб): 
               Ая, Раббем! Кичер безне! 
               Миһербан вә шәфкать юллап, 
               Кайтар бөтен үчебезне! 
 

Рахман ( Рәхман; миһербанлы, шәфкатьле): 
              Иляһем рәхманемгә сыгынмайынму, 
               Рәхмәтендин мәгърифәтләр уманмаймынму..» 
                                               Кол Гали. Кыйссаи Йосыф. 
 

Әхәд (бер генә, тиңдәше юк); Самәд (мәңге бетмәс мәңгелек): 
                 Әлхәмдү шөкер вә сипас ул әхәдә, 
                 Мөлке даим би-зәуаль ул самәдә, 
                 Мөлкәт эчрә биля шәрик ул әхәдә, 
                 Аны бакый зөлҗәлял белдек имди. 

                                                 Кол Гали. Кыйссаи Йосыф.    



24 
 

Зөлҗәлал  (Зүлҗәлял; бөеклек, юмартлык һәм хөрмәт иясе):     
                     Без фәкыйре кавыштыргыл, 
                     Йа илаһи зөлҗәлал! 
                                                   Бидгать-намә. 
 
Кадир (Къәдир; һәр нәрсәгә көче җиткән зат):  
              Кадир аңа гъәтә кылмыш каты куввәт. 
                                                      Кол Гали. Кыйссаи Йосыф. 
 
Гыйззе вә җәл (Гъиззе вә җәл):  
                            Безләр өчен хәзрәти гъиззе вә җәл 
                            Индеребтер айәте, бел, һәм әзәлл. 
                                                        Әбелмәних Каргалый. 
 
Мәлик (кыямәт көненең хуҗасы) 
 
Маликел-әмляк: (барлык мал-мөлкәтләрнең хуҗасы): 
                             Ходадыр маликел-әмляк, әманәт җөмләйә милке, 
                             Алыр сәндин, вирер гъәйрә, аңа чөн чара улмаз. 
                                                            Әбелмәних Каргалый. 
 
Кәрим (бик юмарт һәм бәндәләрне хөрмәт итүче):   
                        Йусеф әйдүр: «Иляһанә, кәрим-хәннан, 
                        бичаралар өмиди сән, рәхим-мәннан»... 
                                                             Кол Гали. Кыйссаи Йосыф. 
      
Мәүла:             

Мәүләм, сәңа сыгынурмен мән зәгъиф кол, 
                   дәлил сәни дутанләр башарур йул. 
                                                              Кол Гали. Кыйссаи Йосыф. 
 
Сөбхан:           

Сөбханемдән мәдәд-йари теләмәйенмү, – 
                   морад хасил кылмак аңа кәнес имди. 
                                                               Кол Гали. Кыйссаи Йосыф.  
    
Җәлил (олылык хуҗасы), Халикъ (Хъәликъ; булдыручы, барча 
галәмне яратучы):   
                          Халикъ җәлил аңа гафу бүләк кылды, 
                           Гомре шуннан даим гыйбадәттә узды. 
                                                               Кол Гали. Кыйссаи Йосыф. 
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Хәййә (Хаййә; һәрвакыт тере булган, үлемсез зат):  
              Ула күр хәленә шакир, кичә, көндез улыб закир, 
              Дигел: «Йә хәййә, йә кадир, сабыр виргел, – диййеб, – рәхман.  
                                                     Өмми Камал.Мөнаҗәте зәгыйфә. 
           
Сәмигъ (һәр нәрсәне яхшы ишетүче), Басыйр (һәр нәрсәне бик 
яхшы күрүче), Рәкыйб (рәкъиб; һәр нәрсәне күзәтеп торучы), 
Кәриб: 
                 Иптида кыйлдым кәлями намы хаклә бән гъәриб: 
                 Йә сәмигы, йә бәсыйре, йә рәкъибе, йә кәриб! 
                                                       Әбелмәних Каргалый. Ләтыйфә. 
 
Изи:             Чыгып Гөлгенне күрде ул Йөзе Гөл, 
                     Изидән һәдия килде, – тип, – бу Дөлдөл. 
                                                            Котб. Хөсрәү вә Ширин. 
 
Гъәрш изисе:  Улук сагъәт Гъәрш изисен улу сөбхан, 
                           Җөмлә мөлек-маликә кадир солтан. 

                                                   Кол Гали. Кыйссаи Йосыф. 
 
Уган:            Изи хөкме белә йөклүг булыр ул, 
                      Уган фазлы белә бирер аңа түл. 
                                                             Котб. Хөсрәү вә Ширин.  
 
Хәллак (Хәлләкъ): Йәнә хөснигә лайык лотфу әхлак, 
                                   Һич иксиксез яратмыш аны Хәллак.     
                                                              Котб. Хөсрәү вә Ширин. 
 
      Моннан кала Гафур (бик мәрхәмәтле, гафу кылучы), Җәб-
бар, Рәззакъ (үзе бар иткән барлык мәхлугына ризык бирүче)      
һ.б. исемнәр дә еш очрый.  
    Исм-е әгъзамнән тыш урта гасыр шагыйрьләре, гарәп, 
фарсы һәм төрки телләрнең мөмкинлекләреннән файдаланып, 
Аллаһы Тәгаләне мактау өчен тагын бик күп төрле эпитетлар, 
чагыштырулар да кулланганнар: Һу, Дус, Солтан, Гөл, Ләйлә, 
Мәгъшук, Падишаһ, Җанан, Хәзрәт, Ширин, дилбәр Шаһ, Аб-ы 
хайван, Гыййан, Яр, Җан, Дәстгир, Остаз, җаннар Җаны, 
җаннарга Җан, Сәрвәр, Бакый, Олугъ, Ля мякан, Падишаһ-и ләм 
йәзәл, Кади, Һаййу-л бәка, Дилбәр, Җәүһәр, Пинһан, Ниһан, Гани, 
Ирахман, Әзәл-газәл, Сакый, Нигяр, Дидар, Дилдар, Вахид, 
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Кадим, падишаһлар Падишаһы, Кадир-и көнфей-күн, Раббулү 
әнам, Нәккашь, Җәббар-и галәм, Санәм, Мәгъбуд, Шаһ-и кәрим, 
Мәннан, Йәздан, Коръән хуҗасы (сахиб-и Коръән), Бут, Би-
кыййас, Кодрәт, Би-хадд, Пи-пайан, Яраткан (яратучы), Хак 
хәзрәти, Батыйн, Заһир, Ахир, Әүвәл, Солтан-и җиһан һ.б.  

Мәсәлән: 
  Хәмде әйтәм сиңа, Раббым, шөкер, кыйлдың безне мөэмин, 
  Яраттың дине исламнан, хәмде әйтәм сиңа, йа һу. 
                                             Раббыга мәдхия мөнаҗәте. 
 
   Йаратканның рәхмәте чук, белер булсаң, 
   Бер алты айны йаз итәдер къөдрәт берлә, 
   Тәңрелеген белсен тәйү галәм эчрә, 
   Бер алты айны кыш итәдер къөдрәт берлә. 
                                              Мәүла Колый. 
   
   Шаһ үзе бу эшенә гаҗәпләнеп, 
   Бер Аллага сәҗдә кылды, тезләнеп. 
   Диде: «Кодрәт иясе, тудыручым, 
   Тәүбә иттем, кичер мине, туйдыручым». 
                          Мөхәммәдъяр. Төхфәи мәрдан. 
 

Каһһар – гарәп. күп каһәрләүче, каһәр итүче, һәр мизгелдә 
каһәрли алучы һәм каһәре төшүче. Бу – Аллаһының бер сыйфа-
ты. Бер ялгызы гына яки «Каһһар Раббым» шәкелендә кулланыла. 

 
   Гашыйк булсаң, ялган дәгъва кылма, зинһар, 
   Ялган дәгва кылганлардан Хода бизар. 
   Каһһар Игәм каһр әйләсә, аты Каһһар, 
   Кыямәт көн йөзе кара куяр ирмеш. 
 
   Гашыйклары Хак каһреннән куркып тетрәр, 
   Йир вә күкдә мәлаикләр йыглап торыр... 

                                  Хуҗа  Әхмәд Ясәви. 
 
         Гәр кылса хитаб каһрен ул мәхшәрдә, 
         Гозер итмәгә пәндә әнбийа ни имкян. 
(Әгәр мәхшәр көнне Аллаһ каһәрле сүзе белән эндәшсә, пәйгамбәр-
ләргә ялыну мөмкин түгел). 
                                    Сәйф Сараи. Гөлестан бит-төрки. 
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Къәһр-ү-ләгънәт нари илән рухыми кыйлма кәбаб, 
     Һәр нәчә чук сәһви күрсәң, әйлә ани интисаб. 
(Каһәр һәм ләгънәт уты белән рухымны көйдермә, 
 Күпме генә хата күрсәң дә, аны төзәт син). 
 

       Габдерәхим Утыз Имәни. Бәйте Аллаһйар бәкдин сурдиләр 
мәндин хисаб... 
 

Яңа әдәбияттан Аллаһны олылауга мисаллар китерик: 
                  

     Мәгърур патша – көчле күк алласы 
     Әүвәл көлде, 
     Шуннан – 
     Тилерде... 
                             Һади Такташ. Эшлиләр  
 
      Олуг дим мин аны һәм ул 
      Мине аңлар вә ишетер дим, 
      Ни сөйлим, я ни уйлыйм, ул 
      Йолыр, онтыр вә кичерер дим. 
                             Сәгыйть Рәмиев. Алла. 
 
      Син мөнәҗәт яздың «Аллаһу» дип, 
      Һәр гамәлең саен «һу» дидең – 
      И Колшәриф, синең сүзләреңне 
      Изге диеп йөргән мин идем. 
                          Әхмәт Рәшит. Кол Шәриф. 
  
      Йа илаһым! Падишаһым! Бер дә чик юк иркеңә, 
      Әмритәсең син кызыкмаска кешенең милкенә. 
                         Габдулла Тукай. Тәүбә вә истигъфар. 
 
    Ал кирәксә, ал җанымны, 
   Ал, иляһым, ал да аны, 
    Сал тәмугларга, газапла, – 
    Тик, бөеклек солтаны, 
    Син азаплама Кабилне! 
                           Һади Такташ. Җир уллары трагедиясе. 
 

Гади мөселманнар һәм суфилар тарафыннан еш кулла-
нылган гыйбарәләр: Йа Рабб! Илаһи! Хакка шөкер әйләмәк, 
Аллага шөкер итү, шөкерана кылу, Алла хакы өчен, Хак юлына 
басу, Алла боерса, Алла теләсә, Алла бирсә, Алла бәндәсе, тәңре 
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хакына, Хак дидарын күрү, Хак юлында җанны фида итү, Аллаһ 
колы, Аллаһының рәхмәте, Алланың ризалыгын алу, Аллага 
тапшыру, Хак сүзен тоту, Хак белән хак булу, Хак сүзен сөйләү, 
Алла белсен, бер Алла белә, Хак катына чыгу, Хак хозурына бару, 
Алла кабул итсен, Аллаһ рәхмәтеннән ташламасын, Аллаһ 
куркусы, Аллага юнәлү һ.б.лар. Бүгенге көндә дә кулланыла 
торган бу гыйбарәләрнең кайберләре хәзер күчерелмә мәгънәдә 
дә йөри, Аллага инанмаган кешеләр дә, эчтәлегенә игътибар итми 
кулланырга мөмкин. Элекке суфилар исә аларны төп мәгънәсендә 
яки үзләренә генә аңлаешлы башка мәгънәләрдә кулланганнар, 
мәсәлән, Алла колы, Алла бәндәсе турыдан-туры Аллага коллык 
итүче кешене аңлаткан һәм суфи сүзенең синонимы буларак та 
йөргән, яки Хак сүзен тоту, Хак юлына басу суфилар телендә 
тарикатькә керү не белдергән.  

Аеруча суфи поэзиядә Аллаһыны белдерүче символлар булып, 
гадәти тормыш образлары: шәм, гөл, диңгез, дус, яр һ.б. кул-
ланылуы кызыклы. 

Суфиларның зур бер төркеме Аллаһының берлеген вөҗүд 
берлеге идеясе белән тулыландырганнар, вәхдәт-и вөҗед тео-
риясен тудырганнар. Бу тәгълимат буенча, Аллаһы һәр җирдә, 
һәр җан иясендә, һәр нәрсәдә бар, бар нәрсә аның чагылышы 
гына, тик исемнәре һәм сыйфатлары гына төрле-төрле, диелә. 

Һу – гарәп. ул мәгънәсенә туры килә торган алмашлык. Бер 
ялгызы гына кулланылганда Аллаһы Тәгаләне аңлата. Шуңа күрә 
«Әсма-и хөсна»да бу сүз бар. Тарикатьләрдә һу кулланып зикер 
әйтү киң таралган, «Аллаһу» шәкеле дә еш очрый, хәтта бишек 
җырларында бу шәкелне табып була:  
                    Аллаһу, Аллаһу,  
                    Кәҗәләрне талга ку. 
                    Кәҗә талны ашасын, 
                    Углым йоклый башласын. 
 

Шәмсетдин Зәки: 
Сәнасәне тәрк әйлә, Шәмс, васле җәнан эстәсәң, 
Сәрүхдәт дәресене һәр «һу»дан үгрәнмәк кирәк. 

(Мактау сүзләреңне ташла, Шәмс, сөйгәнең (Аллаһ) белән кушылырга 
теләсәң, берлек, бергә булу дәресен һәр сулышыңда Аллаһу дип әйтеп 
өйрәнергә кирәк). 
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Хуҗа Әхмәд Ясәвинең «Диван-е хикмәт»ендә һу белән 
бәйле берничә төрле гыйбарә очрый. Һу зикере, һу эррәсе дип 
ясәвия тарикатендәге зикер рәвешен атыйлар, ясәвилектә тавыш-
лы зикер булып, зикерне әйткән вакытта бугаздан чыккан сулыш 
пычкы тавышына охшап чыга, шунлыктан аны зикре эррә (русча 
аталышы – пиликающий зикр) диләр1. «Һу сөхбәтен кормак» – 
дәрвишләрнең җыелып, «һу, һу» дип, зикер әйтә башлаулары. 
«Һу шәмширин кулга алу» – һу дип, ягъни Алла исеме белән 
нәфес җепләрен кисү, нәфес җепләреннән котылу өчен кылычка 
охшатылган Һу исеменә сыгыну, кальбе Аллаһыдан башка бөтен 
нәрсәдән (масивадан) чистартырга тырышу. 

Кол Шәриф бер газәленең рәдифе итеп «һу» тигел» гый-
барәсен куллана һәм Аллаһ зикерен телдән төшермәскә чакыра: 

Башың күтәр гафләтдин, гафил торма, «һу» тигел, 
Күзен ачкыл уйкудин, гафил торма, «һу» тигел. 
 

         Утыз Имәнидә дә бу фикер дәвам иттерелә: 

          Нәчек эрер балауыз утда судик, – 
          Үгет алмазмы адәм, йөрсә һу дип. 
                            Габдерәхим Утыз Имәни. Мөһиммәт-эз-заман.  
 

                 Алың гыйбрәт сез имди ул нигүдин, 
                 Эчең ширбәт, алып һәр җаме һудин. 
                           Акмулла. Бәгъдәссәлам, Нургали мулла, сезгә... 

 

Ислам диненең беренче шарты – Аллаһының берлегенә һәм 
хәзрәти Мөхәммәднең аның илчесе – рәсүле булуына иман ките-
рү, шәһадәт әйтү. Ул гарәп телендә «Лә илаһә иллаллаһе Мөхәм-
мәде Рәсүллуллаһ» рәвешендә яңгырый.   Шулай итеп, бу бүлектә 
Алла исеме белән бәйле булган тәүхид жанры һәм аның аерым 
элементлары, сурәтләү чаралары каралды. Алга таба Аллаһының 
рәсүле – Мөхәммәд пәйгамбәр белән мөнәсәбәтле жанрлар тик-
шереләчәк.  
 

1 Ясәвия тарикате турыда кара: Сибгатуллина Ә. Илаһи гашыйк-
лар юлыннан (суфичылык турында очерклар). – Казан: Кыйбла, 1999. –                
Б. 25 – 46. 
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Биремнәр 
1. Тәүхид жанрына характеристика бирегез. 
2. «Исм-е Әгъзәм»дәге исемнәрнең кайсылары татар халкында кеше 

исеме буларак кулланылуын билгеләгез. 
3. Ибне Гарәби, Имам Газали, Ибне Фәрид, Йафигый, Наблуси, 

Гатауллаһ Искәндәри, Рудәки, Фәридетдин Гаттар, Хафиз, Сәнаи, Әнвәри, 
Җәлалетдин Руми, Солтан Вәләд, Шәйх Галиб, Хуҗа Әхмәд Ясәви, Юныс 
Әмрә, Низами, Фөзүли, Хаҗи Бәйрәм Вәли кебек күренекле шәхесләрнең 
тормышы һәм иҗаты хакында кыскача белешмә хәзерләгез. 

4. Кол Гали, Котб әсәрләреннән тәүхид урыннарын табып, мәгъ-
нәсен шәрехләгез. 
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Өченче дәрес 

Мөхәммәд пәйгамбәр образы белән бәйле әсәрләр 
 

Дини-суфи әдәбият әсәрләренең үзәгендә,  Аллаһыдан кала, 
Мөхәммәд пәйгамбәр (570 – 632) тора. Мөселман Көнчыгыш 
әдәбиятында кабул ителгән традиция буенча һәр әсәрнең кереш-
багышлау өлешендә Алла исеменнән соң Мөхәммәд пәйгамбәр 
телгә алына. 

     Сәна вә хәмед кодрәтле Ходага, 
     Рәсүлулла Мөхәммәд Мостафага. 

Габдерәхим Утыз Имәни.  
Мөһиммәт-эз-заман. 

Дини рисаләләрдән күренгәнчә, хәзрәти Мөхәммәдкә пәй-
гамбәрлек-нәбилек килгәнчегә кадәр ук, ул үзен аскетик рухта 
тәрбияләгән. Озак вакытлар буе кешеләрдән аерылып, Һира 
мәгарәсендә берүзе уйланып, фикер дәрьясына талып утырганга, 
гарәпләр аның турында «Мөхәммәд Раббысына гашыйк булды», 
ди торган булганнар1. Еллар буена сузылган тирәннән уйлану һәм 
риязәт-буйсыну процессы Мөхәммәдне иң соңгы пәйгамбәр вази-
фасын башкаруга хәзерләгән, рухын илаһи сөйләшү-әңгәмәләр 
алып барырлык дәрәҗәгә китергән. Пәйгамбәр булганнан соң да 
бу фикер һәм риязәт хәятын дәвам иттергән, бөтен гомере буена 
саф әхлак белән Аллаһы кушканча дөрес итеп яшәгән. Аның 
биографиясен яктырткан китапларда сөйләнгәнчә, Аллаһының 
сайланганнардан сайланган колы һәм пәйгамбәр булуына, дини 
һәм сәяси лидерлык алуына карамастан, көндәлек тормышта ул 
башкалардан аерылып торган бер генә нәрсәне дә кабул итмәгән: 
башкалар кебек тыйнак киенгән, хәтта «суф» (дөя йоныннан 
тукылган тупас тукыма), ямаулы, әмма чиста кием-салым кигән, 
хезмәтчесе белән бергә ашап-эчкән, кешеләрнең күңелен сак-
ларга тырышкан. 

 
Нәгыть 

Классик Көнчыгыш поэзиясендә хәзрәти Мөхәммәдне 
мактап язылган шигырь нәгыть яки нәгът-и шәриф дип атала. 
Гарәп әдәбиятында хәзрәти Хәсәннең, Кәгъб Ибн-ү Зөхәйрнең, 
фарсы әдәбиятында Сәгъдинең, Урфиның, Җәлалетдин Руминең 

1 Türer O. Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihı. – Istanbul. Seha, 1995. S. 65. 
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(хәзрәти Мәүлананың), Фөзүлинең, төрки әдәбиятта Нәбинең, 
Шәйх Галибнең, Госман Шәмснең нәгът-и шәрифләре атаклы. 
Мәсәлән, XVIII йөзнең атаклы төрек шагыйре Шәйх Галибнең 
(1757 – 1799) «Нәгът-и шәриф» әсәре шул кадәр популяр булып, 
мәчетләрдә укылган. Әлеге шигырендә Шәйх Галиб пәйгамбәргә 
булган эчкерсез мәхәббәтен сурәтләр өчен бөтен осталыгын эшкә 
җиңә1. Нәгыть Әхмәд Ясәви җыентыгында 23, 24, 25, 26 хик-
мәтләр мисалында карала ала. 

Гомумән, Мөхәммәд пәйгамбәрне мактап әсәр язу эшенә иң 
талантлы каләм ияләре генә алынган. Чөнки, мөселманнар фи-
керенчә, һичбер мәдхия камиллек иясе Мөхәммәдне («кәмал-и 
Мөхәммәд-и») барлык камиллеге белән тасвирлап бирә алмаячак. 
«Мадих-и Рәсүл» («Рәсүлне мактаучы») шөһрәтен алган Хәсән 
ибне Сабит хәзрәтләре болай дигән: «Мин сөйләгән, язган сүзләр 
белән Хәзрәти Мөхәммәдне мактадым дип уйламагыз!  Сүземне 
Хәзрәти Мөхәммәд белән мактадым, бизәдем, бары тик шул 
гына!» 

Шигырьләрдә, мөнаҗәтләрдә2 Мостафа, Мөхәммәд, Әхмәд, 
Рәсүл, Дус, Хәбиб, Мөхәммәд Мостафа, Хак Хәбибе, Ике җиһан 
кояшы, Нәби, Шәфигъ, Сәрвәр, Пиш кадәм, Ике җиһан солтаны, 
Җан, Гөл һ.б.  исемнәр, чагыштырулар, эпитетлар Мөхәммәд 
галәйһиссәламне  мактау өчен кулланыла: 

Илаһымның д у с т ы  сән, и Мостафа Мөхәммәд, 
Безгә шәфәгатьче сән, и Мостафа Мөхәммәд, 
Саллаллаһу галәйһи, йә Мостафа Мөхәммәд. 

                                                     Мөнаҗәт. 
Йә рәсүлем Мөхәммәт, 
Кыйлдың галәмгә рәхәт. 
Чиктең дөньяда зәхмәт, 
Өммәтең өчен, Мостафа. 

                             «Йә рәсүлем» мөнаҗәте. 
Халык арасында элек гаять популяр булган бу тип әсәрләрдә 

Мөхәммәднең Аллаһ тарафыннан сайланып алынуы һәм бу 
дөньяны аның өчен яратуы турында әйтелә. Мөселманнар, аңа 
эндәшеп, безнең яклаучыбыз, арадашчыбыз, гөнаһларыбызны 
дәвалаучыбыз син, дип әйтәләр. Аларда шулай ук пәйгамбәрнең 

1 Banarlı N. S. Türk Edebiyatı Tarihı. – Istanbul: M.E.B., 1997. S. 773. 
2 Фольклор әсәрләреннән нәгытькә мисал кара: Хан кызы: Мөнә-

җәтләр. Төзүчесе Җ.Г. Зәйнуллин. –  Казан: Мәгариф.  1994. Б. 25 – 27. 
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башыннан кичкәннәрне, тормыш юлын сөйләү дә еш кулланыла. 
Мөхәммәд пәйгамбәрне олылап, мактап, мөселманнар салат – 
салават әйтәләр.   

    Атаң-анаң вафаты сәне ятим калдырды, 
    Сәне Аллаһ үстерде, йә Мөхәммәд Мостафа. 
  
Салат – гарәп. ике мәгънәсе бар: 1. Намаз. 2. Хәзрәти 

Мөхәммәдкә атап  дога уку. Бу дога «пәйгамбәргә салат вә сәлам 
әйтү» мәгънәсендә таслия дип атала. «Галәйһүс-саляту вәссәлам, 
салават-үл-ляһи галәйһ салл-Аллаһ) галәйһи вә-с-сәлам» рәве-
шендә дога уку. 

Салават – «салат»ның күплек сандагы формасы. «Салават 
шәриф»тәге «Аллаһуммә салли галә Мөхәммәд» догасы. Бу дога-
ларның мәгънәләрен кыскача болай дип аңлатырга була: «Җитәк-
чебез һәм пәйгамбәребез, олугъ зат, пәкълек һәм сафлык иясе 
Мөхәммәд рухына багышладым. Аллаһ аңарга, якыннарына, 
сәхабәләренә (иярченнәренә, көрәштәшләренә) һәм аның бөек 
йортының әһелләренә изге  теләкләребезне  ирештерсен иде! 
Аларның кылган гамәлләрен олугъласын иде!  Йа Раббым, аларга 
мактау сәламнәрен ирештерсәң иде! 

 Йа Рабби! Безнең җитәкчебез-пәйгамбәребез Мөхәммәдкә 
иң олы мактау һәм  теләкләребезне, сәламнәребезне ирештерсәң 
иде!» 

Көнчыгыш, шул исәптән татар әдәбиятында, Мөхәммәд 
пәйгамбәр өчен кулланылган кайбер эпитетларга тукталып китик: 

Рәсүл – 1. Илче. 2. Аллаһ тарафыннан илаһи китап белән, 
илаһи миссия белән кешеләргә җибәрелгән пәйгамбәрләр.                    
Бу уңайдан Мөхәммәдкә карата тагын Рәсүллуллаһ, Рәсүл-үр-рах-
ман (Рәсүлү-р-рахман), Рәсүлүл-Мелаһим (Рәсүлү-л-Мелаһим) 
кебек исемнәр дә кулланыла. 

Хәбибуллаһ – сөекле, сөелгән. Пәйгамбәрнең дәрәҗәле исем-
нәреннән берсе. 

 Хәлиуллаһ – чын һәм самими дус. Аллаһының иң тугры һәм 
самими дусты  мәгънәсендә пәйгамбәргә карата әйтелә. 

Нәбиуллаһ – Аллаһы тарафыннан колларына илаһи хөкем-
нәрен аңлату вазифасы йөкләнгән кеше. 

Мөхәммәд пәйгамбәрнең дәрәҗәле исемнәреннән тагын 
берсе – Нәбиййүт-тәүбә (Нәбиййү-т-тәүбә). 
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Сафиуллаһ – чиста, саф мәгънәсендәге бу сүз дә Мөхәммәд  
һәм Адәм галәйһиссәламгә карата кулланылган сыйфат. 

Нур-ы гъәршиллаһ – нур һәм гъәрш сүзләреннән. Аллаһы-
ның гъәрш нурыннан яратылган дип исәпләнгәнгә, Мөхәммәд 
пәйгамбәргә шундый исем бирелгән. 

Хәйрүл-халкиллаһ – хәерле дигәннән. Ходай Тәгалә барлык-
ка китергән адәмнәрнең иң хәерлесе һәм бөеге – Мөхәммәд.  

Әмин-и вәхиуллаһ – Хак тәгалә тарафыннан, аңа вәхи белән 
белдерелгән һәрнәрсәне төгәл һәм җиренә җиткезеп өммәтенә 
белдергәнгә күрә, Мөхәммәд пәйгамбәргә бу исем бирелгән. 

Рәхмәтән лил-галәмин – Аллаһы Тәгалә: «Без сине галәм-
нәргә рәхмәт буларак җибәрдек», дип әйтә аятендә. Шул аять 
нигезендә Мөхәммәд пәйгамбәргә әлеге исем бирелә. 

 Шәфигул-мөзнибин (Шәфигу-л-мөзнибин) – өммәтенең гөнаһ-
ларына шәфәгать күрсәтүче дигән сүз. 

 Нәбиййүл-өммийн (Нәбиййү-л-өммийн) – Мөхәммәд пәйгам-
бәр – өмми пәйгамбәр, ягъни ул һич беркемнән укырга-язарга 
өйрәнмәгән, дәресләр алмаган. Ләкин шулай да ул үзенә кадәрге 
һәм үз чорының бөтен гыйлемнәрен белгән. Табигать көчлә-
реннән югары торган, җирдә булган барлыклардан өстен булган. 

Өмми – укымаган, надан эпитетын күп кенә дин галимнәре 
һәм суфилар да үзләренә псевдоним итеп алырга яратканнар. 
Мәсәлән: Өмми Камал, Юныс Әмрә һ.б. 

 Нәбиййу-л-мәлих – мәлих – бик гүзәл, матур. 
Мөхәммәд пәйгамбәр матди һәм рухи барлыгы белән бар 

яктан гүзәл үрнәк саналган, шуңа бу сыйфат бирелгән. Тышкы 
һәм эчке гүзәллекнең тәңгәллеге,  әхлакый, сафлык, гүзәлләрнең 
гүзәле – мәлих. 

Лисану-л-фасих – хәзрәти Мөхәммәднең дәрәҗәле исеме. 
Ачык һәм матур итеп сөйләшүче мәгънәсендә. 

Сәхибу-л-мәкам – Мөхәммәд пәйгамбәрнең бу эпитеты иң 
дәрәҗәле урын иясе мәгънәсендә. 

Фәхр-и галәм – галәмнең даны,  мактанычы мәгънәсендә. 
Сәййед-е галәм – галәмнең хуҗасы: 
         
          Нәби сәййеде гъәләм 
          Салатуллаһ аңа мөдам. 
          У гәүһәр зөбдәи адәм 
          Шәфәгъәт идәсәр ул ан. 
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(Илче, галәм башлыгы, аңа һәрвакыт салат-сәлам бездән, 
Ул гәүһәр кебек иң яхшы адәм, һәр мизгелдә шәфкатьле 

иде.) 
Габделҗәббар  Кандалый. Рисалә-и-л-иршад. 
Моннан кала тагын Сәййидү-л-мөрсәлин, Имаму-л-мүт-

тәкыйн, Хәтемү-н-нәбиййун, Хәтему-л-әнбиййа Мөхәммәд Мос-
тафа саллаллаһу галәйһи вәссәламнең дәрәҗәле исемнәре. 

   Кол Гали: 
        Андан соңра – аның дусти Мөхәммәдә, 
        Пәйгамбәрләр г ө з и д ә си ул Әхмәдә, 
        Кабу-кәүсәйен мәкамли ул Әхмәдә, – 
        Аның үзрә талим дөрут улсун имди. 
 
   Кол Шәриф: 
         Өмидем күп ул Ходаның рәхмәтендин. 
         Безни кыйлды Мостафаның өммәтендин, 
         Йибәрде Мостафани борһан безгә. 
         «Мән зә-лләзи йәшфәгу»дин вәләятсез, 
         Кем котылгай Рәсүледин гыйнаятьсез? 

(өммәт – бер пәйгамбәрнең дингә өндәгән халкы; борһан – дәлил;  
соңгы ике юлның тәрҗемәсе «Ул кемсә безгә шәфәгатьче 
(мәгънәви хуҗа) булды» аятеннән: Кем котыла алсын ярдәмчесез, 
Мөхәммәд пәйгамбәр ярдәменнән башка?) 

 
Коръәннең «Нәҗм» сүрәсенең 9 аятендә мигъраҗ сәфәре 

вакытында Мөхәммәд пәйгамбәр белән Алла арасы ике җәя кадәр 
генә, бәлки тагын да якынрак булуы әйтелә. 

Кол Гали:   
         Хакка ике җәя ара калган затка, – 
         Аңар бик күп алкыш-мактау булсын имди.  
 
Падишаһлар падишаһы, Алла илчесе, олугъ рәсүл Мөхәм-

мәднең башына «Ләү-ляк» таҗы кигертелгән дип сурәтләнә. 
Нәгът-и шәрифләрдә бу гыйбарә еш кулланыла. «Ләү-ляк» – «син 
булмаган булсаң!» мәгънәсендә. Алла: «Син булмаган булсаң, йә 
Мөхәммәд, син булмаган булсаң, фәләкләрне һич тә яратмаган 
булыр идем»,- дип әйткән дип риваять ителә. 
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Нәгыть жанрының татар әдәбиятында уңышлы бер үрнәге 
итеп Әбелмәних Каргалыйның «Мәдхе рәсүл»1 әсәрен күрсәтергә 
була. Пәйгамбәрне мактау өчен шагыйрь «Сөрүре галәм» (галәм 
сөенече), «хәбибе кәбрия» (Алланың сөеклесе), «зи сәгадәт» 
(искиткеч зур бәхетле) кебек эпитетлар кулланган, аның кешелек 
сыйфатларына игътибарын юнәлтә: әдәп, намус, мәрхәмәтлелек, 
юмартлык, изге күңеллелек кебек яхшы сыйфатларның бер 
тупламы булган рәсүлнең кешелек өчен эшләгән иң зур 
эшләренең берсе – халыкны әдәпкә өйрәтүе, ди: 

   Сәндин үгрәнде әдәб гыйльмен каму халкы җиһан, 
   Зирә сәнсен, дәр хакыйкать, мәгъдәне хилме-хәя! 
(зирә – чөнки; дәр хакыйкать – чынлыкта, мәгъдәне хилме-

хәя – мәрхәмәтлелек, йомшаклык, изге күңеллелек чыганагы).  
 
Х. Миңнегулов, Ш.Садретдинов фикеренчә, Әбелмәних 

Каргалыйның пәйгамбәрне мактавы – кеше буларак аның күркәм 
сыйфатларына соклану, шуларны алга сөрү2.   

Нәгът – күпмедер күләмдә пәйгамбәрнең  эчке һәм тышкы 
барлыгын шигырь белән язарга омтылыш ул. Бу портретны 
һәркем үзенчә, төрле-төрле итеп ясый, әмма нәтиҗәдә 
барысының да уртак бер ноктага килүе күзәтелә: нәгът – илаһи 
гыйшыкның матур әдәбиятта иң куәтле һәм мөкәммәл формада 
чагылышы. 

 
Сийәр-и нәби (сиратен-нәби) 

 
Мөселман әдәбиятының бер «гыйльми», документаль, әгәр 

алай дип әйтергә яраса, тармагы «сийәр» («сирә») дип атала. 
Сийәр – гарәпчәдән «китү» белән бәйле;  бер кешенең рухи-
мәгънәви хәл-гамәле дигәнне аңлатучы «сийрәт» сүзенең күплек 
сан формасы. Заманнар узу белән ул биография (житие, жизне-
описание) мәгънәсен ала һәм аеруча хәзрәти Мөхәммәднең тәр-
җемәи хәлен аңлатучы әсәрләргә шул исем бирелә башлый. 
Мөхәммәд пәйгамбәрнең тормышы турындагы бу төр әсәрләрне 
«Сийрәте-н-нәби», «Сийрәте-н-нәбәви», «Китабү-с-сийәр» кебек 
исемнәр белән дә зурлыйлар. Хәзрәти Мөхәммәднең хәят 

1 Китабе Өммикамал. – Казан: Университет табыгханәсе, 1884. Б.111. 
2 Миннегулов Х., Садретдинов Ш. ХIХ йөз татар әдәбияты ядкяр-

ләре. –  Казан: Казан ун-ты нәшрияты, 1982. Б.130. 
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тарихын, яки берәр тормыш вакыйгасын тасвирлаган «тарих 
китабы» – сийәрләрнең төп үзенчәлеге – Коръән һәм хәдисләр, 
тәфсир, иман һәм гыйбадәт белән тыгыз бәйләнештә торуы; 
жанрның гыйльмилеге, документальлеге шуның белән бәйле. 
Әлеге мөкатдәс дини  чыганаклар һәм гыйлемнәр, билгеле бул-
ганча, пәйгамбәрнең хәяты, пәйгамбәрлеге, әйткән сүзләре, кыл-
ган гамәлләре аркасында барлыкка килгәннәр, иң әүвәл мөсел-
маннарга Мөхәммәд тарафыннан өйрәтелгәннәр. Бу жанр кыса-
лары эчендә пәйгамбәр тормышының барлык нечкәлекләрен тас-
вир иткән саллы һәм нигезле әсәрләр дә, күләме зур булмаган, 
мөселман өчен иң әһәмиятле мәгълүматларны гына туплап бир-
гән, кыска рисаләләр дә бар. 

Безнең көннәргә исеме килеп җиткән борынгы сийрә 
авторларыннан иң авторитетлысы – Әбү Габдуллаһ Мөхәммәд 
Ибне Исхак (767елда үлгән) исемле хәдис белгече. Бу авторның 
хәзрәти Мөхәммәднең һиҗрәткә кадәрле тормышы белән бәйле 
вакыйгаларны «Китабү-л-мөбтәда», пәйгамбәрлеге хакындагы 
«Китабү-л-мабгас» һәм һиҗрәттән соңгы тормышын «Китабү-л-
мәгази» исемле өч китап хәлендә язуы билгеле1. 

Ибне Исхакның китаплары безнең көннәргә кадәр тулысын-
ча сакланмаган. Ләкин әлеге әсәрдән китерелгән күпсанлы цита-
таларга нигезләнеп, һәм Зийад әл-Баккагый (799 елда үлгән) хез-
мәтенә ияреп язылган IX гасыр Гыйрак галиме Габделмәлик ибне 
Хишам әл-Химйариның (833 елда үлгән) «Сират сәййидинә 
Мөхәммәд рәсүлуллаһ» дигән әсәренең тексты хәзерге фәндә бик 
билгеле2. Әлеге китап ислам дөньясында сийәр китапларының 
классик үрнәге булып киткән, үзеннән соңгы бик күп сийәрләргә 
нигез булып торган. Бу әсәргә нигезләнеп, сийәр жанрының 
традицион калыбы салынган. 

Һәр вакыйганы бәян итү, әйтик, иң әүвәл иснадтан башлана, 
ягъни сийәр авторы бу хәлне кемнән ишеткән, әлеге кеше үз 
чиратында кемнән өйрәнгән (мәсәлән: «Ибне Исхак әйтте», «Ибне 

1 Кара: Хрестоматия по исламу. Пер. с арабского. Введ и примеч. – 
М.: Наука, 1994. – С.10. 

2 Әсәрнең гарәпчә тексты Петербургта 1875 – 1876 елларда ук басы-
ла. ХХ гасыр башында А.Е. Крымский басмасы билгеле: Источники для 
истории Мохаммеда и литература о нем. – М., 1902, 1906.  Яңа төзелгән 
«Хрестоматия»дә тексттан өзекләр тәрҗемә ителгән. Кара: Хрестоматия по 
исламу. – С.12 – 24. 
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Хишам әйткәнчә» һ.б.), шул исемлек китерелә, яки язма чыганак 
күрсәтелә. Кайбер вакыйгаларны биргәндә бер-берсеннән аеры-
лып торган төрле-төрле версияләр очрарга, риваятьләр һәм 
легендалар өстәлергә мөмкин. Галимнәр фикеренчә, бу күренеш – 
хата булудан да бигрәк, жанрның әдәби үзенчәлеге: «...Слияние 
конкретной истории и легенд в единую художественную ткань 
повествования – не ошибки отсталого сознания, а жанровая при-
рода книги. Перед нами  история жизни пророка и основателя ре-
лигии, написанная для людей, эту религию исповедующих.               
Это – образ и идеал человека, сама жизнь и успехи которого стал 
чудесным доказательством величия Аллаха»1. 

Ниһад Сами Банарлы төрки әдәбиятта беренче безгә билгеле 
сийәр язучы дип Кади Дарир исемле XIV гасыр әдибен күрсәтә2.  
Аның шигырь һәм проза катыштырып язган «Тәрҗүмәтү-д-
Дарир» исемле сийрәтен-нәбисе, гарәпчәдән тәрҗемә әсәре генә 
булмыйча, язучының үз көче дә күп керүен күрсәтә. 

Сийәр әдәбиятының төрки телле тагын бер вәкиле – Нурет-
дин Халәби (XVII гасыр), ул «Сийрәтү-л-Әмин» (яки «Сийәр-и 
Халәби») әсәре белән мәшһүр. Шулай ук Вәйси исемле авторның 
«Дөррәтү-л-таҗ фи саһиби-л-мигъраҗ» исемле әсәре (икенче 
төрле «Сийәр-и Вәйси» дип аталып йөргән)3 кулъязма хәлендә күп 
мәртәбәләр күчерелеп язылган һәм соңыннан басылып та чыккан. 

Татар басма китаплары арасында да сийәр әсәрләре юк 
түгел4. Бу әсәрләрнең барысы да диярлек каноник планда 
язылган, ягъни моңа кадәр язылган сирәтен-нәбиләрне генә 
кабатлап, гомуми дини әдәбиятка әллә ни яңалык өсти алмаган-
нар. Татар авторлары бары тик моңа кадәр мөселман дөньясында 
киң билгеле булган мәгълүматларга гына таянып эш иткәннәр. 
Ләкин татарча язылган сийәрләрнең әһәмияте башкада: иң әүвәл, 
алар гади авыл кешесенә дә аңлаешлы татар телендә язылган, 
димәк, Рәсүлулланың биографиясе мәдрәсә бетермәгән кешенең 

1 Шунда ук. Б.11. 
2 Banarlı N. S. Türk Edebiyatı Tarihı. – Istanbul, M.E.B. 1997. – S.113. 
3  Шунда ук. Б. 681. 
4 Мәсәлән: Закир Кадыйри. Хәяте Мөхәммәд галәйһиссәлам. – Казан: 

Тип.–литография Еремеев вә Шашабрин, 1911; Хәмиди Идрис. Тарихе 
Мөхәммәд галәйһиссәлам. – Казан, Хезмәт, 1908; Тарихе рәсүл. – Казан: 
Хөсәенов, 1908; Сабирҗан Габделбадигъ угълы. Сийәр ән-нәби 
галәйһиссәлам. – Казан: Милләт. 1913. һ.б.лар. 
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дә аңына  барып җитәрлек тел һәм шәкелдә язылып, аның идеаль 
образының һәр мөселман өчен бар тарафтан конкрет билгеле бу-
луны тәэмин иткән.  

Икенчедән, бу әсәрләр ХIХ – ХХ йөз башында, пәйгамбәр-
дән ничә гасыр соң, Гарәбстаннан гаять ерак татар авылында 
яшәп яткан мөселманга Мөхәммәд Мостафаны сөярлек, үз итәр-
лек гүзәл бер стиль белән иҗат ителгәннәр. Мисал өчен Каз иле 
карьясында имам мөдәррис мелла Сабирҗан Габделбадигъ угълы 
тарафыннан язылган «Сийәре-н-нәби  галәйһиссәлам» китабына 
күзәтү ясыйк. 

Китапның исеме астына ук автор ачыклама яза: «Рәсүлул-
луаһи г.с. хәзрәтләренең мөбарәк шәҗәрәсе, нәсел-нәсәбләре вә 
бәгъзе хәлләре, сыйфатлары, күркәм холыклары язылган 
рисаләдер». «Сүз башы» өлешендә «сийәр» сүзенә аңлатма бирә 
һәм «Рәсүл г.с.нең сийрә шәрифәсен белмәк өммәткә ваҗиб улан 
эшләрнең иң кирәклеседер. Рәсүл г.с. ничек тугъды, ни рәвешчә 
үсде, ни тарикать тәрбия иделде, холкы ничек иде, могаләмәсе ни 
рәвешдә иде, боларны, әлбиттә, һәр мөселманга белмәк тиешдер» 
дип 1,  хезмәтенең кыйммәтен билгели.  

Әсәр күп кенә өлешләрдән тора, шулай да хәзрәти 
Мөхәммәднең тормыш юлын Сабирҗан мелла өч зур өлешкә 
бүлеп бирә: 1) туган вакытыннан алып, пәйгамбәрлек иңгән 
вакытка кадәр; 2) пәйгамбәрлегеннән башлап, һиҗрәткә кадәр;             
3) һиҗрәттән рихләтенә кадәр булган вакытлар. Биография өле-
шеннән соң рәсүлнең гаиләсе, хатыннары, атасы белән бертуган, 
анасы белән бертуган кардәшләре, мөһере хакында мәгълүмат 
бирелгән. Һәм язучы үз укучысының Мөхәммәд пәйгамбәрне 
тагын да яхшырак,  матуррак итеп күзалласын өчен аның шамаил 
шәрифен – сүздәге портретын-хилйәсен, мәгыйшәтен, әхлагын, 
кешеләр белән мөгалләмәсен, характерын аңлата, могҗизалары 
хакында яза. Боларда аеруча басым ясап әйтелгәне – рәсүлнең 
тыйнаклыгы, кешеләргә карата итәгатьлелеге, аз сүзле, якты 
йөзле, акыллыгы. Сабирҗан мелла рәсүлне «туйганчы ашамакдан 
үзене тыяр иде, чөнки туклык зирәклекне йибәрә, төрле авыру-
ларны килтерә, аш казаны авырулары күбрәк шул корсак 

1 Сабирҗан Габделбадигъ угълы. Сийәр ән-нәби галәйһиссәлам. – 
Казан: Электротипография «Милләт», 1913. Б.З. 
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тулганнан килә, шуның өчен, «аш казаны – авырулар йорты»,  
димешләр»1, – дип язып, үз замандашларына кисәтү дә ясый. 

Беренче сийәре-н-нәби авторларыннан соңрак гасырларда 
яшәгән язучылар сийәр жанрыннан кайбер бүлекләрне мөстә-кыйль 
жанр итеп аера башлыйлар. Мәсәлән: Дәлаилү-н-нөбүввә – хәз-рәти 
Мөхәммәднең нәбилек дәлилләре; шәмаил – пәйгамбәрнең тышкы 
кыяфәте, портреты; мәгази – пәйгамбәрнең газалары – изге 
сугышларын тасвирлаган әсәрләр2.  

Моннан кала пәйгамбәрнең нәсел-нәсәбен аңлатучы әсәрләр 
дә әһәмиятле. Шәһәр Шәрәф һәм башка авторлар, мәсәлән, «Әд-
дин вә-л-әдәб» журналында рәсүлүллаһның ата-анасы, пәйгам-
бәрлеге, сәфәрләре хакында язмалар бастыралар3. 

Татарча дини-әдәби әсәрләрдә пәйгамбәр, тарихи шәхес 
булудан бигрәк, бер бөек суфи, тәңренең сөйгән кешесе (мәхбү-
буллах), Нур-и Мөхәммәд, могҗизалар иясе буларак тасвир ите-
лә. Туганнан алып (ул туган кичтә мәҗүсиләрнең утлары сүнә, 
Мәдаиндәге Нәүширванның Тәкый Кисрасы җимерелә) пәйгам-
бәрлек мөһере (тәнендәге хәтем-и нөбүввәт), өммилеге, һичбер-
кайчан җиргә күләгәсенең төшмәве, кояшлы һавада йөргәндә 
аның баш өстендә йөзгән ак болыт, Мәккәдән Мәдинәгә һиҗрәт 
иткәндә хәзрәти Әбүбәкер белән яшеренгән мәгарә (аларны эзләп 
табып, үтерергә теләүчеләрне адаштыру өчен мәгарә ишегенә 
пәрәвез эленү, бер пар күгәрченнең, ул тирәдә оя корып, йомырка 
салып утырулары) һ.б. вакыйгалар яратып сурәтләнә. 

Нәбилеге белән бәйле могҗизалардан аеруча түбәндәгеләре 
әдәби әсәрләрдә еш очрый: 1. Бәдер сугышында бик авыр була 
башлагач, ул Аллага ялвара. Җәбраил, бер уч туфрак атып, аның 
дошманнарын чигенергә мәҗбүр итә. 2. Көрәешнең кайбер 
мөшрикъләре хәзрәти Мөхәммәдкә: «Әгәр син Хак пәйгамбәре 
булсаң, безгә могҗизаңны күрсәт» дип, аны мыскыл итәргә 
телиләр. Шунда ул бер ишарәт белән айны урта бер җирдән икегә 
бүлә. 3. Ходайбиядә сусыз калган газиләргә, бармагыннан агы-
зып су эчертүе. 4. Яңа утырткан хөрмә агачы ботагы шунда ук 
җимеш бирә башлый. 5. Кәгъбәгә филләр белән килгән хәбә-
шиләр гаскәренә аның теләге белән Әбабил кошлары күктән таш 

1 Шунда ук. Б. 97. 
2 Yeni Türk Ansiklopedisi. –  Istanbul, Ötüken, 1985. «Сийәр» матдәсе. 
3 А.Җ. Заһидуллин. “Әд-дин вәл-әдәб” журналының библиографик 

күрсәткече. – Казан: Милли китап, 2003.  Б. 34 – 35. 
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яудыралар һ.б.лар. Бу могҗизалар татар әдәбиятының күренекле 
әдибе Мәхмүд бине Галинең «Нәһҗ-ел фәрадис» әсәрендә 
беренче бабның бишенче фасылында аерым-аерым тасвир ителә1. 
«Нәһҗ-ел фәрадис»нең беренче баб өченче фасылында исә 
Мөхәммәд пәйгамбәр (сгс) һәм аның яраннарының ислам 
дошманнары тарафыннан күргән җәбер-газаплары тасвирлана. 
Пәйгамбәребезгә (сгс) мөселман динен тарату өчен бик күп 
авырлыклар-мәшәкатьләр күрергә туры килә, ләкин ул Аллаһы 
Тәгаләнең рәхмәте өчен бер нәрсәдән дә курыкмый һәм 
авырыксынмый. 

Аеруча менә бу вакыйга гыйбрәтле2: Мөхәммәд пәйгамбәр 
(сгс) Кәгъбә янындагы Мәсҗеде Әл-Хәрам эчендә намаз кылган 
бер вакытта дошманы Әбү Җәһел үзенең иярченнәре белән 
мәчеткә килеп керәләр. Пәйгамбәр (сгс), аларны күрми-ишетми 
намаз укуын дәвам итә. Әбү Җәһел иптәшләренә болай ди: 
берегез барыгыз да, фәлән мәхәлләдә дөя суйган җирне табыгыз, 
ул дөянең нәҗес эчәкләрен алып килеп,  бу Мөхәммәд сәҗдәдә 
вакытта өстенә ташлагыз. Киемнәре пычрансын! – дип боера. 
Араларыннан берсе чыгып шулай эшли дә: шакшы эчәкләрне 
алып килеп, сәҗдәгә киткән Пәйгамбәр өстенә ата, аның өсте 
нәҗескә буяла. Дошманнары шатланып көләләр. 

Мөхәммәд пәйгамбәр (сгс) тарафдарларыннан берсе Фатый-
ма (р.г.) га хәбәр итә. Фатыйма (р.г.) мәчеткә килеп керсә, исе 
китә: Пәйгамбәрнең өсте нәҗескә буялган, ул тиз генә Пәйгам-
бәрнең өстендәге пычракларны сөртеп ала. Мөхәммәд пәйгамбәр 
(сгс) сәҗдәдән калыкканда гына эшнең нәрсәдә икәнен аңлый һәм 
Әбү Җәһелгә бик рәнҗи. Ул Аллаһы Тәгаләгә  мөрәҗәгать итеп: 
«Әй Бер Аллам! Син бу кяферләрне һәлак кылгыл!» – ди. 
Кяферләр, аның каргышыннан куркып, барысы качып китәләр, 
алар беләләр: Пәйгамбәрнең каргышы сүздә генә калмый, кабул 
була. Чыннан да Бәдер сугышында Әбү Җәһел тарафдарларына 
Ходайдан зур бәла килә: алар, чүлдә калып, аяклары бик шешеп 
интегәләр. 

Мөхәммәд пәйгамбәр (сгс) кяферләрдән төрле мәкерлелек-
ләр күрсә дә, аларны гел каргап кына тормый. Ухуд сугышыннан 
соң сәхабәләр аңа әйтәләр: «Әй рәсүлуллаһ! Бу кяферләрне карга 

1 Nehcül-Feradis. Cennetlerin Açık Yolu. 1. Metin. 2. Tıpkıbasım. – 
Ankara. 1995. S.20. 

2 Шунда ук. Б. 9 . 
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да, барысы үлеп бетсеннәр!» дип. Ләкин Мөхәммәд пәйгамбәр 
(сгс) аларга: «Хак Тәгалә мине рәхмәт өчен җиргә китерде, 
ләгънәт өчен түгел», – дип җавап бирә. Мине, ди, кавемем әле 
пәйгамбәр итеп белми, әгәр мине пәйгамбәр итеп танысалар, 
мондый җәфаларны кылмаслар иде, ди. Бу хәлләр Мөхәммәд 
пәйгамбәр (сгс) нең зирәклеге, сабырлыгы, кешеләрне аңлый 
белүе хакында сөйли. 

Сийәрләр белән бик якын мөнәсәбәттә кыйссасе-л-әнбия 
(пәйгамбәрләр тарихы) китаплары тора. 
 

Биремнәр 
1. Пәйгамбәрнең матур исемнәренең мәгънәләрен аңлатыгыз. 
2. Нәгыть жанрына характеристика бирегез. Кушымтада бирелгән 

үрнәкне анализлагыз. 
3. Сирате-н-нәби жанрына характеристика бирегез. 
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Дүртенче дәрес 

Мәүлид 

Гарәп теленнән кергән мәүлид (мәүлед, мәүлүд) туу яки яңа 
туган бала дигәнне аңлата һәм кешенең туу вакытына мөнәсә-
бәтле рәвештә кулланыла. Дини әдәбиятта берничә мәгънәсе бар: 
1. Мөхәммәд пәйгамбәрнең тууы. 2. Туган урын, мәсәлән, «Мәү-
лидү-н-нәби» дигән изге урын. Мөхәммәд пәйгамбәрнең туган 
йортын «мәүлид» дип атыйлар. Бу өйне соңрак мәчет итеп 
төзегәннәр һәм пәйгамбәрнең кабере кебек үк, бу җир дә мөсел-
маннарның зыярәт итү урынына әверелгән. 3. Пәйгамбәрнең 
туган көнен бәйрәм итү – мәүлид. 4. Пәйгамбәрнең тууы турын-
дагы риваятьләр дә – мәүлид. 5 Пәйгамбәрнең тууын тасвир-
лаган әдәби әсәрләр дә «мәүлид» дип атала1. Моннан кала кайбер 
илләрдә бөек суфиларның туган көнәрендә дә мәүлид тантана-
лары уздырылган һәм хәзер дә оештырыла2. Рәсүлулла Мөхәммәд 
Мостафаның туган көне – рәбигъе-л-әүвәл аеның 12 нче көне, 
ислам дөньясында зур тантана итеп, бөтен мөселманнарның 
олугъ бәйрәме итеп үткәрелә: ятимнәргә һәм фәкыйрьләргә хәер-
сәдака бирелә, мәҗлесләр корыла, Коръән-и кәрим чыгып, 
«Мәүлиде-н-нәби касыйдәсе»н укып, салават әйтеп, теләкләр 
теләнә. Шул рәвешле мөселманнар пәйгамбәрнең рухын шатлан-
дырырга омтылалар: 

Укылырса Мәүлиддә махсус касыйдә һәр заман, 
Ул Рәсүлнең рухы хуш-нуд булачактыр, бел, фәлән3. 
Мәүлид бәйрәме – пәйгамбәргә булган мәхәббәт-хөрмәтне 

белдерү көне. Халык арасында бу көнне бәйрәм итү саваплы эш 
итеп каралган: 

Мәүлид укыйлар җыелып бер өйдә, 
Бу егет тыңлады һәм ихлас илә. 

1 Türk dili ve edebiyatı ansiklopedisi.Devirler.Isimler.Terimler. – 
Istanbul, Dergâh yayınlari. 1978 – 1979. 

2 Кириллина С.А. Культово-обрядовая практика суфийских братств 
Египта (вторая половина ХIХ – начало ХХ в.) // Суфизм в контексте му-
сульманской культуры. – М.: Наука. Главная реакция восточной 
литературы, 1989. С. 88. 

3 Төрки мәүлиден нәби касыйдәсе // Мәүлид бәйрәме. Басылу елы 
һәм урыны күрсәтелмәгән. Б. 6. 
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Ишетү белән гашыйк булды ул егет, 
Күзләреннән акты яшьләр чишмә күк. 

       ....Мәүлидтә хәзер булганнар һәм дәхи, 
      Җәннәткә керсен аларда һәммәси 
      Күрде шунда егет бер зур сарай: 
      «Кертсәгезче мине монда», – дип сорай. 
      Диделәр: «Монда керә шундый кеше, 
     Хөрмәт итсә кем нәби туган көнне. 
      Хөрмәт иткәнең синең юк ул көнне», – 
      Дип кире дүндерделәр ул мескенне1. 
Ләкин Мөхәммәд пәйгамбәр үзе исән вакыттта бу көнне 

бәйрәм итү гадәте булмаган, чөнки пәйгамбәр аерым шәхесләрне 
артык олылауны Аллага ширкъ катыштыру, ягъни Алланың берле-
ген шик астына кую дип исәпләгән. Мөхәммәд бине Габдулла ми-
ляди белән 570 елның 27 апрелендә дүшәмбе көнгә каршы Мәккә 
шәһәрендә дөньяга килә. Ә беренче тапкыр мәүлид-шәрифне 
1207 елда Гыйракның төньягында Әрбил шәһәрендә бәйрәм итәләр. 
Тора-бара мәүлид барча ислам дөньясында үткәрелә башлый. 
Рәсүлнең туган көнен бәйрәм итү тантаналары вакытында тарикать 
әһелләре гаять тә активлык күрсәтәләр2. Чөнки, югарыда әйтел-
гәнчә, Мөхәммәднең культы «халык дине» булган суфилык-
дәрвишлекнең нигез ташларыннан берсен тәшкил итә. Атаклы га-
лим Адам Мец язганча, «суфизм развил... догму, обладавшую со-
вершенно невероятной силой религиозной притягательности, ибо 
она удовлетворяла старую, существовавшую еще до ислама по-
требность в поклонении. Эта догма возвела фигуру Мухаммеда               
в нечто сверхчеловеческое, почти обожествив его»3. 

Мөхәммәд пәйгамбәргә суфичылык әдәбиятында аерым 
игътибар күрсәтү традициясенең килеп чыгышын Дж.С. Три-
мингэм  исә болай аңлата:  Суфии «не только перевели его  в ка-

1 Шунда ук. Б.4. 
2 Нигездә, бу тантаналарны оештыручысы  суфи тарикать әһелләре бу-

ла. Бәйрәм процессының тасвирламасын кара: Кириллина С. А. Ислам в об-
щественной жизни Египта (вторая половина ХIХ – начало ХХ в.) – М.: Наука. 
Главная редакция восточной литературы, 1989.  С. 108 – 109. Яки: Кириллина 
С.А. Культово-обрядовая практика суфийских братств Египта (ХIХ – начало 
ХХ века) // Суфизм в контектсте мусульманской культуры. – М.: Наука. 
Главная редакция восточной литературы, 1989. С. 87 – 90. 

3 Мец. А. Мусульманский Ренессанс. – М., 1973. – С. 247. 
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тегорию чудотворцев в простонародном понимании этого слова, 
но и породили простонародный вариант культа духа Мухаммада 
как Логоса – стража и хранителя вселенной»1. 

Мәүлид бәйрәмнәренең килеп чыгышы күпмедер күләмдә 
хәзрәти Гайсәнең (Исус Христосның) туган көнен Рождество 
(раштуа) бәйрәмен билгеләп үтү белән дә бәйле булса кирәк. 
Һиҗри беренче-икенче гасырларда мәүлид бәйрәмнәрен билгеләп 
үтү булмаса да, фатимидлар дәверендә инде Мөхәммәд 
пәйгамбәр һәм аның хәлифәсе хәзрәти Гали кебек изге затлар  
өчен мәүлидләр  уздырыла башлый. Шыйгаларның пәйгамбәрдән 
дә бигрәк Гали шәхесенә чамадан тыш әһәмият бирүләре 
аркасында бу мәүлид тантаналарын хәзрәти Галигә бәйләп 
уздыру тора-бара традициягә әверелә2. 

Болгар дәүләтендә дә элек-электән үк мәүлид бәйрәмен 
зурлап билгеләп үткәннәр, рәбигъе-л әүвәл ае дәвамында мәүлид 
ашлары уздырылган, Коръән укылган, вәгазь-нәсихәт сөйләнгән. 
Бүгенге көндә әлеге бәйрәмгә карата мөселманнар арасында 
төрле карашлар яши, бер төркеме борынгыдан килгән традицияне 
дәвам итсә, икенчеләре аны оештыруны бидгать дип саный. 

Гыйльми әдәбиятта мәүлидләрне – мәүлид көнендә уку өчен 
махсус язылган әсәрләрне беренче булып иҗат итүчеләр дип 
төрки шагыйрьләр хисаплана3. Госманлы төрек әмире Мозаф-
фаретдин Гөк Бүре төркиләр арасында иң беренчеләрдән булып 
мәүлидләр оештырган, борынгы төрки гореф-гадәтләргә нигез-
ләнеп, бу бәйрәмгә күпсанлы кунаклар чакырган, килгән 
җәмәгатьне, төрле төстәге шатырларда  каршылап, тәмле ризык-
лар белән сыйлаган, мәүлид әсәрләре тыңлатып, күңел ачтырган 
һәм, төрле бүләкләр биреп, озатып калган. Ул оештырган бәй-
рәмнәр бүгенге мәүлид тантаналарының башлангычы булып 
санала, Гөк Бүредән башлап, төрки ислам дәүләтләрендә мәүлид 
иң мөкатдәс бәйрәмнәрнең берсенә әйләнә. Мәүлид көннәрендә 
уку өчен гарәп, фарсы, төрки телләрдә махсус күпсанлы әсәрләр 

1 Тримингэм Дж.С. Суфийские ордены в исламе. М.: Наука. Главная 
редакөия восточной литературы, 1989. С. 34. 

2 Мөселман илләрендә мәүлид тантаналары һәм әсәрләре хакында 
кара:Ahmed Ateş. Mevlid. – Ankara, 1954. S. 3 – 20. 

3 Тримингэм Дж.С. Суфийские ордены в исламе. – С.169. 
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языла. Төрек шагыйре Сөләйман Чәләбинең мәүлиде «Вәсиләтү-
н-нәҗат» (1409 елда язылган) төрки әдәбиятта бу жанрның 
классик үрнәге булып тора. Ул әсәр татарлар арасында да билгеле 
булган1. 

Сөләйман Чәләби (?-1422?) турында мәгълүматлар саклан-
маган диярлек. Бары тик аның госманлы сараенда бөек Солтан 
Елдырым Баязид заманында Олугъ мәчеттә имам булып торуы 
гына билгеле. «Мәүлид»ендә «Сач-сакал агарды, күңел кап-кара» 
дип яза, һәм әсәренең һиҗри 812 елда Бурсада тәмамлавын әйтә2. 
Сөләйман Чәләбинең «Вәсиләтү-н-нәҗат» исемле бу әсәре 
мәүлид буларак йөртелә, чөнки анда хәзрәти Мөхәммәднең тууын 
бәян итүче фасыл укучылар күңелендә калырлык, яттан отып 
сөйләрлек дәрәҗәдә матур була. 

Мәүлид уку акырынлап хәзрәти Мөхәммәднең туган көнен-
дә генә түгел, һәр мөселман баласының туган көнендә яки мәет 
өстендә дә укыла башлый. Туган көннең шатлыгы һәм сөенече 
мәүлид укып котланган кебек, үлем көненең ачысы-хәсрәте дә 
мәүлид укып кичерелгән, вафат булган кешенең рухын шат итү 
максатыннан бу төр әсәрләрне укып-укытып, дини-рухи ихтыяҗ-
ларын канәгатьләндергәннәр. 

Госманлы төрек әдәбиятында тагын Бурсалы Сөләйман 
Әфәнденең «Мәүлид-и нәбәви»3, Наһифиның (1643 – 1778) «Мәү-
лүдүн-нәби»4, Әхмәд Мөршидинең (1688 – 1760) «Мәүлид мән-
зумәсе»5 һ.б.ларның әсәрләре билгеле. Татар теленә тәрҗемә ител-
гән әсәр6 Бурса шәһәреннән чыккан Сөләйман әфәнденеке булырга 
тиеш, аның 1883, 1886, 1903, 1906 елгы басмалары билгеле. 

Татар халкы үзе дә мәүлидләр иҗат иткән, аларның басма 
үрнәкләре дә байтак7. Халык аларны мөнаҗәт кебек көйләп 

1 Кара: Г. Таһирҗанов. Тарихтан – әдәбиятка.  Б.64. 
2 Banarlı N. S.Türk Edebiyatı Tarihi . S.480. 
3  Шунда ук. Б. 962. 
4 Шунда ук. Б.779 – 780. 
5 Шунда ук. Б.796. 
6 Бирсәви Сөләйман. Китабе шәрифе маабе мәүлид-ен-нби. – Казан: 

Берадарән Кәримевләр, 1903. 
7 Аксувый Мөхәммәд Сабир. Мөхәммәд галәйһиссәламнең мәүлид 

шәрифе. Казан, 1913; Һәза мәүлиден-нәби. – Казан: Берадәран Кәри-
мевләр, 1912;  Каршый Габделфәйяз. Касыйдәи мәүлиден-нәби. – Казан: 
Берадәран Кәримевләр, 1916;  Бәрзәнҗи Җәгъфәр. Касыйдәи мәүлиден-
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укыган. Мәсәлән, «Хан кызы» исемле мөнаҗәтләр җыентыгында 
«Мәрхәбә» исемле әсәр ноталары белән урнаштырылган1. «Мәр-
хабә» дип, яки «Мәүлид, кил!» дип, строфа саен кабатлап, мөсел-
маннар бу төр әсәрләрдә әлеге бәйрәм көнне (яки айны) куанып-
көтеп каршы алуны белдерәләр, бер-берләрен олугъ бәйрәмгә 
чакыралар: 

     Гәр Сиратны кичмәгә эстәр исәң, Мәүлид кил! 
     Һәм шәфәгать өстәр булсаң, ашыгып, Мәүлид кил! 2 
Инде хәзер, төрле авторлар тарафыннан язылган, басылу 

вакыты һәм урыны төрле булган татар телендәге «Мәүлид бәй-
рәме» китапларына һәм Сөләйман Чәләби әсәренә таянып, бу 
жанрның традицион төзелешен кыскача күрсәтеп узыйк. 

1.  Әсәрнең башында Аллаһы Тәгаләгә мактау җырлана, 
аның кодрәте, бөеклеге турында әйтелә. Аллаһының фитрате-л-
галәмне барлыкка китерүенең сәбәпләре, бар җиһанны «бул» 
диюе белән мәйданга китерүе турында аңлатыла. 

Җен, фәрештә һәм Адәм берсе дә юк, 
Һәминә тукыз фәләк һич берсе юк. 
Гъәрше көрси, ай, кояш һәм юк иде, 
Барча җаннан әүвәле ук Ул бар иде. 

                                              Мөнаҗәт. 
2. Аллаһының Мөхәммәд пәйгамбәр рухын яратуы турында 

бәян ителә. Бар нәрсәдән әүвәл Мөхәммәд Мостафаның рухын 
яратуы, аны тәрбияләве, бөтен дәртләргә дәрман кылуы, никадәр 
матур холык һәм сыйфат булырга мөмкин булса, барысын да шул 
рухка бирүе турында сөйләнә. Әгәр Мөхәммәднең рухы булмаса 
иде, ай, кояш, көн һәм төн дә мәйданга килмәгән булыр иде, 
Адәмгә «гыйззәт таҗы» кидерелмәс, колагы ишетеп, теле сөй-
ләмәс иде, диелә. Динебезнең хәзрәти Мөхәммәд ярдәме белән 
ачылуы, аның аркылы Адәмнең тәүбәсен Аллаһының кабул итүе, 
Нух пәйгамбәрнең батмый калуы, хәзрәти Муса кулындагы 
гасаның (таяк) аждаһага әверелүе һәм тагын бик күп мог-
җизаларның Мөхәммәд пәйгамбәр рухы аркасында эшләнүе 
әйтелә. Бөтен барлыкның, ай, йолдыз, җир, күк, җәннәт һәм 

нәби саллаллаһу галәйһи вәссәлам. – Казан: Хөсәенов вәрәсәсе, 1912; 
Касыйми Зөфәр. Касыйдә-и мәүлид-ен-нәби. – Уфа, 1910; Тукаев  
Шаһзадә. Мөхәммәд г.с.нең туган көне. – Уфа: Шәркъ типографиясе, 1912; 
Хикәя-и мәүлед. – Оренбург, 1909.  һ.б.лар. 

1 Мәрхәбә // Хан кызы. Б.12 – 13. 
2 Төрки мәүлиден нәби касыйдәсе // Мәүлид бәйрәме.  –  Б.7. 
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җәһәннәмнең аның өчен барлыкка китерелүе, аның шәрәфенә 
галәмнең нур белән тулуы, җәннәт эчендәге хуриларның аның 
өчен булуы, Җәбраил вә Коръәннең аның өчен иңдерелүе, галәм 
халкының аның белән тугры юлга керүе һ.б.лар хәбәр ителә. 

Нур-и Мөхәммәд идеясе суфилар арасында көчле таралган. 
«Нур-и Мөхәммәд» – Мөхәммәд пәйгамбәр рухының галәмнәр 
яратылганга кадәр үк бар булуын аңлатучы тасаувыф термины. 
Ул нур, пәйгамбәрлек җәүһәре беренче кеше хәзрәти Адәмнән 
башлап, пәйгамбәрләрдән-пәйгамбәрләргә бирелеп килеп, камил-
лек дәрәҗәсенең иң югары ноктасында соңгы һәм бөек пәй-
гамбәргә килеп ирешкән дип карала. Коръәннең «Әзһаб» сүрә-
сенең 46 аятендә Аллаһ пәйгамбәрнең дөньяга «Сираҗ-и мөнир» 
(нур чәчүче, яктылык бирүче шәм) итеп күндәрелүе турында 
әйтелә. Мөхәммәд пәйгамбәрне шулай ук «Нур-и нөбүввәт» 
(нәбилек нуры) дип тә атыйлар. 

 Октябрь инкыйлабына кадәр татар әдәбиятында әлеге идея 
нигезендә иҗат ителгән аерым әсәрләр  – «нурнамә»ләр шактый 
күп санда басылып та чыккан1. Мисал өчен фикеребезне куәтләү 
максатынан берсеннән өземтә китерәбез: «Аллаһы Сөбханә вә 
Тәгалә Мөхәммәд Мостафа саллә-ллаһу галәйһи вә-с-сәламнең 
нурын барча нәрсәдән элегрәк яраткан.  ...Ун мең елдан соң Хак 
Сөбханә вә Тәгаләдән фәрман булды: «Әй, Нур Мөхәммәд 
галәйһи-с-сәлам вә әй, хасса хабибем, торгыл, синең мөбарәк 
вөҗүдеңне халыкка әшкәрә кылыйм», – диде. 

Пәйгамбәр галәйһи-с-сәламнең нуры башын күтәрде исә, 
йөз егерме дүрт мең тамчы су тамды. Ул судан йөз егерме дүрт 
мең пәйгамбәрнең җаннарын яратты. Нидә (тавыш) килде: «Әй, 
Нур Мөхәммәд галәйһи-с-сәлам! Тибрәнгел», – диде. «Нур тиб-
рәнде, мөбарәк күзләреннән ике тамчы су тамды. Әүвәлге тамчы-
сыннан Җәбраил галәйһи-с-сәламне яратты, икенче тамчысыннан 
Микаил галәйһи-с-сәламне яратты...» һ.б.лар. Пәйгамбәрләрнең 
җаннары яралганнан соң Гарш, көрси, сигез оҗмах, җиде тәмугъ, 
көн белән төн, җил, туфрак, су һәм ут яратты2. 

1 Казан университетының Фәнни китапханәсендә генә «Рисаләи нур-
намә»нең 1857, 1862, 1884, 1891, 1895,1899, 1901,1903,1907, 1909, 1910 ел-
гы басмалары саклана. 

2 Рисаләи нурнамә. – Казан, Хөсәенов матбагасы, 1884. 5 – 6 б. 
Рисаләи нурнамә: ягъни хәзрәти Рәсүл галәһиссәлам нурының яратылуыны 
вә хәсиятләрен бәян идер. – Казан: Матбагаи Кәримия, 1914. Б.15. 
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3. Мәүлиднең чираттагы фасылында «нур-и Мөхәммәд»нең 
таралышы (интикалы) турында сүз бара. Аллаһы Тәгалә Адәмне 
яратып, галәмне аның белән «мөзәййен кыйлды», диелә. Мөхәм-
мәд Мостафаның нурын Аллаһы аның маңгаена куйды һәм бу 
нурның «Хәбибенең» нуры икәнлеген Адәмгә белдерде. Бу нур, 
аның маңгаенда шактый заман булганнан соң, хәзрәти Һаваның 
маңгаена күчте, анда берничә ай һәм ел торганнан соң, алардан 
туган балаларга күчә барды һәм, ниһаять, Ибраһим һәм 
Исмәгыйльгә кадәр килеп җитте, дип сөйләнә. 

4. Хәзрәти Мөхәммәднең туу вакыйгасы аерым бер фасыл 
тәшкил итә. Ул болай башлана: 

              Әминә ханым – Мөхәммәд галәйһи-с-сәламнең анасы 
               Ул сәдәфтән тугди энҗе данәсе... 
Пәйгамбәрнең тууыннан алда булган могҗизалы хәлләр 

Әминә ханым авызыннан сөйләнә: 
                Бер гаҗәп нур, нәкъ кояшның яктысы, 
                 Ялт итеп чыкты өемнән шул заман. 
                 Күкләргә тик нур белән тулды җиһан, 
                 Һәм һава үзрә түшәлде бер түшәк. 
                  Ати сүндүс түшәгән аны мәләк. 
                  Өч галәм дәхи диелде өч җирдә 
                  Аралары бик ерак бер-беридә, 
                  Берсе Мәшрикъ, берсе Мәгърибтә аның 
                  Берсе нәкъ уртасында Кәгъбәнең. 
                  Белдем аннан, ул – мөбәрәкнең нуры. 
                  Заһир булды килмәсеннән әүвәле. 
                  Иңде күктән күп фәрештә саф-саф. 
                  Кәгъбә кеби кылды өем тәваф, 
                  Заһир улды дәфгәтән өч хур кызы. 
                   Билгесе булмады кайдан кердиги. 
                   Өчеси дә яныма утырдылар, 
                   «Мостафа килә», – диеп гәб кордылар. 
                   Диделәр: «Углың кеби хөрмәтлене, 
                   Ул Хода һичбер анага бирмәде».  
Бу хур кызлары хәзрәти Әминәгә җиһан яратылганнан бирле 

аның улы кебек гүзәл һәм күркәм холыклы, дәүләт иясе кеше 
тумаганын әйтәләр. Пәйгамбәрнең туар вакыты якынлашкач, 
ананың бик тә салкын су эчәсе килә, су урынына хурилар 
Әминәгә бер салкынча татлы ширбәт эчертәләр һәм аның бар 
әгъзасы нур белән тула, бөтен барлыгын каплый. Ул арада бер ак 
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кош килеп, канаты белән аркасыннан сыйпагач, шул сәгатьтә 
аның улы Мөхәммәд Мостафа дөньяга килә. Хәзрәти Әминә 
бернинди авырлыксыз баланы таба, бар дөнья исә бу вакытта 
хәзрәти Мөхәммәдкә мәдхия укый. 

«Нурнамә»ләрдә пәйгамбәрнең һәр әгъзасы Аллаһының бер 
сыйфатыннан, кодрәтеннән яратылган итеп тасвирлана: «Аллаһы 
Тәгалә хәзрәти Рәсүлнең мөбарәк башын оҗмахның бәрәкәтеннән 
яратты, мөбарәк йөзен нур тәҗәллисеннән (илаһи көчләрнең 
күңелдә чагылышыннан) яратты, мөбарәк ике күзен хәядән, 
мөбарәк борынын оҗмахның җофарыннан, мөбарәк колакларын 
оҗмахның ак йүфәреннән, мөбарәк авызын үзенең зикереннән, 
мөбарәк ике иренен тәсбихтән, мөбарәк тешләрен үз нурыннан, 
мөбарәк күңелен ихластан, мөбарәк ике иңен куәттән, ике 
мөбарәк кулын юмартлыктан, мөбарәк бугазын оҗмахының 
балыннан, мөбарәк күкрәген оҗмахның якты утыннан, мөбарәк 
эчәкләрен сабырдан, мөбарәк ике аякларын үзенең гыйбадә-
теннән яратты», – диелә1. 

5. Алдагы фасылда пәйгамбәр туганнан соң Мәккә 
шәһәренең нур белән тулуы, өй тирәсе нурга чумуы, бу хәлләрне 
күргән Әминәнең хушын җуюы турында сөйләнә. Аңына 
килгәндә өйдә хур кызларының һәм баласының да булмавын 
күрә. Улын хурилар алып киткәндер дип уйлап, кайгыра, ләкин 
соңрак, баласының бер почмакта Кәгъбә тарафына карап сәҗдәдә 
утыруын һәм дога кылуын күреп, хәйран кала. Улының кендеге 
киселгән һәм гәүдәсе биләүгә биләнгәнлеге әйтелә. Әнисе бала-
сын кулына алырга теләгәч, һавадан өч көн буена аңа кагылмаска 
тиешлеге турында өн килә. Күк әһелләре, Мөхәммәдне үз 
яннарына алып, аңа хөрмәт-шәрәф күрсәтәләр: 

                     Шатланып, тәбрик әйтеп, 
                      Мәүлид көне җир-күк икәү. 
                      Әйттеләр хәл белән гел: 
                      Мәрхабә, йә мәрхабә! 
 
                      Инде дә күктә мәликләр 
                      Тордылар саф-саф булып. 
                      Барчасы яудырдылар 
                      Тәсбихләрен ул Аллага 
 

1 Рисаләи нурнамә.  Б. 9 – 12. 
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6. Бу фасылда пәйгамбәр туганнан соң булган могҗизалы 
хәлләр дәвам итә: ул туган төнне бөтен потларның асты-өскә 
килә, шәйтанның җанына уклар кадала, кяферләрнең эче-тышы 
гамь белән тула, чиркәүләр җимерелә, мәҗүсиләр табынган утлар 
сүнә. Ул ундүрт яшенә җиткәндә барлык гарәп халкы аннан 
гыйлем һәм әдәп өйрәнә, бөтен телләрдә исеме сөйләнә башлый.  

 
Могҗизаларына мисаллар: 
– Әүвәл ул кем мөбарәк 
    Тәненең күләгәсе төшмәде җиргә аның. 
    Чөнки аның нур иде бар гәүдәсе, 
    Нурның булмас һич вакыт күләгәсе. 
 
— Ул мөбарәк баши үзрә һәр заман 
    Күләгәләп бер болыт йөрде һаман... 
 
— Сүнде Фәри Мәгбүденең утлары, 
     Чыкты ярдан ул Бохайра сулары 
     Күп гаҗәпләр, могҗизалар күрделәр, 
     Тугдыги көннәрдә җөмлә белделәр. 
 
 Башка могҗизалары: 
– ул иреннәрен кыймылдатса, күктәге кояш та кыймылдап куя,  
– төнлә тешләре яктысыннан җиргә төшкән энә дә күренер иде, 
– Җәбраил вахи өчен аның янына төшсә, аның хуш исен алыр иде,  
– иртәнге саба җиле чәчләреннән сыйпап, хуш исен ерак алып 

китәр иде, 
– пәйгамбәрлек билгесе (нөбүввәт мөһере) аның маңгаенда иде, 
– зәһәр-агу белән пешкән бәрән, ул ашарга иелгәч, «мине ашама,             

я рәсүлуллаһ!» дигән, 
– телгә килеп, хуҗасыннан зарланган дөянең хәленә кергән, 
– күзсезләрне күзле, сүзсезләрне сүзле иткән һ.б. лар. 
Пәйгамбәрнең могҗизаларын тасвирлаган махсус китаплар 

да иҗат ителгән1. XVIII гасыр татар шагыйре Габдрахман 
Туймөхәммәт улы (1690 елда Минзәлә өязе Мортыш Тамак 
авылында туган) да пәйгамбәрне мактап 80 юллык шигырендә бу 
могҗизаларны тасвирлап яза: 

 

1Мәсәлән:  Китабе фи бәяни могъҗизат-ән-нәби. – Казан: Хөсәенов, 
1884. 
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 Ул мөбарәк башың үзрә парә болыт һәр заман 
 Саклаеп тәмүзең эссесиндин улдый саябән 
 Кандә варсаң, варыр иде, ул дәхи синең илән, 
 Сән шәфәгать кыйл бу гасый мөбтәләя, я шәфыйгъ. 
 
Бер дәхи бармакларындин чишмә улдый рәван, 
Эчди андан һәм тәһарәт әйләди пир, җуан. 
Дуним улдый бармакыңдин дәхи маһ, асман, 
Сән мәдәт кыйл бу сияһ руй мөбтәләя, я шәфыйгъ.  
 
Сөйләди берян күзи дәхи сәңа диләһ көлеп, 
«Йемә», – диде, кәлмешем бән, я Рәсүл, мәсмүм улыб. 
Нәчә делсез пәр фәсәхат улдый сәндән, я хәбиб, 
Нәчә күзсезләр бәсарат улдый сәндән, я табиб. 
(Хөрмәтле башың өстендә торган болыт кисәге һәрвакыт сине июль эс-

сесеннән саклаучы зонтик булып торды. Син кая барсаң, ул болыт та синең 
белән барыр иде, син кешеләргә ярдәм итүче бу гөнаһлы кешегә дә ярдәм ит. 
Синең бармакларыңнан чишмәләр чыгып ага башлады, карты-яше шуннан эчеп, 
шуның белән юындылар. Синең бармак белән ишарә кылуыңнан ай, күк икегә 
ярылдылар, син – кешеләргә ярдәм итүче, бу кара йөзгә дә ярдәм ит. 

Пешерелеп табынга килгән куй ите синең алда телгә  килеп әйтте: «Ашама 
син мине, мин агуланган», – диде. Ничә телсез синең аркада телле булдылар,               
и алланың дусты, ничә күзлеләр синең аркада күзле булдылар, и табиб)1. 

 
Мәүлидләрдә аерым бер бүлек итеп, мигъраҗ сәхифәсе 

сурәтләнергә мөмкин, без бу турыда мигъраҗнамә жанрын 
тикшергәндә тукталырбыз. 

Мәүлидтә чираттагы фасыл итеп пәйгамбәрнең Мәккәдән 
Мәдинәгә һиҗрәте алына. Галәйһи-с-сәламның эчке сыйфат-
ларын тасвирлау мәүлидләрнең төп урынын тәшкил итә: аның 
әхлагының иң гүзәл һәм өстен булуы, кичә-көндез гыйбадәт 
белән мәшгуль булуы, Хактан башканы күңеленә кертмәве, ике 
җиһанда шаһ булса да, түбәнчелекле булуы, бер җан иясен дә 
рәнҗетмәве, һәр нәрсәгә канәгать булуы һәм башка бик күп 
сыйфатлары мактала. 

Әсәр соңында аның өммәтенең нинди булырга тиешлеге 
әйтелә.  

Сөләйман Чәләби әсәрендә, моннан тыш, Мөхәммәд пәйгам-
бәрнең вафаты, аның ничек дәфен ителүе турында да сөйләнә.                                

1 Мәүлиден-нәби . Елы юк. Б.12. 
                                                           



53 
 

Татар басма китаплары арасында мәүлиде-н-нәби китап-
лары шактый күп сакланган. Үзебез тикшереп чыккан китап-
лардан1 безнең игътибарыбызны җәлеп иткән бер җыентыкка 
аерым тукталасыбыз килә. 

Ул – «Мәүлид хатирәсе» дип аталган һәм балаларга бәйрәм 
бүләге итеп хәзерләнгән мәҗмуга. Анда ХХ гасыр башы татар 
шагыйрьләренең (Вакыйф Җәлал, Г. Харисов, Зыя Ярмәки, 
Г. Дәүләт, Г. Ченәкәй һ.б.ларның) мәүлид бәйрәме уңаеннан 
язылган әсәрләре тупланган, җыентык Г. Батталның пәйгамбәр-
нең туган көне хакындагы кереш сүзе белән ачыла. Китапта 
бирелгән шигырьләрдә ике уртак теманы күрергә була: 1) Мөхәм-
мәд пәйгамбәрнең нуры бар җиһанны караңгылыктан арын-
дырды:  

   Тугды мәшрикъдан бу ислам кояшы ялт итеп, 
   Тулды әтрафларга нур, торды җиһанны балкытып. 
   Ул кояшда бар иде хикмәтле сер, хикмәтле нур, 
   Чөнки хикмәт, сер белән тулган иде безнең рәсүл! 
                                               Вәкыйф Җәлал. Ислам 2.   
 

2) мәүлид көне – мәҗүсилекнең үлемгә хөкем ителгән, потларның 
җимерелгән көне. 

Һәм килисәдәге потлар барсы көл тик булдылар, 
Алларындагы борынгы төрле шәмнәр сүнделәр. 
                                                                    (килисә – потханә)  
                                Г. Харисов. Һидаять кояшы3.  
Хак тәгалә Җәбраилдән иңдереп үз Коръәнен, 
Тар-мар итте җир йөзенең  ялганын һәм потларын!    
                                  В. Җәлал. Ислам4. 
Мәлгун Иблис туплары бер-бер төзәлдиләр бу көн, 
Йөз түбән төшеб сәнем потлар бозылдылар бу көн. 
                                  Г. Дәүләт. Мәүлид көне 5  

1 Югарыда күрсәтелгән мәүлидләр. Мәүлүд ән-нәби. Касыйдә. – 
СПб.:  Ибраһимов, 1901; Мәүлүд ән-нәби. Ягъни хәзрәти рәсүлнең дөньяга 
килгәнен вә дөньядан ахирәткә күчкәнен бәян иткән мөбарәк китаптыр; 
Мәүлид шәриф. – Казан: М.: Яхин басмаханәсе, 1861 һ.б.лар. 

2 Мәүлид хатирәсе. – Б.12. 
3 Шунда ук. Б.11. 
4 Шунда ук. Б.12. 
5 Шунда ук. Б.7. 

                                                           



54 
 

Җыентыкта Зыя Ярмәкинең «Мәүлид төнендә» шигыре  
башкалардан гүзәл бер лиризм һәм аһәңлелек белән аерылып 
тора, анда пейзаж – пәйгамбәр туган кышкы төн сурәтләнә: 

Кышкы төн, тынлык, суык, тик ярты ай 
Ак көмеш төсле нурын  шәп чәчерәтә. 
Йир йөзе бер җанга йомшак ямь белә 
Елмаеп, белмим, нидер зарыгып көтә. 
Уйга чумган: киң басу, урман, ялан, 
Йилбәзәк тезелгән агачлар ямь коча... – 

дип, үз туган ягын, татар җирлеген сурәтли дә, табигать турын-
дагы шигырен: 

Күз салсаң, сиңа бер сер сөйли 
Бар мөселман шадлыгы – «мәүлид» төне, – 

дип йомгаклый1.  
Татар әдәбиятында, башка мөселман әдәбиятларындагы 

кебек үк, пәйгамбәрнең вафатына багышланган шигъри әсәрләр 
дә язылган. Шуларның бер үрнәге – Йосыф бик Хуҗаның  
«Кыйссаи Мөхәммәд рәсүлуллаһның даре-л-фәнадин даре-л-
бәкайа рихләт иткән мәсьәләсе»  дигән шигъри әсәре2. Сәнгать-
чәлек ягыннан шактый оста язылган бу әсәрнең төп өлеше 
(башлам – әдәби традиция буенча: Алланы һәм Мөхәммәд 
пәйгамбәрне зурлау, ходайдан шагыйрьнең үзенә әлеге әсәрне 
язар өчен ярдәм соравы һ.б.) 8 кешенең: дүрт сәхабә – Әбүбәкер, 
Гомәр, Госман, Галинең һәм хәзрәти Гайшә, хәзрәти Фатыйма 
һәм Хәсән белән Хөсәеннең бик үзенчәлекле төш күрүләре белән 
башланып китә: хз. Әбүбәкер өстенә кигән җиддә, хиркасының 
җиргә төшкәнен, хз. Гомәр кулындагы мөһернең икегә аерылуын, 
хз. Госман кулындагы Коръәненең, хз. Гали савытының, җиргә 
төшеп, парә-парә булганын, хз. Гайшә кара чадыр (чадра) 
кигәнен, хз. Хөсәен Мөхәммәд пәйгамбәрнең зиннәтле тәхеткә 
утырганын һ.б. күрәләр. Һәрбересе килеп, Мөхәммәд (сгс)нән 
төшләрен юраталар, бу төшләрдән һәм Җәбраилдән килгән хәбәр 
буенча пәйгамбәр үзенең үләр вакыты җиткәнен аңлый. Ул бары 
тик бер нәрсә өчен, үзем киткәч, өммәтемнең хәле ничек булыр 
икән дип борчыла. Рәсүл, башта мәчеткә килеп, аннан бөтен 
Мәдинәдәге әсхабеннән бәхиллек сорый, кемнең дә булса хакын 

1 Шунда ук. Б.10. 
2 Йосыф бик Хуҗа. Кыйссаи ан хәзрәт рәсүлнең мигъраҗга барганы 

бу торур. – Казан: Император Университеты типограф, 1902. Б.13 – 22. 

                                                           



55 
 

хакламый калмадыммы, ахирәттә моның өчен миңа газабы бик 
күп булыр, ди. Шунда Мәдинә халкы арасыннан бер Гакәшә 
исемле ир бер сәфәр вакытында пәйгамбәрнең аңа камчы белән 
оруын исенә төшерә һәм әлеге камчыны сорый. 

     Шул җирдәге утырган җәмәгать күб, 
     Һич бере әйтә алмады, куеңыз, дип, 
     Пигамбәр Гакәшәгә рөхсәт бирде, 
     Булса да канча хакың алыңыз, диб 1. 
Дүрт сәхабәнең һәрбересе Гакәшәдән пәйгамбәргә орырга 

тиешле камчыларны бик күпкә артыгы белән үзләренә орырга 
сорыйлар, ләкин ул риза булмый. 

     Рәсүл әйтде: «Гакәшә, үчең алың», 
     Мөбарәк рәсүл шунда тәнен ачты. 
Гакәшә пәйгамбәргә ормый, чөнки аның нәбилек мөһерен 

күрә һәм әлеге мөһер ярдәмендә үчле кешенең үче бетә. 
Алга таба өч күркәм йөзле кешенең хәзрәти Фатыйма янына 

килүләре һәм пәйгамбәр янына керергә рөхсәт сораулары турын-
да сүз бара. Болар – кеше сурәтенә кергән җан алырга килүче 
Микаил, Исрафил һәм Газраил фәрештәләр була. Рәсүл бар якын-
нары белән хушлаша, аеруча кызы Фатыйманың хәсрәте әсәрдә 
калку итеп бирелә. Яраннары пәйгамбәрне мәчеткә алып киләләр, 
аның имамлыгында соңгы тапкыр намаз кылалар. Өе тирәсенә 
җыелган халыкка рәсүл соңгы нәсихәтләрен бирә һәм, 

    Үлем дигән ходаның фарызы дип, 
    Алланың тәкъдиренә муен сонды. 
    Рәсүлне Гали Арыслан үзе җуды, 
    Ибне Габбас өстенә суны койды2. 
 
Мәүлид әсәре Мөхәммәд пәйгамбәрнең генә түгел, аның 

сәхабәләренең туган көне уңаеннан да язылырга мөмкин: Мәсә-
лән, татар басма китаплары арасында безгә Сөләйман Җәла-
летдин тарафыннан Исмәгыйль Гаспралының Бакчасарайдагы 
«Тәрҗеман» матбагасында басылган «Мәүлиде җәнабе Гали» 
исемле (һиҗри 1318 елда, 11 б.) китабы очрады. 

Шулай итеп, мөселман татар әдәбиятында мәүлид жанры 
шактый популяр булган, аларны иҗат итүдә авыл мәдрәсәсенең 
гади шәкертеннән яки мулласыннан алып ХХ гасыр башының 

1 Шунда ук. Б.16. 
2 Шунда ук. Б.22. 
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классик шагыйрьләренә кадәр катнашкан1. Күренекле руханилар 
исә пәйгамбәрнең туу вакыйгасының әһәмиятен аңлатучы рисалә-
ләр язган2. Бу төр әсәрләрнең дә төп максаты – пәйгамбәр  яки 
сәхабәләрнең шәхесенә карата мөселманнарда мәхәббәт һәм 
хөрмәт арттыру, аларның кешелеклелеге һәм шул вакытта 
изгелеге сыйфатларына игътибарны җәлеп итү.  

 

Мигъраҗия (мигъраҗнамә) 
Мигъраҗ – гарәп. күтәрелү, күккә ашу, күккә чыгу дигәнне 

аңлата. Хәзрәти Мөхәммәднең пәйгамбәрлегенең уникенче елын-
да рәҗәп аеның егерме җиденче кичәсендә гъәрешкә чыгуы һәм, 
Аллаһы Тәгалә белән күрешеп, кире кайтуы. Хәзрәти Мөхәммәд 
Мәккәдәге әл-Мәсҗед әл-Хәрәмнән Иерусалимдагы әл-Мәсҗед 
әл-Аксага («иң ерак мәчет») сихри ат Боракка атланып ясаган 
төнге җисмани яисә рухани сәяхәте, аннан яктылык баскычы 
буенча Алла белән сөйләшергә күккә ашкан төне – дини әдә-
биятта «Ләйләтү-л-мигъраҗ» (мигъраҗ төне) дип атала. Бу ва-
кыйганы истә калдыру йөзеннән мөселманнар рәҗәп аеның 
27 сендә мигъраҗ бәйрәме үткәрүне гадәткә керткәннәр. Соңрак 
фәрештәләрнең хәзрәти Мөхәммәдне Иерусалимдагы Сөләйман 
храмы кыясына менгерүләре турында риваять туган. 

Мигъраҗия яки мигъраҗнамә – Мөхәммәд пәйгамбәрнең 
мигъраҗы хакында сөйләүче яки шуның белән мөнәсәбәттә 
язылган әсәргә яки әдәби парчага бирелгән исем. Мигъраҗияләр 
дә нәзым яки нәсер белән язылырга мөмкин. Шигъри (мәнзум) 
әсәрләр касыйдә яки мәснәви шәкелендә еш очрый. Коръән-и 
кәримдә «Исра» сүрәсендә Мөхәммәд пәйгамбәрнең Мәсҗед-и 
Хәрамнан Мәсҗед-и Аксага кадәр китерелүе әйтелә. Аеруча 
«Нәҗм» сүрәсе мигъраҗ вакыйгасын тулы аңлата. 

1 Кара шулай ук: Габделкадир Зариф. Мәүлид вакыйгасы. Бер 
пәрдәле күренештә иске Иран тормышыннан. Оренбург, Хәсән батыр, 
1917. – Б.22. 

Әл-Касави Мөхәммәдсабир. Мөхәммәднең мәүлүд шәрифе. Мәүлүд 
вә балалар кичәсе һәм имтихан дәресләре шикелле мәҗлесләрдә күңел ачар 
өчен укырга мөнасыйб гаять тә гүзәл вә әсәрле шигырьләрдер. – Казан, 
1913. Б.32. 

2 Түнтәри М.-Н. Мәүлиде мөбарәк. Рәсүлуллаһы саляллаһу галәйһи 
вәссәлам вилядәте. Исламның гарәпләрдә зоһурының хикмәте // Әд-дин 
вәл-әдәб. 1332/1914. №5. 134 – 149 б. 
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Дини әдәбиятта мигъраҗ вакыйгасы шактый тәфсилле 
сурәтләнә. Татарлар арасында өстәл китабына әверелгән төрек ав-
торы Мөхәммәд Язычыоглу Чәләбинең «Мөхәммәдия» китабы – 
мондый әсәрләрнең бер үрнәге. Шулай ук XVII гасыр госманлы 
шагыйрләре Сабитның, Наһифиның һ.б. мигъраҗнамәләре1 бар. 

Мигъраҗ хакында киң мәгълүмат хәдисләрдә бирелгән. Ми-
сал өчен, мигъраҗга кадәр Җәбраил (гс) иман һәм хикмәт тулы 
бер савыт (ләгән) китереп, аны пәйгамбәрнең кальбенә бушатуы 
һәм күкрәген каплавы турында риваять ителә.  

Мигъраҗияләрдә, гадәттә, Мөхәммәд (сгс)нең мигъраҗы 
вакытында кичерелгән һәр вакыйгага зур әһәмият бирелә. 

    Җиде кат күкне кичтең сән, гаршедән дә аштың сән, 
    Илаһым берлә серләштең сән, и Мостафа Мөхәммәд, 
    Саллаллаһу галәйһи, йә, Мостафа Мөхәммәд. 
                                                                 Мөнаҗәт. 
Мигъраҗда пәйгамбәрне Җәбраил фәрештә озатып бара. 

Кайбер чыганакларда рәсүл өчен биш мифик хайван тәкъдим 
ителә: Бәйтү-л Макдискә (Мөкаддәс урынга, йортка) кадәр Борак, 
дөньяның сәмаисенә кадәр – мигъраҗ, җиденче сәмага кадәр – 
фәрештәләр канаты, «Сидрәте-л-мөнтаһага» (җиденче кат күктә 
урын исеме) кадәр Җәбраил канаты, кире Кәгъбәгә кадәр – 
Рәфрәф (мифик келәм) алып килә. Сидрәгә килеп җиткәч, 
Җәбраилгә алга таба барырга рөхсәт ителмәгәнгә, рәсүл берүзе 
генә китә һәм күкләрнең калганына ялгызы күтәрелә. Аллаһының 
җәмалын күргән һәм Аның белән сөйләшкән пәйгамбәр килгән 
юлыннан кире кайта, кайтканда әле ястыгы суынмаган була. 

Хәзрәти Мөхәммәд Хак Тәгаләгә туксан мең сүз әйткән, 
аларның утыз меңе өммәте өчен, утыз меңе хаслар (аерым 
сайланганнар) өчен, калганнары исә сер булып кала. Өммәтенең 
«азыгы» булган намаз мигъраҗда фарыз кылына. Суфичылыкта 
мигъраҗ – кешенең үз эчке дөньясына ясаган рухи сәяхәт, чөнки 
кешенең кальбе – Аллаһының урнашкан урыны. Шунлыктан 
суфилар мигъраҗ вакыйгасы белән бәйле терминнарны еш 
кулланалар2. 

Төрки-татар әдәбиятыннан мисаллар:  

1 Banarlı N. S. Türk Edebiyatı Tarihi. Istanbul: М.Е.В. 1997. Gild 1. 
S. 677, 779 – 780. 

2 Суфичылыкта хәтта мигъраҗия (гаусия) дигән тарикать тә була. 
Кара: Тримингэм  Дж. С. Суфийские ордены в исламе. С. 134. 
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Гариб-фәкыйрь ятимнәрне Рәсүл сорды, 
У шул төнне Мигъраҗ чыкып дидар күрде. 
Кайтып төшеп, гариб-ятим эзләп йөрде, 
Гарибләрнең эзен эзләп төштем менә. 
                               Хуҗа Әхмәд Ясәви.     
 

Җәзбе хак бер дәм чигәр дәрүишләре солтанлыга. 
Җәзбе хак йулга салыр тиз бәндәи кәмраһыны. 
Җәзбе хак мигъраҗ улыбтыр Әхмәдә бер кичәдә, 
Җәзб илә кәндейә иргәзде ул гали җаһыны. 
(Аллаһының шашу дәрәҗәсендәге үзенә тартуы бер миз-

гелдә дәрвишләрне солтан итәр, пошмас кешеләрне юлга салыр. 
Аллаһының шашу дәрәҗәсендәге үзенә тартуы аркасында бер 
кичне Мөхәммәд пәйгамбәр күккә ашып, Аллаһы аңа иң югары 
дәрәҗәсен тапшырды.) Шәмсетдин Зәки. 

Борак (Бурак, Пырак, Форак) – гарәп телендәге бәркъ –яшен 
мәгънәсендәге сүзнең тамырыннан. Ислам аңлаешындагы  
мифологик хайван. Нинди нәселдән икәнлеге билгеле түгел, ат, 
ишәк яки мул тибындагы, уртача гәүдәле, ак төсле, озынча 
сыртлы һәм озын колаклы итеп сурәтләнә, кайчагында сихри ат 
дип әйтелә. Аның аякларында ап-ак канатлар бар һәм ул шулар 
ярдәмендә бик кызу чаба (яки оча). Кайбер чыганакларда йөзе 
кешенекенә охшаган, канатлы ат итеп тасвирлана. 

Коръән-е кәримдә Борак  исеме Исра сүрәсенең 1, Нәҗм 
сүрәсенең 13 – 38 аятләрендә очрый, моннан башка исеме атал-
маса да, ул икәнлеге билгеле булган сүрәләр бар һәм тагын 
тәфсирләрдә дә әйтелә. Мигъраҗы вакытында Мөхәммәд пәйгам-
бәр, Боракка атланып, күкләрдә сәяхәт иткән. Ул өендә вакытта 
аның янына Җәбраил фәрештә килә һәм аны Аллаһы Тәгалә үз 
янына чакырганлыгын әйтеп, Боракны тапшыра. Хәзрәти пәйгам-
бәр, аңа атланып, башта Акса мәчетенә китә, аннан күкләргә аша. 

Таң җиледәй иде кара Бурагы, 
Җәннәттән дә бизәклерәк торагы.  

                                            Мөхәммәдъяр. Төхфәи мәрдан. 
Мөхәммәдъяр аны кара төсле итеп күзалласа, Шәехзадә 

Бабич ак дип уйлый: 
Бер тәбәссем – ак Пырактыр, 
Дәрт, өметләрдер сират. 

                                                         Гыйшык. 
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Югарыдагы мисалда күренгәнчә, татар телендә «Пырак» 
формасы да бар һәм күплек санда да булырга мөмкин: 

       Хөллә туннар киярләр, 
       Пыракларга менәрләр, 
       Хур кызларын кочарлар, 
       Аллаһ! – дигел бәдәвам. 
                        Бәдәвам китабы. 
Борак – суфилар өчен, мигъраҗ кебек үк, өстәмә мәгънәгә 

ия. Ул, илаһи гыйшыкның символы итеп алынганда, рухны Хак 
Тәгаләгә алып менүче чара дигәнне аңлата. Аллаһы белән илаһи 
гашыйкларның кавышу чарасы итеп карала, суфи ритуаллар 
башкарылып, экстаз дәрәҗәсенә ирешүне дә Боракка атлану 
белән чагыштыралар. 

Аллаһ әйтер: гашыйкларым Бурак сүвар, 
Хак зикрене әйткәнләргә рәхмәт явар. 

 
Яки: 
Вәгъдә кылды гашыйкларга йөз мең Бурак, 
Галәм халкы мәламәти аңа ерак. 

                                              
Ул мәкамнең тәүхид атлы дыраһты бар, 
Сайәсидә гашыйк коллар Бурак сүвар. 

(Ул урынның Тәүхид исемле агачы бар, 
 Күләгәсендә гашыйк коллар Буракка атлана.) 

                                              Хуҗа Әхмәд Ясәви. 
 
Мигъраҗнамәләргә үрнәкне «Мөхәммәдия китабы»нан алыр-

га мөмкин. Бу төнне пәйгамбәр янына Җәбраил килә һәм: 
    Тотып пәс садрымы, йарды ки гөбәгеми ирди, 
    Чыкарды йөрәгем дәрһал дәхи динлә нә дир ул шаһ. 

(Тотып керле күкрәгемне йарды кендегемә кадәр, 
 Чыгарды шунда ук алып йөрәгемне ул шаһ.) 

 
    Кәтирди бер ләгән алтын долу иман вә хикмәттән 
    Йуды пәс кальбими кири йирендә куды ул агяһ. 

(Китерде бер ләгән алтын кебек иман һәм хикмәт тулы, 
  Юды керле кальбемне һәм кире урынына куйды.) 

                                                         Мөхәммәдия китабы. 
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Күргәнебезчә, мигъраҗ сәхифәсен Мәхмәд Язычыоглу 
пәйгамбәрнең үз авызыннан сөйләтә.  Боракка атланып Мәсҗед-и 
Аксага килгәч, Боракны бәйләдем дә ике рәкәгать намаз укыдым, 
ди хәзрәти Мөхәммәд. Аннары миңа Җәбраил ике касә китерде, 
берсендә шәраб бар иде, икенчесендә сөт, ди. Фәрештә аңа 
икесенең берсен эчәргә куша. Пәйгамбәр сөт эчә. «Әгәр шәраб 
эчкән булсаң,өммәтеңнең барысы гасый һәм даләләттә булачак 
иде», ди аңа Җәбраил. Намазны әнбияләр рухы белән бергәләп 
кылалар. Мөхәммәд пәйгамбәр аларның барысына имамлык итә. 
Шуннан соң мигъраҗ дигән гел нурдан гына торган, җәннәт-и 
фирдәвестән алынган алтын-көмеш, төрле җәүһәрләр түшәлгән 
серле баскыч ярдәмендә югары менеп китәләр. 

Күкнең беренче катында аларны хәзрәти Адәм каршылый: 
           Капы ачылды, күрдем адәми вар, 
           Диде Җәраил: бу Адәмдер, сәлам вер. 
 
Аннан соң, икенче-бишенче катлары (сәма): 
           Бу кәз чыктым икенче асүмана 
            Дорырды Йахйа, Гайсә ул мәкана. 
            
           Өченчесендә Йосыф, андан Идрис, 
            Бишенчесендә Харун илә тәдрис. 
Алтынчы сәма: 
            Чөн ирдем садисенә асүманын 
             Дорырды өстенә Муса сәманын. 
Хәзрәти Муса, пәйгамбәрдән аерылганда, бик елады ди. 
Җиденче сәма: 
            Пәс ирештек йиденче асүмана 
             Ничә ирде , ишет, тәхт-и амана. 
             ...Капы ачылды, Ибраһимы күрдем, 
             Бу атаңдыр, сәлам вәр, диде, вирдем. 
Аннан Сидрәте-л-мөнтәһага ирешә. Бу вакыйгаларны күп-

челеге эзлекле рәвештә татар телендәге «Кыйссаи ан хәзрәти 
Рәсүлнең мигъраҗга барганы бу торур»1 дигән шигъри әсәрдә дә 
сөйләнә. Мифологик элементларны яратып куллануы белән татар 
шагыйре Йосыф Бикмөхәммәд госманлы шагыйре Язычыоглудан 
бер дә калышмый:  

1 Кыйссаи ан хәзрәти Рәсүлнең мигъраҗга барганы бу торур. – Казан: 
Император университеты типографиясе, 1902. Б.24. 
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                Фәрештә Җәбраил тезгин тотды, 
                 Микаил өзәңгесен басып торды, 
                 Газраил култыгыннан  мәхмәк учлаб, 
                 Исрафил аягыннан атландырды 
                 Хак Рәсүл менеб алды Форакы инде1 . 
Бу юлда пәйгамбәрнең колагына башта уң яктан, аннан соң 

сул яктан  «Тукта!» дигән өн килде, ләкин пәйгамбәр борылмады, 
оча бирде, дип яза шагыйрь2. Соңыннан хәзрәти рәсүл Җәб-
раилдән бу өннәрнең ни булуын сорый, Җәбраил аның алдаучы 
дөнья, яшь хатын булып күренгән явыз икәнлеген әйтә һәм 
рәсүлнең ул өнгә игътибар итмәвенә куана. Кыйсса шактый 
маҗаралы рухта язылган, мисал өчен мигъраҗда вакытта 
пәйгамбәргә 4 төсле кием: яшел, сары, кызыл, ак туннар тәкъдим 
ителә. Пәйгамбәр: 

        Кызыл тунмән сары тунга карамады,  
        Җәшел тунмән ак тунны алып киде. 
        Сул тунның уна буйә нурдан иде 
        Хәбибе хак рәсүл нурдан булды.3 
 
Кыйссада нур мотивы әсәрнең тукымасына үтеп кергән: Хак 

рәсүлен нурдан яратты, бу нурына башкаларны гашыйк кыйлды, 
«Нур Форак килеп торды касына (каршына. – Ә.С.) инде», 
пәйгамбәр җиде кат күкләрдә «йөргән саен уралды нурдан-нурга, 
күңле дәрьядин ташды инде» һ.б.лар. 

Сидрәте-л-мөнтәһа (сидрәтү-л-мөнтәһа) – гарәп. иң азак-та, 
иң очта булган Сидрә агачы. Сидрә – Гъәрешнең уң тара-фында 
алтынчы яки җиденче күктә урнашкан бер агач. Янында җәннәт 
бар һәм җәннәт елгалары аның астыннан ага, дип фараз ителә. 
Сидрәдән соңгы урын – Аллаһы Тәгалә үзе утырган урын, анда бу 
дөньяда булган җан ияләре уза алмый. Хәзрәти Мөхәммәд кенә 
Мигъраҗда вакытта, бу агачтан соңгы урынга үтеп, Ходай катына 
бара алган. Сидрә – Аллаһы тарафыннан яратылган җан 
ияләренең сыйфатларының һәм гамәлләренең соңгы ноктасы, 
аннан соң илаһи билгеләр һәм гамәлләр генә яши. 

1 Шунда ук. Б.6. 
2 Шунда ук. Б.6. 
3 Шунда ук. Б.6. 
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Сидрә агачының икенче исеме – Туба. Гашыйкларның, бу 
агачтан очып, югары мәкамнәргә күчәчәге әйтелә. Нәфсен дош-
ман иткәннәр Туба агачына куна. 

Пәйгамбәр аннан соң юлын Рәфрәф ярдәмендә дәвам итә. 
Рәфрәф – яшел келәм, пәйгамбәрнең аягы астына түшәлә.  

Рәфрәф мөселман әдәбиятында мифологик кош буларак та 
тасвирлана. Җәбраил мигъраҗ кичәсендә Мөхәммәд пәйгамбәрне 
үзенә рөхсәт ителгән ноктага кадәр Аллага таба алып килә, ул 
ноктадан соң пәйгамбәрне алга таба Рәфрәф алып бара һәм аны 
Алла хозурына алып чыга. 

             Сөйләшеркән Җәбраил илә кәлям, 
             Кәлди Рәфрәф өненә, бирде сәлам. 
                                                Сөләйман Чәләби.  
 Суфичылыкта Җәбраил – акылның, Рәфрәф – гыйшык-ның 

символы. Акыл кешене Аллага билгеле бер ноктага кадәр генә 
алып килә ала, ләкин үзен күрсәтми, ә Аллаһы Тәгалә белән 
суфины бары тик гыйшык кына кавыштыра ала.  

Гади мөселман фикеренчә, мигъраҗның хосусиятләрен бө-
тенләе белән белеп бетерү мөмкин түгел, чөнки гади адәм баласы 
бу эшне кыла алмый, шуңа күрә аны аңларга да акыл көче җитми, 
ләкин суфилар башкачарак карашта тора. Суфи рухлы мигъ-
раҗияләрдә әйтелгән төп фикерләрнең берсе – «Мөхәммәд – кеше. 
Мөхәммәд мигъраҗга чыкты. Димәк, теләсә кайсы кеше                  
дә мигъраҗ сәфәрен кыла ала»1, бары тик моның өчен бик 
тырышырга гына кирәк. Шунлыктан бу төр әсәрләр хыялый 
активлыкка, мистик эшчәнлеккә рухландыручы бер стимул булып 
торалар. Пәйгамбәр үрнәген кабатлап, мигъраҗ сәфәре кылган 
икенче шәхес – Баязид Бистами (аның турында Фәридетдин Гат-
тарның «Тәзкирәте-л әүлия» әсәрендә хәбәр ителә) яки «Әнә-л 
Хакк» – «Мин – Хакыйкать!» (ягъни «Хакның үзе!») дип кыч-
кырган Мансур әл-Халлаҗлар нәкъ шул мистик эшчәнлек нәти-
җәсендә ирешкән психик халәткә мисал булып торалар. 
 

Биремнәр 
1. Мәүлид жанрына характеристика бирегез  
2. Мигъраҗия жанрына характеристика бирегез. 
3.Татарларда һәм башка төрки халыкларда бүгенге көндә мәүлед 

бәйрәме ничек котлана, шул турыда чыгыш хәзерләгез.   

1 Шукуров Шариф. Об изображениях пророка Мухаммада и пробле-
ме сокрытия лика в средневековой культуре ислама // Суфизм в контексте 
мусульманской культуры.  – С. 262. 
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Бишенче дәрес 

Хилйә 

Хилйә гарәп телендә бизәк, зиннәт, җәүһәр, гүзәл йөз, яхшы 
сыйфатлар, матурлык мәгънәсен бирә.  Дини әдәбиятта  хилйә 
яки «хилйә-и шәриф», «хилйә-и сәгадәт» Мөхәммәд пәйгам-
бәрнең язу белән, сүз белән ясалган сурәте, ягъни портреты 
дигәнне аңлата. Исламда рәсем сәнгате киң таралмаганга күрә, 
мөселманнар сөекле пәйгамбәр Мөхәммәднең гүзәллеген, буй-
сынын, физик кыяфәтен тасвирлап әсәрләр язганнар, болар 
мөстәкыйль әсәрләр яки мигъраҗия, мәүлидләр эченә урнаш-
тырылган парчалар да булырга мөмкин.  

Дини әдәбиятта бу жанрның барлыкка килүен риваятькә 
нигезләнеп аңлаталар. Мөхәммәд пәйгамбәрнең вафатына аз гына 
вакыт калгач, кызы хәзрәти Фатыйма: «Йа Рәсүлуллаһ, синең 
йөзеңне моннан соң күрә алмаячакмын!» дип елагач, пәйгамбәр: 
«Гали! Хилйәмне яз ки, сыйфатларымны укыгач, мине күргән 
кебек тоелыр», дип боера. Бу вакыйга хилйә, мәүлид, нәгыть, 
мигъраҗияләр язу традициясенең асыл сәбәбен тәшкил итә дип 
карала1. Мөселманнар арасында бу традициянең киң таралуы 
Мөхәммәд пәйгамбәргә карата яшәгән бетмәс-төкәнмәс мәхәб-
бәткә бәйле. Бу сәбәптән пәйгамбәрнең хилйәсен яттан белгән 
кеше күп саваплар ала, бу дөньяда һәм теге дөньяда нигъмәтләр 
ия була, диелә. Пәйгамбәрнең: «Кем мине төшендә күрсә, мине 
исән чагымда күргән кебек булыр, чөнки шайтан минем 
кыяфәтемә керә алмас» дигән сүзләре рәсүлулланы төшендә 
күрергә теләгән кешенең аның «портретын» яхшы белергә 
тиешлегенә ишарәли. 

Истанбул китапханәләрендә күпсанлы «хилйәтү-ш-шәриф» 
исеме астындагы әсәрләр саклана. Башка пәйгамбәрләрнең хилйә-
ләре дә бар2. Мәсәлән, Мәһмәд Хаканиның (?-1606) «Хилйә-и Ха-
кани» дигән әсәре теленең гадилеге, самимилеге аркасында 
госманлы мөселман җәмгыятендә Сөләйман Чәләбинең «Мәүлид»е 

1  Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi.Devirler.Isimler.Terimler. – 
Istanbul: Dergâh yayınlari. 1978 – 1979. – «хилйә» матдәсе. 

2 Кара: Pekolcay N., Eraydin S. v.b. Islami Türk Edebiyatında Şekil ve 
Nev’ilere Giriş. Б.220. 
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һәм Язычыоглуның «Мөхәммәдия»се дәрәҗәсендә хөрмәт һәм 
мәхәббәт казанган1. Шулай ук Әдирнә шәйхе Нәшати (1674 елда 
үлгән), Наһифиның (1643 – 1778) хилйәләре дә популяр булган2.  

Гарәп әдәбиятында хәзрәти Мөхәммәднең тышкы һәм эчке 
сыйфатларын тасвирлауга нигезләнгән беренче әсәрләргә «шә-
маил», «шәмаил-и шәриф» исеме бирелгән. Шамаилнең мәгънәсе 
хилйәгә караганда киңрәк: аның эченә пәйгамбәр ия булган 
тышкы күренеш, мораль сыйфатлары, хәл-гамәлләре, гадәт һәм 
хәрәкәтләре дә кертеп карала, ягъни хәзрәти Мөхәммәднең шәхси 
һәм хосусый тормышын бәян итә3. Беренче вакытларда бу төр 
әсәрләр әдәби булудан битәр, дидактик эчтәлеккә ия булалар һәм 
пәйгамбәрдән соң киләчәк буынга аны таныту максатын күздә 
тоталар. Соңрак барлыкка килгән хилйә – шамаилнең бер өлешен 
генә, ул пәйгамбәрнең аеруча физик (мәсәлән, чәченең, күзенең 
төсе, сөякләренең эрелеге, борын, колак, бармак, гәүдә төзе-
лешен, сөйләшү, йөрү рәвешен һ.б.) һәм бераз да рухи 
сыйфатларын аңлата һәм сәнгатьчәлекне дәгъва итә. Шамаилләр 
хәдисләргә нигезләнеп туа, ә хилйәләр шамаилләрне нигез итә. 
Имам Тирмизинең «Шәмаил-и нәби» әсәре мөселман әдәбия-
тында әүвәлге шәмаил һәм хилйә булып хисаплана. Ул шәмаилгә 
нигез булырдай барлык хәдисләрне, сәхабәләрнең пәйгамбәр 
турындагы  истәлекләрен бергә туплаган. Дини һәм әдәби бер 
чыганак булган Тирмизи әсәре пәйгамбәрнең шәмаил-шәрифен 
барлык мөселман өммәтенә җиткерү, аның матди һәм мәгънәви 
үзенчәлекле якларын бар яктан дәлилләп һәм тәфсилләп аңла-
туны күз уңында тоткан. 

Татарлар арасында да хилйә сүзе урынына шамаил ешрак 
кулланыла. Үрнәк өчен, татарлар арасында таралган шундый бер 
әсәрне китерәбез. 

Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссаләват вәссәламнең                                      
шамаил шәрифәсе. 

Рәсүллүллаһ саллаллаһи галәйһ вәссәлам адәмнәрнең иң 
күркәм холыклысы иде. Һәм адәмиләрнең иң күркәмрәге вә 

1 Banarlı N. S.Türk Edebiyatı Tarihi. S. 602 – 603. 
2  Banarlı N. S.Türk Edebiyati Tarihi. S. 667; 779. 
3 «Шамаил» термины татар халкында рәсем һәм каллиграфия 

культурасында да кулланыла // Шамсутов Рустем. Слово и образ в татар-
ском шамаиле от прошлого до настоящего. Казань: Таткнигоиздат, 2003. 
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юмартрагы вә баһадиррагы иде вә һәм адәмиләрнең иң күркәм 
сыйфатлысы вә гүзәле иде. Буе озынга маил иде. Ике иңбашы 
арасы ерак иде. Үшәндәк яңаклары бик чыккан вә бик тә эчкә 
кергән булмаенча, тигез вә озынчага маил иде. Төге (чәче вә 
сакалы) бик кара вә күзләре сөрмәле, озын керфекле иде. Баскан-
да бөтен аягы белән басар иде, табанында куышлык юк иде. 
Өстеннән киемен салса тәне эрегән көмеш кеби ак һәм саф була 
иде. Көлгән вакытында йөзе нурланып китә иде. 

Әфәндебез саллаллаһу галәйһи вәссәламнең йөзе нурлы вә 
ак төсле иде. Вә тирләре энҗе кеби ак. Бөртек-бөртек иде. Йөр-
гән вакытында ике якка салмакланып, җиңел йөрер иде. 

Рәсүллүллаһ саллаллаһи галәйһ вәссәлам өеннән чыкмаган 
кыздан да оялчанрак иде. 

Вә ул Рәсүл әкрам нәби мөхтәрәм әфәндебез хәзрәтләре 
адәмиләрдән күрелә торган һәр төрле авырлыкларга сабыр 
кылучы иде. 

Алгы тешләренең аралары ачык иде. Сөйләшкән вакытында 
тешләре арасыннан нур чәчкән шикелле күренер иде. 

Рәсүллүллаһ саллаллаһи галәйһ вәссәламнең пәйгамбәрлек 
мөһере (билгесе) аркасында чыккан ит кисәге иде. 

Ул пәйгамбәребез ак вә сучук йөзле вә урта буйлы иде. 
Рәсүллүллаһ саллаллаһи галәйһ вәссәламнең төге, ягъни йоны 

вә чәче бик каты да түгел һәм бик йомшак та түгел, уртача иде. 
Вә ак тәнле иде ки, аклыгы кызыл белән катыш вә кызыл-

ллыга маил иде. 
Олуг башлы, күркәм йөзле, якты чырайлы иде. 
Рәсүллүллаһ  галәйһиссәлам кем белән күрешер булса, ул 

кешенең кулында бер хуш, тәмле ис калыр иде. Кем генә очраса 
да, әүвәл үзе сәлам бирергә ашыгыр һәм бирәдер иде. Әлхасил, ул 
Фәхри галәм Мөхәммәд Мостафа салаллаһу галәйһи вәссәламнең 
рәвешен бәян вә тәгъриф итүчеләр һәр кайсы камил түсыйфеннән 
гаҗиз калдылар. 

Аллаһы сөбханә вә тәгалә хәзрәтләре куркулы мәхшәр 
көнендә Рәсүллүллаһ саллаллаһи галәйһ вәссәламнең шәфәгатен 
барча өммәтенә насыйп әйләсә иде. 

                                                                             Әмин1. 

1 Мәүлид  бәйрәме. Елы юк. Б.18. 
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Тагын бер әсәр: «Шәмаиле-н-нәби салаллаһу галәйһи вә 
сахәбә вә сәлам» китабы Казанда университетның Азиатский нам 
табыгъханәсендә 1878 елда басылган. Анда пәйгамбәрнең сәха-
бәләренең хилйәләре дә бирелгән. 

Галимҗан Баруди «Шәмаил-е шәрифә» исеме астында «Әд-
дин вә-л-әдәб» журналының 1917 елгы 6 – 8 саннарында махсус бер 
сәхифә оештырып, «Рәсүлуллаһының мөбарәк төкләрендә аклык 
бик аз булдыгы. Агаруының хикмәте. Хәзаб – ак төкне буяу. Рәсүл-
уллаһының мөбарәк аныз вә күз вә үкчәләренең кәйфиятләре. 
Рәсүлуллаһының тиренең гаять хушбуй булдыгы» (№ 6. 127 – 131 
б.), «Рәсүлуллаһының мөбарәк башы вә сакалы, мөбарәк йөзе вә 
башка әгъзасы хәсән вә җәмалның иң гали дәрәҗәсендә булдыгы» 
(№ 7. 150 – 154 б.), «Рәсүлуллаһының мөбарәк кул вә аяк вә башка 
әгъзаларындагы игътидаль вә күркәмлек. Мөбарәк йөреш вә торыш-
ларындагы игътидаль вә күркәмлек. Мөбарәк карашларында күр-
кәмлекләр. Мөбарәк сүзләренең гаять ачык вә тәртипле булып һәр-
кем аңлардай, тыңлаучыларның күңелләренә урнашырдай булган-
лыгы. Мохатәбләренә карап сөйләве. Һәр вәгыйз вә мөгаллимгә 
ошбу сөннәткә иярүнең тиешлеге» (№ 8. 173 – 177 б.) турында яза1. 

Төрек галимнәре фикеренчә, «гарәп һәм Иран әдәбиятында 
әдәби мәгънәдәге хилйәләр юк, хилйә – төркиләргә хас бер әдәби 
жанр»2. Төрек әдәбиятында классик хилйә язучылар булып, 
Хакани Мәһмәд, Нәшати Әхмәд Дәдәләр хисаплана. 

«Нәһҗ-ел фәрадис» әсәрендәге хилйә элементы:  
«Көрүклүг йөзлүк, сүчүк сүзлүк, урта буйлук ирди... 
... Егет торур. Мәхасини кара торур. Ачык йөзлүк торур. 

Авазында һәйбәт бар. Иңен озун буйлук ирмәз, ашак буйлук тагы 
ирмәз, урта буйлук торур. Ачык кашлы торур. Иңен симүз тагы 
ирмәз, иңен арук тагы ирмәз, урта тәнлиг торур. Түләк торур, 
үкүш хәркәтлиг ирмәз. Тешләре сийрәк торур. Йөзе тулун ай тәк 
кумыйыр. Сүз сүзләсә ачык айра сүзләер, болгашык сүзләмәз. 
Айасы киң торур. Күзе ашакка үкүшрәк бакар, йиргә бакар, бераз 
тагы башыны калдырыр, көккә бакар...»3  

1 А.Заһидуллин. «Әд-дин вәл-әдәб» журналының библиографик 
күрсәткече...  Б.69. 

2 Türk  Edebiyati Ansiklopedisi. Devirler. Şahisler, Akimlar, Türler, 
Şekiller, Terimler. – Istanbul,. Tercüman.1985. S. 211. 

3 Nehcül-Feradis. Cennetlerin Açik Yolu. Беренче баб, дүртенче фасыл.  
Б.17.  
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Шундый төр хилйәне бүгенге телдә кайбер мулла-имамнар 
үз вәгазь-нәсихәтендә кулланалар1.  

Хилйә һәм мигъраҗнамәләр еш кына пәйгамбәрнең рәсеме 
яки аның Боракка атланган иллюстрацияләре белән дә бизәлгән, 
мисал өчен Иран миниатюралары, XIV гасыр Истанбул мини-
атюралар сериясе бөтен дөньяга билгеле. Ләкин боларда аның 
йөз-кыяфәте даими түгел, рәсемнән-рәсемгә үзгәреп тора. Мө-
хәммәд пәйгамбәр портретын сүз беләнме, каләм беләнме ясау  – 
ислам галимнәре арасында бәхәсләр кузгатучы факт. Сынлы 
сәнгатьтә пәйгамбәр сурәте ике шәкелдә ясала: ачык йөзле һәм 
йөзе пәрдә белән капланган хәлдә. Ләкин ике очракта да сурәт 
тәмамланмаган хисаплана, чөнки олугъ пәйгамбәрнең образы 
матдиләшүдән (материализацияләнүдән) ерак тора2. Гадәттә, 
кешенең портреты бирелә икән, художник бу кеше турында 
барысын да әйтеп бетерергә омтыла, ләкин урта гасырлар 
сәнгатендә бу хәл башкачарак тора: кеше образын сурәтләгәндә 
рәссам аңа ниндидер бер шартлы маска кигезә,  маскага караучы 
тамашачы аның тәмамланмаган образ булуын кабул итә һәм 
күңелендә әлеге образны мәгънәви яктан эшләп бетерергә бер 
юнәлеш ала3. Мөселманнар өчен камиллек үрнәге булган 
Мөхәммәд пәйгамбәр образын сурәтләгәндә исә  рәссамга тагын 
да катлаулырак эш йөкләнә: ул ясаган сурәткә карап, кеше үз 
психик эшчәнлеген дә җайга салырга тиеш: «Образ Мухаммада           
и мотив его вознесения оставались самыми выразительными ил-
люстрациями мусульман об эсхатологической будущности,             
о том,  с чем человек неминуемо столкнется в своей жизненной 
перспективе. По этой причине изображение сцен вознесения 
Пророка и подробное описание  его видений из жизни рая и ада 
не только носили житийный характер, но и служили своеобраз-
ным exemplum и наставлением, регулирующим собственно пси-
хическую деятельность созерцателей этих изображений. 

1 Кара: Мәүлид бәйрәме // Мирас. 1999. № 6. Б. 85. 
2 Фәндә билгеле фикер: «Утверждается облачение и общий тип лица 

Пророка, и отрицается любая возможность полноценной идентификации 
персонажа. Во всех изображениях он остается не таким, каков есть он на 
самом деле, поскольку каждое последующее изображение легко опровер-
гает предыдущее» (Шукуров Ш. Об изображениях пророка Мухаммада             
и проблеме сокрытия лика в средневековой культуре ислама // Суфизм              
в контексте мусульманской культуры. С. 259). 

3 См: Шукуров Ш. Об изображениях пророка Мухаммада... С. 261. 
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Риторическая установка средневековой культуры, ее перма-
нентный процесс поучения и наставления требовали существова-
ния таких образцов для воспитания чувств и поведения человека»1. 

 Шулай итеп, рәсемдә Мөхәммәд пәйгамбәр сурәтен ясау 
әдәби текстка гадәти иллюстрация ясау гына булып калмыйча, 
өстәмә функцияләргә дә ия булган һәм кеше аңында теологик һәм 
мистик характердагы фикерләр тезмәсе тудырган. Бу фикер-
ләрнең иң әһәмиятлесе – Коръәндә дә әйтелгәнчә, пәйгамбәр 
рухына гыйбадәт кылырга чакыру. Пәйгамбәр рухына дога кылу, 
аның хакында язылган әсәрләрне рухланып уку мөселманның җа-
нын чистарта, аңа якынайта. Суфилар фикеренчә, бер генә кеше 
дә Рәсүлгә якынаеп, аның белән очрашмыйча торып, Алланың 
үзенә якыная алмый2. Без алда карап киткән Пәйгамбәр образы 
белән бәйле жанрлар, асылда, барысы да әлеге максатка – 
мөселманны ахыр чиктә Аллага якынайтуга хезмәт иткәннәр. 

Бүлек азагында тагын шуны да әйтергә кирәк, кайвакыт 
Мөхәммәд пәйгамбәр белән Иисус Христосны чагыштырып 
карарга тырышалар. Ләкин аның образы һәм эш-гамәлләре хрис-
тианлыктагы Иисус Христос (Гайсә пәйгамбәр) образыннан һәм 
эш-гамәлләреннән төптән аерыла. Хәзрәти Мөхәммәд – рәсүл-
улла, аның аша Аллаһы үзе сөйләшә, ул – ахырзаман пәйгам-
бәре, аннан соң башка рәсүл булмаячак. Хәзрәти Мөхәммәд – 
«пәйгамбәрләр сәрвәре». Шул ук вакытта ул – тулы канлы «нор-
маль» тормыш белән яшәгән «нормаль» кеше, аның 11 хатыны 
булган, сәяси һәм хәрби уңышларга ирешкән, сугышлар алып 
барган, үз тирәсенә гарәп кабиләләрен туплап, өр-яңа бер дәүләт 
төзи алган һәм үлеме дә кешеләрчә булган. 

Гайсә (Иисус) образында иң мөһиме – аның серле-мог-
җизалы гамәле – үлеме һәм үлеп терелүе (воскресение), әҗәлне 
җиңүе. (Христиан дине өйрәтүе буенча Гайсә үлеп терелә, 
Коръәндә исә ул үлми, аны Аллаһы Тәгалә коткарып кала һәм үз 
янына ала,  тәредә башка кеше үлә). 

Христиан динендә хәзрәти Гайсә – Аллаһының бер чагы-
лышы, ә ислам дине буенча хәзрәти Мөхәммәд – Аллаһының 
илчесе. 

1 Шунда ук. Б. 262.  
2  Алар билгеле бер хәдискә таяналар:«Ни один человек не встретит 

Бога, пока вначале он не повстречает Пророка»: Шукуров Ш. «Об изобра-
жениях пророка Мухаммада...» мәкаләсе буенча. Б.264. 
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Әрбәгыйн-и хәдис 
Пәйгамбәребезнең ислам динен тоту кагыйдәләре турында  

мөселманнар өчен әйткән сүзләре (кауль) һәм хуплаулары (тәкъ-
рир), әхлакый гамәлләре (фигыль) һәм образы (васфы) «хәдис» дип 
атала. «Кырык хәдис», «Йөз хәдис», «Мең дә бер хәдис» җыен-
тыклары мөселманнарның өстәл китаплары булып тора. 

Хәзрәти Мөхәммәднең кырык данә хәдисен һәм аларга 
бирелгән шәрех-аңлатмаларны үз эченә алган коллекцияне дини 
әдәбиятта «әрбәгыйн-и хәдис» дип атыйлар. Бу җыентыкларның 
барлыкка килүе дә турыдан-туры пәйгамбәрнең бер хәдисе белән 
бәйле булса кирәк: «Кем дә кем минем хәдисләремнән 40 данәсен 
белсә һәм башкаларга өйрәтсә, кыямәт көнендә Аллаһ тәгалә 
аны галимнәр һәм факиһлар арасында терелтсен» дигән сүзләре 
мөселманнарга хәдисләрне белүнең әһәмиятен тагын бер тапкыр 
искәртә һәм 40 хәдисне бергә туплап өйрәнү-өйрәтүне, аларны 
шәрехләү, тәрҗемә итү эшен алга сөрә. Моннан кала, «әрбәгыйн-
и хәдис» тупланмаларының барлыкка килүе пәйгамбәрнең 
шәфәгатен өмет итү, хәер-дога алу, үлгәннән соң туганнарың яки 
шәкертләрең тарафыннан яхшы сүз белән искә алыну, кайгы-
хәсрәтләрне онытып тору, галимнәр рәтендә булу хыялы, 
башкаларга хәдисләрне өйрәткәндә бер система булдыру максаты 
һ.б.лар белән бәйле. 

«Әрбәгыйн-и хәдис» нең иң беренче тәҗрибәсен Габдулла 
әл-Мәрзәви (вафаты 797 ел) исемле галим төзүе билгеле булса да, 
бу җыентык безнең көннәргә кадәр килеп җитмәгән. Дини 
әдәбиятта гарәп телендә 250 дән артык, фарсыча 50 дән артык 
«әрбәгыйн-и  хәдис» төзелгән. «Кырык хәдис»нең  төрки телгә 
тәрҗемәләренең һәм комментарийларының саны төгәл билгеле 
түгел. Әмма шәрех-тәрҗемәләрдәге сәнгатьчәлек һәм пәйгам-
бәребезнең мөкатдәс сүзләрен шигъри юлларга салу осталыгында 
төрки авторларның югары бәягә лаек булулары шиксез1. Бу жанр-
дагы төрки телдә язылган иң матур әсәр булып Галишер 
Нәваинең поэтик «Кырык хәдис»е хисаплана2. Татар телендә 
«әрбәгыйн-и хәдис» үрнәге итеп Мәхмүд бине Галинең «Нәһҗе-
л-фәрадис» әсәрен күрсәтергә кирәк. 

1 Кара: Güzel A. Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı. S. 565. 
2 Наджафов Айдын. Подарок к сорокалетию (Опыт исследования 

поэтического толкования хадисов Джами и Навои) // Звезда Востока. 2003. 
№ 2.  
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ХХ гасыр башы татар галимнәре арасында хәдис гыйлеме 
буенча аеруча Галимҗан Баруди, Мөхәммәтнәҗип Түнтәри 
исемнәрен атарга кирәк. Алар «Әд-дин вә-л-әдәб» журналында 
тормышның төрле очракларына (Коръән укуның әдәбе, ант итү, 
каберләрне зыярәт итү, шәраб эчү, хатын-кызларга мөнәсәбәт, 
кешегә мәрхәмәт итү һ.б.лар) карата китерелүче хәдисләрне 
укучыларга аңлатуны максат итеп куйганнар1. 

Шулай итеп,  урта гасырлардан алып ХХ гасыр башына 
кадәр төрки-татар халкы арасында Аллаһыга һәм аның 
пәйгамбәренә карата чиксез мәхәббәт, инану һәм хөрмәт яшәгән. 
 

Биремнәр 
1.  Хилйә һәм шамаил жанрларына характеристика бирегез 
2. Хәдис һәм Әрбәгыйн-и хәдис атамаларын аңлатыгыз. 
3. Нәһҗ ел-фәрадис әсәрендә кулланылган хәдисләрне барлап, 

анализ ясагыз. 
4. Татар халкының күренекле шәхесләре Галимҗан Баруди, Мөхәм-

мәтнәҗип Түнтәринең тормышы һәм эшчәнлеге турында сөйләгез. 
5. Пәйгамбәрне зурлауны максат иткән барлык әдәби жанрларның 

әһәмияте турында сөйләгез. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Кара: Заһидуллин А.Җ. «Әд-дин вәл-әдәб» журналының биб-
лиографик күрсәткече. – Казан: Милли китап, 2003. Б. 59 – 69. 
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Алтынчы дәрес 

Кыйссасе-л-әнбия 

Адәм галәйһиссәлам белән Мөхәммәд пәйгамбәр саллаһу 
галәйһиссәлам арасында килеп киткән (яшәп-үлгән) пәйгам-
бәрләр турында мәгълүмат туплаган тормыш кыйсса-хикәяләре, 
яки «тәрҗемә-и хәлләр» «кыйссасе-л-әнбия» дип аталып йөртелә. 
Болар, гадәттә, проза белән язылган әсәрләр. 

Мөселман халкының бик тә яратып укыган һәм сөйләгән 
маҗаралы хикәятләре – Коръән-е кәримдәге пәйгамбәрләр турын-
дагы кыйссалар. Бу кыйссаларның барысы да акыл бирүче мисал 
рәвешендә китерелә. Коръәндә югары стиль белән язылган әлеге 
маҗаралар зур илһам һәм дәрт белән халык арасында тыңланган 
һәм телләрдә сөйләнгән. Шунлыктан мөселман дөньясында 
хәзрәти Адәмнән башлап бөтен пәйгамбәрләрнең тормыш 
хикәяләрен аңлаткан «пәйгамбәрләр тарихы»н язу ихтыяҗы туа. 
Гарәп әдәбиятында «кыйссасел-әнбия» жанрында беренче әсәр-
ләр язучы булып Кисаи ( X – XI г.) һәм Сәгъләби (XI г.) күр-
сәтелә. Коръәннән һәм Тәүраттан, башка чыганаклардан алынган 
мәгълүматлар белән баеган «кыйссасел-әнбияләр» Шәрык-ислам 
мифологиясенең нигезен тәшкил итә1. 

 XIV гасырдан алып «кыйссасел-әнбия»ләр төрки әдәбият-
ларда күренә башлый. Әбү Исхак Сәгъләбинең «Араисү-л-мәҗа-
лис» әсәренә нигезләнеп, исеме билгесез төрки автор гади халыкка 
аңлаешлы садә төрки телдә пәйгамбәрләр тарихын язып чыга.  

ХIV гасырда Урта Азиядә Хәрәзмдә яшәгән Рабгузый (чын 
исеме Борһан угълы Казый Насыйр)ның «Кыйссасе-л-әнбия» 
китабы татарлар арасында аеруча популяр була. Автор Рибат-ы 
Угыз җирендә туган һәм монда казый булып эшләгән өчен 
Рабгузый ләкабы (псевдонимы) алган. Тормышы турында мәгъ-
лүматлар юк, бары әсәре «Кыйссасел-әнбия» буенча гына кайбер 
фактларны беләбез. Язучы үз әсәрен монгол әмирләреннән берсе 
Насыйретдин Тук Бугага атап, аның әмере буенча иҗат иткән. 
Тук Буга исә ислам динен күптән түгел генә кабул иткән була. 
Әсәр 1311 елда язылган, Казанда 1835 елда басылган2 . 

1 Кара:  Мифы народов мира. Мифы народов мира: энциклопедия: 
в 2-х т. 2-е изд. – М.: Российская энциклопедия; Олимп, 1997.  «Мусуль-
манская мифология» бүлеге матдәләре. 

2 Татар әдәбияты тарихы. 6 т. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1984, т. 1.  
Б.166, 460. 
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ХIХ гасырда Әхмәд Җәүдәт Паша (1822 – 1895) исемле 
төрек авторы «Кыйссасел әнбия вә тәварих-и хөлафа» исемле 
әсәре белән таныла.  Әлеге әсәр 1910(11) елда Казанда татар 
теленә тәрҗемә итеп бастырыла. Адәм (гс) нән башлап, Коръән-е 
кәримдә танытылган барлык пәйгамбәрләр хакында мәнкабәләр 
сөйләнә. Хәзрәти Мөхәммәднең тормышына аеруча киң тукта-
лып, аннан соң дүрт хәлифәсе, әмәвиләр һәм габбасилар идарә 
иткән чорларны да кертеп, ислами тарихны тасвирлый, госманлы 
империясенең төзелү һәм яшәү тарихын бәян итә. Әхмәд Җәүдәт 
Пашаның «Кыйссасел-әнбия»се анда китерелгән риваять-леген-
даларның көчле әхлакый-педагогик эчтәлеге белән дә, садә һәм 
нәфис төрки теле белән дә укучыларның игътибарын үзенә җәлеп 
итә, шуңа күрә мәктәп-мәдрәсәләрдә дәрес китабы буларак озак 
еллар хезмәт итә1. Татар авторларыннан пәйгамбәрләр тарихы 
белән кызыксынучылар: Мөхәммәдрәхим Хәнәфи2, Сәлахетдин 
Шәрәфетдин3, Лотфи Гыйльми4, Касыйм Биккулов5, Мирза 
Габдулла Еникеев6, Шакирҗан Хәмиди7, Якуб Хәлили8 һ.б. 

«Кыйссасел әнбия» – пәйгамбәрләр тарихын, алар хакын-
дагы риваятьләрне хикәя иткән зур проза әсәре дидек. Дини 
кыйссаларны белү һәм алардан иман-әхлак өйрәнү максатыннан 
язылган. Коръән-е кәримдә һәм «Кыйссасел әнбия»ләрдәге пәй-
гамбәр кыйссалары, мөселманнар фикеренчә, Аллаһыны таныр-
га, үз гаебеңне һәм җәзаларыңны белергә өйрәтүче үтемле тәрбия 
чарасы булып тора, пәйгамбәрләрнең башларыннан кичкән 

1 Banarlı N. S.Türk Edebiyatı Tarihi. – S.960. Әхмәд Җәүдәт Пашаның 
бу әсәре Казанда да берничә тапкыр басылган. 

2 Хәнәфи Мөхәммәдрәхим. Тарих-е әнбия. Адәм галәйһиссәламнән 
Мөхәммәд галәйһиссәламгә кадәр. – Казан: Мәгариф, 1908. 

3 Шәрәфетдин Сәлахетдин. Кыйссасел-әнбия. – Казан: Берадәран 
Кәримевләр, 1914. 

4 Гыйльми Лотфи. Пәйгамбәрләр тарихы һәм тарихы ислам. – 
Казан, 1908. 

5 Биккулов Касыйм. Тарих-е әнбия. 5-басма. – Казан: Мәгариф, 1915. 
6 Еникеев Мирза Габдулла улы. Тарих әнбия-е вә мохтасар тарихы 

милли. – Казан, 1907. 
7 Хәмиди Шакирҗан. Тарих-е әнбия. – Казан: Берадәран 

Кәримевләр, 1908. 
8 Хәлили Якуб. Әнбия тарихы. – 2 басма. – Казан, 1913. Биш тапкыр 

басылган. 
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маҗаралы, кызганыч, хис-тойгы уятучы, өмет бирүче хәлләр 
классик Шәрык әдәбияты өчен дә фикер һәм сюжет чыганагына 
әверелгән. Коръән-е кәримдәге тарихи-мифологик вакыйга-
ларның кайберләре әдәбиятның классик сюжетлары булып 
киткәннәр. Мәсәлән, Тәүратта да, Коръәндә дә урын алган  һәм 
бөтен дөнья әдәбиятына таралган Йосыф һәм туганнары 
турындагы сюжет  шундыйлардан.   

Пәйгамбәр (пигамбәр, пигъәмбәр) – фарс. кешеләргә Ал-
лаһы сүзен ирештерү өчен Хак Тәгалә тарафыннан сайлап 
алынган зат, изге. Синонимы: нәби, әнбия. Барлык пәйгам-
бәрләрнең саны «йөз егерме дүрт мең» дип исәпләнә.  

Риваятьләрдә, әле хәзрәти Адәм һәм башка пәйгамбәрләр 
яратылганчы ук, Мөхәммәд пәйгамбәрнең нуры булган, диелә. 
Башка пәйгамбәрләр шул нурдан бар ителгәнгә күрә хәзрәти 
Мөхәммәдкә «пәйгамбәрләр сәрвәре» диләр, аның нурында 
(«нур-ы Мөхәммәд») җитмеш мең пәйгамбәр яратылган дип 
әйтелә. Иң әүвәл яратылган пәйгамбәрнең исеме – Адәм галәй-
һиссәлам. Аннан башлап, Мөхәммәд пәйгамбәрнең нуры башка 
нәбиләрдә күренә башлый. Вәлиләр һәм нәбиләр кешеләрне, 
җирдәге ялган рәхәтлекләрдән баш тартып, Аллаһының «дида-
рын» күрергә үгетлиләр. 

Төрки-татар әдәбиятында аеруча Мөхәммәд пәйгамбәр, 
Ибраһим пәйгамбәр, Исмәгыйль пәйгамбәр, Хозыр, Сөләйман 
пәйгамбәр, Гайсә пәйгамбәрләр яратып сурәтләнә. Моннан кала 
әдәби әсәрләрдә тагын Давыд, Әюб, Йосыф, Муса, Лут, Нух, 
Идрис, Ильяс, Локман, Ягъкуб, Юныс һ.б. пәйгамбәрләр дә телгә 
алына. 
 

Пәйгамбәрләр кемсә малын алмаз улур, 
Мәшһүр улдыр, батил эши кылмаз улур. 
(Пәйгамбәрләр беркемнең дә малын алмас,  
Мәгълүм инде, алар бозык эшкә бармас.)  
                              Кол Гали. Кыйссаи Йосыф. 
 

Пәйгамбәрләргә Аллаһының сүзләре вәхи рәвешендә иңде-
релә: 

 

   Гали син! Арма, эшлә, зур пәйгамбәр бул, вәхи килсен! 
   Җылама һич: «түбәнләр» бер җүләргә тиңләсен, көлсен! 
                                            Зәйнәп Сәгыйдә. Даһигә.         
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    Төрки «сәүчи» сүзе дә пәйгамбәрлекне аңлата: 
        Гъәзиз Йосыф тәмам унбер йәшәр ирди, 
        Йагъкуб сәүчи уйлукында уйур ирди. 
                                    Кол Гали. Кыйссаи Йосыф. 
Пәйгамбәрләр могҗиза эшләргә сәләтле. Мисал өчен, 

Сөләйман кошлар телен белә, Юныс пәйгамбәр, үзен зур балык 
йоткач, аның эченнән исән-имин чыга, чөнки ул Аллага даими 
зикер әйтә һ.б.: 

    Тотар хуш вакыт бу зикрен булып гашыйклара мөнис, 
     Гәр булса алыр балык эчендә әйла кем Йуныс. 
                                      Сәйф Сараи. Гөлстан бит-төрки. 
ХХ гасыр башы шигъриятендә пәйгамбәр мотивы матур 

гына эшләнгән, аңа иҗтимагый эчтәлек салынган. Тукайның 
«Пәйгамбәр» шигыре моңа ачык мисал булып тора. 

Рәсүл (расүл) – гарәп. илче, нәби, пәйгамбәр. Яңа бер илаһи 
китап һәм яңа дин кануннары белән кайсы да булса бер кавем-
кабиләгә яки халыкка Аллаһыдан пәйгамбәр буларак иңдерелгән 
затны «рәсүл» яки «мөрсәл» диләр. Рәсүлләрнең барысы да 
пәйгамбәр, нәби, ләкин барлык пәйгамбәр дә «рәсүл» түгел. 

    Барысы да Тәңредән хәбәрен тапты, 
    Нәбигә шарт итмәде тик китапны. 
 
    Рәсүленнән шарт булыр бер китабы, 
    Ләкин килде барсына вәхи илһамы. 
 
    Нәбидер һәр рәсүл, аңлаучыдан бул, 
    Әмма дә һәрбер нәби булмас рәсүл. 
        Суфи Аллаһияр. Сөбател-гаҗизин (Ф. Яхин эшкәртүендә). 
 
Сөләйман  пәйгамбәрнең атасы – Давыд галәйһиссәлам. Ал-

лаһы Тәгалә аңа моңа кадәр бер генә пәйгамбәр дә белмәгән ко-
дрәт бирә, кош-корт, хайван, бөҗәкләрнең телләрен өйрәтә, аңа 
барлык җен-пәриләр, диюләрне буйсындыра. 

 
    Дауд углы ул Сөләйман, Хакъ рәсүл, 
    Бәкләрнең барын бер көн җыйды ул. 
    Чакырды ул вәзирләрен кырына, 
    Туй була дип хәбәр итте барына. 
                                   Мөхәммәдъяр. Нуры содур. 
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Сөләйман пәйгамбәр хакында дини әдәбиятта (мисал өчен, 
«Кыйссасе-л-әнбия»ләрдә) бик күп төрле риваятьләр, могҗизалы 
хәлләр сурәтләнә. Шулардан килә торган иң әһәмиятле деталь-
ләрне күрсәтеп китик: 

1. Сөләйман йөзеге (яки мөһере) – пәйгамбәрнең кулында 
«Исм-е әгъзам» (Аллаһының күркәм исемнәре)  язылган йөзек 
була, шул йөзек ярдәмендә ул җен-пәриләр, диюләр белән идарә 
итә. Бервакыт бер дию, Сөләйман кыяфәтенә кереп, пәйгамбәр 
тәһарәтләнгән вакытта, йөзекне саклаучы кол Әминәне алдап, 
аны кулга төшерә һәм беркадәр вакыт тәхеттә утыра. Бу сихерле 
йөзекне Сөләйманга Әрхәм исемле балык табып бирә. Шулай 
итеп, дини әдәбиятта ике балык пәйгамбәрләр белән турыдан-
туры бәйле: 

      Ул икеси кәрамәтлү купмыш иди, 
      Береси аның Йунысни йутмыш иди, 
      Береси ул һәм йүзекни йутмыш иди, 
      Ул йүзек Сөләйманнең байык имди. 
                                       Кол Гали. Кыйссаи Йосыф.  
 

2.  Сөләйман тәхете – символик тәхет. Ул каты җирдә ур-
нашмаган, ә бәлки нәфис җилләр аны күтәреп йөртә. 

 
    Һәм Сөләйман котылмады, тәхет белән күккә очыб, 
    Мескен  Габди тагъәт кылгыл, нә йатырсән хур кочыб. 
                                                 Габди. 
 

Габделҗәббар Кандалый бу җилне «баде Сөләймани» дип 
атый: 

     Билең нечкә, кысыйм, дисәм, 
     Буең зифа, кочыйм, дисәм, 
     Сиңа таба очыйм,дисәм, 
     Кирәк баде Сөләймани. 
                                    Сахибҗәмал. 
Поэзиядә, күңелне Сөләйман тәхете белән чагыштырып, 

«тәхте Сөләймани» дип сурәтләүләр дә бар.    
3.  Сөләйман пәйгамбәрнең кошлар телен белүе әдәбиятта 

еш искә  алына. Коръәннең «Нәмел» сүрәсендә аның үзе кебек үк 
башка кешеләргә  дә кошлар теле өйрәтелүе турында әйтә. 

               Сөләйман ул – нәби Аллаһ, и егет, 
               Тургай сүзләрен аңлады, син ишет.. 
                                   Мөхәммәдъяр. Нуры содур.     
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«Мантыку-т-тайр» (кош теле) – суфилар фикеренчә, мәгънә 
теле, кодрәт теле. Бу тел белән Аллаһы «вәхдәт сере»н аңлата. 
Ирәннәр, дәрвишләр бу телне беләләр1. 

4.  Сөләйманның кырмыска белән сөйләшүе. Ул үзенең 
гаскәре белән кырмыскалар чокырына җиткәч, кырмыскалар 
патшасы әйтә: «Ий, кырмыскалар, Сөләйман гаскәре килә, 
тапталырсыз, тапталганыгызны сизмәсләр, өйләрегезгә кереп 
качыгыз», – ди. Сөләйман, моны ишетеп, көлә («Нәмел», 18 – 19). 
Суфилар еш кына кырмыска образын матдилек, ваклык, әһәмияте 
булмаган нәрсәләр символы итеп,  Сөләйман образын рухилык, 
бөеклек, мәгънәлелек символы итеп алалар. 

                Килсә кулдан, шат кыл һәр җанны, 
                                             Кем ханлык будыр, 
                 Тәхет кыл кырмысканың күңлен – 
                                             Сөләйманлык будыр! 
                                                 Дәрдмәнд.  Килсә кулдан... 
 
5. Сөләйман пәйгамбәр исеме белән бергә Бәлкыйс образы 

янәшә килә. Алар икесе бергә солтанатлык, бөеклек, кодрәт 
символын тәшкил итәләр. 

     Бүгенгенең Сөләйманы менә син! 
     Ярың да бит аның Бәлкыйсенә тиң! 
                                         Котб. Хөсрәү вә Ширин. 
Дәүләт, кодрәт символы итеп танылганга, хәзрәти Сөләйман 

белән, гадәттә, борынгы язучылар, үзләренең патшаларын тиң-
ләп, аларга мактау җырлыйлар. 

              Иҗат ит бер төрки телендә китап, 
              Яхшы итеп һәм падишаһка атап. 
              Сөләйманга охшаш аның хәзрәте, 
              Дәвамлы булсын дөньяда дәүләте. 
                                   Мөхәммәдъяр. Нуры содур. 
Исмәгыйль (Исмәгъиль) – Коръән-е кәримдә исеме аталган 

бөек пәйгамбәрләрнең берсе. Хәзрәти Ибраһимның хәзрәти 
Хаҗәрдән туган олы улы. Риваятьләрдә, хәзрәти Исмәгыйль 
тугач, хәзрәти Ибраһимның икенче хатыны хәзрәти Сара бик 
көнләшә башлый. Шунлыктан Аллаһының әмере белән хатыны 

1 Бу турыда кара: Генон Р. Язык птиц. О смысле карнавальных 
праздников. Тайны буквы «нун» // Вопросы философии. 1991. № 4. 
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Хаҗәр белән улы Исмәгыйльне алып, хәзрәти Ибраһим Хиҗаз 
ягына китә. Ул вакытта Мәккә тирәсендә су булмый. Баласына су 
эзләп, Хаҗәр  Сафа һәм Мәрвә таулары арасына барып йөри. 
Хәзрәти Исмәгыйль, сусызлыктан интегеп, егыла һәм аның 
аяклары тигән җирдә могҗиза белән су чыга башлый, ана белән 
бала, бу судан файдаланып, яши башлыйлар. Соңрак ул суга 
Зәмзәм дигән исем бирелә һәм зур кыйммәткә ия була. 

Коръән-е кәримнең «Мәрьям» сүрәсенең 54 аятендә сүзенә 
турылыклы, халкын намаз кылырга, зәкят бирергә өндәгән 
пәйгамбәр буларак телгә алына. 

Хәзрәти Ибраһим белән улы Исмәгыйль Кәгъбәне төзү эшендә 
катнашалар. Бу вакытта аларның кичергәннәре Коръән-е кәримдә 
«Бәкара» һәм «Хаҗ» сүрәләрендә тасвир ителә. Шулай ук Коръән-е 
кәримдә хәзрәти Ибраһимның улы Исмәгыйльне корбан кылу 
кыйссасы да аңлатылган. Хәзрәти Ибраһим төшендә улын корбан 
итеп чалганын күрә һәм төшен улына сөйли. Хәзрәти Исмәгыйль 
исә, сиңа нәрсә әмер ителгән булса, шуны эшлә, ди. Хәзрәти 
Ибраһим үз улын корбан итәргә керешкәндә аны кулындагы пычак 
кисми һәм Аллаһы Тәгалә тарафыннан Исмәгыйль урынына кор-
банлык хайван күндерелә («Саффат»; 99 – 110). «Кыйссаи Йо-
сыф»та бу риваятькә ишарә бар: 

 
           Андан соңра вәхи изди ул хак җәлил, 
           Ибраһимгә җәлил әйде: «Әйа Хәлил, 
           Бәнем үчүн угылыңни корбан кылгыл..» – 
           Дыңладисә: «..Сәүдегең..» – дәйүр имди. 
           Пычак анда Исмагъилгә кяр кылмади, 
           Хәлилуллаһ удә йакын һич кэлмәди, 
           Йагъкуб сәүчи хакгъә гаси һич улмади, – 
           Сезләр дагы тәңридән куркың имди! 
Аннан соңра бөек Хакътан вәхи иңде, 
 Ибраһимгә тәңребез: «Әй Хәлил, диде, 
 Минем өчен угълың корбан кыл син инде, 
 Сөеклеңне», – дигән тавыш килер имди. 
 Исмәгыйльгә пычак ул чак зыян кылмады, 
 Ибраһимгә ул ут бер дә кагылмады, 
 Хакъ алдында Йагъкуб һич гөнаһ кылмады, – 
 Куркыгыз ул тәңребездән сез дә имди! 
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Хәзрәти Исмәгыйль, атасының динен дәвам иттереп, пәй-
гамбәрлек вазифасын башкара. Ул хәзрәти Мөхәммәднең дә рухи 
атасы дип хисаплана. Әдәбиятта  Исмәгыйль үзен корбан итүгә 
бер дә карышмыйча риза булганы өчен сабырлык, буйсыну-
чанлык үрнәге буларак телгә алына.  

  
   Исмәгыйль дик газиз җаным корбан кыйлдым, 
   Бер-ү-барым, дидарыңны күрерменме? 
                        (Бер-ү-бар- бер генә һәм һәрвакыт бар; Алла) 

                                    Хуҗа Әхмәд Ясәви. 
Ибраһим – пәйгамбәр. Тәүратта – Авраам. Эпитеты – 

Хәлил: «Ибраһим Хәлилуллаһ» диелә. Хәзрәти Ибраһим хакында 
төрле риваятьләр яши. Ул тугач та анасы Ушагъ, иренең 
дошманнарыннан качып, баласы белән мәгарәдә яшәргә мәҗбүр 
була. Әнисен тотып алганнан соң бик күп җирләрдә тоткынлык 
кичерәләр. Кечкенәдән Алланың барлыгына инанган хәзрәти 
Ибраһим башта һавадагы йолдызны Алла дип белә, йолдыз 
югалгач, чыккан кояшны Алла дип ышана. Атасының потлар 
ясап сатканын күргән хәзрәти Ибраһим, атасы Нәмрудның дөнь-
яга карашын кабул итмичә, аннан аерыла. Беркөн аның кавеме 
корбан чалу максаты белән шәһәрдән чыгып китә, ул потханәгә 
кереп, андагы бөтен потларны кырып бетерә һәм балтаны иң 
олугъ потның кулына тоттырып куя. Кире кайткан шәһәрдәшләре 
бу эшне кем эшләвен сорый башлыйлар, хәзрәти Ибраһим: «Иң 
бөек пот эшләде, ышанмасагыз, үзеннән сорагыз», – ди. Кавеме: 
«Ул сөйләшә алмый бит, – дигәч, ул: Сез буш һәм файдасы 
булмаган нәрсәгә табынасыз», – дип аңлата. Моннан соң Вави-
лон хөкемдары булган Нәмрудны иман китерергә өндәсә дә, 
тегесе бераллалыкны кабул итми һәм Ибраһим пәйгамбәрне 
җәзага тарттыра, утка ташлата. Өч, бәлки дә җиде көн ут эчендә 
калган хәзрәти Ибраһим, Аллаһы кодрәте белән, уттан сау-
сәламәт чыга, ут янган урыны гөлбакчага, утыннар чәчәкләргә 
әверелә1. Имансыз Нәмруд исә авыр газапларга дучар ителә. 

1 Икенче төрле риваять тә бар: ут янган  урын күлгә, утыннар да 
балыкка әверелә, имеш. Бу юлларның авторы Төркиянең Сүрия чигенә 
якын Шанлы Урфа шәһәрендәге Балыклы күлне зыярәт итү бәхетенә 
иреште. Нәкъ менә шул урында Ибраһим пәйгамбәр утка атылган дип 
карала, күлдәге балыклар изге дип саналганга, аларны тотмыйлар. 
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Хәзрәти Ибраһим Мисырга китә, хатыны Сара белән 
Фиргавеннең каршысына чыгалар һәм Фиргавен Сарага тию 
белән, аның кулы тотмас була. Сараны җибәргәч кенә хәле 
яхшыра. Палестинада чакта хәзрәти Ибраһим бер кое казыта. 
Халык бу коега карата тиешле мөгаммәләдә булмаган өчен, 
пәйгамбәр аннан китү белән коеның суы кибә. Халык аның кире 
кайтуын сораса да, ул кайтмый. Аларга җиде кәҗә бирә, тегеләр 
коеның башына килсәләр, суның яңадан коега җыелачагы 
билгеле була. Чиста булмаган бер хатынның коедан су алганы 
өчен тагын су юкка чыга. Хәзрәти Ибраһим йөз егерме яшендә 
үзен сөннәтли һәм йөз егерме биш яшендә вафат була, аның 
урынына улы хәзрәти Исхак  кала. Исхак пәйгамбәр исә Йосыф 
пәйгамбәрнең бабасы була: 

           Җиһан эчрә кубмыш Йусеф нәби, 
           Атасы Йагкуб нәби, хак хәбибе, 
           Дәдәси Исхак сәүчи, дин табибе – 
           Хәлиуллаһ Ибраһимнең углы имди. 
                              Кол Гали. Кыйссаи Йосыф. 
Хәзрәти Ибраһим Кәгъбәне төзүче-төзеттерүче була. Ши-

гърияттә улы Исмәгыйль пәйгамбәр белән бергәлектә сурәтләнә. 
   
   Тилмереп торса бу ачлар, безгә бәйрәмнән ни ямь?! 
   Мәркадендә чөнки Ибраһим вә Исмәгыйль җылый. 
                                 Габдулла Тукай. Көзге җилләр. 
Пәйгамбәр образы бүгенге көн әдәбиятында да яши: әйтик, 

Ф. Яхин «Олугъ пәйгамбәр» исемле роман язды, Адлер ага Ти-
мергалинның күләмле әсәре бар, поэзиядә дини-мифологик тема-
га Лена Шагыйрьҗан, Харрас Әюп, Зиннур Мансур һ.б. ши-
гыйрьләр иҗат итә. 

 

Биремнәр 
1. Кыйссасе-л-әнбия әсәрләренә гомуми характеристика бирегез һәм 

әһәмияте турында сөйләгез. 
2. Татар әдәбиятында аеруча популяр булган пәйгамбәр образлары 

хакында фикер йөртегез. 
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Җиденче дәрес 

 Дини инаныч һәм йолалар белән бәйле әсәрләр 

Дога 

Мөселман тормышында гаять әһәмиятле урын тотучы дога-
лар да дини әдәбият жанрлары буларак карала алалар. Дога – 
гарәп теленнән чакыру, Аллага ялвару, теләк теләү дигәнне 
аңлата. 

Дога гади халык телендә изге теләкләрне үз эченә алган 
сүзләр буларак аңлашыла. Доганы кеше, гадәттә, тезләнеп, 
кулларын югарыга таба күтәреп, учларын эчкә ачып һәм аз гына 
алга иелеп кыла, ләкин күңелдән генә дога укып, башкаларга 
сиздермичә генә Аллага мөрәҗәгатъ итәргә дә мөмкин. 
Кайберәүләр дога кылганда, күзләрен йомып, игътибарларын 
дога текстына юнәлтәләр. Әмма хәдисләрдә күзләрне ачып дога 
кылу турында әйтелә, бу исә Аллаһының күкләрдә генә түгел, һәр 
тарафта, һәр җирдә булуына инандыру максатында эшләнә. 

Төрки җәмгыятьтәге  укыла  торган догаларның эзләре тәң-
речелек дәверенә барып тоташа. Дога борынгы төрки дастан-
нардан алып, урта гасыр әдәбиятының барлык әдәби текст-
ларында да диярлек урын алган. Дастан каһарманнары бер 
Тәңрегә мөрәҗәгать-дога итеп, үз максатларына ирешә алганнар: 
нәселләрен дәвам иттерүче угълан тудырганнар, явыз дошманга 
каршы көрәшерлек көч-кодрәткә ия була алганнар, төрле 
кирәмәт-могҗизалар күрсәткәннәр. 

Халкыбыз, кояш яки ай тотылганда, яңа туган ай күргәндә, 
корылык килгәндә яки туктаусыз яңгырлар явып торганда төрле-
төрле махсус догалар укыган һәм укый. Бала-чага уеннарының, 
ел фасыллар белән бәйле йолаларның нигезендә дә догалар ятуы 
бәхәссез. Бала туар алдыннан, туганда, тугач, баланың беренче 
тапкыр чәчен кискәндә, беренче адымын атлаганда, сөннәткә 
утыртканда һ.б. вакытта дога кылына. Элегрәк бала мәдрәсәгә 
киткәндә, укырга-язарга өйрәнгәндә, тәүге сыйныфны кичкәндә 
дә дога укылган. Дога белән сугышка киткәннәр, исән-сау 
әйләнеп кайткач, хәмед (Аллаһыга мактау) догалары укылган. 
Беренче эш көне, беренче сәүдә, беренче оста башкарылган эш тә 
дога белән котланган. Өйдән чыкканда, ишек бикләгәндә яки 
ачканда дога сүзләре әйтелә, китап дога белән укылган, йокларга 
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ятканда һәм йокыдан торганда дога кылына. Өйләнешүнең һәр 
этабы дога белән сугарыла. Авырган кеше өчен, берәр читен эшкә 
алынган кеше өчен дога белән теләк телиләр. 

Догалардан «тәһарәт догасы», «тәсбих догасы», «корбан 
догасы»,»бәраат һәм кадер кичләрендә укыла торган догалар», 
«тәүбә догасы», «хаҗәт догасы», «яңгыр догасы», «җеназа 
догасы», «ураза, ифтар, хаҗ догалары», «кабер-зыярәт догасы» 
һ.б., нигездә, төрки-татар җәмгыятенең төрле почмакларында 
бертөсле укыла. Көндәлек тормышта укыла торган тәмле йокы, 
яхшы төш күрү, ризык ашаганда, күз тиюдән, бәла-казадан 
саклану өчен укыла торган догаларның тәртипләре дә нигездә 
үзгәрми. Һәр тарикатьнең исә үз догасы, зикере булган һәм 
аларның кайберләре сер булып сакланган. Тасаувыф әһеле дөнья 
нигъмәтләре өчен дога итми, азына канәгать булыр. Камил 
шәхесләр бәддога да укымаслар: «Аллага тапшырдык, Аллаһ үзе 
белә, Аллаһ хак әйләсен», – дияләр. 

Догаларның кайчан кабул буласын бер Аллаһ кына белер, 
әгәр адәм баласы доганың кайчан кабул буласын белсә, шул 
вакытка ныклы өмет баглар. Мәсәлән, кадер, бәраат кичәләрендә 
күк капулары ачык дип саналганга күрә, бу кичәләрдә догалар 
кабул була дигән өмет бар һәм мөселманнар бу вакытны 
йокламый дога-ниязда үткәрергә тырыша. «Аллаһының амин 
дигән сәгатенә туры килсен. Фәрештәләрнең амин дип канат 
каккан чагына туры килсен», – дип тә теләк телиләр. 

Дога китапларында сүрә, аять һәм хәдисләр төп урынны 
алып тора. Дини-тасаувыфи әдәбиятта кәлимә-и тәүхид, салават, 
нәгът, мөнаҗәт кебек жанр әсәрләре арасында да дога итеп 
эшләнгәннәре еш очрый. 

Доганамә, яки догалыклар – кемнең дә булса хәер-догасы 
язылган кәгазь яки хат. Дога китапларын да бу исем белән атап 
булыр иде. Догалыкларны ике төркемгә бүлеп карарга мөмкин: 

1.  Гарәпчә догалар бергә тупланган мәҗмугалар, китап-
чыклар. Гадәттә, аларда төрки-татар телендә бу догаларның 
мәгънәләре дә аңлатылырга мөмкин. 

2.  Шәригать рөхсәт итмәгән сихер, бозым, тылсым кебек 
нәрсәләр белән бәйле дога китаплары. Мәсәлән, «Хавасс-и Ясин» 
исемле аноним китапта «Ясин» сүрәсенең 42 үзенчәлеге 
аңлатыла, бу үзенчәлекләр нәкъ менә төрле рәвештә укылган 
«Ясин»ның гайре табигый (сихерле, могҗизалы) хәлләргә китерә 
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алуы белән бәйле. Әйтик, тугызынчы үзенчәлеге: бик теләгәндә, 
башка кешегә елан кебек хәшәрәтләр җибәрер өчен бу сүрәне, 
елан кабыгына язып, өч тапкыр укырга һәм фәлән угълы 
фәләннең күзенә күп куркыныч елан җибәрдем, син аңа юл бир, 
дип әйтергә кирәк диелә1. 

Төрле бозымнарга, сихерләргә  каршы укыла торган махсус 
догалар бар, аларны рәдденамә (ягъни кире кагу догасы) дип 
йөртәләр2. 

Догачы – дога кылучы, фарсычадан догахан, догагу. Мәсә-
лән, Габделҗәббар Кандалыйның «Сахибҗамал» поэмасындагы 
юллар:  «Догачы булалар болар кыямәттә ки һәм гүрдә». 

Догалар гади халык арасында төрле авырулардан котылу 
чарасы буларак та кулланыла. Күз тиюдән саклау өчен, юлга 
чыкканда һ.б., махсус догалар укыла, яшьләр өчен сөйдергеч 
бөтиләр тагыла, авыруларны өшкергәндә дә догаларның әһәмияте 
бик зур. Бу очракта алар күпмедер күләмдә гади халык арасында 
билгеле ырымнар белән охшаш. Ырымнар (әфсеннәр, им-томнар), 
галим Марсель Бакиров сүзләре белән әйткәндә,  «сихер-магия 
белән бәйләнешле сүзләр, тылсым кодрәтенә исәп ителгән 
текстлар (арбаулар, әфсен-догалар)»3 алар. Ырымнар башлангыч 
чорда йола фольклоры белән бәйле булса да, вакытлар үтү белән 
бу бәйлелек кимегән, магик характердагы йола-хәрәкәтләрдән 
башка гына текстлар мөстәкыйль рәвештә башкарыла башла-
ганнар. Тематикалары һәм функцияләре ягыннан М. Бакиров 
ырымнарны 3 төркемгә бүлә: 

1. Дәвалау ырымнары яки им-томнар. Кешеләрне һәм мал-
туарны төрле авырулардан, «күз тию»дән, «зәхмәт кагылу»дан 
коткару өчен хезмәт иткәннәр; 

2. Хуҗалык ырымнары. Игенчелек (чәчү, урып-җыю), тер-
лекчелек (мал үләте, көтү чыгару, бәтиләрне имидән аеру һ.б.), 
сунарчылык, кошчылык, балыкчылык белән бәйле текстлар; 

1 Türk  Edebiyati Ansiklopedisi... “dua” maddesi. 
2 Мәсәлән, кара: Рәдденамә. – Казан, 1915. Бу китапның 1877, 1882, 

1891, 1908, 1909, 1913 ел басмалары да бар, димәк, халык бу китапны еш 
кулланган. 

3 Бакиров М. Ырымнар // Мирас. – 2003. № 11. – Б.22. 
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3. Иҗтимагый һәм шәхси мөнәсәбәтләрне җайга салу яки 
бозуга юнәлтелгән ырымнар (сөйдергечләр, бозык ясау яки бозык 
кайтару, бала үстергәндә әйтелгән теләкләр һ.б.)1. 

Тамырлары белән ыругълык дәверенә үк барып тоташкан 
ырымнарда, мәҗүси ышанулардан тыш, ислам дине аша кергән 
образларны (Алла, Гайшә-Батман, Хозыр-Ильяс һ.б.), бисмилла 
һәм  башка гарәби гыйбарәләрне табарга була: 

   Минем кулым түгел, минем телем түгел, 
    Гайшә-Батман кулы, Гайшә-Батман теле. 
(Дәвалаучы ырымнарда киң кулланыла торган форма). 
 

Сөйдергеч догасыннан бер  үрнәк: 
Бисмилләһиррәхман иррахим,  
Әлхәмдү лил-ләһи раббил галәмин. 
Багладым башыны, мәндин үзгәгә әйләнмәсен! 
Багладым ике күзене, мәндин үзгәгә карамасын! 
Багладым ике колагыны, мәндин үзгәнең сүзене тыңламасын! 
Багладым телене, мәндин үзгәгә сүзләмәсен! 
Багладым йөрәкене, мәндин үзгәгә елындурмасын! 
 
Бәддога – фарсы телендәге ике сүздән: бәд – явыз, начар, 

тискәре мәгънәсендә һәм дога сүзләреннән ясалган; ул явыз теләк, 
явыз дога дигәнне аңлата, хәер-дога сүзенең антонимы. Ислам дине 
өйрәтүенчә, нинди дә булса бер гөнаһ эшләгән кешегә Алланың 
җәза бирүен сорау. Бәддоганың синонимы булып каргыш, 
ләгънәт, нәләт, каһәр, яман теләк сүзләрен атарга була. 
Каргышлар да бик борынгы заманнардан ук билгеле булган. 

Алкышлар (изге теләк-догалар) һәм каргышлар халыкның 
яхшылыгы яки начарлыгы тигән кешеләр турындагы уйларын, ул 
кешеләрне мактарга яки сүгәргә теләве белән бәйле. 

Татар халкы кулланган хәер-дога яки бәддога сүзләрендә иң 
мөрәҗәгать ителгән объект – Аллаһы, чөнки Аллаһының исем-
нәреннән берсе – «Каһһар»дыр:  Алла каршында тоткын булсын, 
Алла суксын (орсын), Алланың каты каһәре төшсен, Алланың 
каһәре төшкере (тигере), Алланың ләгънәтләре яусын һ.б. 

Моның өчен гади сөйләм телендә тагын Тәңре, Ходай, Хак, 
Раббым кебек исемнәр дә кулланыла: Ходай күрсәтмәсен, 
Раббым үзе сакласын, Ходайның кәкресе төшсен, Ходайның 

1 Шунда ук.  Б.27.   
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нәләте оргыры, Ходай суккыры һ.б. Шайтан алгыры (алгырысы), 
җен орган, җен суккыры, урынын җиде кат җәһәннәмдә 
кылсын,  шайтаныма олак, ахирәттә ике кулым якаңда булсын, 
дөнья-ахирәт игелек күрмә һ.б. кебек бәддога үрнәкләре бар. 

 «Каргыш төбе кан белән, теләк төбе бал белән», – дигән 
халкыбыз каргыш һәм алкышлар турында. 

Матур әдәбияттан бәддогалар белән бәйле  кайбер мисаллар: 
 
«Череп кат!» диюче үзе корыша, 
үз каргышын алып бер бәндә.    
             Р. Фәйзуллин.  Авыйрыйсың - димәк, гөнаһың бар...  
 
Бу Ходайның кайсы гына газиз колы 
Киткән икән миңа рәнҗи-рәнҗи, 
Кемнең генә төшкән каргышлары? 
                   Р. Әхтәмова. Чайкалдылар сабыр савытларым. 
 
Алыштырыр өчен аракыга 
Әти булып яшәү ләззәтен, 
Ким дигәндә, төшү кирәктер ул 
Язмышыңа Хода ләгънәте.    
                    И. Гыйләҗев. Хәсрәт юлы. 
 
Тик, тәңрем, кеше хакына  
Кул сузган адәмеңне 
Калдырма берүк җәзасыз, 
Күрсәт җәһәннәмеңне!...  
                    Л. Шагыйрьҗан. Бир җәзасын. 
 
Дини әдәбиятта ана каргышы Аллаһ каргышына тиң 

килердәй итеп сурәтләнә. Мәсәлән, ярым дини, ярым мифологик 
сюжетлы «Ана һәм угыл» дастанына мөрәҗәгать итик. Бала 
бервакыт төшендә әнисенең күзен чыгаруын һәм шуның өчен 
утта яндырылырга хөкем ителүен күрә. Төшкә кергән бу вакыйга 
аның «тәкъдиренә язган» булып чыга. Өнендә ул, ялгыш ук атып, 
әнисенең күзен чыгара.  Мөхәммәд пәйгамбәрнең газиләре егеткә 
ташланалар. Улының ялваруына, хәтта «тәңредән килде миңа бу» 
дип, үлем алдыннан бәхиллек соравына да, башта ананың күңеле 
эреми. Чөнки күз чыгару элек шәригать законнары буенча да, 
дөньяви нормалар буенча да иң зур җинаять саналган. Ана үзен 
рәнҗеткән улының соравына каргыш белән җавап бирә: 
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    Анасы әйтүр: Хак дидарын күрмәгел, 
    Морадыңа, максудыңа ирмәгел. 
    Хәрам булсын имезгән сөтем сәңа, 
    Ирак «ана» димәгел, киткел... 
                                         (ирак – моннан соң). 
Егетне, кул-аякаларын бәйләп һәм төрлечә җәзалап, урам 

йөрткәннән соң да ана улын гафу итә алмый. Һәм хәтта бу юлы 
Мөхәммәд пәйгамбәр үзе «каза тәңредән килде аңа, кил, аның 
гөнаһасын багышла» (гафу кыл) дигәннән соң да, ана «сөтем аңа 
хәрам булсын» дип җавап бирә. Ананың бәхиллеге булмагач, 
егетне яндырырга карар бирәләр. Гаскәриләр егетне бик көчле 
янган утның уртасына сузып салалар, газиләр егетне кызганып 
елашалар.  Ана да улын карарга урамга чыга. 

    Күрди: угълан ут эчендә янадур, 
    Үзи кәндү җикәрини йокарадур. 
    Күзләри йәш тулди, йөрәк йанади, 
    Көйди бәгъри, йөрәкени дагълады. 
    Җөмлә галәм күзи улди кап-кара, 
    Ут эчендә күрди угълан бичара... 
Канки гаурәт угъланин утка якар, 
Кәндүгә торуб еракдин ничә бакар?! 
Күтәрди кәндү үзүн атти уда, 
Ут эчендә калди – угълы берлә яна...  

(кәндү – үзе; дагълау – яну; канки – кайсы; гаурәт – хатын). 
Ана үз-үзен утка аткач, Аллаһының кодрәте белән туган 

могҗизалы хәл тасвирлана. Аның әмере буенча, йөз мең кош, 
авызлары белән су ташып, тиз арада утны сүндерәләр. Хәзрәти 
Мөхәммәт исә күктән килгән кодрәт ярдәмендә ананы яңадан 
күзле, баласын кул-аяклы итә. Бу могҗизаны күреп торган халык 
пәйгамбәргә салават әйтә башлый1. 

«Сак-Сок» бәетендә, югарыда әйтелгән дастандагы  кебек, 
балаларын каргаган ана да үкенү хисеннән айный алмый, шуңа 
күрә да халык: 

Камышлар суга батмый, каргышлар кире кайтмый. 
   Каргаган ата-ана кайгысыз гүрдә ятмый, – ди. 

1 Татар фольклоры жанрлары. «Ана һәм угыл» дастаны. – Казан: 
СССР Фәннәр академиясенең Казан филиалы, 1978. 
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Дога һәм бәддогалар бары тик аерым шәхесләргә генә түгел, 
авыл-шәһәрләргә, мал-мөлкәткә, тауларга, агачларга, елга-суларга 
да укылган: Алтмыш өйле Көтернәс алты өйгә калса иде һ.б. 

 
Һәр эшнең хәйередер – 
Бисмилладыр – исме Аллаһ, 
Ахрида салават әймак 
Мөхәммәд рәсүлуллаһ. 
Бәгүдә галәм, карендәшләр, 
Сәхавәтлек әйләңез! 
Һәрвакытта дога кыйлмай,  
Онытубән калмаңыз! 
...Әткәм-әнкәм, без гарибне 
Инде канда күрәсез!? 
Яүмел-гаиде җомгада 
Хәйер-дога кыласыз! 
                 Габдессәлам. Илаһи бәйет1.  
 

Салават кәбирәнең догасы 
 
Бисмиллаһирахман иррахим. 
Аллаһемә саллигалә Мөхәммәдин сәйедел морадин, 
Аллаһемә саллигалә Мөхәммәдин сәйедел мөшәфигыйн, 
Аллаһемә саллигалә Мөхәммәдин сәйедел мөкәррәбин, 
Аллаһемә саллигалә Мөхәммәдин сәйедел монафикыйн, 
Аллаһемә саллигалә Мөхәммәдин сәйедел моттахирин, 
Аллаһемә саллигалә Мөхәммәдин сәйедел рәхимин, 
Аллаһемә саллигалә Мөхәммәдин сәйедел коръәнимин, 
Аллаһемә саллигалә Мөхәммәдин сәйедел фатихим, 
Аллаһемә саллигалә Мөхәммәдин сәйедел хафизин, 
Аллаһемә саллигалә Мөхәммәдин сәйедел шәһидин, 
Аллаһемә саллигалә Мөхәммәдин сәйедел раббил галәмин,  
Вә биррәхмәтикә сәйедел мөрсәлим йа раббил галәмин.                
                                                          Амин. 
 

Салават кәбирәнең хәсияте 
Һәркем үз гомерендә бу салаватны бер укыса, тәмугъ уты ул 

бәндәгә хәрам булыр ди рәсүлебез. Әгәр ике мәртәбә укыса, йөз 
еллык казага калган намазларына кифарат булыр, диде хәзрәти 

1 Мирас. Илаһи бәйет // 2000.№ 9. Б. 11 – 12. 
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Гомәр. Һәр кеше бу салават кәбирәне ихлас белән үзендә сакласа, 
мең мәртәбә хаҗ кылган савабы булыр  мең нәфел намазы укыган 
савабы булыр, дип Госман разий аллаһе ганһә әйтте. Бу 
салаватны үзе белән сакласа, төрле афәтләрдән (хасталардан) 
имин булыр, өендә сакласа, карак керергә юл тапмас, яман 
күзләрдән имин булыр. Хак тәгалә гомере буена бәрәкәт бирер, 
әгәр җомга көн укыса, бер ай Коръән укыган савабын бирер. Әгәр 
кем бу салаватны ихластан укыса, кабер газабын күрмәс. Амин. 

 
Багышлаулар 

 
Татар халкы арасында Коръән уку-укыту ритуалы белән 

бәйле киң таралган бер форма бар, ул – багышлаулар. Гадәттә, 
Коръәннең яки аерым сүрәләренең гарәпчә тексты укылып 
беткәннән соң, мулла яки абыстай тарафыннан татар телендә, бар 
тыңлаучыларга аңлаешлы телдә әлеге изге сүзләрнең укылу 
максаты, кемнәргә аталуы әйтелә, игелекле теләкләр теләнә. 
Багышлаулар, нигездә, укылмый, яттан сөйләнә яки импро-
визацияләнә. Коръән укучы үзенең җибәрергә мөмкин булган 
хаталарын гафу итүне сорый («кимчелекләремне, хаталарымны 
гафу кылып, укыган аят-кәримәләремне кабул ит»), Аллаһының 
ризалыгы өчен бу эшне башкаруын әйтеп, укыганнарының кабул 
булуына өмет итә. Аннан соң Мөхәммәд галәйһиссәламның рух 
шәрифенә, Адәм галәйһиссәламнән алып җиргә «килеп-киткән» 
барча пәйгамбәрләргә, әнбияләргә, әүлияләргә бу илаһи сүзләр-
нең барып ирешүен тели. «Чәһри яр» – Мөхәммәд пәйгамбәрнең 
4 сәхәбәсе – хәзрәти Әбүбәкер, Гомәр, Госман, Гали рух шәриф-
ләренә дога кылына, аннан соң  мөселман динендәге изге хатын-
нарга – хәзрәти Хәдичә, Гайшә, Фатыйма, Әминә, Мәрьям 
һ.б.ларның, пәйгамбәрнең сөекле оныклары Хәсән белән Хөсәен-
нең исемнәре телгә алына. Шуннан соң багышлаучы үз җирлеге 
белән бәйле шәхесләрне  атарга мөмкин. Иң әһәмиятле момент – 
Коръән укытучы өй хуҗаларының җиде буыннан килгән ир һәм 
кыз туганнары, ата-аналары, әби-бабалары, кендек әби, сөннәт 
бабалары рухына багышлау. Багышлаулар самими тел белән чын 
күңелдән Аллага ялварып башкарыла. Мисал өчен:   

Илаһи, багышладым ошбу укыдыгым аят кәримәләрнең 
савабыны нигез ирәннәренә, нигез хуҗаларына, су ирәннәренә, су 
хуҗаларына, йорт хуҗаларына, түбә сакчы фәрештәләренә, 
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рәхмәтең белән ирештер. Үзебезнең шушы нигездән чыккан 
сөекле әтиемнең, әниемнең, әбиемнең, бабамның һәм аларның ир 
туганнарының, кыз туганнарының, үзем белән бер имгән ир һәм 
кыз туганнарымның һәр барчасының рух шәрифләренә рәхмәтең 
белән ирештер. 

Йә, раббым, Аллаһ! Ошбу укылмыш Коръән аятьләрен үз 
фазыл вә рәхмәтең белән кабул кылсаң иде һәм укуымда булган 
кимчелек вә хаталарны гафу әйләсәң иде. Ошбу Коръән укуда 
булган әҗер савапларны галәмгә рәхмәт итеп күндерелмеш Хак 
рәсүлең Мөхәммәд саллаллаһу галәйһивәссәламнең рух шәриф-
ләренә ирештереп, рухын шат кылсаң иде. Һәм без газиз өммәт-
ләреңә мәхшәр мәйданында хисап көнендә пәйгамбәребезнең 
шәфкатьләреннән насыйп әйләсәң иде. Барча булган әнбия һәм 
мөрсәлиннәргә һәм бездән дога өмет итеп яткан мәрхүм-мәрхүмә 
мөселман кардәшләребезнең рухларына ирештереп, рухларын 
шат әйләсәң иде. Мәрхүм-мәрхүмә әти-әниләребез, әби-бабай-
ларыбыз, якын кардәшләребезнең рухларына ирештереп, рух-
ларын шат кылсаң иде. Бәндәчелек белән кылган гөнаһларын, 
кимчелек-хаталарын гафу кылып, кылган изге гамәлләрен, гый-
бадәтләрен кабул итеп, әҗер савапларын арттырсаң иде. Иман-
нарын юлдаш кылып, үз рәхмәтеңә алып, ахыр урыннарын 
җәннәттә кылсаң иде. Һәммәләребезне бәла-казалардан, афәт-
ләрдән имин кылып, калган гомерләребезне Хак юлында-ислам 
динендә булып, Коръән хөкемнәренә муафыйк гамәлләр белән 
кушканнарын үтеп, тыйганнарыннан тыелып, яшәүләребезне на-
сыйп вә мүәссәр кылсаң иде. Әҗәл вакытлары җитеп, якты дөнь-
ядан ахирәткә күчкәндә, ахыргы сүзләребез «лә илаһи илләлләһү 
Мөхәммәдеррәсүллаһи» белән мөселман булып, тулы иманыбыз 
белән үз каршыңа кайтып, вәгъдә кылган җәннәтләренә, рәх-
мәтләренә, ризалыгына ирешергә һәммәбезгә насыйп кылсаң иде. 

 (Татарстан Республикасының Норлат районы Яңа Ибрай авылында 
яшәүче 79 яшьлек Мөхаримова Гыйлембанат Гыймран кызыннан язып 
алынды). 

Багышлау үрнәкләре  тагын бу китапка кушымтада китерелә. 
 

Биремнәр 
1. Дога һәм багышлауларның кешелек тормышында тоткан урынын 

аңлатыгыз. 
2. «Татар теленең фразеологик сүзлегеннән» каргыш һәм алкышларга 

үрнәкләр табыгыз. 
3. Кушымтада бирелгән багышлау үрнәкләренә тел-стиль ягыннан 

характеристика бирегез. 



89 
 

Сигезенче дәрес 

Мәрсия һәм мәдхияләр 
 

Тасаувыф гыйлеме тарикать юлына баскан мөэмин-мөсел-
манны Аллаһы рухына кушылырдай лаеклы зат итеп тәрбияләүне 
максат итеп куя. Бу тәрбия эше шәйхләргә йөкләнә, алар, 
суфиның камиллеккә ирешү юлында җитәкче булып, аны 
кешелекнең иң югары баскычына – «камил инсан» дәрәҗәсенә 
җиткерергә тиешле. Димәк, суфичылык, рәсми исламнан аермалы 
буларак, Алла белән кавышу юлында суфиның янәшәсендә рухи 
җитәкче, дини остаз булуны мәҗбүри саный, чөнки бу тәгълимат 
буенча хакны-хакыйкатьне эзләү процессында мөрид-талиб 
ялгышырга, шайтан аңа юлдаш булып, зур бәлалар туарга 
мөмкин. Шундый вазифаны үз өстенә алган шәйхнең үзенең дә 
камил инсан булуы мәҗбүри, бары нәфесен «үтереп», шәхси 
мәнфәгатьләреннән ваз кичеп, әхлакый сафлыкка, дини гыйлем-
нәрдә зур уңышларга ирешкән, күңеле илаһи нур белән тулган, 
тарикать юлының барлык мәкам-тукталышларын кичеп бетергән 
кешегә генә шәкерт-мөрид тәрбияләргә рөхсәт бирелгән1. 

Шәйх тәрбиясе, тарикать тәрбиясе күпләр өчен гыйлем 
ягыннан да, әхлак-әдәп ягыннан да, тормышка мөнәсәбәт 
ягыннан да гаять файдалы була. Монда иң әһәмиятлесе – шәйх-
ишан белән рухи якынлык, аның шәхси үрнәген һәр көн күреп-
тоеп тору, һәр көн аның «сөхбәтендә»(әңгәмәсендә) булу. Чын 
дәрәҗәсендә галим һәм педагог булган, шул ук вакытта заһид 

1 Без үзебезнең «Илаһи гашыйклар юлыннан» исемле китабыбызда 
аерым тарикатьләрдә рухи остазга (шул ук шәйх, ишан, пиргә) тиешле 
булган таләпләрне һәм әхлак кагыйдәләрен бераз аңлатырга тырыштык. 
М.Т. Степанянц язганча, «Этическая установка суфийского учения разнит-
ся от ортодоксального тем, что ориентирует не на формальное соблюдение 
религиозных предписаний, а скорее на внутреннее совершенствование             
и достижение идеала, причем не потустороннего, каким является рай,             
но возможного при жизни – возвышение до уровня «инсану–л–камил» 
(«совершенного человека»). Именно потому многие мусульманские поэты 
начали с увлечения суфизмом. Будучи неудовлетворенными постановкой 
обучения в медресе, они обратились к шейху». Кара: Степанянц М.Т. Фи-
лософское наследие суфизма в современном мире //  Философское насле-
дие Востока и современность. М.: Наука. Главная редпкция восточной ли-
тературы, 1983. С. 129 – 130. 
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(аскет) булган остазлар, әлбәттә, мөридләр һәм тирә-як авыл-
бистә халкы күзендә «әүлия», изге булып күренгән1. Андый 
мөршиднең даны бик тиз арада еракларга таралган, хәер-
фатихасын алырга, аның кул астында тәгълим-тәрбия күрергә 
теләп, күп санлы шәкертләр килгән, өшкертергә, дәва-шифасын 
алырга дип, авыру-хасталар янына җыелган. 

«Тәхзиб-и әхлак» – әхлак төзәтү идеясен байрак итеп алган 
татар әдәбияты гасырлар буенча ислам этикасына һәм 
суфичылыкка таянып иҗат ителгән.  Шагыйрьләр бозыклык, 
наданлык, комсызлык сазлыгында калган җәмгыятьне коткарачак 
кешеләрне камил инсаннарда – ул заманның галимнәре – 
шәйхләр һәм ишаннарда күргәннәр, шуңа күрә татар поэзиясендә 
остазларны, мулла-имам, шәйх-ишаннарны мактап язган мәдхия 
һәм мәрсия жанрлары бик популяр булган. 

Татар әдәбиятында шәйх-остазга булган хөрмәт һәм 
мәхәббәт аеруча мәдхия һәм мәрсия жанрларында ачык чагыла. 
Әйтергә кирәк, XVIII гасыр азагы – ХХ гасыр башында азмы-
күпме билгеле шәйх, ишаннарның зур күпчелегенә атап, әлеге 
төр әсәрләр иҗат ителгән, чөнки каләм тибрәтә алырдай һәр суфи 
сөекле шәйхенә атап мәдхия (күпчелек очракта – мәрсия) язуны 
үзенең бурычы дип санаган һәм рухи җитәкчесе каршында әлеге 
бурычын үтәргә тырышкан. Гомумән, узган гасырда мәрсия һәм 
мәдхия язу белән шагыйрьләребез кирәгеннән артык та мавык-
каннар, ахыры. Юкка гына Г. Рәхим, Г. Газиз бу чор язучыларын 
«мәрсияче шагыйрьләр» дип атамыйлар инде!2. Теләсә кемгә 
карата: остазга, ата-анага, иргә яки хатынга, авыл мулласына, 
мөфтигә, хәтта патшага (императорга) атап, мәдхия яки мәрсия, 
ода яки касыйдә язу гадәткә керә.  Суфи шагыйрьләребез исә бу 
очракта мәрсиягә күбрәк әһәмият бирәләр, димәк, аларның 
күңелендәге рух һәм фикер байлыгын мәрсия жанры тулырак 
чагылдыра алган булса кирәк. 

Мәрсия жанрының «классик чоры» булган XVIII гасыр 
азагы-XIX гасыр әдәбияты үрнәкләрен тикшерү түбәндәге 
типологик билгеләрен күрсәтергә мөмкинлек бирде: 1) мәрсия – 

1 «...Наиболее сильные из пиров и шейхов при жизни, а многие по-
сле смерти возводились верующими в ранг святых – «вали», – дип яза 
М.Т. Степанянц, шунда ук. Б. 128).  

2 Г. Рәхим, Г. Газиз. Татар әдәбияты тарихы. Феодализм дәвере. 
Икенче басма. – Казан, 1925. Б.164. 
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төрки язма поэзиянең моңсу бер жанры, аның эчтәлеген якын 
кешене югалту, кайгы хисләре били, күп очракта пессимистик 
рух, дөньяның фанилыгына инану, теге дөньяны кайгыртып 
яшәргә чакыру тәшкил итә; 2)  вафат булган кешене сагыну-
юксыну хисләре белән аны чамадан тыш мактау, идеаллаштыру, 
аның күркәм сыйфатларын күпертеп күрсәтү, башкаларга, 
исәннәргә үрнәк итеп кую белән бергә үрелеп бара; 3) мәрхүмнең 
галимлеге, диндарлыгы сыйфатларына аеруча басым ясала. Әлеге 
һәм башка сыйфатлары мәрсиянең бу чорларда традицион 
формага – калыпка салынуын күрсәтә. Мәрсияләрнең профессио-
наль шагыйрьләр тарафыннан сорау («заказ») буенча язылу 
очраклары да шактый була. 

Традицион калып кереш, төп һәм бетем өлешләреннән тора. 
Кереш өлешендә, гадәттә, шагыйрь кешенең җиргә «кунак булып 
кына килүен», бу дөньяның фанилыгын сөйли, Алладан адәм ба-
ласы кылган гөнаһларны ярлыкауны сорый. Төп өлештә вафат 
булган кешенең тәрҗемә-и хәленә, эшләгән игелекле эшләренә 
туктала. Бигрәк тә мәрхүмнең мәгърифәтле булуына аерым 
игътибар бирелә, аның шәкертләр тәрбияләве, китаплар язуы һ.б. 
турында сөйләнә. Бетем өлешендә шагыйрь үзе турында әйтеп 
китә: я ул мәрхүмнең шәкерте, укучысы, я дусты, мәсләктәше бу-
ла һәм үзенә мәрхүмне буй җитмәс идеал-үрнәк итеп куя, үзенең 
гөнаһлары күп булуына уфтана...  

Үрнәк өчен, «Мәрсийәт остазы вә шәйхе Хәбибулла хәзрәт 
ибне Хансуар әл-Зәмәнчәви» (авторы – Мөхәммәд Йосыф Ка-
дари) әсәренең композицион төзелешенә тукталыйк: «мөкат-
димә-и бәндә нә өчен дөнйага йибәрелде шуны бәян идәр», «фи 
тәсфият инсан» – адәм балаларына киңәшләр: кешеләр арасын-
дагы дуслык-мәхәббәт һәм Аллага гыйшык аркылы гына 
хакыйкатькә ирешеп була:  

    Мәхәббәт, гыйшыкдә хасә тәсфия дур, 
    Мәс икән хакыйкатьне әйлийә дур. 
    Һәрвакыт Аллага зикер әйт, 
    Дәвам зекредән тугар мәхәббәт, 
    Мәхәббәтдин тугар нур-морад. 
Автор укучысын, зикер әйткәндә китәрдәй ялгышлардан 

саклан, дип кисәтә һәм хата булырдай урыннарны күрсәтә. 
«Нисбәте мәхәббәт галәменә» үзенең ничек юл алуын сөйли, 
«әһле йаран әһле сөлүкнең (суфилык юлындагыларның. – Ә.С.) 
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тәрбиясене бәян идәр», «шәйхе камил остазымызның тәэсир 
сөхбәтен бәян идәр», «Силсиләи хуҗагандан (хаҗигания 
тарикатенең силсиләсенең. – Ә.С.) газизләре хәзрәтләренең 
хикәясен» урна-штыра һ.б.1 

Мәрсия жанрының гүзәл үрнәкләреннән Утыз Имәнинең 
хатыны Хәмидәгә һәм Мифтахетдин Акмулланың Шиһабетдин 
Мәрҗанигә багышлап язылган мәрсияләре аерым игътибарга 
лаек, чөнки аларда, традицион билгеләр белән бергә, әдәби 
этикеттан читкә китеш тә күзәтелә. Мәсәлән, хатыны Хәмидәнең 
вафатына атап язган ике мәрсиянең берсен Утыз Имәни башка 
кеше исеменнән – улы Габденнасыйр исеменнән яза. Бу мәрсия-
ләрнең шигъри үлчәме дә халык авыз иҗаты әсәрләренә шактый 
якын тора. Акмулла әсәре исә мәрсия жанрының мәдхия-ода 
жанры белән керешеп китүенә бер үрнәк булып тора. Шагыйрь бу 
«Дамелла Шиһабетдин хәзрәтнең мәрсиясе» әсәрен олуг галим 
исән вакытта мәдхия итеп яза башлый һәм, вафаты хәбәрен 
ишеткәч, мәдхия итеп тәмамлый. 

Без, әлбәттә, монда барлык мәдхия һәм мәрсияләргә дә 
тукталмастан, татар суфилары – ишаннары турында язылган-
нарын гына тикшерүне максат итеп куйдык. Кул астында аерым 
шәхеснең үлеменә карата язылган күләме зур булмаган китап-
чыклар2 һәм заманының күп кенә мөгътәбәр кешеләре хакында 
язылган мәдех-мәрсияләр җыентыклары3 бар. Аеруча күренекле 

1 Мөфәррух әр-рух. Мәрсийәт остазы вә шәйхе Хәбибулла хәзрәт иб-
не Хансуар әл-Зимәнчәви. Оренбург: Типо-литография Б. Бреслина, 1899. 
Б. 3 – 22.   

 2 Мәрсийәи дамелла Мөхәммәдзакир хәзрәт әл-Чистаи. Казан: Уни-
верситет басмасы, 1895;  Шәйхнең тулы исеме – Шакир Мөхәммәдзакир 
бине Габделваһаб әл-Чистаи әл-Саснави әл-Болгари ән-нәкышбәнди әл-
халиди. Мәрсийәи хәзрәт Сәхиулла әл-Җиргәни мәннахийәт Эстәрлетама-
кый. Оренбург: Г. Ибраһим улы Кәримов типографиясе, 1901; Мөфәррух 
әр-рух. Мәрсийәт остазы вә шәйхе Хәбибулла хәзрәт ибне Хансуар                    
ә-Зимәнчәви. – Оренбург: Типо-литография Б. Бреслина, 1899; Мөхәммәд 
Зариф мелла Хөсәен углы (Әмирханов). Тәварихы Болгария. Казан: Вяче-
слав, 1883 китабында да мәрсияләр бар. Мәрсийәи Габделрахман ишан. 
Казан: Кәримовлар, 1908. Менла Һибәтулла бине әш-шәйх Зәйнулла ән-
нәкышбәнди хәзрәтләренең мәрсиясе. СПб: Типо-литограф. И. Бораганско-
го и К., 1903 һ.б. 

3 Җәлаиль-къөлүб рисаләсе. Казан: Вячеслав табыгханәсе, 1888; 
Мөфәррух әр-рух. СПб: Типо-литография Б. Бреслина, 1899.    
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шәхесләр (мәсәлән Ш. Мәрҗани1, Гыйльман ахун2, Зәйнулла 
ишан3, Мәгаз ишан4 һ.б.лар) үлеменнән соң татар зыялылары 
бергәләп, алар хакында истәлекләр, мәкаләләр, шигъри әсәрләрне 
бергә туплап, хатирә китаплары да чыгаралар. 

Мәрсияләр һәм мәдхияләр гарәп язулы татар шигъриятендә 
үзенчәлекле урын алып торалар. Бүгенгә кадәр аларның махсус 
фәнни тикшерү объекты була алганнары юк. Югыйсә, ике җәһәт-
тән: әдәбият тарихы һәм халкыбызның гомуми тарихы нокта-
ларыннан бу әсәрләрнең әһәмияте аз түгел. Мәсәлән, мәдхия һәм 
мәрсияләрдә шактый гына кызыклы тарихи-биографик харак-
тердагы мәгълүматлар табарга булыр иде. Шиһабетдин Мәр-
җанинең «Мөстафадел әхбар фи әхвали Казан вә Болгар», «Ва-
фият әл-әслаф вә тәхият әл-әхлаф», Ризаэтдин Фәхретдиннең 
«Асар», «Мәшһүр ирләр», «Мәшһүр хатыннар» әсәрләре, борын-
гы заманнардан алып, ХIХ гасырга кадәр яшәгән татар халкының 
күренекле шәхесләре ( алар эченә мөфтиләр, ишаннар, муллалар, 
шәйхләр, хаҗи, хәзрәт, дамелла һ.б. керә) турында био-библио-
график фактларны хәбәр итүләре белән фәндә зур кыйммәткә ия 
булсалар, күп кенә мәрсияләр һәм мәдхияләр әлеге китапларда 
исемнәре аталган яки аталмаган шәхесләрнең тормышын шигъри 
планда яктыртулары белән кадерле. Күпмедер күләмдә мәрсия 
һәм мәдхияләр Шиһабетдин Мәрҗани һәм Риза Фәхретдин 
китапларына поэтик иллюстрация дә булып тора.   

Мисал өчен «Мөстафадел әхбар...» китабы белән «Җәлаиль 
къөлүб рисаләсе» (Казан, 1888) китабын чагыштырып карыйк. 
Мәрсия җыентыгына кергән шәхесләрнең бөтенесе дә диярлек 
Мәрҗани әсәрендә я телгә алына, яки зурлап, аерым тукталып, 
мәгълүмат бирелә. Кайвакыт биографик фактларның гына түгел, 
бәяләрнең дә туры килүе хәйран калдыра. Бу китаплар бер-берсен 
бик тулыландыра, мәрсияләрне укыганда югарыда аталган био-
библиографик белешмәләргә мөрәҗәгать итмичә булмый. 

Шулай ук Гали Чокрыйның 1883 елда Казанда басылган 
«Шәмгъ эз-зыя» («Шәм нуры») китабы тулысынча диярлек 
заманның руханиларына, мәгариф эшлеклеләренә багышланган 
мәдхия һәм мәрсияләрдән тора.  Рафис Әхмәтов хәбәр иткәнчә, 

1 Мәрҗани. – Казан, 1915. 
2Мәрхүм Гыйльман ахунд. – Оренбург: Кәримовлар, 1904. 
3 Шәех Зәйнулла хәзрәтнең тәрҗемәи хәле. – Оренбург: Вакыт, 1917. 
4 Тарихы Мәгазия. Оренбург: М.-Ф Кәримов типографиясе, 1905. 
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Казан дәүләт университеты китапханәсендә бу китапның тулырак 
кулъязма варианты саклана1. Кереш өлешеннән әлеге китап тагын 
да күләмлерәк «Әгъламел-һади» («Туры юлга күндерүче 
җитәкчеләр») җыентыгыннан сайлап төзелгәнлеге ачыклана. Бу 
җыентыкка «Нәҗмез-зыя» («Йолдызлар нуры») дип исем бирергә 
мөмкин булыр иде. Монда искә алынган «мәзкүр кемсәләр» – 
галәмдәге якты йолдызлар, ди автор. Алар – хикмәт, акыл, юл 
эзләүчеләр өчен «йолдыз кебек һадилардыр». Җыентыкның 
азагында шагыйрь, «Шәмгъ эз-зыя»  китабында «егермеләп 
галиме гамилнең исемнәре вә егермеләп мәкамәте мөбәрәкәнең 
исемнәре яд улынгандыр»2, – дип яза.  

Җыентык 1859 елда вафат булган дамелла Габдулла 
Мәчкәрәвигә багышланган шигъри циклдан башлана. Автор иң 
элек Г. Мәчкәрәвинең нәселен – чыгышын мактый, мәрхүмнең 
үлеменә кайгысын белдерә. Бу югалтуның никадәр зур булуын 
исбатлау өчен, Г.Чокрый Габдулла дамелланың тормыш юлын 
тасвирлый, игелекле эшләрен санап китә, халык арасында 
казанган шөһрәте турында сөйли. Әсәрне сагышлы истәлек белән 
тәмамлый. 

Икенче бүлектә, шул ук тәртиптә диярлек, дамелла Гали 
Түнтәринең игелекле эшләрен зурлый. Китапта Галиәхмәт Яңа 
Бистәви, Шаһи, Кәрим, Сәлах кебек Казан муллаларына, 
кайнатасы Җәлалетдин ишанга3, мөфти Сәлимгәрәй Тәфкилевкә 
дә мәдех җырлана. Мондый әсәрләрне Г.Чокрыйның башка 
китапларында һәм кулъязма җыентыкларында да табарга мөмкин. 
Мәсәлән, «Әгъламе-л-һади» әсәренең икенче кисәге «Зәүкыл-
ләбиб»тә («Акыллылар зәвыгы») автор болгар-татар укымыш-
лыларының эшләрен олылый, юлбашчы аксакалларын мактый, 
Өршәк елгасы буеннан Җәгъфәр Болгарига, Каргалыдан Вәлиди 
хәзрәткә, Тактачылык авылыннан Рәхмәтулла карыйга, Оры 
авылыннан Хәбибулла хәзрәткә, Габдулла Кизләвигә, Яңа Әлмәт 
авылыннан Габделҗәббар карыйга багышлап шигырьләр яза4. 

1 КДУ китапханәсе кулъязмалар бүлеге, 1387. Г Э-5085. 
2 Татар әдәбияты  тарихы. 2 т. Б.419. 
3 Бу шәхес турында кара: Гарифуллин Дамир. Мәүләви Җәлалетдин // 

Ватаным Татарстан (Әллүки чыгарылышы). 1993. 17 сентябрь. 
4 Татар әдәбияты тарихы. 2 т. Б. 420.  
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Гали Чокрыйның остазы Харис ишанның атасы Нигъ-
мәтулла хәзрәткә багышланган мәрсиясе бар. Шагыйрь югары 
бәяне мәрхүмнең кешеләр өчен кылган изге эшләренә карап бирә: 

Акар чишмәне таглардан, төзеп сәнгать ничә кярдан, 
Китерде дарына; һәр ан кәлер саф су биля әүсах. 
Фәкыйрь, мескин, гариб, тәлаб яранилә җиран әхбаб – 
Бары андыйн булыр сераб, китәрер калбедән әүсах. 

 
(Агар чишмәне таулардан ничә һөнәр ярдәмендә 

   Китерде йортына; һәрчак саф, тонык су килеп тора. 
Фәкыйрь, мескен, гарип, мохтаҗ, дус-иш – 
Бары аннан су ала, күңелләрен сафландыра)1. 

«Эстәрлебаш карьясендә Нигъмәтулла ишан хәзрәт» 
хакында  «Җәлаиль къөлүб»та да мәрсия бирелгән: 

Ниязколый хәзрәтенең угълыдан һәм мәэзун булып, 
Бохарада кәмаләтне тәхсил кыйлды Эстәрленең камил хәзрәт»2, – 

дип, язучы аның атаклы Ниязколый Төрекмәни хәзрәтләренең 
хәлифәләрендә камиллеккә ирешү юлларына өйрәнеп кайтуын 
бәян итә. Нигъмәтулла ишан – атаклы Тукаевлар династиясе 
башында торучы күренекле шәхес. Аның ике улы (Харис бине 
Нигъмәтулла белән Харрас бине Нигъмәтулла хәзрәтләр)  турын-
да да ике җыентыкта да матур гына әйтелә. Бу династия 
вәкилләре хакында төрле тарихи чыганаклардан да мәгълүматлар 
табарга мөмкин. Мәсәлән, Мәрҗанинең «Мөстафадел-әхбар...» 
әсәрендә: «Мелла Нигъмәтулла бине Биктимер бине Тукай бине 
Урманай әл-Эстәрлебаши. Чыгышы белән Казан иленең Малмыж 
өязе Салавыч карьясыннан. Бабасы, шуннан күчеп китеп, баш-
кортлар арасында башкорт дип язылып, Эстәрлебашта урнашып 
кала. Мелла Нигъмәтулла Казанда мелла Фазыл бине Сәйфулла 
бине әл-Кизләви һәм Мәчкәрәдә Мөхәммәдрәхим ахун һәм мелла 
Габдеррахман әл-Каргалыйлардан гыйлем алгач, Бохарага сәфәр 
кыла һәм анда ишан хәлифә Ниязколый әт-Төрекмәни хозурында 
тәрбия ала. Үз ватанына кайткач, шәехлек белән шөгыльләнә...» 3, – 
дип хәбәр ителә. 

1 Шунда ук. Б.421. 
2 Җәлаиль къөлүб рисаләсе. Б. 16. 
3 Мәрҗани Шиһабетдин. Мөстафадел-әхбар фи әхвали Казан вә 

Болгар. Б. 245 – 246. 
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Нигъмәтулла ишан уллары Харис һәм Харрас ишаннар, 
аларның балалары булган Габдулла мулла һәм Гобәйдулла ишан 
Тукаевлар, «Эстәрлебашта күп еллар ишанлык итеп зур байлыкка 
ирешкәннәр иде... Дума члены Шакир мәхдүм Тукаев – Гобәй-
дулла ишанның энесе... Патша чорында Тукаевлар Уфа, Оренбур, 
Акмулла областьларына һәм Бүкәй иленә дан чыгарган ишаннар 
иде. Алар үзләре җир-су хуҗалары, зур байлардан булып, аларга 
садәкадән килгән малның исәбе-саны юк иде. Аларның берни-
чәләре халык арасына чыгалар, бөтен җәйне кунак булып узды-
ралар иде. Аларны каршыларга йөзәр километр җирдән илчеләр 
килә иде...» дип хәбәр ителә икенче бер чыганакта1. Болардан 
кала тагын сеңелләре Зөлхиҗә Максутова, Эстәрлетамакта шәһәр 
башлыгы булып торган Габдерәхим Тукаевлар турында да бил-
геле2. Мондый мәгълүматларны башка ишаннар турында да бар-
ларга була. Мәсәлән, Мөхәммәдзакир хәзрәт Камалов турында 
төрле авторлар тарафыннан язылган мәрсия һәм мәдхияләр аның 
чынлап та үз заманы өчен бик күренекле шәхес булуын раслый. 

   Нәкышбәнди тарикатьдә уй шидыр кямаләти 
   Мөршид ирер биля шөбһа, белеңезләр, Чистай хәзрәт. 
«Мөрид булмак морад булса – камил ишан Чистай хәзрәт» дип, 

аны мөридлеккә килергә үгетли «Җәлаиль къөлүб рисаләсе» 
авторы3. Ялган суфи-шәйхләрнең артуыннан зарланган шагыйрь 
кат-кат «Чистай хәзрәт»нең чын галим һәм камил ишан булуын 
раслауны максат иткән. Вафатыннан соң аерым басылып чыккан 
башка бер мәрсиядә дә нәкъ бу сыйфатларга басым ясалган4. Шиһа-
бетдин Мәрҗани дә бу шәхесне игътибардан читтә калдырмый. Ба-

1 Мозаффари Зариф. Ишаннар-дәрвишләр. Б.67. 
2 Шунда ук. Б.67 – 68. 
3  Җәлаиль къөлүб рисаләсе. Б.10 – 12. 
4 Мәрсийәи дамелла Мөхәммәдзакир хәзрәт әл-Чистаи. – Казан: Уни-

верситет басмасы, 1895. Мөхәммәдзакир ишан Камалов турында кара: 
Хасавнех А.А. Биография татарского накшбандийского шейха Мухаммад–
Закира ал-Чистави (Камалова) в дагестанских арабоязычных сочинениях // 
Суфизм: идеи, практики, институты. Традиции и современность 
Международный научно-методологический семинар. Киев, 2012. С. 10 –13. 
Хасавнех А.А. Сочинение татарского шейха Мухаммад-закира ал-Чистави 
«Табсират ал-муршидин»: краткий обзор // Суфизм: идеи, практики, 
институты. Традиции и современность (Международный научно–
методологический семинар). – Киев, 2012. – С. 13-15.  
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басы Мөхәммәдзакир ишан Габдеваһапов-Камалов (1818 – 1893) 
турында иң тулы һәм бай мәгълүматны галим Равил Әмирхан 
истәлекләреннән табарга була1. 

Инде «Җәлаиль къөлүб рисаләсе»нә килсәк, аның авторы, 
нигездә, нәкышбәндия тарикатенең ХIХ йөздәге иң өч зур 
шәйхенең: Фәезхан әл-Кабули (1802 елда вафат) Ниязколый 
Төрекмәни (1820/21 елда вафат), һәм шәйх Сахибзадәнең 
(1855 елда вафат) шәкертләре – татар ишаннары турында яза. 

«Җәлаиль къөлүб рисаләсе»нең баш өлешендә даменла 
Исмәгыйль әл-Кышкари хәзрәткә ике мәрсия урнаштырылган. 
«Бәнем һәм мәүләви остазым ирде», ди автор аның хакында. 
«Аның фәһимендә гаҗиз Ибне Сина» дип, даменланың 
зирәклеген бөтен дөньяга танылган затлар дәрәҗәсенә күтәрергә 
тырыша: 

    Газиз гомрен үткәрде ул тәгълим белән яранларга, 
    Мәшһүр булды гыйльме аның Мәшәрык вә Мәгаребдә. 
Шул ук вакытта «тәфахир кыйлмады (горурлык күрсәтмәде, 

мактанмады) хас гавамә» ди,  аның тыйнаклыгын һәм гади халык 
белән дөрес мөгамәләсен дә аерып күрсәтә. 

Аннан соң «Норлат дамелла Фәхретдин хәзрәт мөнакыйбе» 
урнаштырылган. Мәрҗанидән без аның «Фәхретдин бине 
Мостафа ән-Норлати» булуын ачыклыйбыз2. Әлеге шәхеснең 
үзенең галимлеге һәм дан-шөһрәте белән Мөхәммәдзакир хәзрәт 
белән бер дәрәҗәдә булуы мәдхиядә хәбәр ителә: 

     Шөкер алла, мөхед ирер Рәсиядә ике мөршид: 
     Берседер Чистай хәзрәт, икенчесе Норлат хәзрәт, 
     Һәр икесе шәригатькә тарикатькә сөтүнләрдер, 
     Бохарада мәэзүн булды тарикатькә Норлат хәзрәт3.  
Татар ишаннарының күренекле остазларыннан берсе –  

Сахибзадә хәзрәтнең шәкертләре: Гали ишан Түнтәри (Гали 
Чокрый «Әгъламел-Һади» әсәрендә аңа мәрсия урнаштыра), 
Габдеррәшид ишан, Кәрим хәзрәтләр хакында мәҗмугада сүз бар.    
Сахибзадә – шәйх Габделкадыйр бине Нияз Әхмәд әл-Фарукый 
әл-Һинди (1855 елда үлгән) Мәрҗанинең дә остазы була: 

1 Әмирхан Равил. Чистайлы Әмирханнар // Татарстан. 1996. №1.  
Б. 43 – 53. 

2 Мәрҗани Шиһабетдин. Мөстафадел-әхбар фи әхвали Казан вә 
Болгар. – Б.306. 

3 Җәлаиль къөлүб рисаләсе. Б. 13. 
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«Мәрҗани хәзрәтләре Бохарада вакытында суфыйчылык вә 
рухын тәрбияләү белән дә шөгыльләнгән. Башта мәшһүр 
шәехләрдән  Хәлифә Ниязколый (ишан Төрекмәни) угылы шәех 
Гобәйдулла хәзрәтләре белән бәйләнешкә кергән. 

... Бохарадан кайтасы елында иң мәшһүр шәехләрдән 
Сахибзадә дип танылган Шәех Габделкадыйр бине Нияз Әхмәд 
әл-Фарукый әл-Һинди хәзрәтләре белән бәйләнешкә кергән»1.  
Галим буларак, Шиһабетдин Мәрҗанинең суфичылыкка мөнә-
сәбәте кызыклы һәм каршылыклы2.  

«Рисалә»дә шагыйрь ишаннарның бөтен нәсел-нәсәбле 
исемнәрен күрсәтеп тормый, шунлыктан Шиһабетдин Мәрҗани 
хезмәтенә даими мөрәҗәгать итеп торырга кирәк. Мәсәлән: 

 Чакмакда, бел, һәм Габдулла тәгълим кыйла тарикатьне, 
   Аллаһ разый булсын аңа, бәрәкалла, ишан хәзрәт3,  

– дип макталган кешенең Мәрҗанидә: «...Чакмак карьясен-дә 
мелла Габдулла бине Габделгафур бине Габдессәлам әл-
Чакмавый» 4 булуы ачыклана. 

   Һу, һу, – диеп биһуш булып китә икән Җәгъфәр ишан, 
   Гашыйклардан бәгъзе эшләр садыр булса, белеңезләр5,  

– диелгән зат исә – Җәгъфәр әл-Уфави булып чыкты.   
«Җәлаиль къөлүб рисаләсе»нең авторы мөрид һәм остаз-

ларның эзлелеклеген, шәҗәрә чылбырын шигъри юлларда бик 
төгәл күрсәтә, мисал өчен Хәбибулла Зимәнчәвинең остазы һәм 
остазының остазы: 

 Йосыф хәзрәт җәнабенә хезмәт кыйлган Хабкай ишан 
 Исме аның Хәбибулла, Зимәнчәдә Хабкай ишан. 
Фәезхан Кәбүлидән мәэзун икән Йосыф хәзрәт6. 
Әстерханда Габделваһаваб ишан хәзрәт тарикатьне тәгълим 

биргән, Мәхмүд ишан җәнабендән мәэзун булган Ваһаб хәзрәт7. 

1 Мәрҗани Шиһабетдин. Төзүчеләр Р. Мәрданов, Р. Миңнуллин, 
С. Рәхимов.  Әлмәт: Рухият, 1998. Б.76. 

2 Бу турыда кара: Юзеев А.Н. Марджани и суфизм // Языки, духовная 
культура и история тюрков: традиции и современность: Труды междуна-
родной конференции: в 3–х т. 9 – 13 июнь 1992. – Казань, 1993. Т. 3. М.: 
Инсан, 1997. С. 202 – 205. 

3 Җәлаиль къөлүб рисаләсе. Б.21. 
4 Шиһабетдин Мәрҗани. Мөстафадел-әхбар фи әхвали Казан вә 

Болгар. Б. 346. 
5 Җәлаиль къөлүб рисаләсе. Б. 20. 
6 Шунда ук. – Б. 20. 
7 Җәлаиль къөлүб рисаләсе. – Б.21. 
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 Мәрҗанидә бу зат турында тулырак мәгълүмат алабыз:  
«Мәхмүд ишан – мелла Мәхмүд бине Мөхәммәд бине Садыйк 
бине Мостафа бине Гали бине Садыйк бине әш-Ширвани әл-
Хәнәффи әз-Заһид. Чыгышы белән Ширван иленең Шемаха 
тирәсендәге бер карья әһалисеннән. Ул, Россия дәүләте өчен 
ышанычсыз саналып, Пермьгә сөрелде. 1859 елда азат ителеп, 
Казанга күчте. Монда бераз вакыт яшәгәннән соң, Әстерханга 
китеп, анда үзенең дәрәҗәсенә лаек яхшы йорт төзетте. 1877 елда 
мөхәррәм аеның сигезендә, дүшәмбе көн вафат булды. 

Галим, зур укымышлы, ашау-эчүдә үзен чикләүче, җәмәгать 
хезмәтен җиренә җиткереп үтәүче, изге ниятле, диндар, күп 
гыйбадәт кылучы һәм матур язучы кеше иде. 

Мәхмүд мелла безнең якларда «Мәхмүд әфәнде» һәм башка 
якларда «Мәхмүд ишан» исеме белән танылган иде. Үз илендә 
мелла Габдулла бине Габденнәби әш-Ширвани әд-Дәһләви әл-
Хәнәфи һәм башкалардан белем алды. Бу илдә мелла Закир бине 
Габделваһаб бине Габделкәрим әс-Соснавый, мелла Габделгали 
бине Гобәйдулла бине Ибраһим әл-Бәйрәкәви, мелла Габдулла 
бине Габделгафур әл-Чакмакый һәм башкалар – аның ияр-
ченнәре...»1.  

Мәрсияләрнең сәнгатьчә эшләнеше ягына килгәндә,  монда 
да традицион, калыплашкан сурәтләү чаралары күзгә ташлана: 
әйтик, ишан-шәйхләрнең бик күбесе өчен бер үк эпитетлар: 
кятибуль-катыйб, ирләр-ире, камилләрнең камиле һ.б. кул-
ланыла: 

       Тимер кеби каты күңел эридер, 
       Ки чөнки хәзрәт ирләрнең иредер2. 
 
 
Яки макталган шәхеснең уңышлары арттырып күрсәтелә: 
      Үгрәнер гыйльме дини барча картлар, 
     Дәхи сабый, дәхи диндә садыйклар, 
1 Мәрҗани Шиһабетдин. Мөстафадел-әхбар фи әхвали Казан вә 

Болгар.  Б. 345 – 346. Мәхмүд ишан турында шулай ук кара: Хасавнех А.А. 
Биографические сведения о татарском шейхе Мухаммадзакире ал-Чистави 
в дагестанских арабоязычных рукописях // Известия Дагестанского госу-
дарственного педагогического университета. Общественные и гуманитар-
ные науки. 2012. №1(18). С. 78 – 81. 

2 Мәрсийәи хәзрәт Сәхиулла әл-Җиргәни Мәннахийәт Эстәрлетама-
кый. Оренбург, Г. Ибраһим улы Кәримов типографиясе, 1901. Б.3.  
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     Кеми егълар, кеми шигырь укырлар, 
     Гашыйк хәлен ки мәгъшука тукырлар1 һ б. 
Кыскача күзәтү ясалган мәрсияләрдән аңлашылганча, шәйх-

ишан образы татар дини-суфичыл әдәбиятта шактый зур урын 
алган. Аерым бер шәхесне олылау, аңа табыну, шәйх культының 
яшәү факты рәсми ислам дине вәкилләренә тасаувыфны 
тәнкыйтьләр өчен бер таяныч ноктасы булып тора. Ләкин, икенче 
яктан, рухи җитәкченең ярдәменнән башка мистик юл бик 
куркыныч, бары ул биргән күрсәтмәләрне төгәл үтәгәндә генә 
асыл максатка ирешергә мөмкин. 

 

Биремнәр 
1. Утыз Имәнинең хатыны Хәмидәгә һәм Мифтахетдин Акмулланың 

Шиһабетдин Мәрҗанигә багышлап язылган мәрсияләрен укып, анализ-
лагыз. 

2. Хәзерге татар поэзиясеннән мәдхия үрнәкләре табыгыз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Шунда ук. Б.4. 
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Тугызынчы дәрес 
Дини мөнаҗәтләр 

 
Мөнаҗәт – гарәп. пышылдау, колакка сөйләү мәгънәсеннән, 

Аллага мөрәҗәгать итү, дога кылу, Ходайга ялвару дигәнне 
аңлата; Аллага дога итеп ярлыкауны сораган эчтәлекле шигырь. 
Профессор Х.Й. Миңнегулов бу жанрга мондый характеристика 
бирә: «Аның асылын Аллага мөрәҗәгать итеп моңзарны сөйләү 
яисә фаҗигага тарыган, кыен хәлдә калган лирик геройның хис-
кичерешләрен бәян кылу тәшкил итә. Мөнаҗәт – илаһи көчкә 
юнәлтелгән, әмма чынлыкта үз-үзең белән сөйләшүгә корылган 
монолог ул. Биредә Алла, изге затлар, кагыйдә буларак, 
максималь югарылыкка куеп тасвирлана, ә аларга табынучы, 
алардан кичерүне сораучы лирик герой, киресенчә, кечерәйтелә, 
битәрләнә»1. 

Дини мөнаҗәтләр мәүлидләргә якын торалар. Аларда да, 
мәүлидләрдәге кебек, Ходайның сыйфатлары мактала, ахырзаман 
куркынычы, үлемнең һәркемгә дә киләчәге турында әйтелә. 
Мәүлидләр кебек көйләп укыла. Урта гасырлардагы мөнаҗәт-
ләрнең тематикасы, язма әдәбиятта яки фольклорда булсын, 
нигездә, Аллага мөрәҗәгать итеп, аңардан ярлыкау сораудан, үз 
гөнаһлары өчен Алладан гафу үтенүләреннән гыйбарәт. Мәсәлән, 
Хәрәзминең «Мөнаҗәт» әсәреннән бер өзек: 

                Илаһи, якты кыйлгыл җанымызны, 
                Хәлалдин саклагыл иманымызны. 
                Тикәндин кодрәтен пәйда кыйлыр гөл, 
                Хата күп килде мин колдин: кичергел2. 
 
Мөнаҗәт – дини-интим эчтәлеккә ия тезмә әсәр. Мөнаҗәт, 

безнең фикеребезчә, күпчелек очракта тыңлаучы, тамашачы өчен 
башкарылмаган, ә башкаручының, Аллаһ белән икесенең генә ка-
лып, «серләшкән»  вакытында әйтелгән, кеше Аллага мөрәҗәгать 
итеп, гөнаһларын ярлыкауны сораган, бу дөнья белән ахирәт 
хәлләре турындагы уйларын аңлаткан. Дини эчтәлекле мөнаҗәт-
ләрне иҗат иткән кешеләрнең күпчелегенең суфичылык белән 

1 Әдәбият белеме сүзлеге / Төзүче-редакторы А. Г. Әхмәдуллин. – 
Казан, 1990. Б. 116 – 117. 

2 Шәрипов Ә. Мөнәҗәт жанры // Фән һәм мәктәп. 1998. № 5 – 6. 
Б.158. 

                                                           



102 
 

турыдан-туры мөнәсәбәте булырга тиеш, чөнки бу әсәрләрдә, 
бердән, Алланың, изге затларның гаять бөек итеп тасвирлануы,               
ә аларга мәдхия җырлаучының, алардан кичерүне сораучы лирик 
геройның, киресенчә, кечерәйтелеп, мескен итеп сурәтләнүе 
тасаувыф әдәбияты белән бик аваздаш. Икенчедән, без тикшергән 
күп кенә суфичылык терминнары татар фольклор әсәрләрендә, 
нәкъ менә мөнаҗәтләрдә табылды1. 

Борынгы төрки-татар суфиларының зикер әйткән вакытта 
яки гомуми җыелышларында нинди әсәрләр укуын без хәзер 
белмибез диярлек. Ләкин алар арасында без хәзер мөнаҗәт дип 
атап йөртә торганнары да булуы бик мөмкин. Мәсәлән, «Хан 
кызы»2 китабына кертелгән «Мөхәммәт пәйгамбәргә мәдхия» 
(«Салават әйтү»), «Тәравих тәсбихе» кебек текстлар, фольклор 
әсәре, мөнаҗәт булудан бигрәк, саф суфилар зикере тексты 
булырга мөмкин, көйләнеп укылуы аркасында, гарәп телендәге 
бу дога-вирдләрне дә халык, кечкенә күләмле һәм рифмалы 
булганга, мөнаҗәт дип атаган һәм тиз исендә калдырган. 

Шул ук китаптагы «Раббыга мәдхия» исемле мөнаҗәткә 
игътибар итсәк, анда һәр ике юллык «Хәмде әйтәм сиңа, йаһу» 
дип тәмамлана. Һу, йа һу тәгъбире – нигездә суфиларга гына хас 
форма: алар, Алланың исемен «яшереп», «Ул» дип атыйлар һәм 
һәр сулыш алып чыгарганда да Алланы истә тоту максатыннан 
шушы сүзне кулланалар. 

Татар халык иҗатындагы һәм язма әдәбиятындагы мөна-
җәтләр төрек фольклорындагы һәм әдәбиятындагы илаһи дигән 
дини эчтәлекле җырлар жанрына бик охшаш. Мөнаҗәтләр белән 
илаһилар арасындагы тышкы охшашлыклар булу белән беррәттән, 
уртак эчтәлекле һәм формалы әсәрләр дә күп очрый. Мәсәлән, 
«Аллаһ дию-дию» мөнаҗәте белән «Аллаһ дәю, дәю» рефренлы 
төрек телендәге илаһи текстлары, яки «Йәмән илләрендә Вәйс әл-
Карани» исемле татарча һәм төрекчә әсәрләр, композиция һәм 
эчтәлекләре  ягыннан бер-берләренә бик якын булып, бары тик тел-
сурәтләү чаралары белән генә аерылалар. «Әл-видагъ» әсәренең дә 
шулай ук төрекчә берничә варианты бар. 

1 Кара: Сибгатуллина Ә. Суфичылык серләре. Төрки-татар шигъ-
риятендә дини-суфичыл символлар, образлар, атамалар. Казан: Заман, 
1998. 

2 Хан кызы. Казан: Татар. кит. нәшр., 1994. 
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Дини мөнаҗәтләрдә (монда аерым бер фаҗигале хәлгә яки 
иҗтимагый-фәлсәфи темага багышланган мөнаҗәтләр алынмый) 
берничә зур тема күзгә ташлана: 

1. Алланы, пәйгамбәрләрне, изгеләрне зурлау. Пәйгамбәрләр 
башыннан кичкән гыйбрәтле хәлләрне сөйләп аңлату. Мәсәлән, 
«Хәзрәтләр мөнаҗәте»ндә Адәм, Нух, Юныс, Ягъкуб, Йосыф, 
Әюб, Мөхәммәд пәйгамбәрләрнең тарихы, аларның һәрберсенең 
үзенә генә хас сыйфатлары аңлатыла. Шушы аерым пәйгамбәргә 
генә хас булган сыйфатны мөселман Аллаһыдан: «Безләргә дә 
сабыр-җәмил биргел имди», «Безләргә дә фәүзе-нәҗат кылгыл 
имди», «Безләргә дә кавышу насыйп кылгыл имди» һ.б. дип үзенә 
сорый. 

2. Мөселманның үлемнән, әҗәлдән курку тойгысы, бу дөнь-
яның фанилыгы, ахирәттә Алла каршында җавап тоту зарурлыгы, 
шул сәбәпле, аңа мөрәҗәгать итеп, ярдәм һәм рәхим-шәфкать 
сорау. Мәсәлән: 

                 Кыямәт көне – мондый авыр көн. 
                  Безләргә шәфкать, Раббым, үзең кыйл; 
                  Ярлыкыйм дигән вәгъдәң бар синең, 
                  Шәфәгать кыйлып, хабибем диген. 
                                                       Ахирәт көне. 
Бу тип мөнаҗәтләрдә лирик геройның җитәрлек дәрәҗәдә 

диндар-тәкъва була алмавы, «гамьсез» тормыш итүе, дөнья малы 
артыннан кууы өчен үз-үзен битәрләве, шуның өчен Ходай 
каршына барып җавап бирәчәген уйлап, көенүе үзәк урында тора: 

                 Аһ, дәрига, гомрем үтте, тоймый калдым, 
                 Бу дөньяда малны җыеп, кулыма алдым, 
                 Дөнья куып, дин эшене артка салдым, 
                 Бу дөньяны ярты акчага саткым килер. 
                                                      Аһ, дәрига. 
Бу мөнаҗәтнең Мәүла Колый, Әбелмәних Каргалый, Шәм-

сетдин Зәки, Һибәтулла Салихов әсәрләре белән турыдан-туры 
уртаклыгы сизелә. 

Кайбер мөнаҗәтләрдә үлем, әҗәл җитү, кыямәт көн, кур-
кыныч вакыйга буларак түгел, ә киресенчә, көтеп алынган шат-
лыклы бәйрәм итеп тасвирлана; лирик герой Аллаһының 
«дидарын» – йөзен күрергә хыяллана. Мондый әсәрләрдә Алла-
һыдан курку хисе юк, мөселман әҗәлне табигый хәл итеп кабул 
итә һәм ул аңа әзер: 
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                Оча торган кошлар кеби һаваларда йөрсәң иде, 
                 Кереп җәннәт сараена дидарыңны күрсәң иде. 
 
                …Әҗәлләргә дәва  юк, әҗәлләргә гозерләр юк, 
                 Бакый иман белән үтсәк, булыр эшләребез бөек. 
                                                                         Әҗәлләргә дәва юк. 
           
Үлемне, әҗәлне болай көтеп алу, Аллаһы белән кавышу идея-

се, билгеле булганча, суфичылык тәгълиматының нигезендә ята. 
3. Мөнаҗәт укучының тыңлаучыга турыдан-туры нәсихәте, 

үгет бирүе, вәгазь укуы. Мондый мөнаҗәтләрдә мөселманга 
фарыз эшләр, исламның әхлак кагыйдәләре, шигъри юлларга 
салынып, үтемле һәм тәэсирле итеп искә төшерелә: 

Шайтан сиңа сөялмәсен, 
Тезгенеңне бәйләмәсен, 
Хакка дошман әйләмәсен, 
Укы Коръән илә намаз. 

                                        Укы Коръән илә намаз. 
Бу төр әсәрләрнең иң камил үрнәге итеп татарлар арасында 

гаять тә популяр булган һәм күп мәртәбәләр басылган «Бәдәвам» 
китабы тора. 

Мөнаҗәтләрдә иң киң таралган темаларның берсе – ахирәт 
тормышы һәм җәннәт турында халыкның күзаллаулары.  

Ахирәт – гарәп. дини ышанулар буенча кеше үлгәннән соң 
булачак тормыш. «Теге дөнья» дип аталган бу галәм – иң 
борынгы заманнардан бирле кешенең акылында тынгы бирмәгән, 
кызыксындырып торган бер өлкә. Үлгәннән соңгы тормышның 
бу дөньядагы тормыш белән бәйләнеше дини тәгълиматта 
шактый гына эшләнгән. Ислам динендә ахирәткә инану иман 
шартларының берсе булып тора. Коръән-е кәримнең күп сүрә-
ләрендә («Бакара», 282; «Ниса», 74; «Вакыйга» 57/61 һ.б.) ахирәт 
һәм ахирәт тормышы турында сүз алып барыла. Ахирәтнең 
башлангычы – яңадан терелү (Багъс).  Бакый дөнья, бакый өй, 
мәңгелек йорт кебек исемнәр белән дә атала. 

Мөэминнәр ахирәтнең бакый, дөньяның фани булуына 
ышаналар, шуңа күрә, дөнья эшләрен ташлап, ахирәткә хәзер-
ләнәләр. Ахирәткә хәзер булу өчен «ирәннәрдән үрнәк алырга 
кирәк». Дөнья вә ахирәт үзара капма-каршы куелган мәгънәдә 
очрый, аларны ике дөнья шәкелендә дә әйтәләр: ахирәт бакый, 
ягъни мәңгелек, дөнья – фани, узып китүчән, вакытлы гына, шуңа 
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күрә бу дөньяда нинди эшләр кылуың белән теге дөньяда ни 
күрәсең, турыдан-туры бәйле, диелә, ахирәттә җәһәннәмгә 
эләкмәс, утта янмас өчен, бу дөньяда саваплы эшләр күбрәк 
эшләнергә тиешле.  

Ахирәт – әрвахлар йорты, ягъни вафат булган кешеләрнең 
рухлары яши торган йорт. Ахирәт сүзе белән бәйле бик күп 
мәкаль һәм әйтемнәр дә билгеле, мәсәлән: 

Ахирәт йорты – дини иман буенча, дөнья йортында яшәп, 
үлгәч, анда күчелә торган икенче галәм. 

Ахирәт кешесе булу, ахирәт сәфәренә китү – үлү, вафат 
булу. 

 Ахирәт кошы – үләр вакыты җиткән, бик картайган, 
бетеренгән, теге дөньяга китәсе кеше дигәннән әйтем. 

Ахирәткә күчте – үлде, вафат булды. Элекке китапларда 
һәм кабер ташларында: Фани дөньядин ахирәткә күчте, дип 
языла. 

Ахирәт күлмәге – беренче кат кәфен. 
Ахирәтлек күлмәгемнең җиңе юк, якасы юк. 
                                                            Бәет. 
  Ахирәттә алдыңда булсын! – дөньяда кылган этлегеңнең 

җәзасы ахирәттә үзеңне каршы алсын, дигән каргыш. 
 Ахирәттә ике кулым якаңда булсын – берәүдән үз хакын 

ала алмаган, әйтик, бурычка алганын түләтә алмаган кеше бары-
бер үз хакын кыямәттә Алла хөкеме алдында якасына ябышып, 
даулап алачагын бедерүче әйтем. 

Ахирәттә алтын тәхет – изге теләк1. 
Мөселманнар тагын ахирәтнең әсбабы дигән гыйбарәне 

кулланалар, бу – икенче дөньяда рәхәтлеккә ирешү өчен йөзең ак 
булып, Аллаһының лотфына кавышу өчен бу дөньяда эшләнергә 
тиешле игелекле эшләр; теге дөньяга хәзерлек. 

Суфи – гашыйк дөньядан ваз кичәр, ахирәткә омтылыр, анда 
киткән кире кайтмый. Дөньяга алданган ахирәтне оныта. Ахирәт 
юлында кешегә хурлар юлдаш була. Дөньяда нинди рәхәтлек, 
матурлык, ләззәт булса, ахирәттә болар артыгы белән бар. Чөнки 
дөнья һәм ахирәт, җир һәм күк Аллаһының нуры белән 
капланган. Шул ук вакытта чын суфи, дәрвиш, Аллага чын 
гашыйк булган кеше ахирәт ләззәтләренә алданмый. Башында 

1 Исәнбәт Н. Татар теленең фразеологик сүзлеге: ике томда. – Казан: 
Татар. кит. нәшр.,1989. 
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акылы булган кеше үз эшләрен ахирәткә ирешергә омтылып кына 
башкармый. Чөнки суфичылык гыйлемендә дөнья һәм ахирәт 
кешенең үз вөҗүдендә, диелә. Бөтен кеше дә ахирәттә Җамалул-
лаһны, Алланы күрермен дип өметләнә. Дәрвиш кеше исә үз 
өстендә эшләү, камиллеккә ирешү, зикер-гыйбадәт юлы белән 
Аллаһыны, Хакъны бу дөньяда ук таба алырмын дип ышана. 

Гашыйк бу дөньяның малына кыйммәт бирмәгән кебек, 
ахирәт тормышыннан да курыкмас, аңа бер дә игътибар итмәс. 
Төрек шагыйре Юныс Әмрә үзенең бер бәетендә ахирәтне 
«ахи»ләрнең йорты кебек кабул итә: «Суфиларга сохбәт кирәк, 
ахиләргә ахирәт кирәк, Мәҗнүннәргә Ләйлә кирәк, миңа сине 
кирәк, сине», – дип, Аллага эндәшә (бу бәеттә дүрт суфи мәка-
мына ишарәт бар: суфи – шәригать мәкамендә, ахи – тарикать 
мәкамендә, Мәҗнүн – хакыйкатьтә, гариф исә – мәгърифәттә). 

Ахирәт тормышы мәңгелек, Аны тагын «әбәд, әбәди дөнья» 
дип тә атыйлар: 

Ашкынам мин әбәд бетмәс урынга, мәңгегә, 
Мәңгелеккә – мәңге рухка, мәңге нурлы, ямьлегә! 

                                        Габдулла Тукай. Ваксынмыйм. 
 
«Ахирәт көне» исемле мөнаҗәттә теге дөньяга баргач, 

мәэминнәрне Мөхәммәде рәсүлуллаһ көтеп тора дип әйтелә: 
Оҗмахны бизәр, юлларны төзәр, 
Өммәтләр килә, дип, Рәсүл көтәр. 
Тар каберләргә кереп ятарбыз, 
Аллаһ каршына ничек барырбыз? 

   
Ахирәтне йарын (ярын), ягъни иртәгәсе көн  дип атау да бар, 

бу дөнья – бүген, ахирәт бик якын булганга – ярын. 
Җәннәт – гарәп. Аллаһы Тәгаләнең мөселманнарга вәгъдә 

иткән урыны, үлемнән соң ахирәт галәмендә мөселманнар 
табачак иң матур, иң рәхәт җир. Борынгы төрки телдә, очмак 
шәкелендә булып, соңрак оҗмах ка үзгәргән, фарсыча  бәхишт,  
тагын фирдәвес шәкелендә дә кулланыла. Әдәби әсәрләрдә, 
моннан кала, җинан (җәннәт сүзеннән барлыкка килгән күплек 
сан формасы), фирдәүси-и галя, сигез оҗмах, сигез җәннәт дип 
тә аталып йөртелә торган бу урын теге дөньядагы яшеллек һәм 
гөлестанлык бер бакча рәвешендә күзаллана. 
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Борынгы төрки кабиләләрнең инануларын тикшергән 
галимнәр фикеренчә, шаманлык динендә вакытта төркиләрдә 
җәннәт төшенчәсе булмаган, алар, җанны бер кошка охшатып, 
үлгән вакытта авыздан очып чыгып китә, дип уйлаганнар. 
Шаманизм чорындагы очмак (очу) сүзе үлем белән бәйле 
мәгънәдә кулланылган. Ислам дине кергәннән соң, дин әһелләре 
җәннәтне очмак белән бергә бәйләп аңлата башлыйлар, соңрак 
җәннәт белән оҗмах бер үк мәгънәдә кулланыла башлый. 

Дини-суфи әдәбиятта җәннәт темасы – җентекле эшләнгән 
өлкәләрнең берсе. Ул – хәзрәти Адәмнең мәканы (урыны), сигез 
ишекле (капкалы), анда төрле-төрле нигъмәтләр күп, хур кызлары 
(хурилар), хур егетләре – гыйльманнар белән тулы, андагы-
ларның мәңге яшь калулары, авыру-хасталыкны, кайгы-хәсрәтне 
белмәүләре, ашаган һәр җимеш урынына башка җимешнең үсеп 
чыга торуы һ.б.лар белән тасвирлана. 

Оҗмах әһеле картаймас, 
Дәхи һич хаста булмас.. 
.. Туфраклары загфран, 
Ташлары энҗе-мәрҗән, 
Нигъмәтләре әлвән-әлвән, 
Аллаһ! – дигел бәдәвам. 
Җофардан булыр таулар, 
Сөттән булыр чишмәләр, 
Төрле-төрле җимешләр, 
Аллаһ! – дигел бәдәвам. 
Төрле-төрле шәраблар, 
Алтын-көмеш табаклар 
Китерүбән сонарлар, 
Аллаһ! – дигел бәдәвам. 

                                             Бәдәвам китабы. 
Җәннәт – Мөхәммәдкә һәм аның өммәтенә урын булган 

җир. Кяферләр җәннәткә керә алмыйлар. Мөселманнарның да ба-
ры кыямәт көнне сынау-хисапларны, Сират күперен кичә алган-
нары гына оҗмахка керү бәхетенә ирешә. Шуңа күрә җәннәт 
белән аның тискәресе булган тәмугъ (җәһәннәм) өчен хәзерлек бу 
дөньядан башлана:  фани дөньядан дөрес гамәлләр кылып, шәри-
гать кушканча яшәгән кешеләр генә бакый дөньяда рәхәт 
яшәячәк, диелә. Бу дөнья кяферләр өчен җәннәт; илаһи гашыйк-
лар өчен зиндан булып тоела, ахирәттә киресе булачак. 
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«Сигез җәннәт» гыйбарәсенең нәрсә аңлатуын дини-
мифологик эчтәлекле әсәрләрдән табарга була. Мисал өчен, та-
тарларда гаять популяр булган «Мөхәммәдия китабында» (авто-
ры – төрек язучысы Мөхәммәд Чәләби Язычыоглу) хәтта сигез 
җәннәтнең сурәтләрен дә күрергә мөмкин. Сигез оҗмахның сигез 
юлы бар, һәр юлда «мең базар» бар, диелә. Сигез җәннәтнең ис-
емнәре һәм үзләренә генә хас билгеләре: 

1. җәннәтү-л-хулд; мәңгегә калу урыны булган бу җәннәт 
сары мәрҗәннән салынган. 

2. җәннәтү-л-мәгъва; яшел зөбәрҗәттән; 
3. җәннәтү-л-адн (гаден); ялтыравыклы энҗедән булып, 

бөтен җәннәтләрнең уртасында урнашкан; 
4. җәннәтү-л-фирдәвес; бу җәннәт бакча рәвешендә салын-

ган һәм гел кызыл алтыннан гына тора, бакчаның уртасыннан 
Сәлсәбил суы ага. 

5. җәннәтү-н-нәгъим (татарча: нәгъим түгелме?); хуш те-
реклек мәгънәсендә, ак көмештән төзелгән. 

6. Дару-с-сәлам – гаепләрне гафу итү урыны; кызыл якуттан 
төзелгән. 

7. Дару-л-карар; 
8. Дару-л-җәлал. 
 
      Дөньядук нишләп ача ул сигез оҗмах капкасын?! 
      Ник тәнавелли гүзәл, тәмле, матур оҗмах ашын? 
                                        Габдулла Тукай. Тәүбә вә истигъфар. 
 
Аш-су мәҗлесләрендә һәм, гомумән, изге теләкләр теләгән-

дә укыла торган мөнаҗәтләрдән: 
Укы дисәгез, укырмын, 
Күңелләрегез ачылсын. 
Сигез җәннәт эчләренә 
Ризыкларыгыз чәчелсен. 

Бу мәҗлеснең хозурлыгы 
Итә тәэсир күңелләргә. 
Илаһым, безне ирештер 
Җәннәтел фирдәвесләргә. 
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  Әбелмәних Каргалый:  
Гәр нәсиб улыб, дәрагуш әйләсәң назек били, 
Оныдырсын җәннәтел-мәүидән улан мәнзили. 
Дисә улыр: кызлары фирдәүсе әгъляның гөле, 
Бәлки гаден оҗмахының җай вәсилә былбылы!  

(дәрагуш – кочаклау; мәнзил – урын;  
җай вәсилә – янына якынлашырга тырышылган) 

Шигъри текстларда сигез җәннәтнең иң яратып кулланыл-
ганы – фирдәвес, ул күбрәк әгъла, агъля – биек һәм мәһабәт 
мәгънәсендәге эпитет белән бергә килә: 

     Янә фирдәвес әгъла тик булып баг, 
     Зөммәрд рәнген алды тигмә бер таг. 
(баг – бакча; зөммәрд – изумруд; рәнг – төс; таг – тау) 
                                            

Сәйф Сараи. 
Җәннәт темасы – мәхәббәт лирикасында иң киң кулланыла 

торган темаларның берсе. Сөйгән ярның битендә шагыйрьләр 
сигез җәннәт гүзәллеген күрәләр. Ул яшәгән авыл җәннәт кебек 
тоела. Кызның йөргән юлы, өенең ишеге, эзендәге туфрагы 
җәннәтнеке кебек кабул ителә. Кыздан, аның чәченнән килгән 
хуш ис оҗмах һавасын хәтерләтә. Дөньяви кызны хур кызына 
тиңләү Көнчыгыш әдәбиятында бик киң таралган. Кандалыйдан 
берничә мисал: 

Йөзең нурлы синең кояш нурытик, 
Кыяфәтең сәнең җәннәт хурытик. 

                         Җаным фида сәңа, җаным-җаный ла... 
                                      

Хурларың хөснендин сәңа нәсыйб 
Кем вирә? – Алла вирүр, хәйрелмөҗиб. 

                      Гыйшкъилә вә илля хәйраным мәнем. 
Шагыйрьләр җир кызының матурлыгы оҗмах хурларын 

оныттырырлык дәрәҗәдә булуын язалар ( кара: Ә. Каргалыйның 
югарыда китерелгән «Галәм әйуанедә гъәмми кидәрер өч нәрсә, 
бел...» шигыре). Шәехзадә Бабичтан: 

         Килче, мәгъсүм былбылым, оҗмахта үскән сөнбелем... 
                                                     Кил, чибәр. 
      
     Ник мәләктәй йөрмәдең, аппак канат җилпеп очып? 
     Аңкытып җәннәт исен, сирпеп шигырь, сирпеп гыйшык?.. 
                                              Җанкаем. 
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Шагыйрьләребез үзләрен Адәм пәйгамбәрнең балалары, 
дип, бу җәһәттән җәннәтнең дә варислары санаганнар. 

Матур әдәбиятта шулай ук туган ил, туган табигать тә 
җәннәт белән тиңләштерелә. Мәсәлән, Шәехзадә Бабичның 
«Табигать оҗмахы» шигырендә бу дөньяда да оҗмах күренеше 
кебек кабул итәрдәй матур җирләр бар, диелә: 

             Карлыгачлар кыйлпып-кыйлпып, нурлар сирпеп, 
             Очсалар баш өстендә канат җилпеп, – 
             Ходаем, оҗмахларың торып торсын, – 
             Торсалар мәңге шулай гомер итеп. 
   
Бу дөньяда үзең яраткан кеше белән гомер итү, үзең яраткан 

эшне эшләү дә шагыйрьләр тарафыннан оҗмах ләззәтләренә 
охшатыла: 

 
         Мин сизәм: дөнья йөзү дүзәх, җәһәннәмдер миңа; 
         Бер шигырь язсам гына, җәннәт вә ризваным килә. 

(дүзәх – тәмугъ, ризван – җәннәт сакчысы) 
Габдулла Тукай. Тәрәддөд вә шөбһә. 

Дини-суфичыл эчтәлекле әсәрләрдә җәннәт сарай буларак 
күзаллана. Бу сарай – Аллаһ яшәгән йорт: 

      Оча торган кошлар кеби һаваларда йөрсәң иде. 
      Кереп җәннәт сараена дидарыңны күрсәң иде. 
                                           Әҗәлләргә дәвалар юк.. мөнаҗәте. 
 
    Бу сарай эчендә, дуслар-туганнар очрашып, куаначак, 

диелә:  
 
      Бу көн булдык бергә-бергә 
      Аллаһы рәхмәте барчабызга. 
      Җәннәт сарае эчендә 
      Булсак иде бергә-бергә. 
                                    Сәлам мөнаҗәте. 
    Җәннәтне «Дарел-вәфа» – «кәеф-сафа йорты» дип атау да 

гадәти. 
         Хәбәрсезмен «у» дөнйа җәннәтедин, 
         Әүермән йөз илемнең рәхмәтедин. 
         Инанмас булгусы – дарелвәфайә, 
         Яруглык бәһрәсен татамак кифая. 

(бәһрә – өлеш; кифаять – җитү) 
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Сәйф Сараи. 
Суфичылык терминологиясендә тагын җәннәте-л-әфгаль, 

җәннәте-с-сыйфат, җәннәте-л вәрасәт, җәннәте-з-зат 
формалары бар. Җәннәте-л-әф-галь – фигыльләр һәм гамәлләр 
җәннәте; яхшы эшләр эшләп кенә үлгән кешегә теге дөньяда 
татлы ризыклар һәм эчемлекләр биреләчәк, җенси һәм башка 
теләкләре тормышка ашачак, ягъни бу дөньяда нәфесеңне 
нәрсәдән тыйсаң, ахирәттә шуларның барысына ирешәчәксең. Бу 
җәннәтне икенче төрле нәкъ шулай дип, «нәфес җәннәте» дип 
атыйлар да. 

Җәннәте-с-сыйфат – сыйфатлар җәннәте. Икенче төрле 
әйткәндә, күңел  җәннәте. Суфилар бу җәннәтне Аллаһының 
исемнәрен һәм сыйфатларын күз алдына китергән вакытта 
тоялар. 

Җәннәте-л-вәрасәт – мирас калган җәннәт. Хәзрәти Мөхәм-
мәдкә тышкы һәм эчке яктан охшарга тырышу. 

Җәннәте-з-зат – илаһи матурлыкны тамаша итү. Суфи ри-
туаллар башкарган вакытта ирешелә. Моңа рухның җәннәте 
диләр. 

Кәүсәр – гарәп. күп, мул, бәрәкәтле. Җәннәттәге елганың 
(яки чишмәнең) исеме. Коръәннең 108 сүрәсе «Кәүсәр сүрәсе» 
дип атала. Бу сүрәнең беренче аятендә, хәзрәти Мөхәммәдкә 
эндәшеп, «Без сиңа кәүсәрне бирдек», диелә. Коръәнгә тәфсир 
язучылар фикеренчә, бу Кәүсәр күп хәер, бәрәкәт, өммәтнең 
күплеге, җәннәттәге су, Коръән үзе, гыйлем, гамәл, дәрәҗә һ.б. 
мәгънәләрне аңлата.  

Хәдисләрдә аңлатылганча, Кәүсәр елгасының суы балдан 
татлы, сөттән ак, кардан суык, каймактан йомшаграк. Бөтен бу 
чагыштырулар аның җәннәткә генә хас үзенчәлекле бер нәрсә 
булуын раслый. 

  
Кәүсәр дигән елгалардин суларыңны эчерсәнә, 
Яшеннәр яшьнәгән кебек сиратыңдин кичерсәнә. 
                                              «Әҗәлләргә дәва юк» мөнаҗәте. 
 

Кәүсәрне елга яки чишмә итеп түгел, «Хәүз-ы Кәүсәр» – 
җәннәт күле итеп атау да еш очрый: 

                    Чәй эчән коллар алырлар 
                     Хәүз-ы Кәүсәрдән нәсиб. 

(нәсиб – өлеш)  
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 яки: 
                      Килең, и дустлар,эчеңләр 
                      Хәүз-ы Кәүсәрдән шәраб. 

Габдерәхим Утыз Имәни. Нәзмы дәр мәдхе чәй-каймак. 
 
Кәүсәр елгасын Мөхәммәд пәйгамбәр Мигъраҗ вакытында 

күргән. 
Дини китапларда сәхәр вакытында гыйбадәт иткәннәр 

Кәүсәр шәрабына лаек булачаклар, диелә. Кәүсәр сүзенең иң киң 
таралган мәгънәсе – җәннәттәге елга, чишмә яки күл булса да, 
дини әдәбиятта кәүсәр дип ... кешеләрне атау гадәте дә бар:  

1. Кәүсәр – пәйгамбәрлек билгесе, дәрәҗәсе, чөнки 
пәйгамбәрлек сыйфаты дөнья һәм ахирәт сәгадәтләрен үз эченә 
ала, пәйгамбәрлек изгелек, хәерлелек белән тулы; 

2. ислам галимнәре – кәүсәр. Чөнки пәйгамбәрләрнең 
варислары булып хисапланган галимнәр гыйльми кыйммәтләре, 
хезмәтләре белән бик күп хәерле эшләргә сәбәп булалар; 

3. Аллаһының хәзрәти Мөхәммәдкә юлдаш, иптәш итеп 
җибәргән сәхабәләре һәм өммәте дә кәүсәр; 

4. хәзрәти пәйгамбәр нәселеннән булган кешеләр дә  кәүсәр. 
«Кәүсәр сүрәсе» хәзрәти Мөхәммәднең улы үлгәннән соң, 

аннан «нәселе өзелде» дип көлгән дошманнарын кире кагу өчен 
иңдерелгән дип хисапланыла. 

  Сакый – кәүсәр, ягъни Кәүсәр шәрабын таратучы исеме 
хәзрәти Галинең ләкабы. Җәннәттәге Кәүсәр суын мөэминнәргә 
имам Гали таратачак дигән фикер киң таралган. 

  Мәхәббәт лирикасында кәүсәр сөйгән ярның татлы 
иреннәрен символлаштыра: 

    
Татлы ирнең үпсә бер мән, кәүсәреңне нишләсен?                                           
                                           Габдулла Тукай. Бер рәсемгә. 
 
 Аузы – зәмзәм, ирне – кәүсәр, күкрәге – сөт вулканы. 
                                      Шәехзадә Бабич. Ул. 
 
Җәннәткә керү өчен камил иман иясе булу шарт. Бу гыйбарә 

шәригать кагыйдәләрен төгәл үтәп яшәгән мөселман хакында 
әйтелә: 
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Тар кабергә илтеп кую белән 
Җавап алу өчен килерләр. 
 Камил иман белән барган булсам, 
 Җәннәтләрдә урын бирерләр. 
                         «Ана васыяте» мөнаҗәте. 
 
Хак мөселман өчен иң куркыныч нәрсә – бу дөньядан 

«имансыз китү». Шуңа күрә иманны, иманлы кешене хөрмәт 
итәргә кирәк, «шәриф иман», «шәрәфәтле иман» гыйбарәләре 
шуны аңлата: 

Шәриф иманыңны сакла, 
Яман сүзләр белән ватма. 
Шәрәфәтле иманыңны 
Зекер-тәсбих белән сакла. 

                             Мөнаҗәт.  
 
«Бакый иман» гыйбарәсе кешенең иманы какшамаслыкка, 

үзгәрмәслеккә ишарә, мондый иман өчен шәйтан куркыныч 
түгел: 

Бу гыйлемнең мәҗлесе 
Нәсихәтләр бирә безгә. 
Бакый иманыбыз белән 
Керсәк иде гүребезгә. 

Аш-су мәҗлесләрендә укыла торган мөнаҗәт. 
 

Илаһи гашыйкларның оҗмахка мөнәсәбәте каршылыклы. 
Суфилар гыйбадәтне оҗмахка керер өчен кылмый һәм, киресенчә,  
оҗмахны сөйгән, аңа гына омтылган кеше чын илаһи гашыйк була 
алмый. Чын гашыйк, сигез оҗмах ишеге ачылып, җитмеш мең хур 
кызы килсә дә алданмас. Шул ук вакытта гашыйкларның аһыннан 
сигез җәннәт нур белән тула, юл күрсәтүчесе кылавузы Аллаһ 
булганнарның ватаны җәннәт була, диелә. 

Дини-суфичыл эчтәлектәге халык авыз иҗаты әсәрләре бул-
ган мөнаҗәтләр озак еллар буе галимнәр игътибарыннан читтә 
калды. Бу бик үкенечле хәл. Чөнки халыкның дини ышануларын, 
уй-хыялларын, хисләрен чагылдырган халык иҗаты әсәрләренең 
чыганагы бүгенге көндә югалу алдында тора: ХХ гасыр башында 
дини мәктәп-мәдрәсәләрдә белем алган, саф мөселман ата-ана-
лар кулында тәрбия күргән хәзерге әби-бабайлар буыны инде бик 
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аз санда калды. Алар белән бергә фольклорыбызның кыйммәтле 
ядкярләре, кабатланмас энҗе бөртекләре дә мәңгелеккә китеп, 
онытылуга дучар булачаклар. Мөнаҗәтләрне туплау һәм өйрәнү 
эше, кичектергесез булып, бүгенге көн галимнәре алдында тора.  

 
Биремнәр 

1. Дини мөнаҗәтләрдә күтәрелгән темаларны аңлатыгыз. 
2. Бүгенге көндә җырчылар башкарган мөнаҗәтләрнең язмаларын 

тыңлап, бәя бирегез. 
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Унынчы дәрес 

Рамазания 

Рамазания – ислами төрки әдәбиятларда рамазан ае ха-
кында язылган әсәрләргә бирелгән гомуми исем. Мөселман-
нарның рамазан аена биргән кыйммәте һәм әһәмиятләре йөзеннән 
дини әдәбиятта бу төр әсәрләр киң таралган. Рамазанияләр, 
нигездә, – касыйдә шәкелендә язылган шигъри әсәрләр. Рамазан 
ае артыннан килгән бәйрәмнәр уңае белән язылган касыйдәләр – 
нәүрүзияләр дә шушы бүлеккә кертеп каралырга хаклы1.   

Рамазанияләрдәге төп моментлар: рамазан аеның фазыйләте, 
ураза тотуның савабы, Кадер кичәсе һәм аның әһәмияте, рамазан 
суфилары һ.б. Мондый әсәрләр кемгә дә булса аталып, берәр 
вакыйга уңаеннан бу шәхесне мактарга сәбәп табып та язылырга 
мөмкин. Кемгә адресланып һәм нинди максат белән язылуына 
карап, рамазанияләрне ике төргә бүләргә мөмкин. Дини тема-
тикага басым ясап язылган рамазанияләрдә аять һәм хәдисләргә 
ишарә яки үзләре үк кулланылырга мөмкин. Боларга нисбәтле 
үгет-нәсихәт бирелә, рамазанның фәйз (Илаһи хакыйкатьнең 
нуры) вә бәрәкәте хакында аңлатыла, күпчелек вакыт алар галим-
голамәгә адреслана. 

Авылдашларга, мәхәллә халкына аталып, гадирәк тел белән 
җиңелчәрәк язылган әсәрләрдә исә көндәлек тормыш детальләре  
(сәхәргә тору, ифтар, мәчетләрдәге күтәренке рух, вәгазь уку 
күренешләре һ.б.лар) килеп керә. Мондый әсәрләрдә халык авыз 
иҗаты йогынтысы көчле сизелә.  

Төрек галимәсе Н.Пеколҗай фикеренчә, рамазанияләр язу 
традициясе төрки әдәбиятта ХVI гасырда башлана һәм иң матур 
үрнәкләре XVIII – XIX гасырларга карый2. 
    Бу тип әсәрләрдәге төп темалар: 
Рамазан – унбер айның солтаны, чөнки 
         Коръән-и кәрим бу айда иңмеш,        
         агушы-ы (?) Мөхәммәдигә сеңмеш. 

Рамазан – Аллаһының рәхмәт капкалары ачылган котлы, 
бөек ай. Мең кичәдән дә хәерлерәк һәм кыйммәтлерәк Кадер 

1 Шәрхе рамазан догасы. – Казан: Домбровский табыгханәсе, 1897. 
Б. 8. 

2 Pekolcay N., Eraydın S.  Islami Türk Edebiyatinda Şekil ve Nev’ilere 
Giriş. S. 241. 
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кичәсе бу айда. Адәм балаларын гөнаһка котыртучы шәйтан лә-
гыйн бу айда чылбырга бәйләп куела, шуңа күрә бар мөэминнәр 
аның вәсвәсәсеннән имин булырлар, хәергә-савапка, Аллага юнә-
лү һәм коллык итүгә форсат табарлар, диелә. 

Рамазанның башлануы яңа ай туу, яңа ай күренү, «рамазан 
һилалын» күрү билгесенә бәйле, шунлыктан ай туу күренеше бик 
шатлыклы итеп тасвирлана. Рамазан ае балалар өчен куанычлы 
ай, чөнки ураза нигъмәтләреннән аларга да өлеш чыга. 

Ифтардан соңгы тәравих намазы,  рамазан айларында гына 
була торган күрешү-кунакка йөрешү, хәл-әхвәл белешү, бер-
гәләп җыелып китаплар уку һ.б. мөселманнарны берләштерә, бер-
берләренә якынайта. 

Рамазан аеның беренче яртысында «Мәрхабә» (ягъни: хуш 
киләсең, сәлам) рәдифле шигырьләр укыла, аларда рамазан аеның 
килүен котлау, сөенү тойгылары сизелә: 

     Хак тәгалә ләтыйф әйләб, шәһре рамазан күндерде, 
     Шәфкать идеб колларына, рәхмәт аен күндерде, 
     Сөекле дусты, хак хәбибе Мөхәммәдә күндерде, 
     Мәрхабә, йа мәрхабә, шәһре рамазан, мәрхабә...1 
 
Үгет-нәсихәт рәвешендә бу айда кылынасы саваплы эшләр 

санала, пәйгамбәрләр, әүлияләрнең башыннан кичкән гыйбрәтле 
хәлләр тасвирлана. 

Рамазан күп торса, бер ай торгай, 
Ниятеңез ушбу айда  кабул булгай, 
Яхшы-яман кыйлмышың бу дөньяда, 
Ахирәткә барганда хәзер торгай, 
Мөхәммәд өммәтенә, йә шәһре рамазан! 
... Ул Адәм пәйгамбәрне хак яратды, 
Бер уч туфракдин тән яратды 
Җан биреп, иман биреп, рузә тотды, 
Безләргә рузә тотмак сөннәт калды 
Мөхәммәд өммәтенә, йә маһи рамазан! 2 

  

1 Мәрхабә, шәһре рамазан һәм тәравих тәсбихләре, рамазан ахы-
рында әйтелмеш әлвидагъ дәхи Адәм галәйһиссәлам кыйссасы вә гайре 
гыйбрәтләр дәхи чукдыр игътибар әһлинә яхшы назар улынса. – Казан: 
Университет табыгханәсе, 1898. Б.6.  

2 Шунда ук. Б.3. 
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Соңга таба «Әл-видагъ» (ягъни: хуш, сау бул) тәгъбирле 
рамазанияләр укыла: боларда рамазан аеның тиз үтеп китүенә 
үкенү, аның белән аерылышасы килмәү хисләре белдерелә:  

     Кәлдекеңдә йирдә, күкдә җөмлә мәләкләр сөенешер, 
     Китдекеңдә егълашып, чагыршырләр, әл-видагъ... 
                                           
Күпчелек вакыт алар җырлап-көйләп укылган, шунлыктан 

халык аларны да «мөнаҗәт» дип атап йөрткән. Мәсәлән, шундый 
әсәрләрнең берсе ноталары белән берлектә «Хан кызы» кита-
бында урнаштырылган: 

Әлвидагу, әлвидагу, 
Шәһри рәхмәт, әлвидаг! 
Ля иляһе илләллаһи, 
Ля иляһе илләллаһ! 

                                            
Нурың илә зәйн улыбдыр – 
Җөмлә мәсҗедләр тәмам. 
Зикре тәсбих вә тәравих 
Кәтди бездин, әлвидаг! 

 
Коръән иңде ошбу айда, 
Аять-аять бәйинат! 
Хасәнәтләр тәшриф улыб, 
Җөмләдерлү сәйедат! 

                                                                   һ.б. 1 
 (Шәһри рәхмәт – шәфкать-рәхмәт ае; зәйн улыб – матурланып, бизәнеп; 
тәравих – рамазан аенда укыла торган егерме рәкәгать намаз; аять-аять 
бәйнинат – өлеш-өлеш, ачык вә аңлаешлы аятьләр булып; хасәнәт – 
яхшылык, күркәмлек; тәшриф – олылау, зурлау; сәйедат – олуглык, 
бөеклек). 

 
Шушы ук китаптагы  әсәрләр арасында бирелгән «Тәравих 

тәсбихе» кебек мөнаҗәт тә рамазания булып хисаплана ала2.  
Сәхәр – рамазан аенда тәүлекнең иң гүзәл вакыты. Сәхәр 

вакытында ураза өчен ният кылына, таң сызылганчы, дөнья 
мәшәкатьләре башланганчы, мөселман Алла белән сөйләшә-
серләшә. Сәхәр вакытында укылган дога яки гыйбадәтләрнең 
кабул булу мөмкинлеге бик зур дип фараз кылына. Кылынган 

1 Хан кызы. Мөнаҗәтләр.  Б. 33, 34. 
2 Шунда ук Б. 22 – 24. 
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догаларга иҗабәт (кабул булу) капкалары бу вакытта ачык була, 
диелә. Хәзрәти Лутка иман китергәннәр сәхәр вакытында котыл-
ганнар («Камәр» сүрәсе; 34). Сәхәр вакытында истигъфар иткән-
нәр, Җанәбе Хактан мәгърифәт сораганнар Коръән-е кәримдә 
мактала («Али Имран»; 17 һ.б.) 

Шуңа күрә суфилар таң алдыннан гел уяу булырга, бу 
вакытта туктаусыз зикер әйтергә чакыралар. 

        Торып уйагъ сәхәр вакъты гъәдәт кыйл, 
         Кыйлыр теләкеңезни хуҗа мәкъбуль. 
Габдерәхим Утыз Имәни. Мөһиммәт-эз-заман.  
Бу темага язылган иң уңышлы әсәр итеп  ХVIII йөз ядкаре 

(авторы Мәнди Котыш Кыпчакый дип санала) «Вакъты сәхәр» 
шигырен күрсәтәсе килә. Ул көйләп укылган һәм, татар халкы 
арасында популяр булып, төрле вариантларда таралган. 

Йукмы, фасикъ, сагышың, дога берлә алкышың? – 
Торыб кыйлгыл налишың, вакъты сәхәр эчендә. 

 
Йөрәгең ник йарылмай, йөзең нигә сарылмай, 
Зикер-тәсбих бар улмай вакъты сәхәр эчендә? 

 
Бармы бер-бер хәбәрең? – озактыр, бел, сәфәрең, – 
Йукмы йәшьләр түгәрең вакъты сәхәр эчендә? 1 
                   (фасикъ – бозык; налиш – елау, сыктау) 

Шул рәвешле  автор үз укучысын сәхәрләрдә уяу булырга 
үгетли, аны гамьсезлектә гаепли. Сәхәр вакытында бөтен терек-
лек дөньясы (агачлар, кошлар, киекләр һ.б.) Аллага зикер-тәүбә 
белән мәшгуль, тик моңсыз, пошмас, Алладан ерак кешеләр генә 
йоклап гомерләрен заяга уздыралар, дип уфтана. 

Сәхәр вакытында әйтелгән эчке һәм тәэсирле «аһ» «аһ-и 
сәхәргяһ» дип, төннәрен уяу булу, төнне зикер, истигъфар, намаз 
һәм нияз белән кичерү «шәб-зиндә» дип атала. 

Төннәрен йокламау, төннең иң азында өчтән берен уяу 
кичерү – Мөхәммәд пәйгамбәр сөннәте, олы ирәннәрнең, «юлга 
кергәннәрнең», ягъни суфиларның, гадәте. 

  Бонда сәтер улан җәраимның аңубән фашыны, 
  Һәр сәхәр сәйлән идә күр күзләрендин йәшеңе. 

(Монда язылган гөнаһ-җинаятьләрнең аңлап чынлыгын,  
  һәр таңны сәйлән кебек күз яшьләреңне агызып каршыла), – ди 
Әбелмәних Каргалый үзенең «Мөнаҗәт»ендә. 

1 Татар поэзиясе антологиясе. Т.1. Б. 226. 
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Гаять тә матур чагыштыру Хуҗа Әхмәд Ясәви «Диван»ында 
бар: 

Рәхәт ташлап, җан михнәтен хушлаганнар, 
Сәхәрләрдә җанын кайнап ашлаганнар, 
Хай вә һәвәс, ма вә мәнне ташлаганнар, 
Җан гашыйкдыр, һәргиз аның ялганы юк. 

(Рәхәтлекләрдән баш тартып, җан михнәтен хуплаганнар, 
Сәхәрләрдә җаннарын кайнатып ашаганнар, 
Буш теләкләр, мин-син фикерен ташлаганнар, 
Җаннары белән гашыйклар, аларның бер дә ялганы юк). 

 
Күренекле шагыйрьләребездән Гали Чокрыйның «Тәрхибе 

рамазан», Мәүлекәй Юмачиковның «Мәрхабә, шәһри Рамазан», 
Габдулла Тукайның «Кадер киче» исемле әсәрләре рамазания 
жанрына үрнәк булып торалар. 

Кадер киче – рамазан аеның егерме алтынчы кичендә 
үткәрелә торган мөселман бәйрәме, аны «Ләйлә-и кадер» дип 
атыйлар. 

    Бу Рамазан айларында 
    Килде Кадер кичләре; 
    Руза тоткан бәндәләргә 
    Исә җәннәт җилләре. 
                                 Мөнаҗәт 1. 
Хәзрәти Мөхәммәдкә Коръән аятьләре шушы кичтә 

иңдерелә башлаган дип аңлатыла. Шуңа күрә бик олуг һәм 
мөбәрәк бәйрәм хисаплана, бу кичне мәселманнар йокламыйча, 
гыйбадәт кылып уздыралар, чөнки кадер кичендә укылган 
догаларның, изге гамәлләрнең савабы башка кичәләргә караганда 
күп тапкыр артык диелә, кадер кичендә тәүбә кылган кешеләрнең 
гөнаһларын Аллаһы Тәгалә ярлыкар дип өмет ителә. Шагыйрь 
язганча, «Бу кадер кич тәңре каршында мең айдан изгерәк». 

       Бу кадер кич елда бер кич – барча кичләр изгесе; 
       Сафланыр таптан бу кич мөэмин күңелләр көзгесе. 
                                       Габдулла Тукай. Кадер кич. 
Тукай әсәрләренең текстологы Рашат Гайнанов язганча, 

«Кадер кич» шигыре – Коръәндәге «Кадер» дип аталган 
җитмешенче сүрә һәм бүтән сүрәләрдә дә кабатланган аятьләр 
җыелмасының татарча шигъри яңгырашынан гыйбарәт. Шунысы 
кызык: Тукай аять кысасында гына калмый: 

1 Ислам нуры. 1998. № 48 (127), декабрь. 
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     Ул мәлаикләр җыярлар тол, ятимнәр яшьләрен; 
     Барча көчсезләр, зәгыйфьләрнең аһын, каргышларын, – 

дигән, Коръәндә булмаган мотив кертеп, әсәргә социаль-
гуманистик яңгыраш бирә1.  

   Бу кичне фәрештәләр кешеләргә бик якын булырлар, 
теләкләргә «амин» дип торырлар. 

       Таң сызылганчы йөрерләр, әйтмичә һичбер кәлям; 
       Тик диерләр: «Барча мөэмингә, мөселманга сәлям!» 
                                                Габдулла Тукай. Кадер кич. 
Хуҗа Әхмәд Ясәвинең шәкерте Сөләйман Бакырганинең 

(1186 елда үлгән) шундый бер хикмәтле сүзе бар: «Һәр кешене 
Хозыр Ильяс дип бел, һәр кичне кадер киче дип бел». Моннан 
суфичылыкта, аерым алганда, ясәвилектә, Ходайның бер кисәге 
булган адәм баласына ни кадәр хөрмәт һәм игътибар бирелүе 
аңлашыла, шулай ук  кешегә җибәрелгән гомернең һәр мизгелен 
кадерләп яшәргә, һәр кичен, кадер киче кебек кабул итеп, дога-
истигъфарда үткәрергә чакырыла. 

 
Газаватнамә 

Берлек санда газа, күплек санда – газават сүзе дин өчен 
алып барылган сугыш(лар) дигәнне аңлата. Газаватнамә – зур 
гаскәр башлыгының (газинең) сугышларда күрсәткән батыр-
лыклары турында сөйләүче әсәр. Бу төр әсәрләр шигырь белән дә 
проза белән дә языла алганнар. 

Ислам дине өчен көрәшеп шәһит киткән каһарманнар 
хакындагы эмоциональ рухлы риваять һәм легендалар халык 
арасында  яратып тыңлана торган булганнар. Дин бөекләреннән 
хәзрәти Гали һәм Хәмзәдән башлап, ислам каһарманнары Баттал 
Гази, Сары Салтык, Данышмәнд, Әхмәд Гази кебек батырлар 
турында дини-дастани кыйссалар, хикәятләр популярлык казан-
ганнар. 

Мәсәлән, Идел-Урал буйларында төрек теленнән кереп 
таралган «Мөнакыйбе газавати солтани Сары Салтык Гази» 
әсәрендә (Казан, 1890) легендар солтан Сары Салтыкның, үз 
теләге белән ислам динен кабул итәргә теләмәгән бер шәһәргә 
килеп, көч һәм гаскәр белән андагы халыкны мөселман итүе 
вакыйгалары тасвирлана. «Мөнакыйбе газавати Сәйид Баттал 

1  Кара: Габдулла Тукай. Әсәрләр: биш томда. – Казан: Татар. кит. 
нәшр. 1985. Т.2. Б.370. 
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гази» (Казан, 1907) әсәре шулай ук безгә госманлы төрек 
әдәбиятыннан кергән1. Үз чиратында төрекләргә ул гарәп телен-
дәге халык романы «Сират Зи-л-Һиммә» аша билгеле. 

Җиңү дигәнне аңлата торган зафәр һәм  җиңеп, яулап алу 
дигән мәгънәдәге фәтх сүзләреннән ясалган зафәрнамә һәм 
фәтхнамә дип аталучы әсәрләр дә газаватнамә жанры эчендә 
каралырга мөмкин.  Мәсәлән, Кол Шәрифкә нисбәт ителүче 
«Зафәрнамәи Казан» әсәрен күрсәтергә була. Әмма шунысын да 
искәртик, газаватнамәләрдә гел җиңүне яки кайсы да булса бер 
җирне басып-яулап алуны тасвирлау мәҗбүри  саналмый. 

 
Васыятьнамә 

 
Хокукый термин булып аңлашылучы «Васыятьнамә» – аны 

язып яки әйтеп калдырган кеше үлгәннән соң үтәлергә тиешле 
эшләрне белдерүче рәсми документ яки әдәби әсәр. Васыять – 
вафат булган кешенең исәннәргә соңгы үтенече, гадәттә 
мәрхүмгә хөрмәт йөзеннән аны үтәргә тырышалар. 

Дини-тасаувыфи әдәбиятта, нигездә, васыятьнамәләр – дин 
әһелләре (ишан, шәйхләр) тарафыннан яраннарына, иярчен-
нәренә, шәкертләренә мөрәҗәгать итеп язылган чәчмә яки 
шигъри әсәрләр (аларны икенче төрле «мәктүбат» (мәктүп – 
хат) дип тә атыйлар). Тарикать шәйхе үләр алдыннан үзенең 
урынына кем калачагын белдерә, хәлифәләрдән берсен шәйх итеп 
куя, шул рәвешле силсиләнең өзелмәвен тәэмин итә. Шәйхнең 
васыятен тоту мәҗбүри: аның урынына калган кешегә дә хөрмәт 
һәм тугрылык күрсәтелә. 

Гадәти тормышта исә ата-ана васыяте бик мөһим. Халык 
язучысы Әмирхан Еники «Әйтелмәгән васыять» хикәясендә нәкъ 
менә васыять әйтү, аны тыңлау һәм үтәү кирәклеге мәсьәләләрен 
психологик планда сурәтли. 

Монда без халык арасында мөнаҗәт рәвешедә укылып 
йөргән берничә әсәрне үрнәк итеп китерәбез. 

        
 
 

1 Шулай ук кара:  Сәйд Баттал Гази. – Казан: Вячеслав тип., 1888. 
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Ана  васыяте1 
 

Сөйлим әле, балам, мин үзеңә, 
Сүзләремнән түгелә моңнарым. 
Мин үлгәчтен Коръән укыт миңа, 
Тәрәзәңнән килеп тыңлармын. 

 
Зинһар, балам, укыт миңа Коръән, 
Минем җаным кайтыр тыңларга. 
Күз нурыдай саклап үстердем мин 
Сине, балам, авыр елларда. 

 
Мин тар кабердә яткан чакта, 
Син баламнан дога көтәрмен. 
Дога булса, миңа тыныч булыр, 
Онытсагыз, нихәл итәрмен. 

 
Зинһар, балам, сездән сорыймын, 
Уздырыгыз минем өчемне, 
Сәдәкаләр биреп дога кылдыр, 
Буш үткәрмә атна кичемне. 

 
Балам, бәгыркәем, сиңа әйтәм, 
Бу бит минем соңгы сүзләрем: 
Минем өчен Коръән укытсаң, 
Якты булыр минем гүрләрем. 

 
Кадерле дус-иш, кардәшләрем, 
Миннән бәхил булып калыгыз, 
Алып барып гүремә куйгачтын, 
Тәхлил әйтеп туфрак салыгыз. 

 
Зинһар әйтәм, онытма, балакай, 
Мин һәрвакыт дога көтәрмен, 
Бул тәүфикълы, бәхетле, акыллы, 
Шундый теләк теләп китәрмен. 

 
Һәр кичәңне миңа багышла да, 
Үзең укып нәрсә белгәнең. 
Мине ризалатсаң, онытмасаң, 
Кабул булыр минем теләгем. 

1 Бу әсәр Балык Бистәсе районы Олы Елга авылында Сибгатуллина 
Ләйлибәдәрдән язып алынды. 
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*** 

Нәсихәтем будыр әүлядларыма,  
Дәхи ихуаннарыма – әхбабларыма. 
Ки мәгърур улмаңыз дөнйа малына,  
Бакыңызлар атаңызның халинә! 
Ничә җәһәтлә малны җәмигъ иттем,  
Сезгә куйдым, бары кәфендә киттем. 

 
Безнең Коръән укырга хәлемез йук,  
Тасдикъ һәм кыйлырга йулмыз йук. 
У йан, бу йан бакыб дога көтәрмез,  
Хәйер-ихсан дәхи өмид итәрмез. 
Байазидны догада кыйлыңыз йад,  
Вафат тарихы рәхмәт-и ходадан. 
Җарийә-садака калдырасыз,  
Атаңыз чөн мәсҗед һәм салдырасыз! 

 

Биремнәр 
1. Рамазания  жанрына характеристика бирегез. 
2. Газаватнамә жанрына характеристика бирегез. 
3. Васыятьнамә жанрына характеристика бирегез. 
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Унберенче дәрес 

Силсиләнамә 
 

Мөселман төрки халыклар, шул исәптән татарлар арасында 
җәелгән суфи тарикатьләрнең иң зурысы һәм куәтлесе – 
нәкышбәндия тарикате. Тарикатькә нигез салучы Хуҗа Баһавет-
дин Нәкышбәнди (1318 – 1389) үзе таҗик булса да, аның гый-
лемнәре төрки кабиләләр арасында, бигрәк тә ясәвия тарикате 
таралган үзбәкләр, казахлар, төрекмәннәр, татарлар, башкортлар 
арасында киң җәелә. Дөньяда билгеле унике «ана тарикатьнең» 
берсе булган нәкышбәндия Әбү Хәнифә мәзһәбендәге төрки ха-
лыкларның шыйга тәэсиренә бирешмәүчәнлеген, нык һәм бердәм 
булуын тәэмин итә, сөнни мөселманнарны Иран һәм монголлар 
йогынтысыннан саклый. Бу тарикать  гыйлеменең иң күзгә таш-
ланган әһәмиятле ягы – аның тулысынча Аллага юнәлгән  тор-
мыш алып баруны басым ясап пропагандалавы: гомереңнең һәр 
мизгелен Аллаһ хозурында торган кебек уздырырга чакыру, 
илаһи гыйшык белән тулу, бернинди әҗерен көтмичә, Аллаһыга 
гыйбадәт итү, башкалар белән сөйләшкәндә дә күңелнең Алла-
һыга юнәлгән булуын тәэмин итү. 

Һәрбер тарикатьнең генеалогик чылбыры – силсиләсе бар. 
Тарикать төзүчеләр яки зур шәйхләр иң әүвәл үзләренең караш-
ларының ортодоксаль булуларын исбатлауга игътибар биргәннәр. 
Моны эшләү өчен мөселманнар арасында таралган иң кулай                 
юл – иснад файдаланылган. Бидгать (диндә моңа кадәр булмаган 
яңалык) кертүдә гаепләмәсеннәр өчен һәр шәйхкә үз гыйлем-
нәрен кайсы да булса атаклы шәхеснең өйрәтмәләренә илтеп 
бәйли белергә кирәк була. Шуннан соң инде ул, үзенең тәрбияви 
һәм дини практикасында остазының һәм аннан алда яшәгән 
шәйхләрнең авторитетына таянып, генеалогик чылбырны дүрт 
сәхабәнең берсенә, аннан да Мөхәммәд пәйгамбәргә илтеп тоташ-
тыра. Мистик иснад яки тарикатьтәге хәлифәлекне буыннан-
буынга тапшырып баручы чылбыр силсилә дип атала. Силсиләне 
уку һәм ятлау тарикать әһелләре башкарган күнегүләр эченә керә. 
Димәк, силсилә – тарикать шәйхләренең хәзрәти Мөхәммәд пәй-
гамбәргә кадәр барып тоташкан остазлар чылбырына бирелгән 
исем, үзенә күрә бер шәҗәрә формасы. Силсилә рухи кардәш-
лекне, мәгънәви нәсел-нәсәбне белдерә. Нигездә нәкышбән-
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дилектә хәзрәти Мөхәммәдтән бүгенге көнгә кадәр дәвам итүче 
ике төр силсилә киң таралган: аның берсе хәзрәти Әбүбәкер аша, 
икенчесе хәзрәти Гали аша дәвам иттерелә. 

Нәкышбәндия силсиләсе әһәмиятле ике өлештән тора: 
беренчесе силсиләте-л-бәрәкә, ягъни бәрәкәт чылбыры – бүген 
исән булган тарикать башлыгының Хуҗа Баһаветдин Нәкыш-
бәндигә кадәр бәйләнгән өлеше, икенчесе силсиләте-л-вирд – 
инициация чылбыры – тарикатькә нигез салучыны пәйгамбәргә 
яки аның иң якын дүрт хәлифәсеннән берсенә кадәр рухи яктан 
тоташтыручы чылбыр. Моннан кала башка төр терминнар да кул-
ланыла. Хуҗа Баһаветдин Нәкышбәнди хәзрәтләреннән алып 
Мөхәммәд пәйгамбәргә кадәрге өлеш  силсиләт әз-зәһәб (алтын 
силсилә), нигез салучыдан бүгенгә кадәр дәвам иткән өлеше 
силсиләт әт-тәрбия дип атала, чылбыр буыннарына исә шуйухе-
т-тәрбия диләр1. 

Татарстанда оештырылган археографик экспедицияләр ва-
кытында урта гасырлардан башлап ХIХ – ХХ гасырларгача язы-
лып килгән  күп кенә суфи силсиләләре, шәҗәрәләре табыла. 
Алар Татарстан Фәннәр академиясе Г.Ибраһимов исемендәге Тел, 
әдәбият һәм сәнгать институты мирасханәсендә 99 номерлы 
коллекциядә саклана2. Бүгенге көнгә кадәр бездә силсиләләрнең 
махсус өйрәнелү объекты булганы юк әле һәм бу кызганыч хәл, 
чөнки аларны өйрәнеп, халкыбызның рухи юлбашчылары булган 
шәхесләрне ачыклау, аларның фикер-гаяләрен, хезмәтләрен 
тикшерү мөмкин булыр иде. Бу язмабызда без силсиләләрне 
тикшерү юнәлешендә беренче адымны ясап карыйбыз.  

Түбәндә силсилә буыннарыннан 30 кешенең исемнәрен 
санап чыгабыз, болар – бөтен нәкышбәндия тарикате таралган 
территорияләрдә очрый торган силсиләләрдә урын алган зур 
шәхесләр, шуңа күләме чикле язмабызда аларның һәрберсенә 
характеристика бирүне максат итмибез. 

1. Пәйгамбәр хәзрәти Мөхәммәд (сгс). 
2. Хәзрәти Әбүбәкер Сыйддыйк разиаллаһу ганһу (рг). 

1 Тримингэм Дж.С. Суфийские ордены в исламе. М.:Наука. 
Главн.редакция восточн.лит., 1989. C. 126. 

2 ИЯЛИ мирасханәсе. 39 ф. (99 коллекция). 1 тасв.  Эш:  3; 23; 29; 
103; 142. 

  Шулай ук безнең кулда да силсилә күчермәләре саклана. 
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3. З. Сәлман Фариси  (рг). 
4. Касыйм бине Мөхәммәд (рг). 
5. Җәгъфәр Садыйк (рг). 
6.  Баязид Бистами  коддисә сиррух (кс) 
7.  Әбү-л Хәсән Харакани (кс). 
8.  Әбү Гали Фармеди (кс). 
9.  Йосыф Хәмәдани ( к.с.). 
10. Габделхалик Гыйҗдувани (кс).   
11. Гариф Ривәгәри (кс). 
12. Мәхмүд Фагнәви (кс). 
13. Гали Рәмитәни (кс). 
14. Мөхәммәд Баба Симмаси (кс). 
15. Әмир Кулял (кс). 
16. Шаһ-и Нәкышбәнд Мөхәммәд Баһаветдин Бохари (кс).  
17. Галәветдин Гаттар (кс). 
18. Ягъкуб Чәрхи (кс). 
19. Гобәйдуллаһ Әхрар Сәмәрканди (кс).  
20. Казый Мөхәммәд Заһид (кс). 
21. Дәрвиш Мөхәммәд Сәмәрканди (кс). 
22. Хуҗа Мөхәммәд Имкәнәги әс-Сәмәрканди (кс). 
23. Мөхәммәд Бакый Билляһ (кс). 
24. Имам Раббани Әхмәд Фаруки (кс). 
25. Мөхәммәд Мәгъсум Сирхинди  (кс). 
26. Мөхәммәд Сәйфетдин Сирхинди (кс). 
27. Нур Мөхәммәд Бәдауини (кс). 
28. Мирза Мазһар-и Җан-ы Җанан (кс). 
29. Габдуллаһ Дәһләви (кс). 
30. Мәүлана Халид Багдади (кс). 
  
Хәзрәти Әбүбәкер Сыйддыйктан (рг) башланып Баязид 

Бистамига (кс) кадәр дәвам иткән рухи бәйләнеш юлы сыйд-
дыйкия яки бәкрия дип атап йөртелә. Баязид Бистамидан 
Габделхалик Гыйҗдуванига  кадәрге юл тайфурия яки баязидия 
дип атала. Гыйҗдуванидан Баһаветдин Нәкышбәндигә кадәрге 
юлның исеме хаҗигания, аннан Гобәйдуллаһ Әхрарга кадәргесе 
нәкышбәндия дип аталган. Әхрар хәзрәтләреннән Имам Рабба-
нига кадәрге юлга әхрария диелгән. Имам Раббанидан соңгы юл 
мөҗәддидия дип аталган. Мәүлана Халид Багдади (кс) 
тарикатьнең халидия тармагына нигез салган. 
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Татарлардагы суфи силсиләләрне тикшергәндә XIX гасырда 
бу җирлектә нәкышбәндилекнең ике тармагының да мөҗәддидия 
һәм халидиянең дә таралыш алуын күрергә була. 

Иран һәм Мәвәрәэннәһердә нәкышбәндилекнең алтын чоры 
тимуридлар заманына туры килә. Алар идарәсе астында ул 
чыннан да иң гайрәтле һәм киң таралган тарикатькә әверелә. 
Амудәрья буйларында үзбәкләр, Иранда сафәвидләр хакимлек 
иткән вакытларда тарикатьнең куәте бераз кимегән кебек булса 
да, Бохарада ул тәэсирен югалтмый һәм Һиндстан терри-
ториясендә зур тизлек белән җәелә башлый. Нәкышбәндилекнең 
Һиндстанда таралуы, икенче мең еллыкның башында дөньяга 
килеп, исламны яңартуы өчен мөҗәддид  (реформатор) буларак 
кабул ителгән Шәйх Имам-и Раббани Әхмәд Фарук Сирхинди 
(1564 – 1624 ) исеме белән бәйле.  Бу сәбәптән тарикатькә аның 
вафатыннан соң мөҗәддидия  исеме бирелгән. Мөҗәддидилек, 
тулысынча Коръәнгә һәм сөннәткә нигезләнгән тәгълимат булып, 
тарикать әһелләре өчен инсанул-камил итеп Мөхәммәд (сгс) 
күрсәтелгән. 

Сирхинди тәгълиматы Идел – Урал буйларына ике яклап 
килеп керә. Берсе Бохара ишаны Ниязколый Төрекмәни хәзрәт-
ләренең, икенчесе Әфганстан шәйхе Фәезхан бине Хызырхан әл-
Кабулинең һәм аларның хәлифәләренең эшчәнлеге ярдәме белән 
мөҗәддидия татар һәм башкортлар арасында киң тарала.  Бу ике 
шәхеснең фикерләре һәм хезмәтләре  XIX гасырда Идел – Урал 
буйларында дини-иҗтимагый фикер үсешенә көчле йогынты 
ясый. 

«Пир-и Дәстгир» (бөек дәрәҗәләргә ирешкән суфи шәех-
ләргә бирелгән эпитет) Ниязколый Төрекмәни – Шәйх Хәлифә 
Ниязколый бине Шаһнияз әт-Төрекмәни (1820 елда үлг.)  Бохара 
тарафларында мөҗәддидия тармагын үстереп җибәрүче булып 
санала. Исламиятче Бәхтияр Бабаҗанов Ниязколый Төрекмәнигә 
хәтта аерым бер тармак – дәһбидияи-мөҗәддидия1 лаек дип 
карый, бу тармакның исеме Мусахан Дәһбидигә (Сәмәрканд 
янындагы Дәһбид дигән җирлектә туган, 1776 елда үлг.) бәйле. 

1 B. Babadzanov. On the history of the Naqsbaniya Mugaddidiya in Cen-
tral Mawara’annahr in the late 18th and early 19th centuries // Muslim Culture in 
Russia and Central Asia from the 18th to the early 20th centuries. – Berlin, 
Schwarz Verlag,1996. S.398. 
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Ул исә үз силсиләсен Һиндстан суфиларына – Мөхәммәд Габид 
Җиһанабади (1747 елда үлг.) һәм Габделәхәд Сирхиндидән  
Әхмәд Сирхиндигә тоташтырган. 

Ниязколый Төрекмәни Шаһ Морад Мәгъсүм (1785 – 1800 ел-
ларда идарә иткән) һәм Хәйдәр бине Мәгъсүм (1800 – 1826 елларда 
идарә иткән) белән якын элемтәдә тора һәм Бохара мәчетендә имам 
була. Ниязколый Төрекмәни, шәригать кануннарын төгәл үтәүне 
таләп итүче остазлардан булып, кычкырып зикер әйтү формасына 
кискен каршы чыга, шуңа күрә, дип яза алман галиме Михаэль 
Кемпер1, аның еш кына Идел – Урал буйларындагы кайбер 
шәйхләр белән дәгъвалары чыгып торган. Шул ук вакытта Казан 
һәм Каргалы ишан-шәйхләренең рухи җитәкчесе Ниязколый 
Төрекмәни булган. Атаклы шәкертләреннән  Нигъмәтулла бине 
Биктимер әл-Эстәрлебашый һәм аның улларын Харис (1870/1871 
елда үлг.) һәм Харрасны (1871/1872 елда үлг.), Габденнасыйр 
Курсавины (1812 елда үлг.), Дәүләтшаһ бине Гаделшаһ әл-
Чебенле (1832/33 елда үлг.), атаклы шагыйрь Әбелмәних 
Каргалый (1833 елдан соң үлг.) һәм башкаларны күрсәтергә була. 

Шиһабетдин Мәрҗани исә иҗазәтне Ниязколый Төрекмә-
нинең улы Гобәйдулла бине Ниязколыйдан (1852 елда вафат) ала2. 

Мөҗәддидия силсиләсенең икенче юнәлеше Кабул якларына 
алып китә: Идел-Урал буйларына шәйх-ишан булып кайткан 
суфи вәкилләренең бер төркеменең остазы Фәезхан бине Хызыр-
хан әл-Кабули (1802 елда үлг.) була. Болар эченә мөфти 
Мөхәммәтҗан хәзрәтләре (1824 елда үлг.) дә, шул ук вакытта аңа 
капма-каршы фикердә торучылар, әйтик, Диния Нәзәратына 
каршы чыгучы Хәбибуллаһ ишан Орыви (1817/1818 елда үлг.), 
Уфа янындагы Чишмә авылында туып, соңыннан Урта Азия 
якларына киткән, халык арасында «Гармунчы ишан» дип билгеле 
шәйх Җәгъфәр бине Габди (1823/1824 елда үлг.)  да керә. Шулай 
ук Габдерәхим Утыз Имәни (1754 – 1834) турыдан-туры Фәезхан 
Кабулида укып, күпмедер вакыт аның хезмәтендә торган, Магок-
Гаттар мәчетендә эшләгән. 

1 Kemper Michael. Sufis und Gelehte in Tatarien und Bachkirien,                  
1789 – 1889: der islamishe Diskurs unter russischer Herrschaft. – Berlin: 
Schwarz, 1998. S.91. 

2 Михаэль Кемпер. Между Бухарой и Средней Волгой: столкновение 
Абд Ан–Насра ал–Курсави с улемами традиционалистами // Мир ислама. 
1999. № 1/2. С. 165. 
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Фәезхан Кабулидан соң силсиләне дәвам иттерүче шәйх Вәлид 
бине Мөхәммәд әл-Әмин әл-Каргалый (Вәлимөхәммәд ишан).               
Ул башта Каргалыда Мөхәммәд бине Гали әд-Дагыстани (1795/1796 
елда үлг.) хәзрәттә укыган, аннан Бохара, Кабул якларына киткән 
һәм шунда Кабули тәгълиматын кабул иткән, Хәсән әл-Кабулида 
тәрбияләнгән. 1800 елда хаҗ сәфәренә чыккан, соңыннан Каһирәдә 
яшәгән һәм 1802/1803 елда Мәдинәдә вафат булган. Вәлид бине 
Мөхәммәд әл-Әмин хәзрәтнең шәкертләре Мәвәрәэннәһер тараф-
ларына таралган, татар-башкортлар арасында да күп була. Аның 
шигырьләр язуы да билгеле1. Күренекле хәлифәләреннән Гобәй-
дулла бине Җәгъфәр әл-Кизләвине, Җәгъфәр Салиховны (Җәгъфәр 
бине Салих бине Мөхәммәд Гали әл-Кулаткыйны (1862 елда 
74 яшендә үлг.) (Саратов губернасы Иске Кулатка авылыннан) 
атарга кирәк. Җәгъфәр Салихов атаклы Баһаветдин Вәисевнең 
(1893 елда үлг.) остазы булган.  

Аксубай районы Иске Ибрай авылында яшәүче Миңшакир 
хәзрәт кулындагы силсилә күчермәсе буенча караганда, шәйх 
Вәлид бине Мөхәммәд әл-Әмин әл-Каргалыйдан соң бер динас-
тия Кизләү ишаннарының һәм аларның хәлифәләренең исемнәрен 
табарга була. 

Силсиләдә хәзрәт Хуҗа Фәезхан Кабули (кс) дән соң түбән-
дәге «җирле» ишаннар китә: 

1. Хәзрәт Вәли Мөхәммәд ишан Каргалы (кс). 
2. Хәзрәт ишан Гобәйдулла әл-Кизләви (кс). Хәлифәләре 

арасында Җәбәлстан (Татарстанның тау ягы), Пенза, Пәрәү 
авылларыннан чыккан шәхесләр бар. 

3. Хәзрәт шәйх Нигъмәтулла Әлмәти (кс). Аның 7 хәлифәсе 
күрсәтелгән. 

4. Хәзрәт Хуҗа шәйх Габделҗәббар әл-Пәрәви (кс). 5 хәли-
фәсе күрсәтелгән. 

5. Хәзрәт Хуҗа Мөхәммәд Мәхдүм әл-Кизләви (кс). 7 хәли-
фәсенең исеме атала. 

6. Хәзрәт Хуҗа шәйх мелла Хәйрулла Мәхдүм Әлмәти (кс). 
5 хәлифәсе күрсәтелгән 

7. Хәзрәт Хуҗа шәйх мелла Әхмәд Мәхдүм әл-Кизләви (кс). 
6 хәлифәсе күрсәтелгән. 

8. Хәзрәт Хуҗа әш-шәйх Мәүлана мелла Мәхмүд мәхдүм әл-
Кизләви (кс). 3 хәлифәсенең исеме силсиләдә бар. 

1 Татар поэзиясе антологиясе: ике томда. Т.1. Б. 218 – 219. 
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Хәзерге Норлат районы Кизләү (Курманаево) авылында 
беренче мәчет ачылгач, якынча 1740-нчы елларда имам итеп, 
Чистай Каргалысыннан Вәлид Мөхәммәд хәзрәтне алып киләләр. 
Кизләү авылының бүгенге көндәге мулласы Кәримов Гариф 
Вәлимөхәммәд углының (90 яшьтән артык) әйтүенә караганда, 
Чистайлы хәзрәтнең хәлифәсе булган Гобәйдулла ишаннан 
атаклы Кизләү ишаннарының династиясе башланып китә. 
Мәрҗани аның турында: «Мелла Гобәйдулла бине Җәгъфәр бине 
Ибраһим бине Сәрмәт бине Әлмәт бине Алыш әл-Казани. 
Чыгышы белән мишәр таифәсеннән. Бабалары, Тәтеш өязенең 
Шонгаты авылыннан күчеп килеп, Иске Әлмәт карьясенә нигез 
салганнар. Әлеге мелла Гобәйдулла ишан, Каргалый Вәлид 
ишаннан ишанлыкка рөхсәт алып, Кизләү карьясына имам, 
хатыйб, мөдәррис булып килә һәм, шунда гомер итеп, 1238(1822) 
елда шәүвәл аеның егерме икесендә чәршәмбе кичәсендә кояш 
баегач вафат була. Нигъмәтулла, Рәхмәтулла, Мөхәммәд исемле 
угыллары дөньяга килә», – дип язып калдыра1. 

Гобәйдулла ишанның хәлифәләре итеп Мәрҗани Габдел-
җәлил бине Җәгъфәр әл-Пәрәви, Коръән укучы Габделҗәббар 
бине Габделкәрим әл-Әлмәти, Габделваһһаб бине Иманколый 
бине Мансур бине Морадгали әр-Рәҗәби һ.б.ларны күрсәтә. 

Шиһабетдин Мәрҗани язганча: «Гобәйдулла мелланың олы 
углы мелла Нигъмәтулла <...> Яңа Әлмәт карьясында озак 
вакытлар имам, хатыйб, мөдәррис булып, шәйхлек белән дә 
шөгыльләнеп гомер итте. Безнең хатыныбыз мәрхүмә Биби-
фатыйма бинте Габденнасыйр ахун, анасы соңыннан әлеге 
Нигъмәтулла никахында булганлыктан, аның үги кызы иде. 

Мелла Нигъмәтулла атасы мелла Гобәйдулладан, мелла 
Габдеррахман әл-Каргалыйдан, мелла Мөхәммәдрәхим бине 
Йосыф әл-Ашытидан гыйлем алып, һәм хаҗи Вәлиэтдин әл-
Багдадидан Коръәнне яттан уку гыйлемен өйрәнеп, асыл вата-
нына кайта. Озак гомер сөреп, 1269 (1852) елда җөмаде-л-ахир 
аеның егерме дүртендә, якшәмбе көнне Әлмәт авылында вафат 
була, җеназасын углы мелла Гатаулла укып, шул авыл 
каберлегендә җирләнә»2.  

1 Мәрҗани Ш.Б. Мөстәфадел-әхбар фи әхвали Казан вә Болгар. – Ка-
зан: Татар. кит. нәшр., 1989. Б. 293. 

2 Шунда ук. Б. 294. 
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Шәкертләре: Мелла Габделҗәббар бине Җәгъфәр әл-Бәрави, 
мелла Габделваһһаб бине Иманколый бине Мансур бине 
Морадгали әр-Рәҗәби һ.б. 

Гобәйдулла ишанның вафатыннан соң, дип яза Мәрҗани, 
урынына икенче улы – мелла Рәхмәтулла имам, хатыйб һәм 
мөдәррис булып кала һәм шәйхлек белән дә шөгыльләнеп, 1261 
елның (1844) елның рәбигы-л-әүвәл аенда сишәмбе көн Кизләү 
карьясендә вафат була. Ул мелла Габдеррахман әл-Каргалый 
һ.б.лардан Коръәнне яттан уку серен өйрәнгән була. Вафатыннан 
соң бертуган энесе – мелла Мөхәммәд Мәхдүм Кизләүдә имам, 
хатыйб һәм мөдәррис булып кала һәм шәйхлек белән дә 
шөгыльләнә. Ул 1296 (1878) елда зөлхиҗә аеның егерме 
сигезендә пәнҗешәмбе көнне вафат була. Үз ишләре  арасында 
уку һәм белем алуга зур теләге булуы һәм тәкълидтән чыгуга 
омтылышы белән аерылып торган. 

Башка чыганаклар буенча Мөхәммәд Гобәйдуллин 1833 ел-
ның 27 февралендә Кизләү имамы итеп билгеләнә һәм егерме 
елдан артык шул эштә була. 1865 елның 15 июнендә имам-
хатыйб итеп Рәхмәтулла ишанның яшь хатыннан туган улы 
Сөләйман Гобәйдуллин (8.07.1899 елда үлә) билгеләнә. Мөхәм-
мәд Мәхдүм ишанның олы улы Әхмәд, 1850 елда указ алып, 
Кизләүнең икенче мәхәлләсендә имам була, 1898 елда вафат1. 

Гобәйдуллиннар династиясендәге соңгы ишан – Мәхдүм 
хәзрәт – Мөхәммәд ишанның икенче улы. 

Гобәйдулла, Рәхмәтулла. Әхмәд, Мәхмүд, Сөләйман, Мос-
тафа, Миркай хәзрәтләрнең җәсәдләре Кизләү зиратында җир-
ләнгән һәм «Ишаннар зираты» дип махсус аерып куелган. 

Силсиләдә Әхмәд ишанның ике улы Хәсәнҗан (Хәсән 
мулла) һәм Мирхәйдәрҗан (Миркәй мулла) исемнәре дә күрсә-
телгән. Хәсәнҗан хәзрәт Самара губернасы Баткак поселогында 
имам булып торган, шунда җирләнгән, силсиләдә Хәсәнҗан 
Кизләви Баткакый  (рг) дип бирелгән. Шәкертләре: Габделбарый 
Лашманый Хөсәени, Нуретдин Карасуви хәзрәтләр. 

1 Салихов Р., Хайрутдинов Р.  Республика Татарстан: Памятники ис-
тории и культуры татарского народа (конец XVIII – начало ХХ веков). – 
Казань: Фест, 1994. С. 247 – 248. 
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Кизләүдәге соңгы Мәхмүд ишан үлгәч, «ишанлык таягы» 
Чыршылы авылындагы (хәзерге Лениногорск районы) Салихҗан 
хәзрәткә күчкән. Салихҗан хәзрәт ишанлык эшен 1930 елга кадәр 
алып бара, аннан, кулга алынып, юкка чыга. 

Нәкышбәндияи-халидия (нигез салучысы Мәүлана Халид 
Багдади, (1779 – 1826) тармагы Көрдестан, Сүрия, Кавказ якла-
рында таралган була. Идел-Урал буйларында аның мөҗәддидия  
тармагы белән кискен аерымлыклары күзәтелми, дип яза 
М.Кемпер1. Дагыстанда 1859 елга кадәр халидилекнең тау халык-
ларының рус изүенә каршы алып барган азатлык көрәшендә 
идеологик функция үтәгән бер тәгълимат булуы билгеле. Идел-
Урал буйларында XIX гасыр азагына таба гына килеп керә.  

Морад Рәмзи Морадулла бине Баһадиршаһ бине Габдулла 
бине Гаделшаһ әр-Рәмзи әл-Минзәләви әл-Казани, 1855 – 1934 – үзе 
халидия тармагы вәкиле булганлыктан, үзенең «Тәлфик әл-әхбар 
вә тәлких әл-әсәр...» хезмәтендә (Оренбург, 1908) бу турыда иң 
тулы информация калдырган автор. Халидиянең татарлар яшәгән 
җирлеккә үтеп керү процессын ул Фәтхуллаһ бине Сәфәргали әл-
Мәнәвези әл-Казакларый (1852/1853 елда үлг.) (чыгышы белән 
Башкортстанның Бәләбәй тирәсендәге Мәнәвез авылыннан) 
исеме белән бәйли. Хаҗ сәфәре вакытында ул, госманлы төрек 
шәйхе Габдуллаһ әл-Әрзинҗани белән күрешеп, нәкышбәндия-и-
халидияне кабул итә. Әрзинҗани хәзрәт исә Габдуллаһ әл-
Мәккидән – Халид Багдадиның хәлифәсеннән иҗазәт алган зур 
шәхес була. 

Халидиянең татар-башкорт туфракларына килеп керүенең 
тагын бер сәбәпчесе – шәйх Мәхмүд бине Мөхәммәд әд-Дагыс-
тани әш-Ширвани (чыгышы белән Азәрбәйҗанның Шәмәхә шә-
һәре янындагы Ширван авылыннан). Кавказ сугышында катна-
шуы өчен Пермьгә сөргенгә җибәрелә, Казанга килә. Кайткач, 
Әстерханда мөридләр туплый. 

Зәйнулла бине Хәбибулла Рәсүли (1833 – 1917) хәзрәтләре  – 
Идел-Урал буйларында таралган нәкышбәндия тарикатенең ике 
тармагына да мөнәсәбәте булган күренекле ишан. Ул 1859 елдан 
Акхуҗа авылында имам-мөдәррис булып эшли башлый һәм шул 

1 Kemper Michael. Sufis und Gelehte in Tatarien und Bachkirien,              
1789 – 1889: der islamishe Diskurs unter russischer Herrschaft. – Berlin: 
Schwarz, 1998. S. 96. 
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елны Чиләбе өязендәге Чардаклы авылындагы мөҗәддидия 
шәйхе Габделхәким бине Корбангали бине Габделхәмит Чардак-
лы (1872 елда үлг.) хәзрәткә мөрид була. Ләкин бу ишанга 
хезмәте озакка сузылмый. 1869 елда Зәйнулла Рәсүли хаҗ 
сәфәренә чыгып китә, юлда Истанбулда тукталып, андагы 
галимнәр белән очраша. Шул чордагы атаклы суфиларның берсе 
халидия шәйхе Әхмәд Зыяэтдин Гөмешханәви (Көмешханәви, 
1893 елда вафат) белән танышу аның тормышында гаять зур 
үзгәрешләр башлануга сәбәп була. 

 XIX гасыр азагында яшәгән Әхмәд Зыяэтдин Гөмешханәви 
мөселманнар арасында, шул исәптән суфичылык практикасында, 
торгынлык, дегенерация халәтен аңламый калмый, кайбер 
тарикать әһелләре арасында ялкаулык, бозыклык артуын, алар-
ның дин кушканны түгел, нәфесләре кушканны үтәп яшәүләрен 
яхшы күрә. Боларның сәбәбен наданлык һәм әхлак бозылу белән 
аңлата. Шуңа күрә бу вакытта мәйданга килгән җәдидчелек 
идеологиясенә карата аның фикере тискәре булмый. Ул үзе дә 
гыйлемгә, шул исәптән дөньяви гыйлемнәргә дә, зур әһәмият 
биргән, җәмгыятьнең, хәтта дәүләтнең матди һәм мәгънәви 
ихтыяҗларына көченнән килгәнчә җавап бирергә тырышкан 
укытучы-мөдәррис һәм галим буларак, кешелекне прогресска 
алып бара торган һәр уңай күренешкә сөенә-куана белгән. 
Нәкышбәндия тарикатенең халидия тармагы да ниндидер катып 
калган урта гасырчылыкның зәгыйфь бер идеологиясе булмыйча, 
сыгылма, үзгәрергә сәләтле бер тәгълимат була. Мөридләренә 
тәрбия биргәндә дә нәкъ шушы тарафка ныграк басым ясый. 

1870 елның җәендә хаҗ сәфәреннән Зәйнулла Рәсүлев туган 
ягына кайтып ирешә һәм көз көне халидилек идеяләрен тарату 
эшен башлап та җибәрә. Тиз арада күрше-тирә авыллардан 
күпсанлы мөридләр туплый, дан-шөһрәте киң таралып, ераклар-
дан аңа шәкерт булырга теләүчеләр күбәя. Хәтта шуңа барып 
җитә ки, беренче остазы мөҗәддидия шәйхе Габделхәким Чар-
даклы ишан аның популярлыгыннан көнләшә башлый, аны үз 
тарикатеннән тайпылуда, бозыклыкта, бидгатьтә гаепли. Рәсүли 
хәзрәтләре нәкышбәндилекнең үзеннән читкә тайпылмаса да, 
элек-электән татарлар арасында билгеле булган, Бохара якларын-
нан килгән мөҗәддидия-төрекмәния тармагы үзенчәлекләре 
белән Төркиядән «алып кайтылган» халидия арасында, чынлап та 
аермалар була, алар нигездә зикер һәм башка ритуаллардагы 
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үзгәрешләргә кайтып кала. Ризаэтдин Фәхретдин үзенең истәлек-
ләрендә Зәйнулла ишан дәресләрендә мөридләрнең яшь һәм җенес 
аерымлыкларына игътибар ителмәүне, һәр ике атнада ике тапкыр 
«җәмгыять мәҗлесләре төзеп», зикер оештыруларын, зикерне 
түгәрәккә басып, бию хәрәкәтләре кебек хәрәкәтләр ясап әйләнеп, 
тавыш белән әйтүләрен; бу зикер вакытында «бәгъзе шәкертләрнең 
һушсыз булып егылуларын», соңыннан торып, намаз кылуларын, 
намаз эчендә «төрле аваз вә төрле сүзләр берлә кычкыруларын»; 
боларның һәрберсенә хәзрәтнең фәтва бирүен хәбәр итә1.  

Зәйнулла ишанның турыдан-туры үзе тәрбияләгән шәкерте 
язып калдырган «Тәрҗемәи хәл»дә дә, бер «гаҗәиб вакыйга итеп, 
яз көне «җәмгыять белән» бергәләп, сахрага чыгып, мәүлид 
бәйрәме үткәрүе тасвирлана, анда шулай ук төгәл аталмаса да, 
зикер әйтеп әйләнү хакында да сүз бар2. Нинди генә «ят» 
нәрсәләр турында Чардаклы хәзрәт яклы мөридләр сөйләмә-
сеннәр, Зәйнулла хәзрәтнең суфи гыйбадәтләрендә нәкышбән-
дилекнең иң төп гыйбадәт ритуалы, зикер-дога формасы – хәтм-и 
хаҗиган (хәтем хуҗаган) төгәл сакланган. 

Хәзрәтнең шәкертләре арасында галим, белемле кешеләр көн-
нән-көн арта бара. Күпмедер күләмдә Зәйнулла ишан табиблык та 
кыла торган була, шуңа күрә аның янында һәрвакыт кеше күп була, 
ул бар гыйлемен һәм сәләтен кешеләргә бирергә омтыла. Монда 
шулай ук аның Троицкида соңыннан аның исеме белән аталачак 
мәдрәсәгә халык теләге-соравы буенча эшкә алынуын да әйтергә 
кирәк. Үз заманында халыкны агарту һәм мәгърифәтле итү юлында 
«Рәсүлия» мәдрәсәсе кыйммәтле өлеш кертә. 

Остазы Әхмәд Зыяэтдин Гөмешханәви хәзрәтләре белән 
Зәйнулла ишан яңадан 1882 елда, көндәш муллаларының донос-
лары һәм хакимнәрнең «тырышлыгы» аркасында сөргендә ун 
елга якын йөреп кайтканнан соң, азатлыкка чыгу хөрмәтенә 
оештырылган хаҗ сәфәрендә күрешә. Истанбулга барып җитү 
белән Гөмешханәви хәзрәтләре аңа бик зур хөрмәт күрсәтә, 
кыйммәтле үгет-нәсихәтләрен бирә. Рухи җитәкчесе янында бер 
ай торып, инанычын һәм гыйлемнәрен яңарткан Зәйнулла хәзрәт 
хаҗ кылганнан соң тагын үз ягына кайтып, тәгълим тәрбия эшен 
дәвам иттерә, яңа мәдрәсә, мосафирханә биналары төзетә.  

1 Шәйх Зәйнулла хәзрәтнең тәрҗемәи хәле төзүчесе Р. Фәхретдин. – 
Оренбург: Вакыт, 1917. Б.10. 

2 Шәйх Зәйнулла хәзрәтнең тәрҗемәи хәле. Б.82. 
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Троицк шәһәренә килеп урнашу белән Зәйнулла ишанның 
суфичылык эшчәнлеге өчен дә мөмкинлекләр киңәя. Тиз арада 
Троицк шәһәре нәкышбәндия-и-халидия тарикатенең Русиядәге 
мәркәзенә әверелә, аннан татар, башкорт, кыргыз, казах халык-
ларының руханилары һәм гыйлем ияләре тәрбияләнеп чыга.  

«Зәйнулла ишанның Россия байлары каршында игътибары 
үскәннән соң, аңа мөрит булып зур шәһәрләрдән атаклы бай 
муллалар, мөдәррисләр килде, аларга ияреп, кайбер байлар мөрит 
булдылар. Башкортостан җөмһүрияте Йорматы төбәге Үтәк 
авылы Нәҗҗар мөдәррис Зәйнулла, ишанга кул биреп, азактан 
үзе дә ишан булып һәм шәкертләрен, мөритләрен арттырды. Бу 
Нәҗҗар мулла, Шиһап Мәрҗанинең алдынгы шәкертләреннән 
булганга, Мәрҗанигә мәхәббәт иткән Казан байларын да үзенә 
мөрит ясап алды. Үтәк авылына таштан зур мәдрәсәләр салырга 
Казан байларыннан иганәләр җыйный алды. Аңардан көнләш-
кәндәй, Казан байларыннан Гали байның улы Галимҗан Баруди 
да, Зәйнулла ишанга кул биреп, мөритләр җыйнап, тагын да үз 
тирәсенә күп кешене тартты, байлыгын арттырды. Зәйнулла 
ишанның мөритләреннән ысулы җәдитче Златоуст мулласы 
Баһави да, ишан булып алгач, зур шөһрәтле муллалардан 
саналды, байлык җыйнады. Тагын Эстәрлебаш һәм Каргалы 
ишаннары, Оренбур, Бүкәй иле казакларын үзләренә мөрит ясап, 
шул тирәдәге байларны да үз кулларына эләктерделәр», – дип яза 
1930 еллар авторы Зариф Мозаффари1.  

Ничек кенә булмасын, халидия тармагы, мөҗәддидиягә 
карый (бәлки дә Зәйнулла Рәсүлевнең актив эшчәнлеге нәтиҗә-
сендә) җәдитчелеккә, яңарышка ачыграк мөнәсәбәттә торган 
кебек тоела.  

1917 елда Зәйнулла ишанның вафатыннан соң татарларда 
силсилә буыннары дәвам иттерелми, ягъни улының яки башка 
бер хәлифәсенең исеме яңа буын буларак бирелми, шулай итеп 
тарикать акрынлап яшәүдән туктый. Әмма башка илләрдә, башка 
халыкларда, әлбәттә, нәкышбәндия тарикате бүген дә яши һәм 
силсиләсе өзелмичә дәвам итә. 

Татар суфи силсиләләре өстендә эш әле башланып кына 
килә. Силсиләләрдә урын алган  үз җирлегебезнең шәхесләрен 
ачыклау, аларның карашларын, хезмәтләрен барлау күп көч 

1 Мозаффари Зариф. Ишаннар-дәрвишләр. – Казан: Татиздат, 1931. 
Б. 29 – 30. 

                                                           



136 
 

сорый торган өлкә булып тора. Дини-суфичыл жанр буларак 
формалашкан силсиләнамә турында да фәнни тикшерәнүләрнең 
оештырылганы юк. Силсиләнамә – шигырь яки нәсер белән 
тарикатьнең рухи шәҗәрәсен тасвирлап биргән әсәр. Төрки әдә-
биятта нәкышбәндиянең «алтын силсиләсе» буыннарын шигъри 
юллар белән аңлаткан әсәрләр юк түгел1. Силсиләнамәләрне, 
суфиларның һөнәри-мәсләки оешмаларының документы – пир-
намәләрне барлау һәм өйрәнү шулай ук алда торган бурыч-
ларның берсе. 

 

Биремнәр 
1. Силсиләнамә жанрына характеристика бирегез. 
2. «Идел – Урал буенда суфичылык» темасына чыгыш хәзерләгез. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Мәсәлән, госманлы төрекләре арасындагы XVIII гасыр нәкыш-
бәндия шәйхе һәм шагыйре  Мәһмәд Әмин Токадиның «Мөнакыйбнамә» 
дигән әсәре эчендә шигъри силсиләнамә бар. Бу турыда кара: Aynur Kocak. 
Yazılı Sözlü Elektronik Kültür Ortamlarında Mehmed Emin Tokadi. –  Istanbul: 
Filiz kitabevi, 2003. S.197 – 199. 
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Уникенче дәрес 

Хаҗнамә 

Ислам диненең бишенче «баганасы» – Мәккә-и мөкәрәмә 
һәм Мәдинә-и мөнәвәрәгә барып хаҗ кылу. Бу изге урыннарга 
хаҗ кылган кешенең гөнаһлары гафу ителә, диелә. Әмма әлеге 
вазифаны башкару бөтен кеше өчен дә мөмкин түгел, чөнки юл 
бик ерак һәм авыр, мәшәкатьле, зур кыюлык, сәламәтлек һәм 
матди барлык сорый. Элекке заманнарда  бу сәфәр айларга гына 
түгел, хәтта елларга сузылган, туган иленә әйләнеп кайта 
алмаучылар, юлда үлеп калучылар да аз булмаган. Шуңа күрә 
хаҗ йоласын башкару бәхетенә ирешкән кеше элек-электән 
халык арасында зур хөрмәткә ия булган һәм «хаҗи» дигән 
дәрәҗәле исемне үлгәнче йөрткән.  

Хаҗга барган кешенең йортына да аерым билге кую гадәте 
булган. Ә инде авылдашлар, туган-тумачалар, дуслар ерак 
сәфәргә чыкканнарны зурлап озатып калганнар һәм шатланып 
каршы алганнар. Юлдан кайткан хаҗины котларга атналар буе 
авылдашлары берәм-берәм килгән, ул исә аларга Гарәбстан, 
Төркия якларыннан алып кайткан бүләкләрен (хөрмә җимеше, 
хушбуй, тәсбих, намазлык кебек нәрсәләр) тараткан һәм изге Зәм-
зәм суын эчерткән. Ләкин болардан да әһәмиятлерәге хаҗиның үз 
авызыннан юл маҗараларын, күргән-ишеткәннәрен тыңлау 
булган.  

Шуңа күрәме, югыйсә үзләре өченме, кайбер хаҗилар юлда 
көндәлекләр язып барганнар һәм кайткач, аерым бер сәяхәтнамә 
әсәре итеп, теркәп куйганнар. Бу төр әсәрләрне хаҗнамә дип атап 
йөрткәннәр.  

Хаҗ сәфәре белән бәйле татарча басма китаплар арасында 
без төрле әсәрләргә тап булдык: бер төрлеләре хаҗның әһәмиятен 
һәм дини ритуал буларак ничек кылынырга тиешлеген аңлаткан 
дини-гыйльми рисаләләр1, икенчеләре – хаҗиларга юл күрсәт-
кечләр: нинди маршрутлар белән барырга, ничек алданмаска, 
карантиннардан ничек узарга, күпме акча, нинди кием һәм 
ризыклар алырга кирәклеге кебек практик мәсьәләләрне аңла-

1 Зәйнетдин б. Шәрәфетдин әл-Болгари. Ошбу рисалә монасикъ  әл-
хаҗ вә нәгът-и рәсүлүллллаһ. Казан, 1901. 
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тучы хезмәтләр1, өченчеләрендә исә хаҗиның сәфәр вакытында 
үз башыннан кичкән хәлләр, зыярәт иткән изге урыннар, 
күрешкән шәхесләр хакында бәян ителә2.  

Хаҗнамә исеме, нигездә, нәкъ менә өченче төркем әсәрләргә 
ныграк туры килә. Бу төр әсәрләрнең язылу географиясе киң: 
Казан, Уфа, Эстәрлетамак, Әстерхан, Оренбург һ.б. шәһәрләр, 
кечкенә авыллар; стиле чуар: кемдер үз сәяхәтен шигъри юлларга 
салырга омтылган, кемдер исә сәфәр маҗараларын бәян итүдә 
төгәллекне беренче максат итеп алып, сәнгатьчәлеккә исе дә 
китмәгән. Ягъни хаҗнамәләрнең мәҗбүри бер каноны юк дияргә 
була, нигездә алар ирекле стиль белән язылганнар.  

Ничек кенә булмасын, бу әсәрләрнең дә үзләренә күрә 
кыйммәте бар: Рәсәйдән Хиҗазга гасырлар буена дәвам иткән 
хаҗ кылу тарихы фәндә бүгенгә кадәр тирәннән өйрәнелмәгән, 
шуңа күрә кайбер хаҗнамәләр бу өлкәдә хәтта беренчел чыганак 
ролен башкара ала. Алар аркылы Рәсәй мөселманнарының хаҗга 
бару маршрутларын, Төркия, Гыйрак, Мисыр, Ливан, Әфганстан, 
Һиндстан кебек таныш булмаган илләрдә тукталу һәм изгеләрне 
зыярәт итү урыннарын, аларга карата Рәсәйдәге һәм чит 
илләрдәге  мөнәсәбәтне төгәл билгеләргә була3.  

Хаҗнамә гадәттә авторның юлга хәзерлеген, аны озату 
атмосферасын тасвирлау белән башлана. Кайвакытта зур төгәл-
лек белән юлга кузгалуның көне, сәгате, аерым детальләре 
дә китерелә. Гаиләләрдән аерылып китү авырлыгы шигырьләргә 
күчә: 

Калды Казан, калды Мәскәү, булды сәфәр бик ерак, 
Барча кардәш-кабиләдән шимди булдык әл-фирак. 
Юл киткән саен бу аерылу хисе башка тойгылар белән 

алмашына... Одесса яки Севастопольдән пароход белән киткән-
нәр фыртыналы Кара диңгез белән очраша, кечкенә инештән 

1Гали Риза. Хаҗиларга рәфыйк яхуд хаҗиларның алдандыкларыны 
бәян вә алданмаенча йөрергә тугры тарикъ. Казан: Үрнәк, 1909. Б.13 – 15.

2 Имам Әһлиулла Билалов. Хаҗи зары. Казан, 1912; Мөхәммәдвәли 
Багдани. Рисаләт миръат әл-хаҗ яхуд хаҗ көзгесе. Казан, 1913; Мөхәммәд 
бине Салих әл-Гомәри. Сәфәрнамә. Казан, 1890; Габделгазиз Хаҗитарха-
ни. Хаҗнамә. Әстерхан, 1910; Шәйх Мәгази әл-Орый. Рихләт ибне әл-
Мәгази әл-Хиҗаз. Оренбург, 1913; Имам Әхмәдшаһ б. Әхмәтҗан  әл-
Казани. Сәфәр әл-Хиҗаз. Стәрлетамак, Нур, 1911 һ.б. лар 

3 Мәсәлән, кара: Сибгатуллина А. В Мекку через Стамбул // Родина. 
2008. №5. С.94 – 95. 
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башка сулык күрмәгән кешегә диңгез гаҗәеп бер нәрсә булып 
тоела... Ярга чыгып, Истанбул туфрагына аяк баскач, башка төрле 
манзаралар һушын ала: Сөләймания, Айасуфия, Солтан Әхмәт 
җәмигъләре, Топкапы, Долмабакча сарайлары искитәрлек матур-
лыклары белән үзенә җәлеп итә.  

Гомумән, XIX – XX гасыр башында язылган хаҗнамәләрне 
укыганда башка шундый бер фикер килә: Рәсәй империясенең 
ерак бер почмагында яшәп яткан мөселман татарга хаҗга бару – 
дөнья күрү, чит илләргә чыгу өчен төп, бәлки күпчелек очракта 
бердәнбер диярлек  форсат булган. Нәкъ менә хаҗ максаты белән 
Себердән яки Идел – Урал буйларыннан ерак юлга чыккан татар 
агае үз гомерендә беренче тапкыр «тимер арба» – поездны, 
пароходны, автомобильне күргән (бу турыда, мәсәлән, Гали 
Чокрый үзенең «Хаҗнамә»сендә исе китеп яза1), технологиянең 
яңа казанышларына хәйран калган.  Аның өчен бар нәрсә яңа һәм 
ят: иксез-чиксез комлы чүлләр һәм анда гизгән «караб» – дөяләр, 
аларның хуҗалары әрсез бәдәвиләр, чыдар булмаслык челләдә 
чүл кичкән кәрваннар... Ниһаять, Багдад, Димәшкъ2, Искәндәрия, 
Мәдинә шәһәрләре, ислам пәйгамбәренең туган-яшәгән урын-
нары, «Җәннәте-л-бакый», Бәйтуллаһ, Мөздалифә, Минә һ.б.лар. 
Дөя сыртында үрелгән кәрҗиннәрдә көннәр буе яндыручы кояш 
нурлары астында гарәп чүл һәм тауларын кичү бер дә рәхәт 
булмаса да хаҗилар бар авырлыкларга түзә, чөнки җайсыз-
лыклар, уңайсызлыклар арткан саен хаҗның кыйммәте арта дип 
санала. Аларның кәефен айларга сузылган юл да, ярдәм итәм дип, 
чынлыкта хаҗиларны һәр җирдә, һәр мөмкинлектә талаучы-
алдаучы далилләр дә3, ияләшеп булмый торган һава шартлары да, 
туйдырып бетергән карантиннар да боза алмый: изге җирләрне үз 
күзләрең белән күрү, ислам пәйгамбәре намаз укыган мәчеткә 
кереп гыйбадәт кылу, сусавыңны Зәм-зәм коесы суы белән басу 

1 Кара: Кулъязмалар тасвирламасы. Татар әдипләре һәм галим-
нәренең кулъязмалары төзүчесе А. Фәтхи. – Казан университеты 
нәшрияты, 1968. XII  чыгарылыш. 

2 XVIII йөз азагы – XIX йөз башында яшәп иҗат иткән Әхмәдбик 
исемле шагыйрь хаҗга барганда Димәшкътә күргән атаклы Әмийә мәчетен 
мактап бер әсәр яза. Без аны китапның кушымтасында бирдек.  

3 Бу турыда без бер мәкалә бастырдык,  кара: Сибгатуллина А. 
Простодушных паломников обманывали везде... // Гасырлар авазы – Эхо 
веков. 2006. №2. С.180 – 182. 



140 

һәркемгә дә насыйп түгел! Хиҗазда мөселманнар, яшь һәм раса, 
тел һәм культура  аерымлыкларына карамастан, бер-берләрен 
туган итеп кабул иткәннәр, үзара танышып, дөньяга карашларын 
киңәйткәннәр, чын дәрәҗәсендәге ислам байрагы астында берлә-
шү идеясенең ни икәнен аңлаганнар. 

Хаҗ вазифасын җиренә җиткереп башкаргач, кайту юлына 
чыгыла: Җиддә, Порт-Сәгыйть, Синай һәи Истанбул... Хаҗна-
мәләрдә Истанбул бик тулы һәм кызыклы итеп сурәтләнә. Изге 
урыннар булган Хиҗаз өлкәсе ул вакытларда Госманлы 
империясе составында булганга һәм төрек солтаны бөтен дөнья 
сөнни мөселманнарының хәлифәсе итеп саналганга хаҗилар 
Истанбулны ислам диненең үзәге итеп тә караганнар. Бу шәһәргә 
алар, хаҗга барганда һәм кайтканда тукталып, ял иткәннәр, 
тарихи урыннарны карап йөргәннәр, күренекле дин галимнәре 
белән күрешеп, сохбәт иткәннәр. Төрки-татар мөселман өчен 
төрекчә «үз теле» булганга, рәхәтләнеп аралашу мөмкин булган. 
Истанбулга килгәннәр, мондагы мөһаҗирләр арасыннан  үз та-
нышларын эзләп табып, хәл-әхвал сорашканнар, кунак булган-
нар, Төркиядә укучы татар шәкертләре белән күрешкәннәр. 
Шәһәрдә күрергә кирәк булган кызыклы урыннар бик күп 
булганга һәркем үз теләге белән маршрут сайлый алган. Барлык 
хаҗилар да диярлек Мөхәммәд (сгс)нең мөбарәк сакалы, аяк эзе 
һәм хирка-и шәрифен, атаклы мәчетләрне, солтанның сәламлеккә 
чыгуын күрергә тырышкан. Кемнәрдер дәрвиш тәккәләрен карап 
йөргән, кемнәрдер юлдан соң мунчага киткән, кемнәрдер яничәр 
музеен күрергә теләгән.  

Рәсәй хаҗиларының зәвыкләрен яхшы белгән Гали Риза, 
мәсәлән, бу урыннар турында болай дип хәбәр итә: «Вә бер дә 
Истанбулда һәрбер тарикатьнең тәкиясе, шәйх вә мөридләре 
вардыр. Бонлардан җөмләдән бере мәүляна тәкияләредер. Бере 
Истанбул тарафында Мәүляна капусында улып, бу исә бераз 
еракдыр. Зикере Бәк углында мәүлянә тәкиясе вардыр. Мәзкүр 
тәкиягә һәр җомга көн җомгадан соң 2-3 сәгать кадәр зикер 
улыныр. Иштә буны махсус кидеп күрмәледер... Дөньяда насыл 
тарикатьләр вар имеш, дия гыйбрәт алыначагы мәгълүм бер 
шәйдер. Нәкышбәнди вә рәфагыйлар тәкиясе, бу рәфагыйләр 
тәкиясенең дәхи мотлака кидеп күрмәледер. Бондан башка 
гарәбләр тәкиясе вә бикташилар тәкиясе, әлхасыйл, Истанбулда 
һәрбер тарикатьнең тәкияләре вардыр... 
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Дәхи Истанбулда әсәр гатыйфәдән хамамлары (мунчалары) 
хисаб итмәя мөмкиндер. Җәмигъләрдән кала, бөек биналар 
бунлардыр. Һәрбер хамам ике бөек куббә (купол) үзәренә бина 
иделмештер. Куббәләре гаять юксәк (биек, югары) улдыгы өчен, 
хамамларның һавасы гузәлдер; хадимләре пәк чукдыр (хезмәт-
челәре бик күп). Хәмама киләнләре каршылап алырлар, утырып 
киемләрене чыкармак өчен бер диван күстәрерләр. Чыкарган 
киемләрене багълап куймак өчен пәштиман (тастымал) вирерләр. 
Киемләрене чыкардыгы кеби биленә изар китереп багъларлар, 
аякларына агач башмаклар кидереп, ике тарафтан култыклап, 
хамамның эчрәсенә кертерләр. Хамамлар астындан ягылдыгы 
өчен, һәрбер йире бер карарда эссе улып гүзәл тирләтер. 
Урталарында юксәкчә ясалган таш  вардыр. «Бәк ташы» тәгъбир 
идәрләр. Бурасы зыядәчә эссе улдыгы өчен тирләмәк эстийәнләр 
иптида мәзкүр таш үзәрендә ятып торырлар. Хәмамның һәр 
тарафында мәрмәр ташдан уеп ясалган «карна» тәгъбир идәр 
йирләр вардыр, су йибәреп юынмак өчен япылмыштыр. Һәрбер 
карнада 2 крант вардыр, бере суык, дигяре эсседер. Хамамларның 
һәрбер тарафы мәрмәр таштан япылдыгы өчен гаять тәмиздер. 
Госел идәчәкләре вакыт мәзкүр хадимләр тәмиз изар виреп, 
кәндене простыня илә сарып, тирләре кибенчәйә кадәр яткы-
зырлар. Үзе йыйканан адәмләрдән ялңыз ике гуруш өҗрәт алы-
ныр, хосусый йыкаучылардан йыканылырса, 5 гуруш вирелер. 
Фәкать чыктыгы вакыт хезмәт идән хадимләргә бәхшиш вирмәк 
гадәттер. Бер-ике дәфга Истанбул хамамларына китмәледер. 
Бәлки сәбәп илә изар багъланмага үгрәнеп кайтанлар булыныр. 
Чөнки Истанбулның христианлары билә һичбер вакыт изарсыз 
хәмамга кермәсләр. Христиан улдыгы хәлдә сатыргурт идәр; 
хәлбуки мөселманнар булса да, безем Русияле татарлар, гали әл 
мәгълүм,  мөселман  гыйнваныны киеп йөргән адәмләр гомуми 
хәмамларда лаикаларыны күстәреп, андагы хамамларга керер-
ләрсә дә, шул гадәтләренчә булмак эстәрләр. Хатынлар өчен 
айыры хамамлар вардыр. Русиядәге кеби хатынлар илә кидәчәк 
номерлы хамамлар юкдыр»1. 

1 Гали Риза. Хаҗиларга рәфыйк яхуд хаҗиларның алдандыкларыны 
бәян вә алданмаенча йөрергә тугры тарикъ. – Казан: Үрнәк, 1909. 
Б. 13 – 15б. 
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Юлкүрсәткеч авторы бик мактаган тагын бер нәрсәгә басым 
ясыйсыбыз килә, ул да булса, мәчетләрдә укылган вәгазьләрдер... 
Дини-әдәби жанр буларак вәгазьләргә без бу китапта тукталмый-
быз, әмма вәгазь уку чын дәрәҗәсендә осталык сорый торган бер 
иҗат эше һәм киләчәктә бу темага да мөрәҗәгать итү кирәк булачак. 
Туган телдә хөтбә уку мәсьәләсе дин галимнәре арасында зур 
бәхәсләр куптарган һәм бу бәхәсләр ХХ гасыр башы матбугатында 
да чагылыш тапкан. Басма китап булып басылып чыккан татарча 
вәгазь һәм хөтбә җыентыклары да бөтенләй тикшерелмәгән. 
Араларында шигъри әсәрләр булуы да билгеле1. Риза Гали исә 
болай дип яза: «Истанбул вәгыйзьләрнең вәгазьләрене мотлака 
ишетмәле-күрмәледер. Русия вәгыйзьләре илә Төркия вәгыйзьләре 
арасында нә фарк вар идекене кыяс идеп (чагыштырып) аңламалы. 

 Истанбул вәгыйзьләре хакыйкатән, мәдх иделәчәк дәрә-
җәдәдер. Лисанлары гаять фасыйх улып, .... бәгъзеләре һич бер 
динләнмәдән вә сәсләре киселмәдән 3 – 4 сәгать кадәр вәгазь 
идәрләр. Безем Русиядәге вәгыйзьләр кеби, тамак кырып, гарәби 
әлгыйбарәләр укып, вакыт кичермәзләр. 

 Вәгазьләргә махсус һәр җәмигъдә көрсиләр вардыр. Мәзкүр 
көрсиләрә чыкарлар, «Истигъна би Аллаһ ...» дип, беркач аять 
кәлимә илә сөйләмәя башларлар. Бер  нотык  сөйләр кеби сөйләп 
кидәрләр. Һәрбер сөйләдекләре сүзләренә нәтиҗә виреп, аять-
хәдис илә исбат идәрлар. Бәгъзе вәгазьләрендә  муафикъ татлы-
татлы хикәяләр дә нәфел идеп кидәрләр. Һич агъламаячак таш 
кеби кальбле инсанлары билә бәгъзан һөнгер-һөнгер агълатырлар 
вә бәгъзан һич сөенеч килмәячәк кальбләренә... бер сөенеч 
вирерләр ки, сөенечтән бөтен әгъзаләре тетрәр. Әлхасыйль, 
вәгазьләре гаять тәэсирле вәгыйзьләр вардыр»2. 

Истанбулдан Феодосиягә таба кайтыр юлга чыккан хаҗилар, 
түземсезлек белән тизрәк диңгезне кичеп, Рәсәй ярына чыгуны 
хыял итәләр. «Горбәттә» йөреп, никадәр туган илне һәм гаиләләрен 
сагынуларын пароходка утыргач тагын да ныграк хис итәләр. 

1 Вәгазьнамә рисаләсе. – Казан: Кәримевләр, 1909; Вәгазьнамә 
рисаләсе. Ир-атларга һәм хатын-кызларга исме берлән бәян иделгәндер. 
Казан, 1909. 

2 Риза Гали. Хаҗиларга рәфыйк яхуд... Б.16. 
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Хаҗнамә, дини әсәр булудан тыш, әдәби-публицистик яки 
тарихи жанр итеп тә карала ала. Соңгы елларда хаҗнамәләргә 
игътибар артты һәм аларны өйрәнү эше башланды1, дип әйтергә 
була. 

Биремнәр 
1. Хаҗнамә жанрына характеристика бирегез.
2. Татарларда хаҗ тарихы һәм хаҗнамәләрнең әһәмияте турында

сөйләгез. 

1 Альмушев Х. Хадж-наме. Книга о хадже. Путевые заметки. – 
Н.Новгород: Махинур, 2006; Хадж Российских мусульман: сборник путе-
вых заметок о хадже / сост. и ред. И.А.Нуриманов. – Н.Новгород: Медина, 
2008. 
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ЙОМГАК 

Ошбу китап рухи мирасыбызның күләмле катламы булган 
дини һәм тасаувыфи әдәбиятны тикшерү-өйрәнү юнәлешендә 
ясалган бер кечкенә тәҗрибә итеп карала ала. Алга таба әле 
эшлисе дә, эшлисе... Мирасханәләребез, китапханәләребез, 
шөкер, буш түгел. Монда исә, йомгак ясап, кыскача шуны 
әйтергә кирәк: 

1. Төрки-татар дини-суфичыл әдәбияты бар, булган һәм ул бай,
зур. Бу байлыкны халкыбызга – хуҗасына кайтару кирәк. Чөнки 
әлеге әсәрләр халык тарафыннан язылган, аларда халкыбызның иң 
саф һәм самими хисләре, гуманистик карашлары чагылыш тапкан. 
Бүгенге җәмгыятьтә әлеге әдәбиятка ихтыяҗ зур. 

2. Төрки-татар дини-суфичыл әдәбияты – Көнчыгыш мөсел-
ман мәдәниятенең аерылгысыз бер өлеше, аны шул кысаларда, шул 
әдәби-мәдәни традицияләр эчендә өйрәнү-тикшерү тиешле. Шул 
чакта гына фикер, сурәт, сюжет, символика байлыгы бар тулылыгы 
белән аңлашылачак. 

3. Төрки-татар дини-суфичыл әдәбиятының үзәгендә  Алла-
һы Тәгаләгә һәм аның җирдәге илчесе Мөхәммәде рәсүлуллаһка 
карата чиксез тирән һәм эчкерсез мәхәббәт ята. Бу хисне бел-
дерер өчен  Әбү Хәнифә мәзһәбен тоткан төрки-татар язучылары, 
Коръән-и кәримгә, сөннәткә һәм хәдисләргә таянып, бар оста-
лыкларын җигеп иҗат иткәннәр. 

4. Дини-суфичыл әдәбиятка жанрлар төрлелеге хас. Аның
бар жанрлары да бу китапта бирелеп бетмәде. Госманлы төрек 
әдәбиятында дини-тасаувыфи әсәрләрне тикшерүче галимнәр 
(А. Гүзәл, Э. Артун), мәсәлән, эреле-ваклы кырыклап жанр күр-
сәтәләр.  Аларның кайберләре, безнең карашка, бәхәсле. Әмма 
игътибарга лаек төрләр дә аз түгел. Әйтик, безнең китапта ахыр 
заман белән бәйле әсәрләр (кыямәтнамәләр, мәхшәрнамәләр), 
нәсихәтнамәләр һ.б. бөтенләй диярлек телгә алынмады. Шулай ук 
әдәби осталык мәсьәләләре, рифма-кафия, сүз-сурәт чаралары 
һ.б. кебек өлкәләрдә дә эзләнү-табышлар көтелә. 
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КУШЫМТАЛАР 
Нәгът үрнәге 

Шаһе галәм, хуҗаи дөнья вә дин – 
Мостафадыр, рәхмәтин лил галәмин. 
Улмас иде халка андыйн фәйз вөҗүд, 
Заһир улмазды галәмдән бер вөҗүд. 
Булды һәсти пәртәвендән кяинәт, 
Улды шәүкындин мөрәккәб рух зат. 
Җисменә «Ләүләкә», – диде аңа Хак. 
Җаны алмыштыр хакаикътан сабак. 
Мәнбәгъ гайне рисаләт фәйз нур, 
Өммәтә мохтаҗ иде, җәннәт вә хур. – 
Әнбиялардин аны кыйлды гөзин, 
Аңа: «Мәхбүбем…» – диде, сәүде үзен. 
Андан отры улды Галәм хыйлькате. 
Җөмләдән улды анчак васләте. 
Кыйлды йирдән кабе кавәсәйн гәзәр. 

Рәсүлуллаһның тән әгъзаларын сыйфатлау 

Бәс, Рәсүлнең имди сәңа сурәтен  
Әйдәем, нәчә иде шәкле һәйъятен:  
Урта буйлы, камәт әчрә могътадил, –  
Нә озын, нә кыска хөсн эчрә – җәмил.  
Күрекле йөзе – бәдәр улынмыш ай иде, 
Кашлары, сан кем – чатылмыш яй иде.  
Зөлфе зәйн сары иде, нә кара.  
Деше – дөрр сурәт мөзәййән, хөсн ара. 
Күзе кара, керпеге озын иде,  
Әхсәне тәкъвим илә мәүзүн иде.  
Лихъяте кыска иде, әһле тәмиз,  
Күксе, башы, кулы – озын, әй газиз.  
Күмегендән күксенә бер хат хуб,  
Муйе – нәзектән чикелмеш, би гоюб.  
Муены озын, синәсе көн, рәңге ал,  
Агзы хак, теле шәкәр, сүзе бал.  
Карны күксе илә тән иде, бәллү бел,  
Кулы югун; аз иде кулында кыл.  
Аясы киң, озын иде бармагы.  
Дөньяя шад улмаз иде, ни тагы? 
Гизәчәк, эстәер иде ул һомам,  
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Күзе аның йирдә улырды мәдәм.  
Ул тәбәссем әйләюб көләр иде,  
Шад улан да күзләрен йомар иде.  
Гыйльме, хилменә, ниһаять юк иде, 
Каһре аз, лотфы вә рәхме чух иде.  
Холкы – хуе хуб, сәтара зәгыйб,  
Кемсә аның булмады эшендә рәиб 
 Садир андан улмады, һәр гиз хата,  
Эше – юксыллара улмышды гата. 
Һичкеме энҗетмәзде ул Рәсүл.  
Сөйләшерде лотф илә, кем улса ул.  
Эше иде бер – раунакый сәүм, салат. 
Сүзе, дәхи рәмзе – халка могҗизат.  
Хак фәзаил, хак гата итмеш аңа,  
Гакл васфында аның калыр таңа.  
Холкы хубын әңде аның Зөлминән,  
Үттегчөн җәүр-ү-каһр ул үзеңдән. 

Каулүһү  Тәгалә: «Вә иннәкә ләгалә хулукыйн газыйм» 
Жөмлә шәрдән Хак аны дүр әйләде,  
Дәүләтен көффара мәнсур әйләде. 

Каулүһү Тәгалә: «Валлаһу йәгъсыймүкә минән-нас». 
Каулүһү Тәгалә: «Вә йәнсурукәллаһу насра газиза». 

Инс-ү-җенә Хак аны кыйлды Рәсүл,  
Фазл улынды чөн аңа фәргы, ысул.  
Һәр һөнәрдә аны камил кыйлды Хак,  
Һәммә хикмәт берлә фазыл кыйлды Хак. 
Кәнде үзенә аны кыйлды хас хәбиб,  
Хәзрәте мигъраҗ аңа улды насиб.  
Хак диде ки: «Әй, Рәсүл намдар,  
Сәннән отры әйләдем һәр нә ки вар.  
Бәс, аның нурыннан улды көн – мәкян,  
Йирдә, күктә әшикярә ву ниһан.  
Ул пәйгамбәрләр җиһанга килдеге,  
Халка ирсал хөкүмәт кыйлдыгы.  
Хөрмәт илә ул нурындан улдылар,  
Халкара аныңлә гыйззәт булдылар.  
Дөньяда аныңлә булдылар низам,  
Иттеләр дин гыйлһмене андан тәмам. 
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(Кәмран – бәхетле. Һәйъятен – табигый халәтен. Могътадил – уртача. 
Бәдәр улынмыш   ай – тулган ай. Тәкъвим – биредә: үлчәү. Рәиб – шик-
шөбҺә, шикләнү. Низам – закон, кагыйдә) 

Пәйгамбәрне мактау хикәяте 
Һәр кем истәрсә җәһәннәмдән хәлас,  
Мостафа миһрен үзенә итә хас.  
Шаһсувар кабе кавәсәйн – ул торыр,  
Сәрвәре мәйдане кәунәйн – ул торыр.  
Сәрафразе әнбиядыр ул Рәсүл,  
Ки рисаләт мәснәдедер ул кабул.  
Һәр бәладә кем дөруд итсә аңа, 
Нәчә пимар исә, ул Хактан уда.  
Әнбия чөн дәрдә улды мөбтәла,  
Ул дөрүде белделәр дәфгы бәла.  
Итәем аның дөрудөндән хәбәр  
Кем, дөрүд әһленә улмыш могтәбәр.  
Сәҗә әчрә утырырды Мостафа,  
Килде анда бер җәване пөр сафа.  
Ул Рәсүлә чук тәвазыйг әйләде.  
Дәрде хәлен ул дәм аңа сөйләде.  
Диде: «Юк малым, мәнәм гаять фәкыйрь, 
Нидәем бу дәрдә? Дәрман, әй әмир!»  
Аңа диде, бәс, Рәсүл Кәрдан:  
«Кыйлгыл ихлас итүбән сән, әй җәван.  
Сән мәнем сөйлә дөрүдем рузе-шәб,  
Пишә әйлә аны, әй әһле таләб.  
Ул дөрүд улыр юкеш дәрдә дәва,  
Бәрәкәтеннән, сәңа мал бирер һава».  
Ул сүзе чөнки ишетте ул җәван,  
Диде: «Садакать, әй Рәсүл Гаибдан».  
Ул – дөрүд илә үзен шат әйләде,  
Кәндүзенә аны әүрад әйләде.  
Улды һәфтә, аны зикер итте ул,  
Шәһәрдән сәхрая бер көн китте ул.  
Гизәр икән, күрде анда бер хараб.  
Ул – харабта ултырыр түкмәккә аб.  
Су түгәркән, йирдә улды бер шикяф.  
Күрде анда кем, күп акча, би хилаф.  
Акча чөн күрде анда ул җәван,  
Шөкер итүбән Хакка, улды шадман. 
Диде ки: «Кәнҗ ки, булдым мән һәмин». 
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 Калды юксыллык бәласендән әмин.  
Диде: «Ошбу могжизе итте дөруд,  
Гыйбрәтемдә хуш мәңа йитте дөрүд».  
Шат улубән чөн бу сүзе сөйләде  
Үзенә бер төрле дәхи фикер әйләде.  
Кем димеште мәңа ул хәйрелбәшәр:  
«Буласысын һавадан сим-ү-зәр».  
Ошбу – йирдәндер, түгелдер әз һава, 
Моны күтәрмәк мәңа, улмас рәва.  
Бәс, аны хәк илә пәнһан итте ул,  
Кайтып андан өенә, бәс, килде ул.  
Гаурәтенә күрдекен вирде хәбәр,  
Кем, нәчәдер, анда булды сим-ү-зәр.  
Сәр ба сәр ул халыкка анда куйдылар,  
Ул җәмәгать йиюбән һәм туйдылар.  
Күр, нә бәрәкәт вирде Раззакыл гыйбад. 
Канды андан каму һәм улды зыяд,  
Җөмлә шәкрә һәм андин вирделәр,  
Мостафадан быйлә әш чөн күрделәр.  
Мәккәдән үз кавеме аны сөрделәр. –  
Ятлар аны, күр, нәчә күтәрделәр.  
Һәр нәчә мәкр әйләде көффар аңа,  
Итә белмәде берсе чара аңа.  
Һәр кемә ки, яр улыр ул Дадгяр,  
Адәм әмәленнән улмас аңа зарар.  
Гәрчә Мәккә – дар һиҗрәттер аңа,  
Кем Мәдинә дар нөсрәттер аңа.  
Вирделәр яри аңа әнсарилар,  
Мал-җан куюбән, итеп ярилар.  
Мәдх укы, Максуди, ул шака медәм.  
Җөмлә галәм булды чөн андан низам.  
Әмрен аның үзенә яр әйләгел, 
Кауленә җн илә икърар әйләгел.  
Шәргын аның тотса, һәркем – наҗыдыр. 
Ул – сәгадәт әһленең сәр таҗыдыр.  
Монда аның әмрене һәркем тота,  
Шиксез, ул аның мәкаменә йитә.  
Аны сәүмәк безә руз ит, әй Кәрим, –  
Фазл итеп, күстәр сыйрател мөстәкыйм. 

(Шаһсувар – җайдак. Кабе кавәсәйн – ике ук атышы ераклыгы. Кәунәйн – ике 
галәм, ике дөнья. Сәрафразе әнбиядыр – пәйгамбәрләрнең иң бөеге. 
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Дөрүд итсә – табынса. Гыйбад – Аллаһ коллары.Улды зыяд – артып кал-
ды. Дар һиҗрәттер – аерылышу йортыдыр. Дар несрәттер – ярдәм 
йортыдыр). 

Пәйгамбәр мигъраҗына ышанмаучы 
Ул нәби ки, вирде хуш мигъраҗ аңа,  
Хыйльгать итмештер ләгомрүк таҗ аңа.  
Һәркем ул мигъраҗда тотарсә гөман,  
Улмас ул мөнкәр – якыйн, әһле иман. 
Ул Рәсүл эшендә кем шәккяк ула, 
 Калды ул мөшрик, санма пакъ ула.  
Шик китерәнә итәем бер мисал,  
Үзе уграр, һәркем әйләрсә дәгал.  
Кем мәгәр, бер көн, Гали намдар,  
Вәгазь итеп, мөнбәрдә итәрде хәбәр, –  
Васф итәрде Мостафа мигъраҗыны,  
Ля мәкяннең кәгъбәсендә хаҗыны,  
Җиде күктән нәчә ки сәйр итдекен,  
Гаршедән ашып югары үттекен.  
Диде чөнки: «Мән кире килдем, – һаман 
Яттыгым йир эссе иде, бигеман».  
Сөйләр иде ки гаҗәп, тәкъдир илә,  
Шәрх идәрде аять-тәфсир илә.  
Ул җәмәгатьтә вар иде бер җөһүд,  
Күр нә диде, шик итеп кем, ул хәсүд:  
«Йөз мең өйлек юлы, кеше, бер кичә  
Китә бердәм, кайтубән килә нәчә?  
Ошбуңа кем инанадыр би гөман?  
Бу сүзедер Хәйдәрең җөмлә ялан».  
Ул гакылсыз би хәбәр сүз сөйләеп,  
Китте аннан өенә, фикр әйләеп.  
Гаурәтене күрде ки, әйләр камыр,  
Суы аз улмыш, табак үзрә асыр.  
Күргәч аны, диде ул гаурәт мәгәр:  
«Күзә алып, тиз су китер, торма, әр»  
Күзә алып, суя варды ул җөһүд,  
Фикр илә шәк итдекенә, ул хәсүд.  
Суя йиткәч, күзәсене тулдырып   
Куйды. Булакта, каракта, кандырып,  
Теләде, госел итә әһле гөман.  
Керде суя, пакь улырчөн. Ул заман, 
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Күр, нә кодрәт кылды аңа ул Җәләб.  
Могҗиз өчен хикмәт итте ул гаҗәб:  
Чөн чыгарырды ул мөшкәк рәхтене,  
Керде суя, таза кыла тәнене; –  
Үзене бер үзгә йирдә, ул заман,  
Күрде: бер йитмеш кыз улмыш, бигөман. 
Күрдеке юк бер гаҗәп йирдә торыр.  
Бу хәле күреп, янә мәгъмүм улыр. 
Йөзе аның мисле гөл тик, нурбәһар. 
Шәкле күкчәк, чәшме кем гиръян, зар.  
Тәне гөръян, күзе гиръян улмыш ул,  
Үз хәле илә сәрасим улмыш ул.  
Кыз улубән, хәленә хәйран улыр,  
Аглаеб, ул хәлә сәргәрдан улыр.  
Күр, нә хакимдер Ходавәнд газиз, – 
Бер дәм эчрә әйләде угланны кыз.  
Рәхм идүбән, чөнки аны күрде кол,  
Аңа бер рәхтене, ул дәм, бирде ул.  
Бер капу баглана, Хак бер дәхи ачар,  
Нәчә мөшкел эштер, аңа булмая чар.  
Ул кола белдермәде әхвален ул,  
Аглаю ул, шәһрә варды, дил мәлүл.  
Шәһәр әһеле, чөнки аны белделәр,  
Һәр яңадан өстенә җәмгъ улдылар.  
Алды, бәс, ул кызы анда бер хуҗа,  
Кодрәтене күр Ходаның, улды нәчә:  
Бер дәм әчрә, иркәке кылды теше,  
Андан үзгә, кемдер, идән бу әше?  
Улды бу – әр, анда, гаурәт – үзе ул.  
Биш ушагы улды аныңлә, бәллү бел.  
Углан үләндерде вә бирде кызын.  
Күр, сәрәнҗамы аның нулар, кәзин:  
Кем ир илә нәгяһан сүз әйләр ул.  
Варды бер су янына, хәтере мәлүл.  
Янә керде суя, та ки госел итә,  
Юып үзен, кайтып өенә китә.  
Күрде әувәлге булакта кәндүзен.  
Янә, ир улмыш ул, шиксезен.  
Үзе куйдыгы тик рәхте торар.  
Киде рәхте шат улып ул шәрмәсәр.  
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Күзәсене күрде, торыр пөр аб.  
Күтәреп су, варды алып, ба шитаб.  
Гаурәтен күрде янә: әйләр камыр,  
Утырыр, су өчен улмыш мөнтазыйр.  
Күзәне, бәс, вирде ул сәгать аңа.  
Ул гаҗәеп, калды хәйрандан таңа.  
Диде: «Яраб, бу нәчә халәт торыр? 
Бу – якыйндыр, юкса мәгәр әл1 торыр,  
Фикр илә, ул мәсҗңә варды янә.  
Мәҗлес әһеле утырыр күрде янә.  
Мөнбәр үзрә, вәгъз әйтер Хәйдәр һаман,  
Самигъ улмыш ул хадисә мәрдеман.  
Итмәмеш мигъраҗ васфыны тәмам,  
Халка янә аны сөйләр ул һомам,  
Быйлә күргәч аны ул әһле гөман,  
Тойды күңеле: хәйрәт уты якты җан.  
Диде: « Әмәнна вә сәддакна, йа Гали,  
Мәңа гарз әйлә шәһадәт, йа вәли. –  
Шике – салдым, көфре – тәрк әйләдем,  
Гаһд ислама куңеле бәрк әйләдем.  
Һәм Мөхәммәд – хак Рәсүле Кәрдекяр.  
Сән – вәлисән, сән – шир Халикъ, аңа яр». 
Диде Хәйдәр аңа: «Әй гафил фозул, 
Кылмадың исламы мәндән сән кабул.  
Та хәбелдә тугмаенча биш ушак,  
Тоймадың хак, салмадың шәк вә нифак.  
Һәр кемә – үз белдеге улмыш хиҗб.  
Үз кызучыдыр итә аңа газап».  
Бәс, китерде ул җөһуд, ул дәм, иман 
Сидк итеп мигъраҗ, тәрк итте гөман.  
Күрде Хаккы, ул кеше тәрк итте зан, –  
Ул торыр һәр кешея тәүфикъ вирән.  
Һәр эшнең гәр халикы Хактыр, гаян  
Лик кәсебе – бәндәдәндер, би гөман.  
Лик фазылы әр кемә һәмраһ ула,  
Ул хакыйкатһ мәгънәдән әгяһ ула. 
 Әмренә мөнкад улып юлын китә, –  
Кәндүзен ул рәхмәтә лаек итә.  
Тот өмид лотфына, Максуди, аның,  
Таки, фазлы гафу итә җәрмең сәнең. 
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Зәррәчә фазлыннан Аның, һәр кола  
Улса рузи, ул – сәгадәтмәнд ула.  
Лотф итүбән, фазлың әйлә, әй, Гани, 
Нәснә иксәлмәс, ярлыкасаң мәне.  
Гәр улырсә бән фәкыйрә һәм газап,  
Сәңа суд андан нә? Әй, Галиҗәнаб!  
Игътимадым фазлыңа улмыш һәмин 
Юктыр әгъмәлем, сәңа улам гамин. 

(Шәккяк – шикләнүче. Дәгал – алдашу, күз буяу.Ля макяннең – 
АллаҺның4; Күзә – чүлмәк. Горһян – шәрә. Саргәрдан – интеккән, 
хәсрәтле. Рәхтене – киемен. Дил   мәлул – күңеле кайгылы. Пөр аб– су 
тулы. Әл – хыялый күренеш. Тәрк   әйләдем – ташладым. Бәрк   әйләдем – 
беркеттем. Фозул – бәйләнчек). 

* * * 
Мадами ки жан тәндәдер.  
Бел форсатта: бу көн сәндәдер! 

* * * 
Әҗәл килде җиләктәй йәш чагымда.  
Вакытсыз таш куйылды баш йагымда. 

 Каберташ язмалары 

ӘХМӘДБИК (ХIХ йөз азагы – ХХ йөз башы) 

Жәзбәи хак улмайынча, нәйләсен шәйхем мәңа?  
Хак тәгалә бирмәйенчә, нәйләсен шәйхем мәңа?  
Баҗы гъиззәт – даре хакдан, башта дәүләтме кирәк?  
Башта дәүләт булмайынча, нәйләсен шәйхем мәңа?  
Җәрмемез чук, гъөзеремез йук, бер бүлек мәҗримләрез 
Хак гъинайәт итмәйенчә, нәйләсен шәйхем мәңа?..  
Даимән хирсы һәуадыр эшем-көчем мәнем,  
Мин һәуадан кичмәйенчә, нәйләсен шәйхем мәңа? 

ӘХМӘДБИК 
ИЛАҺИ 

Йанар синәм – идәр зари,– мәүләм, рәфгъ әйлә көффари 
Интикам – алладан бары, мәүләм, безә нәзар әйлә,  
Нәзар әйлә: сабыйлары азат әйлә.–  
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Мөхәммәдә өммәт улан кемсә йукдыр билә калан,  
Көффардан интикам алан мөүлөм, безә нәзар әйлә  
Кеме идәр җөүре-җәфа, кеме идәр дүклә сәфа. –  
Шәфкъәт әйләйә Мостафа, мәүләм, безә нәзар әйлә... 
Нәчә шаһлар килде, кичде, – өсләренә декән декде.  
Дөнйадан шәригъәт китде, мәүлөм, безә нәзар әйлә.  
Көффар нәбиләре нитде? Сабыйлары шәһид итде,  
Бу көн нәүбәт безә йитде, мәүлөм, безә нәзар әйлә. 

ИЛАҺИ 
Дәрманиәлем атәшен, гашикъка  
Шөйлә вирәлем атәшен, гашикъка.  
Килсен гашикълар, Болгари йаклар –  
Күзе ачыклар атәшен, гашикъка.  
Синәсе гөрйан, җөгәре бөрйан 
Торма, син дә йан атәшен, гашикъка.  
Шаһым сөбәткяр, бакма бәне зәбар,  
Солтане җәббар, атәшең гашикъка.  
Гъишкың әһле үлмәс, йанмайан белмәс, 
Серен сөйләмәс атәшең гашикъка. 

ИЛАҺИ 
Йөр, сәнең илә Шама кидәлем,  
Анда улан мәкамнары сәйран идәлем. 
Җамигъ Әмийәдә  намаз кыйлалем, –  
Нә гүзәл мокамдыр җамигъ Әмийә! 

Өч манарасы, [бер] берсене кыса; 
 Өч йөз айак мәрдеуаран баса-баса,  
Анда инәчәктер хәзрәти Гайса,  
Нә гүзәл мәкамдыр җамигъ Әмийә! 

Терәге бар садан, өстендә – къәмәр;  
Унбиш терәк – әчендә, мәремәр; 
Анда намаз кыйлган хәзрәти Гъөмәр, – 
Нә гүзәл мәкамдер җамигъ Әмийә! 

Биш йөз пәнҗәрәсе кыйблайа каршы, 
Чыкмыш мәлаикләр сәйр итә гһәршә, 
Аллайа хадимдер анын, нәкъкаше, –  
Нә гүзәл мәкамдыр жамигъ Әмийә! 
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Каимләр кизәр, әлендә фанар;  
Сиксән мен, къәндил – эчендә йанар, 
Анда намаз кылан морада ирәр, –  
Нә гүзәл мәкамдыр җамигъ Әмийә! 

Чыганак: Татар поэзиясе антологиясе: ике томда. – Казан: Татар. кит. 
нәшр., 1992. Т.1. – Б. 221 – 222. 

Кыйссаи хәзрәт-и Имам-и Әгъзам рәхмәтуллаһи галәйһ 

Күрең кадыйр кодрәтең, күрсен диюбән сәнгатен, 
Мостафаның өммәтен, мондагъ шәриф кылды я. 

Юк ирдек, бар әйләде, тән яратты, җан бирде, 
Катрә судыйн безләрне мондагъ шәриф кылды я. 

Күзне бирде күргәли, акыл бирде белгәли. 
Хак ядыны әйгәли, телне янә бирде я. 

Кулны бирде тотгали, аяк бирде йөргәли. 
Нигъмәт бирде йийгәли, шөкер кылсын диде я. 

Ходаеңны белмәс сән, нигә коллык кылмас сән, 
Ата-анаң барчасы кара йиргә керде я. 

Туган адәм анадин,  курык кылмас үлемдин, 
Ошбу йөргән адәмләр валлаһ үләр, диде я. 

Сүз мохтасар кылалы, сүз башыга барале, 
Ядын кыла күрәле үлмәс борын, диде я. 

Борын үткән замандин пәйгамбәрләр соңыдин, 
Бер ир купты Күфәдин, аты Ногъман ирде я. 

Яратты ул бер-ү-бар ярлыкап Изим Җәббар 
Мөҗәррәд ирде үзе, аты Сабит ирде я. 

Арыкда су бар ирде, Сабит тәһарәт кылды, 
Су берлә кызыл алма аку барыр ирде я. 

Сабит алманы күрде, судыйн кулыга алды, 
Ярым алма йийп ирде, күңленә фикер төште я. 
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Нигә йидем алманы, тапсам ирде иясен, 
Бирсәм ирде бәһасен, диюбән куркып торды я. 
Ярымны кулыга алды чәр-багъларны карады, 
Чәһар-багъдин чәр-бага берәр-берәр бакды я. 

Бер багъ эчегә керде, алма кулында ирде, 
Кереп багъ эчрә торды бер ир каршы кылды я. 

Сәлам бирде бу егет ошбу кешене күргәч, 
Кулыңдагы уш алма безнең алма, диде я. 

Алманы алып сез, бездин бирөхсәт йийеп сез, 
Ахирәтдә җәзасын хуб бирүрсез, диде я. 

Егет әйде: килеп мән, сезне эстәп йөреп мән. 
Ахирәтдин куркып мән хәзер биргүм, диде я. 

Ул ир егетне күрде, габид икәнен белде, 
Кызы һәм бар ирде сахибҗәмал ирде я. 

Ул ир әйде: сүзем бар, өемдә бер кызым бар, 
Ошбу кызымны алсаң, разый булай, диде я. 

Сүзләгәли теле юк, күреп йөрер күзе юк, 
Аякы һәм кулы юк, кызым мондагъ, диде я. 

Бу кызымны алмасаң, мәни разый кыйлмасаң, 
Ярым алма җәзасын сәндин алгым, диде я. 

Алай дисә, кызыны алып ни кылсун аны, 
Ярым алма йийгәндин илаҗ тапмас, диде я. 

Сүзләр сүзе юк булса, күрер күзе юк булса, 
Аяк-кулы юк булса, миңа мөшкел, диде я. 

Һәр ни булсам булаен, бу кызыны алаен, 
Ахирәт газабыны монда тартай диде я. 

Кабул кылды сүзене, алмак булды кызыны, 
Ахирәт газабыдин котылаен, диде я. 
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Хуш вакыт булды атасы, разый булды анасы, 
Туйлар кылып никяхын ул заманы алды я. 

Хатынлар йыйлдылар, өйгә түшәк салдылар, 
Кызны алып килделәр, ошбу егет күрде я. 

Күргәч аны сискәнде, качып тышкары чыкты, 
Үзгә килтереп кызны мизаһ кылур, диде я. 

Әйдер егет: нитәр сез, безне мизаһ итәрсез, 
Безгә дигән кызыңыз бу имәстүр, диде я. 

Күзе һәм юк, теле юк, аякы һәм кулы юк, 
Мондагъ килүр хале юк, белермесүз, диде я. 

Хатынлар күп килделәр, каһкяһ улып көлделәр, 
Ошбу торур кызымыз, безгә инан, диде я. 

Агъзы дисәң, агъзы бар, күзе дисәң, күзе бар, 
Аять-хәдис сүзе бар, мондагъ ирүр, диде я. 

Егет күрде кызыны, тәрс үгүрде йөзене, 
Ялганчыдыр атасы, кызын алмам, диде я. 

Килде кызның атасы, юктыр сүзем хатасы, 
Ата бергә анасы килеп гозрен әйде я. 

Теле юктыр дигәнем, гайбәт сүзен кылмады, 
Хак ядыны куймады, телдин мөдам, диде я. 

Күзе юктыр дигәнем, на-мәхрәмне күрмәде, 
Хәтме-Коръәндин үзгә назар кылмас, диде я. 

Кулы юктыр дигәнем, кеше хакын алмады, 
Аягы юктыр дигәнем, яман эшкә йөрмәде. 

Егет моны ишетте, серне күңлегә тотты, 
Бу сүз егет күңлендә андагъ макъбул булды я. 

Егет кызга кушылды, йепәк булып ашылды. 
Күңелләре кайнабән ул дәм арам тапты я. 
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Берничә көн үтептер, кыз хамилә булыпдыр, 
Эчендәке хамилә бер ир угыл булды я. 

Угъланга туй кылдылар, күп халаек килделәр, 
Бу угъланның атыны Ногъман булсын, диде я. 

Угълан алтыга керде, илтеп мәктәбкә бирде, 
Һәр көн муллага барып укып килер ирде я. 

Бер падишаһ бар ирде, ошбу шәһәрдә ирде, 
Падишаһ худ хатынга мизаһ такый кылды я. 

Хәзел бер сүз әйде, бер заман ук уйнады, 
Хатын падишаһка: син җәһәннәми, диде я. 

Падишаһ әйде, нидер сән, сүзне белмәс әйтерсән, 
Мин җәһәннәми булсам, син талак бул, диде я. 

Галимнәрне йийдырды, риваять бармы, диде, 
Өч көн-кичә тапмасаң, үләр сезләр, диде я. 

Ногъман ул дәм сорады, нигә егълар сез диде, 
Мулла әйде: әй угълан, тик ултыргыл диде я. 

Ногъман кайтадан сорады: нигә егълар сез? 
Өч көн булды пәришан булыптыр сез, диде я. 

Мулла әйде: әй угълан, мөшкел төште бел рәван, 
Падишаһка бер риваять тапмайдырмыз, диде я. 

Хатыны ханга әйтептер: син җәһәннәми диптер, 
Мин җәһәннәми булсам, син талак бул, диде я. 

Монча нигә егъларсез, ханга мәни илтең сез, 
Ошбу сүзнең җәвабын мин бирәем, диде я. 

Мулла әйде: барайын, галимләргә әйтәйен, 
Бу сүзеңне галимнәр хуш күрерләр, диде я. 

Мулла барды галимгә, галим килде угъланга 
Угълан имәсдер безгә дәүләт булгай, диде я. 
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Бу угъланны алдылар, ханга алып бардылар, 
Галимнәргә хан әйде, таптыңызмы, диде я. 

Әй падшаһым, тапыпмыз, монда алып килепмез, 
Ошбу угълан риваять мин бирәем, диде я. 

Падшаһ тәхет утырды, кечек угъланны күрде, 
Алты яшәр яшь угълан җәвап бирмәс, диде я. 

Угълан әйде: әй солтан, тәхет тотыңыз рәван, 
Тәхт өстедә ултырып җәвап биргүм, диде я. 

Тәхтедә сез ултырып бездин сөаль сорсаңыз, 
Җәвап бирсәк без монда, гөнаһкяр сез, диде я. 

Падшаһ тәхтедән төште, угълан тәхет үзрә менде, 
Сөалеңә ярашу җавап биргүм, диде я. 

Падшаһ тәхтедән төште, кулын куштырып торды, 
Сорды андин сөален, сүзне тәмам кылды я. 

Куркармысыз Тәңредин мондагъ яман эшләрдин, 
Кайтармысыз зарардин, диюбән җәвап бирде я. 

Падшаһ әйде, әй ботам, бар ирде мәниң атам, 
Ул атамның еш кына зәгыйфе бар ирде я. 

Бер кичә аңа бардым, барып янында тордым, 
Ул кичә мин фигълемдин кайтып ирдем, диде я. 

Аять кәлимәсе (79 сүрә, 1 аять) укыды, мәгънәсене белдерде, 
Һәфтәгене куйнындан алып җәвап бирде я. 

...Сезгә җәһәннәм булмас, ханым һәм талак булмас, 
Риваятьнең мәгънәсе мондагъ торыр, диде я. 

Гөруһ-гөруһ галимләр, хан янында казыйлар. 
Олугъ-кечек халаек таң гаҗәеп калды я. 

Ошбу угълан ир булыр, ир эчендә шир булыр, 
Алты яшәр угъланның исме Әгъзам булды я. 
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Риваятен белдерде, халыкның күңелен тындырды, 
Имам-и Әгъзам ат куйды ошбу йирдә әйде я. 

Атасы һәм бардылар, сәвинчләр алдылар, 
Алты яшәр угъланың Әгъзам булды, диде я. 

Әйде ул дәм атасы, зәгыйфәләр анасы, 
Ярым алма шомлыгы алты яшькә куйды я. 

Ярым алма йиймәсә, ата шомлык кылмаса, 
Өч яшендә бу угълан Әгъзам булыр, диде я. 

Динемезнең яругы, имамларның олугы, 
Мөэминләрнең мәзһәбе Имам Әгъзам булды я. 

Бу имамлар булмаса, моны безгә әйтмәсә, 
Юлны белмәс мөэминләр каян барыр, диде я. 

Мөхәммәдкә өммәт бул, мәзһәб Имам Әгъзам бул, 
Ошбу торыр хаклык юл, мөэминләр юл тапты я. 

Гашыйк булсаң, оема, нәфсең юлыга кермә, 
Шәйтан сүзегә кермә нәфсең үлсен, диде я. 

Тәмам булды бу кыйсса, китте күңелдән гошша 
Күңлем эчедә гошша, күзем гөрьян, диде я. 

Нәзым кылдым мин гариби ирәнләргә ялварып, 
Ирәнләрнең рухыдин мәңа мәдәд булды я. 

Пәс, газизләр, пәс атам, юкдыр сүземдә хатам, 
Бу кыйсса булды тәмам, Кол Хуҗа Әхмәд әйде я. 

(Катрә – тамчы. Йиеп – ашап.  Бирөхсәт – рөхсәтсез. Илаҗ – дәва. Мизаһ – 
шаяру, көлке. 
Тәрс – кире, тискәре. Хамилә – авырлы, йөкле. Пәришан – хәсрәтле, 
кайгылы). 

Чыганак: Ярым алма кыйссасы. – Казан. Басылган елы билгесез. 
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Багышлаулар1 

Коръән багышлау 

I. Йә, Раббем! Безнең шушы мөбарәк сәгатьтә үзеңнең 
ризалыгың өчен укыган аятьләрнең савабын пәйгамбәребез 
Мөхәммәд галәйһиәссәламнең рухына һәм аның сәхәбәләренең 
һәм каумының рухына, барлык рәсүлләрнең һәм пәйгамбәр-
ләрнең рухына, мөэмин-мөселман булган ирләрнең вә хатын-
нарның рухына, аларның терек булганнарына да һәм үлгәннәренә 
дә, ата-аналарыбызның, әби-бабаларыбызның рухына һәм барлык 
остазларыбызның, мөселман булган башка барлык якын 
кардәшләребезнең рухына ирештерсәң иде! Амин. 

Йә, Раббем! Бу укылган Коръәнне, җитешмәгән урыннары 
булса, җитештереп, үзеңнең рәхмәтең белән бездән кабул итсәң 
иде! Амин. 

Йә, Раббем! Рәхмәтләр кыйлгучыларның рәхмәтләрен кабул 
итеп алучы һәм аларга үзеңнең рәхмәтләреңне кыйлгучы раббәнә, 
син генә. Раббәнә, синнән башка олуг зат юктыр, бары тик син 
генә. 

Коръән ашы мәҗлесендә,  
Коръән укыганнан соң багышлау 
I. Бисмилләһир рәхман ир рахим! 
Йә, раббем! Үзеңнең ризалыгың өчен укылган ошбу кәлями 

шәрифне кимчелекләре вә хаталарын, үзеңнең зур рәхмәтең белән 
гафу итеп, үзең дөресләп кабул итсәң иде. Кәлями шәрифне 
укудан (әҗер) хасыйл әҗер савапларны. Барча галәмгә рәхмәт 
өчен җибәрелмеш пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа Саллаллаһу 
галәйһивәссәламнең рухы шәрифләренә багышладым. Шулай ук 
атабыз Адәм галәйһиәссәлам белән анабыз Һәүа Разыәлләһе 
ганһенең рух шәрифләренә багышладым. Атабыз Адәм галәй-
һиәссәлам белән пәйгамбәребезнең, пәйгамбәребез Мөхәммәд 
галәйһиәссәламнең әһли бәйтенә (гаиләсенә), сәхәбәләре барча 

1 Кушымтада бирелгән багышлау текстлары Алабуга дәүләт 
педагогия университеты доценты Зәйнуллина Әлфия Хәммат кызының 
шәхси архивыннан алынды. Ярдәме өчен Әлфия ханымга тирән 
рәхмәтебезне белдерәбез. Текстлар орфография кагыйдәләренә туры 
китерелмәде, сөйләүченең тел үзенчәлекләре сакланды. 
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булган әнбия вә әүлияләрнең, барча чәһриярларның рухы 
шәрифенә багышладым. Шулай ук хаслап багышладым мәрхүм-
мәрхүмә әни-әтиләребезнең, әби-бабайларыбызның, кайната-
кайналарыбызның, ир туганнарыбыз, кыз туганнарыбыз, мөслим-
мөслимәләрнең, остазларыбызның, дога кылышыйк дип сүз куш-
кан әрвахларның, бездән дога өмет иткән дин кардәшләребезнең 
рухларына багышладым. Җәмигы әрвахларның рух шәрифләренә 
ирештереп, рухларына шат кылсаң иде, булган гөнаһларның, 
хаталарын гафу кылып, изге җаннардан итеп, кабер газапларын 
күтәрсәң иде, каберләрен нурлы кылып, бәндәчелек белән кылган 
гөнаһларын ярлыкасаң иде, иманнарын юлдаш кылып, ахыр 
урыннарын җәннәттә кылсаң иде. Бу рәвешчә, бу сәгатьтә безне 
ошбу мәҗлескә җыйган, ошбу йорт хуҗаларының дога өмет 
иткән җәмигы әрвахларына, әби-бабайларына, әни-әтиләренә, 
хәләл җефетләренең, кайната-кайналарының, ир туганнарының, 
кыз туганнарының, ошбу йорт нигезеннән дога өмет иткән 
җәмигы әрвахларының рух шәрифләренә багышладым. Рух-
ларын шат кылып, каберләрен нурлы кылсаң иде, белеп кылган, 
белми кылган, хаталык белән кылган гөнаһларын ярлыкасаң иде, 
ошбу йорт хуҗаларыннан разый кылсаң иде. 

Йә, раббем! Бу йортка хәерле гомер бир. Балаларына, 
балаларының балаларына миһербан-шәфкать насыйп итеп, кар-
тайган көннәрдә үзләренә шәфәгатче булып, үзләреннән соң коръән 
юлы белән яши торган, ислам кануннарын дәвам иттереп, биш 
вакыт намаз укучылар булырга насыйп ит. Ошбу мәҗлескә үзеңнең 
рәхмәтеңне өмет итеп килгән, догага кул күтәреп утырган дин 
кардәшләребездән дога өмет иткән әби-бабайларына, әни-әти-
ләренә, кайната-кайнаналарына, дога өмет иткән җәмигы әрвах-
ларына, укыган догаларыбызны ирештереп, рухларын шат кылсаң 
иде, кабер газапларын күтәреп гөнаһларын гафу итсәң иде. 

Ошбу укыган кәлям шәриф хакы хөрмәтенә, барыбызны 
изге теләкләребезгә ирештереп, төрле бәла вә казалардан имин 
кылсаң иде, хәерле сәламәтлекләр насыйп итеп, изге теләкләргә 
ирештерсәң иде. Коръән нуры белән җөмләбезнең кара калеб-
ләребезне нурлы кылсаң иде.  

Йә, раббем! Бу хәерле эшләрне, барчабыз хакында рәхмә-
теңә ирешергә һәм җәннәткә керергә насыйп итсәң иде. Амин. 
(Чаллыда яшәүче Чистай районы Каргалы авылында туып-үскән 
Хөснуллина Галиядән язып алынды).  
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II. Бөтен Галәмнең бөек Раббысы булган бер Аллаһу
тәгаләм! Сиңа безнең ихлас йөрәкләребездән чыккан санаусыз 
мактау сәламнәребез булса иде. Һәм шушы галәмгә, безгә рәхмәт 
итеп җибәрелгән безнең пигамбәребез Мөхәммәд Мостафа 
саллаллаһу галәйһиәссәламнең рухлары шәрифләренә һәм аның 
сәхәбәләренә салават вә сәламнәребез булса иде. Амин. 

Йә Раббым! Шушы хөрмәтле кәлями шәрифтән укылган 
Коръән аятьләреннән хасил булган әҗер вә савапларны сөекле 
булган пигамбәребез Хак рәсүлең Мөхәммәд Мостафа саллал-
лаһу галәйһиәссәламнең рухына ирештереп, без газиз өммәт-
ләреңә, кыямәт көнендә, мәхшәр мәйданында, хисап көнендә 
пигамбәребезнең шәфәгатьләрен насыйп әйләсәң иде. Амин. 

 Шулай ук әҗер вә савапларын сөекле пигамбәребезнең 
гаиләсенең һәм якыннарының, сәхәбәләренең рухына ирештерсәң 
идең. Атабыз Адәм галәйһиәссәламнән алып бүгенге көнгә кадәр 
дөньяга килеп киткән җәмигы пигамбәрләрнең, сәхәбәләрнең, 
шәһәриярләрнең, әнбия-мүрсәлимнәрнең, әүлияләрнең, заһид-
ләрнең, габидләрнең, табгы-табигыйннарның, шәһидларның, 
остазларыбызның рухларына ирештерсәң иде. 

Йә Раббым! Бөтен җир йөзендәге, нәселләре киселеп, дога 
кылучылары калмаган, безләрдән дога өмет итүче әби-бабай-
ларыбыз һәм мөэмин-мөселман кардәшләребезнең рухларына 
ирештерсәң иде. Амин. 

Ий Раббым! Мәетләребезнең дә, исәннәребезнең дә дөньяда 
яшәгәндә бәндәчелек белән, белеп вә белмичә кылган гөнаһ-
ларыбызны, көферлекләребезне, кимчелек хаталарыбызны кичер-
сәң иде. Амин. 

Ий Раббым! Үзеңнең ризалыгың өчен кылган изге гамәл-
ләребезне, укыган намазларыбызны, тоткан уразаларыбызны, 
биргән садакаларыбызны, чалган корбаннарыбызны кабул кы-
лып, үзеңнең фазыл вә рәхмәтеңә, дөнья вә ахирәт ирешүне 
насыйп әйләсәң иде. Амин. 

Ий Раббым! Исәннәребезгә бу дөньяда яшәгәндә, калган 
гомерләребезне, Ислам һәм Коръән юлында булып, үзеңнең 
хикмәтле булган коръән хөкеме белән кушканнарыңны үтәп, 
тыйганнарыңнан тыелып, дин ислам юлында гамәлләребезне 
кылып яшәүләребезне насыйп итсәң иде. Амин, Илаһым. 

Ий Раббым! Үз араларыбызга, семьяларыбызга һәм газиз 
бабаларыбызга, тигезлек һәм тынычлык биреп, мәхәббәт һәм 
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мәрхәмәт белән яшәргә насыйп ит. Җаннарыбызга, тәннәребезгә 
тынычлык, исәнлек, сабырлыклар бир. Авыруларыбызга шифа 
биреп, күрер күзләребезне якты-нурлы кылып, бәхет, тәүфыйк, 
рәхим-шәфкатьле, иманлы булып яшәргә насыйп ит. 

Ий Раббым! Үзебезне дә, якыннарыбызны да, газиз балала-
рыбызны да бәла-казалардан, хак-нахак булган бәлаләрдән, 
көферлектән, горурлыктан, саранлыктан, ялкаулыктан, гайбәт 
сөйләүдән, хөсетлектән, ямьсез булган халыктан, ширек катудан, 
фәкыйрьлектән, монафыйлыктан, фасыйклыктан, яман күзләрдән 
һәм гомумән бөтен начар гадәтләрдән безне үзең сакласаң иде. 
Амин. 

Безнең өчен иң кадерле булган иманыбыздан аерма. Ий Раб-
бым! Әҗәл вакытларыбыз җиткәч әҗәлләребезгә сабырлык 
вә җиңеллек бир. Тәннәребездән җаннарыбыз аерылганда тел 
вә калебләребездән лә иләһи илләллаһү Мөхәммәдеррасулуллаһ 
саллаллаһу галәйһиәссәлам кәлимәсен әйтеп, тулы иманыбыз 
белән мөэмин-мөселман булып, үз каршыңа якты йөз белән 
кайтып, үзеңнән вәгъдә иткән югары җәннәтләреңә, ризалыгыңа 
ирешергә һәммәбезгә насыйп ит. Амин. 

 Үлеп кабергә кергәч тә рәхмәт фәрештәләре каршы алса 
иде. Сорауга җавапларыбызны җиңеллек белән бирергә насыйп 
итсәң иде. Дөнья газапларыннан, кабер, кыямәт, җәһәннәм газап-
ларыннан үзең сакла. Амин. 

Ий Раббым! Коръәнне безгә дөньяда иптәш кыл, кабердә дус 
кыл, җәннәткә юлдаш кыл, җәһәннәмгә каршы пәрдә кыл. Син 
безне ишетүче һәм безнең күңелләребезне үзең генә белүче. 
Шиксез сиңа тиңдәш юк, син генә көч кодрәт ияседер, син һәр 
эшне үзең мәслихәт кылучыдыр. Амин. 

Әссәламәгаләйкем вә рәхмәтуллаһ вә бәрәкәтүһү. 
(Багышлау  Актаныш районы Усы авылында яшәүче Камалова Кәримә 
Гәрәй кызыннан язып алынды).  

Әрвахларга дога кылу 
Бисмилләһ-ир-рәхман-ир-рахим! 
 Илаһи багышладым, Раббым. Үзеңнең ризалыгың өчен, 

ошбу укылмыш кәлям шәрифләрдә хасил булган әҗер савап-
ларны, хаталыкларын, кимчелекләрен гафу иткән хәлдә киң 
рәхмәтең илә кабул итсәң икән. 
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Ошбу укылмыш кәлям шәрифләрдә булган әҗер савапларны 
хаслап дога кылабыз. Барча галәмгә рәхмәт өчен җибәрелмеш 
безнең пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа саллаллаһу галәй-
һиәссәламнең рухлары шәрифләренә һәм дә аның әһле әүлия-
дларының рухлары шәрифләренә ирештерсәң иде. 

 Һәм дә атабыз Адәм илә анабыз Һава Разый Аллаһу 
ганһеләренең рухлары шәрифләренә ирештерсәң иде. 

 Һәм дә газиз әнкәемнең, газиз әткәемнең, кадерле кайна-
намның, кадерле кайнатамның рухлары шәрифләренә ирештер. 
Һәм дә кадерле кыз туганнарымның, кадерле ир туганнарымның 
... рухлары шәрифләренә ирештерсәң иде. Һәм дә өсләребездә 
хаклары булган, гайбәтләренә төшкән әрвахларның рухлары 
шәрифләренә ирештерсәң иде. 

Раббым! Ошбу укылмыш кәлям шәрифләренең хакы хөр-
мәтенә һәр гөнаһларыбызны ярлыка. Дөньяви, ахирәви изге 
морадларыбызга ирешергә насыйп ит. Кабергә барып кергәндә 
рәхмәт фәрештәләре каршыласа иде.  

Әй, Раббымыз, безгә дөньяда да, ахирәттә дә изге 
нигъмәтләр биргел. Вә һәм безне җәһәннәт газабыннан саклагыл. 

Бу багышлауны вакытың булса һәрбер намаз артыннан 
укырга ярый.  

(Багышлау Сарман районы Чураш авылында яшәүче 89 яшьлек, 
«Намус» мәчетенең имам-хатибы Ибраһимов Габделхак Ибраһим 
улыннан язып алынды). 

Сәдакаларга дога кылу 
Йә раббым! Үзеңнең ризалыгыңны, пәйгамбәребез Мөхәм-

мәт галәйһиәссәламнең шәфагәтен өмет итеп, бу бәндәләрнең 
биргән сәдакаларын үзеңнең зур рәхмәтең белән кабул итсәң иде. 

Үзеңнең зур рәхмәтең белән садака бирүчеләрдән дога өмет 
иткән җәмигы әрвахларына ирештереп рухларын шат кылсаң иде. 

 Йә раббым! Бу сәдаканы бирүче ... кызын, үзеңнең 
рәхмәтең белән кабул итеп, аңа хәерле гомер, хәләл ризыклар 
биреп, хауф хәтәрдән имин кылсаң иде.  
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Йә раббым! Ошбу сәдака бирүченең гөнаһларын гафу 
кылсаң иде, вә дәхи аларның малларын артырып, хәерле мәх-
сүдләренә ирештерсәң иде. 

Раббәнә әтинә фиддуньйә хәсәнәтәү үәфил әхыйрати хәсә-
нәтәү үә кыйнә гәзәббәннәр. 

 (Башкортстан республикасының Илеш районы Югары Манчар авылында 
яшәүче 89 яшьлек Ситдыйкова Фәүзия әбидән язып алынды). 

Яңа өйгә күчкәннән соң укыла торган багышлау 
Бисмилләһ-ир-рәхман-ир-рахим! 
Илаһи багышладым, Раббым. Үзеңнең ризалыгың өчен ошбу 

укылмыш кәлям шәрифләрдә хасил булган әҗер савапларны, 
хаталыкларын, кимчелекләрен гафу иткән хәлдә киң рәхмәтең 
илә кабул иткәй идең.  

Ошбу укылмыш кәлям шәрифләрдә булган әҗер савапларны 
хаслап дога кылабыз. Барча галәмгә рәхмәт өчен җибәрелмеш 
безнең пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа саллалаһу галәй-
һиәссәламнең рухлары шәрифләренә һәм дә аның әһле әүляд-
ларының рухлары шәрифләренә ирештергәй идең.    

Һәм дә атабыз Адәм илә анабыз Һәүа Разый Аллалаһу 
ганһеләренең рухлары шәрифләренә ирештергәй идең. 

Һәм дә атабыз Адәм  галәйһиәссәламнән алып, хәзерге көн-
гәчә җир йөзенә килеп киткән барча пәйгамбәребезнең, барча 
габидләребезнең, барча заһидләребезнең, барча остазларыбыз-
ның, барча мәшаихларыбызның, һәм дә барча тәбгы-табигыйн-
нарыбызның, һәм дә барча әби-бабаларыбызның рухлары шәриф-
ләренә ирештергәй идең. 

 Һәм дә газиз әнкәемнең, газиз әткәемнең, кадерле кайна-
намның, кадерле кайнатамның рухлары шәрифләренә ирештер. 

 Һәм дә кадерле кыз туганнарымның, кадерле ир туган-
нарымның рухлары шәрифләренә ирештергәй идең. 

 Һәм дә өсләребездә хаклары булган, гыйбадәтләренә 
төшкән әрвахларның рухлары шәрифләренә ирештергәй идең.  

Раббым, рухларын шат кылып, гөнаһларын ярлыкагай идең. 
Амин. 

Яңа өй нигезенең тынычлыгын, ныклыгын, куанычын 
насыйп ит, Аллам. Шушы нигездә киң ризык, киң дәүләт, нигъ-
мәт гамәл гыйбадәт кылып яшәргә насыйп илә. Җаннарыбызга 
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тынычлык, ризыбызга бәрәкәт, малларыбызга үрчеш бир, насыйп 
кыл. Бәла-казалардан, ут-казаларыннан, табигать-казаларыннан, 
нахак сүзләрдән, суд бәлаләреннән, дошманнардан үзең сакла, йә 
Раббым.  

Рәхмәт фәрештәләреңне үзең җибәр, Ходаем. Бәндәләргә 
бәндә итмә, шайтаннарга җар итмә, дошманнарга дучар итмә, 
көферләргә тоткын итмә, Ходаем.  

Йә, Раббым, үзеңнең барлыгыңа, берлегеңә ышанып, гамәл-
гыйбадәт белән әйткәннәрне үткән тыелганнардан тыелып яшәргә 
насыйп ит. Калебебезне иманлы ит. Амин. 

(Тукай районы Түбән Суык-Су авылында  яшәүче 72 яшьлек 
Гыйләҗиева Гандәлиф ападан язылып алынды). 

Яңа өйләнгән парларга никах багышлавы 
Бисмилләһ-ир-рәхман-ир-рахим! 
Илаһи багышладым, Раббым. Үзеңнең ризалыгың өчен ошбу 

укылмыш кәлям шәрифләрдә хасил булган әҗер савапларны, 
хаталыкларын, кимчелекләрен гафу иткән хәлдә киң рәхмәтең 
илә кабул иткәй идең.  

Ошбу укылмыш кәлям шәрифләрдә булган әҗер савапларны 
хаслап, дога кылабыз. Барча галәмгә рәхмәт өчен җибәрелмеш 
безнең пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа саллалаһу галәй-
һиәссәламнең рухлары шәрифләренә һәм дә аның әһле әүляд-
ларының рухлары шәрифләренә ирештергәй идең.    

Һәм дә атабыз Адәм илә анабыз Һәүа Разый Аллалаһу 
ганһеләренең рухлары шәрифләренә ирештергәй идең.  

Һәм дә атабыз Адәм галәйһивәссәламнән алып, хәзерге көн-
гәчә җир йөзенә килеп киткән барча пәйгамбәребезнең, барча 
габидләребезнең, барча заһидләребезнең, барча остазларыбыз-
ның, барча мәшаихларыбызның һәм дә барча тәбгы табигыйн-
нарыбызның, һәм дә барча әби-бабаларыбызның рухлары шәриф-
ләренә ирештергәй идең. 

 Һәм дә газиз әнкәемнең, газиз әткәемнең, кадерле кайна-
намның, кадерле кайнатамның рухлары шәрифләренә ирештер. 

 Һәм дә кадерле кыз туганнарымның, кадерле ир туган-
нарымның рухлары шәрифләренә ирештергәй идең. 

 Һәм дә өсләребездә хаклары булган, гыйбадәтләренә төш-
кән әрвахларның рухлары шәрифләренә ирештергәй идең.  

Раббым, рухларын шат кылып, гөнаһларын ярлыкагай идең. 
Амин. 
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Яңа өй нигезенең тынычлыгын, ныклыгын, куанычын 
насыйп ит, Аллам. Шушы нигездә киң ризык, киң дәүләт, нигъ-
мәт гамәл гыйбадәт кылып яшәргә насыйп илә. Җаннарыбызга 
тынычлык, ризыбызга бәрәкәт, малларыбызга үрсеш бир, насыйп 
кыл. Бәла-казалардан, ут-казаларыннан, табигатъ-казаларыннан, 
нахак сүзләрдән, суд бәлаләреннән, дошманнардан үзең сакла,             
йә Раббым.  

Рәхмәт фәрештәләрең үзең җибәр, Ходаем. Бәндәләргә бән-
дә итмә, шайтаннарга җар итмә, дошманнарга дучар итмә, көфер-
ләргә тоткын итмә, Ходаем.  

Йә, Раббым, үзеңнең барлыгыңа, берлегеңә ышанып гамәл-
гыйбадәт белән әйткәннәрне үткән тыелганнардан тыелып яшәргә 
насыйп ит. Калебезне иманлы ит. Амин. 

Бу яшь парларга тигез мәхәббәт, Йосыф вә Зөләйха мәхәб-
бәтен насыйп ит, Ходаем. Ике як ата-анага да тигезлек күрсәтеп, 
тигез канат белән гомер кичерергә, бер-береңне хөрмәт итеп, ата-
анага киңәш итеп яшәргә насыйп ит, йә Раббым. Амин.  

 
(Бу багышлау да Тукай районы Түбән Суык-Су авылында яшәүче 72 яшь-
лек Гыйләҗиева Гәндәлиф ападан язылып алынды). 

 
 

Хәер биргәч әйтелә торган багышлау 
 

Аллаһы Тәгаләнең ризалыгы өчен Мөхәммәд саллалаһи 
галәйһи вәссәлам рухларына багышлыймын. Атабыз Адәм, 
анабыз Һава, рәсүле Әкрәм, хәзрәтебез Хуҗа Насретдин рухына, 
остазларыбыз рухына, зиарат әһелләренә, оҗмах әһелләренә, 
әнбияләргә, әүлияләргә, җиде газизләргә. Хуҗа Баһаветдин 
рухына, Зәңги бабалар рухына, Сөләйман рухына, су әһелләренә, 
җир әһелләренә. Хәдичә разый аллаһы ганһе рухына. 4 шәһри 
ярларга, 28 пәйгамбәрләргә, 99 мөшерикләргә, 360 гәйб 
ирәннәргә. Мөэмин булган ирләргә,  мөэмин булган хатыннарга. 
4 рух уттан сакласын: иң элек яшен утыннан, берсе мылтык 
утынннан, берсе тәмуг утыннан, берсе дөнья утыннан. Җир 
әһелләре өчен, су әһелләре өчен, күк әһелләре өчен. Химмим 
исемле этләргә, Хораем атлы еланнарга багышлыймын. 
Мәгърибтән алып Мәшрикъкә булганнарга, ике якта булган әби-
бабамнарга, әткәм белән әнкәм рухларына багышлыймын. Каен 
әтәмә, каен әнәмә рухларына багышлыймын.  
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Үле булган ир туганнарыма, үле булган кыз туганнарыма 
рухларына багышлыймын. Үле булган балаларыма, үле булган 
кыз балаларымның ризыклары өчен багышлыймын.  

Үземнең кендек әбиемә, хуҗамның кендек әбисенә, бала-
ларның кендек әбиләренә, хәрдәш рухларыма, зират рухларыма, 
миннән өмет итеп ятучы рухларга. Һәр баласына аерым-аерым 
багышлыймын. Мөхәммәтебезнең әтисе Габдулла, әнисе Әминә 
рухына багышлыймын. Хәсән разый аллаһы гәнһе рухына, 
Хөсәен разый аллаһы гәнһе рухына, Фатыйма разый аллаһы гәнһе 
рухына багышлыймын. Барачак урыннарыбызга багышлыймын. 
Аллам кабул ит. Кабул итүче дә үзең, гафу итүче дә үзең.                        
И Аллам, гафу ит, кабул ит. Амин.  

 

(Багышлау Әгерҗе районы Ямурза авылында яшәүче 63 яшьлек 
Сабирҗанова Мәүлихә әбидән язып алынды). 
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РЕЗЮМЕ 

В книге впервые исследуется татарская религиозно-
суфийская литература, которая широко представлена в библиоте-
ках гг. Казани, Москвы, Петербурга, но до сих не была изучена. 
Религиозно-суфийская литература условно подразделяется на три 
большие группы: 

1) стихотворные произведения, предназначенные для возве-
личивания Всевышнего – таухиды; 

2) произведения, посвященные Пророку Мухаммеду (сгс):
на’т-и шериф, сиратен-наби, маулид, ми‘раджия, хилйа, шама-
иль, кыссасел-анбия (истории пророков). 

3) произведения, связанные с религиозно-суфийским куль-
том, народными традициями: дога, багышлау (молитвы и их по-
священия), мадхия (ода), марсия (элегия), рамазания (стихотвор-
ные произведения, посвященные месяцу Рамазан), мунаджаты  
(фольклорные лирические произведения, обращенные Аллаху, 
пророкам, святым), силсилянаме (документы, доказывающие ду-
ховную преемственность суфиев), хаджнаме (путевые записки 
паломников) и т.д. 

При анализе этих и других произведений исследуются их 
жанровая специфика, каноничность, средства художественного 
выражения,  аналогии с арабо-, персоязычной литературой. 

В приложениях приводятся образцы из устнопоэтической 
и письменной литературы, относящиеся  к указанным жанрам. 

Учебное пособие адресуется студентам и преподавателям 
филологических факультетов университетов и широкой  
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