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Теманың актуальлеге 

         Су – тереклек итү өчен кирәк булган һава, яктылык, җылылык һәм азык кебек үк 

әһәмиятле ул. Судан башка тереклек юк. Кеше ашамыйча атналар буе тора ала, әмма сусыз 

берничә көнгә дә түзә алмый. Әгәр кеше тәнендәге суның уннан бер өлеше генә кимесә дә, аның 

хәле начарлана, диләр галимнәр. Җир дә, кеше кебек, 80% судан тора. Сулыкларны һәрчак 

чиста тотарга, алардан сакчыл файдаланырга кирәклеген онытмаска кирәк. Ләкин, кызганычка 

каршы, су әле бәла-казалар китерүче дә. Шул сәбәпле, төрле ышануларга нигезләнеп, нигезсез 

уйдырмалар (хорафатлар), су белән бәйле йолалар барлыкка килгән. Гомумән алганда, су татар 

халкының авыз иҗатында, әдәбиятында еш кулланылганнар. Эзләнү эшенең темасын сайлауга 

әлеге кулланылышның ни дәрәҗәдә булуы да, язучыларның су темасы белән бәйле образлар 

тудырырга омтылулары да этәрде. 

Проблема 

          Эзләнү - тикшеренү эшен башкарганда без түбәндәге проблеманы чишү өстендә эшләдек:  

су  һәм аңа бәйле образлар чынбарлыкны яктырталармы, алар кеше тормышында нинди роль 

уйныйлар? 

Эзләнү - тикшеренү эшенең максаты 

         Татар халык авыз иҗаты һәм татар язучылары әсәрләрендә су һәм аның белән бәйле 

юрауларның кеше язмышына йогынтысын исбатлау һәм алар арасындагы аермалы якларны 

күрсәтү. 

Бурычлар 

 Теманы ачарлык әсәрләр сайлап алу; 

 Әлеге әсәрләрдә су һәм аның белән бәйле юрауларның роле; 

 Су һәм аның белән бәйле юрауларны сурәтләгән төрле халыкларның, төрле вакытларда     

язылган әсәрләре белән чагыштыру; 

 Үзебезнең арадагы кешеләрнең тормышында су һәм аның белән бәйле юрауларның 

нинди роль уйнаулары турында кызыксыну. 

 

Эзләнү предметы:  су һәм аның белән бәйле юрауларның кеше тормышында, язмышына  

йогынтысы зур. 

 

Метод, ысуллар 

• сүзлекләр белән эш; 

• белешмә, тәнкыйди һәм фәнни  әдәбият белән эшләү; 

• анкеталар яздыру, әңгәмәләр үткәрү. 
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I Кереш 

         Җирне, тыгыз һәм җансыз туфракны дөньяда кеше һәм су гына хәрәкәткә китерә ала. 

Материкларны күчереп йөрткән мәгърур океаннар, исәпсез-сансыз утрауларны йоткан иксез-

чиксез диңгезләр, ярларын җимереп ташып аккан гайрәтле елгалар, кыяларны дулкыннары 

белән ашаган киң күлләр, ерганаклар ерган ярсу инешләр... Суда көч-кодрәт, су булган җирдә 

хәрәкәт, сусыз дөньяда яшәеш юк... Әгәр шул океан-диңгезләрне, елга-күлләрне тукландырып-

тулыландырып торган кечкенә, барлыгы-юклыгы да еш кына беленмәгән чишмәләр булмаса, 

дөньяда хәрәкәт тә, яшәеш тә булмас иде. «Тамчы таш тишә», диләр. Дөрестән дә, нәни генә, 

бер зыянсыз бихисап чишмәләр бергә җыелып шул тау-ташларны актару сәләтенә ия булган Су 

стихиясен барлыкка китерә түгелме?! Бу хакыйкатьне табигатьтән аерылмаган ата-бабаларыбыз 

бик яхшы аңлап яшәгән. 

        Су! Аның тәме дә, төсе дә юк. Аны тасвирлап бетерергә дә мөмкин түгел, нәрсә икәнен 

белмичә генә аның белән ләззәтләнәләр! Аны тормыш өчен кирәк дип әйтеп булмый, чөнки ул 

үзе  - тормыш. 

        Су - дөньяда иң кирәкле әйберләрнең берсе. Аңардан башка бер генә җан әсәре дә, бер генә 

тереклек тә яши алмый. Юкка гына безнең борынгы бабаларыбыз Бөек Болгар, Казан ханлыгы 

дәүләтләрен Идел, Чулман ярларында төземәгәннәр. Һәр яңа авыл да сулыклар янында нигез 

алган. 

         Су, аның белән бәйле ышанулар барлык халык тормышында да очрый. Әкиятләрдә дә без 

еш кына “тере су” һәм “үле су” төшенчәсе белән очрашабыз. “Изге су” дигән сүзне дә күп кенә 

диннәрдә ишетергә була. Татар халкының да тормышында, әдәбиятында Су мөһим урынны 

алып тора. Халык авыз иҗатында һәм татар әдәбиятында чишмә рухы, Су анасы, Су бабасы, Су 

иясе кебек образларны еш очратырга була. Алар һәр әсәрдә үзенчә бирелә, үзенчә сурәтләнә. 

Без эшебездә шушы бирелешне ачыкларга тырышырбыз да. 

 

II Төп өлеш 

1. Халык авыз иҗатында һәм татар әдәбиятында Чишмә рухы 

       «Чишмә» — фарсы сүзе.  Татар теленең аңлатмалы сүзлегендә аның «чыганак», 

«башлангыч», «нигез» кебек мәгънәләре бирелә. Шул ук мәгънәне белдергән «кизләү» сүзе 

борынгы төрки телдән хәзерге татар теленә үзгәрешсез килеп җиткән сүзләрнең берсе. Димәк, 

кешеләр бик борынгы заманнарда чишмәләрнең дөнья корылышында саллы урын алып торуын 

тойганнар. Халык авыз иҗатын, мифологиясен һәм гореф-гадәтләрен тәфсилләп өйрәнгән 

галимнәр фикеренчә, төркиләр табынган Су тәңресе — Кояш, Ай, Яңгыр, Яшен, Түбәндәге 
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дөнья, Ел фасыллары, Ут, Һава, Җир, Урман һәм башка тәңреләр белән тиң, күрелгән һәм әлеге 

исемлектә төп урыннарның берсен алып торган. Дөнья халыклары мифологиясеннән мәгълүм 

булганча, Су — дөнья яратылышының башлангычы. Җир, туфрак шул Су дәрьясыннан шытып 

чыккан. Төркиләр, томшыгына кабып Су дәрьясыннан Туфракны өскә чыгарган һәм бөтен 

тереклек өчен таяныч булган Җирне үрдәк барлыкка китергән дип ышанганнар. Кулга 

ияләштергәч тә, озак вакытлар аны изгеләштереп кабул иткәннәр.  

         Үз эченнән бөтен дөньяны, әйләнә-тирәлекне тудырган, күктәге ай хәрәкәтенә, сизгер Су 

мохитенә хуҗа булган илаһи затны хатын-кыз җенесендәге башлангыч итеп күзаллау киң 

таралган. Борынгы Римда — Афродита белән Венера, Бабил дәүләтендә — Иштар, борынгы 

төркиләрдә — Умайның төп билгесе, яшәү урыны су булган. Дөрес, Идел буеңда яшәгән кайбер 

халыкларының авыз иҗатында суларга хуҗа булган зат — ир-ат буларак та кабул ителгән. 

Мәсәлән, марилар да  Вют-водыж  дигән образ — Су атасы. Шулай да, башлыча ул хатын-кыз 

кыяфәтендә сурәтләнә. Ву-мурт — удмуртларда, Вер-ава — мордваларда, Сурен ыра һәм Шыв 

сура-такан тура — чуашларда, ә татарларда — Су анасы.  Гадәттә, Су анасы җиргә кадәр тиеп 

торган озын тузгыган чәчле, су үсентеләре ябышкан кызгылт юеш ялангач тәнле, тәгәрәп 

чыгарга торган зур зәңгәрсу яисә чем-кара күзле хатын-кыз рәвешендә тасвирлана. Аның 

бердәнбер бизәге — кабатланмас матур алтын тарак. Тулган ай йөзенә карап шул тарак белән 

чәчләрен тарар өчен Су анасы ярга, басмага чыгып утыра дип ышанганнар. Әлеге серле ия 

белән очрашу хәерлегә юралмаган.  Аны күрүгә кешенең акылы томаланган, буыннары хәрәкәт 

итми башлаган,  җанын курку баскан.  Янында кемнең дә булса барлыгын Су анасы сизеп калса, 

кинәт кыяфәтен үзгәртеп, матур кызга әверелеп, тораташтай катып калган кешене су астына 

алып киткән. Ул, хәтта карындагы балаларны да тартып алу көченә ия булган. Аеруча, 

куркыныч төнлә су янына ялгызы килгән хатын-кызларга, бала-чагага янаган. Шулай булуга 

карамастан, егетләр Су анасы белән очрашу эзләгәннәр: аның тарагын кулга төшерү чиксез 

байлык Һәм бәхетле тормыш вәгъдә иткән. Әмма тарак каракларын иртәме-соңмы Су анасы 

каргышы тота торган булган. 

           Габдулла Тукай, халык мифологиясенә таянып, Су анасын нәкъ шундый аяусыз һәм адәм 

баласына карата рәхимсез, ләкин гадел илаһи табигать көче итеп гәүдәләндерә:  

        “Бервакыт китәм дигәндә, төште күзем басмага;  

         Карасам: бер куркыныч хатын утырган басмада. 

         Көнгә каршы ялтырый кулындагы алтын тарак;  

         Шул тарак белән утыра тузгыган сачен тарап.  

         Тын да алмыйча торам, куркып кына, тешне кысып,  

         Шунда яр буендагы куе агачларга посып.  

         Сачләрен үргәч тарап, сикерде төште суга ул;  
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         Чумды да китте, тәмам юк булды күздән шунда ул.” [11:225] 

          «Коточкыч сачләреннән чишмә төсле су» агып торган Су анасы турындагы шөбһәле 

ышанулар һәр авыл баласына таныш.  Габдулла Тукай әкиятендә сурәтләнгән вакыйгалар да 

«бер авыл малае авызыннан» сөйләнә. Һади Такташ исә, «Урман кызы» әсәрендә су хуҗабикә-

сен хатын-кыз гүзәллеге һәм иреге идеалы итеп куя: 

        “Тарат, сеңлем, озын чәчләреңне! 

          Алар тузылып төшсен алдыңа,  

          Шулай килешә сиңа.  

          Су кызыдай  

          Кил дә хәзер минем алдыма,  

          Төпсез күзләреңне айга тегәп  

          Утыр; күлдә шәүләң уйнасын,  

          Узган-барган кешеләр туктап карап,  

          «Су кызы» дип сине уйласын!  

          Аһ, Әминәм! Булмадың ник бер су кызы,  

          Иркенлектә уйнап йөрүче?  

          Ник булмадым мин бер урман углы,  

          Синең дустың — яшь бер көтүче?  

          Кыймас иде безгә мәкер күзләр 

          Болай шөбһә белән карарга...” 

       Бу аерманы әсәрләрнең язылу чорына да, шагыйрьләрнең үзләрен үстергән төбәктә 

халкының ышануларына да бәйләп аңлатып була. Ләкин шунысы хак: кешеләрне су көчләренең 

ифрат зур кодрәте, төрле кыяфәтләргә керә алуы, алдан фараз итеп булмаслык көтелмәгән 

гамәлләр кылуы бер үк вакытта сокландырган да, куркуга да салган.  

 

2. Су белән бәйле ышанулар, йолалар 

       Су – дөньяда иң кирәкле матдәләрнең берсе. Тереклек итү өчен кирәк булган һава, 

яктылык, җылылык һәм азык кебек үк әһәмиятле ул. Судан башка бернинди тереклек тә юк. 

Шуңа күрә сулыкларны һәрчак чиста тотарга, алардан сакчыл файдаланырга кирәклеген 

онытмаска кирәк. Ләкин, кызганычка каршы, су әле бәла-казалар китерүче дә. Шул сәбәпле, 

төрле ышануларга нигезләнеп, нигезсез уйдырмалар (хорафатлар), су белән бәйле йолалар 

барлыкка килгән. 

Татар теленең аңлатмалы сүзлегендә ышануларга, хорафатларга, мифларга мондый аңлатма 

бирелә: 

1. Ышанулар – гореф-гадәтләр, йолалар. 
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2. Чын (хакыйкать) дип санау, дөрес дип тану. [7:700] 

Хорафат – нигезсез мифик уйдырмалар һәм аңа ышану. [7:634]         

           Миф – 1) хыялый уйдырма; чынбарлыкка туры килми торган караш; 

2) аллалар, легендар батырлар һәм дөньяның, җирдәге тормышның килеп чыгуы турында 

борынгы халык риваятьләре.[7:368] Киңрәк мәгънәдә алганда, миф ул – җәмгыятьнең, ыруның, 

аерым кешенең яшәү, дөньяны күзаллау рәвеше. Бик борынгы заманнарда җәмгыятьнең, 

кешеләрнең һәрбер эше, сүзе, адымы мифологик таләпләргә нигезләнгән. Тормышта билгеле 

бер тәртип урнаштыручы һәм шуны тайпылышсыз саклаучы мифлар борынгы җәмгыятьнең 

рухи нигезе булган.   

          Миф нигезендә ышану һәм табыну ята. Борынгы кеше мифтагы һәр вакыйганың булуына, 

һәр затның яшәвенә ышанган һәм аңа җаны-тәне белән, яшәештәге бөтен гамәлләре белән 

табынган. 

         Фәндә, мифлар борынгы кешенең табигать көчләре каршында көчсезлеге нәтиҗәсендә туа, 

дигән караш яшәп килә. Кеше үзенең балачак чорында, табигать кочагында яшәгән 

дәверләрендә башкача булдыра  да алмаган. Ягъни ул, Галәм һәм Табигать көчләреннән 

куркып, әфсен-догаларын укып кына утырмаган, бу Галәмгә, Табигатькә берегеп, керешеп, 

буйсынып, алар янында үз урынын белеп һәм шушы дәрәҗәсе белән килешеп яшәгән. Шуңа 

күрә мифлар, ышанулар нигезендә курку түгел, иң элек хөрмәт һәм компромисс яткан. 

         Татар мифларында сурәтләнгән явыз затлар нигездә ике төркемгә бүленә: 1) явыз 

затларның беренче төркеме, төрле аллалар дәрәҗәсендә торып, ниндидер гайре табигый көч-

куәткә, кодрәткә ия дип санала. Аларның гомер иткән җире дә – без яшәгән дөнья түгел; 2) 

халыкның көндәлек тормышы белән бәйләнгән түбән мифология персонажлары – Бичура, 

Шүрәле, Су анасы, безгә ислам мифологиясе белән бергә килгән Җен, Шайтан һ.б. Алар, 

мифологик карашлар буенча, Җир өстендә, без яшәгән гадәти дөньяда гомер кичерәләр. [8:3] 

         Татар мифологиясендә төрле ияләргә багышланган мифологик хикәятләр җитди урын 

алып тора. Аларның иң зур күпчелеге Су асты патшалыгы белән бәйләнгән.   

 

2.1 Су иясе образы 

        Су тәңресе – төркиләр табынган 12 төп тәңре сыйныфына керә торган илаһи зат. Баш 

тәңрегә һәм Йер-Су дигән олуг тәңрегә буйсынган кече тәңре дип тә әйтергә мөмкин. 

        Дөнья халыклары мифологиясеннән билгеле булганча, Су – Дөнья яратылышының 

башлангычы. Аның турында төрле халыкта төрле легенда яшәп килә. Җир шул Дөньяви Дәрья 

эченнән күтәреп алып чыгылган. Судан Җир яратылган вакытта арадашчы вазифасын Үрдәк 

башкарган. Суны  хатын-кыз кыяфәтендә  дип белгәннәр, шуңа күрә  ышану-ырымнарда Су 

анасы гыйбарәсе еш кулланыла. [8:124] 
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        Халык йолаларындагы суга карата илаһи ышануларны, олы ихтирамны ислам дине дә 

саклап калырга булышкан. Мөхәммәт пәйгамбәрнең шундый бер хәдисе бар: “Иң яхшы сәдака 

– су белән сугару”. 

Суның изгелеге ана карынындагы баланың су эчендә ятуы белән аңлатыла. Баланы юган 

беренче суны (изге-илаһи суны), аның киемен юган суларын чүплеккә, зәхмәтле урынга түгәргә 

ярамаган. Баланы беренче мунчада аның әбисе юындырырга тиеш булган. Ул бисмиллаларын 

әйтеп, ,,балам сау-сәламәт, бәхетле-тәүфиклы булып үссен,” кебек теләкләр теләгән. 

Үлгәннәрне юуны да кешенең беренчел (ана карынында яткандагы) чисталыгына кайтару дип 

аңлатканнар. Бу юынтык суны бисмилла әйтеп, агач төбенә түгәргә кушканнар. Гает 

алдыннан әрвахлар кайтырлар, бисмилла белән түгелгән суларны эзләрләр, - дип  өйрәтә әтием. 

Гомумән, юынтык суларны юлга түгәргә һәм түгелгән юынтык сулары өстеннән атлап 

чыгарга ярамый, су зәхмәте, су җене кагылырга мөмкин.Бергә эшләүче хезмәттәшем берничә 

ел элек кисәк йөри алмас хәлгә килде. Бармаган врачлары, кулланмаган дәвалары калмады. 

Файдасы гына юк. Күпмедер вакыттан соң, урамнан үтеп баручы олы яшьтәге бер ханым ,,су 

белән имләсәң, дәвасы тими калмас”, - дигәч, ышаныр-ышанмас кына имчеләргә мөрәҗәгать 

итәләр. Өшкерелгән суны шул юлга 3 көн бисмилла әйтеп түккәч, аякларына сөрткәч, кабат үз 

хәленә кайта. Су белән без үзебездәге тискәре энергияне чыгарабыз. Шуңа күрә мунча 

кергәннән соң, кул-битләребезне, аякларыбызны юганнан соң без үзебезне яңадан туган кебек 

хис итәбез. 

       “Тере су”, “үле су” дигән төшенчәләр дә юктан бар булмаган. Татарлар беренче язгы 

яңгырны “тере су”, көзге яңгырны, “үле су” дип йөрткәннәр. Чишмә суларын да “тере су” 

рәтенә керткәннәр. Авырулардан котылу өчен чишмә суын, таң алдыннан төшкән чык 

тамчыларын  кулланганнар. Болар барысы да Су тәңресе мәрхәмәтеннән тора, дип уйлаганнар. 

[8:125] 

       Халык суларны изгеләштергән. Мөселман халыклары Кадер кичендә кояш баегач, 

тәхәрәтләнеп, 3 көн “зәм-зәм суы” алырга бара. Суга барганда да, кайтканда да сөйләшергә 

ярамый, изге теләкләр теләп барырга кушалар. Су алганда салават әйтеп, ходайдан исәнлек-

саулык сорыйлар. Христиан динендәгеләр исә, Рождество бәйрәмендә бәкедә коеналар. Безнең 

як керәшеннәре арасында күп еллар элек  шундый хәл дә була: керәшен әбисе суны шулкадәр 

изге күргән ки, хәтта өстендәге каеры туны белән бәкегә сикерә. Тунын салдырып, икенче кеше 

тунына төреп алып кайтып дәвалыйлар. 

        Суны изгеләштерү аңа бирелә торган хәер-сәдакаларда да күренә. Су алиһәсенең 

мәрхәмәтенә өметләнгән кешеләр елга-күлләр, чишмәләр янына килеп, суга күлмәк, яулык яисә 

кеше буе җеп салганнар һәм: ,,Сиңа яулык, миңа – саулык”, - дип теләгәннәр. Бу күренеш бүген 

дә сакланган, күп кенә кешеләр чишмә улагына тәңкәләр, акчалар салып, бәхет, саулык 
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сорыйлар. Ә инде ялгыз кызлар язын елга буйларына килеп, чәчәктән  үргән тәкыяларын 

агымсуга салып, үзләренә пар телиләр. 

        Мифологиядә ир-ат сурәтендәге су затлары да очрый. Аларны татарларда су бабасы яки су 

пәрие дип тә атыйлар. 

        Борынгы татар легендаларында сулыклар, елга-күлләр белән бәйле өч зат турында 

мәгълүматлар сакланган – Су бабасы, Су иясе, Су анасы.  

 

2.2  Су бабасы образы 

        Су бабасы – сулыкларның төп хуҗасы. Ул мәлҗерәгән бер карт рәвешендә сурәтләнә, 

тирән суларда яши. Су анасы – аның хатыны. Ул озын чәчле, зур кара күзле, кашсыз хатын-кыз 

кыяфәтендә күзаллана. Гадәттә су астында яши. Тик чәчләрен тарарга су өстенә чыга. Шул 

вакытта кешеләр, яшь егетләр, бала-чагалар аның белән бәйләнешкә керергә мөмкин, дип 

уйлаганнар. Әмма Су анасына зыян китерергә ярамый. Нинди генә булса да, Су анасы бу дөнья 

заты түгел. Су иясе – аларның уллары, бик явыз зат дип уйланыла. 

       Су бабасы. Аның “патшалыгына” билгеле бер төбәктә урнашкан су биләмәләре керә. Ул 

үзе сулыкларның иң ерак почмакларында яши. Кеше күзенә күренми диярлек. Халык 

ышануларына караганда, ул бервакытта да ярга чыкмый. Ялгызлык яраткан Су бабасы үзен 

борчыганны, үртәгәнне өнәми. Суның иң ерак, иң тирән урынына кергән кешеләрне, ачуы 

чыгып, үз янына – су төбенә тартып алырга да мөмкин. Шуңа күрә элек картлар суга баткан 

кешеләр турында: “Су бабасы алган”, - дигәннәр. Сулыкларны кимсеткән, суга төкергән, аны 

пычраткан, нәҗесләгән кешеләргә, ул кеше яши торган авылга да Су бабасы рәхимсезлеген 

күрсәтә торган булган. Мәсәлән, ул аяз көндә сулыкларда давыл кубарган, буаларны ерып 

җибәргән, су тегермәннәрен җимергән, кешеләргә хәтәр чир җибәргән. Кешеләрнең тәннәренә 

сулы шешләр чыккан, аны  “су чире” дип йөрткәннәр. Бу чирдән котылу өчен, бер уч ярманы 

тоз белән катыштырып, чишмәгә, елга-күлләргә салганнар яки ярманы тозсыз гына чүпрәккә 

төреп,  “Каян килдең, шунда кит, ияңә илтеп бир”, - дип, суга җибәргәннәр. [8:127-128] 

        Беренче мәртәбә таныш булмаган сулыкларга кергәндә  яки су алганда хатын-кызлар бер 

бөртек чәчләрен, ир-атлар – бер бөртек сакалларын корбан итеп, суга салганнар. Кайбер 

вакытта киемнәреннән суырып алган бер саплам җеп тә яраган. Бүген исә бер саплап җеп 

салучылар да очрый. “Мине ашама, мине эчмә, шушыны аша, шушыны эч”, - дигәннәр. 

        Әнием суның матурлыгына, тәменә сокланып карарга ярамый, - дип өйрәтте. Андый 

вакытта суга киемнән бер саплам җеп алып суга салырга куша, югыйсә су җене кагылырга 

мөмкин, ди. 
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2.3 Су анасы образы 

 Су анасы – хатын-кыз сурәтендәге мифологик образ. Коры җиргә Су бабасы белән Су 

иясенә караганда ешрак чыга. Шуңа күрә аның турында легенда-хикәятләр күп. Су анасы 

куркыныч затлардан санала. Аның исемен әйтеп балаларны куркытканнар. Кичләрен ялгыз 

гына су буена төшәргә ярамаган, суны кояш баеганчы алырга кушканнар. Ә инде кечкенә 

балаларга елгада үзләренә генә су коенырга ярамаган, Су анасы тартып алырга мөмкин. 

       Су төбендә ни булмас. Су кечкенәләрне генә түгел, зурларны да алырга мөмкин. Суның 

тынычландыру үзлеге барлыгын борынгылар күптән белгәннәр. Чыннан да, суга кул гына тисә 

дә, кеше тынычлана. Ә балалар җәйге эссе көннәрдә буш вакытларын су янында үткәрергә 

ярата. Су турындагы ышанулар, легендалар аша өлкәннәр бала күңелендә суларга карата 

хөрмәт тәрбияләгәннәр. Су чыганакларына карата халыкта йолалар яшәп килгән. 

        Хәллерәк кешеләр элек-электән якын-тирәләренә коелар казыталар. Коеларны, сәнгать 

әсәре кебек бизәп, нәкышләп ясыйлар. Кое янында балалар уйнамасыннар өчен, олы 

апалар: ,,Кое төбендә Кое бабае яши, көндез ул йоклый, аны уятырга ярамый. Кем дә кем аны 

уята, ул шуны кое төбенә алып төшеп китә”, - дип куркыта торган булалар. Ә икенче хикәя: 

,,Кое төбенә таш, чүп ташларга,  аның янында кычкырырга ярамый. Кое бабае бик усал, 

чыгып култыксасы белән маңгаегызга суга”, - дип сөйләнгән. Халыкта  “Коега төкермә, 

бервакыт суын эчәргә кирәк булыр”, - дигән мәкаль дә яши. Шуңа күрә кое авызы һәрвакыт 

каплаулы булырга тиеш. Ә инде борынгы әбиләребез, кояш баегач, коеларны капкач белән 

ябып, бәйләп куя торган булганнар. 

 

3.Татар әдәбиятында Су белән бәйле ышанулар 

         Су белән бәйле ышанулар күп кенә әсәрләрдә очрый. Шуның ачык мисалы С. Хәкимнең 

«Әнкәй» шигыре. Монда кое образы сагыш, моң белән яктыртыла. Кое яны кешесез тормый. 

Аннан күрше-тирә су ала, юлаучылар да аның янында тукталмый узмыйлар. Шунда төрле 

хәбәрләр ишетәсең.  Халыкта: “Юлчыга тулы чиләк су белән очрасаң, аның юлы уңачак”, - 

дигән ышану йөри. Ә суга гадәттә әниләр йөри. Аларның кешеләргә мөлдерәмә сулы чиләкләр 

белән очравы очраклы түгел. Чөнки ана күңеле гел яхшылыкта. Кол Гали сурәтләгән коллыктан 

котылып кайтучы Бәшир дә әнисе белән су янында очраша. [2:147-148] Бу инде коеларны 

аналар белән бертигез дәрәҗәдә икәнен күрсәтә.  

        Әби-бабайларыбыз Су ияләрен, Су анасын, Су бабасын шулкадәр хөрмәтләп яшәгәннәр. 

Әбием сөйләве буенча, елга-күлләрдәге, чишмәдәге суны авыз белән,  савытның авызыннан 

(чиләккә, кисмәккә башыңны тыгып), китегеннән эчәргә ярамаган. Чөнки савытның китегенә 

кер җыела, ә савытның сабы – шайтан утыра торган урын. Әгәр эчәргә савыт тапмасаң, 
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кулың белән эч. Суны чиста савыт белән алырга һәм өстен каплап сакларга кирәк, юкса 

шайтан төкереп китә. [6:75] Суны кирәк кадәр генә тотарга кирәк, артыгын тоту – суга 

карата мәрхәмәтсезлек саналган. Дин буенча да, суны гөрәнкәләп (400гр) тотканнар. Мунча 

юынганда да, көндәлектә дә артык су тоту гөнаһ санала. 

        “Суның кадере чишмә корыгач беленә” - дигән мәкаль суны саклап тоту өчен кулланыла. 

Суны кадерләп тотмау Су ияләренә дә ошамаган. Алар елга-күлләрдәге, кое һәм чишмәләрдәге 

 суларны киметкәннәр, җәй көннәрендә кешеләрне корылык белән тилмерткәннәр. Мондый 

очракларда халык су буйларына килеп, яңгыр сораган, бер-берләрен су белән коендырганнар, 

су буенда бергәләп ботка пешереп ашаганнар, соңыннан ботканы  Су ияләренә ,,корбан” итеп 

биреп, аны шәфкатьләндергәннәр. Бүген исә корылык булганда иртәнге намаздан соң, авыл 

бабайлары мулла белән басуга чыгып, дога укыйлар, Ходайдан яңгыр сорыйлар. Ә көндезләрен 

бала-чага, урта яшьтәге апа-абыйлар белән чирмәнчекле уйный. Түбәндәге такмакларны 

әйтешәләр: 

                                         “Яңгыр, яу, яу, 

                                           Майлы ботка бирермен. 

                                           Майлы ботка казанда, 

                                           Матур кашык базарда. 

                                           Яңгыр, яу, яу, 

                                           Кара сарык суярмын, 

                                           Суйгач, ботын куярмын, 

                                           Тәти кашык бирермен”. 

          Бу сораулар бушка узмый, чыннан да, күпчелек очракта яңгыр ява. Бу күренеш безнең 

Аллаһы Тагәләгә, табигатькә булган ышанычыбызны көчәйтә генә. 

 

III Нәтиҗә 

         Йомгаклап, шуны әйтергә кирәк: Су, аның белән бәйле ышанулар – татар халык 

иҗатының,әдәбиятының бик борынгы, бай һәм үзенчәлекле өлкәсе. Ул махсус өйрәнүгә лаек. 

Без аңа өлешчә генә булса да керешеп карадык һәм түбәндәге нәтиҗәләргә килдек: 

- Татар халкының  мифологиясендә Су — дөнья яратылышының башлангычы. Җир, 

туфрак шул Су дәрьясыннан шытып чыккан. Төркиләр, томшыгына кабып Су 

дәрьясыннан Туфракны өскә чыгарган һәм бөтен тереклек өчен таяныч булган Җирне 

үрдәк барлыкка китергән дип ышанганнар. Кулга ияләштергәч тә, озак вакытлар аны 

изгеләштереп кабул иткәннәр.  

- Үз эченнән бөтен дөньяны, әйләнә-тирәлекне тудырган, күктәге ай хәрәкәтенә, сизгер Су 

мохитенә хуҗа булган илаһи затны хатын-кыз җенесендәге башлангыч итеп күзаллау 
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киң таралган. Татарларда ул -  Су анасы. Габдулла Тукай да, халык мифологиясенә 

таянып, Су анасын нәкъ шундый аяусыз һәм адәм баласына карата рәхимсез, ләкин гадел 

илаһи табигать көче итеп гәүдәләндерә. 

- Су әле бәла-казалар китерүче дә, шул сәбәпле, төрле ышануларга нигезләнеп, нигезсез 

уйдырмалар (хорафатлар), су белән бәйле йолалар барлыкка килгән. Татар 

мифологиясендә төрле ияләргә багышланган мифологик хикәятләр җитди урын алып 

тора. Аларның  күпчелеге Су асты патшалыгы белән бәйләнгән. Төп образлар булып 

түбәндәгеләр тора: 

 Су иясе – төркиләр табынган 12 төп тәңре сыйныфына керә торган илаһи зат; 

 Су бабасы – сулыкларның төп хуҗасы. Ул мәлҗерәгән бер карт рәвешендә 

сурәтләнә, тирән суларда яши; 

 Су анасы – хатын-кыз сурәтендәге мифологик образ. 

- Су белән бәйле ышанулар күп кенә әсәрләрдә очрый. Су образы  Ана, Туган җир 

төшенчәләре белән тигез карала. Алар барысы да кешелек өчен иң изге төшенчәләр. 

           Чыннан да, туган ягыбыздагы челтерәп аккан чишмәләр, сулыклар гасырлар буена 

никадәр игелекле эш эшли, кешеләргә никадәр сәламәтлек алып килә. Безнең балачагыбыз да 

гүя шуннан башлана, яшел чирәмле су юлы безне олы тормышка алып чыга. Чишмәләрнең 

кайнап чыгуында, су тавышында  без һәрвакыт йөрәк тибешендә тоябыз. Җиребезнең 

кабатланмас бу бизәге җырларыбыздан да, телебездән дә мәңге төшми.  

            Иң мөһиме: сулыкларны саклау без, яшь буынның, изге,  игелекле бурычы булып тора. 

Сулыкларны савыктыру- иң башлап күңелебезне савыктыру ул. Чөнки су - рухыбыз көзгесе. Ул 

алдагы буыннарга, аларны яңартучыларның рух җылысын алып барыр. Көмеш агымнар 

авыруларны сихәтләндерер, хезмәт кешесенә көч-куәт бирер, милләтнең рухын ныгытыр. Бары 

шул вакытта гына, ата-бабаларыбызның матур, күркәм традицияләрен дәвам ителер. 
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