
 - 3 - 

                Кереш. 
   Фәнис Яруллин, шагыйрь буларак, әдәбият мәйданына 

алтмышынчы еллар башында килеп керә. Ул - төрле жанрларда 

уңышлы иҗат итә торган нык каләмле, киң колачлы язучы. 

Шагыйрь, прозаик, драматург... Бөтен язганнарын җентекләп 

белмәсәм дә, шигъри әсәрләрен эзлекле рәвештә күзәтеп барам. 

Бүгенгесе көндә ул унбишләп шигырь китабы авторы. Зур 

шагыйрь ул! Тормышчан шагыйрь, кешеләр өчен кирәк шагыйрь. 

Аның иҗатында төп жанр - лирика. Ул иҗатының беренче 

чорында ук шушы жанрда язылган әсәрләре белән укучы күңеленә 

үтеп керә һәм үзен сәләтле шагыйрь итеп шунда таныта. 

  Иҗатының кайсы ягын гына алып карама, аның дөньяга, 

яшәешкә үзенә генә хас фәлсәфи карашын, җәмгыятьтә бара 

торган процессларга мөнәсәбәтен күрәсең. “Аның иҗатында 

үзенчәлекле сыйфатларның берсе - һәр әсәрен үз җаны аша 

уздырып, теге яки бу вакыйгаларга бәя биргәндә тормышта 

тупланган бай тәҗрибәсеннән һәм ачы язмыш сабакларыннан 

файдаланып, шулар аша тормыш процессларына объектив бәя 

бирә белүен әйтергә кирәктер”, - дип яза академик Әнвәр 

Хуҗиәхмәтов.* 

 Тәнкыйтьче һәм әдәбият галиме Рифат Сверигин “Казан 

утлары” журналында басылып чыккан “Туксанынчы еллар 

әдәбияты” дигән мәкаләсендә бу олы шәхес һәм әдип турында 

түбәндәге сүзләрне әйтә: “ Кайсы әсәрне әдәбиятыбыз 

казанышы дип саныйсыз?” дигән сорау “Кемнәрнең әсәрләрен” 

дип бирелгән очракта, мәсәлән, проза өлкәсендә берничә исемне 

атар идем. Бу исемлекнең иң өстенә башкалардан үзгәрәк әдип - 

Фәнис Яруллинны куяр идем. Ни өчен үзгәрәк? Аның шигъриятен 

прозасы белән бәйләнештә  генә бәяләп була. Шулай булгач, бу 

әдип турында сөйләгәндә жанр мәсьәләләрен түгел, ә шәхес 

мәсьәләсен куярга кирәк. Әдип һәрвакыт үзе булып - халык, 

милләт, җәмгыятьне борчыган заман, тормыш проблемаларын 

йөрәге аша үткәрүче, кичерүче һәм сынмас, буйсынмас рухлы 

шәхес булып кала”.** 

Фәнис Яруллин шигърияте турында шагыйрь Рәдиф Гаташ 

мондый сүзләр әйтә: “Татарлар яши торган һәммә тарафлардан 

шагыйрь турында сорашып, иҗат яңалыкларын белергә теләп 

язган хатлар килә, яңа әсәрләре басылса, шатлыклары белән  

* Хуҗиәхмәтов Ә., Хәкимова С. Шәхес, шагыйрь, тәрбияче / Мәгариф. - 2003. - №1. - 10б. 

** Сверигин Р. Туксанынчы еллар әдәбияты / Казан  утлары. - 1999. - №6.  - 126б. 
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уртаклашып язалар, китапларын сорыйлар, исәнлеге, гаилә  

тормышы белән кызыксыналар. Юк, кайчандыр газеталарда, 

матбугатта шаулаган “Островскича, Корчагинча батырлык, 

кыен язмышны җиңгән кеше ныклыгы” өчен түгел, ә бәлки, 

халкындагы бөек рухның янә бер сыналуы, татар көченең дәвамы, 

сәләт-байлыгының мул, төкәнмәс булуының яңа мисалы итеп, 

үзенеке итеп яраталар аны. Изге хис бу, нәкъ менә 

пәйгамбәрләрчә, күп газаплар күреп тә тугры юлыннан 

тайпылмаган әүлияләргә мәхәббәтнең бүгенгедә дә чагылышы ул 

халкында!”.* 

Ә шагыйрь Марс Шабаев Фәнис Яруллинның шигъри стилен 

түбәнднгечә бәяли:” Шагыйрьнең шигъри стиле, образлар 

системасы хакында озаклап, тәфсилләп сөйләргә булыр иде. 

Шунысын гына ассызыклап үтәргә кирәк: Фәнис Яруллин  гади 

яза, халыкчан яза. Шагыйрь  - классик поэзия тарафдары. ** Әйе, 

кайбер шагыйрьләр форма өлкәсендә яңалыкка омтылулары белән 

аерылып торсалар, Фәнис Яруллин  Г. Тукайлардан килә торган 

классик шигырь формасына тугрылыклы булып кала бирә. Бу 

хакта педагогика фәннәре кандидаты, тәнкыйтьче Мәхмүт 

Әхмәтҗановның “Сез иң гүзәл кеше икәнсез”, “Кайнар чишмә”, 

“Йөрәгеннән чыккан хисләр” һ.б. бик күп вакытлы матбугатта 

басылган мәкаләләрендә тулы мәгълүмат бирелә. *** 

Шулай ук  Г. Тукай бүләге лауреаты, шагыйрь Фәнис Яруллин 

иҗаты турында уңай бәяне филология фәннәре докторы Флүн 

Мусин хезмәтләрендә дә күрергә мөмкин **** 

Тәнкыйтьче Мансур Вәлиев шагыйрь иҗатын купъяклап өйрәнә. 

Үзенең “Батырлык”дип исемләнгән мәкаләсендә ***** әдипнең 

шигъриятен зур батырлыкка тиңли. Ул Фәнис Яруллинның 

поэзиясендә чын шагыйрьләргә хас булган асыл сыйфатларның 

каләм остасын олы шәхес  икәнлегенә ышандыруларын искәртә. 

Танылган журналист, шагыйрә Асия Юнысова тарафыннан 

Фәнис Яруллин поэзиясенә багышлап бик күп язмалар 

матбугатта чыгарылды. Ул бигрәк тә Ф. Яруллинның халкыбыз  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Гаташ Р. Шагыйрьнең йөз аклыгы / Мирас. - 1994. - №11-12. -  50-53б. 

   ** Безнең яраткан әдипләребез: Ф. Яруллин / Сабантуй. - 1995. - 12 апр. - 3б. 

   *** Әхмәтҗанов М.Р. Йөрәгемнән чыккан хисләр / Шәһри Казан. – 1994. – 4 авг. - 2б. 

       Әхмәтҗанов М.Р. Кайнар чишмә / Мәгърифәт. – 1995. – 15 апр. – 4б. 

                Әхмәтҗанов М.Р. Сез иң гүзәл кеше икәнсез! / Мирас. – 1995. - №1-2. – 76-84б. 

**** Мусин Ф. Гамьле дөнья / Мирас. 1994. - №78. - 14-17б. 

   ***** Вәлиев М. Батырлык / Казан утлары. - 1990. - №12. - 160-167б. 
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тарафыннан яратылып өлгергән бик күп җыр текстларының 

авторы булуына басым ясый. 

Ләкин шагыйрь турында йөзләрчә мәкаләләр, рецензияләр язылса 

да, аның иҗатын тулысынча күз алдына китерергә мөмкинлек 

бирердәй монографик хезмәтләр әлегә юк дәрәҗәсендә. 

Ә бит янәшәбездә затлы һәм бәхетле, адашканнарга юл 

күрсәтердәй, җәмгыятьнең, заманның сулыш - тойгыларын 

йөрәге, күңеле белән тоючы, милләтебезнең чиста, саф, раушан 

көзгесенә тиң бөек кеше яши. Дөрес, соңгы елларда әдип 

тирәсендәге битарафлык бозы чатный, җимерелә башлады 

кебек. Күптән түгел ул Татарстанның халык шагыйре исеменә 

лаек булды. Тик каләмдәшләре тарафыннан бик күпләргә үрнәк 

булырлык шагыйрь иҗаты өйрәнелә генә башлады әле. 

Үзебезне борчыган шушы сорауга җавап табу теләге белән 

Фәнис Яруллин поэзиясен өйрәнүне диплом эшенең темасы итеп 

сайладык. 

Шагыйрь поэзиясен тулысынча иңләп, аны үсеш - үзгәрештә 

тикшерүне максат итеп куйдык. 

Төп чыганаклар булып М.Р.Әхмәтҗановның, М. Вәлиевнең, М. 

Шабаевның, Р.Гаташның вакытлы матбугатта һәм Р.Сверигин, 

Ә. Сәйфетдиновның тәнкыйть җыентыкларында басылган 

мәкалә - рецензияләре файдаланылды.         
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1. Шагыйрьнең 60 - 70 еллар шигърияте 
Тормышка мәхәббәт, яшәү көче, батырлык турында матур 

әдәбиятта күпме гүзәл әсәрләр иҗат ителә. Табигать кочагында 

яшәү, ил буйлап, дөнья буйлап сәяхәт итеп йөрү, кешеләр белән 

теләгәнчә аралашу - язучы өчен зур бәхет, әлбәттә. Әмма 

бәхетнең башка дәрәҗәдәгесе, бүтән үлчәмдәгесе дә бар әле. Ул - 

нинди генә хәлдә дә, нинди генә шартларда да олы җаныңны, рухи 

көчеңне, корычтай ихтыярыңны кешеләргә үрнәк итеп куя алу, 

үлем кочагыннан ычкынып, язмышны җиңә алу һәм халкыңа рухи 

көч бирерлек әсәрләр иҗат итү. Мондый бәхетне Тукай, Җәлил 

кичергән. 

      Корыч ихтыярның мисалы рус әдәбиятында Николай 

Островский булса, татар әдәбияты, хаклы рәвештә, үзенең Фәнис 

Яруллины белән горурлана.  

     1957 нче елда Фәнис Яруллин Совет Армиясе сафларына 

чакырыла. Анда һава укчы радистлар мәктәбендә укый, спорт 

белән мавыга. Спорт күнегүләренең берсендә турниктан егылып, 

имгәнеп, гомерлеккә йөри алмас хәлдә кала. Фәнис Яруллин, бөтен 

ихтыяр көчен җыеп, үлем белән көрәшә. Төннәрен җансыз 

бармакларын хәрәкәтләндерергә тырышып ята. Бармаклары аз 

гына селкенә башласа да, бөтен тәне буенча җан өшеткеч авыру 

тарала. 

    Шул көннәрдә аның күңелендә Н.Островскийның мәгълүм 

сүзләре яңара: “Кешенең иң кадерле нәрсәсе - тормыш. Гомер аңа 

бары бер тапкыр гына бирелә, һәм дөньяда шундый итеп яшәргә 

кирәк: үлгән вакытта, бөтен гомерем, бөтен көчем дөньядагы иң 

матур нәрсәгә - кешелекне азат итү өчен көрәшкә бирелде дип 

әйтерлек булсын”.*Алар аңа яшәү көче бирә. Менә шуннан соң үлем 

белән, йөзгә- йөз торып, тагын да ныграк көрәшә башлый. Үзенең 

бер шигырендә ул: 

           Алтыннан да көчле түгел мин,  

           Ипидән олы түгел, 

           Үлемнән көчле түгел мин, 

           Тик язмыш колы түгел, - дип бик дөрес яза. 

     Озак еллар урын өстендә яки шифаханәләрдә дәваланып ятуына 

карамастан, Фәнис Яруллин бөтен тырышлыгын , рухи көчен 

үзенең белем дәрәҗәсен күтәрүгә, әдәби иҗат эшенең серләрен 

үзләштерүгә юнәлтә. 1962 елда Казанга күчә.Башкалабызның
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 *Яруллин Ф. Мин көн саен гашыйк булам / Атна. -2002. - 15 авг. - 2б. 
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18нче эшче-яшьләр мәктәбе укытучылары ярдәмендә IХ - Х 

классларны, аннары, читтән торып, 1970 елда Казан дәүләт 

университетының татар теле һәм әдбияты бүлеген тәмамлый. 

Шул елларда шигырьләр, хикәяләр язарга керешә. Матбугатта 

аның беренче әдәби иҗат тәҗрибәләре 1960 елда Баулы район 

газетасында, аннан соң республиканың үзәк газета - 

журналларында басылалар. Ниһаять, 1964 елда авторның беренче 

мөстәкыйль китабы - “Мин тормышка гашыйк” исемле 

шигырьләр җыентыгы дөнья күрә. 

       1968 елда Фәнис Яруллинны СССР Язучылар союзына әгъза 

итеп алалар. Бу вакытта инде аның “Май төне” исемле хикәяләр 

җыентыгы (1966), “Бакчалар бәскә төренә” (1967), “Минем 

елмаю” (1968) дигән шигырь китаплары укучыларга барып ирешә. 

Шуннан соң да ел саен диярлек аның әле шигырьләре, әле хикәяләре, 

повестьлары аерым китап булып басылып чыга торалар. Аның 

әсәрләре союздаш һәм автономияле республикаларда дөнья күрә. 

Казанда, Мәскәүдә урысча китаплары да чыга. Шагыйрьгә дан 

килә. Һәм, ниһаять, 1978 елда “Аерылмас дустым” һәм “Сулыш” 

исемле шигырь китаплары өчен Фәнис Яруллин “Татарстанның 

Муса Җәлил бүләге лауреаты” дигән мактаулы исемгә лаек була. 

Әдәбият өлкәсендәге хезмәтләре өчен шагыйрьгә 1985 елда 

“Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре” дигән исем 

бирелде. 1988 елда аның түшендә “Халыклар дуслыгы” ордены 

балкыды. 1995 елда исә ул “Җан авазы” дигән китабы өчен 

Татарстан Җөмһүриятенең Г.Тукай исемендәге Дәүләт бүләген 

алды. Бер шигырендә Фәнис Яруллин: 

         Кешеләргә бурычым бар: 

        Алар хаклык табыштылар, 

        Алар юллар салыштылар... -  

дип язган иде. 

      Әнә шул “алга юллар салышучыларның” берсен, укучылар 

күзеннән читтәрәк калып килгәнен, Фәнис Яруллинның 

фәрештәсен - гомер юлдашы Нурсөяне аерым телгә алырга 

кирәктер. Аның да һәр көне, һәр төне шагыйрьгә тиң батырлык, 

олы йөрәклелек сорый. Шагыйрьнең уңышлары - аның уңышлары, 

шагыйрь сызланулары - аның сызланулары... 

     Фәнис Яруллинның һәр әсәрен бер кулыңа алсаң, укып 

бетермичә куярлык түгел. Сөйләм теленә игътибар итсәгез, аның 

балалар теле белән дә, олы җанлы хатын-кыз теле белән дә 

язылганын күрерсез. Мондый төрле үзенчәлекле, холыклы 

кешеләрчә фикер йөртү, аларның күңелләрен тирәнтен аңлау өчен 
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олы йөрәкле, нечкә күңелле, сабыр табигатьле шәхес булу кирәктер. 

Ул гына да түгел, укучы ябырылып укый торган мондый әсәрләрне 

иҗат итү өчен ныклы сәламәтлек тә булуы мөһим ич. 

    Артта - үтелгән гомер, һәр көне айларга - елларга тиң алтмыш 

җиде яз, алтмыш җиде җәй, алтмыш җиде көз, алтмыш җиде 

кыш... Азмы бу, күпме? Фәнис Яруллин өчен озын - авыр, газаплы да, 

татлы да, ил - халык алында, ниһаять, үз вөҗданы алдында йөз 

кызармаслык итеп үтелгән гомер юлы бу. 

   Артта - алтмыш җиде ел. Шуның кырык җиде елы - урын 

өстендә. Ә күз алдында һаман да ямьле Ык буйлары, аның 

тугайлары, болыннары... бала чакта уйнап йөргән киртләч тау 

битләре... Әллә алар бары да татлы төш кенә булдымы икән соң?.. 

Юк икән шул?!! Язмышның каты сынавы аның тормыш канатын 

сындыргач, аяклары хәрәкәтсез, куллары хәлсез кала. Ләкин башы 

эшли, зиһене ачык. Шушы көннән башлап тормышны сөю, 

мәхәббәт хисләре күңелендә шигырь юллары булып бөреләнә. 

    Һәм менә Фәнис Яруллин яза! Шигырьләр яза... 

    Дөрес, тәүге шигырьләре республика матбугатында күренә 

башланганчы да күп вакытлар үтә. Шул рәвешле, баштарак дөнья 

бетә, кояш сүнә кебек тоела аңа. Шуңа күрә беренче шигырьләре 

төшенкерәк рухта язылганнар кебек. 

        ...Гомер буе җыйган күкрәк көчен 

       Сынар чакта эшнең зурында,  

       Канатлары сынган бөркет кебек, 

       Ятамын мин, дуслар, урында... 

  Башта шулай үз авыруын, үз язмышын ишетергә тырышып 

кулына каләм ала Фәнис Яруллин. Әмма шигърият диңгезе тирән, 

олуг булып, ул авыртуларны да оныттыра, тормышка мәхәббәт 

тә бирә икән. Авыру шагыйрь күп тырыша: укый, яза, 

бертуктаусыз шигъри каләмен чарлый - аның иҗади канатлары 

ныгыганнан - ныгый бара. 

   Һәм, ниһаять, 1964елда Татарстан китап нәшриятында Фәнис 

Яруллинның “Мин тормышка гашыйк” исемле беренче җыентыгы 

дөнья күрә. Үзенең эченә кырык сигез шигырьне сыйдырган шушы 

кечкенә китапчык - шагыйрьнең иң беренче уңышларыннан берсе 

була. Шагыйрь  өчен бу - олуг бәхет, зур җиңү! 

  Шушы җыентыкның һәрбер шигыре - тормышыбызның бер 

кыйпылчыгы. Монда кеше җанында иң нечкә кыл булып тибрәлгән 

мәхәббәт тә, кешелеклелек белән мәрхәмәтсезлек тә, сагыш аша 

елмайтучы якты юмор да бар. Шулай итеп, җыентык башка 

язучылар тарафыннан уңай бәяләнә. Хәмзә Зарипов болай дип яза: 
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“Әйе, ул тормышка гашыйк, халкыбызның бүгенге кодрәтле 

эшләренә, фидакарь  хезмәтле замандашларына гашыйк. Шушы 

эчке омтылыш аның иҗат потенциалын үстерә, камилләштерә. 

Ул инде хәтер нигезендә генә иҗат итми, бәлки үтеп бара торган 

мизгелне туктата, аның гүзәллегенә саклана һәм, иҗади хыялы 

белән баетып, кешеләргә бүләк итә”* 

   1965 елда шагыйрь Марс Шабаевның Фәнис Яруллинга язган 

хатында мондый юллар бар: “Әйе, Фәнис, синнән ким 

шатланмадым. Яшермим. Бу китабың белән мин дә бәхетле. Ни 

әйтсәң дә, явызлык-көнчелектән кара көеп йөргән кайбер 

бәндәләргә дәлилле җавап бу”** Бу шигъри җыентыкка яшь 

шагыйрь Фәнис Яруллинның 1958-1964 елларда язылган иҗат 

җимешләре тупланган. Шигырьләренең эчтәлеге гади, көндәлек 

тормыштан алынган. Сау-сәламәт кешеләр күрә алмаган 

табигать күренешләре, һәркемгә гадәти булып тоелган хис-

кичерешләр шагыйрь каләме белән тылсымга төрелеп, сурәт хасил 

итеп, күңелдән агып чыккан моңга әверелә. Автор табигать 

мизгелләрен җанландырып, тормыш фәлсәфәсенә таянып, 

кешеләргә үзенең сөенечләрен, хәсрәтләрен сөйләп бирә. Чыннан да, 

язмышның тетрәтүләрен батырларча җиңәргә, тормыш җил-

давылларына бирешмәскә өйрәнә автор. Ул үз-үзенә болай эндәшә: 

             Юк, мин шушы ятим бозлар кебек 

             Теләмимен тәмам кибәргә. 

             Мин телимен тормыш күкрәгендә 

            Үзем йөрәк булып тибәргә. 

                                  “Ташкыннар” (1962)  

   Лирик геройның язмыш сынауларына бирешәсе, тәкъдирдә 

язылган белән килешәсе килми. Аның “ятим бозлар” кебек ярда 

калып, яшәүдән, гомер итүдән баш тартырга теләге юк. Ул 

максатына тугры калып, кешеләргә маяк булып, тормышны тагы 

да ныграк сөяргә, башкалар бәхете өчен үзен аямый көрәшәргә 

тели. 

  Башлангыч чор иҗатында автор шулай ук табигать 

күренешләрен тасвирлауга зур игътибар бирә. Бигрәк тә ел 

фасылларын сурәтләгәндә тирән кичерешләргә, хис-тойгыларга зур 

басым ясый. 

              
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

* Зарипов Х. Үзем йөрәк булып тибәргә / Татарстан яшьләре. - 1978. - 30 сент.-3б. 

** Шабаев М. Түземнәр генә бәхеткә лаек / Казан утлары.-1998.-№2.-161-167б. 
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             Их, син, язкай, җирне терелткән күк  

             Дәваласаң иде мине дә! 

            Чабар идем тормыш белән бергә,  

             Атлар чапкан кебек бәйгедә.                    
 

                                                 “Яз” (1963) 

     “Яз җыры”, “Көзге көн”, “Этюд”, “Җилләр”, “Язгы уйлар” 

кебек шигырьләрдә
 
туган як табигатенә, җир - анага мәдхия 

җырлана. 

      Әгәр Фәнис Яруллинның иҗатына күңел күзе белән карасаң, 

анда елга, тау, җил - кыскасы, табигатьтә булган барлык 

халәтнең чагылышын күрәсең. 

      Таулар - шагыйрь өчен гади бер таш өеме генә түгел. Алар - 

биеклек символы, шагыйрьнең үз-үзенә куйган таләбе, максаты. Ул 

язган Ык елгасын, тауларны, яшел талларны, чәчәкле болыннарны, 

сандугачлы әрәмәләрне табигатьнең гади бер күренеше итеп түгел, 

шагыйрь хыялы белән баетылган, матурландырылган, 

серлеләндерелгән әкият дөньясы кебек кабул итәсең. Шагыйрьнең 

көче, олылыгы да шундадыр, мөгаен. 

              Яшәү кызык, тормыш катлаулы, 

              Юллар озын, юллар күп таулы. 

              Таулар киртә, алар таләп итә  

              Алга баруыңнан туктауны. 

        Таулар биек, әмма кеше бөек -  

        Таулардан зур кеше акылы. 

       Никадәрле биек булсалар да,  

       Атлый кеше таулар аркылы. 

                   “Яшәү кызык, тормыш катлаулы...” 

      Тормыш юлы җиңел түгел, аны үтү өчен сикәлтәле таулардан 

төшеп, биек-биек үрләргә менәргә, тирән сулы диңгезләрне кичеп, 

мәңгелек карурманнарны үтәргә, кеше аягы басмаган мәңге яшел 

утрауларны эзләп, анда гомер учагы дөрләтеп җибәрергә кирәк. 

Ләкин бу максатка ирешүдә кешегә ныклы ихтыяр көче һәм акыл 

кирәк. Шагыйрь фикеренчә, кешегә үз максатына ирешүдә бер 

нинди киртә дә комачау итә алмый. Кеше дигән бөек зат иң биек 

тауларны да, кыю рәвештә җиңүче булып кичә ала. 

     Ниһаять, һәрвакытта да шигъриятнең үзәгендә булган 

мәхәббәт темасы... Табигате белән ук лирик шагыйрь бу темада 

аеруча сак, садә, саф хисле һәм чак кына моңсу. “Әгәр йөрәгең таш 

булса...”, “Күрми үттең...”, “Иркәмә”, “Эх, мин күбәләк булсам” 

кебек шигырьләре шундый. Шагыйрь сөю, гашыйк булу хисләренең 

кеше язмышында нинди тылсымлы көч булуына игътибар итә. 
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           Тормышым -  авыр арба, 

           Йөгем гел арта бара 

           Арбам күптән туктар иде,  

           Мәхәббәт тартып бара. 

                       “Тормышым авыр арба...” 

     Мәхәббәт лирик геройга яшәргә көч бирә, язмыш сынауларын 

үтүче шагыйрьгә тормыш йөген тартып баруда ярдәм кулы суза. 

Мәхәббәт - аның өчен яшәү чыганагы, тормыш тоткасы. 

          Әгәр йөрәгең таш булса, 

          Хисләрем булыр тамчы;  

          Тамармын да, тамармын мин,  

         Таш тишелеп чыкканчы. 

                       “Әгәр йөрәгең таш булса...” 

    Бу юлларның төп каһарманы - гашыйк кеше. Сөйгәне өчен тау-

ташлары тишеп чыгарлык тамчыга әверелердәй хисләр кичерергә 

әзер. 1967 елның 14 декабрендә шагыйрь тормышында зур вакыйга 

була: Фәнис белән Нурсөя өйләнешәләр. Шушы хакта иң беренче 

булып “Татарстан яшьләре” газетасы хәбәр итә, бик матур 

фоторәсемнәр дә бастырып чыгаралар.* Мәхәббәт ләззәтен 

татыган Фәнис Яруллин канатланып иҗат итә башлый. Тормыш 

иптәше Нурсөягә багышлап берсеннән-берсе матур шигырьләр яза. 

           Карамадым күзләреңә, 

           Карадым зәңгәр таңга; 

           Синең күзләрең сафлыгы  

          Чагыла иде анда. 

               Таратмадым чәчләреңне, 

               Тузганаклар тараттым; 

               Тыңламадым тавышыңны, 

                Сандугачлар сайраттым. 

          Үпмәдем иреннәреңнән, 

         Чишмәләрдән су эчтем: 

         Тереклек сулары булып 

         Тамырларыма күчтең. 

                         “Мәхәббәт”(1970) 

     Гашыйк утында янмаган кеше мондый хис-кичерешләргә бай 

булган тирән эчтәлекле шигъри юлларны яза алмас иде. Автор 

сөйгәненең күзләрен зәңгәр таң белән чагыштыра, ә тавышын 

сандугач сайравына тиңли. Чыннан да, мәхәббәт - лирик герой өчен 

яшәү чыганагы булган тереклек суы. Ә үзе турында шагыйрь болай 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Раков Ә. Сайрашып яшәгез / Татарстан яшьләре. - 1967. - 14 дек. - 3б. 
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ди: “Минем өчен авыр чакларда яшәүгә өмет уятучы булып иҗат 

һәм мәхәббәт яши. Бервакытта да мәхәббәтсез яшәп булмый. Ә 

иҗатым мине күп мәртәбәләр үлемнән алып калды. Кемнедер 

сагынуларымны, яратуымны, өзгәләнүләремне кәгазь битенә 

күчерү өметсезлектән чыгу өчен төп чара булды”.* 

       Шагыйрьнең башлангыч чор иҗатында төп темаларның 

тагын берсе булып тормышның мәгънәсен эзләү тора.Фәнис 

Яруллин бер шигырендә шундый фикер әйтә: 

           Мин алдыма олы максат куйдым, 

           Максатыма кирәк җитәргә. 

           Гомерем минем әгәр кыска икән, 

          Ашыгырга кирәк үтәргә. 

   Эшләнмәгән эшләр күп калса да, 

   Максат һаман алга әйдәсен. 

   Гомер кыска,  

   Гомер уза дигән  

   Күләгәләр канат җәймәсен. 

         “Мин гомеремне томан аша түгел...” 

      Аның уенча, тормыш мәгънәсе - төп максатыңны табу һәм 

шуңа ирешергә тырышу. Әгәр дә кешенең яраткан эше булмаса, 

чыннан да, яшәүнең мәгънәсе башкалар яратырлык итеп эшләүдер. 

Шагыйрь шушы максатын табу, аңа ирешү өчен язмыш куйган 

һәрбер сынауны батырларча үтә, ә тормыш авырлыкларын 

шигъри канатларында күтәреп бара. Автор үз укучысын куелган 

максатына ирешергә һәм бирелгән гомерне үкенмәслек үткәрергә 

өнди. Шуңа күрә шагыйрьнең лирик әсәрләре үз язмышы аша 

үткәнгә шулай уңышлы килеп чыга да. Ә бит тормыш 

күренешләреннән тирән фәлсәфә чыгара белү, үзеңне чиксез зур 

дөньяның бер акыллы фикер иясе итеп тою һичбер шагыйрьгә дә 

җиңел килми. 

           Кешеләргә бәхет өләшкәндә, 

           Белмим инде, кайда калынган. 

           Шуңа ахры һәрбер тамчы бәхетем 

           Тик көрәшеп кенә алынган. 

                              “Белмим инде, кайда калынган..” 

     Сәламәт кешеләр биек-биек тауларга менеп, югарыга 

үрмәләүнең рәхәтен-михнәтен үз күзәнәкләрендә тойса, агым-

суларда тыннары беткәнче коенуның ләззәтен җаны-тәне белән 

кичерсә, иң биек агач башларына менеп, кочагына керергә торган 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
* Яруллин Ф. Мин көн саен гашыйк булам / Атна. -2002. - 15 авг. - 2б. 
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Айга үрелсә, Фәнис Яруллинга болар балачактан алган кичерешләр
 

аша, хәтер күгендә яктыртылып, хисләр кайнарлыгында эшкәртү 

нәтиҗәсендә генә бирелә. 

      Шагыйрьнең башлангыч иҗатының үзенчәлекле өлеше булып 

туган җирне сагыну тойгысына багышлап язылган шигырь 

тезмәләре санала. Бу урында, беренче нәүбәттә, “Җир йөзендә 

күбрәк торган саен...”, “Этюд”, “Күңел һаман тарта басуларга”, 

“Әллә инде сагыну шул микән?” кебек иҗат җимешләрен атарга 

мөмкин. 

           Бөдрәләнеп үскән өянкегә, 

           Атынгычлар тагып атынам. 

           Әйтерсең, мин, очып китәр өчен, 

           Канатларны сыныйм, кагынам. 

      Менә шундый татлы төшләремдә 

     Авылым миңа бирә юану. 

     Әллә соң шул сагыну була микән -   

     Төшләреңдә күреп уяну? 

                “Әллә инде сагыну шул микән?” (1963) 

        Лирик герой төшләрендә туган җирен күрә: кызлар 

толымыдай матур итеп, карамадан камчы үрә, Ык буенда үскән 

яшь талларны сыбызгыга сайлап кисә. Бары тик туган ягын чын 

күңеленнән сагынып яшәгән кеше генә шундый хис-тойгыга  бай 

юлларны яза ала кебек. Шагыйрь күңелендәге туган җиргә 

мәхәббәт, сагыш шигъри каһарманның уйларына салынган. 

Шагыйрь сүзе - шигъри фикер. Чын мәгънәсендә йөрәктән чыккан, 

янып, дәртләнеп, илһамланып, сагышланып, моңланып иҗат 

ителгән шигырьләрнең рифмалары да, көе дә, яңгырашы да сизелми, 

бары йөрәкләр шул шигырь ритмына тибә башлый, ә акыл шул 

шигырь агышыннан яшәү көче ала. 

         “Иҗаттагы батырлык” дигәндә күз алдына кабат-кабат 

Фәнис Яруллин килеп баса. Утыз елдан артык гомерен урын 

өстендә ятып иҗат итүче шагыйрь Фәнис Яруллин! 

          Авыруым артык борчымый, 

          Ахры, күнегеп киләм. 

         Җилләргә кушылып җырлыйм, 

         Таңнарга кушылып көләм. 

  Тик ишетсәм балаларның 

  Чыр-чу килеп уйнавын,  

  Берәрсе үз әнисенә 

  Яратып сыенганын -  
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Тоям йөрәктә нәрсәдер  

Чеметеп-чеметеп куйганын... 

        “Авыруым артык борчымый...” (1965) 

      Биредә аның бер шигыреннән өзек кенә китердек. Ләкин анда 

әсәрнең төп рухы, асыл эчтәлеге шактый тулы чагыла. Шуңа күрә 

Фәнис Яруллин тарафыннан инде 1965 елда ук язылган һәм 

шагыйрь иҗаты өчен шактый характерлы булган бу шигырь 

укучыда тирән тойгылар уята. Шагыйрь үзенең йөрәк серен 

батырларча - күңел түрендәге хисен бер дә яшермичә, эчкерсез 

рәвештә, ихластан ачып сала. Ул, һич тә курыкмыйча, үз укучысын 

йөрәк түренә үткәрә. Анда нинди уе, нинди шатлыгы һәм кайгысы 

бар - һәммәсен дә ачык итеп тәфсилли. Ул рыясыз, киң күңелле 

кешеләрчә уйлый, шуларның яшәү һәм уйлау җирлегенә таяна. 

Чынлыкта нинди булса, мине шулай кабул итегез... Шулай күрегез, 

аңлагыз... 

       Үсмәсәм әгәр уйнаклап 

       Табигать кочагында,  

       Атынмасам, бәллү ясап, 

       Каеннар ботагында,  

       Югалтуың бу кадәрле  

       Ачысын тоймас идем, 

      Төшләремдә юллар күреп,  

      Һаман ымсынмас идем. 

      Моңа кадәр тормыш мине  

      Сукмаса һәм какмаса,  

      Яңаклыйсы урыннарда 

     Баштан сыйпап якласа; 

     Тормышның мин бу кадәрле. 

     Кадерен белмәс идем, 

     Һәр уңышка, һәр табышка 

     Болай сөенмәс идем. 

                         “Әсәр” (1973) 

     Бу шигырьне поэзиядәге бер генә метафора да, бер генә сурәткә 

бай фикер дә алыштыра алмас кебек. Биредә кайнар язмыш, 

җилле-давыллы язмыш ярылып ята! Биредә уйлап чыгарылган 

фикерләр түгел, ә табигый чынбарлык, яшәү матурлыгы турында 

никадәр тирән фикерләр әйтелә. 

     Язгы елга бозын каерып аткан сыман, 

    Җитез юрга йөгән салып чапкан сыман, 

    Кара болыт яңгыр булып аккан сыман -  

    Бер бушанып калсаң иде барысыннан... 
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   Шагыйрь тормышның, яшәүнең үз көчләренә, үз 

омтылышларына нигезләнә, шуларга ышана. Аның фикеренчә, үз 

эчеңдәге эчке омтылышны туктату - ул язгы елганы тыю, җитез 

юрганы йөгәнләү, кара болытны яңгыр итеп яудырмау. 

      Һичбер вакыт                  Көтми мактау, 

      Төшми камыт                  Тән булса сау, 

      Эш атыннан                     Юлда алар 

      Сөрә ул җир                     Кайда күбрәк 

      Тамганчы тир                  Җигелү кирәк -  

      Камытыннан                   Шунда алар. 

                      Мин дә шулай 

                      Эш атыдай, -  

                      Көтмимен дан. 

                      Тормыш мине  

                      Аермасын 

                      Йөк тартудан! 

                                          “Атлар” 

       Фәнис Ярулин 1968 елда ук язган шигырендә безнең халыкның 

күркәм сыйфаты булган эшчәнлекне мактый. Үзендә дә шул 

сыйфат булу белән горурлана, үзенең ныклыгын шунда күрә. Бу 

шигъри юллар күп еллар элек язылса да, аларның эчтәлек һич тә 

искерми һәм беркайчан да искермәячәк тә, чөнки тормышның 

үзәге - эш кешесе. 

       Гомумән, шагыйрь иҗатының беренче елларында ук әнә 

шундый сүнмәс, тоныкланмас хакыйкатьнең таяныч булуы күренә. 

Менә, мисал өчен, 1969 елда иҗат ителгән тагын бер әсәр. 

       Кайчан кешенең                    Ялкын итәргә 

       Кара урманда                       Ялгыз юлчының 

       Сүнә дә уты.                        Сүнгән күмерен, 

       Кабат   ягарга                       Шул соңгы шырпы 

       Җитми аңарга                     Булса иде дим 

       Бары бер шырпы.                 Минем шигырем. 

                                                   “Булса иде, дим” 

        Моннан күренгәнчә, шагыйрьнең хыялы да юлчыларның учагы, 

ялкыны булу. Һәм без бүген, әлеге шигырь язылганга байтак еллар 

үткәннән соң, ул хыял чынга ашкан дип әйтә алабыз. 

      Биредә без шагыйрь каләменнән төшкән кыска шигырьләр 

турында берничә сүз әйтеп китмәсәк, һич тә гадел булмас иде. 

Чөнки Ф. Яруллинның күңел хәзинәсен чагылдыручы байтак кына 

шигъри энҗеләр нәкъ әнә шул кыска шигырьләрдә тупланган. 

Шагыйрь аларны үз иҗатының башлангыч чорында, төрле 
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елларда язган, ләкин аларның барысы да диярлек бер үзенчәлеккә  

ия - ялкын теле сыман кайнар алар! Бер генә строфалы бу 

шигырьләр! Шуларның берсе: 

       Әллә көзләр артык тиз җитте, 

       Әллә яшьлек артык тиз үтте. 

       Утын күрдем - җылысын сизмәдем,  

       Болынын күрдем - гөлен өзмәдем. 

                            “Әллә көзләр артык тиз җитте...”* 

     Хәзер инде диалог рәвешендә тезелгән кыска әсәрләрдән тагын 

берсенә күз салып үтик: 

- Кешегә кайчан акыл керә башлый? 

- Үзенең акылсызлыгын аңлаган көннән. 

- Кешедән кайчан акыл чыга башлый? 

- Үзен иң-иң акыллыга санаган көннән. 

                     “Кешегә кайчан акыл керә башлый...” (1977) 

    Мисалга китерелгән шигырьләрнең беренчесе үзендәге үзәкләрне 

өзәрдәй хисе белән безгә нык тәэсир итсә, икенчесе исә кешелек 

өчен һәрчак актуаль булып торган мәгънәсе белән истә кала. Һәр 

икесе кыска күләм белән төгәлләнгән, нәкъ менә үзенә кирәкле 

кысаны, рәвешне тапкан. 

   Шагыйрь Фәнис Яруллинның өлгереп җитмәгән шигырьләре дә 

бармы соң? Аның иҗатына никадәр генә соклансак та, биредә 

мондый сорауны да куймыйча калу мөмкин түгел. Һәм җавап та 

бирергә кирәк: әлбәттә, андый әсәрләр бар! 

   Фәнис Яруллинда, һичшиксез, көчле хискә корылган, сәнгатьчә 

тәмамланган әсәрләр өстенлек итә. Әнә шундый шигырьләр безнең 

каршыда чын шагыйрь басып торуына ныклап ышандыра. Ләкин 

“яшелрәк” булып калган әсәрләр хакында да сүз әйтми китү 

мөмкин түгел. Алар ниндиләр соң? 

          Тик бер нәрсә истә яхшы калган,  

          Онытмыймын һаман бер көнне: 

          Ильич уты керде авылыбызга  

          Почмак саен якты бөркелде. 

                       “Бер сөенеч” (1970) ** 

   1970 елда язылган бу шигырь дә, әлбәттә, ихлас әсәр. Без 

шагыйрьнең чын куанычын аңлыйбыз, аңа кушылабыз. Ләкин, шул 

ук вакытта, бу әсәрнең башкалар янәшәсендә торганда тонык 

икәнен дә күрәбез. Юк, эш Ильич утында гына түгел. Сер  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Яруллин Ф. Сайланма әсәрләр: ІІІ том.- Казан, 1994. - 312б. 

** Яруллин Ф. Танышлар арасында. - Казан,1980. - 238б. 
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тирәндәрәк: шигырьгә нигез итеп алынган вакыйга үзе мәгънә 

ягыннан тар, поэтик эчтәлеккә ия түгел. Димәк, анда чын 

мәгънәсендә образлы фикер юк. 

      Кайчак шагыйрь иҗатында үгет-нәсыйхәткә корылган әсәрләр 

дә очрап-очрап китә. Мисал өчен: 

      Кешелексезлек чиреннән  

      Безне соң кем дәвалар? 

яки: 

      Яшәү шундый җиңел булыр иде 

      Һәркем әгәр башка берәүнең дә 

      Кеше икәнлеген аңласа... 

  Мондый юлларны шагыйрьнең башлангыч чор иҗатында гына 

табарга мөмкин. 

 Соңгы елларда шагыйрь бары тирән хисле, кайнар хистән башка 

шигърият була алмавын хәзер инде бик тә яхшы аңлаган. Үзенең 

бер шигырендә бу фикерен ул болай дип белдерә: 

    Кереп китсәм шигърияткә, 

    Булам шундый халәттә: 

    Гүя ташлап барсын, кайтам 

    Беренче мәхәббәткә. 

 Бу җәһәттән Фәнис Яруллин чын мәгънәсендә сизгер шагыйрь. 

Аның шигырьләрендә гап-гади, көндәлек, без инде тәмам күнегеп 

беткән көнкүреш кинәт яктырып, нурланып, нәфисләнеп китә. 

Чыннан да, аның шигырьләрен укыгач, үз тормышын, эшен, яшәвен 

кызыксыз дип йөргән кеше дә тормышыннан кызык, эшеннән тәм, 

яшәвеннән ләззәт таба башлый. Чөнки ул элек үз тормышының бик 

күп кызыклы якларын күрә генә белмәгән икәненә инана. 

  Менә лирик геройның әнкәсе өйдә оек бәйләп утыра. Өй 

каршында төзелеш бара, анда зур бер йортка нигез казыйлар. 

Безнең тормышта көн дә очрап тора торган гап-гади бер күренеш. 

Күп кеше мондый күренешкә берничә тапкыр тап булгандыр, ләкин 

монда һич кенә дә шигърият күрмәгәндер. Ә менә шагыйрь шушы 

күренеш аша көннәрнең үтүен, үсешен, колачын күзаллый...Карт 

ана кулындагы борынгы бер шөгыль - ул оек бәйли, ә тәрәзә 

артында кешеләр көчле машиналар белән яңа төзелеш ачып 

җибәргәннәр. Һәм менә: 

         Атна үтте бер дә сизелмичә, 

         Тәмамлады әнкәй оегын. 

         Ә бу вакыт инде теге йортның  

        Кадаклыйлар иде кыегын.    
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  “Караңгыда йортлар калкалар” * 

Бу юлларны укыганда күңелдә тормышыбызның никадәр 

үскәнлегенә соклану, горурлану хисләре уянып китә. 

 Фәнис Яруллин лирикасы - нык, таза, киң күңелле лирика. Аның 

герое кыенлыклар алдында югалып, җебеп, вакланып калмый. 

Тормыш аны нинди генә зур сынаулар аша уздырса да, ул үзендә: 

       Мин тормышны сөям шау наратлар  

       Яктылыкны сөйгән шикелле. 

      Тормыш бит ул алга дәшеп торган 

      Зур эшләре белән күңелле, - 

дип җырларга көч таба. Көләч лирика, йөрәккә якын лирика. Ә 

менә халыкка хезмәт итү, җир яктылыгы, кешеләр бәхете өчен 

көрәшергә шагыйрь кайдан көч ала соң? 

     Яшәргә көч бетеп, 

     Бик каты арганда. 

     Яңадан тормам дип 

    Түшәккә ауганда. 

    Мусалар, Алишлар, 

      Килә дә алдыма, 

    Көч бирә тәнемә, 

    Дәрт бирә җаныма. 

                     “Төшә дә исемә” (1977)** 

Шагыйрь менә кемнәрдән көч ала... Кеше юлга чыгар алдыннан 

үзенә юлдаш эзли. Юлдашның үзеңнән яхшырак булса, каршыңда 

очраган кыенлыклардан курыкмыйсың. Чөнки беләсең: упкыннарга 

чумсаң, ул сиңа көчле кулын сузачак, салкыннарда җылытачак, 

җилләрдә-ышыклаячак, караңгыда юл күрсәтәчәк. Чыннан да, 

Фәнис Яруллин шигырьләрендә тормыш сөючәнлек, яшәү рухы - иң 

калку сыйфатлар. Чын мәгънәсендәге рухи батырлыкка омтылу, 

остазлары Муса Җәлил, Н. Островскийлардан килгән көрәшчеләр 

рухы, авырлыкларга карамастан, алга бару теләге - бар да безнең 

җәмгыять кенә тудыра алган кешенең калку сыйфатлары. 

       Кимсетүче булса, яуга чакыр 

       Мәйданнарга чыгып, көр дәшеп: 

       Без хаклыкны исбатларга тиеш 

       Үлеп түгел, яшәп, көрәшеп! 

             “Үкендереп булмый” (1974)*** 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Яруллин Ф. Аерылмас дустым. Шигырьләр. - Казан: Тат. кит. нәшр., 1975. - 156б. 

    ** Яруллин Ф. Бер сүз эзлим. Шигырьләр / Казан утлары. - 1978. - №6. - 79б. 

*** Яруллин Ф. Уртак сыйфат. Шигырьләр / Казан утлары.-1982. - №10. - 3б. 
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Лирик герой тормышта нинди генә авыр хәлләрдә дә үз 

максатыңа тугры калып, батырларча гаделлекне табарга, 

исбатларга әйди. Аның фикере тирән, рухы - хөр! 

    Ул - минем тормыш тоткасы, 

    Ул - минем бетмәс көчем... 

    Тугры дустымның исеме - 

    Хезмәтем минем, эшем, -  

дип яза шагыйрь “Тугры дус” (1970)* шигырендә. Хезмәт, эш, 

иҗатта яну, язу - әлбәттә, һәр шагыйрьнең беренчел, иң якын 

дуслары. Һәм бу дуслык мәңгелек. Ул - матур, тормышчан, зарури, 

ниһаять, ул җимешле дә: “Аерылмас дустым” - шактый күләмле 

сайланма лирика китабы - Фәнис Яруллинның ун елдан артык 

иҗади хезмәтенең бер нәтиҗәсе. 

 Аерылмас дус... Шагыйрьнең, чыннан да, якын дуслары күп. Алар - 

шагыйрьнең күп санлы укучылары - беренче адымнарыннан ук аны 

якын иткән, иҗаты белән өзлексез кызыксынып, аның көчле рухлы 

шигырьләрен көтеп алучы һәм язганнарының чын йөрәктән, 

алдаусыз, реаль җирлектән - гүзәл, кырыс тормыштан булуына 

инанучы, күп сорауларга җавап эзл 

әп, ышанып, иҗатына зур мәхәббәт бенән караучы шигырь 

сөючеләр, замандашлары. 

“Фәнис шигырьләрен укыгач, үз тормышын, эшен, яшәвен 

кызыксыз дип йөргән кеше дә тормышыннан кызык, эшеннән тәм, 

яшәвеннән ләззәт таба башлый. Чөнки ул тормышның бик күп 

кызыклы якларын күрә генә белмәгән икән”, - ди шагыйрь Гәрәй 

Рәхим бу китапка язган кереш мәкаләсендә.** 

 Лирик шигырьләрне укыганда үзебезне борчыган сорауларга 

җавап эзлибез, киңәшәбез, шагыйрьнең күңел дөньясына тирәнрәк 

үтеп керә баруыбызны тоябыз, сокланабыз, рухи ләззәт алабыз. 

    Гомеремнең буеннан-буена 

   Барсам да гел авыр йөк сөйрәп, 

   Әйттем мин гөлләргә үрелеп: 

 -Дөньяда матурлык күберәк, 

 Дөньяда гүзәллек күберәк! 

          “Калганда караңгы төннәрдә...” (1973) 

Әйе, бу - шагыйрьнең яшәү чаткысы, максаты, якты хыяллар 

өчен януы чагылышы. 

 Сөйгәнемнең күңеленнән  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Яруллин Ф. Ак кәгазьдә - ак уйлар. Шигырьләр / Казан утдлары. - 2000. - №6. - 5-9б. 

   **  Яруллин Ф. Аерылмас дустым. Шигырьләр. - Казан: Тат. кит. нәшр., 1975. - 156б. 
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    Мәңге китмәс таш мин. 

    Әнием күзләрендәге 

    Мәңге кипмәс яшь мин, - ди ул.* 

 Кырыс, әмма ачы тәҗрибә авазы булып яңгыраган юллар 

һәрбер кешене тетрәндерә, уйландыра. Шагыйрь Мостай 

Кәримнең “Таш өстендәге гомер”е кебек үк, бу сурәтләр дә - 

кырыс чынбарлык үзе үстергән гөлләр. 

 Ә бер шигырендә “Шагыйрьләргә белү кирәк бик күп телне...”, - 

ди ул.** Чынлап та, чын шагыйрь “искән Җил, Кош, Табигать, 

Эзоп һәм Мәҗнүн телләрен” белергә тиештер. Чөнки шул чакта 

гына сызгырып туктатып була искән билне, очып барган кошка 

сәлам биреп була, шатлыкларны таңнарга сөйләп була, эзоп 

белән дошманыңнан көлеп була, мәхәббәтне Мәҗнүндәй сөйләп 

була. Фәнис Яруллинның һәр шигырендә шундый бай, күпъяклы, 

киң офыклы тормышы булган лирик геройны танырга мөмкин. Ә 

каһарманы аша - шагыйрьнең үзен... 

   Кайда көрәш юлы -  

   Шуннан татар узган,  

  Берсеннән дә читтә калмаган, 

  Кирәк икән - үзенең гомерен биреп 

  Газиз җирен, илен данлаган *** 

Бу юлларны бер ничек тә коры бер сүз, шигъри тезмә итеп кенә 

кабул итеп булмый. Никадәр тарихи мәгънә салынган моңа! 

Шагыйрь татар халкының мәгърур уллары турында киләчәк 

буынга да сөйләп калдырырга тели, татар сугышчыларының 

фидакарь батырлыгына дан җырлый. Яки: 

     Тиз туйсам да кайбер нәрсәләрдән,  

     Бер нәрсәгә артык комсыз мин: 

    Кешеләрдән һич тә туя алмыйм,  

    Яши алмыйм, дуслар, шунсыз мин. 

              “Яши алмыйм шунсыз” (1966) **** 

Бу шигъри юллар күңелләрдә шагыйрьнең кешеләргә булган 

чиксез мәхәббәтенә соклану хисләре уята. “Якыная миңа 

йолдыздар”*****, “Гел балкытыр идем Кояшны”, “Дөньяда бит 

хыялларсыз...” кебек шигырьләрдә замандашларына, дусларына
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      *     Яруллин Ф. Тозлы тамчы. - Казан, 1988. - 351б. 

    ** Яруллин Ф. Уртак сыйфат. Шигырьләр / Казан утлары.-1982. - №10. - 3б. 

         *** Яруллин Ф. Бәхет турында уйлану. Шигырьләр / Казан утлары. - 1968. - №2. - 134б. 

     **** Яруллин Ф. Сулыш. Шигырьләр. - Казан, 1978. - 128б. 

     ***** Яруллин Ф. Табылу. Шигырьләр. - Казан, 1984. - 112б. 
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булган якты хисләрен танырга мөмкин. 

    Ә менә “Дөньяда мин бер битараф кеше түгел...” * дип 

башланган шигырь үзенең язылу үзәнчелеге белән дә матур, 

эчтәлеге белән дә күңелләргә үтеп керерлек булып истә кала. 

       Дөньяда мин бер битараф кеше түгел, 

      Матурлыкны күрер өчен күзләрем бар; 

     Шуңа күрә шатлана һәм сөенә күңел, 

     Тормышымда үзем салган эзләрем бар. 

     Каерса да язмыш минем канатымны, 

    Ала алмас кешеләрне яратуны. 

    Нинди тирән мәгънәгә ия булган фәлсәфи уйланулар. Әле 

каләмен сыный гына башлаган язучы өчен (1966) зур дәрәҗә бит 

бу! Зур осталык! Матурлыкны күрә белү, кешеләргә карата 

күңелеңдә мәхәббәт хисләре тәрбияләү - зур сабырлык, әхлаклылык 

таләп итә. 

Яки дөньяда иң кадерле кешегә - анага багышланган самими, 

җылы кичерешләр белән язылган “Төшендә күрде дә ана”, 

“Көрсенмә син, әнкәй,”, “Әнисенең итәгенә тотынып...”** 

шигырьләре, “Ана” балладасы... Мөлаем бу сурәтне шагыйрь халык 

авыз иҗатына хас буяулар белән бизи. Ягымлы елмаюы белән 

күңел бозларын эретерлек, тәмле теле белән җанга сихәт бирерлек, 

әхлаклыгы, рәхимлеге белән башкаларга үрнәк була алырлык 

миһербанлы әнкәйләргә мәдхия җырлый. “Ат сайладым”, “Рәхмәт 

сиңа, заманам”, “Атлар килә”, “Алчы болыт” кебек 

шигырьләрдә*** исә җырга, татар халык әйтемнәренә, канатлы 

сүзләргә тартымлык бар. Иң мөһиме, алар бик табигый, халыкчан 

яңгырыйлар. Фольклор бизәкләре шигырьнең тукымасына ятышып 

тора. 

          Алчы, болыт, үзең белән, 

          Күңелем басылмасмы?! 

         Билгесез газабына 

         Дәвалар табылмасмы?! 

                                                       “Алчы, болыт?!” (1968) 

        Тып-тып басып пар ат килә, 

        Сулулары киң бугай; 

       Дугадагы пар кыңгырау 

       Синең белән мин бугай.      “Атлар килә” (1968)
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

*   Шабаев М. Егет үлемне җиңә / Татарстан яшьләре. - 1962. - 20 февр. - 4б. 

** Яруллин Ф. Сайланма әсәрләр: ІІІ том.- Казан, 1994. - 312б. 

 *** Яруллин Ф. Тозлы тамчы. - Казан, 1988. - 351б. 
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Ә хәзер бу җыентыкта шактый зур урынны алган мәхәбәткә 

мөрәҗәгать итик әле. Рәдиф Гаташ Фәнис Яруллиның бу төр 

иҗаты турында болай ди: “Мәхәббәттә Фәнис Яруллин - үтә дә 

инсафлы, затлы, әдәпле шәхес буларак ачыла. Бу да - халкыбызның 

үз әхлак кагыйдәсе булу, аның күп гасырлык тәрбиясенең бәрәкәтле 

дәвамы күренеше” * Дөрестән дә, мәхәббәттә артык нечкә, нәфис 

күңелле булу - Тукайлар традициясе, Туфаннар әдәбе. Шушы ук 

хисләр гаилә, йорт, яшәеш нигезе мәсьәләләренә күчә. 

     Өйнең чырае - хатын кыз, 

     Нигезе аның - ирләр. 

    Канатлы әйтем булырдай мәгънәле сүзләр! Шуңа охшаш бик 

гади, әмма халыкчан, гаҗәеп матур сурәтләрне Фәнис Яруллин 

иҗатында күп очратырга һәм мәхәббәтнең эчкерсез саф 

тасвирына туктаусыз сокланырга мөмкин. “Кызларга бер сүз”, 

“Күргәнем бар кебек кайдадыр”, “Танышканга ун ел вакыт үткән” 

кебек шигырьләре моңа ачык мисал булып тора. Әйе, шагыйрьнең 

шигырьләре арасында тормыш иптәше, таянычы Нурсөягә 

багышланганнары да шактый. Ул - шагыйрьгә илһам өстәүче дә, 

газапларын җиңеләйтүче дә, олы мәхәббәте дә. Аңа багышлап 

Фәнис Яруллин “Ак чәчәк” (1976) шигырен иҗат итә. Автор 

йөрәгендә мәхәббәт утыннан туган хисләрен шигъри тезмәләргә 

сала. 

    Күңелең - ак чәчәкле болын, 

    Мин җыям чәчәкләрен. 

    Сайлап кына, җайлап кына, 

   Иң матур, иң шәпләрен, 

   Күңелең чәчкәләрен. 

Ләкин сөйгәненә “Ак чәчәгем” дип эндәшкән шагыйрьнең күңелендә 

башка үкенечләр, авыр истәлекләр, үлемнәр, кабер өстендәге 

гөлләр дә бар икән. Дөнья бу! Тормыш... “Таудагы чәчәк” шигыре, 

безнеңчә - шагыйрьнең бу темага караган иң көчле шигырьләренең 

берсе.  

      Күзем төште таудагы бер 

      Гүзәл чәчәккә. 

     Карап тордым сокланып һәм 

     Калып гаҗәпкә. 

Менеп җиттем һәм чәчәкне  

Өзеп өлгердем, 

Шунда кинәт бөтен тәнгә 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*  Яруллин Ф. Сайланма әсәрләр: ІІІ том.- Казан, 1994. - 312б. 
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   Салкын йөгерде. 

       Әй, үкендем өзгәнемә, 

      Ләкин соң хәзер. 

      Чәчәк астында булган шул 

      Бер ялгыз кабер. 

Чәчәккә дә шул кабернең  

Салкыны сеңгән. 

Салкын чәчәк йөртәм түштә 

Мин шушы көннән. 

     Кабердән өзеп алынганы беленмичә, күкрәктә йөртелгән 

“салкын чәчәк” образы. Зур фаҗигане сыйдырган бу кечкенә 

шигырь күңелне тетрәтә, уйларга мәҗбур итә. Гап-гади сүзләр 

белән тирән фәлсәфи эчтәлек тудыруга ирешкән шагыйрь. Чынлап 

та, тыныч күңел белән, йөрәк әрнүләрсез укып булмый бу юлларны. 

Монда лирик герой фаҗигасе генә түгел, ә башка бик күп 

вакытсыз өзелгән язмышлар моңы чагыла кебек. 

    Авторның тагын бер моңсу шигыренә тукталыйк. 

      Сагышларым салдым суларга, 

      Алдашсын дип ерак юлларда, 

      Елга туктап калды ярсудан. 

      Сагышларым бар да 

     Утырып калды ярда, 

     Ташулардан калган боз сыман. 

                  “Сагышларым” (1976) 

 Сагыш белән ярсу елганың агар юлын бикләп куйгач, елга башта 

туктап кала, аннан соң сагышларны, язгы ташу кебек гайрәтләнеп, 

ярга чыгарып ташлый. Ә сагыш елганы туктарлык зур ул һәм язгы 

боздай салкын. Лирик герой сагышлары. Ә каһарманы бу очракта 

автор үзе дип кабул итсәк, димәк, Фәнис Яруллин сагышлары. Ул 

минем сагышларым авыр, зур, салкын, көчле, уттан да кайнар дип 

әйтергә тели. Ә нигә турыдан-туры шулай дип әйтми соң? Чөнки 

ул сүзләр гомуми фикерләр, гадәти зарлану сүзләре генә булып 

калырлар, образга әйләнеп безнең хыялны уятмаслар, авторга 

карата бездә мөнәсәбәт тудырмаслар иде. Чынлап та, Фәнис 

Яруллин тормышында, җанында сагышлар күптер шул. Тагын бер 

кат соңгы юлларны укыйбыз, ачкыч сүзләр - фикерләр алар: җил, 

ярсу елга һәм яшен дә тарата алмый, сүндерә алмый аның 

сагышларын, бары Фәнис Яруллиның гына ул сагышларны җаны-

рухы белән күтәрергә көче җитә. 
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1980 елда Татарстан китап нәшрияте Ф.Яруллиның “Танышлар 

арасында” дип исемләнгән шигырьләр җыентыгын бастырып 

чыгара. 

   Бик күп минем танышларым: 

   Иң тугрысы - сагышларым, 

    Аннан кала - язмышларым, 

  Аннан кала - табышларым,  

    Аннан кала - балкышларым. 

    Мин гел шулар арасында. 

    Тотынып шул танышларга, 

   Гомер дигән юлдан барам 

  Язмышлардан - табышларга, 

  Сагышлардан - балкышларга. 

       “Бик күп минем танышларым” (1979) 

Иң нечкә күңел кылларын тибрәтүче әлеге юллар укучыны алдагы 

әсәрләрне кабул итәргә әзерли. Бу әһәң, бер шигырьдән икенчесенә 

күчеп, беркадәр моңсу, әмма эчкерсез тойгы булып сузыла. 

Шушы җыентыкка шагыйрьнең төрле елларда язылган 

шигырьләре тупланган, һәм бу, үз чиратында, аның иҗатын 

тулырак күзалларга, үзәнчелекле якларын тагын да яхшырак 

сиземләргә мөмкинлек бирә. Туган ил, туган җиргә булган мәхәббәт, 

сугыш һәм тынычлык, бәхет, аның асылы, хезмәт кешесенең 

фидакарьлеге - китапта киң чагылыш тапкан төп темалардан әнә 

шуларны санап үтәргә мөмкин. 

Туган илгә, туган җиргә һәм туган туфракка чиксез мәхәббәт 

белән сугарылган шигырьләр дә укучыны битараф калдырмый. Ир-

егетнең көч-куәте дә, дошманнарны җиңәр дәрман - кодрәте дә 

туган илдән, туган туфрактан килә, ди шагыйрь. * Әлеге 

шигырьдән гына торган төп нәтиҗә әнә шундый. 

   Күкрәгемдә көчем кимемәс, 

   Горур башым түбән иелмәс; 

  Аһ-зар сүзе чыкмас телемнән,  

  Аерылмасам туган илемнән. 

                 “Аерылмасам әгәр” (1968)** 

Әйе, читтә йөргәннәрең сагындырып төшләренә керер өчен, 

яулаган матур эшләренә яхшы бәя бирер өчен, керләнгән күңелләрне 

сафландырыр өчен дә “ямьле, мәрхәмәтле туган ягы кирәк 

кешегә!” Тормыш ямен, яшәеш асылын туган җирдә үзең яраткан 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

* Хәкимуллина Х. Яңа язмышлар ачылганда / Казан утлары. - 1980. -№7. - 172-174б. 

** Яруллин Ф. Танышлар арасында. - Казан,1980. - 238б. 
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 хезмәт белән илһамланып яшәүдә күрә шагыйрь. 

     ...Ә бер вакыт кинәт аның 

    Бетте эше. 

   Менә шунда бик нык ару  

   Сизде кеше. 

Һәм әнә шул кинәт аруны, талчыгуны сизмәс өчен берөзлексез 

эшли шагыйрь, туктамый иҗат итә. Шахтер егет тау 

токымнарын актарган кебек, ул вакыт белән дә, егәре белән дә 

исәпләшмичә, бихисап сүз катламнарын актара,кеше күңелендә 

асылташ булып балкырдай асыл сүзләр эзли. Чыннан да, 

шагыйрьнең самими, керсез хисләре безнең йөрәкләргә җылы 

шигырьләр булып тама.  

   Йөрәгемдә бүген шуңа бәйрәм, 

   Шатлыкларым шуңа күбәйде: 

  Бер кешегә дустым артты бүген, 

  Бер кешегә дөньям киңәйде. 

        “Син килгәч” (1964) 

Бары тик үзе олы җанлы булган кеше генә башкаларның да олы 

җанлылыгын, олы йөрәклелеген күрә, тоя белә, аңлый ала. Китапка 

кергән “Рәхмәт сезгә, игенчеләр”, “Бер сүз эзлим”, “Ышанам”, 

“Сугыш”, “Гел балкытыр идем кояшны” кебек шигырьләр - 

шагыйрьнең әнә шундый олы җанлылыгы хакында сөйләүче 

ялкынлы дәлилләр. 

Шигырьләрне укыганда, авторның тормыш, яшәү турындагы 

тирән фәлсәфәсе уйландыра, ашкынулы рухы күңелләрне сөендерә. 

Шагыйрь гаҗәп үткер күзле, сизгер күңелле. Танылган язучы 

Җәүдәт Дәрзаман фикеренчә, беренче карашка төссез күренгән, 

башка берәүләр бөтенләй игътибар да итмәгән гади генә деталь 

яки образ аша шагыйрь үз замандашын борчыган, уйландырган 

дөньякүләм әһәмиятле мәсьәләләрне яктырта, канатлы сүз 

ярдәмендә аларны ачып бирә.* Бу уңайдан шагыйрьнең “Яшел 

бәбкә”, “Туган җир”, “Аерылмасам әгәр” кебек шигырьләре аеруча 

игътибарга лаек. 

  Күкрәгемдә көчем кимемәс, 

  Горур башым түбән иелмәс; 

 Аһ-зар сүзе чыкмас телемнән,  

 Аерылмасам туган илемнән. 

          “Аерылмасам әгәр” (1968) 

Туган җир - иң ерак җир, 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Дәрзаманов Җ. Тормышка мәдхия / Казан утлары. - 1983. -  №3. -161-162б. 
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Туган җир - иң кече җир, 

Туган җир - иң олы җир, 

Туган ир - иң тансык җир 

Туфрагын ятып үбә 

Мең гүзәлне күргән ир. 

                         “Туган җир” (1977) 

“Сулыш” китабына тупланган шигырьләрнең яңалыгы, сафлыгы, 

эчкерсезлеге һәркемне сокландырырлык. Язучы Фаил Шәфигуллин 

Ф.Яруллинның бу чор иҗатына бәя биргәндә болай дип яза:”Фәнис 

Яруллин моңарчы ук җитлеккән шагыйрь иде. Ә “Сулыш” 

китабында, шагыйрь буларак, аның шигъри сәләте тагын да үскән, 

таланты тагын да камилләшкән.” * 

  Шигырь язып куйды шагыйрь, 

  Фикерен әйтте оста: 

  Шигыренә диңгез сыйды, 

  Шигыре сыйды учка. 

        “Шигырь язып куйды шагыйрь...” (1874) 

Шулай итеп, 70 нче еллар бусагасында Ф.Яруллин үзенең иң 

мөһим, иң кадерле үрләрен яулый - ул бу чорда чын мәгънәсендә зур 

көрәш поэзиясе тудыра. Шагыйрь бу хактыгы халәтен “Ат 

алдым” әсәрендә дә әйтеп биргән кебек: 

     ...Берәү туры ат бирде, 

    Җаен үзең тап, диде. 

    Йөккә җиксәң, бер ягыннан 

    Син үзең дә тарт, диде... 

   ...Туры атны алмадым мин, 

  Атландым кашкасына. 

  Бер бәреп китәр, ахры, бу 

  Басулар капкасына. ** 

Кашкага тиң ярсу йөрәкле шагыйрь иҗаты 70 елларда иң биек 

үрләргә менә башлый. Ул үзенең һәр сүзен яшерми, туры әйтергә 

өйрәнә, һәр адымын, һәр сулышын көрәшеп яулый. 

   Сагышларны миңа язмыш бирде,  

   Ә моңнарым булган тумыштан. 

   Бәхет белән шатлыкларны гына 

  Гел көрәшеп алам тормыштан, -  

ди ул бер тукталып тын алган чакта. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Шәфигуллин Ф. Яшьнәмичә кала алмый / Яшь ленинчы.-1978.-27 сент. - 3б. 

** Яруллин Ф. Сулыш. Шигырьләр. - Казан, 1978. - 128б. 
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   Гәрәй Рәхим Фәнис Яруллин шигырьләрен көләч шигырьләр дип 

атаган иде. * Ә менә “Сулыш” җыентыгына тупланган 

шигырьләрне көләч шигырьләр генә диеп булмастыр. Алар - инде 

яшәү мәгънәсен аңлаган, тормыш фәлсәфәсенә төшенгән җитди 

шагыйрь фикерләре, гаделлек сакчысы, көрәшче сүзләре. 

    Бүген үлсәм - онытырмын иртәгәсен, 

    Мин үлемсез түгеллекне белеп яшим. 

    Бөтен гомере булса да бер мизгел генә, 

    Яшьнәмичә кала алмый күктә яшен. 

        “Бүген үлсәм - онытырмын иртәгәсен.” (1974) 

 Кайчагында гади генә фикергә дә канат куеп, һәркемне 

дулкынландырырлык олы мәгънә чыгара, гади генә сүзләргә дә олы 

яңгыраш бирә ала шагыйрь. 

   ...Кешеләр, кешеләр, кешеләр, 

   Ягымлы, сөйкемле һәммәсе. 

   Һәрберсе кемнеңдер әткәсе, 

   Һәрберсе кемнеңдер әнкәсе! 

                “Әнием төсле күренә” (1977) 

   Чынлап та шулай бит. Ә тиктомалдан гына, уйламыйча, 

кемнедер рәнҗетәбез, кемгәдер авыр сүзләр әйтәбез, һәркемнең 

кемнеңдер әткәсе, кемнеңдер әнкәсе булуын онытабыз. 

Шигърият офыкларының киңлеге, сурәтләү чараларының 

чикләнмәгән байлыгы әйтергә теләгән образлы уй-фикерне шунда 

ук укучыга җиткерергә мөмкинлек бирә. Шул исәптән, менә 

мондый “ялгышуларга” да җавап табыла: 

     Минем хакта берәү болай диде 

    (Мөһим түгел аның исеме): 

    “Жәлләп кенә аны күтәрәләр, 

    Әллә аны шагыйрь дисеңме...  

    ...Кура да бит сынгач көй чыгара 

    Төзек чакта - кура моңсыз ул. 

    Язмышына рәхмәт әйтсен инде, 

    Яза алмас иде шунсыз ул”. 

    Җавап биреп тормыйм бу кешегә, 

    Әрнетсә дә йөрәк ярасын. 

    Бирә алмам бары сынык кура, 

   Булдыралса уйнап карасын...** 

                          “Берәүгә” (1975) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Яруллин Ф. Аерылмас дустым. Шигырьләр. - Казан: Тат. кит. нәшр., 1975. - 156б. 

** Яруллин Ф. Көзге моң. Шигырьләр. - Әлмәт: Рухият, 1998. -220б. 
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     Тәнкыйтьче Р.Сверигин шагыйрь иҗатына бәя биреп болай ди: 

“Фәнис Яруллинның шигъри дөньясы һәртөрле абстракт, буш, 

төссез, җилсез сурәтләрдән азат. Аның өчен кешенең хәле-халәте, 

яшәү рәвеше, аның шартлары әһәмиятле.” *  

     Каты чирдән бераз хәл алгачтын, 

     Тәрәзәмне эретеп тын белән, 

     Озак итеп тышка карап тордым 

    Әллә нинди сагыш, моң белән. 

    Җир өстенә хисләр түшәлгәннәр, 

    Агачларга моңнар эленгән. 

    Дөнья үзе җырлый тып-тын гына -  

    Дөнья сүзсез җырга күмелгән. 

               “Авырудан соң” (1975) 

 Әдип үз тормышының мизгелләреннән әнә шул олы дөньяга, яшәү 

мәгънәсе турында уйлатырлык хакыйкатьләргә килеп чыга. 

Шагыйрь бөтен көчен кешеләргә бәхет китерүгә сарыф итә, 

гомере буена ул аларга ышанып яши, үз замандашын гел матур һәм 

олы итеп күрергә тели: 

    Ә мин менә, мәҗүсидәй, 

   Табынып яшим һаман утка. 

   Нинди көчле давылда да,  

   Коеп яуган явымда да 

   Сүнми торган сихри утка -  

   Кешеләрнең күңелендәге 

   Нур сибүче яктылыкка. 

                       “Табыну” (1980) 

 Чыннан да, Фәнис Яруллин иҗатының төп чыганакларын 

яхшылыкка табыну тирәсеннәнрәк эзләргә кирәктер. Ул 

һәрнәрсәдән ямь табып яши белә, һәр күренеш аңа шигъри тема, 

шигърият чыганагы була ала. 

     Шигырь кайда? - Бөтен төштә: 

     Зур диңгездә һәм инештә, 

     Күктә, җирдә, урманнарда, 

     Рәшәләрдә, бураннарда. 

     Яшеннәрдә, күкрәүләрдә, 

    Мәхәббәттән тетрәүләрдә... 

    Ал битендә алмаларның, 

    Шат йөзендә балаларның, 

    Кояш тулган тамчыларда, 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Сверигин Р. Аны беләсезме? / Казан утлары. - 2003. - №2. 130б. 
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    Елгаларда, ташуларда, 

    Чәчәкләрнең таҗларында, 

    Урамнарның ташларында, 

    Дәртле кошлар сайравында... 

               “Шагыйрь булу кирәк” (1974) 

  Әйе, тормышның һәр күренеше олы илһам чыганагы була ала. 

Аларны сайлап алу әллә ни кыен эш түгел. Әмма Фәнис Яруллин 

шигърияте, иң беренче нәүбәттә, шәхескә һәм аның әхлакый 

карашларына нигезләнә. Нәрсә турында язса да, ул гаҗәеп самими 

һәм ихлас күңелле, үзе шикелле гади укучысының дусты һәм 

теләктәше булып кала. Әдипнең шигърияттәге үзенчәлеге 

гадилекнең бөеклеге рәвешендә аңлашыла. Әмма бу бөеклек бар 

бөтенлеге һәм тулылыгы белән саф һәм пакъ күңелле кешеләргә 

генә барып җитә ала. Шагыйрь карашы әнә шундый - аны 

аңларлык катламнарга төбәлгән. “Әрем” (1974) шигырендә автор: 

      И әрем, һәр бөртегеңдә 

      Тел өтәрлек ачы тәм. 

      Әллә син бу ачылыкны  

      Алдыңмы хакыйкатьтән, - дип яза.* 

  Әйе, хакыйкатьнең үзе кебек ачы язмышлы шагыйрь батырларча 

яши, сынмас рухлы, көчле шәхес, буйсынмас җан булырга өйрәтә.   
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2. Шагыйрьнең 80 - 90 еллар шигърияте 
80 нче елларда Ф.Яруллин шигърияте яңа сыйфатларга байый - ул 

тирән һәм халыкчан фәлсәфә белән өртелә. Әйе, һәр көнен ел итеп 

яшәгән шагыйрь рухи яктан тиз өлгерә, ул уй-кичерешләрнең 

гадәти кеше төшә алмый торган чоңгылларына төшә, аксакал 

акылы белән гомумиләштерүләр ясый. 

      Табигатьтә берни артык түгел, 

      Табигатьтә кирәк бөтенесе: 

      Караңгы төн, озын кышкы юллар, 

      Зәһәр салкын, түзәлмаслык эссе. 

Төшенмәслек тирән серләр кирәк -  

Зиһен кылычларын чарлар өчен. 

Кирәк безгә бар да, үзебезнең  

Кеше икәнлекне аңлар өчен 

                “Бөтенесе кирәк” (1984) 

Шагыйрьнең бу чор иҗатында Язмыш,Бәхет, Киләчәк, Яшьлек, 

Иминлек, Яшәеш, Йөрәк, Моң кебек сүзләр еш очрый. Шул хакта 

Галимҗан Гыйльман кыйммәтле фикер китерә: “Фәнис Яруллин 

кайбер башка әдипләр белән жонглерлык итми. Кем - кем, Фәнис 

әлеге төшенчәләрнең чын бәясен белә - ул алар белән “син” дип, 

күзгә - күз карап сөйләшә.” *  

      Ташлама мине, ташлама, 

      Гел тор сафлыгың чәчеп: 

      Соңгы сулышыма кадәр 

      Ташлама мине, Яшьлек!  

          “Соңлы сулышына кадәр” (1984) 

  Ф.Яруллин авыр фәлсәфәләр шагыйре түгел. Аның каләменә 

җиңеллек, халыкчан тапкырлык хас. Шул ук вакытта ул 

ялтыравык мактанудан да кача, кайнар пафос белән үз лирик 

героеның эчке күңел сыйфатларыннан матур психологик сурәтләр 

ясый. Шагыйрь укучы күңелен үзенең мөлаем, ихлас, күпмедер 

дәрәҗәдә халык дәрте белән җәлеп итә. Иң беренче чиратта, 

тышкы киңлеккә түгел, ә эчке күләмгә, фикер зурлыгына омтыла. 

  Шагыйрь тормышының иң актуаль проблемаларын күңеле аша 

үткәзеп яши. Ул әле җирдә иминлик даулап баш күтәрә (“Ирек”, 

“Күңелдә бер теләк”, “Кисәтү”, “Кемгә сөйлим”, “Килә калса 

атом кышы...”һ.б.): 

    Тимерләр сынган салкында 

    Чыдаса да әле кеше -    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Гыйльман Г. Заман сүз сорый. - Казан, 1991. - 40-49б. 
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   Чыдый алмас, өшер - туңар, 

    Килә калса атом кышы. 

Һәм бу яшьләр мәңге эремәс, 

Соңгы нәфрәт булыр шушы -  

Кояш суыныр, җир әйләнмәс, 

Килә калса атом кышы,  

Исеңдә тот шуны, Кеше! 

            “Килә калса атом кышы” (1985) 

Шагыйрь әле бәхетсез гаиләләр, ятимнәр язмышын хәл итәргә 

алына (“Бүлештеләр”, “Ком өстендә ике малай”, “Сабый 

сагышы” һ.б.): 

      Баланың әле күңелендә 

      Гел якты сагыш. 

      Якты сагышларын аның 

     Каралтмыйк ялгыш. 

  Автор әле карт буын, варислык, табигатьне саклау, тату гаилә 

төзү, шигърият сафлыгы мәсьәләләрен үзәккә калкытып куя: 

     Сүз куйдылар, килештеләр -  

     Бар нәрсәне бүлештеләр: 

     Берсенә машина тиде, 

     Берсенә - йорт. 

     Мәхәббәт тә бүленмәде, 

     Үлде генә. 

     Кабере калды балалары 

     Күңелендә. 

                “Бүлештеләр” (1978) 

Ф.Яруллин - заман шагыйре. Ул үзенең һәр көнге йөрәк тибешен 

чынбарлык, яшәеш белән үлчәп яши, тикшереп тора. Кыю рәвештә 

торгынлык чорыннан калган чирләрне фаш итә: 

     Әзме, никадәр бәйләп тә, 

     Саркып яткан яралар. 

     Кешелексезлек чиреннән 

     Безне соң кем дәвалар? 

               “Безне соң кем дәвалар” (1982) 

Икенче бер вакыт шагыйрь яшь буыннарга карый да, уфтанып 

куя: 

  Нигә, нигә, яши башлау белән, 

  Чукраклана безнең күңелләр?... 

                      “Нигә?” (1982) 
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Башкорт җырчысы Фәйрүзә Нуриевга багышлап язган “Җырлар 

тыңлый кеше” әсәрендәге бу юллар да укучының күңелен 

тетрәндереп ала:  

      Эзли кеше, эзли һәм ышана 

      Җаны көткән җырны табасына. 

      Юк, җыр түгел, дәва эзли кеше 

      Саркып яткан канлы ярасына… 

 Ф.Яруллин үз шигъриятен әдәбиятыбызның элек-электән килгән 

иң нык тамырларына үреп, ялгап җибәрергә тырыша. Аның 

әсәрләрендә Тукай язмышының кайтавазы да ишетелгәләп кала 

(“Халкымның иң гүзәл иренә”, “Тукай Петербургта”, “Тукай аша”, 

“Бәп - бәләкәй Апуштан” һ.б.), Бабич шигъриятеннән агылып 

ятучы ягымлы көй дә күңелгә килеп тия: 

  Там, тамчы, там, курыкма җиргә сеңеп калудан 

  Олы язлар башлана тәүге тамчы тамудан. 

  Ян, йөрәк, ян, курыкма янып көлгә калудан 

                           “Там, тамчы, там” 

  Ф.Яруллин иҗатында Х.Туфан шигъриятеннән килүче агым 

аеруча көчле. Сизми мөмкин түгел: шагыйрьгә ул агым бигрәк тә 

кадерле: 

    Агыла да бер җыр, агыла,  

    Йөрәкләргә моңы кагыла. 

    Әйтерсең лә җәйге бакчада 

    Сандугачлар канат кагына, 

   Агыла да бер җыр, агыла. 

                     “Сагыну” (1986) 

   Әмма бу шигъри елгада төп агым да бар - Фәнис Яруллин 

шигърияте. Ул бер өскә калкып чыга да, моң томаны булып, галәм 

өстенә җәелә: 

  Чирләп ятам. Аркам җирдә,  

  Күзем күккә текәлгән. 

  Керфекләрен сөртә - сөртә, 

  Гөлләр карый түтәлдән... 

                   “Минем халәт” (1987) 

  Яисә дөньяви тойгы - җирдәге яшәеш өчен, хаклык өчен көрәш 

тойгысы биләп ала: 

   Көрәшләрдә туктап калсам әгәр, 

   Җәям - угым сынып, 

   Сөйри мине көрәш мәйданына 

   Шушы җаваплылык... 

                      “Җаваплылык” (1985) 
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    Ф.Яруллин иҗатында бу ике тойгы һәрвакыт янәшә яшиләр. 

Төптәге агым - көрәш поэзиясе, оптимистик шигърият һәм өске 

агым - гамь, күпмедер дәрәҗәдә чарасызлык поэзиясе. Бер сүз 

белән әйткәндә, Ф.Яруллин иҗатын Якты Гамь Поэзиясе дип 

атарга булыр иде. 

   Ә хәзер 1988 елда “Шигырь китапханәсе” сериясендә басылган 

“Тозлы тамчы” шигырьләр җыентыгында киңрәк тукталыйк. 

   Автор үзе шигырьләр тупланмасын биш бүлеккә бүлгән. Андагы 

мәхәббәт шигырьләре дә күңел  түренә үтә, шаян әсәрләре дә 

елмайта, көлдерә. Әмма, шулай да, шагыйрьнең иң уңышлы 

әсәрләре, безнеңчә, яшәү һәм язмыш хакында тирән фәлсәфи 

лирика белән сугарылган шигырьләре. Аларның күбесе “Ил язмышы 

- ир язмышы” дип бик дөрес исемләнгән беренче бүлеккә 

тупланганнар. 

    Бер снаряд чокырына 

    Төшми диләр икенчесе. 

    Төшә икән, төшә икән, 

    Төшә тагын да көчлесе. 

Туры төбәп дошман уты 

Бер урынга бирә генә, -  

Төшә бөтен снаряды 

Теткәләнгән йөрәгемә. 

                “Бер снаряд чокырына” (1980) 

    Шигырь сугыш кырында язылган төсле. “Дошман”, “снаряд 

чокыры” дигән тәкъбирләр ул тойгыны тагын да көчәйтә. Әнә 

шуңа күрә, шундый шигырьләрне укыганда, аларны язган кешенең 

дә ир - егетлегенә ышанасың. 

   Чын ирләр кулы белән язылган мондый әсәрләр безне гадәти 

битарафлыктан арындыра, йөрәктәге көнкүреш тузанын кага. 

Халык өчен, гаделлек өчен көрәшүче солдат алгы сызыкка чыккан 

кебек була. Шигырьне укыганда без дә үзебездә рухи көч арта 

төшүен сизәбез. 

   Ә ныклап карасак - бу бит һәр чорда сирәк кенә булса да очрый 

торган чын ирләр, чын егетләр йөрәге икән! Шигырьләрдә әнә 

шундый йөрәк яши! 

   “Чын шагыйрьләрнең шигъри йөрәкләренә дә ныклык һәм көч 

милләт йөрәгеннән, аның яшәешеннән, табигатеннән килә. 

Ф.Яруллин поэзиясендә бу көчнең чыганагы бик ачык күренә”, - ди 

Мансур Вәлиев Фәнис Яруллин поэзиясенең чыганагы хакында.* 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Вәлиев М. Батырлык / Казан утлары. - 1990. - №12. - 160-167б. 
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Болыннарга чыксам, бер ашкыну 

Биләп ала җанны: 

Йөрәгемдә минем япь-яшь егет 

Тук-тук түки чалгы. 

Мәхәббәттәй балкып, кайнарланып 

Кояш яна күктә. 

Гомер кебек, сиздермичә генә 

Елга ага читтә. 

Бар нәрсә дә ялган түгел монда, 

Бик табигый бар да. 

Шатлыкларым кибән булып өелә 

Яшел боыннарда 

                 “Яшел болыннарда” (1983) 

    Бу шигырьгә гүя туган җир үзенең бөтен көче, сихәте, 

тылсымы белән сыйган - ул анда тере бер гүзәллек булып яшәп ята. 

Бу куәтле тамырлардан җан иясенә яшәү рухы, яшәү көче агыла. 

Шагыйрьнең бик күп әсәрләрендә шулай: аларда табигый, 

халыкчан хис бик тә күңелгә якын рәвештә җиткерелә, үткәрелә. 

Мисал өчен, туган җиргә тартылу, аны сагыну идеясе 

“Көнбагыш” исемле шигырьдә болай гәүдәләнә: 

         Инде менә күзгә күренеп 

         Җитлегә - тулышасың. 

         Җитлеккән саен җиргә син 

         Ныграк елышасың. 

     Бәрәңге бакчасында үсә торган шушы гади генә, ләкин бик тә 

шигъри үсемлек - көнбагыш аркылы олы фикер белдерелә. 

Яшьлектә югарыга, каядыр өскә омтылу, ә инде туплангач - иң зур 

бөеклекнең бары тик җирдә генә икәнен аңлау, шуңа төшенү 

процессы матур гәүдәләнә. Әйе, мондый зур хакыйкатьләр алар 

аерым шәхес өчен мөһим фәлсәфи баскыч булып тора. Ә инде 

шагыйрь өчен бу - иҗаттагы олы юл дигән сүз. Олы әдипләр 

атлый торган юл бу! 

      Шигырьләрдә чагылган лирик герой да безнең үзебезнең туган 

җирдә үсеп ныгыган кеше. Шуңа күрә аның бөеклеге дә ташлар 

кыяфәте белән белдерелә торган җансыз һәм салкын бөеклек 

түгел. Ул - тере, гади кешенең бөтен катлаулы халәтен үзенә 

туплаган, сыйдырган шәхес. Әлеге сыйфат шагыйрьнең “Китеп 

барам” (1985) исемле шигырендә бигрәк тә ачык тасвирлана: 

Гомер агачымның яфраклары 

Коелып бетеп бара, мин беләм. 

Калганнары өзеләм - өзеләм диеп 
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Тартышалар әнә җил белән. 

      Тик шулай да җанда үкенечләр юк, 

      Анда бары якты моң гына. 

      Китеп барам офыкларга таба 

      Сиздермичә генә, тын гына. 

Сыкранулар, уфтанулар нигә? 

Яшәләсе инде яшәлгән. 

Гомер агачымның яфраклары 

Туып үскән җиргә түшәлгән. 

    Шигырьдә тормыш белән саубуллашуның җанны өшетә торган 

нечкә, моңлы аһәңнәре дә ишетелеп ала... Ләкин аңа караганда 

шунысы мөһимрәк: барыбызга да килә торган әлеге кырыс 

хакыйкатьне шагыйрь “яфраклар коелып бетә...” дип аңлаткач, 

үлем дә фаҗига булып кабул ителми, ә табигый бер күренеш 

сыман күренә. Ә тагын да мөһимрәге: яшәү дәверендә үстерелгән 

яшел яфраклар, гомер бизәкләре, гомер - байлыклары - барысы да 

туып үскән җиргә түшәлгән! Нинди матур чагыштыру, нинди бай 

мәгънә! Кешенең туган җиргә хезмәт итүе бик тә тирән итеп 

әйтеп бирелгән. 

    Чыннан да, шагыйрь Фәнис Яруллин иҗаттагы илһам 

биеклегенә торган саен югарыра күтәрелә бара. Хәтта инде 

меңләгән иҗатчы тарафыннан язылган мәхәббәт темасы да аның 

шигырьләрендә өр-яңа йолдызлар булып кабынып китә, бөтенләй 

яңача балкып ала. Мисал өчен, “Яратып бер кара әле күзләрмә...” 

(1987) дип башланып китә торган әсәрнең икенче строфасы болай 

дәвам итә: 

         Көзләремнең озын, салкын кичләрендә  

         Соңгы күмер сүнгән чакта мичләремдә, 

         Шушы уттан бәлки җылы алырмын да 

         Бер талпынып куярмын мин хисләремдә. 

    Тормышның тирән каршылыклы бер мизгеле сыйган бу кыска 

гына шигырьгә! Бер яктан - көз, салкын кич, соңгы күмер... Болар 

укучы күңелендә никадәр трагик кичереш тудыра. Ә икенче яктан, 

хәтергә сеңеп калган бер якты караш... Мәхәббәт утының 

чагылышы булган бер... тере ялкын. Ләкин шагыйрь алга таба без 

уйлаганча, көчле ут кабынды дип дәвам итми. Кырыс чынлык 

бүтән: 

         Кабына алмам, табына алмам, беләм ансын, 

         Йодрык кадәр йөрәк тагын күпме янсын? 

         Ә шулай да иң ахыргы җырым өчен 

         Күкрәгемдә бер булса дә очкын калсын.           “Очкын калсын” 
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        Хатын - кызга багышлап язылган бер шигыре аша автор үзе 

дә матур яктан истә кала. 

        Матурлап, чистартып, агартып 

       Үтәләр гел шулай көннәрең. 

       Аклыкка, пакълеккә куанып, 

       Җилләрдә җилферди керләрең, 

       Әгәр дә бер әмәл тапсалар 

       Керләнгән җаннарны юарга, -  

       Шикләнми тоттырыр идем мин 

       Аларны тик синең кулларга, -  

       Юарга, юарга, юарга. 

                   “Тик сиңа бирер идем” (1988) 

    Шуңа охшаш күп кенә әсәрләре белән Фәнис Яруллин мәхәббәт 

темасына язучы байтак кына яшь шагыйрьләрне дә уза дияргә 

мөмкин. Йөрәктә яшьлек хисенең, рухи көчнең зур булуы әнә шулай 

бәйгеләрдә алгы сафта йөртә аны. Шулай итеп, көнен дә, төнен дә 

ятакка беркетелгән олы язучы, кечкенә генә ике бүлмәле фатирын 

гамьле дә, серле дә дөньяга әйләндереп яши. Ул аны болай сурәтли: 

Өем кысан минем, күңел шуңа 

Рәнҗеп куя. 

Ярый әле кысан өемә дә 

 Кояш сыя. 

 Ай - Йолдызлар да өемне 

 Итә якын. 

Тирбәлә күктә бишектәй 

Караватым. 

              “Минем өем” 

   Фәнис Яруллинның үз халкыма намус белән хезмәт итәр өчен 

узган 47 ел гомеренең һәр көне, һәр төне - батырлык! Җитмәсә, 

кайчакларда кызганган булып тормыш иптәше Нурсөяне күңеленә 

яра салучылар да очрап тора икән. Шагыйрь андыйларга:  

      Күпләр сине аңлап җиткермиләр,  

      Бу соң, диләр, нинди җүләр йөрәк? 

      Сине аңлап җитү өчен дә бит 

     Синең биеклеккә менү кирәк, - дип җавап бирә. “Нурсөя минем 

мәхәббәткә, яшәүгә, эшкә сусаган җанымны бер караштан аңлап 

ала һәм сүнеп баручы тормыш учагымны тергезеп тора белде. Ул 

минем өчен яшәү чыганагы. Уңышсызлыкларыма үземнән ныграк 

көенде, җиңүләремә миннән күбрәк сөенде”, - ди ул. *  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*  Гомеремне озайтучы әбелхәят суым / Таһир - Зөһрә. - 1998.- №3. - 7б. 
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     Ф.Яруллин - лирик шагыйрь. Шул уңайдан аңа -түбәндәге сорау 

белән мөрәҗәгать итәләр: “Сезнең “лирик” “Мин”егез гел үзегез 

генәме? Җавап түбәндәгечә була: “Һич тә юк. Дөрес, мин беренче 

заттан язарга яратам. Күп кенә “мин”ле әсәрләремә үз 

кичерешләремне, хыялларымны, омтылышларымны салам. Чөнки 

кешеләр күңеленә ачкыч - шагыйрьнең үз йөрәгендә.” * бу җавап 

ышандырырлык. Шул уңайдан мисаллар китерик: 

      Һәр яз саен күңелемнең урманында 

      Умырзая шытып чыга да, 

     Зәңгәр күккә зәңгәр күзен текәп 

     Гаҗәпләнеп карый дөньяга. 

                      “Умырзая” 

     Яратып бер кара әле күзләремә, 

    Карашыңнан ут йөгерсен йөзләремә. 

    Шушы утның очкынын да сүндермичә 

    Алып кереп китмим әле көзләремә. 

                       “Очкын калсын”   

 Ф.Яруллин шигырьләренә образлылык, кыскалык та хас. Гадәттә 

мондый әсәрләргә тирән мәгънә салына: 

     Ятимнәрнең нәни чакта 

     Күзләрендә яшь булыр. 

    Үсә төшкәч, аңлый төшкәч 

    Күңелендә таш булыр. 

                      “Моңсу шигырь” 

  Афоризмга тиң күплетлар дә күңелгә тиз сеңә: 

     Ирнең кемлеген -  

     Куллары әйтер. 

     Илнең кемлеген - 

     Юллары әйтер. 

                  “Ил сүзе” 

    Шунысы да мәгълүм: талантлы шагыйрьләр, әдипләр халык 

авыз иҗатына мөрәҗәгать итәләр. Шуларның бер формасы - 

халык авыз иҗаты “стилендә” язу. Андый шигырьләр бер укуда ук 

хәтердә калалар. Фәнис Яруллин иҗаты бу фикерне тагын бер 

кат раслар: 

   Әй кыл нечкә, кыл нечкә! 

   Кылдан күңелем нечкә. 

   Кылдан нечкә күңелемне 

   Уйлар телгәли бишкә. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Әхмәтҗанов М.Р. Сез иң гүзәл кеше икәнсез! / Мирас. – 1995. - №1-2. – 76-84б. 
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   Әй җыр кыска, җыр кыска! 

   Җырдан гомерләр кыска. 

   Җырдан кыска гомеркәйләр 

   Узмасын иде бушка. 

   

   Ут бирегез, ут бирегез, 

   Ут бирегез кулларга. 

   Маяк тезеп чыгыйм әле 

   Әнкәм кайтыр юлларга. 

   Шагыйрьнең 80 нче еллар шигъриятендә дә “Туган як” темасы 

төп урынны алып тора. Бу аңлашыла да. Чөнки ул үзенә иҗат 

дәрте, яшәү көче биргән туган җире, туган авылы, аның кешеләре 

белән рухланып яши. Шагыйрь үзе дә ел саен туган якларына кайта. 

Анда туганнарының гына түгел, авылдашларының да җылы 

карашыннан дәрт, яшәү көче ала. Болар исә аңа иҗатка канат 

куеп җибәргән кебек була. Табигый, туган ил үз тирәңнән, туган 

авылдан башлана. Шагыйрь “Туган авылым - якты тәрәзәм”, - ди. 

Ул аңа бик рәхмәтле, чөнки: 

     Тел ачкычын - тирән бер ачкычын, 

     Син биргәнсең миңа, туган халкым, 

     Телем якынга да халкым якын, 

     Халкым якынга да илем якын. 

                    “Туган авылым - якты тәрәзәм”. 

  Шагыйрь иҗатында яшәүнең мәгънәсе, гадилек һәм гаделлек, 

кешелеклелек, намус һәм батырлык идеяләре кызыл җеп булып 

сузылып бара.  

   Беркемгә дә яшәү җиңел түгел, 

   Хакыйкать ул бик тирәндә ята. 

   Яшәү мәгънәсенә төшеник без, 

   Узганнарга урап кайта-кайта, 

   Ялгышларны бәреп вата-вата. 

      “Беркемгә дә яшәү җиңел түгел” 

Фәнис Яруллин үзенең фаҗигале язмышында кичергән бәхетле 

көннәр өчен иҗаты аша олы җанлы кешеләргә - үзен яңадан 

тормышка кайтарган табибларга карата күңелендә тирән 

рәхмәтен саклый, аларга атап “Ак халатлы шәфкать ияләре” 

дигән шигырен юллый:  

Сезнең кулда безнең саулыгыбыз, 

Сезнең кулда хәтта дөнья яме. 

Рәхмәт сезгә, рәхмәт олы җанлы 

Ак халатлы шәфкать ияләре. 
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  Шагыйрь үзен бик бәхетле кеше итеп саный. “Гел бәхетле 

дисеннәр” дигән шигыре дә шул хакта: 

     Тәрәзәмдә әгәр ут сүнмәсә, 

     Гамьсез йоклаганда бөтен кеше, -  

     Бу бәхетле икән, дип уйлагыз, 

     Бар, дип, моның мавыктыргыч эше. 

  Чыннан да, кешенең бәхете яраткан хезмәтендә. 

   Ф.Яруллинның “Мәңгелек мирас”ында туган илнең гүзәллеге, 

күркәмлеге, лирик “мин”нең кичерешләре аша чагыла: 

     Иң кадерле, иң зур байлык 

     Булуын беләм аның. 

     Ул - минем азат, ирекле 

     Җирем - Татарстаным. 

 Шагыйрьне азат Туган ил, Туган җир мәсьәләсе һәрчак борчып 

тора. Милли үзаңны һәм хисләрне уяту өчен, халыкны үзенең 

данлыклы, шанлы һәм фаҗигале тарихы белән дамими рәвештә 

таныштырып тору, зыялылыар эше икәнен истә тотып, шагыйрь 

халкына мөрәҗәгать итә:  

 Гомер буе куркып яшәдек без, 

 Бар нәрсәдән үлеп курыктык. 

Гел калтырап яши торгач шулай, 

Кеше икәнлекне оныттык. 

                “Курыктык” (1989) 

 Яисә халыкка бергә тупланып, кыю адымнар ясарга кирәклеге 

хакында шагыйрь фикере: 

  Халкым, сиңа нинди сыйфатлар хас, 

  Сабырлыкмы әллә ярсумы? 

  Ярсу булсаң - ярсыр вакыт җитте. 

  Таләп итә һәрбер җан шуны. 

                  “Халкыма” 

  Яктылык, сафлык, намуслылык тарафдары буларак, шагыйрь 

үз-үзенә дә таләпләрнең иң зурысын куя: 

 Керсездән - керсез нәрсә? -  

 Керсездән - керсез - кояш. 

 И вөҗдан, керләнмә бер дә, 

 Халкың белән син һәр җирдә 

 Сафлык телендә сөйләш. 

           “Яктыдан якты нәрсә?” 

  Тора - бара, әдипнең карашлары киңәя төшкәч, әйләнә - тирәдәге 

“дуслар”ы арасында тыштан гына ялтырак йөргәннәре дә беленә 

башлый: 
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   Тигәнәктәй ябыша башлый безгә 

   Ялган, хәйлә, мәкер, хөсетләк, 

   Ялагайлык - тагын әллә ниләр -  

  Саный китсәң, җыела йөз этлек. 

                           “Ялганнар” 

   Һәрберез зур бәхеткә лаек, 

   Һәрберебез кеше ләбаса. 

   Яшәү шундый җиңел булыр иде 

   Һәркем әгәр башка берәүнең дә 

   Кеше икәнлеген аңласа. 

                       “Яшәү шундый җиңел булыр иде” 

Илебезнең, милләтебезнең түбәнлеккә төшүенә һәркайсыбыз 

гаепле һәм җаваплы икәнлегенә дә шагыйрь басым ясый: 

  Түбәнлекнең көче нәрсәдә дип 

  Уйлыймын да - табам җавабын. 

  Аның көче - безнең көчсезлектә, 

  Көчлеләргә сихере юк аның. 

                        “Түбәнлекнең анатомиясе” (1988) 

яки: 

  Ә без артык кыюсызлар булдык, 

  Кагылырга куркып тарихка, 

  Хакыйкатьне гел тирәләп уздык, 

  Риза булдык рухи тарлыкка. 

  ...Куркаклыкның бер әсире булып 

  Күпне күрми генә яшәдек. 

  Гаделсезлек күрсәк, күзне йомдык, 

  Безгә тимәсәләр - дәшмәдек. 

         “Актарыла тарих катламнары” (1988) 

   Тәнкыйтьче Р.Сверигин Ф.Ярулинның сәясәткә кагылышлы 

әсәрләре хакында болай ди: “Сәясәтнең төрле хикмәтләренә, 

борылышлары - зигзагларына бигүк битараф түгеллеген яшермәсә 

дә, Ф.Яруллин нигездә җирнең гади кешесе, ә шигърияттә 

рациональлек белән лириканы бик табигый рәвештә бергә үрә 

белүчеләрнең бер вәкиле булып санала ала. Сәясәткә бәйләнешле 

төп нәтиҗәне дә ул һәр татарга аңлаешлы итеп, бераз гына 

ирониясен дә кушып, ярып сала” * 

  Үткән белән, ялгыш белән 

  Көрәшәбез, алышабыз: 

  Башны тартып алабыз да 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*  Сверигин Р. Аны беләсезме? / Казан утлары. - 2003. - №2. 130б. 
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     Койрык белән ябышабыз. 

Барысына да без чыдарбыз, 

Бу хәлләрдән без чыгарбыз.  

Әгәр инде чыгалмасак, 

Лаек, димәк, гел шуңар без. 

             “Өйрәттеләр” (1988) 

    Фәнис Яруллин үзенең һәрбер әсәренә йөрәк җылысын, бай 

хисләрен сала. Шуңа күрә бөтен язганы күңелгә бик якын. Образлы 

итеп һәм матур тел белән иҗат ителгән әсәрләр, әлбәттә, күңел 

көзгесендә кояш нурлары булып балкыйлар. 

   Әмма шул ук вакытта: 

   Мин бер утрау. 

             Ләкин диңгезләр 

   Күрми үтә минем янымнан. 

 Мине ачар өчен җирдә әле 

 Тумагандыр, ахры, Магеллан, - 

дип язуын тәнкыйтьчеләр бакчасына атылган таш дип карарга 

мөмкин. 

   Чыннан да, көнен дә, төнен дә урын өстендә үткәрүче язучының 

өе бик күпләрнең яралы күңелләренә шифа була алырлык, 

өметсезлекләрдә өмет уятырлык изге урынга әйләнә. Укытучы, йә 

булмаса журналист булырга хәзерләнүче студентлар һәм татар 

әдәбияты укытучылары үзләренә төрле консультация, киңәшләр 

алу өчен дә шушы өйгә киләләр. билгеле, Фәнис Яруллинга болар 

берсе дә җиңел генә бирелми. Әмма авыр вакытларда ул үзенең 

йөрәгенә дәшә: 

    Син дә хәлсезләндең, йөрәк, 

    Арыдыңмы әллә? 

    Хәлсезлегең кичереп булыр, 

    Ләкин дәртсезләнмә, 

    Ләкин гамьсезләнмә. 

                      “Йөрәк” 

    Халыкта сәламәт тәндә генә сәламәт рух, дигән әйтем яши. Ә 

гомерлек бәлага дучар булган язучы Фәнис Яруллин гадәти 

булмаган куәтле омтылыш һәм ихтыяр көче белән үзенә бер 

могҗиза тудыра. Үзенең аянычлы хәл - әхвәле, язмышы белән 

көрәшә - көрәшә иҗат офыкларын һаман киңәйтә бара. 

   ...Куш куллап тотсам бәхетне. 

Калдырыгыз, тимәгез: 

Бәхетне кыен табам мин -  

Комсыз да бу, димәгез!                 “Бәхет һәм тәхет” 
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    Шушы кыен тапкан бәхетен кулыннан ычкындырмыйча тота 

белә шагыйрь. Аның әлеге көнгә кадәр язылган һәрбер әсәре үз 

укучысын һәм әдәбиятта үз урынын тапты. “Аның әсәрләрен 

һичбер авторныкы белән бутап булмый. Теленең байлыгы, 

характерларны ачудагы психологик нечкәлек, әсәрләрдә 

нагрузкасыз сүзләрнең, буш җөмләләрнең булмавы, иң тирән 

кичерешләрне дә гади һәм аңлаешлы итеп ача белүе, әсәрендәге 

тема яңалыгы, тормыш проблемаларын күтәрүдә новатарлык - 

болар барысы да аның олы язучы икәнлеген раслаучы мисаллар”, - 

дип, педагогика фәннәре докторы, академик Әнвәр Хуҗиәхмәтов 

шагыйрь иҗатына уңай бәя бирә.  

   90 еллар шигъриятендә Фәнис Яруллин кешеләрне борчыган бик 

күп проблемаларны хәл итүгә зур игътибар бирә. Әшәкелек - 

бозыклыклар, ямьсез - гаделсезлекләр күбәйгәннән - күбәя барган 

заманда аның каләменнән инде элеккечә гел бал гына тамып 

тормый, һәр төрле алдакчылар, ришвәтчеләр, байлык, мөлкәт дип 

башкаларны таптап үтүчеләр хакында язганда шагыйрь кырысрак 

тонга күчә: 

   Ялганнар, ялганнар, ялганнар -  

  Дөньяны уратып алганнар. 

  Давыллар аударган агачтай. 

  Ялганнан батырлар ауганнар. 

                              “Ялганнар” (1994) 

Яңа буын килә аренага, 

Хәтерсез һәм әрсез надан буын. 

Телләрендә бары катлы - катлы 

Сүгенү сүзе генә калган буын. 

     Милләтсез һәм динсез кавем бит ул, 

     Беркем белми - кемнең балалары 

     Алар өчен изге бернәрсә юк, 

    Байлык кына табыну аллалары. 

Хәвеф көтә безне урамнарның 

Һәр чатында, һәрбер почмагында. 

Безнең җаннар йөри шул буынның 

Кесә төбендәге пычагында. 

                    “Безнең җаннар” (1994) 

 Мондый юлларда - аянычлы гаҗәпләнү дә, каушап, аптырап калу 

да, шушы халәткә карата килешмәүчән мөнәсәбәт тә чагыла. 

Автор беркайчан да укучының күңелен аяп, “тукта,  моны шигъри 

дулкыннарымда тибрәтеп, юатыйм әле” дигән исәп белән эш итми. 
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Гүя шигъри юллар аша һәркайсыбызга намуслыгыбызны, кешелек 

дәрәҗәбезнең чамасын, микъдарын үлгән карарга форсат ачыла: 

Кычкырасы килә кайчак: 

“Коткарыгыз, батабыз!”- 

Анда - сазлык, артта - упкын, 

Торабыз бер чатта без. 

...Кычкырасы килә әрнеп: 

“Коткарыгыз, батабыз!” 

...Кем коткарсын? -  

Упкыннарга 

Бер-беребезне тартабыз,  

Бергәләшеп батабыз. 

              “Кычкырасы килә” (1994) 

   1994 -96 елларда шагыйрьнең бер-бер артлы “Чәчәкләр моңы”, 

“Гамьле дөнья”, “Йөз аклыгы”, “Тозлы тамчы”, “Җан авазы”, 

“Көзге моң”, “Яз гөлләре” җыентыклары укучыларыбызга барып 

иреште. Әсәрләре җанлы, бай, матур тел белән язылганнар. Җиңел  

укылалар, күңелне тиз җәлеп итәләр. 

   Шагыйрь  иң яраткан шигъри сурәтләрнең берсе - күк 

киңлекләрендә, биеклекләрендә, иркенлектә, хозурлыкта гизүче кош 

образы. Әдипнең үзе турында “мин бары тик очышта гына яши 

алам, минем матурлыгым очышта” * дигәннәре канатлы гыйбарә 

булса да - аның рухи халәтенә искиткеч туры килә. 

Кошлар юлы биек-биек, 

Китә болытларга тиеп. 

Кошлар юлын күзәтәмен 

Башларымны күккә чөеп. 

    Әй соклангыч очышлары, 

    Үз-үзләрен тотышлары. 

    Яшеннәрне кисеп үтә 

    Үткен канат - кылычлары. 

...Ярый канатлы кошлар бар,  

Ярый кошлар юлы биек. 

Карыйсың бер күтәрелеп, 

Йөргән чакта башны иеп. 

                 “Кошлар юлы” (1995) 

   Бу кош ерак күкләрне генә гизеп калмый, түбәнгә, кешеләр янына 

да төшә, күңелләребезне иркәли, үз - үзебезнең хәл - халәтләребезгә 

дә ишарә ясый: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Яруллин Ф. Көзге моң. Шигырьләр. - Әлмәт: Рухият, 1998. -220б. 
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Әллә инде артык сукырлар без,  

Күп нәрсәне күрә белмибез. 

Матурлыкны кешеләрдән түгел, 

Йолдызлардан, күктән эзлибез. 

     Ә бит шундый матур күңелләр бар -  

     Эче тулы байлык, хәзинә. 

     Ул хәзинә ургып килеп чыгар 

     Кагыл гына аңа әз генә. 

...Бик гади дип йөргән кешенең дә  

Тамырлары буйлап моң ага. 

Ләкин күпләр күңелендәге кошын 

Очыра алмый кала дөньяга. 

                  “Аккош булып оча һавада” (1996) 

    Шагыйрь кайчагында шәхси күңелсезлекләре турында сөйләп, 

азрак кызгандырып та ала (“Сары чәчәк - сагыш диләр”, “Керми 

киттем каен урманына”): 

Сары чәчәк - сагыш диләр 

Мин алай димәс идем. 

Сагыш шундый матур булса, 

Мин каршы килмәс идем. 

    Ятар идем җырлар җырлап 

    Сагышлар арасында. 

    Юк шул, сагышлар күп төрле 

    Һәр адәм баласында. 

Тик бу урында бер искәрмә дә бирергә тиешбез: аның “Яралы 

язмалар” дип аталырлык шигъри учмалары башлангыч чор 

иҗатында ешрак очрый, соңга таба елдан-ел кими барып, юк 

дәрәҗәсендә генә кала. Аларында да минутлык күңел төшү 

мизгелләре бик тиз юмор һәм шаян сүз уйнату бизәкләре белән 

алмашына, алардагы оптимизм нурлары безнең күңелләребезне дә 

кузгатып, үсендереп җибәрә. 

  Фәнис Яруллин лирикасында адәм тормышының мәгънәсе, 

кыйммәте, яшәешнең катлаулы, каршылыклы яклары турында 

уйланулар, образлы фикерләр еш очрый. Бик күп очракларда ул үтә 

дә сакчыл, һәр сүзнең урынын, кадерен белеп эш итә, һәм гаҗәеп 

афоризмнар уйлап таба: 

  Акыллыларга алтын кирәкми, 

  Алтынлыларга акыл кирәкми. 

 

  Батырлык сынала мәйданда, 

  Кешелек сынала һәркайда. 
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Тиз барып җитәрмен димә, 

Бик якын диеп ара. 

Йөрәк шундый якында да, 

Ә юлың табып кара. 

   Ә инде “Җан авазы” китабында шагыйрь иҗаты өчен аеруча 

характерлы әсәрләр тупланган. Җыентыктагы шигырьләр җанлы, 

матур, бай татар телендә иҗат ителгәннәр һәм җиңел укылалар: 

күңел кылларын тибрәтәләр. Ә бу исә шигърият өчен бик 

әһәмиятле фактор. Тагын шунысы отышлы: Фәнис Яруллин 

әсәрләренә оптимизм, дөньяга, тирә-юньгә фәлсәфи караш, 

халкыбызның киләчәгенә тирән ышану хас. Шул ук вакытта 

татар халкының үткәне, бүгенгесе, киләчәге турында уйлана 

шагыйрь, милләттәшләре өчен җан ата, милли фаҗигабезнең 

сәбәпләрен ачарга омтыла. 

Гомер буе куркып яшәдек без, 

Бар нәрсәдән үлеп курыктык. 

Гел калтырап яши торгач шулай, 

Кеше икәнлекне оныттык. 

    Туган телдә - ана телебездә 

    Сөйләшергә хәтта курыктык. 

    Милли хисне күңелләребездән 

   Чүплекләргә чыгарып ыргыттык. 

                     “Курыктык” 

   Бу юлларга өстәп шуны гына әйтергә буладыр: милли хисе 

булмаган кеше - әлеге милләт кешесе түгел. 

  Шагыйрь халкыбызга киңәш итә: 

  Халкым, сиңа нинди сыйфатлар хас, 

  Сабырлыкмы, әллә ярсумы? 

  Ярсу булсаң - ярсыр вакыт җитте, 

  Таләп итә һәрбер җан шуны. 

                        “Халкыма” 

 Моңа җавап итеп шагыйрь халыктан шундый сүзләр ишетә: 

  Ә без әйбәт, без бит бары 

  Чит кулларда корал гына. 

  Үзебзнең кол икәнне 

  белми йөргән коллар гына. 

                        “Нәсел агачы” 

Милләтебез үсешенең артка калу сәбәпләре хакында уйлаганда 

шагыйрь бик төгәл әйтә: 

 Көлдек, көлдек, без тук диеп көлдек, 

Ярты дөнья ач яши диеп йөрдек. 
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Ә үзебез черек бәрәңгедән  

Кәлҗемәләр ясап көлгә күмдек. 

                                  “Көлдек” 

 Халыкны тел, гасырлардан килгән традицияләр, гореф - гадәтләр 

саклый. Шагыйрь татар ул - кызларының эчү - тартуын, 

урлашуын, кансызлыгын, ата - ананы санга сукмавын күреп, чын 

күңеленнән борчыла һәм болай ди: 

Әйтегез, кая югалды 

Инсафлы гореф-гадәт? 

Кемнәр почмагында үлде 

Өйдән куылган әдәп? 

                   “Әйтегез” 

   Чыннан да, кешене кеше итүче төп фактор - әхлаклылык. 

Бүгенге бәлалар, низаглар нигезендә әнә шул ята. Бер яктан, эчү, 

урлашу, ялкаулык көчәйсә, икенче яктан, бөтен нәрсәне байлык 

белән үлчәү чәчәк атты. Шуларны истә тотып, шагыйрь ачыла: 

 Арта муллык, җыела бара байлык, 

Арта затлы этләр һәм көчекләр дә. 

Урамнарда машиналар арта 

Һәм йозаклар арта ишекләрдә. 

Арта, арта битарафлык арта. 

Күңелләргә эленә тимер капка. 

                    “Арта” 

   Яки һәммәбезгә дә тансык һәм таныш мизгел - яз фасылын 

үзечә күзаллавы барыбызның да күңелен җәлеп итә: 

 Яз - матур кыз. Утлы күмерләрне 

Чумырып алган да учларына. 

Егетләрнең йөрәгенә төбәп, 

Утлы күмерләрне очыра гына. 

             “Яз - матур кыз” 

  Шундый шагыйрьләр бар, язганнарын күпме генә укысаң да, 

туйдырмыйлар, укыган саен аларда илаһи көчләр тәэсирен тоясың. 

Бу очракта Фәнис Яруллин шигъриятендә дә “тылсымлы 

юлларның” шактый күп булуын расларга мөмкин: 

  Үтте сызылып җәйге яшен, 

  Әйте миңа: “Мине тот. 

  Шигыреңә ут кирәкме? -  

  Миндә дәһшәт, миндә - ут”. 

                       “Яшен” 

   Әлбәттә, бу шигъри юллар күңелемне шунда ук яулап ала да, 

шул ук вакытта хәтердә кала.  
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  Халык җырларны, җырга тиң шигырьләрне ярата. Кеше 

матурлыктан, мәхәббәттән тугач, үзенең дә гүзәллекә омтылуы 

гаҗәп түгел. Бик күп җырлар авторы Ф.Яруллин иҗатыннан 

моңа мисалларны бик күп табарга мөмкин: 

 Агыла болыт, агыла болыт, 

 Агыла болыт ишелеп; 

 Бу кадәрле хаксызлыкны 

 Ник күрмисең, кешелек? 

                  “Агыла болыт” 

  Күрәчәген күреп бетермичә 

  Гүргә керми адәм баласы. 

яки: 

  Кайта-кайта үткәннәрдән эзли 

  Киләчәген адәм баласы. 

яки: 

  Юк, рәнҗетми кешене кием, 

  Ризыкның кытлыгы, 

  Рәнҗетәдер кешене  

  Гаделлекнең юклыгы. 

яки: 

  Ирнең кемлеген -  

  Куллары әйтер. 

  Илнең кемлеген - 

  Юллары әйтер. 

    Шагыйрьләрнең төп илһамчысы мәхәббәт булуы һәркемгә 

мәгълүм. Шул лейтмотив Фәнис Яруллиның 90нчы еллар 

поэзиясендә дә сызылып - сузылып бара. Моны аңларга да була: 

яшәешнең мәгънәсе бер нәрсәдә - мәхәббәттә. Кызык нәрсә ул үзе. 

Бу хакта бер шигырендә Ф.Яруллин болай ди: 

 Кушмас идем синең исемеңне: 

 Иң-иң якты йолдызга да хәтта: 

 Кем соң инде йодызларның исемен 

 Төннәр буе гел кабатлап ята?! 

                        “Сиңа” 

  Чыннан да, мәхәббәткә тап булганнар бу фани дөньяда түгел, 

илаһи көчләр тирәсендә яшиләр. 

  Фәнис Яруллин лирикасында тормышка чиксез мәхәббәт 

җырлары да, тормыш матурлыгы өчен көрәш авазлары да, кешене, 

кеше акылының бөеклеген мәңгеләштерү мотивлары да бергә 

үрелеп үсә. Ф.Яруллин шигъри образлар ярдәмендә гүзәл рәсемнәр 

иҗат итә. 
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  Чәчәкләр бии болында, 

  Җил курай уйнап тора. 

  Ак каен да сикереп төшеп, 

  Биергә уйлап тора.  

            “Чәчәкләр бии болында” 

   “Өметсезлек”, “Уйлыйм”, “Бер үк бишмәт” шигырьләрендә 

хәзерге сәясәтне гаепләү ярылып ята. Бигрәк тә “Бер үк бишмәт” 

шигырендә. Бишмәт, әлбәттә, күчерелмә мәгънәсендә 

кулланылган: бу метафорага безнең 70 - 80нче еллык фәкыйрь, 

авыр тормышыбызны, мәшәкатьле көнкүрешебезне аңлата һәм 

гәүдәләндерә. 

Хәзер инде җеп тә тоталмый ул, 

Һәрбер җөе тузган, черегән. 

Җилләр өрә барлык ертыгыннан, 

Өзелеп чыга тоткан җиреннән. 

 “Бер үк бишмәт”, “Ялганнар” шигырьләре - игезәкләр кебек 

охшаганнар: 

Ялганнар, ялганнар, ялганнар... 

Үзгәрә дисәк тә заманнар -  

Юк, заман үзгәрми, бары тик 

Үзгәрә, яңара ялганнар. 

            “Ялганнар” 

 “Мин - халкымның баласы”, “Халкым мине үзенең иңнәрендә 

киләчәккә бара күтәреп”, “Аерма берүк”, “Язмышым, аерма 

тамыр җәйгән җирләрдән, терәк булган иңнәрдән”, - дип язган 

шагыйрь сарайга хезмәт итә алмый, билгеле.  

  Ә язмышка ышану аның шигырьләрендә кызыл җеп булып 

сузыла: 

 Язмыш - арба, 

 Гел шуны тартып йөрисең, 

 Кая гына барма. 

  Шагыйрь реаль чынбарлыкны образларда күрә, кабул итә, 

кәгазьгә күчерә: ак каеннар аңа җирнең аккошлары булып күренә; 

акча - нәфес шайтаны, каләм - утлы корал, нәфес - бәхетне 

үлчәүче бизмән, яралы ерткыч хайван - яралы империя һ.б. 

 Сәнгатьнең җаны да, таҗы да - шигърият. Шигырьләрендә 

былбыллар сайратучы шагыйрь без яшәргә мәҗбүр булган аыр 

заманда да иртәнге чык кебек саф, язгы күк кебек якты, яшь 

баланың елмаюы кебек ихлас, керсез хисләрен ирештергән. “Фасил 

Әхмәткә” исемле шигырендә ул: 

  Без - бөекләр...Юк, юк, каршы килмә, 
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 Без бит моны яхшы беләбез, -  

дип яза икән, моны һич тә аның тыйнаксызлыгы дип кабул итәргә 

кирәкми. 

Ә үзенең авыр, кайгылы көннәрендәге халәтен шигъри юлларга 

салып Ф.Яруллин болай ди: 

 Китәсе килә кайваыт 

 Еракка, бик еракка - 

 Тормыш гел шатлыктан торган 

 Кайгы - хәсрәтсез якка 

     Менәсе килә кайвакыт  

     Биек - биек үрләргә. 

     Тормышның түбәнлекләре 

     Күренмәгән җирләргә. 

                 “Китәсе килә кайвакыт” 

   Ф.Яруллин - халкыбызның мактанычы, куанычы булырлык, киң 

колачлы лирик шагыйрь һәм әдип. Аның әсәрләренә философик 

фикер йөртү, чынбарлыкка тугрылыклы булу хас: 

 Ә бездә һаман шул - 

 Көрәк тә себерке. 

 Йөртәбез гел кулда, 

 Шул безнең “ил күрке” * 

      Шулай итеп, шагыйрь соңгы елларда башлангыч чор 

иҗатыннан аермалы буларак, күбрәк фәлсәфи темаларга  иҗат 

итә. Вакыт, Гомер, Тормыш төшенчәләрнең мәгънәсен тирәнрәк 

итеп үз укучысына җиткерергә тырыша. Аның ихтыяры нык, 

шигъри сүзе үткен. Халыкка хезмәт итү, җир яктылыгы, кешеләр 

бәхете өчен көрәш юлында шагыйрь армый - талмый иҗат итә. 

Әйе, хакыйкатьнең үзе кебек ачы язмышлы шагыйрь батырларча 

яши, сынмас рухлы көчле шәхес, буйсынмас җан булырга өйрәтә.  

 

  

  

         

  

  

        

      

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Яруллин Ф. Серле йолдыз / Мәгърифәт. - 2001. - 15 сент.- 5б. 
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 3. Ф.Яруллинның балалар өчен язылган шигырьләре 

   Ф.Яруллинның шигырьләре үзләренең ихласлыгы, уйчан лиризмы, 

үзләренә генә хас эчкерсезлеге белән аерылып тора. 1968 елда аның 

балалар өчен язылган “Минем елмаю” китабы дөнья күрә. 

 Балалар өчен язылган кайбер китаплар бәхетсез булалар. Алар 

укылмый. Чөнки язылган шигырьләр, балаларның нарасый 

беркатлылыгына зурларча өстән карап елмаеп, зурларча сөйләү 

генә булып чыга. Мондый шигырьләрне тыңлап, зурларның елмаюы 

бик мөмкин, әлбәттә. Алар өчен балачак гаять кызык әйбер бит... 

Ә бала андый шигырьләрне укып чыкканнан соң елмаерга уйлап та 

карамаячак, чөнки бу шигырьдә сөйләнгән “көлке” вакыйга - аның 

өчен табигый бер хәл генә. Шуны истә тотып, Ф.Яруллин, бала 

белән сөйләшкәндә, аны үз тиңдәше итеп, дусты итеп сөйләшә. 

Китап “Бушлык” (1965) дигән шигырь белән башланып китә. 

  Өйнең эче яп - яллангач, 

  Белмимен әллә нигә. 

  Кайтып керәсе дә килми 

  Бүген бөтенләй өйгә. 

       Бөтен нәрсә үз урынында, 

       Тик җитешми әллә ни... 

       Әй, онытып торам икән: 

       Өйдә юк бүген әни! 

  Өй эче яп - ялангач...Буш...Күңелсез...Юкса бөтен нәрсә 

урынында кебек... Ә, менә хикмәт нәрсәдә - әни өйдә юк бит! 

  “Бала өчен ана - үзе бер дөнья, иң кадерле кеше. Ул оҗмахында, 

әнисез булса, яшәмәячәк. Сигез генә юллы бу шигырьдә бала 

күңеленең якты бер үзенчәлеге чагылган”, - ди Зөлфәт китапка 

язган рецензиясендә. *  

   Гомумән, бу китапка кергән шигырьләрнең һәрберсе әнә шул 

үзенчәлекне, якты мизгелләрне күрсәтеп бирүгә, сабый күңеленә 

ниндидер уйландыргыч нур чаткысы, рәхәт елмаюы дулкыны 

салуга юнәлтелгән. Шулай итеп, автор иҗатының башлангыч 

чорында ук балалар әдәбиятына “баласытып” карамый. 

Педагогика фәннәре докторы, академик Әнвәр Хуҗиәхмәтов һәм 

Сәвия Хәкимова шагыйрьнең бу чор балалар поэзиясенә мондый бәя 

бирәләр: “Бу катлаулы шәхеснең иҗаты төрле жанрлар белән 

шулкадәр үрелгән ки, аларны аерым - аерым тикшерү дә читен. 

Әкиятләр яки балалар өчен язылган поэмалар дисеңме, шуклыкка - 

җорлыкка корылган шигырьләр дисеңме - боларның һәркайсында  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

* Зөлфәт Фәнис елмаюы / Казан утлары. - 1969. - №2. - 184-185б. 
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 олы фикер, саф әхлак һәм матурлыкка омтылу ята”. * 

     Авторның балалар өчен язган шигырь - поэмаларын укысаң, аны 

барлык иҗатын балаларга гына багышланган язучы итеп күз 

алдына китерәсең. Нәниләргә багышланган шигырьләрендә җорлык, 

шуклык, тапкырлык авторның табигатеннән киләдер. 

    “Эзләдем ди апасын” (1963) шигырендә бер малай өйдә ялгыз 

гына калгач телевизорын сүтеп ташлый. 

    Эчтән лампаларын алып, 

    Өеп куйгач барчасын. 

    Нишләдең син дигән идем 

    Эзләдем, ди, апасын, -  

дип тәмамлана шигырь. Автор бала күңеленә хас 

кызыксынучанлыкны юмор аша бирә. Шуның белән әсәрен кызыклы 

һәм укымышлы итә. Баланың тапкыр җавабы укучыны көлдерер 

өчен генә бирелми. 

    Тапкыр җавап ул - зирәклелек билгесе. Ә зирәклелек, якты зиһен, 

җор тел баланың күңеленә шифалы дәва булып ачып керә. Көлә 

белгән, үзенең кимчелекләренә юмор аша карый белгән кеше 

сәламәт була. Язучылар табиблар кебек: табиблар тәнне, 

язучылар җанны дәвалый. Ф.Яруллин бу сүзләрне исбатлау өчен 

болай дип яза: 

   Яхшы шигырь - шул ук дару бит ул, 

   Димәк, шагыйрь - күңел докторы. 

 Матур җыр ул, көчле дару кебек, 

Йөрәкләргә үтә туп-туры. 

                     “Доктор әткәмә” 

  “Ана турында баллада”сында ул, киресенчә, тетрәндергеч 

вакыйганы сурәтли. 

     Түшәктә ята 

     Авыру ана. 

     Бик авыр аңа, 

     Бик авыр аңа. 

 Көчкә - көчкә тын алып яткан ана янына үлем килә дә болай ди: 

    ...Сиңа ун елны 

    Өстим яңадан. 

    Ләкин шартым бар: 

    Бүләк гомернең 

    Тик үзең өчен 

    Яшә һәр көнен. 

 Ләкин аналар, бигрәк тә безнең татар аналары, үзләре өчен генә 

яши аламыни? 
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 Авыру ана 

 Уйлый да улын, 

 Әйтә пышылдап: 

- Юк, китмә, үлем. 

Минем сулышны 

Хәзер үк кис тә 

Ун ел гомерне 

Балама өстә. 

  Аналарның бөеклеге, олы җанлылыгы хәтта легендаларга кергән. 

Әйтик, бер гашыйк егеткә сөйгән кызы: “Сөюеңне раслар өчен 

миңа әниеңнең йөрәген алып кил”, - ди. Мәхәббәттән күңел күзе 

томаланган егет анасының йөрәген күкрәгеннән умырып ала да 

сөйгән кызы янына ашыга. Барган чакта абынып егыла. Шунда 

ананың канлы йөрәге: “Берәр җирең авыртмадымы, улым?” - дип 

сорый. Ф.Яруллинның әлеге балладасы да шушы легендага аваздаш. 

Бу аның тагын бер кат халык авыз иҗатына еш таянганын 

күрсәтүче мисал. 

  Муса Җәлилгә багышланган “Үлемсез җыр” (1964) балладасында 

да фольклорда очрый торган мотивлар күрәбез. 

Таш капчык - төрмә, 

Тыннарын кыса. 

Кысан төрмәдә 

Богаулы Муса 

Ишектә - йозак, 

Кулларда - богау. 

Дар агачында 

Элмәкләнгән бау. 

  Муса төрмәдә үлем көтә. Ләкин шулвакыт аның күңелендә җыр 

туа, әмма язып куярга куллары чылбырлы. Тик ни гаҗәп: төрмәгә 

бер кошчык очып керә һәм Мусаның җырын отып ала. 

Кошчык бу җырны 

Көйли гөлләргә 

Һәм бу җыр күчә  

Телдән - телләргә. 

Бу үлемсез җыр 

Гизә дөньяны. 

Бу җырда яши  

Шагыйрьнең җаны. 

 Ф.Яруллин бу балладасы белән йөрәктән чыккан җырның 

үлемсезлеге, җыры үлмәгәндә җыр авторның да халыклар 

күңелендә яшәячәген раслый. 
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 Шагыйрь бала күңеленә тизрәк үтеп керим әле дип, шигырь 

формасының җиңелен сайламый, шул ук вакытта күп кенә 

шигырьләрен җитди темаларга кора. 

 Менә аның “Калмагыз соңга” (1968) шигыре. Ул болай башланып 

китә: 

 Бәлки мине әнием эзлидер, 

 Бәлки мине әтием эзлидер. 

 Әнием! - Мин монда, 

 Әтием! - Мин монда -  

 Каты тимер караватымда. 

 Ишек бикле булса - ачыгыз, 

 Тәрәз бикле булса - шакыгыз. 

 Кертмәсәләр качып керегез, 

 Ләкин мине барыбер күрегез. 

  Ата - анасы ташлап киткән бер үксезнең җан авазы бу. Җанны 

тетрәндерерлек авазы. Ә мондый шигырьләр Ф.Яруллинда шактый. 

Чөнки ул җәмгыятьтә бара торган мондый аяныч күренешләргә 

битараф карый алмый. 

 Табигать күренешләрен балаларча бик якын булган, аларның 

зиһене рәхәтләнеп кабул итә торган чагыштырулар белән сөйләп 

бирә белергә мисал итеп, авторның “Март кояшы”, “Апрель”, 

“Май”, “Кыш башы”, “Суык төсе”, “Йолдызлы кич”, “Язгы 

парчалар”, “Ак болытлар” дигән шигырьләрен китерергә була. 

Кояш “болыт белән төренеп, ялкау баладай йоклый. Юрганын 

ачмый торып, болыт астыннан чыкмый”.”Апрель батыр җиң 

сызганып, елгада бозлар вата”. “Үләннәр борын төртәләр, бөреләр 

тунын сала”. “Болытлар, иске толыптай, асылынган, салынган. 

Күк бүген алама тунын катлый - катлый ябынган”. 

  Әнә шундый җиңел тел белән әйтелгән гади генә чагыштырулар, 

билгеле балаларның күңелен яулап ала. Алар бит үзләре дә тузгыган, 

күңелсез болытларны күреп йөриләр. Ә шигырьне укып караганнан 

соң, шагыйрьнең әнә шундый болытларны иске толыпка охшатуы 

аларны гаҗәпләндереп һәм бер үк вакытта сокландырып куя. 

Шигырь эчендә сиздерми генә яңгырап куйган “толып” сүзе белән 

“болыт” сүзе арасындагы эчке яңгыраш аларны сискәндерергә дә 

мөмкин. 

  Фәнис Яруллин балалардан зурларча өстән карап көлми. Ул 

шигырьнең бүгенге юлында ук кызыклы гына бер тон ала: әйтерсең 

лә бу кызның яки малайның беркатлылыгы турында аның 

яшьтәше-шаян гына бер бала сөйли кебек: 

 Кичәге карлыгач килгән, 
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Күрче, күрче, әтием, 

Әнә ничек борыны белән  

Чукып тора тәпиен. 

-Бәлки башка карлыгачтыр, 

Каян беләсең, кызым? 

-Әнә ич койрыгы ярык, 

Шуннан таныдым үзен... 

             “Ярык койрык” (1965) * 

  Балаларга, хисле шигырьләргә караганда, сюжетлы, эчтәлекле 

шигырьләр ошыйрак төшә. “Минем елмаю”га кергән кечкенә генә 

күләмле шигырьләрнең дә үзләренә күрә бик мавыктыргыч 

сюжетлары бар. Ә инде “Гаделшә камандасы”, “Көч чишмәсе” 

(әкият), “Ике кыз һәм бер көчек” кебек озын шигырьләр исә 

сюжет мәсьәләсендә тагын да отышлырак килеп чыккан. 

Киткәннәрме соң майлап? 

Урамнар бүген тайгак. 

Булмаса да этүче, 

Егыла һәрбер үтүче. 

Күрә Гайни бер чатта 

Бер карт егылып ята. 

Йөгереп бара, торгыза, 

Кычкыра шулчак Гайни: 

-Минем аягым тоймый, 

Ябышыгыз кулларга, 

Егылмагыз юлларда! 

           “Гайни” (1965) 

  Бу шигырь хакында Ф.Ә. Ганиева менә мондый фикер әйтә: 

“Ф.Яруллинның геройлары кайсыдыр яклары белән аның үзенә 

охшаганнар. Гайнинең киң күңелле, игътибарлы булуы, ярдәмгә 

килергә әзер торуы - аның үзен генә түгел, гомумән, тормышны 

матурлап торган сыйфатлар”.** Янәшәңдә таяныр кеше булу 

куандыра, җиргә дә ышанычлырак басып йөри башлыйсың. Дөрес, 

әлегә Гайнинең таяныч булуын автор бер генә мәгънәсендә - бозлы 

юлда аяклары таючыларга ярдәм итү рәвешендә генә сурәтли. 

Әмма без һич икеләнүсез әйтә алабыз: авыр вакытта Гайни 

кешеләргә ярдәм кулы сузачак, олы җанлы кеше булып үсәчәк. 

Чөнки кешелекле булуның зур сыйфатлары кечкенәдән, бала 

чактан башлана. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Яруллин Ф. Яз гөлләре . - Казан,1996. - 353б.      

** Ганиева Ф. Ә., Гыйләҗев И.Г., Исламов Ф.Ф. Татар әдәбияты 6нчы сыйныф. - Казан: Мәгариф, 2000. - 

228б. 
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 “Юылмас хурлык” әкият - поэмасында баланың үз куркаклыгы 

аркасында әнисен явыз бүреләр өере арасында калдырып китүе 

тасвирлана. Автор әйтергә теләгән фикерен бала күңеленә мәңгегә 

сеңеп калырлык образларга сала. 

-Улым! - дип кычкырган Ана 

Җан ачылары белән, -  

Син кайда? 

Коткарырга кил! 

Үләм бит, юкса, үләм. 

Синең аякларың җитез, 

Бүреләрне алдап чап. 

Алар сиңа иярер дә 

Арып калырлар туктап. 

Инде тай булып үсеп җиткән колын, әнисен бик жәлләсә дә, 

бүреләр өеренә ташланырга йөрәге җитми. Бүреләр Әнкә атны 

ботарлап ташлый. Аның бары тик башы гына кала. 

Баш янына килгән улы 

Күз яшен түгә - түгә, 

Тезләнеп гафу сораган 

Үз - үзен сүгә - сүгә. 

-Әнкәй! - дигән яшь түгеп Тай, - 

Синең алда ант итәм: 

Явызлардан, усаллардан  

Куркып калмамын бүтән. 

                     “Юылмас хурлык” (1996) 

  Әлбәттә, шигъриятнең бу урында тәрбияви чара икәнен дә 

әйтеп китәргә кирәк. Шул уңайдан Ф.Яруллинның “Әни” шигыренә 

“сүз бирик” әле: 

  Иң матур юллар -  

  Син йөргән юллар. 

  Иң тәмле сулар -  

  Син биргән сулар... 

  Иң талмас беләк -  

  Синең беләгең. 

  Иң изге теләк -  

  Синең теләгең. 

“Яз гөлләре” җыетыгында гөлләргә зур урын бирелә. Чөнки гөлләр 

тормыш, җиңү символы да. Шагыйрь болай ди: 

   Ялкын эчеп, 

   Ташу кичеп 

   Атладым. 
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Әнкәм биргән 

Гөлләремне сакладым... 

                 “Гөлләрем” 

 Ә ул гөлләр түбәндәгеләр: Гомер, Исем, Тел. 

 Фәнис Яруллин әсәрләренә философик мәгънә хас. 

Очтык, очтык кошлар булып, 

Коенып таң нурларында; 

Калсын безнең эзләребез, 

Калсын безнең төсләребез 

Киек каз юлларында. 

          “Калсын безнең эзләребез” 

  Табигатьтәге ел фасыллары турында шагыйрь фикере 

түбәндәгечә: 

Кояш язга хәзерләнә, 

Репетиция ясый. 

Аяк асларын эретеп, 

Юлларын бозып ташлый. 

                “Март башы” 

   Фәнис Яруллинның “Тозлы тамчы” дигән балаларга аталган 

китабына ундүрт шигырь тупланган. Балалар әдибе, һичшиксез, 

балалар рухын тоя. 

Сәүия дигән кыз булган, 

Ул кыз бик елак булган. 

Көне-төне елаган, 

Өзмәгән дә куймаган... 

Әйтә генә алмаган 

Аягым авырта, дип, 

Мине шул елата, дип. 

                  “Сәүия нигә елаган” 
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4. Ф.Яруллин поэзиясендә юмор һәм сатира  
 Фәнис Яруллин иҗатының тагын бер якты ягы - юмор. Ә моңа 

көчле рухлы кеше генә ирешә ала. шул уңайдан шагыйрь үзе: 

“Юмор кеше көлдерү чарасы гына булмаска тиеш. Бик нык зәвык 

булганда гына юморга тотыну үзен аклаячак. Телисең икән, кешене  

юк-бар белән дә көлдерергә була. Андый нәрсәләр бүгенге эстрада 

да тулып ята. Чын юмор, гадәттә, кеше күңелен рәнҗетми, шул 

ук вакытта гыйбрәт алырлык, тора-бара уйланырлык нәрсәләрне 

гәүдәләндерә”, - дип яза. * Бу сүзләрне дәлилләү өчен автор 

иҗатыннан берничә мисал китерик: 

  Кырны күзәтәләр колхозчылар, 

  Авыл кырларына чыгып. 

  “Шефлар быел эшне сузды”, - диеп, 

  Кайтып киләләр алар бик борчылып. 

                                “Кырда” 

Казлар оча, казлар оча 

Җитте исә көзләр... 

Гөлсем әби казы оча 

Ташкент каласына, 

Зифа җиңги казы оча  

Казах даласына. 

                   “Казлар оча” 

   Монда хикмәт суелган казларның күчтәнәч булып очуында гына 

да түгел. Үзәкне өзгәне шул: милли үзаңны түбән булган татар 

кешесе, нәселе корыганны аңламыйча, башка җирләргә күчеп китә. 

Кайда гына яшәми бу татар - Якутиядә, Хакассиядә, Бурятиядә, 

Себердә, Украинада, Урта Азия, Казахстан турында әйтеп 

торасы да юк. әнә шуңа күрә, материклар буйлап казлар оча да 

инде. Казлар түгел, татарның җаны, татарлыгы оча. 

 Аның юмористик шигырьләренә кереп китсәң, бу шагыйрьнең 

дөньясы җиткән, тәне сәламәт, шаянлыгы ташып тора дип 

уйлыйсың. Мәсәлән, “Ләйлә белән Мәҗнүн” шигырендә түбәндәге 

юлларны укыгач, беренчедән, шагыйрьнең заман сулышын яхшы 

тоюын күрсәң, икенчедән, халкыбыз халкына хас җорлык елмайта. 

“Сине Сөям!” - диде Мәҗнүн, 

“Я тоже,” - диде Ләйлә. 

“Ләкин сиңа өйләналмыйм”. 

“Ну что ж”, - диде Ләйлә. 

 Әйтте Мәҗнүн, кызны кочып, 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*  Галиева Г. Милләт каһарманы / Казан утлары. - 2001. -№4.- 138- 144б. 



 - 58 - 

   “Киттек алайса, әйдә!” 

   “Наконец, до тебя дошло, 

    О боже!” - диде Ләйлә. 

Ф.Яруллинның шигъри җаны бер халәт, бер кыяфәттә генә 

калырга теләми. Ул укучыны үзендәгедәй шаянлык, җор күңеллеккә 

чакыра, үз кимчелекләребезне үзебезгә күрсәтеп, көлдерә һәм 

уйландыра (“Алдашу”, “Иң матур кеше”, “Дачада”, “Бер үк 

бишмәт”, “Гомер юлын барлаганда”, “Аңладым”, “Әй, замана, 

замана”). 

    Әйләндерәбез дә киябез гел 

    Бер бишмәтне гомер буена. 

    Әйләндергән саен бишмәтебез 

    Матуррак булып тоела. 

 Менә аның “Кооператор сизгерлеге” исемле көлкеле шигыре. 

Лирик геройның танышы, янәсе, кооператор булып киткән дә иске-

москыдан төрле зурлыктан капчыклар тегеп сату белән байый 

башлаган. Лирик геройның халыкка кирәклерәк, файдалырак әйбер 

тапмадыңмени дигән битәрләү сүзенә төбәндәгечә җавап биргән: 

“Син дөньяны белмисең шул чүпчим, ди,  

  Күреп торасың, хәзер бит хәерчеләр үрчи”, ди. 

Яисә менә “Еларгамы, әллә көләргәме?” исемле шигыре. Ул 

түбәндәгечә башлана: 

Илебезнең соңгы байракларын 

Декабрьнең җиле аударды 

Шигырь 1991 елда СССРның таркалуына атап язылган. Нинди 

байракны күздә тота соң шагыйрь? Кызыл байракны, әлбәттә. 

Шигырьнең ахырында ул моны үзе дә әйтә: 

Еларгамы әллә көләргәме? 

Нишләргә дә белми торабыз. 

Ә хәзергә кызыл байраклардан 

Күлмәк тегә кооператорлар. 

Ул күлмәккә соңгы яшен сөртә, 

Идеалын җуйган батырлар. 
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5. Фәнис Яруллин поэмалары 
 Фәнис Яруллин - күп кенә поэмалар авторы да. “Җан авазы” 

җыетыгына шуларның өчесе (“Җан авазы”, “Нәсел агачы”, 

“Коткарыгыз”) кергән. Бу лиро-эпик әсәрләр көнүзәк мәсьәләләренә 

багышланганнар. Мәсәлән, “Нәсел агачы”ның эчтәлеге, ике сүз 

белән генә әйткәндә, түбәндәгечә: бер гаиләдә җиде бала үсә, 

шуларның тик берсе - Вәгыйз генә исән кала. Хәтта фронттан да 

исән-сау кайта, чөнки әнисенең өзелеп көткәнен белә. Ятим улын - 

(әнисез үсә) Рифын да сагына. Рифны армиягә алалар, ул шунда 

фатигале рәвештә һәлак була. Вәгыйзне дә “әсирлектә булгансың” 

дип төрмәгә алып китәләр һәм ул шунда юкка чыга. Нәсел агачы 

өзелә. Кем гаепле? Зәйнәп апа әрнү белән: “Нәселем агачын кем 

корытты? Соңгы яфракларын кемнәр йолыкты?” - ди. Ләкин 

җавап табалмый үлә. Шагыйрь сүзләре белән әйткәндә: 

   Ауды бер көн корыган бу агач та,  

   Җил - давылсыз чакта тын гына. 

   Бетте нәсел. Искә төшерергә  

   Күңелләрдә калды моң гына. 

                             “Нәсел агачы” 

 “Коткарыгыз” поэмасының герое - рәнҗетелгән кеше. Ул илне 

саклап кан түккән. Орденнар белән бүләкләнгән. Сугыштан соң 

тормыш рәтләнер дип өметләнгән. Әмма, гадәттәгечә, дәүләт 

гади халыкны кычкыртып талаудан тукталмый, орденлы ире үлгәч, 

тол хатын улы белән генә торып кала. Авырлыкларга түзә алмый, 

иренең орденнарын идәнгә салып таптый. Моның өчен тол 

хатынны төрмәгә утырталар. Ул шунда гына үзләренең чын 

хәлләрен аңлый, төрмәдән улына хат яза: 

     Төрмәнең иң катысы, 

     Иң яманы, иң зурысы -  

     Колхоз дип аталган икән, 

     Белмәгәнбез тик шуны, - ди. 

 Сәрхүшлек, байлыкка, акчага, нәфескә табыну, ялган һәм 

шәфкатьсезлек - мондый бик киң таралган, әйләнә - тирәбезне 

иңләп алган афәтләргә шагыйрь һич тә битараф кала алмый: 

Өч нәрсәдән саклан, балам, 

Киңәшемне ташлама: 

Беренчесе - бер кабым да 

Хәрам ризык ашама. 

     Икенчесе - күңелеңә 

     Ояламасын ялган. 

     Ялган бар җирдә хаклык юк, 



 - 60 - 

      Шуны онытма, балам. 

Өченчесе - иң мөһиме -  

Шәфкатьсез була күрмә: 

Шәфкатьсез кеше - Тиран ул, 

Шәфкать юк илләр - Төрмә. 

                        “Коткарыгыз” 

Поэмаларның тәрбияви әһәмиятенә мисал итеп “Өч кыз һәм унөч 

алма” дигән поэманы китерергә мөмкин. Монда да Фәнис Яруллин 

үзенә тугрылыклы булып кала. Әйтик, өч кыз үзләренең 

бакчаларында бик тә алмагач үстерергә тели. Менә алар бер 

ташландык бакчада ятимләнеп калган алмагачлар күрә һәм бер 

нәни алмагачны үз бакчаларына күчереп утырталар. Аны, сулар 

сибеп, тәрбияләп үстерәләр. Ниһаять, бер язны боларның 

алмагачы чәчәк ата һәм унөч алма бирә. Өч кыз әти-әнисе белән - 

бишәү. Унөч алманы һәркемгә тигез итеп бүлеп булмый. Шунда 

балаларның киң күңеллелекләре ачыла да инде. Кызлар артык 

алмаларны үзләренә түгел, әти-әниләренә бирергә тырыша, ә алай 

да булмагач, алар аны дусларына алып китәләр. Бер караганда гади 

генә кебек, әмма моның төбендә зур тәбияви проблема ята. 

 “Карт һәм Үлем” әсәренә тукталыйк. 

  Менә биек таш кыя очындагы таш сарайда, үлемнән качып, 300 

яшьлек бабай яшәп ята. Баксаң, әлеге сарайның ишегеннән үлем 

берничек тә үтеп керә алмый икән. 

   Ә бер көнне үлем килгән 

    Кыз сурәтенә кереп. 

 Билгеле бабай кызга ишекне ача һәм шунда ук җан бирә. 

 Сәер парадокс: яшәү белән үлем кебек үтә дә җитди проблема 

хакында шаян тон белән язарга шагыйрне нәрсә этәргән соң? 

 Бу уңайдан Т.Миңнуллиның “Әлдермештән Әлмәндәр” дигән 

моңсу комедиясендә Әлмәндәр хәтергә килә. Әлмәндәр - җирдә 

шактый озак гомер кичергән мәгърур ил карты. Шулай да ул дөнья 

белән бәхилләшергә һич кенә дә җыенмый әле. Ләкин Әҗәлнең 

карары катгый: Карт иртәме - соңмы якты дөнья белән 

саубуллашырга тиеш. Фәнис Яруллинның югарыда телгә алынган 

“Карт һәм Үлем” дигән әсәрендәге карт белән Әлмәндәр арасында 

шактый гына охшашлык та бар шикелле. Алар һәр икесе үлемне 

көлкегә калдырган, ахыр чиктә аны җиңгән кешеләр. Ләкин урынлы 

сорау туа: әлеге картлар бу кадәр кодрәткә ничек ия була алган 

соң? Чыганак кайда? Чыганак бер генә - Яшәүгә чиксез 

омтылышта, бетмәс - төкәнмәс ихтыяр көчендә, тормышны һәм 

кешеләрне ихлас яратуда! 
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   “...Кешене елмайту елатуга караганда кыенрак”, - дип язган 

Фәнис Яруллин. * Аңлашыла ки, хәтта үзең сыкранганда, 

сызланганда да укучының күңелен күрә бел һәм аны уйланырга 

мәҗбүр итә, адәм баласына елар өчен сәбәпләр болай да 

җитәрлек-шагыйрьнең иҗат принцибын башлыча шушы рәвешле 

күзалларга мөмкин булыр иде. 

    Фәнис Яруллин поэмаларның берничә үзенчәлеген күрсәтеп 

үтик: 

1. Теле матур, шигъриятле, хәтта кайбер поэмаларын иҗат 

иткәндә әдип телнең бөтен мөмкинекләрен күрсәтергә 

омтылып яза сыман. Мисалга, “Җан авазы”, “Коткарыгыз” 

әсәрләрен алыйк. Анда кулланылган омонимнар укчының 

фикерләү сәләтен үстерергә, тел байлыгының тирәнлегенә 

төшенергә ярдәм итә. 

2. Алгы планга физик көч түгел, бәлки әхлаклылык, намуслылык, 

вөҗданлык сыйфатлары куела. 

3. Фәнис Яруллин поэмаларында мәрхәмәт, шәфкать 

төшенчәләре дә зур урын алып тора. Ә кансызлык, 

бәгырьсезлек, куркаклык, алдау юлы белән максатка ирешү 

катгый рәвештә тәнкыйтьләнә. Болар “Юылмас хурлык”, 

“Коткарыгыз” поэмасында ачык чагылыш тапкан. 

4. Әсәрләрендә авторның катлаулы һәм гыйбрәтле язмышы да 

чагыла. Бу - лирик чигенешләрдә, геройларның кыен хәлдә 

калган вакыттагы кичерешләрдә ачык күренә. 

 

 

     

            

 

 

     

 

  

 

 

                  

         
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Хәлим А. Мин кайтырмын сезгә яңадан... / Ватаным Татарстан. - 1994. - 4 нояб. - 2б. 
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                   Йомгак. 
   Фәнис Яруллин - халкыбызның мактанычы, куанычы булырлык 

киң колачлы лирик шагыйрь. Аның әсәрләрен һичбер авторныкы 

белән бутап булмый. Теленең байлыгы, характерларны ачудагы 

психологик нечкәлек, әсәрдә артык сүзләрнең, буш җөмләләрнең 

булмавы, иң тирән кичерешләрне дә гади һәм аңлаешлы итеп ача 

бирүе, әсәрләрендәге тема яңалыгы, тормыш проблемаларын 

күтәрүдәге  үзенчәлекләр - болар барысы да аның олы шагыйрь, 

бөек шәхес икәнен раслаучы мисаллар. 

  Шагыйрь башлангыч чор иҗатында ук үзен талантлы каләм 

остасы итеп таныта. Ул гади сөйләм теле белән, катлаулы 

төзелмәләр кулланмыйча, образлы сурәтләр иҗат итә. 

Шигырьләрендә җиңеллек, иркенлек күзгә ташлана. Үзенең авыру 

җаныннан саркып чыккан уй-хисләрен укучыга шундый гади һәм 

аңлаешлы итеп җиткерү, тирән мәгънәсенә төшендерү бәхетенә 

ирешә. Шуңа шигъри тезмәләре гади, халыкчан язылганга күрә 

җиңел, бер тын белән укылалар. Бу чорда яшь шагыйрь күбрәк үзен 

чолгап алган, һәрвакыт ярдәм итәргә хәзер торган кешеләргә, якын 

дусларына, иң якыннары - әнисе белән сөеклесе Нурсөягә 

багышланган шигырьләр иҗат итә. Шул ук вакытта ул табигать 

мизгелләрен, ел фасылларын, яшьтәшләренең тормышын, илдәге 

иҗтимагый күренешләрне үзенең шигъри тәлгәшләренә нигез итеп 

ала.Мөмкинлекләре  чикләнгән яшь шагыйрь үзенең яшьтәшләре - 

каләмдәшләренә аваз сала: яшь йөрәгененең илһамланып, кешеләргә 

матурлык, яхшылык өләшү теләге белән ярсып тибүен аңлатырга 

тели. Һәм ул моңа ирешә дә-бик күпләрнең мәхәббәтен яулап ала 

шагыйрь иҗаты. Моңа  ирешүдә, әлбәттә, шигъриятнең саекмас 

көче - мәхәббәт ярдәм итә аңа. Шул уңайдан Фәнис Яруллинның 60 

- 70 еллар шигъриятендә тормыш иптәше Нурсөягә багышлап 

язылган шигырьләре аерым игътибарга лаек. Алардан мәңгелек 

мәхәббәт, наз, сөю, ихтирам һәм шатлык нурлары бөркелә. Ул үз 

укучыларына “мәхәббәт - тормыш чыганагы” дигән канатлы 

гыйбарәне җиткерергә тырыша. Бер - береңне ихтирам итеп, 

авыр чакта ярдәмләшеп яшәгәндә тормыш итү җиңелрәк икәнен 

исбатлый. 

   Фәнис Яруллин лирикасында туган як темасыәһәмиятле урын 

тота. Шагыйрь туган авылыннан, якташларыннан, туган җир 

табигатеннән илһам һәм бетмәс - төкәнмәс рухи көч ала. Юкка 

гына: “Шагыйрьне аңлыйсың килсә, аның туган якларына бар”, 

димиләрдер. Авыл үзенең ягымлы һәм шәфкатьле табигате белән 

кеше җанында олылык һәм мәрхәмәт хисләре уятса, аның җор 
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күңелле кешеләре туган телнең нәфислеген, тирәнлеген, нечкәлеген 

тоярга өйрәтә. 

  Шагыйрь ягы - басу-кырлар, чишмә, инешләр, урманнар иле. 

Шунлыктан аның шигырьләрендә күбрәк көпчәк эзләре калган авыл 

юллары, ирләрдәй нык имәннәр, төз наратлар, сылу каеннар, 

күзләрне иркәләгән арыш басулары белән очрашасың. Автор әнә 

шундый күзгә артык ташланып тормаган тау ягы табигатенең 

матурлыгын күрә һәм күрсәтә белә. 

   Шагыйрь күңел дәрьясын тормышта кабатланып килгән, әмма 

бер-берсен кабатламаган “мең төрле” аерылуларга, кавышуларга, 

язмышларга киң итеп ача. Аерылу - кавышулар моңы, мәхәббәт 

сагышы дүртьюллыкларда, сигезьюллыкларда афористик үткенлек 

белән ачылып китә. Күңел тибрәнешләре мондый кыска шигырь 

калыпларына сыймаса, шагыйрь озынрак шигырьләргә, 

балладаларга мөрәҗәгать итә. Йөрәк түреннән чыккан мондый 

кешелекле тойгылар турында язганда шагыйрьнең еш кына җыр 

жанрына күчеп китүе дә табигый. Аның шигырь - җырларында 

аерылышудан туган моң - сагыш та, мәхәббәттән күңелдә нур 

булып балкыган шатлык тойгылары да бар. 

    60 - 70 елларда Ф.Ярулин иҗатында юмор сатира мөһим урын 

алып тора. Көнкүреш хәл - әхвәлләрен, иҗтимагый тормыштагы 

ямьсез, гарип күренешләрне шагыйрь игътибар белән күзәтә һәм 

аларны кыю рәвештә көлү объектына әверелдерә. 

   Фәнис Яруллинның бу чордагы балаларга атап язылган 

шигырьләре сәнгатькә матурлыгы белән үзләренә тартып торалар. 

Автор нәниләргә җитди нәрсәләр турында кызыклы итеп, балалар 

теле белән сөйли. Шагыйрь өйрәтүдә чама тойгысын югалтмыйча, 

нәнигә аның тирәлегендәге күренешләрнең, әйберләрнең 

“төсләрен”, халыкларын” аерырга, шулар буенча аларны танырга 

өйрәтә.  

    Ә инде 80 - 90нче еллар шигърияте шагыйрьнең фәлсәфи 

уйларына төрелгән. Шагыйрь кешелекне борчыган мәсьәләләрне хәл 

итәргә тырыша, Намус, Вөҗдан, Вакыт, Яшьлек, Гомер кебек 

мәңгелек төшенчәләргә мөрәҗәгать мтә. 

  Шагыйрь бертуктаусыз уйлана, эзләнә. Ул табигать турындагы 

шигырьләрендә дә эзләнә. Әгәр дә элегрәк нигезендә табигатьнең 

серләрен ачу, аны танып - белә, өйрәнү игътибар үзәгендә торса, 

хәзер инде автор мондый карашны ачкан шигырьләр белән генә 

чикләнми. Ул табигатькә сак һәм сизгер мөнәсәбәт тәрбияли 

торган шигырьләр дә иҗат итә. 
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  Фәнис Яруллин үз буыны җилкәсенә төшкән авырлыклар, сугыш 

чорына туры килгән кыен балачак, сугыштан кайтмаган әтиләр, 

абыйлар, сугыштан соңгы авыл тормышындагы мохтаҗлыклар 

турында да яза. 

  Шагыйрь кайвакыт кайнарланып, дәртләнеп, ярсып яза. Дөрес, 

кайчакта аның ярсуын өскә бәреп чыкмый, тирәндәрәк ята. Ләкин 

ул һәрвакыт бар. 

  Фәнис Яруллин поэзиясенең үз җирлеге бар. Ватанны, республика 

табигатен күзаллавыбызга шагыйрь үзенең кабатланмас 

буяуларын өсти. 

  Шагыйрь һәрвакыт яңалыкка омтыла: үзенең каләмен поэма 

жанрында сынып карый. Нәтиҗәдә аның күләмле лиро-эпик 

әсәрләре арасында сюжетка корылган романтик рухтагы 

поэмаларны да ( Мәсәлән “Юылмас хурлык” ), лирик монолог 

формасындагыларны да (“Җан авзы”, “Коткарыгыз”), драматик 

легенда рәвешендәгеләрне дә (“Нәни агачы”), беренче карашка 

сюжет ягыннан бер-берсенә бәйләнмәгән, әмма эчтән үзара тыгыз 

үрелгән шигырь, парча, лирик чигенү, балладалар циклы итеп 

төзелгәннәрен дә очратабыз.  

  Шагыйрь поэзиясенең эчке гүзәллеген, самими яңгырашын саклау, 

халык язмышын, киләчәге өчен көрәшен, тормыш күренешләрен 

яңача яңгырату, җыйнак композицияне, төзек яңгырашны “сафка 

бастыру” рухы белән яши. Авторның яшәеш тәҗрибәсе һәм 

шигъри үзенчәлекләре аерым - аерым торсалар да, аларны лиризм, 

якты төсләргә өстенлек бирү, сүзнең күп мәгънәлегенә таяну, 

сурәтлелек чараларның тыгызлыгы якынлаштыра. 

   Фәнис Яруллинның 90нчы еллар шигъриятендә туган якны 

сагыну, аңа мәдхия җырлау мотивы үзенчәлекле урын били. 

Шагыйрь олы яшьтә булуына крамастан, туган авылын даими 

сагыну хисләрен шигъри юлларга сала. Алар аерым бер аһәң, 

кабатланмас кичереш булып шигъри юлларда яңгырыйлар. 

   Бу чор шигъриятендә шагыйрь үзенең тормышын, халәтен 

тасвирлауга зур урын бирә. Ул язмыш тарафыннан куелган 

сынауларны чын ирләрчә, батырлык белән җиңә барып, 

башкаларга да үрнәк була алырлык гомер кичерүенә чын күңеленнән 

шатлана. Бу тойгы аның иҗатында һәрдаим яши. Ул үзенең 

иҗаты аша башкаларга тормышның кадерен белергә икәнлеген 

киңәш итә. Бик күп шигъри тезмәләре шуңа багышланган. 

   Гомумән алганда, Фәнис Яруллин поэзиясенең төп чыганагы - 

тормыш -көнкүреш вакыйгалары, күренешләре. Аның өчен тема 

булып яңа туган көн, язгы кояш, иртәнге чык, ботакка кунып 
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моңлы җыр сузучы кош, шат елмаючы газиз ана, бәхетле сабый, 

азат ил һ.б. хезмәт итә.     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


