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СЫНЛЫ ДА, САНЛЫ ДА ШАГЫЙРЬ УЛ 

Шагыйрь Мөхәммәт Мирзаның татар әдәбиятында үз уры-
ны бар. Ихтимал, әдәбият тарихына ул хикмәтле бишьюллыкла-
ры белән дә кереп калыр. «Шагыйрь энәсе һәрчак саплаулы» 
дип язган Мирза һаман эзләнүдә. Бу китабында ул шигырьләр, 
поэмалар, гыйбарәләр тәкъдим итә. Еллар узган саен, аның 
шигырьләре милли эчтәлеккә байый, халкыбыз мәнфәгатьләрен ту-
лырак иңли бара. Ул халкының тарихын, күренекле шәхесләрен 
барлый, моңарчы күләгәдә калып килгән, тыелган фактларга  
мөрәҗәгать итеп, әдәбиятны яңа сюжет-образлар белән баета.  

Әлеге китапта, нигездә, гражданлык лирикасына караган 
әсәрләр тупланган. Әлегә кадәр китап укучы Мирзаны медитатив 
лирика остасы итеп таный иде. Трибуналардан кычкырып укырлык 
«Чор, дәверләр таләп итсә, тагын / Туып торыр яңа Җәлилләр…/ 
Халкым мәңгелеккә хакы барын / Җәлилләре белән дәлилләр» ке-
бек юллар аның милләт шагыйре икәнен раслар. Ә инде «Рухи 
берлек», «Иле булса гына...», «Мәңгелекне хаклап...», «Шагыйрь 
дәште» һ. б. шигырьләрендәге «очлы сүзле Сәгъди», «йомрысын йо-
марлаган Хәйям», «кинаяләп әйткән Мөхәммәдьяр», «бәреп әйткән 
тугры Тукай»лар белән очрашкач, «үлеп үлемсезлек яулап булуы-
на» тагын бер тапкыр инандырыр.

Мондый шигырьләрдә «бердәм, бүленмәс ил» булган чакларны 
сагыну сизелә, илнең бүгенге сәясәте белән килешмәү очрый, «ана 
телен таптап изгән тәһарәтсез кавем»гә сатира ява. Лирик герой 
илдә еш булып торган сугыш халәтен авыр кичерсә дә, «җан кыю-
чы җанварлар»га карата аяусыз булырга чакыра. Андый «сугыш 
уены»ннан алган җиңү ләззәте аны һич тә канәгатьләндерми. Сәяси 
эчтәлекле шигырьләрендә Мирза фикерләрен кискен формада әйтә, 
еш кына яңа автор метафораларын да кертеп җибәрә. Шундый-
лардан «чукмар әхлагы», «трансконтиненталь талчук», «Хәйям йом-
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рысы», «тәһарәтсез кавем ятагы», «чылбырланып кабат берләшү», 
«урталык арбасы», «корпоратив сандугач» һ. б. ларны мисалга ки-
тереп була. Мондый шигырьләрендә Мирза сүздән бизәкләр ясау 
белән мавыга, нәтиҗәдә «колларның үзенә кол табуы», «коллык 
әләмен утка ату», «кирәк икән, оҗмахтан тәмугка керү», «меңьеллык 
имән корыганда, тал-куакны сугару», «телен кискән халыкның кече 
тел белән сөйләшүе», «арып арыганны таптап узуның әхлакый нор-
ма икәнлеге», «тыелганнан тыела белү» кебек ирония тулы сүз-
образлар барлыкка килә. Кайчагында шагыйрь, эчтәлек һәм форма 
эчендә генә яшәп, шигърилекне югалтып та куя, кабатланып ала, 
примитив рифмалар куллана. 

Китапта лирик шигырьләр дә бар. Әмма Мирзада мәхәббәт 
лирикасы күп түгел, ул фәлсәфәгә өстенлек бирә. Аларда «көзгә 
кереп барган» лирик геройның тормыш тәҗрибәсе чагыла, аның 
бүгенге халәтеннән риза түгеллеге сизелә. «Тоныкланды инде 
хисләр, / Көлмим дә, еламыйм да... // Инде берни кирәк түгел,   // 
Бирмим дә, сорамыйм да», – дип белдерә ул. Мондый шигырь ша-
гыйрьлек халәтенә туры килә булса кирәк. Матур шигъри юллар 
күбәя, җырлап торган строфалар күңелгә рәхәтлек өсти: 

Ала карга оя корды имәнемә,
«Кош оясын туздырмагыз!..» дигәненә
Күнеп тәүбә иткән затмын, ничек түзим
Көн-төн: «Кар-р, кар-р!» – дип җаныма тигәненә?.. 

Мирза татар шагыйренең эчке-тышкы кыяфәтенә дә үз таләбен 
куя. «Сынлы, санлы булган шагыйрь» – аның идеалы. «Сын»лы эпи-
теты туры мәгънәдә мәһабәт гәүдә төшенчәсен аңлата. Татарда 
сынлы-гәүдәле шәп шагыйрьләр күп түгел. Мәсәлән, Нури Арс-
лан белән Зәки Нурилар шундыйлардан иде. Әмма «Сынлылык» 
Мирзача – шагыйрьнең иҗатчы буларак зурлыгы, мәһабәтлеге. 
«Санлылык» – шул олпат шагыйрьнең халык тарафыннан танылуы, 
хаксызга сансыз булмавы, халыктагы абруе. Мирзача «сынлы» һәм 
«санлы» шагыйрьнең бөек үрнәге ул – Габдулла Тукай (кечкенә 
гәүдәле зур Тукай). Аннан кала остазы Рөстәм Мингалим булыр. 

Мирзаның күп кенә лирик шигырьләренә туган авылы Чалма-
нарат килеп керә. Әлеге атама белән ул балачагын искә төшерә, 
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табигатькә чыгып керә, «эзе калган болын-кырдан, / йөгерә-йөгерә, 
яланаяк / кочак-кочак шигырь җыя». Шундый берничә шигырендә 
лирик герой гомер көзен искә ала. Чалманаратка, китмәскә дип, 
фатиха сорап кайтырга туры киләчәген дә әйтергә онытмый…

Мирза иҗатында шигырь формаларының күп төрләрен табарга 
була. Шагыйрь берьюллык, икеюллык, өч һәм дүрт, биш һәм алты, 
җиде һәм сигезьюллыклар да яза. Әдәбиятка «miraz» исемле өр-
яңа жанр һәм форма кертеп җибәрүе дә мәгълүм. Шулай ук аның 
поэмалары, нәсер, хикәяләре, җыр текстлары да бар. Соңгы еллар-
да шагыйрь әдәби тәнкыйть һәм публицистика белән дә күренгәләп 
ала. Көнчыгыш әдәбияты жанрларында бик теләп һәм уңышлы иҗат 
итә. Канатлы гыйбарәләре тупланган китабы да чыкты. Ә роба-
гый һәм газәл жанрына карый торган әсәрләре – үзе бер фәнни 
тикшеренү темасы. 

XX гасырның 90 нчы елларыннан соң әдәбиятта газәл һәм роба-
гый жанрларының активлашуы сизелде. Бу күренеш ике юнәлештә 
барды: шигырьләрне газәл жанрында язу яки газәлгә охшатып язу 
(стилизация). Мирзадан бер мисалга мөрәҗәгать итик:

Кышның китәсе килмиме һич кенә, 
Өеп-өеп яуды кары кич белән. 

Салкын тынын өрде бөтен җиһанга, 
Салып тунын, күлмәген кигәч кенә. 

Ак мамыкка төрде каен, талларны, 
Бөреләре ачылам дигәч кенә. 

Тәрәзәмә элде томан пәрдәсен,
Тулган Айга карыйм бер, дигәч кенә. 

Керфегеннән тамды тозлы бер тамчы,
Иреннәре иренемә тигәч кенә... 

Тыныч бул, өзгәләнмә, и Мирза,
Бу кар сыерчык бураны ич кенә!

Бик матур пейзаж лирикасы бу. Гомумән, Мирза иҗатында пей-
заж лирикасының матур үрнәкләре күп очрый. Гадәттә, шагыйрьләр 
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табигатьнең көз фасылына багышлап уңышлы шигырьләр иҗат 
итүчән. Билгеле, яз да калышмый. Ә менә кыш фасылы читтәрәк 
кала. Мирза да кышның язга авышкан мәлен сайлаган. Әлеге 
шигырьнең яңгырашына, интонациясенә, мелодикасына игътибар 
итеп карыйк. [К] һәм [x] тартык, [а], [ы], [и] сузык авазларының еш 
яңгыравы ишетелеп тора. Рифмалар булып һич кенә, кич белән, 
кигәч кенә, дигәч кенә, тигәч кенә, ич кенә сүзләре килә. Газәл 
жанрында рифмага куелган таләп үтәлгән. Соңгы юлда шагыйрьнең 
тәхәллүсе аталган, унберле үлчәм белән язылган. Күрсәтелгән 
газәлнең беренче строфасына игътибар итсәк, аның төрки гаруз 
шигырь системасында язылуы күренә. Ә гаруз системасына салын-
ган шигырьне иҗек саны белән атауның ялгыш булуын искәртик. 
Иҗек саны силлабик шигырьнекенә туры килсә дә, әлеге газәл 
стильләштерү күренеше генә түгел, ритмик яңгыраш җәһәтеннән 
гаруз белән язылган газәл булып санала ала. 

Газәлнең традицион темасы – мәхәббәт. Шуңа күрә аны еш 
кына «гыйшык җыры» дип тә йөртәләр. Шәрык халыкларында ул, 
музыка уен коралына кушылып, махсус көйләргә башкарыла да. 
Фәлсәфи, иҗтимагый-социаль, дини темаларга язылган газәлләр 
дә була. Мисалга Тукаебызның «Көз» шигырен китерү урынлы бу-
лыр. Шәрык әдәбиятында газәл остасы булган Хафизның лирик 
газәлләрендә исә мәхәббәт, шәраб, табигать һәм чәчәкләр матур-
лыгы турында сөйләнә. 

Билгеле, татарда газәл остасы ул – Рәдиф Гаташ. Аның га-
зәлләре тулаем диярлек мәхәббәт лирикасына карый. Мирза 
газәлләре Гаташ газәлләреннән шактый аерыла. Беренчедән, Га-
ташта хис көчле бирелә, әсәрләрендә өндәү, сорау интонациясе 
күп. Аның газәлләре диалогка корыла. Диалог дигәндә, билгеле, 
форма күз алдында тотылмый. Бу – тышкы яктан күренеп тормый 
торган эчке диалог. Аны тояр өчен газәлнең «эченә керә белергә 
кирәк». Моннан тыш, Гаташ газәлләрендә эндәшү объектын ачык 
билгели. Махсус эндәшләр дә куллана, эчке интонация аша да 
белдерә. 

Ә менә Мирза газәлләрендә мәхәббәт объекты пейзаж фонын-
да яисә фәлсәфәгә уралып килеп керә. Ул ачыктан-ачык мөрәҗәгать 
итми. Фикерләрен дә ачыктан-ачык белдерми. Мирзада хистән 
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бигрәк фикер, фәлсәфә, серлелек күбрәк. Ул әйтеп бетермәү алы-
мын ешрак куллана. 

Икенчедән, Гаташ газәлләре эчендә лирик герой (ул һәрвакыт 
беренче урында бара) һәм бераз ерактарак торган сурәтләү объ-
екты, кырыс язмыш, дөнья образы чагыла. Ә Мирзада лирик герой 
беренче урынга чыкмый, ул читтән күзәткән кебек тоела. Биредә 
лирик герой тормыш-көнкүрешне, әдәп-әхлак дөньясын, шулар 
эченнән «хур кызы»н эзли. 

Әдәбиятны, шигырьне тәрбия җәһәтеннән чыгып бәяләгәндә 
(без моны хупламыйбыз, шулай да аның кирәкле нәрсә икәнлеген 
таныйбыз. – Ф. Х.), Мирза шигырьләренең тәрбияви көче артыграк 
икәнлеген сизми мөмкин түгел. Мирзада, өстәп, дини эчтәлекнең 
дә көчле бирелүен танырга кирәк. Гаташ газәлләрен, күчерелмә 
мәгънәле сүз кулланып, кайчакта интертекстуальлек аша, үзгә 
метафора кертеп җанландыра, дөресрәге, аның газәлләрендә 
«сөйләшә», ә менә Мирза «сөйләшми», ул уйлана, аның төп мо-
тивы   – иман. Ә Гаташта – керсез мәхәббәт. Мирзаның һәр 
газәлендә традицион газәл таләбе тулысынча «үтәлеп бетми», ул 
газәлне стильләштереп тә яза. Гаташта ярсу мәхәббәт хисе көчле 
бирелсә, Мирзада милли тәрбия максаты алгы планга чыгып, хис 
чигенә, еш кына фокуска фәлсәфә куела. Моннан тыш, ул эпи-
тетлар куллану осталыгы белән дә аерыла. Һәр ике шагыйрьдә 
дә, традицион газәлдәге Көнчыгыш стиленә ирешү максатында, 
фәлсәфи фикерне аеруча үзенчәлекле формалаштырып, купшы 
метафора, шартлы гиперболалар белән баету алымы сизелә. 

Билгеле, газәлдә «шаярып» булмый. Шуңадыр һәр ике шагыйрь-
нең дә газәлләрендә юмор сизелми. Ә менә Мирзада ирония, 
дөресрәге, төрттереп әйтү күп очрый. Мәсәлән:

Гомер буе язган кызыл шигырь
Ак шигырьгә ничек күчсен хәзер?.. 

«Берүземә бер диңгез»дә Мирза газәл формалы ши гырь-
ләр    нең иҗтимагый эчтәлеклеләрен тәкъдим итә. Андый шигырь-
ләр дән ирония «көлеп» тора, кыскасы, кыек атып туры тидерү 
кү   зәтелә. Алар җәмгыятьтәге аерым бер типларны камчылауга 
юнәл телә. 


