
ФӘНИС ЯРУЛЛИН

(9.02.1938 – 9.12.2011)

Татарстанның халык шагыйре  
Фә нис Гатаулла улы Яруллин 
1938 елның 9 февралендә Баулы 
районының Кызылъяр авылында 
колхозчы гаилә сендә туа. Алар алты 
бала үсәләр. Дүрт яшеннән үк әтисез 
кала – Гатаулла абзый сугышта 
һәлак була. 

Фәнис җиде яшендә мәктәпкә 
укырга керә. Кышын – укуда, 
җәйләрен колхоз эшендә йөреп үсә. 
Мәктәп елларыннан ук шигырьләр 
яза, аларны мәктәп стена газетала-
рында чыгара. 

Кызылъярда җидееллык мәктәпне тәмамлаганнан соң, ул Баулы-
да бер ел укый да 1954 елда «Татнефть» берләшмәсенең Баулыдагы 
элемтә бүлегенә элемтәче-монтёр булып урнаша. Озакламый югары 
квалификацияле монтёр булып җитешә. 

1957 елда Фәнис Яруллин хәрби хезмәткә алына. Хәрби хезмәттә 
ул авиатүгәрәккә йөри, җиңел атлетика белән шөгыльләнә. Күнегүләр 
ясаган вакытта турниктан егылып төшеп имгәнә. Шул вакыттан аягына 
баса алмый. 

1964–1970 елларда ул Казан дәүләт университетында укый. 
Шигырьләр, хикәяләр, әкиятләр һәм пьесалар яза. 1964 елда Татар-
стан китап нәшриятында «Мин тормышны яратам» дип аталган беренче 
шигырьләр җыентыгы басылып чыга. Әлеге китап бик яратып кабул 
ителә. Фәнис Яруллинның шигырь-хикәяләре төрле газета-журналларда 
басыла. Аның әсәрләре рус, украин, казах, болгар, маҗар һәм башка 
телләрдә басылып чыккан. Фәнис Яруллин – 46 китап авторы. 

Фәнис Яруллинның «Vилкәннәр җилдә сынала», «Чәчәкләр моңы», 
«Тормыш агачы» китаплары популярлык казана. 1978 елда ул «Су-
лыш», «Аерылмас дустым» җыентыклары өчен – республикабызның 
М. Vәлил исемендәге премиясенә, 1995 елда «Vан авазы» китабы өчен 
Г. Тукай исемендәге Дәүләт бүләгенә лаек була. 
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ЯЗ КАЙДА КЫШЛЫЙ?

Кара диңгез артындадырмы, Кызыл диңгез уртасында-
дырмы –  кайдадыр еракта, моннан күренми торган якта бар 
икән, ди, бер утрау. Ул утрауга әле бер генә сәяхәтченең дә 
аяк басканы юк икән. Кеше аяк басмаган әлеге утрауда, мин 
сиңа әйтим, һәртөрле җимешләр агачларын сыгып утыралар, 
кавын-карбызлар таудагы ташлар кебек кояшта кызынып 
яталар, кош-кортлар, бернәрсәдән курыкмыйча, ояларын кая 
теләсәләр, шунда корып, бала чыгаралар икән, ди. Андагы 
матур лыкны, андагы байлыкны күрсәң, хәйран калып, шунда 
ук телдән язасың, ди.

Менә шушы гаҗәеп утрауга Язбикә кыш кышларга килә 
икән. Ни өчен ул күз күрмәгән, колак ишетмәгән утрауга ба-
рып кышлый соң? Чөнки, якын-тирәдә булсам, артымнан ки-
леп җитәрләр дә кире кайтуымны үтенерләр дип курка икән. 
Әйе, безнең кайсыбызның гына йомшак җанлы, көләч йөзле, 
иркә куллы Язбикәне мәңге-мәңге үз яныбызда тотасыбыз кил-
ми дә, кайсыбызның гына чәчәкләр, гөлләр түшәлгән болын-
нар буйлап йөгерәсе килми соң? Ә бит Язбикәгә дә ял кирәк. 
Бездә кар-бураннар ыжгырган, колак-борыннарыбызны Кыш 
бабайның шаян малайлары чеметеп-чеметеп уйнаган чакта, 
Язбикә үзенең утравында хәл җыеп ята. Диңгез суларында 
коенып, комнарда кызынып көчен-гайрәтен арттыра. Менә 
бервакыт аның йөзенә  алсулык йөгерә, тамырларында чишмә 
булып каны уйный, күкрәген дә ашкыну туа. Тәненә көч-дәрт 
керүгә үк ул туган җире турында уй ларга тотына һәм тиз генә 
өлкән улы Vилбатырны чакырып китерә дә болай ди:

– Улым, без монда озак яттык, тәнебездә көч, җаныбызда 
ашкыну туды, әйдә, тиз генә юлга җыен. Туган якларга кайтып 
кил, анда безне көтәләр микән? Сагынганнар микән? Тик шуны 
онытма: без монда сине дүрт күз белән көтеп торачакбыз.
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Vилбатыр, әнкәсенең сүзен ишетүгә, сөенә-сөенә юлга 
җыена башлый: аягына диңгезләрне сикертеп кенә чыгара 
торган тылсымлы итеген кия, кесәсенә төрле-төрле сыбызгы-
ларын сала, аннары маңгаена ук төшереп бүреген киеп куя да 
күздән дә югала.

Ел барасын ай барып, ай барасын көн барып, Vилбатыр 
туган иле нә килеп җитә. Килеп җитә дә хәйран кала: мондагы 
хозурлык, мондагы киңлек! Болыннар, кырлар буйлап күпме 
генә йөгермә – чигенә барып чыга алмыйсың, ә юллар соң, 
юллар! Башы да юк аларның, ахыры да. Тылсымлы итегеңнең 
табаннары төшкәнче чап та чап. Юлыңа киртә булып таулар 
ятмый, йотам-йотам дип, диңгезләр олы авызларын ачып са-
галап тормый. Рәхәт, иркен!

Vилбатыр, әнкәсенең «Без монда синең кайтканыңны 
 кө  теп калабыз» дигән сүзләрен бөтенләй исеннән чыга-
рып, кырлардан – басуларга, шәһәрләрдән – авылларга,  
урман нардан болыннарга чаба башлый. Кайвакыт, артык  
 шукла   нып китеп, урамда кар йомарлап атышучы малай-
ларның бү    рек лә рен салдырып ала, кызларның куен на рына 
җепшек  кар  тутыра, картларның сакал-мыекларын чуалта, 
судан  кай тучы киленнәрнең чиләкләренә бәрелеп, сула рын 
түктерә.

Бик-бик рәхәт була Vилбатырга туган илендә. Кечкенә 
утрауда бикләнеп яткан көннәре өчен дә йөгерә-уйный ул. 
Ә   Язбикә исә һәр көн юлга карап улын көтә. Көтеп-көтеп улы 
кайтмагач, үзенең иркә кызы Тамчыкайны чакырып ала.

– Кызым, – ди ул, Тамчыкайның иңенә йомшак кулын са-
лып. – Юлга син җыен, булмаса. Бәлки, барышлый абыеңны 
очратырсың. Тик кара аны, озаклама. Безне анда көтәләрме-
юкмы, шуны гына белеш тә монда йөгер.

– Ярар, әнкәем, – ди Тамчыкай, шатлыгыннан күңеле 
нечкәреп. – Мин бик тиз әйләнеп кайтырмын.

Чибәр Тамчыкай күл-көзгегә карап бизәнә-ясана да яфрак-
тан яфракка, агачтан агачка сикерә. Иң биек агачның иң өстәге 
яфрагы болытларга тиеп тора икән. Тамчыкай яфрактан тиз 
йөрешле болытка күчеп утыра. Шулай итеп юлга чыга.
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