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ТӨЗҮЧЕДӘН
...Идел кебек киң, мул сулы елгаларның да чишмə 

башы була. 
Урманлы тау итəгеннəн, йə булмаса, тигезлектəн 

бəреп чыккан кечкенə генə инешлəр, челтер-челтер 
агып, юлында очраган башка инешлəр белəн кушыла-
лар һəм зур елга хасил итəлəр. 

Бары тик чишмə башын гына томалап, күмеп куй-
масыннар.

Иҗатта да нəкъ шулай: һəр шагыйрьнең, һəр 
язучының чишмə башы бар. Кемнеңдер кизлəве көчле, 
суы мул, чиста. Ə кемнекедер йөрəк тибеше сыман 
салмак, акрын, аның челтерəвен таң алдыннан, санду-
гачлар сайраганда гына ишетергə мөмкин...

Бу җыентыкка тупланган əсəрлəр нəкъ менə шул 
чишмə башын – кизлəүне хəтерлəтə. Алар төрле: 
җитлеккəн əдипнеке дип карарга мөмкин булганнары 
да бар, килəчəктə күп тырышлык һəм тəҗрибə талəп 
иткəннəре дə юк түгел. Ничек кенə булмасын, алар-
га «татар əдəбияты» дигəн зур, мул сулы елгага агып 
төшəр өчен юл ачык.

Əсəрлəрне укыганда, мин шундый үзенчəлеккə 
игътибар иттем: яшьлек яңалык талəп итə. Традици-
он шигырь калыплары, ритм-рифма, күнегелгəн сю-
жет һəм композиция элементлары хəзерге яшьлəрне 
канəгатьлəндерми. Əйтик, бөтен дөнья халкы япон 
шигърияте белəн «җенлəнгəндə», татар яшьлəре генə 
читтə кала алмый инде, əлбəттə. Аларны танка, хан-
ка, хокку, сэдока һəм башка шундый милли җирлеккə 
ят булган жанр төрлəре кызыксындыра, алар үзебез 
күнеккəн гадəти ритм-рифманы түгел, ə макуракотоба 
төрлəрен үз итəлəр... Без шундый инде: читтəге кояш 
ягымлырак кебек тоела. Хəсəн Туфан «Иртəлəр җитте 
исə...» шигырен иҗат иткəндə, искитəрлек камил какэ-
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котоба алымы белəн язганын үзе дə белми калгандыр, 
мөгаен... 

Булсын. Болары да булсын. Чишмə агымын тома-
ларга ярамый. Чишмəлəрсез калсак, елгабыз корыр. 
Тора-бара чишмə үз-үзен чистарта ул. 

Яшьлəр ни турында яза соң? Һади Такташ унбиш 
яшендə «Газраиллəр» шигырен язган, ə унҗиде яшендə 
«Күктəн сөрелгəннəр» һəм «Үтерелгəн пəйгамбəр»не 
иҗат иткəн. Без яшьлəрдəн шундый югарылык талəп 
итə алабызмы? Юк. Шигырьне, гомумəн, талəп итеп, 
мəҗбүри яздырып булмый. Хикəяне дə, пьесаны да. 
Моны бары тик шагыйрьнең үз күңеле генə талəп итə 
ала. Иҗат күңел талəбе булырга тиеш. 

Яшьлəр мəхəббəт турында язалар. Еш кына 
хикəялəрдəге мəхəббəт фаҗигале була, тезмə жанр-
да – сагышлы. Шигырьлəргə иҗади ялгызлык кереп 
оялаган:

Синең кайгы-сагышларың
Кемгə кирəк? 
Авыр чакларыңда кем соң
Булыр терəк?
...Алырга тырыша һəркем
Синнəн файда.
Соң бу «дуслар» авыр чакта
Булды кайда?!
     (И. Галиəкбəрова)

Яшь күңел прагматиклар заманында яшəгəнен бик 
яхшы аңлый, үзенең башкалардан аерылып торганлы-
гын күрə, тик барыбер əле аның сораулары самими, 
ихлас... 

Прозадагы фаҗига телевизордан бик яратып 
күрсəтелə торган сериаллар белəн килеп кергəндер, 
мөгаен. Яшь кеше – өйрəнчек, ул яшəргə өйрəнə. 
Экранда ни күрсə, шуны, садə күңеле аша кичереп, 
кəгазьгə төшерə...

«Милəүшə ачуыннан кызарып чыкты, күзлəрендə 
нəфрəт уты кабынды, һəм, һич көтмəгəндə, кулын-
дагы пычагы белəн Гөлназның йөзенə кизəнде. Ба ры 
бер хəрəкəт һəм Гөлназ битенең мең кисəккə бүлгə-
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лəн гəндəй авыртуын, əрнүен сизде. Үзəк өзгеч авырту 
һəм кан». (А. Абдрахманова)

Мондый хикəялəр күпчелек яшь язучының иҗа-
тында күренеп ала. Бу калəм чарлау гына түгел, бу – 
хислəрне чарлау, күңелне иҗатка əзерлəү, үзенə күрə 
бер ритуал... Айгөл Абдрахманова хикəялəрендə тел 
матурлыгы бар, сүз уйнату көчле. Өметле яшь язучы. 

Ə шулай да нинди соң алар – яшьлəр? Аңлап кара 
син аларны! 

Нокта. Нокта. Җəя.
Булды, əзер.
Мин бүгенгə шундый
булырмын.
   (Л. Хəбибуллина)

«Нокта. Нокта. Җəя»нең «смайлик» – елмаю 
икəнен аңлау өчен яшьлəр дөньясында кайнарга кирəк. 
Аларча уйларга, алар белгəнне белергə, дөньяны 
аларча күрергə... Юкса шигырьдəге кайбер сүзлəр 
аңлашылмаска да мөмкин:

Күңелемнең утларын сүндереп кабыздым.
«Loading» янəдəн балкыды.

              (Л. Хəбибуллина)
Компьютер дөньясы бу... Тормышны, хислəрне 

«йөклəтеп» алу, копиясен булдыру.
Көз төсенə кердем кебек:
Мин – сары...
    (Р. Габдрахманова)

«Сары мин» сары көздə эреп югалмасмы? Автор үзе 
дə мондый мөмкинлек турында уйлана. Бертөрлелек, 
«сорылык дөньясы»нда шагыйрьнең урыны кайда? 
«Шəһəр таңга битараф» шигырен мин һич кенə дə би-
тараф күңел белəн укый алмыйм...

Шəһəр таңга битараф... Аңа нəрсə?
Кояш чыгар кабат, яңа көн булыр.
Кеше агымын соры пəрдə сарган.
Инсанияттə мөһер: 
«Күзле сукыр!»
<...> Мин дə бүген соры плащ кидем өскə – 
Əйе, агым чəйнəп йотты яңадан.
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Йөземə элгəн төссез битлеккə генə 
Ихлас елмаю сурəте ясалган.
           (Р. Габдрахманова)

Сискəндерə торган шигырь. «Күзле сукыр»лар 
агы мының шагыйрьне «чəйнəп йотуы» белəн күңел 
килешми... 

Яшьлəр ничек сөйлəшəлəр?
Күпсүзлелек хəзер модада түгел. Игътибар итсəгез, 

хəт та туган көн белəн котлаганда да, яшьлəр кочак-
кочак телəк телəмилəр, үзлəренең хислəрен бер җөм-
лəгə, кайчак бер сүзгə сыйдыралар: «Котлыйм!» Күп-
сүзлелек алар дөньясында төчелəнү – «ванильлек» дип 
кабул ителə. Кыскалыкта – осталык.

        Үпкəлəшү 
Ярату. Сөю. Бəхет.
Күк каты. Хыял. Тəхет.
Сүз. Караш. Тынлык. Яра. 
Авыр таш. Газап. Ара.
        (Г. Яппарова)

Болар аерым сүзлəр генə түгел, болар – җөмлəлəр. 
Атау җөмлəлəр. Һəрберсенə тау кадəр мəгънə яше-
ренгəн. Үзеннəн-үзе Александр Блокның «Ночь. Ули-
ца. Фонарь. Аптека» шигыре искə төшə... Татар шигъ-
риятенə дə мондый алым ят түгел. 

Кайчакта шигырьлəрдəге абстракциялелек шулка-
дəр югары ноктага җитə ки, укучы авторның фикер 
сөрешен югалта, шигырь мəгънəсен кайдадыр иксез-
чиксез галəм киңлегендə Бөек Акыл белəн Мəңгелек 
Хис бəрелешкəн урыннан эзлəп утырырга мəҗбүр 
була. Бу – мавыгу. Үтə. Бераздан яшь автор, үзе дə 
сизмəстəн, Гамил Афзал садəлегенə кайтып төшə, без-
не уратып алган дөнья аңа никадəр генə катлаулы то-
елса да, бөеклекнең гадилектə икəнен аңлый. 

Соңгы вакытта яшьлəр арасында драматургия 
жанрына да игътибар артты. Җыентыкта бу юнəлешне 
бары тик Чулпан Гобəйдуллина иҗатында гына күрə 
алабыз. Чулпан хикəялəр, шигырьлəр дə яза, əмма 
«Əллүки»гə ул нəкъ менə яшь драматург булып килеп 
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керде. Драматург булыр өчен, тел белəн əдəбиятны 
гына түгел, ə сəхнə культурасын, артистлар дөньясын 
да белергə кирəк. Драма əсəре язылган вакытта ук 
инде сəхнəдə уйналачак əсəр итеп күзалланырга тиеш, 
аның төп коралы – хəрəкəт. Хəрəкəтне оештыру бик 
авыр шөгыль, шуңа күрə яшьлəр арасында гына түгел, 
гомумəн, татар язучылары арасында да драматурглар 
бармак белəн санарлык. Чулпанның осталыгы диалог-
лар коруда, хəрəкəтне җанлы итеп бирүдə чагыла. 

Иҗатта тел мəсьəлəсе бик кискен куела. Əлбəттə, 
баш əйлəнерлек, акыл ирешмəслек троплар кулла-
нып кына телнең сəнгатьчə югарылыгын, матурлы-
гын тəэмин итеп булмый. Хəер, яшь буын сурəтлəү 
чараларын яратып бетерми. Гасырлар буе татар əдə-
бияты үсешенə йогынты ясаган көнчыгыш поэзия-
се һəм сурəтлəү системасы артка чигенде, бүгенге 
əдəбиятта көнбатыш мəдəнияте, көнбатыш прагма-
тиклыгы өстенлек итə. Əмма Галимҗан Ибраһимов, 
Əмирхан Еники, Һади Такташ, Хəсəн Туфан, Фатих 
Хөснилəрнең тел үрнəген саклап каласы иде. Сурəтле 
əдəби тел һəрвакыт заман талəбе булырга тиеш. 

«Əллүки»нең иң авырткан урыны – иҗатка ир-
егетлəрнең аз килүе. Бу – тулаем татар əдəбиятына 
хас күренеш. Ир балаларның бик сирəге генə китап 
укып үсə. Укучысы булмаган əдəбиятның язучысы 
да юк. Нишлисең, əлегə шундый заман, лəкин ул 
ки лəчəктə барыбер бер үзгəрер. Җыентыкта Алмаз 
Мансуровның шигырьлəре урын алган. Ул шулай ук 
проза өлкəсендə дə калəм чарлый, публицистикада да 
актив. Кайчандыр «Əллүки»дə канат чыгарган Ленар 
Шəех, Рөстəм Галиуллин, Булат Ибраһим кебек. Шу-
нысы шатландыра: берəм-берəм булса да, берəгəйле 
шул ир-егетлəребез...

...Кайчандыр мин «Иҗат ул – дөнья белəн сөйлə-
шү» дип язган идем. «Əллүкиче»лəрнең иҗатында, 
чыннан да, дөнья белəн сөйлəшү бар. Алар үзгəреп 
тор ган əйлəнə-тирəдə үз-үзлəрен табарга тырышалар, 
өметлəнəлəр, максатлар һəм маяклар билгелилəр. Шу-


