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ТАТАР ШИГЫРЕНДƏ СӨЕМБИКƏ ҺƏМ СӨЕМБИКƏ МАНАРАСЫ
ОБРАЗЛАРЫ
Фаҗигале тарихның телсез шаҺиде Сөембикə манарасы бары тик Татарларның
башкаласы Казан шəҺəренең генə түгел, ə бəлки бөтен татар миллəтенең күркəм
символына əйлəнде. Казанны Сөембикə манарасыннан башка күз алдына китерү
мөмкин булмаган кебек, бу манараны күрмəгəн яисə ишетмəгəн, ə инде ишетеп тə
күрергə телəмəгəн татар кешесен дə табу кыендыр, мөгаен.
Казан шəһəренең йөзек ташы булып саналган Сөембикə манарасы менə инде
ничə гасырлар буе Ак Кремльнең нəкъ уртасында, Казанның иң биек ноктасында
Казансу елгасы буенда күккə очынган мəгърур бер халəттə басып тора... Аны татар
шагыйрьлəре бала итəкле милли күлмəк кигəн алсу йөзле, зифа буйлы һəм тыныч
холкы белəн күргəннəрне хəйран иткəн татар кызына охшаттылар һəм бу очраклы түгел
əлбəттə: манара, Казан ханлыгының соңгы ханбикəсе Сөембикə исемен йөртə.
Ногай мирзасы Йосыфның кызы Сөембикə, мəгълум булганча, соңгы өч Казан
ханына (Җангали, Сəфəгəрəй Һəм ШаҺгалигə) хатын булып торган, гүзəллеге Һəм
акылы белəн дан тоткан. Лəкин ханбикəнең язмышы, кызганыч, үзе кадəр матур
булмаган... Сөембикə, татарларның йөрəгендə Һəм хəтерендə гасырлар буе моңлы бер
җыр булып яшəргə дəвам итə...
Сөембикəнең шəхесе Казан ханлыгы җимерелгəннəн соң, аеруча соңгы
дəверлəрдə татар тарихында аның исемен йөрткəн манара белəн бербөтен булып
карала башлый. Татарлар, тол калып, сабый бала белəн бергə əсир җибəрелгəн, ə инде
соңыннан баласыннан аерылып чит-ят җирдə җан биргəн һəм төгəл генə кабере дə
билгеле булмаган ханбикəне миллəт анасы дəрəҗəсенə күтəреп, аның аянычлы
язмышының эзлəрен ватанында калган бердəнбер истəлектəн – Сөембикə
манарасыннан эзлəргə тырыштылар.
Татар шигырендə Сөембикə ханбикəнең язмышын манара белəн бербөтен итеп
карау ХХ йөз башында күзəтелə башлый Һəм моның иң матур үрнəге – Мəҗит
Гафуринең «Сөембикə манарасы» исемле шигыредер, мөгаен. Бу шигырьдə манара
нəкъ менə Сөембикəнең үзе кебек аянычлы язмышына һəм дəүлəтенең, халкының
яшəгəн фаҗигасенə сызланып, күз яшьлəре түгə... Һəм игътибар итсəк, ул бу хəллəргə
кычкырып түгел, ə нəк менə татар хатыннары кебек, сүзсез генə, бер кешегə дə
белдермичə, лəкин бу күз яшьлəренə шаһит булганнарны тетрəндерə торган итеп
елый:
“...Мин белəм белдермəсəң дə: агадыр күздəн яшең,
Бу хəлеңнəн шикаять кылды синең һəрбер ташың, Кальбеме мең парə кылды шул гүзəл Хан мəсҗеде.” -

*

Bu makale Tatar Türkçesi’nde yazılmış olup, “Süyümbike-Hanbike. Tarihi, Fenni hezmetler, beyanlar, edebi
eserler, eserlerden özekler.” adlı kitapta yayınlanmıştır (Kazan, 2006.s. 176–180.)

1

дип языла шигырьдə... Манара (ə ул шагыйрь тарафыннан Хан мəсҗеде дип искə
алына) бу шигырьдə əйтерсең лə Сөембикə үзе: Кремль эчендə, җимерелгəн
мəчетлəрнең ташыннан салынган чиркəүлəр арасында калган манара, əсир итеп
алынганнан соң руслар арасында ялгыз башына яшəргə мəҗбүр булган Сөембикəне
хəтерлəтə түгелме безгə:
“Һəб кəлисə уртасында ялгызың калдың ничөн?”
Ул бу хəле белəн бары тик аерым кешелəрне, бары тик үз миллəтен генə түгел, ə бəлки
бөтен ислам дөньясын, бөтен мəселманнарны хəсрəт утына сала:
“Əһле ислам кальбенə син хəсрəтне салдың ничөн?”
Лəкин алай гына да түгел. Сөембикə манарасы əле тагын бик күп гасырлар буе
безгə дүрт гасыр элек Казан ханлыгының урыслар тарафыннан алынуын гына түгел, ə
бəлки үз миллəтебез эчендəге битарафлылык белəн хыянəтне дə хəтерлəтеп торачак...
Мəҗит Гафуринең бу шигырендə манара хаклы рəвештə нəк менə əле Казан алынганчы
ук урыслар кулына əсир итеп тапшырылган Сөембикə кебек рəнҗеп, үз миллəтеннəн
өметен өзгəн вазгыяттə тасвир ителгəн:
“Илтифатың без татардан син, бина, алдың ничөн?”
“Син өмид өзсəң дə бездəн – без өметне өзмəдек”...
кебек шигьри юллар моңа дəлил булып тора.
Əйе, манара биредə җанлы: ул тавышсыз гына елый, ул дошманнар арасында
япа-ялгыз калган, ул рəнҗетелгəн, өметен өзгəн... Лəкин ул нəкъ менə бөтен кешелəргə
хас булганча, бəлки Сөембикəнең үзе кебек, тормышының иң авыр, иң фаҗигале
минутларында элекке шатлык һəм өмет белəн тулы ямьле көннəрен, елларын искə ала...
Бу шигырьдə вакыт əйтерсең лə икегə бүленеп бирелə: бер якта - фаҗигале чынбарлык,
икенче якта - үткəндə калган дəүлəтле-тəхетле язлар, милли һəм дини байраклар
югарыда, биектə очынып торган шəүкəтле көннəр:
“Бер заманлар синдə намаз укыганнар хан иде,
Кауме татар һəм төрекнең мəскəне Казан иде.
Ул вакытны тасвир итсəк, ни гүзəл заман иде!”
“Бер вакытлар синдə торды əһле ислам гаскəре.”
Лəкин бу матур хəтирəлəр, татлы уйланулардан соң янə гаҗизлек эчендəге
чынбарлыкка, Казан ханлыгы алынганнан соңгы дансыз-шансыз, ислам байрагы
тапталган, дошманнар хөкемсергəн көннəргə кайта хəтер:
“Шəүкəтең бетте бүгендə, калмады меңнəн бере,
Башкаларның йире булды ошбу көн ислам йире”.
Шагыйрь бу шигырендə чарасызлыктан сызланып, үткəндə ясалган хаталар
өчен ул дəвердə сүзсез, битараф калып, соңырак чорларда моны яшəү рəвеше итеп
алган халкы, миллəте өчен Сөембикə ханбикəдəн гафу үтенə кебек...

2

“Син өмид өзсəң дə бездəн – без өмидне өзмəдек,
Заһирəн түзсəк тə безлəр – кальбемездəн түзмəдек.
Җаһил улган бер заманда кыйммəтеңне белмəдек,
Кальбеме мең парə кылды шул гүзəл Хан мəсҗеде.”
Мəҗит Гафури бу шигырендə манара мисалында Сөембикə ханбикə язмышының
фаҗигалелеген шул кадəр оста итеп ачып биргəн ки, Сөембикəнең кичерешлəре белəн
шагыйрь күңлендə яткан моң, тетрəнү, кайгы бербөтен булып үрелеп бара.
Халык шагыйре Ильдар Юзиевнең “Сөембикə манарасы янында” исемле шигыре
дə Мəҗит Гафуринең “Сөембикə манарасы” исемле шигыренə аваздаш булып тора. Ул
да манара янында миллəт язмышы турында уйлана һəм татар тарихының канлы
сəхифəлəрен үз күңеленнəн үткəреп, килəчəккə өмет белəн карарга торыша. Лəкин
биредə шагыйрьне шигырь язарга этəргəн деталь башка. Ул - Сөембикə ханбикəнең
фаҗигале язмышының символы булып торган манараның авыша башлавы. Мəгълум
булганча, манара, нигезе тигез утырмавы сəбəпле, акрынлап көнчыгыш тарафка авыша.
Лəкин Ильдар Юзиев миллəтпəрвəр һəм шагыйрь буларак моның төп сəбəбен янə ХVI
гасырдагы давыллы вакыйгалардан эзли:
“Тарих серенə төшəргə
Омтылган борау кебек,
Хəлсезлəнеп башын игəн
Авыр бер сорау кебек.”
Сөембикə манарасы Советлар чорында айсыз иде һəм бу авыр хəлгə татар
шагыйрьлəре битараф калмады. Мəсəлəн, Рəдиф Гаташ та Сөембикəгə багышланган
озын шигырендə манараның башындагы айны Сөембикə ханбикəнең башындагы таҗга
охшатып болай язды:
Сөембикə, манараңа
Ай кунар бит тагын?
Кабат кайтыр таҗың..
Биредə ханбикəнең башыннан таҗы төшүе белəн манарадан айның алынуы
арасында бер параллель үткəрелə: айсыз манара таҗсыз ханбикəне хəтерлəтə... Лəкин
шагыйрь ышана: килəчəктə хакыйкать барыбер өстен чыгачак, татар миллəте асылына
кайтачак:
Авып, син иңрисең җанда!
Узып бара тагын
Битараф бер гасыр... Күк тə
Дəшми бүген, салкын...
Казан күге! Ə бит синдə
Күпме аһ, моң, ялкын...
Уятачак алар безне,
Тетрəтəчəк, халкым!
Сөембикə манарасы башына ай сиксəн елга якын вакыт үткəннəн соң ниһаять
яңадан куелды... (бу вакыйга үткəн гасырның 90 нчы елының Хəтер көненə туры килə).
И.Юзиевнең югарыда əйтеп үткəн шигырендə манараның авышу сəбəбе аның озак
еллар айсыз-имансыз калуына бəйлəп каралуы да аңлашыла кебек:
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“Узганнарга тарта уйны
Тансык азан тавышы.
Тынгылык бирми күңелгə
Манараның авышы.
Янтайганмы күпме еллар
Иманы-нуры юкка?
Барсына да шаһит бит ул:
Хыянəт, тугрылыкка...”
Лəкин бу шигырьдə шагыйрь əйтергə телəвенчə, Сөембикə манарасыннан
бигрəк, татарның тарихы авышкан, миһербансызлыктан, битарафлылыктан, телене,
динене, денене югалтудан кешелəрнең күңеле авышкан... Ильдар Юзиевне борчыган
сорау барыбызның да үзəгендə: бу хəтле шанлы, дəүлəтле тарихы булган татар халкы
көннəрдəн бер көн үзе дə манара кебек аумасмы, тарих тузанына күмелеп югалмасмы?
Миллəт үзендə үткəннəрне барлап, кирəкле нəтиҗəлəр ясап яңарырлык көч таба
алырмы? Яшəрме?..
“Шəһитлəрнең кан-яшьлəре
Өстебезгə аумасмы?
Манарабыз турыланыр,
Миллəт үзе аумасмы?”
ХХ йөзьел һəм көнебез татар шигырендə Сөембикə образына багышланган
шигырьлəрдə Сөембикə манарасы белəн бəйле риваятьлəр дə урын ала башлый. Алар
арасында иң мəшһүре – Явыз Иванның Сөембикəнең матурлыгы турында ишетеп,
Казанга илчелəр җибəрүе белəн бəйле. Бу риваятькə күрə, Явыз Иван Сөембикə
ханбикəгə Мəскəү патшасының хатыны булырга тəкъдим ясый. Əмма горур Сөембикə
кискен төстə баш тарта. Гарьлегенə түзə алмыйча, патша зур гаскəр туплап Казанга
һөҗүм итə һəм шəһəрне камап ала. Җиде ел камап торганнан соң, кирмəн диварларын
ваттырып Казанны ала. Бу хəлне күреп Сөембикə ханбикə Явыз Иванга кияүгə чыгарга
ризалык бирə, лəкин бер шарт куя: туй бүлəге итеп рус патшасы җиде көн эчендə
Казанда биеклегенə һəм гүзəллегенə тиңе булмаган манара салырга тиеш. Җиде көн
дигəндə манара салынып бетə. Сөембикə яшəгəн шəһəре һəм халкы белəн хушлашу
өчен манараның иң югары катына чыгарга рөхсəт сорый. Лəкин менеп җиткəч,
кайгысын күтəрə алмыйча, түбəнгə ташлана... Башка бер риваятьтə исə “Сөембикə
дошманның җиңүен күргəч, ире күмелгəн мəчетнең манарасына менə дə аска ташлана”
диелə. Күргəнебезчə, риваятьлəрнең һəр икесендə дə Сөембикə дошман кулында əсир
булудан үз шəһəрендə ирекле булып үлүне өстенрəк күрə... Риваятҗлəргə күрə, менə
шул көннəн бирле бу манара Сөембикə исеме белəн телгə алына башлый да инде.
«Шагыйрəнə ялган» булган бу риваять шагыйрьлəргə озак еллар дəвамында
илҺам чыганагы булып торды. Сөембикəнең чынлыктагы кебек əсир китүе түгел, ə
бəлки газиз халкын, ватанын ташлап китүне күтəрə алмыйча манарадан сикерүе
шагыйрь күңелен үзенең фаҗигалелеге, фидаилеге белəн тетрəтте. Гамил Афзал бу
риваятькə таянып “Сөембикə-сылу” исемле агымсу кебек йөгерек легенда иҗат итте. Бу
легенда Казан ханлыгын мəгрифəт үзəге итеп җитештереп, халкын кайгыртып яшəгəн
тол ханбикəнең дəүлəтендə шомлы көннəр кичерүе белəн башлана:
“Күлмəклəрең ефəк,
Камзулларың бəрхет,
Җаныңа юк тынгы,
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Үзеңə юк бəхет.
Илем, диеп ела,
Илем, диеп көен,
Хəлең авыр синең,
Сөембикə килен.”
Үз билəре тарафыннан Мəскəүгə əсир җибəрелəчəге турында хəбəр алган
Сөембикə манарадан сикереп үлүне əсир китүдəн өстенрəк күрə:
“Манараңнан кара –
Казан əйлəнəсен,
Һай, манараң биек,
Башың əйлəнмəсен!
Əҗəл кайгы кебек,
Əҗəл бəхет кебек,
Дала киң булса да,
Дөнья лəхет кебек.
Кəфен төсле итеп
Ак күлмəгең кимə.
Бəхил сүзе ачы,
Бəхил булың, димə.
Һай, манараң очлы,
Һай, манараң биек!..
Ак күгəрчен очты:
“Бəхил... бəхил...” – диеп.”
Лəкин Сөембикəнең манарадан атылуы турындагы “шагыйрəнə ялганга” каршы
чыгучы шагыйрьлəр дə булды. Нидəн? Бер яктан татар миллəте, галим Ф.Урманче
язуынча, “үзенең хыялында сөекле Сөембикəсен, коточкыч һəлакəткə дучар итеп булса
да, урыс патшасына тоткынлыкка элəгүдəн “коткарып кала...”1. Лəкин икенче яктан,
тарихи чынбарлыкны белсə дə, татар халкы Сөембикəне əсирлектə һəлак булган яисə
риваятьлəрдəге кебек манарадан атылган ханбикə итеп түгел, ə бəлки җиңелмəгəн,
йөрəклəрдə мəңге исəн булып калган һəм əле дə миллионлаган миллəттəшен көрəш
юлына чакырып торган миллəт анасы итеп күзаллый. Розалина Шаһиеваның шигырен
моңа иң гүзəл үрнəк дип күрсəтеп була:
“Нəүмиз хатын Сөембикə,
Тол калмаган тоткынлыкта,
Тез чүкмəгəн читенлектə,
Кол булмаган тар читлектə,
Атылмаган манарадан, убылмаган биеклектəн –
Исəн икəн, илдə икəн,
Тере чыккан хəрабəдəн
Сөем-сөем-Сөембикə...
Милли-милли-миллионнар
Азатлык! дип ураганда
Биналарны, мəйданнарны...
Кагынадыр канатларың
1

Ф.Урманче. Татар халык иҗаты. Казан, “Мəгариф”, 2005, б. 265.
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Каурый болыт – Сөембикə.
Розалина Шаһиева да М.Гафури, И.Юзиев кебек Сөембикə манарасын кан белəн
язылган татар тарихының җансыз шаһиде, татар мөһəҗирлегенең башы буларак кабул
итə: татарның фаҗигасе Сөембикə ханбикə фаҗигасе белəн бер үк тарихта башлана!
“Мəңге кара яра сыман
Җиде катлы бу манара –
Нилəр күрдең шул арада?
Хəсрəт икəн, хиҗрəт икəн,
Мəңге тере миһраҗ икəн,
Ил өстеннəн ыңгырашып
Искəн каты җиллəр икəн,
Ташкын-ташкын мөһəҗирлəр
Үткəн ачы юллар икəн,
Ачылмас гөл, уллар киткəн.
Төпсез упкын, дəрья икəн
Сөем-сөем-Сөембикə...”
Шагыйрь Зөлфəт исə бераздан аерым карап үтелəчəк “Сөембикəнең хушлашу
догасы” исемле шигырендə Сөембикəнең манарадан ташлануын тагын да үзенчəлекле
хəл итə:
“Ташланмадым текə, биек манарадан –
Очты манарадан, халкым, синең даның.”
Татар шигъриятендə Сөембикə ханбикəнең монологы рəвешендə язылган
шигырьлəр дə бар. Аларда инде манара телгə алынмый. Аларда - Сөембикəнең рухи
кичерешлəре бирелə. Бу уңайдан Мəҗит Гафуринең Сөембикə ханбикəгə багышлап
язылган тагын бер шигырен искə алып үтик. Бу шигырь Советлар дəверендə игътибарга
алынмый килде, чөнки ул татар халкының милли тарихына, милли каһарманына
багышланган. Укучыга беренче мəртəбə 1910 елда тəкъдим ителгəн “Сөембикəнең
актык көне” исемле шигырь-монолог ханбикəнең үз авызыннан язмышының бу кадəр
кара булуына, халкының бу кадəр бəхетсез булуына ачынып, борчылып сөйлəнелгəн
бер мөнəҗəткə охшый:
“Аһ, бу көннəр килде башка, соң минем тəхтем кая?
Хан илə ханым булып торгандагы бəхтем кая?
Дөньяда безгə галиб дошман булыр дип уйламый,
Бездə куəт, бездə шəүкəтлəр, дигəн вактым кая?
Мин халык өчен көям, шулар өчен дə яшь түгəм,
Бу Казаннан башка җирдə мин табалмам бер дə ямь;
Мин үзем чен түкмəем яшь, бəлки бу казанлылар
Мəңге коллыкта калырлар дип – шуңа хəсрəтлəнəм.”
Сөембикəнең Казандан əсир киткəн вакытта халкына əйтергə телəп тə күңелендə
безнең өчен инде мəңгелек сер булып калган хис-тойгыларына төшенергə телəүче
шагыйрьлəр соңгы чорда да аз булмады. Мəсəлəн, Г.Зəйнашева, Зөлфəт шигырьлəрен
мисал итеп китереп булыр иде. Шагыйрь Зөлфəтнең “Сөембикəнең хушлашу догасы”
исемле шигырендə ханбикəнең соңгы сүзлəре шагыйрь тарафыннан “дога” дип аталса
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да, аларда Сөембикəнең халкына əйтергə телəгəн үпкə, рəнҗеш тə яңгырый кебек. Ул
халкына бөтен ачы хакыйкатьне битенə бəреп əйтерлек көч таба. Əйтерсең лə
казанлылар каршында чарасыз, нечкə күңелле, йомшак табигатьле хатын-кыз,
шəфкатьле ана түгел дə, гайрəт ташып торган, үз артыннан исəпсез халкын көрəшкə
күтəрерлек ихтияр көченə ия булган кодрəтле, көчле дəүлəт ире, хан басып тора. Биредə
əһəмиятле булган тагын бер деталь - Сөембикə үзен, үзенең язмышын халкыннан аерып
карый алмый. Ул – үзен яклый алмаган, ханбикəсен əсир җибəргəн миллəтенең йөз
аклыгы гына түгел, аның тапталган шөһрəте, даны һəм гасырлар буе сызлаячак
вөҗданы да əле:
“Алып китə алар мине түгел, халкым,
Китə алар синең шөһрəтеңне төяп!”
“Калаң нигезенə эт күмелгəн шəһəр!”
Лəкин шул ук вакытта Сөембикəнең йөрəге, үлем түшəгендə ятканда янында
басып торган баласының игелексез булуына карамастан аны барыбер яратырга дəвам
иткəн ана йөрəге кебек, йомшый төшə һəм ул халкы белəн бəхиллəшеп, аның урынына
аннан үзе гафу үтенə һəм аның язмышы өчен борчылып, инде аны беркайчан да яклап
кала алмаячагына ачына:
“Хуш, бəхетсез халкым! Мин калдырам сине
Алларыңда торган мең афəтле килеш,
Килəчəксез килеш мин калдырам сине,
Йөзең канлы килеш, җəрəхəтле килеш...”
“Кичерə күр, халкым! Сау гына бул, халкым!
Тəхетең дə китте, бəхетең дə бетте...”
Зөлфəтнең бу шигыренə тематик яктан якын торган тагын бер шигырь – татар
милли азатлык көрəшенең алгы сафында барган Фəүзия Бəйрəмованың “Сөембикə
каргышы” дип аталган шигыре. Шагыйрə татар халкының кара язмышка тап булуының
сəбəбен янə бер вакытлар Сөембикəгə каршы күрсəтелгəн хаксызлыктан, хəтта аның
рəнҗешеннəн эзли:
”Син каргадың мəллə, Сөембикə,
Бу миллəтнең диеп, тамыры чересен!
Аяк-кулың бəйлəп Мəскəүлəргə
Əсир итеп биргəннəре өчен,
Бу миллəтне син каргадыңмы əллə?”
“Илсез, җирсез, телсез калсын, диеп,
Син еладыңмы əллə, салга ятып?”
“Синең рəнҗеш дүрт гасырдан артык
Утлы ярда булып җанда янды.
Каргышларың арттан куа барды...”
Ф.Бəйрəмова да бу шигырендə нəкъ менə башка татар шагыйрьлəре кебек
татарларны тараткан, аягын-кулын бəйлəгəн дошманны читтəн, урыс дəүлəтеннəн
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эзлəми. Шагыйрəнең күңелен борчыган маңкортлык темасы Сөембикə дəвере
контекстында, Сөембикə язмышында кара тап булган Шаһгали образы аша ачыла һəм
ул татар халкының бүгене белəн үрелеп бирелə:
“Шаһгалилəр һаман туа тора,
Азатлыкка юлны буа тора.
Татар түрəлəре түргə үрли
Берсен-берсе ярсып этə-тертə,
Ак шəллəргə аяк сөртə-сөртə,
Ак җаннарга аяк сөртə-сөртə...”
Шагыйрə, үз язмышы мисалында, үзе дə яклаучысы булмаган бер хатын-кыз
буларак бөтен җаны-тəне белəн яхшы аңлый:
“Ханбикəсен корбан итеп биргəн,
Хатын-кызны мəйданнарда изгəн
Миллəт беркайчан да мантый алмас.
Үз дəүлəтен халык саклый алмас,
Бəйсезлеген ирлəр яклый алмас
Түбəсендə каргыш торганда,
Хатын-кызлар корбан булганда...”
Мисаллардан да аңлашыла кебек: чордаш татар шагыйрьлəре тарафыннан
язылган шигырьлəрдə Сөембикə Һəм Сөембикə манарасы образлары табигый рəвештə
татар милли хəрəкəте үсеше белəн тыгыз үрелеп бара. Һəм бу табигый да. Сөембикə
йөзендə татар халкы үзенең югалткан телен, онытылган тарихын, мəсхəрəлəнгəн динен,
югалткан илен, бəйсезлеген сагына... Лəкин, Равил Фəйзуллинның “Казан алды” исемле
шигырендə дə язылганча, инде менə ничə гасырлар буе йокымсырап килгəн халык
эченнəн нихаять телен, динен, килəчəген яклый белəчəк яңа буын, яңа нəсел үсеп
чыкты:
“Теге чакта, Казан аугач,
Дошман əйткəндер: “Бетте!..”
...Таш ярыр гөллəр шикелле
яшь буын үсеп чыгасын
шəһитлəр белми китте...”
Мөдəррис Əгълəмнең Казан ханлыгында булып үткəн вакыйгаларны бүгенгə
ялгап язылган һəм Сөембикəгə иркəлəп:
“Сөембикə, кызым, сеңлем, апам,
Əнкəм, əбкəм...”
диеп эндəшкəн “Син дə əкиятмени?” исемле шигырендə татар миллəтенең бəйсезлеге
хаклы рəвештə шик астына куелса да:
“Без каядыр бармак булган идек,
Азат булмак булган идек əле...
Алла бəндəлəре булмак булдык,
Ə һаман да Мəскəү бəндəлəре...”,
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татар миллəтенең килəчəгенə өмет белəн карыйсы килə. Эчтəн ниндидер бер хис,
сиземлəү “Юк! Бу миллəт югалмаячак, бу миллəт яшəячəк!” ди... Хəер, Мөдəррис
Əгълəм үзе дə белə түгелме бу хакта?
...Күпме куерса да вакыйгалар
Җирдə əле – Иман,
Күктə Ай бар!
Сөембикə - ул безнең үткəнебез дə, бүгенебез дə, килəчəгебез дə. Инде югарыда
язып үтелгəнчə, ул безнең йөз аклыгыбыз да, гасырлар буе сызлаячак вөҗданыбыз да.
Бəлки дə шуңа күрəдер, аның кабере иленнəн еракта, чит җирдə югалып калса да,
безнең һəрберебезнең күңелендə Сөембикəне сыйдырачак кадəр урын һəм җан җылысы
бар. Татар халкы, татар хəтере яши икəн, димəк Сөембикə дə онытылмаячак. Аның
исеме белəн аталган манара да алты кыйтгада яшəгəн татар миллəте өчен рухи кыйбла
булып яшəргə дəвам итəчəк һəм аның янына гыйбадəт кылырга, Коръəн укырга
йөрүчелəр һич тə азалмаячак. Ə инде татар миллəтенең тарихында фаҗигалелеге белəн
аерым урын алып торган Казан ханлыгының алыну вакыйгаларын һəм соңгы
ханбикəбез Сөембикəнең аянычлы язмышын яңадан телгə алып, чын милли эчтəлекле
шигырьлəр иҗат итүче чордаш татар шагыйрьлəре безне генə түгел, килəчəк
буыннарны да тарихтан гыйбрəт алырга чакыра.
Бу мəкaлəмнe шагыйрь Рəзил Вəлиев шигыре белəн тамамлыйсым килə:
Казаныма төннəр иңсə,
Сине эзлəп карыйм күккə.
Зəңгəр күктə ай моңлана,
Моңлана күк Сөембикə.
Сине уйлап үтə язлар,
Сине уйлап көзлəр җитə.
Яңгыр булып көз еламый,
Син елыйсың, Сөембикə.
Сагышларны сүтə-сүтə,
Айлар үтə, еллар үтə.
Безнең язмыш синең белəн
Мəңге бергə, Сөембикə.
Ай моңлана зəңгəр күктə,
Казан һаман сине көтə.
Язмышыма хуҗа булып,
Кайтчы, зинһар, Сөембикə!
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