
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.а.б.  

Чишмә буйларында үстем туып? 

Үз авылым шунда, үз йортым. 

Тынар иде җаным, эчсәм кайтып 

Чишмәбезнең суын бер йотым. 

Шул тын чишмә еллар буе читтә 

Хисләремә кушылып ул аккан 

Тик бер генә йотым эчәр идем 

Бабам чапкан имән улактан. 

Гомерем буе йөрисең дә читтә, 

Кичәсең дә юлда зур давыл. 

Шул чишмәнең улагына ятып, 

Син басасың йөрәк сусавын. ( С.Хәким "Чишмә”) 

 

2.а.б.Элек-электән сусыз җиргә берәү дә килеп утырмаган. Торак 

урыннарны, шәһәрләрне, авылларны елга, күл, чишмә буйларына төзи 

торган булганнар. Чөнки – су яшәү чыганагы, сусыз тормыш юк. 

Борынгы кешеләр чишмә, кое, диңгез, елга, күл, буа, кебек су 

чыганакларына табынганнар. Аларны изге әйберләр дип исәпләгәннәр. 

"Чишмәне пычратма, кулыңны чуан басар”, – дигәннәр борынгылар. 

Чишмә – чисталык, сафлык, пакьлек билгесе. Гадел, киң күңелле, 

эчкерсез кешеләрне чишмә суының сафлыгына тиңлиләр. Чишмә суы 

тылсымлы көчкә ия, шуңа күрә борынгыдан изге чишмәләр, шифа 

чишмәләре турында легендалар, мифлар яши, җырлар, шигырьләр 

чыгаралар. Чишмә суы – авырткан йөрәкләргә шифа, сагынган күңелләргә 

дәва. 

Хәзер сүзне авылыбызның имамы Маннанов Фәзһәр абыйга бирәбез. 

(Фәзһәр абыйның чыгышы) 

 



1. а.б.Чишмәләр кечкенә генә булсалар да табигатькә җан өрүчеләр, 

елга, күл, инеш, диңгез һәм океаннарга тормыш өрә торган табигать 

байлыклары. Алар турында “Ат түгел – чаба, урман түгел шаулый; ага-ага 

агып бетә алмый, чаба-чаба чабып җитә алмый; башы – тауда, аягы – 

диңгездә”, дигән табышмаклар бар. Бу табышмаклар чишмәләрнең җитез, 

йөгерек, кешеләргә хезмәт итүче чыганаклар икәнен дөрес сурәтли. Алар 

табигатьнең төрле урыннарыннан, гадәттә тау арасыннан, яки тау 

итәгеннән бәреп чыккан. Чишмәләр үзләренең төрлелеге белән 

шаккатыралар. Аларның сулары да төрлечә: ургып, салмак, уртача, 

шаулап, кайнап ага. Ә суларының тавышы? Тыңлап торсаң гаҗәпкә 

каласың. 

 

 2.а.б.   

Бер эсседән качып, 

Бер суыктан, 

Кыргыйлыктан җаннар көйгәндәр 

Тау астыннан чишмә тибеп чыккан, 

Бер яхшылык булсын дигәндәр. 

Тау итәген ярып чишмә типкән, 

Салкын гына суы саф көмеш 

Челтер- челер итеп агып киткән, 

Дөнья буйлап киткән саф килеш. 

Андакилеп намаз укыганнар 

Мосафирлар дога кылганнар. 

Чишмә башы-изге урын диеп 

Тәсбих әйтеп торган урманнар. (Г.Афзал "Чишмә башы”)  

 

Җыр 

 



1.а.б.Чишмә – сәламәтлек нигезе. Читкә китеп гомер уздырган 

кешеләрнең олыгаеп, тән-сөякләре, кан тамырлары таушалып тузгач: "Үз 

чишмәмнең суын эчсәм, тәнем сихәтләнер”, – дип ерактан йөрәк авазларын 

салуы бер дәюкка түгел. Ләкин соңгы вакытларда бездә чишмәләргә 

игътибар кимеде дисәк тә ялгыш булмас.   

  Ләкин чишмәләр югалмасын, күмелмәсен иде! Чишмәне саклау- 

табигатьне саклау дигән сүз. Ә табигатьне саклау ул авылны саклау, 

яшәртү дә булып тора. 

Шундый мәкаль бар” Суның кадере- чишмә корыгач беленә” 

Безнең чишмәләребез корымасын, гел челтерәп агып торсыннар, 

аларны пычранудан саклыйк. 

 

Җыр: 

 

2. а.б. Еллар үткән саен, кешеләрнең тормыш-көнкүреше яхшыра 

бара. Чишмәләр дә онытыла. Алар янына утыртылган агач-куаклар 

сындырыла, тирәсен мал-туар таптый. Ә шулай да чишмәләр исән кала! 

Чөнки изге күңелле, олы йөрәкле кешеләр дә бетмәгән бит әле. Сөекле 

әтиләренең изге васыятен үтәп Каразирек авылында гомер кичерүче  

Хаматдинова Рәмзә авылдашыбыз һәм аның тормыш иптәше Зиннәт 

Гайнислам улы Хаматдинов бүгенге көндә бик саваплы эшләр башкарып 

“Карам чишмәсе” ен яңадан тергезделәр. “Чишмәләребезне карап, 

тирәләрен чистартып тормасак, кошлар сайрап торган гаҗәеп урын 

җансыз, күңелсез, ташландык урынга әверелә. Мондый хәлләрне 

булдырмаска иде!”- диләр алар.  

 

1.а.б. Элек-электән чишмә тапкан, аны чистарткан кешене халык 

зурлаган,чишмәгә аның исемен биргән, мәңгеләштергән. Бездә дә андый 

чишмәләр бар. “Карам чишмәсе”. Карам кем сон ул?  Карам Курбангали 

улы 1915 елда Сыйрыәбаш авылында туган. Шул чор балалары  



 

тормышындагы барлык авырлыкларны да кичерергә туры килә аңа. 

Ачлыгын да ялангачлыгын да. Аның язмышы да  сугыш уты белән 

үрелгән. Балачактан ук шушы чишмә суын эчеп үскән. Фронтта дошман 

уты астында  да әлеге чишмәнең челтерәп агуын сагынган., исән-сау 

әйләнеп кайту насыйп булса, гомерем буе аны тәрбияләп тотар идем, дип 

хыялланган. Утлар-сулар кичеп, исән-имен туган авылына кайта.  

Сугыштан кайткач колхозда эшли башлый. Комбайнда эшләп иген 

басуларын иңли. Соңыннан хаклы ялга чыкканчы малчылыкта эшли. 

Сөекле тормыш иптәше Саймә белән 5 бала тәрбияләп үстереп, зур 

тормыш юлына озаталар. Аларга бала кайгысы да күрергә туры килә. Бер 

уллары үлә. Ул сугыш вакытында уйлаган ниятен гомере буена үти, 

чишмәне карап, тазартып тора. 

Менә бүген күмәк көч белән тагын бер истәлекле урын- матур,  

төзекләндерелгән чишмәбез яңа сулыш алды. 

 

Җыр 

 

2.а.б.  

(«Чишмә эзлим». Лена Шакирҗан)  

Су алырга төшәм тау астына 

 Бу ни хикмәт: чишмә югалган!.. 

 Улаклардан ташып моң түгелә,  

Тирәкләргә сагыш уралган. 

Юл буена җырлый-җырлый киләм,  

Чиләкләрем төшеп калдылар. 

 Төсе китте, гүя, көянтәмнең—,  

Бизәкләре тоныкландылар. 

Чишмә эзләп киттем тау юлыннан,  

Сусыз ничек кайтыйм авылга?  



 

 

Мөлдерәмә тулы чиләкләрне  

 

 

Иңнәремә хәтле сагынган... 

Йә табармын шундый татлы чишмә, 

Йотылып-йотылып һәркем эчәрлек, 

 Йә табармын шундый серле бер җыр, 

 Чишмәләрнең телен чишәрлек.  

Хәзер сүз авылдашларга (шушы чишмә белән бәйле истәлек-

хәтирәләре белән уртаклашалар).  

 

Җыр: 

 

1.а.б. 

Күкрәгемнән җырлар агып чыга 

Ярсу чишмә булып.  

Ага чишмә-еракларга  

Улаклары тулып. 

Кызлар килә чишмә буйларына 

Көянтәләр асып.  

Китә алар чиләкләрен тутытырып,  

Сусауларын басып. 

Юлчылар да бик еш туктый монда,  

Юлчыга су кирәк  

Бушаналар күпләр чишмәләргә  

Эч серләрен сөйләп. 

 

 



 

2. аб.  

Яшь гашыйклар йөрәкләрен ача  

Сөйгән ярларына  

Агышының ярсулары күчә 

Алар җаннарына. 

Төпләренә көмеш тәңкә сала 

Картлар укып дога.  

Шуңа күрә уйнак дулкыннарда 

Чулпы тавышы чыга. 

Була кайчак пычратучылар да 

Саф чишмәнең суын  

Сафлыгыңны саклап калулары 

Кыен, бик тә кыен. 

 

1.а.б.Чишмәне савыктыру- иң башлап күңелебезне савыктыру ул. 

Чөнки чишмә- су чыганагы гына түгел, рухыбыз көзгесе. Чишмә 

суларыбыз алдагы буыннарга, аларны яңартучыларның рух җылысын алып 

барыр. Көмеш агымнар авыруларны сихәтләндерер, хезмәт кешесенә көч-

куәт бирер, милләтнең рухын ныгытыр 

 

Җыр: 

 

2.а.б :  

Челтер-челтер чишмә ага, 

Көмеш төсле сулары,  

Су өстендә җем—җем итә  

Көмеш алтын нурлары. 

Тау астында чишмәбез  

Су алырга төшәбез.  



Татлы суын без аның  

Бик яратып эчәбез. 

Безнең чишмә борыла—борыла  

Зур инешкә коела.  

Идел суы шундый бик күп  

Чишмәләрдән җыела.  (Әхәт Исхак. Чишмә) 

 

Җыр.  

 

2.а.б. 

Зәңгәр чишмә, көмеш су  

Җырларыңны тыңладым.  

Чыңлый күңелем кыллырында  

Бигрәк серле моңнарың. 

Зәңгәр чишмә, көмеш су 

Сандугачлар эчкәндер  

Чыңнарыңның татлы моңы 

Җырларыңа күчкәндер. 

Зәңгәр чишмә, көмеш су 

Коенадыр гөлләрем  

Зәңгәр чишмә сөйли сыман  

Туган җирнең серләрен. 

 

Җыр.  

 

1.а.б. 

Туган якка сагынып, эзләп бардым  

Челтерәп аккан әнкәм чишмәсен.  

Ул хәзер дә шаулап-гөрләп ага  

Җир куеныннан, күзләр тимәсен. 



Уйларымны ерак үткәннәргә 

Алып китте чишмә агымы  

Чишмә челтерәвендә ишетелде күк  

Әниемнәң моңлы тавышы. 

Әнкәйләрнең истәлеге булып  

Саф чишмәләр җыры тынмасын 

Чишмәләрнең җырын һичберкайчан  

Тормыш афәтләре бозмасын. 

Гасырлардан калган нинди моң бу- 

Челтер-челтер ага чишмәкәй  

Чишмәләрнең чиксез изгелеге  

Синең күңелең төсле, и әнкәй... 

 

Җыр: 

 

2.а.б.  

Туган якның изге чишмәләре, 

Туган якның татлы сулары,  

Тәнгә сихәт, җанга дәва бирә- 

Татып кына кара, нибары! 

Челтерәп чишмә ургый тау битеннән,  

Чыңнарын да рәхәт тыңларга.  

Җир-Ананың назы саркып чыга  

Җир җылысы сеңгән суларга. 

 

1.а.б. 

Кош сайравы чыңы чишмәләрнең  

Суларына кереп урала  

Чишмәләрнең дәртле җырларыннан  

Яңа хыяллары ярала. 



Гел дә ага, ага җырлый-җырлый, 

Шаулап ага тыныч кичләрдә.  

Әбиемнең аннан су алганы 

Бик еш көрә минем төшләргә. 

 

Җыр 

 

2 а.б. 

Җырла, чишмәм,гасырларга җитсен 

Челтерәүләреңнең аһәңе. 

Яшь буын да белсен тәмен суның, 

Һәрбер кеше белсен бәһәңне! 

Сакласыннар күз карасы көбәк,  

Телмәсеннәр җирнең бәгырен.  

Саклыйк җирне, саклыйк табигатьне  

Белик, дуслар, чишмә кадерен! 

(Чишмәләр. Гөлназ Гарипова). 

 

Җыр.  

 


