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Сәгыйд бабай Хәмид углы (Тәүкилде авылы [1]) 

Аның хатыны Зөләйха әби, Буаның Гобәйдуллаһ кызы. Моңарга башка янә дүрт хатыны 

булган. Икәүеннән бала булмаган. Түбәндәге балалары өч хатыннан калганнар Сәгыйт 

бабаның балалары: 1) Сабит, 2) Гыймран, 3) Сахиб, 4) Гыймадетдин, 5) Мөхәммәдшаһ, 6) 

Әхмәдшаһ, 7) Җәмалетдин, 8) Низаметдин, 9) Гатауллаһ, 10) Фатыйма, 11) Гафифә 

(Әфикә), 12) Коллар авылындагы кызы – Хөсни, 13) Латыйфә [2]. 

 Сабит – Черемшән авылында мулла булган. Балалары: 

а) Шәрәфетдин. Ялпактал каласында торды һәм шунда үлде. Гыйлем әһеле иде. 

Шәрәфетдиннең балалары бар, ләкин кайда һәм кемнәр икәнен белмим). 

б) Шиһабетдин. Черемшән авылында әтисе урынында мулла булды һәм шунда гомер итеп 

үлде. Шиһабетдиннең балалары: 1) Габдерахман (Черемшәндә әтисе урынында мулла иде, 

Николай заманында сәяси гаепле булып, берничә еллар сөргәндә йөрде). 2) Фәйзрахман 

(Тәүкилдегә кайтып, крестьянлык итте, балалары калды). 3) Мәхфүзә (Казанда Исхак 

исемле бер бөрекче-кустарник хатыны иде, балалары калды). 4) Бер кызы Бидәнге 

авылында Насыйри муллада кияүдә иде. Балалары бармы-юкмы икәнен белмим.  

Бистәдә Зия исемле бер сәүдәгәрдә ирдә бер кызы, анары Уралски губернасында Яңа Кала 

дигән җирдә Әһлүллаһ исемле кешедә ирдә. Янә бер кызы бар. Гыйлми Җәмалнең 

балаларының балалары кемнәр икәнен белмим. Борһанетдиннең 5 углы бар: Тәүфыйк 

укытучы, Заһиретдин Илсияр Мәскәүдә, Гәрәй ыстудент, Шаһ-Гәрәй агроном, Әсгад 

рабочий. 

 Гыймран. Багыш авылында муллалык итеп, картаеп үлде. Казанда Мәрҗанинең 

үзеннән укыган. Гыйлеме зур иде диләр. Гыймранның балалары: а) Салахетдин, Буа 

мәдрәсәсендә укып әтисе урынына мулла булган иде. Аннары муллалыгын ташлап 

Сибирияга китеп мөгаллим булды. Хәзерге көндә дүрт баласы калган имеш диделәр. б) 

Фатыйма исемле кызы Җуты авылында Шәрәфи муллада ирдә иде. Аның Габдрахман 

һәм Зәриф исемле балалары калды. Габдрахман дигәне әтисе урынында мулла иде. 

Зәриф дигәне – шагыйрь Зәриф Бәшири дип мәшһүр. Ул татарның бәет язучы 

шагыйрьләреннән берсе. в) Гаишә исемле кызы Күлкәш авылында Шәрәфи муллада 

ирдә иде. Моның балаларын белмим. г) Сабирә исемле кызы Петропавел каласында 

берәүдә ирдә иде. Балаларын белмим. д) Бер кызы Багыш авылында. Исемен һәм кемгә 

иргә чыкканын белмим. 

 Гыймадетдин. Тәүкилде крестьянины булып гомер итте, картаеп үлде. Имай абзый дип 

йөртәләр иде. Моның балалары: а) Галәветдин (Уральски губернасында Яңа Кала дигән 

җирдә гомер итте). Сәүдәгәр иде. Балаларының исемнәрен белмим, ләкин балалары 

гыйлем әһеле булганнар дип әйтәләр. б) Хисаметдин. в) Зыяэтдин. г) Насретдин. Болар 

өчәүе дә Тәүкилдедә гомер иттеләр. Укый-яза беләләр иде. д) Сабира. е) 

Камиля. ж) Нагыймә. Соңгысы Яңа Калада ирдә булса кирәк. 

 Әхмәдшаһ. Әмәй абзый дип йөртәләр иде. Тәүкилдедә крестьян булып гомер итте. 

Картаеп үлде. Балалары: 1) Әхмәдҗан авылда үлде һәм балалары калды. 2) Сабирҗан 

хәзерге көндә исән, берничә балалары белән Ленинградта тора. Рабочий. 3) Шакирҗан 
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өйләнгәнчә ук үлде. 4) Газизә ире белән бергә Кавказда имеш. 5) Хәнифә. Бу буында 

уку яки эш юлы белән күтәрелгән кешеләр элегә юк. 

 Мөхәммәдшаһ. Тәүкилдедә картаеп үлде. Агасы Гыймран белән бергә Казанда Шиһаб 

Мәрҗани мәдрәсәсендә укыган, ләкин бетермичә кайтып авылга урынлашкан. Бик 

яшьле килеш бик Биек авылы Таҗетдин б. Рәхим кызы Җәмиләгә өйләнгән. Җәмиләнең 

анасы Биби Хәфисә бинт Гөлзәйнәб. Мөхәммәдшаһның балалары: 1) Галия. Каракитә 

авылында Ягъкүб Ямашев дигән кешедә ирдә иде. Ире 1912нче елда үлде. Галиянең 

Факиһә һәм Гариф исемле балалары бар. Факиһәсе Гайнетдин Хөсәенов дигән бер 

укытучыда ирдә (Гайнетдин Галия анасы Җәмиля белән бер туган Хәлимәнең баласы). 

Гариф исемле углы урта мәктәп бетергән, агроном. Казанда хезмәт итә һәм Аксу авылы 

Шиһаб Шәрәф дигән кешенең Әминә исемле кызына өйләнгән. Анасы Галия аның 

тәрбиясендә. 2) Сәлахетдин. Авылда крестьян иде, 1921нче ачлык елында үлде. Газизә 

исемле хатыныннан Фәттах, Садретдин, Солтан, Мирза Әкрам исемле ир балалары һәм 

ике кыз баласы калды. Болар һәммәсе дә төрле җиргә таралганнар. Фәттах дигәне генә 

Тәүкилдедә крестьян. 3) Габдрахман. Буа мәдрәсәсендә һәм башка җирләрдә укыган. 

Гарәбияттә гыйлеме камил. Күп еллар укытучы булып эшләде. Ниһаять Тәүкилдегә 

урынлашты. Наҗи исемле баласы урманчылык техникумын бетереп берничә ел 

лесничий булып эшләгәннән соң үлде. Моңарга башка Кашифә, Сами, Нәҗия, Фәридә, 

Зөбәйдә, Мөнифә һәм Сөембикә, Дәүд, Надир, исемле балалары бар. Кашифә дигәне 

укытучылык итә. Башкалары кечкенәләр. 4) Хәдичә. Лашчыбашы авылында Сабир 

Корамшин дигән кешедә ирдә. Камил (агроном), Рашид һәм Васил (соңгы икәүе әле 

яшьләр һәм укыйлар). 5) Габдуллаһ татарча урта укымышлы һәм гомер буе хезмәткәр 

булып Урта Азиядә яши. Хатыны Рабига исемле [3]. Фарук, Әминә һәм Галия исемле 

балалары бар, әле яшьләр.  

 Кәрим. Казанда тора. Аксу авылы Шәрәфетдин дигән кешенең Халиса исемле кызына 

өйләнгән. Җанибәк һәм Әнҗе исемле балалары бар. 

 Җәмалетдин. Тәүкилдедә крестьян булып гомер итеп картаеп үлде. Ир баласы 

булмады. Кыз балалары: Маһруй, Гыйлмиҗәмал, Хәйреннәс һәм Шәмсибәдр исемле 

иде.  

 Низаметдин. Тәүкилдедә крестьян булып гомер итеп, авылының бик мөгътәбир карты 

булып үлде. Хатыны Зәйнәб исемле иде. Һичбер баласы калмады.  

 Гатаулла. Буа мәдрәсәсендә Габденасыйр дамеллада укыган. Ләкин бетермичә яшьле 

байга хезмәткә кергән. Кырыкларга җиткәнчә Төркестанда Сәмәрканд шәһәрендә 

Әхмәд байда юн, яба һәм мамык хәзерләү эшендә хезмәт итте. Аннары авылга кайтып 

Буаның ишәк Гайнетдин бер кеше кызына өйләнеп кире шунда китте. Ул хатыны үлде. 

Гыйлемуллаһ исемле бер баласы калды. 1902 нче елда бу хатыны Казанның зур 

янгында янып үлде. Аннары Гыйлемуллаһ исемле баласын Тәүкилдедә агасы 

Мөхәммәдшаһ белән Низаметдиндә калдырып Томски шәһәренә күчеп китте һәм ахыр 

гомерен шунда үткәреп картайгач 1926нче елларда үлде. Бик хуш мөхлисле, ачык 

күңелле, күп сөйләүчән кеше иде. Баласы да үсеп укытучы булгач Төркестанга киткән 

иде. Хәзерге көндә һичбер мәбһәре юк. Исәнлеге билгеле түгел. 

 Фатыйма. Буаның Габдеҗәббар Кулиев дигән кешегә иргә чыккан. Фатыйма балалары: 

1) Казанның Бурнаев мәсҗедендә Шакир мулла (Шакирнең үзе үлгәннән соң Фарук, 
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Заһид, Габделхак исемле ир балалары һәм бер кызы калды). 2) Мөхәммәдвәли. 

Әстрәхандә сәүдәгәр. Моның балалар барлыгын белмим.  

 Гафифә (Әфикә). Тәүкилдедә Хөсәен исемле бер кешедә ирдә иде. Балалары: 1) 

Гыясетдин авылда крестьян булып картаеп үлде. Бик күп балалары калды. Зурысы 

Фарук исемле. Башкаларын белмим. 2) Хөсниҗиһан Буада Кәтүк Мөхәммәдҗан дигән 

бер мещанда ирдә иде. Моның ике кыз, бер баласы калды. Ир баласы Габдуллаһ. 

Кызлары: Мәрьям-Бану, Хөршид-Бану, Гашия. 

 Коллар авылындагы кызык Хөсни. Моның 1) Җәббар, 2) Фазлы, 3) Габделхак исемле 

балалары булган. Фазлы дигәне Уралски губернасында Яңа Кала дигән җирдә гомер 

итеп үлгән. Гыйлем әһеле иде, гарабияте яхшы иде дип сөйлиләр. Башкаларын белмим 

һәм һичберсенең калган балалары бармы-юкмы икәнен дә белмим. Мәгәр Фазлының 

Әһлүллаһ исемле бер углы барлыгы мәгълүм. Ул Әһлүллаһ югарыда язылган Сахиб 

кызы Гыйлмиҗәмалның ... исемле кызына өйләнгән иде. Революциядән соң гаиләсе 

белән Коллар авылына кайтып урынлашты. Аннары 1934 нче елда Казанга килеп 

рабочий булды. Моның балалары кемнәрдер белмим.  

 Латыйфа – Буада Әбү Бәкир Кулиев дигән кешедә ирдә булган. Әбү Бәкир сәүдәгәр 

булган. Риваятьләргә караганда, сыер урлап Себер җибәрелгән һәм бул чыннан да 

Петропавел шәһәрендә торды һәм шунда үлде. Хәдичә исемле бер кызы һәм бер углы 

бар иде. Боларның балаларын белмим. 

Сәгыйднең атасы Хәмид. 

Хәмиднең атасы Йосыф. 

Йосыфның атасы Габдрахман. 

Габдрахманның атасы Келәүле. 

Келәүле бабай 1552 нче елларда Казан шәһәрен урыслар алып, татарларга бик каты зөлем-

җәбәр, кысулар башлангач, хәзерге Кыртәүкилдесе дигән урынга килеп, йорт корып 

урнашкан. Болар барысы өч гаилә булганнар: берсе Келәүле, икенчесе Киләш, өченчесе 

Тәүкилде исемле. Боларның өчәүен дә төп нәселләре белән шәһре Болгар татарлары 

булганнар дип риваять итәләр. Тәүкилде бул чагында урман эчендә булган һәм өченче 

кеше исеменә каратып аталган. Урман киселеп беткәннән соң “кыр” сүзне арттырганнар. 

Мин кечкенә чагында Тәүкилде иген-ашлыкка бик бай бер авыл иде. Ындырында бер-ике 

еллык саклык арыш кибәннәре булмаган кешеләр бик сирәк иде. Дистәләрчә йорт 

хуҗаларының 5-6 еллык урналап кибәннәре булу – гади бер вакыйга иде. Һәрбер кибән 

200 поттан артык арыш чыгарлык 25шәр арбадан салыналар иде. Авылда хәерченең заты 

да юк иде. Атсыз хуҗалар бөтен авылга 2-3 йөрттан артык түгел иде. Күп кешенең икешәр 

аты, шуның өстенә тайлары бар иде. Сыер, сарык кебек терекләр дә бик күп, ләкин вак 

нәсел асрыйлар иде. Ат, сыер, бозау, сарык көтүләре аерым йөртелә иде. Иген-ашлык 

хезмәтләреннән буш чакларда авыл халкының күбесе сүстән бау (аркан, дилбегә, тәҗе...) 

ишү һөнәре белән кәсеб итә иде. Бу һөнәр бер дәрәҗә машиналаштырылган һәм чогыр, 

чуман, күкрәк дигән өч төрле машина белән эш итәләр иде. Шуның өстенә кыш 

көннәрендә агачтан суыскыч, көрәк ясап, чабата ишеп сату итүче кустарларда бар иде.  

Авылда 25 йортлап көчләп кучындырылу астында яшәүче керәш мөселманнар да бар, 

аннары кайдандыр килеп урынлашкан (авылны урыслаштыру өчен китерелгән булса 
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кирәк) алты йорт урыслар да бар иде, ләкин болар үзләренең урыс телләрен оныткан 

диярлек дәрәҗәдә, үз арада татарча сөйләшәләр иде. 

  

 [1][Тевелди ~Тевелди Тәүкилде ~Тәүгилде, пом. д. Арcк. дор., на реч. Киндере 

~Киндерле – ныне с. Пермяки Пермяк авылы Вгор. рна РТ]. 

 [2]Яшь тәртипләре белән беренче хатыннан: Сабит, Сахиб, Хөсни; икенче хатыныннан: 

Фатыйма, Латыйфа, Гыймран, Гафифә, Гыймадетдин; өченче хатыны Зөләйхадән: 

Мөхәммәдшаһ, Әхмәдшаһ, Җәмалетдин, Низаметдин, Гатауллаһ. Беренче, икенче 

хатыннарының исемнәрен белмим. 

 [3]Рабига Сәгыйт бабай белән бертуганның Габид исемле угылының углы Кәҗә 

Шәрәфетдин кызы. 

 


