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Сәид Габделмәннан улы Вахидинең хатирә дәфтәреннән бер кисәк. 

(1) 1928нче ел, июнь аеның беренче яртысының Спас кантонында тарихи әсәр, кулъязма 

һәм каберташларын тикшерү вә җыю өчен ясалган йөрешнең (поездка) (хатирә дәфтәре) 

хисабы. 

Йөрешнең (поездка) программасы: 

1.Таратылган анкета белән җыелган мәгълүматләр буенча миңа мәгълүм булган авылларга 

барып, иң әүвәле шушы мәгълүм материалларны дөресләп тикшереп чыгылыр. Моннан 

соң шушы авылның каратарихка оста булган иң карт кешеләреннән, мәсәлән: җитмеш-

сиксән яшьтәге карт вә карчыкларыннан, белергә тиеш күрелгән тарихи мәгълүматлар 

турында сөялләр[1] бирелеп (мөсәхәбә) утырыш(беседа)лар ясалыр. Ишетелгән әһәмиятле 

тарихи мәгълүматлар утырыш вакытында язылып, соңыннан сөйләүчегә укып чыгып, 

аңардан дөресләтелер. 

(2)2. Кабер ташлары, каберстаннар вә аларның тарихи әһәмиятләре, шушы авылның 

халкына, авылына булган мөнәсәбәтләре, ул ташларның моңа кадәр гыйлем ияләре 

тарафыннан укылып-укылмаулары, аларның тәләф[2] булган нөсхәләре турында тулы 

шифаһи[3] мәгълүматлар җыелыр. Әгәр дә моңа кадәр кем тарафыннан булса да ул кабер 

ташлары укылган булса, аның укылу вакыты, әгәр дә табылса, ул укучының гыйбарәсе 

кулга төшерелер. Бу турыдагы мәгълүматларда риваять итеп сөйләүчеләренә укылып, 

алардан дөреслеге тасдыйк[4] иттерелер. 

 Кулъязма тарихи әсәрләрне, документларны тикшерү, кирәк табылганнарын сатып яки 

китап белән алыштырып алу. Әгәр дә кулъязмаларны тикшерү вакытында карап 

үтелгән кулъязмаларның хашияләрендә[5]әһәмиятле мәгълүматлар булса, алар шундук 

үз имлясы белән язып, күчереп алыныр. 

  

(3) Искәрмә: 

 Кабер ташларының зурлыгы, ташының сыйфаты, рәсем хаты, калкытып яки казылып 

язылу шикелле хосусыятьләрен, имлясындагы аерым яклар, михрабындагы бадьян 

билгеләре ачык итеп, тулы рәвештә язылып алыныр. Шулай ук ташның бөтен язуы 

эстампажга, мөмкин булса, фотография аппараты белән рәсемгә алыныр. 

2.Кулъязмаларның зурлыклары, кәгазьләре, язылу тарихлары, кайсы фәннән икәнлекләре, 

мөхәррир һәм соңгы күчерүчесе кем вә кайчан күчергәнлеге ачык итеп язылып алыныр. 

3.Карт вә карчыклар белән мөсәхәбәнең планы, соралырга тиешле сөялләрне, алардан 

ишетелергә, хәтерләрендә саклап килә торган бөтен тарихи мәгълүматларны алардан 

сөйләтеп бетерү турында эшләнергә тиеш булган бөтен хәзерлекләр алдан күрелергә 

тиешле. Шуның өчен картлар белән мөсәхәбәләр уздыру планы, аларга бирелергә тиешле 

бөтен сөялләр, алардан алынырга тиешле мәгълүматларның ни кыяфәттә икәнлекләре 

хакында булган махсус план алдан хәзерләнеп барылыр. 

  

(4) Спас кантонындагы йөрешнең эш планы: 

Минем Спас кантонына булган йөрешнең эш планын икегә аерырга мөмкин: 
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1.Авылларның эчендә тарихи тикшеренү, тарихи материалларны җыю эше алып бару. 

2.Авылларның тышында, мәсәлән: калалар өстендә, шәһәр хәрабәләрендә, урганнарда, 

каберстаннарда гыйльми тикшеренүләр ясау. 

Әмма авылларның эчендә кулъязмалар, һәртөрле документларны тикшерү эшен алып 

бару. Бу хосусый кешеләрнең китапханәләрендәге кулъязмаларны, мәчет чормаларындагы 

ташландык кәгазь төргәкләрен, андагы һәртөрле таркау кәгазьләрне актарып тикшереп 

чыгу юлы белән үткәрелер. 

Шулай итеп эш планы: 

1 – авылларның эчендә; 2 – авылларның тышында. Икегә бүленеп эшкә ашырылу юлы 

белән минем тарафтан кабул ителде. 

Мәзкүр йөреш өчен минем тарафтан кабул ителгән маршрут: 

1– Казан 

2 –Спасский затон 

3 –Спас шәһәре 

4 – Коллар авылы (Куралау) 

5 – Ташбилге 

(5)6 – Иске Баллыкүл 

7 – Урта Салман 

8 – Янбакты 

9 – Такталы 

10 – Йорткүл 

11 – Сувар 

12 – Чәчәкле (Яңа Рәҗәп) 

13 – Иске Рәҗәп 

14 – Төгәлбәй 

15 – Иске Салман 

16 – Көек 

17 – Коры Көрнәле 

18 - Әхмәр 

Әхмәрдән Коллар, Спас һәм Затон аркылы Казанга кайтылды. Бу йөрешкә тарихи яктан 

әһәмиятле, материал җыю өчен кирәкле табылган авыллар гына маршрутка кертелде. Бер 

авылны үзәк итеп алып, ул авылдан барып кайту юлы белән тикшерелгән, шәһәр 

хәрабәләре, кала өсләре, курганнар, каберстаннар, хандәкләр бу маршрутка 

кертелмәделәр. Алар турында, гомуми изах[6] язганда, сүз арасында гына (6) язылып 

үтелде. 
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1928нче ел июньнең унында Татарстанның Үзәк музәханәсеннән алган командировка 

буенча, төштән соң сәгать биштә Әстерханга бара торган пароход белән Спаска киттем. 

Минем белән бергә әтием дә Ташбилгегә кадәр юлдаш булып кайтты. 

11нче июнь иртә белән сәгать өчтә Спас затонына җиттек. Аннан ат белән Спас шәһәренә 

кайттык. Спас шәһәренең урамнары гаять пычрак. Икмәк төяп килгән авыл кешеләренең 

арбалары көпчәк бүкәннән бата торган, изелеп суга катышкан сыек балчык күле белән 

тулган хәлдә ята иде. Базары бик ярлы, гарчә бүген дүшәмбе көн – базар көне булса да, 

анда берничә чирек сөт, бер-ике олау күмер, биш-алты олау такта, агач, егерме биш-утыз 

арба авыл мужиклары базарга төяп килгән икмәктән (арыш, солы, дары) башка әйбер анда 

минем күземә чалынмады. Спаста бер дворга туктап, ике сәгать ял иткәч, Спастан 

Ташбилгегә кадәр Иске Чаллы авылының Закир (7) Мөхәммәтша улы дигән бер 

мөселманны өч сум илле тиенгә яллап, Ташбилгегә чыгып киттек. Мин бу кешенең атын 

башта күрмәгән идем. Ул миңа атының яхшылыгын сөйләгәч, мин аңа ышанган идем. 

Арбасына утырып чыккач, бу кешенең аты бик яман, хуҗасы кыйнаса да, көчкә генә бара 

торган начар ат булып чыкты. Безнең бара торган юл өстендә туктап ял итеп, ат ашатып 

чыга торган авыл – Янбакты авылы – Спастан егерме ике чакрым ераклыкта иде. Әнә шул 

егерме ике чакрым мәсафәне[7] без бик озак бардык. Иртә белән сәгать җидедә чыгып, 

төштән соң сәгать икенче яртыда гына без Янбактыга барып җиттек. Янбакты авылында 

мин, Закир Мөхәммәд улына сөйләшкән акчасының тиешле микъдарын биреп, аны үзенең 

авылына кайтарып җибәрдем. Әмма үзем төштән соң сәгать дүрттә Янбакты Хафиз 

Галиевнең атын, тарантасын алып, үзем кучер булып, Ташбилгегә чыгып киттем. Шул ук 

көнне кояш баер алдыннан Ташбилгегә килеп җиттек. 

  

I.Ташбилгедә 

Июньнең унбере, дүшәмбе көн кич Ташбилгедә (8) үзебезнең өебездә кич үткәрдек. Ул 

көнне вакыт бик соң булганга күрә, бер нәрсә дә эшли алмадык. 

  

Июньнең уникесе сишәмбе көн Ташбилге авылында булган мөсәхәбәләр 

1 – Үземнең җитмеш сигез яшендәге әтием белән булган мөсәхәбә. 

Ташбилге авылының тарихы турында мөсәхәбә вакытында, әти миңа түбәндәге 

мәгълүматларны бирде: “Ташбилге - бик иске, тарихи авыл. Ташбилгенең иң әүвәле 

башлап корылуы, Шәһри Болгарның Аксак Тимер тарафыннан һәлак ителүеннән соң, 

Шәһри Болгардан безгә күчеп килгән Мөслим баба белән башланган”, - дип, безгә 

сөйлиләр иде,” - ди әти. – “Мөслим бабаның янында үзенең иярченнәре дә булган икән, 

алар да шунда аның белән бергә килеп утырганнар. Мөслим баба бик галим, бик изге кеше 

булган. Шәһри Болгарда вакытта Болгарның олылары аны олылыйлар икән. Хәтта Болгар 

ханы үзе дә, аны зурлап, сараена, үз катына кертеп, хөрмәт кыла икән,” - дип сөйли 

торганнар иде,” - ди әти. Үзенең сүзен дәвам итеп әйтә: “Мөслим бабаның олылары, 

олыларының олылары да галим кеше булганнар,” (9) - дип сөйли торганнар иде. 

Мөслим бабаның нәселеннән, бәлки аның улының улыннан булгандыр, моннан берничә 

йөз еллар алда Шәрәфетдин Мөслими дигән бер укымышлы галим кеше булган. Аның улы 

Хисаметдин хәзрәт булган. Бу Хисаметдин хәзрәт Мөслими бик күп җирләрне йөргән, күп 

галимнәр белән утырышкан, галим һәм дөнья күргән кеше булган. Хисаметдин Мөслими 
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ул безнең ерак бабабыз була. Аның язып калдырган бик күп китаплары булган, алар инде 

каядыр таралып беткәннәр, ихтимал, төрле ут казалары вакытында юкка чыкканнардыр. 

Әле бездә Хисаметдин хәзрәт Мөслими язган “Тәварих Болгария” исемле тарих китабы 

бар иде. Аны һаман укый торган идем, инде ул хәзер синең кулыңда булырга кирәк,” – ди. 

(Х. Мөслиминең әти кулында булган бу нөсхәсе хәзер минем китапханәмнең кулъязмалар 

бүлегендә саклана.) - Хисаметдин хәзрәт Мөслиминең зиярате Ташбилгенең “Изгеләр 

басуы” дигән кырында, озын алан тавы башында. Хәзерендә дә каберенең инеп төшкән 

чокыры мәгълүм. Элгәре заманда (10) язулы ташы да булган, хәзер инде юк. Әнә шунда 

аның һәм шул тирәдә Мөслим бабаның үзенең кабере дә булган, дип сөйли торганнар иде. 

Без кечкенә вакытларда, каратарих сөйләргә оста булган, озын буйлы, борынгы картлар, 

карчыклар бар иде. Алар Мөслим бабаның кабере өстендә зур, матур итеп язган язулы 

каберташ булганлыгын сөйли торганнар иде,” - ди. 

Ташбилгедәге халыкларның нәселләре турында сорашкач, әти әйтә: “Ташбилгенең төп 

халкы әнә шул Мөслим баба нәселеннән килгән зур бер нәсел кешеләр, дип, элек-электән 

атадан балага сөйләнеп күчерелеп килә. Ташбилгедә “Ишем җәүре” яки “Ишемнекеләр” 

дип йөртелә торган икенче бер нәсел халык бар. Менә шул Ишем җәүре Тәтеш өязендә 

ниндидер бер җинаять белән гаепләнеп, аннан качып, Ташбилгегә килеп урнашканнар, 

дип әйтәләр. Дөресрәге, Тәтеш өязе Ишем авылыннан сөргенгә җибәрелгән кешеләр, 

диләр. Авылдагы ерткыч, усал куштаннар әнә шул Ишем җәверләреннән чыгып килгән. 

Югыйсә, (11) Ташбилгенең үз халкы – юаш, мәрхәмәтле, кешегә ярдәмле халыклар. 

Билгеле Ташбилгенең башыннан да Мөслим баба заманыннан бирле инде бик күп хәлләр 

кичкән, бик куркынычлы вакыйгалар булып үткән. Без кечкенә чагында авылга урыс 

солдатлары килеп талап китү вакыйгалары булганын сөйли торганнар иде. Әнә шул чакта 

халык урманга качып, айлар буенча авылга кайтмыйча, урманның ерак аулак 

почмакларында яшеренеп яталар икән. Кешесез калган авылга кереп, урыс солдатлары 

авылны талыйлар. Андагы малларны үзләре белән алып китәләр. Авылда мал аз чыкса, 

авылга ут төртеп яндырып китә торганнар иде,” - ди. - Пугач явы заманнарында, Ыстенька 

Разин кузгалышларында да халык бик авыр көннәр үткәргәнен, без кечкенә чагында, 

картлар сөйли торганнар иде. Имеш, Пугачев үзенең чирүе белән килеп, авылларда 

балаларны сөңге башларына күтәрттереп йөрткән, кешеләрне үтерттергән, өйләрне 

яндырган, дип сөйли торганнар иде. Әнә шундый хәлләрдән соң инде, әлбәттә, авылда 

байтак үзгәрешләр булгандыр. Хисаметдин хәзрәт Мөслиминең язган китаплары да бәлки 

шундый (12) вакытларда әрәм булгандыр,” - ди. 

Шуннан соң әти Ташбилгенең үзе яшь вакытындагы кайбер якларын болай тасвир итә. Ул 

әйтә: “Без кечкенә вакытта, (димәк, моннан җитмеш еллар алда) Ташбилге бөтенләй урман 

эчендә утыра иде. Иген басулары, урман араларындагы зур-зур аланнардан (ачык 

мәйданнардан) гыйбарәт иде. Авыл янында һәрбер басуда «киләкләр»[8] бар иде. 

Ул заманда урманда чикләвек бик күп була иде. Көз көне чикләвекне ылаулап җыялар, 

аны киптереп саталар да, үзләренең авыл хуҗалыгы кирәк-яракларына тотар өчен яхшы 

гына акча хәзерли торганнар иде. Чикләвекне әүвәлге киләкләрдән җыя башлый торганнар 

иде. 

Ул чакларда халык тормыш өчен артык ватылмый, җирләр яңа, иген-тару бик уңа, 

халыкта умарта күп, агач нәрсәсенә бик муллык, хайванны бик күп асрый торганнар иде. 

Ат кебек эре хайваннар кыш көне дә байтак вакытлар урман эчендә тибенеп җәйдән 
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калган печәнне ашап йөриләр. Байтак вакытка кадәр сыер һәм (13) сарыклар да кышның 

әүвәлге айларында урманнарда йөртелеп утлатылалар. Бу эшләрнең барысы да халыкка 

тормыш өчен бик зур җиңеллек китерә иде. 

Ул заманнарда өйләрне калын бүрәнәләрдән салалар. Өй түбәсендәге такталар балта белән 

ярылып ясалган; тупас, калын такталар тезелеп ябыла торганнар иде. Ул чакларда 

авылның урамнары бик тар, каршы килгәндә, ике ат көчкә үтәрлек. Өйләр урамнан эчкә 

кертелеп салынганнар, ишек алларының капка вә коймалары урам ягыннан өйне каплап 

тора торган итеп эшләнгән була торган иде. 

Ул заманда халык бик кызык: җәй көннәрендә күбесенчә урамда чирәм өстендә 

түгәрәкләнеп утырып сөйләшеп көн үткәрәләр, авыррак эшләрне өмә белән эшләтәләр; 

өмәгә чакырылган кешеләр ул заманда баручан. Өмәдән кайткач, тары боткасы ашаталар. 

Аннан соң җырлашып сыра эчә торганнар иде. Эш көне зур өмә булса, ишек алдына ут 

ягып, шунда өмә мәҗлесе үткәрәләр, шунда җырлашалар, биешәләр иде. 

Яз көнендә бәйрәм көннәрдә егетләр, кызлар урманга “киләкләргә” бара торганнар иде. 

Алар анда җырлашып биешәләр. “Таган аслары” дип, (14) “Таган астына бару” дип дан 

тоткан яшьләр тамашаларын үткәрә торганнар иде. Ул заманда авылның бәрәңге 

бакчалары артында бик куе зиреклек, таллык булып, анда качкыннар ята, дип сөйли 

торганнар иде. Ул заманда урманнарда елан бик күп була иде. 

Язның бер вакытында, печән өеме шикелле өелеп, башларын тышка чыгарып, койрыклары 

белән бер-берсенә уралып яткан елан өемнәрен урманга барган кешеләр еш 

очратканлыкларын сөйлиләр иде. Ул вакытларда безнең бу як урманнарында да аюлар күп 

булган. Хәзер безнең “Изгеләр басуы” дип йөртелә торган кырда “Аю аланы” дип йөртелә 

торган урын бар. Безнең урманнарда аюлар яшәгән вакытта бирелеп калган бу исем. 

Ул чагында халыкның тормышы менә болай иде. Ирләр һәм хатыннар күк киндер күлмәк 

кияләр. Аякларында тула оек белән чабата, ирләрнең башында кәләпүш яки яулык була 

торган иде. Ирләрнең күк киндер күлмәкләренең якалары киң иңбашына кайтартылып 

төшә, изү баулары, бәйләгәч, озын (15) булып, салынып йөри. Култык астында 

дүртпочмаклы кызыл франсуз материядән кештәк[9] була иде. 

Яшь киленнәрдә «тел яшерү» дигән бер гадәт булып, каенаталары алдында кычкырып бер 

сүз дә эндәшмиләр. Тик усал киленнәр генә кайнатасына хәкарәт[10] сүзләр әйтергә 

теләгәндә, ачыктан-ачык тел озайтып сөйләшәләр. Соңыннан: “Каенатасына тел ачкан эт,” 

– дип, халык арасында мондый киленнәрнең начар исеме чыга. - Кара! Оятсыз, икән. 

Каенатасына тел ачкан,” - дип сөйлиләр иде. Ул чакларда яшь киленнәр каенаталары 

алдында «калым»га бирелгән мехлы камзолларын, кисмәгән куш яулыкларын (ике зур 

яулыкны) бер дә башларыннан салмыйча йөри торганнар иде. 

“Бервакыт бер килен кечкенә генә бер өйдә каенатасы алдында мич каршында коймак 

пешергән. Өстендә мехлы камзол, башында куш яулык булган, мич эссесендә пешеп үләр 

чиккә җиткәндә, каенатасы аның хәлен күреп, ачу белән: “Ник салмыйсың ул 

камзолыңны?” – дип кычкырган да, шуның соңында гына яшь килен камзолын салып, 

бераз сулыш алган,” – дип сөйли торганнар иде. Әле минем хәтеремдә: ул вакытта чәй 

эчмиләр, тәмәке тарту гадәте бөтенләй халык арасында юк. Көненә өч тапкыр аш пешереп 

ашыйлар, эш өсләрендә салкын суга (16)катыктан әйрән ясап эчәләр. Хәллерәк кешеләр 

чүлмәк утырталар. Болай гадәттә һәркем тарафыннан чәй урынына су эчелә торган иде. Ул 
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чакларда халык эре һәм таза бәдәнле[11], олы сымак, эчеп-исереп йөрү гадәте бөтенләй юк, 

халык арасында фәхеш һичбер беленми, зина кылуда гаепләнгән ир вә хатын, урамга 

чыгарылып, йөзләренә корым сертелеп йөртелгән. Кызларда шундый хәл булса, 

капкалары карага буяла, үзе халык күзеннән төшә иде. Андый кызга бәет чыгарып, 

урамнарда җырлап йөриләр иде. 

Ул чакларда халык ата-бабасыннан килгән гореф-гадәтләрен зур хөрмәт белән олуглап, 

аңа баш ияләр, аңа каршы килү - кешелек кануннарына каршы килү итеп 

игътикад[12] кылынганга, халык бу эшләрнең барсын да бер сүзсез баш ия торганнар иде,” 

– ди. 

Шуннан соң әти Ташбилге авылындагы «Изгеләр өсте» дип йөртелә торган иске 

каберлекләрне болгарлар заманыннан калганлыгын, ул каберлекләрне Ташбилге кешеләре 

генә түгел, бәлки шул тирәдә булган бөтен татар авылының кешеләре ихтирам итеп, анда 

килеп (17) зиярәт кылуларын, андагы изгеләр рухына һәртөрле нәзерләр-ниязлар 

әйтүләрен сөйли. 

Ташбилге авылындагы кулъязма китаплар турында әти түбәндәге мәгълүматларны бирде. 

Ул болай сөйли: “Безнең Ташбилге авылында безгә мәгълүм булмаган иске заманнардан 

ук укымышлы кешеләр күп булып килгәннәр. Безнең авылда борын-борыннан ук укый-яза 

белмәгән кеше бик аз булган. Һәркем язу-сызу эшен үзе алып барырлык, төркичә укый да 

алган, яза да алган. Мәгънәле китапны укый белә торган кешеләр дә һаман безнең авылда 

байтак булып килә. Безнең авылдан китеп, Хуажзамда, Сибириядә берничә кеше 

мәншүрле[13] имам булып тордылар. Бездә мәдрәсә дә бик иске заманнардан ук булып, 

анда иң күп шәкертләр укып килгәннәр. Шуның өчен һәрбер өйдә берничә язган китап, 

язган Һәфтияк һәм Коръән кебек кулъязмалар күп булырга тиеш иде. Ләкин шул чакларда 

авылда зур-зур янгыннар булып үткән. Инде алар янып беткән булырлар. Әүвәле бит 

бөтен дәрес китаплары фәкать язылып кына укыла иде. Әле без кечкенә вакытта 

авылларда баскан китаплар юк дәрәҗәсендә аз иде, һәркем дип әйтерлек, баласын язырга 

өйрәтер өчен дә, күбрәк китап яздырырга куша иде. (18) 

Язуга бик оста кешеләр башкаларга сатар өчен дә китап язалар иде. Хәтта кайбер 

галимнәр китап язып, шуны сатып көн иткәннәр, мондый кешеләр ул заманда аз 

булмаганнар,” - ди. Аннан соң әти Ташбилге авылының мәшһүр хәзрәте Сафа хәзрәт 

Габбасовның китапханәсе хакында сөйли. 

Ул әйтә: “Безнең Ыспас кантонында иң бай китапханә Сафа хазрәт Габбасовның 

китапханәсе иде. Аның китапханәсендә әллә ничә мең җилд[14] китап бар иде. Алар 

Ташбилге авылында нәселдән нәселгә мулла булып килгән кешеләр булганлыгыннан, 

шөбһәсез, аларда язган китаплар да күп булгандыр. Ләкин дөнья сугышы башланудан 

берничә еллар алда аның йорты, бөтен каралтылары янып юкка чыкты. Шул янгында аның 

бер китабын да чыгара алмадылар. Әнә шул вакытта янып юкка чыктылар,” - ди[15]. 

2 – Ташбилгедә Хәлилулла Хәмидулла улы белән мөсәхәбә. 

Ташбилгенең шигари ягы күршесендә Биктимер исемле татар белән урыс катыш бер авыл 

бар. Менә бу авыл борын заманда саф бер татар авылы булган. Шушы авылдан 

Ташбилгегә Хәлилулла Хәмидулла улы дигән бер кеше күчеп килеп утырган. Бу кеше – 

аклигта күп кенә җирләрне гизгән, яхшы ук белеме бар, тарихтан хәбәрдар бер кеше. Мин 
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шуның белән мөсәхәбә итәм. Ул минем белән булган мөсәхәбәдә миңа түбәндәге 

мәгълүматларны (19) сөйләде. 

Хәлилулла Хәмидулла улы әйтә: “Мин үзем - нәсел-нәселдән яшәп килгән Биктимер 

авылының бер кешесе. Соңгы заманнарда Биктимердә мөселман тәмам азайды, хәзер анда 

барлыгы өч йорт мөселман гына калган. Әүвәлдә Биктимер – зур мөселман авылы булган. 

Әле моннан кырык еллар алдан гына Биктимер авылында илле йортлап мөселман бар иде. 

Моннан йөз еллар алда булырга кирәк Биктимер авылының кешеләрен, налог түли 

алмауны сылтау итеп, үзләренең ихтиярларыннан башка, православный динендәге 

кешеләр спискасына язганнар. Халык һаман ата-бабадан бирле килгән ислам динендә 

калырга теләгән. Патшалар хөкүмәте безнең бабайларны ныклап урыс итәргә керешкән. 

Гәрчә алар үзләре теләмәсә дә, бабайларны көчләп чиркәүгә алып барганнар. Поплар 

авылларга килеп яшь балаларны көчләп чукындырганнар, үлекләрен поп белән күмүне 

бабайларга мәҗбүри канон иткәннәр. 

Бу юллар белән көчләп, бабайларны урыс итеп бетерә алмагач, аларны берәр-икешәр 

семья итеп, кап-кара урыс авылларына таратканнар. Бик күпләре урыс авылына баргач та, 

үз диннәрен тотарга азапланып, попларның кушуы буенча урыслар тарафыннан кыйналып 

(20) үтерелгәннәр. Без кечкенә вакытта менә шундый вакыйга сөйлиләр иде: безнең 

Биктимер авылыннан бер йорт мөселманны бер кара урыс авылына илтеп олактырганнар. 

Аларны кечкенә генә бер өйгә куйганнар. Поп килеп бик үгетләгән, урыс булырга кушкан, 

болар тыңламаганнар. Шуннан соң ир белән хатынның кул-аякларын бәйләп, алып китеп, 

көненә аз гына икмәк белән су биреп, ун көн бер кара мунчага ябып тотканнар. Алай да 

болар урыс динен кабул итмәгәч, мунча миченә чи кара бодай саламы ягып, төтенгә асып 

азаплаганнар. Ул бичаралар шунда, куе әче төтенгә буылып, үлгәннәр. Үзләреннән соң 

балаларын чукындырып урыс иткәннәр. 

Менә шул тәрика[16] җәбер, золым астында безнең бабайлар туган-үскән илләреннән 

көчләп таратылып, урыс авылларында бик күбесе юк ителгәннәр. Алар урынына безнең 

Биктимергә урысларны китертеп урнаштыра барганнар. Шуннан Биктимер авылы бара-

бара урыс авылына әйләнеп киткән. Соңга таба кайбер көчләп (21) чукындырылган, ләкин 

чын-чында һаман ислам динен тота торган нык игътикадьле мөселманнар Биктимер 

авылын ташлап, Кавказ ягына, мөселман көчле булган җирләргә, күчеп киткәннәр.Әле без 

яшь чакта да алардан һаман хәбәр килеп торганын сөйли торганнар иде.” 

Халилулла агай Биктимер авылының искерәк тарихы турында түбәндәге сүзләрне сөйли. 

Ул әйтә: “Без яшь чакларда авылда сиксән-туксан яшьлек картлар бар иде. Алар аулак 

өйләргә җыелып, урысларның аларга күрсәткән җәбер-золымнарын, көчләп 

чукындыруларын, үзләренең һаман да ата-баба дине булган Ислам динен яшертен рәвештә 

тотып килүләрен, яшь буыннарга да, гәрчә алар поп килгән чакларда урысча кылынсалар 

да, эченнән үз динендә, ислам динен тотып яшәргә тиешлеге турында үгет вә нәсыйхәт 

әйтешкәннәрен. Күз яшьләрен агызып сөйләгән чакларында: “Әй, балалар, без бит бик 

иске-искедән мөселман булып килгән кешеләрнең балалары. Безнең бит бу авылыбызда 

бик иске заманнарда ук бабаларыбыз мөселман булып яшәгәннәр. Безнең Биктимер баба 

башта Шәһри Болгардан күчеп килгән, безнең авыл шуның нәселеннән таралган,” - дип 

(22) сөйләгәннәре әле дә минем хәтеремдә. 

Тагы да мин шуны хәтерлим: шундый җыелышып, үзара вәгазь-нәсыйхәтләр әйтешеп, 

моң-зарларын сөйләшеп утырганда, алар ниндидер бер язган китап укый торганнар иде. 

https://eu.spb.ru/#_ftn16
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Ул китапта Шәһри Болгар турында, беренче сугышлар турында, Шәһри Болгардан 

халыкның таралуы турында төрле вакыйгалар укыганлыклары әле дә минем исемдә. Ул 

язган китапны Биктимер халкы бер-берсенә биреп, укытып йөртәләр иде. Соңгы вакытта 

инде ул китап кая киткәндер, мин белмим. 

1905 елдан соң, ислам диненә рәсми рәвешендә чыкканнан соң, үзара без ул китапны 

эзләп тә карадык, ләкин табылмады. Кайбер кешеләрнең әйтүенә караганда, ул китапны 

Кавказ ягына киткән кардәшләребез алып киткәннәр икән. Шул ук Хәлилулла Хәмидулла 

улының әйтүенә караганда, Чистай кантоны Урман асты Шынталысы авылында аларның 

кардәшләре бар икән. Бу кеше шуларга зиярәткә барганда, мәзкүр Шынталы авылының 

мулласы аңа бер язган китап күрсәткән. Бу кулъязма китабының Шынталы тарихы 

турында язылган (23) икәнлеген сөйләгән. Шул ук кешенең риваятенә караганда, 

Мәләкәскә бара торган Самар юлы өстендә тирән чокыр итеп казылган үрләр, хәндаклар, 

шәһәр урыннары бар икән. Ул бу урыннарны Мәләкәскә бодай оннары алырга барганда 

күргән икән. 

3 – Төрле кешеләр белән мөсәхәбәләрнең якыны. 

Ташбилге авылында югарыда язылган тәфсилле мөсәхәбәләрдән башка, тиешле күрелгән 

берничә кешеләр белән дәхи[17] кыска-кыска мөсәхәбәләр ясалды. Ул мөсәхәбәләрнең 

аерым-аерым хисапларын язып тормыйча, бәлки аларның барсын да җыйналган гомуми 

мәгълүматларның якынын гына бу урында язып китәбез. 

Безнең белән мөсәхәбәдә булган кешеләрнең барысы да түбәндә язылачак, әсас[18] тарихи 

мәгълүматларны барысы да бертөсле дип әйтерлек сөйлиләр.   

А – Ташбилге авылы – Шәһри Болгардан күчеп килгән Мөслим баба вә аның ыруглары 

(иярченнәре) тарафыннан монда берничә йөз еллар алда корылган бер авыл. 

Б – Мөслим баба галим һәм изге кеше булган. Аның игътибары Шәһри Болгарның 

олуглары арасында, хәтта Болгар ханы каршында да зур булган. 

Т – Ташбилгедә моннан берничә (24) йөз еллар алда Мөслим баба нәселеннән Хисаметдин 

Шәрәфетдин улы (кайберәүләрнең әйтүенә караганда Хисаметдин хәзрәт) яшәгән. Ул бик 

зур галим һәм бик күп җирләр күргән олуг кеше булган. Хисаметдин Шәрәфетдин улы күп 

китап язу белән шөгыльләнгән. Аның “Тәварихе Болгария” исемле китабы һәркем 

тарафыннан әлегә чаклы бик яратылып укылып килгән китаплардан. 

Җ – Хисаметдин хәзрәт Мөслиминең, шулай ук Мөслим бабаның үзенең дә каберләре 

Ташбилге авылының “Изгеләр өсте басуы” дип йөртелә торган кырның озын алан тау 

башында, авылдан китеп, озын алан кырына таба төшкәндә уң якта = шәрык ягында = 

борын заманнарда кабер ташларында булган. Хәзер бары инеп төшкән чокырлары гына 

калган. 

Х – Ташбилге авылының инеше булган Актачи суының ике ягында булган (шәрык һәм 

гәрб ягында) “Изгеләр өсте” яки “Якшылар өсте” дип йөртелә торган каберстаннарга 

күмелгән кешеләр – Ташбилге халкының борынгы бабалары, алар барысы да ислам 

динендә булып дөньядан үткәннәр. Шуның өчен Ташбилге халкы бу каберстаннарны бик 

олуглый, анда барып зиярәт кылалар, нәзер-ниязлар әйтәләр. Ул каберстандагы үскән 

печәнне чапмыйлар, анда үскән җиләкне ашамыйлар. (25) Ул каберстаннар янына хаҗәт 

үтәргә утырмыйлар. Әгәр дә урыс-чуаштан берәү бу каберстаннар янына тышка чыкса, 

аны Ташбилге кешесеннән берәү күрсә, бу эшне, бабайларны тәхкыйрь[19] итү, дип карап, 

https://eu.spb.ru/#_ftn17
https://eu.spb.ru/#_ftn18
https://eu.spb.ru/#_ftn19


Сәет Вәхиди. 1928 нче ел экспедициясе 

9 
 

шул урынны пакләтмичә торып, теге урыс яки чуашны, тышка чыккан урыныннан 

җибәрмичә, тотып торалар. 

Бу турыда бик күп булып үткән вакыйгаларны риваять кылып сөйлиләр. Бервакыт Матак 

базарыннан кайтышлый бер корада чуаш тау ягы Изгеләр өстенең тирәсенә казылган 

чокырның шәрыкъ ягы өлешенә төшеп тизәкләгәнен күргәч, берничә Ташбилге кешесе, 

җыелып килеп, башындагы картусына салдырып, үзе белән җибәргәннәрен бик зур 

вакыйга итеп сөйлиләр. Татарлар каршында бик мөкаддәс[20] ителеп танылганлыгын нык 

төшенгәнгә күрә, Ташбилге авылының үзендә яшәүче урыс һәм чуашлар да бу 

каберстаннан үткәндә бик саклык белән, аларга һичбер төрле хөрмәтсезлек күрсәтмичә, 

узып йөриләр икән. Әмма татарлар уракка, сукага яки урманга, яки көлтәгә барсалар да, 

Изгеләр өстеннән узып киткәндә, кайберләре кычкырып, кайберләре эчтән генә Коръән 

укып узалар икән. 

Д – Ташбилге кешеләре Шәһри Болгарга, Бүләргә зиярәткә йөрүгә изге дип карыйлар. 

Алар каршында (26) Шәһри Болгар, Суар, Бүләр – бөтенләй үзләренең борынгы изге 

бабаларының шәһәрләре. Аларның риваятьләренә караганда, Шәһри Болгарны әүвәле 

Аксак Тимер харап иткән. Аннан соң әле Болгар мәмләкәте тагы яшәгән. Иң соңында 

Шәһри Болгарны, Бүләрне, Суарны вә башка бөтен Болгар илен урыслар талап, шәһәр вә 

авылларын яндырып, малларын талап, халкының ирләрен үтереп, хатынын вә балаларын 

тоткын иткәннәр. Менә шуннан соң инде Шәһри Болгар да, Суар да, Бүләр дә яңадан 

рәтләнә алмаслык булып җирләнгәннәр. Болгар иле урысларның һөҗүме белән һәлак 

ителгән. 

Р – Шәһри Болгарда моннан йөз сиксән еллар алда байтак гыймарәтләр[21] исән булган һәм 

каберташлары урман шикелле булып төзелеп, бик зур мәйданны алып тутырып тора 

булганнар. Шулай ук Шәһри Болгарның хәрабәсенең Иделгә таба ягында берничә дүрткел 

десятина зурлыгындагы мәйданга таралган бик күп кеше сөякләре булган. Менә бу 

гыймарәтләрнең барысын да Болгар хәрабәсенә килеп, авыл булып утырган урыслар. 

Үзләренең йорт кирәк-яракларына ташып, үзләреннән артыкларын урыс авылларындагы 

урыс мужикларына сатып, харап итеп бетергәннәр. Каберташларын да (27) чиркәү 

нигезләренә, чиркәү баскычларына һәм үзләренең йорттагы хуҗалык кирәк-яракларына 

тотар өчен урыннанрыннан кубарып алып китеп, харап итеп бетергәннәр. Шәһри 

Болгарның хәрабәсендәге адәм сөякләрен, сөяк заводына ташып, аларны яндырып, 

нәрсәдер эшләгәннәр. 

З – Ташбилге халкы: “Казанны урыслар Вятка ягыннан килеп алганнар,” – дип сөйлиләр. 

Казан турындагы мәгълүматлары Шәһри Болгар урындагы мәгълүматларыннан азрак 

күренә. Алар Шәһри Болгар, Бүләр, Суар шәһәрләре турында бик күп нәрсәне беләләр дә, 

ул турыда сөйләргә дә бик яраталар. Казан турында, бары урыслар Казанны алгач, 

шәһәрне җимергәннәр, мәчетләрен ватканнар, халкын үтереп бетергәннәр, авыл халкын 

көчләп чукындырганнар, “крәшен” дип йөртелә торган татарлар әнә шушы Казан алынган 

чакларда диннән көчләп чыгарылган безнең мөселман кардәшләребез,” – дип сөйлиләр[22]. 

С – Ташбилге халкы үзләренең борынгы бабаларының иман вә шәрәфләрен, көч вә 

куәтләрен, дошманга һәрвакытта өстен булып, дан тотып яшәгәнлекләрен бик яхшы 

хәтерлиләр. (28) 

Ш – Ташбилге халкы үзләрендә элек-электән укымышлы кешеләр күп булып килгәннәрен, 

анда мәктәп, мәдрәсә бик иске заманнан бирле дәвам итеп килгәнлеген сөйлиләр. Минем 
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белән мөсәхәбәдә булган Ташбилге кешеләре тагы бер кызык нәрсә турында сөйләделәр. 

Алар әйтәләр: “Ташбилгенең Изгеләр өсте басуында, авылдан ерак түгел “Урта киләк” дип 

йөртелә торган җирдә каш бер урыннан чишмә чыгып Актачи суына (шәрыкъка карап) 

таба нык агыла көмеш шикелле, саф сулы бер елга ага булган. Бу чишмәне башта Мөслим 

баба килеп табып, башлап шуннан берничә тапкыр бу чишмәдән суны ул эчкән, ул 

шуннан тәһарәт алган, ди. Әнә шушы чишмәнең суы, Шәһри Болгарны урыс харап иткәч, 

беткән, ди. Әмма Мөслим баба заманыннан калган көмеш чүмеч (дустаган), көмеш чиләк 

әле дә шул урында күмелеп ята, ди. Ахыр заман җиткәч, бу нәрсәләрнең барысы да 

дөньяга чыгачаклар икән, ди. Бу әкиятне моннан егерме биш еллар алда вафат иткән 

туксан яшьлек Мифтахетдин исемле кеше озын-озын итеп сөйли булган. Хәзер инде 

халык: “??? без сөйлибез, кыскасын гына сөйлибез,” - дип югарыда язылганча гына 

сөйләделәр. 

(29) Г – Ташбилге халкы Шәһри Болгарга, Бүләргә зиярәткә баруны, безнең мондагы кеше 

өчен хаҗга бару шикелле, олы эш дип карыйлар. Мондый зиярәтләрне Шәһри Болгар 

заманыннан, ханнар заманыннан ук калган, ташламыйча алып баруы бик тиеш булган изге 

гадәттән хисап кылалар. 

  

Ташбилгедә табылып килгән иске әсәрләр 

Ташбилгенең «Атау» дип йөртелә торган өлешендә борын-борыннан бәрәңге бакчалары 

сукалаганда, искедән калган акчалар, әзкәриләр[23], төймәләр, беләзек вә йөзекләр, иске 

йозаклар, сука тимерләре, иске ураклар табылып килгән. Ташбилгенең шималь ягында, 

чуаш урамының бәрәңге бакчаларының артыннан моннан унсигез еллар алда чүлмәк 

эчендә татарча язулы берничә йөз санда акчалар табылган. Бу акчаларның берничә 

данәсен Ташбилге Сафа хәзрәтнең кияве Шәһәр Шәрәфкә дә, мәзкүр авылга кунакка 

кайткан чагында, биргән булганнар. Ш. Шәрәф кулындагылары югалга. Табучы авыл 

кешесе кулындагылары төрле кешеләр кулына бирелеп таралып беткән. Дөнья сугышы 

алдыннан, авыл кешеләренә ярдәм итеп, хөкүмәт тарафыннан бирелгән акча белән күлләр 

казыту, (30) тауларны төзәтү шикелле эшләр эшләнелгәндә, Ташбилгедә “Урыс күле” дип 

йөртелә торган күлне тирәнәйтер өчен казыганда, шуннан зур гына бер бакыр казан 

табылган. Ул казанны Сибгатулла Гыйзәтулла улы дигән кеше, Казанга китереп, иске 

әйберләр белән сату итүче Исмәгыйль Габдерәшитевкә саткан. Болардан башка 

Ташбилгенең урамнарында “Изгеләр өсте басуы” дип йөртелә торган кырның озын алан 

тавының гәрбе-җәнүбигә таба сузылган тау битләрендә, гомумән, озын алан чокырыннан 

авылга таба булган берничә дүрткел дисәтинә зурлыгында булган мәйданда бик күп 

чүлмәк ташлары, әзкәри тәнкәләре вә башка шундый иске әсәрләр элек-электән табылып 

килгән. Ташбилге халкы: “Бу Ташбилге авылы Шәһри Болгар заманында кечерәк бер 

шәһәр булган, озын алан тавының төрле якларында таралып ята торган чүлмәк ташлары 

әнә шул шәһәр чагыннан калган,” - дип уйлыйлар. Гүя ки, ул тирәләрдә элгәрерәк 

заманнарда чирәм булып, анда өй йортлары да әле билгеле булган икән. Инде ул урыннар 

сукаланып, ашлык басуы ителгәч, аннан нигез урыны билгеләре күмелеп беткән, диләр. 

Моннан башка Ташбилге авылының “Тау ягы басуы” дип йөртелә торган кырның Китәнче 

авылы чигенә таба бер урында ниндидер агачтан ясалган бу машның[24] булганлыгын, бу 

машны урыс ятышларыннан берсе сугыш булган тәкъдирдә дошман гаскәрен күзәтеп 

торыр өчен эшләнгәнлеген, ахырында бу маш үз-үзеннән череп ауганлыгын сөйлиләр. 
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Хәзерендә дә бу машның исеме халык телендә: “Фәләннең аты маш янында, фәләннең 

сыеры маш тирәсендә, минем бер ярым биш бодаем маш янында иде,” – дип сөйләнә. (31) 

Ташбилгедәге каберстаннар һәм каберташлары 

Ташбилгенең җәнүб вә җәнүбе-шәркый ягында берничә иске каберстаннар вә аларның 

кайберләрендә иске каберташлары әлегә кадәр сакланып килгән. Бу каберстаннар авыл 

халкының телендә “Изгеләр өсте”, “Яхшылар өсте”, “Газизләр өсте” дип йөртеләләр. Бу 

каберстаннарга халык бик зур хөрмәт белән карый. Без бу каберстаннарны вә алардагы 

каберташларын түбәндә язылган тәртип белән һәркайсын аерып, тәфтиш[25] итеп чыгабыз. 

1нче каберстан. Бу каберстан Ташбилгенең «Атау» дип йөртелә торган өлешенең 

көньягында, Актачи суы белән Курата юлының ике арасында - тау битендә, дүрткел 

шәкелдә тирәли чокыр казылып әйләндерелгән, тәхминәи йөз сажин буе, алтмыш биш 

сажин аркылысы булган мәйданны каплап алган бер чирәмлектән гыйбарәт. Бу 

каберстанда өй урыны зурлыгындагы, кайберләре аршин ярым тирәнлегендә булган, 

ләкин кабер чокырына охшамаган байтак санда иңкү урыннар бар. Кайбер кешеләрнең 

әйтүенә караганда, мондый иңкү, чокырлы урыннар элеккедән калган өй урыннары 

булырга кирәк дип уйлана. (32) 

Бу урыннарда билгеле раскопка-фәлән ясалганы юк. Шуның өчен ул чокырлар ишле 

булып күмелгән кешеләрнең каберләреме яки, халык әйткәнчә, өй урынымы – анысы әлегә 

ачык кала. “Атау изгеләр өсте” дип йөртелә торган бу каберстанда, безнең белән мөсәхәбә 

иткән кешеләрнең әйтүенә караганда, иске заманнарда каберташлары бик күп булган. 

Патшалар хөкүмәте тарафыннан татарлар арасына урыслаштыру сәясәтен үткәрү өчен 

кулланылган мәгълүм сәясәте буенча, Ташбилгегә урыс һәм чукынган чуашлар кертелгәч, 

хөкүмәт органнары һәм хөкүмәт кешеләре алдында үзләрен киң хокуклы 

имтиязлы[26] кешеләр итеп хис иткән әлеге урыс халкы, бу кабер ташларын үзләренең йорт 

кирәк-яракларына ташып, бик күбесен юкка чыгарганнар. Авыл кешеләренең сөйләвенә 

караганда, урыслар бу кабер ташларының барысын да алып бетерәчәкләр икән. Ләкин шул 

ук ташларны урыннан кубарып алып китеп, өй алды бусагаларына ваклап ватып, мунча 

мичләренә тоткан берничә урыс төзәлми торган авырулар белән мөбтәлә[27] булып, ул 

авыруның шушы изгеләр өстендә хөрмәтсезлек күрсәтүдән булганлыгын татарлар 

тарафыннан аңлатылгач, (33) шундый мәгънәви рухани тәэсирләрнең куркынычлы 

хәлләргә очратуларыннан куркып кына тукталганнар була. 

Мәсәлән, халык болай әйтә: “Михайла исемендәге бер урыс изгеләр өстеннән бер ташны 

кубарып алып, өенә китергән дә, өй алдысының ишеге төбенә баскыч итеп салган. 

Шуннан соң, күп тә узмаган, халыкның әйтүенчә, Михайланың бөтен авыз, борын һәм 

муеннарын шеш чорнап алган. Ул докторга йөреп, озак дәвалатып маташкан, шеше бер дә 

төзәлмәгән. Соңга таба Михайла тәмам бу авырудан йөдәгәч, авылда гыйбадәтчәнлек 

белән танылган бер әбигә барган, әбигә үзенең хәлен сөйләгән. Әби аңар болай 

дигән:[28] “Син бит, Михайла, урыс кешесе булсаң да, Алла бәндәсе. Алла үзенең 

бәндәләренә көче җитә. Син бит, Михайла, безнең Изгеләр өстендәге изге каберташын 

кубарып алып китеп, бусага төбеңә салып, баскыч иткәнсең. Беләсеңме син, без ул ташлар 

янына тәһәрәтсез бармыйбыз, анда бит зур хуҗалар, изгеләр күмелгән?! Аларны кадерсез 

итәргә ярамый. Алар кадерсез иткән кешене тоталар. Менә сине шул изгеләр тоткан. Бар 

син, Михайла, тиз генә өйгә кайт! Карт (34) мөәззингә барып, сәдака бир дә Коръән 

укырга куш, үзең икенче андый ярамый торган эшне эшләмәскә мөәззин алдында сүз бир. 
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“Рәнҗеткән изгеләрнең рухына” дип сәдакалар бир, шуннан соң ташны, мөәззинне 

чакырып, аның белән бергә куй, бу авыруың шуннан соң бетәр,” - дигән. Вакыйган, 

Михайла шуларның барын да эшләгән дә, бу яман авыруыннан тазарган, таза-сау урыс 

булып яшәп үлгән,” – дип сөйлиләр авыл кешеләре. 

Авыл кешеләренең әйтүенә караганда, бу каберстанда моннан сиксән еллар алда бик күп 

карт каеннар корыган хәлдә торалар икән. Инде аларның берсе дә калмаган, аларның 

барсы да череп авып беткәннәр. Фәкать, бу каберстанның шималь-гарби ягында Актачи 

суының шәрыкъ ягы тау битендә, төбеннән очына кадәр эче куышланып менгән, бары бер 

ботагы гына яшәреп үсеп торган, аннан башка бөтен ботаклары корыган, карт, юан бер 

каен бар. Бу каенны авыл кешеләре әллә нинди мөкәтдәс бер агач итеп ихтирам итәләр: 

аның сынып төшкән ботакларын да урыныннан кузгатмыйлар. “Бу каен ауса, (35) дөньяга 

зур бәхетсезлек киләчәк икән,” – дип уйлыйлар. Авылдагы фәкыйрь кешеләр, икешәр-өчәр 

чакрымнан утын җыеп өйләренә алып кайткан вакытларында: “Ник бу каен ботакларын 

алмыйсыз?” – дигәч, - “Аңар тияргә ярамый, без аны алмыйбыз,” – дип җавап биреп, әлеге 

каен ботакларын хәленчә калдырганнарын мин үзем ничә мәртәбәләр күргәнем бар. 

Халыкның игътикаденчә, ул каен Шәһри Болгар заманыннан калган изге каен, имеш. 

  

Мәзкүр каберстандагы кабер ташлары 

Ташбилге авылының Тау башы изгеләр өсте каберстанының гареб ягында[29], халык 

тарафыннан “Самит арты чокыры” дип йөртелә торган чокырның шәрыкъ ягы тау 

башында жерда белән бурап ясалган чардуганның эчендә берничә кабер ташларының 

кисәкләре бар. Без монда номер тәртибе белән ул кисәк кабер ташлары хакында 

язачакбыз. 

1 нче кисәк кабер ташы 

Бу кисәк кабер ташының язу-фәләне юк. 

Зурлыгы: 

биеклеге – бер аршин; 

киңлеге – ½ аршин өч вершок. 

(36) калынлыгы - дүрт вершок. 

Ташы саргайган, каты ак таш. Бу кисәк таш, зур кабер ташының төп ягы, җиргә баткан 

өлеше булырга тиеш. 

2 нче кисәк кабер ташы 

Бу кисәк кабер ташының зурлыгы: 

биеклеге - өч сөям, ике вершок; 

киңлеге дә шулай; 

калынлыгы - өч вершок. 

Ташның михрабында (мин, каберташларының иң өске ягында ярым мөхит, ярым даирә 

булып әйләндерелгән сызыкның эчке ягын “михрап” дип атап, аның эчендәге берничә 
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канатлы бизәкне “бәдьян” дип атап йөртәм) сигез канатлы бәдьян сурәте бар. Бу кисәк 

ташта түбәндә аерым юллар белән күрсәтелгән әнә шушы язулар да, 

1 нче юл: اليموت الذي الحي هو 

2 нче юл: سيموت حي كل و 

3 нче юл: اسماعل اول عمر 

4 нче юл: اول 

шуннан соң ике вершок киңлегендә буш урын булып калган, язулары югалган бары сүз 

кисәкләренә ошаган каберчекләре генә бар. 

5 нче юл: اول محمد 

6 нчы юл: بلوى رحبز 

7 нче юл: عليه رحمهاهلل 

(37) Шуннан соң бу кисәк ташта язу бетә. Кечкенә изах[30]: бу ташның язуында дикъкать 

ителергә тиешле булган, имля[31] җәһәтеннән менә шундый хосусиятләр бар: 

а) “ی” хәрефенең астында ике нокта язылган: “حي ,الذي ,الحي (бу сүзнең өстендә ике нокта)” 

сүзләрендә; 

б) “ر” хәрефенең астында бер нокта языла. Мәсәлән: “رحمه ,رحب ,عمر” сүзләрендә; 

т) “س” хәрефе астына өч нокта куела: اسماعل ,سيموت ” сүзләрендә; 

җ) угълы сүзен аңлата торган “اول” сүзенең хәмзәсе өстендә фәтхә куелып “اول” сурәтендә 

языла. Кайбер сүзләрнең ас, өсләре языла: “هللا” сүзендә “ه” хәрефенә дә фәтхе куелып 

языла. Безнең берничә юл игътибар иткән “الذي الحي هو” җөмләсе, ташның михрабында 

бәдьян сурәтенең астында язылган. Ташның рәсми хатты – куфи. Язуы кабартылып 

язылган. 

3 нче кисәк кабер ташы 

Бу кисәк кабер ташында түбәндә язылган тәртип белән күрсәтелгән сүзләр укыла. 

1 нче юл: “رحمة” бер сүз 

2 нче юл: “ياتوى” бер сүз 

Бу кисәктә башка сүз юк. 

(38) 4 нче кисәк кабер ташы 

Бу кисәкнең зурлыгы: ярты аршин биеклегендә, унике вершок киңлегендә, дүрт вершок 

калынлыгында. Бу кисәк таш – зур бер ташның түбәнге бер өлеше. Бу кисәк ташта 

түбәндә күрсәтелгән юллардагы сүзләр укыла. 

1 нче юл: جيا تاريخ 

2 нче юл: جورجورا ت 

3 нче юл: بجب جال جو و 

4 нче юл: وزبيا ايج 

https://eu.spb.ru/#_ftn30
https://eu.spb.ru/#_ftn31


Сәет Вәхиди. 1928 нче ел экспедициясе 

14 
 

5 нче юл: ات 

Шуннан соң бу кисәк ташта язу тәмам була. 

Ташбилгенең нәкъ атау ягы “Изгеләр өсте” каберстанында сәламәт сакланып калган бөтен 

кабер ташы бер данә дә калмаган. Бу каберстанны тәфтиш[32] иткәндә, берничә урында 

кечкенә кисәкләр булып, чирәм өстендә аунап ята торган кабер ташларының кискәләре 

һәм берничә урында җиргә батып калган таш төпләре очратырга туры килде. Мәрҗәни 

хәзрәт исән вакытта, Ташбилге авылының мәрхүм Сафа хәзрәт бу каберстанның (39) 

ташларындагы язуларын укып, Мәрҗәнигә җибәргән булган. Мәрҗәни бу кабер 

ташларының язуларын укып, “Мөстәфәдел-әхбар”, беренче җилд[33], 27 нче битендә, 

икенче юлына урнаштырган. 

Икенче каберстан 

Ташбилге авылының җәнүби[34] гарби[35] тарафында, авылдан ярты чакрым чамасы 

ераклыкта, өч кисәккә аерылып, һәрберсе тирәли канау казылып әйләндерелгән. 

Шәрекътан гарбкә таба бер-бер артлы сузылып ята торган, өсләре чирәм белән капланган 

каберстаннар бар. Безнең белән мөсәхәбәдә булган картларның әйтүенә караганда, моннан 

сиксән еллар алда бу каберстаннар бер-берләреннән аерылмаган, тирәле канау казылып 

әйләндерелмәгән, хәзергедән бик күп зур булган мәйданны эченә ала торган озын һәм киң 

чирәмлектән гыйбарәт булып җәелеп ята булган. Аларның әйтүенә караганда, бу 

каберстан ул заманда җәнүб ягыннан хәзерге вакытта аралары шактый ерак булган 

Мөслим баба һәм Хисаметдин Мөслиминең каберләренә барып тоташа торган булган. 

Хәлбуки, хәзер дә Мөслим баба, Хисаметдин Мөслими каберләре озын алан (40) тау 

башында үзләре генә аерылып, сукаланмыйча, аз гына чирәмлекбулып калганнар. Аннан 

башка урыннар югарыда язылган икенче каберстанга таба сукаланып җир ителгәннәр. 

Бу каберстандагы кабер ташлары 

1 нче таш 

Бу ташның биеклеге – биш сөям; 

киңлеге – ун вершок; 

калынлыгы – өч вершок. 

Бу ташның өске ягы, михраб өлеше ватылып, юкка чыккан. Сәламәт калган өлешендә 

түбәндәге юллар укыла. 

1 нче юл:الكبير العلى هللا الحكم 

2 нче юл: ايركاولمحمد 

Шуннан соң ташны кисеп алыр өчен, балта белән чабып, тирән чокыр хасил иткәннәр, 

ләкин ничектер кисеп чыгара алмаганнар. Әнә шул хасил булган чокырга ташның бер юл 

язуы эләгеп юкка чыккан. Югарыда мәзкүр[36] Сафа хәзрәтнең укуы буенча бу урында ... 

... сүзләр булган. 

4 нче юл: رحمة عليه رحمهاهلل 

5 нче юл: ياتوع وفات واسعة 

6 нчы юл: تاريح 
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(41) Бу ташта шушы сүзләрдән башка язу танылмый. Ташның рәсми хатты – куфи. Язуы 

калкытып язылган. 

2 нче таш 

Бу ташның югары өлеше сынып җиргә төшкән, ләкин анда язу күренми. Ташның калган 

өлешендә түбәндәге юллар да күрсәтелгән сүзләр укыла. 

1 нче юл: رحمة عليه 

2 нче юл: تاريخ سعة دا 

3 нче юл: بيالمخال ل جو 

4 нче юл (бераз урын ватылган, дәвамында): ايح االولى 

Бу ташта шуннан соң таныла торган сүзләр күренмәде. 

3 нче таш 

Бу ташның биеклеге – аршин ярым; 

киңлеге – ике сөям; 

калынлыгы – өч вершок. 

Бу ташта һичбер таныла торган сүз калмаган. Ташның бөтен язуы югалып юкка чыккан. 

4 нче таш 

Бу таш сынып ике кисәккә аерылган. Ташның югары өлеше – михрабы эчендә сигез 

канатлы бадьян сурәте ясалган. 

1 нче юл: ثم الموت ذاءعة نفس يل 

2 нче юл: اترج ترجعون البنا 

3 нче юл: ارس اول اجم اول 

4 нче юл: زيارتى محمد اول 

5 нче юл: رحمة عليه هللا رحمه 

(42) 6 нчы юл: يى تاريح واسعة 

Шуннан соң бу таш сынып ватылган, шуның өчен ул урындагы язулар да юкка чыкканнар. 

5 нче таш 

Бу ташның биеклеге – биш сөям; 

киңлеге – унике вершок; 

калынлыгы – дүрт вершок. 

Михрабында сигез канатлы бадьян сурәте. Язулары түбәндә күрсәтелгәнчә. 

1 нче юл: الكبير العلي هلل الحكم 

2 нче юл: عيل اسما اول الياس 

3 нче юл: ك ع محمدبلو اول 
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4 нче юл: رحمة عليه هللا رحمه 

5 нче юл: جيات تاريح واسعة 

6 нчы юл: حالذالقع خورالطس 

Шуннан соң өзек “د” язылмый калган. 

7 нче юл: جرمسز اشزاج ايح 

8 нче юл: شوزبرسروات 

Изах: бу ташның язуында югарыда язылган изахтагы шикелле “س” хәрефенең астына өч 

нокта, “ی” хәрефенең астына ике нокта, “اول” сүзенең “ا” хәрефе өстендә өс (фәтхә) 

галәмәте “ر” хәрефенең астында бер нокта куелып язылган. Монда дәһи диккать итә 

торган як менә бу бар: “جيات” сүзе (43) “ج” хәрефенең өсте, “ت” хәрефенең асты белән 

җәяте укыла торган формада, “خور” сүзе, “ج” хәрефенең өсте "و" хәрефенең сәкене белән 

язылып, “خور” дип укыла торган формада язылган. Өченче юлның өченче сүзе булган “بلو 

 сүзеннән соң, башка болгари кабер ташларында да күренә торган, без аны тыныш ”ع

галәмәте дип укыган куфи хаттының озын “ك” хәрефенә өстәгән бер галәмәт бар. Бу 

галәмәт вафат булган кешенең исеме, ата вә бабасының исеме һәм ул кешенең гонуаны 

язылганның соңында дога җөмләсе булган : “ رحمة عليه هللا رحمه” җөмләсен икесен аерыр 

өчен язылган булырга кирәк. “Зуалкыгда” сүзе “---” сурәтендә, “ذ” хәрефенең өсте белән 

 ”хәрефе язылмыйча төшерелеп калдырып ялгыш язылган. “Ае ”د“ хәрефеннән соң ”ء“

сүзенең мәгънәсен аңлата торган “ايح” сүзе, “ا” хәрефенең өсте, “ي” һәм “ح” хәрефенең асты 

белән, “әйтхи” дип укыла торган бер сурәт тә язылган. 

(44) Ташбилге авылының каберстаннарындагы кабер ташлары турында шул авылның 

мулласы Әхмәдулла миңа түбәндәге язылган кызык бер вакыйганы сөйләде. Ул әйтә: 

“Миңа да күптән түгел бер чуаш: “Ташбилге изгеләр өммәтендәге кабер ташлары чуаш 

телендә язылган икән. Ул каберлекләрдәге изгеләр безнең кешеләр (чуашлар дигән сүз) 

икән. Моны миңа Сиктәрмә авылының үзебезнең кодабыз булган чуаш сөйләде, ә аның 

кулында менә шушы кабер ташларының язуы төсле иске язу белән язган бер китап та бар 

икән, безнең кодабыз әнә шушы иске китаптан карап сөйли: “Бу изгеләр – безнең кешеләр 

икән,” – ди”. 

Мин Әхмәдулла мулладан бу сүзләрне ишеткәч, чуашның риваяте белән бик кызыксынып, 

бу сүзнең ни чаклы дөреслеген, Сиктәрмә чуаш кулындагы иске китапның чыннан да бу 

кабер ташларының язуы белән язылган, ягъни хатты куфи белән язылган иске бер 

китапмы, яки бу хәбәр нинди булса да уйдырылган бер хәбәрме икәнлеген Сиктәрмәгә 

барып мәзкүр хәбәрне сөйләүче чуашны табып тәфтиш итәргә булдым. 

(45) Сиктәр исемле чуаш авылы Ташбилгедән ун-унбиш чакрым мәсафәдә[37] хисап 

ителә. Сиктәрмәгә барыр өчен мин үземә иптәш итеп чуашлар белән әле дә күп катыша 

торган, кечкенәдән чуашлар арасында үскән, аларның гореф-гадәтләрен, әхлакый 

рухияләрен бик яхшы белә торган Әхмәдулла мулланы алдым. Без икәү аның белән 

Сиктәрмәгә киттек. Ләкин ул чуаш Сиктәрмә авылыннан күчеп китеп, урман арасына яңа 

авылга барып утырган икән. Без аны әлеге яңа авылдан барып таптык. 

Чуаш үзе өйдә юк, хатыны гына өйдә. Чуаш хатыны безгә: “Хуҗа өйдә юк, умарталыкка 

китте, йомышыгыз булса, шунда барыгыз,” – диде. Без чуашның умарталыгының кайда 

икәнлеген сорашып, үзебезнең юлыбызны дәвам иттек. Әлеге яңа авылдан ике чакрым 
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чамасы ераклыкта, урман эчендә, кояшка каршы бер урында чуашларның 

умарталыкларын без барып таптык. Чуашлар Әхмәдулла мулланы белгәнгә күрә безне бик 

яхшы каршы алдылар. Алар безгә янып тора торган утның көленә күмеп пешергән 

бәрәңге, чәйнек эченә салып кайнатылган куе чәй һәм икмәк тәкъдим иттеләр. 

Чуашлар белән (46) без тәмам танышып киттек. Алар белән байтак сөйләшеп утырганның 

соңында әлеге иске китап мәсьәләсенә күчеп , сүзне шуның тирәсендә дәвам иттердек. 

Инде чуашлар белән аңлашу, танышу җитәрлек дәрәҗәсендә булганлыгыннан, мин 

чуашка болай дип сүз башладым: “Мин Казаннан кайткан бер кеше булам. Үзем 

Ташбилгенеке. Әле без Ташбилгегә кунакка кайттык. Безгә Казанга алып китәр өчен бераз 

бал һәм май кирәк булачак иде. Сездә бәлки табылыр дип, килгән идек.” Чуаш миңа бик 

яхшы буласы икән: “Моннан берничә көн алдан гына балны сатып җибәргән идек шул, 

май бераз табылыр,” – диде. Мин: “Алай булса, ярый, әгәр дә башка төштән тапмасак, 

Матак базарына сез чыга торгансыз, шунда тагы белешербез. Инде башка җирдән тапсак, 

сезгә килеп йөрмәбез,” – дидем. Миңа чын-чында бал да, май да кирәк түгел иде. Тик бары 

турыдан-туры китапка күчелгәндә чуаш әллә нинди хыялларга китеп, мәкер белән хәйлә 

белән йөрүче кешеләр дип, куркып, безгә ул китап хакында дөрес мәгълүмат бирмәү 

куркынычыннан качу өчен (47) саклык чаралары кылып, чуашка менә шундый бер 

комбинация ясарга туры килде. 

Шуннан соң мин чуашка: “Ярый инде, шул кадәр җирдән килеп, бал да булмады, инде 

моннан соң дус булып китәрбез, без дә шулай сезгә килгәләрбез, сез дә Ташбилгегә. 

Сезнең кодаларыгыз да бар әле. Сезгә килергә дә Ташбилгедәге кодагыз кушкан иде. 

Шуңа күрә килгән идек,” – дидем. Шуннан соң мин чуашка: “Әле кодагыз дигәч, искә 

төште: сезгә ялан кылып булмый. Килгән чагында сорап китим әле, сезнең Ташбилгедәге 

кодагыз, Митрәй, әйтә: “Аларда иске бер китап бар, - ди. - Ул китапның язуы Ташбилге 

“Изгеләр өсте” зиратындагы ташларның язуы шикелле,” – ди. “Ул китапта Ташбилге 

изгеләре безнең кеше (чуаш) булган”, - дип сөйли иде. Менә бу бик кызык хәбәр. Шушы 

китап сездә бармы? Митрәй кодагыз дөресен сөйлиме?”- дидем. Чуаш миңа җавабында: 

“Дөрес. Бу китап бездә бар. Тегендә, умарталыкта юк. Өйдә,” – диде. Без аңардан ул 

китапны өеннән умарталыкка алып килеп күрсәтүен үтендек. Чуаш, безнең үтенечне кабул 

итеп, умарталыктан авылына кайтып, ул китапны алып (48) килеп безгә бирде. Мин инде: 

“Идел буе Болгарларыннан калган мөһим иске бер тарихи китапны кулыма төшерәм, 

Болгар хакындагы бик күп караңгы мәсьәләләрне безгә ачып бирә торган тарихи материал 

инде миңа килеп керә,” - дип торганда, чуаш минем кулыма тышланган бер китап китереп 

бирде. Ул китапны ачып карасам, ни күзем белән күрим: 1922 нче елда Катанов 

тарафыннан нәшер ителгән, Болгар кабер ташларында чуашча гыйбарәләр хакында 

язылган бер кенәгә икән. Мин шуннан соң чуаштан: “Бу китапны сезгә Казаннан кем 

җибәрде,” – дип сорадым. Ул миңа: “Казанда безнең попның белешләре бар. Без поп белән 

дус торабыз, әнә шулар попка да, миңа да берәр кенәгә җибәргәннәр иде. Поп безгә бик 

яхшы аңлатып, төшендереп сөйләп биргән иде, поп безгә: “Ташбилге изгеләре чуаш 

булганнр,” – дип сөйләгән иде. - Без поптан ишетеп сөйләгән идек,” - диде. Шуннан соң 

без чуашлар белән бик дусларча исәнләшеп, Ташбилгегә кайтып киттек. Юлда кайтканда 

Әхмәдулла мулла миңа борынрак (49) заманнарда урыс түрәләренең татар авылларында 

китапларны җыеп, яндырганлыклары, бу хәбәрне аңа үзенең бабаларыннан ишетеп, 

әтиләре сөйләгәнлекләрен бәян итте. 
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Югарыда язылган мәгълүматлар белән минем Ташбилге авылында ясаган тәфтиш вә 

тәдкыйтьләрем шуның белән тәмам була. 

Июнь аеның унөчендә Ташбилгедән Иске Баллыкүл авылына килдем. Мин Иске 

Баллыкүлгә килгәндә, вакыт көндезге сәгать унбер иде. 

II – Иске Баллыкүл авылында. 

Иске Баллыкүл авылына килеп керү белән, миңа озын гына буйлы, таза гәүдәле, чәч-

сакалы агара башлаган, сөлек сатып йөрүче бер карт бабай очрады. Бу бабайдан мин 

Самат мулланың йортын сорадым. Ул миңа Самат мулланың йортын күрсәтте. Үзе дә шул 

якка таба килгәнгә күрә, минем белән Самат мулланың йортына бергәләп килде. Самат 

мулланың капкасын ачып кертте һәм Самат муллага: “Кунак килде,” – дип хәбәр итте. 

Самат мулла белән күрешкәч, мин әлеге мөселман агайдан: “Сез ничә яшьтә?” – (50) дип 

сорадым. Ул: “Җитмеш алтыда,” – диде. Шуннан соң мин үземнең тарихи тикшеренү, 

тарихи мәгълүматлар җыю уе белән йөргәнлегемне сөйләдем дә, сораша башладым. Мин 

аның үзенең, атасының исемен сорашып яздым. Ул кеше Әхмәдсафа Гомәр улы дигән, 

авылдан авылга сөлек сатып йөри торган бер кеше. Үзе Салман авылыныкы икән. 

Ул миңа түбәндәге сүзләрне сөйләде. 

“Мин сезгә үземнең Иске Салман авылы турында бераз сөйлим,” – диде. “Ярый-ярый 

белгәнеңне, абзый кеше, сөйлә”, - дидем. “Менә безнең Иске Салман авылында Сөләйман 

хуҗа булган. Сөләйман хуҗа сәхәбәләр заманасында Мәккәи-Мөккәрәмәдән Шәһри 

Болгарга килеп, Шәһри Болгар ханы аны бу тирәдәге мөселманнарга мөдәррис итеп, дин-

шәригать хөкемнәрен өйрәтеп, мулла, мөәззиннәр укытып чыгара торган зур мәдрәсәгә 

җибәргән. Сөләйман хуҗа бик галим булган, ул әллә ничә төрле телләрне белгән. Аңардан 

бик күп муллалар укып чыгып, төрле якка таралганнар. Аны Шәһри Болгар ханы да 

яраткан. Аны халык та бик олылаган. (51) Ул үзе дә бу якны яратып, кире Мәккәгә 

китмәгән, монда калган. Ул әйтә икән: “Шәһри Болгар җире - бик бәрәкәтле җир, ул җиргә 

ислам дине кылыч куәте белән кермәгән, мондагы халык Ислам динен үзләре теләп кабул 

иткәннәр. Шуның өчен җомга намазында хөтбәләр таяк тотып кына укыла,” – дип сөйли 

икән. - Шуның өчен мин бу җирне дә, халыкны да яраттым”, - дип сөйли дип мин кечкенә 

вакытта картлар сөйлиләр иде. Инде ул картлар, андый борынгы хәлләрне белүче 

карчыклар үлеп беттеләр. Без аларга караганда бик надан. Менә шушы алардан ишетелгән 

сүзләрне генә сөйлим, мин гыйлем кеше түгел, мин укый-яза белмим, гыйлем булмам. 

Бәлки тагы да күпне белер идем,” – ди. Сөләйман хуҗаның кабере Иске Салманда диләр. 

“Аның элгәре заманда кабер ташы да булган,” – дип туксан яшьлек безнең бер әби сөйли 

иде. Ул карчык бик яхшы карчык, ялган сөйләми, биш вакыт намазын бер дә калдырмый, 

нәфел рузалары тота иде. Менә шул сөйли иде. Мин үзем ул кабер ташын күрмәдем. Без 

белгәндә инде ул юк иде,” – ди бабай. 

Мин: “Шәһри Болгар турында нәрсә беләсең?” – дидем. Әхмәдсафа абзый: “Мин ни 

беләм? Мин бит надан кеше.” 

(52) “Аны белсә белер муллалар,” – ди. “Мин менә шул наданнар авызыннан чыккан 

каратарихны белү өчен йөрим. Син үзеңнең картлардан, карчыклардан ишеткәнеңне сөйлә 

әле! Гыйлем кешеләренең китапка язганны без аны һәр урында, үзләре үлгәч тә, укыйбыз. 

Әмма синең кебек надан кешеләрнең сүзләрен исән вакытында ишетә алсак та, үлгәч, 

укый алмыйбыз. Инде безгә сезнең кебек картларның белгәннәрен ишетеп, язып алып 
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калырга кирәк. Әнә теге сез кечкенә вакытта, туксан ничә яшендә булган әбидән ишетеп 

язып калучы булса, бүген инде яхшы булыр иде,” – дидем. 

“Кайда алар?!” - ди Сафа абзый, - алар сөйләгәннең без йөздән берен дә белмибез. Менә 

ул әби сөйли торган иде: “Шәһри Болгарда бик гыйлем остабикә, астай булган икән. Аның 

исеме Туйбикә булган. Туйбикә абыйстайның Шәһри Болгарда зур кызлар мәдрәсәсе 

булган. Анда төрле яктан бик күп кызлар җыелып, зур гыйлем булганчы, укый торган 

булганнар. Туйбикә дип ул абыйстайны шуның өчен атаганнар икән, - ди Әхмәтсафа 

абзый, - ул абыстай туйларда була торган үпкә, сабыкаларны[38] бетерә, егет белән кыз 

арасын килештерә, (53) һәркемне үгет-нәсыйхәт белән димләп, дуслаштыра икән. Бездә 

бит: “Туй үпкәсез булмый!” – диләр. Туйларның сүтелеп китеп, кыз белән егетнең арасы 

бозылып, хатын-кыз өчен төрле гайбәт, күңелсезлек чыгулар да була. Әле хәзердә дә, 

борын заманда да күрәсең шундый хәлләр булган. Менә бу Туйбикә абыстай 

шундыйларны бетергән,” - дип сөйли иде. Шәһри Болгардагы Алтмыш алты абыстайның 

мәдрәсәсе дип йөртелә торган кызлар мәдрәсәсе әнә шушы Туйбикә абыстайның 

мәдрәсәсе булган. Безгә шулай сөйли торганнар иде. Алтмыш алты абыстай дип шуның 

өчен атаганнар: бу абыстайлар Биләр шәһәреннән Шәһри Болгарга сабак укырга 

йөргәннәр. Бу алтмыш алты абыстай изге хатыннар булганнар. Болар иртә намазының 

сөннәтен Биләрдә, фарызын Шәһри Болгарда укыйлар икән. Шунысына чаклы сөйлиләр 

иде без яшь чаклардагы картлар: бу алтмыш алты абыстай Биләрдән Шәһри Болгарга 

көненә ике тапкыр баралар икән. Бу алтмыш алты абыстайлар, сәхәбәләрнең шәкертләре 

булганда, торганнар иде. Бу абыстайларның кулларында тимер таяклары булган, әйтә 

торганнар иде: “Биләрдән Шәһри Болгарга сабак укып йөри-йөри, (54) таяклары ашалып 

кыскарып беткән икән,” - дип. 

Шул чаклысына кадәр әйтәләр иде: “Бу алтмыш алты абыстай Биләрдән чыгып Янбактыга 

киләләр икән. Аннан Ширбәтлегә, аннан Шәһри Болгарга бара булганнар. Янбакты ул 

заманда кечерәк кенә бер шәһәр булган,” - ди торганнар иде.” 

Әхмәдсафа абзый аннан соң түбәндәге мәгълүматларны сөйли: “Шәһри Болгарда бит әле 

дә зур мәчетнең, Ханнар мәчетенең, дүрт нугышы (почмагы), бусагасы, тәрәзә урыннары 

бар, китапханәсе дә бар икән. Шәһри Болгарда анда китапханәләр дә, мәчетләр дә, 

мәдрәсәләр дә күп булганнар. Ул дөньяның иң зур шәһәре булган, анда дөньяның бөтен 

ягыннан байлар сату эше белән килгәннәр. Аннан соң Шәһри Болгарны урыслар харап 

иткәннәр. Алай да, күп заманга чаклы утыз-кырык йорт сәламәт торганлыгын, без малай 

чагында, Габдесаттар Габделгафур улы (без аны Әбсәттар бабай дип йөртә идек, ул инде 

бик карт кеше, туксаннан узган кеше иде бугай) сөйли торган иде. Ул йортларны инде 

урыслар ташып алып бетергәннәр. (55) Хәзерендә инде бер манара, бер мәчет нигезе, тагы 

Кара Пулат дип йөртелә торган калын манара, Җеназа манарасы – шулар гына сәламәт. 

Зур манара моннан байтак еллар алда җимерелгән. Ул җимерелгәндә, зилзилә кебек җир 

селкенү булган, бик еракка ишетелгән. Ул ауганда бернәрсәгә зарар тидермәгән. Аның 

ташын алган урысларның кайсының кулы сынып, череп, кайсының яңагы шешеп, череп 

үлгән, кайсы бөкерәйгән. Изге манараның ташын алу да ярамаган. Шуңа күрә шулай 

булган инде ул. 

Хәзерге көндә сәламәт Җеназа манарасы, аның янында өч сәхәбәнең кабере бар. Боларның 

уртасынд кыз сәхәбәнең дә кабере бар. Шунда җеназаханәсе дә борын заманда булган. 

Шунда бер кое да булган. Бу коены Мәңгелек кое дип тә йөртә торган булганнар. Шул 
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урыннан ерак түгел өч тау бар. Бу тау өч шәкерт туфракка әйләнгәннән соң хасил булган 

таулар икән. 

Моннан берничә еллар алда, инде аңар кырык еллар булыр шул, мин ишеткән идем. 

Шәһри Болгар урынына килеп утырган урыс авылының бер мужигы (56) подвал казыганда 

җир астыннан зур кургашын савыт тапкан икән. Ул савытның авырлыгы гына унбиш пот 

чамасы булган диләр, шул савыт эчендә бик күп мөселманча язулы пичәтләр, көмештән 

ясаган мөселманча язулы китаплар булган. Ул урыс: “Мөселманнар моны белсәләр, 

яңадан бу җиргә килеп утырырга теләрләр,” – дип, ул әйберләрне күрсәтмәгән, язуларын 

яккан, яндырган, диләр. 

Менә без шуларны ишетеп беләбез инде.” 

Шуннан соң Әхмәдсафа абзый болай сөйли: “Менә монда, Морзалар Салманы дип 

йөртәләр, бер мөселман авылы бар. Ул Морзалар Салманы Иске Салманнан аерылып 

чыккан. Иске Салманнан аерылып чыкканнар болар. Өч агай-эне булганнар. Ул Морзалар 

Салманы шуннан соң авыл булып киткән,” - ди. Моннан соң ул Шәһри Болгарга Себер, 

Әстерхан, Кавказ якларыннан мөселманнарның зиратка килгәнлекләрен, безнең 

каршыбызда Шәһри Болгарны, Биләрне зиярәт итү хаҗга бару шикелле зур эш 

булганлыгын сөйли. (57) “Сез үзегез Шәһри Болгарга, Биләргә зиярәткә барасызмы?” - 

дигән сөялгә Әхмәдсафа абзый болай җавап бирә: “Шәһри Болгарга, Биләргә сугыштан 

алда халык бик бара иде. Тынычлык та зур иде. Һәрбер авылдан кырыгар-иллешәр олау 

булып, сарык тәкәләр алып барып анда нәзер корбаннары чалалар иде. Анда итен 

фәкыйрьләргә ашаталар яки, шул авылның мулласы барса, аңар бирәләр. Зур бәйрәм 

үткәргән кебек хозур була торган иде. Хатыны, кызы – бар да бара иде. Инде тормышлар 

да кысылып китте, мал-туар да азайды. Халык артык үшәнеп[39] тә китте. Беләсең бит, 

әле сугыш, әле ачлык, әле икмәкне алу белән бик харап итәләр. Эшләр бик начар бит, 

энем. Бәлки шәһәрдә алай түгелдер. Безнең монда хәерчесен дә талыйлар бит,” – ди. 

“Соң ни өчен Шәһри Болгарга халык болай йөри булган икән, син, бабай, аның сәбәбе 

нәрсә икәнен элгәре замандагы әби-бабайлардан ишеткәнең юк идеме?” – дидем. 

Әхмәдсафа абзый миңа (58): “Мин бу турыда инде күп нәрсә белмим, шулай да безнең 

әтиебезнең бер бик укымышлы тутасы бар иде, ул гел гыйбадәт өстендә генә утыра иде. 

Ул сөйләгәне хәтеремдә. Ул әйтә торган иде: “Шәһри Болгарда иң әүәле Ислам динен 

кабул иткән ханыыбыз шулай кушкан.” Шәһри Болгарга зиярәткә бару шуннан калган,” - 

дип җавап бирде. Безнең Әхмәдсафа абзый белән мөсәхәбә шуның белән тәмам булды. 

Мин Самат мулланың ишеге алдында агач бүкәнгә утырып Әхмәдсафа Гомәр улыннан 

югарыдагы тел мәгълүматларын, халыкча әйткәндә, каратарихны аңардан ишеткәнемчә 

яза бардым. Шуннан соң Самат мулла мине өенә чакырып, чәй эчәргә алып керде. Ул 

мине Әхмәдсафа абзый белән булган мөсәхәбә вакытында да: “Өйгә керегез,” – дип, бик 

чакырган иде. Мин: “Монда да яхшы бакча һавасы,” - дип кермәгән идем. 

Самат мулланың өенә кергәч, мин аңардан сөальләр белән тикшеренә башладым, ләкин ул 

миңа үзеннән артык яңа бер мәгълүмат бирә алмады. 

(59) Аннан соң авылындагы каратарихка оста бер картларыннан берничә кешесен өенә 

чакыртуын үтендем. Минем сүземне кабул итеп, ул үзенең мәхәлләсеннән Хәбибрахман 

Хәсәнетдин дигән бер бабайны чакыртып китерде. Аңа әүәле мине тәгареф[40] итте. “Бу 
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кешедән бер дә куркма, Хәбибрахман агай, бу бик ышанычлы кеше, белгәнеңне бер дә 

яшермә,” - дип бабайга минем турыда яхшы мәгълүмат бирде. 

Әүәле мин: “Бабай, син Иске Баллыкүл авылы турында белгәнеңне сөйлә әле,” – дидем. 

Хәбибрахман бабай шулай сөйли башлады. “Безгә: “Иске Баллыкүл авылы урынында 

әүәле Шәһри Болгарның бер авылы яки кечкенә шәһәре булган,” - дип бездән алдагы 

картлар сөйли торганнар иде. - Әнә авыл янындагы иске кабер ташлары шуннан калган. Бу 

ташларның астында безнең ерак бабаларыбызның сөякләре ята,” – дип картлар сөйли 

торганнар иде. 

“Бу Баллыкүлдә хан булган, аның торган шәһәре менә бу безнең Иске Баллыкүл авылында 

булган,” – дип әйтәләр иде. Әнә шушы Болгардан (60 -61 нче битләр юк, 2745 нче файл) 

(62) баба, икенчесе - боерган баба, өченчесен – инде мин хәтерләмим. Шуларны сөйләшә 

торганнар иде.” Хәбибрахман бабаның әйтүенә караганда, бүгенгә кадәр каратарихка 

Баллыкүл авылының ике төрле дәвере мәгълүм. Беренче дәвере – Тәтеш өязеннән соңгы 

нәсел халкы күчеп килгәнгә чаклы булган. Шәһри Болгардан аерылып чыккан борынгы 

авыл булып яшәгән дәвер. Ул дәвер, каратарихка караганда, рус законнарына 

буйсынмаган, патшалар хөкүмәтенә солдат бирми торган, элек-электән бирле үзләренең 

каршында мәкъбүл[41] булып вәрасәт[42] кәригы белән күчеп килгән шәригать хөкеме 

белән яши торган дәвер. 

Икенче дәвер – руслар Казан ханлыгын бетереп, бу тирәләрдәге татарлар арасына 

провославие җиһангирлеген үткәрү юлында, татар авылларын таратып, ул авыл урынына 

урыс утырту, татарларны чукындыру, татарлар өстенә эшләнгән патшалар Русиясенең 

каты җәбер вә золым сәясәтен бөтен мәгънәсе белән иҗра[43] иткән караңгылык дәвере. 

Менә шул дәвердә икенче нәсел (63) буларак Баллыкүлгә Тәтеш өязеннән татарлар күчеп 

килеп утыралар. Баллыкүлдә минем белән мөсәхәбәдә булган, бабалар, гомумән, ул 

авылда мин күргән кешеләр, ире һәм хатыны, озын буйлы, мәхәбәт кыяфәтле, үткен кара 

күзле, төреклек каны, төреклекнең җисмәне җәһәттән булган бик күп хосусиятләрен 

саклап калган кешеләр иде. 

“Әгәр боларга яхшы мәктәп тәрбиясе бирелгән булса, боларның эченнән уйламаган 

эшлекле адәмнәр чыккан булыр иде,” - дигән фикергә килдем. 

Бу авылның Баллыкүл дип аталуы турында минем белән мөсәхәбәдә булган картлар 

түбәндәге мәгълүматны сөйләделәр. Алар әйтәләр: иске заманнарда бу урын кап-кара 

калын урман, имәнлек икән. Имән агачлары әнә авылыбызның эчендәге күлгә егылып 

үсәләр икән. Ул заманда калын имәннәрдә умарта кортлары, ил булып, бал җыялар икән. 

Хәтта ул заманда, урманга умарта куеп, умарталык асрарга да хәҗәт юк икән. Кирәк 

вакытта халык шул имәннәрдән генә балны алып файдалана икән. 

Менә шундый умарта кортлы калын бер имән, каты искән (64) бер җил белән әлеге безнең 

менә шушы күл өстенә ауган (бу күл әле дә бар, Баллыкүл халкы, шуның суын эчеп, көн 

итә). Имән эчендә бик зур ил, бал җыйган, төбеннән очына кадәр бал белән тулган булган. 

Имән күлгә аугач, аның эчендәге балы агып күлгә чыккан. Халык шул суны эчкәннән соң: 

“Бу күл – баллы күл икән,” – дигәннәр була. Шуның соңында бу авылны Баллыкүл дип 

атаганнар була. Бу авылдан берничә йорт аерылып чыгып, Яңа Баллыкүл дип атаганнар,” 

– ди. 
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Шуннан соң мин Яңа Баллы күлгә якын шәһәр хәрабәсе хакында сораштым. Иске 

Баллыкүл кешеләре ул турыда миңа түбәндәге мәгълүматны бирделәр. 

“Яңа Баллыкүл янындагы Кала өсте (шәһәр хәрабәсе) Нократ исемле урыс авылының 

басуында. Моннан унбиш еллар алда әле ул кала урыны чирәм булып тора иде. Анда 

тәртип белән утыртылган бик күп алмагачлар бар иде. Бу алмагачлар әче алмагачлар 

түгел, баг алмагачларыннан бозылган татлы алмагачлар иде. Бу каланы: “Шәһри Болгар 

заманында бер ханның крепосте булган”, - дип сөйлиләр. - Хан үзе дә шушы шәһәрдә 

торган, аның шәһәреннән Янбактыга (65) юл булган”, -диләр. Ул урыннан мөселманча 

язулы әзһәре[44] тәнкәләр табыла иде. Анда чүлмәк ташлары да бик күп. Соңгы вакытта 

инде Нократ урыслары бу кала өстен сукалап, җир иттеләр. Алмагачларын кискәләделәр. 

Кайберләре үзләре корыды. 1912 нче елда хөкүмәт акчасы белән күлләр казылганда, бу 

каланың чокыры күмдерелде. Аның чокырын күмгәндә, байтак иске әйберләр тапканнар 

иде. Инде алар кайдадыр? Белгән кеше юк. Бәлки Нократ урысларында әле дә бардыр,” - 

диделәр. Бу кала урыны иске Баллыкүлдән өч чакрым ераклыкта булган.[45] 

Иске Баллыкүл авылында мин Самат мулланың хосусый китапханәсендәге кулъязмаларны 

тәфтиш иттем. Бу авылда берничә кулъязма таптым. Алар турында мәгълүмат Спас 

кантонына булган йөреш хатирәләренең ахырында булыр. 

(71) Июньнең унөчендә, көндезге сәгать беренче яртыда Иске Баллыкүл авылыннан 

Янбакты авылына чыгып киттем. 

Янбакты авылына барганда 

Янбакты авылына барганда, Урта Салман аркылы чыгып барырга туры килә. Урта 

Салманның бер өлеше – урыс, бер өлеше – мөселман. Янбактыга барганда (бу олы юл 

Спаска да бара) Урта Салманның урыс кысмын[46] үтеп чыгыла. Урыс урамы буйлап 

барганда, ызбасының алдына чыгып утырган бер карт урысны күреп, мин аңа баштагы 

шапканы алып: 

-Бабай, исәнме! – дидем. 

Ул да, башындагы тубал кебек бүреген алып, миңа: 

-Исәнме! – диде. 

Бу урыстан мин: 

-Бабай, син ничә яшьтә? – дидем. 

-Батюшка инде, яшем бар, восьмой десяток, – диде. 

Карт урыс ватылган булса да, аның башы таза, хәтере яхшыга охшый. Исемен сорагач, ул 

миңа: 

-Минем исемем – Иван, - диде. 

Мин дә руска: 

-Сез ник болай таркау булып утыргансыз? – дидем. 

Ул: 

-Без борында алпавытның коллары булганбыз, безгә алпавыт шулай утырырга кушкан. Ул 

заманда алпавыт нәрсә теләсә, шул булган бит, – диде. 
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-Соң сез монда ничек татарлар белән катнаш утыргансыз? - дидем. 

Бабай: 

(72) -Әүвәле монда татарлар гына булган диләр, ничектер безнең бабай бу урынга килеп 

утырган да, крестьяннары да шунда күчкән, – диде. 

-Бабай, син бу тирәдә шәһәр хәрабәләре белмисеңме? – дидем. 

Ул: 

-Әнә безнең авылдан алты чакрым чамасы Яңа Баллыкүл дигән татар авылы янында бер 

шәһәр урыны бар. Шуны беләм, – диде. 

-Анда соң кемнәр торган икән, ул нинди шәһәр урыны булды икән? – дигәч: 

-Әйтәләр, анда татар ханы торган. Әле аның бакчалары да исән булган, күптән түгел генә 

әле мин аннан узганда, бик күп алма агачлары күргән идем, ул алма агачларын: “Татар 

ханының бакчасында үскән алмагачлар”, - дип сөйлиләр, ул җир чирәм иде. Әле соңгы 

ялларда инде аны Нократ мужиклары сукаладылар, ул урып басу булды. Урыслар бит бу 

җиргә Иван Васильевич Грозный Казан ханлыгын алгач кына килгәннәр, – диде. – Борын 

монда татарлар гына, урыслар булмаган, - диде бабай Иван. 

Мин шуннан соң Янбакты авылына таба киттем. Июнь аеның унөчендә көндез сәгать өчтә 

Янбакты авылына килеп чыктым. 

(73) Янбакты авылында. 

Янбакты авылында мин Хафиз Галиев йортына туктадым. Моннан берничә вакытлар алда 

минем анкетама җавап итеп Янбакты авылының тарихи яклары турында Хафиз Галиев 

байтак нәрсәләр язганга күрә, мин ул язганнарны үзем тикшереп чыгарга тиеш идем. 

Янбактыда тикшерү планы түбәндә язылган тәртип белән булды: 

1-Каратарихка оста булган зур яшьле картлар белән мөсәхәбәләр ясау. 

2-Каберстаннарны вә андагы кабер ташларын тикшерү. 

3-Кулъязмаларны тикшерү. 

Янбакты авылы өч мәхәлләле зур гына бер мөселман авылы. Янбакты авылы чокыр 

урынга утырган. Аларның эчә торган сулары күл суы гына. Анда елга акмый. Елга сулары 

кибеп, комлык коры чокыр булып калган. Аларның кәсепләре игенчелек һәм юлчыларга 

чәй эчерү (олы юл өсте фатир җибәрәләр). Янбакты авылында өйләр икешәр катлы, тимер 

түбәле. Карап торырга бай гына авыл. Ләкин авылда юньле мәктәп юк. Халык фикри 

яктан яхшы ук түбән (74) торганга охшый. Элгәре заманнарда кадими мәдрәсәләрдә укып 

килгән агайлар байтак булган. Бу авылда мужик кулында да байтак кулъязмалар күрергә 

туры килде. 

Янбактыда мөсәхәбә өчен шул авылның имамы – Гали мулладан башка 

мәгъкуль[47] кеше табылмады. 

  

Гали мулла белән мөсәхәбә. 
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Гали мулла – Янбакты авылында туган, нәсел нәселдән Янбакты кешесе. Үзе инде туксан 

ике яшендә. Әле сәламәт, зиһене саф, бик яхшы эшли, аның хатере дә яхшы, каратарихны 

ата-бабаларыннан күп ишетеп калган бер карт кеше. Тик аның күзләре генә зәгыйфь. 

Гали мулла сөйли: “Безнең Янбакты авылы – Шәһри Болгардан килеп утырган Янбакты 

бабайның нәселеннән үрчегән бер авыл. Бабайларның сөйләүләренә караганда, Янбакты 

бабайдан бирле килә торган безнең шәҗәребез дә булырга тиеш иде. Ул булган да, фәкать 

аны кемгәдер биргәнннәр. Бәлки чынлап тикшерсәң әле, аның икенче бер нөсхәсе авылдан 

да табылыр, җай белән карарбыз. Табылса, соңыннан да сезгә җибәрербез,” – ди. (75) 

Гали мулла сүзен дәвам итеп сөйли: “Безнең Янбакты баба сау заманда, Болгардан, 

Биләрдән аңа, Зиардан галим кешеләр, шәехләр килә булганнар. Ул заманда Биләрдән 

Янбактыга, Янбактыдан Ширбәтлегә, аннан Болгарга йөри торган юл булганын сөйли. 

Янбакты авылыннан Баллыкүлгә дәме, хан шәһәренә, аннан Ташбилге авылына урман 

эченнән дошманнарга мәгълүм булмаган, яшерен юл булган. Болгар иленә яу чабу 

куркынычы булганда, әнә шушы урман эчендәге яшерен юлдан йөреп, шәһри Болгарга, 

Биләргә хәбәр итә булганнар. Бу юл тар, бары атка атланып кына яки җәяү генә йөрерлек 

булган. Кайсы чакларда Шәһри Болгардан Мөслим бабага зиярәткә килеп, аннан Гарәми 

хан шәһәренә (Баллыкүлгә), аннан Янбактыга, аннан Болгарга йөри булганнар. 

“Безнең авылыбызның җәнүб ягындагы “Ташбилге газизләре өсте” дип йөртелә торган 

каберстанда күмелгән Галәмәи Дивани, Шәех Хосурави дигән олуг затлар шәһри 

Болгардан чыгып, Биләргә барышлый Янбакты баба янына зиярәткә дип кереп, Ходаның 

тәгъдире белән әҗәл ирешеп, шунда вакыт итеп калган газизләр,” - дип сөйли торганнар 

иде. Гарәми хан, (76) Шәех Хосурави, Галәмәи Диваниның мин сөйләгән кыскача 

тарихларын миңа Равил хәзрәт сөйләгән иде. Равил хәзрәткә инде, исән булса, бер йөз 

егерме биш яшь булыр иде. Равил хәзрәт Иске Баллыкүл имамы буларак гомер итеп, вафат 

иткән кеше.”[48] 

Гали мулла әйтә: “Безнең “Ташбилге газизләре өсте” дип йөртелә торган иске 

каберстандагы ташлар арасыннан әнә теге Галәмәи Дивани белән Шәех Хосравиның дә 

кабер ташлары бар, диеп сөйлиләр иде. Һәм аны укыйлар иде. Без кечкенә чакларда, анда 

таш бик күп иде. Хәзер инде кемнәрнең ташлары бардыр. Минем күзем зәгыйфьрәк 

булганга, андый иске язуларны укыганым юк. Аны бит бик тикшереп, җентекләп укырга 

кирәк. Минем күзем аңа ярап бетми. 

(77) Элек-электән шулай андый эшләр белән маташмагач, аны бит тиз генә танып та 

булмый. Әле монда Янбакты бабай янына Шәһри Болгардан зиярәткә килгәч, Галәмәи 

Дивани, Шәех Хосрави икдәве вафат булып калганнар,” – дип сөйләнде. - Болар шулай 

булган. Моңа дәлил дә бар. Менә безнең Янбакты халкы, яңгыр булмаган заманнарда яки 

бәйрәм вакытларында, авылдан зиратка чыкканда, иң алда, бик иске каберстан дип әвәле 

Галәмәи Дивани, Шәех Хосрави күмелгән, Ташбилге авылына бара торган олуг юлның 

сул тарафындагы иске каберстанны зиярәт итәләр. Халык телендә: “Янбакты баба Галәмәи 

Дивани белән Шәех Хосравидән соң вафат иткән,” - дип йөртелә. Шуның өчен Янбакты 

бабага зиярәт итү соңга калдырыла,” – ди. – Әле без кечкенә чакларда, - ди Гали мулла, - 

Янбакты бабага зиярәткә килгән кешеләр, аның кабере өстенә куелган кабер ташының 

язуын бик җиңел укыйлар, хәтта байтак кешеләр күчереп тә алалар иде. Инде бу елларда, 

хәер, мин Янбакты бабаның кабер ташының язуын караганым юк, ничектер, менә сез 

үзегез аны тикшерерсез, укырсыз инде.” 

https://eu.spb.ru/#_ftn48
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Янбакты авылындагы кулъязмалар һәм Янбакты (78) авылының тарихы хакында Гали 

мулла түбәндәге мәгълүматларны бирде. Ул әйтте: “Кулъязмалар безнең үзебездә элек-

электән бик күп иде. Минем кече улым Зәки мулла, муллалыгын ташлагач, аның хатыны 

ул кулъязмларны анда-монда таратып, әрәм-шәрәм итеп бетерде. Хәтта калын иске язма 

китапларның кәгазьләрен ертып алып, түбә, түшәмгә, өй диварларына ябыштырган. 

Үземнең күзем зәгыйфь булгач, китап моталәга[49] кылу белән күп шөгыльләнә алмадым. 

Әнә шулай таралып бетте алар. Безнең авылыбызда гавам[50] халкында да элек-электән 

уку-язу белән шөгыльләнүче кешеләр булып килгән. Алар кулында да байтак язган 

нәрсәләр булырга тиеш иде. Әле,” - ди Гали мулла, - безнең Янбакты авылының тарихы 

бар иде. Ул тарих китабы һәфтияк калынлыгында, кәгазе зәңгәр төстә, калын, язуы да ... 

хатты иде. Бу тарих китабы минем мөәззинем – Шәфи агай – кулында иде. Шәфи агай – 

иске нәсел кешесе. Шәфинең атасы Шаһбан булган. Аның атасы, бабасы – барысы да 

шулай укымышлы кеше булып килгәннәр. Аларның ике йөз елдан артык тарихлары 

мәгълүм иде. (79) Менә шушы минем мөәззинем Шәфи, агай булгач, аның улы - 

Мөбәрәкша алпар вә мөгәллим булып торды. Инде ул Мөбәрәкша ачлык елны вафат 

булды. Аның тарихы кайдадыр, мин аны ачык белмим. Аның кулында ата-бабаларыннан 

калган башка кулъязма китаплар да күп иде. Ул егеттә Хисаметдин Мөслиминең 

“Тәварихы Болгария” исемле китабы да калган иде, алар инде кайдадыр, мин анысын белә 

алмыйм,” – ди.[51] 

Гали мулла әйтә: “Минем мөәззин Шәфи агайның кулындагы иске тарих китабында 

югарыда мин сөйләгән Галәмәи Дивани, Шәех Хосрави шәһри Болгардан чыгып, Биләр 

шәһәренә барышлый Янбакты бабай янына зиярәткә кергәндә, вафат булып күмелеп 

калганнары хакында; Янбакты (80) авылыннан Гарәми хан шәһәренә, аннан Ташбилгегә 

урман эченнән атка атланып кына йөри торган дошманнар белми торган яшерен юл 

булганлыгы; аннан башка бик күп тарихи вакыйгалар анда бар иде. Әгәр дә сез аны 

тапсагыз, ул тарихи китапны безгә дә бер укып чыксагыз, яхшы булыр иде. Мин әле сүз 

арасында шунда әйтеп китим: мин Тәтеш кантоны Кариле авылында биш ел мулла булып 

тордым. Кариле авылында бездән күп алда Баһадиршаһ хәзрәт булган. Баһадиршаһ хәзрәт 

Казанда Закир хәзрәт дип мәгъруф[52] булган Закир хәзрәтнең атасы була инде. 

Баһадиршаһ хәзрәт озак гомер итеп, туксаннарга җитеп вафат булган. Менә Баһадиршаһ 

хәзрәтнең бик күп язган китаплары бар иде. Үзеннән соң аның бөтен әйберләрен Лаеш 

өязенә Күгәрченгә алып киттеләр дип беләм. Бәлки күгәрчен авылында Мөхәммәдҗан 

мулланың улы Сөнгатулланың балалары бардыр әле. Сөнгатулла мужик булып калган 

бугай. Әнә шунда кулъязмалар да булса, гаҗәп түгел. Шуннан (81) белешергә мөмкин,” - 

ди. 

Гали мулла сүзен дәвам итеп, әйтә: “Безнең атабыз, мәрхүм, әйтә торган иде: “Янбакты 

кешеләре, Казан ханлыгы заманасында, Казанга бик аралашып йөргәннәр. Казан ханлыгы 

заманасында, Касыйм шәех дигән мәшһүр шәех Янбакты кешесе булган. Казанда әле дә 

халык каршында Касыйм шәехе дип йөртелә торган мәгъруф шәех, әнә ул безнең 

Янбактыдан Казанга килгән кеше.[53] Казан шәһәреннән Янбактыга, Янбактыдан Казан 

шәһәренә сәүдәгәрләр барып, килеп йөргәннәр, безнең бу якта кыйммәтле җәнлекләр 

чыккан. Моннан бик күп чикләвек чыккан, әнә бездән ерак түгел мөселман авылы Киектән 

(ул заманда мөселман авылы булган бу як) Буш, Кәшәй, Ямькә - Тыпрым (хәзерге 

Әнҗәрәнең иске урыны), Әҗмәр авылларыннан, (82) Актачи суыннан, Иске Камадан бик 

күп сусар, шундагы урманнардан бик күп тиен аулаганнар. Менә монда җәнлекләр әүвәле 
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шәһри Болгарга, аннан соң Казан шәһәренә озатылып, безнең бу җирдәге халык шуның 

белән кәсеп итеп торган. Бу якта әүвәл заманда җир-суга бик иркенлек булып, халык мал-

туар бик күп асраган. Моннан Казанга аяклы мал да бик күп озатылган. 

Әле безнең бу якларда, без кечкенә вакытларда да, җир-суга муллык иде. Янбакты 

авылының җире борын заманда тугыз чакрым озынлыгында җәнүби гарбигә таба озаеп 

сузылган булган. Янбактының кырын урыслар тартып алып шул урынга авыл булып 

килеп утырганнар. Хәзерендә Янбактының җирендә Горький исемле урыс авылы утыра. 

Бу урыс авылын Янбухтинский Горький дип йөртәләр. Бу яңа авылларның барысы да буш 

җирләргә чыга бардылар. Безнең бу якта элек-электән җиргә киңлек булган. Моннан ике 

йөз еллар алда әле бик күп авыллар (83) урнашырлык урманнар, басулар бөтенләй буш 

ятканнар. Әүвәле урыслар шундый буш басуларга килеп утырганнар. Аннан соң чуаш 

халкы, мөселманнарны кыса-кыса, авылларыннан куып, татар авылларына килеп 

утырганнар. Татарлар урысның җәбер-золымына чыгыш итә алмый, авылларын ташлап 

качканнар. Әнә бу Чат, Буш, Кәшәй, Тыбрым=Ямкә, Актачи суы буендагы мөселман 

авыллары – аларны шул урыслар көчләп, мал-туарларын талап, күбесен үзләрен үтереп, 

шул авылларга килеп утырганнар. Мәскәү безнең Казан ханлыгына төрле җинаять белән 

гаепләнгән, эштән чыккан урысларны сөргенгә җибәргән. Әнә шушы сөргенгә килгән 

җинаятьче урыслар безнең мондагы мөселманга бигрәк тә каһәр иткәннәр. Безнең әби-

бабайлар урыслардан сөйләп бетергесез золым-җәберләрне күргәннәр инде. Безнең 

бабайларның башыннан сөйләп бетергесез кайгылы хәлләр кичкәннәр, урыс патшалары, 

урыслар безгә эт күрмәгәнне күрсәткәннәр, без урыстан күпне күргән инде.” 

Мин Гали мулладан: “Менә мондый урысларның җәбер-золымнары турында язылып 

калган хатирәләр (84) юкмы? Бу бит булырга тиеш иде,” – дип сорадым. Гали мулла 

җавабында әйтте: “Патшалар заманында бит без үзебезгә килгән хатларны да яндыра-

яндыра йөдәп бетә торган идек. Әле үзең дә хәтерли булырсың: татарларның аңлыларына 

иске хөкүмәт ничек карыйдыр иде. Нинди тентүләр, нинди куркыныч хәлләр булып 

уздылар. Кемнәрне һичбер гаепсез сөргенгә җибәрмәделәр? Галимҗан хәзрәт Баруди вә 

аның иптәшләре Архангельскийга ни өчен җибәрелделәр? Әнә шундый кысынкылык 

заманнарында, безнең муллалар бездән әллә ничаклы хатлар, әллә ничаклы хатирәләр, 

кулъязмалар яндырдылар. Менә шунда алар беткәннәр инде. Бәлки бардыр да, хәзерендә 

дә чыгарырга курка торганнардыр,” - ди. 

Шуннан соң Гали мулла үзенең Габденнасыйр ага Исмәгыйль улыннан ишеткән түбәндәге 

сүзләрне сөйли. Ул әйтә: “Минем атам мәрхүм Габденнасыйр әйтә торган иде: “Безнең 

Янбакты бабайның Алтынбикә исемле кызы булган. Ул үзенең кызын Ташбилге Мөслим 

бабаның улына биргән. Ул заманда Янбактыдан Ташбилгегә бары коры кара урман 

эченнән, Гарәми хан шәһәре аркылы сукмак кына булган. Шул сукмактан атка иярләп 

атланып йөри булганнар,” - ди торган иде. Ул әйтә торган иде (әле сөйли торгач, хәтеремә 

килде) : “Шәһри Болгардан Янбактыга юл булган, Янбактыдан Күрнәле урынындагы 

шәһәргә барганнар, аннан соң Биләр шәһәренә киткәннәр. Безнең Янбакты авылы 

заманында “Мирхәлә = станция” булган, ди. Безнең Янбактының җәнүб-гарби ягында 

киләк бар. Әле дә ул киләкнең агачлары бар, әнә шушы киләк урынында бер шәһәр 

хәрабәсе булган. Шуннан әйберләр табылган, ул заманда чүлмәк ташлары да күп икән. 

Безнең Янбакты халкы Чәй суын авылдан читтә, басуда озын күл, бик зур күл, моның суы 

бер дә бозылмый, суы да тәмле, яхшы су. Менә шушы озын күлнең янында бик күп 

чүлмәк ташлары табыла. Шул тирәдә сука сукалаганда кеше башы, кеше сөякләре чыккан. 
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Бу урында, борын заманда, авыл булып яшәгәннәр булырга кирәк. Безнең Янбакты 

авылыннан элекке заманнарда бик күп “орчык башы” дип йөртелә торган (86), уртасы 

тишекле, түгәрәк чүлмәк ташыннан ясалган, таш тәгәрмәчләр табыла булган. Бу орчык 

башларын халык ул заманның шут төймәсе булган икән дип сөйли торганнар иде,” - ди 

Гали мулла. 

Гали мулла моннан соң шәһри Болгарга халыкның зиярәткә йөрүләре мәсьәләсенә күчеп, 

түбәндәге мәгълүматларны бирә. Ул әйтә: “Безнең бу яктан гына түгел, шәһри Болгарга 

Сибирьядан, Әстерханнан, Мәскәү, Петербург якларыннан, хәтта Польша 

мөселманнарыннан да зиярәткә бик киләләр. Безнең бу якта, заман алышканга чаклы, 

һәрбер авылдан утызар-кырыгар олау булып, тәкәләр, сарыклар алып, мулла-

мөәззиннәрен үзләре белән утыртып, шәһри Болгарга бара торганнар иде.” 

Мин Гали мулладан халыкның шәһри Болгарны болай олылауларының, анда болай күп-

күп булып зиярәткә йөрүләренең сәбәбен белмисеңме?” - дип сорадым. 

Ул миңа болай дип җавап бирде: “Безнең (87) бит шәһри Болгар ханлыгы – бик зур 

патшалыгыбыз булган, ул заманнарда, бөтен дөньяга мәгълүм укымышлы халык булып, 

бәхетле яшәгәнбез. Шәри Болгардагы изге бабаларыбыз безне туры юлга – Ислам диненә 

кертеп калдырганнар. Алмас бабабыз турылыкны безгә күрсәтмәсә иде, без һаман да 

мәҗүсилектә калган булыр идек. Менә шуның өчен Шәһри Болгар - тегеләй дә безгә бик 

хөрмәтле шәһәр, шуның өстенә Ислам динен Алмас бабабыз шушы Шәһри Болгарда кабул 

иткән. Пәйгамбәр заманасында ук Шәһри Болгарга сәхәбәләр килгән, шәһри Болгарның 

туфрагында шөбһәсез, бүген дә бик күп изге җаннарның сөякләре ята, халык моны җаны, 

калебе, каны белән якын күрә. Яңадан минем колагыма чалынган иде: Алмас хан, Ислам 

динен кабул иткән көнне, шәһри Болгарда үзенең кул астындагы ханнарын җыеп, бик зур 

бәйрәм ясаган. Ул көнне Шәһри Болгарга бөтен зур шәһәрләрдән: Бүләр, Сувар, Кашан, 

Ашлы, Юкәтау, Кызлар шәһәреннән вә башка бик күп шәһәрләрдән, авыллардан хәтсез 

күп кеше шәһри Болгарга җыелган. Багдад (88) хәлифәсеннән килгән илчеләр, алар белән 

бергә килгән бик күп галимнәр ул көнне инде шәһри Болгарда булганнар. Бу зур көн 

әлбәттә халыкның күңеленә нык урнашып калган. Халык аны тиз генә оныта алмаган. 

Ислам кабул итү бәйрәме май аенда булган. Һәр елны бу олуг һәм изге көнне искә 

төшереп, шәһри Болгарда бәйрәм ителә булган. Халык хәзер инде ачык белмәсәләр дә, 

менә шушы ислам динен кабул итү бәйрәмен хәтерләп, Шәһри Болгарга зиярәткә баруны 

үзләренә изге гадәт иткәннәр икән. Минем колагыма шулай чалынган иде, моны халык 

шулай аңлый дип беләм,” – диде. 

Шуннан соң Гали мулла, Бизнә вакыйгасы хакында сөйли. Бизнәдә бер писарь малай 

патшаның приказын укып крестьяннарга аңлаткач, халык инде: “Без алпавытның коллары 

түгел икән. Инде без азат икәнбез,” - дип мәшһүр Бизнә вагыйгасы кузгала. Алпавыт 

начар, каты куллы кире урыс була. Ул бик күп гөнаһсыз үз крестьяннарының каны түгүгә 

сәбәпче булды,” - ди. Гали мулла үзенең сүзен: “Әнә безнең Янбакты авылының көньяк 

тарафында Яңасалы исемле бер урыс авылы бар, (89) бу авылны урыслар “Ирмак” дип 

йөртәләр. Менә бу Яңа Сала авылы борында татар авылы булып, монда бер татар 

түрәсенең имениясе булган диләр,” - дип тәмам итә. 

Гали мулла белән мөсәхәбә тәмам булгач, мин Янбакты авылының “Ташбилге газизләре 

өсте” һәм “Янбакты бабай өсте” дип йөртелә торган иске каберстандагы ташларны 

тикшердем. 
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Янбакты авылының каберстаннары турында гомуми бер изах. 

Янбакты авылы җәнүби-гарби тарафында, Ташбилгегә китә торган олуг юлның сул 

ягында, “Ташбилге өсте зиярәте” яки кыскача - “Ташбилге өсте” дип, кайбер кешеләр 

тарафыннан “Ташбилге газизләре өсте”, “Изгеләр өсте” дип йөртелә торган бер каберстан 

бар. Бу каберстанның “Ташбилге өсте”, “Ташбилге газизләре өсте” дип аталуының 

сәбәбен белүче кеше юк. Бу турыда туксан ике яшьлек Гали мулла да бернәрсә дә 

хәтерләми. Шуның өчен аның “Ташбилге өсте”, “Ташбилге газизләр өсте” дип аталуының 

сәбәбе мәгълүм булмыйча, әлегә ачык кала. 

(90-91) калды, бу битләр юк 

(92) булган. Каберстан өстендәге зур чокырларны Гали мулла: “Алар борын замандагы өй 

урыннары булырга кирәк, борын заманда үзләре торган өйләр янына мәетләрен күмә 

торган булганнар икән,” - дип сөйләде. 

Без, өчәүләп, “Янбакты баба кабере” дип йөртелә торган, тирәли чардуган белән 

әйләндереп алынган бер каберлек янына килеп туктадык. Шул вакытта Хәйретдин агай 

әйтә: “Безнең авылның Закир Исмәгыйль улының өен күтәргәндә нигезен казыдык. Шул 

чакта җир астыннан чи кирпеч белән коймалап, таза итеп эшләнгән бер ләхет чыкты 

(кабер), сөякләре бик саф, күмелү мөселманча иде. Койма эчендә кеше сөякләреннән 

башка һичбер нәрсә юк иде.” Хәйретдин агай тагы түбәндәге мәгълүматны сөйләде: “Мин 

үзем, түбән өемнең астын казыганда, берсе өстенә икенчесен каплап куйган ике агач табак 

тапкан идем, шуларның янында кечкенә таш чүлмәк тә бар иде,” - ди. Шул ук Хәйретдин 

агайның әйтүенә караганда, Янбакты авылының урамыннан (93) элегерәк чакларда 

мөселманча язулы акчалар да табылган. 

Хәйретдин агай әйтә: “1908 нче елда Мирза Исмәгыйль улы дигән шул авыл кешесе белән 

бакча артында әүен базы казыганда, җир асты юлы килеп чыккан иде. Бу җир асты юлы 

зур кеше кереп чүмәшеп утырырлык иркен. Коймалап ясалган иде. Үзе Янбакты бабайның 

зиратына таба сузылган иде. Инде хәзер ул урыннарны язгы су ашап, ярын ишеп бетерде. 

Аның урыны инде җимерелеп бетте,” - диде. 

Янбакты бабайның кабере өстендә бер таш бар. Аның зурлыгы менә болай: 

биеклеге - туфрактан очына чаклы биш сөям; 

киңлеге - өч чирек аршин; 

калынлыгы - дүрт сөям. 

Тәәссефкә каршы[54], ташның язуы тәмам беткән, бер сүзе дә танылмый. Бу таш турында 

безнең өченче иптәшебез Хәйретдин агай безгә түбәндәге мәгълүматны сөйләде: “Моннан 

егерме ел алдан, мин кечкенә малай вакытта, Әстерхан шәһәреннән бер укымышлы кеше 

килгән иде. Безнең өебез әнә шунда зиярәткә якын, - дип ул безгә өйләрен төртеп 

күрсәтте. - Мин (94) ул зират өстендә кеше күргәч: “Нинди кеше икән, кем икән?” - дип 

зиярәткә, Янбакты бабай өстенә таба килдем, ул шул вакытта миннән комган сорап алып, 

тәхәрәтләнде. Комган китергән өчен миңа ун тиенлек тәнкә бирде. Бу кеше 1916 нчы елны 

да килгән икән. Мин инде аны хәтерләдем. Бу ел 28 нче июльдә унҗиде ел була икән аңа. 

Менә шушы Әстерханнан килгән кеше (әлбәттә, миңа ул исемен әйтмәде, мин бит малай 

гына, ул мине санларлык түгел, шулай да мин бүгенге шикелле хәтерлим) миңа шуны 

әйтте: “Инде бу ташның язуы беткән икән, мин моннан алда бу зиратка килгән чакта, әле 
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аның язуы бик ачык таныла иде. Минем беренче тапкыр килүемә инде егерме ел була икән 

шул,” - диде. Димәк, бу Әстерхан кешесе, әүвәл тапкыр килүендә, Янбакты бабайның 

кабер ташын укыган, бәлки язуын да күчереп алгандыр. Билгеле инде, ул Әстерхан 

кешесендә булган, аның турында да беркемнән дә мәгълүмат алырга калмаган.” 

Шулай итеп, Янбакты бабайның кабер ташы сау-саләмәт, әмма гыйбарәсе, язуы (95) инде 

беткән. Хәйретдин агайның әйтүенә караганда, Әстерхан кешесенең берничә тапкыр килүе 

моннн 37 ел алда булган була. Кабер ташының язуы әнә шул чакта танылган була. 

Янбакты бабай каберенең өстендәге чардуганның икегә бүленеп куюының сәбәбен 

сорагач, болай диләр: “Кабер ташы Янбакты бабайның үз өстенә куелган, чардуганның 

кабер ташлы ягы Янбакты бабайның үзенең кабере. Әмма ташның гареб тарафы Янбакты 

бабайның хатынының кабере. Бу урында иске кабер, хосусан авылның беренче 

нигезләүчесе хөрмәтле бабасы белән әбисе күмелгәнлеген белдерү, һәркем шуны белеп, 

аларны хәтерләп, зиярәт кылсыннар өчен шулай икегә бүлеп чардуган корганнар,” - диләр. 

Янбакты бабай вә аның карчыгының өстендәге чардуган инде җимерелгән, аның 

рәшәткәләре череп каралган. Мин Хәйретдин агайга: “Авыл сәвите белән моны 

төзәттерегез, бу бер тарихи каберлек. Аны саклагыз, чардуганны төзәтмәсәгез, аның 

ташын да алып китәрләр, аннан соң Янбакты бабайның кабер урынында 

(96-97) бу битләр юк 

(98) Икенче ташның зурлыгы: 

биеклеге - 7 сөям; 

киңлеге - 3 сөям дә 2 вершок. 

Бу таш ләхеткә кадәр беркетелеп куелган   булырга кирәк, чөнки бик нык утырган. 

Болгари кабер ташларының ләхеткә кадәр беркетелеп куелганлыгын минем үземнең 

күргәнем бар. Таш төньягына таба арты белән бераз авышкан. Бу ташның да михрабында 

гадәттәгечә болгари кабер ташларында була торган сигез катлы бәдьян сурәте. 

Икенче ташның язуы менә шулай: 

Беренче юл: الكبير العلى هلل الحكم 

Икенче: حاجي اول اقبال اول ابراهيم 

Өченче: عليه هللا رحمه ى ى بلو 

Дүртенче: وفات واسعة رحمة 

Бишенче: ي يلطو 

шуннан соң танылмый. 

Бу каберлектә моннан башка да ташлар күп булганнар. Алар инде ватылып кисәкләре дә 

төрле урынга таралып, югалып, беткәннәр. Мин бу каберлектә шундый ташларның 

вакларын бик күп урында очраттым. Бер таш ватыгы очраттым, аның язуы калкытып 

язылган гаять (99) хуш хат. Теле - борынгы төрки кыпчак теле булырга кирәк. Бер-ике 

сүзе шуны күрсәтә иде. Янбакты халкы бу каберлеккә яңадан мәетләрен күмә башлаганга 

күрә, күмелгән мәетләренә билге итеп теге борынгы кабер ташларының ватылган 

кисәкләрен ишеп куялар икән. Менә шуның өчен теге борынгы кабер ташлары әүвәле 

ватылганнар, аннан соң халык тарафыннан яңа вафат булган якыннарының күмелгән 
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каберлеген күрсәтеп тора торган билге итеп, аларның өстенә этеп куя торган булганнар. 

Бу хәл иске кабер ташларының тәләф[55] булып бетүләренә сәбәп булган. 

Каберлекнең зурлыгы: 

гарептән шәрыкъкә: йөз сажин чамасы; 

җәнүбтән шимәлгә: сиксән сажин чамасы тәхин иттем. 

Каберлекнең өсте чирәм белән капланган, чардуганнары рәшәткә булып, инде алар 

искергәннәр. 

Июньнең 14ендә, иртә белән сәгать сигездә Хафиз Галиев белән бергә Янбакты 

авылыннан татар Такталысына барырга юлга чыктык. Хафиз Галиев Спас кантонының 

миңа йөрергә тиешле булган авыллары, аларның хәлләре һәм имамнары белән таныш, 

ачык фикерле, (100) гыйлемне сөя торган бер кеше булганга, аның минем бу сәфәремдә 

юлдаш булучылыгы миңа күп яклардан файда итте. Мин аны үземә иптәш итеп алдым, 

эшемә дә булышчы хәзерләдем. Ул бер дә иренмәде, минем белән кабер ташлары янында 

көн буена утырды. Ташларны турайту, ташларны тазарту кебек эшләрне, хәтта кайбер 

вакытларда язуларын уку эшләрендә миңа булышлык иткәләде. Аның бу хезмәтләре өчен 

мин аңа чын күңелдән рәхмәтләр укырга бурычлымын. Шуның өстенә Хафиз Галиев, аты 

белән йөргәнем өчен дә, бары ат азыгы хакы гына алды. Без аның белән байтак авылларны 

йөреп чыктык. 

IV – Татар Такталысында. 

Без Татар Такталы авылында озак тормадык. Анда Такталының муллласына туктап, бераз 

ат ашаттык, чәй эчтек. Без Такталы мулласыннан үзенең мәхәлләсендәге зур яшьле, 

каратарихны белүче, аңлы ике картны чакыруын үтендек. Мулла безнең үтенечебезне 

кабул итеп, Зариф Хәсән улы, Гыйлметдин Гыйниятулла улы дигән ике карт агайларны 

чакыртып китерде. Бу ике агай минем белән мөсәхәбәләрендә (101) түбәндә язылачак 

мәгълүматларны миңа хәбәр иттеләр. Алар әйтәләр: “Безнең Такталы авылы халкы төп 

шәһри Болгардан күчеп килеп утырган халыкларның нәселләреннән үрчегәннәр. Менә бу 

иске нәселгә Тәтеш өязеннән күчеп килеп, икенче бер нәсел кушылган да, хәзерге Такталы 

авылы килеп чыккан,” - диләр. Такталы авылының кешеләре шәһри Болгарны бик якын 

күреп сөйлиләр. Алар үзләренең, бөтен авыл кешеләре бергә җыелып, мулла-мөәззиннәре 

белән бергә тәкәләр, сарыклар алып зур җәмәгать булып, шәһри Болгарга баруларын 

шатланып сөйлиләр. Анда алар тәкәләр, сарыклар чалып фәкыйрьләрне ашата торган 

булганнар. Тиреләрен мулла, мөәззингә биргәннәр. 

“Ник соң алар күп булып шәһри Болгарга баралар иде? Ник Биләргә яки Суарга 

бармыйлар иде?” – дип сорадым. Алар миңа болай җавап бирделәр: “Безнең халык 

телендә: “Шәһри Болгарга май-июнь айларында бару гадәте Болгар ханы заманыннан 

калган,” - дип сөйлиләр. Хан хәзрәтләренең кушуы буенча ул инде шулай яхшы гадәт 

булып калган. Шәһри Болгарда бит Пәйгамбәрнең үзенең заманасында килеп, вафат иткән 

изге сәхәбәләренең (102) каберләре бар. Шәһри Болгарда дин Исламны безгә башлап 

кабул иттергән изге хан бабабызның кабере дә бар. Без инде шуларны истә тотып, 

сагынып, аларның рухларына Коръән укып, дога кылу, үзебезнең бәхетле 

заманнарыбызны искә төшереп, юану өчен барабыз. Кайбер картлар: “Шәһри Болгар ханы 

Ислам динен җәй көне май числосы чорында кабул иткән икән. Әнә шул изге көнне һәр 

елны шәһри Болгарда ханнар зур бәйрәм итә булганнар. Безнең зиярәткә баруыбыз 
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шуннан калган,” - дип әйтәләр иде. Бу картларның сүзләреннән аңлашылуына караганда, 

халыкның Шәһри Болгарга май-июнь айларында Ислам кабул итү бәйрәме хатирәсенең 

дәвамы итеп баралар икән.” 

Такталы авылы – фәкыйрь генә бер мөселман авылы. Халкы борынгы, тормышлары бик 

садә[56], авылда зур дәүләт булмаска кирәк. Авыл хуҗалык итүдә арттарак калганга 

охшый. Шулай да мулланың бик яхшы сыерлары, атлары бар. Аның сипаратлары да бар 

икән. 

Бу авылда артык мәгълүмат бирүче (103) кеше безгә очрамады. Тикшерерлек кулъязмалар 

да булмады. Иске каберстан ташлары да юк икән. Булып, беткәнме? Булмаганмы? Белүче, 

мәгълүмат бирүче булмады. Шул ук көнне Такталы авылыннан Гусиха исемле урыс 

авылы аркылы чыгып, Иске Йорткул авылына киттек. Йорткулда шул авылның мулласы 

Котбетдин Кыяметдин улы Шәкүров йортына туктадык. 

V – Иске Йорткул авылында 

Иске Йорткулдан безгә чәчәкле Ашараҗәгә китергә тиеш булганга күрә, бу авылда без 

озак тормаска карар кылдык. Котбетдин мулла белән сөйләшү вакытында, ул безгә 

Йорткул авылының шәһри Болгардан күчеп килеп утырган авыл икәнлеген сөйләде. Без 

барганда Йорткул кешеләренең урман кисү, урман ташу вакыты булганга, агайларны 

чакыртып мөсәхәбә ясый алмадык. 

Котбетдин мулланың бабасы - Шәкүр хәзрәт (Шәкүр ахун дип тә әйтәләр икән) ул Уфа 

шәһәрендә мәхкәмәи шәргыядә[57] казый булып торган кеше. Котбетдин мулла әйтә: 

“Безнең иске-искедән кулъязма китаплар булып килгән. Ләкин ул язма китаплар 

кизләүнең Хәсән (104) мәдүмендә калган булырга тиешле, чөнки Хәсән мәхдүмнең анасы 

Шәкүр ахунның кызы булган. Шәкүр ахуннан соң аның китаплары кызына, кызыннан 

Хәсән мәхдүмгә калган булырга тиеш,” – ди. Шул ук мулланың сөйләвенә караганда, Иске 

Йорткылның хәзерге мөәззине кулында да кулъязма китаплар булырга тиеш иде. Мин ул 

мөәдзингә барырга дип берәү аркылы белештердем, ләкин ул өйдә юк дип хәбәр бирделәр. 

Шуның өчен мөәззин кулындагы китапларны карый алмадым. 

Котбетдин мулланың бөтен язма китапларын мин карап тикшереп чыктым. 

Кулъязмаларының барсы да борынгы иске мәдрәсәләрдә дәреслек итеп язылган: 

Гәкайдуннә сафи, Мантыйк, фикх кебек кулъязмалар иде. 

Аның кулъязмалары арасында Кәтрүл хәкаик китабының ахрында түбәндәге җөмләләр 

язылган иде. Мин аннан гайнән[58] күчереп алдым. Аны монда язамын: (гарәпчә текст) 

(105) 

Кулъязма зәңгәр кәгазьдә зур кулда. Вершоктан артык калынлыкта, рәсми хаты – нәсих 

белән тәгълик арасында бер язу. 

Котбетдин мулланың кулъязмаларын тикшереп бетергәч, мин аның мәчетендәге таркау 

кәгазьләрен кереп тикшердем. Алар арасында әйтерлек әһәмиятле кулъязмалар күренмәде. 

Шуннан соң без, Хафиз Галиев белән, икәү атка утырып, Иске Рәҗәп авылына, “Сувар 

чәчәкле” аша баруны касд[59] кылып юлга чыгып киттек. Юлда туктап, Сувар шәһәренең 

хәрабәсе янына казылган, Сувар шәһәренең саклык ныгытмалары булган тирән чокырлы 

үрләрне, курганнарны тикшердек. Заманасында бөтен дөньяның һәр тарафыннан үткен, 

тырыш сәүдәгәрләрен үзенә тарткан борынгы Болгар дәүләтенең яхшы, данлыклы бер 
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шәһәре булган Сувар шәһәре инде үзенең кайчан да бер дөньяда яшәгәнлеген күрсәтеп 

тора торган тирән Чокырлы үрләрне гына күргәч хәйранларга каласың. Кайда Сувар 

шәһәренең гали[60] табигатьле борынгы, (106) көчле хәким төрекләре? Кайда андагы 

җәмигъ шәрифләр? Кайда аның гайрәтле гаскәрләре? Кайда аның һәртөрле кавемнең 

үткен сәүдәгәрләре белән кайнап торган базарлары? Кайда аның матур, бай мәдәни 

шәһәренең сарайлары, кәрван сарайлары, мәктәп, мәдрәсә һәм кырханәләре? Инде 

аларның берсе дә юк. Хәтта аларның көчле ханнарының дөньяда яшәгәнлеген, аларның 

гөләмәсенең бу дөньяда хаят сөргәнлеген, аларның сәүдәгәрләренең юмартлык, дөреслек 

белән эш иткәнлеген, һич булмаса, берәр сүз белән генә булса да, безгә аңлата торган 

кабер ташлары да безнең заманыбызга чаклы калмаган. Аларның иң соңгы хатирәләре 

булган кабер ташларында аларның хакимиятләрен, көч һәм күәтләрен, бай вә мәгъмүр 

шәһәрләрен талап, яндырып, аларның җир йөзеннән югалып китүләренә сәбәпче булган 

урыслар аларның иң соңгы хатирәләре булган кабер ташларын да үзләренең залим 

куллары белән ишек-бусагаларына салып тәхкыйрь итеп, юкка чыгарганнар. 

Дөньяның хәле шулай инде. Замана - көчле булган кавемнеке. Замана тартыш йорты, хаят 

- (107) көрәш мәйданы. Көрәштә кем өстен чыкса, аңа яшәргә хак бар. Көрәштә кем 

җиңелсә, аңа дөньяда яшәргә хак юк. Җиңелгән ул юкка чыга, җиңелмәү чараларын 

күзәтергә, җиңү чараларын һәрвакытта кулда тотарга кирәк. Әгәр дә яшик дисәк... 

Иске Йорткүл авылында 3 сәгать чамасы ял итеп, югарыда язылган хезмәтләрне үтәп, 

аннан соң Сувар шәһәре хәрабәсен карарга, мөселманнар шул ук исем белән атап йөртә 

торган урыс авылына җиттек. 

Сувар шәһәренең хәрабәсе өстендә. 

Борынгы Сувар шәһәренең урынында инде бүген зур гына бер урыс авылы утыра. 

Борынгы Сувар шәһәренең ныгытмалары, курганнары, үрләре кайсы урыннарда 

булганлыгын юлда безгә очраган урыслардан сораша бардык. Урыслар шәһәрнең 

хәрабәсен “турецкий городок” дип әйтәләр икән. Димәк, авыл халкының зиһеннәрендә бу 

шәһәрнең хәрабәсе чын хуҗаларның исемнәре белән дөрес аталып калган. Авыл урыслары 

бик иске вакытлардан бирле Идел (108) буе төркиләрен, ялгышмыйча, дөрес хәтерләп 

киләләр икән. Сувар шәһәренең берничә ныгытмалары бар икән. Безнең вакытыбыз аз 

булганлыктан, бу курганнарның барын да тәфсилле рәвештә тикшереп йөри алмадык. 

Шулай да Сувар шәһәренең бер-ике ныгытмаларын тикшердек. 

Сувар шәһәренең ныгытмаларында бик күп чүлмәк ташлары бар. Әмма аннан табылган 

иске нәрсәләрне, урыс авылына барып тикшереп, сорашып йөри алмадык. Сувар 

шәһәренең хәрабәсен карагач, аннан яңа Рәҗәп авылы аркылы Иске Рәҗәпкә киттек. Июнь 

14ендә (шул ук көнне) пәнҗешәмбе көн кич сәгать җидедә Иске Рәҗәп авылына килеп 

кердек. Яңа Рәҗәп белән Иске Рәҗәп авылындагы урманны бик мөшкеллек[61] белән генә 

кичтек. Урман эче гаять дәрәҗәдә пычырак, юлы соң дәрәҗәдә бозылган һәм тар иде. Без 

бу урманны бик читенлек белән бик куркыныч астында кичтек. Ул көнне без анда бер 

нәрсә дә эшли алмадык. Тик чәй янында гына Вафа хәзрәт (109) Мансуровтан вә аның 

угълы Мәхмүд әфәндедән кайбер нәрсәләр генә сорашкаладык. Болар турында үз 

нәүбәте[62] белән, мөсәхәбәләренең хисапларын язган чагында язылыр. 

VI - Иске Рәҗәп авылында. 
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Рәҗәп авылы - Спас кантонындагы иң зур авылларның берсе. Анда сигез мәчет, элекке 

мәктәп, базар бар. Моннан берничә еллар алда әле Рәҗәб авылы үзе (бер авыл булса да) 

волость булган. Анда кантор булган. Соңыннан авылга мәсариф[63] күп төшә дип, Рәҗәп 

халкы волостьне үз авылларыннан Суварга (борынгы Сувар шәһәренең хәрабәсе өстенә 

утырган урыс авылы) күчергәннәр. Инде хәзер Рәҗәптә волость идарәсе юк, тик аның 

бинасы гына тора. Рәҗәпнең шимал ягында яхшы гына зур кара урман бар. Шуның өчен 

бу авылда утынга, агачка кытлык түгел. Иске Рәҗәп халкының иң мәкъбүл[64] вә иң күп 

таралган кәсебе - “Рәҗәп арбасы” дип йөртелә торган, гаять нәфис вә гүзәл итеп эшләнгән 

арба ясау. Спас кантонының халкы - урысы, татары дип әйтерлек барысы да - (110) Рәҗәп 

арбасын тырантас урынына кунакка, базарга, Сабан туена барганда гына җигәләр. Бу арба 

чыннан да, бик пөхтә һәм матур итеп эшләнгән була. 

Рәҗәп авылында иске-искедән мәдрәсәләр булып килгән. Әле анда моннан егерме биш 

еллар алдан гына Әхмәдсәгыйрь хәзрәтнең бер мәдрәсәсе бар иде. Һәр елны ул мәдрәсәдә 

Спас контонының һәр тарафыннан бер-ике йөз шәкерт җыелып укыйлар иде. 

Рәҗәп авылының халкы иске-искедән умартачылык белән дә шөгыльләнеп киләләр, 

аларның авылына урманның якын булучылыгы аларны бу кәсепкә савык[65] иткән 

булырга кирәк. Моннан берничә еллар алда Рәҗәп авылының уртасында берничә су 

тегермәннәре дә булган. Хәзер инде ул тегермәннәр беткәннәр, бары аларның буа 

урыннары гына калган. Рәҗәп авылында өйләр-каралтылар матур гына эшләнгәннәр. Бу 

авыл тук кына, борынгылыгын югалтмаган бай бер татар авылы булып күңелгә урнашып 

кала. Халкы да (111) инсафлы гына күренә. Бу авылда миңа чибәр генә аңлы, төпле 

егетләр шактый очрадылар. Рәҗәптә киләчәктә укытучылар хәзерли торган бер 

тәгълим[66] тәрбия мәктәбе, бер һөнәр мәктәбе, дүрттән ким булмаган 

ибтидаи[67] мәктәпләр булырга тиешле. Мөмкин булганда, бу авылга бакчачылык, 

умартачылык, хайван асраучылык курслары ачылып, халыкны фән юлы белән бу 

кәсепләргә, мөтәхәссис[68] итәргә тырышырга кирәк иде. Киләчәктә Татарстан 

җөмһүриятенең бер шәһәре булып майданга чыгучы авыл, шөбһәсез, Спас контонында 

Иске Рәҗәп авылы булырга тиеш. 

Иске Рәҗәп авылынды эш планы: 

 Каратарихка оста зур яшьле агайлар белән мөсәхәбә. 

 Иске каберстаннарны тикшерү. 

 Рәҗәп якынында булган калалар өстен тикшерү. 

 Кулъязмаларны тикшереп, карап чыгу. 

 Иске Рәҗәп авылында моңа кадәр табылып килгән иске әсәрләр хакында бер йомгак 

ясау. 

(112) Минем анкетама җавап язучы кеше, Рәҗәп авылының Вафа хәзрәт Мансуровның, 

каратарихка осталыгын әйтеп язган иде. Миңа Казанда да Вафа хәзрәт Мансуровның 

тарих гыйлеменә әһәмият бирүче бер кеше икәнлеген сөйләгәннәр иде. Шуның өстенә ул 

Мәрҗәни хәзрәтләренең якын шәкертләреннән икән. Ул Мәрҗәни хәзрәтләренең 

“Мөстәфәдел әхбәр”ен акка күчергән вә башка шундый язу-сызу эшендә Мәрҗәнигә 

булышлык күрсәткән икән. Бу турыда миңа Казанда Шәһәр Шәреф тә сөйләгән иде. 

Мәрҗәнинең терҗемәи хәлендә Вафа хәзрәт хакында язылган булса кирәк. Мин ул 
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китапны моннан берничә еллар алда тәкрар[69] укыган идем. Инде хәтеремдә калмаган, 

шуның өчен мин Иске Рәҗәпкә барганда, Вафа хәзрәт Мансуров белән мөсәхәбә итүне 

үземнең эш планыма керткән идем. 

I - Вафа хәзрәт Мансуров белән Мөсәхәбә. 

Вафа хәзрәт инде җитмеш яшьтән узган бер карт хәзрәт икән. Ул инде шактый какшаган, 

аның хатирәсе дә зәгыйфьләнгәнгә охшый. Аннан җавап алу да байтак читен. Аның 

күзләре дә (113) зәгыйфьләнгән. Ул инде чын мәгънәсе белән картайган бер кеше. Шулай 

да ул, сөйләгәндә, бик фикерләп, уйлап, үзе нык белгән, үзенең каршында дөреслегенә 

игътикад ителгән мәгълүматлардан гына хәбәр бирә. Шөбхәле әйберләрне ул бер дә 

сөйләми. Ул сүзне бик басынкы итеп, җайлап кына сөйли. 

Иске Рәҗәп авылы вә аның төзелүе хакында Вафа хәзрәт Мансуров болай сөйли. Ул әйтә: 

“Безнең Иске Рәҗәб авылы – бик иске авыл. Безнең Рәҗәп бабабыз шәһри Болгардан 

килеп, бу урынга утырган, Рәҗәп авылын нигезләгән, тәэсис[70] иткән.” 

Вафа хәзрәт әйтә: “Безнең авылыбызга, сәламәт вакытында, Мәрҗәни хәзрәт килгән иде. 

Ул, безнең иске каберстандагы вә “Ташбилге газизләре өсте” дип йөртелә торган иске 

каберстандагы ташларны укыды. Рәҗәпнең корылуы хакында Мәрҗәни: “Җиде йөз еллар 

булырга кирәк,”- диде. Мәрҗәни Рәҗәптә картлар белән дә мөсәхәбә итте. Ул Рәҗәптән 

байтак тарихи мәгълүматлар җыеп китте. Аның архивында әле аның язганнары булса 

кирәк,”- ди Вафа хәзрәт. 

(114) Вафа хәзрәт сүзен дәвам итеп әйтә: “Безнең Рәҗәп – иске-искедән мәдрәсәләре, 

укымышлы адәмнәре булып килүе белән бер атаклы авыл. Безнең авылыбызда тарихи 

урыннар да байтак, тарихи әсәрләр дә һаман табылып тора. Авылыбызның әйләнәсендә 

берничә урыннарда “калалар өсте” дип йөртелә торган борынгы ныгытмалар хаман да 

табылып килгән. Безнең авылыбызда борын-борыннан әзгәре тәңкәләр (мөселманча язулы 

кечкенә көмеш тәңкә) табылып килә. Болардан башка, бакыр казаннар, бакыр дустаганнар, 

ук очлары - хәтта ук очлары басуыбызның бер урынында, калалар өсте якынында унар-

унар бергә бәйләнгән хәлдә табыла. Ул урында чүлмәк ташлары да бик күп. Безнең 

авылыбызда шәһри Болгар заманасыннан калган иске кабер ташлары да бар. Мәрҗәни 

хәзрәт аларны да укып, язып алып киткән иде. Мәрҗәни Рәҗәпкә моннан илле еллар алда 

килгән иде[71],”- ди. 

Кулъязмалар хакында Вафа хәзрәт белән мөсәхәбә. 

(115)Рәҗәп авылында булып килгән кулъязма китаплар хакында Вафа хәзрәт болай сөйли. 

Ул әйтә: “Язган китапларыбызның үзебездә дә күп иде. Ул китапханәбез Иманкол 

бабабыздан бирле дәвам итеп җыелып килгән кулъязма китаплар белән баетылган 

китапханә иде. Минем атам, Габдулгафур хәзрәт, 67 яшендә вафат булган. Бабам (атамның 

атасы) - Габдулвахаб хәзрәт йөз дә ун яшендә вафат булган. Аның атасы - (бабамның 

атасы) Иманкол хәзрәт йөз дә егерме яшь яшәгән. Иманкол хәзрәтнең атасы - Мансур 

хәзрәт тә озак гомер иткән. 

Бабабыз - Габдулвахаб хәзрәт бик күп китап язган, йөз дә ун яшендә вакытында, әле ул 

күзлексез күргән, китапларны мортәләгә[72] иткән. Шул вакытта да әле ул чаклы камил, 

сәламәт бер кеше булган. Габдулвахаб хәзрәт язу эшен бик яраткан. Җәен-кышын китап 

язып, китап укып шөгыльләнгән, аның каләме белән язылган бик күп китаплар безнең 

китапханәбездә булганлыгын атам, Габдулгафур хәзрәт, (116) сөйли торган иде.” 
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Вафа хәзрәт әйтә: “Иманкол хәзрәт тә, үзенең бер йөз егерме еллык озын гомерен китап 

язу, китап уку белән кичергән. Ул – җәй көне бакчаларда, аулак урыннарда китап язып, 

китап укып вакыт уздыра, шуннан бик хозур таба торган бер хәзрәт булган. Аннан 

бабабызга бик күп кулъязма китаплар калганын, ул вакытта бездә кулъязмага бик бай 

китапханәбезнең булганын миңа атам Габдулгафур хәзрәт сөйли торган иде,”-ди. Вафа 

хәзрәт дәвам итеп әйтә: “Безгә Мәрҗәни хәзрәт килгәндә, атам Габдулгафур хәзрәт 

үзләренең кулъязмага бик бай булган китапханәләренең, янгын вакытында, утта янып бик 

кадерле тарихи әсәрләренең юкка чыкканлыгын сөйләп, кайгырып утырган иде,” - ди. 

“Мәрҗәни хәзрәт тә моңа бик тәәссеф[73] иткән иде. Безнең бик иске заманнардан бирле 

җыелып килгән кулъязмага бай булган китапханәбез бар. Бу китапханәбездәге гаять иске 

һәм кыйммәтле булган тарихи әсәрләребез, документлар, хатлар, шәҗәрәләр вә башкалар 

әнә шул вакытта (117) утта янып харап булган. Бу китапханә Габдулвахабның кече улы 

булган Лотфулла хәзрәт йортында саклана булган. Ут чыгу белән Лотфулла хәзрәт иң 

әүвәле үзенең повоскасына китапханәдәге кулъязма китапларны төяп, ат җигеп урамга 

алып тәләфбулганнар,” - ди Вафа хәзрәт, - үзем дә, тарихка һәвәс[74] итеп, берничаклы 

кулъязмалар җыйган идем. Ул кулъязмалар, алар белән бергә бик күп хатлар, басылган 

китаплар – барысы да. 1911 нче елда, мужик-малайларның саламга ут төртүе сәбәбеннән, 

үзебездән ут чыкты. Үзем дә көчкә генә, өстемдә булган киемнәрем белән генә чыгып 

котылдым. Һичнәрсә ала алмадык. 

1911 нче елдан соң әлеге зур инкыйлабка кадәр тагы байтак кулъязмалар җыелган иде. 

Аларын 1920 елның февралендә, төнлә белән Спас шәһәреннән большевик трибуналы, 

бөтен хаяте белән килеп, бөтен нәрсәләребезне талап чыктылар. Үзебезгә бернәрсә дә 

калдырмадылар, улым Мәхмүдне, үземне “атабыз” дип, мылтык төзәп тордылар. Улымны: 

“Акча кайда?” – дип, бик каты кыйнадылар. Коточкыч (118) куркыныч, дәһшәтле талау 

булды. Менә шул вакытта бөтен малыбызны, бөтен китапларыбызны, 

документларыбызны, хатларыбызны – барсын да җыеп, алып чыктылар. Өченче мәртәбә 

буларак калдык китапханә шушы кызыл трибунал хаяте тарфыннан харап ителде,” – ди 

Вафа хәзрәт. Вафа хәзрәт сүзен дәвам итеп әйтә: “Спастан килгән трибунал хаятенең безгә 

кылган ерткычларча мөгәләмәләре исемә төшсә, бөтенләй бәгырьләрем парчалана, күз 

алларым караңгылана, бөтен зиһеннәрем тарала,” – ди. 

Мәрҗәни турында Вафа хәзрәт түбәндәге сүзләрне сөйли: “Мәрҗәни Әйтә торган иде: 

“Мин һәр кичне, шәм янып бетмичә торып, ятмыйм, кичләрдә озак утырып, гыйлем белән 

шөгыльләнәм: укыйм, язам.” Мәрһүм Шиһаб хәзрәт нинди генә бер файдалы тарихи сүзне 

ишетсә дә, сызып ала, үзе әһәмиятле тапкан мәсьәләләрне һәркемнән сораша, җентекле 

тикшеренә, төпченә торган иде. Ул язган кәгазьләрне, бер дә югалтмый, җыеп бара. Хәтта 

хат тышларын да ташламый, аларга моталага[75] вакытында күчереп алуы кирәкле булган 

сүз, җөмлә һәм вакыйгаларны язып бара. (119) Соңыннан бу таркау кәгазьләрен дә туплап, 

бер мәҗмүга[76] итә торган иде. Мәрҗәнидән, шөбхәсез, бик күп кулъязма мәҗмүгәләр, 

тарихи әсәрләр, мәктүпләр, шәҗәрәләр, бик күп кулъязмалар калды. Аның китапханәсен 

Казанда сезгә тикшерергә кирәк иде,” – диде Вафа хәзрәт. 

2 – Борһан Кыям улы белән мөсәхәбә 

Борһан Кыям улы – 45 яшьләрдәге бер егет. Бу егет бик уңган, булган кешегә охшый. Ул 

сүзләрне бөтен шигарәләре[77] белән бик тиз аңлый, бик тиз төшенә. Аның йорт җире вә 

гомумән хуҗалыгы – авылларда бик сирәк була торган, үрнәк булырлык тарзда[78] төзеп 
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куелган бер хуҗалык. Аның ишек алдында авыл хуҗалыгына кирәк булган нәрсәләрнең 

барсы да бар. Аның бакчасы артындагы Рәҗәп авылының халкы эчә торган, көмеш 

шикелле саф сулы елга челтерәп агып ята. Елганың тышкы ягында (шимал тарафында) 

матур бер тугайның өстендә –аның умарталыгы. Анда һәм һәртөрле умарталык асраганда 

кирәк булган бөтен кораллар, умарталар өчен махсус өй вә башка бөтен уңайлыклар 

җитештерелгән. (120) Борһан Кыям улы - үзенең бөтен хуҗалык эшләрен яхшы юлга 

куярга тырышучы бер егет. Иген уру, умарталык асрау, хайван үрчетү, аучылык итү, 

кечкенә генә булса да, бакчалык эшен юлга салырга тырышу, җай килгәндә, үзенең 

хуҗалыгына кирәк булган коралларны читтән китерү кебек эшләр – барысы да аның 

җилкәсенә алынган эшләреннән. Борһан Кыям улы минем үземнең алдымда берничә 

Рәҗәп кешеләренең умарталарын карарга, аларның умарталары нинди хәлдә икәнен ачык 

итеп хуҗасына төшендерергә чакырылып алып кителде. Ул мондый җәмәгать 

хезмәтләренә хозур кылып, көлә-көлә рәхәтләнеп бара. Гаҗәп киң күкрәкле бер адәм. 

Шуның өстенә Борһан Кыям улы, гарчә, ул - гади бер авыл кешесе, хәтта шахталарда 

эшләп йөргән, буйдаклык иткән, бик күп мәшәкатьләр күргән, дөньяның ачысын-төчесен 

татыган бер егет булса да, ул бик пөхтә, нинди генә бер сөаль белән аңа мөрәҗәгать итсәң, 

ул хәзер, ялт иттереп, җавап бирә. Эш кушсаң, эшли. Мондый егетләр безнең татар 

авылларында, (121) шулай һәр авыл саен берничә егет булсалар иде. Бәлки алга китүебез 

турындагы эшләр бәрәкәтлерәк, чыгышлырак рәвештә нәтиҗәләнерләр иде. Бу кешедә 

тагы бер хасият[79] бар: аның өендә һәртөрле китаплар, гәзитәләр, журналлар очратып 

була. Менә бу егет белән мөсәхәбәдә булынуымны муаффәкыятьле[80] бер егет белән 

мөсәхәбә иттем дип беләм. Борһан Кыям улы Казан дарелфөнүне[81] хозурындагы 

табигатьне өйрәнү җәмгыятенең әгъзасы икәнлеген сөйләде. 

Рәҗәп авылы турында ул болай сөйли: “Безнең Рәҗәп авылы - (каратарихның безгә 

сөйләвенә караганда) бик иске бер авыл. Аның беренче килеп утырган кешесе Рәҗәп 

исемле бер адәм булган. Бу кеше Шәһри Болгардан үзенең агай-энесе белән күчеп килеп, 

хәзерге Рәҗәп авылына берничә нигез ташын салган. Бу Рәҗәп бабай килгәндә, безнең бу 

авыл урынына кап-кара калын урман булып, ул урманда һәртөрле хайваннар, ерткычлар 

бик күп булган. Әйтик, аюлар, бүреләр, болан сыерлары, төлкеләр көтү-көтү булып 

йөргәннәр. Урман эчендәге калын агачларда чамасыз күп илләр урнашкан булганнар. 

Халык ул заманда, билгеле, (122) хәзерге кебек күп булмаган. Балны әнә шундый корт 

өйләре урнашкан калын агачлардан алып, ул балны шәһри Болгарга илтеп сата 

булганнанр. Ул заманда бу тирәдә зур-зур күлләр, елгалар да күп булган. Күлләрдә, 

елгаларда балыклар да бик муллык булып яшәгәннәр. Мондагы халык өчен бу балыклар 

да, су вә инеш буендагы һәртөрле җәнлекләр дә, әйтик: сусар, кама, камчат, тиен кебек 

мех өчен кирәк булган вак хайваннар; төлке, бүре, аю кебек зур ерткыч хайваннар, менә 

боларның тиреләре бу безнең яктагы җирле халык өчен зур бер файдалы кәсеп булган. 

Халык бүре, төлке, аю аулаган. Тиен, сусар, кама, камчат, куян аулаган, аның тиресен 

Шәһри Болгар мәмләкәтенең зур базарларына илтеп саткан. Шуның белән хуҗалык 

эшләрен юлга салган. Урманнан да бик күп чикләвек җыйган. Шуларны сатып көн иткән. 

Алар бик яхшы торганнар,” – диләр. 

Борһан Кыям улы әйтә: “Безнең Рәҗәп басуында өч-дүрт җирдә “калалар өсте” дип 

йөртелә торган, тирән чокыр белән казып әйләндерелгән, чокырның өстенә, эчке (123) 

ягына биек итеп өелеп, курган (ныгытма) ясалган, Шәһри Болгар заманасыннан калган 

тарихи урыннар бар. Бу курганнарның = “калалар өсте”нең берсе безнең Рәҗәптән 
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Чәчәклегә барганда урман эчендә юлның сул ягында, бер чокыр һәм ур белән 

әйләндерелгән. Эчендәге майданы чама белән ярты дисәтинә зурлыгында. Бер калалар 

өсте Иске Рәҗәпнең җәйге кояш баешында, Рәҗәптән өч чакрым чамасы ераклыкта 

шимали-гарби тарафында урман эчендә ята. 

Икенче калалар өсте халык теленедә “бай кирмән” дип йөртелә. Бу урында борын 

заманнарда бер хан яшәгән, имеш. Бу кала шул ханның ныгытмасы булган, имеш. Соңга 

таба бу ханның иле бер Алтын Урда мәмләкәтенең байларыннан берәүгә калып, бу каланы 

“Байкирмән” дип атаганнар, диләр. Бу калалар өсте Иске Рәҗәп авылыннан кышкы кояш 

чыгышында ята. Менә бу калалар өстенең бер ягында моннан йөз ун еллар алда Зөбәер 

Биктимер угълы дигән бер кеше җир асты юлы тапкан булган. Зөбәер агай ул җир асты 

юлының эченә дә кереп караган, мәгәр бик артык эчкә (124) керергә курыккан. Шуннан 

соң ул кеше авырып үлгән. Икенче кешеләр: “Зөбәернең авыруын әнә шушы җир асты 

юлына керүеннән булды,” - дип уйлап, ул җир асты юлының керә торган авызын 

(тишеген) бикләгәннәр. Шуннан соң инде ул җир асты юлының кайсы урынла икәнлеген 

белгән кешеләр икенче кешеләргә сөйләмәгәннәр. Мөмкин кадәр ул җир асты юлын 

оныттырырга тырышканнар,” – дип, безгә каратарихны белүче бабайлар сөйлиләр иде,”- 

ди. 

Иске Рәҗәп авлында табылып килгән иске әсәрләр хакында 

  

Борһан Кыям улы, Мәхмүд Вафа хәзрәт улы Иске Рәҗәп авылында элек-электән табылып 

килгән иске әсәрләр турында түбәндәге мәгълүматларны сөйләделәр. Алар әйтәләр: “Иске 

Рәҗәп авылы - бик борынгы бер авыл. Аннан бик күп иске әсәрләр табылып килә. Менә 

безнең хәтеребездә калган Рәҗәпнең авылында, басуларында табылган иске әсәрләрне без 

сезгә тәртип белән сөйләп чыгабыз. 

1 - Безнең авылның үзеннән һәрвакытта мөселманча язулы кечкенә тәнкәләр табылып 

килә. Моннан берничә (125) еллар алда, Байкирмән сазлыгының[82] авылга кергән 

(тоташкан) урыныннан Хәйрулла Рәхим улы дигән бер Рәҗәп кешесе бик күп санлы 

мөселманча язылган тәнкәләр тапкан. Бу тәнкәләр чүлмәк эчендә булганнар. Хәйрулла 

Рәхим улы бу тәнкәләрне Казан шәһәрендә иске әйберләр белән сату итүче Исмәгыйль 

Габдерәшитовка илтеп саткан булырга кирәк, шулай сөйләгәннәр иде. 

2 - Байкирмән сазлыгының шәрыкъ ягында булган калалар өстенең эчендәге чокырның су 

ашаган урыннарында бик күп чүлмәк ташлары табылып килә. 

3 - Югарыда мәзкүр Байкирмән калалар өстенең Байкирмән сазлыгына таба ягындагы тау 

итәгеннән кыяр кебек итеп ясалган, бомбага бик охшаган, ясалган ташлар табылып килә. 

Без бу ташларны ул заманда кирмән (крепость) эченнән дошман өстенә ташлый (126) 

торган. Бу заманның бомбасы кебек бер корал булгандыр, дип уйлыйбыз. 

4 - Югарыда сөйләнгән урыннардан пачкасы белән бергә бәйләнгән хәлдә ук очлары 

табылып килә. Әлгәре бу ук очлары еш-еш табылганнар. Әмма бу урыннан иске акчалар 

табылганын без ишеткәнебез юк. 

5 - Байкирмән сазлыгыннан 25 сажин җәнүптә моннан берничә еллар алда корыч пычак, 

урак, хәнҗәр тапканнар иде. 
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6 - Рәҗәп авылы басуының “Пан” дип йөртелә торган (урыслар “Рождественский” дип 

йөртәләр) урыс авылы якынында, бакырдан кыйнап ясалган казан тапканнар иде. Бу 

казанның төбе чиләк төбе кебек яссы иде. Казан сигез чиләк сыешлы зур бер казан иде. Бу 

зур казан эчендә тагы бакыр дустаганнар (чүмечләр), бакырдан ясалган кәсәләр, дәһи 

унбиш – егермеләп бакыр кашыклар бар иде. Бакыр кашыкларның саплары матур итеп 

борып эшләнгән иде. Болар – барысы да – кул белән эшләнгән әйберләр. Бу әйберләрне 

моннан утыз биш ел элгәре Сабир Садыйк улы дигән Рәҗәп кешесе яз көне сабан сукасы 

сукалаганда тапкан иде. 

7 - Бу әйберләр белән бергә Сабир Садыйк улы шул ук урыннан өч сөям биеклегендә, ун 

вершок киңлегендә кара кургаштан коеп ясалган бер кувшин тапкан иде. Бу кувшин бик 

авыр иде. Сабир Садыйк улы тапкан бу иске әсәрләр инде кайда киткәннәрдер. Белгән 

кеше юк. 

8- Иске Рәҗәпнең Пан исемле рус авылына таба басуыннан моннан берничә еллар элгәре, 

зур кебек мөселманча язулы бер кабер ташы тапканнар иде. Бу кабер ташын Самара үзенә, 

Татарстан җөмһүрияте үзенә алырга теләп, ике арада бераз тартышу, гауга да булган иде 

шикелле. Ул ташны безнең авылга да алып кайттылар. Соңыннан кире бездән алып 

киттеләр. Инде ул кабер ташы кайдадыр, безгә мәгълүм түгел,” - ди Борһан Кыям улы. 

Иске Рәҗәп авылында булып килгән кулъязмалар турында 

Иске Рәҗәп авылында халык кулында булып килгән (128) кулъязмалар турында Борһан 

Кыям улы түбәндә язылачак мәгълүматлардан миңа хәбәр бирде. Ул әйтә: “Безнең 

авылыбызда Вафа хәзрәт Мансуровларда элек-электән бик күп кулъязмалар булып килгән. 

Безнең авылда гавам[83] кулында да байтак кулъязма китаплар әле инкыйлабка кадәр генә 

байтак очрый иде. Әйтик, мин белгән кешеләрдән безнең авылыбызда менә кемнәрдә 

кулъязма китаплар бар иде: 

А) Хөсәен мулла Нугаевта; 

Б) Әхмәдхан Мансуровта (бу кешедә байтак кына әһәмиятле кулъязмалар, шулар эчәндә 

тарихи китаплар да булырга тиеш иде, чөнки ул безгә тарихтан байтак нәрсәләр сөйли: 

Рәҗәпнең корылуы вә аның нинди куркыныч хәлләр башыннан үткәргәнлеген безгә хикәя 

итеп, аңлата торганнар иде); 

В) Сибгатулла мулла кулында тарихи китаплары булырга тиеш иде, бу кеше тарих сөюче 

бер кеше иде; 

Г) Касыйм Вәлиулла улында искедән язылып калган кулъязмалар бар иде; 

Д) Гобәйдулла Сәгыйрь улында да байтак кулъязмалар бар иде. 

Бу кулъязмаларны мин белештем. Кайсы өйдә туры (129) килмәде. Кайсында минем өчен 

кирәкле булган кешесе вафат булганлыгыннан алар турында ачыграк мәгълүмат алырга 

Борһан Кыям угълына, Мәхмүд Вафа хәзрәт угълына тапшырып калдырылды. 

Иске Рәҗәп авылындагы калалар өсте дип йөртелә торган иске ныгытмалар 

турында 

Мөсәхәбәләр вакытында Иске Рәҗәп авылының басуларында өч урында Иске 

ныгытмаларның (хандакларның) булганлыгын язган идек. Инде ул ныгытмаларны үзем 
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йөреп, тикшереп чыкканнан соң, алган мәгълүматларны бу турыда язамын. Рәҗәп 

авылының халкы бу иске ныгытмаларны “калалар өсте” дип йөртәләр. 

Беренче калалар өсте 

Мәзкүр калалар өсте ныгытмасы Иске Рәҗәп авылының гарби-җәнүби тарафында, 

Чәчәкле авылына бара торган юл өстендәге урман эчендә ята икән. Мин бу калалар өстен 

барып тикшерә алмадым. Бу ныгытма урман эчендә булганга күрә шөбһәсез бик табигый 

хәлендә сакланган, аның чокыр (хандак) үрләре да ишелмәгән үк хәлендә сакланган бер 

ныгытма булырга тиеш. Бу ныгытманы тәәсефкә каршы бу юлы баруымда карый 

алмадым. Сәбәбе: вакытым мөсәгыйть[84] булмады. 

(130) Бу ныгытма турында мөсәхәбә вакытында бераз нәрсә язалган иде. Шунда 

мөрәҗәгать ителсен. 

Икенче калалар өсте 

   Икенче калалар өсте ныгытмасы Иске Рәҗәп авылының шәрыкъ ягында, Шибаши 

урманының җөнүб ягында, Иске Рәҗәп авылыннан шималга таба өч чакрым ераклыкта, 

Байкирмән сазлыгының төньягында, тау битендә, тирәли ике кат чокыр казылып 

әйләндерелгән борынгы бер ныгытмадан гыйбарәт. 

   Бу ныгытманың җөнүб ягы – Байкирмән сазлыгы ягы – илле сажин озынлыгында, бу 

якта капка урыны юк, әмма бу җөнүб ягының ун сажин кадәр җире чокыры да, үре дә 

күмелгән. Гареб ягының озынлыгы кырык биш сажин, бу якта җиде сажин киңлегендә 

капка урыны бар. Капка турында эчке һәм тышкы чокырлар күмелгәннәр. 

Калалар өстенең шимал ягы кырык биш сажин озынлыгында, бу ныгытманың шимал 

ягының үре яхшы ук текә. Мәзкүр якның чокырларының тирәнлеге ике аршин, киңлеге 

дүрт аршин, үрнең биеклеге, чокырыннан (131) хисап иткәндә, биш аршин. Чокыр 

өстеннән (җирнең сәтхеннән[85]) өч аршин биеклегендә шимал ягындагы эчке хандакның 

тирәнлеге аршин ярым, киңлеге – бер сажин. Тышкы чокыр белән эчке чокырының 

икесенең арасы бер сажин ярым киңлегендә. Мәзкүр калалар өстенең шәрыкъ ягы һәм 

кырык биш сажин озынлыгында. Калалар өсте, халыкча әйткәндә, - калалар тавының 

бөтен әйләнәсе болай булып чыга: 

1)җәнүб ягы 50 сажин озынлыгында; 

2)гареб ягы 45; 

3)шимал ягы 45; 

4)шәрыкъ ягы 45. 

Барлыгы була: 685 сажин. 

Бу калалар өсте сукаланган. Үрләренең дә кайбер урыннары сакланып, чокырлары 

күмелеп, саекканнар. Мондый вак тәфсиләтләр турында язып торуны артык эш булыр дип 

әлегә калдырып торам. 

Өченче калалар өсте 

Өченче борынгы ныгытма Иске Рәҗәп авылының шәрыкъ ягында, кече Майна елгасының 

Иске Рәҗәпкә таба ягында (гареб ягында), шималдан җәнүбкә таба (132) карап торган 

кташ урынының итәгендә. Бу иске ныгытма “калалар өсте” Иске Рәҗәп авылыннан дүрт 
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чакрым чамасы шәрыкъкә таба ераклыкта Нәләт исемле мукшы авыллыннан ике чакрым 

чамасы гаребкә таба ераклыкта ята. Калалар өстенең бу синеңдә өсте (сәтхе[86]) 

сукаланып, чәчү басуы ителгән. 

Өченче калалар өсте тирәли бер чокыр белән әйләндерелеп алынган, чокырның өстендә 

өелмәгән. Үрсез чокыр гына, чокырның тирәнлеге – бер аршин, өстенең киңлеге – сажин 

ярым. Ныгытма түгәрәк бөтен даирә шәкелендә. Мәзкүр калалар өстенең гареб тарафында 

Майна суы ага. Шимал-гарби өлеше сукаланып күмелгән. Шуның өчен ул турда инде 

чокры беткән. Тигезләнеп калган. Шулай ук ныгытманың җәнүб ягыннан шимал ягына, 

ныгытманың эченнән үтеп юл чыга. Ныгытманың чокырларыннан менә мондый диккать 

итә торган урыннар бар: шимал ягындагы чокырының зур бер өлеше, сукаланып 

тигезләнгәнгә, фәкать инкү җир булып кына калган. 

Ныгытманың зурлыгы менә болай: бөтен даирәне тирәле хисап иткәндә, әйләнәсенең (133) 

барлык озынлыгы - ике йөз илле ике сажин. 

Бу ныгытманың гареб ягыннан ага торган Майна суы Татарстан җөмһүрияте белән Самара 

вилаятен аера торган чик = ара булып тора. Шулай ук мәзкүр Майна суы Иске Рәҗәп 

авылы белән Нәләт исемле Мукшы авылының басуын бер-берләреннән аера. 

Димәк, безнең Татарстан җөмһүриятенең җәнүби-гарби чигендә чик-араның мөһим 

сызыгы, Иске Рәҗәп басуында чик-араның мөһим ноктасы Иске Рәҗәп авылы булып кала. 

Майна суы Иске Рәҗәп басуыннан үтеп китеп, кырык чакрым җир барганнан соң, Идел 

елгасына барып кушыла. 

Лөгатьләр[87] 

Рәҗәптә язып алынды: 

Шылан – аякка чормала торган бер төрле үлән булган. Инде аның исеме генә калган, 

нәселе беткән. 

Эшәнчә – бу даһи борын заманда бер үлән булып, Иске Рәҗәп басуының берничә 

урынында гына үсә булган. Эшәнчә гаять дәрәҗәдә хуш исле үлән булган. Борһан Кыям 

улының әйтүенә караганда, Иске Рәҗәп халкының телендә (134) әле дә Рәҗәп басуының 

бу урыныда “Эшәнчә ут үлән аланы” дип йөртелә торган бер алан бар икән. 

Чыганак – елганың чыга торган урыны, мәнбәге[88]. Чишмәнең чыга торган урынына да 

“чыганак” дип әйтелә. 

Чычкы – иңкү урын. 

Чәйчәл – кисмәк. 

Нәүрәб – сөт базы. 

Калалар өсте – ныгытма, кальгә, курган, борынгы крепость урыны. 

Рәҗәп бабай чишмәсе турында 

Иске Рәҗәп авылының кара тарихында Рәҗәп бабай чишмәсе турында менә мондый 

риваятьләр сөйләнеп килә икән. Бу риваятьне телдән-телгә күчереп, сөйләп килә торган 

картлар авызыннан ишетелеп язылды. 
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Иске Рәҗәп авылының шәрыкъ ягында авылдан дүрт чакрым чамасы читтә бер чыганак 

бар. Бу чыганак элгәре калын кара урман эчендә булган. Рәҗәп бабай Шәһри Болгардан 

үзенең ыруглары белән күчеп килгәч, әүвәле шушы калын кара урманга туктап, әлеге 

чишмәне (135) казыган. Ул шуннан тәһарәт алган, шул урында берничә тапкыр намаз 

укыган икән. Шуның өчен бу чишмәне “Рәҗәп бабай чишмәсе” дип йөртәләр. Бу 

чишмәнең елгасын әле дә Рәҗәп елгасы (река Реджаб) дип йөртәләр. “Рәсми кенәгәләрдә 

дә бу шулай языла,” - дип сөйләделәр. 

Иске Рәҗәп авылындагы борынгы каберстаннар вә андагы кабер ташлары 

Иске Рәҗәп авылының борынгы каберстаны, халык телендә “Ташбилге газизләре өсте”, 

“Ташбилге өсте”, яки “Ташбилге газизләре” дип йөртелә. Бу каберстанның болай аталып 

йөртелүенең сәбәбен белүче юк. Шиһаб хәзрәт Иске Рәҗәпкә килгәч, бу каберстанны 

караган һәм андагы кабер ташларын укыган. Мәрҗәни Иске Рәҗәп авылының мәзкүр 

каберстаны турында “Мөстәфәдел Әхбәр” җилд беренче, сәхифә 14-15 тә болай яза: “Спас 

мозафәтендә[89] Шәһри Болгардан алтмыш чакрым мәсәхәдә Иске Рәҗәп 

нәм[90] каръядә[91] “Ташбилге” димәклә мәгърүф[92] бер кадими зиярәт бар. 

Әксәринә[93] йорт вә ындырлар бина кылынып, аз җире зиярәт булып (136) калган. Хәзер 

дә аны үр казып, ихата кылып алган имешләр. Анда фәкать өч дәү таш калган, гайресе 

тәлеф булып беткән. Бу фәкыйрь җәмигель хорыф сәнәи әлеф, вә миәтәйни, вә тәсгә, вә 

сәмәнин яүмә чәршәмбә шәһәр Рәбигәл ахәр җидесендә бу ташларны тәфтиш кылып, 

укыдым. Берсе хәтта нәсих, бик хуш әстәд кеше әгъла язган,” - ди. Моннан соң Мәрҗәни 

әлеге каберстанда булган ташларның гыйбәрәсен яза. 

Димәк, Иске Рәҗәп авылының Ташбилге исеме белән йөртелә торган борынгы 

каберстаны, Шиһаб хәзрәт килгәндә, моннан илле җиде ел алда, хәзерге зурлыгыннан күп 

артык булган мәйданны шигәл[94] иткәнлеген ачык белүчеләр булган. Шулай ук мәзкүр 

каберстанның туфрагында йортлар, ындырлар бина кылынганлыгы да ачык билгеле 

булган. Мәрҗәнинең язуына караганда, бу борынгы каберстанның күп өлеше әнә шундый 

биналар, ындырлар астына кертелгәннәр, аның аз бер өлеше генә каберстан булып калган. 

Әмма миңа (1928 ел, 14 июль) бу каберстанның өстенә биналар салынып, 

кечерәйтелгәнлеге (137) турында мөсәхәбә вакытында да, болай сөйләшү арасында да бер 

сүз дә әйтүче булмады. Димәк, инде 50-60 еллар үткәч, халык ул турыдагы каратарих 

риваятьләрен онытып җибәргән. Иске Рәҗәп авылының мәзкүр борынгы каберстаны, 

авылның шәркый җәнүбе тарафында икенче мәхәллә мәчетенең җәнүб тарафында, тирәле 

киртә белән әйләндереп алынган, киртәнең тышкы ягы чокыр казып әйләндерелгән, 

уртасы чирәм белән капланган, тәхминән[95] өч мөрәбәгъ[96] сажин зурлыгында булган 

мәйданнан гыйбарәт. Иске Рәҗәп авылының халкы бу каберстанны үзләренең борынгы 

изге бабаларының кабере дип табып, хөрмәт итәләр, анда барып, зиярәт кылалар. Аның 

ташларын да зур хөрмәт белән саклыйлар икән. Алар каршында бу каберстанга тәхарәтсез 

керү бик зур гаеп, борынгы изге бабаларга хөрмәтсезлек итү була икән. 

Иске Рәҗәп авлының “Ташбилге газизләре өсте” каберстандагы ташлар турында 

Беренче таш: беренче таш каберстанның җәнүб ягында киртә белән уралып ясалган 

чардуган эчендә утыра. 

(138) Ташның зурлыгы: 

биеклеге – алты сөям; 
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киңлеге – өч сөям; 

калынлыгы – биш вершок. 

Таш гаять каты, бераз саргайган ак төстә, таш әле артык зарарланмаган. Тик ташның 

җәнүбтән караганда, сул як сыртында югары тарафыннан ике сөям түбән урында бераз 

ватылган урыны бар. Бу ватылган урын бер сөям озынлыгында булып, бу кителгән урынга 

3 нче, 4 нче юлларның соңында булган сүзләрнең бераз өлешләре эләгеп юкка чыкканнар. 

Ташның михрабында бадьян бизәге юк. Ташның язуы казылып язылган. Рәсеме хаты гүзәл 

нәсех, хаттат бик оста кеше булган. Бу ташның язуын һәм язучысын Мәрҗәни хәзрәт тә 

мактап яза. Ул болай ди: “Хатны нәсих бик хуш оста кеше, әгълә язган.” 

Беренче ташның язуы 

Михраб өстендә: يمق الهو ال ا اله ال ي الذ الحي هو 

 حسن اوغلي انبل - 1

ترر رحمه زيارتىهللا - 2  

 واسعتى رحمته علي - 3

 يل بشنجى قرق يوز يتى تاريح - 4

ايى رجبن اوجنجى نك - 5  

 دي ايى كونى - 6

Беренче кабер ташының язуына кечкенә изах 

Кабер ташының михрабтагы (кашкасындыгы) өчпочмак эчендәге язу безнең 

заманабыздагы шамаилләр язуына бик охшый. Халкыбызның арасына бик таралган 

шамаилләрнең язулары, ихтимал, борынгы төрек-татар ханлыклары заманасыннан 

варасәт[97] юлы белән килгән язу сәнгатендә мәдәни бер традициянең дәвамын күрсәтә 

торгандыр. Алтын Урда мәмләкәтенең пайтәхете булган Сарай шәһәре хәрабәсеннән 

табылган орнаментлардагы язуларда менә бу кабер ташындагы язуга охшыйлар. Хәзерге 

Казан шәһәрендә булган Печән базары мәчетенең алдындагы ике багана өстенә михраблап 

ясалган ярты даирәнең тирәсендә, шулай ук ярты даирәнең түбән ягында булган ике 

яктагы ике баганага язылган язуларда да (140) менә бу кабер ташының язуына охшаган 

якларны байтак табып була. Шуның өчен безнең шамаилләрнең язулары, мәчет 

баганаларына язылган язуларның - барсы да борынгы зур мәдәниятебезнең язу сәнгатенә 

тәҗәлле[98] иткән бер кисәгенә дәвам булып килгәнлеген аңлавыбыз дәлилсез булмаячак. 

   Ташның михрабындагы җөмләнең “هو” сүзендә “ه” хәрефенең өтерсез куеп язылган, “ ي

 ,хәрефендә өстә (фәтхә) куеп ”آ“ сүзенең ”انبل“ ,хәрефендә ике нокта ”ي“ сүзендәге ”الذ

 .хәрефе астында ике нокта куеп язылган ”ي“ сүзенең ”اوغلي“

 хәрефе юк, бәлки ”و“ дән соң вә ”ت“ сүзендә ”قرق“ ,хәрефенең өсте ”ي“ сүзендә ”زيارتى“   

 сурәтендә ”ة“ хәрефе ”ه“ хәрефенең өсте ”ر“ сүзендә ”رحمه“ .өстенә өтер генә куелган ”ت“

язылган. “----”сүзендә “ع” хәрефенең өсте, “ه” хәрефе “---” сурәтендә языла. “” сүзенең “ه” 

хәрефе “__” сурәтендә тәнвин (141) белән языла. “تاريح” сүзендә “ر” хәрефенең астына бер 

нокта, “ح” хәрефенең өстенә бер нокта куелган. “ ايى  ” сүзенең “ي” астында ике нокта. “ ننك ” 

сүзенең өстендәге саңгырау кәф “ك” сурәтендә. “ ننك ” сүзе нәкъ хәзерге замандагы авыл 
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кешеләренең иске имля белән язган хатларында языла торган ике “ن” белән “ ننك ” 

сурәтендә языла. 

Икенче кабер ташы 

   Икенче кабер ташы – каберстанның шәрыкъ тарафында берничә таштан унсигез сажин 

чамасы шәркый җәнүби тарафында. Каберстанның шәрыкъ ягындагы киртәләрдән гаребка 

таба җиде сажин чамасы ераклыкта. Киртә чардуган эчендә язулы ягы белән җәнүбкә таба 

карап утыртылган. 

Ташның зурлыгы: 

Биеклеге – егерме вершок; 

Киңлеге – ун вершок; 

Калынлыгы – дүрт вершок. 

Таш саргайган, каты, ак төстәге таш. Язуы казылып ярылган, хатты – куфи. Михрабында 

бадъян бизәге юк. 

   (142) Михрабында “اللهالحكم” дип ике сүздән гыйбарәт бер җөмлә язылган. 

1 нче юлда – اول اجتت 

 بلوك احمد - 2

 عليه هلل رحمه - 3

 سعة وا رحمه - 4

Бу ташның язуы шуның белән тәмам була. Тарихы язылмаган. Әмма ташта, гадәттәгечә, 

тарих язылырлык буш урын калдырылган. Таш үзе сынмаган, ватылмаган. Кабер 

ташларында мондый буш урын калдырылып та, тарихы язылмаган ташны моңа кадәр мин 

очратканым юк иде. Иске Рәҗәп авылында Вафа хәзрәт Мансуров миңа Мәрҗәнинең укуы 

буенча күчереп алынган гыйбарәләр дип мәзкүр ташларның язуларыннан күчермә биргән 

иде. Вафа хәзрәт кулындагы икенче ташның михрабында бары ике сүз язылган. Ул да: 

 әмма Вафа хәзрәтнең кулындагы Мәрҗәни укыган гыйбарәдә шулай ук , ”اللهالحكم“

“Мөстәфәдел әхбәр”дә дә бу ике сүзгә яңадан ике сүз арттырылып, дүрт сүз итеп, (143) 

 ,сүзләре юк. Бу ялгышлык ”لكبيرا العلى“ дип языла. Ташның үзендә ”لكبيرا العلى هلل الحكم“

ихтимал, дүртенче ташның михрабында язылган “ كملكبيرا العلى هلل الح ” җөмләсе белән 

саташтырылгандыр. Вафа хәзрәт кулындагы бу ташның гыйбарәсендә күчергәндә “الو” 

ялгыш “اوعل” шәкелендә языла. “Мөстәфәдел әхбәр”дә “الو” шәкелендә дөрес языла. 

Шулай ук Вафа хәзрәт күчергечендә “عليه” сүзе бөтенләй төшерелеп калдырыла, 

“Мөстәфәдел әхбәр”дә “عليه” сүзе языла. 

Югарыда язылган ялгыш күчергечләр безгә шуны аңлаталар ки: Вафа хәзрәт кулындагы 

күчергеч хатасы күчерүченең игътибарсызлыгыннан килеп чыккан бер ялгышлык булырга 

тиеш. Без мондый игътибарсызлыкны “Мөстәфәдел әхбәр”нең басылган вакытында дәвам 

иттерелгәнлеген күрәбез. Мисал өчен, “Мөстәфәдел әхбәр”дә басылган ярлык 

гыйбарәләрен алырга була, ул гыйбарәләр гаять вәхши рәвештә зур ялгышлыклар белән 

басылганнар. Хәлбүки, Мәрҗәнинең үз кулы белән язган, таркау кәгазьләрдән җыелып 

тупланган мәҗмугаләрнең[99] берсендә Мәрҗәни бу ярлыкларның күчергечен бик дөрес 

(144) итеп язганлыгын күрәбез[100]. Мин бу турыда үзем табып, мәдәният дөньясына 
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чыгарган Сәхибгәрәй хан ярлыгына гыйлми тәфтиш язганда берничаклы тукталып, язып 

үткән идем, ләкин минем бу әсәрне бастырган вакытта, минем ризалыгымнан башка, 

кыскартып бик күп урыннарын төшереп калдырып бастырганлыкларыннан, мәйданга 

чыкмый калды. Бәлки, җае белән моннан соң, бу турыда үз фикеребезне язып, гыйлем 

әһелләренең игътибарларына тәгъдим итәрбез. Минем ул әсәрем басылганда, моннан 

башка да бик мөһим мәсьәләләр хакындгы минем фикеремне әйтергә ирек бирелмәгән. 

Әсәр мөмкин кадәр чыгышсыз чыксын дип, урынлы-урынсыз киметүләр, төшереп 

калдырулар, хәтта басылгачтын җитди рәвештә тәсхих итәргә[101] минем үземә 

җибәрелмәгән, минем карамагымнан башка, аннан-моннан тәсхих (145) итеп (үземнең бер 

тапкыр тәсхих итүем белән) чыгарылган иде. Шуның өчен дә, әлбәттә, Сахибгәрәй 

ханлыгы турындагы әсәремне яңадан тулы итеп бастыру минем бурычым булып 

кала. 

Икенче ташның гыйбарәсенә кечкенә бер изах 

“ хәрефе белән ”ة“ сүзе “Мөстәфәдел әхбәрдә” ахыргы ”رحمه“    حمةر ” формасында ялгыш 

язылган. “هللا” сүзенең алдында язылырга тиешле булган хәмзә ташның үзендә язылмаган 

 .булып кына калган ”هلل“

   Исеме хас булган “اجنب” сүзенең “ج” хәрефенең сәкене, “ن” хәрефенең өсте һәм “ب” 

хәрефенең өсте белән языла. “اول” сүзендә “آ” хәрефенең өсте, “ل”хәрефенең асты куела. 

 ”ح“ хәрефе куелган. Без ”ح“ хәрефенең астында тагын кечкенә ”ح“ сүзендә ”احمد“

хәрефенең астында кечкенә “ح” хәрефе куелып язылганлыгын шамаильләрдә еш 

очратабыз, монда да шул ук хәлне күрәбез. “بلوي ” сүзеннән соң куфи “ك” хәрефенә өстәгән 

бер хәреф куела. Бу галәмәт Болгари кабер ташларының күбесендә очратыла. 

Шулай да бу галәмәтнең, (146) ягъни билгенең, ни өчен куелганлыгын кисәк кенә әйтү 

читен. Ихтимал, вафат булган кешенең исеме, атасы, бабасының исеме һәм 

гонуаны[102] язылган җөмләнең тәмам булганлыгын белдерү, шулай ук бу җөмлә белән 

мәет өчен дога булып язылган җөмләне яки вафат тарихын аңлата торган сүзләр белән 

мәзкүр җөмләләрне бер-берләреннән аеру өчен шушы билге - “ك” галәмәте языла 

булгандыр. Бу ташның язуында, вакыйган, дога җөмләсе белән мәетнең исеме, атасы вә 

бабасының исеме һәм аның гонуаны булган “----” сүзен бер-берләреннән аерыр өчен 

язылганлыгы аңлашыла. Әмма түбәндә язылачак дүртенче ташның гыйбарәсендә мәетнең 

исеме, атасы һәм бабасының исеме, вә мәетнең гонуанын аңлата торган җөмлә белән 

вафат тарихын аңлата торган җөмләләрне бер-берләреннән аерыр өчен куелганлыгы 

аңлашыла. Мәсәлән, дүртенче ташта “____” сүзе белән вафат сүзе арасына әлеге “ك” 

хәрефе формасы билге куелган. 

(147) Гыйльми тәфтиш өчен чагыштыру ясаганда кирәк булу ихтималын алга алып, без 

монда, икенче кабер ташының өч төрле гыйбарәләренең нөсхәләрен дөрес итеп күчереп, 

чагыштыру ясап китәбез. 

“Мөстәфәдел әхбәр”дән 

күчергәч 

Мәрҗәни укуы буенча 

Вафа хәзрәт кулындагы 

гыйбарәдән күчергәч 

Минем укуым буенча икенче 

ташның язуыннан күчергәч 

الحكمهللا الكبير العلى  الحكمهللا الكبير العلى    Михрабта: 
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 اول اجنب

 بلوى احمد (билгесе юк ”ك“)

رحمةهللا عليه   

(“ رحمههللا  ” сүзе хаталы языла) 

 واسعة رحمة

  

Бу һәм ялгыш С.Г. 

 اوعلى اجنب

 بلوى احمد (билгесе юк ”ك“)

 للهرحمه (юк ”عليه“)

 واسعة رحمة

  

Ялгыш гыйбарә С.Г. 

الحكمهللا   

 اول اجنب - 1

بلوى احمدك  - 2  

 علي للهرحمه- 3

 واسعة رحمة - 4

Бу гыйбарә таштан дөрес 

укып, дөрес күчерелде. 

С.Г.Вахиди 

Өченче таш 

   Өченче таш каберстанның шәрыкъ тарафында, икенче таштан унсигез сажин чамасы 

гаребтә, бура чардуган эчендә, ватылган дүрт кисәктән гыйбарәт. Бу кисәк ташларның 

өчесендә бер төрле дә язу калмаган. Дүртенче кисәгендә “тарих җиде йөз бишенче ел” 

сүзләре укыла. Бу ташларны каберстанның төрле урыннарыннан җыеп куйганнар булырга 

кирәк. Халык арасында вәйран[103] булып (148) ятмасыннар, газизләр өстендәге 

ташларны бергә җыеп куярга кирәк дип, шундый эшләрне эшләү әҗерле бер гамәлдән 

хисап ителә. Шулай ук кайбер авылларда, газизләр өстендәге ташларны кисәкләрен соңгы 

вакытта вафат иткән мәетләрнең каберен онытмау аларга зиярәт итү вакытында, аларның 

каберләре сәламәт калган туганнарына мәгълүм булсын өчен шундый ук иске ташларның 

ватылган кисәкләрен кую гадәте бар. Соңгы гадәт иске ташларның таралып бетүләренә 

хезмәт итә торган начар гадәтләрдән. Мондый гадәтне мин Коры Көрнәле, Янбакты, 

Төгәлбай авылларында күрдем. Югарыда мәзкүр авылларда, иске кабер ташларының 

ватылган кисәкләрен үзләренең мәетләре өстенә өеп куйганар. Һәм бу эшләре белән язулы 

таш кисәкләрен бергә җыеп, уку мөмкинлегеннән тикшерүчеләрне мәхрүм иткәннәр иде. 

(149) Дүртенче таш 

   Бу таш каберстанның җәнүб тарафында, ихатасыннан егерме биш сажин чамасы 

шәрыкъка таба, бу таш та бурадан эшләнгән чардуган эчендә ята. Ташның михраб өлеше 

(югары кашкалы тарафы) сынып юкка чыккан. Сәламәт калган өлешендәге язулары болай. 

الحكمهللا العلى  – 1  

احمد لكبير  اول  – 2  

 يونس حاجى اول خعفر – 3

يوىبلكك وفت  – 4  

Ташның зурлыгы: 

биеклеге – бер аршиннан ике вершок ким; 

киңлеге – өч сөям; 

калынлыгы – бер сөям. 

Ташның югары вә түбән өлешләре сынып юкка чыкканлыгыннан, бу ташта шул өч юлдан 

башка язулар юк. 

https://eu.spb.ru/#_ftn103


Сәет Вәхиди. 1928 нче ел экспедициясе 

46 
 

Дүртенче ташның язуына кечкенә изах 

 ”ى“ .хәрефе куеп, ялгыш язылган ”ا“ хәрефе арасына (150) ”د“ ,хәрефе белән ”ح“ сүзе ”احمد“

хәрефенең астына куелырга тиешле ике нокта өстенә куелган, мәсәлән “ بلكيوى”. “ى ” сүзе 

белән “وفت” сүзенең арасына куфи хаттының “ك” хәрефе куелган. 

Ташның язуы казылып язылган. Рәсеме хәтта куфи язуының нәсехкә мәил бер төрлесе. 

Таш югары тарафында да, түбән тарафында да сынып, ул өлешләре юкка чыккан. Ташның 

урта өлеше генә калган. Иске Рәҗәп авылының Ташбилге газизләре каберстанында 

йөргәндә тикшерелгән ташлардан башка ташлар инде калмаган. Риваятьләргә караганда 

моннан сиксән-туксан еллар алда бу каберстанда ташлар күп булган икән. Инде алар 

кайда киткәннәрдер, аны белүче кеше безгә очрамады. 

Иске Рәҗәп авылында мин байтак кына мөһим кулъязмалар таптым. Һәм берничә кешенең 

хосусый китапханәсендәге кулъязма китапларны тикшердем. Шулай ук берничә мәчетнең 

очырмаларында саклана торган таркау кәгазьләрне тикшердем. (151) Болар турында бу 

йөрешем вакытында табылган кулъязмалар турында аерым изах язган вакытта язылачак 

булганга күрә, бу урында әлегә шул чаклы белән тукталырга туры килә. 

Без Иске Рәҗәп авылында бер тәүлек тордык. Шул мөддәт эчендә инде мөмкин булган 

эшләрне эшләдек, тикшеренү, казыну, җыю төрләрендә көч җиткәнчә тырыштык. 

Июньнең 15ендә җомга көн кич сәгать җидедә Иске Рәҗәп авылыннан Төгәлбәй авылына 

баруны касд[104] кылып, Х. Галиев белән бергә юлга чыктык. Безгә, урман чыгып, яңа 

салган бер татар авылын чыгарга, аннан соң Сувар авылына (Сувар шәһәре урынына 

салган бер урыс авылы) барырга, аннан соң Төгәлбәйгә барырга тиеш иде. Юл күңелле 

булды. Урманнарда көчле яшеллек. Һава аяз, матур, чебен-черки артык борчырлык түгел, 

бераз гына һава салкынча иде. Без Төгелбәйгә шушы көннең төнендә төнге сәгать бердә 

барып кердек. Төгелбәй авылында фатирыбыз шул авылның икенче мәхәллә имамы 

Ситдыйк Арыслановта булды. 

Без Төгелбәйгә килеп кергәч, урамда яшьләрнең җырлап йөргән чакларында җыр (152) 

тавышларын ишетеп, берничә чаклы вакыт аларның җыр тавышларын тыңлап барырга 

туры килде. Бигърәк тә Төгәлбәй авылының кичүен чыкканда әлеге җырлап йөрүче 

егетләр тавышларын көчәйтеп, җырны шәбәйтеп җибәрделәр. 

Мин боларның көйләренә диккать иттем. Миңа бу егетләрнең җырлау авазлары, 

җырлаhsның моңнары бөтенләй Мамадыш кантоны Чиябашы авылындагы 

чукындырылган татар егетләренең моңнарын, көйләрен искә төшерде. Моннан җиде-сигез 

еллар алда Мамадыш шәһәрендә тәгълим[105] вә тәрбия курсларында лектор булып 

хезмәт иткән чакларымда, миңа әлеге Чиябашы чукындырылган татар авылыннан күп 

тапкырлар үтәргә, бигърәк тә төнлә үтәргә туры килә, әнә шул вакытта керәшен 

егетләренең урам буйлап җырлап йөргән чакларындагы җыр тавышларын ишетергә туры 

килә иде. Керәшен татарлары җырлаганда моң итеп җырлыйлар. Аларның болай моң, 

җырлаулары шөбһәсез аларның урыслар тарафыннан бик күп җәбер-золымнар 

күргәнлекләренә, бик озак вакытлар урысларның (153) кыены астында 

тотынганлыкларына җанлы шаһид иде. 

Төгәлбәй авылында 

Төгәлбәй – ике мәхәлләле, Бизнә суы буенда, гади генә бер мөселман авылы. Авылда 

бакча фәлән юк. Халкы мәктәп тәрбиясе күргәнгә охшамый. Бу авылда 
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истибдад[106] заманасында бер ишан булган, инде ул үлгән. Шуның өчен булырга кирәк 

җәдид мәктәбе булмаган. 

Мәзкүр ишан халык телендә Әхмәдҗан хәзрәт дип йөртелә. Үзе Төгәлбәй авылының 

берничә мәхәлләсендә имам булып хезмәт иткән. Ишан хәзрәт төп Буалы Йорткул дип 

атала торган авылның крестьян баласы булган. Иман булганчы, Казан шәһәре Күл буе 

мәдрәсәсендә тәхсилдә[107] булган. Бу кеше Казан сәүдәгәре Садыйк Хаҗи Галикәев 

белән бергә-бер мәдрәсәдә тәхсилдә булган икән, Садыйк Хаҗи бу кешенең галим 

түгеллеген сөйли икән. 

Мәдрәсәдә тәхсилдә вакытында, Әхмәдҗан ишан мәдрәсәнең казыйсы булып торган. Үзе 

шәхсән бик мәхабәт, озын буйлы, киң күкрәкле, (154) дәү сакаллы бер адәм икән. Халык 

каршында, бигърәк тә гавәм каршында, хөрмәте, игътибары зур булган. Әхмәдҗан 

хәзрәтне чыннан да: “Диндар, суфи, тәкъва,[108] бик тәхәммүлле[109] кеше иде,” - дип, 

миңа сөйләделәр. Вафатыннан соң җеназасын озатканда, гарчә эш өсте булса да, Спас 

кантонының һәр тарафыннан унбиш меңләп кеше җыелганын сөйләделәр. “Ходайның 

рәхмәтендә булсын, яхшы адәм икән,” - диләр. 

  

Төгәлбәйдә Ситдыйк Арысланов белән мөсәхәбә 

Мәзкүр авылның икенче мәхәллә имамы Ситдыйк хәзрәт Арысланов авыл картларыннан 

күп мәртәбәләр ишеткән бу авылның каратарихыннан түбәндә язылачак сүзләрне миңа 

сөйләде. 

Ул әйтә: “Картлар хикәя кылалар иде: Төгәлбәй авылында, борынгы иске заманнарда, бу 

инде татар ханнары заманасында булырга кирәк, бер мөселман түрә булган. Халык аңа 

“бәй” дип “бәк” дип әйтә булганнар. Бу бәй бик гадел кеше булган. Мөселманнарга һәм 

башка халлыкка да бер дә җәбер-золым итмәгән. Кыскасы, аның барлык эше дә төгәл 

булган (155), бөтен булган. Кыеклык, киткелек фигыле аңарда булмаган. Тик бөтенлек, 

төгәллек кенә булган. Бу бәй урыс белән татар ханнарының сугышында урысларга күп 

зарар китергән. Хәтта зур егетлекләр, зур эшләр күрсәткән. Кайбыр кешеләрнең 

әйтүләренә караганда, менә шундый ханнар белән урысның сугышында зур егетлекләр, 

зур эшлекләр күрсәткәнлегеннән аңар, ул “бәйгә”, “Төгәл бәй” (“мөкәммәл[110] түрә”, 

“камил түрәлеккә лаек түрә” мәгънәсендә була) дип татар ханнары тарафыннан аталган. 

Менә бу бәйгә зур эшлеклеге өчен безнең Төгәлбәй халкы кол итеп бирелгән, имеш. Бу 

җир аның милке булган, имеш, диләр. Моны шулай халык сөйли. Халыкның ата-

бабаларыннан бирле телдән-телгә сөйләнеп килә торган каратарихның хәбәре инде,” – ди 

Ситдыйк хәзрәт. Шуннан соң Ситдыйк хәзрәт Фәзлуллин Төгәлбәй аылының шимал 

ягында, авылдан 3 чакрым чамасы ераклыкта, Күшкә дигән урыс авылының шәрыкъ 

тарафында Төгәлбәй халкы тарафыннан “кала тавы” дип йөртелә торган борынгы бер 

шәһәр хәрабәсе барлыгын миңа хәбәр итте. 

(156) Шуннан соң ул миңа бу кала таудан биш чакрым чамасы җәнүбкә таба ераклыкта, 

“кала капкасы” дип йөртелә торган әйләнәсе тирәли үр һәм чокыр белән әйләндерелгән 

борынгы бер ныгытма урыны барлыгын сөйләде. 

  

Җитмеш сигез яшендәге Хәлиулла Габидулла улы белән мөсәхәбә 

https://eu.spb.ru/#_ftn106
https://eu.spb.ru/#_ftn107
https://eu.spb.ru/#_ftn108
https://eu.spb.ru/#_ftn109
https://eu.spb.ru/#_ftn110
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Минем белән булган мөсәхәбәсендә Хәлил баба әйтә: “Безнең Төгәлбәй авылында ике 

бабабыз бар. Икесе дә “Төгәлбәй” дип йөртелә. Беренче бабабыз бик иске заманда “ханлар 

заманында” зур бер түрә булган, әнә шул түрә бабабыз. Икенче Төгәлбәй баба әле ул 

соңрак заманнарда, Казан ханлыгы зәгыйфьләнеп безнең бу якка урыслар килгәч, урыс 

патшалары заманасында Төгәлбәй авылына килеп утырган кеше. Соңгы Төгәлбәй бабай 

ниндидер урыс патшасына эш күрсәткән. 

Төгәлбәй бабаның эш күрсәтүе болай булган. Ниндидер кайсы патша беләндер, инде 

ансын ачык белә алмыйм, сугыш булган. Сугышта безнең бер полк (157) гаскәребез 

җиңелгәч Төгәлбәй баба әләмне (знамя) саклап алып калган. Аның бу эше урыс 

патшасына ишетелгән дә, патша Төгәлбәйне үзенең катына чакырткан. “Синең бу 

хезмәтеңә нинди бүләк бирим: җир-сумы, урманмы,акчамы бирим?” - дип патша сорагач, 

Төгәлбәй аңа: “Боларның берсе дә кирәкми, бары борын-борыннан мөселман туфрагы 

булып килә торган бер җиргә утырырга рөхсәт бир,” - дип сораган. Патша рөхсәт иткән. 

Шуннан моң Төгәлбәй баба Спас өязенә Шәһри Болгар заманасыннан бирле мөселман 

авылы булып килгән Төгәлбәй авылына килеп утырган, ди. Төгәлбәй баба үзе Себер 

вилаяте, Буа өязе Чыты авылыннан булган имеш. 

Төгәлбәй баба Төгәлбәй авылына килгәндә, аның белән бергә ике чуаш та килгәннәр. Бу 

чуашның берсе – Борнай, икенчесе – Биктебай исемле булганнар. Чуашлар ул чагында 

безнең мөселманга бик якын торганнар. Чуашлар ул заманда гел мөселман белән бергә 

катнашканнар. Хәтта мөселманча кыз биргәннәр, мөселманнарның мулласын үзләренә 

чакыртып, исем куштырганнар, авыру һәм сырхауларын муллага китереп яки мулланы 

алып килеп, (158) өшкерткәннәр. Шулай чуашлар татарларны үзләренең иң якын 

туганнары итеп, бөтен эштә татарлар балән бергә булганнар, ди. 

Төгәлбәй бабайга ияреп, бу якка да Борнай, Биктебай исемле ике чуаш килгән. Болар 

килгәндә, шәһри Болгар җирендә әле буш урыннар, әүвәле авыл яки шәһәр урыны булып 

та, урыслар бу якка килгәч, харап итеп, ул авылларның яки шәһәрләрнең үзләрен 

яндыргач, халкын үтереп бетергәч, кырлары, басулары буш сахра булып калган җирләр 

бик күп булган. Төгәлбәй баба - мөселман кеше, әлеге безнең Төгәлбәй авылына килеп 

утырганда, икенче нәсел булып, бу Төгәлбәйдән аның балалары таралган. Борынгы татар 

Борнае янындагы буш бер урынга утырган, алардан хәзерге замандагы чуаш Борнае авылы 

хасил булган. Биктебайда шундый ук буш урынга утырып, хәзерге Биктебай авылы хасил 

булган. Кайбер кешеләр боларны: “Үзара шобага салганнар да,” – дип сөйлиләр. 

(159) Хәлил бабай әйтә: “Төгәлбәй бабаның атасы – Җулмат (Җелмөхәммәд), аның атасы 

– Тунмак баба,”- ди. “Төгәлбәй бабаның улы Сөләйман булган. Аның улы – Гөбәйдулла, 

аның улы - Хәлиулла: мин булам, минем улым – Әхмәдгата,”- ди. 

Димәк, Төгәлбәй авылының ике дәвере бар. Аның беренче дәвере: халыкның риваятенә 

караганда, Шәһри Болгар яки Казан ханлыгы заманасында бер мөселман түрәнең милке 

буларак яшәгән. Урыс патшалары заманасында бу авылга яңадан бер Төгәлбәй исемле 

солдат килеп утырган. Моның килүе Төгәлбәйнең икенче дәвере булып, шул ук авылга 

икенче нәсел килеп катнашкан була. 
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Бу авылда иске кабер ташлары борын-борыннан күп булып килгән. Ләкин инде хәзерендә 

бер генә калган. Әнә ул борынгы кабер ташы борынгы Төгәлбәйнең элеке заманасыннан 

калган булган диләр. 

Моннан дәһи шуны аңлап була ки: моннан, әйтик, ике йөз илле еллар яки өч йөз еллар 

(160) элек Спас кантонында Борынгы Казан, Болгар халыклары заманасындагы яшәгән 

татарлардан калган басулар, кырлар сахра булып ята булганнар. Алар күп булганнар. 

Аларның борынгы-борынгы хуҗалары урыслар тарафыннан юк ителгән булганнар. 

Аларның урыннарына соңыннан урыслар, чуашлар, мишәрләр килеп утырганнар. 

Шулай да, бик калын кара урман эчендә булганлыкларыннан, Рәҗәп, Ташбилге, Янбакты, 

Борнай – әлеге авыллары шәһри Болгар заманасыннан бирле борын-борыннан бер нәсел 

булып, Төгәлбәй, Баллыкүл кебек авыллар соңыннан килеп кушылган икенче бер нәсел 

белән катнашып, элек-электән бирле яшәп килә торган авыллар булып безнең 

заманыбызга чаклы килгән булалар. Каратарих шуны аңлатадыр. 

Хәлил бабайның әйтүенә караганда, Бизнә, Никольский, Ширбәтле исемендәге хәзерге 

урыс авылларының барысында да элгәре заманда мөселман алпавытлары булган. Бу 

авылларның барысы да ул заманда (161) мөселман авылы булган. Иң соңгы заманда 

берсен “Никольский” дип атап, исемен үзгәрткәннәр. 

Төгәлбәй авылында, Нуретдин Әхмәтҗан хәзрәт улы кулъязмалар турында миңа 

түбәндәге мәгълүматны бирде. Ул әйтә: “ “Шәһри Болгар газизләре” исемендә бер китап 

Әнҗерә авылында мөәззин Хатип Гәләветдин улының кулында бар иде. Бу кулъязманы 

мәзкүр мөәззиннең бабасы Габделвәли мөәззин Габделгазиз улы язган иде. Шулай ук мин 

Төгәлбәйнең шәҗәрәсен дә күргәнем бар иде. Боларны шаять тикшереп сезгә 

белдерермен,” - дип, миңа белдерергә вәгъдә кылды. 

Төгәлбәй авылында аталып килгән тарихи әсәрләр турында 

Хәлил баба әйтә: “Кала капкасының уң ягына таба (Төгәлбәйгә таба) ике йөз сажин 

чамасы ераклыкта булган бер атаудан моннан берничә еллар алда зур көмеш беләзек 

тапканнар иде. Бу беләзек ике вершок киңлегендә, калын, авыр беләзек иде. Ул беләзекне 

Җура Мөхәммәдхан дип йөртелә торган бер авыл кешесе тапкан иде. Инде ул беләзек 

кемдәдер хәзер, (162) белмибез,” – ди. Хәлил баба капкасы исемендә йөртелә торган 

борынгы ныгытманың капкасының ике ягында чуен булганлыгы, еллар үтә-үтә, бу чуен 

баганаларының җиргә сеңгәнлекләрен хикәя кыла. 

Ситдыйк хәзрәт Габдулхак улы әйтә: “Төгәлбәй авылынннан өч чакрым шималга таба, 

Төгәлбәй басуында “кала тавы” дип йөртелә торган шәһәр хәрабәсеннән борын-борыннан 

бик күп тарихи әйберләр табылып килгән. Мәзкүр шәһәр хәрабәсендә сукалаган чакта 

игенчеләр (крестьяннар) чүлмәк белән күмелгән мөселманча язулы вак тәңкәләр, колак 

алкалары, беләзекләр, хәнҗәрләр, сөңгеләр, пычаклар таба торганнар иде. Инде соңгы 

елларда, бу төрдә иске әйберләр аз табыла башлады. Хәтта, халыкның әйтүенә караганда, 

моннан йөз еллар алда, әле шәһәр хәрабәсе сукаланмаган чирәм булып торган заманнарда, 

бармак кебек итеп дүрт кырлы ясаган, тырма теше шикелле көмеш кечкенә таякларны 

унарлап-унарлап җыеп тапкан булганнар (163). Ул заманда әле бу шәһәр хәрабәсендә 

яңгырдан җирдә бик күп мөселманча язулы көмеш тәңкәләр табыла булганнар.” 

Нургали Галиулла улы әйтә: “Моннан илле еллар алда калалар тавыннан (Төгәлбәйнең 

шимал ягындагы шәһәр хәрабәсеннән) безнең атабыз Галиулла Гомәр угълы, яңгыр 
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яуганнан соң, мөселманча язулы тәңкәләрне уч белән тотып җыеп кайткан иде. Инде ул 

тәңкәләр анда-монда таралып, югалып беткәннәр, хәзер берсе дә калмаган,”- ди. 

Нургали Галиулла улы сүзен дәвам итеп әйтә: “Безгә әтиләр сөйли торган иде. Морзалар 

салманы авылының Җәләлетдин Габденнасыйр[111] улы сөйли булган: “Төгәлбәй 

авылының басуындагы борынгы шәһәр хәрабәсеннән тырма теше шикелле дүрт кырлы, 

бармак шикелле кечкенә көмеш тәңкәләрне унарлап-унарлап таба идек, ул урында бик күп 

иске әсәрләр табыла торган иде,” - дип. Моннан берничә еллар алда, Габделхәким (164) 

Мөхәммәдрәхим улы дигән бер кеше бу шәһәр урыныннан мөселманча язулы, бик матур 

итеп эшләнгән корыч хәнҗәр тапкан иде. Инде аны кайда куйганнардыр мәгълүм түгел. 

Ул кеше: “Бу хәнҗәрне беләсезме? Бу хәнҗәр – безнең борынгы бабаларыбыздан калган 

бик кадерле хәнҗәр, мин аны кала тавыннан таптым,” – дип мактанып сөйли торган иде. 

Инде ул кешеләр үлеп беттеләр. Моннан башка да кала тавыннан, бик күп ук очлары, 

төрле кораллар, бизәкле әсбаплар, савыт-сабалар табылып килә торган иде. Төгәлбәй 

авылында хәбәр бирделәр: моннан унсигез еллар алда Спас кантоны әлеге авылның 

басуында җир төпләгән чагында, әлеге авылның яңа Кората дигән урыс авылына чиктәш 

басуыннан зур гына чиләк белән мөселманча язулы эреле-ваклы акчалар тапканнар. 

Төгәлбәй авылының югарыда сөйләнгән борынгы шәһәр хәрабәсеннән табылган берничә 

иске әсәрләрне мин үзем дә агайлардан сатып алдым. Ул әйберләрнең берсе – колак 

алкасы кисәгенә охшаган бакыр ярты (165) даирә, икенчесе – гарәп хәлифәләренең акчасы 

– көмеш тәңкә һәм башка әйберләр иде. Бу әйберләр турында Спас кантонына ясаган 

гыйльми йөреш вакытында табылган кулъязмалар вә тарихи әсәрләрне язган вакытта 

мәгълүмат биреләчәк булдыгыннан, бу урында алар турында артык тәфсилләп язып 

торуны тиеш күрмәдем. 

Төгәлбәй авылындагы кабер ташы турында 

Төгәлбәй авылының зиратында борын заманнан калган бер ташның булганлыгын миңа 

сөйләделәр. Мин үземә шул авылның икенче мәхәллә имамы – Ситдыйк хәзрәтне һәм үзем 

белән бу йөрешемдә бергә булган Х. Гәлиевны юлдаш итеп, ул ташны карарга, мәзкүр 

каберстанга бардык. Бу каберстанга хәзерендә дә Төгәлбәй халкы мәетләрен күмәләр икән 

әле. Бу каберстанда әлеге таштан башка иске таш юк. Булып та, беткәнме? Әллә бу 

ташның үзен дә икенче бер урыннан күчереп китереп куйганнармы? Ул турыда белүче 

кеше миңа очрамады. 

Ташның зурлыгы: 

биеклекге – 22 вершок; 

киңлеге – 10 вершок; 

калынлыгы – 3 вершок. 

(166) Таш инде карала төшкән, таш үзе каты, язуы бозык куфи хатты белән казылып 

язылган. Язуында бик фахиш[112] хаталар бар. Язучы хаттат бик надан кеше булырга 

охшый. Мәсәлән, با اعوذهللا   не بل اعوذهللا  дип куйган. 

Ташның язуы 

(Гайнән күчерелде) 

بل اعوذهللا كازالرحم السدمر – 1  
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2 – للهالرحيم لرحمنا بسم  

 المور نعه دا تعس كل– 3

 حعور بر السا حم– 4

Һичбер сүзенә нокта куелмаган. Шуннан соң бу ташның берничә юл язуы танылмый. 

Төгәлбәй авылында бу каберстаннан башка тагы бер каберстан бар, аны Төгәлбәй халкы 

“изгеләр өсте” дип йөртәләр. Хәзер инде ул изгеләр өстендә һичбер таш калмаган. Мәзкүр 

изгеләр өсте Төгәлбәй авылыннан өч чакрым читтә, шәркый-шимали тарафында, куаклык 

эчендә, бер дисәтинә чамасы мәйданны эченә (167) ала торган бер урыннан гыйбарәт 

булып калган. Риваятьләргә караганда, бу иске каберстан югарыда язып үткән шәһәр 

хәрабәсенең шәһәр булып яшәгән замандагы каберстаны булган икән. Ләкин шул тирәдәге 

урыслар ул каберлектәге ташларны үзләренең йорт кирәкләренә тотар өчен кубарып алып, 

авылларына китергәннәр, шул сәбәпле ул ташлар инде бөтенләй юкка чыкканнар икән. Бу 

каберстан мөнәсәбәте белән Төгәлбәй авылының картлары миңа түбәндәге 

мәгълүматларны сөйләделәр. 

Алар миңа әйттеләр: “Әнә ул “кала өсте” дип йөртелә торган урында Шәһри Болгар 

заманасында бай гына бер шәһәр булган. Без инде аның исемен белмибез. Искерәк чакта 

карт бабайлар аның исемен дә беләләр иде. Инде без оныттык. Тик без анда Шәһри Болгар 

заманасында шәһәр булганын гына хәтерлибез. Әнә шушы шәһәргә чит илләрдән, чит 

мәмләкәтләрдән сәүдәгәрләр килә булганнар. Бу шәһәрдә зур базар булган. Анда гарәпләр 

дә килгәннәр. Урыслар да килгәннәр.(168) Бу шәһәр үзенә күрә хәзерге мәкәрҗә сыман 

сәүдә урыны булган. 

Гарәп ягыннан килә торган сәүдәгәрләр әнә шушы шәһәрдә сатып китә торган булганнар. 

Шәһри Болгарга булган олуг юлның берсе әнә шушы шәһәрдән узып, шәһри Болгарга бара 

икән.” 

Шуннан соң Төгәлбәй картлары безгә бу шәһәрнең зиярәтенә хатыннар күмелгәнлеген, бу 

хатыннарның шәһри Болгарда икенде намазын укып, ахшам намазын укырга хуҗалар 

тавына барып җиткәнлекләрен, менә бу Төгәлбәй янындагы шәһәрнең зираты булган 

каберстанга әнә шушы изге хатыннарның шәһри Болгардан хуҗалар тавына барганда 

вафат булып, шунда күмелеп калуларын, шуның өчен дә халык хәзерге заманда да, бу 

кадими зиратка, “изгеләр өсте” каберлегенә, һаман да барып зиярәт иткәнлеген 

сөйләделәр. (169) Миңа каратарих риваятьләрен сөйләүче картлар борынгы заман 

тормышыннан менә мондый мәгълүматларны сөйләделәр. 

Алар әйтәләр: “Борын заманда тормыш бик простой иде: халык чәй эчми, көненә өч 

тапкыр аш пешереп ашый, үзләре пешергән квасны эчәләр, яз көне, каен агачыннан су 

чыгарып, шуны әчетеп эчәләр иде. Бу су бик татлы “әчү” була торган иде. Аны халык 

яратып эчә иде. 

Хатыннар башларына чалма кебек урап, ырпак[113] саралар, кырык яшькә җитеп ырпак 

сармаган хатынны әдәпсез, инсафсыз хатын дип сөйлиләр, андый хатыннарны халык бер 

дә яратмый иде. Ирләр киндер күлмәк кияләр, күлмәкләре тез астыннан озын була. Якасы 

киң, иң башына кайтарылып төшеп тора, яканы бау белән бәйләп куялар, аны “изәү бавы” 

дип йөртәләр иде. Ак киндер күлмәккә кызыл кештәк куела иде. Ул заманда халык 

арасында исерткеч эчү, зина кылу, тәмәке тарту кебек начарлыклар бер дә юк иде. Ул 
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заманда халык безнең хәзерге заман халкыннан (татарларны әйтә) эре, мәһабәт, таза 

иделәр. Озын буйлы, кәкре борынлы, кызыл чырайлы, дәү күзле, таза картлар әле моннан 

алтмыш (170) еллар алда гына безнең авылыбызда байтак иде. 

Шәһри Болгарны зиярәт итү турында картлар болай сөйлиләр: “Шәһри Болгарга, замана 

чуалганчы, халык бик йөри иде. Безнең Төгәлбәй авылыннан һәр елны май аеның 

башларында ат белән кырыгар-иллешәр сарыклар алып, мулла мөәззин белән бергә шәһри 

Болгарга зиярәткә баралар иде. Замана чуалып киткәч кенә, шәһри Болгарга бару азаеп 

китте.” Шәһри Болгарга зиярәткә баруны Төгәлбәй картлары да бик зур хаҗга бару кебек 

изге бер гамәл итеп карыйлар. Алар да май аенда шәһри Болгарга баруны бик иске 

заманнан бирле шулай кушылып калган бер изге гамәл итеп аңлыйлар. Димәк, аларча бу 

изге гамәлне бер зур кеше кушкан. Шуңа күрә алар аны эшләп киләләр була. 

Төгәлбәй авылы янындагы Изгеләр өсте зиратына мөселман Шәбкәсеннән вә башка 

шундый читтәге авыллардан зиярәткә килеп, Коръән укып китәләр икән. 

(171) Борынгыдан калган йолалар 

Өйнең бусагасына утырырга ярамый. Бусагага утырсаң, үсмәссең, диләр. Бусагага 

утырудан тыялар. Утырган чакта, аякларны селкеп утырып, шайтан чакырасың, диләр. 

Бармак шартлатсаң, шайтан ярала, диләр. Тәрәзәдән өйгә кертмиләр, тәрәзәдән өйгә 

керсәң, ул өйгә яшен керә, диләр. Көянтә аркылы атлап чыгарга кушмыйлар, берәү 

көянтәдән атлап чыкса, кире ягына тагы атлатып чыгаралар. Көянтәне аркылы атлап 

чыккан кешенең буын арасына “кыярак” дигән шеш чыга, ди. 

Балага күз тисә, бала еласа, ишек тоткасын чайкап һәм, шул баланы күргән сөйгән 

кешеләрнең эчкән чынаяклары булса, шул чынаякларны чайкап, баланың битен-кулын юа 

ала, эчен ачып, күкрәк, авызына, кендегенә сөртәләр, калган суын ишек тупсасына 

сибәләр. 

Хатын бала таба алмаса, болай итәләр икән: бала табарга азапланып ята торган хатынның 

ике аягы аркылы әлеге хатынның ирен атлатып чыгаралар. Моның соңында да баласын 

таба алмый үлеп китсә: “Һай, мескенә, (172) аягыннан ире дә атлап чыккан иде, ләбаса,” - 

дип, кызганып сөйлиләр. 

Яки бала таба алмый, бер хатын үлсә, аны кызганып: “Әллә аягы аркылы ирен атлатып 

чыгармаган идегезме?” – диләр. Тугач та, баланы атасының иске күлмәгенә төрәләр. Яңа 

туган балага тугач та, ими каптырганчы, бал, май каптыралар. Аны баланы бал, май белән 

авызландыру диләр. 

Кызамык авыруыннан соң, баланың сәламәтлеге өчен, кызамык чиренә багышлап, кызыл 

әтәч суялар да, канын баланың битенә, кулларына сөртәләр. Әгәр дә кызамык чиренә 

багышлап кызыл әтәч суелмаса, кызамык авыруыннан соң баланың бер җирендә кызамык 

анасы кала, ягъни баланың бер җирендә бетми торган авыру кала. Хәллерәк кешеләр 

кызыл әтәч суеп, мәҗлес уздыралар, кызамык чиренә ясин укыталар. 

Мал-туар авырса, чобан атага ясин укып багышларга дип, сәдакә укып багышларга дип, 

сәдакә бирәләр. 

Иген-икмәкләргә афәт ирешмәс өчен, зәнки баба рухына ясин укырга дип, сәдакә бирәләр. 
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(173) Борынгырак заманнарда Спас кантонының байтак авылларында келәү әйтеп ат сую, 

сыер сую гадәте булган. Урта Йорткүл авылында келәү әйтеп, сыер сую гадәте әле дә бар 

икән. Бу гадәтне “келәү әйтү”, “келәү күтәрү” дип тә йөртәләр икән. 

Өйнең түр ягы мөхтәрәм хисап ителә, почмак ягы хөрмәтле түгел. Кунак килсә: “Түргә 

узыгыз. Нишләп ишек катында торасыз?” – дип, кунакка хөрмәт күрсәтәләр. Кунак килсә, 

аның астына мамык мендәр салып утырталар. Астына әйбер салмыйча, буш урынга 

утыртмыйлар. Күрше-күлән керсә, аңа хөрмәт күрсәтеп, ашъяулык җәеп, икмәк кисмәсә, 

аны гаеп итә булганнар. Әйтәләр икән: “Ул – начар кеше, өенә кереп, икмәк тә кисми,”- 

дип. Ул заманда икмәк кисү бу заманда самовар куеп, хөрмәт итү шикелле булган. 

Күршедә бер кеше ат, сыер, үгез кебек зуррак бер хайван чалса, шуның итен дә берәр 

кисәк күршеләренә (174) кертеп бирү гадәте элекке заманнарда Спас өязе мөселманнары 

арасында бик шаиг[114] булган. Зур хайван суеп та, күршеләренә аның итеннән өлеш 

чыгармаган кешене күрше хакы үтәмәүчелектә гаеп иткәннәр. Мондый кешеләрне халык 

арасында игътибарсыз йөрткәннәр. 

Мәҗлесләр 

(бу мәҗлесләр Төгәлбәй авылына гына хас түгел) 

Мәҗлесләр гадәттә мулла-мөәззин чакырылып, Коръән укытылып, шулар янына кардәш 

кабилә, дус-иш, күрше-күләннәрен чакырып уздырыла. Мондый мәҗлестә һичбер вакытта 

эчемлек истигъмал[115] ителми. Мәгәр авылларда җыен кунакларында гына мәҗлес 

үткәч, соңыннан гына булырга мөмкин. 

Мәҗлескә чакырылган кешеләр килеп тәмам булгач, кунаклар һәркайсы ашъяулык 

әйләнәсенә түгәрәкләнеп, кысылып утыралар, иң югары урынга мулла утыра. Аның янына 

картырак олугърак кешеләр түгәрәкләнеп, тезелеп утыралар. Мулла каршына түбән буйга 

аш бүлергә мөәззин утыра, шуның соңында өй хуҗасы муллага Коръәннән берәр аять 

укырга үтенә. Мулла Коръән аятен укып тәмам иткәч, (175) барысы бергә кул күтәреп, 

дога кылалар. Догадан соң өй хуҗасы мулла-мөәззингә сәдака бирә. Тагын барысы бергә 

дога кылалар, шуның соңында табынга аш килә башлый. Ашъяулыкка кырыена кискән 

икмәкләр яки бодай оныннан пешергән кабартмалар һәм кашыклар тезгән булалар[116]. 

Табын уртасына табак белән шулпалы аш китерелә. Әүвәл мулла бераз гына чеметеп тоз 

каба. Аннан соң кунаклар да кабалар. 

Аш килгәч тә, башлап бер кашык шулпа мулла каба, мулла авыз итми торып, һичкем ашка 

сузылмый. Ул авыз итеп: “Ягез, җитешегез!”- дигәннән соңында гына ашый башлыйлар. 

Шулпа соңында бәлеш килә. Аннан да башлап мулла авыз итә. Бәлештән соң ит килә. Чәй 

эчелми торган бик борынгы заманнарда ашның алдыннан яки артыннан чәй эчерү гадәте 

киткән. Соңрак заманнарда да җыен кунакларына чүлмәк утырту, куас эчү гадәте бар 

икән. Чәй чыкканның соңында да кадерле кунак чакырылса, чүлмәк кую гадәте авылларда 

ташланмаган әле. 

(176) Кала капкасы 

Төгәлбәй авылының шәрыкъ җәнүбе тарафында, авылдан өч чакрым читтә, Туйралык (яңа 

имәнлек) урман эчендә, халык телендә “кала капкасы” дип йөртелә торган борынгы бер 

ныгытма урыны бар. 
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Бу ныгытманың әйләнәсе бер катлы чокыр һәм үр белән әйләндерелгән. Ныгытма дүрткел 

шәкелдә. Җәнүб ягы да җирләндерелгән. Шәрыкъ вә шимал якларының сызыклары туры, 

хәтта мөстәкыйм. Ныгытманың әйләнәсендәге чокыры ике сажин тирәнлегендә, киңлеге 

биш сажин чамасы. Ныгытманың җәнүб ягыннан шимал ягына таба үтеп чыккан борынгы 

юлның үзе бар. Моны халык телендә: “Ныгытманың капкасы булган, борын заманда бу 

капканың ике ягында чуен багана булган,” - дип хикәя кылалар. 

Ныгытманың бөтен әйләнәсе тәхминән ике йөз сажин озынлыгында. Бу ныгытманың өч 

ягы чокыр, бер ягы, әле җитмеш яшьлек картлар белгәндә дә, киң баткак, адәм керә 

алмаслык дерелдәп тора торган сазлык булган. 

(177) Төгәлбәй басуында булган шәһәр хәрабәсенең яшәгән заманасында, җәнүб ягыннан 

бу ныгытма аның дошманнан саклана торган ныгытмасы булган булырга охшый. Бәлки 

чит ил сәүдәгәрләреннән тамга пошлинасы алына торган мөһим урын булып та хезмәт 

иткән булгандыр. Ныгытманы тикшерү өчен моңа кадәр казыну, тикшеренү тәҗрибәләре 

ясалмаган. 

Июньнең 16да шимбә көн кичке сәгать җидедә Төгәлбәй авылыннан иске мөселман 

авылына баруны кәсд кылып юлга чыктык. Без Иске Салманга Төгәлбәйдән урыс авылы 

Кушкы (3 чакрым) аннан ун чакрым чуаш Такталысы, аннан сигез чакрым Иске Салман. 

Менә шул авылларны йөреп төнге сәгать үнбердә Иске Салманга барып кердек. Безне 

ачык чырай белән шушы авылның имамы Әхмәдша мулла каршы алды. Без анда чәй эчеп 

кич үткәрдек. 

Иске Салманда 

17 нче июнь якшәмбе көн Иске Салман авылында тикшерергә мөмкин булган урыннарны 

тикшердем. Бу авылның мәчет очырмасының бер почмагында таралып ята торган 

бөтенләй калын тузан астына капланган (178) иске кулъязмаларны тикшердем. Аларның 

эченнән гыйлем өчен кирәк булуы ихтимал тотылган нөсхәләрне үзем белән алдым. 

Иске Салман мәчетенең очырмасында ике сәгать чамасы тузан эчендә йөреп, трубачист 

кебек тәмам каралып беткәнче эшләдем. 

Мәчет очырмасында тузаннар арасында эшем бетеп, Әхмәдша мулланың өенә кайтканда, 

бөтен күлмәкләрем, бөтен өстем: башым, кулларым, колак эчләрем тәмам морҗа арчучы 

кебек булып беткән иде. Урамда мине күргән кешенең исе китә иде. Шулай да мин: “Газап 

бушка китмәде,” – дип, шатланып кайта идем. 

Иске Салман авылының корылуы 

Беренче килеп утырган кешесе турында Әхмәдша мулла авыл-картларыннан ишеткән 

түбәндәге хәбәрләрне сөйләде. Ул әйтә: 

“Халык сөйләвенчә, безнең авылыбызга иң әүвәл Шәһри Болгардан Сөләйман хуҗа дигән 

кеше килеп утырган. Кайбер кешеләр бу Сөләйман хуҗаны: “Сәхәбәдән булган”, - дип тә 

әйтәләр. (179) “Салман разый Аллаһу гәнхү” дип тә әйтәләр. “Аның кабере дә безнең Иске 

Салман авылында,” - дип сөйлиләр.” 

Иске Салман халкы шәһри Болгарны бик якын күрәләр. Утызар-кырыгар олау булып 

мулла-мөәззинне алып барып сарык, тәкәләрне корбан итеп кайталар иде. Инкыйлыбтан 

соң гына әле бетеп торды. Иске Салманда көз көне бөтен авыл халкы бергә җыелып, 
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чишмә башына барып шунда Салман хуҗа рухына үрдәк чалып, мулладан Коръән 

укытып, мәҗлес ясау гадәте бар икән. 

Иске Салман авылында озын-озын мөсәхәбә итәрлек кешеләр урманга киткән булганга, 

миңа аларны көтеп калу яңадан бер тәүлеккә якын кичегү булганга, шуның белән бергә 

аларның мөсәхәбәләреннән чыгачак чыгыш файдалы нәтиҗәнең булып-булмавы миңа 

мәгълүм булмаганга, мин аларны көтә алмадым. Якшәмбе көн көндез сәгать бердә Иске 

Салманнан чыгып киттек. 

18 нче июнь дүшәмбе көн иртә белән сәгать унда Янбакты авылы аркылы Көек авылына 

килдем. Юл күңелле генә булды. Һава да бик яхшы иде. Янбакты белән (бу биттә 

кырында җөмләләр калды) (180) Көек авылы арасындагы, сырттагы урманнар эченә 

инкыйлабтан соң байтак яңа авыл күчеп утырган икән. Мәгәр бу яңа авылларның күбесе 

урыс авыллары булуы белән бергә, яхшы мөнбит[117], тук урыннарга утырганда 

киңәшерлек урыслар икән. 

“Тормыш юлларын үзегез белерсез,” - дип, пәйгамбәр тормыш мәсъәләсендә һәртөрле 

яхшы якларны урыстан алырга да юл вә ирек куйган булса да, безнең халкыбыз әле хаман 

да: “Бу дөнья, кәфирә җәннәт улыптыр, мөэмингә зиндан,” – дип, үзенең кирелеге белән 

берсе дөрес юлга кереп, дөньяда ук җәннәт тормышына күчә башлап, аһирәт җәннәтен 

дөньяда ук үзенекен итәргә тырышса, Коръән тәгълиматына, пәйгамбәрнең боерыкларына 

буйсынучы һәрбер ягы белән өлге, үрнәк булырга тиеш кеше икән. Ник без бөтен йөреш, 

торыш, көнкүреш эшләребездә бөтен халыкка үрнәк булырлык тарзда тормыш корырга 

омтылмыйбыз. Без үрнәк кеше, өлге кеше булырга тиеш бит. 

(181) Көектә 

Көек авылы – Актачи суының буенда, инкү урынга утырган. Яхшы гына бай, бер 

мөселман авылы. Язгы су ташуы вакытында, Көекнең байтак урыннарын су баса икән. 

1926 нчы елны бу авылның тик аз өлеше генә су астында калу куркынычыннан котылып 

калган. Авылның зур бер өлеше ул елны су баскан. Су басу хәлакәтеннән авылга бик зур 

зарар килгән. 

Көек авылы сәламәтлеге файдалы авыл булырга ошамый. Ул бөтенләй чокырда утыра, 

анда түбән һава белән йөрешлек, адәмнең сәламәтлеге өчен бик зарарлы булырга тиеш. 

Тау башында, югары урында Көекнең бик аз өлеше урам булып утырган. Калганнары 

чокырда, елга буенда. 

Көектә әле борынгы йола, борынгы гадәтләр бетмәгән булырга охшый. Мин урамнан узып 

йөргәндә, анда унар-унбишәр хатыннарның бергә җыелып, урамнарда чирәм өстендә 

сөйләшеп, әңгәмә сугып утырганнарын күрдем. Бу гадәт миңа һичбер авылда очрамаган 

иде. Тик борын заманнарда һәрбер татар авылларында җәй көннәрендә халык урамга (182) 

чыгып, яшел чирәм өстендә ләчтит сатып, гәп корып утыралар иде. “Ничектер ул заманда 

авыл халкы сөйләшеп утырырга вакыт таба иде, хәзер инде җәен-кышын халык эштә, 

урамда бер кеше күренми,” – дип миңа әти сөйләгән иде. Әнә шуннан гына урамга чыгып 

гәпләшеп утыру гадәтенең борын заманнарда булганлыгын мин белгән идем. Көектә үз 

күзем белән күрдем. 

Мин Көектә Борһан Хәбибулла улына яки Хәйбулла җизни йортына туктадым. 
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Көектә халык байтак борынгы, шактый инсафлы, гәүдәгә дә эре күренәләр. Мин бу авылда 

байтак матур кыяфәтле озын буйлы абзыйларны, абыстайларны очраттым. 

Көек бөтенләй урыс белән чормалып алынган Спас төбәгендәге бердән-бер мөселман 

авылы икән. 

Көек, Актачи елгасының ике ягына утырган икәнлеген башта да язган идек. Инде Актачи 

елгасының үзе хакында бераз язып китү бәлки артык булмас әле дип беләм. 

Актачи елгасының башы, Ташбилге авылының (183) “Урсай алан чокыры” дип йөртелә 

торган чокырның таллык, баткаклык урыныннан чыга торган чишмәдән башлана. 

Ташбилге халкы бу чишмәне “Урсай алан чишмәсе” дип йөртәләр. Бу чишмә гаять саф 

сулы, көмеш шикелле ялтырап агып, Урсай алан чокырындагы әрәмәлектән үтеп, 

Ташбилге авылына елга булып килеп керә. Борын заманнарда мәзкүр әрәмәлекнең тау 

битләре, чокырның бөтен әйләнәләре урман булганга, бу чишмәнең суы да көчле булып 

аккан. Аның әрәмәлегенә керергә халык курыккан: анда качкыннар ята булган. Моннан 

кырык-илле еллар алда, әлеге Актачи елгасын буып, зур күл итеп су тегермәне тота 

булганнар. Бу күлдә бик күп балыклар үрчетелгән. Инде ул күлнең буасы моннан егерме 

биш еллар алда, язгы су белән җимерелеп, эштән чыккан. Шуннан соң бу буаны төзәтүче 

булмаган. Әлеге яз көннең көчле ташу суы белән зарарланганнан соң, берничә вакытлар 

су тегермәне ташландык хәлдә ятып, ахырында авыл халкы тарафыннан сүтелеп, 

бүрәнәсен мәчет файдасына утын иткәннәр. Менә бу тегермәннең буасы буылып, су 

тегермәне эшләгәнгә чаклы күл урыннары буа (184) арык урыннары, арыкның арты 

бөтенләй куе зирәклек, кеше керә алмаслык сазлык, урманлык булган. 

Ташбилге авылының мәшһүр хәзрәте – мәрхүм Сафа хәзрәт арык арты ягындагы әрәмәнең 

бөтен зирәкләрен үзенең йорт кирәк-яракларына тотар өчен дип, авыл халкын кушып 

кистергән, шуннан соң әлеге кое, зирәклек, урман ачык болын булып калган. Сафа хәзрәт 

тә кистергән зирәклекләреннән файдаланмаган: берничә еллар буена киселгән зирәк 

агачларның кайбере әрәмәлектә, кайбере үзенең ындырында ачык һавада ятып, череп 

беткәннәр. Әле мин белгән чакларда да, авыл кешеләре Сафа хәзрәтнең бу эшен, 

күңелләре белән рәнҗеп, комсызлык итеп, нинди матур әрәмәлекне кистереп харап итте, 

дип зарланып, үзара сөйләшәләр иде. Инде Ташбилгедә ул әрәмәлек тә юк, күл дә юк, буа 

да юк, тик күлнең киң вә зур мәйданында, башка чыккан (аерылып) гаиләләрнең кечкенә-

кечкенә өйләреннән хасил булган тәртипсез тыкрыклар, кыска-кыска урамчыклар, сынык-

сынык (хәтта мөнкәсир[118]) шәкелендә күлнең урынын (185) ишгаль[119] итәләр. 

Мәзкүр тыкырыклар, урамчыкларның арасыннан кәкре-бөкре булып Актачи суының 

соңгы заманнарда хасил булган тирән чокыры вә ул чокырның астыннан әлеге Актачи суы 

ага. 

Әмма Урсай алан, Озын алан чокырлары шушы зур инкыйлабка кадәр зирәклек, әрәмәлек 

булып яшиләр, шулай ук Бимәк алан чокырының елга кырыйларында һаман да зирәкләр 

үсеп утыра иде. Әмма Аю алан чокырының Сыерчык кош чокрына таба килеп кушылган 

урынында “Куен зирәклек” дип йөртелә торган, эченә керергә куркырлык берничә 

дисәтинә мәйданны ишгаль иткән зиреклек урманы бар иде. 

1925 нче елны Ташбилге авылының халкы каршында соң дәрәҗә явызлык, халыкка зарар 

салуы белән танылган шул авылның мужигы Мисбәхетдин Хөснетдин малае дигән 

куштан, Ташбилге халкына башкача да бик күп җәбер-золым иткәне шикелле, бу матур 

әрәмәлекләрне бетерүдә бик зур җәбер иткән. Мисбәх куштан патша заманында аста-
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раста, инкыйлаб башыннан бирле төрле рәсми урыннарда торган. Мәзкүр елны да шул 

авылның башлыгы, авыл кооперативының һәм башлыгы, волостьтагы (186) тагы әллә кем, 

кыскасы бер ерткыч куштан булган. Ташбилге халкы бу ерткычлар золымыннан бизәр 

булгач, аны урыныннан төшерергә касд кылганнар. Ул һаман да урынында калырга 

теләгәнлегеннән, урысларны үзенең ягына авыштырырга теләгән, шуның өчен Базарлы 

Матак, Биктимер урысларына Ташбилгенең әрәмәлеген утын итеп кисәргә рөхсәт иткән. 

Шуннан соң, Ташбилге авылының мең еллардан бирле үсеп килә торган әрәмәлеген, 

Актачи суының өстен кояш эссесеннән, зарарлы тузаннардан вә башка шундый зарарлы 

әйберләр төшүдән саклап килә торган гүзәл әрәмәлеген урыслар кулы белән кистереп, 

матур әрәмәлек, гаять күңелсез, тирән чокыр булып калган. Инде Актачи суының да 

зарарлы нәрсәләрдән өстен каплап тора торган яфрак пәрдәләре юк ителгәнлегеннән, ул да 

кояшның эссесе астында буланып очып юкка чыгарга, агып торган чакларында да 

һәртөрле чүпләр, тузаннар, зарарлы хәшәрәтләр төшеп, сафлыгын, пакълеген югалтуга 

мәхкүм[120] ителеп, шәфкатьсез рәвештә ялангач калдырылган. Әгәр дә, (187) зирәкләр 

киселгәннән соң, язгы суның ташуыннан яңадан казылып хасил булган борынгы матур 

әрәмәлекнең тигез урыны кәкре-бөкре бормалар белән бозып, килеп чыккан шыксыз, текә 

ярлы тирән чокыр яңадан зирәкләр белән капланмаса, Урсай алан чишмәсеннән агып 

чыккан су Ташбилгегә җитмичә, бу булып очып юкка чыгачак, елганың чокыры да кибеп, 

комлык чокыры гына булып калачак. 

Мондый хәл Ташбилгедә бер булып узган инде. Ташбилге авылының югары оч 

басуындагы изгеләр өстенең гареб ягында, хәзерге заманда Бимәк алан аерымының 

(аерылган юл тармагы), Аю алан юлыннан аерылган урыныннан башланып, көнбатышка 

таба, зур гына урман булып сузылган, халык каршысында "Урта киләк" дип йөртелә 

торган бер киләк булган. Әнә шушы киләктән чишмә чыгып, Самит арты чокырына аккан. 

Хәзер дә мәзкүр киләкнең үзе дә, аннан чыгып аккан чишмәне дә бөтенләй юкка 

чыгарганнар. Киләк, төпләнеп, басу ителгәч, аның чишмәсе кипкән. 

Инде Актачи суы турында языйк. Актачи Ташбилге авылын аркылы чыгып, (188) борын 

заманнарда саф татар авылы булып, хәзерендә бары өч йорт кына татар калган, башка 

халык барысы да урыстан гыйбарәт булган Биктимер авылына бара. Аннан Түбән 

Биктимер исемле мөселман авылына, аннан Карга исемле мөселман авылына, аннан Гуряу 

дигән урыс авылына, аннан Языкау урыс авылына, аннан Каравай дигән урыс авылына, 

аннан соң Войкан дигән урыс һәм мукшы авылларын үтеп элгәре заманда мөселман авылы 

булып, соңыннан урыслар тарафыннан мөселманнары куылып урыс авылы ителгән Ямкә 

(урыслар Ямкино диләр)[121] авылына аннан дәһи элгәре мөселман авылы, хәзерендә 

урыс авылы булган Бучак авылына, аннан Көек авылына, Көектән (189) Бужакау исемле 

урыс авылына, аннан борын заманда мөселман авылы булган, ә хәзерендә урыс авылы 

Кәшәгә (урыслар Кажи дип йөртәләр), Кәшәдән Буш авылына (Буш авылы да борынгыда 

мөселман авылы булган, бу авылны урыслар Нипалау дип йөртәләр), Буш авылыннан ... , 

аннан соң Пичкаска, аннан Әхмәдкә (мөселман), аннан Молостевка[122] (урыс), аннан 

Чиртук суына коеп, аннан Иделгә коя. 

Актачи суы – Спас өязендәге тарихи елгаларның берсе, Актачи суының бу ? каратарихның 

сөйләвенә караганда, Шәхри Болгар заманасында да (190), Казан ханлыгы заманасында да 

тыгызланып утырган мөселман-төрек татар авыллары белән капланган бер елга булган. 
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Актачи сүзе – төркичә сүз булып, ханнарның фәрманнарын, ярлыкларын язылып тәмам 

булмас, ханга укып чыгучы докладчик мәгънәсендә икән. Алтын Урда вә Казан 

ханлыкларында, Актачи исемендә татар ханнарының сарайларында бер түрә булганлыгы 

мәгълүм. Татар ханнарының ярлыкларының кайберәүләрендә: “Актачи Гали бәй укып, 

тикшерде,” - диелә. Актачи Гали бәк “укып чыкты=доклад кылды” мәгънәсендә була. 

Бик иске заманнардан бирле Актачи, Чирмешән, Мишә (кара урман дигән сүз), Илләт, 

Агыйдел, Чулман Иделе, Идел – менә бу елгалар төрек халыкларының бишеге булып 

килгәннәр. Бу елгаларның хавузларында[123] Болгар вә Алтын Урда төрекләренең 

мәдәнияте дөньяга килеп чыккан. Бу елгаларның коеларында яши торган төркигә башка 

халыклар безнең борынгы бабаларыбыз төрекләрдән мәдәният алганнар. (191) Чуаш, 

чирмеш, мукшы, ар кебек халыклар башлап безнең төрек бабаларыбыздан иген игәргә, 

утрак тормышка күчәргә, өйләр салырга, киемнәр кияргә өйрәнгәннәр. Безнең өчен бу 

елгалар мәдәният ишеге булып хисап ителәләр. 

Хәбибулла җизни белән кардәшләрчә мөсәхәбә 

Мин әтидән Көек авылында кардәшләребез барлыгын күптәннән бирле ишетеп килә 

торган идем. Шулай да аларны бер тапкыр да күргәнем юк иде. Быел Спас кантонына 

гыйльми тәфтиш максаты белән йөреш ясаганда, миңа Көек авылына керергә туры килде. 

Мин үзебезнең туганнарга, Хәбибулла җизниләргә, кердем. Минем барып керүемә алар 

бик шатландылар. Мине Хәбибулла җизни һәм аның улы Борһан әфәнде бик шат йөз 

белән каршы алдылар. Хәбибулла җизнинең хатыны, миңа апа тиешле Фәрһанә абыстай, 

да минем белән килеп күреште. 

Ул мине күргәнлегенә шатланды. Күптәннән бирле инде ул әтине, мине күрергә бик 

сагынып, якын күреп теләгәнлеген миңа яшәргән күзе белән сөйләде. Көек авылында 

минем бер кыз (192) туганым - Фәрһанә абыстай, янә бер ир туганым – Гайфулла абзый 

бар икән. Бу ике туганның якынлыклары безгә болай була: Фәрһанә абыстай Гали кызы, 

Гайфулла да Гали угълы. Гали бабайның атасы – Дәмин бабай белән безнең бабабыз 

(әтинең атасы) Гәбделвахид бабайның анасы – икесе бертуган булганнар. Дәмин бабайның 

атасы Зөбәер булган. Зөбәернең балалары, Дәмин һәм безнең Гәбделвахид бабайның 

анасы булган, билгеле аның башка балалары да булгандыр, мин аларын язып ала 

алмаганмын. 

Фәрһанә абыстай Дәмин бабай турында үзенең аталарыннан ишетеп килгән түбәндәге 

мәгълүматларны сөйләде. Ул әйтә: “Безнең бабабыз, Дәмин бабай, бик пәһләван, бик 

батыр кеше булган. Ул җәрау, зур бәдәнле, киң җилкәле, куллары бишмәт тиңле 

калынлыгы кебек юан, бик таза кеше булган. Дәмин бабай үзенең Ташбилгедәге сеңлесе 

янына авылдан хәл белергә әледән-әле зираттан бара икән. Ул чакларда Базарлы Матак 

белән Ташбилге арасында туйралык урман булып, бу урманның киңлеге дүрт (193) 

чакрым чамасында булган. Кыш көне бер вакытта Дәмин бабай гадәтенчә узенең 

сеңлесенең хәлен белер өчен, Ташбилгегә барырга дип, юлга чыккан. Матакны үтеп, әлеге 

туйралык урманны аркылы чыгып, Ташбилгегә барганда, аңар дүрт карак чыгып, аны 

таламакчы булганнар. Дәмин бабай бер дә аптырамый, каушамый гына арбасыннан 

төшкән дә, каракларга болай дигән: “Ярый, егетләр, таласагыз таларсыз, шулай да әүвәле 

менә минем белән көчегезне сынашып карагыз, көчләрне сынашу вакытында кем җиңсә, 

шуның дигәне булыр. Сез җиңсәгез, мине таларсыз,”- дип әйткән дә ат башына якынайган 

каракларны берәм-берәм юлның читенә, кар эченә тотып атып ташлаган. Шуннан соң, 
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тагы ашыкмыйча, аптырамыйча гына, һичбер нәрсә булмаган кебек үзгәрешсез бер 

кәйфиләттә, үзенең табигый хәлендә каушамыйча гына атына утырып юлына киткән. 

Караклар, Дәмин бабайның бу кадәр батыр кеше икәнлеген, аның йодрыгын танып 

белгәннең соңында, бик гаҗәпләнеп: “Бу батыр кеше Ташбилгегә кемгә бара икән, шуны 

белик әле,” - дип, аның артыннан барып, кем йортына кергәнен (194) карап торганнар. 

Дәмин бабай да һичбер каушамыйча гына, Ташбилгегә килеп җитеп, үзенең сеңлесенең 

йортына кергән. 

Дәмин бабайның Гали, Фәхри, Хөсни, Гайни, Әмин исемле биш улы булып, боларның иң 

олысы Гали булып, бу кеше сиксән яшь яшәп вафат булган. Дәмин бабайның башка 

уллары ды озын гомер көткәннәр. 

Дәмин бабай Көек авылының олугъларыннан булып, гомер иткән. Аның җиккән атлары – 

бөтен авыл халкы сокланып кызыгырлык яхшы атлар, аның торган өе авылның беренче 

өйләреннән, аның кигән киемнәре дә ул заманның иң кыйммәтле материалларыннан пөхтә 

итеп тегелгән киемнәр булган. 

Дәмин бабай үзенең өй (эв җәмәгатьләре) эчендәге гаилә әгъзаләренә бик шәфкатьле, 

аларның күңелләрен табучан, шулай ук башка чит кешеләргә дә шәфкатьле, мәрхәмәтле, 

юмарт, галиҗанәп бер кеше булган. 

Дәмин бабай үзенең Гайни исемле улын өйләндермәкче булгач, (195) Гайни: “Миңа агач 

башындагы үзем ярата торган кызны алып бирмәсәгез, өйләнмим,” – дигән. Дәмин бабай, 

кайбер аталарда була торган табигать белән: “Син теләгән түгел, менә атаң дигәне булсын, 

фәлән кешенең кызын алып бирәм,” – дип әйтмәгән, бәлки улының теләген барлыкка 

чыгарырга тырышу чараларын күрергә тотынган. Ул агач башына улы Гайни яраткан 

кызны сорарга ун тапкыр барган, һәрбер баруында агач башы кешесе әле бер төрле, әле 

икенче төрле сәбәпләр күрсәтеп, Дәмин бабайның йомышын кабул итмичә, кайтарып 

җибәргән. Дәмин бабай агач башы кешесенә унберенче тапкыр баруында әйткән: “Инде 

бирмәсәгез, бирмәгез, һич булмаса әйтегез: сез ничаклы әйбер биргәндә, кызыгызны бирер 

идегез?! Менә болай итеп әйткәндә, көчебез җитмәгәннән калды, дип әйтербез,”- дигән. 

Шуннан соң агач башы кешесе Дәмин бабайны килеп йөрүеннән туктатыйм уе белән 

кызга бик күп акча, бик күп бал-май сораган да: “Менә шуларны бирә алучы булганда, 

мин кызымны бирергә риза,” – дип, үзенчә кызын биргәндә Дәмин бабай күтәрә алмаслык 

(196) дәүләтне алып калмакчы булган. Дәмин бабай бу кешедән бу сүзләрне ишеткәч: 

“Ярый, алай булса, бирәбез, бу әйберләрнең барын да бирәбез, кыз безнеке,” – дигән. Агач 

башы кешесе тагын сүзеннән дүнеп: “Юк әле фәлән нәрсә онытылган икән, фәлән әйбер 

калган икән, бал-май азрак аталган икән, калым малы да фәлән кадәр арттырылсын,” – дип 

тагын арттыра-арттыра, Дәмин бабайны аптыратып, бу эшне сүтмәкче булып маташкан. 

Хәтта агач башы кешесенең хатыны да ике арага кереп, әле бер нәрсәне, әле икенче 

нәрсәне арттырырга керешкән. Аның хатыны да, шулай арттыра-арттыра, Дәмин бабайны 

бу фикердән кайтарып ташлап китәргә мәҗбүр итмәкче булган. Ләкин ничаклы гына 

арттырмасыннар, һаман да Дәмин бабай: “Ярый!” - гына дип торган. Һәм: “Бик яхшы, кыз 

безнеке!” - дип, үзенең бөтен шартларга күнгәнлеген, аларның бөтен сораганлыгын кабул 

иткәнлеген әйтеп торган. Менә шулай итеп Дәмин бабай үзенең Гайни исемле улын 

өйләндергән.” 

Мин Көектә вакытта, Дәмин бабайның пәхлеван кеше булганлыгын күрсәтә торган 

түбәндәге вакыйганы (197) сөйләделәр. Әле бу көндә Көек авылында унике вершоклы, 
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кайберләре аннан да калын булган бүрәнәләрдән калган бер өй бар икән. Бу өй инде 

берничә тапкыр сүтелеп төзәтелгән булса да, әле дә аның бүрәнәләре бик калын нарат 

агачларыннан икән. Бүгенге көндә бу өйнең бүрәнәләрен, гарчә бер генә баштан булса да, 

бер кеше күтәрерлек түгел икән. Менә шушы өйне, үзе исән вакытта, Дәмин бабай салган. 

Ул өйнең башлап салынуына инде йөз җитмеш еллар була икән. Менә бу өйнең бүрәнәсен 

күтәргәндә, Дәмин бабай бер үзе күтәргән икән. Ул әнә теге юан, таза, нарат бүрәнәләрдән 

буралган өйне салганда, аны халык җыелып карап торган. “Ай-һай, бу бүрәнәләрне Дәмин 

күтәреп, урнаштырып бетерә алыр микән?” – дип гаҗәпләнеп, тамаша кылып торганнар. 

Дәмин бабай бу юан бүрәнәләрнең әле бер башын күтәреп урынына куйган, аннан соң 

икенче башын урынына күтәреп сала барган. Шулай итеп ул бөтен бураны күтәреп тәмам 

итеп чыккан. Менә шушы өй әле дә исән икән. Бары минем вакытым 

сыйдырмаганлыгыннан, мин бу йортны барып карый алмадым. 

(198) Шул авылның имамнарыннан – ибне Мулла миңа Дәмин бабай салган өй турында 

югарыдагы мәгълүматларны тасдыйкъ[124] итте. Бу йортны миңа күрсәтергә дә теләде. 

Мәгәр, минем вакытым мөсәгыйть булмаганнан бара алмадым. 

Әтинең гаскәри хезмәтеннән кайтышлый Лаеш каласынада 

җизни булачак Хәйбулла Шаһи улы белән очрашуы 

Хәйбулла җизни әйтә: “Безнең әтиләр бай кеше түгел иделәр. Шулай кечкенә тормышлы, 

урта гына хәлле, бер авыл игенчесе булып яшиләр иде. Намаз-ниязлы, дин-динаятьле 

кешеләр иде. Мине дә кечкенәдән намаз укырга, инсафлы булырга өйрәтәләр иде. Мин 

малай чагында ук һәртөрле иген эшләрен эшләдем. Унике яшемдә сука сукаладым, тырма 

тырмаладым, шулай бөтен йорт хуҗалыгы эшләрен эшли торган булдым, шактый 

кечкенәдән үк мич чыгарырга өйрәндем. Менә бер елны җәй көне (бу ел Рамазан шәриф 

җәй көне иде), кайсы ел булгандыр анысын хәтерләмим, без бер иптәш белән Лаеш 

каласында мич чыгара идек. Шунысын беләм: мин ул чакта унтугыз яшемдә идем. 

(199) Бер көнне ничектер, Лаеш каласына, без пич чыгарып ята торган йортка, өсте-башы 

бик чиста, килеш, килбәте бик сөйкемле, тулы йөзле, матур кыяфәтле, кызыл чырайлы, 

гаскәри киемнән бер егет килеп керде дә, безнең мөселман икәнлегебезне күреп, бездән 

Чулман (Кама) Иделе аркылы чыгып, Спас ягына китәргә юл сорады. Без бу егеттән: “Син 

соң абзый кайдан кайтасың?”- дип сорадык. Ул: “Мин гаскәри хезмәттән кайтамын,”- 

дигәч, ул: “Ташбилге авылыныкы буламын,”- диде. Без шулай бераз сорашып танышкач, 

ничектер (инде анысын ачык хәтерли алмыйм: әллә шунда көн кичкә авышып соңга 

калганмы, ихтимал, арыганлыгыннандыр), ул егет Лаеш каласында кунарга булып, бездән 

үзенә кунарга мәгъкуль[125] фатир сорады. Без аны үзебезнең фатирыбызда кундырдык. 

Шулай сорашып танышкач, ул Габделманнан Габделвахид угълы булып чыкты. Бу егет 

аягындагы итекләрен салып безнең белән намазлар укыды. Рамазан шәриф вакыты 

булганга, без аның белән бергә тәравих намазларын укыдык. Ул безнең яныбызда сәхәр 

ашады. (200) Шул вакытта мин ул егетне яратып, бу өметле кеше икән, дип калган идем,”- 

ди. 

“Иртә белән без Лаеш каласыннан Габделманнан абзыйга Чулман Иделе аркылы ничек 

чыгарга, болыннан ничек-ничек узарга икәнлеген өйрәтеп, озатып җибәрдек. 

Лаеш каласыннан киткәч, Габделмәннан абзый Көек авылына җитеп, анда Гали абзый 

Дәмин улына (минем кайнатам) кереп, кунып чыккан. Шунда ул мине мактаган, 
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Габделманнан абзый мактаганча мин балчыкка буялып, пычранып йөрми торган бер 

малай идем. Ул мактагач, Гали абзыйлар каршында мин мактаулы бер егет булып 

танылганмын. Әнә шушы Габделманнан абзый мактавы мактаулы сәбәпле чибәр, 

тәүфыйклы, истикамәтле бер егет булып танылып, соңыннан Гали абзыйның Фәрһанә 

исемле кызына өйләнеп, аның белән тормышка чыгарга муафикъ[126] булдым. 

Мин Фәрһанәгә өйләнүем Көек авылының атаклы бер нәсел гаиләсенә катнашуым булды. 

Менә шуннан соң, минем шушы авылда чибәр генә, (201) бай тормышлы сәүдәгәр булып 

килеп чыгуымда шул гаиләгә катнашуым сәбәпче булды. Аллага шөкер, бик яхшы тордык, 

инде күп хәлләр баштан узды. Бигърәк тә менә бу үзгәрешләр безне бик картайтты, инде 

бакчы: картаеп барабыз,” - ди. 

Көек авылы тирәсендәге тарихи урыннар турында Хәбибулла җизни түбәндәге 

мәгълүматлардан хәбәр бирде. Ул әйтә: “Безнең авылыбыз картларының телдән-телгә 

сөйләп килгән хәбәрләренә караганда, башта Шәһри Болгардан килеп утырган. Безнең 

авылыбыз – шактый борынгы авыл. Иске заманнарда безнең бу тирәдә татар авыллары 

шактый күп булган. Әнә бездән ерак түгел Бучак, Буш, Кәшәй - хәзер урыс авыллары. 

Менә болар башта барсы да мөселман авыллары булган. Бездән ерак түгел Ямкино дигән 

урыс авылы урынында иске заманнарда Әнҗәрә авылы булып, ул заманда Әнҗәрә исеме 

белән аталмаган, аны Бетерем дип йөрткәннәр. Инде Әнҗәрә әнә кайда: Спас өязенең 

артына, караңгы урман эчендә китеп утырган. Казан ханлыгын урыслар алгач, безнең бу 

тирәдә мөселманнарга бик зур авырлык булган. Урыслар мөселман авылларын бөтенләй 

(202) талап, хәтта халкын үтереп бетерү шикелле эшләрне байтак эшләгәннәр. 

Урысларның җәбер-залымнарына чыгыш итә алмыйча, әнә теге авыллар, урыннарын 

ташлап, башка урынга качканнар. Кайберләре качып котыла алмаган, аларны урыслар 

үтереп бетергәннәр. Картлар сөйлиләр иде: “Борын заманда, әнә безнең басуның 

төньягыннан (хәзерге болын) Чулман Иделе аккан икән. Шәһри Болгарга бара торган Идел 

әнә шушы хәзерге безнең болыннан киткән. Инде ул хәзер безнең болыннан утыз чакрым 

төнгә таба, Лаеш каласы ягыннан узып, Богородксий (бу авыл борын заманда Чаллы 

исемле мөселман авылы булган икән) янына килеп, Иделгә кушыла. 

Менә шушы борынгы Чулман (Кама) Иделе буйлап, бик күп көймәләр белән урыслар 

шәһри Болгарның шәһәрләрен, авылларын талап, халкын үтереп йөри булганнар. Менә 

шундый талаучы, качкын урысларының кайберләре монда килеп, безнең авылыбыздан 

җиде чакрым шимал гарби ягында Березовая грива дип йөртелә торган урыс (203) авылын 

нигезләгәннәр. Бу авылның урыслары әле хәзерендә дә караклык, усаллык белән тирә-якта 

дан тоткан урыслар. Хәйбулла җизни сүзендә дәвам итеп, миңа тагы түбәндәге тарихи 

урыннар турында сөйләде. Ул әйтә: “Безнең Көек авылыннан, алты чакрым чамасы шимал 

шәркидә, югары сөйләгән Березовая грива дигән авылыннан ике чакрым Көеккә таба 

Бучак авылының басуында борын заманнан калган бер кала урыны бар. Шундый ук кала 

урыны безнең күршебездә, Актачи елгасының ярында да, бар, хәзерендә инде бу Актачи 

ярындагы кала өстендә шифаханә корылган. Бу шифаханәне Войкин больницасы дип 

йөртәләр.” 

Хәбибулла җизнидән бу мәгълүматларны алгач, мин бу калалар өстен барып карарга карар 

кылдым. 

Иске Чулман елгасының ярындагы борынгы 

кала урынын карарга бару 
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20 июньдә, иртә белән сәгать тугызда, Хәбибулла җизнинең атына утырып, аның белән 

бергә Иске Чулман елгасының ярында булган борынгы кала урынын карарга бардык. Бу 

кала урыны Көек авылыннан алты чакрым чамасы шимал шәркыйдә, Березовая грива 

авылыннан ике чакрым Көеккә таба, Бучак авылының урманы эчендә, борынгы (204) 

Чулман елгасының шималга таба борынланып сузылган биек һәм текә ярның өстендә ята 

икән. Мәзкүр кала гаять мөһим бер урында ята. Бу кала урыны ике бүлгегә бүленә. 

Каланың бер бүлеге (әйтик, җәнүб ягындагы кала урыны) тирәли бер кат чокыр һәм үр 

белән әйләндерелгән. Безнең адым белән үлчәгәндә өч йөз илле сажин чамасы озынлыкта 

булган бер бозык даирәдән гыйбарәт. Бу каланың чокыры бер сажин, үре аршин ярым 

чамасы тирәнлегендә. Каланың җәнүб ягында һәм шимал ягында чокыры һәм үре күмелеп 

ясалган ике капкасы бар. Шимал ягындагы капкадан борынгы Чулман Иделенә төшеп 

китә торган юлы булган. Хәзер ул капкадан чыгып Березовая грива авылына таба юл 

киткән. Каланың шимал ягында, Чулман Иделенең шималга таба борынлап сузылган биек 

тауның өстендә тагы бер кечкенә кала урыны бар. Әлеге кечкенә каланың әйләнәсе йөз 

илле сажин озынлыгында. Бу кала Иске Чулман Иделенең биек тавы өстендә. Мин 

кечкенә каланың бер таш урынындагы, агачлары сирәк булган җир ачыклыгыннан аягүрә 

торып, тирәли казып чыктым. Аннан менә нинди урыннар күренеп торалар: хәзерге 

каланың теге ягында, ягъни (205) мин басып тора торган урыннан утыз чакрым ераклыкта, 

Лаеш каласы күренә; шимал шәркыйдә Мурзиха күренә; утыз чакрым чамасы ераклыкта, 

шимал гарби ягында Богородский күренә вә гомумән Иделнең ярында булган бик күп 

урыннар ачык күренәләр. Әгәр дә каланың өстендә хәрби ноктаи назәрдән тиешле 

күренеп, манара яки маштан үткен күзле кеше карап торса, билгеле, тагы да ерак 

урыннарны күрү җиңел булачак. Шулай ук манарадан караганда, калаларның җәнүб 

ягындагы бик ерак урыннарны да күрергә мөмкин булачак. Без бу калалар өстен карарга 

барганда, Көек авылының кашлагының[127] өстенә менгәч, җәнүб ягына таба (артка) 

борылып карадым. Әнә бу кашлакның өстеннән кырык-илле чакрым ераклыктагы 

урыннарны күреп булганлыгы безгә мәгълүм булды. Бу калалар сугыш ноктаи назәреннән, 

заманасында бик мөһим урыннарны тоткан булырга тиешлеләр. Шунда хәтергә төшерергә 

кирәк: Иске Рәҗәп, Сувар, Төгәлбәй басуындагы калаларның урыннары менә бу Чулман 

ярындагы калаларның югары бер урыннан караганда, барысы да бер сызыкка ясалган 

кебек аңлашыла. Ихтимал, чыннан да бу (206) калалар ул заманның бер олугъ юлы булса, 

бер-бер артлы ясалган булганнардыр. Шулай ук бу калалардан тамга пошлинасы алу 

шикелле рәсми вазифаларны үти торган мәмүрләр[128] дә бәлки шунда торганнардыр. 

Мәмләкәтне дошманнан саклау турында, күзәтеп тору вазифасын үтәү ягында да шөбһәсез 

бу ныгытмалар бик мөһим урынны тоткан булырлар. 

Әлбәттә, мондый тарихи урыннарны, болай аз вакытта, өстән карап кына, тикшереп 

бетерү мөмкин түгел. Мондый тарихи урыннарны, зур хәят булып, махсус шундый мөһим 

тарихи урыннарны тикшерү өчен чыгарылган гыйльми хәятләр озак вакыт казып тикшерү 

юллары белән тәфтиш ителергә тиеш. Минем мондый калаларны тикшерүләрем – әнә теге 

зур тикшеренүләргә юл ачу. Онытылып ята торган мөһим тарихи урыннар турында 

гыйлем әһелләренә хәбәр итү вә бу тикшеренү эшенә әһел булганнарның диккатьләрен 

җәлеп итү шикелле вазифаларны гына үти алалар. 

Икенче кала урыны 
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Көектән чыгып, гареб җәнүбигә таба Актачи елгасының чокырын буйлап барганда, Көек 

авылыннан ике чакрым ераклыктагы Буракау дигән (207) урыс авылының гареб 

тарафындагы киртәсеннән башлап сузылган Буш авылы Актачисына кадәр өч чакрым 

чамасы чокыр һәм үр булып, бу ныгытма әле кыйблага таба, әйтик, ике йөз илле сажин 

чамасы бара, аннан соң ике чакрым ярым чамасы гаребка сузыла. Шуннан соң бу ныгытма 

тау башына барып туктый. “Борын заманда менә бу урыннан Актачи елгасы аккан”, - дип 

сөйлиләр. Бу ныгытманың чокыры тирән, ике сажиннан ким булмас. Үре дә биек. Үренең 

өсте биш сажин киңлегендә. Бу ныгытманың чокырында да, үрнең өстендә дә Спастан 

Чистайга бара торган олугъ юл китә. Бу ныгытманың чокыры кыйбла ягында, үре шимал 

ягында. Ныгытма җәнүб ягыннан килгән дошманга каршы торыр өчен ясалганга охшый. 

Ихтимал, бу кала Иске Чулман ярындагы ныгытманың уң кул ягы ныгытмасы булгандыр. 

Войкин шифаханәсе урынындагы кала урыны 

Актачи елгасының биек ярында тирәле тирән ике кат чокыр белән һәм үр белән 

әйләндерелгән түгәрәк шәкелдә бер ныгытма бар. Ныгытманың бөтен әйләнәсе минем 

адым белән дүрт йөз сажин чамасы озынлыгында. (208) Чокыры бер сажин, үрнең 

биеклеге ике аршин чамасы. Мәзкүр каладан Янбакты авылының шимал ягында булган 

Каудар урманның ачыклыгыннан Матак тирәсендәге каш урыннары күренә. Бу ныгытма 

да, теге Иске Чулман ярындагы ныгытма шикелле, бик мөһим урынга эшләнгән. Бәлки бу 

ике ныгытманың сугыш ныгытмаи назәреннән күзәтү, саклык чаралары кору ягыннан 

берсенең икенчесенә нык багланышлары да булгандыр. Бәлки бу ныгытма җәнүб 

ягындагы ерак мәйданнардан күзәтү эшен алып баргандыр. Әмма теге Иске Чулман 

ярындагы кала шимал ягындагы ерак мәйданнардан карап, тикшереп, күзәтү эше алып 

баргандыр. 

  

Сәнгатулла абзый Гыйззәтулла улы белән мөсәхәбә 

Миңа инде бик күп кешеләр Көек авылында Сәнгатулла абзыйдан тарихи материаллар 

алырга мөмкинлекне хәтта кат-кат сөйләгәннәр иде. Анкетага җавап язучылардан да 

берничә кеше миңа Сәнгатулла абзыйда һәртөрле иске әйберләр булганлыгын, ул үзе дә 

мондый тарихи әйберләр белән бик кызыксына торган кеше булганлыгын язганнар иде. 

Менә шуның өчен дә Көек авылына (209) килгәч, мин моның шикелле тарихи сөючедән, 

әлбәттә, истифадә[129] итәргә тиеш идем. Һәм мин аның белән мөсәхәбәдә булынып, 

аның сөйләгән сүзләрен язып алдым. Сәнгатулла абзый әйтә: “Мин инде картайдым. 

Миннән зур эш чыкмас инде. Яшь туксанга җитте. Дөрес, минем байтак, күптөрле 

еллардан бирле төрле кешеләрдән җыйган эреле-ваклы татар ханларының акчалары бар 

иде. Бәлки бу акчаларның барсы поттан артык булыр иде. Әнә шушы иске акчаларны 

унтугызынчы елда талап алып киттеләр. Алар шулай харап булып югалдылар.” 

Сәнгатулла абзый болай ди: “Минем ата-бабамнан бирле сөйләнеп килә торган 

хәбәрләрдән ишетүем, Көек авылы турында менә болай: Көек авылы Шәһри Болгар 

таралган заманда, Шәһри Болгардан күчеп, монда килеп торган Көек бабайдан башлап 

нигез салынган авыл икән. Кайбер кешеләр болай дип тә әйтәләр: “Безнең Көек авылы 

борынгы заманнарда бик баткаклык, сазлык, бик күп көеккә вә җәнлекләргә бай урын 

булганга күрә, бу урынга килеп утыргач, көекле урыннан алып, Көек аталган имеш. 
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(210) Ул сүзендә дәвам итеп әйтә: “Казанны урыслар алгач, безнең бу тирәләрдә 

мөселманнарга бик зур җәбер иткәннәр. Авылы-авылы белән мөселманнарны 

урыннарыннан сөргәннәр, үтергәннәр, талаганнар, тик безнең авыл гына ничектер үзенең 

урынында кала алган. Менә монда бездән ерак түгел Буш Кәшәй, Бучак, Ямькә, Бүләр 

барсы да элгәре мөселман авыллары булганнар. Борын заманда Бушәй белән Кәшәй икесе 

ике агай-эне булып, шулардан үрчегән мөселман авыллары булган икән. 

Бу якны урыс баса башлаган чорларда, мәсәлән, Казанны урыслар алгач, Мәскәү, Нижний, 

Ярослав кебек чат кара урыс ягыннан төрле җинаятьләр белән гаепләнгән 

җинаятьчеләрне: кеше үтерүче, ат урлаучы шикелле хыянәтчеләрне безнең бу якка җибәрә 

булганнар. Менә мондый явыз урыслар безнең бу якка килгәч, бай мөселман авылларын 

талап, качып котылмаса, аның барлык кешеләрен үтереп, шул авылга үзләре баш булып 

калып, урыс авылы (211) итә баралар икән. Әнә шундый урысларның безнең илебезгә 

хаксыз һөҗүмнәре вакытында әлегә Буҗак, Бушай (Буш Кәшәй), Балыкчы, Ямькә 

авыллары барысы да урыс авылы ителгәннәр. Ямькә яки Типрем әнә инде ул Спас өязенең 

ерак почмагына, калын кара урман эченә, китеп урнашкан. Инде ул хәзерендә Әбхезә дип 

йөртелә. Казанда Яңа Бистә мулласы Кәшшәф мулланың авылы инде ул. 

Безнең татарның башыннан шундый куркыныч бик күп хәлләр үткән инде. Керәш итәргә 

дә бит бик тырышылган. Чукынган татарларга буш сату итәргә право бирелгән. Чукынган 

кешеләр солдаттан котылганнар. Бер гаепле кеше чукынса, аның гаебе гафу ителгән. Әмма 

чукынмаган татарларга налог күп төшкән. Алардан чукынган татарныкын, чукынган 

чуваш, ар хәтта мукшыныкын да күтәрткәннәр. Безнең үзебезнең авылда да моннан йөз 

илле еллар чамасы алда налогны күтәрә алмыйча, бериш түбән рухлы адәмнәр чукынып, 

налог түләүдән котылмакчы булганнар. Менә шундый түбән рухлы бу бозык адәмнәр, 

берничә кеше җыелып, Буракау чиркәвенә барып чукынырга (212) дип Көектән чыгып 

киткәннәр. Безнең бабабыз, ягъни минем атамның атасының атасы була, бу бабай Әлмәт 

исемле булган. Менә шушы кеше теге чукынырга киткән бәхетсезләрнең артларыннан 

чыгып качкырган: “Кайтыгыз, егетләр, кайтыгыз, бармагыз чиркәүгә, харап булмагыз! 

Сезнең налогларыгызны үзем түлим,”- дип. Бу бәхетсезләрнең эчендә поп сүзләренә 

алданып, чукынып, бай булу хыялына төшкәннәре булган. Әнә шундый попка 

сатылганнары, минем бабамның:“Үзем түлим налогыгызны,” – дип әйтүенә каршы: “Син 

быел түләрсең, ә җәренгә (киләсе елга) кем түләр?”- дип үзләренең шомлы адымнарында 

дәвам иткәннәр: мәңгелек бәхетсезлек, мәңгелек караңгы юл булган чиркәү юлына 

киткәннәр. Үзләрен һәм балаларын мәңгелек бәхетсезлектән котылдыруны үзләренә 

шәрәф һәм бәхет санаган, гакыллылары минем бабай сүзләрен ишеткәч, кире кайтып, 

тәүбә тәзәруг кылып, үлгәнче хак мөселман булып яшәгәннәр. 

Әле мин белгән заманда да чукынган чуашларны солдатка алмыйлар иде. Ул чукынган 

чуашның җирәбәсенә безнең мөселманнардан ала торганнар иде. Менә безнең тирәдә 

Кызылсу дигән (213) керәшен авылы бар, аннан соң Баран авылы һәм Мамадыш, Лаеш 

өязләрендә бик күп чукынган татар авыллары бар. Менә болар барысы да дингә көчләү 

заманнарында төрле юллар белән Ислам диненнән дөндерелгән безнең мөселман төрки 

кардәшләребез алар. Керәшеннәр – диннән чыгару, урыс диненә көчләү заманнарында 

чукындырылган татарлар,”- ди. 

Шуннан соң Сөнгатулла абзый борын заманда безнең мөселман халкының диннәрендә 

бик нык, үзләре бәдәнгә бик таза һәм зур кара сакаллы, мәхабәт ирләр булганлыгын сөйли. 

“Инде хәзер халык ерагайды, һәр яктан ерагайды,”- ди. 
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“Борын заманнарда хатыннар кырык яшькә җиткәч, ырпак саралар иде. Ырпак сармау 

әдәпсезлек иде. Хатыннар бертөрле кара-кара пәрдә ябып йөриләр иде. Бу пәрдә таза 

материадан эшләнгән була иде.” Ул әйтә: “Безнең мөселманнар арсында эчү, тәмәке тарту, 

урлау кебек эшләр бер дә юк иде. Бу начар гадәтләрнең барысы да безгә урыслардан 

кергән гадәтләр. Бөтен начарлыкны безгә урыслар өйрәткәннәр, әмма яхшылыкны алар 

безгә бер дә өйрәтмәгәннәр. 

(214) Немец шикелле бер мәдәни халыкның кул астына кергән булсак, бәлки бу кадәр 

артта калмаган булыр идек. Алардан мәдәният алып, без дә мәдәни милләт булган булыр 

идек. Урыслар безне һәр яктан изгәннәр. Бозык әхлак, үзара низаг – барысы да урыстан 

кергән безгә. Татар ханнары кул астында вакытларында, урыслар үзара талашып ята 

торган бер халык булганнар. Безнең хан бабаларыбыз аларны берләштергәннәр, зур Русия 

дәүләтенең килеп чыгуына нигез корганнар. Әмма урыслар үзара талашу, бер-берләрен 

кисү, бер-берләрен үтерү чирләрен безгә биргәннәр. Кыскасы, безнең бабаларыбызның 

гали холыклары урысларга күчкән, урысларның бозык әхлагы, үзара низаг, бер-берләре 

белән кычкырышу һәм талашулары безгә күчкән. Без дә әле моны аңлап бетерә алмыйбыз 

шикелле,”- ди. Шуннан соң Сөнгатулла абзый үзенең тәрҗемәи хәлен сөйли, ул әйтә: 

“Минем атам Гыйззәтулла булган, аның атасы – Яхъя, аның атасы - Әлмәмәт, аның атасы 

– Әхмәт, аннан югарысын белмим,” – ди. (215) Шуннан соң Сөнгатулла абзый (бу кешене 

Сөнгатулла хаҗи дип йөртәләр) үзенең мәдрәсәләрдә тәхсиле турында сөйләп, түбәндәге 

мәгълүматлардан миңа хәбәр бирде. Ул әйтә: 

“Мин башта Казан шәһәрендә Күл буе мәдрәсәсендә Кәрим хәзрәттән сарыфка кадәр 

укыганмын, бу вакытта мин унике яшемдә булганмын. Кәрим хәзрәт мәрхүм, Ходайның 

рәхмәтендә булсын, шәкертләргә берничә дәресне, ифтитах[130] дәресен үзе бирә торган 

иде. Гарчә һәрбер шәкертне бер хәлфәгә тапшыра торган булса да, хәлфәгә тапшырганчы, 

шәкерткә сабакны үзе башлата торган иде. Шуннан соң гына мәрхүм Кәрим хәзрәт мине 

шәкертләр арасында Ак Гайни дип йөртелә торган Гайнулла хәлфәгә тапшырды, мин 

Гайнулла хәлфәдә ике ел укыдым. Аннан соң Гайнулла хәлфә Шәйморза авылына мулла 

булып китте. Гайнулла хәлфәнең угыллары да Шәйморзада имам булып тордылар. Каләм 

шәрифне шул ук Кәрим хәзрәт мәдрәсәсендә Габдулла хәлфә Габдулмалик улыннан 

укыган идем. Бу хәлфә дә соңыннан Минзәлә өязе, Әмәкәй авылына мулла булып китте. 

Аннан соң Шәйһгәрдән Кантон улы дигән хәлфәдән дә (216) укыдым. 

Кәрим хәзрәт һәр атнакич саен хәлфәләрнең шәкертләрне ничек укытуларын тикшерә, 

шәкертләрнең чәршәмбе көнге сабакларын тыңлатып карый иде. 

1861 нче елда Кәрим хәзрәт Истанбулга күчеп китте. Мәрхүм атабыз Гыйзатулла Яхъя 

улы, 1882 нче елда хаҗга барышлый Истанбулда Кәрим хәзрәтне күргән. Аның белән 

бергә утырышкан. Кәрим хәзрәт минем атама “Алты бармак” китабы, “Кара Давыт” 

китабы, миңа “Габделгафур” китабы, “Дәлайллүл хәйрат” китабы һәм “Шәрхе мулла”ны 

бүләк итеп биреп җибәргән иде.” 

Кәрим хәзрәтнең хиҗрәтеннән соң Сөнгатулла абзый, Хәммад хәзрәт Халиди мәдрәсәсенә 

күчкән. Хәммад хәзрәт Тәтеш кантоны Яңа Сала авылыннан күчеп килеп, мәшһүр Гаят 

мәхдүмнең атасы Хәбибулла хәзрәт урынына мулла булган. 1863 нче елда, Гаяз мәхдүм 

Бохарадан кайтса да, Хәммәд хәзрәт һаман шул урынында имам булып тора. (217) Мәгәр, 

1864 нче елда Хәммад хәзрәт вафат була, шуннан соң гына Гаяз мәхдүм атасының 

михрабына хуҗа булып, мәдрәсәгә мөдәррис булып, шәкертләрне тәрбия кыла башлый. 
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Хәммад хәзрәтнең үзенең улы Закир мәхдүм Бохарадан кайтып өлгерә алмый,” – ди. Әгәр 

дә Закир мәхдүм кайтып өлгергән булса иде, ул имам булган булыр иде. Гаяз мәхдүм дә 

имам булып озак тора алмады, берәр едан соң ул да вафат булды. 

Әнә шул вакытта, Сөнгат мөәззин үзенең остазының баласы, Закир мәхдүмне, көтәсе 

урында, Гаяз мәхдүм имам булу белән аңа дәрес укырга чыга, билгеле Закир мәхдүм 

үзенең атасының шәкерте Сөнгатнең Гаяз мәхдүмгә чыгуына разый булып бетә 

алмагандыр, бу турыда бераз вакыйгалар да бәлки булгандыр. 

“Закир хәзрәт мәдрәсәсендә мин дүрт ел Габделҗаббар хәлфәдән укыдым. Шуннан соң 

Габделҗаббар хәлфәне безнең аталарыбыз Көеккә имам итеп китерәләр дә аңардан укый 

торган байтак (218) шәкертләр аның белән бергә Көеккә, аңардан укырга кайталар. Шул 

шәкертләр җөмләсеннән мин дә үземнең хәлфәм белән үзебезнең авылыбызга кайтам. 

Көектә тагын Габделҗаббар хәлфәдән берәр ел укыдым. Габделҗаббар хәзрәтнең Көектә 

шәкертләре бик күп иде. Ул монда зур бер мөдәррис булып китте. Мәгәр аның гомере 

кыска булды. Биш ел имам-хатиб вә мөдәррис булып мәдрәсә тотып торганның соңында, 

Габделҗаббар хәзрәт вафат итте. Әгәр дә аның гомере булып, егерме ел яшәгән булса иде, 

һичшиксез, Көектә бик зур һәм мәшхүр бер дини мәдрәсә мәйданга чыгып, Көек тирә-якка 

дан тоткан мәдрәсәле, бер авыл булыр иде. 

Габделҗаббар хәзрәт үзенең тирән гыйлеме, оста мөдәррислеге, шәкертне үзенә карата 

алучылыгы белән аерыла торган, ул заманның бер галиме иде. Аңа бу тирәнең зур 

хәзрәтләре дә мөсәлләм[131] иде. Ул заманда Ырбагый авылында мәшхүр мөдәррис - 

(219) Фәхретдин хәзрәт булган. Бер вакытта Фәхретдин хәзрәт безнең атабыз Гыйззәт 

Яхъя улында: “Ат ашатып кына чыгыйм,” - дип кереп, Габделҗаббар хәзрәт белән 

күрешкәч, берәр сәгатька кергән кеше ике көн кунып калган икән. Мәрхүм Габделҗаббар 

хәзрәтнең улы Мирзазахит Казанда Салихҗан мулла йортында фатирда тора, дип ишетелә 

торган иде. Инде хәзер ничектер, кайдадыр? 

Габделҗаббар хәзрәтнең хатыны үзеннән соң Түбән Әлки мулласы, Хатыйп муллага, иргә 

чыкты. Бу хатын үзе Яңа Чаллының Гайнулла бай кызы иде. Габделҗаббар хәзрәттән 

калган китаплар, язма әсәрләр әнә шушы Яңа Чаллының Гайнулла бай угылларында 

булырга тиеш. Гайнулла бай Яңа Чаллыда урта мәхәлләдә иде. Аның Гыйниатулла, 

Җиһанша, Җиһангәрәй исемле угыллары бар иде. Инде аларның угыллары булырга тиеш. 

Алар үзләре үлгән булырлар. (220) Габделҗаббар хәзрәтнең әсәрләре үзеннән соң, я 

хатыны белән Түбән Әлки Хатыйп муллага, яки Чаллы Гайнулла бай балаларында калган 

булыр.” 

Шуннан соң Сөнгатулла абзый Казан шәһәрендә бөтен Казан халкы бергә җыелып, гает 

укыганлыкларын сөйли. Ул әйтә: “Кристовников иске зират өстен һәм шушы тирәләрне 

үзенең заводын зурайтыр өчен, үзенә алмакчы булгач, озын Ибрай патшадан: “Безнең бу 

җир намаз укый торган урыныбыз, мусаллабыз,”- дип, рөхсәт сорап әнә шунда тирәле 

такта белән әйләндереп тотып алып, менбар ясап намаз укый торган җир иткәннәр иде. Бу 

урын ике зират арасында, ә хәзергә унҗиденче мәхәлләнең туфрагында иде. Бөтен Казан 

мәхәлләләре әүвәле үзләренең мәчетләренә җыелып килеп, аннан соң бу мөселман 

мәхәлләгә килеп, шунда гает намазы укыталар. Гаетне Әхмәд хәзрәт дигән кеше укыды. 

Бу вакыйга 1861 нче елда булды.” 
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(221) Сөнгатулла абзый – чын мөселман, нык игътикадле[132], үзе әхле гыйлемнән, таза 

башлы, борынгы бозылмаган бер яхшы кеше. Ул үзе дә, аның атасы да халык өчен 

файдалы, юмарт, диндар, төпле мөселманнардан булып килгәннәр. Сөнгатулла байны 

Казанда, Спас кантонында белмәгән кеше аз булыр. Ул - мәшхүр бер адәм. Мәгәр, 

инкыйлабтан соң ул бик авыр көннәрне кичергән. Кот чыккыч хәлләр аның башыннан 

узган. 

Мотыйгулла мулланың өендә 

Мине Көек авылының имамнарыннан Мотыйгулла мулла үзенең ханәсенә чәй эчәргә 

чакырды. Мин аңар барудан файдаланып, аның ата-бабаларыннан бирле алып килгән 

кулъязмалардан карап, тикшереп чыктым. Мотыйгулла мулланың милкендә булган 

кулъязмалар эчендә, заманасында дәреслек ителеп кулланылган гарәбчә, фарсыча дини 

китаплар гына күрдем. Анда минем өчен әһәмиятле булган кулъязмалар күренмәделәр. 

Соңыннан ул миңа дәһи бер бәйләм (бер төргәк) иске киталар китереп күрсәтте. Анда да 

артык теш чыкмадым. 

Көек авылы 1920 нче ел майның унбишендә (222) янган икән. Әнә шушы янгында халык 

кулындагы күп кульязмаларның утта янып юкка чыкканлыкларын сөйләделәр. 

Мотыйгулла мулладан башка кешедә кульязмалар барлыгы миңа мәгьлүм булмаганга, 

Көек халкы да бу турыда миңа артык мәгьлүмат бирмәгәнгә, махсус рәвештә Көектә мин 

кульязмаларны тикшерергә үземә имкан[133] тапмадым. Мотыйгулла мулла миңа берничә 

кульязмалар бүләк итте. Соңыннан без Мотыйгулла мулла белән бергә Коры Көрнәлегә 

барырга карар кылдык. Сишәмбе көн 18 июньдә кичке сәгать дүрттә без Мотыйгулла 

мулла белән бергә, аның атына утырып, Коры Көрнәле авылына киттек. Көн бик шәп, һава 

саф, җәйнең сирәк була торган матур көннәреннән иде. Көектән чыгу белән бераз вакыт 

Актачи суы буйлап барганнан соң, Актачи суын аркылы чыгып, шималгә таба карап, без 

юлыбызны дәвам иттек. Коры Көрнәлегә барганда берничә урыс авылы, бер мукшы авылы 

аркылы үтеп чыгарга туры килде. Көектә вакытта безнең мөслимә абыстайлар (223) 

урамнарда түгәрәкләнеп, бергә җыелып гәп коралар иде. Әмма рус авылларында манзара 

башка төрле. Анда балачагадан башка һичкем урамда күренми, кайбер авылда урыс 

марҗалары авылның читендә, Актачи суы буенда, судан чыгарып киптергән киндер 

көлтәләреннән сүс ясар өчен, вак киндер көлтәләрен талкыйлар да талкыйлар. Кайберләре 

яшелчә бакчаларында кыяр, кәбестә, кишер, кабак кебек җирасты җимешләрен сугарыр 

өчен яшелчә бакчасына су ташыйлар. Кайберләре бәрәңге төбе өяләр. Кыскасы, һәркайсы 

эштә, һәркайсы мәшгульләр, тик торган кеше юк. Ирләре каралтыларын төзәтәләр: лапас 

түбәләрен ябалар, өйләрен сиплиләр, белмим тагы шунда ниләр генә эшләмиләр. 

Менә без шушы кайнап торган урыс авылларының эшлеклелегенә 

фәгалиятьне[134] күргәч: “Урыс эштә бит, ә?!” – дип Мотыйгулла мулла белән 

гаҗәпсенеп, - безнең халкыбыз да кешке[135] шулар кебек эшчән булса, ни гүзәл булыр 

иде. Халкыбыз урысның начар якларын ала, аның яхшы якларын күрми ләбаса,” - дип, 

сукранып бара идек. 

(224) Шул вакытта Мотыйгулла мулла миңа әйтә: "Менә Сәит, әнә анда безнең хатыннар 

сүсне эшли белмиләр, марҗалар сүсне безгә илтеп саталар. Менә хәзер, озакламыйча, бу 

як ярминкәсе була. Әнә шушы бу як ярминкәсенә һәрбер марҗа дөнья кадәр нәрсә эшлэп 

чыгара, тырыша: капчык, портянка, калха кебек нәрсәләр. Бер шушы бу як ярминкәсендә 

генә урыслар икешәр йөз тәңкә акча эшләп калалар. Алар белән бер үк Актачи суында, бер 
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үк тирәдә яшибез. Әмма безнең халкыбыз ялкау, эшләмиләр, әнә урамда ләчтит сатып 

утыралар. Ә ничек кенә булса да, халкыбызны эшчәнлеккә тартасы иде. Халкыбыз эшчән 

булсын, ялкау булмасын иде," – ди. 

Эшчәнлеккә ничек тартырга дигәндә, мин мәчет вәгазьләрендә: "Тормышта вә тормышны 

ничек алып барырга кирәклек турында һәм тырышлыкка, шулай ук Исламның 

тырышырга, эшләргә кушканлыгын халыкка аңлату, “Корьән тырышырга куша, 

Пәйгамбәр эшләргә куша" рухында вәгазьләр сөйләргә кирәк" - дидем. Безнең моңа кадәр 

муллаларыбыз сәдаканың фазыйләтләрен, җәннәт савапларын, белмим тагын шунда әллә 

нинди хорафатларны[136] сөйләп, халкыбызның башын әвәрә кылып бетергәннәр. 

Халкыбызны (225) “бу дөнья кафирә җәннәт улыптыр, мөэмингә зиндан” рухында тәрбия 

кылганнар. Әнә шуның өчен халкыбыз болай ялкау булып киткән булырга кирәк. Инде 

муллаларга үзләре бозган халыкны үзләренә төзәтергә кирәк... 

Коры Көрнәлегә барганда, без Бучак, Войкин, Лавашау авылларын аркылы чыктык. 

Войкин янындагы шифаханә борынгы кала урынына гыймарәт[137] иткән. Без бу каланы 

кайтышлый карап, тикшереп киттек. Бу авыллар күңелле генә урында утыралар. Бу як 

белән Войкин арасы ике чакрым чамасы вә ак куаклык урман, әнә шул урман аркылы 

барырга икән. Лавашевтан соң Коры Көрнәлегә матур тигез басулар, тирә-яктан бик матур 

булып күренеп тора торган урман манзаралары эченнүн барыла. Көектән Коры Көрнәлегә 

егерме чакрым. 

Без Коры Көрнәледә Габдрахман Хәмзин дигән бер муллага туктадык. 

Коры Көрнәледә 

Коры Көрнәле авылы - фәкыйрь генә бер мөселман авылы, халкы мишәрчә сөйли. 

(226) Көрнәле турында бу авылның картлары болай сөйлиләр: “Безнең Коры Көрнәле 

авылы тирәсендә Шәһри Болгар заманасында бу авылмы шәһәрме булган икән? Әнә 

безнең авылыбызның бер кырыенда булган кабер ташлары шул заманнан калган. Безнең 

басуыбызның бер җирендә бик күп чүлмәк ташлары таралып яталар ул урыннан иске 

акчалар, әскәри тәңкәләр дә табыла. Бу акчаларның язулары мөселманча, аннан башка 

бизәк әйберләре һәм хәнҗәр, ук очы кебек нәрсәләр дә табыла. Шуңардан ул урында 

борынгы заманда я шәһәр, я авыл булуын болай да уйлап белергә мөмкин,” - диләр. 

Менә ул, иске шәһәрме, авылмы инде, нинди сәбәп беләндер беткән, аның әсәре булып 

кабер ташлары, чүлмәк ташлары, башка шундый иске нәрсәләр генә калганнар. Шуннан 

соң күпме еллар үткәндер, бу урыннар тагы кап-кара калын урман булып киткәннәр. Казан 

шәһәрен урыслар алгач, безнең мөселманнарга авыр тормыш башланган. Әнә шул чакта 

безнең Көрнәле бабай, урысларның җәбер-золымыннан (227) котылу уе белән Пенза 

ягыннан килеп, менә шушы урынга утырган да, шуннан соң үрчи-үрчи менә шушы безнең 

Көрнәле авылы килеп чыккан. Көрнәле ике авыл: берсе - безнең авылыбыз Коры Көрнәле 

(Сухой Курнале диләр), икенчесе - Чуаш Мокрый Курнале дип йөртәләр. 

Коры Көрнәле авылы 1921 нче елның җиденче маенда бөтенләй янып беткән. Бу янгында 

барлыгы 180 йорт янган. Картларның әйтүенә караганда, әнә шул зур янгында халык 

кулында булган бик күп кульязмалар утта янып юкка чыкканнар. 

Бу авылда бик күп хосусый мөсәхәбә итәрлек кеше дә булмады. Мөсәхәбәгә артык эш тә 

күренмәде. Бу авлның картлары моннан утыз елдан Гыйләҗетдин Файзрахман улында 

https://eu.spb.ru/#_ftn136
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язган бер тарих китабы барлыгын сөйләделәр. Хәтта бу тарих китабын укыган кешеләр дә 

әле исән икән. Алар бу китапта Казан, Болгар ханлыклары турында бик күп нәрсә 

язылганлыгын сөйлиләр. Шулай ук бу авылның (228) картлары: “Шәһри Болгардан 

Биләргә барышлый Рабига абыстайның кыз шәкертләре шул тирәдән үтеп йөри 

булганнар,” - дип сөйлиләр. 

Коры Көрнәледә борынгы каберстан һәм кабер ташлары 

Коры Көрнәле авылының җәнүб ягында, тау битендә борын заманнарда аерым иске 

каберстан булып, хәзер инде кайбер ташлар урамда, кайберләре – ындыр авылында, 

берәрсе хәзерендә дә өлкәләр күмә торган каберстанда калган бер каберлек булган Коры 

Көрнәле авылының мулласы – Габдрахман Хәмзинның әйтүенә караганда, борын 

заманнарда бу каберстан зур бер мәйданны эченә алган чирәмлек булып, аның ташлары да 

күп санда булган. Хәзер инде каберстанның мәйданына урам корылып, йортлар эшләнгән, 

ташларының да байтагысы юкка чыккан инде. 

Бу ташларның урамнарына барып, язуларын укып, зурлыкларын диккать белән тәфтиш 

иттем. Ул ташлар турында тәртип белән монда барачакмын. 

(229) Беренче таш 

Ташның зурлыгы: 

биеклеге - унтугыз сөям; 

киңлеге - дүрт сөям; 

калынлыгы - дүрт вершок. 

Бу таш Коры Көрнәле авылының урамында, рәшәткә эчендә тора, ләкин инде ташның 

язуы тәмам беткән. 

Икенче таш 

Зурлыгы: 

биеклеге – җиде сөям; 

киңлеге – өч сөям; 

калынлыгы – биш вершок. 

Таш – ак төстә булып, инде бераз саргайган каты таш. Михрабында алты канатлы бадьян 

бизәге бар. Язу хатты – куфи, казылып язылган. 

Ташның язуы: 

الحكمهللا الكبير العلى  - 1  

 بلوي محسن اول غسار - 2

ر حمه مكهللاعليه  - 3  

 تاريح اسعه و بحعة -4

 جيالتوا رزجو حيا -5(230)

 احجه ذى جال تم -6
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 كواز سكر وز ايخ -7

 ات -8

Ташнын язуы " ات" сүзе белән язылган, әмма башта язу беткәннән соң да җиде вершок 

буш урын калдырылган. Иске Рәҗәп авылында тарихы язылмаган бер ташта да шундый 

язылмыйча калдырылган буш урын булганлыгын язып киткән идек. 

Бу ташта тарихы булдыгы хәлдә буш урын калган. Бу ташның берничә юлындагы 

сүзләренең ас, өс һәм нокталары беткән. Икенче юлның беренче сүзе “ غسار” дип "غ” каты 

гайн, “ش” урта “ ش”, ялгыз “ر” белән язылган башка болгари ташларының имляларында 

күренә торган кагыйдә буенча ташның язуында да "ى” хәрефенең астында ике нокта, 

мәсәлән "ى” шәкелендә, "ر” хәрефенең астында бер нокта, мәсәлән "ر" кебек үзгә бер 

аерымлыклар бар. Өченче юлның берничә сүзе булып “مك”, ягъни “مك” дип укырга мөмкин 

булган бер билге языла. Башка болгари ташларда бу билге “ك” формасында гына да языла. 

Моның турында инде бераз язып киткән идек, шуның өчен яңадан тукталып тормыйбыз. 

 хәрефенең астына куелырга ”ي“ нең алдындагы ”خ“ сүзенең соңгы хәрефе булган ”تاريح“

тиешле ике нокта өстенә “ي” хәрефенең аркасы янына куелганнар . 

Өченче таш 

Зурлыгы: 

биеклеге – алты сөям; 

киңлеге – унбер вершок; 

калынлыгы – дүрт вершок. 

Таш бераз саргайган. Башта ак төстә булган михрабында сигез канатлы бадьян бизәге, 

язуы казылып язылган, хатты – куфи. 

  الحكمهللا الكبير العلى  

 حاجى اول حسيز حاجى 

  كرحعة بلوي عمرهللا  

 وفا واسعة رحمة عليه 

 جيات يح تاد يم يلجو ت 

 جال الطيم م جير حور 

 الطسم م جير ايح حفر -7

 ات كواز -8

(232) Өченче ташның язуы шуның белән тәмам була. Язулары тәмам булгач, ташның 

түбән тарафында биш вершок язылмый калган буш урыны бар. Таш урыннары нык вә 

мәхкәм торган, бозылган урыннары күренми. Таш каты, бераз саргайган. Тирәсендә 

бернәрсә дә юк. Бөтенләй ачык бер мәйданда утыра. Бу ташны киртә белән тирәләп 

алырга Көрнәле агайларына әйтеп калдырдым. Тарихи әйберне саклау кирәклеге хакында 

сөйләдем. 

Кечкенә изах 
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Ташның язуында “س” хәрефе астында өч нокта: “س” сурәтендә, “ى” хәрефе астында ике 

нокта: “ى” сурәтендә, “ر” хәрефе астында бер нокта: “ر” сурәтендә языла. 

Байтак сүзнең гыйбарәсенә хәрәкә куелган. “عمر” сүзе белән “بلوي” арасында куфи 

хатының “ك” хәрефе рәвешендә бер билге куелган. “ جيات”, “وفا ” сүзләре “ت” хәрефенең 

асты белән куелган. Ташта барлыгы сигез юл язу бар. 

(233) Дүртенче таш 

Зурлыгы:                                                                                                                              

биеклеге – бер аршин;                                                                                                        

киңлеге – ярты аршин;                                                                                                        

калынлыгы – өч вершок. 

Ташның язуы: 

الحكمهللا  - 1  

العلي الكبير  – 2  

 يقه ا دا نغس كل – 3

ثم لمور تر الينا – 4  

 حعون – 5

Шуннан соң бу ташның язуы танылмый. Ташның кашкасында, ягъни иң югарыгы михраб 

урынында, кечкенә генә дүрт канатлы бадьян бизәге. Башка зур ташлардагы кебек, бу 

ташны ярты даирәләндереп ясалган михраб өлеше юк. Таш кечкенә. 

Бишенче таш 

Бу таш бөтен түгел, бары михраб өлеше белән бер юл язуы гына калган. Ташның башка 

өлеше ватылып юкка чыккан. Михрабында, даирә эчендә, алты канатлы (234) бадьян 

бизәге бар. 

Язуы: يمود ال الذي لحى اال حو 

Моннан башка Коры Көрнәле авылының урамында бер таш ята. “Бу ташны Нуретдин 

мулла Сәгытдин улы дигән кеше, шул урыннан кабер чыкканлыгыннан, кабер иясенә 

әҗере барып торсын өчен, авыл халкына балта, пычак кебек нәрсәләрне чарлар өчен 

(ышкып үткенләтү өчен) шул урынга китереп куйган иде,” - дип халык сөйләде. Вагыйган, 

бу таш, тегермән ташы. 

Мәзкүр Күрнәле авылының хәзерендә мәетләрен дәфен[138] итә торган каберстанында 

Рәхимкол бабаның өстенә куелган бер таш бар. 

Бу ташның язуы, урыс истилясы[139] соңындагы ташларда очрый торган тарзда язылган. 

Ташның язуы: 

  الرحيم الرحمن هللا بسم - 1

 عليها من تعالن هللا قال كل - 2

 الجالل ذيل جهربل و ويبقى جان - 3 (235)

https://eu.spb.ru/#_ftn138
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 يه هجر تاريح ام كر واال - 4

١٢٣٧لدا نجى نه نك ذالحبه ي - 5  

نجي٩سليماب نب قل رحيم يومنده  - 6  

ل٦الفنادان راد ياشنده  - 7  

 قيلدى رحلة البقايهارد - 8

١٨٣١ 

Бу ташның ике як кабыргасында калкытып сызылган сызыкның ике ягында дәхи озын юл 

итеп язу язылган. 

“ ادى ولياالر انبيياالرتمام بيل انبياالر محمد هم ادم كجدى كمال اى اطورم ” бу кадәр язу ташның 

кабыргасының беренче юлында, икенче юлы ачык танылмаганлыгыннан, язып алмадым. 

Ул юлның да мәфһүрме беренче юлының мәфһүме белән бер үк. 

Авылдан ике чакрым шәрыкъ ягында, Казначи дип йөртелә тора торган елга буйларында 

һәртөрле мөселманча язулы иске акчалар вә башка шундый тарихи әйберләр табылып 

килгәнлеген миңа хәбәр иттеләр. Риваятьләргә караганда ,менә бу ташларның хуҗалары 

(236) яшәгән кечкенә бер Болгар шәһәре шушы иске акчалар табыла торган җирдә булган 

имеш. 

Июнь 19ында өйләдән соң Коры Көрнәле авылыннан Көеккә кайтып киттек. Көектә янә 

бер кич кунып, июньнең 20сендә көндез сәгать икеләр тирәсендә баруны касд кылып юлга 

чыктык. 

Көектән Әҗмәргә барганда, биек урыннан байтак юлы, ике урман арасыннан, бик күңелле 

җирдән, бара икән. Әҗмәргә барганда, безнең уң ягыбызда борынгы Чулман (Иске Кама) 

ның җәнүб ярлары, аның өстеннән шимал-шәркый якларындагы ерак урыннарны күреп 

була. 

Әҗмәрдә артык туктап торырга туры килмәде. Без аннан үтеп кенә киттек. 

Июньнең 20сендә Спас каласында кичке сәгать уникегә кадәр ял итеп, төнлә белән 

Затонга барып, пароходка утыру максаты белән бер урыс яулап юлга чыктык. (237) Без 

Спас Затонына иртән сәгать өчләрдә барып җиттек. Затонда авыл базарындагы кадәр атлы 

агайлар җыелып, атларын туарып, киләчәк пароходтан төшәчәк кешеләрне Спаска алып 

китәр өчен көтеп торалар иде. 

Затон пристанендә 

Затонда башка елларны чәйханә һәм кибетләр була иде. Быел аларның берсе дә юк. Бары 

су юлчылары хезмәтчеләренең кооператив кибетләре генә. Ул кибеттә тәмәкедән башка 

ашамлык әйбере юк. Хәтта арыш икмәге сорадым: “Хлеба нет!”- дип җавап бирделәр. 

Затонда ике урыс сөйләшәләр. Бер урыс чиләк белән су алмакчы булып Идел ярына 

төште. Бу урыска кадәр су алырга уңайлы булган бер урында, икенче урыс битен юып 

маташа иде. 

Чиләк белән су алучы урыс тегесенә: “Иптәш, битеңне бик озак юасың”- диде. Бит юучы 

урыс: “Бер атнадан бирле битемне, кулымны юганым (238) юк иде. Инде шуның өчен 

ныгырак юам,”- диде. Чиләкле урыс тагы: “Бер атна юмасаң чегән булган булыр идең, 
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юкка азапланасың икән,”- диде. Шуннан берникадәр вакыт узгач, пароход килде дә, без 

пароходка утырып Казанга киттек. 

1928 нче ел сентябрьнең берендә шимбә көн язу тәмам ителде. Кич сәгать унбердә Идел 

буе “Кызыл байрак" авылында. 

Кызыл байрак 

Без быел (1928) Идел буенда, Казаннан кырык биш чакрым чамасы түбән инкыйлабтан 

соң гына корылган татар авылы Кызыл байракка килдек. Бу авылда без Зиннәтулла исемле 

кешенең өлгереп җитмәгән нарат өен, җәйләү мәвсиме беткәнгә кадәр, үзебезгә вакытлы 

алып тордык. Без аңар өендә торган өчен барлыгы утыз сумлап акча бирдек. 

Кызыл байрак авылы – Иделнең ярында, кырык йортлы кечкенә генә татар авылы. Урыны, 

үзенең (239) манзарасы күңелле. Бу авылны Казан үзара бурыч бирешү банкасы шефка 

алганлыгыннан, бу авыл тракторлы, мәктәпле булып калган. 

Кызыл байракка күберәк Тәтеш кантоны Барыш авылыннан күчеп килеп утырган. Авыл 

корылып җитмәгән булса да, икегә аерылырга өлгергән. Авылның унлап йорты 

коллективка язылган, калганнары язылмаган. 

Һәрхәлдә моның киләчәктә көчле бер татар авылы булып мәйданга чыгуы бик 

мәтлуб[140] иде. 

(242) Иске Салманда 

Июнь 17сендә якшәмбе көн, Әхмәдша мулладан чыккач, Янбакты аркылы, Көек авылына 

китешли, мәзһүр авылның икенче имамы – Габдеррауф Арыслановның өенә кереп, аның 

ата-бабаларыннан калган кулъязмаларын тикшереп чыктык. 

Мин монда барлыгы утызлап кулъязманы тикшердем. Кулъязмалар: гарәп һәм фарсы 

телендәге, фәраиз, хәдис, вәгазь китаплары кебек имамнар өчен кулланма урынында 

истигъмаль[141] ителгән китаплар иде. Кулъязмаларның иң искесе милади белән 1812 нче 

елда язылган, аннан башка кулъязмалар барысы да мәзкүр тарихтан соң заманнарда 

язылган. 

Габдеррәүф Арыслановның атасы Сибгәтулла хәзрәт булган, аның атасы -Фәзлулла 

хәзрәт. Фәзлулла хәзрәт Янбаекты авылында имам булып хезмәт иткән. Боларның 

бабалары Арыслан исемле кеше, Казан арты Өлә Казакларыннан килеп, Янбакты авылына 

мулла булган икән. Иске Салманда мәшһүр Габделҗәббар исемле хәзрәт (243) булган. Ул 

– моннан илле еллар алда вафат икән борынгы бер хәзрәт икән. 

Габдеррәүф хәзрәт Арсланов миңа, үзенең милкендә булган бер-ике кулъязма китабын 

һәдия итте. 

Габдеррәүф Арыслановның адресы: 

Почтовое отделение Базарн. Матаковское 

Спасского к-на д. Старый Салман 

Габдуррауфу Арысланову. 

(244) Мәрҗәни архивы хакында сорашу 
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Миңа Шәһәр Шәрәфтән, Таһир Ильястан, Газиз Гобәйдуллиннан вә башка шундый 

гыйлем ияләреннән Мәрҗәнинең үзе торган йортта, Мәрҗәнинең тәрҗемәи хәле язылган 

елларда: “Мәрҗәнидән калган бик күп әйберләр сандыкларда, шкафларда сакланалар, 

бары Борһан мулланың хатыны (Мәрҗәнинең килене) ул тарихи әйберләрне һичкемгә 

күрсәтми,” – дип сөйләгәннәрен кат-кат ишетергә туры килгән иде. Таһир Ильяс: 

“Мәрҗәнинең тәрҗемәи хәлен язган чакта, Шәһәр Шәрәф белән бер шкафтагы 

китапларны гына карадык, анда да безгә бер төрле ышанычсызлык белән генә рөхсәт 

иттеләр. Әмма сондыктага әйберләрне күрсетмәделәр. Соңыннан Борһан мулланың улы 

Хәмид муллага абыстай карарга рөхсәт иткән иде, карый башлагач, Мәрҗәнинең яланбаш 

төшкән бер рәсеме чыккач, каратудан туктаттылар,” - дип сөйләгән иде. 

Мин Мәрҗәнинең архивын карарга күп мәртәбәләр касд кылдым. Абыстайга (Борһан 

мулла хатынына) кешеләр аркылы тәкрар-тәкрар[142] әйттем, ләкин һич тә 

муафикъ[143] була алмадым. Шулай да аның архивасын бер карап чыгу, андагы кулъязма 

вә тарихи әсәрләрне тикшерү минем өчен ләзем иде. Минем нәүбәттәге эшләремнең берсе 

вә минем көндәлек эше планына кертеп куелган, тик уңайлы вакытны гына көтеп тора 

иде. 1928 ел июль аеның 22сендә, якшәмбе көн, Идел буенда, яңа корылган Кызыл Байрак 

авылында иртә белән сәгать унда шул авылның мөгаллиме Сөнгать хәлфә өенә бардым. 

Әлеге хәлфә минем басылмаган бер китабымны, укып чыгарга дип, вакытлы рәвештә 

миннән алып торган иде. 

Мин аңа бер хафта эчендә укып чыгу, югалтмау һәм башкаларга минем рөхсәтемнән 

башка бирмәү шарты белән биргән идем. Бу кешенең инде шул китапны укып бетерү 

мөддәте[144] тулган иде. Бердән, шул китабымны алып кайтырга, икенчедән, аның 

күршендәге йортка җәйләүгә килгән Мәрҗәни Әхмәденең торганлыгын ишеткәнгә күрә, 

шулардан Мәрҗәнинең архивасы хакында сорашу мөмкинлеге табылганда, төрле юллар 

белән Казанга кайткач, аның бөтен кулъязмаларының архивасын карап, тикшереп чыгарга 

рөхсәт алу иде. (246) Мин Сөнгать хәлфәне өйдә очраттым. Аңарда булган йомышымны 

йомышладым. Ул мине өенә керергә чакырды. Мин: “Монда чык, без – һава иснәргә 

килгән кешеләр, без күбрәк кояш астында ачык һавада торуны телибез. Әйдә, монда 

чык!”- дип, аны урамга чыгарып, бүрәнә өстенә утырдык. 

Бүрәнә өстендә сөйләшеп утырганда, безнең яныбызга шул авылның яшь агрономы, тагы 

хөкемәт мәктәбендә укучы берничә егет килеп гапләшә башладылар. Сүз рәте чыкканда, 

мин үземнең анкетамдагы сөялләрне биреп, ул егетләрдән Идел буендагы авылларның 

тарихлары хакында сораша башладым. Агроном (бу егет Габдуллин фамилиясендә иде) 

миңа түбәндәге сүзләрне сөйләде. Ул әйтә: “Мин бу тирәдә авылларда еш кына 

булгалыйм. Гарчә, ул минем эшем булмаса да, тарихи әйберләр хакында 

сораштыргалыйм. Миңа бу тирәдәге кешеләр менә урыс авылындагы бакчаларның 

татарлардан калганлыгын сөйлиләр. Идел буендагы урыс авыллары әүвәле татар 

авыллары булган, дип (247) сөйлиләр. Менә монда югарыда сөйләнгән Ключица әүвәле 

Казан ханлыгы заманында Суыксу дигән татар авылы булган икән. Анда борын заманда 

ук зур бакчалар булган икән. Казан алынгач, урыслар андагы татарларны авылларыннан 

куып, бар дәүләтләрен тартып алып, үзләрен кайсын үтергәннәр, кайсылары урман 

эчләренә качканнар да шунда калганнар, кайсыларын чукындырганнар икән. Моннан 

туксан еллар алда Суык су (Ключица) авылында мөселманча язылган кабер ташлары да 

булган икән. 
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Матюшин = Мөндеш дигән татар авылы булган икән диләр. Таш кабак (Ташовка), 

Эшләнге, Тәмте, Каратун, Богородский (Чаллы исемле) татар авыллары булган диләр. 

Без үзара шулай сөйләшеп утырганда, мин сүзне Мәрҗәнинең архивасын тикшерүгә 

рөхсәт алу ягына бора башладым, әйттем: “Еллар үтә, тарихи әйберләр бетә, югала 

баралар, аларны тикшерергә кирәк, мәдәният дөньясында чыгарырга кирәк. Аларны 

саклыйм дип, югалтырга (248) ярамый, миңа быел тарихи вә кулъязмаларны тикшерү, 

эзләү максаты белән Спас кантонына барырга туры килде. Анда мин күп авылларда 

булдым, күп кешеләрне күрдем, байтак кына тарихи әйберләрне тикшердем. Кабер 

ташларын, шәһәр урыннарын, кулъязмаларны, иске акчаларны тикшердем, таптым, күп 

кенә материал алып кайттым. Шунда йөргәндә кызык вакыйгаларга очрала. Диккатьне 

җәлеп итә торган сүзләр ишетелә. Иске Рәҗәп авылында булган вакытта, шул авылның 

имамы Вафа хәзрәт менә мондый тарихи бер вакыйганы сөйләде. Вафа хәзрәт әйтә: 

“Безнең Иске Рәҗәп авылы – Болгар шәһәреннән күчеп килеп утырган бер авыл. Безнең 

авылыбызда бик искедән калган кабер ташлары да бар (мин бу ташларны тикшердем, 

укыдым, күчереп алдым), шәһәр урыннары да бар. 

Безнең әти вә бабайлар күп яшәгәннәр, йөз егерме яшькә җиткән кешеләр безнең 

шәҗәрәбездә бар. Әтиләр-бабайлар озын гомер иткәннәр. Бик күп китап язганнар. Бездә 

язган китап бик күп иде. 

(249) Ләкин алар барысы да ут казасында янып бетәләр,”-ди. Менә инде күрәсез, аларда 

тарихи әйберләр бик күп булган. Ләкин аларны тикшереп, күреп калган кеше дә юк. 

Аларның исемнәре язылган исемлек тә, каталог та юк. Барысы да янган да беткән, 

вәссәлам. Менә шуның өчен Мәрҗәнинең архивасын карап, каталог төзеп, ике нөсхәдә 

язып, бер нөсхәсен музәханәнең шәрыкъ телләрендәге кулъязмалар бүлегенә биреп, 

берсен үзләрендә сакларга. Архиваның үзен дә ут хәвефеннән нык сакларга кирәк,”- 

дидем. 

Шул сүзләрне сөйләгәндә Мәрҗәнинең хәфиде Нух дигән кеше килде. Югарыда миңа 

тарихи мәгълүматны биргән агроном: “Менә инде хуҗа үзе килде. Аңардан барын да 

белеп була,” - дип, миңа моңа кадәр таныш булмаган салкын гына табигатьле урта буйлы 

бер кешене, минем белән таныштырды. “Бик яхшы әле сезнең гайбәтегезне сөйли идек. 

Әйдәгез, утырыгыз!” – дип мин ул егеткә бүрәнә өстенә утырырга куштым. 

(250) Бу егет Нух исемле Мәрҗәни Борһан мулланың баласы икән. Хәзерендә сөт 

артелендә маташа икән. Мин аңар Мәрҗәнинең архивасы белән танышырга теләгәнемне 

белдердем. Мөмкин булса, шул турыда ярдәм итүен үтендем. Ул миңа инде: “Мәрҗәнинең 

архивасын төрле кеше алып, кайтарып бирмичә таратып бетергәннәр. Аннан соң 1920 нче 

елда өебезнең очырмасы янганда бик күп нәрсә янып һәлак булды,”- диде. Мин: “Шулай 

да сез үзегез карап торырсыз, мин бер тапкыр карап чыгар идем,”- дидем. 

Ул: “Инде аны Кәшшаф мулла тәрҗемәне үткән ел карады. Байтак китапларны үзе белән 

алып китте. Үзеннән соң Әфтәх мулланы кушып ул китапларның исемлеген яздырды. 

Әфтах муллада ул бардыр,” - диде. “Шулай да без икәү кереп карасак, яхшы булыр иде,” - 

дидем. Ул хаман да эшне Әфтах муллага, Кәшшаф муллага авыштырды. (251) “Шулай 

итеп алып китте,”- диде. “Аннан соң Шәһәр мулла бик күп нәрсәләрне алып китте. 

Галикәев Садыйк алып, байтак нәрсәләрне бирмәде,” - ди. 
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Мәрҗәни архивасы хакында эш менә шундый вәзгыятьтә тора икән. Мәрҗәнинең 

балалары аның химмәтле тарихи әсәрләрен үзләренең игътибарсызлыклары, кыйммәтле 

әйберләрнең кыйммәтен белмәүләре, гыйлем мәйданына чыгартудан сакланган булып, 

әрәм-шәрәм иттереп бетерүләре аркасында, аларның үзләренең әйтүләренә караганда, 

инде таркалып, бер кысмы янып халәк булып беткән. Шулай да мин Әфтах мулладан бу 

турыда белешергә карар кылдым. 

Кызыл байрак, 22 июль сәгать икедә Идел буенда язылды. 

1928 санә. 

С.Г. Вахиди. 

  

[1] Сөял - сорау 

[2] Тәләф – бетерү, бозу, әрәм-шәрәм итү 

[3] Шифаһи – телдән сөйләнгән 

[4] Тасдыйк - раслау 

[5] Хашия – китап яки хат читендәге язма 

[6] Изах – аңлату, төшендерү, ачыклау 

[7] Мәсафә – ара, ераклык 

[8] Киләк – ис. 

[9] Кештәк ис. – өске һәм эчке киемнәрнең кирәк урыннарына киңәйтү һ.б.ш. максатлар 

өчен кыстырып тегелә торган өчпочмак, ромб яки башка төрле формадагы материал 

кисәге. 

[10] Хәкарәт - хурлык 

[11] Бәдән - тән 

[12] Игътикад – ышану, инану 

[13] Мәншүрле - таралган 

[14] Җилд – төпләнгән китап 

[15] Әтинең сөйләвенә караганда, ул кечкенә вакытта, безнең ерак бабаларыбыздан килгән 

әбинең сандыгында бик кадерләп сакланып килә торган документлар булган. Бу 

документлар җир-су биләү турында, ягъни рәсми кәгазьләр, хөкүмәт тарафыннан бирелгән 

өлгүтә кәгазьләре булган. Әти кечкенә вакытта, аңа әби: “Бу кәгазьләр белән безнең борын 

заманда Күгәрченледә булган җир-суларыбызны да кайтарып алырга була,” -дип, бабагыз 

сөйли,” - дип әйтә булган. Бу документлар да, әти кечкенә вакыттагы булган янгында 

янып, харап булганнар. Болар тарханлык грамоталары = тарханлык ярлыгы = булган 

булырга кирәк. Әтинең сүзеннән шулай аңлашыладыр. (С.Г.Вахиди) 

[16] Тәрика – ысул, метод 
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[17] Дәхи – янә, тагын 

[18] Әсас – нигез, төп 

[19] Тәхкыйрь итү - кимсетү 

[20] Мөкәддәс - изге 

[21] Гыймарәт – төзелеш, корылма 

[22] Казан шәһәре, Кабан күле, Кабан бәк турында сөйләнгән хикәяләрне мин отып, бабай 

белән мәхрүм әтидән ишетеп язып алып, аны таратканга күрә, бу урында халыктан 

ишетелгән ул турыдагы хикәяләрне монда язуны артык дип итеп язмадым. 

[23] Әзкәри - 

[24] Маш - 

[25] Тәфтиш – тентү, тикшерү 

[26] Имтияз – өстенләк, аерма 

[27] Мөбтәлә – авыручы 

[28] Ташбилгедә торучы урыслар татарча сөйләшә беләләр. 

[29] Мәзкүр каберстанның гареб ягы чигендә җәнүб-шәркыдан гареб-шихалига таба 

юнәлеп, Актачи елгасына төшкән зур бер юлының эзе бар. Авыл кешеләре бу юлны борын 

заманда Ташбилге аркылы Болгарга китә торган бер юлның калдыгы дип сөйлиләр. Шул 

турыда борын заманнарда Актачи елгасы аркылы күпер дә булган, имеш. 

[30] Изах – аңлату, ачыклау 

[31] Имля – дөрес язу, орфография 

[32] Тәфтиш - тикшерү 

[33] Җилд – китапның бер бүлеге, өлеше 

[34] Җәнүб - көньяк 

[35] Гарб - көнбатыш 

[36] Мәзкүр – искә алынган 

[37] Мәсафә - ара, ераклык 

[38] Сабыка –алдан эшләнгән хата, гаеп 

[39] Үшән - ялкау 

[40] Тәгареф – бер-берең белән танышу 

[41] Мәкъбүл – кабул ителгән, хупланган 

[42] Вәрасәт - мирасчылык 

[43] Иҗра – эш итәргә 
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[44] Әзһәр – ялтыравыклы, якты, ачык 

[45] Иске Баллыкүлдә Габдесамат хәзрәт (Самат дип кенә язылды) Габдрахман улы 

Габдерәхими. Габдерәхим бабай Янбакты авылының бер мужигының улы булып, үзе 

вафат булгач , аның хатыны Габдерахимне Казанга Кәрим хәзрәт мәдрәсәсенә җибәреп 

укыткан. Габдерәхим Кәрим хәзрәттә гыйлем тәхсил кылганнан соң , Янбактыга кайтып 

мулла булган. Аның улы Габдесаммат - Иске Баллыкүлдә бүген дә имам. Бу кеше 

заманасында зәүгәнләрчә торганлыгын сөйли, инде шактый таушалган, картайган. (С.В.) 

[46] Кысым - өлеш 

[47] Мәгъкуль – аңлашыла торган, ярашлы, мантыйклы 

[48] Гали мулланың риваятенә караганда, Тәтеш кантонындагы Кариле авылы шәһри 

Болгардан чыккан авыл икән. Гали мулла, Янбактыга мулла булганчы, шушы Кариле 

авылында мулла булып торган. Анда Болгар заманасыннан калган кабер ташлары да бар 

икән. Ул иске зиратка халык читтән килеп бик зиярәт итә булганнар. Ул шулай сөйли. 

(С.В.) 

[49] Моталәга – уку, өйрәнү 

[50] Гавам – төркем, халык, масса 

[51] Гали мулла белән мөсәхәбә вакытында мөәззин Мөбәрәкшаның кулыңда калган 

кулъязмаларың кемдә калганлыкларын тикшергәч, беленде ки, Мөбәрәкша кулындагы 

бөтен кулъязма китаплар Китәнче авылының мулласы Вәлимөхәммәд тәрҗемәне кулында 

калган икән. Мөбәрәкша Алъярдан Китәнчегә мөгәллим булып күчкән. .... .... аның 

китаплары Вәлимөхәммәд тәрҗемәне кулында икән. Аның кулъязмаларын тәрҗемнәе дә 

сурәтеп алырга кирәк. 

[52] Мәгъруф – билгеле, һәркемгә мәгълүм 

[53] Балаларга кызамык чыккач, кызыл әтәч; чәчәк чыккач, ак әтәч, ике ак тавык Касыйм 

шәехкә дип бирәләр. Бу бирелмәсә, чәчәк анасы, кызамык анасы кала, ягъни авырган 

баланың бу җирендә төзәлми торган бер авыруы кала икән. Биргәч, калмый була. Әгәр дә 

бер бала чәчәк, кызамык белән авырып та, аңа әтәч бирелмәсә, аның бер җирендә төзәлми, 

җәрәхәтле авыру калса, Касыйм шәйх нәселеннән булган әбигә әтәч алып баралар да, әби 

әтәчнең кикрекләреннән кан чыгарып бирә, шуны баланың төзәлми тора торган җиренә, 

ягъни чәчәк, кызамык, анасына сөртәләр. Касыйм шәех нәселеннән Казанда Захарскийдан 

Тукай урамына борылган почмакта икенче йорт - беркатлы тәбәнәк йортта бер абый әле 

исән. 

[54] Тәәссефкә каршы – кызганычка каршы 

[55] Тәләф – бетерү, бозу 

[56] Садә - гади 

[57] Мәхкәмәи шәргыядә – шәригать кануннарына буйсынучы суд 

[58] Гайнән - үзгәртмичә 

[59] Касд- максат 
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[60] Гали - бөек 

[61] Мөшкеллек - кыенлык 

[62] Нәүбәт - чират 

[63] Мәсариф – чыгым, тотылган акча 

[64] Мәкъбүл – кабул ителгән 

[65] Савык - 

[66] Тәгълим – күрсәтмәләр, кагыйдәләр, белемнәр 

[67] Ибтидаи - башлангыч 

[68] Мөтәхәссис – эшенең оста 

[69] Тәкрар - кабат 

[70] Тәэсис итәргә - корырга 

[71] Мәрҗәни Рәҗәп авылына моннан илле җиде ел алдан килгән. 

[72] Мортәлә - 

[73] Тәәссеф – кайгыга төшү, үкенү 

[74] Һәвәс – теләк, омтылу, күңел кую 

[75] Моталәга – уку, өйрәнү; берәр мәсьәләне төрле яктан тикшереп хөкем чыгару 

[76] Мәҗмүга – җыентык 

[77] Шигарә – өндәү, лозунг 

[78] Тарз – рәвеш, тәртип, ысул 

[79] Хасият – үзлек, үзенчәлек 

[80] Муаффәкыять – уңыш, уңайлык булдыру 

[81] Дәрелфөнүн – югары уку йорты 

[82]   Байкирмән сазлыгы, гарчә хәзерге көндә печәнлек булып, кибеп калган булса да, ул 

моннан кырык еллар алда бик сулы адәм кермәслек, дерелтәп кенә тора торган, гаять 

баткак бер сазлык булган. Хәзер инде бу Байкирмән сазлыгы җирендә бер сажин 

тирәнлегендә торф бар. Бу торф һәр елны яна, халык әле мондый файдалы нәрсәнең 

файдасын аңламый микән. Ул шулай янып әрәм була икән. 

[83] Гавам – масса, халык, кара халык 

[84] Мөсәгыйть – буш, туры килердәй 

[85] Сәтхен - 

[86] Сәтхи - 

[87] Лөгать – тел, сүзлек 
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[88] Мәнбәгъ – чыккан урын, су башы, чыганак 

[89] Мозафәт – район, төбәк 

[90] Нәм – сүз йөртү 

[91] Каръя - авыл 

[92] Мәгърүф – беленгән, танылган, һәркемгә билгеле булган 

[93] Әксәринә – күп вакытта, күп очракта 

[94] Шигәл - 

[95] Тәхминән – чама белән, якынча 

[96] Мөрәбәгъ – квадрат 

[97] Варасәт - мирас 

[98] Тәҗәлле – нурланып күренү, агылу, пәйдә булу 

[99] Мәҗмуга – туплам, җыентык 

[100] Мәрҗәнинең таркау кәгазьләре, мәҗмугаләре: I, II, III, IV, V номерларда аерым 

рәвештә тупланганнар. Бу мәҗмугаләрнең берничәсе, Ш. Шәрәф кулында, кайберләре 

Таһир Ильяс кулында, кайберләре Борһан мулла хатынының кулында сакланалар. 

[101] Тәсхих итәргә - 

[102] Гонуан – дәрәҗә атамасы, данлыклау исеме 

[103] Вәйран – ватык, җимерек, хәрабә хәленә килгән 

[104] Касд – максат, омтылыш, ният 

[105] Тәгълим – өйрәтү, белдерү, дәрес бирү 

[106] Истибдад – һичбер законга буйсынмый үзенчә хөкем итү, чикләнмәгән власть, 

абсолютизм 

[107] Тәхсил – гыйлем алу 

[108] Тәкъва – дин кушканны эшләү, диндар булу 

[109] Тәхәммүл - күтәрә алу, түзү, чыдау 

[110] Мөкәммәл – камилләшкән, җитешкән, тулы 

[111] Бу кеше авылдан авылга эшләмчелек кылып, сәүдә итеп йөргән. Моңар туксан еллар 

чамасы булырга кирәк, бу кешенең сәүдәсе катан, басма кебек маллар булган. 

[112] Фахиш – бик начар 

[113] Ырпак - 

[114] Шаиг – халык арасына таралу, һәркемгә билгеле булу 

[115] Истигъмал - куллану 
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[116] Коръән укылганчы бу ашъяулыктагы ризыклар капланган көенә торалар. Коръән 

укып дога кылгач, ашъяулык өстендәге пәрдә алына. 

[117] Мөнбит – уңдырышлы, мул уңыш бирешле 

[118] Мөнкәсир – сынган, ватылган 

[119] Ишгаль – биләү, басып алу 

[120] Мәкхүм – хөкем ителгән 

[121] Ямкә яки Кыбрым дип аталган бу авыл урысларның җәбер –золымнарына чыгыш 

итә алмыйча бу урыннардан Спас өязенең калын кара урманнары эченә аулакка күчеп 

китеп утырганнар да, шуннан соң инде бу авылны үзләре Әнҗәрә дип атаганнар. Спас 

өязендәге хәзерге Әнҗәрә авылы әнә шуннан күчкән авыл икән. 

[122] Патша Русиясе заманында Молостев фамилиясендә Спас өязендә берничә 

алпавытлар бар иде. Болар берничә агай-эне булып, зур җир, су һәм урманга хуҗа булып, 

бай алпавытлардан иделәр. Молостевлар хакында Ташбилге авылының Вәлимөхәммәд 

мулла Габбас улы түбәндә язылачак каратарих хәбәрен сөйләде. Ул әйтә: 

“Молостевларның үзләре сөйли торганнар иде. Алар башта мөселман мирзалардан 

булганнар икән. Мөселман булган вакытта аларның “мулла остаз” исемендә бер бабалары 

булган. Шул бабаларыннан башлап, үзләрен “мулла остазныкылар” дип йөрткәннәр. Казан 

ханлыгы монкариз булгач, урыс патшаларының татар алпавытларын чукындыру юлында 

тоткан хәтта хәрәкәтләре, шул юлда кылган катгый чара вә җәдбирләре сәбәпле бик күп 

татар алпавытлары үзләренең мөлкәтләрен, кешеләрен, колларын калдыру өчен 

чукынганнар. Әнә шул заманнардан мулла остаз мирзаның балалары да чукынып, 

мөлкәтләрен үзләренең кулларында саклап алып калганнар. Урыс булгач инде, алар 

үзләрен Молостев дип атаганнар. Хәтта Молостевларның берсе үзләренең хосусый 

музейларында байтак татарча язган китаплар, бабаларыннан калга чаян, чалгы, комган 

кебек шәхси әйберләрен сакланганлыгын, үзе белән рус булган мөселман муллаларына, 

мөселман байларына сөйли булган икән.” Вә мулла әйтә: “Молостевларның ..... ” 

[123] Хавуз - бассейн 

[124] Тасдыйкъ – ышаныч, раслау, дөреслеген әйтү, тану 

[125] Мәгъкуль – ярашлы булу 

[126] Муафикъ – ярашлы, туры килә торган 

[127] Кашлак – ис. калкулык, калкып торган 

[128] Мәмүр – рәсми вазыйфаларны үти торган эшчеләр 

[129] Истифадә – берәр эштән, кәсептән файда күрү 

[130] Ифтитах – ачып җибәрү 

[131] Мөсәлләм – риза, кәнәгать, күндерелгән 

[132] Игътикад - ышаныч 

[133] Имкан - мөмкинчелек 
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[134] Фәгалиять - эшчәнлек 

[135] Кешке – 

[136] Хорафат – юк-барга ышану 

[137] Гыймарәт – төзелеш, корылма 

[138] Дәфен – җиргә иңдерү, күмү 

[139] Истиля – ия булып, басып алу; кулга алу; тартып, талап алу 

[140] Мәтлуб – таләп ителгән, эзләнгән, кирәк булган 

[141] Истигъмаль – куллану, фадалану, гамәлдә булу 

[142] Тәкрар-тәкрар – кабат-кабат 

[143] Муафикъ –туры килә торган 

[144] Мөддәт - вакыт 
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