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(1) С.Г.Вахиди 

СССР Фәннәр Академиясе тарафыннан (1934 нче ел, август-сентябрь айларында) 

Татарстанга җибәрелгән археография экспедициясе истәлекләреннән. 

Мәзкүр археография экспедициясе 1934 нче елның август аенда рәсми эшен башласа да, 

әлегә Казанда һәртөрле кулъязма китаплар, документлар җыйнау эше дәвам 

иттерелгәнлектән, августның 17 сеннән генә Татарстанның районнарына чыгып китә 

алдык. Әмма экспедициягә хәзерлек мәзкүр елның май аеннан башлап җитди рәештә 

дәвам итте. Нинди урыннарда, кемнәр кулында кулъязма китапларның, документларның 

булып-булмавын тикшерү эше, шулай ук әлеге экспедициягә план, программа, кулланма 

маршрут кору эше бөтенесе белән миңа тапшырылган иде. 

Мәзкүр экспедициянең ... ... минем тарафымнан әзерлек тәмам булуы белдерелгәнлеге 

соңында һәм экспедициягә кирәкле булган материалларның табылачагына минем 

тарафтан ачык ... ... ... берлегеннән соң гына булачак иде. Академия Наук тарафыннан 

билгеләнгән кешеләр, бигърәк тә, В.Забири миңа язган хатларында бөтен эшнең дә миндә 

икәнлеген, әгәр дә миннән экспедициягә материаллар табылуының шөбһәле икәнлеген 

ишетсә, бу эшкә керешә алмаячагын, керешкәнен фәкать миңа гына ышанып 

керешкәнлеген кабат миңа язды. 

(2.1) Мин үземнең авыллардагы хосусый кешеләрем аркылы 1930-31 нче еллар 

фаҗигаләреннән сакланып кала алган тарихи хатирәләрнең кайларда вә кемнәр кулында 

булырга мөмкинлеген барлап, тикшереп чыктым. Бик күп җирләрдән 1929-30-

31елларында кулъязма китаплар һәм документларның утилгә бирелгәнлекләрен К.Газим 

рәвештә язып белдерсәләр дә, әле кайбер авылларда миңа мәгълүм кешеләр кулында 

гыйлем дөньясы өчен кирәкле кулъязма һәм тарихи хатирәләрнең югарыда мәзкүр һөҗүм 

еларында яшеренеп сакланып калганлыклары мәгълүм булды. Мәзкүр экспедиция өчен 

кирәкле булган кулъязмалар һәм тарихи хатирәләр табылачагы аерым-ачык мәгълүм 

булгач, үз тарафымнан мин рәсми рәвештә әлеге экспедициягә билгеләнгән кешеләргә 

шул турыда тулы ышандырып хат яздым һәм әлбәттә эшке керешүнең кирәклеген ачык 

итеп аңлаттым. Берничә вакытлардан соң Академия Наук тарафыннан минем үземне 

Ленинград шәһәренә чакырдылар. Мин анда экспедиция турындагы бөтен фикерләремне 

һәм Татарстанда елдан-ел югалып бара торган кулъязмаларны, документ һәм тарихи 

хатирәләрне җыйнап саклап калу кирәклеге турында язган үз ... укыдым. Академиядә 

Самойлович һәм башка олылар минем тәкъдимнәремне барысы да кабул итте. Экспедиция 

зур хосусиятле (2.2) эш икәнлеген алга алып, аның эшен алып бару җиңел булсын өчен, 

мин өстәмә буларак түбәндәге тәгъдимнәрне керттем: Академия Наук исеменнән мәркәз 

хөкүмәткә Татарстан хөкүмәтеннән, Татар Нарком һәм Эчке эшләр халык 

комиссариатына, җибәреләчәк архивка .... төрле булышлык итүләрен үтенеп рәсми кәгазь 

җибәрелүе һәм башкалар. Тәкъдим кабул ителде. 

II 

Безнең экспедиция эшләрен алып бару чоры авыл һәм районнарда басу эшләренең кызу 

барган вакытында, мәсәлән: уру, чабу, көлтәләү, көлтә кертү, кибәнләү, чәчүлек хәзерләү, 

чәчүлек җыю, сабанга кушу, ашлык җыю кебек эшләре бөтен халыкның бик нык мәшгуль 

чаклары булганлыгыннан, йөрер өчен ат табу безгә бик нык мөшкел булачак иде. Шуның 
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өчен дә авылдан-авылга маршрут буенча күчеп йөрү экспедиция өчен кирәкле булган 

гыйльми материалларның кулга төшерелгәннәрен ... яки ... озату эше менә мондый басу 

эшләре тудырган ат таба алмау кыенлыгы шартлары өчен дә безгә бик зур җиңеллек 

тудырачак иде. Менә мин маршрут төзегәндә боларның барын да бик нык өйрәнеп, килүе 

ихтимал тотылган уңайсызлыкларга каршы һәртөрле уңайлык чараларын алга тотып эш 

итүне (3.1) тиешен күрдем. Бу турыда миңа авыллардагы хосусый кешеләр тарафыннан 

язылган мәгълүматларның ярдәме булып табылдылар. Авыллардагы хосусый кешеләр 

тарафыннан миңа үземнең соравым буенча язылган мәгълүматләргә караганда экспедиция 

өчен кирәкле булган материалларның Тукай, Туймазы, Арча, Әгерҗе районнарында 

табылачагы аерым-ачык мәгълүм булган иде. Бу районнардан Мәскәү тимер юлы ...ннан 

ерак түгел ... булмаслыкларыннан экспедиция эшенең беренче башлангыч чорында ... 

эшен алып бару кирәклеген бик нык исәпкә алдым, шушы әсас әһәмиятле сәбәпләрне 

хәтердә тотып экспедиция өчен (башлатуым чорына карата) турындагы маршрутны 

кордым.[1] 

Казан, Чыпчык, Ташлы Кавал, Өмбе, Чуриле, Төрекләр, Тукай (Әтнә), Түбән Әтнә, Әши 

асты, Кәче, ... авылы, Иске ...., Ишле Тазлар, Иске Коллар, ... (Байлар Урысы), Сәрде, ... , 

Олуг Меңгәр, Арча шәһәре, Айшәбикә, яки Татар Айшәсе авылы, Олуг Бирәзә, Югары 

Бирәзә, Әрәкчи, Иске Казан. Менә шушы маршрут белән без Забиров белән икәү 17 нче 

августта Арча юлы белән Чыпчык авылына юлладык. 

(3.2) Без көндез бер ярым ... Вахидов станциясеннән Арча поездына утырып, Чыпчыкка 

киттек. Көн кызу һәм аяз иде. Вахидов станциясендә хатыннар, ир һәм кыз балалар 

куркып, посып кына алга, …, чиләк һәм салкын суны сораучы күберәк иде. Вагонга керү 

һәм вагонда урнашу халык күплегеннән як-якка мәшәкатьле һәм читен булды. Берничаклы 

җир киткәч, ... ... төште. Чыпчык авылына якынайгач, без төшәргә хәзерләндек. Монда 

юлыбыз артык озак туктап тора икән, без төштек, поезд китте. 

Чыпчык авылы. 

Бу авыл рус салынмаларыннан яки рус ... ... да һәм башка тарихи әсәрләрдән үзенең мөһим 

стратегия урынын тотучылыгы белән билгеле бер авыл. Чыпчык Казан ханлыгы 

заманында атаклы, бай һәм күренекле бер татар авылы булган. Борынгы Казан дәүләтенең 

мәркәзе Казан шәһәре белән сәүдә, сәнәгать эшләрендә якын мөнәсәбәтләрдә булган. 

Нократ ... иленнән килә торган җәнлек һәм башка сусык, чын кебек ... малларның Казанга 

китерелә торган зур юл өстендә юлчыларның көтү, төшү урыннарын тоткан авыл булган. 

Казанны руслар алган вакытта, Чыпчык руслар тарафыннан (4.1) таланып яндырылган. 

Шулай да әле анда татарлар яшәүләреннән дәвам иткәннәр. 1552 нче елның октябрендә 

Казан шәһәрен руслар алгач, шул ук елның ноябрь 20ләрендә Казанны руслардан 

кайтарып алу максаты белән, татар, чуаш, чирмеш һәм арлар яу булып, Иван Грозный һәм 

аның гаскәренә каршы кораллы хәрәкәт башлыйлар. Казан тирәсендә русларга каршы 

көчле кораллы кузгалыш башлана. Менә шушы кораллы кузгалыш яки татар ихтилал 

хәрәкәтләре шактый озак заманнарга сузыла. Мәзкүр ихтилал хәрәкәтләре арасында 

Чыпчык вә аның әйләнәсендә булган бик күп татар авыллары кулдан-кулга күчеп йөриләр. 

Руслар кулына төшкәннәрен алар инде аяусыз рәвештә харап иттерәләр. Ир заты ир 

җенесе карый яшь (качып котылганнары) руслар тарафыннан катилгәм иттерәләр. 

Хатыннарын, әсир итеп алып, рус солдатларына өләшәләр. Балаларын җыйнап, Казанга 

алып кайтып, көчләп чукындыралар. Соңыннан монастырьләргә озаталар. Чыпчык 

авылының тарихы татар һәм Казан тарихы белән бик нык багълы булганнан, аның 
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турында тагын да озак туктарга мөмкин булса да, ... ... ... өчен әлегә шуның белән 

кәнәгатьләнәбез. Хәзерге вакытта Чыпчык кап-кара бер рус авылы. Анда бер дә татар юк. 

(4.2) Чыпчыкта безне каршылау өчен Тукайдан (Әтнә) ат килергә тиеш иде. Безгә алдан 

шулай хәбәр ителгән иде. Ләкин тикшерү нәтиҗәсендә безне алырга ат килми икәнлеге 

мәгълүм булды. Эссе көн һәм поездда ... күп халык белән утырып килгәнлектән, без ... 

сусаган идек. Чыпчыкта кемгә булса да кереп, чәй эчәргә уйласак та, безнең белән поездда 

төшкән агай-энеләр: “Бу авылда самавыр куеп бирүче таба алмабыз,” – диделәр. Шуннан 

соң, бер ишек алдына кереп, коедан салкын су эчтек тә, ыстансага ашлык китергән 

агайларның артка тагып йөри торган атлы арбаларының берсенә утырып Кавалга китүгә 

кәсд кылдык (теләдек). Алар озак вакыт ... сәбәпле юллар бик казылган. ... яклары һәм 

көпчәк әйләнүләреннән көчле туәан күтәрелеп, сулый алмаслык хәлнә килә идек. ... без 

арткы атка утырган идек, җил дә алгы яктан искәндә алдагы атлар нык тузанлы ... ... көчле 

булып безнең өскә ... бөтен җирне тузан белән каплый иде. Эшнең болай читен булачагын 

уйлап без арбадагы гади баулардан дилбегә ясап алдагы арбага бәйләгән атны ... алып, 

атны куалап алга узып киттек. Чыпчык урамында бездән алып барчы агай-энегә ... дус 

килеп, аларның татарлыклары белән сүгеп, зур җәнҗал куптардылар. Ат башларыннан 

(5.1) бу татарларны каядыр алып китәргә теләүчеләр гарчә ки бездән алда баручы 

арбадагы бер татар тәмәке тарткан, имеш, авылда тәмәке тартырга ярамый, дип, руслар: 

ник тартасыз, дип бәйләнәләр. Хәлбуки шул җәнҗал арасында басып тора торган руслар 

да тәмәке тартып торалар иде. Бу русларның җәнҗалы тәмәке тартуга хөҗүм булмыйча, 

бәлки аларның элек-электән татар күрсәләр, аларны җәберләүле юллар җелән аларның 

балларын алып калу, аларны кыйнау ... икенче бер корымада эшкә ... икәне ачык мәгълүм 

булды. Бу эшкә Забиров та катнашып, татарларны аклатып, ахырында юлларына дәвам 

иттеләр. Икенде алларында без Ташлы Кавал ....дәге татар авылына килеп чыктык. 

Ташлы Кавал авылы. 

Ташлы Кавал авылы – ярлы, халкы бик надан кечкенә генә бер татар авылы. Элек-электән 

халкы Казанга килеп, ламовой ... булып көн иткәннәр. Халкының сөйләвенә караганда, бу 

авыл инкыйлабка каәрле мәктәп күрмәгән һәм бу авылның халкы арасында мулладан 

башка кеше кул куя белмәгән икән. Ташлы Кавал авылының карт вә карчыкларының 

сөйләүләренә караганда, бу тирәдә гел татар авыллары ... атлы авылда электән руслар 

тарафыннан таланып, (5.2) боегып, өзелеп калганнар. 

Бу тирәдәге авыллар Казан халкы заманасында җир-су, урман һәм ... күп булган бай 

басуларда Казанга бик якын авыллар булып яшәгәннәр. Иван Грозный әмере белән Казан 

тирәсеннән татар авыллары ... Ташлы Кавал да Казанга якын бай вә төзек тормышыннан 

аерылып, иген-тары үстерә торган урман, ... кебек кайбер дәүләттән мәхрүм ... бер җиргә 

килеп утырырга мәҗбүр була. Җирнең үстерми торган ташлы булучылыгыннан авылның 

исемдә Ташлы Кавал дип атала. Әнә шуның өчен ул фәкырьлеккә кала. Бу авылдагы карт-

карчыкларның сөйләвенә караганда, русларның золым, җәбере белән хәлак ителгән яки 

бәрәкәтле ..., урман, су, болыннарыннан сөргән татар авылларыннан түбәндәге исемнәре 

язылып киткән авыллар. Мәсәлән: Чыпчык, Бектау, Бирюли, Пимәри, Шөнгәр, Тугаш 

авыллары. Аларның җирләре күп һәм бәрәкәтле. Урманнары да, сулары да бик яхшы 

аларның тормышы да рәхәт. Рәхәт яшәп килгәннәр. Хәзерендә исемнәре генә татар булып 

калган, халык арасында сирәк кенә очрала торган татар фамилияләре булган руслар бу 

көнгә чаклы тормышта һичбер авырлык күрмәгәннәр. Югарыда сөйләнгән татар авыллары 

Кавал (6.1)картларның әйтүенә караганда, барысы да бай, төзек, матур татар авыллары 
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булганнар. Руслар аларны йә ташлыкка, йә баткаклыкка сөргәннәр яки башкала бөтен 

халкын урып, үтереп, бөтен йорт-җир, малларын үзләренә үзләштергәннәр. Мондагы карт-

карчыкларның сөйләүләренә караганда, руслар күп гасырлар буена татарларга һәртөрле 

золым, җәбер итеп килгәннәр. 

... авылы турында: халыкның сөйләвенә караганда, хәзерендә рус авылы булган борынгы 

татар авылы ... Казан ханлыгы заманында атаклы бай бер татар авылы булган. Русларның 

золым, җәбереннән котылып калган татар халкы ... узган урыннан качып китеп, хәзерге 

Кырлай авылын нигезләгәннәр икән. Халыкның сөйләвенә караганда, Кырлай авылын 

нигезләгәнче, татар урман араларында коры урыннарга утырып, күчеп йөргәннәр икән. 

Инде бу Кырлай татарның иң олугъ һәм атаклы егетләреннән Габдулла Тукаевның торган 

авылы булып чыга. Русларның җәбер, золым һәм җинаятьләре турындагы риваятьләрне 

без монда язуны мәгъкүл күрмәдек. Хәзереннән Ташлы Кавал авылы күмәк хуҗалыкка 

җыелып яшиләр. Без анда күмәк хуҗалык утырткан кишер, кәбестә, кыяр кебек яшелчә 

бакчаларын күрдек. (6.2) Яшелчә бакчалары ясалма канаулар белән ... китереп 

сугарылалар. Бакча сугартылу тарзы, утыртылган яшелчәләре дикъкатьне җәлеп итәрлек 

түгел. Утырткан помидорларына яз көне кырау тигән. Аның өстенә киндер җәйгәннәр. 

Киндер урман кебек шаулап тора. 

Мәшһүр Казан бае Юнысов Ташлы Кавал авылының ярлыгын: җир, су, урманнан 

мәхрүмлеген алга алып, аларны хәзерге утыра торган урыннарындагы үзенең имениясен 

күчерергә иске хөкүмәттән үтенеп, рөхсәт алган, Ташлы Кавалы халкы бу Юнысов бай 

хәзерге су, матур урыннарына күчү турында акча тотып, иске хөкүмәттән рөхсәт алып, 

мөслманчылык күрсәткәне өчен зур рәхмәтләр илә яд итәләр. Юнысов тырышмаса, без 

һаман урмансыз, сусыз, бөтенесе дә ташлыкта калган булыр идек диләр. 

Ташлы Кавалда эшебезне тәмам иткәннең соңында без Өмбәгә җәяү киттек. Кавалы 

авылының наданлыгы авыл шурасындагы кешеләрнең мәгърифәтсезлеге безгә ат бирүгә 

мәнигъ булды. Без аларга Академия наукның нинди .... икәнен төшендерә алмадык. 

Шуннан соң без аркага ... яраларны тагып, авыл укытучысыннан юл сорап, күмәк 

хуҗалыкның яшелчә бакчалары аркылы җәяүләп Өмбәгә киттек. 

(7.1) Өмбә авылы. 

Өмбә – бер кечкенә татар авылы. Бик искедән килгән тарихи мәгълүматларга караганда, 

бу авыл Казан ханлыгы заманында Эшенбай исемендә йөртелә торган Казан ханының бер 

гаскәри мәмүрнең имениясе булып, Өмбәледән күп еллар укый-укый, Өмбәгә калган икән. 

Хәзерге Казан тирәсендәге бу авылларның иске-искедән Казан шәһәре белән бер яктан 

элемтәләре хасил булган. 

Өмбә халкы да Ташлы Кавал кешеләре шикелле элек-электән Казанга килеп, ламовойлык 

хезмәтендә йөргәннәр. Бу авылның халкы тирә-юньдә булган авылларның каршында 

тупас, надан, ... һәм мөгәмәләдә ... вә тупаслык белән дан тотканнар икән. Сөйләүләренә 

караганда, элек-электән бу авылда мәктәп, мәдрәсә булмаган. Укый-яза белүче бу авылда 

мулла яки мөәззин генә булган. Өмбә авыл шурасының вәкиле әле дә укый, яза алмый 

икән. Ул безнең кәгазьләребезне күрү белән авылның бер башыннан икенче башына безне 

ияртеп, авыл язучысын эзләп, концеляриягә алып китте. Бездән алда ул авыз эченнән 

нидер мыгыр-мыгыр килеп, ачуланып, сөйләнеп бара иде. Ул үзалдына ... ...: “Авыл безнең 

ярлы, йорт-җиренең дә ..., колхозда эш һаман бара,” кебек сүзләр белән һичкем 

тарафыннан биирелмәгән сорауларга үз-үзеннән җавап биреп бара иде. Шактый озак 
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баргач, ул безне бер (7.2) ишегалдына алып килде. Бу ишегалды авыл шурасының 

ишегалды икән. Бу ишегалдына кергәч, бөтен авылда укый-яза белүче кеше булган 

авылның язучысын эзләргә керештеләр. Озак вакыт бу егетне дөнья бетереп эзләделәр, 

берничә вакыттан соң, көч-җан белән табып китерттеләр дә безнең мандатларыбызны 

аның кулына тоттырдылар. Бу егет безнең мандатларны ватып, җимереп, ерткалый 

башлады. Язу машинасында ялган безнең мандатларны ... аңлап, ертты. Соңыннан без 

үзебезне Академия Наук тарафыннан җибәрелгән кеше икәнлегебезне аңа телдән сөйләп 

төшендердек. Шулай да ул Академия Наук дигән сүзне аңлый алмады. Вакыт инде кич 

булып, караңгы төшә башлады. Бер агай-эне һаман ... ... килеп үзләрендә ... ыгы-зыгы 

килеп, ... ... сүзләре белән вакыт үткәрәләр иде. Нихаять, безгә бу авылдан китергә олау 

кирәк булды. Менә шуннан соң инде болар ... ..., безгә ат бирмәү турында бәхәс-җәнҗал 

куптардылар. Колхозда ат юк, ди . Болай да эш белән ябыккан, ди. Аерым хуҗалар авылда 

түгелләр, ди. .... ди. Шуннан соң без алардан һичбер эш чыкмаячагын ачык белгәч, бу 

авылның бер читендәге Казан йөк эшенә чыгып, Казаннан .... ... ... авыл кешесенә утырып, 

Өмбәдән чыгып киттек. Шуның белән агай-эне тынычланды. 

(8.1) Без Өмбәдән киткәндә, тәмам караңгыланган, төн булган иде, безне алып китүче 

кеше: “Авылда икмәк юк, менә ат җигеп Казанга план икмәк алырга бардым, авыл халкы 

ач бит,” – дип сөйләде. Юлда барганда, арбаның катылыгыннан, юлның бозыклыгыннан, 

безгә байтак ватылып барырга туры килде. Юлда безгә кич кунып эшләр өчен, басуга 

баручы күмәк хуҗалык эшчеләре очрадылар. Алар үзләренең крестьян булган рус 

авылына булышлыкка баралар икән. Төрекләр авылы безгә матур гына, агачлы, сулы, 

йорт-җир кыр эше һәм төзелештә әйбәт кенә, суга да бай бер авыл булып күренде. Бу авыл 

Өмбәгә караганда тәрбия ягыннан күп югары торган авыл булырга кирәк. Төрекләрдә, без 

килгән вакытта, халык өстеннән көчле дизентерия авыруы таралган иде. Һәркөнне 

берничә бала үлеп торганын сөйләделәр. Безне алып кайтучы кешенең дә хатыны шул 

авыру белән авырган һәм бер баласы да шул авыру белән авырып, үләргә ята икән. Монда 

тыби ярдәм юк икән. 

Әтнә – Тукай. 

Әтнә – хәзерге көндә Тукай дип атала, һәм мәшһүр татар шагыйре Габдулла Тукаев 

исемендәге районның мәркәзе. Әтнә - элек-электән зурлыгы, байлыгы, сәүдәсе һәм 

сәүдәгәрләре белән дан тоткан татар авылы. Соңгы елларда булып узган зур янгын Әтнә 

авылын бөтенләй икенче бер төскә керткән. Андагы зур йортлар, (8.2) пулатлар, кибетләр, 

бакыйлар – барысы да янып юкка чыкканнар. Әтнәнең зур бер өлеше янып, бөтен ул 

өлеше кара чигә әйләнгән. Авылның уртасыннан киткән кечкенә инешнең ... бер ягы 

(авылның бер төзек булмаган кечкенә бистә ягы гына) янгыннан ... калган. Хәзерге көндә 

күберәк хөкүмәт ... : авыл шурасы, күмәк хуҗалык идарәләре, район башкарма 

хакимиятләре, ... хакимиятләре һәм башка рәсми урыннары Әтнәнең бу ягы, калган бистә 

ягына урнаштырганнар. 

Хәзерге көнд Әтнәдә фатир табу бик читен, анда фатир кытлыгы хөкем сөрә. Әтнә 

авылының нинди баба тарафыннан гасырларда нигез салуы турында безгә төпле 

риваятьләр сөйли алмадылар. Кайбер кешеләрнең риваятьләренә караганда, Казанны 

руслар алгач, берничә агай-эне сәүдәгәр кешеләр хәзерге Әтнә утыра торган җирдәге 

урман эченә килеп утырганнар да, соңыннан Әтнә авылы заһир булган диләр. 



Сәет Вәхиди. Воспоминания об археографической экспедиции 1934 года 

6 
 

Кайбер кешеләрнең риваятьләренә караганда, Казанны руслардан кайтарып алыр өчен 16 

нчы йөзнең соңгы яртысының башларында күтәрелгән көчле татар иттихадчылары 

чорында, хәзерге Әтнә утыра торган җирдә атна җомга буена сузылган сугышлардан соң, 

соңгы гаскәрләре җиңелгәч, бу урынны “атналык” дип атаганнар, имеш. Соңыннан шул 

урынга килеп утырган (9.1) авылны да шул ук исемдә “Атналык” дип атап, бара-бара 

җиңеләйтелеп “атналык ” сүзе әүвәле “Атна”, соңыннан Казан арты сөйләше калыюына 

салып, җиңеләйтелеп, “Әтнә” булып калган, имеш. Бу авыл халкының сәүдәгәрлеге, йорт-

җир һәм каралтыларның төзеклеге, һәм каралты-кураларының төзеклеге, ... һәм 

телләренең шомалыгы Әтнә халкының элек-электән нык сәүдәгәр булганлыкларын, шулай 

ук шәһәр тормышы белән торып килгән халыкка охшаганлыкларын күрсәтәдер. 

Әтнә авылының читендә, хәзерендә чирәмлек мәйдан булып торган иске бер каберстан 

бар. Бу каберстанның әйләнәсе чук белән, киртә-кура белән дә әйләндерелмәгән. Менә 

шуш каберстанның чирәмлек мәйданында берничә кабер аслары әле дә сәламәт булып 

утыралар. Аларның байтагысы инде хәйраннары ишелеп аударылган, сындырылган, 

язулары танымаслык хәлгә китерелгәннәр. Без бу кабер ташларын укырга барганда да 

каберстанның чирәмлеге өстендә йөри торган сыер көтүенең сыерлары саукалып ... ... тора 

торган бу ташларга эшләнгәннәрен үз күзебез белән күрдек. Әгәр бу каберстанның 

әйләнәсе чув белән әйләндерелсә, яки киртә-кура белән тотылган булса иде. Билгеле, бу 

тарихи хатирәләрнең бик күбесе бу көнгә кадәр сакланып калмаган булыр иде. 

(9.2) Бу ташларның эчендә Казан ханлыгы чорындагы татарның мәдәни үсеше, игътисади 

хәлләрен, мәмләкәтнең үткәргән сәяси фаҗигаләрен күрсәтү дә ышанычлы гыйльми ... 

булу ягыннан бик мөһим булганнары, әлбәттә, булганнар. 

Хәзерендә сәламәт булып, сакланып калган ташлар эчендә дә Казан ханлыгы сәламәт 

вакытында язылган ташларны без укыдык. Кызганычка каршы, яныбызда рәсем аппараты 

булмаганлыкларыннан, без аларның рәсемнәрен ала алмадык. Гарчә, бу күп ташлар 

эченнән хәзер берничәсе генә сакланып калган булса да, гыйлем вә тарих өчен бу ташлар 

соң дәрәҗәдә мөһим вә кыйммәтле тарихи хатирәләрдән булганын ачык әйтеп китәргә 

кирәк. Татарстан җөмһүриятендә соңгы елларда тарих җәмгыятьләре, гомумән, 

гуманитария фәненә карата җитди бер журнал чыгарганлыгыннан, ул турыда рәсми 

һичбер ... кем тарафыннан кылынмадыгыннан бу ташларның гыйльми мәйданга чыгару 

әлегә мөмкин түгел хәлдә кала. 

Ә шулай да без Тукай районы райком секретаренә ... отдел рәисенә һәм башка мөһим 

хөкүмәт кешеләренә бу ташларны сакларга киңәш бирдек һәм тарих вә гыйлем өчен бу 

ташларның бик зур әһәмияте булганлыгын аңлаттык. Алар безгә бу ташларны сакларга 

вәгъдә бирделәр. 

(10.1) Ни өчендер Әтнә авылы элек-электән мәдрәсәләр асраган, атаклы мөддәрис вә 

имамнар чыгарган бер авыл булып китә алмаган. Әтнәдә иң гади ибтидаи мәктәпләр генә 

булган. Хәлбуки, бу авыл үзенең зурлыгы, байлыгы, халкының шомалыгы белән әллә ни 

чаклы уку йортларын, ... китапларын, кырханәләрен, зур укымышлы адәмнәрен чыгару 

белән дан тотарга тиеш татар авылларының берсе булырга кирәк иде. Әтнә – үзенең 

бодай, оны белән, Әтнә оны белән, шөһрәт тапкан бер авыл. Базарларда, хәтта Казан 

шәһәренең үзендә дә, Әтнә оны хәзереге вакытта иң яхшы бодай оныннан хисап ителә. 

Әтнә турында халык әдәбиятында менә мондый әйбер сөйләнә: Әтнә ... диләр мескен бер 

кеше, йорттан-йортка кереп, чәй ... йөрсә, әледән-әле берәүгә ... барса, ул кешегә Әтнә ... 
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кебек диләр. ...га барган кешегә дә Әтнә холкысы диләр. Имеш, Әтнә кешесе ... көнне, 

балаларын мәктәпкә җибәргәннән соң, унар-унбишәр кешегә мәҗлескә барып, мунчалар 

кереп, сыйланып йөри икән. Әтнә хәлфәсе Бохара ишәге дигән кебек мактау урынында 

түгел, хурлау урынында әйтелә торган сәби мәсәлләрдән бер мәсәл: Әтнә исемендәге ... ... 

бар. 

(10.2) Әтнә Казаннан 55 чакрымнар чамасы ераклыкта, хәзерендә урмансыз, сусыз яланда 

утыра. Аның урыны күңелле түгел. Ләкин әйләнәсе шактый ягыннан чолгап алган татар 

авылларын аңар ниндидер бер шәһәрлек, мәркәзлек хосусияте биреп, аның урынының 

әһәмиятен арттыралар. 

Халыкның тормышы йорт вә йорт җирләре, кием-салым, хатын-кыз бизәкләре – барысы 

да шәһәрчә. Әтнәнең ... калган урысы үзенең сынык вә кыршык ягы белән дә, 

урамнарының төрле-төрле якларга таралып китүләре, хәтта кайберләренең ишегалдына 

барып кереп чикләнүләре кебек аерым хосусиятләре белән ниндидер бер аерымлыгы 

шәрыкъ шәһәрләрен искә төшерәләр. Әтнәдә татар этнографиясе өчен бик күп 

материаллар табып була. Анда туйлар үзенә аерым, татар мигъмарчылык сәнгатенең ... 

салынганнанр. Гадәттә өйләр урамнан берничә сажин эчкә кертеп салынып, өйләрнең 

урам ягы капка белән беррәттән койма белән уралып алынган була. Өй белән урам өстен 

коймасы арасы бакча була. 

Әгәр дә бу авылдан тимер юл сызыгы үткән булса иде ... чаклы бу авыл шәһәр булып 

киткән булыр иде. Әгәр дә Әтнәнең байлары Әтнәдән Казанга иске чакларда тар юллы 

тимер юл эшләтеп, вак кустарчылыктан эре промышленник булуга бару кебек завод-

фабрикаларын машиналаштыруга күчкән булсалар да, (11.1) балаларын гали мәктәпләрдә 

укытып, шушы Әтнәнең үзенең урта мәктәбендә хисаби һәм икъдисади белемнәре 

курслары, һөнәр мәктәпләре ачып, шәрыкътән гаребкә таба йөз тотып, Аурупача тору, 

Аурупача эш итү, Аурупача баю юлына кергән булсалар, Октярь инкыйлабына бөтенләй 

башка бер халык булып кергән булырлар иде. Бу авылларда кулаклык җәфасына дучар 

булган агй-энеләр урынына мәктәп эшче хәзерләгән булырлар иде. Агай-эне мәгъгрур 

булып үзенең наданлыгында, кирелегендә үзен танымаучылык авыруы белән ... булып, 

тәгәссүб вә кирелегендә яшәүне табигать итеп алу авыруыннан да котылган булыр иде. 

Тузан чаклы эшчәнлек, тау чаклы мактанып, мулла-мөәззиннәрнең үзләренә дә ярамаган 

кыек фикер, ялгыш карашларына кол булып, үз-үзебезне наданлык, караңгылык 

бәхетсезлегенә ташлаганыбызны ... дә калганбыз. Бу халык арасында бер карау белән зур 

гына истигъдалы егетләр, кызларны очратып була. Болардан зур гына талантлар чыгуына 

нык иман белән карау бер дә ялгыш булачак түгел дип беләм. 

Авыл шурасы күмәк хуҗалык идарәсендә, шулай ук район мәркәзе-муәссәләрендә 

чабаталарын чишенеп, ботинка киеп, хәзерендә кайберләре әле дә чабатадан эшләп 

утыручы егетләр һәм кызлар югарыда сөйләгән сүзләрне (11.2) көчәйтүче җанлы дәлилләр 

булып торалар. Шул ук егетләр исәп-хисап эшләрен, бөтен финанс һәм икътисад эшләрен 

алып баралар. Эшләгән чакларында карап торсаң, гаҗәп пөхтәлек, иплелек һәм чыгышлы 

итеп алып бару күзгә бәрелә. Элек-электән укымыш кергән булса, болардан әллә ничаклы 

профессорлар җитешер иде. Безнең авылларыбызда чабаталар өстендә туучы, бүрек 

астында, сары тун яки тула чикмән эчендә әллә нинди дәхилләр мәктәп йомыш кермичә, 

үзләренә тиеш юлын да, тиеш эшен дә сайлап ала белмичә, үзләренең итиларына карап эш 

итүнең кирәклеген төшенмичә, белгечлек алудан мәхрүм булып тузан-туфрак астына 
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капланып тормышның ... ... астында капланып калып баралар. Инде хәзер аларның барысы 

да күмәк хуҗалыкка кереп алып, ныкланып эшкә керешкәннәр. Сәвитнең, Октябрьнең 

алар өчен нинди файдалар биргәндер, һәркемнән алда төшенкелекләре, Октябрьнең алар 

өчен булмаганлыгын аңлаганлыклары, аларның күмәк хуҗалык эшенә актив 

катнашуларында да нык күренеп тора. Инде хәзер Әтнәдә берничә мәктәпләр ачылып, 

уку-укыту эше әкренләп юлга салынып бара. Мәгәр бу авылда су юк, халыкка суны 

коелардан алып истигъмал итә. Инеш суы начар, кечкенә. Җәй көне су коену өчен читкә 

Каенсар дигән җиргә, (12.1) Әтнәдән дүрт ярым киллометр чамасы ераклыкта булган 

урынга барырга кирәк. 

Без Әтнә авылында борынгы кабер ташларын тикшереп укып чыктык.Әтнәдә нинди 

китапханәләр булган, хәзерендә кемнәр кулында нинди китаплар, нинди кулъязмалар, 

нинди документлар бар – барын да җентекләп тикшердек, өйрәндек. Әтнәнең иске 

зиратында Казан ханлыгы заманыннан калган байтак каберташлары бар. Аларның бик 

мөһимнәре дә бар. Алар турында без алда язып узган идек. Хәзер ул турыда артык 

тукталуны тиеш күрмибез. 

Әтнә авылында тикшерү эшләрбезне бетергәч, Бәрәскә авылына киттек. Чөнки безнең 

маршрутыбыз шулай иде. 

Югары Бәрәзкәгә барырга юлга чыктык. Бу вакытлр коры, яңгырсыз вакыт булганга, 

төнлә белән юлда барганда, безнең арткы һәм алгы якларда ниндидер авыллар яна иде. 

Аларның януыннан хасил булган ялкын яктылыгы асманга күтәрелеп, ай чыгып килгән 

вакытындагы шикелле яктылык күк йөзендә хасил булган иде. Без юлда барганда, әллә 

ничә урында күмәк хуҗалык басуларын саклаучы сакчыларның кибәндер, саламдыр һәм 

башка ашлыкларны саклап йөргәнлекләрен күрдек. Алар үзләренең эшләрендә бик уяу 

һәм бик ... күренәләр. Юлда барганда, байтак санда очраган (12.2) бу сакчыларның 

берничәсен дә утырып торган хәлдә очратмадык. Барысы кулларында мылтыкларын һәр 

куркынычка ... итеп тотып, йөреп торган хәлләрендә очратырга туры килде. Төн 

урталарында басулар аркылы сузылып киткән авыл араларындагы басу юлларыннан атка 

утырып йөрү безгә күңелле генә булды. Без Югары Бәрәзкәгә төн уртасында караңгыда 

барып кереп авыл шурасының ярдәме белән бер карт белән карчыкның йортына 

урнаштык. Бу кешенең өендә кандала һәм таракан кебек хәшәрәтләр булмаганга күрә, бик 

тыныч һәм рәхәт йокладык. Гадәттә, авылларда бу хәшәрәтләрнең җәфасын күп татырга 

туры килүчән буласың. Монда алай булмады. 

Югары Бәрәзкә. 

Югары Бәрәзкә – матур гына, зур гына бер татар авылы. Йорт-җирләре төзек һәм бай гына 

булып, урамнары да төп-төз генә бер авыл. 

Кайчандыр бу авыл тагын да бай, тагын да төзек булган икән. Мондагы халыкларның 

сөйләвенә карганда, Югары Бәрәзкәдә борын-борыннан бик зур байлар булып, аларның ... 

фабриклары, күн заводлары һәм зур-зур тегермәннәре булган. Бу авылның халкы мәзкүр 

завод-фабрикаларда (13.1) эшче булып эшләү белән көн итеп килгәннәр. Борынгы татар 

эшчеләренең тормышларын, ул чордагы завод-фабрикаларының тарихларын, алардагы 

коралларын да, эш алып бару әсбаплары һәм станок кебек әйберләрнең татарча исемнәрен 

өйрәнү ягыннан бу авыл бик мөһим бер авыл икән. 
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Югары Бәрәзкәдә бик иске заманнан бирле яшәп килгән бер таш мәчет булып, аны соңгы 

елларда гына ватып, эштән чыгарганнар. Аның ташларын алып бетерә алмаганнар, тик 

ватып җимереп харап итеп эштән генә чыгарганнар. Хәлбуки, бу мәчетне бер дә ватмыйча, 

җимермичә астагы катын, ташын эскеләр итеп (гаять нык итеп эшләнгән бик мәхкүм 

эскеләр булган). Өстен я мәктәп, яки клуб өчен бер бина итеп истифадә итәргә мөмкин 

булган. Мәзкүр мәчетнең чормасыннан гасырлардан бирле җыйналып килгән (авыл 

халкының әйтүенчә) өч ат йөге кулъязма китаплар һәм төрле хатлар архивлары булганнар. 

Моннан ике ел алдан мәчетне ваткан вакытта, бу кирәкле булган тарихи әсәрнең көлләре 

күккә очып, юкка чыкканнар. Без ныклап тикшергәч, берничә пот китапның иске зиратка 

илтеп (13.2) күмелгәнлеген сөйләделәр. Китапларны җиргә күмү вакыйгасының 

булганлыгы миңа инде электән үк мәгълүм иде. Югары Бәрәзкә авылында китапларны 

җиргә күмү вакыйгасын күз белән күрү өчен, без берничә кешене кулларына көрәкләр 

тоттырып, әлеге зиратка алып киттек. Анда үз күзебез алдында бер чардуганны казытып 

карадык, ләкин безнең бернәрсә дә чыкмады. Икенче чардуганнан берничаклы җирне 

казыткач, черегән китаплар килеп чыктылар. Бер биш кадак чамасы (ике кило) 

авырлыгындагы череп балчыкка әйләнгән, шулай да кулъязма икәнлекләре әле тәмам 

беленмәслек хәлгә килеп бетмәгән шушы китапларны Фәннәр академиясенә җибәрдек. 

Шул ук иске зиратта Югары Бәрәзкә авылындагы югарыда күрсәтелгән мәчетне 

салдыручы Ибраһим бин Йосыф Бәрәзкәвинең кабере һәм шул кабер өстенә куелган таш 

бар. Мәзкүр ташның җир өстеннән озынлыгы – 11 сөям, киңлеге – 4 сөямнән 4 вершок 

ким булып, калынлыгы – бер сөям, төбенең калынлыгы – 7 вершок. Бу ташта барлыгы 11 

юл язу булып, юллары татар рәсми хатты белә язылганнар. 

1 нче юл: … 

2 нче юл: … 

3 нче юл: … 

4 нче юл: … 

5 нче юл: … 

6 нчы юл: … 

7 нче юл: … 

8 нче юл: … 

9 нчы юл: … 

10 нчы юл: … 

11 нче юл: … 

Бу ташның бизәкләре Казан-Болгар ханлыгының бизәкләренә башка. Бу таш турында 

кечкенә бер изах. 

Беренче юлда ... дан соң сүз ... сурәтендә, .... .... языла ... сурәтендә. 3 нче юлда ... сүзе ... 

сурәтендә тоташ язылган. Шул ук 3 нче юлның ахырында ... сүзеннән соң, ... хәрефе аерып 

алып, язу кагыйдәсенә хилаф (14.2) буларак, берүзе генә шул юлның азагында 

калдырылган. 4 нче юлда беренче сүз итеп ... сүзе ... хәрефеннән башка гына язылган. 7 

нче юлда: ... ... ... дип ... хәрефенең астына ике нокта куеп язылган. Мәзкүр Ибраһим бин 
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Йосыф Бәрәзкәви заманында зур байлардан булып, халыкның әйтүенә караганда, аның 

зур-зур фабрикалары булып, анда бөтен Бәрәзкә авылы эшче булып эшләгән. Халык ул 

кешене бик мактап, бик яратып, сагынып сөйлиләр. Ул халык каршысында зур хөрмәт 

белән ядь ителә. Ул кеше (Ибраһим) халык каршында яхшы исем (афторитет) казанган. Бу 

байның эш асты тегермәне, урынында каб сука торган фабиркалары да булган икән. Анда 

бик күп халык каб сугу эше белән мәшгуль булганнар. Сүтелгән таш мәчетне халык бик 

кызганып сөйли: “Ул мәчет Казан мәчетләреннән дә алда салынган иде,” – диләр. Бу 

турыда алар күп сүзләр сөйлиләр. Риваятьләргә караганда, Югары Бәрәзкәдән 3 чакрым 

төньягында тау башында “кала тау” дип атала торган бер тарихи урын бар икән. Бу 

урында, халык әйтүенчә, борынгы заманда хан булган, хан шунда торган, дип сөйлиләр. 

Халыкның риваятенә караганда, соңыннан хан бу урынны яратмыйча, анда су да юк, дип 

(15.1) хәзерге Идел буена – Казанга күчеп киткән икән. Шактый соңгы елларга чаклы 

халык бу урынга барып зират итеп йөри булган. Ул урынны изгеләр урыны итеп йөреп 

хөрмәт иткәннәр. Анда әле дә каралты урыннары да булган һәм тирә-як халкы хәзерендә 

дә шунда зиярәткә баралар икән. Бу гади Бәрәзкә авылында безгә шул авылда мөһим 

тарихи әйберләрдән хисапланган бер зур агач чүмеч бирделәр. Бу чүмечнең сабы ярты 

сажин чамасы булып, калынлыгы һәм көрәк сабы кебек, ә чүмечнең башы зур табак 

чаклы. Зур чүмеч юкә агачыннан, юкәнең бер дә ярылмый торган төреннән ясалган. 

Халыкның сөйләвенә караганда, бу борын заманда бөтен авыл белән җыелып зур бер 

халык бәйрәме, халык тантанасы яки келәү бәйрәме уздырганда, авылның читендә зур 

казаннарда пешерелгән ашлардан, сыралардан җыелган халыкка шушы зур чүмеч белән 

берничә кешегә берьюлы ризык, су өләшә булганнар. Чүмечне Югары Бәрәзкә авылының 

Уразай исемле бер кешесе ясаган икән. Безгә бу чүмечне Хөснетдин Кадыйр улы дигән 

бер авыл кешесе китереп күрсәтте. Хөснетдиннең шәҗәрәсе үзе әйтүенчә болай: 

Хөснетдин Кадыйр улы, (15.2) Кадыйр Латыйп улы, Латыйп Ваһаб улы, Ваһаб Мостай 

улы, Мостай Уразай улы, Уразай Әтнәш улы. 

Димәк: Хөснетдин, Кадыйр, Мостай, Уразай, Латыйп, Әтнәш. Болар эчендә Ваһаб йөзгә 

җитеп, озын гомер итеп үлгән. Әтнәш, Байегет, Таңчулпан – болар барысы дүрт агай эне 

булып, берсен ачык хәтерләмиләр. Болардан Әтнәш Бәрәзкә авылын, калганнары Көек 

белән Каенсар һәм Эше асты авылларын нигезләүче берничә бабалардан булганнар. Мәгәр 

кайсы бабай кайсы авылны нигезләгән инде хәзерге буын авыл кешеләре хәтерләп бетерә 

алмыйлар. 

Бу авылдан борын чакларда төрле фабрика һәм заводлар күп булып, бөтен авыл халкы 

шул завод фабрикаларда эшләп килгәннәр. Элек-электән эшче булып эшләп килгән бу 

авыл татар эшчеләренең тарихын өйрәнү ягыннан бик мөһим урын тотарга тиеш. Бу 

тирәдә Бәрәзкәдән ерак түгел, мәсәлән, Байчыга исемендә бер урыс авылы да бар. Бу 

авылның урыслары да элек-электән татар байларының күн заводларында эшләп килгәннәр 

икән. Без Югары Бәрәзкә авылында күп кенә кулъязма китаплар, документлар таптык. 

Югары Бәрәзкәдә табып, (16.1) алган бөтен китапларны, кулъязмаларны махсус ящикларга 

тутырып, ат белән Казанга озаттык. Казаннан Ленинградка җибәреләчәкләр. Югары 

Бәрәзкә авыл шурасына җыелган халык: “Хәзерге гәҗитләрдә бик күп урыс сүзе язалар, 

телне бөтенләй бозып бетерделәр,” – дип, безгә шикаять итеп сөйләделәр. 29 нчы елда 

Казанда басылып таратылган бер китапны алып килеп: “Менә бит, бу китапны без 

таныйбыз, моның теле безнең телебез, ә менә бу елгы гәҗитләр, бу елгы китаплар чат 

урыс сүзе белән язылып, безгә аңлашылмый торган җөмләләр белән тулган. Бу татар 

гәҗите түгел, белмибез шунда әллә керәшеннәр өчен чыккан, югыйсә,” – диләр. Алар 
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бездән мөмкинлек бар икән, сез булышлык итеп, телне бозудан туктатып калдыруга без 

күмәк хуҗалык крестьяннары (колхозчылар) аңларлык телдә гәҗит чыгартырга үтенеч 

вә... Аларга без бу эшнең безнең эшебез түгел икәнлеген сөйләп, төшендереп киттек. 

Аларның бу турыдагы моң-зарлары бик зур, бу турыда авыл халкы кемгә мөрәҗәгать 

итәргә тиештер, белмиләр, алар инде телнең бозылуыннан бөтенләй гаҗиз калганнар. 

(16.2) 

Киме авылына. 

Югары Бәрәзкәдә эшләребезне бетергәннән соң, Күлле Киме авылына ат белән киттек. 

Юлда безгә болынны үтеп, Ашыт суын узарга туры килде. Ашыт суының кичү 

урынындагы тегермәнне ... булганга күрә, Ашыт елгасы аркылы салынган күпер дә беткән 

икән. Безгә шактый читенлек белән елганың саерак бер урыннан су аркылы үтеп чыгарга 

туры килде. Кичү урынында елганың теге ягындагы яры да шактый текә булып, ат белән 

күтәрелеп менү дә шактый читен булды. Әгәр дә кичкә калсак, бу суны кичү һич мөмкин 

булмаячагы безгә аерым ачык беленде. Кичү урыныннан бераз гына сулга ялгышып, 

әйтик, бер сөям чамасы, ат сулга атлап китсә, бөтен ат арба белән чумып, халәк була 

торган тирән чокыр (тоба) бар икән. Без юлда ... асты авылыннан аркылы үтеп киттек. Бу 

авыл ярлы, надан бер авыл икән. Монда безгә тарихи нәрсәдән бер әйбер дә бирә дә һәм 

күрсәтә дә алмадылар. Бик томана авыл икән. Уку- язу, аң-белем ... асты авылында борын-

борыннан булмаганлыгын сөйләделәр. 

(17.1) Анда без озак туктап тормадык. Тиз узып киттек. Киме авылына барып кергәндә, 

көн шактый караңгылана башлаган иде. Киме – бай төзек бер татар авылы. Күмәк 

хуҗалыгы да бай һәм эшлекле күренә. Риваятьләргә караганда, Киме авылы иске заманда 

Казанга бик якын бер урында булган. Киме авылы Казанга якын бер урында булганга, 

аның болыны, суы, урманы күп булып, басулары үстерүче, мал-туарлары бик көчле һәм 

күп булган. Бу авыл ул чакта бик төзек бер авыл булган. Ул чакларда бу авыл “Бәйрәле” 

дип аталган икән. Бәйрәле риваятьләргә караганда, Казан шәһәре белән бик нык элемтә 

тоткан, Вакытында бу авыл Казан белән һәртөрле сату-алу мөнәсәбәтләрендә булып, 

сугыш вакытларында шәһәргә азык-төлек, гаскәргә атлар хәзерләү белән булышлык иткән, 

диләр. “Бәйрәле” сүзе кайдан чыккандыр, ул ни дигән сүз, аны белүче булмады әлегә. 

Бәйрәленең ул урыннан күчеп китүе Казанны урыслар алганнан соң, Иван Грозный 

боерыгы белән Казан тирәсендәге татар авыллары сөрелеп җибәрелгән (17.2) чорларда 

куылып, таланып җибәрелгән бер авыл дип, безгә картлар сөйләделәр. 

Габдрахман Арсланов һәм Дәминовларның риваятьләренә караганда, Бәйрәмле 

авылыннан хәзерге Киме авылына иң элек күчеп килүче кеше Ирдуган бабай булган. 

Аның улы – Шәмсетдин (... дип йөрткәннәр), аның улы тукучы булган. ... дүрт улы булган. 

Аларның берсе – Арыслан, икенчесе – Ибраһим булган. Калганнарны исемнәре белән әйтә 

алмадылар. “Боларның барысы да шәҗәрәдә бар иде, анда табып булса, карарбыз,” – диде 

Габдрахман Арысланов. Арыслан баба Бәрәзкәдә имам булган ди. Киме авылы патша 

заманында ук җитди, мәктәпле, аң-белемле, матур һәм төзек тук тормышлы бер татар 

авылы булып яшәп килгән. Бу авылда Сибгатулла хәзрәт дигән атаклы бер мулла яшәп 

шушы кеше халыкны яхшы ук рәткә, юньгә керткән диләр. Аның улы Габдрахман мулла 

да уку-укыту эшендә дан тоткан мәгариф сөюче, тулы фикерле бер хәзрәт булып яшәгән. 

Габдрахман хәзрәт нигезләгән җәдид мәктәбе бу авылда бик күп аңлы егетләр истикатьле 

күп кенә эшчеләр биргән икән. 
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(18.1) Бу көндә дә Габдрахман хәзрәтне, аның мәгарифкә булган хезмәтләре белән искә 

алып сөйлиләр, мактыйлар. Габрахман хәзрәт безгә зур гына булышлыклар эшләве белән 

безгә шактый мөһим генә гыйльми нәрсәләрне эченә алган күп кенә кулъязма китаплар, 

документлар бүләк итте. Без аның бу эшләре өчен аңа Академия Наук исеменнән рәхмәт 

кәгазе биреп калдырдык. Ул безгә: “Моннан соң үзендә калганнарын да бөтенесе белән 

үземнән Академия Наукка бүләк итәчәкмен,” – дип вәгъдә итте. 

Киме үзенең байлыгы, матурлыгы халкының аң белем һәм шомалык яклары белән башка 

гади авыллардан аерылган шикелле. Бүгенге көндә урта мәктәбе үзеннән зур гына санда 

эшчеләр чыгаруы белән байтак татар авылларыннан аерыла. Кимә авылының мәктәбе тау 

башында саулык саклау ягыннан да яхшы ук мөкәммәл итеп эшләнгән. Бу мәктәп янында 

тулай торак та бар. Башка авыллардан килеп укучы кыз һәм ир балалар шушы тулай 

торакта торып укыйлар, шулай ук анда аларны ашау-эчү белән дә тәэмин итәләр икән. 

(18.2) Киме мәктәбе укытучыларыннан безгә кулъязмалар бирүче һәм тел мәгълүматлары 

бирү белән безгә булышлык итүчеләр булды. Без эшебезне бетергәч, Киме авылында 

кулыбызда булган кулъязма һәм документларыбызны ящикларга тутырып, Казанга 

озаттык. Киме авылыннан Иске Уҗым авылына киттек. Уҗым авылына барганда, без Иске 

Тарлар авылына туктап тарихи мәгълүматлар сорашып, аннан Габбасов Габдулла дигән 

элек-электән имамнар нәселеннән килгән утыз ике данә кулъязма китап, 15 данә басма 

китап бүләк итеп, кабул итеп алдык. Аларга бу бүләкләре өчен рәхмәт кәгазе бирдек. Бу 

авылларда иске китапларны ни өчен җыялар икән, бу боларга нигә кирәк икән, аларны 

җыеп, яндырмакчылар микәнни, фәлән микән, төгән микән дип, бик гаҗәпсенеп безнең 

ящикка китап тутырган чагыбызга кибет янына җыелып, без шуннан ящик алып, 

китапларны тутырганны сәгатьләр буена сөләшеп хәйран булып, карап тордылар. Алардан 

кайбер батырраклары: “Элек бетерделәр, инде үзләре эзләп, акча тотып җыеп йөриләр,” – 

дип тә сөйлиләр иде. Шул арада бер исерек кеше килеп, каты гайре табигый тавыш белән 

безгә карап: “Хә ... кирәк булды, хә... бөтен кирәк булган икән инде, ә шулай, (19.1) шулай 

кирәк була ул, тагын кирәк ул әле, барсына да кирәк була. Әле белерсез барсының да 

кирәк булганын,” – дип кат-кат шелтәләү сүзләре белән безгә хитап кылып, байтак вакыт 

сөйләп торды. Соңыннан бу исерекне култыклап: “Әйдә, күп сөйлисең, күп сөйләдең, 

ярый торган чак түгел, кайт өйгә, йокла,” – дип алып киттеләр. Ул хаман: “Белерсез әле, 

кирәклеген, юк шул, шулай булды ул...” – сүзләрен кабатлый-кабатлый китмәскә 

тырышып, өстерәлә-сөйрәлә бик авырлык белән генә китеп барды. 

Әллә ничә ящик китапны күргән агай-эне ул китапларны бик кызганып, җыеп яндыра 

торганнардыр, инде калыннары бар, кара әле дип, берәүләренә безнең китапларны 

күрсәтешеп, аларны бик кызганып сөйләшүләре, безнең китаплар белән сүгә-сүгә 

исәпләшүләре ... иттерде. Ничек тә безгә ... белән карарга мөмкинлек ... аерым-ачык 

белдереп тора иде. Эшләребезне бетергәч, без бу авылдан Иске Уҗым авылына киттек. 

Иске Уҗым. 

Иске Уҗым авылы да – зур, матур, төзек һәм күңелле бер татар авылы. Урамнары, 

каралтылары, йорт-җир һәм бакчалары – барысы да борын-борыннан татарның этнограф 

аермалыгын эченә алган бер карау белән аерым бер зәвыкъ, аерым аһәң, (19.2) аерым бер 

хозур тудыра торган тарзда эшләнгәннәр. 

Заманында бу авыл җәй көне сайфия итеп торырга мәхкуль булган татар авылларының 

берсе булган. Халык шома, чибәр генә, кием-салым шәһәрчә, аш-су да бар да шәһәрчә 
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булган. Халкы элекке чакларда сәүдә белән дә шөгыльләнгәннәр. Иске Уҗым авылының 

салуы һәм башлап корылуы турында мондый риваятьләр бар. Кайбер авыл картларының 

сөйләүләренә караганда, Иске Уҗым авылы Шәһри Болгардан күчеп килеп утырган Идел 

буе Болгарыннан үрчегән булганнар икән. Кайбер агай-эненең сөйләүләренә караганда, 

борын-борыннан Идел буе Болгар бабайлар торган Уҗым авылына Өмбе авылыннан 

берничаклы гаилә күчеп килеп кушылган икән. 

Өченче риваять болай: Шәһри Болгар заманасыннан ук хәтирәләрдә, яки Уҗым авылы 

тирәләрендә Идел буе мөселман болгарлары яшәп килгәннәр. Мөселман булганнар бу 

җирдә бик матур тук һәм бай яшәгәннәр. Аларның басулары һәм төрле иген тарлары, 

урманнары һәм төрле җәнлекләр, кош-корт һәм һәртөрле урман хайваннары белән туп-

тулы булган. Бу чактагы елгаларда балык, сусар бик күп булган. Һәрбер тырышы гаиләнең 

әллә ничәшәр кош, умарталары, (20.1) кайбер хәлле кешеләрнең хәтта меңәрләп санала 

торган күп умарталары булган, йорт хайваннарыннан: ат, сыер, сарык; йорт кошларыннан: 

каз, үрдәк, тавык, күркә иясе булган. Халыкта әхлак бик төзек булган. Урлау, талау, үтерү 

кебек җинаять эшләрен белмәгәннәр. Болар җәннәттә яшәгәннәр. Бу ил ул чакларда 

җәннәт булган. Халык бик кунакчыл, бик гадел булып яшәгән ди. Бу илдә яшәүче болгар 

мөселманнарының рәхәттә яшәүләре чит илләргә дә җәелгән ди. Боларның күршеләрендә 

яшәүче урыслар бу тирәдәге халыкның рәхәт тормышын дастан итеп сөйләп, бу як илен 

“Болгар иле – җәннәт җире” дип йөрткәннәр. Мактап, кызыгып сөйли торган булганнар, 

имеш. Шуңа күрә бу ил урыс каракларының чапкынлык итүләренә дә сәбәп булган икән. 

Кайчандыр бервакытта күпсандагы урыс баскаклары бу якка Нократ, Идел ягыннан килеп 

чыгып, бу тирәдәге Болгар мөселманнарының йорт-җирләрен талап, хатын-кызларын, кыз 

бала-чагаларын тоткын иткәннәр, ди. Урыс каракларының баскаклык ихавәтләреннән 

гаҗиз калган болгарлар Казан ханына юлчы җибәреп, бу баскаклардан котылуны 

үтенгәннәр, ди. Казан ханы һөҗүм белән Идел буйлап илдән сөрергә дип, зур чирү 

җибәргән, ди. (20.2) Хан чирүе берничә хөҗүме хәзерге Уҗым авылы утырган җирдә 

ясаганлыгыннан бу авыл “Уҗым” – “хөҗүм” дип аталган, имеш. Кайберләрнең әйтүләренә 

караганда, хан гаскәрләре урыс баскакларын тар-мар итеп кырып бетергәч, дошманны 

җиңү шәрәфәтенә бер авыл корылып, шул авылны “хөҗүм” дип атаганнар, имеш. 

Иске Уҗым авылында Иске Казан, Казан ханлыгы заманыннан калган борынгы кабер 

ташлары бар, без бу кабер ташларын барып тикшердек. 

Бу ташларның тарихлары: тарих тугыз йөз ун, тарих тугыз йөз хиҗридә язылганнар. Бу 

ташларның берсе әле үзенең бөтенлеген югалтмаган. Башкалары инде таушалган, уылган 

һәм кайберләре инде вакланганнар да. Сакланып сау калган ташның нәкашләре, кашкасы 

Казан дәвере кабер ташларында еш очрала торган нәкышләр, кашкалар. Сау килеш әлегә 

чаклы сакланып калган ташның арт ягында: 

... дип язылган. Ташларның телләре саф татарча. 

Икенче бер ташның арт ягында: 

... дип язылган. Тагын бер ташның артында каз аягы төсле яки каз аягы яфрагы төсле 

яфрак тамга бар. Бу кабер ташының тарихы болай языла: “Тарих мең ел узып, ун санәдә, 

мөбәрәк Зөлхиҗә аенда.” Безнең тикшерү нәтиҗәләренә караганда бу Иске Уҗым авылы 

(21.1) каберстанда барлыгы җиде борынгы кабер ташы бар. Барысы да Казан ханлыгы 

дәвере кабер ташлары. Иске Уҗым картларының безгә сөйләүләренә караганда, элек тә бу 

каберстанда мондый кабер ташлары бик күп булганнар, имеш. Еллар үтә-үтә төрле 
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сәбәпләр берлә инде алар азаеп калганнар икән. Безнең өстебезгә йөкләтелгән бурычыбыз 

кулъязма һәм документларны эзләү, җыйнау һәм өйрәнү булганга күрә, без әлеге кабер 

ташларын ... тикшереп тора алмадык. Аларны узып барышлый гына иттифа ... гына 

тикшереп үттек. Бу ташларны тикшерергә аерым экспедиция җибәрергә кирәк булачак. 

Безгә сөйләүләренә караганда, Иске Уҗым авылында элек-электән берничә нәсел 

олыларда байтак кулъязмалар сакланып килгән икән. Нигъмәтҗан Галиәкбәров дигән 

кеше кулында Иске Уҗым авылының тарихы булган, әлегә без бу китапларны таба 

алмадык. “Бу тарих китабын элгәрерәк чакларда кулдан-кулга йөртеп укыйлар, укый 

белмәгәннәр белгәннәрдән укытып, тыңлап, файдаланалар иде,” – дип безгә сөйләделәр. 

Карт вә карчыкларның сөйләүләренә караганда, Иске Уҗым авылы Казан ханлыгы 

заманыннан бирле Казан шәһәре белән бик якын мөнәсәбәтләрдә торган икән. (21.2) Имеш 

Казан эчендә булган бөтен вакыйгалар турындагы хәбәрләр, хәлләр Иске Уҗым авылына 

ишетелеп, таралып торган. Казан эчендәге авылларның талашары, Иван Грозный яклы 

татарларның бөтен болгату һәм болганчыклык тудырып торулары Иске Уҗым 

авлылларына һәрвакыт ишетелеп, мәгълүм булып торган, имеш. Әйтүләренә караганда, 

Иске Уҗым атаклы бәкләр авылы, мирзалар яшәп килгән булганнар. Бу авылда без байтак 

кына тарихи мәгълүматлар, кулъязма һәм документлар җыйдык. Бу мөһим тарихи авыл 

әле өйрәнелмәгән. Моны бик нык өйрәнергә кирәк әле. 

Бу авылда Мәрьям Төхфәтуллина дигән бер ханым бенең аркылы Академиягә укырга күп 

кенә тарихи әсәр бүләк итте. Шул авылда укытучы Кәшшаф Шәмсетдинов һәм аның 

матур хатыны да берничә кулъязма бүләк итте. 

Бу авылда татарның борынгы мимарчылык сәнгатен өйрәнү ягыннан мөһим урын тоткан 

аерым бер ысул да, урыс авылларына да яки урыс авыллары арасында катышып яши 

торган татар авылларының берсендә дә күренми торган тарзда бөтен аерым бер төзелеше 

дә, корылышы да булган бик күп йортлар, каралтылар бар. 1929 нчы елда мин Минзәлә 

кантонындагы кайбер татар авылларында да Иске Уҗым авылында күргән тарзда, шундый 

ук техникада эшләнгән каралтылар, йортлар күргән идем. Ул авылларны Казан (22.1) 

ханлыгы мөнкарнир булган чорлардагы урыс белән сугышып җиңелгәч, Казан 

шәһәреннән яки Казан шәһәре якынында булган урыннардан күчеп килеп утырган татар 

авыллары булганлыкларын сөйләгәннәр иде. 

Тикшерү нәтиҗәләренең безгә белдерелүенә караганда, Казан алыну һәм Казан шәһәрен 

урыстан кайтарып алу өчен булган татар ихтилаль хәрәкәтләре, сугышлары вакытында бу 

ихтилаль хәрәкәтеннән соң татарлар җиңелгәч тә, хәзерге Чаллы, Минзәлә авыллары 

туфрагы булган җирләргә, аннан узып Бәләбәй, Бөгелмә кантоннары туфрагында күчеп 

барып урнашканнар. Казан тарихи этнографиясе борынгы татарның тел-әдәбияты, ул тел-

әдәбиятының бүгенгә кадәр сакланып калган атамаларын, нихаять татарның борынгы һәм 

хәзерге фольклорасын өйрәнгәндә, хәзерге Әгерҗе, Мамадыш, Минзәлә, Чаллы, Бөгелмә 

кантоннары туфрагына урнашкан татарлар арасыннан һәм Чебоксар, Зөя өязләреннән 

өйрәнүгә тиеш була. Әмма булган Алтын Урда әдәбиятын элекке Саратов, Пенза, Тамбов 

вилаяте татарлары белән чагыштырып, Зөя, Тәтеш, Спас һәм Самара вилаятендә яшәүче 

татарлар арасыннан өйрәнүгә кирәк булган дип чамалана. 

(22.2) Төрле сәяси, икътисади сәбәпләрдән Борынгы Болгар, Алтын Урда һәм Казан 

ханлыгы гасырларыннан яшәүче төрек халыклары әле бер урынга, әле икенче урынга 

кайбер гасырларны кабат-кабат бер урыннан икенче урыннарга да күчеп йөреп, катнашып 
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беткәннәр. Шәһри Болгар илен Чыңгыз балалары забит иткәч, әллә ничаклы Болгар 

гаиләләре көнчыгыш Болгар каласын ташлап, Шәһри Болгардан читтә булган төрле инеш, 

күл буйларына, урман араларына күчеп утырып, бик күп хәзерге татар авылларын 

нигезләгәннәр. Спас, Тәтеш, Зөя, хәтта Арча кантонындагы байтак татар авыллары әле дә, 

алар үзләренең Шәһри Болгардан күчеп утырган Идел буе Болгар татарлары икәнлекләрен 

ачык хәтерлиләр. Бу төрдә татар халкы теленнән бик күп риваять, дастан, хикәя һәм 

әкиятләр сөйләнә. Бик күп татар авылларының шәҗәрәләре әле Шәһри Болгарда яшәгән 

болгар төркиләренә хәзергечә әйткәндә, Идел буе болгарларына тоташадыр. Бу шәһри 

Болгардан борынгы болгар халкының таралып китеп, шәһәр тормышын ташлап, авылның 

тыныч хаятенә күчеп яшәргә мәҗбүр булганын, дәһшәтле заманнарда байтак вакыт дәвам 

иткән булырга охшыйдыр. Шулай ук, Олугъ Мөхәммәд Алтын Урда пайтәхете – Сарай 

шәһәреннән чыгып китеп, бик күп морза һәм рухани, (23.1) мәнсәб ияләре, шулай ук бик 

күп хөкүмәт мәмүрләре һәм бик күп гаскәри мәмүрләре белән Сарай шәһәреннән күчеп 

китеп ул замандагы урыс иленең берничә кенәзлекләрен кичеп, Казанга килеп урнашып, 

Казан ханлыгын көчле бер нигезгә урнаштырды. Кем әйтә алыр ки, Олугъ Мөхәммәд 

кебек халык каршында мөгътәбәр, гакыллы, тәдбирле бер кеше күчеп урнашкан илгә 

Алтын Урда иленнән татарлар күчеп килеп,, Казан шәһәренә вә Казан ханлыгының мөһим 

икътисади урыннарына авыл булып урнашкан булмасыннар. Табигый авыллар буларак бу 

хәл шулай әле дә дәвам итә, элек тә бер дә шиксез шулай дәвам иткән. Казан ханлыгыннан 

читкә күчү дә шулай булган. Хәтта Казан ханлыгыннан бик күп бәкләр, мирзалар, 

сәүдәгәрләр бу илне ташлап, тынычлык эзләп Урта Азия ханлыкларына: Үзкәнд, Хива, 

Бохара илләре бу яктан киткән Идел буе Болгар татарларының сыена торган урыннары 

булып киткән. 

Шуның өчен дә Алтын Урдада, Болгар, Казан ханлыклары дәвере тарихи һәм шул 

заманның мәдәни хәятен, ул замандагы татарның тел-әдәбиятын өйрәнү хатирәләре, 

кулъязмалар һәм төрле шәһәр хәрабәләре, кабер ташлары, борынгы биналр булса, бу 

хатирәләрнең җәелеп (23.2) таралган урыннары Идел буе, Чулман вә Нократ елгалары, 

хавузлары гына булмыйча, бәлки Башкортстан, Төркестан, Себер, Бохара, Хива 

ханлыклары туфракларына чаклы таралган булганлыкларын хәтердә тотып эш итәргә 

ләзем булачак. Экспедицияләрнең өйрәнергә тиешле туфрагы әнә шушы зур күләмдә 

иркен без ачык итеп әйтә алабыз. Шушы зур күләмдәге туфракта сакланган язма һәм 

матди тарихи хатирәләр тикшерелеп, өйрәнелеп бетмәгәндә, безнең тарихыбыз 

тикшерелгән, өйрәнелгән дип уйлау хата булачак. Моңа чаклы тикшерүләр әле киләчәктә 

дәвам иттерелергә тиешле олы вә киң күләмдәге тикшерүләрнең башлангычы гына. 

Табылган, җыелган хатирәләр, җыелырга, табылырга тиешле тарихи хатирәләрнең 

диңгездән тамчысы, таудан тузаны гына дип карарга тиешле. Әгәр дә без чын күңел белән 

керсез күңел белән эшкә бирелеп, эш ягыннан мәсьәләгә якынаюны үзебезгә дөресен 

максат итеп алсак, шапырыну, мактануны әмәл итеп алучылар өчен, билгеле, бу сүз 

сөйләнми. Аерым-ачык кына хакыйкать шушы, әле без үзебез дә безнең өчен читләрдә 

тарихи материалларны җыю, алардан файдалану һәм файдаландыру, аларны гыйлем 

дөньясына чыгару кебек эшләрне эшләү дә, шул эшкә керешергә кызыктыручы адәм 

булудан артык эш эшли алганыбыз юк. Башкалар инде: “кеше ... ... ” итеп кенә 

эшләгәннәр. 

(24.1) Бу эшне үзебезнең яшь көчләр гыйльми көчләр, җиң сызганып тотынып, киң 

күләмдә эшкә алып чыгарга кирәк. Безнең киләчәгебез шушы гыйльми, тарихи 

материаллар шактый нык нигезгә корылачак. Киләчәгебезгә ... артык тарихыбызны яхшы 



Сәет Вәхиди. Воспоминания об археографической экспедиции 1934 года 

16 
 

белү, тарихи, сәяси ялгышларыбызны төзәтү, бар эшне гыйльми нигезгә корып, заманның 

иң соңгы фәне сөйләп йөргән тарзда нык хәзерләнү белән генә булачак бит. 

Байлар Урысы. 

Бу авыл – үзенең төзеклеге байлыгы, байларының көнлеге авылда завод-фабрикаларның 

күплеге белән дан тоткан атаклы бер татар авылы. Халык телендә элек-электән бу авыл 

Уры шәһәре дип йөртелгән. Моннан егерме еллар алда гына әле Уры авылында иске 

фабрика-заводларның биналары, ул завод-фабрика хуҗаларының йорт-җир һәм һәртөрле 

каралтылары сау булып яшәгәннәр. Безгә сөйләүләренә караганда, бу авыл ул заманда 

үзенең икешәр-өчәр катлы таш пулатлары, зур мәхабәт кибетләре, сәүдә һәм сәнагәте 

белән бөтенләй шәһәр булып яшәгән. Әле без барганда да, бу авылда Казан шәһәрендәге 

шикелле итеп, кызыл таштан (кирпечтән) салынган биналар, зур мәхабәт таш коймалар 

бар иде. Таш биналарның, таш койма һәм (24.2) урам капкасы таш баганаларының гаять 

мәхкәм, пөхтә итеп эшләнгән булучылыклары безнең дикъкатебезне үзләренә җәлеп 

кылганнар иде. Бу авылда бик нык итеп эшләнгән борынгы зур бер таш мәчет булып, аны 

инде без барганда төбенә чаклы сүтеп, күңелсез урын гына калдырганнар иде. Бу 

мәчетнең түбәсендә дә бик күп тарихи язма хатирәләрнең булганлыгын сөйләделәр. Бу 

авыл төзек, матур бер татар авылы булган. Татар авылы булганлыгын төшенергә мөмкин. 

Бу авылда да татарның тарихи этнографиясе, татарның борынгы мимарчылык сәнгатен, 

татарның борынгы тел-әдәбият, нихаять татарның фольклорасын өйрәнүгә бик мөһим 

материаллар табарга мөмкин булган бер авыл. Шуның белән бергә бу авыл картлары-

карчыклары моннан ике йөз илле еллар алда да татар халкының Кытай һәм Төркестан 

ханнары (Урта Азия ханнары), Һиндистан, Әфганстан, Персия халыклары белән төрле 

сәүдә мөнәсәбәтләрендә булуларын аңлата торган бик мөһим бик кызыклы хикәятләр, 

әкиятләр һәм риваятьләрен хәтерлиләр. Бу хикәятләр, әкиятләр – барысы да җыелып 

алынырга, язылып тарих өчен сакланырга тиешле мөһим тарихи материаллар. Уры 

авылының башлап төрле-төрле вакыйгасын шул авылның картлары болай сөйлиләр. 

Уры авылы бик иске авыл. Бу авыл Шәһри (25.1) Болгар заманасында ук булган. Шәһри 

Болгарга Ислам дине килеп, җәелеп киткәнгә чаклы ук Уры авылы Шәһри Болгар белән 

һәртөрле сәүдә мөнәсәбәтләрендә булган, имеш. Һәрвакытта бу авылдан Шәһри Болгарга 

кәрван белән йөреп сату итеп торганнар, имеш. Халык урман чикләренә корылган 

һәртөрле җәнлек һәм хайван тиреләре Шәһри Болгарга илтеп сатып, (25.1) аннан сабын, 

һәртөрле киемлек материаллары алып кайтып, бу тирәдәге халыкларга сата булганнар 

имеш бу чакта әле Уры халкы утка табынучы булган, имеш болгар халкы ислам кабул 

иткәч, бу якка ислам таралган, имеш. Халыкның сөйләвенә караганда, бу якта төрле 

кавемнәр элек – электән үк бик батыр , сугышчан, зур, таза бәдәнле, шуның белән безгә 

кунак хөрмәт итүчән ир- халык булып яшәгәннәр, имеш. 

   Халыкның сөйләвенә караганда, Уры халкы чын туры юлга кертеп, җибәрүче (шулай 

дип халык сөйли) агартучы ( бу да аларның үз сүзләре) Хуҗа Сәид дигән бер изге галим 

кеше булган икән. 

   Аларның сөйләвенчә, бу хуҗа Сәйд Анадолу вилаятеннән Эрзрум шәһәреннән Шәһри 

Болгарга килеп, Шәһри Болгар ханы аны Чулман суы буендагы төрки кавемнәрне хак 

юлга кертү өчен (25.2) Болгар иленең ... вилаятләре ягына җибәргән. Хуҗа Сәид элек 

Шәһри Болгардан Казан каласына килгән икән. Бу хакларда Казан каласына килгән икән. 

Бу хакларда Казан каласы Шәһри Болгарның бер вилаяте булып бер өлкәсе булып яшәгән 
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икән. Хуҗа Сәйд Казаннан ... белән килеп Уры авылына урнашкан. Ул анда зур мәчет, зур 

мәдрәсә салып халыкны тәрбия кылырга керешкән, аның бик күп шәкертләре шул 

тирәдәге Болгар авылларына таралып, мулла булып, мәктәп – мәдрәсәләре ачып халыкны 

агартканнар, имеш. Бу хәлләрне картлар бик ... чакларда булган дип сөйлиләр. Аларның 

сөйләүләренә караганда әле бу чакларда Мәскәү шәһәрендә ... булган, имеш. Ул чакларда 

әхлак бик ..., ..., рәхәт яшәгән, ди. Талаулар, борчулар, үтереш, кырылышларны халык һич 

белмәгән, ди. 

   Чулман елгасы тарафыннан урыслар килеп чыккач кына, бу илдә тигезсезлек, талау, 

кырылыш, үтереш, ... башланган, имеш. 

   Казан ханлыгы заманындагы урыс баскаклары урыс чапкыннары бу якны бик нык ... бик 

кызганыч итеп сөйлиләр. 

   Халыкның сөйләвенә караганда, менә шушы югарыда язылган Хуҗа Сәид нәселе әле дә 

мәгълүм бер кәсем булып Уры авылында яшәп дәвам килә,имеш. Бу нәсел Уры авылының 

борынгы икенче нәсел халкы булып килә икән. 

(26.1) Соңгы елларда бу нәсел халкы Сәидов фамилиясендә йөриләр икән. Ул нәселдән 

безгә берничаклы кешеләрне атап күрсәттеләр. Шул ук Уры авылының иң карт 

бабаларыннан берсе ниндидер Мәмәт хуҗа булган икән. Моның турында артык 

мәгълүматны хәтерләүче юк. Тик Мәмәтов фамилиясендә йөргән шул нәселдән байтак 

кеше әле бүгендә дә сәламәт яшәп килгәнен сөйләделәр. 

Гомәр Мәмәтов авылның атаклы нәселле бабаларыннан булып, аның зур китапханәсе 

булган. 

Уры авылы кешеләренең безгә сөйләүләренә караганда, Госәр Маметов ата-бабаларыннан 

калган барлык дәртен китап сатып алырга, китап җыярга һәм гыйлем арттыру юлына 

тоткан. Ул, халыкның сөйләвенчә, Бохара, Сәмәрканд, Әфган һәм Мәскәү, Петербурларга 

барып сәяхәт итеп, аннан китаплар сатып алып кайткан икән. Авыл киңәшмәсенең 

күрсәтүе буенча, без Уры авылы колхозының яшелчә, ашамлык әйберләре саклана торган 

скалдыннан кишер, чөгендер яфраклары белән болганып, авып яткан Гомәр байның 

китапханәсенең кызганыч калдык кечкенә бер өлешен барып карадык. Заманында бай һәм 

(26.2) гыйльми кыйммәтле булган бу китапханәнең истәлеге булып, сакланып калсын 

өчен, без бу китапларны Фәннәр Академиясенә алып җибәрергә карар кылдык. Заманында 

бик зур һәм бик кыйммәтле булган бер китапханәнең кызганыч калдыгы унбиш-егерме 

кадак чамасындагы авырлыкта булган үлчәмдә бер бәйләм булдылар. Бу калдык эчендә 

немец, инглиз, рус һәм һәртөрле шәрыкъ телләрендә китапларның булганлыгын күрсәтә 

торган калдыклар, татарчадан бик мөһим әсәрләренең калдыклары, аннан да Гомәр бай 

китапханәсенең бик мөһим вә бик кыйммәтле китапханә булганлыгы аерым-ачык 

күрсәтәләр иде. Бу калдыкның барысы да Ленинградка Фәннәр Академиясенә киттеләр. 

Шунда табылган Гомәр байның үз кулы белән язылган хатирәсе, аның тарихи хәбәрләре 

язып баруга, гомумән тарихны яратуы, тарихны өйрәнү кешесе булуын күрсәтәләр. 

Халыкның әйтүенчә, бу кеше сату итмәгән, тик барлык акчасына китап алып, китапханә 

җыеп, китап укып, муталәгә белән шөгыльләнеп кенә гомер уздырган. Күп җирләргә 

сәяхәт иткән. Голәмә белән аралашкан. мәгърифәтле, гыйлемне сөюче татар булган, диләр. 

Уры авылында халыкның әйтүе, авыл киңәшмәсенең раславы буенча Сәмигулла хәзрәтнең 

дә зур китапханәсе булган. Ләкин ул үзе кулга алынып, (27.1) сөргенлеккә җибәрелгәч, 
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зинданда чагындагы бөтен мөлкәте талау ителгән шул арада китапханәсендә ... булган, 

диләр. Авыл киңәшчесе ... ди һәм рәис мулла абзыйның китапларын ат йөге белән үлчәнә 

торган күп иде, әрәм булды шул, дип сөйләделәр. ... мулла китапханәсеннән һич булмаса 

бер китап булсын, безгә күрергә, очратырга туры килмәде. 

   Шул авылның ... атаклы хәзрәтләреннән Фәтхулла хәзрәттән артып чыккан тирән 

укымышлы, мәгърифәтле байтак кына авыл кешеләре Урыда булганнар. Болар арасыннан 

Мөхәммәд Хаҗи Габдессәлам улы дигән агайны нык мактап сөйлиләр. Авыл, галим, 

башлы кеше булып, моның китаплары күп булган, бсы да китап укып, моталәгә белән 

гомер уздырган, дип сөйлиләр. Аның китапханәсе .... булган. Гомербай элек сөргенгә 

җибәрелеп, аннан бик гаҗиз һәм зәгыйфьләнеп кайтып, авыр урында ач – ялангач хәлгә 

калып, ... ... 30 -31 нче елларда булырга кирәк. Бу авылда нинди зур карәмәтлек итте, 

нинди зур... (27.2) беләндер, Мөхәммәтҗан хәзрәт үзенең шактый зур китапханәсен саклап 

кала алган ... л гарчә үзенең уеннан чыгарылып аның ... хәлдә дә, ул барлык әөберләрен 

югалтса да, китапханәсенең зур бер өлешен саклап кала алган. Без барган ул үзенең 

мунчасында тора, бөтен китапларын безгә мунча очырмасына менгезеп күрсәтте. Бер ... 

үзенең иң мөһим кулъязмаларын, документларын, китапларын безнең аркылы фәннәр 

Академиясенә бүләк итеп бирде. Без аңа тәшәккүр кәгазе биреп калдырдык. 

   Бу кеше чыдам, авырлыкка ирләрчә каршы тора алучы, ... бер хәзрәт икән. Тормышы 

чамасыз авыр ... китапларын инде авыр хәл эчендә дә саклый алган. 

   Халык телендә Уры шәһәре ... урыны исемендә бик дан тоткан бер халык ... бар 

...беренче нөсхәсе миндә бар. 

... бал турында. 

   Уры авылында зур дәүләт, атаклы кырханә белән дан тоткан бер мөселман агаеның 

кырханәсендә берничә ... эшләгән, имеш. Безгә шул авылның картлары мөэмин байның 

фабрикасында биш меңнән артып эшче эшләгән. Аның ... торган “икмәклегендә” генә ике 

йөздән артык кеше эшләгән, диләр. Хәзерендә Урыдан коллар авылына бара торган 

“икмәк сукмагы” дип атала торган бер сукмак бар. 

(28.1) Хәзерге Коллар авылы бөтенесе белән .... байның фабрикасында эшләүче эшчеләр 

булып, шушы икмәк сукмагыннан Коллар авылына икмәк ..., эшчеләрнең бөтен 

гаиләләренә җитәрлек икмәк, шуннан шушы икмәклектән җибәрелеп шуннан ташыйлар 

икән. Бер вакытта бер кеше капчык икмәк күтәреп урлап барганда, .... бай иртә 

намазыннан чыкканда, үзе торып: “Тизрәк керт, абзыең күрсә, ачуланыр,” – дип (абзый 

дип ... байның дәү бер ... кешесен әйткәннәр) әйтеп җибәргән. Мөэмин бай, халыкның 

әйтүенә караганда, бик шәфкатьле, бик юмарт, гали табигатьле бер кеше булган, имеш. 

Шулай сөйлиләр. 

Уры авылына, шул тирәдә йөргән заманнарда к ..., фабрикалары да булган икән. Иске 

чакларда Уры, Түнтәр, Бәрәскә, Сасна, Байлар Сабасы, Мәчкәрә, Куснар кебек татар 

авылларында һәртөрле кырханәләр, сабын, күн ... заводларын, кәгазь, канат, читек сугу, 

җыеп ... фабрикалары күп санда булганнар, имеш. Халык шулай сөйли. Бу тирәләр 

халыкның риваятьләренә караганда, Татарстанның иң … районы булган. Бу яктан 

көньякка, Төркестанга, шәрыкъ илләренә, туры кәрван булып, зур сәүдә алып барылган. 

Хәтта ул заманнарда Мәскәү җире... , гомумән, Урта Русиягә .... һәртөрле кырханә, бура ... 
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(28.2) Татар фабрикаларына хәзер аның һәртөрле җеп әйберләре, ..., сабын, ... зур-зур ... 

белән ... сату эше алып барган. Татарстанда бу зур сәүдә эшләре чит илләргә дә мәгълүм 

булган. Җитмеш сәдәгәрдән ... бер төрки сәүдәгәрдән Уры ягына килеп ... юлында тәгъдим 

иткәннәр. Бу турыда ... . Ләкин зур тәләфүскә каршы, зур ... каршы ... машина ... эш 

кирәкмәгән мулла-мунтагай сүзе белән эшли алмый калып ... мәһрүм итеп калмаганнар. Бу 

турыда озак туктарга бу мөһим ... тиеш. ... икътисади һәм сәяси хаталарыбыз ... 

тарафыннан исәпләнә ... торган бер халык итеп калдырган ... нык булышлык иткән. 

Күпчелек замана ... бабайлары күп тырышмаганнан .... . Көчсез белән ... иске чабата ... . 

Мәдәни көчләр үк ... 

(29.1) Һич булмаса, безнең татар авылларында бакчачылык, ... хайван асраучылык, 

умартачылык ... тиеш идек. 

Коллар авылы. 

Бу авыл – зур гына, матур гына бер татар авылы. Суы, ... бар, халкы да чибәр генә, акыллы 

гына күренә. Мөэмин байның коллары булган дип, ... авыл. 

Бу авылда Мөхәммәд ... хәзрәт безгә китап бүләк итеп бирде. Моның мөәззине дә ... 

Суран авылы. 

... ... дип йөртелә торган бу авыл – кечкенә бер татар авылы. Бу авылның мөәззин хатыны 

29нчы елда куркып, иренең китапларын язгы ташу вакытында суга агызып җибәргән. 

Безгә сөйләде. Менә ... тарихы ... турында сөйләүче дә юк ди. Тарихи ... 

Яңа Кенәр. 

Матур, ... , шәһәр сыман бер татар авылы. Кенәр авылында Йосыф мулла Арыслновның 

..... 

Бу авыл моннан ике йөз еллар алда Иске Кенәрдән күчеп килеп утырган бер авыл икән. Бу 

авылда татар .... , ... . 

Өйрәнергә күп кенә материаллар табарга мөмкин. Татарның тел-әдәбиятын өйрәнү 

ягыннан да бу авылда күп кенә материал табарга мөмкин. 

(29.2) Кышкар. 

Кышкар – борынгы ... иске мәдрәсә белән дан тоткан бер татар авылы. Мәдрәсә ... укылган 

имеш, кыскасы. Бу авыл: кара акыл Кышкар, ясаклы ... исемнәре белән ике авыл булып 

йөртелә. 

Авылда зур таш мәчет, зур мәдрәсә булган. Бу авылдагы китапханәләр, мәдрәсәнең 

архивлары, ... без ачканда инде беткәннәр иде. Безгә фәкать … 

Менгәр. 

Зур гына, матур гына, бай гына татар авылы. Менгәр авылының ... ... без дә шулай ... дип, 

халык ... атаклы татар авылы. Бу авылда да безгә табарга тарихи әсәр, кулъязма калмаган 

иде. 

(30) Мулла хаҗи Айшәсе. 

Бу авыл – Казан елгасы ярында, шактый биек тауның өстендә кечерәк генә, гади генә бер 

авыл. Бу авылның зиратында берничә борынгы кабер ташлары бар. Бу кабер ташларын 
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өйрәнү тарих ягыннан да, сәнгати ... ягыннан да бик мөһим. Мулла хаҗи Айшәсе яки татар 

Айшәсе үзенең борынгы ... белән ... бик ерак авыллардан ... килә торган Айшә бикә зираты 

белән тирә-якта дан тоткан авыл. Без Айшә авылына Арчадан ... белән килдек. 

........................................ 

(31) Айшә .... авылына ...... 

Кайбер картлар безгә .... Казан шәһәрен урыслар алгач, Казан тирәсендәге татарларга 

тормыш иткән .... эчендәге татарларны .... утыртып йөргән. Шәһәр эчендә .... урыс 

солдатларына өләшеп биргән. 

Казан тирәсендәге бөтен татар авылларын, татар ... тартып алып, шул авылларга Мәскәү 

ягыннан җинаятьчеләр (кеше үтерүче, юлбасар, карак, ... кебек бозыкларны) китертә, татар 

авылларына үтертә торган, татарның йорт-җирен, суар, торган ату тимерен .... 

Урысның бу золымына ... торган........................... 

(32) Мулла хаҗи каберстаны диеп йөртүгә туган бу иске каберстанда тарихы тугыз йөз дә 

... борынгы ташлары бар. 

Без караган ташларның беренчесе бик чуалтып язылган. Ташның кашкасында: ... 

(33) .... каберстанында бер – ике таш .... 

Буе – 142 

Иңе – 51 

Калынлыгы – 22,5 

Ташта барлыгы җиде юлда язу бар. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

.... борын заманның .... алга ... торган юлның... 

(34) .... .... 

..... югарыда тау башындагы ... .. утта юк борынгы ташлар бар, бку тауда ... ... бар, чын ... ... 

вафат булган, күмелгән булулары мәгълүм. Алар ... ... ... 

   Бу алты каберстан читендә .... Казан каласының хәзерге ... .... Бу ике Казан .... ( 

аңлашылмый) ... аерылып киткән. ... ... нинди ... хәтерләп сөйләүче ирләрдә . 

   (35) Әшнәбикә авылында безгә карата рәхим ... ... ... булмады. Гомумән, бу авылның 

халкы Бикнарат ... ... .... безнең тирәдә чуалып йөрде. Ул авылда чуалчык ... ... ... ... бердән 
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башка мәгълүмат бирә алмадылар. Аларның бу сөйләгәннәренә дәлилләре, ... ... булганга 

күрә төрлебез аларның риваятьләрен яза алмадык. 

   Бу авылда элеккеге җәйдә ... ... булмаган. Халкы укый – яза белми. Иң 

укымышлысыннан ... ... калган. Халкы кара ... ... ... ... . Халкы Казанга ... ... сату итү, Казан 

байларында хезмәттә булу, ... ... хезмәт итү бердән башканы ... .Тарихи мәгълүмат 

урынында ... Казан ... тормыш, Казан печән базары ... ... мактап сөйлиләр. Бу безгә кирәкле 

абзыйдан берсе ... Сукыр Каюмда малай булып торган ... дигән, ләкин имеш дөрес әйтүе 

шикле. Башка урыс ... ... . 

   Без бу авылда 27 августа килеп, 28зендә киттек. 

   Без Әшнәбикәдән кире Арчага ... Бирәзәгә аттан . 

Казан Арчага ... кара атка ... ... . 

   Без 29 нчы сентябрь. Августта кара атта ... . Кара аттан ... авылына... ... авылына барып 

кайттык. ... зур гына татар авылы. Казан ... тимер юлы өстендә милли ... 

(36) Күршесендә ... кабер ташлары бар: Кәче авылында, Корсада, мулла Аишәсендә, 

Әҗемдә, ... астында, Арчада, ... авылында (хәзер урыс авылы). Бу авыл Казан ханлыгы 

заманында ... ... татар авылы булган икән. 

Каркачыкта, урыс Аишәбикәсе авылында да таш бар диделәр. ..., ... авылында ташлар бар. 

(37) Арчада. 

Без Арчага Әтнәдән автомобиль белән килеп төштек. Безгә Әтнәнең ............ 

Без кич белән Арчага килеп төштек. Арчада фатир табу мәсьәләсе бик начар икән. 

Номерлары бина ягыннан иң кечкенә. Күршеләр бик күп. ....... урын да юк икән. 

Номердагы җаваплы ... хатын: "Бездә номер юк, ... урамның теге ягында почмак йортта 

тагы номерлар бар, шунда барыгыз," - диде. 

Без аркадагы капчыкларны күтәреп, ун .... урамның теге ягына чыгып, почмактагы 

йорттан номерлар эзләп киттек. Йөри-йөри, өйнең алдына ... алдына таба ... таба киттек, 

анда бер ут тора иде. Ул утка таба тып-тып ...................... ничаклы .................. 

Чынлабрак карасак, капка .... диләр. .... ятып йоклар өчен ясалган аерым-аерым урыннар.... 

мондагы күңелсезлек, мондагы кандала, мондагы ....... .... тагы кайда бар икән. Утын якты 

яна .... .... аерылып .. кечкенә ..... .... (38) ... ... Без бу өйдән ничек чыгып киткәнебезне ... ... 

... , салам ... идән ... ачык һавада ятып, йоклау яки ... 

Аның югары ягында ... карасак, ... 

Урам капкасына таба ун якта идән асты кебек ... ... урыны бар. Шунда ... ... анда ватык 

арба, анда өеп куйган такталар. 

Минем идәнем ... ватык. ... ... арба, сынып ... 

... салып йокларга ятам. Миндә бик ауган .... , миндә бик каты агач (... ...) ... тактаны куеп 

урын ясап, баш астына арка ... ... яттым. 

Без бу өйдән иртә уяндык, вә салкын, ... ... без ... .... бер план корып ... ачып, ... 
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(40) Казан арты ягына быел без йөргән безнең маршрут ... ..., ... Арча, Әтнә районнары , 

татарның бу авыллары Казан ханлыгы дәверенә, ул дәвердән калган кабер ташларын, 

татарның .... районын .... .... кирәк кайтарып алу татарның истиклален кайтару ... кузгаткан 

Иван Грозный хөкүмәтенә каршы булган татар ихтилал хәрәкәтләре тарихын өйрәнү 

ягыннан иң мөһим район булып хисаплап йөртелергә тиешле. 

   Татарстанның башка районнарында булмаган бер ... бу якта бар. Ул да булса кара ... 

артындагы унсигез – унтугыз гасырларда татарлар кулында булган китап, кабер 

ташларының тарихларын өйрәнү бу аерым ... иң төп .... 

.... 

Бу якта ... безгә дә “... ...” тагы берничә авылларда XVIII - XIX гасырларда татарлар 

кулында зур – зур ... каберлекләре булып киткән. Бу каберлекләрдә, риваятьләргә 

караганда, тотым ..., берничә авыллар .... булып килгәннәр. Димәк, каберлекләрдәге 

һәртөрле эш кораллары, ... кирәк – яракларының татарча эшләрен дәвам иткән ... татарча ... 

ларчылардан андагы тәртипләр, андагы ... ..., анда эшләгән татар эшчеләренең эш эшләү 

тәртибе, алдан эш хаклары 

  

[1] 

                        Әгәр дә басу эшләре кызмача заман без менә бу маршрутны төзедек: ... , 

Лаеш, Мамадыш, Чистай, Алабуга, Минзәлә, Спас, Тәтеш, Буа, Зәй, ... ... тагы ... ... чак иде. 
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