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БЕР-ИКЕ СҮЗ...

Стәрлебаш районына төрле елларда оештырылган экспе-
дицияләр нәтиҗәсендә табылган материалларга анализ ясалган 
фәнни һәм фәнни-популяр мәкаләләр һәм башка материаллар 
ике кисәктән торган «Милли-мәдәни мирасыбыз: Башкорт-
стан татарлары. Стәрлебаш» китабында урын алды. Беренче 
кисәк татар халкының тарихына, теленә һәм мәдәни мирасы-
на караган гомуми характердагы кереш сүз белән ачыла. Анда 
Стәрлебаш мәдрәсәсе тарихын, урта диалектның минзәлә 
сөйләше бәләбәй урынчылыгына һәм көнбатыш диалектның 
стәрлетамак сөйләшенә караган тел үзенчәлекләрен, төбәк 
фольклорының бүгенге торышын тикшергән мәкаләләр ур-
наштырылды. Икенче кисәк дәүләт, дин һәм җәмәгать эшлек-
лесе М. Тукаевның Стәрлебаш авылы һәм мәдрәсәсе тарихы-
на караган хезмәтләре белән ачыла. Биредә Стәрлебашның 
затлы китапларыннан булган «Дөррел- Кәлам», Стәрлебаш 
шагыйрьләре әсәрләре, Стәрлебаш татарла рының тради-
цион музыка мәдәниятен, халык сәнгатен, бу төбәктә та-
былган гарәп телле кулъязманың үзенчәлекләрен, элегрәк 
тупланган халык авыз иҗаты материалларын анализлаган 
мәкаләләр, кулъязмаларның тасвирламасы, кулъязма ми-
расны саклаучылар турында һәм Хәлекәй авылы тарихына 
 кагылышлы мәгълүматлар кертелде. Кушымта рәвешендә 
академик В. Бартольдның Стәрлебашта тукталуы турында  
хәбәр бирелде. 
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Ике кисәктән торган «Милли-мәдәни мирасыбыз: Баш-

кортстан татарлары. Стәрлебаш» китабында урын алган мәка-
ләләрнең барысы да – халык теленең, тел-авыз иҗатының, 
милли сәнгатьнең һәм гомумән традицион мәдәниятнең тере 
яшәешен үзе күргән белгеч күзлегеннән бәя биреп язылган 
хезмәтләр. Тәкъдим ителә торган китапларда төрле еллар-
да Стәрлебаш төбәгендә табып алып кайтылган фольклор 
үрнәкләре беренче тапкыр фәнни әйләнешкә кертелә. 

Бирегә тупланган ядкярләр татар халкы тарихын, аның 
мәдәни дөньясын өр-яңа мәгълүматлар белән баета, халкы-
быз турында тагын да киңрәк күзаллау булдырырга ярдәм итә. 
 Китаплар укучы күңеленә хуш килер дигән өметтә калабыз.



ТАРИХЫ ЭСТӘРЛЕБАШ1

Мөхәммәтшакир Тукаев

Эстәрлебаш авылы – губернасы булган Өфе шәһәреннән йөз 
илле чакрым җирдә, өяздә булган Эстәрлетамак шәһәреннән илле 
чакрым кыйбла тарафында, Олуг Себер тимер юлында барлык-
ка килгән Шәфран станциясеннән җитмеш биш чакрым җирдә, 
якынча 73° озынлык 52° киңлек арасында Эстәрлебаш суының 
башланган җиреннән биш чакрымда барлыкка килгән бер мәшһүр 
авылдыр. Әүвәл заманнарда ошбу башкорт җиренә Казан якла-
рыннан һәм Каргалы шәһәреннән кайбер кешеләр солых һәм 
мәслихәтләре белән килеп сәүдә һәм кәсепләр белән шөгыльләнер 
өчен, ошбу Эстәрлебаш урынында утар ясап яшәгәннәр. Акрын-
лап кәсеп һәм сәүдәләре алга барганлыктан, кешеләр күбәеп, 

1 Дәүләт, дин һәм җәмәгать эшлеклесе Мөхәммәтшакир Тукаевның «Та-
рихы Эстәрлебаш» хезмәте 1899 елда Казанда басыла. Стәрлебаш музеена 
нигез салучы тарих укытучысы Мәхмүд Гобәй дулла улы Мәхмүдов тырыш-
лыгы белән М. Тукаевның «Тарихы Эстәр ле баш» китабы өлешчә М.А. Мор-
забеков тарафыннан рус теленә тәрҗемә ителеп, 1996 елда дөнья күрә. 
2010 елда М. Тукаевның хезмәте галим Марсель Әхмәтҗанов тарафыннан 
хәзерге татар теленә күчерелеп, 1000 данә тираж белән Казанда басыла.   
Шулай ук язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Зәки ага Зәйнуллинның «Эстәрле-
баш мәдрәсәсе» исемле китабында да әлеге текст укучылар игътибарына 
тәкъдим ителә. Аны иске татар теленнән гамәлдәге язуга Р. Үтәбай-Кәрими 
һәм В. Усманов күчерә. Әлеге җыентыкта «Тарихе Эстәрлебаш» тексты  
М. Әхмәтҗанов тарафыннан бүгенге телгә якынайтып текстологик эшкәр-
телгән вариантта укучыларга тәкъдим ителә. Чыганак: Мөхәммәтшакир 
 Тукаев. Эсәрлебаш тарихы. М.: ООО «Алтын Мирас», 2010. 32 б.



Милли-мәдәни мирасыбыз: Башкортстан татарлары. Стәрлебаш8
авыл булып киткән. Бу вакыйга кайсы заманнарда һәм ничәнче 
елларда булганы мәгълүм булмаса да, Эстәрлебаш авылы Пугач 
вакыйгасыннан йөз еллар элек булган имеш, диләр. Пугач вакый-
галары безнең бу якларда 1773 елларда булган. Эстәрлебаштан 
өч чакрым җирдә Бускун дигән урын Пугач вакыйгасында качып 
һәм яшеренеп калганнан исемләндерелгән дип сөйләнелә. Кай-
бер кешеләрнең әйтүенә күрә, Эстәрлебашта элек яшәгән кешеләр 
бераз заман торгач, җирне башкортлардан иҗарәгә1 алганнар. 
Иҗарәләре илле елга булган имеш. 1809 елның 25 апрелендә 
язышкан кәгазьләре Әбүн-нәгыйм Мөхәммәдлатыйф улы дигән 
кешенең кулында булган. Аның бабасының бабасы Иосыф-купец 
дигән кеше Каргалыдан килеп, сәүдә итеп, поташ заводы тоткан. 
Мәгълүм кәгазьне 1809 елда башкортлар белән ул язышкан; ошбу 
кәгазьне өченче мәртәбә алу имеш; һәр мәртәбәдә иллешәр елга 
язышканнар, дип әйтәләр. Шуңарга таянып башкортлардан алын-
ган кәгазь белән 1809 елдан йөз ел элек ала башлап, кәгазьсез 
утыз еллар торган булсалар, Эстәрлебаш 1680 еллар чамасында 
нигезләнгән булырга тиеш. Әмма ки, кайсы кешеләр ошбу вакыт-
тагы кешеләрнең нәселе һәм бабалары булганнары күрелми һәм 
беленми. Пугач вакыйгаларыннан соңрак булган эшләрне белүче 
әби-бабайлар бер егерме биш ел элек заманнарда бар иде, һәм 
кайбер кешеләрдә электән сакланган язулар арасында 1774 һәм 
1797 еллардагы кайбер мөгамэлэт кәгазьләре (документлар) бар.

Эстәрлебаш авылы – төн яктан биек тау буенда, Эстәрле 
елгасының ике ягында җирләшкән авылдыр. Кыйбла һәм шәрекъ 
тарафында ачык һәм аз-аз урманнары бар: урыны биек җирдә һәм 
төньяктан тау белән әйләндереп алынганы өчен, Эстәрлебашта 
хуш һава булып, җимеш бакчалары бардыр. Бакчаларда алма, 
груша кебек җимешләр пешеп өлгерәләр. Мәшһүр хәзрәтләр бак-
часы белән мәгълүм олуг бакчалардан башка тагын да дүрт-биш 
җирдә алма үсә торган бакчалар бар. Уртача кышларда суыклык 
унике градуска туры килеп, җәй көннәре җылы вакытларда уртача 
унҗиде градуска туры киләдер.

1 Иҗарә – аренда.
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Эстәрлебашның халкы – татар халкыдыр. Авыл халкының 

күбесе ашлык чәчеп кәсеп итәләр, һәм кайбер сәүдә итүчеләр дә 
бар. Кайбер кешеләр җәй көннәрендә урак һәм печән кәсепләре 
өчен, ялан-якынга бару кәсебе дип, Оренбург һәм Самара тара-
фына барып, бер-ике ай кәсеп итеп, кеше башына уртача хисап 
ителгәндә ун һәм унбиш сум акча кәсеп итеп кайталар. Халык 
арасында кайбер сәнгать һәм һөнәр ияләре дә бардыр, унга якын 
ташчы һәм миччеләр, һәм шулай ук унга якын читек-кәвеш 
тегүчеләр һәм унлап балта осталары, һәм унбишкә якын пычкы-
чылар бардыр; Эстәрлебашта хатын-кызлардан да кайбер чигү-
тегү һәм палас сугуга осталары бардыр. Эстәрлебаш авылында 
1897 елдагы гомуми санау буенча 1072 ир, 1052 хатын, һәммәсе 
2124 кеше күренде. Иншаллаһ, хәзер дә шулкадәр, бәлки дә 
күбрәк кеше бардыр. Эстәрлебашта һәр дүшәнбе көн атнада бер 
мәртәбә базар үткәрелеп, сәүдәгәрләр арасында уртача җиде йөз 
тәңкәлек кадәр нәрсә сату тәҗрибә кылынадыр.

Эстәрлебаш авылы мәшһүр авыллардан булып санала; 
шөһрәте олуг мәдрәсәләрендә бер елда ничәшәр йөз шәкертләр 
заһири гыйлемнәр өйрәнеп һәм ничәмә йөзләр батыйни гыйлемдә 
үзенең өлешен алып, йөз елдан күбрәк бәлки ике йөз елга 
якын Эстәрлебаштан күп галим һәм голяма һәр якка таралып, 
мөселманнар арасында гыйлем һәм әхлак тараталар. Эстәрлебаш 
авылына беренче мәртәбә имам булып Монасыйп мулла исемле 
кеше килгән имеш дип әйтәләр; ул кеше хакында мәгълүм булган 
хәбәрләр һәм нәселендән кемнәр калганыннан белеп хәбәр бирер 
кеше булмады. Мәзкүр Монасыйп мулла 1710 ел белән 1720 еллар 
арасында имам булып торган булырга тиеш. 1720 еллардан соң 
Эстәрлебашта мәчет салынып, әүвәл мәдрәсә төзеп дәрес башла-
ган кеше – Хөсәен мулла Габдуррахман улыдыр. Мәрхүм беренче 
мәртәбә Эстәрлебашта мәчет төзетеп җомга укый башлап, буген-
ге көндә Эстәрлебаштагы минбәр таягы – ошбу Хөсәен хәзрәттән 
калган таяктыр. Шул минбәр таягында язган язуы бар: «Хөсәен 
бин Габдуррахман» дип язган; 1870 елларда бу таякка йөз илле ел 
бар дип әйтәләр иде. Бик белеп сөйләгән бер кешенең әйтүенчә, 
мәзкүр Хөсәен мулла беренче мәртәбә мөфти булып килгән, 
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Мөхәммәдҗан мөфти Хөсәеновның атасыдыр. Мөхәммәдҗан 
мөфти олуг Екатерина Икенченең әмере белән 1789 елда мөфти 
булып килгән. Ошбу югарыда әйтелгәннәргә таянып, Хөсәен 
мулла якынча 1720 елларда Эстәрлебашта дәрес укытырга баш-
лаган, шул вакытларда мәчет һәм мәдрәсәләр төзелгән. Шулай 
булгач Эстәрлебаш мәдрәсәсенең тарихын 1720 еллардан хисап 
кылырга ярый. Ошбу Хөсәен мулла хәзрәтләре кайсы еллар-
да вафат булганы турында белгән кешеләр булмады, һәм ничә 
ел дәрес биргәне беленмәде; әмма ки салих һәм галим амири 
билмәгъруф (Аллаһы Тәгалә кушканнарын үтәүче) кеше бул-
ган дип әйтәләр (рәхмәтуллаһи галәйһи). Эстәрлебашта икенче 
мәртәбә мөдәррис булып дәрес бирүче кеше Гаделшаһ хәзрәт 
бине Габдуллаһ Богданов1 булган. Ошбу Гаделшаһ хәзрәт – мәш-
һүр Чебенледәге Ниязколый әт-Төркмәнинең хәлифәсе булган 
Дәүләт шаһ хәзрәтнең (рәхмәтуллаһи галәйһи) атасыдыр. Гадел-
шаһ хәзрәт (рәхмәтуллаһи галәйһи) хакында мәгълүм булган 
хәбәр ләрдән Чакмакта Габдуллаһ хәзрәт мәрхүм (рәхмәтуллаһи 
галәйһи) шулай дип әйтә иде: Минзәлә өязендә Урыш-Мөслим 
авылында Шәмгун мулла дигән кеше, Эстәрлебашта Гаделшаһ 
хәзрәт нең мәдрәсәсендә укып кайтып указный имам булып торып,  
сиксән биш яки туксан яшьләр чамасында 1860 елда вафат бул-
ган. Мәрхүм Шәмгун мулланың Эстәрлебашта торган заманлары 
1795 еллар чамасында булырга тиеш. Һәм Балыклы авылында 
мәшһүр булган Хөснетдин ахунд2 хәзрәт мәрхүмнең Гадел шаһ 
хәзрәт (рәхмәтуллаһи галәйһи) мәдрәсәсендә 1799 елда язган ки-
табы бар. Ошбу әйтелгәннәргә күрә, Гаделшаһ хәзрәт 1785 еллар-
да, бәлки тагын да әлегрәк яшәгән булса кирәк. Хөсәен мулла-
дан соң Эстәрлебашта Гаделшаһ хәзрәткә кадәр, ягъни аларның 
икесе арасында мөдәррис булдымы-юкмы, яки Хөсәен мулла бик 
карт булып, Гаделшаһ хәзрәт аңардан соң мәчет һәм мәдрәсәләргә 

1 Гаделшаһ хәзрәт бине Богданов (1732–1812) – Эстәрлебашта имам һәм 
шәйх булган кеше, чыгышы белән Бөре ягыннан.

2 Хөснетдин ахунд Жданов (1767–1869) – Нигъмәтуллаһ Тукаевның ки-
яве, Эстәрлебаш мәдрәсәсендә белем алган, Балыклыкүл авылында мәдрәсә 
тоткан.
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хәлифә булып калганмы икәнен белгән кеше булмады. Гаделшаһ 
хәзрәт заманында Эстәрлебаштан төрле фәннәрне белүче 
галимнәр чыгып, араларыннан игътибар ияләре чит җирләрдә 
дәрес бирә башлаганнар, шул заманнан, ягъни якынча 1700 ел-
лардан башлап, Эстәрлебаштан галим кешеләр чыга башлаган, 
бәлки аннан элегрәк дип тә хисап кылырга мөмкин. Гаделшаһ 
хәзрәт 80 яшендә, 1812 елда вафат булган. Гаделшаһ хәзрәт ахунд 
булган имеш, диләр. Мәрхүм галим гамил һәм дәрескә гаять дә 
оста һәм тәкъва адәм иде дип әйтәләр (рәхмәтуллаһи галәйһи). 
Гаделшаһ хәзрәт заманында һәм бераз Нигъмәтуллаһ хәзрәт зама-
нында улы Дәүләтшаһ хәзрәт Эстәрле башта бик тырышлык белән 
дәрес укыткан һәм аннан соң Бохараи шәрифкә киткән, диләр. 
Гаделшаһ хәзрәттән соң Эстәрлебашта шәйх Нигъмәтуллаһ хәзрәт 
вәләде Биктимер вәләде Тукай (Бәктә хәзрәт исеме белән мәшһүр 
рәхмәтуллаһи галәйһи) булгандыр. Мәрхүм хәзрәт 1773 елларда 
туып, 1801 елларда Бохараи шәриф якларына заһир һәм батыйн 
гыйлемнәр өйрәнер өчен киткән. Шул 1801 елда Нигъмәтуллаһ 
хәзрәтнең (рәхмәтуллаһи галәйһи) Эстәрлебаштан март аенда 
чыгып киткәне кайбер иске кәгазьләрдә язылганы күренәдер. 
Мәр хүм Нигъмәтуллаһ хәзрәт Бохараи шәрифкэ барыр алдыннан 
Мәчкәрәдә Мөхәммәдрәхим ахунд хәзрәттә укыган. Гаделшаһ 
хәз рәт вафатыннан соң, 1812 елдан башлап, 1813 елның 22 ав-
густында указ алып, Эстәрлебаш мәдрәсәсендә мөдәррис һәм 
мәчетендә имам булып, заһир гый лемнән дәрес биреп, гыйле-
ме тарикать вәл-хакыйкатьтә (тарикать гыйлемендә) мөршиде 
камил һәм шәйхе фазыйл булып, кешеләрне туры юлга өндәү 
белән шөгыльләнеп, заманында көче җиткәнче бидгатьне егу-
да һәм һәртөрле җәмгыять катлавындагы кешеләрне рәсүлуллаһ 
саллаллаһу галәйһи вә сәлләмнең сөннәте буенча яшәүгә өндәүдә 
бик күп тырышлык сарыф итте. Тирә-якта җыеннар, нәүрүз 
көннәрендә туй үткәрүдән тыелулар, мәеттән соң өченче, җиденче 
һәм кырыгынчы көннәрдә аш үткәрүләр кебек нәрсәләрне бете-
рүләр, ишрак халкалар1 һәм игътикәфләрнең халык арасында 

1 Ишрак халкалар – кояш чыгып 45 минут үткәннән соң түгәрәк саф 
рәвешендә утырып зекер итү.
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 таралуы Нигъмәтуллаһ хәзрәтнең (рәхмәтуллаһи галәйһи) тырыш-
лыгы белән башланган иде диләр. Бу тырышлык исә «...Мән сәннә 
сүннәтән хәсәнатән фәләһу әҗрүһә вә әҗрү мән гамилә биһә...» 
хәдиси шәрифенең растлавы буладыр. Нигъмәтуллаһ мәрхүм 
хәзрәт заманында Эстәрлебаштан күп галимләр заһири һәм ба-
тыйни гыйлемне өйрәнеп, төрле якларга таралдылар. Заманында 
укыган, укымаган, галим һәм надан, фәкыйрь һәм җитәк челәрнең 
күбесе мөселман иде. Эстәрлебашка килгән олуг кешеләрдән 
берсе мәрхүм Җиһангир хан һәм  Ширгази хан1 иде дип әйтәләр. 
Җиһангир ханның улларыннан  берсе 1840 еллар чамасында 
Эстәрлебашта мәдрәсәдә гыйлем  алган. Мәрхүм Нигъ мәтуллаһ 
хәзрәт заманында Эстәрлебашта гыйлем күтәрелеп, шәкерт күбәя 
башлаганлыктан, мәчет һәм мәд рә  сә ләрне зурайтырга хаҗәт төшеп, 
мәчет һәм мәдрәсәләр өчен күп акча, ярдәм һәм тырышлык сарыф 
ителгән. Мәчет әүвәлге урыннан йөз таяк кадәр түбәнрәк, авылның 
уртасына күчереп салынган. 1814 елда, мәрхүм Нигъмәтуллаһ 
хәзрәт заманында, Эстәрлебашта бакчаларда агачлар утырты-
ла башлаган. Шул заман утырткан карагайларның барысы хәзер 
дә үсә. Агач гыйлемен белүчеләр карагайларны 80 яки 90 еллык 
диләр. Мәрхүм Нигъмәтуллаһ хәзрәт (рәхмәтуллаһи галәйһи) зама-
нында Эстәрлебашка 1836 елда фонтан китертелгән, шул фонтан 
хәзер дә бардыр. Китерелгәннән бирле өч мәртәбә тәгъмир (ре-
монт) кылынды; суыннан шул көннән бу көнгә кадәр һәр көн ничә 
мең җан инсан һәм хайван файдаланып торалар (Аллаһы Тәгалә 
сәвабын насыйп итсен). Нигъмәтуллаһ хәзрәт гыйльме батыйнда 
камил булып, күп вакыт тарикать гыйлеме белән шөгыльләнеп, 
гыйльме заһирга кәмаль тырышлык күрсәтә иде. Заманында 
басмаханә һәм китаплар аз булганлыктан, китаплар сатып алыр 
өчен күп тырышлык һәм маллар сарыф итте диләр; үз кулы белән 
язган җыентыклары бардыр, һәр җирдән һәм һәр фәннән нәкыль-
күчермәләре бар. Заманында тәфсире Казыйдан2 дәрес алганы 

1 Җиһангир хан Бүкәй хан углы (1802–1844) вә Ширгази хан – казакъ 
ханнарыннан.

2 Тәфсире Казый – бөек галим Бәйзавый (вафаты һиҗри 685 елда) хәз рәт-
ләренең, Коръәни Кәрим аятьләрен җитди шәрехләгән зур күләмле хезмәте.
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өчен, тәфсире Шәйхзадә нөсхәсен күчертеп алырга Эстәрлебаштан 
Бәйрәкәгә билькасд (ниятләп) барып кайтты диләр; заманыннан 
калган Эстәрлебашында язылган һәм Бохараи шәрифтән алдырган 
күп кулъязма китаплар бу көнгә кадәр сакланган.

Мәрхүм Нигъмәтуллаһ хәзрәтнең 1810 елда олы улы Мөхәм-
мәдхарис хәзрәт дөньяга килде: 1814 елда икенче улы туды, 
Мөхәммәдхәррас дип исем бирелде. 1833 елда улы Мөхәммәд-
харис хәзрәт (рәхмәтуллаһи галәйһи) Бохараи шәрифкә Орен-
бургның генерал-губернаторы тарафыннан 1833 елның 24 сен-
тяберендә Бохарага барырга бирелгән 1380 нче номерлы рөхсәт 
кәгазе белән заһир һәм батыйн гыйлем өйрәнер өчен сәфәргә чык-
ты, 1841 елда гыйлем алып исән-сау кайтты; 1841 елда июльнең 
14 көнендә «Ыргыз буендан сәламәт бу йиргә килдек» дип язган 
хаты бар. 1841 елда шәйх Нигъмәтуллаһ улы Мөхәммәдхарис 
хәзрәт (рәхмәтуллаһи галәйһи) Бохараи шәрифтән заһир һәм ба-
тыйн гыйлемнәрне өйрәнеп һәм әхлакы хәмидә алып, сау-сәламәт 
кайтып, шул ук елны дәрес укытырга башлап, бер-ике елдан соң 
яран (дуслар, мөрид) тәрбия итәргә башлады диләр. 1844 елда 
икенче улы Мөхәммәдхәррас мәрхүм (рәхмәтуллаһи галәйһи) 
хәзрәтләре Бохараи шәрифкә гыйлем алыр өчен сәфәргә чыкты; 
ул елларда Эстәрлебашта җәмгыять күп иде, һәр яклардан гыйль-
ме заһир һәм гыйльме батыйн алыр өчен килгән шәкертләр 
кәмаль тырышлык белән гыйлем һәм әхлак өйрәнеп, хосуси була-
рак әдәп ягыннан иң югары дәрәҗәләргә ирештеләр. 1844 елда, 
һиҗрия белән 1290 елда кәттә хәзрәт шәйх Нигъмәтуллаһ Бикти-
мер улы (рәхмәтуллаһи галәйһи) хәзрәтләре 27 март көнне 
җитмеш өч яшендә фани дөньядан мәңгелек дөньяга күчтеләр. 
Мәрхүм гаять галим, гамиле мөттәкый (тәкъва) һәм шәйхе камил, 
амири билмәгъруф вән-нәһи ганил мүнкәр (Аллаһы Тәгаләнең 
кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыелган), Рәсүлуллаһның 
сөннәте белән шөгыльләнеп, хадимул-гыйльм (гыйлем хезмәт-
чесе) һәм мөршиди камилләрдән (иршад итүчеләрдән) иде. 
Мәрхүм Нигъмәтуллаһ ишан хәзрәттән соң улы Мөхәммәдхарис 
Нигъмәтуллаһ улы (Ишан хәзрәт исеме белән данлыклы) Эстәр-
лебашта имам, мөдәррис һәм Эстәрлебашның шәйхе булды. 
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Мөхәммәдхарис хәзрәткә кануни указ алганчыга кадәр, Оренбург 
мөфтие тархан Габделвахид Сөләйманов хәзрәтләре тарафыннан 
1844 елда 4 апрельдә Эстәрлебаш авылында мәчеттә имам булып 
һәм мәдрәсәләрдә һәр фәннән дәрес укыту өчен дип бирелгән 
рөхсәт кәгазе бардыр. Шаять шул елларда кануни указ да 
бирелгән мөгаен. Мәрхүм Мөхәммәдхарис хәзрәтләре 1810 елда 
дөньяга килеп, 1833 елда Бохараи шәрифкә барып гыйльме заһир 
һәм батыйн өйрәнеп, 1841 елда сәламәт кайтып дәрес укыта һәм 
тәгълим кыла башлап, шәехлек дәрәҗәсенә ирешеп, 1844 елда 
атасының урынына камил хәлифә булып калдылар. 1846 елда 
Каргалыда Габдуллаһ кантун Дәүләтшаһ Чынлы улы хәзрәт-
ләренең кызын алып кияү булдылар. Мәзкүр Габдуллаһ кантун 
мәхдүм акыллы, әһле фирасәт (зиһен иясе) һәм игътибарга лаек 
кеше иде, 1883 елда вафат булды. Мөхәммәдхарис хәзрәт 
(рәхмәтуллаһи галәйһи) заманында Эстәрлебашта һәр фәннән 
дәрес укыту һәм тәгълимләр күбәйде, хәлфәләр күп булып 
һәркайсысы төрле фәннән дәрес укытып китабәт һәм мөкәләмә 
кылышу (гарәпчә язу һәм сөйләшү) мәшһүр булды. Хәлфәләрнең 
һәркайсысы үзләренә махсус мәдрәсәләрдә шәкертләргә 
һәркайсының дәрәҗәсенә күрә дәресләр өйрәтеп, шәкертләр исә 
хәзрәтнең дәресенә вакытында һич соңга калмыйча хәзер булалар 
иде; бу дәресләр гыйльме-ысуле һәм Хәдисдән, Тәүзыйх, Тәлхис, 
Мишкәт һәм Тәфсире Казыйдан булалар иде. Укучылар арасында 
галимнәре һәм сүзләшергә тырышучылары, хәзрәттән рөхсәте ка-
мил һәм ишарә алып, дәресләрдә күп мөкәләмә (гарәпчә 
сөйләшеп) һәм һәркем үз белгәненчә тәкърирләр кылып (дәрес 
аңлатып), кайбер дәресләр ике-өч сәгатькә кадәр хәтта тагын да 
күбрәк вакытка сузыла иде. Бу заманнарда Эстәрлебашка гыйльме 
заһир һәм батыйн өйрәнер өчен килүчеләр элеккесеннән күбрәк 
булды. Кыргыз якларыннан, Минзәлә, Оренбург һәм Казан 
тирәләреннән һәртөрле голяма, әгьния, үмара һәм гавамнардан 
(галим, бай, җитәкче һәм гади халык арасыннан) күп кешеләр 
кайберләре гыйльме заһир һәм батыйн өйрәнер өчен, кайберләре 
дә изһару ухуввәт филләһ (Аллаһы Тәгалә юлында кардәшлек, 
якынлык күрсәтү) өчен киләләр иде... Бу заманнарда кәттә хәзрәт 
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(рәхмәтуллаһи галәйһи) вакытларыннан калган Эстәрлебаштагы 
мәчеткә җәмәгать сыймый башлады; шул сәбәптән олы бүлмәне 
1858 елда төзеделәр, эченә дүрт йөзгә якын кеше сыядыр. 1852 
елда энесе Мөхәммәдхәррас Нигъмәтуллаһ улы хәзрәтләре Боха-
раи шәрифтән сау-сәламәт әйләнеп кайтып гыйлем таратуга ке-
реште. Бу вакытлар Эстәрлебашның шөһрәт тапкан вакытларын-
нан иде. Һәр яктан Эстәрлебашка галимнәр арасыннан күп 
кешеләр килеп мөслим (мөселман) булып Эстәрлебашны мактый-
лар иде. Мәрхүм Габдессәлям һәм Габделвахид мөфти хәзрәтләре 
Эстәрлебашына берничә тапкыр килделәр диләр; мөфти Сәлим-
гәрәй Тәфкилев хәзрәтләре дә Эстәрлебашны яратучылардан бер-
се иде; Эстәрлебашында өй төзетеп, үз теләге белән килеп торыр 
иде; соңыннан өен вакыф1 итеп калдырды (Аллаһы Тәгалә кабул 
итсен). Галим һәм игътибар иясе кешеләр арасыннан Килем 
Хөсәен хәзрәт, Урманай2 Габделгазиз хәзрәт, Бикбау3 Габделгалим 
хәзрәт, Чакмак4 Габдуллаһ хәзрәт, Бәйрәкә Габделгали хәзрәт, 
Мәчти5 Әхмәдҗан хәзрәт һәм Такталачык6 шәйхе Фазлуллаһ 
хәзрәтләр (рәхмәтуллаһи галәйһим әҗмәгыйн) һәр ел Эстәрле-
башка килеп, бераз торып, гыйлем таратып һәм изһарү хуб 
филләһ кылып (Аллаһы Тәгалә юлында кардәшлек, якынлык 
күрсәтеп) китәләр иде. Эстәрлебашта шәкерт күп булганлыктан, 
Мөхәммәдхарис хәзрәт мәрхүм заманында күп мәдрәсәләр яңадан 
төзелде, таштан суханә төзелеп, өстендә Мөхәммәдхщррас хәзрәт 
өчен дәресханә төзелде. Хәлфәләрнең барысы дәрестә куәтле бул-
ганыннан һәм Мөхәммәдхарис хәзрәт Эстәрлебашта икенче имам 
өчен указ алып тарикать гыйлемен тараткач, дин һәм дөнья иң 
югары мәртәбәләргә ирешкәннән соң, Мөхәммәдхарис хәзрәт 
Хаҗ сәфәренә барырга ният иттеләр. 1859 елның 24 декаберендә 

1 Вакыф – берәр кеше тарафыннан килерен җәмәгать файдасына тоту 
өчен бирелгән мал, милек.

2 Урманай – Татарстанның Минзәлә төбәге.
3 Бикбау авылы – Татарстанның Минзәлә төбәге.
4 Чакмак – Татарстанның Мөслим төбәге.
5 Мәчти – Татарстанның Актаныш төбәге.
6 Такталачык – Татарстанның Актаныш төбәге.
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Оренбургның генерал-губернаторы тарафыннан рөхсәт, ягъни 
Хаҗ билеты бирелеп, 1860 елда Хаҗ сәфәренә чыкты. Сәфәрдә 
Шам Шәрифкә һәм Мәдинә-и Мөнәүвәрәгә барып, Хаҗ кылып, 
1860 елда сау-сәламәт кайтып җиттеләр. Билетында 3 августта 
Истанбулда, 1860 елда 11 августта Адиста (Одессада) дип языл-
ган билге күренәдер. Хәзрәт сәфәргә чыкканда озата баручы 
 дуслары һәм кайткан вакытта каршы алыр өчен килүчеләр өч 
меңнән күбрәк булды дип әйтелә. Хаҗ сәфәреннән исәнлек-
саулык белән күп китаплар алып кайтты. Хаҗдан соң Мәккә һәм 
Мәдинә тәртибенә күрә рамазан шәрифнең ахыргы ун кичендә 
тәравих намазы вакытында хәтем булып, сәхәрдән соң толуге 
фәҗердә (иртәнге намаз вакытында) хәтме «Сәхихи Бохари» (Са-
хихи Бохари исемле хәдис китабы хәтме) булып дога мәҗлесе 
була иде. Мәрхүм Мөхәммәдхарис хәзрәт ике-өч мәртәбә Казан 
ягына чакырылып кунак булып, һәм өч мәртәбә Урал өлкәсе, ягъ-
ни Җаек тарафына, беренче мәртәбә 1863 елда Глинни дигән 
җиргә Исәнбаевлар гаиләсе чакыруы белән махсус кунак булып 
барды; һәм киләсе елга шул ук Исәнбаевларның улы Габдуллаһ 
мәхдүмгә никах кылу өчен, туй мәҗлесенә барды; 1870 елда Җаек 
кальгасына Әбүбәкер белән Габбас Белоусовларга улы 
Гобәйдуллаһ мәхдүмгә кыз ярәшергә туйга барды; барганда һәм 
кайтканда юлда һәм барган җирләрдә һәр яктан галим, бай 
һәртөрле кешеләрдән торган җыелышлар булды дип сөйлиләр; бу 
елларга кадәр шул мәҗлесләрне күргән һәм сәфәрләрдә булган 
кешеләр һәр кайсылары бу вакыйганы шатлык һәм мәхәббәт 
белән зикер итәләр. 1893 елны Ялпакталга барган вакытыбызда 
казакъ картларыннан бер карт мәрхүм Мөхәммәдхарис хәзрәтләре 
бу якларга килгән вакытларында мәҗлесләрендә булган бер ка-
закъ карты безгә: «Балалар Локман Хәким1 мең ел яшәде дип 
әйтәләр, әмма ки ул мең ел тормаган икән, һәр мәҗлесенә карап 
кайберен бер елга, кайберен биш елга хисап итеп мең яшь шуның 
белән хисап иткән икән, әмма ки сезнең бу Мөхәммәдхарис 
хәзрәтнең мәҗлесенә катнашырга мөмкинчелегез булды, сез мең 

1 Локман Хәким – Коръәни Кәримдә телгә алынган шәхес.
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яшәдегез, гафил булмагыз, ганимәт (бәхетле кеше икәнегезне) бе-
легез», – дип әйтә иде. Мөхәммәдхарис хәзрәт галим, гамил (гый-
леме белән гамәл итүче), тәкъва, матур һәм килешле итеп аңлатып 
сөйләүгә оста, гүзәл холык иясе һәм гаять тә юмарт булып, яхшы-
лыклары һәртөрле кешегә берүк тигез иде, йортында һәрвакыт 
ничәмә кешеләр кунак булып, кайбер көннәрдә йөзләп кеше 
дәстәрханындан сыйландылар. Бу юмартлыгыннан башка, гыйль-
ме тыйбтан (медицина) насыйбы булганыннан ничәмә авырулар-
ны дәва итеп, киемсезләргә кием биреп, утарханә дигән урында 
кырыкка якын ятимнәр һәм фәкыйрьләр өчен фәкыйрьханә тотып, 
ничәмә еллар аларны туйдырып асрады. Бер ачлык елны тирә-
якта иген һәм бәрәкәт булмавыннан ачлык белән интеккән халык-
ка бер елда өч мең пот кадәр ашлык таратты диләр. Хәзрәтнең 
шөһрәте, һәркемгә булган яхшылыгы һәм дәүләткә каршы 
мәхәббәте мәэмүрләргә (чиновникларга) мәгълүм булып, бөек 
падишаһ хәзрәтләренә җитешеп, император Александр әс-сани 
(икенче) хәзрәтләре 1869 елның 16 августында биргән әмере 
белән тарханлык дәрәҗәсенә иреште. Тархан Мөхәммәдхарис 
хәзрәтнең Эстәрлебаштагы биналары арасыннан истәлек итеп 
кешеләр һәм хайваннар өчен, ак таштан юнып, гөмбәз белән 
эшләнгән зур таш күпере бар. Тархан Мөхәммәдхарис хәзрәт 
гыйльме, хильме һәм юмартлыгы белән һәркемнең игътибарына 
лаек булып, үз заманында әмри билмәгъруф вән-нәһи ганил-
мүнкәрләрдә (Аллаһы Тәгаләнең кушканнарын үтәп, тыйганна-
рыннан тыелуда) сүзе һәр кешегә үтә иде: заманының мәэмүрләре 
(чиновниклары) кайбер старшиналарны хәзрәт янына әдәп алыр 
өчен җибәрәләр иде. 1869 елда Оренбург якларында сәхрә казакъ-
лары арасында талаш һәм тынычсызлыклар мәйданга килгәндә, 
Оренбургның генерал-губернаторы Крыжановский тархан 
Мөхәммәдхарис хәзрәтне чакырып: «Сезләрне сүзе үтүче кеше 
дип ишетәбез, казакъларга мәслихәт итеп араларында үтерешү 
булмасын», – дип һәм тынычлык эчендә яшәүләре өчен өндәп 
кәгазь язуын үтенүе буенча, шул 1869 елның 23 хәмәлендә1 ка-

1 22 марттан 22 апрельгә кадәр вакыт арасы.
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закъларга нәсыйхәт язды; һәм шул нәсыйхәт буенча казакълар ты-
нычсызлыкны ташлап, иминлеккә ирештеләр. Эстәрлебашта шул 
кәгазьнең нөсхәсе бар, имзасы һәм пичәте бар; нөсхәсендә күбрәк 
Ислам дине һәм милләт куәтләндерү өчен тынычлык кирәк дигән 
сүзләр язылган. Мәрхүм тархан Мөхәммәдхарис хәзрәт хәзерге 
дөньядан хәбәрдар кеше булып, фәннәр өйрәнергә һәм телләр 
белергә зарур һәм кирәк дип әйтә иде диләр. Мәрхүм тархан 
Мөхәммәдхарис хәзрәтнең (рәхмәтуллаһи галәйһи) тырышлыгы 
һәм максаты изһару үлфәт (Аллаһы Тәгалә юлында кардәшлек, 
якынлык күрсәтү), вәгазь һәм нәсыйхәт иде; гаять галим, тәкъва 
һәм шәйхе камил булып, Бохараи Шәрифтәге мәүләнэ шәйх Нияз-
колый әт-Төркмәни хәзрәтләренең хәлифәсе иде; 1870 елның 
икенче нояберендә һиҗрия белән 1286 елда шәгъбан шәрифтә 
сәнәи камәрия (ай елы) белән алтмыш өч яшендә фани дөньядан 
мәңгелек дөньяга күчтеләр (рәхмәтуллаһи рәхмәтән вәсигатән); 
җеназасендә өч меңнән артык кеше булды һәм вафатыннан соң 
берникадәр мәрсияләр (кеше вафат булганнан соң, аны мактап яз-
ган шигырь, мөнәҗәтләр) язылды.

Мәрхүм тархан Мөхәммәдхарис хәзрәттән (рәхмәтуллаһи 
галәйһи) соң Эстәрлебашта мәчет һәм мәдрәсәгә рәис булып 
Мөхәммәдхәррас хәзрәт Нигъмәтуллаһ улы (рәхмәтуллаһи 
галәйһи) калды. Мөхәммәдхәррас хәзрәт 1814 елда дөньяга килеп, 
1844 елда Бохараи шәрифкә китте. 1856 елда Бохараи шәрифтән 
сау-сәламәт кайтып, имам булып тәгълим һәм дәрес бирү белән 
шөгыльләнде, 1870 елда Эстәрлебашта хәлифә булды. Ләкин 
авыруы аркасында йортыннан еш чыга алмады. 1871 елның 
30 ноябрендә илле җиде яшендә фани дөньядан мәңгелек дөньяга 
күчте. Мәрхүм гыйлеме белән гамәл итүче һәм шәйхе камил иде 
(рәхмәтуллаһи галәйһи васигатән).

Мәрхүм тархан Мөхәммәдхарис хәзрәттән соң урынына улы 
Габдуллаһ мәхдүм имам булды. Мөхәммәдхәррас хәзрәттән соң 
урынына улы Латыйфуллаһ мәхдүм имам булды. Латыйфуллаһ 
мәхдүм 1878 елның август аенда вафат булды (иннә лилләһи 
һәм иннә иләйһи раҗигун). Латыйфуллаһ мәхдүмнән соң уры-
нына тархан Мөхәммәдхарис хәзрәтнең икенче улы Гобәйдуллаһ 
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мәхдүм имам куелды; бу елларда Эстәрледә ахунд һәм мөдәррис 
Гобәйдуллаһ хәзрәт булып, мәдрәсәләрдә дәрес бирүче 
хәлфәләрнең өстендә рәис һәм мөдир иде. Эстәрлебашта мәрхүм 
тархан Мөхәммәдхәррас хәзрәттән соң Эстәрлебашның шәйхе 
булып калган кеше шәйх Зәйнуллаһ Хосраушир улы иде. (Бамир 
хәлфә исеме белән данлыклы) Зәйнуллаһ хәзрәт хәлифә Ниязко-
лый әт-Төркмәни хәзрәтнең хәлифәләреннән булган Эстәрлетамак 
Шәрәфетдин1 хәзрәтнең Чиләбе якларындагы хәлифәсе Габдел-
хакны мәрхүм хәзрәттән камиллек, рөхсәт һәм иҗазәт алып, 
шәйхлеккә ишарәләре булганыннан Эстәрлебаш шәйхе булдылар. 
Әмир хәзрәт 1810 елларда дөньяга килде, 1827 елда Өфе өязе 
Арслан авылыннан Эстәрлебашына шәкерт булып килеп, гый-
лем алып, мәдрәсәдә торып, тәсаувыф әһеле булып, хәзрәтләрнең 
хезмәтендә җитешеп әдәп өйрәнеп, һәрвакыт йортта һәм сәфәрдә 
булган вакытларында көндез һәм төнлә һәр өч хәзрәт заманында 
яннарында булып, гүзәл холык һәм тәкъвалык белән камиллеккә 
иреште. Мөхәммәдхарис хәзрәтнең хәлфәләре Мөхәммәдхафиз 
һәм Мөхәммәдьяр хәлфәләр үз заманында вафат булдылар һәм 
күбесе авылларында имам һәм мөдәррис иделәр. 1875 еллар-
да мәрхүм тархан Мөхәммәдхарис хәзрәтнең (рәхмәтуллаһи 
галәйһи) заманыннан калган хәлфәләрнең иң мәшһүрләреннән 
берсе Габдуллаһ хәлфә бине Нигъмәтуллаһ (Хаҗи Хәлфә исе-
ме белән данлыклы) (Сарапул өязе Буби авылыннан) 1864 ел-
лар чамасында Эстәрлебашка Казаннан, Мөхәммәдкәрим хәзрәт 
мәрхүмнең (рәхмәтуллаһи галәйһи) мәдрәсәсенә килеп гыйлем 
һәм фәннәр өйрәнгән иде. Эстәрлебашта һәр гыйлемлеккә көч са-
рыф итеп, хосуси буларак фикыһ һәм әл-осуль гыйлеменә сәләтле 
иде; 1880 елларда Эстәрлебашның иң галим кешеләреннән 
берсе булып санала иде. Мәрхүм тархан Мөхәммәдхәррас 
хәзрәт заманыннан соң Эстәрлебашның күпчелек шәкерт һәм 
мәхдүмнәре Гобәйдуллаһ, Латыйфуллаһ, Хәбибуллаһ һәм башка-

1 Шәрәфетдин бине Зәйнетдин әл-Эстәрлетамакый. Казанда, Бохарада 
һәм Эстәрлетамакта уку-укыту эшендә, шәехлектә һәм башка очракларда 
мулла Нигъмәтуллаһ белән бергәләп эш иткән. 1262 (1845) елның шәгъбан 
аенда, җитмеш җиде яшендә Эстәрлетамак шәһәрендә вафат була.
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лар һәркайсылары Габдуллаһ хаҗи хәлфә мәрхүмнең шәкертләре 
иделәр. Габдуллаһ хаҗи хәлфә егерме елга якын Эстәрлебашта 
камил тырышлык белән дәрес биреп тәгълим итте. 1883 елда 
рамазан шәриф гаетеннән соң август аенда Хаҗ сәфәренә ки-
теп шул ук елны сау-сәламәт Хаҗ кылып, Хаҗдан соң авырып 
Мәдинәи Мөнәүвәрәгә килеп авыруы артып, гашура1 көн 1883 
елның 2 ноябрендә фани дөньядан мәңгелек дөньяга күчте; 
кабер шәрифе Мәдинәи Мөнәүвәрәдәдер. Мәрхүм галим, га-
мил, тәкъва һәм гыйлем хезмәтчесе кеше иде (рәхмәтуллаһи 
галәйһи васигатән). Мәрхүм тархан Мөхәммәдхарис хәзрәтнең 
(рәхмәтуллаһи галәйһи) 5 нче улы Габделмәҗид мәхдүм иде, 
яшь чагыннан Минзәлә өязе Чакмак авылында булган Габдуллаһ 
хәзрәт мәдрә сәсендә шәкерт булып гыйлем өйрәнеп, бөтен 
Чакмак авылы тирә-ягында мәхәббәт хасил итеп, 1886 елда 
хәзрәтләренең фатихасы белән Бохараи шәрифкэ барып гый-
лем һәм фәннәр өйрә нергә тотынды; 1890 елда Эстәрлебашның 
ихласлы мөридлә реннән (ишан шәкерте) һәм Илек шәһәренең 
игътибарга лаеклы яхшы сәүдәгәрләреннән булган Гобәйдуллаһ 
хаҗи исемле кеше Габделмәҗид мәхдүмгә мәхәббәт күрсәтеп 
хәраҗат (чыгымнар, акча) җибәреп, Бохараи шәрифтән кай-
тарып аңа кызын бирде һәм июнь аенда никах, зөфаф һәм туй 
мәҗлесләре үткәрде; җәй айларын Илек һәм Эстәрлебаш арасын-
да үткәреп, көз килгәч, Бохараи шәрифкә гыйлем һәм фәннәрен 
камилләштерер өчен сәфәргә чыкты; 1892 елда Эстәрлебашка 
кайтып, гыйлем һәм фәннәр укытуга кереште. Габделмәҗид 
мәхдүм дәрескә һәм тәкъриргә сәләтле һәм эшендә тырыш 
адәм булганы өчен, дәресләр башлаганда шәкертләрнең бары-
сы бик сөенделәр. 1893 елның 10 мартында Хаҗ сәфәренә кит-
те; Хаҗдан Мәдинәи-Мөнәүвәрәгә барып, энесе Габделкадыйр 
мәхдүм белән очрашып, Хаҗ тәмамыннан соң ваба авыруы 
белән фәкать ун сәгать авырып, 1893 елның 12 зөлхиҗҗәсендә 
(14 июнендә) егерме алты яшендә вафат булды; кабере Мәккәи-
Мөкәррәмәдә Җәннәти Мөгаллә исемле зираттадыр. Мәрхүм 

1 Гашура көне – мөхәррәм аеның унынчы көне.
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хаҗи Габделмәҗид мәхдүм гаять фазыйл, галим, юмарт һәм 
һәркемгә мәхәббәтле бер зат иде, гомерен гыйлем юлына са-
рыф итте. Аллаһы Тәгалә аз гомеренә күп саваплар бирсен 
(рәхмәтуллаһи галәйһи рәхмәтән васигатән).

Мәрхүм Мөхәммәдхарис хәзрәтнең өченче улы Хәбибуллаһ 
хәзрәт мәхдүм 1856 елда дөньяга килде; яшь вакытларында 
Эстәр лебашында Габдуллаһ хаҗи хәлфәдән дәрес алып, 1872 елда 
Чакмак Габдуллаһ хәзрәт мәдрәсәсенә китте. 1872 елдан 1878 елга 
кадәр Чакмакта гакаидтән кайбер шәкертләргә дәрес укытып, шул 
1878 елда Бохараи шәрифкә китте. Бохараи шәрифтә ике яки өч ел 
торып, гыйлем һәм фәннәрне камилләштергәннән соң, Үргәнечтә 
мәрхүм шәйх Ниязколый әт-Төркмәни хәзрәтнең хәлифәсе булган 
мәрхүм шәйх Мөхәммәдшәриф әл-Үргәнчи ән-Нугай хәзрәтнең 
улы һәм хәлифәсе булган Мөхәммәдзакир хәзрәткә яран (дус, 
мөрид) булып изен һәм рөхсәт алып, 1884 елның 24 августында 
сау-сәламәт Бохараи шәрифтән Эстәрлебашка кайтты, һәм шул 
ук елның ноябрь аенда Тәфсире Казыйдан дәрес бирә башла-
ды. Дәреснең башында «Хайрукүм мән тәгалләмәл Куръәнә вә 
галләмәһү» (Сезнең иң хәерлегез Коръәнне өйрәнеп, башкалар-
га өйрәткәнегездер) хәдисе шәрифен укып «Амин шулай бул-
са иде» дип, нотыклар әйтеп, догалар үтенеп, Бохараи шәриф 
тәртибе буенча ифтитах (кереш) мәҗлесе ясап дәрес башлар иде. 
Хәбибуллаһ мәхдүм хәзрәт Эстәрлебашта 1884 елдан башлап 
1893 елга кадәр тәфсир, хәдис, осуль һәм фикыһтан, нәхү һәм 
кәләмнән чын тырышлык белән, мәшәкать һәм кәсеб итүне таш-
лап, ун ел кадәр дәрес бирде. 93 елларда инспектор тарафыннан 
мәнегь (тыю) кәгазе килү сәбәбе белән, бер вакытлар дәрес укы-
туыннан туктап торса да, 95 елларда министр тарафыннан рөхсәт 
алып, яңадан дәрес укытырга кереште. Хәбибуллаһ мәхдүм 
хәзрәт галим, фазыйл һәм батыр сүзле кеше иде. Үргәнечтә 
шәйх Мөхәммәдзакир хәзрәт Мөхәммәдшәриф улы тарафыннан 
кешеләрне тарикатькә өндәү һәм иршад әмере бирелгән булса да, 
ачык итеп яран (дуслар, мөрид) тәрбияләү белән шөгыльләнмәде. 
«Башта заһир гыйлем кирәк: батыйн гыйлем, заһир гыйлем 
чилә генә тамчы-тамчы салган суыбыздыр, әүвәл чиләк таза 
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 булсын, чиләк таза булмаса, тамчылап тамган су пычранып то-
рыр һәм файдасы да булмас; башта чиләк таза булсын, соңыннан 
иншаллаһ су булыр», – дип мисал китерә иде. Хәбибуллаһ мәхдүм 
хәзрәт амири бил-мәгъруф (кушканнарны үтәүче) һәм сахибул-
гайрәт (тырышлык иясе) булып, Эстәрлебашта гыйлем таратып, 
1897 елның 20 гыйнварында кырык бер яшендә вафат булды 
(рәхмәтуллаһи галәйһи рәхмәтән васигатән).

Тархан Мөхәммәдхарис хәзрәтнең (рәхмәтуллаһи галәйһи) би-
шенче улы Габделкадыйр мәхдүм (1866 елда дөньяга килде) баш-
та Эстәрлебаш мәдрәсәсендә торып, соңыннан 1889 елда Хаҗга 
барып, Хаҗдан соң Мәдинәи-Мөнәүвәрәдә гыйлем алып һәм тас-
хихи кыйраәт итеп (Коръән укуын гүзәлләштереп), ике мәртәбә 
Хаҗ кылганнан соң, 1893 елның 10 октябрендә сау-сәламәт 
Эстәрлебашка кайтты; хәзерге вакытта да Эстәрлебаштагы 
шәкерт ләргә Коръәнне дөрес итеп укуны өйрәтеп һәм мәдрәсәнең 
мөдире булып торадыр.

Эстәрлебашта гыйлем алып бу заманнарда исемнәре офык-
ка таралган галим һәм голямалардан сау-сәламәт булып гый-
лем бирү белән шөгыльләнүче, мәчетләрдә имам булып торучы, 
вәгазь һәм нәсыйхәт итүчеләрнең мәшһүр һәм игътибарга лаек 
булганнарыннан кайберләре: Бәйрәкәдә Габделгали хәзрәт, Ял-
пакталда Габдуллаһ ахунд, Җаек кальгасында Габделсалих ахунд, 
Әстерханда Габделфәрид ахунд, Күкчәтауда Мөхәммәдсадыйк 
мулла, Нижний Новгородта, ягъни Мәкәриәдә Сәмәрканд 
ахунд, Симипалада Мөхәммәдхәлим ахунд, Каргалы шәһәрендә 
Хәйруллаһ мәхдүмнәр һәрбере – Эстәрлебашта заманында шәкерт 
булган затлардыр.

Эстәрлебашында хәзерге көннәрдә элеккегечә һаман унал-
ты мәдрәсә булып, һәр ел тәгъмирләре (ремонт) һәм тәрбияләре 
күренеп тора; ундүрт хәлфә Гобәйдуллаһ ахунд хәзрәт 
Мөхәммәдхарис улының (рәхмәтуллаһи галәйһи) карамагын-
да шәкерт укыталар, һәр фәннән дәресләр укыла; шәкертләрнең 
саны элеккегедән төшкәне юк. 1897 елдагы гомуми санау буенча 
Эстәрлебаш мәдрәсәсендә кунучы шәкертләр биш йөз җитмеш 
кеше дип язылды. Гомуми санаудан соң кырыклап шәкерт та-
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гын мәдрәсәгә гыйлем алыр өчен килгәннәр; мәдрәсәдә кырык-
ка якын яшәмичә килеп-китеп укучы шәкертләр дә бар; шул хи-
сап белән Эстәрлебашта барысы алты йөз утызга кадәр шәкерт 
дәрес һәм тәгълим алып дин өйрәнү тырышлыгы эчендәдер. 
Эстәрлебашының яхшы якларыннан берсе: кыш көннәрендә 
мәчеттә, җәмәгать белән укылган намазларның күбесендә, бер 
имам артында меңгә кадәр җәмәгать җыелып намазлар үтәлә, бу 
Аллаһның рәхмәте һәм догаларның бәрәкәте беләндер мөгаен. 
Мәрхүм тархан Мөхәммәдхарис хәзрәтнең дүрт улының һәрбере 
Эстәрлебаш мәдрәсәләренең тәгъмир (ремонт) һәм тәртип 
(тәртип эчендә тоту) һәм тәрбияләре өчен тырышлык белән то-
ралар. Аллаһы Тәгалә гыйлемгә иң югары мәртәбәләргә чыгарга, 
галимләргә һәм гыйлем өйрәнергә теләүчеләргә тәүфикъ һидаять 
бирсәң иде; падишаһыбыз император бөек Николай Алексан-
дрович хәзрәтләренә озын гомерләр биреп, мөселманнарга кар-
шы миһербан һәм шәфкатьләрне күбәйтеп, ризыкларыбызга 
бәрәкәт бирсәң иде, һәрвакыт гыйлем өйрәнеп, галимләргә игъ-
тибар биреп, гыйлемне мактау вә гыйлемлек юлында булып; 
үзеңнең катыңда кабул булган гыйбадәтләр белән сөенеч эчендә 
гомеребезне кичерсәк иде; изге, салих колларныңны телгә алган 
мәҗлесләрдә, иңе-чиге булмаган рәхмәтеңне өстебезгә файдалы 
яңгырлар кебек яудырып, изге, салих затларыңа кавышырга на-
сыйп итсәң иде, дип һәр укучыдан ихласлы дога итү һәм фатиха 
укуларын үтенәм. Амин.



ОПИСАНИЕ ДЕРЕВНИ СТЕРЛИБАША  
И СТЕРЛИБАШЕВСКОГО МЕДРЕСЕ  

действительного члена Уфимского губернского 
статистического комитета, магзума  

Шакира Харисовича Тукаева1

На юг от губернского города Уфы, приблизительно в 150 верст, 
на запад от уездного города Стерлитамака в 55 верстах и от стан-
ции Уфимской железной дороги Шафрановой к востоку в 70 вер-

1 По сведениям, ранее полученным сотрудниками Института В. Усма-
новым, Н. Насибуллиной от военного инженера-конструктора Мунасипова 
Халима Абдулмазитовича (1931–2013), во времена разрушения мечетей, за-
крытия медресе в советские годы Мухаметшакир хазрат успел передать семье 
Мунасиповых ряд книг и документов, среди которых была рукопись «Опи-
сание деревни Стерлибашево и Стерлибашевского медресе действительного 
члена Уфимского губернского статистического комитета, магзума Шакира Ха-
рисовича Тукаева». Далее этот труд, вместе с некоторыми редкими книгами, 
был передан в распоряжение свата Х. Мунасипова Абдулбария Мухаметха-
физовича Ганиева, проживающего в Уфе. Год передачи рукописи точно неиз-
вестен, предположительно 1960–1970-е годы. Позже эта рукопись, написанная 
на русском языке на кириллице в 1890 году передана на хранение в Фонд 
рукописей Государственной книжной палаты Республики Башкортостан. Труд 
М. Тукаева нашел отражение в трудах ученого Ш.Н. Исянгулова. 

Для этого сборника труд «Описание деревни Стерлибашево и Стер-
либашевского медресе действительного члена Уфимского губернского 
статистического комитета, магзума Шакира Харисовича Тукаева» взят из 
первоисточника и с комментариями отдельных мест предоставляется вни-
манию читателей. Источник: Тукаев Ш.Х. Описание деревни Стерлибаша и 
Стерлибашевского медресе действительного члена Уфимского губернского 
статистического комитета, магзума Шакира Харисовича Тукаева Описание 
деревни Стерлибаша и Стерлибашевского медресе. 1890 г. Государственная 
книжная палата РБ. Рукописный фонд. Папка № 6. Рукопись. Без пагинации.
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стах, приблизительно под 53°24' северной широты и 73º5' восточ-
ной долготы находится дер. Стерлибаш. Она получила свое назва-
ние по своему местоположению «Стерли» и «баш» (голова – исток, 
начало), будучи расположена по обеим сторонам реки Стерли неда-
леко от ее истока; правая часть селения меньше, на ровном месте, а 
левая половина расположена отчасти на равнине, и большая часть 
на южном склоне горы, которая защищает Стерлибаш от северных 
ветров. Река Стерли ведет свое начало из болотистого места, из-
вестного под названием Стерли, на расстоянии от деревни около 
5 верст. С версту она течет маленьким ключом, верстах на 4-х от 
деревни, ниже горы Акчагула, с правой стороны сливается с ма-
леньким светловодным ключом, текущим по каменистой местности 
Чияли-тубе. В 2 верстах ниже Стерли с правой стороны впадает 
в нее другой ключ Умартале-елга и немного ниже –третий ключ 
Карамалы -елга. После слияния этих ключей река уже под названи-
ем Стерли течет по направлению к СВ1 и впадает в Ашкадар при 
слиянии его с Белой в 4 верстах ниже города Стерлитамака [1].

По Стерли на полуверсте ниже дер. Стерлибаша в местности 
Саз (болото) находится два серных источника, из которых мест-
ные жители берут воду для умывания, особенно весною, когда эта 
вода, как говорят жители, целебнее, чем в другое время года. Осо-
бенно вода полезна для умывания от чесотки.

С северной стороны Стерлибаша, как было выше сказано, воз-
вышаются невысокие, но красивые горы, которые издали, пред-
ставляются как бы волны и имеют по частям несколько названий: 
Кладбищенская, Чишма-баш-тау, Кум-тау, Кызыл-тау, Бикмет-тау, 
где добываются: дикий камень и хороший песок и глина, годные 
для выделки кирпичей.

К югу от Стерлибаша, где берет свое начало река Стерли, име-
ется лесу 480 десят., принадлежащий башкирам Стерлибашев-
ского общества2, но к сожалению, беспощадно вырубленный, за 

1 СВ – северо-восток. 
2 Башкиры-припущенники Стерлибашевского общества – это записав-

шиеся в башкирское сословие этнические татары. Здесь и далее по тексту 
термин «башкиры» или «башкиры-припущенники» следует понимать только 
как сословие. 
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исключением маленького участка, оставленного для отапливания 
мечети и домов лиц духовного звания; этот участок во времена 
Хаджи Хазрета Тархана1 служил пчельником и от этого и в на-
стоя щее время называется пчельником Хазрета. На месте быв-
шего леса в настоящее время имеются только кустарники, между 
которыми преобладает орешник, где в иные годы собирают до-
вольно много орехов, как было, например, в 1878 и 1888 годах. 
Орехи продаются жителями дешево 60–55 коп. за пуд и даже де-
шевле; но тем не менее однакож, некоторые жители зарабатывают 
на этом до 50 руб. в лето. В Стерлибашевском лесу годами бывает 
и малина, из которой местные женщины самым простым образом 
приготовляют пастилу, в зимнее время она ценится довольно до-
рого, по 50 и 60 коп. фунт, но приготовление ее бывает в ничтож-
ном количестве [2].

Из других ягод родится здесь рябина, которую жители вовсе 
не пользуются. Изредка бывает изобилие черемухи, которая соби-
рается жителями и употребляется ими в пищу, а многие ее сушат 
на зиму, когда черемуху продают на базарах ценою по рублю пуд. 
В местных лесах калина родится почти ежегодно; она собирается 
и употребляется в пищу в различных видах, а излишек продают 
на базарах по 30 коп. за пуд. Почти каждое семейство припасает 
калины на зиму, и подвешивают ее на чердаках, где и сохраня-
ется в продолжение зимы. Из ягод на полях Стерлибаша бывают 
земляника и костяника, которые родятся довольно обильно и со-
бираются жителями для местного употребления. В садах поспева-
ют ягоды и груши, довольно хорошего качества. Посаженные лет 
50–60 тому назад березы имеют в диаметре вершк. 5 – 6,5. Есть 
и липовые деревья, которым насчитывают около 70 лет и сохра-
нились они до сего времени без всяких повреждений и каждое 
лето цветут очень хорошо. Яблони, которые были посажены еще 
при Катта-Хазрете2, около 60 лет тому назад, и в настоящее время 

1 Хаджи Хазрет Тархан – Мухаметхарис Тукаев сын Нигматуллы (отец 
Шакира Тукаева). 

2 Катта-Хазрет – Нигматулла Тукаев сын Биктимира (дед Шакира  Тукаева).
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дают довольно хорошие яблоки. Своею величиною обращает на 
себя внимание ива, которая, как говорят, существует около 70 лет. 
Сосны, которые более 50 лет тому назад, были привезены из-за 
Белой, служат неувядающею зеленью украшением сада.

Климат Стерлибаша вообще сухой. Лето бывает жаркое. Зи-
мою бывают северные холодные ветра. Вообще климат Стерли-
баша очень здоровый, никаких местных болезней не существует. 
Вблизи Стерлибаша больших болот нет. По берегам Стерли ни 
болот, ни озер нет.

Дер. Стерлибаш расположена, как было сказано выше, по 
обеим сторонам Стерли, занимает пространство около 10 деся-
тин [3]. Улицы неправильные, кривые, больших улиц, пересека-
ющих деревню по течению Стерли, две. Главная разрезающая 
дер. Стерлибаш имеет ширины около 10 сажень, но неправиль-
ная – кривая; всех переулков 7, которые пересекают главную под 
разными углами. На некоторых частях, около центра построены 
каменные тро туары, хотя узкие, но довольно хорошие для де-
ревни, для чего материалом служит дикий камень, добываемый 
около Стерлибаша. Берега речки Стерли в дер. Стерлибашевой 
высокие, неудобные для переезда, и потому построен в 1870 году 
каменный мост покойным Тарханом1. Мост через Стерли пере-
кинут аркой, сохранившейся до сего времени без всякой порчи. 
Работа произведена местными каменщиками, материалы добыты 
на месте. Главная часть большой улицы, около центра, в случае 
надобности, освещается.

Расположение построек в дер. Стерлибаш неправильное, 
никакие формальности плана не соблюдены; впрочем, для него 
специального плана не имеется. Большая часть домов окнами 
в ограду и внутри усадьбы, так что с окнами на улицу очень мало 
домов. Домов в Стерлибашевой 279, которые по большей части 
выстроены из черного леса; из соснового очень немного; крытых 

1 Тархан – Мухаметхарис Нигаметуллин (Тукаев), по архивному 
источнику, имам-хатыпом и мударрисом Стерлибашевской мечети стал 
по указу Оренбургского губернского правления за № 14816 от 20 октября 
1845 г. См.: ЦГИА РБ. Ф. И-295. Оп. 10. Д. 66. Л. 106.
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тесом около 50, остальные лубком и соломой. Дома разделяются 
на две категории: вакуфные и местных жителей, в число которых 
входят и дома духовных лиц. Принадлежащих вакуфу 30, крытых 
тесом 10, лубком 15, а остальные 5 соломой.

Всех медресе 16, из них одно крыто железом, крашенным 
в зеленый цвет, остальные все крыты тесом, из них с крашены-
ми крышами 6, все на каменных фундаментах. Выстроены из со-
снового леса. Духовным лицам [4] принадлежат 5 домов, крытых 
тесом, один лубком; все выстроены из соснового леса на фунда-
ментах. Принадлежащих местным жителям башкирам 125; они по 
большей части выстроены из черного леса; из них крытых тесом 
6, лубком 45, остальные соломой; кроме упомянутых домов жи-
вут еще в мазанках, которых около 15. Построек из воздушного 
кирпича в дер. Стерлибашевой теплых, в которых живут сами хо-
зяева, около 10, холодных немного. Все воздушные  постройки – 
 работа местных мастеров. Государственным крестьянам при-
надлежит 28 домов, которые выстроены из черного лесу, из со-
снового только один, который крыт тесом, лубком 5, остальные 
соломой, землянка одна, мазанок две.

Принадлежащих посторонним, проживающим в Стерлибаше-
вой, мещанам Стерлитамакским, Оренбургским и Сеитовского 
посада Оренбургского уезда 12 домов; выстроенных из сосново-
го лесу и крытых тесом 2, лубком 5, остальные соломой. Лицам 
разного звания – 15, из которых сосновых 3, остальные черного 
лесу; крытых тесом 5, лубком 5, остальные соломой.

Дома, принадлежащие местным крестьянам, башкирам и не-
которым посторонним лицам состоят из одной комнаты, а неко-
торые и с перегородками. У лиц духовных, некоторых мещан и у 
немногих других дома состоят из 2 – 3 комнат. Согреваются дома 
преимущественно русским печами, но у немногих, более зажи-
точных, голландками. Домохозяев, имеющих холодные постройки 
очень мало; для скота хлева плетневые; которые по большей ча-
сти летом отапливаются, а на зиму, осенью плетут новые.

Мечеть Стерлибаша отличается своею величиною [5], устрой-
ством красочная. Она выстроена в 1814 году при имаме мударисе 



Милли-мәдәни мирасыбыз: Башкортстан татарлары. Стәрлебаш30
Нигматулле Биктимировиче Тукаеве, который считается основа-
телем – бакием мечети и о котором будет сообщено ниже. Она 
состоит из 7 комнат, печей 6, изразцовых 2 и голландских 4, на-
ружных дверей 5, окон во всех комнатах 29, из них в первой ком-
нате 8, во второй 5, в третьей 6, в четвертой 2, в пятой 2, в шестой 
1 и в седьмой 5. Передняя комната выстроена куполом восьми-
гранной формы. Она выстроена из соснового лесу на каменном 
фундаменте; как снаружи, так и внутри обшита. Наружные об-
шивки крашены в белый цвет с зелеными полосами, внутренние – 
в первой комнате белого, в остальных комнатах голубого цвета. 
Мечеть окружена хорошим забором на каменных подзаборниках 
и садиком; деревья в садике растут очень хорошо, так как посто-
янно поливаются нарочно проведенным водопроводом.

Относительно водоснабжения Стерлибаш замечателен искус-
ственным водопроводом, который устроен в 1835 году при Катта 
Хазрете Нигматулле Биктимировиче Тукаеве, исправлен местны-
ми мастерами последний раз в 1878 году. Водопровод проложен 
из ключа, лежащего на нижней стороне дер. Стерлибаша, выте-
кающего из-под горы Чишма-тау, на значительной высоте над 
уровнем реки Стерли. Водопровод основан по системе гидро-
статики, и вода доставляется без всяких механических приспо-
соблений, без давления и качки. Для провода трубы сделаны из 
сосновых бревен. Водопровод оканчивается у медресе на дворе 
его, где имеется особый бассейн, до этого места он разделяется 
на несколько проводов в дома Тукаевых и Файзуллина [6]. Из это-
го провода берет воды большая часть жителей дер. Стерлибаша, 
прочие берут из Стерли, а некоторые из колодцев.

В дер. Стерлибашевой имеется несколько садов, из которых 
более внимания обращает на себя сад Хаджи – Хазрета Тарха-
на, который устроен из сада, оставшегося после Катта Хазрета. 
В саду имеется различных пород деревья фруктовые и не фрук-
товые. Сады поливаются фонтанами из вышеупомянутого водо-
провода. Кроме садов при многих домах имеются полисадики, 
засаженные местными деревьями, среди которых встречаются и 
яблони, но по большей части не плодовые.
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Земля Стерлибаша граничит с севера с землею поручика Про-

звецкого, которому она была Высочайше пожалована после ми-
нувшей Русско-турецкой войны; с запада с участком генерала 
Мердера; с юга частью с землею башкир вотчинников Иличек- 
Темировой тюбы Тяльтем Юрматынской волости, частью с гене-
ральною межею вотчинников Азнаево-Татегачевой тюбы; с юго-
востока с землею дер. Халикеевой; с северо-востока с землею ду-
шевого надела башкир вотчинников дер. Максютовой.

Земля в вышеописанных границах представляет пространство 
в 2805 десятин, из которых 2205 десятин принадлежит башкирам-
припущенникам, а остальные 600 десятин выданы из казны кре-
стьянам под выкуп.

Почва черноземная, толщиною в 1 – 2 четверти аршина, 
удобная для всякого рода хлебов. Поля значительно холмисто-
образны, луговых низменных мест очень мало. Гористых мест, 
 неспособных к возделыванию, немного. Болотистых недоступных 
мест, лежащих без пользы, нет.

Жителями засевается разного рода хлеба ежегодно около 
500 десятин; сплошь рожь, но преимущественно яровые [7]: про-
со, овес, пшеницу, ячмень и в незначительном количестве гречи-
ху. Земля вообще старая, мест годных под пшеницу очень мало. 
Местного хлеба даже не достает для домашнего употребления, и 
жители покупают в дер. Стерлибашевой на базаре, куда привозят 
из ближайших селений, преимущественно мордовских.

Огородничеством и бакчиводством жители дер. Стерлибаша 
не занимаются, и даже для домашнего употребления покупают 
на базаре.

Скотоводство не развито, по причине малоземелья; скота дер-
жат только для домашнего употребления. Обработка земли про-
изводится на лошадях, так что лиц, имеющих плужных быков, 
в дер. Стерлибашевой не имеется. Вследствие минувших неуро-
жайных годов число голов всякой породы скота уменьшилось на-
половину. В настоящее время (1890 г.) насчитывается лошадей 
275 голов, коров 350, овец около 500, коз около 200 и разной мел-
кой птицы 1500 голов.
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Небольшая часть жителей занимается отхожим промыслом. 

Стерлибашевцы уезжают преимущественно в Оренбургскую губер-
нию на сенокос и на жнитву. В некоторых годах, когда бывает хоро-
ший урожай хлебов и трав, рабочие зарабатывают по 60 –70 руб. на 
семейство в 3 или 4 человека и этим способом покрывают домаш-
ние расходы, причитающиеся с них повинности. В настоящее вре-
мя, к сожалению, вследствие неурожаев хлебов, Стерлибашевцы 
не могут зарабатывать и половины той суммы, какую зарабатывали 
раньше. Такие лица, занимавшиеся отхожими работами, находятся 
теперь в крайне затруднительном положении; они не имеют ни за-
работков, ни средств к посеву хлебов и ни скотины и так очутились 
в весьма жалком положении. Не имея для пропитания семейства 
средств, они с зимы забирают [8] вперед работы на сенокос и на 
жнитву, по очень дешевым ценам; так например, по 2 руб. и 2 руб. 
50 коп. за жнитву сотенной десятины и на харчи около одного рубля.

Ремесленников в дер. Стерлибашевой: каменщиков 10, печ-
ников 12, плотников 15, столяров 3, слесарь 1, пильщиков 14 и 
чеботарей и башмачников 8 человек.

Средняя ежедневная поденщина – каменщикам 40 к., печни-
кам на печь на русскую 1 руб. 50 к., на голландку 3 руб., плот-
никам 30 коп., столярам 40 коп., слесарю 20 коп. в круглый год; 
пильщикам за шнурок крышной доски по 5 коп. и половой доски 
8 коп., чеботарю за пару 40–50 коп. Кузнец один, проживающий 
в дер. Стерлибашевой, зарабатывает средним числом ежемесячно 
по 5 рублей.

В общем итоге жители дер. Стерлибаша бедны, хлебов, как 
было выше сказано, скота очень мало. Общественных доходных 
статей у жителей нет, кроме суммы, получаемой за отдачу в арен-
ду базарной площади, всего 100 рублей.

Базар в Стерлибаше бывает еженедельно по пятницам, а ярма-
рок никаких не бывает. Базарных лавок 12. Привозимый товар – 
мануфактурный и бакалейный и съестные припасы; товару про-
дается в каждый базар на сумму от 200 до 300 руб., а весь годовой 
оборот базара простирается до 40/т. рублей. Торговцы – приезжие 
из гор. Стерлитамака и из других соседних деревень, а местных 
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торговцев немного; они торгуют мелочами, а один – бакалейным 
товаром. Постоянных лавок в дер. Стерлибаш 4, одна мануфак-
турная и остальные три – бакалейные. В первой лавке товару име-
ется на сумму около 2000 руб., в бакалейных лавках на 1500 руб. 
Во всех лавках годовой оборот доходит до 15000 рублей. В этих 
лавках торговля идет очень хорошо. Стерли [9] башевские тор-
говцы товар покупают частью на ярмарке в Стерлитамаке, частью 
доставляют из Оренбурга.

Из промышленных заведений имеется 3 мельницы и 1 кузни-
ца. Мельницы принадлежат местным жителям; доходов от них, к 
сожалению, получается немного, так как вода на проводных кана-
вах к зиме до дна замерзает. Кузница хотя во всей деревне одна, 
но доходу приносит очень мало, как было сказано выше.

Денежных повинностей взимается с башкир: государствен-
ного поземельного налога 34 руб. 48 коп., земельных сборов 
 губернских и уездных 102 руб. 22 коп., на народное продоволь-
ствие с тептярей за 3 души по 8 коп., всего 24 коп.

Дорожную повинность, как башкиры, так и крестьяне отбывают 
натурою: ездят на исправление Уфимско-Оренбургского почтово- 
коммерческого тракта. В пределах общины исправляют 4 моста.

В административном отношении дер. Стерлибаш принадле жит 
к Калкашевской волости, от волостного правления на 10 верст.

В судебно-мировом отношении Стерлибаш состоит у мирово-
го судьи 5 участка, от камеры его на 13 верст; у судебного сле-
дователя 2 участка, от камеры его на 55 верст. По полицейской 
части – 4 стана Стерлитамакского уезда, от квартиры станового 
на 55 верст, урядник 20 участка, постоянное жительство имеет 
в дер. Стерлибашевой. В Стерлибашевой нижних полицейских 
чинов: 1 сотский, 5 десятских. По сельскому управлению дер. 
Стерлибаш отличается от подобных ей деревень: состоит из двух 
сельских обществ – башкирского о 349 ревиз. душ и крестьянско-
го о 65 ревиз. душ по 10 ревизии. По каждому обществу [10] из-
бираются особые сельские старосты.

В духовном отношении дер. Стерлибаш составляет один при-
ход с соборною мечетью.
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Население Стерлибаша: башкиры-припущенники, тептяри, ме-

щеряки и государственные крестьяне, всего по X ревизии 414 душ, 
из которых крестьян 65 душ, тептярей 3, а остальные башкиры 
и мещеряки, в числе которых заключаются и лица духовного зва-
ния. Наличное население в 1890 году считается: башкир 605 муж., 
695 жен.; крестьян 90 муж., 70 жен.; духовных 15 душ муж. и 
18 жен., итого 710 муж. и 783 жен., а всего обоего пола 1493. По-
сторонних жителей разного звания, проживающих в Стерлибаше-
вой: купеческого звания: мужчин 4, жен. 3, дворян потомственных: 
мужчин 3, женщин 2; мещан: мужчин 27, женщин 32; башкир: 
мужчин 107, женщин 115. Из этого числа преподавателей Стерли-
башевского медресе, проживающих в вакуфных домах: мужчин 14, 
жен их 14, их детей мужеского пола 18, женского пола 12. 

Несмотря на то, что дер. Стерлибаш занимает первое место 
в Приуральском крае по количеству медресе и преподавателей и 
по преподаванию шаригата, однакож грамотных из местных жи-
телей, к сожалению, очень мало – мужчин 70, женщин 80, да еще 
знающих русскую грамоту мужчин 10, женщин нет.

В нравственном отношении Стерлибашевцы народ смирный, 
сравнительно с другими соседними жителями. Есть, конечно, и 
лица, и подозрительного поведения, но их очень мало.

Исторические сведения. Хотя относительно начала дер. Стер-
либаша никаких документов не имеется, но предание говорит, что 
дер. Стерлибаш основана в начале 1700 годов [11]. В это именно 
время начали селиться здесь переселенцы из Сеитовского посада 
Оренбургской губернии, к которым затем приселились выходцы 
из Казанской губернии. Первоначальных жителей по именам не-
известно, а только с 1765 года делаются известными некоторые 
выдающиеся личности, именно: главою переселившихся из Казан-
ской губернии является Тукай Курманаев с несколькими товарища-
ми, а главою сеитовцев – известен с 1745 года купец Юсуп.

Сходцы поселились на земле башкир-вотчинников Тяльтем- 
Юрматынской поземельной волости Ильчиктимировой тюбы, 
по договору, который был заключен на 60 лет. Неизвестно пла-
тили ли за эту землю аренду или нет, только известно то, что 
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 припущенники были обязаны через каждые 3 года делать для баш-
кир майданы (праздники) (борьба на призы, прыжки, бега, скачки 
на лошадях и тому подобные увеселительные игры). По истечении 
шестидесяти лет сего срока договоры опять возобновились.

Из договора видно, что Стерлибашевцы на земле, отведенной 
им по меже на размах кнутом с горы на гору, имели право пасти 
неограниченное количество скота, сеять хлеба, пользоваться сено-
кошениями, рубить из вотчинной дачи лес, как для строения, так 
и на другие потребности. При сем засеянные хлеба они должны 
были огораживать жердями. Кроме этого в договоре ничего обя-
зательного нет.

Впоследствии присоединились переселенцы из других губер-
ний и, таким образом возник Стерлибаш.

Деревня Стерлибаш замечательна своими медресе, нача-
ло которых относится приблизительно к 1710 – 1712 годам [12], 
 документов относительно начала нет. Основатель первого медре-
се был, по преданию, мулла Мунасиб о личности которого ника-
ких сведений не осталось; из его родов в настоящее время никого 
нет. По смерти его в 1720 или 1721 годах муллой поступил имам 
Хусаин бин Габдрахман, отец первого Оренбургского муфтия Му-
хамедзяна Хусаинова, который был назначен по Высочайшему по-
велению Екатерины Великой в 1789 году.

Основателем ныне существующей мечети был он, Хусаин; по 
чьему распоряжению, неизвестно. От него остался посох в мече-
ти, о чем свидетельствует надпись, вырезанная на нем «Хусаин 
бин Габдрахман». Посоху этому по преданию считается около 
170 лет; он употребляется при богослужении, и в настоящее вре-
мя и считается драгоценною священною редкостью, как бывший 
на руках святых предков во время священнослужений. По смерти 
имама Хусаина в 1752 году, был определен имамом мударисом Га-
дылша Абдуллин, призванный на эту должность из Буриказгана 
Стерлитамакского уезда. Он продолжал развивать начатое пред-
шественниками дело обучения шаригата и с того времени начи-
нается известность и слава Стерлибаша, как рассадника мусуль-
манского вероучения. Сюда начали приезжать из многих мест для 
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изучения шаригата. Имам мударис Абдуллин неутомимо трудился 
над этим делом в продолжение 60 лет и умер в 1812 году, имея 
от роду 85 лет. Усердными своими трудами он дело обучения по-
ставил на желательный для мусульман путь и тем возвысил славу 
Стерлибаша.

После Гадылши поступил имамом мударисом Нигматулла 
бин Биктимир, сын местного богача. Он первоначально в 1795 – 
1798 годах обучался в дер. Мачкарах Малмыж [13] ского уезда, 
где был известный мударис ахун Мухамедкарим. После сего 
в 1801 году он был отправлен для дальнейшего усовершенствова-
ния учения в Бухару, где прожил около 8 лет и возвратился оттуда 
в 1809 году, о чем свидетельствует документ, выданный Орен-
бургскою экспедицией пограничных дел от 29 сентября 1809 года 
за № 1257. С 1812 года, сделавшись имамом мударисом и полу -
чивши звание «Шейха Ишана», принялся за дело усердно, и дело 
шло очень успешно. Заботясь о расширении учения и восстанов-
лении нравственности, он обратил внимание более на уничтоже-
ние некоторых обычаев, оставшихся среди мусульман со времени 
язычества. Он вел скромную жизнь, будучи сыном известного 
местного богача, и употребил свое богатство на благотворитель-
ные дела. Здания прежних мечети и медресе, основанных, как 
выше было сказано, имамом Хусаином, пришли в ветхость, а по-
тому нуждались в ремонте, а он с разрешения Его Высокостепен-
ного Оренбургского муфтия Хусаинова в 1814 году перенес ме-
четь и медресе на то место, где они стоят и в настоящее время. 
Деятельно продолжал преподавание в медресе, он особенно об-
ратил внимание на духовно- нравственные стороны и тем обратил 
на себя внимание очень многих. В Стерлибаш начали приезжать 
со всех сторон как для получения образования, так и к шейху 
для поклонения и получения благословения1. В его время приез-
жали киргизские ханы – зауральский Ширгази хан2 и Букеевский 

1 Выделенный курсивом фрагмент текста зачеркнут автором. 
2 Ширгази-хан – хан Младшего жуза с 1825 г., сын Айчуак-хана, внук 

Абулхаир-хана.
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 Зиангир или Джангир хан1. Рассказывают, что зауральский хан 
приезжал в Стерлибаш два раза; в первый раз неизвестно в кото-
ром году, а во второй раз был в 1820 году, а Зиангир хан приезжал 
один раз в 1828 году [14].

В Стерлибашевском медресе Букеевский хан обучал сына сво-
его Искандер-Султана и пожертвовал денег для устройства ме-
дресе, которое и действительно было выстроено о трех больших 
комнатах. После пришедшего в ветхость медресе, выстроенного 
Зиангир ханом, была построена на том самом месте новое, на 
средства, завещанные женою гвардии полковника князя Ахмед-
султана, сына хана Зиангира, племянницей бывшего муфтия Тев-
келева. Это медресе и в настоящее время называется «Ханским».

Во времена Биктимира приезжали многие мусульманские уче-
ные люди из Мензелинского и Белебеевского уездов и из Буке-
евской орды, из которых многие со всем семейством пересели-
лись в дер. Стерлибаш и сделались хальфами (учителями), из них 
более известные: Габдулсатар-хазрет из Таймазов, впоследствии 
сделавшийся ишаном, имамом-мударисом в дер. Таймазах Белебе-
евского уезда, и Фазулла, который тоже, в свою очередь, сделался 
ишаном и имамом-мударисом в деревне Такта-алачег Мензелин-
ского уезда, Сулейман хазрет из Букеевской орды, ишаном той 
местности и прочие.

Благодаря содействию нескольких ученых сотрудников, кото-
рые помогали Биктимиру в расширении учения в медресе, дела 
Стерлибашевского медресе, водимые ответственными людьми, 
шли очень успешно, о чем свидетельствует число учащихся, ко-
торых доходило до 600 и более, явившихся из разных губерний и 
киргизских степей. Имам-мударис Нигматулла-хазрет, как уче-
ный шейх кямил (действительный), трудясь над улучшением [15] 
учения в медресе и своею духовною деятельностью, своими про-
поведями, приобрел всеобщее уважение, в честь чего был поиме-
нован «Катта-хазретом» (великим).

1 Зиангир хан (Джангир) – последний хан Букеевской орды – правил с 
1824 по 1845 год. Сын Букей хана, правнук хана Абулхаира.
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Заботясь об улучшении учения, он вместе с тем обращал вни-

мание и на исправление здания медресе. При нем были выстроены 
все новые здания для медресе и для удобства шакирдов был про-
веден фонтан; весь двор медресе загорожен хорошим забором и 
сделаны только трое ворот, которые, как рассказывают, к вечеру 
запирались на замки. Катта-хазрет имел двух сыновей – старшего, 
родившегося в 1813 году, Мухамедхариса Нигматуллина и второ-
го сына Мухамедхарраса, родившегося в 1816 году, которых при 
своей жизни Биктимир отправил для обучения в Бухару, первого 
с разрешения г. Оренбургского генерал-губернатора Перовско-
го, к документу, выданному от 24 сентября 1833 года. Этот сын 
возвратился в 1841 году. Через год (1842 год) Биктимир отправил 
в Бухару второго сына Мухамедхарраса. Изнуренный многолетним 
трудом преподавания и постоянным реязатом, в последних годах 
своей жизни, страдавши около двух лет, по Божьей воле скончался 
27 марта 1844 года, имея от роду 73 года. После него Стерлиба-
шевское медресе осталось в полном комплекте с 600 учащихся. 

По смерти отца Катта-хазрета сын его Мухамедхарис, полу-
чивший образование и звание шаиха в Бухаре и удостоившийся на 
это звание благословения отца, по особому распоряжению Орен-
бургского муфтия Сулейманова, был определен на должность 
его отца и, принявши в свои руки управление Стерлибашевски-
ми медресе, взялся серьезно за дело [16] преподавания и улуч-
шения его во всех отношениях. Оставшиеся после отца ученые 
помогали ему с большою пользою в делах преподавания. Сам он, 
как ученый имам-мударрис, шаих и хальфа (наместник извест-
ного в Бухаре шаиха камиля Губейдуллы Турукменского), приоб-
рел всеобщую любовь и уважение, своею неутомимою энергиею 
в управлении медресе и своею щедростью, неограниченным го-
степриимством и благотворительными делами. Во время случив-
шегося бедственного неурожая он весь свой хлеб, несколько ты-
сяч пудов, роздал бедным бесплатно, и была открыта им особая 
богадельня, которая помещалась в небольших двух домах, где 
содержались бедные сироты, для которых два раза в день приго-
товлялась пища – обед и ужин – и где имели право на получение 
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пищи бесплатно кроме сирот и беднейшие жители дер. Стерлиба-
ша. В его время приезжали в дер. Стерлибаш мусульмане со всех 
концов России, как для обучения в медресе, так и лично шайху 
для получения благословения1 и в знак уважения он был наиме-
нован «Ишан-Хазрет». Известный стихотворец, мулла дер. Чукар 
Бирского уезда Галий Рахминский, в своих стихотворениях гово-
рит, что титул «Дамулла» дан Мачкаранскому хазрету Габдулле 
Яхъину, как титул «Ишан-Хазрета» Стерлибашевскому. Не нуж-
даясь в другом объяснении, все магометане Оренбургского края – 
большой и малый, старый и молодой – знают эти вышесказанные 
личности с этими данными титулами.

В 1848 году из Бухары возвратился брат Мухамедхариса 
Му ха медхаррас, который с того же времени принялся, как [17] 
старший брат, за преподавание в медресе и затем был определен 
вторым имамом при Стерлибашевской соборной мечети. Сам же 
ишан-хазрет, воспользовавшись сотовариществом такого ученого, 
в полном смысле этого слова, помощником, через 10 лет после 
возвращения из Бухары брата, принял путешествие в «Хадж» для 
поклонения святым местам в Мекке, Медине и Иерусалиме, о чем 
свидетельствует заграничный паспорт, выданный ему Оренбург-
ским генерал-губернатором от 24 декабря 1859 года за № 1678. 
Достигнув своей цели, окончив путешествия Божьим покрови-
тельством, ишан- хазрет благополучно возвратился в звании «хад-
жи» в 1861 году.

Рассказывают, что на проводах ишан-хазрета в путь и на 
встречу его, когда возвращался из дальнего путешествия, приеха-
ли в дер. Стерлибаш со всех сторон более двух тысяч человек, 
преимущественно из духовного звания. 

Кроме этих путешествий, он, по случаю женитьбы сыновей, 
сделал двоекратное путешествие в Киргизские степи2. В первый 
раз в 1864 году в Букеевскую степь, к известным по всей орде ли-
цам Исанбаевым и во второй раз в 1870 году в г. Уральск к Бело-

1 Выделенный курсивом фрагмент текста зачеркнут автором.
2 Киргизские степи – казахские степи. 
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усовым; приезды его туда являлись для тамошних жителей маго-
метан небывалым счастьем, так как многие не имели возможности 
побывать в Стерлибаше, для свидания с ишан- хазретом. Почти все 
окрестные ахуны, имамы и муллы, с некоторыми известными лица-
ми ждали его на пути, выехав на встречу за сотню и более верст, и 
до сих пор с искусным восторгом рассказывают [18] о его приезде 
туда, столь приятно было впечатление, как встречали и провожали 
ишан-хазрета, окруженного своими близкими учеными хальфами, 
которые в свою очередь были учителями- наставниками многих 
имамов, обучавшихся в Стерлибашевском медресе. На всеместное 
между мусульманами уважение к ишан-хазрету обратил внима-
ние и бывший Оренбургский генерал-губернатор Крыжановский, 
который во время киргизских беспорядков в 1869 году, вызвав его 
в Оренбург, поручил ему обратиться с духовным внушением и 
увещанием к производившим беспорядки. Ишан-хазрет, исполнив 
поручение генерал- губернатора, на другой же день, 23 марта 1869 
года, написал киргизам духовное воззвание, которое имело целесо-
образное влияние на киргизов.

Деятельность и многолетние труды над улучшением медре-
се осчастливлены были, наконец, всемилостивейшим внима-
нием в Бозе почивающего Государя Императора Александра II. 
В 1869 году 19 августа, по всеподданнейшему докладу Управля-
ющего Министерством внутренних дел, было Всемилостивейше 
пожаловано имаму дер. Стерлибашевой Мухамедхарису Нигма-
тулличу Тукаеву звание «Тархана».

К ишан-хазрету приезжали в дер. Стерлибаш именитые дво-
ряне помещики Тевкелевы, которые были с ним в весьма друже-
ственных отношениях, как и с муфтием Сулеймановым. Один из 
Тевкелевых, впоследствии муфтий, посещая Стерлибаш с юных 
лет, сделавшись муфтием, вступил в муриды к ишан-хазрету. 
 Желая жить в Стерлибаше, выстроил себе там дом о трех боль-
ших комнатах, но по [19] случаю смерти хазрета, надежды его не 
осуществились, и он пожертвовал свой дом Стерлибашевскому 
вакуфу; в настоящее время дом этот занимает современный ишан, 
хальфа-хазрет с семейством.
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В своей жизни тархан-хазрет Мухамедхарис соорудил много 

построек вакуфа, между прочим, на реке Стерле каменный мост, 
под его личным наблюдением, о котором выше было сказано, и 
перестроил много зданий медресе.

Оставив добрую память о великих своих заслугах перед мир-
ными мусульманами, ишан-хазрет по воле Божьей скончался 
2 ноября 1870 года, на 57 году от роду. По смерти его, управле-
ние Стерлибашевскими медресе осталось брату Мухамедхаррасу, 
получившему образование в Бухаре и занимавшему должность 
имама-мударриса при том же медресе с пятидесятых годов. Но 
постоянная болезнь, продолжавшаяся несколько лет, унесла его 
в могилу очень рано, он помер 30 ноября 1871 года. Оба брата 
погребены на Стерлибашевском кладбище, близ могилы своих 
родителей, куда и в настоящее время приходит несколько сот мо-
лящихся, бывших учеников, из многих губерний Империи.

По смерти последнего, управление медресе перешло к нынеш-
нему имаму Абдулле Мухамедхарисовичу, получившему образо-
вание в Кашгаре Казанской губернии, а вместо Мухамедхарраса 
был определен сын его Лутфулла; но последний ушел недолго 
после отца и умер в августе 1876 года и на его место определен 
нынешний ахун мударрис Губейдулла Мухамедхарисович.

После хазретов дело преподавания в медресе Абдуллой [20] 
Тукаевым было поручено ученым хальфам, во главе которых был 
уважаемый своею ученостью среди мусульман хаджи-хальфа 
Абдулла Нигматуллин, из местности Ижбуба Вятской губернии. 
Он образование получил в Казани в пятидесятых годах текущего 
столетия у Абдулкарима-хазрета. Он Абдулла Ижбубинский со-
вершил пешком путешествия в Мекку и многие города Азиатской 
Турции. Отправившись, другой раз в 1883 году, он умер в Медине 
2 ноября, которое в том году совпадало с днем убиения Хусеина. 
В 1884 году из Бухары возвратился третий сын покойного тархана 
Хабибулла, получивший первоначальное образование в Стерлиба-
ше у хаджи-хальфы и в Чакмаке Мензелинского уезда у Абдуллы- 
хазрета и по возвращении заступил место умершего в Медине 
хаджи-хальфы.
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Учебное значение Стерлибашевского медресе

Стерлибашевские медресе есть ничто иное, как соединение 
низшего – среднего и высшего духовного училища. В низшем 
обуча ются простой грамотности и необходимым религиозным 
сведениям, проживая в медресе 3 – 4 года, затем оставляют его. 
Во втором, среднем, обучаются желающие поступить в духов-
ное звание – имам-хатибы, для которых необходимо жить в ме-
дресе около 10 лет, а в последнем, высшем, подготовляются быть 
хальфами и имамо-мударрисами, из них некоторые остаются при 
Стерлибашевском медресе хальфами, а некоторые поступают аху-
нами – мударрисами в разные места. 

Для учащихся в Стерлибашевском медресе определенного и 
обязательного курса нет; в обучение одни поступают в молодом 
возрасте, другие почти на тридцатом году от роду и остаются 
в медресе около 15 лет. Наибольшее число обучающихся в этом 
отделении – сыновья духовных лиц, которые впоследствии опре-
деляются в должности на место отцов и которые для определе-
ния на избранные должности, с приговором общества являются 
в Оренбургское Магометанское Духовное Собрание на испытание 
в познании законов шаригата и получения установленного зако-
ном свидетельства; перед [21] этим из медресе от имени мудари-
са каждому выдается свидетельство о пройденных им науках и 
о  поведении.

В медресе предметы преподавания следующие: татарский и 
арабский языки; арабская грамматика со всеми подразделениями; 
арабская словесность гельмель-баян-и маган; гельмель-фекхе – 
учение о мусульманском законоведении; гельмель-хадис – учение 
об изречениях Мухамета; гельмель-тавсир – толкование Корана; 
гельмель-ахляк – учение о духовной нравственности; гельмель-
гакаид – учение о веровании в единобожие и расколе магометан, с 
разделением их на 73 секты; гельмель-усул – учение об основных 
правилах законоведения; гельмель-фараиз – о правах наследства; 
гельмель-тазвидъ – учение о правилах чтения Корана.

По курсам предметы распределяются следующим образом: 
в первых курсах проходят из фекхе – «мухтасар», из ахляха – 
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«гайнель гелем»; в среднем из фикхе – «шархувекая», из ахляха – 
«тореха»; из грамматики – «шарху мулла»; из гакаида – «тавта-
зани», из усула – зубуда; в высшем из фекхе – «эдая», из хади-
са – «мишкат-шараф», из усула – «тавзих», из тавсира – «карий 
байрав», из словесности – «тальхис». 

Ученики проживают в медресе, где и ночуют, готовят себе 
пищу, для чего провизию доставляют из дому, за исключением 
дальних, которые покупают на местном базаре. Время уроков 
назначено после молитвы (намазов) утренней, полуденной и ве-
черней. Для учащихся, которые проходят низший курс, учителя 
хальфы являются к ним в медресе, где дают уроки и спрашива-
ют задание. Ученики же среднего и высшего курсов сами явля-
ются в дарасхане (класс), где учение происходит в следующем 
порядке: один из учеников читает по книге (называющейся ге-
бадатхане), мударис делает перевод на татарский язык, после ко-
торого предоставляет учащимся высказать свои мнения по поводу 
 прочитанного, или спрашивает о понятии их, правильно ли это 
он понимает и в каком смысле; на ответы делают возражения то-
варищи в том, что таковое его понятие не согласуется с данным 
и доказывают выводами, приведенными в одном из толкований 
читаемой статьи из книги (таковых толкований существует [22] 
очень много). В таких бахасах (возражениях) иногда проходят це-
лые часы, по окончании возражений, если не был решен вопрос, 
он решается мударрисом.

Все мударрисы и хальфы преподают бесплатно, как предпи-
санная шаригатом обязанность «учи незнающего, если знаешь, и 
если он тебя просит». Некоторые приезжают жить с целью пре-
подавания, как благотворительное дело. Считаю нелишним объ-
яснить, что получать плату за обучение запрещено Кораном, по 
указанию большинства толкований его (глав. 11 стих 31 Корана), 
где говорится обо всех посланниках Божьих, но в исключитель-
ных случаях, когда нет бесплатного преподавания, и последний 
занимается только преподаванием, тогда и разрешается. По этому 
поводу надо сказать, что плата, получаемая мударрисами на вос-
токе, называется наградою, а не платою за учение.
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Как было сказано выше, большинство обучающихся в медре-

се оставляет оный через 3 – 4 года; в течение этого времени они 
получают первоначальное необходимое по религии познание и 
получают простую грамотность. С этой стороны Стерлибашев-
ское медресе представляет собою духовную школу; в среднем 
же курсе, где ученики шакирды проводят около 10 лет, готовясь 
в муллы, они приобретают более подробное познание шаригата, 
соответствующее среднему образованию. В высшем курсе медре-
се необходимо проводить около 15 лет, чтобы приготовиться быть 
тавзих-ханом1, мешкат-ханом2 и тавсир-ханом3; в этом отношении 
Стерлибашевское медресе служит как высшее духовное училище.

Нужно сказать, что учебный год в медресе считается только с 
10 сентября по 10 мая; к 1 сроку все мударрисы и хальфы учителя 
бывают готовы, но приезд учеников начинается лишь с октября. 
Назначить определенное время невозможно, что зависит не от со-
держателей медресе, а от самих учащихся, так как материальное 
состояние не у всех одинаково; некоторые проживают в медресе 
не больше 3 месяцев; наибольшее число учащихся бывает после 
рекрутских наборов, в последних числах ноября и в начале [23] де-
кабря и, несмотря на это, большинство уезжают еще санным путем.

Из обучавшихся в Стерлибашевском медресе в настоящее 
время занимают духовные должности около 1000 человек, из ко-
торых более видные места занимают мударрисы в Тайсугане Бу-
гульминского уезда, в Чакмаке Белебеевского уезда Вагиз-хальфа; 
в Сламихинской станице Уральской области сын Стерлибашев-
ского ишана Губейдулла-магзум Галикеев; в Каргала Оренбург-
ского уезда его брат Хайрулла магзум Галикеев; в Куручане Бе-
лебеевского уезда Хайрулла магзум Хафизов, в звании областно-
го ахуна; в Уральске Ишкулов; в гор. Нижнеуральске 5 человек; 
в Астрахани ахун Муртазиев и многие другие.

1 Тавзих-хан – знаток «Тәүзыйх», книги рекомендованной для изучения 
по программе старых медресе. 

2 Мешкат-хан – знаток «Мишкят», религиозной книги по которой учи-
лись в татарских медресе. 

3 Тавсир-хан – знаток толкования Корана. 
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При Стерлибашевском медресе существует русский класс 

при медресе, содержащийся от Министерства народного просве-
щения, где в первое время учителем был некто Бухаров, с уни-
верситетским образованием с 1871 года; затем он был переведен 
учителем женской гимназии в Оренбург, а в настоящее время он 
в Ташкенте; потом был Габитов, окончивший учение в уездном 
училище; он умер в 1881 году в Стерлибаше. В настоящее вре-
мя с 1881 года состоит преподавателем Шарафутдин Махмутов, 
окончивший курс в Оренбургской татарской учительской школе. 
Число учащихся в русских классах бывает средним числом около 
35 человек. С 1883 года производятся экзамены для выдачи сви-
детельства 4 разряда, по отправлению воинской повинности; эк-
замены бывают под председательством лиц, командируемых уезд-
ным училищным советом. В 1890 году окончило курс 10 человек.

Действительный член Уфимского губернского  
статистического комитета, сын тархана дер. Стерлибашевой  

Шакир Харисович Тукаев [24].



ИСТОРИЯ ХРАНИТЕЛЕЙ  
РУКОПИСНОГО НАСЛЕДИЯ  

В СТЕРЛИБАШЕВО

Нурида Насибуллина

В 2016 году в Стерлибашевском краеведческом музее име-
ни М.Г. Махмудова нам посчастливилось познакомиться с пред-
ставительницей славного рода Тукаевых – правнучкой Мухам-
мадшакира Тукаева1, внучкой муэдзина Садретдина Султано-
ва2 – Лейлой Исламовной Султановой. На протяжении 17 лет 
она была бескорыстной и добровольной дарительницей музею 
ценных раритетов, связанных с жизнью и деятельностью рода 
Тукаевых- Биктимеровых и Давлетшиных. Это семь альбомов 
со  старинными фотографиями предков, различные предметы, 
принадлежавшие семьям Тукаевых и Султановых. 

1 Тукаев Мухаммадшакир Мухаммадхарисович (1862–1932) – религиоз-
ный и общественный деятель, депутат Госдумы II (1907) и III (1907–1912) 
созыва от Уфимской губернии. Член Союза российских мусульман с 1905. 
Окончил Стерлибашевское медресе, Оренбургскую татарскую учительскую 
школу. В 1887–1890 гласный Стерлитамакского уездного земского собрания, 
в 1898–1901 член Уфимской губернии статистического комитета. Во 2-й 
Думе член комиссии о свободе совести, в 3-й – земельной, по вероисповед-
ным делам, об изменении действующего законодательства о крестьянах, по 
рыболовству. Делегат 2-го (1906) и 4-го (1914) съездов российских Мусуль-
ман (С.-Петербург). 

2 Султанов Садретдин Ибрагимович (1862–1946) – зять М. Тукаева, ле-
карский помощник амбулатории Народного комиссариата Здравоохранения 
БАССР. 
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С 1999 по 2005 годы ей выпало счастье дружить, переписы-

ваться с краеведом Махмудом Губаевичем Махмудовым, бывать 
в его доме. Верной помощницей ему была его супруга – Анися 
Ахметсафовна. Будучи преподавателем татарского языка и лите-
ратуры в татарской школе села Стерлибашево, она посвятила свою 
жизнь подрастающему поколению, беззаветно вкладывая в каж-
дого ученика частичку своей души, искренне желая всем добра 
и успехов в жизни. Супруги Махмудовы были примером для всех 
учителей. 

Махмуд Губаевич – скромный, интеллигентный человек, был 
профессиональным историком, краеведом, влюбленный в свой 
край и земляков. После окончания Оренбургского педагогическо-
го института в 1963 году он начал свою педагогическую деятель-
ность: трудился учителем истории и заместителем директора по 
воспитательной работе до момента выхода на заслуженный отдых 
в 1987 году. Еще с юности Махмуд Губаевич живо интересовался 
историей родного края, его сел и деревень, и в дальнейшем его 
увлечение краеведением стало смыслом жизни этого незаурядно-
го человека. 

По инициативе историка Махмудова в Стерлибашевской 
средней школе был собран богатейший краеведческий материал. 
И в 1965 году в школе, где уже активно работал кружок краеведе-
ния, был открыт музей. Спустя два десятилетия в нем скопилось 
столько экспонатов, что их с лихвой хватило для создания уже 
районного музея. 

Официальной датой открытия музея считают 1985 год. Экс-
понаты переместили в отдельное здание, выделили средства для 
его реконструкции. В 1991 – 2003 годах директором музея был сам 
М.Г. Махмудов. В 1998 году за большие заслуги в изучении исто-
рии района он был удостоен районной премии имени Мифтахет-
дина Акмуллы. Его книга «Стерлибаш, горжусь твоей судьбою! 
История Стерлибашевского района», изданная в Уфе в 2000 году, 
стала настольной книгой учителей истории, краеведов и многих 
жителей района. За ней стоит долгий труд автора по кропотливо-
му изучению широкого круга документов в архивах городов Уфы, 
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Казани, Оренбурга, домашних архивов, свидетельств очевидцев 
событий. Существенный вклад внес Махмуд Губаевич и в состав-
ление «Книги памяти» стерлибашевцев, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Значительную часть своей жизни М.Г. Махмудов посвятил 
исследованию родового древа нескольких семей своих земляков. 
Результатом его многолетнего труда стало издание книги «Генеа-
логическое древо семьи Махмудовых, Шарафутдиновых, Ахмет-
шиных» (2000 г.). 

Еще одна книга М.Г. Махмудова «Известные выходцы из 
Стерлибашевского района на рубеже XXI века», которую он под-
готовил к публикации в соавторстве с Р. Хасановым1, увидела 
свет в 2006 году. Центральное место в книге отведено главному 
богатству района – его людям, выдающимся землякам. Махмуд 
Губаевич ушел из жизни в 2006 году. С 2007 года в соответствии 
с Постановлением Правительства Республики Башкортостан му-
зею было присвоено имя М.Г. Махмудова.

«Благодаря Махмуд абыю вернулось доброе имя М.М. Ту-
каева, а мы узнали много о полезных делах наших предков для 
земляков во времена царской России, прославивших свое село 
Стерлибашево за пределами Уфимской губернии», – с душевным 
трепетом и нежной теплотой вспоминает правнучка Мухаммад-
шакира Тукаева Лейла Исламовна. 

Когда я начала свою трудовую деятельность в 1997 году учи-
телем татарского языка и литературы в Стерлибашевской средней 
школе № 1, мы с учениками, посещая краеведческий музей, тесно 
общались Махмуд Губаевичем. Музей был расположен рядом со 
школой, в самом центре села, в старом здании – бывшей типо-
графии. Нас не покидало ощущение, что музей – это место, где 
остановилось время. Перед нами были бережно хранящиеся бо-
лее девяти тысяч реликвий ушедших времен, и каждый экспонат 
по-своему был интересен и уникален. Документы, фотографии, 
вещи, собранные по крупицам помогали представить  полную 

1 Хасанов Радмир Анварович – доктор медицинских наук, меценат.
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картину прошлого Стерлибашевского края. Каждая рукопись ка-
залась окном в то время, в котором мы не жили, но куда очень 
заманчиво заглянуть, а фотографии – это изображения людей, ко-
торые замерли сотни лет назад. Нам казалось, что здесь, в музее, 
соединилось прошлое и настоящее, чувствовали себя как в гостях 
в неком благородном семействе. Можно было представить, как 
они общались, какие книги читали, чем увлекались. В экспозици-
ях музея хранились материалы, характеризующие развитие обу-
чения, культуры в учебных заведениях, и документы, фотографии 
первых преподавателей-просветителей – Шамсетдина Заки, Гали 
Чокрыя, Чокана Валиханова.

Особенно интересны были старинные вещи из частных кол-
лекций династии Тукаевых. Среди раритетов музея – личная пе-
чать Габделкадыра Тукаева1, подлинник книги Мухаммадшакира 
Тукаева «История Стерлибашева» («Тарихы Эстәрлебаш»), из-
данной в Казани в 1899 году. Здесь материализовалась особенная 
память, присущая целым поколениям жителей Стерлибашево, ко-
торую селяне не растеряли на ухабах истории. 

Исторически Стерлибашево являлось одним из центров под-
готовки кадров мусульманских священнослужителей, а здешние 
медресе были широко известны в исламском мире. В течение 
двух веков тут обучались шакирды разных национальностей из 
Средней Азии, Западной Сибири, Поволжья и казахских степей. 
VII ревизия 1816 году показала содержателей Стерлибашевского 
медресе: 69-летний Биктимер Тукаев, его 44-летний сын – мул-
ла Нигматулла Биктимеров (дети – Харис и Харрас Нигматулли-
ны), Биктимер Тукаев (дети – Сиразетдин, Хуснутдин, Сагитдин). 

1 Габделкадыр Мухаметхарисович Тукаев – родной брат Мухаммадша-
кира Тукаева, религиозный, общественный деятель. После учебы в Мекке- 
Мадине, два года преподавал в Стерлибашевском медресе. Габделкадыр 
Тукаев в своем роду был самым богатым человеком, владел землями от 
Конного хутора до Матюшкино, занимался скотоводством. Учитывая за-
слуги Габделкадыра перед империей, ему был присвоен сан имама и позд-
нее – тархана. В годы гражданской войны он переезжает в г. Ташкент к сыну 
Газизу. 
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36-летний Хисматулла Биктимеров (дети – Ибрагим, Абубакир, 
Гумер) служил юртовым старшиной в 7-м башкирском кантоне1. 

При медресе села была богатая библиотека, в которой храни-
лись и рукописные книги, привезенные в 1820 году шейхом Ниг-
матуллой Тукаевым из Бухары. Его сын Мухаммадхарис Тукаев 
пополнил фонд библиотеки рукописными книгами, привезенными 
из хаджа. Педагогическая деятельность мусульманского учебного 
заведения вызывала интерес со стороны представителей не только 
науки, но и власти. Былая слава медресе сыграла важную роль 
для и своего края. Религиозные просветители выступали как ре-
форматоры в области просвещения и образования. 

К сожалению, в 1921 году богатейшая библиотека была унич-
тожена. Во время сталинских репрессий конфискована личная 
библиотека М. Тукаева, которая включала не только религиозные 
книги, но и русскоязычную литературу (в частности, рукописную 
Библию в кожаном переплете), энциклопедии, подшивки газет и 
журналов. Несколько книг из коллекции библиотеки М. Тукае-
ва удалось сохранить. По воспоминаниям Халима сына Габдел-
вахида Мунасыпова, у них дома хранились книги из коллекции 
библиотеки М. Тукаева: будучи переданными его шакирду Габ-
делвахиду, они были надежно спрятаны в доме. Несмотря на не-
однократные обыски дома Мунасыповых, книги удалось сберечь. 
Сегодня они хранятся у Лины Халимовны в селе Стерлибашево – 
в деревянном шкафу, сделанному когда-то Габделвахидом Муна-
сыповым по заказу М. Тукаева. 

В 1972 году на чердаке старой мечети М.Г. Махмудовым были 
обнаружены рукописные книги, написанные ровным, красивым 
почерком. Переплеты большинство рукописей были выполнены 
из телячьей шкуры. 

В апреле 1972 года скончался стерлибашевский сторожил 
Габдрахман Айдабулов. Он, как и его отец Гали, был хальфой 
и учительствовал в медресе, являлся обладателем коллекции 

1 7-й башкирский кантон – слово «башкирский» в данном случае отно-
ситься не к этническому, а к сословному названию. 



51История хранителей рукописного наследия в Стерлибашево
 рукописных и печатных книг, завещанных ему в наследство от-
цом и дедушкой. Впоследствии книги были вывезены научными 
сотрудниками башкирского филиала АН СССР Р.И. Ахмадиевым 
и Б.Х. Ганиевым и переданы в его фонд. Коллекция представляла 
собой более 120 рукописных и печатных книг, написанных араб-
ским шрифтом.

Для изучения письменного наследия татар сотрудники ИЯЛИ 
им. Г. Ибрагимова АН РТ проводят ежегодные археографические 
экспедиции. 

Памятники письменной культуры представлены практиче-
ски всеми отраслями средневековой арабо-мусульманской науки: 
комментарии к Корану, мусульманское право, хадисы, грамматика 
арабского языка, поэзия, лексикография, логика, суфизм, догма-
тика, астрономия, математика, история, медицина. Кроме того, 
особенный интерес для исследователей представляют сочинения 
авторов, составляющих собственно татарскую литературную тра-
дицию, а также актовые и памятные записи. Попутно, изучению 
подвергаются не только рукописные материалы, но и литограф-
ские и наборно-печатные книги на арабском и старо-татарском 
языках, изданные с помощью арабского шрифта.

Во время нашей встречи в Стерлибашевском краеведческом му-
зее Лейла Исламовна передала на безвозмездной основе в Центр 
письменного и музыкального наследия Института языка, литерату-
ры и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Та-
тарстан рукописную книгу из личного архива деда С.И. Султанова. 

С Лейлой Исламовной мы часто созваниваемся. Общаемся на 
родном татарском языке, вспоминаем стихи близких нам по духу 
великих поэтов – Г. Тукая, Г. Низами, А. Навои, А. Пушкина и 
многих других. Мудрость великих классиков нашей многонаци-
ональной литературы помогает нам определить истинные ценно-
сти жизни, задуматься над вечными вопросами, в ней мы черпа-
ем духовные силы для того, чтобы жить, не сгибаясь под гнетом 
судьбы. Она по сей день бережет ценную литературу предков и 
единственный подарок отца – пластинку в 33 оборота с песней 
«Лейла» в исполнении азербайджанского эстрадного и оперного 
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певца, актера Рашида Меджид оглы Бейбутова. Светлые воспо-
минания о жизни и учебе в старейшем университете Узбекистана 
и Средней Азии согревают ее душу. В 1973 году ей посчастли-
вилось поступить на факультет романо-германский филологии Са-
маркандского государственного университета им. Алишера Навои.

Лейла-апа, воспитанная в лучших традициях татарской семьи, 
впитала в себя все доброе, светлое и благодатное, что несли лю-
дям ее предки. Прадедушка Мухаммадшакир Тукаев содержал на 
свои средства медресе. Его открыл предок – Нигматулла Тукаев. 
После восстания Пугачёва все медресе, кроме тукаевского, были 
закрыты. Во время голода Нигматулла помогал людям. За это ему 
даровали «Тарханную грамоту», которая гарантировала медре-
се безопасность и определённые льготы. Получив образование 
в Оренбурге, Мухаммадшакир преподавал в медресе и активно 
участвовал в общественной деятельности. Сначала работал в ста-
тистическом губернском комитете, а через некоторое время его 
избрали депутатом от мусульманской фракции в Государственную 
думу II, а затем и III созыва. Семья переехала в Петербург. Жили 
на Большой Болотной улице. Дед работал в комитете по религи-
озным вопросам. Мухаммадшакир Харисович приобщал своих 
детей к культуре. К сожалению, его жена тяжело заболела. Петер-
бургский климат убивал её. После возвращения в Стерлибашево 
она умерла. Мухаммадшакир вернулся к преподавательской дея-
тельности в медресе и продолжал пополнять библиотеку медресе 
новыми книгами, редкими изданиями старинных книг и рукопи-
сями. После революции, в 1920-х годах, ему предложили вольную 
высылку. Он должен был уехать из Стерлибашево. Мухаммадша-
кир выбрал для места жительства Оренбург. Оставил со всем до-
бром свой дом, медресе, а библиотеку передал надёжным людям. 
В Оренбурге жил с семьёй на съёмной квартире. Умер в нищете 
в 1932 году. Был похоронен в Оренбургском мусульманском клад-
бище. Сейчас на территории бывшего городского мусульманского 
кладбища находится Центральный рынок.

В настоящее время его правнучка Лейла Исламовна прожива-
ет в Стерлитамаке. После смерти мамы в 2012 году она осталась 
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одна. Ее мама – Ракия Садретдиновна (1921 – 2012) была достой-
ной продолжительницей просветителей. Широта ее души, беско-
рыстность и преданность профессии врача поражала людей. Мно-
го лет отдала она своему делу, была труженицей тыла. «Моя мама 
всю жизнь на мизерную зарплату содержала отца – Садретдина, 
мать Марьям (старшая дочь М. Тукая) и ее трех сестер с семьями 
и других родственников», – вспоминает Лейла Исламовна. 

Ее дед Султанов Садретдин Ибрагимович родился в 1862 году 
в деревне Кузякино1. Известного муэдзина, просветителя, целите-
ля Садретдина Ибрагимовича Султанова знали не только в Стер-
литамаке: к нему приезжали лечиться со всей округи: прослав-
ленные купцы Утямышевы, Баязитовы, члены семьи депутата 
царской Государственной Думы из Казани Бадамшины, купцы и 
золотопромышленники Ремеевы. Супруга целителя Марьям Му-
хаметшакировна, урождённая Тукаева, была женщиной набож-
ной, властной и волевой. Во многом именно эти качества позволя-
ли ей после революции устоять под бременем тяжких испытаний.

По рассказам Лейлы Исламовны, дом Садретдину построил 
купец в благодарность за спасённого сына. Мальчика, у которого 
отнимались ноги, отказались лечить даже столичные врачи. Люди 
посоветовали обратиться к целителю Садретдину Ибрагимови-
чу – знатоку тибетской медицины. В память о спасённом мальчике 
остался просторный дом в городе Стерлитамаке по улице 7 Ноября. 

В годы гражданской войны на одной половине дома целитель 
устроил госпиталь для раненых красноармейцев. Когда в город 
вошли белые, домработница – глухонемая женщина – была на рын-
ке. Прибежала домой и жестами кое-как успела предупредить об 
опасности. Только спустили в погреб раненых, как в гости пожа-
ловали офицеры. К их приходу домработница успела накрыть вход 
в погреб половиком, поставить на него табуретку и таз с горячей 
водой и грязным бельём. И тут в звенящей тишине раздался дикий 
вопль глухонемой. В следующую секунду ушат горячей воды ока-
тил офицеров. Домочадцы застыли в ужасе и освободили дом. 

1 Кузякино – деревня в Актанышевском районе РТ.
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«В 1919 году мулле Садретдину выдали официальную бумагу 

за № 14, подтверждающую, что он является помощником лекаря 
амбулатории Народного комиссариата здравоохранения БАССР и 
что его имущество и квартира реквизиции и уплотнению не под-
лежат. Всё, как положено: подпись наркома здравуправделами, 
печать народного комиссариата здравоохранения РСФСР. Дружбу 
с целителем водили известные в городе врачи. Со временем от-
ношение власти к целительскому труду бывшего служителя куль-
та изменилось. За ним пришли в августе 1937 года в три часа. 
Когда на следующее утро жену с дочерью пустили на свидание, 
они увидели избитого 75-летнего старика. В глазах у добрейше-
го человека, спасшего много жизней, были слезы. Страх заста-
вил людей забыть о том, что он спасал их жизни, ставил на ноги 
 обреченных. 

Садретдин Султанов был осужден 16 октября 1938 году поста-
новлением особого совещания при НКВД СССР по статье 58.10-
11 УК РСФСР к высылке в отдаленный район Башкирии сроком 
на 5 лет. Начало срока – 25 августа 1937 года. 

Когда в 1942 году Султановы вернулись из ссылки, они на-
шли дом полностью разграбленным. Глава семьи мулла Садрет-
дин умер в 1946 году. Зла на власть, лишившую его всего, не дер-
жал. Радовался со всеми, когда пришла Победа. За годы войны 
его дом дал кров двум очень порядочным еврейским семьям из 
Одессы», – продолжала рассказ Лейла Исламовна. 

Здесь нередко бывала семья врача Саида Мухамеджановича 
Енгалычева1. Основоположник неврологии города, в 1944 году он 
был депортирован вместе с семьёй из Крыма вскоре после его 
освобождения от фашистских захватчиков. Дом стал пристани-
щем для тех, кто возвращался из лагерей ГУЛАГа, от кого от-
вернулись родные. В 1937 году мужа тёти Хуршита – Ибатуллу 

1 С.М. Енгалычев – сын ахуна Саратовской мечети, выпускник реально-
го училища и медицинского факультета Саратовского университета. Само-
стоятельно изучает французский, немецкий языки. Арабский и персидский 
в совершенстве знал ещё от отца и деда.
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 Зайнетдиновича Бикбулатова1 репрессировали и расстреляли, а ее 
сослали в лагеря на пять лет. Вернулась она оттуда вся опухшая 
от голода, еле передвигая ноги. В отличие от сестренки Амины, 
она сумела не только выжить, но даже отыскать своего сына. Мужа 
Амины – Амира Минияровича Муллашева, заместителя начальника 
Баймакского райземотдела, арестовали в 1938 году и расстреляли. 
Вслед за мужем арестовали и ее. С годовалым ребенком посадили 
в тюрьму, а следы других троих детей затерялись в детприемниках. 
«Младшего буквально оторвали от груди. Выпустили ее только по-
сле того, как она ослепла от испытаний. Тётя Амина жила у друзей 
в Баймаке, а в начале 1950 году переехала к сестре Марьям в Стер-
литамак. После реабилитации мужа она и моя мама снова начали 
поиски детей, но найти их не удалось. От всех потрясений у тёти 
Амины помутился рассудок. Помнится, когда я капризничала в дет-
стве или плакала, тетя Амина показывала мне рисунки своих детей 
и спрашивала, что там нарисовано. Я сразу отвлекалась и подроб-
но ей рассказывала, что там: кораблик, домик … Она слушала и 
теперь уже не я, а она плакала. Всю жизнь она оплакивала своего 
расстрелянного мужа, свою тяжелую судьбу. И детей, которых у 
нее отобрали. Кончилось это тем, что она сошла с ума. С 1961 по 
1969 года моя мама Ракия Садриевна Султанова (врач) возила ее 
по психиатрическим клиникам. Иногда тете становилось лучше, 
но потом опять наступало обострение… Когда я училась в шестом 
классе, к нам пожаловали военком и начальник КГБ города. Услы-
шав, что им нужна Муллашева (фамилия тети Амины по мужу), 
бабушка вся затряслась. Но взяла себя в руки. Начальник КГБ ска-
зал: «В рамках реабилитации незаконно репрессированных к нам 
поступил один ордер на квартиру. Мы подняли документы и ре-
шили, что вы пострадали больше всех…». И тут с тетушкой Ами-
ной случился нервный срыв. «Мужа расстреляли, детей отобрали, 
меня лишили зрения, а теперь хотите откупиться?! – набросилась 
она на них. – Мол, ошибочка вышла, с кем не бывает?! Забирайте 

1 И.З. Бикбулатов окончил Казанский ветеринарный институт и работал 
в Наркомземе.
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свой ордер и верните мужа, детей, зрение!» – кричала она на визи-
теров, обильно сдабривая свою речь лагерным жаргоном. Видя ее 
состояние, они обратились к бабушке: мол, мы все понимаем. Но 
и вы поймите: этот ордер с руками оторвут в любой репрессиро-
ванной семье. Даем вам три дня на размышление. С тем и ушли. 
Тетя Амина так и не пошла на поклон к чекистам. Ордер достался 
другим», – вспоминает Лейла Исламовна. 

А переполненный жильцами дом не пустовал. Уже после ре-
абилитации здесь бывали потомки репрессированных, а ныне – 
академики, профессора. В старом деревянном доме переплелись 
судьбы прославленных купцов, почетных граждан дореволюци-
онного Стерлитамака, просветителей, целителей и меценатов, 
депутатов Госдумы царской России и будущих деятелей науки, 
образования и медицины.

Во аремя встречи в Стерлибашевском краеведческом музее 
имени М.Г. Махмудова Л.И. Султанова сказала: «Мне очень давно 
хотелось, пока жива, самой передать все, что у меня есть, в хоро-
шие руки, и пусть они продолжают служить и приносить пользу 
тем, кто их так ценит и бережет!».

Рукопись Садретдина Ибрагимовича Султанова, написанная на 
арабском языке и состоящая из 194 листов, переданная внучкой 
Лейлой Исламовны, была описана кандидатом филологических 
наук, старшим научным сотрудником ЦПиМН ИЯЛИ им. Г. Ибра-
гимова А.М. Салаховым. На ее страницах имеется оттиск владель-
ческой печати, что само по себе представляет большую историче-
скую ценность. Если бы рукописи умели говорить, они поведали 
бы о судьбах своего хранителя, о событиях счастливых и траги-
ческих, что разыгрывались в их судьбах. Для воссоздания «белых 
пятен» истории необходим всесторонний анализ письменных па-
мятников, являющейся неотъемлемым культурным пластом татар-
ского народа. Учитывая возрождение национальных культурных 
традиций татарского народа, изучение тюрко-татарских рукописей 
особенно актуально в деле возвращения утраченного наследия. 



АРАБОЯЗЫЧНАЯ РУКОПИСЬ  
ИЗ СТЕРЛИБАШЕВО1

Абдулла Салахов 

Во время очередной научной экспедиции, проводившейся со-
трудниками Центра письменного и музыкального наследия ИЯЛИ 
им. Г.Ибрагимова в июне 2017 г. в Стерлибашевский район Рес-
публики Башкортостан, фонд Института пополнился интересным 
рукописным экземпляром (коллекция № 39, дело № 7879). Руко-
пись сотрудникам была любезно передана Султановой Ляйлей 
Исламовной – внучкой Султанова Садретдина Ибрагимовича, от-
тиск владельческой печати которого имеется в рукописи. 

Ценность данного рукописного источника состоит в том, 
что он в известной степени дает представление о номенклатуре 
учебных пособий, применявшихся в татарских конфессиональных 
школах (медресе) в конце XIX – начале XX в., позволяя тем 
самым в большей степени, на документальной основе, раскрыть 
содержание учебного процесса в них. Также материалы статьи 
могут быть использованы при составлении современных 
учебников по соответствующим дисциплинам. 

Рукопись состоит из 194 листов и представляет собой сбор-
ник, содержащий следующие сочинения на арабском языке: 

1 Данная статья была впервые опубликована в журнале «Минбар» 
(Minbar. Islamic Studies. 2018; 11(4). https://doi.org/10.31162/2618-9569-2018-
11-4-819-832)
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1) комментарий Ташкубри-Заде1 к стихотворному трактату 

(состоит из 107 стихов)2 по таджвиду Ибн ал-Джазари3,4;
2) стихотворение Джалал ад-дина ас-Суйути5 «Урджуза ат-

тасбит фи лайла ат-табйит» = «Урджуза6 об укреплении [умерше-
го] в ночь упокоения»7; 

3) комментарий (авторское название комментария «Дав’ ал-
ма‘али» = «Свет высот») ʻАли бин Султан-Мухаммада ал-Харави8 

1 Ахмад бин Мустафа ар-Руми, Ташкубри-Заде (1495 – 1561): автор 
многочисленных сочинений по различным дисциплинам, в том числе труда 
энциклопедического характера, посвященного описанию наук – «Мифтах 
ас-са‘ада ва мисбах ас-сийада фи мауду‘ат ал-‘улум», по истории и биогра-
фиям – «аш-Шака’ик ан-Ну‘манийа фи ‘улама’ ал-давла ал-‘Усманиййа», по 
грамматике – «Шарх «ал-‘Авамил ал-ми’а», по стилистике – «ал-Ма‘алим 
фи ‘илм ал-калам».

2 Салим С.М. Фатх Рабб ал-бариййа шарх ал-Мукаддима ал-Джаза рийа. 
Джидда: Мактаба Рава’и‘ ал-мамлака, 2009. C. 15 (На араб. языке).

3 Мухаммад бин Мухаммад ад-Димашки, Ибн ал-Джазари (1350 – 1429): 
выдающийся знаток вариантов рецитации Корана, хафиз (знаток хадисов), 
историк, муфассир, факих, грамматист, автор сочинений, в том числе: «ан-
Нашр фи ал-кираʼат ал-ʻашр», «ат-Тамхид фи ат-таджвид», «Гайа ан-нихайа 
фи асмаʼ риджал ал-кираʼат ва ар-ривайа», «Тазкира ал-‘уламаʼ фи ‘улум 
ал-хадис» и др.

4 Архив ЦПиМН ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ. Ф. 39. Д. 7879. 
Л. 16 б – 79 б.

5 ʻАбд ар-Рахман бин Абу Бакр ас-Суйути, Джалал ад-дин (849/1445 – 
911/1505): ученый-энциклопедист, представитель шафиʻитской правовой 
школы, автор многочисленных сочинений, в том числе по тафсиру – «ад-
Дурр ал-мансур фи-т-тафсир би-л-маʼсур», по лексикографии – «ал-Музхир 
фи-л-луга», по хадису: «ал-Джамиʻ ас-сагир», по истории – «Хусн ал-
мухадара фи ахбар Миср ва-л-Кахира».

6 Урджуза – стихотворение, написанное размером раджаз.
7 Архив ЦПиМН ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ. Ф. 39. Д. 7879. 

Л. 82 б – 93 а.
8 ʻАли бин Султан Мухаммад, ал-Харави, ал-Кариʼ (ум. 1014/1606): 

представитель ханафитского правового толка, автор многочисленных со-
чинений по различным мусульманским дисциплинам, в том числе по хади-
сам – «Миркат ал-мафатих ли «Мишкат ал-масабих», лексикографии – со-
кращение книги ал-Файруз-Абади «ал-Камус ал-Мухит» – «ан-Намус», ко-
ранистике – «Шарх «ар-Ра’ийа» фи расм ал-мусхаф», нравоучению – «Шарх 
«ар-Рисала ал-Кушайрийа».
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к трактату ʻАли бин Усмана ал-Уши1 «Бад’ ал-амали» = «Начало 
диктанта»2; 

4) трактат Мухаммада бин Закарийи ар-Рази3 «Бар’ ас-са‘а» = 
«Мгновенное исцеление»4. Также в рукописи содержится трактат 
неизвестного автора на персидском языке, посвященный этикету 
чтения Корана5.

Трактат Ибн ал-Джазари
Авторское название сочинения Ибн ал-Джазари – «ал-

Мукаддима фи ма ‘ала-ль-кари’и ан йа‘лямах» = «Введение от-
носительного того, что следует знать чтецу [Корана]». В трактате 
Ибн ал-Джазари разъясняются места артикуляции арабских зву-
ков, правила прочтения алифа после твердых букв, произноше-
ния мягких согласных, когда рядом с ними находятся твердые 
согласные, мягкого и твердого прочтения букв ра и лам, ассими-
ляции букв одинаковых, похожих (по месту образования), близ-
ких, различия между буквами да и за; особенности произношения 
удвоенных мима и нуна (присутствие носового звука); правила 
прочтения лишенных огласовок букв мим и нун; виды продления 
гласного; правила остановки и возобновления чтения; правила 

1 ʻАли бин Усман ал-Уши, Сирадж ад-дин (ум. 569/1174): литератор, 
поэт, автор ряда сочинений, в том числе – по хадисам «Машарик ал-анвар 
фи шарх «Нисаб ал-ахбар ли тазкират ал-ахйар», по фикху – комментарий к 
стихотворному трактату ʻУмара ан-Насафи «Мухталаф ар-ривайа».

2 Архив ЦПиМН ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ. Ф. 39. Д. 7879. 
Л. 94 а – 135 а.

3 Мухаммад бин Закарийа ар-Рази (865 – 925): выдающийся ученый в об-
ласти медицины, философ, химик. Возглавлял больницу в Рее, затем был 
главным врачем в знаменитой Багдаской больнице, построенной по распо-
ряжению правителя из династии Бувайхидов ‘Адудаддавла (936 – 983). Ав-
тор многочисленных сочинений, в том числе: «ал-Хави фи сина‘ат ат-тыбб», 
«ат-Тыбб ар-рухани», «ат-Тартиб фи-л-кимийа», «Манафи‘ ал-агзийа», «Ки-
таб фи анна ли-л-инсан халикан муткинан хакиман».

4 Архив ЦПиМН ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ. Ф. 39. Д. 7879. 
Л. 174б – 179б.

5 Там же. Л. 138 б – 141 б.



Милли-мәдәни мирасыбыз: Башкортстан татарлары. Стәрлебаш60

Рис. 1. Комментарий Ташкубри-Заде к трактату Ибн ал-Джазари (Архив 
ЦПиМН ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ. Ф. 39. Д. 7879. Л. 78б–79а)
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остановки на ряде союзов, сочетаний частиц, словах женского 
рода, оканчивающихся на букву та; правила соединительной хам-
зы; варианты произношения последней буквы слова, на котором 
делается остановка в чтении (ас-сукун, ар-раум, ал-ишмам)1.

Работа Ибн ал-Джазари получила широкую популярность 
повсеместно в мусульманском мире, издавалась в Казани (Лито- 
типография И.Н. Харитонова, 1903), к ней было составлено мно-
жество комментариев, в частности: «ал-Хаваши ал-муфхима фи 
шарх «ал-Мукаддима» = «Разъясняющие приписки в разъясне-
нии «Введения», составленный сыном Ибн ал-Джазари Ахмадом 
(ум. 1454), «ат-Тиразат ал-муʻаллима фи шарх «ал-Мукаддима» = 
«Выделяющие узоры в разъяснении «Введения» ʻАбд ад-Даʼима 
бин ʻАли ал-Хадиди (ум. 1464), «Тухфа ал-мурид ли «Мукаддима 
ат-таджвид» = «Подарок для желающего в разъяснении «Введе-
ния» к таджвиду» Ибн Кавкаба ал-Ансари (ум. 1487) и др.2.

Преимущество сочинения Ташкубри-Заде над работами пред-
шественников состоит в том, что несмотря на средний объем, 
в нем изложены все основные разделы таджвида и учтены недо-
статки предыдущих работ. Труд Ташкубри-Заде в качестве осно-
вы и примера использовали последующие комментаторы трактата 
Ибн ал-Джазари3.

Трактат «Урджуза ат-тасбит фи лайла ат-табйит» =  
«Урджуза об укреплении [умершего] в ночь упокоения» 

 Джалал ад-дина ас-Суйути
В данном стихотворном произведении ас-Суйути изложен 

один из вопросов мусульманского вероустава, – истинность того, 
что умерший в могиле будет подвержен испытанию, когда ему 
предстоит ответить на вопросы ангелов о том, кто его Господь, 

1 Салим С.М. Фатх Рабб ал-бариййа шарх ал-Мукаддима ал-Джазарийа. 
Джидда: Мактаба Рава’и‘ ал-мамлака; 2009. С. 49 – 80. (На араб. языке).

2 Халиль А.М. Шарх ал-Мукаддима ал-Джазарийа. Медина: Визара аш-
шуʼун ал-ислямийа; 1421. С. 3. (На араб. языке).

3 Там же. С. 6.
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Рис. 2. Трактат Джалал ад-дина ас-Суйути «Урджуза ат-тасбит фи лайла 
ат-табйит» (Архив ЦПиМН ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ. Ф. 39. Д. 7879. 
Л. 83б–84а)
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какая у него религия, кто его пророк. Тогда как отрицание данно-
го положения является свидетельством еретического отклонения. 

Как следует из содержания стихотворения, данное положение 
вероучения основано на аргументах в виде многочисленных пре-
даний от пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и при-
ветствует). В частности ас-Суйути упоминает хадис (с обосно-
ванием его достоверности), который содержится в книге имама 
Ахмада «Зухд» = «Аскетизм», а также у Абу Нуʻайма в «Хулйа 
ал-авлийаʼ» = «Украшение праведников», в котором говорится 
о том, что умершему будут задавать вопросы в течение семи дней 
после погребения, и что сподвижники считали предпочтительным 
кормить [сирот или нищих] от имени покойного в течение этого 
периода времени1. Также автор отмечает наличие предания, кото-
рое приводится в сборнике Ибн Джурайджа, о том, что лицемер 
в могиле будет подвергаться испытанию в течение сорока дней2. 
В стихотворении говорится, о том, что сподвижники Пророка 
подсказывали лицам, находящимся на пороге смерти, что следует 
отвечать на вопросы, задаваемые ангелами в могиле: «Мой Го-
сподь – Аллах, моя религия – Ислам, мой пророк – Мухаммад» и 
что Пророк также повелел подсказывать умершим после того, как 
их лба коснется почва, формулу единобожия: «Нет бога, кроме 
Аллаха»3. Указание на данное положение также содержится в аяте 
Корана: «Укрепляет Аллах верующих твердым словом в ближай-
шей жизни…» [14:27]. В толковании данного аята Ибн-Касир4 
приводит сообщение, которое содержится в своде достоверных 
хадисов, составленном ал-Бухари, где говорится о том, что Про-
рок (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Когда му-

1 Архив ЦПиМН ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ. Ф. 39. Д. 7879. 
Л. 90 а – 90 б.

2 Там же. Л. 91 а.
3 Там же. Л. 84 б.
4 Исмаил бин ʻУмар ад-Димашки, Ибн-Касир (1302 – 1373): знаток ха-

дисов, историк, факих, автор многочисленных сочинений, в том числе фун-
даментального многотомного труда по истории «ал-Бидайа ва-н-нихайа» и 
толкования Корана, известного как «Тафсир Ибн-Касир».
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сульманина спросят в могиле, он принесет свидетельство, что нет 
бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Посланник Аллаха. Это 
и есть слова Всевышнего: «Укрепляет Аллах верующих твердым 
словом в ближайшей жизни и в Последней [жизни]»1. 

В стихотворении упоминаются различные нюансы, связанные 
с ответом на вопросы ангелов в могиле: 1) имеющее место между 
богословами разногласие относительно того, какая именно часть че-
ловека умершего, будучи разорванным на части, ввиду того, что его 
тело сожрут хищники или птицы, будет оживлена для предостав-
ления ответа ангелам2; 2) человек, тело которого находится в гробу 
с целью исключения его перемещения, не будет спрошен до тех пор, 
пока не будет погребен в земле; 3) утонувший в море будет спрошен 
в море3; 4) категории лиц, которые не будут спрошены в могиле: му-
ченики (т.е. лица, погибшие в сражении ради возвышения слова 
Аллаха), мурабиты (т.е. лица, несущие службу на пограничье), 
умершие от [болезни] живота, праведники, пророк Мухаммад, 
малолетние дети, умершие в пятницу, человек, читавший каждую 
ночь суру «Власть»4; 5) наличие разногласий между богословами 
по поводу того, будет ли спрошен неверный5; 6) призвание к от-
вету лицемеров6; 7) описание облика и голоса ангелов (их имена – 
Мункар, Накир), которые будут задавать умершему вопросы7.

Трактат «Бад’ ал-амали» = «Начало диктанта»  
ʻУсмана ал-Уши

Сочинение ал-Уши представляет собой стихотворный трактат, 
состоящий из 66 стихов, в котором изложены основные положе-

1 Ибн-Касир. Тафсир ал-Курʼан ал-ʻАзым. Гиза: Муʼассаса Куртуба; 
2000; 8. С. 199 (На араб. языке).

2 Архив ЦПиМН ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ. Ф. 39. Д. 7879. 
Л. 85 б.

3 Там же. Л. 86 а.
4 Там же. Л. 86а – 88 а.
5 Там же. Л. 88 а.
6 Там же.
7 Там же. Л. 88 б.
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ния мусульманского вероустава в соответствии с учением матури-
дитской школы калама, в том числе: вопрос совершенства Бога и 
Его атрибутов; несотворенность Корана, который, будучи речью 
Всевышнего, не является сотворенным, ибо является атрибутом 
Бога; лицезрение верующими в Раю лика Аллаха; необязатель-
ность для Бога совершение «лучшего» в отношении человека1; 
вера в пророков и существование ангелов, в вознесение пророка 
Мухаммада на небо (ми‘радж), в его заступничество за велико-
грешников в Судный день; непогрешимость пророков и то, что 
среди них не было женщин и невольников; грядущее пришествие 
пророка Исы и убийства им Даджаля; возможность демонстра-
ции Богом чудес для праведников; превосходство пророков над 
праведниками; превосходство Абу Бакра, Умара, Усмана и Али 
над другими сподвижниками; действительность веры эпигона 
(мукаллида)2; бесполезность веры в предсмертный час; убийство 
не выводит человека (убийцу) из лона веры, а также непредна-
меренное произнесение слов неверия; добытое запретным путем, 
равно как и путем дозволенным, является пропитанием3; привле-
чение к ответу могиле и подверженность распутников и неверных 
могильной каре; подсчет деяний в Судный день и вхождение че-
ловека либо в Рай, либо в Ад4.

Ввиду популярности работы ал-Уши в мусульманском мире, 
к ней были составлены многочисленные комментарии, среди ав-
торов которых: Мухаммад бин Абу Бакр ар-Рази (ум. 1261), ʻИзз 

1 В соответствии с выдвинутым му‘тазилитами тезисом, Бог непременно 
должен совершать то, что несет для человека благо. Данный принцип был 
опровергнут сторонниками Сунны, поскольку человек не всегда способен 
усмотреть справедливость и мудрость в действиях Всевышнего. 

2 Эпигон – человек, не обладающий рациональными доводами на бытие 
Бога.

3 Согласно учению приверженцев Сунны, Всевышним обещаны пропи-
тание и удел каждому человеку, однако человек окажется грешным в случае 
избрания неправедного пути их достижения. 

4 Ал-Уши А.А. Бадʼ ал-амали. В: Ал-Маджму‘ ал-кабир мин ал-мутун. 
Бейрут: ал-Мактаба ал-‘Асриййа; 2006; 1: 29–31. (На араб. языке). 
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Рис. 3. Комментарий ‘Али Султан-Мухаммада ал-Харави к трактату ‘Али 
бин ‘Усмана ал-Уши «Бад’ ал-амали» (Архив ЦПиМН ИЯЛИ  
им. Г. Ибрагимова АН РТ. Ф. 39. Д. 7879. Л. 94б–95а)
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ад-дин Мухаммад бин Абу-Бакр бин Джамаʻа (1248–1416), Шамс 
ад-дин Мухаммад ан-Наксари (ум. 1460) и др1.

 Трактат «Бар’ ас-са‘а» = «Мгновенное исцеление»  
Мухаммада бин Закарийи ар-Рази

Из вводной части сочинения следует, что данный трактат был 
составлен по просьбе визиря Абу Касима ʻАбд Аллаха для опи-
сания быстрого способа избавления от недугов. Трактат состо-
ит из следующих разделов: 1) о мигрени, 2) о покраснении глаз, 
3) о простуде, 4) о зубной боли, 5) об удалении зубов без [при-
менения] железа, 6) о запахе изо рта, 7) об удушье, 8) о том, если 
в горле застрянет пища, 9) о сильной мигрени, 10) о бешенстве, 
11) о шуме в ушах, 12) о кровотечении из носа, 13) о геморрое, 
14) о свищах, 15) о ранах, которые не заживают год и более, 
16) о свежих ранах, 17) о боли в органах, вызванной падением 
или ударом, 18) об ожогах, 19) об испражнении, 20) о коликах, 
21) о детской дизентерии, 22) о детской диарее, 23) о седалищном 
нерве, 24) об утомлении и усталости, 25) о конечностях, поражен-
ных зудом, вследствие использования холодной воды2. 

Методы исцеления представляют различные способы (вну-
треннего/наружного) применения растительных средств, меда, 
молока, жира, соли, уксуса и кровопускания. Приведем пример 
способа избавления от усталости.

 «في اإلعياء والتعب وقد يكون الرجل يمشي فراسخ نحو العشرة أو أكثر فيناله من
 ذلك تعب وجمود في المفاصل وال يمكنه النهوض عالجه أن تبل أظافيره بأي دهن كان

 فإنه يسكن في الوقت ويمكن أن يمشي عليها وينفع منه أيضا أن يقوم الرجل في الماء البارد
 إن كان صيفا أو في الحار إن كان شتاء ولكن الماء إلى ركبته وال يصب على بدنه فإنه

 يذهب اإلعياء في وقته إن شاء الله تعالى».

1 Халифа Х. Кашф аз-зунун. Бейрут: Дар ал-Фикр; 1990; 2. С. 1350 (На 
араб. языке).

2 Архив ЦПиМН ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ. Ф. 39. Д. 7879. 
Л. 174 б – 179 б.
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Рис. 4. Трактат «Бар’ ас-са‘а» Мухаммада бин Закарийи ар-Рази (Архив 
ЦПиМН ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ. Ф. 39. Д. 7879. Л. 174б–175а)
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«Об утомлении и усталости. Случается, что человек прохо-

дит десять и более фарсахов1, отчего его постигает усталость, 
неподвижность суставов и человек не может подняться. Лечение 
этого: смазать ногти любым жиром, что быстро избавит от чув-
ства усталости и позволит продолжить движение. От усталости 
также помогает помещение ног в прохладную воду летом, или 
в теплую – зимой. Воду следует довести до колена, но при этом 
не лить на тело. Это быстро избавит от усталости с соизволения 
Всевышнего Аллаха»2.

Помимо трактата ар-Рази в рукописи содержаться различ-
ные записи по народной медицине на татарском языке3. Приво-
дится легенда о лежащем в основе мироздания камне магнетите 
-находившемся в перстне пророка Соломона, благода ,(مغناطيس)
ря которому ему были подчинены все творения; перечисляются 
чудодейственные свойства камня: вызывание для его носителя 
расположения окружающих, поддержание хорошего настроения 
и бодрости, избавление от различных болезней, в том числе су-
масшествия, защита от сглаза, удара молнии, защита жилища от 
бесов и пр.4 

Содержится фрагмент из комментария «Манхаль ал-йанаби‘ 
шарх «ал-Масабих» = «Водные источники – комментарий на кни-
гу «Светильники [Сунны]»5. Авторство «Светильников Сунны» 
принадлежит ал-Хусейну бин Мас‘уду ал-Багави6. В книге собра-
ны хадисы, содержащиеся в различных сборниках (в том числе 
ал-Бухари, Муслима, Абу Дауда, ат-Тирмизи и др.), без упоми-

1 Один фарсах соответствует примерно 5,5 км.
2 Архив ЦПиМН ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ. Ф. 39. Д. 7879. 

Л. 179б.
3 Там же. Л. 162 б, 168 а – 172 а, 184 а – 191 б.
4 Там же. Л. 168 б – 170 а.
5 Там же. Л. 163 б – 168 а.
6 Ал-Хусейн бин Мас‘уд ал-Багави (ум. 1122): факих, знаток хадисов, 

муфассир. Автор ряда сочинений, в том числе по тафсиру – «Ма‘алим ат-
Танзил», по фикху – «ат-Тахзиб», по хадисам – «Шамаʼил ан-набий ал-
мухтар».
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нания иснадов (цепочек передатчиков), посвященные вопросам 
вероучения, нравоучения и культовой практике. К сочинению 
ал-Багави был написан ряд комментариев [6, с. 1698]. К сожале-
нию, в нашем распоряжении нет полного списка книги «Манхаль 
ал-йанаби‘ шарх «ал-Масабих», которая, по располагаемым нами 
данным, находится в процессе редактирования и подготовки к пе-
чати за рубежом.

Фрагмент представляет собой расширенный комментарий к 
хадису (который к сожалению не упоминается), посвященному 
вопросу выплаты компенсаций за увечия, причиненные человеку. 
Как сказано в источнике:

 «اعلم أن هذا الحديث أصل في باب الديات مشتمل على أكثر أحكامها وعلى ذكر أكثر
 أعضاء اإلنسان وأحكامها بحسب ما يتعلق بها من الجنايات فنحن نريد أن نذكر فيه أوال

.طرفا من علم الطب ما يحصل منه معرفة خلق اإلنسان على طريق االختصار...»

«Да будет тебе известно, что этот хадис является основой раз-
дела о вирах, содержит большую часть связанных с ними уста-
новлений и упоминание большинства органов человека и соот-
ветствующих положений, относящихся к преступлениям. Но 
вначале мы хотим привести некоторые сведения из медицины, ка-
сающиеся сотворения человека...»1. В данном фрагменте описаны 
 внутриутробные стадии развития человека, строение его тела и 
функции органов. 

Помимо этого в рукописи содержится 24-й раздел некоего 
сочинения, в котором приведены выписки из различных посвя-
щенных хадисам сочинений, касающиеся достоинств пожелания 
благословения пророку Мухаммаду2; высказывания ʻАли бин Абу 
Талиба3 нравоучительного характера на арабском и татарском 

1 Архив ЦПиМН ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ. Ф. 39. Д. 7879. 
Л. 163 б.

2 Там же. Л. 144 а – 155 б.
3 ʻАли бин Абу Талиб (599 – 661) – сподвижник пророка Мухаммада, 

четвертый Праведный халиф.
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языках1; три стихотворения на арабском языке, посвященные до-
стоинствам суры «ал-Фатиха»2. 

Выводы
То обстоятельство, что в рукописных сборниках наряду с тра-

диционными сочинениями известных мусульманских богосло-
вов содержались сведения мифологического характера (иной раз 
противоречащие положениям догматики Ислама), подвело нас к 
заключению о том, что среди части слоев образованного насе-
ления татар-мусульман освоение религиозных дисциплин было 
недостаточно полным либо носило поверхностный характер. 
Присутствие сочинения на персидском языке является очеред-
ным свидетельством ориентированности татарской системы на-
родного образования на среднеазиатскую модель обучения. На-
личие в сочинении по хадисам, предназначенного прежде всего 
для лиц, специализирующихся на религиозных науках, сведений 
из области анатомии свидетельствует о том, что мусульманские 
врачеватели прошлого зачастую имели религиозное образование, 
являвшимся базовым в эпоху Средневековья. 

1 Архив ЦПиМН ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ. Ф. 39. Д. 7879. 
Л. 156 б – 158 а.

2 Там же. Л. 159 а – 160 а.



БАШКОРТСТАННЫҢ  
СТӘРЛЕБАШ РАЙОНЫНДА ТАБЫЛГАН 
КУЛЪЯЗМАЛАРНЫҢ ТАСВИРЛАМАСЫ

Фәрит Яхин

ЯШЕРГАН АВЫЛЫНДА ТАБЫЛГАН КУЛЪЯЗМАЛАР  
ТАСВИРЛАМАСЫ

№ 1
1. Кулъязма. Яшерган авылыннан.
2. Караңгы-көрән төстәге күн тышлы гомуми дәфтәр. Арткы 

битендә 1957 елгы календарь басылган. «Фабрика беловых това-
ров, Ленинград» дип, адресы күрсәтелгән.

3. 16,5×20,0 см зурлыкта. Сәхифәләр төзүче тарафыннан но-
мерланган, аның куйган саннары буенча, дәфтәр 19 нчы битеннән 
сакланган. Әмма дәфтәр эчендә сәхифә саннары төрлечә башла-
на. Аларның төрлечә бирелүе дәфтәрне аерым җыйнама җыентык 
итеп төзүченең соңыннан берләштереп тегүе хакында сөйли. Бу 
фактлар кулъязманың төрле вакытларда язылган өлешләрдән ту-
планып тегелгәнлеген аңлата.

4. Эчтәлеге:
1) Мәүлед уку һәм аның саваплары хакында хәбәрләр, дога 
һәм касыйдәләр җыелмасы.
2) 42 а биттән Мәүлед ае белән бәйле хөтбәләр бирелә.
3) 43 а биттән Тәүбә кылу хасиятләре бирелә.
4) 47 а биттән «Догаи-Хәбиб» хасыятьләре хакында.
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5) 49 б биттән «Исме-әгъзам» килә.
6) 53 б биттән Бәраәт намазы шартлары һәм төрле очраклар 
белән бәйле укылучы догалар һәм алар хакында мәгълүматлар 
бирелә.
7) 57 б биттән Салават шәрифләр бүлеге килә.
8) 61 б биттән Никах хөтбәсе һәм догалары бирелә.
9) 65 а биттән Әбҗәд тәфсире бирелә.
10) 67 а битнең яртысыннан «Догаи-әфтах», алга таба да төрле 
догалар бирелә.
11) 69 а биттән намаз уку тәртипләре сөйләнелә.
12) 73 б биттән – Аллаһтан сорау-үтенеч әдәпләре хакында.
13) 74 б биттән гыйлем өйрәнү төрләре аңлатыла.
14) 76 а биттән – «Мәгънәи-шәриф».
15) 78 а биттә Иман шарты аңлатыла.
16) 78 б биттә мондый мәгълүмат теркәлгән: «Яздым 18 Мәү-
лед аенда 1377 сәнә Һиҗридә».
17) 79 – 80 битләрдә «Фәһрисат», ягъни эчтәлек бирелә. Аннан 
аңлашылганча, дәфтәр 140 сәхифәдән гыйбарәт булып, 110 бү-
лектән тора икән.
18) 82 а – 82 б битләрдә календарь бирелә.
19) 83 а биттә Мәскәү адресы язылган. Дәфтәр шушында 
тәмам.
5. Дәфтәр эчендә аерым сакланган сәхифә бар. Ул да шушы 

тупланмага карый. Аның:
1) 1 а битендә мондый язу бар: «Ошбу тетрадьне алдым бер 

мең тукыз йөз илле йиденче елда 8 нче июньдә һәмд. Бер мең өч 
йөз йитмеш алтынчы елда унберенче Зөлхиҗәдә ике сум туксан 
йитегә, уйладым төрле шәриф догаларны язарга, Нәсим Сабирйа-
нов Күнәр карьясының Чөпья волосте Казан губернасы, укып гый-
лемлек алдым Шода мәдрәсәсендә имам-мулла Сәедгәрәй Әбу Сә-
гыйть Дамишдаваи». Кулын куйган, датасын күрсәткән: 1957, 8/VI.

2) 2 а битендә башлам өлеше, догалар бирелгән. 
6. Күрсәтелгәннәрдән чыгып, дәфтәрнең 1957 елда язылуын, 

аны туплаучы-төзүченең Чөпья ягы Күнәр авылыннан Нәгыйм 
Сабирҗанов булуын ачыклыйбыз. Аерым сакланган сәхифәләре 
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җыентыкның баш өлеше булырга тиеш. Аны шунда урнаштыр-
дык. Туры килде, башка сәхифәләренә ятышлы булды.

№ 2
1. Стәрлебаш районы Яшерган авылыннан, кулъязма.
2. 16,5×20,0 см зурлыкта, укучы дәфтәренә язылган. Тышлыгы 

сакланмаган.
3. Дәфтәрнең баштагы сәхифәләре бар. «Бисмиллаһ» белән 

ачыла. Алга таба мөнәҗәт килә.
4. Мәүлед дәфтәре, мөнәҗәте белән.
5. Шариклы каләм белән язылган.
6. 7 б биттә һәм башка сәхифәләрендә өстәмәләре һәм төзәтмә-

ләре дә бар, алары үзгә кул белән ясалганнар.
7. Дәфтәрнең урталай бөкләнгән булуы кесәдә йөртелүе ха-

кында сөйли.

№ 3
1. Солдат дәфтәре. Яшерган авылыннан. «Алданма кызыл ал-

мага» китабының 11 нче сәхифәсеннән 24 нче сәхифәсенәчә бу 
кулъязма эченә тегелгән, Казан басмасы, «Юл» нәшриятында ба-
сылган (Кәшшаф Патии китабыннан).

2. Шулай ук «Бүзьегет» китабы басмасы да тегелгән, Казан, 
Кәримовлар нәшрияты, 1906 (Әхмәт Уразаев-Кормаши әсә ре). 
Аның сәхифәсе өстендә «Ошбу китап иясе Исмәгыйль Кәшшә-
фет дин угылы» дигән язу бар. Бу факт тупланманың шагыйрь 
Кәш шаф Патииныкы булуын фаразларга мөмкинлек бирә. Туп-
ланмада 64 сәхифәсе урын алган.

3. Алга таба кулъязма сәхифәләр килә, аларга җырлар-бәетләр 
күчерелгән. Кесә дәфтәре итеп эшләнелгән.

4. 10,5×7,0 см зурлыкта.
5. 1 б биттә җыр тексты: 
6.   Юлың буе сары чәчкә, 

Казлар аны ашыйдыр,
Гомер сөеп килгән ярны
Кем соң аны ташлыйдыр?
   һ.б.
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7. 4 а биттә карандаш белән мондый язу бар: «Бу язылды 

1910 елда Мөхәррәм аеның 15 нче кичәсендә. Ибраһим тугды 
1893 елда, Исмәгыйль тугды 1892 елда».

8. Бу җыентык «Җырлар дәфтәре» дип хаклы рәвештә ата-
ла ала. Җырлар ахырында «Тәммәтү-тәмам» («Тәмам булды») 
диелгән, җырларның исемнәре юк.

9. 6 а биттә, мәсәлән, җырның ахыры болай:
10. 

Суда сусар йөзәдер
Койрыгын суга салмыйча.
Әнкәй безне карап калды,
Юлдин күзен алмыйча.

Биек-биек алмагачдин
Алма алып ашаймын.
Туган илем исемә төшсә,
Хатлар яза башлаем.
 Тәмәттү-тәмам.

11. 8 б биттә гаҗәеп затлы әсәр бирелгән:

МӨНӘҖӘТ

И Илаһым, кыл гыйнаять
И без фәкыйрь колыңа,
И без фәкыйрь колларыңны
Салдың дошман кулына...

12. «Мөнәҗәт» ахырында рус хәрефләре белән хаталы итеп 
Исмәгыйль Кәшәфетдин дип язылган. Бу факт шагыйрь Кәшшаф 
Патииның Герман сугышында катнашып, әсир төшүе хакында 
сөйли.

13. 12 а биттән – «Сөаль-җавап»,
14. 13 а биттә дога теркәлгән.
15. Бу кулъязма куен дәфтәрен тасвирлап, аны ХХ гасыр башы 

татар шагыйре Кәшшаф Патииныкы булырга тиеш дигән фаразга 
киләбез. Мәсьәлә аерым өйрәнүне сорый.
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№ 4

1. 1 а биттә «Каләм Габделгариф Мөхәммәдгалим Габдерахма-
нов, 1918 нче сәнә тәмәттү-тәмам булды» дигән язуы бар. Димәк, 
кулъязманы шушы зыялы төзегән.

2. Кулъязманың башы-ахыры юк. Җырлар җыелмасы, «Герман 
сугышы» бәете белән ачыла. Әмма аның да башы-ахыры юк.

3. 2 а биттә «Бәйрәм көн»шигыре бирелә, ул 2 б биткәчә чыга.
4. 2 б битнең уртасыннан Г. Тукайның «Чын һәм ялган» ши-

гыре килә.
5. Дәфтәрдәге язмалар 13 а бите белән тәмамлана. Мәүлед 

касыйдәләре, милли шигырьләр, мөнәҗәтләр тупланмасы.
6. 11,5×17,5 см зурлыкта.
7. Дәфтәр Габдерахманов Габделгариф Мөхәммәдгалим 

тарафыннан төзелгән, 1918 елгы нөсхә, Яшерган авылында  
табылды.

№ 5
1. Сорау-җавап тәртибендә төзелеп бастырылган ХХ йөз 

башы шәригать дәреслеге китабының соңгы сәхифәсе артындагы 
буш биткә кулдан шигырь язылган. Аңа «Шигырьләр» дип исем 
бирелгән. Ахырында «Әхмәд Вәлиулла угылы дию мәгълүм» 
дигән язуы да бар (1 а биттә).

2. 12,5×19,6 см зурлыкта.

№ 6
1. 65 биттән гыйбарәт кулъязма китап.
2. 16,5×20,0 см зурлыкта.
3. Догалар, мөнәҗәтләр китабы. Гомуми дәфтәргә төрле дәф-

тәр ләр һәм битләр җыеп тегеп төзелгән. 1980 елларда эшләнгән 
булуы мөмкин.

4. 1 а битендә, тышлыкта: «Коръән укыганнан соң тәзәваҗ», 
дога, «Ана теле мәгънәсе» дип эчтәлек күрсәтелгән.

5. 2 а – 8 в битләрдә «Аллага мөнәҗәт» шигыре урнашты-
рылган.

6. Яшерган авылындагы Иске мәчеттә бирделәр.
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№ 7

1. Кулъязманың беренче бите бар, тышлыгы юк.
2. 21,0×16,0 см зурлыкта.
3. ХХ йөз башы кулъязмасы.
4. 1 а – 12 б битләрдә «Бәбун-шурут салават» («Намаз шартлары 

бүлеге) килә.
5. 13 а – 22 б битләрдә «Бохарзадә» китабы.
6. 2 б биттә мондый язу бар: «Мөлек. Ошбуны язучы Габдес-

сабир Габделкаюм, Уфимски губернасы Бәләбәйски өяз, Эрткуй-
ский волус, Яшерган авылының Габделсабир Габделкаюм улы 
Габдулкаюм Таһиров» диелгән. «Шәкерт» дип өстәлгән.

7. 23 а – 23 б битләрдә дога килә. Гарәпчә. Татар теленә сүзгә-
сүз тәрҗемә итеп барган.

8. 24 а – 34 а битләрдә «Бәдәвам», 30 һәм 31 а битләрнең өске 
ягында «1909 елда» дигән язу бар. 

9. 34 а биттән сорау-җавап тезелгән. ХХ йөз башы татар 
мәдрәсәсендә уку шушы рәвешле алып барылган. Бу – шәкертнең 
дәрес конспекты.

10. 36 а биттә мондый язу теркәлгән: «Мәдхәл тарихы-ислам» 
«Сәфиулла. Әсәр Сәмигулла бине дамилла Сибгатулла».

11. 36 б – 51 а битләрдә тарих гыйлеменә бәйле сорау-җавап 
(Ислам тарихы) урнаштырылган. «Сөаль: Гыйльме-тарих нидән 
бәхәс кыла? Җавап: Ашанда булгучы нәрсәләрдән бәхәс кыла».

12. 51 а – 57 б битләрдә «Дәлаил әл-әзһәр» китабы, сорау-җавап 
методикасы нигезендә төзелгән.

13. 58 а биттән «Мәдхәл-җәгърафия» конспектлары. «Әсәр 
Сәмигулла бине дамилла Сибгатулла», сорау-җавап тәртибендә.

14. 61 а – 69 б битләрдә сөаль-җавап тәртибендә төзелгән һәм 
мөселманлыкка багышланган бүлек килә. Алга таба җыентыкның 
берничә сәхифәсе кисеп алынган.

15. 70 а – 77 а битләрдә диннең зарурәтләре хакында мәкалә ур-
наштырылган.

16. 77 а – 78 б битләрдә Кәгъбәтулла мәчете хакында мөнәҗәт 
бирелгән:
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И биналар изгесе,
Мән Ахирәт көзгесе,
Миндә тәгать кылмаенча
Изге булмас һич кеше...

17. 77 б – 78 а битләрдә, алдагы мөнәҗәтнең дәвамы буларак, 
«Мәктәпнең җавабы» урнаштырылган.

18. 78 а – 79 б битләрдә – «Богдай» әсәре.
19. 79 а биттә «Яз-җәй көн» әсәре.
20. 79 а – 79 б битләрдә «Ченгез хан» әсәре.
21. 79 б – 80 а битләрдә «Ант итте» әсәре.
22. 80 а – 80 б битләрдә «Сыгыр әйтте» әсәре.
23. 80 б биттә «Кам-кам» әсәре.
24. 80 а – 82 б битләрдә кафияләп бүлгәләнгән «Бу вәгазьнамә 

рисаләсе» килә.
25. Тупланманың башы-ахыры юк, эчтәлегенә, тупланган 

материалына карап, аны чын мәгънәсендә «Шәкерт дәфтәре» 
дип атарга була. Аны Уфа губернасы Бәләбәй өязе Иреткуй во-
лосте Яшерган авылында Габделсабир Габделкаюм улы Таһиров 
мәдрәсәдә укыган вакытында конспектлар буларак төзегән.

№ 8
1. Дәфтәрләр төпләмәсе буларак җыйналган, тегелгән.
2. 21,0×16,0 см зурлыкта.
3. Башы бар. «Бисмиллаһ» белән башланып китә. 1 а биттә 

«Мәлидүн-нәби укымакның тәртибе» килә.
4. Аннары 1 а – 1 б битләрдә – «Салават мәкъбул».
5. 1 б – 2 а битләрдә – «Салаваты-Кудурия».
6. 2 а биттә – «Салаваты-Мөнҗия».
7. 2 б биттә «Касыйдә Мәүлидүн-нәби». Болар барысы да зәң-

гәр кара белән, перо-каләм белән язылганнар.
8. 3 б – 10 а битләрдә догалар бирелә, алары гади карандаш 

белән язылган.
9. Алга таба 10 б – 11 а битләрдә «Мөхәммәде-Мостафа 

саллаллаһы вә сәлләмне тәбрик» касыйдәсе килә.
10. 11 б биттә – «Догаи-Хәбиб».
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11. 12 а – 12 б битләргә дәфтәр тышлыгы туры килгән.
12. 13 а – 13 б битләрдә – дога.
13. 14 а – 15 а битләрдә «Садака хакында» мәкалә.
14. 15 б биттә – «Васыятьнамә».
15. Җыентыкны суфи тарикатьләре хакында хәбәрдар кеше 

аңлап төзегән, табылган урыны – шул ук Яшерган авылы.

№ 9
1. «Мәүлед китабы» күчермәсе. ХХ йөз башында бастырыл-

ган Г. Баруди басмасыннан күчерелгән. Әмма башка өстәмәләре 
дә бар.

2. 14,0×20,0 см зурлыкта.
3. 1 а – 1 б битләрдә – «Кыйссаи-Мәүлидүн-нәби» тексты.
4. Аның дәвамы буларак, 2 а – 9 б битләрдә Г. Баруди басмасы-

ның битләре тегелгән. Касыйдәләр арасында «Салават укырга» 
дигән язу-күрсәтмәләр өстәлгән.

5. 10 а – 10 б битләрдә кыямда укылучы гарәпчә касыйдә бирелә 
(кулъязма сәхифәдә).

6. 11 а – 16 б битләрдә Г. Баруди ташбасмасы сәхифәләре ур-
наштырылган.

7. 17 а биттә Г.Тукайның «Коръән укысам» шигыре күчермәсе 
бирелгән.

8. 18 а – 19 б битләрдә салаватлар теркәлгән.
9. Мәүлед өчен махсус төзелгән китап, шул ук Яшерган авы-

лыннан. ХХ гасыр урталары татар мөселман дини-мәдәни үзенчә-
лек ләрен чагылдыра.

№ 10
1. Дәфтәр тышлыгы эчендә төрле күчермә язмалар җыелмасы.
2. 17,0×20,0 см зурлыкта.
3. Тышлыкның артына «Ошбу дәфтәр иясе Мөнәвәрә» дип 

язылган.
4. 1 а – 6 б битләрдә хөтбәләр җыелмасы бирелгән, алар аерым-

аерым битләрдән торалар.
5. 7 а – 7 б битләрдә тәмугтан саклану мәсьәләләре хакында 

мәкалә килә.
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6. 8 а – 8 б битләрдә мөнәҗәт бирелгән.
7. 9 б – 10 б битләрдә – Коръән багышлау догасы. 10 б биттә 

мондый язу бар: «Язылды 1977 елда Рәҗәп аенда Исмәгыйль 
Яхъя дию беләсез, укып дога кыласыз». 

8. 10 б биттә такмак бар:

Укыйк әле, укыйк әле,
Күңелләребез ачылсын,
Сигез оҗмах эчләренә
Ризыкларыбыз сачелсен.

Ходай сезне бүләкләсен
Иман нурлары белән!

Васыятем будыр сезгә:
Догалар кылың безгә,
Ахирәт дуслар булып
Кавыштырсын Ходаем сезгә.

9. 11 а биттә «Айның әүвәле кичәсендә» ырымы һәм догалары 
бирелгән

10. 11 а – 12 б битләрдә хөтбә тексты килә.
11. 13 а – 18 б битләрдә «Хәтме Каләме Шәриф» догасы 

бирелгән.
12. 18 б – 24 б битләрдә «Тәүбә догасы» урнаштырылган.
13. Җыентыкның эчтәлеге һәм язу-каләм манерасы аның бер 

генә кеше тарафыннан эшләнүен күзалларга ярдәм итә. Ул кеше 
авылда муллалык эшен алып барган, шуңа да тупланмасын шушы 
рәвешле әзерләгән, аны аңа еш укырга туры килгән. Бу кеше, 
үзе хакында белдергәнчә, Исмәгыйль Яхъя булган. Җыентыгы 
1977 елларга карый.

№ 11
1. Бөти. Алар монда ике төрле. Яшел кәгазьгә язылганы – 

бо рынгырак, ХХ йөзнең беренче яртысына карый. Икенчесе – 
ХХ йөз нең икенче яртысында җитештерелгән кәгазьгә күчерелгән.

2. Догалар, багышлаулар, ырымнар.
3. Сәхифәләре 5,5×8,5 см зурлыкта.
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АЙДАРӘЛЕ АВЫЛЫНДА ТАБЫЛГАН  

КУЛЪЯЗМАЛАР

№ 12
1. Шигырьләр җыентыгы. Барысы да дини-әхлакый тематика-

га карыйлар.
2. Сәхифәләре 21,5×17, 6 см зурлыкта, сызыклы дәфтәрдә.
3. 1 а биттә ачык укылучы «Госман угылы» дигән язу бар.
4. Беренче шигыре вөҗдан хакында. Башы юк.
5. 1 а – 1 б битләрдә «Тугрылык» шигыре урнаштырылган.
6. 2 а биттә – «Каләм» шигыре.
7. 2 б биттә «Нурислам Госман угылы» язуы бар.
8. 11 а – 21 а битләрдә Коръән аятьләре һәм аларның юлга-юл 

тәрҗемәләре бирелгән.
9. 21 а биттә «Шигырь» дип язып куелган. Ул болай башланып 

китә һәм 22 б биткәчә дәвам итә:

Аллаһыга хаклап язам мөнәҗәт,
Укыганнарга бу бигрәк гаҗәп...

10. 22 б биттә «1938 елда тәмам» дигән, карандаш белән языл-
ган язу бар. Җыентык үзе перолы ручка белән язылган.

11. Кулъязмадан табылган фактлардан чыгып, бу шигъри 
әсәрләр тупланмасын 1938 елларда Госман улы Нурислам исемле 
кеше төзегән дип фаразлый алабыз.

№ 13
1. Кулъязма җыентык. Шигырьләр тупланмасы. Каләм язулы, 

ХХ йөз башына карый.
2. Сәхифәләре 17,5×22,0 см зурлыкта.
3. 1 а биттә М. Гафуриның «Кызыл байрак» шигыреннән өч юл 

күчермә бар. Бу – дәфтәрнең тышлыгы. Чөнки алга таба 1 б биткә 
ул «1» санын куйган. Аны номерлау буларак кабул итәргә кирәк.

4. 1 б биттән «Мөнәҗәт» башлана, «Кыйссаи-Йосыф» вәзенен-
дә, дүртенче юлы «имди» белән кафияләнеп бара. 10 а биттә 
тәмамлана.

5. Авторы ачыкланмады.
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№ 14

1. Шигъри әсәрләр, мөнәҗәтләр тупланмасы. Сызыклы дәф-
тәргә карандаш белән язылган.

2. Кулъязманың зурлыгы 17,5×22,0 см зурлыкта.
3. 1 а биттә «Уку», «Мәктәп», «Авыл хәлфәсе» шигырьләре 

күчерелгән.
4. 1 а – 3 а битләрдә – «Бүгенге көн бәйрәм көн» мөнәҗәте.
5. 3 а – 3 б битләрдә – «Мәүлед» касыйдәсе.
6. Бу тупланманы да «Нурислам дәфтәре» дип атарга нигез 

бар, чөнки 4 а биттәге «Йа Кәрим» дигән язмасы әтисенә атал-
ган. Нурислам үзенең шәкерт булуын, сау-сәламәт икәнлеген 
хәбәр итә.

7. 4 а биттә Г. Тукайдан күчерелгән шигырь бирелә.
8. 4 б биттә кабаттан да бер хат күчермәсе теркәлгән.
9. 5 б биттә «Нурислам Госман улы» дигән язуы бар.
10. 6 а – 6 б битләрдә – «Намаз» язмасы.
11. 7 а биттә, аерым сәхифә буларак, – «Мәүлед» касыйдәсе.
12. 7 б биттә «Шигырь» күчермәләре бирелгән.
13. Бу дәфтәр шәкерт Нурислам Госман улыныкы, ХХ йөз ба-

шына карый.

№ 15
1. Кулъязма дәфтәр-җыентык, тышлыгы да бар. Карандаш бе-

лән язылган, алга таба зәңгәр кара белән катнаш урыннар очрый. 
2. Сәхифәләр 17,5×22,0 зурлыкта.
3. 1 а – 3 а битләрдә җәдит мәдрәсәләренә хас укыту тәртибендә 

сорау-җавап бирелгән, иман шартларына багышланган.
4. 3 б биттә Г. Тукайның «Көз көне» шигыре күчереп алынган. 

Ахырында «Нурислам Госман угылы» дигән язуы бар, аннары 
100 гә кадәр саннар тезмәсе бирелгән.

5. Алга таба берничә сәхифә ертып алынган.
6. 4 б биттә «Мәктәптә» шигыре урын алган, карандаш белән 

язылган күчермәләр 8 а биткәчә килә.
7. 8 а биттә сугышка багышланган бәет зәңгәр каралы перолы 

каләм белән күчерелгән.
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8. Алга таба «Дөнья яратылуы хакында» мәкалә урнашты-

рылган.
9. Аннары – русча язу үрнәге бирелгән, кулъязманы төзүче 

поч та адресын, исемен яза.
10. 10 б биттә бәет урнаштырылган.
11. Русча язу үрнәгендә «Усманов Нурислам» диелгән. Дәфтәр 

шул ук шәкерт Госманов Нурислам Госман улыныкы.

№ 16
1. Баштан ахырына кадәр номерланган 144 битле гомуми сы-

зыклы дәфтәр. Зәңгәр каралы шариклы ручка белән язылган.
2. Сәхифәләр 17,0×20,5 см зурлыкта.
3. Дини җыентык, догалар, Коръән аятьләре, хөтбә һәм 

нәсыйхәтләр тупланмасы.
4. 1980 – 1990 еллар дәфтәре.
5. Төзүче-күчерүчесе ачыкланмады.

№ 17
1. Агроном язмалары. Мөҗипов фамилияле кешенеке. 

1929 елда төзелгән, көндәлек табигать шартларын күзәтү форма-
сында эшләнелгән.

2. Сәхифәләре 16,5×21,5 см зурлыкта. Кулъязма 1 а – 7 б бит-
ләрдән гыйбарәт.

3. Ахырында «Умарталар» дигән башлам белән мәкалә ур-
наштырылган, рәсем-сызымнары бар, умарта оялары күрсәтелә. 
«Кышлау умартасы юан» дигән аңлатма язуы да бар.

4. Кулъязма 1929 елда агрономия өчен кызыклы мәгълү-
мат лар җыйнаган Мөҗипов фамилияле зыялы кеше тара-
фыннан тө зелгән. Аңлап, белеп эшләгән, умартачылык белән  
шөгыльләнгән.

№ 18
1. Мөнәҗәтләр тупланмасы. Тегелмә дәфтәр итеп төзелгән. 

Карандаш язулы. Догалар да күчерелгән.
2. Сәхифәләре 17,0×20,5 см зурлыкта.
3. Тупланманы эшләүче ачыкланмады.
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ӘМИР АВЫЛЫНДА ТАБЫЛГАН КУЛЪЯЗМАЛАР

№ 19
1. XIX гасыр кулъязмасы. 8 биттән гыйбарәт.
2. Сәхифәләрнең зурлыгы 14,5×22,5 см зурлыкта. Кара кара 

белән язылган.
3. Кулъязманың тышкы битендә дога урнаштырылган.
4. 1 а биттән әсәр «Ходага күп хәмде иттем» дип башланып 

китә («Бисмиллаһ»тан соң).
5. 2 б биттә «Тәзкирә мулла Гали бине мулла Фәтхелислам» 

дип хашиядә күрсәтелгән.
6. 2 б биттә астан ике юлда тезмә белән болар язылган:

Моның сахибе сорсаң ки, 
Ногман дип исемләнмеш, 
ки Кәгъбә юлына кермеш,
Ирештерсен аны Аллаһ.

7. 3 а биттә «Хикәяте тәгаме-әкәра» шигъри хикәяте күчерел-
гән. Аның хашиясендә дога язылган.

8. 3 б биттә «Ислам динен хак белмәк» мәкаләсе урнашты-
рылган.

9. 4 а битендә Коръән багышлау догасы күчермәсе урнашты-
рылган.

10. Кулъязманың төзүчесе Гали бине Фәтхелислам мулла бу-
лырга мөмкин, авторын Ногман муллага нисбәт итәбез. XIX гасыр 
ядкяре дип билгелибез.

№ 20
1. Бер сәхифәдән гыйбарәт язма. XIX гасыр ахырына карый. 

Кара кара белән язылган. Язуы белән 19 нчы кулъязмага тартым.
2. Сәхифә 14,0×17,5 см зурлыкта.
3. Ахырында рус хәрефләре белән «Гадел Мөхәммәдзян Гай-

нутдинов» язуы бар.
4. Гарәп телендә, грамматика кагыйдәсен аңлату белән бәйле 

кулъязма.
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№ 21

1. Кулъязма җыентык. Тышлыгы юк. ХХ йөз башына карый. 
Кара кара белән язылган.

2. Сәхифәләр 11,0×17,5 см зурлыкта.
3. 1 а – 1 б битләрдә – «Намаз ниятләре» мәкаләсе.
4. 2 а – 2 б битләрдә иман һәм Аллаһка тәлкыйн тәртипләре 

аңлатылучы мәкаләләр.
5. 3 а – 8 а битләрдә – «Без – шәкертләр догасыны кабул иткел, 

Илаһым» мөнәҗәте.
6. 7 б биттә «Кара урман җыры» тексты бар, әмма ул «Сак-Сок 

бәете» кебек тә аңлашыла:
Бардым урманга, кистем пар каен,
Газиз әнкәем, сагнам көн саен.
Кистем пар нарат яңа ызбага,
Ике күземдин канлы яшь ага.
Йокыга киткәч, бер төш күрдем мин,
Кара урманда ялгыз йөрдем мин.
Имезгән сөткә, әнкәй, сусама,
Мәхшәр көнгәчә бәхил булсана.
Су буйларында балалы үрдәк,
Искә төшкәндә өзелә үзәк...

«Сак-Сок бәете» көенә икәнлеген бу әсәрдә «Мәдрәсәләрдә пы-
яла ишек, Сак белән Сокның тавышын ишет» дигән шигъри юллар-
ның да булуы раслап тора. Аннары, «Сак-Сок бәете» эчендә «Кара 
урман җыры» сүзләре очрау бу ике әсәрнең көйләрендә уртак 
мотивларның булуы, «Кара урман җыры»ның «Сак-Сок бәете»н-
нән көй алып барлыкка килүе хакында да сөйли торган фактлар ның 
берсе икәнлеген хаклы рәвештә белдерә дип аңларга кирәк.

7. 8 а битендә «Мәдхе Нәби Икенче» («Икенче Пәйгамбәрне 
данлау») мөнәҗәте башлана. Әсәрнең исеме фарсы-гарәп-төрки 
уртаклыгындагы төрки телдә булса да, текст гарәп телендә.

8. Хашиядә, аста рус хәрефләре белән «Хандар Габдамигъ 
Габдулгазизова Карияцщи» дип язылган. «Карияцщи» дигәне 



Милли-мәдәни мирасыбыз: Башкортстан татарлары. Стәрлебаш86
« карьясе», ягъни «авылы» дигән сүз икәнлеге аңлашылып тора. 
«Габделгазизов» икәнлеге ачык күренә, калган сүзләр бутал-
чык язылган. Рус хәрефләрен белмичә, аңламыйча күчергәнлеге 
аңлашыла.

9. 8 б – 9 а битләрдә «Милли шигырь» бирелгән:
... Түгелсен яшем, күрсен ипдәшем,
Фида бу башым милләт юлына.
Булам гайрәтле, гали һиммәтле,
Ихлас хезмәтле милләт юлына.
Бирек күкрәк безләр бигрәк
Керергә кирәк милләт юлына...

10. 9 б – 13 б битләрдә «Шәкертләр шигыре» күчермәсе тер-
кәлгән.

11. 14 а биттә «Мөнәҗәт» язылган:
Юллар өскә калкып кала,
Җылы – карны ашыйдыр,
Унбишләре җитәдер,
Хәсрәтләрем китәдер.
Буен сузып тәмам бәйрәм –
Сыерчык килеп җиткәндер,
Яңа елым тугды,
Иске елың китәдер...

12. 14 а – 15 б битләрдә «Гыйлем хәлләре» тексты урнашты-
рылган:

Җаным фида гыйлем өчен,
Уку өчен, белү өчен
Һәм ушандак язу өчен.
Белмәенчә һич туктамам,
Уку-язуны да белү,
Әдәп-әхлак һәм үгрәнеп,
Һөнәр сәнгатьләрен күреп,
Әдәп белмәенчә калмам...
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13. 16 а биттә Иман шартына бәйле сорау-җавап мәкаләсе килә.
14. 20 б – 21 а битләрдә балалар турында шигырьләр теркәлгән: 

«Шигырь», «Гали белән ялкау бала», «Шаян малай».
15. Алга таба 21 б – 25 а битләрдә – «Мөнәҗәт»ләр.,
16. 25 а – 26 б битләрдә – «Мәгънәле шигырь».
17. 27 а – 27 б битләрдә– «Шигырь».
18. 28 а – 28 б битләрдә мәкалә урнаштырылган.
19. Җыентыкның авторы да, төзүчесе дә ачыкланмады. 

ХХ йөз башына карый.
№ 22

1. Әмир авылында хәзрәт-мулла Галинур Миһабетдинов 
биргән кулъязма җыентык.

2. Гомуми дәфтәр, зәңгәрсу тышлы.
3. Сәхифәләре 16,5×20,0 см зурлыкта. Шариклы ручка белән 

язылган.
4. 1 а биттә төрки-татарча көйләп укылучы «Бер кеше үлгәч, 

икенче көнне укый торган дога» тексты урнаштырылган.
5. 2 а – 4 б битләрдә «Беренче укыла» дигән баш астында 

төрки «Мәүлед» һәм догалары, салаватлар, башка төрле догалар, 
шәфәгать үтенү, мөнәҗәт, балага исем кушу тәртибе, мәет җирләү 
йолалары аңлатып язылган. Теләк теләү догасы, авыруларга дога 
бирелгән. Шушы тәртиптә 71 а биткәчә килә, җыентыкның тыш-
лыгына да өстәмәләр язылган.

6. Моны «ХХ йөз ахыры авыл мулласы йола үтәү күрсәтмә 
кулъязма китабы» дип атарга мөмкин. Авторы да, туплаучысы да 
ачык мәгълүм түгел. Билгели алмадык.

№ 23
1. Кулъязма китап. Башы-ахыры юк.
2. Кара кара белән язылган. XIX гасыр ахырына карый.
3. Сәхифәләр 17,5×21,0 см зурлыкта. Россиядә эшләнгән кә-

газьгә язылган. Бу факт кулъязманың татар җирлегендә төзелүен 
күрсәтә.

4. Гарәп телендә. Шәригать китабы. Бүлек-бабларга бүленгән.
5. 5 б биттә «Иман китабы» башлана. Бүлек исемнәре кызыл 

кара белән язылган.
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6. 11  а биттә – «Китабы-никах» («Никах китабы).
7. 35 а биттә «Китабы-шәраб» («Эчемлекләр китабы») бирелгән.
8. Кулъязманың исән өлеше 64 б бит белән тәмамлана.
9. Авторы һәм төзүчесе ачыкланмады.

№ 24
1. Кулъязма китап өлеше. Башы-ахыры юк. XIX гасыр башын-

да төзелгән. Кара төстәге кара белән язылган.
2. Сәхифәләр 17,5×21,0 см зурлыкта. Россиядә эшләнгән 

кәгазьгә язылган. Алдагы, 23 нче номер бирелгән кулъязманың 
бер өлеше булырга тиеш.

3. Гарәп телендә. Шәригать китабы. Бабларга бүленгән, исем-
нәре кызыл кара белән язылган.

4. 12 а биттә «Бабун фи зикри-Мәхшәр» («Мәхшәр хәбәр-
ләрен нән бүлек») килә.

5. 18 б биттә «Әхбаранә Муса гамь» («Муса галәйһиссәлам 
хәбәрләреннән») бүлеге.

6. Барысы 49 б биттән гыйбарәт.
7. Авторы һәм төзүчесе ачыкланмады.

ЯҢГЫРЧЫ АВЫЛЫНДА ТАБЫЛГАН  
КУЛЪЯЗМАЛАРНЫҢ ТАСВИРЫ

№ 25
1. Кулъязма китап. Башы-ахыры юк.
2. Хикәятләр җыентыгы, татар телендә, тезмә белән.
3. Рифат Кәримов тапшырды.
4. Сәхифәләр 11,0×17,5 см зурлыкта. Зәңгәр төстәге кәгазь-

ләрдән төзелгән. Тышлыгы юк.
5. 1 а биттән үлем вакыйгалары хакында хикәят. Кара кара 

белән язылган. Шигъри әсәр.
6. 9 а биттән «Кисекбаш» әсәре килә.
7. 15 а биттә шигырь астына «Галид-Әмин Ишсар угылы» дип 

язылган. Алга таба Гали хакында «Кисекбаш» дәвам итә.
8. 19 б биттә шул ук язу белән нәкъ поэмадагыча хәбәре бар: 

«Фи вилаяти Булгари вә фи карьяти Балыклы вә фи мулла Рәис 
мулла Габдеррахман бине мулла Сәфид, кәтибит Гамид-Әмин 
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бине Ишхадар бине Иманкол Гаффарулла», – дип язылган. Бу – 
күчерүченең, җыентыкны төзүченең үзен күрсәтүе.

9. 20 а биттән Мөхәммәд пәйгамбәр хакында бәян итеп тезмә 
хикәят башлана. Ул Гали сәхабә хакында «Кыйссаи-Гали» әсәре.

10. 29 биттән «Һәза китабун кыйссаи-Ибраһим» («Ибраһим 
кыйссасы китабы шушы») әсәре.

11. 36 б биттә «Хикмәте-Хәким» әсәре:
Мөэминнәр хатыныга,
Күрең, җиһан эчендә
Җәмигъ төзмеш галәмне
Көне мәкән эчендә.
Бакын аның фигъленә,
Аның кодрәт әленә,
Улае әле илән
Дәүре заман эчендә.
Биш-алты көн яратты,
Көндин төнне озатты,
Йир йөзене бизәтте
Төрлек сәчәк эчендә.
Языйларны иттергән,
Кош-кортларны үстергән,
Былбылларны сайраткан
Хуш гөлестан эчендә.

Тургай укыр мең бер ат,
Туты булыр аңа шат,
Гасыйлар утдин нәҗат
Ахры заман эчендә.
Әл-исме укыр карлыгач,
Айа гафил, йөзең ач,
Сән ятурсән ялангач
Көн-төн хыял эчендә.
Карга әйтер: «Аллаһ!»
Ангу дияр: «Аллаһ!»
Ләкләк әйтер: «Колһуаллаһ!»
Пөрдер Коръән эчендә.
Дәррәҗ әйтер: «Йа Раййан!»
Үрдәк әйтер: «Йа Сәман!»
Каз әйтер: «Йа Рахман!»
Абыруйы эчендә.

Күгәрчен әйтер: «Инкәри
Бигани Рабби әл-һуа галә...»
Даим сабах әйхшамда
Кәлде бәян эчендә...

12. 38 а биттән «Һәза хикмәте мөнәҗәт шадстан» әсәре килә.
13. 39 а биттә хәбәр бирелә.
14. 41–42 битләрдә мөнәҗәтләр урнаштырылган.
15. Кулъязма XIX гасырда төзелгән, 19 б биттәге «Фи вилаяти 

Булгари вә фи карьяти Балыклы вә фи мулла Рәис мулла Габдер-
рахман бине мулла Сәфид, кәтибит Гамид-Әмин бине Ишхадар 
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бине Иманкол Гаффарулла» дип язылган мәгълүматка күрә, аны 
төзегән кеше дә шушы булырга тиеш.

АЙДАРӘЛЕ АВЫЛЫНДА ТАБЫЛГАН  
КУЛЪЯЗМАЛАРНЫҢ ТАСВИРЫ

№ 26
1. Куен дәфтәре кулъязмасы. Шариклы ручка белән язылган 

Махсус төпләнгән. Гарәп графикасында. 1980 елларныкы. Тыш-
лыгы яшел төстә.

2. Сәхифәләр 10,0×14,0 см зурлыкта.
3. Тупланма бәет белән ачыла:

«Бисмилла» диеп башлыймын башын,
Әҗәл тикшерми картын һәм яшен.
Тыңлап торыгыз, колак салыгыз,
Бераз булса да гыйбрәт алыгыз.
Кызганыч хәлдә безнең балалар,
Изгелек юлдан мәхрүм калалар.
Зур биналарны ташлап китәрсең,
Углың-кызыңны хәйран итәрсең.
Фани дөньяны ташлап китәрбез,
Ташламый булмый, ни хәл итәрбез.
Сәфәрләр ерак, азык күп кирәк,
Намаз артыннан теләек теләк.
Дөнья кирәген тапмый калмыйсыз,
Ахирәт хәлен искә алмыйсыз.
Якты дөньяга кунакка килдек,
Үлем хәлләрен күрәсен белдек...

4. 10 б биттән бу әсәрнең үлчәм-вәзене үзгәрә:
«Мөбарәк!» – дип, кардәшләрем,
Нәсыйхәтләр укыйм сезгә,
Моны ишетеп кабул күреп,
Догалар кыласыз безгә.
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Безнең күңел шуны көтә,
Сездин дога өмет итә,
Мөэминнәрнең догалары
Кертер безне җәннәтләргә...

5. 15  а биттә әсәр тәмамлана:

Коръән укыр – хәмид булыр,
Күңелгә ул дәва булыр,
Кабергә һәм юлдаш булыр,
Ятла «Тәбарәк», «Ясин»не.

Бу дөньяга күпләр туган,
Туганда кайгылы булган,
Бар да дөньяны куйган,
Ятла «Тәбарәк», «Ясин»не.
Әмин,
Йа Рабби илаһи, әмин!

6. 15 б биттән яңа әсәр башлана:

«Бисмиллаһир-рахманир-рахим!»

«Лә иләһи илләл-лаһ» –
Гарше-Көрси баскычы,
«Лә иләһи илләл-лаһ» –
Җиде оҗмах ачкычы.

Караңгы гүр яктысы –
«Лә иләһи илләл-лаһ!»
Җиде тәмуг йозагы
«Лә иләһи илләл-лаһ!»

«Лә иләһи илләл-лаһ»ның
Карамагыл азына, 
«Лә иләһи илләл-лаһ» –
Мәңге бетмәс хәзинә.

«Лә иләһи илләл-лаһ!»
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7. 16 а битнең яртысыннан тагын да яңа әсәр башлана:

«Бисмиллаһир-рахманир-рахим!»
Ходаның рәхмәте берлән
Була җомга-гает көннәр,
Гафил булмыйк, ир-мөэминнәр,
Барыбыз бер туганбызлар.
Ике мөэмин килеп бергә,
Күрешсәләр чын күңел берлән,
Түгелер гөнаһасы аның,
Гөнаһасы калмас бер дә.
Ике мөэмин күрешкәндә
Салават әйтеп күрешсә,
Ходаем насыйп итәр
Аларга мәңгелек җәннәт...

8. 17 а – 20 б биткәчә буш битләр кидә.
9. 20 б биттә һәм 21 а битләрдә 1900 елдан 1995 елгача хайван 

ел календаре бирелгән. Тычкан, Сыер, Юлбарыс, Куян, Ялу, Елан, 
Ат, Куй, Маймыл, Тавык, Эт, Дуңгыз еллары. Алар һәммәсе дә 
татар хайван ел календаренә карыйлар, исемнәре белән монгол  
һәм кытай, японнарныкыннан аерылып торалар. Хәер, охшашла-
ры да бар.

10. Хайван ел календаре астында мондый язу бар: «Бу язу-
ларны истәлек өчен язамын, караган саен искә алырсыз мин 
Миңгәрәйне, Булатов Гомәр мулла Шакир угылы. Моны язганда 
83 яшемдә идем, гафу итәсез, әзрәк бозылган урыннары булды».

11. 21 б – 22 б битләрдә язмалар юк.
12. 23 а биттә «Ай исемнәре» (мөселман ай исемнәре барысы 

да) китерелә.
13. Алга таба яртылаш кисеп алынган буш битләр китә.
14. Халык сөйләгән риваятьләргә күрә, элгәрге чорларда 

авыл ларының җирле бер артист әфәндесе, халык өчен дип, бу 
ши гырь ләрне яттан укып тамаша ясарга маһир булган. Шигъри 
юлларга авыл агайларының исемнәрен дә кушып-кушып җибәрә 
икән, шуның белән игътибарны җәлеп иткән, имеш. Аны хәтта 
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Дантеның «Илаһи комедия»сенә тиң торырлык әсәр итеп телгә 
алып сөй ләделәр.

15. Тупланманы Шакир улы Гомәр мулланың улы Миңгәрәй 
Булатов төзегән. Әсәрләрнең авторы ачыкланмады. 83 яшендә 
үзе иҗат итүе бераз шик уята. Әсәрләр электән халык арасында 
сөйләнеп йөртелгән булса кирәк.

№ 27
1. Кулъязма китап, башы-ахыры һәм тышлыгы юк.
2. Сәхифәләр 10,2×15,7 см зурлыкта.
3. XIX гасырның беренче яртысында Россиядә эшләнгән ка-

лын сары кәгазьгә язылган.
4. Беренче битенең яртысы юк. Коръән сүрәләре язылган.
5. 8 а биттән кызыл кара белән гарәпчә язуда «Мөнәҗәт» килә.
6. 9 а биттә кызыл кара белән язуда «Риваять кылдылар» 

дип башланып, Җәгъфәр Садыйкка нисбәтле вакытның кайсы 
сәгате изге булуы хакында ырым язылган, мәсәлән: «Шимбә көн 
әүвәл сә гать яхшыдур» һ.б. Шулай итеп, көннәрнең хасиятләре 
сөйләнелә.

7. Алга таба «Фасыл дәр япани дөши» («Төшләрне ачыклау 
бүлеге») дип аталган төшләрне юрау хакында хәбәрләр килә.

8. Алга таба, шул ук биттә Мөхәммәд пәйгамбәр турында 
«Хикәят» килә.

9. 12 б биттә «Бишвакыт намаз» һәм догалар урнаштырылган.
10. 19 б биттә авыруларга догалар бирелә. Тел тотлыкканда 

укыла торган дога белән башлана. Төрле бөти текстлары бирелә.
11. 23 а биттән хәдисләр китә.
12. Җыентык 32 б бит белән тәмамлана.
13. Тупланманың төзүче-авторы ачыкланмады.

№ 28
1. Кесә дәфтәре. Тышлыгы катыргы кәгазьдән. Эчке ягы-

на латин хәрефләре белән «Садыйков Хәбир» дип язылган. 
Дәфтәрне туплаучы булуы ихтимал. Башлангыч өлеше коелган. 
Җыентыкның сәхифәләре номерланган. Сакланган өлеше 28 нче 
номерлы бит белән башлана.
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2. Сәхифәләр 10,3×15,7 см зурлыкта. Буйлы һәм шакмаклы 

дәфтәр битләреннән төзелгән. Язмалары гарәп графикасында.
3. 1 а биттән догалар, Коръән аятьләре һәм аларга тәрҗемәләр 

урнаштырылган.
4. 17 а биттә – «Әсхабе-кәхаф» хикәяте.
5. 17 б биттә «Вәлиуллаһ хикәяте» күчерелгән.
6. 19 а биттән «Рисаләи-нурнамә» («Нур китабы» риваләсе) 

урташтырылган.
7. 31 а биттә «Догалыклар» башлана.
8. 38 б биттә «Хәдис-шәрифә» килә.
9. 44а биттә мөселманча тору-яшәү хакында мөнәҗәт урнаш-

тырылган һәм аның бер өлеше бирелгән.
10. Аның артыннан ук Г. Тукайның «Шүрәле»се күчерелгән.
11. 48 а биттә – «Бер солдатка» шигыре.
12. 50 а биттә – «Бер мескенгә» шигыре,
13. 50 б биттән «Мәүлед бәйрәме» шигыре урнаштырылган.
14. 52 а биттә «Җәннәт исемнәре» исемлеге бирелгән.
15. 53 а биттән 57 б биткәчә «Мөнәҗәт. Сугыш» әсәре килә:

Германиянең межасы
Никтер ерак тоелды,
Межадин барып кергәч,
Башдин уе коелды.
Межадин без барып кергәч,
Германияләр качалар,
Безнең урыс солдатлары
Артдин утны сачалар...

16. 58 а биттә иман китерү мәсьәләләре белән бәйле мәкалә 
урнаштырылган.

17. 69 б биттә – Миладиның 569 елында Мөхәммәд пәйгамбәр-
нең тууы хакында мәкалә.

18. 73 а һәм 73 б битләрдә ятимлек хакында мөнәҗәт кисәге 
бар. Дәфтәр шуның белән тәмамлана.

19. Бу дәфтәр эчендә берничә язулы кәгазь бар аларның бе-
ренчесе 1 а биттә «Үлем хакында бәет» дип атала. Анда 2 б биттә 
1966 ел дип куелган язу бар. Бу язма 4 сәхифәдән тора.



95Башкортстанның Стәрлебаш районында табылган...
20. Дәфтәр эчендә шулай ук «Сагынычлы хат» дип башлап 

язылган 1 а һәм 1 б битләрдән гыйбарәт хат тексты бар.
21. Шулай ук дәфтәр эчендәге аерым сәхифәдә, 1 а биттә 

җән нәткә кертелүчеләр хакында мөнәҗәт бар. Аның бер  
бите буш.

22. Тупланманы әзерләүче, язылган елы ачыкланмады. ХХ га-
сыр урталары җыентыгы дия алабыз.

ТУРМАЙ АВЫЛЫНДА ТАБЫЛГАН КУЛЪЯЗМАЛАР

№ 29
1. Кулъязма китап. Гарәп телендә. Суфичылык китапларыннан 

берсе. Шома Урта Азиядә эшләнгән шома кәгазьдә (Кукан-Коканд 
кәгазе). XIX гасыр ахыры – ХХ йөз башына карый, 1 а һәм 8 б 
битләрдә өч мөһер бар. Анда «Мөхәммәд-Шакир ибне Хафизи, 
1307» дип язылган. Беренчесе зәңгәр кара белән салынган мөһер, 
икенчесе кара төстә, шул ук мөһер, өченчесе зәңгәрсу төстә, шул 
ук мөһер, әмма начар сугылган.

2. Сәхифәләр 13,5×20,0 см зурлыкта.
3. «Китабүн-галә һадиел аййам вә әййәдил мәсьәләтил 

хәнифийәти би сөннәти икълам» язмасы белән башланып китә. 
Ул рамкага алынган. 

4. Әсәр ахырында каллиграф-хаттатның кул билгесе бар.
5. 9 б – 11 б битләрдә каллиграфик язулы гарәпчә дога бирелгән, 

кара кара белән язылган.
6. 11 б биттә «Фи рабигиль-әһвәл 1362, Габделкадир Тәүфикъ 

Әш-Шәлби» дигән язу бар, аннары мөһере кара кара белән сугыл-
ган. Анда «Габделкадир Тәүфикыш-Шәлби» дип язылган.

7. 12 а – 15 б битләрдә, өске яктан тегелгән, кәгазьләре баш-
ка төрле, юка, Мөхәммәд Әмин ибне Сәет-Әхмәт ибне Сәет 
 Ризван тарафыннан язылган «Хикмәтүл-голамәи-әгълам» («Бөек 
галимнәрнең хикмәтләре») мәкаләсе килә.

8. Бу мәкалә ахырында зәңгәр кара белән язылган язмада ки-
тап ның Мөхәммәд Әмин ибне Гарифныкы булуы белдерелә, 
«1332, 22 җәмәдиүл-сани» датасы бирелә. Матур каллиграфик 
язулы. 
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9. 16 а биттән матур каллиграфик язулы дога килә, зәңгәр кара 

белән эшләнелгән. Бу өлеш ташбасма ысул белән басылган, Хива 
басмасы булырга кирәк.

10. 17 биттә түбәндәге өстәмә язуы бар. Анда «Шәйхелислам 
ибне Габделкадир әл-Уфави» дип язылган. Язуда хөтбә икәнлеге 
аңлашыла. Совет чорына каравы да ихтимал. Хөтбә 16 б биттән 
башланып китә, 20 б бит белән тәмамлана, ахыры юк.

11. Кулъязма Турмай авылында Сәмәрханов Сөббухта саклан-
ган. Ул аны Институт «Мирасханә»сенә тапшырды.

№ 30
1. Сызыклы дәфтәр битләренә хәер сорашуга каршы нәсыйхәт 

итеп язылган, татар телендә, гарәп графикасында 1 а – 2 б бит-
ләрдән гыйбарәт мәкалә.

2. Сәхифәләр 16,5×20,5 см зурлыкта. Мәктәп укучысы дәф-
тәре битләренә гарәп графикасында язылган.

3. Сәмәрханов Сөббухта сакланган.

№ 31
1. Тышлыгы, башламы юк. Кулъязма китап. XIX гасырга ка-

рый. Татар телендә.
2. 1 а – 34 б битләрдә җәннәт һәм тәмуг вакыйгалары белән 

бәйле гакыйдә килә.
3. 35 а биттә «Шәйхулла Нигъмәтулла угылы 1883 елда» дигән 

язуы бар. Бу факт кулъязманы туплаучының шушы кеше булуын 
фаразларга мөмкинлек бирә.

4. Алга таба «Илаһи бәет» бирелә, тезмәдә.
5. 36 а биттән татарча нәсыйхәт башлана, чәчмә белән  язылган.
6. Кулъязма 56 б бит белән тәмамлана.
7. Сәхифәләр 10,5×16,5 см зурлыкта.

№ 32
1. Татарча, «Мәүлед китабы» күчермәсе.
2. Башы-ахыры юк. 1 а – 2 б битләрдә.
3. ХХ йөз башы кулъязмасы, кара кара белән, матур язулы 

эшләнгән.
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4. Сәхифәләр 10,5×17,5 см зурлыкта.
5. Күчерүчесе ачыкланмады.

№ 33
1. ХХ йөз башы кулъязмасы, шәехләр исеменә атап дога уку 

тексты.
2. Кара кара белән язылган, татарча.
3. Сәхифәләр 10,5×17,5 см зурлыкта.

№ 34
1. ХХ йөз башы кулъязма тупланмасы. Әүвәлге сәхифәләре 

Идри совларның Казан һәм Уфадагы Сәүдә йортлары тарафын-
нан бас тырып чыгарылган китап тышлыгының бер өлгесеннән 
гыйбарәт. Анда «Идрисов, Галиев вә ширкәтләре» дигән басма 
рәвештәге язу бар.

2. 1 а – 9 б битләрдә «Мохтасар гыйльме хәл» күчермәсе.
3. Сәхифәләр 17,5×22,0 см зурлыкта.
4. Турмай-Кайраклы авылыннан Сәмәрханов Сәббахетдин 

Хәсән улы (1932 елгы) кулында сакланган. Төзүчесе, кемнең кулы 
булуы хакында хәбәр юк.

5. Тупланманы күчерүчесе ачыкланмады.
№ 35

1. Мөнәҗәтләр тупланмасы. Укучы балаларның дәфтәр битлә-
ренә зәңгәр кара белән күчереп язылган.

2. Турмай-Кайраклы авылында табылды.
3. Сәхифәләр 15,0×20,0 см зурлыкта.
4. Мөнәҗәтләрнең берсеннән өзек:

Кабер дигән ерак сәфәр –
Без дә шунда барасы,
Берәү дә түгел бит мөстәснәсе,
Аңардан читтә калырга.
Кабер дигән мәхкәм сарай,
Ишеге юк, кереп булмый,
Эчендәге әрвахларның
Хәлләрене белеп булмый.
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Пәйгамбәр сүзләрен ятла,
Аның бойрыкларын сакла,
Мөселманлык рухың белән
Усал утларны түк-ташла.
Кәмимәи-касседә, әгъладә
Муафикъ әйләсен ул Хак,
Тәнем туфракта булса да,
Рухымны әйләсен ул шат.
Амин! Тәмам.

№ 36
1. Коръән чыккач укыла торган доганың кулъязма күчермәсе 

1 а – 1 б битләрдә.
2. Сәхифә 15,0×22,0 см зурлыкта. Кара кара белән язылган.

№ 37
1. Хат. «56 нчы елда» дип тәмамлана. Гарәп графикасында, 

татар телендә. Әтисе Имаметдингә улы Мөхетдин язган.
2. Сызыклы дәфтәр битенә зәңгәр кара белән язылган.
3. Сәхифә 15,0×20,0 см зурлыкта.
4. Турмай-Кайраклы авылында сакланган.

№ 38
1. «Шигырьләр нөсхәсе» исеме куелган дәфтәр өлеше, 2 сә-

хифәдән, 4 биттән гыйбарәт.
2. 2 а биттә бер шигырь күчермәсе исән.
3. ХХ йөз урталарында төзелгән дәфтәрдән, зәңгәр кара белән 

сызыклы дәфтәргә язылган.
4. Сәхифәләр 16,0×20,0 см зурлыкта.
5. Төзүчесе, күчерүчесе ачыкланмады.

№ 39
1. Хөтбәләр җыентыгы, гарәп телендә. Шулай ук вәгазьләр дә 

тупланган.
2. Кара кара белән язылган, 10 сәхифәдән гыйбарәт.
3. ХХ йөз башына карый.
4. 1 б – 2 а битләрдә – «Хөтбә гайдел-рамазан» («Рамазан гаете 

хөтбәсе) тексты.
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5. 2 б биттә – «Хөтбә сани» (Икенче хөтбә) тексты.
6. 3 а – 7 б битләрдә – «Вәгазь гайдел-рамазан» («Рамазан 

бәйрәме вәгазе») тексты.
7. 7 б – 8 а битләрдә – «Хөтбә гайдел-корбан» («Корбан гаете 

хөтбәсе») тексты.
8. 8 а – 10 б битләрдә – берничә җомга хөтбәләре текстлары.
9. Төзүче-авторы ачыкланмады.

№ 40
1. Тулы китап, башы-ахыры, тышлыгы бар. Күн тышлы.
2. Турмай авылы музеенда сакланган, Институт Мирасха-

нәсенә акт белән тапшырыла. Акт кәгазе дә бар.
3. Бу – «Гыйльме-фараиз» («Фарызлар хакында белем») кита-

бы, гарәп телендә.
4. Сәхифәләр 16,0×26,5 см зурлыкта.
5. Тексты кара кара белән матур итеп язылган. XIX гасыр 

кулъязмасы.
6. Кулъязма китап 4,0 см калынлыкта.
7. 1 а битендә «Әнәч авылы Шыяп хәлфәнең үзе язган кулъяз-

масы Шәмсетдинов Бариның карт әтисе» дигән язуы бар.
8. Кулъязма ахырында: «Китабун Шиһабетдин вәлид Шәм-

сетдин Аланчи фи карьяти Эстәрлибаш вә фи мәдрәсәи хаҗиел- 
хәрамин ишан Мөхәммәдхарис вәлид Нигъмәтулла» дип («Мәк-
кәгә хаҗ кылган Мөхәммәдхарис Нигъмәтулла улы мәдрәсә-
сеннән һәм Эстәрлебаш мәдрәсәсеннән Шиһабетдин Шәмсетдин 
Аланчы улы китабы», ә аннары «Әт-тәматтун тәмаман бәгуне 
Аллаһ мөлкел-мәнаб фи вактул-сәхәр дәгъвәтуллаһ эстәҗәбин 
мени йа АллаҺ, амин, бирәхмәтүкә пор рахман-иррахим», ягъ-
ни «Аллаһы Тәгаләнең мөлкәтендә, иртәнге вакытта, Аллаһның 
рәхмәте белән тәмам булды, шәфкать иясе Аллаһтан күп төрле 
рәхмәтләр белән» дип язылган.

9. Бу «Фараиз» китабы кулъязмасын Шәмсетдин Аланчы улы 
Шиһабетдин Стәрлебаш мәдрәсәсендә күчереп язган.



СТӘРЛЕБАШНЫҢ  
ЗАТЛЫ КИТАПЛАРЫННАН – 

«ДӨРРЕЛ-КӘЛАМ»

Фәрит Яхин

Тарихи вакыйгалар тезмәсен барлаучыларга таныш хәлләрдән 
берсе – XVII йөзнең 62 – 64 елларында (1662 – 1664) татарлар-
да Бәкҗан Туктамышев җитәкчелегендәге зур бер күтәрелеш 
булып, халык кузгалышлары Ука, Идел буйларыннан Уралга 
һәм Себернең Табул (Тобольски) якларыннан Ишим төбәгенәчә 
җәелә. Россия кул астында кала барган Татар иленең үз холкын 
күрсәтеп алуы була бу. 1548 елда башланып киткән Олы чума 
бәласеннән тәмам югалып-кырылып бетүгә йөз тоткан татар 
халкының кабат тернәкләнә башлап, аңына кайта баруыннан бер 
хәбәр итеп кабул итәбез һәм бәялибез моны. Россия хөкүмәте 
ягыннан воеводалар Ф.Ф. Волконский, И.М. Павлор, Д. Полуэк-
тов, И. Блудов, В. Бланк һәм башкалар җитәкчелегендәге гаскәри 
көчләрнең өстен чыгуларыннан соң, Бәкҗан Туктамышев явы 
гаярьләренең бер өлеше Стәрлебаш якларында сыену таба. Баш 
күтәргән халык белән хөкүмәт санлашып эш итми мөмкин түгел 
икәнлеген аңлый. 1663 елның көзендә баш күтәрүчеләр ягын-
нан Ишмөхәммәт Дәүләтбаев Уфа воеводасы А.М. Волконский 
белән сөйләшүләр алып бара башлый. Бу вакытта Казан воево-
дасы булган Ф.Ф. Волконскийда 1662 – 1663 елларда тәрҗемәче 
буларак хезмәт иткән, аннары баш күтәрүчеләр ягына чыккан 
һәм яу җитәкчесе булып киткән И. Дәүләтбаев халыкның үз зар-
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ларын патшага үзләре барып сөйләргә теләвен белдерә. Мәсьәлә 
бер ай эчендә хәл ителә. Патша Шымытым Алексей Михайлович 
(1629 – 1676, тәхеткә 1645 елда күтәрелә) бу баш күтәрүләрнең 
үзәге булган Нугай даругасыннан татар һәм башкорттан илчеләр 
белән очрашырга ризалыгын 1663 елның көзендә белдерә. 
Илчеләр итеп Актай Дүсмөхәммәтов һәм Динмөхәммәт Юлаев 
сайлана. 1664 елның башында алар Мәскәүгә килә. Татар һәм 
башкортларның зарлары тыңланыла һәм каршылыксыз кабул 
ителә. Алексей патша ахырда илчеләргә теләкләре кабул ителүне 
раслаган грамоталар тапшыра. Илчеләр Актай Дусмөхәммәтов 
һәм Динмөхәммәт Юлаев шул грамоталар белән 1664 елның 
февралендә кайтып җитәләр. Шул ук елның җәендә Нугай дару-
гасы халкы белән Уфа воеводасы арасында килешү кабул ителә. 
Моңа кадәрле Уфа воеводасы булган А.М. Волконский вакытын-
нан алда мәртәбәсеннән төшерелеп, аның урынына Ф.И. Сомов 
воевода итеп куела. 1664 елның көзендә Казан даругасы татарла-
ры һәм башкортлары да илчеләрен Уфа воеводасына җибәрләр. 
Моны шул ук Ишмөхәммәт Дәүләтбаев оештыра. Турыдан-туры 
аңлашулардан соң, баш күтәрүчеләрнең теләкләре исәпкә алына, 
каршылыклар туктатыла. Аннары да Ишмөхәммәт Дәүләтбаев 
бу юнәлештә эшен дәвам итә. 1665 елда Себер татарлары Табул 
воеводасы белән килешенү төзи. Төп мәсьәләләр җир милкенә 
һәм салым җыю сәясәтенә бәйле була. Халыкның теләкләре ка-
бул ителә. Тарихта патша хөкүмәтенең өстен чыгуы буларак 
аңлатылган бу вакыйгалар, асылда, халыкның үз максатларына 
ирешүе хакында сөйлиләр. Мәскәүдә халыклар белән килешенеп 
яшәргә мөмкин икәнлеген төшенеп алалар. Бу зур вакыйга була. 
Россиядә халыклар белән аңлашып сөйләшү мөмкин икәнен пат-
ша Шымытым Алексей Михайлович үз өлгесендә күрсәтә һәм 
аны халыкта «Ак патша» дип атый башлыйлар. Шушы вакыттан 
татарда «Ак патша» төшенчәсе барлыкка килә, «Ак патша безнең 
хәлебезне белми, аңардан дөреслекне яшерәләр, белдертү кирәк, 
ул безнең яклы» дигән утопия туа. Алексей патшаның акыл-
лы гамәле халык күңелендә хөкүмәткә карата ышанычны кире 
 кайтара.
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Барлык тырышлыклары өчен Ишмөхәммәт Дәүләтбаев тар-

ханлык мәртәбәсен ала, 1675 елның мартында Мәскәүдә Казан 
даругасы татарларының һәм башкортларының Кырымга каршы 
яуда катнашырга ризалыгын белдереп килешүгә кул куя. Бу факт 
аның Россия хөкүмәте каршында Нугай даругасында татар-баш-
корт әмире буларак танылуын күрсәтә.

1681 елда Россиядә татарларга бәйле сәяси һәм икътисади 
шартлар кабат үзгәрә. Бу елда Касыйм ханлыгы тәхеттә утырган 
Фатыйма солтанның үлеме сәбәпле һәм башка хан күтәрелмәүгә 
бәйле рәвештә бетерелә. Бу ханлык Россия эчендә татарларга үз 
ханлыклары барлыгын күзаллаткан, билгеле.

Җитмәсә шушы 1681 елның 16 нчы маенда «Об отписке у 
Мурз и Татар поместий и вотчин, и о выгодах, какие принявшим 
Христианскую веру предоставляются» дигән исемле указ бояр-
лар белән бергәлектә кабул ителә. Бу вакытта Россия тәхетендә 
патша булып 19 яшьлек Федор Өченче утыра (Федор Алексеевич 
Романов (1661 – 1682) 1676 елдан Россия патшасы). Ул тәхеткә 
күтәрелгән елда башланып киткән Рус – Кырым сугышы Гос-
манлы императорлыгына каршы алып барыла, 1681 елда Рос-
сия Киевне һәм Донның сулъяк яр буйларын, ике арадагы чик-
не Днепр буйлап уздырып, Бакчасарай солыхы нигезендә үзенә 
ала, Кырым ханлыгына казна (ясак) түләү яңартыла, Запорожье-
га мөстәкыйльлек, Мәскәүгә бәйсезлек бирелә. Сугыш шулай 
тәмамлана. Федор патша Россиядә поляклар үрнәгендә яшәүне та-
гын көчәйтеп өлгерә, татарларны көчләп чукындыру сәясәтен киң 
җәелдерә. 1682 нче елда аның урынына патша булып агалы-эне-
ле Иван Бишенче (Иоанн Алексеевич Романов (1666 – 1696) һәм 
Петр Беренче (Бөек Петр, Петр Алексеевич Романов (1672 – 1725) 
киләләр. 

1681 елдагы күтәрелүдә Сәет Ягафәров, тиздән аны ха-
лык Сәет-батыр дип атап йөртә башлый, үзен хәтта хан була-
рак игълан итә. Күчүк Юлаев җитәкчелегендәге башкорт баш 
күтәрүчеләре, Россиядә мөселманнарга карата сәясәтнең үзгәр-
те ләчәге хакында ишетеп, тиздән патша хөкүмәтенә бәйгыт 
бирәләр. 1682 елның июнь башында рус гаскәри көчләре, казак-
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лар һәм башкортлар Сәет-батыр явы белән Ык буенда олы орыш-
ка керәләр. Көрәш аяусыз бара. Яуда Сәет Ягафәров каты яра-
лана. Аны яугирләре тиз арада алып китәләр. Баш күтәрүчеләр 
җиңеләләр. Әмма халык күтәрелеше 1684 елның ахырынача ди-
ярлек дәвам итә.

Татарларның баш күтәрүләре, башкортлар белән бергә, билге-
ле, 1704 – 1711, 1735 – 1740, 1755 – 1756 елларда көчәеп-көчәеп ала. 
Иң куәтлесе, патша тәхетен селкетеп алганы, 1773 – 1775 еллар-
дагысы, тарихларга «Пугачев явы» буларак кереп калганы була.

Халык күтәрелешләре хисләрнең кайнарлыгына турыдан-
туры бәйле, алар рухи алгарышны тудыра. Ул чорда да шулай 
барган. Татарлар үз яуларына башкортларны да иярткәннәр һәм 
киресенчә дә булган. Аларның үзара килешенеп баш күтәрүләре 
хакында тарихи хәбәрләр шактый. Бер-берсенә ярдәмгә килергә 
өлгермәгән очракларда дошманнарын җиңүгә ирешү аларга авыр-
га килгән. Башкортларның тынгысыз булулары, кызу канлы һәм 
үзсүзлелек кебек сыйфатлары татарларга да тәвәккәллек өстәгән. 
Татарларның баш күтәрүләре дини-сәяси һәм икътисади кысу-
ларга протест буларак килеп чыккан. Аларның башында дини 
җитәкчеләре, имамнар торган һәм алар хәрби җитәкче ролен дә 
башкарган. Шунлыктан аларны «мөрит хәрәкәтләре» буларак та 
танырга тиешбез. Көчләп чукындыруларга каршы юнәлдерел-
гән абыз-агайлар (ягъни укымышлы-хафизлар) хәрәкәтләрен нән 
аермалы буларак, мөрит баш күтәрүләре икътисади таләпләр 
белән дә озатыла барганнар һәм кискен сәяси юнәлеш тот-
каннар. Аларның татар милли-азатлык һәм татар- башкорт су-
гышлары икәнлеген танымый мөмкин түгел. Аның ахыры  
Идел-Урал-Себергә җәелгән 1773 – 1775 еллардагы Е. Пугачев явы  
буларак билгеле. 

XVIII гасырда Россия хөкүмәтендә, халыкларны әхлаклы 
һәм тәрбияле тоту өчен, диннең роленә ышанып карау көч ала. 
Халыкларны христиан дини оешмалары булдыру ярдәмендә үзе-
нә буйсындыру һәм бәйле тоту сәясәтен Византия ничек элек-
тән җәелдерсә, Госманлы императорлыгы да XV йөздә шушы 
юлга баса һәм мөфтиятләргә таяна башлый. 1782 – 1786  елларда 
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 Россия хөкүмәте кыргыз-кайсаклар өчен мәчетләр төзетүне 
тизләтү турындагы фәрманнарын бер-бер артлы кабул итә. 
1783 елдан Кырым ханлыгы Россия составына алына, Таври-
да мөсел ман нарының хакларын саклауны һәм яклауны пат-
ша хөкүмәте үз өстенә йөкләвен белдерә. Шул сәбәпле Кырым 
мөфтиятенең роле арта. 1788 елда эчке Россия мөселманнары 
өстеннән уңыш лы идарә итү максатында, моның өчен имамнар-
ны файдалануны, алардан ышанычлыларын һәм белемлеләрен 
сайлап алуны оештыру өчен, үзләренә аерым мөфтият булдыру 
хакында фәрман кабул ителә. 1789 елның 4 декабрендә Уфада 
«Собрание» җыела, мөфтият рәсми төстә эшли башлый. Берен-
че мөфти итеп Хөсәенов Мөхәммәтҗан Габдеррахман улы 1788 
елның 22 сентябрендә үк патша хөкүмәте тарафыннан билгеләп 
куела. Мулла итеп казан татарлары арасыннан чыккан кешеләрне 
билгеләп куюга аерым игътибар юнәлтелә һәм бу хакта фәрманда 
махсус күрсәтелә1.

Эчке Россия мөселманнарының мөфтияте төзелү татарларда 
дини-мәдәни, икътисади, хәтта олы бер сәяси (ә безнең мөфтият 
чынлыкта милли автономия үзәге булган, моны танырга кирәк) 
җиңүләреннән санала ала. Аны башкача бәяләү мөмкин дә түгел, 
шулай ук дини җиңүгә генә кайтарып калдыру да дөрес булмас. 
Россия шартларында татарларга мөфтият ачылуны аларның, Ка-
сыйм ханлыгы бетерелгәннән соң йөз ел узгач, милли сәяси хак-
ларын торгызуда зур җиңүләреннән берсе иде.

Татар дини үзәкләренең берсе электән Стәрлебашта булган. 
Р. Фәхретдин монда 1719 елда Хөсәен бине Габдеррахман бине 
Әнәс Әл-Борындыкыйның имам һәм мөдәррис булуын яза2. Нис-
би исеменнән аңлашылганча, ул Борындык авылыннан икән. Исе-
ме язылган таягы мәчеттә имамнар кулында ХХ йөз башында да 
кулланылган3. Әмма башка бер риваятькә таянып, Р. Фәхретдин 

1 Ишмухаметов З.А. Социальная роль и эволюция ислама в Татарии 
(Исторические очерки). Казань: Татар. кн. изд-во, 1979. С. 33.

2 Фәхретдин Р. Асар. Беренче җилд. Икенче җөзьә. Оренбург: Типо-
графия Г.И.К аримова, 1901. Б. 56.

3 Шунда ук.
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аның әтисе Мансур ахун бине Габдеррахман икәнлеген дә 
искәртә һәм шунда ук: «Һәрхәлдә Россиядә беренче мөфти улан 
Мөхәммәтҗанның атасыдыр»1, дип тә белдерә. Мөфтинең ба-
басы Габдеррахман булганлыктан, ә Әлмәт шәһәре янындагы 
авылның Габдеррахман исемен йөртә башлавын да искә алсак, 
риваятьтәге «Мансур ахун» башка кеше булып чыга. Ә менә Габ-
деррахман авылының электә Борындык булуына шик калмый. 
Тагын да шуны төгәл ачыклап китәргә тиешбез; беренче мөфти 
Мөхәммәтҗанның фамилиясе берничек тә Хөсәенев түгел, бәлки 
Габдрахманов, ягъни бабасы Габдрахманның исеменнән ясалган 
булырга тиеш тә, әмма ул «Гусейнов» йөри, димәк, чыннан да фа-
милиясе Хөсәенев булып чыга. Боларның укымышлы нәселдән 
икәнлекләре дә аңлашыла.

Мөхәммәтҗан Хөсәенов (Гусейнов) – мөфтият оешты-
ру тәкъдим-проектын эшләгән, патша хөкүмәтенә аны әзерләп 
тапшырган кеше дә. Бу вакытта ул гаскәри офицер хезмәтендә 
йөргән, казый-гаскәри буларак хәрби-каратель комиссия яуларын-
да катнашып ышаныч яулаган, кабарды, кыргыз-кайсак өстеннән 
Коръән тотып әмер тоткан ахуннардан берсе икәнлеге дә патша 
хөкүмә тендә яхшы билгеле икән2.

Аның әтисе Хөсәен имамлык иткән заманнардан Стәрлебаш 
татар мәгарифе учакларыннан берсе булып күтәрелә, монда 
мәдрәсә тоту, шәкертләр укыту эше алга китә. Бу заманнарда 
мондый данлыклы имамнар ишанлык иткәннәр, үз тирәләренә 
мөритләрен җыйганнар. Р. Фәхретдин 1795 елда бу мәдрәсәдә 
Гаделшаһ бине Габдулланың хәлфәлек иткәнлеген дә искә ала3. 
Мөхәммәтҗан мөфтинең үзе хакындагы мәкаләсендә дә ул 
аның әтисе Хөсәен булуын, бабасының Габдеррахман икәнен  

1 Фәхретдин Р. Асар. Беренче җилд. Икенче җөзьә. Б. 57.
2 Ишмухаметов З.А. Социальная роль и эволюция ислама в Татарии 

(Исторические очерки). С. 32.
3 Фәхретдин Р. Асар. Беренче җилд. Икенче җөзьә. Б. 56.
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яза1. Шушы ук мәкаләсендә аның 1758 елда тууын ачыклый2, 
мөфти хезмәтен 1789 елның 22 сентябреннән башлавын яза3. Аны 
ул 34 ел дәвамында башкарып килә. Аның чорында Гаделшаһ 
бине Габдулла, халыкта «Гаделша ишан» буларак дан тоткан 
имам-хатыйп, Стәрлебашта мәдрәсә тота һәм мөфтинең әтисе 
Хөсәен бине Габдеррахманның эшен дәвам итә.

Гаделша ишан тумышы белән Богдан авылыннан була. 
Р.Фәхретдин бу авылны Бөре ягыннан дип күрсәтә4. «Сик сән 
яшенә ирешеп, 1227 тарихында5 вафат улды. Кабере мәгълүм-
дер»6, ди. Балыклы Күл авылыннан данлыклы ахун Хәсәнетдин 
бине Шәмсетдин, Минзәлә ягындагы Дөреш-Мөслим авылыннан 
Шәмгун мулла аңардан белем алганнарын, Гаделша ишанның 
гыйлем иясе, оста мөгаллимнәрдән булуын язып, күчерелгән 
китаплары, аларны улларына һәм белемле кешеләргә васы-
ять итүенә туктала, аларны таратмаска, бергә тотарга кушуын 
искәртә7. Аның улы Дәүләтшаһ була. «Дәүләтшаһ бине Гаделшаһ, 
«Дәүләтшаһ ишан» димәклә мәгъруф вә мәшһүр кемсә уладыр»8, 
дип белдерә Р. Фәхретдин. Ә бу Дәүләтшаһ ишан исә татарның 
данлыклы шагыйре Һибәтулла Салиховның хәлфәсе инде.

Дәүләтшаһ башта Кышкар мәдрәсәсендә, аннары унтугыз 
ел Курсада имам булып тора, мәдрәсәдә укыта. «Бу Казан йор-
тында байларның зәкәтләрене күп ашадым, имде үзем зирагать9 
итеп, кул кәсебем илә мәгыйшәт кылсам10 иде», дия, Оренбург 

1 Фәхретдин Р. Асар. Беренче җилд. Дүртенче җөзьә. Оренбург: 
Типография М.-Ф.Г. Каримова, 1903. Б. 181.

2 Шунда ук. Б. 182.
3 Шунда ук. Б. 183.
4 Фәхретдин Р. Асар. Беренче җилд. Алтынчы җөзьә. Оренбург: 

Типография М.-Ф.Г. Каримова, 1904. Б.280.
5 Хәзерге ел исәп буенча: 1811 елда.
6 Шунда ук.
7 Шунда ук. Б. 281.
8 Шунда ук. Б. 283–284.
9 Зирагать – иген үстереп.
10 Мәгыйшәт кылсам – тормыш итсәм.
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төбәгендә улан Чебенле карьясына һиҗрәт итмеш1»2. Монда 
яшәп, мөритләр тәрбияләп, шәкертләр укытып, игенчелек белән 
шөгыльләнеп, 1832 елның 3 декабрендә 75 яшендә вафат була3. 
Улы Габдулла дәүләт хезмәтендә 25 ел кантон булып эшли, ә улы 
Габделгалләм Илек шәһәрендә имамлык итә.

Дәүләтшаһ ишан Бохарада да белем ала. Ниязколый 
Төрекмәнинең укучысы була. Аның белән күрешергә өч тапкыр 
соңыннан да барып кайта. Һибәтулла Салихов «Мәҗмәгыл-әдәп» 
китабында бер касыйдәсен аңа багышлаган, «Кәлам фәне»нә 
Дәүләтшаһның игътибары зур булган4. «Дин юлында хак сүзне 
сөйләүче улып, Аллаһы Тәгалә юлында һичкемең шелтәсеннән 
курыкмаз иде»5, ди Р. Фәхретдин, аны бәяләп, явыз кешеләрнең 
усаллыгыана да илтифат итмәгән ул6. Һибәтулла Салихов белән 
Нигъмәтулла бине Габдеррәхим аның хәлифәләре булганнар7. 
Дәүләтшаһ ишанның әтисе Гаделшаһ бине Габдулла бине Богдан 
Стәрлебашта яшәгән һәм мөфти Мөхәммәтҗанның әтисе Хөсәен 
бине Габдрахман урынына имам-мөдәррис эшләрен дәвам иткән. 
Олы ишаннарның берсе буларак танылып, мөритләр тәрбияләгән. 
Ә улы Дәүләтшаһ исә Ниязколый Төрекмәнинең хәлифәсе булып, 
Кышкардан Курсага имам-мөдәррис итеп күчерелгән, бу вакый-
галарда мөфти белән Оры авылы имамы Фәтхулла ишан ара-
сындагы каршылыкның да роле аз булмаган. Ахырда Дәүләтшаһ 
Курсадан Чебенлегә игенче буларак яшәргә теләвен сәбәп итеп 
күченеп киткән һәм әтисе кебек үк ишан буларак танылган, 
Стәрлебашка имам-мөдәррис буларак әтисе урынына килергә 
теләк белдермәгән. Монда аның заманында Нигъмәтулла ахун дан 
тоткан. Ул да, Дәүләтшаһ ишан кебек, Ниязколый Төрекмәнинең 
хәлифәләреннән икән, аның хезмәтендә торган, бай сәүдәгәр 

1 Карьясына һиҗрәт итмеш – авылына күченеп китә.
2 Фәхретдин Р. Асар. Беренче җилд. Алтынчы җөзьә. Б. 284.
3 Шунда ук.
4 Шунда ук. Б. 290.
5 Шунда ук. Б. 290–291.
6 Шунда ук. Б. 291.
7 Шунда ук. Б. 284.
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 балаларыннан берсе1. Аның Габдулла, Гыйсмәтулла, Сираҗетдин, 
Сәгъдетдин, Хәмидә исемле туганнары булган, балалары Мөхәм-
мәтхарис, Мөхәммәтхаррас, Мәрзыя булган. «Бунларың балала-
ры вә нәселләре күп вә төрле йирләрдә мөнтәшир2 һәм «Тукай» 
фамилиясе илә мәгъруф3 улмакдалардыр»4, дип Р.Фәхретдин, бай 
яшәвен, шәкертләре күп, дуслары ишле икәнне белдерә, диндар 
һәм тәкъва кеше булуын яза, «буның заманында Эстәрлебаш 
карь ясе хакыйкать бер дәрел-гыйлем улмышдыр5», ди6. Тәфсир, 
хәдис, әхлак гыйлемнәрен укытуга зур игътибар биреп, Әбүн-
на сыйр Габденнасыйр Курсавиның «Шәрхе-Гакаид» китабын-
нан Аллаһны тану-иман шартларын укыткан. Шиһабетдин 
Мәрҗани нең Нигъмәтулла ишанны бик югары бәяләве хакын-
да да Р. Фәхретдин искәртә, аның сүзләрен дәлилгә китерә7. 
Балалары да үзләрен тәрбияле һәм игелекле кешеләр буларак  
күрсәткәннәр.

Нигъмәтулланың әтисе – Биктимер, аның әтисе – Тукай, аның 
әтисе Үткән исемле икәннәр8. Патша Россиясендә ясаклы кресть-
яннар (ә татарлар һәммәсе дә диярлек ясаклы, билгеле), алпа-
вытка беркетелгән крестьяннардан аермалы хәлдә, нәселләре 
чыккан авылга нисбәтле теркәлергә мәҗбүр булганнар, солдатка 
каралганда үз авылларына кайтып, шуннан алынырга тиеш са-
налганнар. «Асыллары Малмыж мөзафәтендә9 Салавыч карьясен-
нән улып,– дип яза Р. Фәхретдин, Нигъматулла ишанның нәселен 

1 Фәхретдин Р. Асар. Икенче җилд.– Тугызынчы җөзьә.– Оренбург: 
Мөхәммәтфатих бине Гыйльман Кәримов матбагасы, 1904. Б. 77–78.

2 Мөнтәшир – таралып.
3 Мәгъруф – билгеле.
4 Шунда ук. Б. 78.
5 Эстәрлебаш карьясе хакыйкать бер дәрел-гыйлем улмышдыр – Стәр-

лебаш авылы чыннан да бер гыйлем йорты булган.
6 Шунда ук.
7 Шунда ук. Б. 79.
8 Шунда ук. Б. 77.
9 Мөзафәтендә – төбәгендә, ягында.
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барлап. – Җәдде улан1 Тукай бу тарафа һиҗрәт әйләмеш2 иде»3. 
Моннан Тукай бабаларының дөрес исеме Туктамыш булганлыгы 
аңлашыла. Чөнки «Тукай» үзе «Туктамыш» исеменнән («Мөхәм-
мәт»тән «Мамай» ясалган кебек) кыскартылып, тел җаена ките-
реп ясалган. Шунысы кызыклы, 1662–1664 елгы баш күтәрүләрдә 
җитәкчеләрнең берсе Бәкҗан Туктамышев булган. Тукайның ата-
сы менә шул Бәкҗан булырга да мөмкин. Әмма бу фаразыбызны 
расларлык фактлар юк. Шунлыктан аңа нигезләнергә ярамый. 
«Вәли де4 Биктимер әһле-кәсеп5 вә мәгъ руф таҗҗарлардан6 ул-
мыш, имеш»7, – дип яза Р. Фәхретдин. Нигъмә тулла Тукаев ишан 
1843 елда 72 яшендә вафат була8. Димәк, ул 1771 елда туган бу-
лып чыга. Тарихта 1777 елдан эзе югалган Туктамыш Ижбулатов 
дигән шәхес бар. Ул 1730 елда Пермь ягында Барда авылында ту-
ган санала, 1755 – 1756 еллардагы баш күтәрүләргә каршы чыга. 
Ул үзе бай руда шахталары хуҗасы булган. Гаскәр булдырып, баш 
күтәрүчеләрне шулар ярдәмендә бастырып та йөргән. Шулай стар-
шина дәрәҗәсенә ирешкән һәм патша түрәсенә әверелгән. Алга 
таба дәүләт комиссияләрендә эшләгән. Үзен белемле һәм грамота-
лы кеше буларак күрсәткән, җирле халык мәнфәгатьләрен яклаучы 
буларак дан алган, 47 сәхи фәле 35 пункттан торган наказ-күрсәтмә 
текстын да ул төзегән. 1771 – 1773 елларда Польша өстенә яуда 
катнашкан. 1774 елда Пугачев явын бастырыру өчен җибәрелгән. 
Июнь аенда мулла Һадигут Тимясев (Һадиутдин Тимашев) белән 
берлектә Е. Пугачевка хат язган, аны патша Петр Өченче буларак 
тануын белдереп, бәйгыт биргән һәм полковник дәрәҗәсенә лаеклы 

1 Җәдде улан – бабасы булган.
2 Һиҗрәт әйләмеш – күченеп килә.
3 Фәхретдин Р. Асар. Икенче җилд.– Тугызынчы җөзьә.– Оренбург: 

Мөхәммәтфатих бине Гыйльман Кәримов матбагасы, 1904. Б. 77.
4 Вәлиде – атасы.
5 Әһле-кәсеп – кәсеп иясе, эш кешесе.
6 Мәгъруф таҗҗарлардан – танылган, данлыклы сәүдәгәрләрдән.
7 Шунда ук. Б. 77.
8 Шунда ук.
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дип табылган1. Аның 1777 елдан эзен җуюы шушы вакыйгаларда 
катнашуыннан икәнлеге аңлашылып тора.

Язучы Зәки Зәйнуллинның «Тукаевлар»2 дип аталган китабы 
бар. Ул «Фәнни роман» жанрында язылган. Шуның «Нигъмәтулла 
бине Биктимер Тукаев» бүлегендә, автор үзе белдергәнчә, Мө хәм-
мәтшакир Тукаевның «Тарихы-Эстәрлебаш»3 китабына нигез-
ләнеп, кызыклы хәбәрләр бирелә. Анда Нигъмәтулла ишанның 
Габдулла Тукай нәселеннән икәнлеге сөйләнелә, 1772 елда ту-
ганлыгы языла4. «Тарихы-Эстәрлебаш»ка мөрәҗәгать итеп, 
анда Нигъмәтулла хәзрәтнең 1773 елда туганлыгы күрсәтелә5. 
Р. Фәхретдин аның кабер ташы күчермәсен «Асар»да бирә, анда 
вафаты 1260 икәнлеге сүз белән, тезмәдә болай дип язылган: 
«Тәүфа улды6 ул мәрхүм, ки йитмеш ике сал үзрә7, биң8 ике йөз 
дә алтмышта вә ли Һиҗрәттән, и фахыр»9. Бу һиҗри ел исәптәге 
1260 ел 1843 елның башларына туры килә. Ул гына да түгел, ва-
кыйга мөхәррәм аенда булган, көне күрсәтелмәгән10. Ә һиҗри 
ел исәбендә ел мөхәррәм аеннан башлана. Димәк, үлем вакый-
гасы 1843 елның башына, гыйнвар аена туры килә. Бу вакытта 
аңа 72 яшь икәнлеге дә кабер ташында ачык белдерелгән. Шулай 
итеп, Нигъмәтулла ишан 1771 елның башында (һәрхәлдә беренче 
яртысында) туган. «Тарихы-Эстәрлебаш»та язылганча, 1812 елда, 
Гаделшаһ ишанның вафатыннан соң, Стәрлебаш мәдрәсәсендә 
укыта башлаган, 1913 елда имам-мөдәрис булырга мөфтияттән 
указ алган11. Аның заманында казакъ ханнарының балалары аның 

1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Туктамыш_Ижбулатов (мөрәҗәгать итү 
датасы: 01.10.2020)

2 Зәйнуллин З. Тукаевлар. Эстәрлетамак, 2017. 287 б.
3 Тукаев М. Тарихы-Эстәрлебаш. Казан: Кәримия, 1899.
4 Зәйнуллина З. Тукаевлар. Б. 147.
5 Шунда ук.
6 Тәүфа – вафат.
7 Сал үзрә – яшендә.
8 Биң – мең.
9 Фәхретдин Р. Асар. Икенче җилд.– Тугызынчы җөзьә. Б. 84.
10 Шунда ук.
11 Зәйнуллин З. Тукаевлар. Б. 147.
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мәдрәсәсендә белем ала. 1814 елда агач утыртуны гадәткә кертә, 
1836 елда Стәрлебашта фонтан эшләтә1. Ул эшләткән чишмә һәм 
фонтанны 1955 елда гына сүткәннәр2. Нигъмәтулла ишан за-
манына күрә бик зур галим һәм шагыйрь булып, даны ераклар-
га тарала, аның язган һәм күчергән китаплары халык арасында 
кулдан-кулга күчеп йөргән3. Әмма әсәрләренең әдәбият тарихы-
бызда әлегә игътибарга алынганнары юк. Аларны өйрәнү эше 
дә көн тәртибенә куелмады. Нигъмәтулла ишан Стәрлебашта 
Гаделшаһ ишанның эшен дәвам итә, бу яклар гыйлем төбәгенә 
әверелә. Андый үзәкләргә галимнәр һәм әдипләр җыелмыйча 
калмый. Алар бар җирдә китаплар да языла. Менә шуларның 
берсе – «Дөррел-Кәлам» китабы. Стәрлебаш төбәгендә язылган 
китаплардан фәндә игътибар ителгән хезмәтләрнең дә тәүгесе  
санала ал ул.

«Дөррел-Кәлам» китабына кертелгән әсәрләр һәм алар-
ның авторлыгы мәсьәләсе. Татар әдәбияты тарихы фәнендә 
«Дөррел-Кәлам» китабының авторы буларак шагыйрь Һибәтулла 
Салиховны (1794–1867) күрсәтү гадәткә кергән. «Татар 
әдәбияты тарихы» томнарында аның бары тик бер генә автор-
ныкы икәнлеге, беренче тапкыр Һ. Салихов үзе исән вакытта ук 
(1856 елда) дөнья күргәнлеге ачык белдерелә4. 2015 елда басы-
лып чыккан «Татар әдәбияты тарихы» китабында5 филология 
фәннәре докторы М. Гайнетдиновның «Һибәтулла Салихов» 
мәкаләсе6 урнаштырылган, анда «Дөррел-Кәлам» хакында бо-
лай язылган: «Мәрсияләренең берсен7 «Мәҗмәгъ әл-әдәб» дигән 

1 Зәйнуллин З. Тукаевлар. Б. 148.
2 Шунда ук. Б. 150.
3 Шунда ук.
4 Татар әдәбияты тарихы: 6 томда. 2 т. XIX йөз татар әдәбияты. Казан: 

Татар. кит. нәшр., 1985. Б. 150.
5 Татар әдәбияты тарихы: 8 томда / [төз. Р.Ф. Рахмани]. 3 т.: XIX йөз / 

[фәнни мөх. Ф.Г. Галиуллин]. Казан: Татар. кит. нәшр., 2015. 551 б.
6 Шунда ук. Б. 110–120.
7 Сүз, галим аңлатуынча, 1832 елның 3 декабрендә (М. Гайнетдинов бел-

дергән дата) вафат булган Дәүләтшаһ ишан хакында бара. Һ. Салихов үзенең 
шушы мөгаллименә һәм шәехенә вафаты белән бәйле мәрсияләр язган, димәк.
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күләмле китабына кертә («Әя дуслар, килең, гыйбрәт алың бу 
фани гаддардан» бүлеге). Икенчесе «Дөрр әл-кәлая» китабында 
кушымта рәвешендә басыла»1. Мәкаләдән күренгәчә, «Дөррел-
Кәлам» китабына бәя дә бирелми, аның нәрсә ни-нәрсә икәнлеге 
дә аңлатылмый, шагыйрьнең әсәре дә анализланмый.

«Дөррел-Кәлам» аннан соң да, 1917 елгы революциягә кадәр 
берничә тапкыр басылып чыккан китапларның берсе булып 
тора. Мәсәлән, 1901, 1912 елгы Казан басмалары да бар. Түбән 
Курса авылыннан хаҗи Шәмсетдин бине Хөсәен варислары 
һәм ширкәте нәшер итә, сабын заводлары хуҗалары Мусиннар 
хираҗаты (спонсорлыгы) белән бастырып чыгара. 

«Дөррел-Кәлам» китабы 1856 елда басылып чыгуга галимнәр-
нең игътибарын үзенә җәлеп итә. Андагы әсәрләрнең авторлары, 
яки авторы хакында да сүзләр кузгалмый калмаган, билгеле. Шушы 
уңайдан, мәсәлән, XX гасыр башы әдипләребездән Ф. Әмир-
хановның бабасы Хөсәен Әмирхановның 1883 елда Казанда дөнья 
күргән «Тәварихы-Болгария» хезмәтендә бу китап ның авторы итеп 
Уфа губернасы Әхмәт авылы (хәзер Татар станның Сарман райо-
нында) мулласы Һибәтулланы атый, аның Нигъмәтулла мулланың 
улы икәнлеген белдереп, тагын да болай дип яза: «Уфа өязендә 
Әхмәт авылында галиме фазылу мөршиде камил2 Дәүләтшаһ 
ишан хәзрәтләренең хәлифәседән3 Һибәтулла бине Нигъмәтулла 
күп еллар гыйльме-заһир вә гыйльме-батыйннан тәгълим биреп4,  
күп адәмнәр кәмалаткә йиткәннәр5. «Дөррел-Кәлам» исемендә вә 
һәм хуп мөнәҗәте6 бар»7.

1 Татар әдәбияты тарихы: 8 томда. 3 т. Б. 111.
2 Галиме-фазылу мөршиде-камил – олы дин галиме һәм камиллеккә 

ирешкән мөритләрдән.
3 Хәлифәседән – олырак ишанга буйсынып, үзе дә мөритләр туплап ишан 

булган, шәкертләрен булдырган суфилардан.
4 Гыйльме-заһир вә гыйльме-батыйннан тәгълим биреп – бу дөнья һәм 

Ахирәт көненә бәйле гыйлемнәрне өйрәтеп.
5 Кәмаләткә йиткәннәр – камиллеккә ирешкәннәр.
6 Вә һәм хуп мөнәҗәте – шулай ук яхшы һәм күркәм шигъри догасы.
7 Әмирханов Х. Тәварихы-Болгария.– Казан: Университет табигъханәсе, 

1883. Б. 45.
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Х. Әмирхановның бу сүзләрен инкяр итү урынсыз сыман, 

чөнки шул заманнарда яшәгән зур галимнәребезнең берсе санала 
ул. Әмма биредә Һибәтулла Салиховны Һибәтулла Нигъмәтуллин 
белән бутаулары ачык аңлашыла. Бәлки, Х. Әмирхановның хата-
лануыннан чыгып, Һ. Салихов һәм Нигъмәтулла ишан хакында 
үз заманында Казанның олы галимнәре дә хәбәрдар булмаганнар, 
дияргәдер?

Хикмәт анда түгел, билгеле. Әдәби әсәрләрнең авторларын 
ачыклау өлкәсендә эзләнүләр барган. Бу – шуның күрсәткече 
генә. Татарда, Шәрык әдәбиятларына хас булганча, әсәрнең авто-
ры текст эчендә, андагы сүзләргә һәм фикерләргә ияртеп бирелгән 
һәм әдипләр күп очракта үзләрен уйдырма имза астында атаган-
нар. Хәтта электән укылып килгән әсәрләрнең авторлары һәм 
аларның шәхесләре хакында белешү, тормышлары белән кызык-
сыну XIX йөзнең соңгы чирегендә татар мохитендә дә барлык-
ка килә һәм үсә башлый. Авторлык һәм хронология мәсьәләләре 
бүгенге көндә дә текстология һәм әдәбият гыйлемнәренең актуаль 
өлкәсенә карыйлар.

Стәрлебаш мәдрәсәсендә төзелгән (ә бу мәсьәләдә бәхәсләшү 
урынсыз, чөнки анда шул вакытта Стәрлебашка бәйле ша гыйрь-
ләрнең әсәрләре генә кертелгән) бу китапка «Дөррел-Кәлам» 
дип исем бирелү факты да кызыклы. «Дөррел-Кәлам»не та-
тарчага тәрҗемә итсәк, ул «Кәлам энҗесе» (дөресрәге: «Каләм 
энҗеләре») дигән мәгънәгә туры килә. «Кәлам» дигәндә «Гака-
ид гыйлеме», ягъни «Гакыйдә», «Иман шарты» күздә тотыла, 
«гүаһлык белән раслау», «инануны тел белән әйтеп раслау» дигән 
мәгънәгә ия. Димәк, «Дөррел-Кәлам» Аллаһы Тәгаләгә инану 
мәсьәләләрен яктыртуга багышланган әсәр булып чыга.

Китап тышлыгында, «Дөррел-Кәлам» дигән исеме күрсәтел-
гәннән соң, «Һәм нәзмы-сарсази ләкабиһи Фәйзел-Бари, фи мәр-
сия тин «Мулла Фәттахетдин әл-Болгари», хәлифәтиш-шәихит- 
Төрекмани әл-Бохари һәм «Мәрсия-ил-хаҗи мулла Хәсән Па-
шати» («Һәм Фәйзел-Бари (Аллаһның Изгесе) кушаматын 
йөртүченең шигъри тезмәләре, шәех әт-Төрекмәни әл-Бохариның 
хәлфәләреннән мөрите «Мулла Фәттахетдин әл-Болгари 
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 мәр сиясе» һәм «Хаҗи Хәсән Пашати мәрсиясе») дип язылган, 
ягъни, төпләнмәгә кертелгән әсәрләрнең эчтәлекләренә бәйле 
исемлеге бирелгән. Димәк, әлегә шушы мәгълүматлардан чыгып 
аңлаганыбызча билгеләсәк тә, «Дөррел-Кәлам» тезмә әсәрдән 
гыйбарәт җыентык булып тора, анда өч шагыйрьнең дүрт әсәре 
урнаштырылган сыман күренә: 1) «Дөррел-Кәлам»; 2) «Фәйзел-
Бариның шигырьләре»; 3) «Фәттахетдин Болгари мәрсиясе»; 
4) «Хәсән Пашати мәрсиясе». Әмма болар белән генә чикләнергә 
ярамый. Җыентыкның асылына төшенер өчен, аның белән якын-
нан танышырга, китап тышына чыгарылган хәбәрләрне дөрес 
аңлау-аңламавыбызны тикшерергә һәм бәяләргә тиешбез.

Татар әдипләренең гарәпчә һәм фарсыча текстлары берника-
дәр үзенчәлекле булулары белән аерылыбрак торалар. Сүзләр 
тезмәсен төзүдә, фикерне укучыга җиткерүдә дә авторларның 
үз үзенчәлекләре булмый калмый. Бу – табигый күренеш. Шу-
лай булмаса, башка төрле сораулар тудырыр иде. Шунлыктан 
тышлыктагы фарсыча язылган мәгълүматка кире кайту һәм аны 
башкача аңлату вариантларын да карау кирәк табылды. Моңа 
текстны ачык аңлап җитмәвебезне тоемлап калу да этәргеч бир-
де. Мәгълүматның нәкъ менә аңлашылып җитмәгән өлешен 
кабат, башкача тәрҗемә итеп тә була. «Һүммә нәзмы Сәрсази 
ләкабиһи»не «Һәммәсе дә имзасы «Сәрсази» шигырьләре» дип 
аңларга-аңлатырга мөмкин. Димәк, «назмы сарсази» тезмәсен 
«шигъри тезмә» дип түгел, бәлки «шагыйрь Сарсази» дип тә 
тәрҗемә итеп була. Тик ул вакытта шагыйрь Сарсазиның тагын да 
«Фәйзел-Бари» («Аллаһның Изгесе») дип искәртелүе сәер. Әллә 
«Фәйзел-Бари» әсәр исемеме? «Фәйзел-Бари» ләкабе алган ша-
гыйрь кем ул, «Сарсази» кем? Бәлки бу имзаларны ул чорда иң 
актив иҗат иткән, үзенә төрле-төрле имзалар алырга яраткан ша-
гыйрь Гали Чокрыйга нисбәт итәргәдер? Әллә болар, «Сарсази» 
да, «Фәйзел-Бари» да, икесе ике төрле кешеме? Аннары, «Дөррел-
Кәлам» әсәренең авторы нигә күрсәтелмәгән? 

Күренеп тора, китапның исеме генә дә шактый күп сораулар 
тудыра. Әгәр дә борынгы әдипләрнең кайсы кем булуын сөйләгән 
«тәзкирә гыйлеме», ягъни әдәбиятыбыз һәм мәдәниятебез тари-
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хына бәйле энциклопедик характердагы борынгы китапларыбыз 
табылса, әллә ни кадәр мәсьәләләрне җиңел чишә алыр идек.

Бәлки «Дөррел-Кәлам»нең авторы буларак башка берәүне – 
Фәйзел-Бари кушаматлы шагыйрьне дә атарга тиешбездер? Та-
гын шунысы әһәмиятле, китапның тышлыгында башка бер автор 
күрсәтелгән, әмма фәндә исә аны икенче кешегә нисбәт итәләр 
түгелме? Димәк, бу мәсьәләне ачыклау, ахыргача хәл итү сорала.

Әгәр дә мантыйкка хилафлык итмичә фикер йөртсәк, «Фәйзел- 
Бари»ны «фәйзил-бариин фи-мәрсиятин» дип уку дөрес була 
ала, ягъни «Аллаһның изгесе мәрсиясеннән» булырга тиеш иде, 
дигән вариантны алга чыгарырга мөмкин. Әмма бу сүзләр ал-
дыннан «ләкабиһи» («аның кушаматы») гыйбарәсе тормас иде. 
Моны буталу дип тә кабул итәргә мөмкин, ягъни шул чорга хас 
җөмлә төзү, хәбәрне белдерү тәртибе түгелме, дияргә кирәк. Бу 
рәвеш тәге икеләнүләрне китапның эчтәлеге юкка чыгарыр дип 
ышанырга кала. Шуның өчен дә аның эчтәлегенә мөрәҗәгать итү 
сорала.

Тупланма «Дөррел-Кәлам» дип исемләнгән поэма белән ачы-
ла. Алдагы мәкаләбездә белдерелгәнчә, ул дүрт «баб»тан (ягъни 
бүлектән) гыйбарәт, һәр бүлек тагын да аерым тематик бүлек-
чә ләргә бүленгән. Урыны-урыны белән сүз дәлиленә Коръән 
аятьләре мисал итеп китерелә, һәм шуларга көч бирүче шәрех 
буларак, авторның үз фикерләре бәян ителә. Һ. Салиховның 
«Мәҗмәгыл- әдәп» («Әдәп мәҗмугасы», 1839) китабы да шушы 
тәртиптә язылган. 

«Дөррел-Кәлам» – иман шартларын бәян итеп аңлатуга ко-
рылган, ахырында шундый мәгълүматы бар: «Мин таәлифин әл-
галимил-гамәл вә мөршидил-кәмил фи гасриһин мулла Һибәтулла 
мин хәлифәи ишан Дәүлатшаһ рәхмаһүм Аллаһү Тәгалә» («Ишан 
Дәүләтшаһның, аңа Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте булсын, хәлифә-
ләреннән, гамәлендә галим һәм камил суфи-мөрид заманындагы 
мулла Һибәтулланың язганныннан») дигән мәгълүмат бирелгән. 
«Дәүләтшаһ ишан» дигәнендә, игенчелек хезмәте белән көн күрү 
теләге белән Түбән Чебенле авылына килеп урнашкан, тарихи-
легендар шәхес, Стәрлебаш мәдрәсәсендә Хөсәен мулладан соң 
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мөдәррислек иткән Гаделшаһ ишанның улы хакында сүз бара. 
Түбән Чебенледә Дәүләтшаһ ишанга авыл халкының мәдрәсә са-
луы да билгеле. 

Шул Түбән Чебенле авылында Һ. Салихов та туа, ул вакыт-
та аның әтисе Сәетбаттал Салихов исә монда мулла булып тора. 
Һибәтулланы ул шушы Дәүлатшаһ ишанга укырга бирә. Аның 
мәдрәсәсен тәмамлагач, Һибәтулла Оренбург Каргалысында 
Вәлидетдин Багдадыйда укый. Аннан соң Түбән Чебенлегә мулла 
булып кайта.

«Дөррел-Кәлам» поэмасының авторы Дәүләтшаһ ишан мөрите 
Һибәтулла булуы хакындагы әлеге мәгълүмат рамка эчендә текст 
алдыннан куелган. Шушы сәбәп аркасында, ахрысы, галимнәр 
китаптагы башка әсәрләрне дә «Дөррел-Кәлам»нең состав өлеше 
буларак күзаллаганнар.

Шуны ассызыкларга тиешбез: «Дөррел-Кәлам»нең авторы 
Һ. Салихов икәнлеге бәхәскә алынырлык җирлек юк. Х. Әмир-
ха новның аны башка кешегә нисбәт итеп, ягъни Сарман янын-
дагы Әхмәт авылыннан ишан Нигъмәтулланың хәлифәләреннән 
Һибә тулла мөрите язган дигәннәре белән килешеп булмый. 
Хәер, аның Дәүләтшаһны Нигъмәтулла белән бутавы да ачык 
күренеп тора. Бу исә – Х. Әмирхановның ялгышканлыгын ачык  
белдерүче факт.

Тупланмада, «Дөррел-Кәлам»нән соң, икенче булып, мәр сия 
жанрында язылган әсәр килә. Мәрхүмне автор «исемең сәнең 
һәбең» (ягъни, «исемең синең бүләгең») дип белдерә. Һ. Салихов-
ның үзе хакында да, мәсәлән, «Тәндә җаным...» шигырендә, ав-
торлыгын күрсәткәндә, «исемем Аллаһ һибәсе» («исемем Аллаһ 
бүләге») дип яза. Шуны сәбәп итеп, мәрсия авторы Һ. Салихов бу-
лырга тиеш дигән фаразны уздыру урынлы. Әмма әсәр ахырында-
гы «...би каләмил-габдел-зәгыйфь ибне Нигъмәтулла гаффаруллаһ 
ләһүмма...» («Аллаһның зәгыйфь колы Нигъмәтулла улының, 
Аллаһ аларны гафу кылсын, каләменнән») дигән аерым хәбәрнең 
булуы мәсьәләгә шунда ук ачыклык кертә. Алардан мәрсиянең ав-
торы Һ. Салихов түгел, бәлки «ибне Нигъмәтулла» («Нигъмәтулла 
улы») икәнлеге беленә. Бу төгәл аңлашылып тора. Димәк, мәрсия-
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не әтисенә багышлап улы Нигъмәтулла язган, дип уйларга мәҗ-
бүрбез. Аның шулай ук данлыклы шәхес, шагыйрьлеге хакын-
да да тарихи хәбәрләр бар. Әмма бу «ибне Нигъмәтулла» дип 
белдерелүгә карап, мәрсиянең чыннан да ишан улыныкы булуы 
расланырмы? Ачыктан-ачык, атап күрсәтелгән булгач, нишләп 
дәлилләнмәс икән? Аннары, Харис Тукаевның шигырьләре сакла-
ну факты үзе бер зур фәнни әһәмияткә ия хәбәр түгелме?

Харис Тукаевның әтисе Нигъмәтулла ишан – инде ачыклап 
узган идек, Стәрлебашның мәшһүр ишаны Нигъмәтулла бине 
Биктимер бине Тукай бине Үткән әс-Салаучи (1844 елда вафат)1 
дигән кеше2. Бу кешенең ике улы булган, берсе – Харис, икенче-
се – Харрас. 

Нигъмәтулла ишанның җеназасында бик күп мәрсияләр 
укыла. Шуларның берсенең авторы улы Харис Тукаев икәнлеге 
«Асар»дагы тексттан да күренә. Аның шулай ук имам-мөдәррис, 
ишан булганлыгы, зур галим һәм шагыйрь мәртәбәләрендә та-
нылуы да билгеле. Һ. Салиховның чордашы һәм фикердәше 
икәнлеге дә әсәреннән аңлашылып тора. 

Харис Тукаев 1810 елда дөньяга килә3. 1833–1841 еллар-
да Урта Азиягә китә. «Бохарада Гобәйдулла бине Ниязколый 
әт-Төркмани хозурында тәрбияләнеп», аның мөриде була4. 
Әтисе Нигъ мәтулла ишанның авырып китеп чакыртуы сәбәпле, 
Стәрлебашка кайта, имам-мөдәррис була. Р. Фәхретдин аны 
 Бохарадан «кайтдыгында һәм шәехлек итте» дип белдерә5. 
1860 елда хаҗга бара. Хаҗ вакыйгаларын хатларында бәян итеп 
бара. Аларның берничәсе «Асар»да урын алган6. Шуларның 
дүртенчесендә ул: «Сәламәт кайтып, үз телемез илә сөйләргә 

1 Фәхретдин Р. Асар. Икенче җилд. Тугызынчы җөзьә. Б. 77–93.
2 Акмулланың әтисе шушы Нигъмәтулла ишан Тукаевның (аны 

галимнәр «Биктимеров» дип тә язалар) мөриде булган.
3 Зәйнуллин З. Тукаевлар. Б. 150–152.
4 Фәхретдин Р. Асар. Икенче җилд. Унбишенче җөзьә. Оренбург: 

«Кәримов, Хөсәенов вә ширкәте» паровой матбагасы, 1908. Б. 505.
5 Шунда ук. Б. 505.
6 Шунда ук. Б. 507–509.
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 насыйп улсын»1, – дип яза. Ул үз шәкертләренә рус телен өйрә-
нергә әмер итә. Аңла ганыбызча, рус теленә татарда мәхәббәт 
тәрбияләү эшен ул башлаган, имеш. «Халык арасында төрле 
хәбәрләр шаигъ улып2, хосусан, шәһәрләрә варып киләннәр, 
чәйханә вә мөсафирханәләрдә ишетмеш хәбәрләре, имеш-
димешләре карьяләрә китереп таратдыкларында, буның сәбәбен-
нән берәр төрле фетнә заһирыннан3 куркып, газета укымак лазем 
игътикадына4 кәлмеш вә шул вакытта мөгътәбәр улан «Голос» 
газетасына мөштәри5 уларак, бер кем сәдән тәрҗемә иттермәк 
лә мәзмуненә моталлигъ6 улыр, имеш»7. Хатыннарыннан берен-
чесе – агай-энеләреннән Биктимер улы Гобәйдулланың кызы 
Зәйнәп, икенчесе шулай ук агай- энеләреннән Габдулла кантонның 
кызы Фаизә икән8. Бу хатын ның әтисе Габдулла кантон патша 
хөкүмәтенә хезмәттә олы мәртәбә иясе түрә булган, Гаделшаһ улы 
Дәүләтшаһның улы9 икән. Димәк, Фаизә Түбән Чебенле ишаны 
Дәүләтшаһның оныгы булып чыга, ә Харис Тукаев– кияве. Бала-
лары: Габдулла, Гобәй дулла, Хәбибулла, Шакир, Габделмәҗит, 
Габделкадыйр, Зөбәйдә, Зөһрә10. Харис ишан, ягъни Биктимер 
улы Нигъмәтулла ишан улы Харис Тукаев 1870 елның ноябрендә 
вафат була11. Аның урынына энесе Харрас бине Нигъмәтулла 
бине Биктимер имам-мөдәррис була, әмма 57 яшендә 1871 елда 
рамазан аенда вафат була, данлыклы балалары Ләтыйфулла һәм 

1 Фәхретдин Р. Асар. Икенче җилд. Унбишенче җөзьә. Оренбург: 
«Кәримов, Хөсәенов вә ширкәте» паровой матбагасы, 1908. Б. 509.

2 Шаигъ улып – таралып.
3 Заһирыннан – күренүеннән.
4 Игътикатына – ынануына.
5 Мөштәри – язылучы.
6 Мәзмуненә мотталигъ – эчтәлегенә бирелгән, фикер бәяны юнәлешенә 

мөкибббән.
7 Шунда ук. Б. 505–506.
8 Шунда ук. Б. 505.
9 Шунда ук.
10 Шунда ук.
11 Шунда ук.
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Габдеррахман икән1. Мәдрәсәдә мөдәррислек эше Харис ишан 
улы Габдулла Тукаевка кала. Имамлык эшенә Ләтыйфулланы 
сайлыйлар, әмма ул 1878 елда вафат була2. Шуннан соң имам-
мөдәррис итеп Харис ишан улы Гобәйдулла (Габидулла) сайлана, 
әмма ул 1883 елда хаҗ сәфәрендә Мәдинә шәһәрендә вафат була3. 
Стәрлебашта Харис ишанның дүртенче улын, Шакир (Мөхәммәт-
Шакир) хәзрәтне (1867 – 1932), имам-мөдәррис итеп сайлыйлар4. 
Шулай итеп, Стәрлебаш даны Тукаевлар кулында кала.

Шул рәвешле, «Дөррел-Кәлам» җыентыгында басылган икен-
че әсәрне (аны «Нигъмәтулла ишан мәрсиясе» дип атау дөрес 
булыр), китапның үзендәге хәбәргә карап, Харис Тукаевныкы 
дия алабыз. Бу мәрсияне башкорт галимнәре Дәүләтшаһ ишан-
га багышланган дип баралар, эчтәлегендә надан муллаларны 
тәнкыйтьләү ята дип аңлаталар5. «Дөррел-Кәлам» поэмасыннан 
«Тәммә», ягъни «Тәмам булды» дип күрсәтелгән, аннары «Мин 
таәлифин әл-галимил-гамәлу мөршидил-кәмил фи гасриһи мулла 
Һибәтулла мин хәлифәи ишане Дәүләтшаһ рәхмәһүммә Аллаһү 
Тәгалә», ягъни «Дәүләтшаһ, аларга Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте 
ирешсен, ишанның хәлифәләреннән гамәлле галим һәм ка-
мил мөрит Һибәтулла мулланың үз заманында язганнарыннан», 
дигән язуның урнаштырылуыннан килә. Шуннан соң бисмиллаһ 
гыйбарәсе белән мәрсия башланып китә. Бу мәрсия текстының 
ахырындагы «Бигуналлаһу тәгалә интиһәи илә ахриһа, бикаләмин 
габдез-зәгыйф ибне Нигъмәтуллаһ, Гаффаруллаһ ләһүммә, вә ли 
назымиһа. Амин!» (ягъни «Аллаһы Тәгаләгә һаман да (бер оч-
тан икенче очка кадәр сыгынабыз), зәгыйфь колы каләменнән, 
Нигъмәтулла улына, Аллаһтан аңа ярлыкау үтенәбез, һәм аның 
шигыреннән. Амин!») дигән язу килә. Бу сүзләр Дәүләтшаһ 

1 Фәхретдин Р. Асар. Икенче җилд. Унбишенче җөзьә. Б. 533.
2 Зәйнуллин З. Тукаевлар. Б. 152.
3 Шунда ук. 
4 Шунда ук.
5 https://ru.wikipedia.org/wiki/Салихов,_Хибатулла_Саитбатталович 

(мөрәҗәгать итү датасы: 13.10.2020)
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 ишан ның Нигъмәтулла ишан улы булуын белдерә түгелме? 
Димәк, мәрсиянең Нигъмәтулла улы Дәүләтшаһка багышланган-
лыгында бәхәс калмаска тиеш сыман. Дөрес, андый фикергә дә 
килергә була. Әмма монда бер комачау килеп туа: Дәүләтшаһның 
атасы Гаделшаһ ишан булган – Әбу Дәүләтшаһ Гаделшаһ ибне 
Габдулла ибне Богдан. Димәк, Дәүләтшаһ берничек тә ибне 
Нигъмәтулла була алмый.

Мәрсиядә шагыйрь Аллаһы Тәгаләгә мөрәҗәгать итә һәм 
беренче биш бәетендә үзенең чиксез сагыш-кайгыга төшүен 
белдерә, тәмам гаҗиз һәм бәхетсез булуын яза. Сәбәбе «җиһаннан 
кәчде һәб шихем» («дөньядан кичте камил шәехем») аркасында 
икән. Һәммә туганнары, һәммә юлдашлары кайгыга бирелгәннәр. 
Аларны шагыйрь изге кешеләр буларак атый. Гадәт буенча 
гөнаһларыннан азат итеп, һәрнәрсәдә тыелып, барысы да диндар 
булып җыелганнар. Алар өчен дин нуры сүнде, җиһан эче бозы-
клык белән тулды, бәхет дәвере үтте, ди унынчы бәетендә. Моның 
ахыры шайтан юлына басу белән тәмамланачагын да искәртә. 
Шәех өйрәткәнчә яшәргә чакырып, дөнья турында фәлсәфә итүгә 
күчә һәм аның әхлакый йөзен ямьсез сурәттә тасвирлый. Шәехен 
«заманның мөкатдәсе», әһле хассы», ягъни аксөяге буларак атый. 
Әмма кайбер галимнәрнең мондый сүзләргә эче пошуын яза, 
аларны «аю кебек ачуланалар», «сулышлары тәмам кысыла», 
«эчләрендәге ачу белән елан кебек йомарланалар» дип тасвирлый. 
«Халаикъ шулкадәр азган... күрерләр үзеңне дошман», ди 20 нче 
бәетендә. Аларның берләре замананы фетнәләр чоры дип белә 
икән, икенчеләре дөньяны көферлек урыны буларак күзаллый, 
аларны тыеп торырга мөмкинлек тә юклыгын яза шагыйрь. 
22 нче бәетендә үзе хакында:«Кадерсез әйләп үзем, нә чөн заигъ 
(зая) кылам сүзем? Йөререм бән йомып күзем, деләрсә нәйләсен 
инсан»,– дип белдерә, ягъни, үз-үземне нәрсәгә кадерсезләргә, 
сүземне әрәм итәргә, күземне йомып йөрим, кешеләр теләсә 
нәрсә эшләсеннәр, ди. Әмма беркөн аларны Хода орачак икән. 
Алар шәригатьне тотмаганнар. Бу фетнәчеләрне 26 нчы бәетендә 
санап китә: «Игенчеләр гошер бирмәс, ганиләр ашка өндәмәс, 
фәкыйрьләр өмәгә килмәс», ди. Шуннан соң шагыйрь 27 нче 
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бәеттән үз шәехе Дәүләтшаһның рухи көчен сурәтләүгә күчә. 
Моны ул киңәш биргән төстә яза: матур холкың белән сөйләп, 
сүзне яхшылыкка әйтсәң, «җиһан тулы халык берлә һичбер 
күрмәс бере дошман», ди. Яшәешеңне, сүзеңне матур итеп, алар-
ны эткә, карчыгага тиңләмәсәң, сүзләреңә колак салырлар, «хуш 
әйдең дирләр», дип яза. Шунда халык синнән вәгазеңне сорар, 
тота алмасак – безгә зыян, тотсак – дәүләт, диячәкләрен дә искәр-
тә. Ишаны менә шундый кеше булганлыгын шагыйрь 34–35 нче 
бәетләрендә дә искәртә. Моның өчен ул халык белән утырганын-
да хакыйкать сүзләрен китереп әйтсә дә, халыкның тыңламавын 
белдерә. Шуннан соң заманның бозылуына, галимнәрнең на-
данлыгына хәйран итә, алга таба үзеннән дә зарланып ала: аның 
кешелекле назлысы юк, динле кешесе юк, арка куяр яраны юк, 
серләремне яшерергә генә кала, ди. Аны эзләп дәшә. Әмма табал-
маудан күңеле хәйранга калган. Менә шунда шагыйрьнең лирик 
герое Аллаһка сыенырга мәҗбүр икәнлеген белдерә, аның юл-
даш, яр булуын үтенә. «Ирер исмем «Сәнең Һәбең», дәхи касме 
муаһибең, Кылың җисмем мәзаһийнең тарикында идә сәйра», 
ягъни «Исемем була «Синең Бүлгең», тагын да өлешем – вәгъдә 
иткән бүләкләрең, Җисемене дине юлында гизүче итсәң иде», ди. 
Монда «Синең Бүләгең» дигәндә, шагыйрь үзен күздә тота. Бу – 
«Һибәтулла», ягъни «Аллаһ бүләге», символик мәгънәдә искәртү. 
Ул шунда ук вәгъдә ителгән бүләкләр, ягъни җәннәт рәхәтлекләре 
турында да искәртә. Боларга лаек булу өчен, аңа җисемен дә дин 
юлында йөртергә кирәк икән. Шуннан соң ул 51 нче бәетендә 
үзенең хаталы булуын искәртә, һәм «Бари»дан, ягъни «Ходайның 
Изгесе» шәехеннән ярдәмен үтенә.

Укып чыккач, шигъри яктан гаҗәеп камил дәрәҗәдә төзелгән 
мәрсия бу, дияргә кала. Әсәр формасы белән дә, эчтәлегендә дә 
камил, һәртөрле тәнкыйтьне күтәрә алырлык итеп эшләнгән. 
Бәхәс юк, ул Һ. Салиховныкы, шәехе-ишаны Дәүләтшаһка 
 багышланган. Шулай итеп, әсәрнең эчтәлеге һәм андагы автор-
лыкка бәйле гыйбарәләр кемнең каләменнән булуын үзләре үк 
белдерделәр. Югыйсә, мәрсиянең алдыннан һәм артыннан куел-
ган хәбәрләр авторлыкны хаталы нисбәтләүгә этәрә ала иделәр. 



Милли-мәдәни мирасыбыз: Башкортстан татарлары. Стәрлебаш122
Шулай да ни өчен «Ибне Нигъмәтулла» диелгән соң, нигә Дәүләт-
шаһ ишан Нигъмәтулланың улы аталган?

Һәм тагын да, ни өчен «Гаффаруллаһ» диелгән? Бәлки Ибне 
Нигъмәтулла Гаффаруллаһтыр? 

Тарихта Гаделшаһ ишанның да, Дәүләтшаһ ишанның да 
хатлары Р. Фәхретдин күчермәсендә сакланып калган1. Аларда 
«Гаделшаһ» исеменнән һәм «Дәүләтшаһ» дип язылганнан соң, 
«Гаффаруллаһ-ләһүмма» дигән сәламләү сүзләре кулланылган. 
Бу исә мөритләр арасында аларны шулай сәламләү тәртибе ка-
бул ителгәнлеге хакында сөйли. Ул, димәк, «Аллаһы Тәгалә 
аларны ярлыкаучы» мәгънәсенә ия, һәм аларның мәртәбәләрен 
күрсәтә. Р. Фәхретдиннең язганынча, күчергән китабы ахырында 
«Гаделшаһ бине Габдулла, Гаффаруллаһ зәнүбиһа» дип үзе ха-
кында белдергән2.

Тик «ибне Нигъмәтулла» булуы, «ибне Гаделшаһ» дип аталма-
вы сәер. Гаделшаһ ишан Стәрлебашта 1811 елда 80 яшендә вафат 
булган3. Туган елы 1731 елга туры килә. Улы Дәүләтшаһ ишанга 
килгәндә, ул Кышкарда һәм Курса авылларында 17 ел имам бу-
лып торган. Аннары, Казан ягын калдырып, Оренбург ягындагы 
Түбән Чебенлегә кайткан. Монда имам Һибәтулла Салиховның 
әтисе Сәетбаттал икән. Араларында каршылык чыкканмы-юк-
мы – ул кадәресе тарихка мәгълүм түгел. Әмма Сәетбаттал 
мулланың Дәүләтшаһ ишанга мөрит булуы, ә мәдрәсәсендә улы 
Һибәтулланың укуы – яхшы билгеле. 

Дәүләтшаһ ишанның хатыны – Казан ягыннан Мәмеш авы-
лы Госман бине Габдулла мулланың кызы Шәмсия, балалары: 
Мөхәммәтша, Мөхәммәтсадыйк, Габдулла, Гобәйдулла, Әхмәтша, 
Габдеррәхим, Габделгалләм, Салиха, Ләтыйфә, Газизә. Арадан 
Габдулла дәүләт түрәсе булып, 25 ел кантон башлыгы хезмәтендә 
торган. Кызы Ләтыйфә Куганакта данлыклы имам Тәмур бәк ахун 
ибне Вәлиданга кияүгә чыккан. Башка балалары олы имамнар һәм 

1 Фәхретдин Р. Асар. Беренче җилд. Алтынчы җөзьә. Б. 280–284.
2 Шунда ук. Б. 280.
3 Шунда ук.
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абыстайлар икән. Әхмәтша улы Бохарада укыган чорында вафат 
була1. Болар арасында Нигъмәтулла исемле баласы юк. Димәк, 
Дәүләтшаһ ишан берничек дә Нигъмәтулла исемле кешенең әтисе 
була алмый, аңа бәйле «ибне Нигъмәтулла» дип белдерү дә урын-
сыз. Аның хәлифләреннән берсе – Һибәтулла Салихов, икенчесе – 
Нигъмәтулла. Әмма бу Нигъмәтулланың әтисе Габдеррәхим бу-
луы ачык билгеле2. Алар Дәүләтшаһның Гаделшаһ ишан улы бул-
ганлыгын төгәл белгәннәр һәм белми мөмкин дә түгелләр. Шул 
сәбәпле Дәүләтшаһ ишанны «ибне Нигъмәтулла» дип белдерү ре-
дакция хатасы икән дип фараз итәргә мәҗбүрбез. Бу исә мәсьәлә 
чишелде дигән сүз түгел.

Мәрсиянең ахыры «Йөзем кара, үзем карый, үзең улгыл 
бәңа йари, Гаталар әйлә, и Бари, хаталары кылып гофран» дип 
тәмамлана. Дәүләтшаһ ишан 1832 елның 3 декабрендә 75 яшендә 
вафат була3. Бу факт исә Һ. Салиховның шушы мәрсиясенең дата-
сын ачык билгеләргә ярдәм итә. «Дөррел-Кәлам» поэмасын аның 
1832 елга кадәр язганлыгын белергә була. Дәүләтшаһ ишанның 
1757 елда туганлыгын да искәртә алабыз.

Һ. Салиховның 1832 елның декабрендә язылган «Дәүләтшаһ 
ишан мәрсиясе» белән бергә «Дөррел-Кәлам» җыентыгында 
тагын да өч мәрсия урын алган. Эчтәлегеннән чыгып, аларның 
беренчесен «Мулла Фәттахетдин Болгари мәрсиясе» дип 
атарга кирәк, икенчесенең исеме «Фи мәрсиятин вәлидәтил-
җәлләяти» («Үз әниемнең мәрсиясеннән») дип куелган, өченчесе 
«Мәрсиятүл-хаҗи мелла Хәсән Башати» («Мулла Хәсән Башати 
хаҗи мәрсиясе») дип аталган. Авторлары «Мулла Фәттахетдин 
Болгари мәрсиясе»нең авторы «Гали Гари вә Болгари» дип текст 
эчендә күрсәтелгән. Тагын да ахыргы бәетендә «яраннар сор-
са кем назыйм, аңа юллар башы ләзем» дип тә белдерә. Шушы 
күрсәтмәсе нигезендә, бәет башларындагы хәрефләрне укысак, 
«Мөхәммәтгали Чокрый Бәһари» дип укырбыз. Икенче мәрсиядә 

1 Фәхретдин Р. Асар. Беренче җилд. Алтынчы җөзьә. Б. 284.
2 Шунда ук.
3 Шунда ук.
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Гали Чокрый үзенең кайсы яктан булын күрсәтеп яза, әсәрнең ав-
торы итеп «Вади Болгари»ны атый. Бу имза да Г. Чокрыйныкы. 
Аныкы икәнлеге фәнгә дә яхшы мәгълүм. Автор бу мәсрсиясен 
«касыйдә» буларак та атый. Ул Г. Чокрыйның үз әнисе Гөлбаһарга 
багышлап, 17 яшендә Пермь губернасы, Осы өязе, Танып авылы 
Хәйреззаман бине Габди мәдрәсәсендә укыган чагында язылган, 
фәндә югалган исәпләнелгән мәрсия. Бу әсәрнең табылуы шуңа 
күрә аеруча әһәмиятле.

Х1Х йөзнең беренче яртысы элегик татар шигърияте (ягъни 
мәрсияләр һәм мәдхияләр язу дәвере) Һ. Салихов йогынтысында 
үсеш ала. Ул Г. Утыз Имәни иҗаты белән аваздаш булып, үзенә 
бер әдәби мәктәп барлыкка китерә. «Дөррел-Кәлам» китабын шул 
мәктәпнең табигатен күзалларга ярдәм итүче җыентыкларның 
берсе буларак тану дөрес булыр. 

«Дөррел-Кәлам» поэмасы үзенчәлекләре хакында
Һибәтулла Сәетбаттал улы Салихов (1794 – 1867) татар диндар- 

суфи шигъриятенең соңгы вәкилләреннән берсе булып тора. 
Ул – элегия дәверенең иң олуг затлы әдипләреннән, суфичылык 
романтизмы белән сугарылган, иманга таянган татар ислам шигъ-
ри мәктәбен саклаган һәм үстергән, халык алдында әүлия мәр тә-
бә сендә күрелгән бөек шәхес. Бу шигъри мәктәпкә Кырым, Ка-
сыйм, Казан, Әстерхан, Кавказ, Оренбург, Стәрлебаш, Себер якла-
рыннан шактый санда шагыйрьләр кергәннәр, алар арасында зур 
әдипләрдән Габдеррәхим Утыз Имәни, Әбелмәних Каргалый, Әх-
мәт җан Табуллы (Тубиле), Шәмсетдин Зәки, Гали Чокрый булган. 

1856 елда Казанда дөнья күргән «Дөррел-Кәлам» дип аталган 
шигъри җыентык Һ. Салиховның күләмле поэмасы белән ачы-
ла. Әсәрнең соңгы юлларының берсендә шагыйрь: «Фи китабин 
исмүһи – «Дөррүл-Кәлам» – дип белдерә, ягъни «Китапның исе-
ме – «Кәлам энҗесе», ди. Шушы сүзләреннән авторның бу әсәрне 
аерым китап буларак язганлыгы күренә. Аңа бәйле рәвештә 
җыентыкның үзен дә нәширләре «Дөррел-Кәлам» дип исемләгән. 
Безнең максатыбыз шушы поэманы әдәби-текстологик анализ 
принципларында тикшереп бәяләүдән гыйбарәт. 
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«Дөррел-Кәлам» поэмасы Аллаһы Тәгаләнең сыйфатларын 
бәян итү белән башланып китә. Автор: «Тәңрегә чиксез шөкер 
итәм», – дип белдерә һәм Аллаһның тугыз үзенчәлегенә инан-
дыруга күчә. Беренче урынга барчаларга ярдәм итүче булуын 
куя, моны кадыйрлыгына бәйли: «Сөнгычендә һәм йәнә камил 
торыр» («Сәнгате эчендә һәм шулай ук камиллек иясе»), – ди. 
Аның кодрәтеннән һәммә нәрсә килә: галәмне дә, хәтта бер уч 
туфрактан Адәмне дә бар кылган. Адәм дигәндә шагыйрь, Адәм 
пәйгамбәрне генә түгел, һәммә кешеләрнең бар кылынуын күз 
алдында тотып яза. Үзенчәлекләрен бәян иткәндә, кайсылары-
на бер шигъри юл, кайсыларына тулы бәет багышлый. Бишенче 
үзенчәлеге итеп ул Аллаһның тиңдәше һәм арадашчысы юклы-
гын, алтынчы үзенчәлеге буларак, электән барлыгын, ягъни бе-
ренчел (кадими) үзенчәлекләрен белдерүне алга чыгара һәм 
шунда ук Аллаһның үлемсезлеге белән мәңгелеген атап үтә. 
Җиденче үзенчәлеге – галәм серләрен бар кылуында, сигезенче-
се – гөнаһларны ярлыкаучы һәм гафу итүче булуында, тугызын-
чысы – мәңге-бакый ризыклы итүендә. Ахырда шагыйрь: «Вас-
фы аның – «кулһуаллаһы Әхәд» («Үзенчәлеге аның – «Аллаһыны 
бердәнбер дип әйт»), – дип, поэмасының бу бүлеген Коръәннең 
«Ихлас сүрәсе»ннән хәбәр белән тәмамлый. 

Алга таба поэмада аерым-аерым дүрт бүлек бирелә. Автор 
аларны «Әл-Баб» дип атап, саннарында күрсәтеп, исемләп белде-
реп бара. Алар шулай ук тематик бүлекчәләргә бүленеп бирелгән. 
Шагыйрь аларга да аерым исемнәр куйган.

Беренче бүлек – «Әл-бабул-әүвәлүн фит-тәрбиһи бил-мәүти» 
(«Беренче бүлек үлем куркынычы хакында»). Һ. Салихов сүзен 
барча җан ияләренә үлем насыйп ителүе хакында хикмәт әйтүдән 
башлап китә, Коръән аятьләреннән искәртеп, Ләүхә-Каләм, 
җәннәт-тәмуг, Гарше-Көрси хакында белдерә, Аллаһы Тәгаләнең 
мәңгелек булуын яза, һәр кешегә үлем вәгъдә ителүен белдереп: 
«Малы-мөлкен, җөмләсен тәрк идисәр», – ди, адәм баласының 
барча байлыгын, казанганын ятларга калдырып, кара җир куены-
на ихтыярсыз китәчәге хакында искәртә. 
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Кешегә әҗәлдән котылырга, үлем килгәч, хәтта бер генә су-

лыш алырга да чара юк икән. Кичен генә сау-сәламәт булган 
кешеләр дә таң атканчы тар кабергә керәләр, ди шагыйрь. Бу әҗәл 
илләрне җимерә, хатыннарны тол калдыра, балаларны ятим ясый. 
Шушылар хакында шигъри бәяннарын биргәч, шагыйрь бу урын-
да фикерләрен хикмәт әйтү ысулында төенләп куя: «Бу әҗәл куй-
мас кешене дөньяда, Бу әҗәлнең дәрденә юктыр дәва».

Шушы сүзләренә дәлил буларак, шагыйрь аерым фактлар-
га, шәхесләргә күчә. Сүз үтемлеге өчен укучыга ул бер-бер арт-
лы конкрет сораулар белән мөрәҗәгать итә. Дусларың да анда 
киттеләр, Аллаһның сөеклесе Мөхәммәд пәйгамбәргә дә бу дөнья 
таяныч булмады, газыйлар да тар кабергә керделәр, тәхет иясе 
шаһзадәләр, мин-мин дип мактанучылар да юк, ата-аналарың, 
сөеклеләрең инде берсе дә калмады, аларга таяныч була алмаган 
дөнья синеме таяндыра, дип белдерә. Шушылар хакында язганнан 
соң, тагын фикер йомгагына килә һәм: «Гыйбрәт алгыл сән болар-
дан, и фәлән, Сәңа һәм йитәр бу нәүбәт бигөман»,– дип хикмәткә 
хас шигъри нәтиҗә ясый да кабат теманы үстерүгә күчә. Бу юлы 
инде гүргә керү вакыйгаларын сурәтләп ала.

Алга таба «Зикре дөнья мәккәрү-гаддарә» («Мәкер иясе һәм 
хәйләкәр дөнья хакында») дигән бүлекчә ачып, дөнья малына 
кызыкмаска тиешлек хакында яза. Дөнья малы кешене һәлакәт 
диңгезенә салучы икән. Ул һәммә кешеләрне җәфаландыра, әмма 
беркайчан терәге була алмый. Байлык тышкы яктан гына алтын 
кебек ялтырый, әмма аның эчке ягы агудан һәм агулы еланнан 
гыйбарәт. Шагыйрь дөньяны «сачы дүклек, дешләре дөшмеш» 
(«чәче коелган, тешләре төшкән») карт хатын, ягъни карчык 
белән тиңли. Җитмәсә, «кына» диеп кулларына каннар җыя, кара 
күмер белән күзенә сөрмә тарта, ак кирпеч белән йөзен агарта, 
бизәкләргә бизәнә. Дөньяның мәкерен Һ. Салихов уйнашчы хатын 
гамәлләре белән тиңләп сурәтли, укучысын, «и ага» дип, шуның 
мәкерләреннән сакланырга үгетли.

Поэманың беренче бүлеге шулай тәмамлана. Алга таба «Әл- 
бабус-санийун фит-тәнбиһи иләл тәүбәти» («Икенче бүлек (Ахи-
рәттә) уянганчы тәүбәләнү хакында») бүлеге килә, аны автор 
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«Бәйанүл-йәүмүл-Хәшр» («Мәхшәр көне хакында») һәм «Фи 
бәйанит-тәүбәтин» («Тәүбә итү хакында») дип аталган аерым 
бүлекчәләргә бүлә.

Бу бүлекне шагыйрь үгет-нәсыйхәт белән башлап китә, күзне 
ачарга, җирдәге гыйбрәтләрне күрергә чакыра. Наданлык йокы-
сы кү зеңне баскан, йокы йөзеңне саргайткан, ди. Гафләт йокысы 
дигән дә, мистиклар летаргик халәтне күздә тоталар. Дөнья малына 
кызыгу да аларда летаргик йокы халәте буларак аңлатыла. Укучыга 
мөрәҗәгать итеп, Һ. Салихов «күзләрең бер бөртек чүпне һәм пакь-
лектән нәҗесне аермас булды», ди, «юл ярагын алырга» чакыра. 
Боларның мәгънәсе аңлашылып тора, ул укучысын диндарлыкка 
дәшә. Динсезлек, шагыйрь фикеренчә, «күзгә наданлык карасын 
сөртү» һәм тормыш «юлында үзеңә мәшәкать йөкләү»дән гыйбарәт.

Шушы фикерләрен бәян иткәч, «юлыңда бер караңгы өй» бар, 
анда ихтыярсыз керү хакында бәет китереп, берничә шигъри юл-
ларда кабердә бәдәннең хур булып, тешләрнең коелуы, газап кыр-
мыскалары һәм чаяннарының үле тәнне ашавы, бу хәшәрәтләрне 
куарга дәрманның калмавы хакында яза да, бары тик дөрес 
гамәлләрнең генә яхшы юлдаш икәнлеген белдереп, фикерен йом-
гаклап куя.

Алга таба Мәхшәр көне хакындагы бүлекчәдә шагыйрь ка-
бер дән барча кешенең кубарылуын һәм бәндәләрнең «бәдән-
нәре куркудан тетрәнәчәген» яза, һәркемнең яхшы-яманнан 
Аллаһ каршында җавап тотачагына туктала, савапсыз гамәл ләр 
кылмагансың икән, ни эшләрсең диярәк укучысына мөрәҗә гать 
итә, «Хак сәңа идә хисап» дип, Һ. Салихов Аллаһның бәндә-
ләреннән ничек сорау алуын сөйләп уза. Ә җавапта кешенең 
дөньяда сансыз гөнаһлар кылуын, бәндәнең үлемнән курык-
мыйча саташып йөрүен, «гыйбадәткә буй куймавын», «туры 
юлны  ташлавын» бәян итә, тормышта яшәвен тигәнәккә бату 
белән тиңли, соңга калмыйча тәүбә итәргә һәм «барлык кылган 
эшләренә борчылырга» чакыра. Шуннан соң мантыйклы рәвештә 
тәүбә хакындагы бүлекчәгә күчә.

Һ. Салихов туры юлга тәүбә ярдәмендә керергә мөмкин, 
башка чара юк дип белдерә. Аллаһны ул бу бүлекчәдә « барлык 
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гөнаһларны гафу итүче», «гафу итеп ярлыкаучы шәфкать иясе», 
«гыйбадәт тәүбәсен кабул итеп гафу итүче» дип атый. Әмма 
моның өчен тәүбә кабергә кергәнче, дөньяда яшәгән вакытта 
ук итү тиеш икән. Алга таба шагыйрь тәүбәнең һәркемне «юлга 
күндерүе», «максатка ирештерүе», «уттан коткаруы», ягъни 
җәннәткә керүгә сәбәп икәнлеген аңлатып үтә һәм тәүбәне «барча 
гыйбадәтләрнең башы», «барча олугларның эше» дип атый. 

Һ. Салихов бу бүлекчәдә пәйгамбәрләр хакында да яза, алар-
ның «гөнаһ-бозыклыклардан пакь» икәнлекләрен, ә Мөхәммәд 
пәйгамбәрнең барча нәби-рәсүлләргә имам булуын, шулай да 
«көн дә йөз тапкыр тәүбә итүен» искәртеп уза. Укучысына 
«гомерең фәскы-гыйсъян белән үтте» дип ачуланып мөрәҗәгать 
итә, Тәңре кушмаган эшләрне кылырга өметләнмәскә чакыра. 
Шуның белән әсәрнең икенче бүлеге тәмамлана.

Поэманың алдагы бүлеге «Әл-бабус-салисун фи бәйанин 
фаидәтис-салати» («Өченче бүлек гыйбадәт-намазларның фай-
дасы хакында») дип аталган. Шагыйрь сүзне намаз-доганың 
бәндәләрне тәмугтан котылдырачагы хакында язудан башлап 
китә. Бу бүлекнең тәүбә хакында хәбәрләр бирүдән соң килүе 
игътибарга лаек. Моның белән шагыйрь тәүбәсез кешенең 
гыйбадәткә лаеклы була алмавын искәртә. Тәһарәт хакында сүз 
юк. Моны тәһарәтне тәүбә алыштыра дигән сүз буларак кабул 
итәргә ярамый. Бу үзенчәлегеннән авторның мантыйгы суфи-
чылык өйрәтмәләре нигезендә корылганын аңларга тиешбез. 
Бүлектә Һ. Салихов, намаз кылуның саваплары, аларны кал-
дыру, бинамаз бәндәнең хәле яманлыгы хакында аңлатканнан 
соң, Мөхәммәд пәйгамбәрдән намазны ташлау хакында со-
рагач, ничек дип җавап бирүенә бәйле хәбәрне әдәби вакыйга  
ясап сурәтли. 

Билгеле булганча, биш вакыт намаз – мөселманлык билгесе, 
автор бу бүлектә шушы мәсьәләне хикмәт дәрәҗәсенә күтәреп 
яза, әйткән сүзләренең үгет-нәсыйхәт икәнлеген дә искәртә. 
Шуннан соң дүртенче бүлеккә күчә. Аны «Әл-бабур-рабигун фи 
бәйанин әл-әмсал», ягъни «Дүртенче бүлек мәсьәләләр бәйаны» 
дип атый, анда да нәсыйхәтләрен бирә. 
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Төзелешенә игътибар итсәк, «Дөррел-Кәлам» поэмасының 

һәр бүлеген Һ. Салихов нинди мәсьәләне күтәргән строфа белән 
бетерсә, аның артыннан килгән бүлекне дә шул ук мәсьәләне куз-
гату белән башлый, әмма бу юлы ул мәсьәләгә киңрәк туктала.

Һ. Салихов нәсыйхәтне сабак, дәрес бирү белән тиңли, 
Аллаһның белемне әмер итүен, белем ярдәмендә хатадан тыелу 
юлы табылуын белдереп уза. Кылмаска диелгән гамәлне башка-
ручыны Аллаһ тәмугка дучар итәчәген аңлаткач, тыелганнан кач-
кан кешеләрнең җәннәтле булачагын язып, автор алга таба җәннәт 
һәм тәмуг хакында бүлекчә урнаштыра. Анда алдан җәннәтнең 
сыйфатлары, рәхмәт нурыннан барлыкка китерелүе, туфрагының 
зәгъфран, ташларының энҗе-мәрҗән икәнлеге, ризыкларның мул-
лыгы бәян ителә. Аллаһ җәннәттә «һәрбер колына бер шәһәр бирә», 
«һәр шәһәр эчендә җитмеш мең сарай була», «һәр сарай эчендә бер 
нурлы тәхет бар» дип белдерә. «Һәр тәхеттә бер нурлы хури уты-
ра» икән. Моны раслап Коръәннән Аллаһның сүзләре китерелә. 
Шуннан соң җәннәткә кергән бәндәләрнең хәлләре сурәтләнә, 
Коръәндәге болар хакындагы хәбәрләрдән шигъри тәрҗемәләрне 
текст эчендә «диде Коръәндә бу илә» дип бәян итеп бара. Шун-
нан соң гына Һ. Салихов җәһәннәм хакындагы бәяннарына күчә. 
Җәннәт нурдан бар кылынган булса, Аллаһы Тәгалә җәһәннәмне 
«катрә уттан» бар итте, ди шагыйрь. Тәмугка керүчеләр, анда 
күргән газаплар искәртелә, Аллаһтан гафу итүен үтенүләрен, 
түзәрлек хәлләре калмавын белдерүләрен яза. Әмма Аллаһы Тәгалә 
аларның теләкләрен кире кага, сәбәбе – берсе дә дөньялыкта яхшы 
гамәлләр кылмаганнар, пәйгамбәрләрнең сүзен тотмаганнар. 

Һ. Салиховның тәүбә мотивын югары куюы шәехе Дәүләтшаһ 
ишан өйрәтмәләреннән килә. Чөнки Дәүләтшаһ ишан, үзе хөрмәт 
иткән һәм чын мөселман дип санаган кешеләрнең исемнәрен 
телгә алганда «Гаффаруллаһ» дип әйтүне гадәт иткән. Аның бу 
үзенчәлеге хәтта язмаларында да күренә.

Бүлек ахырында шагыйрь үгет-нәсыйхәтләр бирүгә күчә, 
дөньялыкта яшәгәндә бары тик яхшылыклар кылырга, бозы-
клыкка бармаска чакыра, «дөньяны биреп, җәннәтне ал сатып», 
ди. Гыйсъянны ул Шайтан белән тиңли, бәддогага таручының 
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«Тәңрегә дошман» икәнлеген яза, «ялган һәм гайбәттән телеңне 
пакь кыл», ди. Шуннан соң, ахырда, «Фи бәйанин әл-хәсәдаһ» 
(«Көнчеләр хакында») бүлекчәсен урнаштыра. 

Һ. Салихов көнчелектән азат булуны әдәпнең бөек мәртәбәсе 
буларак таный. Кешеләрнең байлыгына көнчелек итмәскә, Аллаһ-
тан куркып еларга, шуның белән савапка ирешергә, усал сүз әйтеп, 
читләрнең күңелләрен бозмаска, яхшылык кылып сөендерергә, 
изгелегең ярдәмендә хәтерләрендә калырга, инде дә изгелеккә 
көчең җитмәсә, яманлык-золымнан тыелырга, кайгы җыймаска, 
нәфсене симертмәскә, белгәннәреңне башкалардан яшермәскә, 
иртән торып намаз укырга, Аллаһтан тәүбә үтенергә нәсыйхәтләр 
бирә, менә шул вакытта теләкләрең кабул буласын искәртә. Ата-ана 
рухына атап догалар укырга, гыйффәттә-сафлыкта күңел-кальбеңне 
сафландырырга, яхшыларга иярергә, һәр эшне әдәпкә таянып баш-
карырга үгетли, болар исә шулай ук максатыңа җиткерер, ди. 

Кешенең кемлеген Һ. Салихов аның чиксез юмартлыкка ия бу-
луында күрә. Әдәпсезләрнең, һичшиксез, Аллаһның шәфкатеннән 
мәхрүм калачагын да белдерә. Иблиснең әдәпсез булганлыгын 
искәртеп, бар кайгылар да әдәпсезлектән килә, ди шагыйрь. 
Әдәпсезлек аркасында кояшка ай тотыла («шәмсе хосуф»), ягъни 
хәвеф килә, «бәдрә кәсуф була» (бу исә айның ундүртенче көненә 
бәйле, бу көндә мөселманнарга ят гамәлләрдән тыелу киңәш 
ителә), ягъни «әллә кемлек, оялмаучылык» була икән. Әдәпсез 
кеше ике дөньяда да бәхетсез, «акыллы икәнсең, әдәпсезлеккә 
барма» дип сүзен бетерә шагыйрь.

Шулай итеп, Һ. Салихов үзенең шушы «Дөррел-Кәлам« по-
эмасын үгет-нәсыйхәт бирү белән сугарылган хикмәт әйтүгә 
кора. Аның фикерләре суфичылыкка нигезләнгән һәм ул «Кәлам 
гыйлеме»н дә суфичылык ярдәмендә ачыклап бирә. Билгеле бул-
ганча, суфичылык асылда өч өйрәтмәгә корыла: 1) Аллаһка кат-
гый инануга; 2) изгеләргә ышануга; 3) Мөхәммәд пәйгамбәрне 
хөрмәтләүгә1. Һ. Салиховның бу әсәре асылда шушы өч 

1 Карагыз: Мец А. Мусульманский Ренессанс. Изд. 2-е. / пер. с нем. 
Д.Е. Бертельса. М.: Наука, 1973. С. 163.
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өйрәтмәнең беренчесенә корылган, калган икесе хакында анда ул 
бөтенләй дә искә алмый диярлек.

2
«Кәлам гыйльме», ягъни «Гыйльме-Кәлам», иман шартына 

бәйле фән буларак, инану кагыйдәләрен нигезли һәм дин ысу-
лының асылын тәшкил итә1. Албания татарларыннан булган 
XIX гасыр төрек галиме Ш. Сәми сүзлегендә «Кәлам гыйльме»нә 
«Олуһият вә вәхдәнияттән (гыйбадәт ителүче зат Хак Тәгаләнең 
берлеге һәм барлыгыннан) бәхәс иткән һәм боларны акыл, ман-
тыйк һәм хикмәт кагыйдәләре белән исбатлаган гыйлем, гака-
ид гыйлеме дип аңлатыла»2 дигән аңлатма бирелгән. Моннан 
аңлашылганча, «Кәлам гыйлеме»нең икенче төрле «Гыйльме- 
гакаид» дип аталганлыгы бәхәс тудырмый. 

XI гасырда Багдадта хәлифәнең «Шәраитүл-иман»ы халыкка 
таратылганнан соң3, төркиләрдә бу гыйлем «Иман шарты» исеме 
белән йөртелә башлый. Аны мөселман мәктәпләренең тәүге сый-
ныфларында өйрәнгәннәр. Ул да шушы «Кәлам гыйлеме» инде.

«Кәлам гыйлеме»нең нигезендә биш төргә бүленгән кагый-
дәләр җыелмасы ята. Аларның беренчесе – «Тәүхид кагыйдәләре» 
дип атала, Аллаһның бердәнбер булуын, мәңгелек икәнлеген, 
һичкемнән тумаганлыгын һәм һичкемне тудырмаганлыгын, аңа 
тиң һичкемнең һәм һичнәрсәнең юклыгын танырга өйрәтә. Шуны 
да искәртергә кирәк, Аллаһның сыйфатлары тикшерелә торган 
«Мәгърифәтуллаһ фәне» исә «Дин ысулы»ның аерым өлкәсенә 
карый һәм «Кәлам гыйлеме»нә керми. 

«Кәлам»нең икенче өлкәсе «Гадәләт» дип атала, ул Аллаһ-
ның хөкемнәре мәсьәләсен тикшерә һәм тәкъдир хакындагы 
фәлсәфәгә корылган. «Кәлам»нең «Тәүхид» өлеше өйрәтмә лә-
рендә катгый аермалыклар булмаса да, «Гадәләт» белән бәйле 

1 Карагыз: Торнау Н. Изложение начал мусульманского законоведения.– 
СПб., 1850 // Репринтное издание. М. 1991. С. 36–47.

2 Сами Ш. Камусы-төрки. Беренче җилд. Дәрсәгадәт, 1318/1900. Б. 174.
3 Мец А. Мусульманский Ренессанс. Изд. 2-е. Б. 176.



Милли-мәдәни мирасыбыз: Башкортстан татарлары. Стәрлебаш132
бүлектә сөнниләр шыгалардан, гаширыйлар әшгарыйлардан шак-
тый аерылып та торалар. Мәсәлән, сөнниләр һәркемнең тәкъдире 
Аллаһтан, ул ни боерган, шул була дип баралар, бу мәсьәләдә 
катгый фикердә торалар, язмышның Аллаһтан алынган төгәл 
күрсәтмә кысаларыннан чыкмавын белдерәләр. Һ. Салиховның 
поэмасында бу мәсьәлә нәкъ шулай яктыртыла.

Шыгалар да тәкъдирнең алдан бирелүенә ышаналар, әмма, 
сөнниләрдән тыш, алар һәркемнең эш-гамәлендә белгесезлек ята, 
ул ихтыярдан килә һәм менә шуның хаталы нәтиҗәсе өчен кешеләр 
Аллаһ алдында җавапка тартылалар дип тә баралар. Шулай итеп, 
шыгалар кеше язмышын хаос эчендә дип тә игълан итәләр. 

Кешенең ихтыяры, сайлап алу иреге булу ике мәзһәбтә дә кире 
кагылмый, әлбәттә. Бездә, татарларда, сөнниләрнең сәләфийә 
юлын тотучыларда, тәкъдирнең Аллаһтан бәндәсенә өлеше итеп 
бирелүе һичбер бәхәс ителми. Коръәндә исә, асылда, язмыш 
мәсьә ләсенә килгәндә, бу дөньяда кылган гамәлләр өчен теге 
дөньяда һичшиксез җавап бирәчәклек, Аллаһның бары тик га-
дел һәм үзенә хас рәвештә хөкем итәчәге хакында сүз бара. Бу 
яктан Һ. Салиховның поэмасы Коръән белән тулы яңгыраш тап-
кан. Үлемнең һәркемгә һичшиксез килүе, аның һәркайсы кешегә 
Аллаһы Тәгалә белгән вакытта кына ирешүе – язмыш фәлсәфә-
сенең асыл эчтәлеген тәшкил итә. 

«Каләм гыйльме»нең өченче өйрәнү өлкәсе – «Нәбүввәт», 
ягъни пәйгамбәрлек мәсьәләсе. Адәмнән башлап һәм Мөхәммәд 
пәйгамбәргәчә 124 000 пәйгамбәрнең килгәнлеге, Адәм, Нух, 
Ибраһим, Муса, Гайсә һәм Мөхәммәднең рәсүл булулары, ха-
лыкка дин китерүләре, Мөхәммәднең соңгы пәйгамбәр булуы, 
аңа шикләнми иман китерү, барча пәйгамбәрләрнең һичшиксез 
булганлыгына ышану хакындагы фикерләмәләр аның асылын  
тәшкил итә. 

Шыгалар һәммә пәйгамбәрләрне, һичшиксез, гөнаһсыз, саф 
һәм пакь дип баралар. Сөнниләр моны инкяр итмиләр, әмма 
пәйгамбәрләрнең дә фәрештә түгел, ә кеше затыннан булып, хата-
лануларын таныйлар һәм андый очракларны «аяклары таеп кит-
те» дип белдерәләр. Бу хакта Һ. Салихов та поэмасында язып уза.
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«Кәлам гыйлеме»нең дүртенче өлкәсе – «Мигад», ягъни 

кабердән кубарылу һәм Ахирәт тормышы мәсьәләләрен яктыр-
тудан гыйбарәт. Анда җан-рух үлемсез дип танытыла. Монда 
җәннәт һәм тәмуг хакында Коръәнгә, хәдис һәм риваятьләргә та-
янып фәлсәфә кору дөрес санала. Кыямәт көне, аның һичшиксез 
булачагы, җаннарның тәннәр белән кушылачагы, Мәхшәргә 
сөрелү, игелекле һәм яман рухлар, җеннәр һәм башкалар, 
галәмнең Аллаһ тарафыннан ничек һәм ни рәвешле яратылуы, 
күкләрнең катлары, Гарше-Көрси, фәрештәләр, изгеләр һәм шу-
ларга бәйле мәсьәләләр «Кәлам гыйлеме»нең бу өлешен тәшкил 
итә. Бу өлкәдә Ислам диненең бер генә мәзһәбендә дә чикләүләр 
юк. Бары тик Коръәндәге ул мәсьәләләр белән бәйле аятьләр 
генә инкяр ителергә тиеш түгел. Бу яктан Һ. Салихов шигъри 
фантазиягә артык бирелмичә, асылда Коръән аятьләре нигезендә 
генә фәлсәфә кора.

«Кәлам гыйлеме»нең бишенче өлкәсе – «Имамәт», ягъни Ис-
лам динендә имамлыкның нәселдән-нәселгә күчүе мәсьәләсе. 
Бу мәсьәләләр сөнниләрдә бөтенләй юк, шыгалар мәзһәбендә 
генә бар. Шыгалар имамлыкны Гали сәхабә һәм Мөхәммәд 
пәйгамбәрнең кызы Фатыйма гаиләсеннән мирас буларак килергә 
тиеш дип баралар. Шушы нәселдән туучылар гына аларда 
халыкларның тулы хокуклы хөкемдарлары санала. 

Шыгалар унике имамны таныйлар, Хәсән белән Хөсәенне 
хәлифәлектән мәхрүм иткәннәре өчен, агалары өммияһларны 
һәм габбасиларны инкяр итәләр, уникенче имам булырга тиешле 
Мөхәммәд-Мәһдине, җир йөзендә могҗиза белән күренми йөри 
дип, «Сахибе-заман» («Замана хуҗасы») буларак атыйлар. 

«Кәлам гыйлеме»нең бүлекләре белән чагыштырып барган-
да, Һ. Салиховның «Дөррел-Кәлам» поэмасының эчтәлеген һәм 
формасын тулысынча дөрес күз алдына китерү җиңелләшә, анда 
«Кәлам гыйлеме»нең һәр мәсьәләсенә бәйле җаваплар ачык як-
тыртылган, сөнни мәзһәбенә караган сәләфийәдәгечә аңлатылган. 



СТӘРЛЕБАШ ШАГЫЙРЬЛӘРЕ  
ӘСӘРЛӘРЕ

Марсель Әхмәтҗанов

XIX гасырның 40 нчы елларында төзелгән бер кулъязма 
җыентыкта татар поэзиясе өчен кызыклы яңа мәгълүматлар та-
былды. Җыентык 2010 елның июнендә Башкортстан Республика-
сы Стәрлебаш районының Тәтер-Арслан авылында китап кадерен 
белүче бер кешедә сакланган.

Кулъязма – мәдрәсәләрдә гарәп теле дәреслеге булып йөргән 
«Нәхү» китабы, аны Мөхәммәд-Хафиз бине Газизулла бине 
Фазулла шәкерт чагында күчереп язган. Соңыннан күчерүче, 
мәдрәсәне тәмамлагач, мулла булып «дамелла Мөхәммәд-Хафиз 
бине Газизулла» дип икенче урынга да имзасын куйган.

Мөхәммәд-Хафиз Стәрлебаш мәдрәсәсендә хәлфә булып та 
хезмәт иткән. Әлеге шәхес турында шуннан башка мәгълүмат 
табылмады. Ул күчергән кулъязма китапның буш калган 5 б – 10 а 
битләрендә шигырь-мөнәҗәтләр урын алган. Бу шигъри әсәрләр 
дини, мәхәббәт, әхлак темаларына иҗат ителгәннәр.

Җыентыкта беренче «Мөнәҗәт»нең авторы итеп Хафиз 
күрсәтелгән. Без аны шушы китапның авторы дип уйладык. Икен-
че бер шигырьдә автор буларак Шәмсетдин исеме телгә алынган, 
өченчесендә Шәрбәк дип теркәлгән. Күпчелек шигырьләрнең ав-
торлары билгесез. Аларны ачыклау өчен безгә әдәбият галимнәре 
Хатыйп Миңнегулов һәм Шәйхи Садретдинов тарафыннан языл-
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ган «XIX йөз татар әдәбияты ядкярләре» (Казан, 1982) дигән 
фәнни хезмәт ярдәмгә килде.

Ул китапта Стәрлебашта укыткан татар шагыйре Шәмсетдин 
Зәки мөнәҗәтләре, шигырьләре һәм шигъри хатлары тупланган. 
Шуннан чыгып, кулъязма җыентыктагы әсәрләр арасында си-
гез шигырьнең Шәмсетдин Зәкинеке, берсе Шәрбәкнеке икәнен, 
калганнарының шагыйрь Хафиз тарафыннан язылган булуына 
инандык. Моннан тыш, Шәмсетдин Зәкигә нисбәтле әсәрләрнең 
дә иҗади эшләнеп, Хафиз каләменә нисбәтләнүе мөмкин. Чөнки 
Шәмсетдин Зәки әсәрләренең бик кыскартылып, яки аерым юл-
лары гына аның шигырьләреннән алынуы мөмкин. Басма һәм 
кулъязма текстлар арасында аермалыклар шактый зур һәм аерым 
игътибарга лаек. Безнең фикеребезчә, бу аермалар Шәмсетдин 
Зәки үзе исән чагында ук аның әсәрләре вариантларда таралу яки 
башкалар тарафыннан эшкәртелү мөмкинлеген күрсәтә.

Шәмсетдин Зәки шигырьләренең күчермәләре сирәк та-
была. Аның әсәре беренче тапкыр 1989 елның апрелендә Таш-
кент шәһәрендә безнең кулга керде. Ул вакытта без шагыйрьнең 
Һибәтулла Салиховка кызын сорап язган хаты күчермәсен тап-
кан идек. Бу хат фәндә мәгълүм һәм аны профессор Хатыйп 
Миңнегулов 1982 елда матбугатта хәбәр итте. Ул табышыбыз ха-
кында мәгълүматны без дә фәнни басмада игълан иткән идек1. 

2010 елда Тәтер-Арслан авылында табылган кулъязма 
җыентык күләмлерәк һәм борынгырак дияргә мөмкин. Бу факт 
Шәмсетдин Зәкинең үзе исән чагында ук шигырьләренең башка-
лар тарафыннан күчерелеп дөньяга танылуы хакында сөйли.

Без бу мәкаләдә җыентыктагы шигырьләрнең зур өлешен 
кулъязмадагы тәртип буенча текстологик хәзерләп, кыска-
ча искәрмәләр язып, сүзлекчәләр төзеп бирдек. Кулъязмада 
сүзләрнең язылышында күп аермалар бар. Биредә аларны нигездә 
кулъязмадагы рәвештә бирдек, төзәтмәдек: алга таба әле бу аер-
малар Ш. Зәки әсәрләренең фәнни басамаларын хәзерләгәндә бик 
мөһим дә булырлар.

1 Әдәбият чыганаклары һәм текстологиия. Казан, 1992. Б. 9–12.



Милли-мәдәни мирасыбыз: Башкортстан татарлары. Стәрлебаш136
Табылган кулъязма Татарстан Фәннәр академиясе Г. Ибраһи-

мов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының Язма һәм 
музыкаль мирас үзәгендә (Мирасханәсендә) саклана (фонд № 39, 
7240 нчы саклау берәмлеге). Яңа табылган чыганак Шәмсетдин 
Зәки һәм Хафизның иң борынгы язма текстлары буларак та 
кыйммәтле, чөнки алар әсәрләренең XIX гасырның беренче яр-
тысындагы күчермәләре әлегә мәгълүм түгел.

Мөнәҗәт № 1
Имди йарый әйләңез бу бәндәгә хәйерат1 үзә,
Нәфсинә кол бу гөнаһкяр куймадый тагать2 үзә.
Йахшы кулдан тәүфикъ үзрә эстәрем3 изге дога,
Дайим4 әйлә мөгаҗҗиб5 улдым, белмәдем бәндә була.
Тәүбә сабыны пелә6 китсәче, китсәче вә җәһәннәм карасы,
 Бармыйдыр халык углыйда мән тик гөнаһ ийәсе!?
Тасриф7 илән хәйере кыйлмаз алданып ушбу фәкыйрь, 
Дин–дөнйа мәгалисе8 һәр хәлдә хәйран хәкыйрь9.
Кыйл мөйәссәр10 сәйре11 үзрә бәндәгә, и зөлҗәлал12,
Кыйлма шаккый13 ду14 җиһанда и кәрим, и зөлҗәлал!
Һәр заманда мин фәкыйрьгә йулдаш ит иманыңый,
 Рәхмәтеңлә һәм мәляикә15 алгай ирди җаными.

1 Хәйерат – изге эшләр.
2 Тагать – буйсыну.
3 Эстәрем – теләрмен.
4 Дайим – һәрчак, даими.
5 Мөгаҗҗиб – хәйран калучы.
6 Пелә – белә.
7 Тасриф – сарыф итү, үзгәртү.
8 Мәгалисе – бөек идеяләр.
9 Хакыйрь – кадерсез.
10 Мөйәссәр – үтәрлек.
11 Сәйре – йөргән.
12 Зөлҗәлал – бөек (Аллаһ).
13 Шаккый – авыр.
14 Ду – ике.
15 Мәляикә – фәрештәләр.
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Кабрем эчрә1 рәхмәт әйлә, йа кәрим2 и йа Әхәд3,
Синдин үзгә ул урында әйләмәс һичкем мәдхәд4.
Хәшер5-нәшер6 һәм мизан7да, һәм сәругъда8, һәм сират9,
Һәр хөкемдә фазлың әйлә10, безләрә вир11 гел нәшат12. 
Һәм шәфәгать13 рәсүлдән14, кыйлма мәхрүм, и рәхим15.
Каһәрең кыйлма сез өр безни бераҗим,
Кыйл мөшарәф16, безгә дидар17 андый йүзләр нур әйлә.
Һәр хәсрәттин зийадә18 анда кол мәсрур19 ула,
Бу зәгыйфь кол вәҗнене20 ак әйлә рахман әр–рәхим,
Һәм кабул әйлә догасын и сәмигы, и хәлим21 .
Бу тел илән күп доганы кыйлды бәшрәм22 хәйларга, 
Фазлы берлә фәйзъ23 итәр дип зөлгата вә бикерийә24, 
Зари әйләп мескин Хафиз чүн диди бу сүзләри 
Хак Тәгалә әйләсүн ак ду җиһанда йөзләри.

1 Эчрә – эченә.
2 Кәрим – юмарт.
3 Әхәд – бердәнбер. Аллаһы Тәгаләнең бер исеме.
4 Мәдхәд – мактау.
5 Хәшер – туплау, ислам динендә мәетләрне бер җиргә туплау.
6 Нәшер – белдерү.
7 Мизан – гөнаһларны үлчәү турында сүз бара.
8 Сәругъда – сорау алу (?).
9 Сират – гөнаһларны сынау өчен кылдан нечкә, кылычтан үткен – 

тәмуг өстеннән уздырылган күпер.
10 Фазлың әйлә – өстенлегең күрсәт.
11 Вир – бир.
12 Нәшат – сөенеч.
13 Шәфәгать – шәфкать.
14 Рәсүл – Мөхәммәд галәйһиссәлам.
15 Рәхим – рәхимле Аллаһ.
16 Мөшарәф – хөрмәт.
17 Дидар – йөзең.
18 Зийадә – артык.
19 Мәсрур – шатлыклы.
20 Вәҗһене – битене.
21 Хәлим – сабыр.
22 Бәшрәм – адәм балалары.
23 Фәйзъ – белем, файда, муллык.
24 Бикерийә – керсез.
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Мөнәҗәт № 2

И җәмигы әнбийәнең сәрвәри,
Син, син әүвәл ахры заман пәйгамбәри.
И җиһанның җаный, җанның җаны сән, 
Бәхри1 мәгъни дә сәгадәт2 кани (?) сән.
И камуг атлыларның дәрманы сән,
И камуг галәмнәрнең солтаны сән.
Сиңа мөштак3 улдый җөмлә әнбийә,
Әүлийа, вә такыйа, вә сафийә.

Мөнәҗәт № 3
Бармакыңдан икесе бар булды ай,
Могъҗизатыңа ирешмәз фокарай4.
Синдә усаф кәмальнең5 саны йук,
Синдин әгьраз6 әйләйәннең җаны йук.
Без таглый кеби, безгә сән дайәсән, 
Өстемдә сал шәфагать сәйәсен.
Йарин анда бези әй [сән] заль хода,
Кәнд үзеңдән кыйлмагыйл нәргиз җөда.
Чөн һәр талибләрнең матлубе7 сән.
Чөн һәмма гашыйкларның мәхбүбе сән.
Сәр шәрәфендән синең нуш8 тидиләр,
Җанларны мәст сәрхүш9 итдиләр.
Без зәгыйфь өммәтләреңдинмез наман 
Эстәрмез синдән шәфагать нәр заман.

Искәрмә: икенче һәм өченче мөнәҗәтләр Х. Миңнегулов китабында (б. 78–79) 
Шәмсетдин Зәкинең бер шигыре итеп күрсәтелә. Андагы шигырьнең соңгы 20 юлы 
кулъязмада теркәлмәгән. Ләкин № 2 мөнәҗәттәге баштан ике юл басмада юк.

1 Бәхри – диңгез.
2 Сәгадәт – бәхет.
3 Мөштак – омтылучы.
4 Фөкарай – ярлы (надан).
5 Кәмальнең – камиллекнең.
6 Әгьраз – гарыз.
7 Матлубе – эзләгәне.
8 Нуш – татлы эчемлек, исерткеч.
9 Мәст сәрхүш – лаякыл.
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Мөнәҗәт № 4

Хода, йа пәрдәне күтәр күземдин 
Мәгасый1 карасын йугыйл йөземдин.
Азат әйлә бәндән бу гөманный,
Ки фәрекъ2 идәм дөнеми көдезүмдән.
Каму гыйсъйан3 вә тәкъсир4емен гафу ит,
Дигәринә5 куркырым йавлак үземдән. 
Камусындан улса лотыф6 гыйнайәть7 
Бәңа нәфегъ8 улмайа пич кәндәй9 зәхмәт.
Нә дәклү дисәм әшгарь10 кодери,
Нә сәвдә улса бәңа ушбу сүземдин.
... сохбәтен бәңа насыйб ит.
Нә хасыйл ула бәңа йалгыз Хода.
Сиңа гыйшкым белән дивана булдым,
Кыздым канлый йәшем бән күземдән.
Бу хәсрәт берлә булдым хәстә шәйдә,
Башымны нич күтәрмәсмен деземдән.

Искәрмә: № 4 мөнәҗәт Ш. Зәки версиясендә озынрак, кулъязмада 16 юл, 
Х. Миңнегулов (б. 56–57) басмасында 46 юл. Кулъязмада басмада булмаган 
юллар, алыштырып куелган сүзләр шактый күренә.

Мөнәҗәт № 5
Һәр нә кыйлсаң – кыйл бәңа,
Иллә кәндүңдин11 бәни кыйлма җөда12.
Хуш сүвәрем лотфың13 вә каһәрүңи14,

1 Мәгасый – гөнаһлар.
2 Фәрекъ – аеру.
3 Гыйсъйан – фетнә.
4 Тәкъсир –– гаеп, кыскарту.
5 Дигәринә – баш кага.
6 Лотыф – мәрхәмәт.
7 Гыйнайәть – кайгыртучанлык.
8 Нәфегъ – файда.
9 Кәндәй – нинди.
10 Әшгарь – шигырь.
11 Кәндүңдин – үзеңнән.
12 Җөда – аерма.
13 Лотфың – гүзәллегең.
14 Каһәрүңи – усаллыгыңны.
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Хуш ичәрүм балыңи вә зәнәреңи. 
Һәр ни кем – синдән килүр ул яхшыйдыр,
Гәр җәфа, вә гәр гата вә йахшыдыр.
Чөнки гыйшкыңлә йугырдыйм җанымы,
Йулыңа миһрак1 идәрмен канымы.
Гәр салурсәң буйыныма2 шәмшир батыйг.
Җан шәрримни3 кыймазым дәрыйга4.
Коллыгыңда чүн булубдыр чашне5,
Вирди бу мескин йулыңда башыны. 
Варлыгымдан тәүбә кыйлдум бән бүген, 
Үземи йуклыкга салдыйм бән бу көн.
Безгә сәйратдур6 без һәм сәрхәйәмез7,
Чүн гыйнайәтдур8 бу йулда сайәмез9. 
Гашыйкым бән каһреңз вә лотфыңа10, 
Ушбудыр сәндән бәңа, бәндин сиңа.
Гәр дәгүлсәм лайык минер вафа11,
Хуш, йарәшнү, вә башыма каһре сафа12.
Чүн сиңа әсмарладыйм13 һәр эшеми,
Уда йакдыйм14 гамеми вә тәшвишеми15.
Шул ки мәгънәдән сәргар16 улмадый,
Бу мөгаммәдән хәбәрдар улмадый.

1 Миһрак – мәхәббәт.
2 Буйынама – муеныма.
3 Шәрримни – үчемне.
4 Дәрыйга – үкенечкә.
5 Чашне – күзне.
6 Сәйратдур – планетадыр.
7 Сәрхәйәмез – әйләнәбез.
8 Гыйныйәтдүр – ярдәмдер.
9 Сайәмез – сәяхәтчебез.
10 Лотфыңа – гүзәллегеңә.
11 Миһер вафа – тотрыклылык дуслыкка.
12 Акһре сафа – җәберләүче рәхәтлек.
13 Әсмарладыйм – багышладым.
14 Уда йакдыйм – утка яктым.
15 Гамеми вә тәшвишеми – уйларымны.
16 Сәргар – аптыраган.
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Мөнәҗәт № 6

Гыймадым1 йәкрәк2 сиңа, и зәшт3 талига4, 
Вөҗүдең гәр ула әгъйар әзарар.
Сән ул дәм дәүләт лайык улурсән,
Ки варлыкыңда нәфегъ5 күрсә һәрвар.
Әлең6 баглу дәгел кән изгү эш кыйл,
Чу форсат вакыйтыйдур хәйр дөшвар7 .
Әүхидең булса хакдан гафу рәхмәт,
Өмидлүләрни нәүмиз итәм һәрбар.
Йыкыйлмышларә кыйлмасаң иганәт8,
Йыкылдыкда сиңа  һәм йук [ходудкяр].
Рәва кыйл9 хаҗәтен гаҗизләрүң гәр,
Деләрсең сиңа асан улса дөшвар.
Күңел энҗү тимә гел золымы әйләсә һәргиз,
Сакын10 булмассыз, и каһир кәһар.
Нә кыйлса аны күрүр адәм углы,
Нә иксә аны урыр ахрый кяр11.
Бу өслүб12 үзрәдүр милкең низамы13 ,
Бу рәсем дәвер идебдүр чәрех14 дәвер.

Искәрмә: № 6 мөнәҗәт Ш.Зәки версиясендә 36 юл, кулъязмада 18 юл. Текст 
кулъязмада кыскарак, сүзләр алыштыру очраклары бар. Басмада текст Х. Миңнегулов 
китабының 67–68 битләренә туры килә.

1 Гыймадым – таянычым.
2 Йәкрәк – бергә.
3 Зәшт – ямьсез.
4 Талига – алда.
5 Нәфегъ – файда.
6 Элең – кулың.
7 Дөшвар – кыен.
8 Иганәт – ярдәм.
9 Рәва кыйл – үтә.
10 Сакын – кузгалмаучы.
11 Кяр – эшче.
12 Өслүб – калып.
13 Низамы – кануны.
14 Чәрех – тәгәрмәч.
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Мөнәҗәт № 7

Гәр гыйнаятьдән1 кыйлурса фәтех баб2,
Вирсә сиңа җам гыйшкындан3 шәраб.
Һәр кеми сүвсә аңа вирур таләб,
Та таләп4 булгай васыйлына5 сәбәп, 
Һәр кеми кем сүвмәдеи ул падишаһ,
Бәс хиҗаб6 улды аңа сорых7 сииаһ8.
Гәр булырсың әһле мәйдан риза,
Кыйлсын Хак гыйшкыйда җаның фида.
Табыласын ул хәбибең васыйлыны,
Табыласын һәр морадың асылыны.

Мөнәҗәт № 8
Җанә җанын эстәйән килсүн бирү,
Дәрдә дәрман эстәйән килсүн бирү.
Җөмлә әрвахның газасы бәндәдүр,
Җөмлә чадуның дәвасы бәндәдүр.
Кил бирүсән, кил бирүсән, кил бире,
Килмәз ирсәң йөри бир андан ары.
Килдүкүң үзең өчүндүр, и ага!
Аның өчүн әйдерәм бу көн сиңа.
Ихтыйар җәзаиңи сарыф әйләгел,
Шунча-монча эшләрем вар димәгел.
Бетмәйә эшең синең нәтамам,
Иатмайынча өстүңә күб хәштикәр 
Кемсә дөнйа максудина йитмәди,
Үзе бетмәйенчә, эше бетмәде.

Искәрмә: кулъязмадагы № 7, 8 нче мөнәҗәтләр Х. Миңнегулов 
басмасында бербөтен итеп ялганып бирелгәннәр (б. 69). Күләм ягын-
нан алар икесе дә тигез, 24 әр юл. Текстларда аерым сүзләрнең тәңгәл 
килмәгән очраклары бар.

1 Гыйнаятьдән – булышлыктан.
2 Фәтех баб – бүлекне ачу.
3 Җам гыйшкындан – гыйшык бокалыннан.
4 Та таләп – таләпкә чаклы.
5 Васыйлына – кавышуына.
6 Хиҗаб – чадра.
7 Сорых – кызыл алтын.
8 Сийаһ – кара төс.
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Мөнәҗәт № 9 (Нәфес)

Эстәрем синдән шул күңел,
Кем ануңла булса да сиңа йул.
Шул күңелдән син йырак иткел бәне,
Кем аңыб нәфсене, онытды сәне.
Кем ки нәфсеең хөкменә мәхкүм1 алур,
Тәңри дәргяһындан2 ул мәхрүм улур.
Йа, Илаһи, рәхмәтеңдәндүр өмид,
Нәфсе шәрендән3 бән кыйлгыл бәгыйд4!
Нәфсе әлинә син бези табшырмагыл,
Бези ошбу хурлыкга калдырмагыл!
Нәфсе әлинә вирмәгел бердәм бәни, и бези,
Лотфың илә бәсләгел һәрдәм бәни, бези.
Барча эшләрдә бәңа виргел сәлах5.
Һәм насыйб ит бәңа фәүз6 фәллах7.

Искәрмә: № 9 мөнәҗәт басмадагы «Әл-имам» шигыре белән тема 
ягыннан гына туры килә.

Мөнәҗәт № 10
И, ходавәндәм, сиңадыр ибтихал8 
Син гата кыйлгыл9 безә фазыл кямал10. 
Һәр кемә, кем синдән улмадый хәддад11,
Ул шакадәт12 эчрә калды та абад13.

1 Мәхкүм – тоткын.
2 Дәргяһындан – бусагасыннан.
3 Шәрендән – явызлыгыннан.
4 Бәгыйд – ерак.
5 Сәлах – намус.
6 Фәүз – җиңеп чыгу.
7 Фәллах – игенчегә.
8 Ибтихал – ялвару.
9 Гата кыйлгыл – бүләк ит.
10 Кямал – камиллек.
11 Хәддад – тимерче.
12 Шәкадәт – зарлану.
13 Та абад – шәһәргә хәтле.
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Чара будур, кем сиңа йалваралум,
Йукса айырук, канча1 дийә варалум 
Синдән анчак эстәрем шаным сине,
Кортарый2 вир ушбу бәндәңдән бәни.
Хаҗзтем син син бәнем, айрук дәгел,
Үзгәне сорама, бәңа байык3 дәгел.
Мөргъ4 җаным аңа тирән итде хуш,  
Гакыйблә5 нәфсем аңа сәйран этди хуш.
Ушбу сүзләри диди хикмәт дели,
Ушбу рәмези6 аңлармыз һәр гафили.

Искәрмә: № 10 мөнәҗәт Ш. Зәки шигырьләре рәтендә Х. Миңне-
гулов хезмәтендә озын вариантта басылган (б. 65–66). Ләкин сүзләрдә, 
юлларда аермалар бар.

Мөнәҗәт № 11
Кеше, кем булса гашыйк – эчендә – садыйк,
Булур ахыры аңа мәгъшукы гашыйк.
Нә йирдә бетсә гөл – анда бетәр гарь7,
Нә йирдә кәнеҗ8 үлер, анда улса мар9. 
Өмид васыйл йар улдыкда – һәр бар,
Хиҗаб – ул арада җәмыйгъ әгъйар10.
Әгәр сорсаң бәнем хәлемне нәр гяһ,
Фи би – Аллаһ, миннә Аллаһ, әли Аллаһ11.
Гыйнайәт12 булмас бер кауля13 синдән,
Кидәр дәүләт, йөзен чүереп андан.

1 Канча – күпме.
2 Кортарый – коткар.
3 Байык – лаек.
4 Мөргъ – кош.
5 Гакыйблә – соңыннан.
6 Рәмези – ишарәне.
7 Гарь – оят.
8 Кәнеҗ – яшьлек.
9 Map – елан.
10 Әгъйар – читләр.
11 «Барысы да Аллаһы Тәгалә кулында» мәгънәсендә.
12 Гыйнайәт – ярдәм.
13 Кауля – бер авыз сүз.
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Мөнәҗәт № 12

Күңел дилбәрдәдүр1 Әлхәмә Аллаһ, 
һаман би бердәдер Әлхәмдә Аллаһ.
Нә гамь бик парә2 булса ушбу җисем, 
Чыга җан бирүрдәдер Әлхәмде Алаһ. 
Күңелдә фикер, делдә зикер3 – мәгани, 
Мәхәббәт сердәдүр Әлхәмде Аллаһ.
Сиңа бәнем дәрдем дәвасы, синдәдер сер, 
Бәнем кальбем4 һавасы – синдер бисер5. 
Ничә йыл бу мират6 галәмендә 
Гизәрем дәм-бидәм һиҗран7гамендә. 
Берадәр горрә8 булма бу җиһанә 
Каты мәкар9 ирүр дәвер-заманә.
Ничә сәркәшләрнең10 буйнын борды, 
Бераз басылды, соңра йитерде.
Зәфун риза ирүр бу чәрех11 гәрдән 
Ничәне кыйлды йир куйнында мәсхүң 
Илаһи әйлә куркулардан азат,
Илаһи әйлә ики шад – йиңил шад.
Дәмидә рәхәт ул – өммәт әйлә,
Рәсүлнең хөрмәтинә хөрмәт әйлә. 
Ходайым сакла һич афәт,
Ходаның ....ы даим җанга рәхәт.

1 Дилбәрдәдүр – кыздадыр.
2 Парә – кисәк.
3 Зикер – искә алу.
4 Кальбем – күңлем.
5 Бисер – серсез.
6 Мират – көзге.
7 Һиҗран – сөйгән ярдан аерылу.
8 Горрә – вакыт.
9 Мәкар – мактау.
10 Сәркәшләрнең – карышучыларның.
11 Чәрех – тәгәрмәч.
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(Бу шигырьнең дәвамы язылган бите югалган, аста төше-

релгән кустод шуны күрсәтә).

Әгәр талиб улурса – мөэмин шаб1,
Сүвәр кем сүәр аны Раббы тораб2.
Менеб дөнйа мәкамен3 гайре мәгъмүр4,
Булур зирәк, вәзиргә ибтидадыр5.
Кеше кем булса – гыйшык эчендә садыйк6,
Булыр ахыры аңа мәгъшукы7 гашыйк.
Гыйнайәт8 улмаса бер кауләсендән9,
Кидәр дәүләт, йөзин чүәреб10 андин.
Нә йирдә бетсә гол, анда бетәр харь11,
Нә йирдә кәнеҗ12 үлсә, анда ула мар13.

Мөнәҗәт № 13
Ул хәбибе зәхме14 безим дәрдемез йитмәдидүр,
Ул хәбибнең гыйшкы берлә күңлемез диванадур.
Бу сәбәбдин күзләремез йәш йиринә кан дүгәр,
Бу сәбәбдин кем һәмишә бәгъремез бер йанадур.
Бези хәйран әйләйин ул падишаһның шаукыйдур15,
Бези сәкран16 әйләйин ул хашир17 имандур.

1 Шаб – яшь егет.
2 Тораб – туфрак.
3 Мәкамен – моңын.
4 Гайре мәгъмүр – гадәттән тыш төзек.
5 Ибтидадыр – башлаучыдыр.
6 Садыйк – дуслык.
7 Мәгъшукы – сөйгәне.
8 Гыйнайәт – ярдәм.
9 Кауләсендән – сүзеннән.
10 Чүәреб – йөз чөереп.
11 Харь – чәнечкеле үлән.
12 Кәнеҗ – гөл.
13 Map – елан.
14 Зәхме – ярасы.
15 Шаукыйдур – теләгедер.
16 Сәкран – исерткән.
17 Хашир – туплаучы.
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Бакыйдарлыйк шул кешигә йарашур кем дөнйадур,
Йуг вафаны улубан ул бакый ишна йанадур.
Эстә Шәмсетдин аны кыйл син изгү эшне ихтыйар, 
Андыйн үзгәсин фәкыйрә догада олулыкынадур.

Искәрмә: шигырь текстыннан күренгәнчә, аны Шәмсетдин Зәки яз-
ганлыгы аңлашыла. Шигырь беренче мәртәбә басыла.

Мөнәҗәт № 14
Ничә ул шанның капусындин кидәрсен, и гидай,
Мостафа чүн ул капудан 
Сәркәш убаш кыланның йире нар җәһим,
Габдә лайык, Нәгыйм рух илә рәйхан икән,
Вир, и сакый, җам мәгънидән шәраби зинһар,
Шул гарибә кем һәмишә үкдүке җанан 
Нитә хәмрә гашыйк улмаздан чу гаташ энем һаман. 
Бишнәи мескин ширәбәк гыйшык илә. 

Мөнәҗәт № 15
Ике галәмдә сүеклүк бер дорур,
Ике нәснәни сүгән кяфер дорур.
Ике сүеклү бер күңелгә сыгмайа,
Ике сүгән җан йукары агмайа.
Ике кыйбла кыйлмас чүн бердер йөз миннең,
Бер дорур, деләрсен бер кыйл үзең.



ЗАТЛЫ НӘСЕЛ ДӘВАМЧЫЛАРЫ 

Нуридә Насыйбуллинаның Нил Рәмиев белән әңгәмәсе 

Безгә бөек бабаларыбыздан шанлы тарихыбыз, шәүкәтле теле-
без, мөкатдәс динебез, затлы мәдәниятебез мирас булып калган. 
Ләкин татар халкының XVI–XX йөзләрдәге тулы тарихы язылма-
ган әле. Билгеле булганча, халык язмышына кагылышлы тарихи 
вакыйгалар милләтнең аерым вәкилләрендә, нәсел-нәсәпләрендә 
төгәл гәүдәләнеш таба. Бу җәһәттән милләтне мәдәни-рухи яктан 
әйдәп баручы, иҗтимагый-милли тормышның үзәгендә торучы 
зыялы шәхесләрнең нәсел тарихы аеруча игътибарга лаек. 

Татарның рухи мәдәниятен тәрәккый иттерү юлында берничә 
буын дәвамында хезмәт күрсәткән Рәмиевләр, Тукаевлар 
нәселе бар. Аларның нәсел тарихы – халык тарихының көзгесе. 
Рәмиевләр милли тарих, мәдәният, мәгариф, матбугат, иҗтимагый 
фикер, дин өлкәсендәге эшчәнлекләре, туган халкына намуслы 
хезмәт итүләре белән нәселләр тарихында үзенә генә хас лаеклы 
урын тота. 

Татар шигъриятенең алтын баганасы булган нәселне дәвам 
иттерүчеләр Стәрлебаш төбәгендә халыкны аң-белемгә өндәп, 
ата-бабаларының эшен бүгенге көндә дә дәвам итә, яшь буынга 
нәселнең данлы эстафетасын тапшыра. Экспедиция вакытында 
аларның күбесе белән аралашып, тарихи вакыйгаларга күзәтү 
ясадык. ХХ гасыр башы татар милли тормышын яхшы белгән 
Стәрлебаш мәчете имамы Нил Әмирҗан улы Рәмиев (1937) 
үзенең истәлекләре белән ихластан уртаклашты.



149Затлы нәсел дәвамчылары
– Нил ага, мәгълүм булуынча, Стәрлебаш – шәхесләргә бай 

тө бәк. Менә сез дә – шул зыялы кешеләрнең нәселен дәвам ит те-
рү че. Үзегезнең тамырларыгыз турында сөйләсәгез иде. Белүе без-
чә, сезнең ата-бабаларыгыз укымышлы, югары белемле кеше ләр 
булган, китап күчерү эше белән дә шөгыльләнгән. Ул китап лар-
ның күп өлеше яндырылган, безгә килеп җитә алмаган. Шулай да 
халыкта бик аз өлеше генә сакланып калган. Борынгы кульязма-
лар турында, аларны күчереп язучылар турында беләсебез килә.

– Кайвакыт бер бәләкәй генә вакыйга бер зур эшнең башы 
булып чыга. Монда да шулай булды. Без, өч туган, әти йортына 
кайтып төштек. Әтиебез Әмирҗан (1891 – 1972) иске мал сараен 
сүттереп, бер сыерлык кына сарай салырга кушты, олыгайган иде 
инде. Аннан шуны да әйтергә кирәк, бу – Хрущев заманы, халык 
кулында малны бетерү – партиябезнең максаты иде.

Сарайның салам башын сүтәбез, искереп, тузып беткән салам-
ны аска очырабыз. Бервакыт салам арасыннан бер кәгазь төргәге 
очып төшкән кебек булды. Арабыздан кайсыбыздыр аны акта-
рып алды да: «Бу бит китап, карагыз әле!», – дип, гаҗәпсенү ка-
тыш тавыш белән безгә эндәште. «Китап» дигән сүзне ишетүгә, 
читтәрәк торган әтиебез тиз генә килеп, китапны кулына алды. 
Шул мәлдә аның йөзендәге сагыш тулы куанычны сөйләп аңлату 
мөмкин түгел иде. Бик кыйммәтле әйберен югалтып, озак еллар-
дан соң тапканга, әтинең күзләре шатлык яшьләре белән тулды. 
Әйләндереп карый-карый, ул китапны күкрәгенә кысты. Зур кы-
зыксыну белән без аның янына җыелдык. Китапның тышлыгы юк 
иде. Читләре дүрт яклап та черегән, шулай да урта өлешенең сар-
гайган битләре сакланган иде әле. Салам арасыннан килеп чык-
кан китап бездә дә зур кызыксыну уятты. «Нинди китап?» – дип 
сорагач, әти: «Балалар авыруы турында китап», – диде. Аннары: 
«Әтидән мирас булып калган китаплардан бердәнбер китап бу. 
Ә бит алар бик күп иде. Ниндиләре генә юк иде... И-и заман... 
Калганнарын саклый алмадым, үз кулларым белән яндырдым», – 
дип, кәефсезләнеп өйгә кереп китте.

Китап яндыру турыда ишеткәнем бар иде. Совет хакимияте 
урнашкач, ул илебездә яшәгән төрки халыкларның алфавитын 
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үзгәртүгә керешә. Башта латинга, аннан кириллицага күчерү 
сәясәте башлана. Соңыннан, язусыз халыкларга язу бирдек, дип, 
халыкның аңына сеңдерергә тырышалар. Бу сәясәткә каршы чык-
каннар җәзага тартыла. Галимҗан Ибраһимов нәкъ шул сәясәтнең 
корбаны була. Безнең татар, башкорт халкы яңадан бер револю-
ция кичерә. Хакимиятнең төп максаты рус телендә генә укытып, 
милләтләрне урыслаштыру була. Бу процесс әле дә бара. Гасыр-
лар буе җыелып килгән тарихи мирас юкка чыгарыла. Уйлап 
карагыз әле: инглизнең, французның яки урысның язуын кинәт 
кенә бетереп, кытай яки гарәп хәрефендә язуны таләп итсәләр, 
нәрсә булыр иде? Күз алдына китерү дә мөмкин түгел. Шулай 
итеп, татар гаиләсендә гарәп хәрефе белән язылган китап куркы-
ныч нәрсәгә әйләнә. Бигрәк тә зыялылар өендә. Безнең әтиебез 
укытучы була. Аңа да шул авыр заманда җиде баланы калдырып, 
Себер китеп бару куркынычы яный. Җитмәсә, әтиебез – мул-
ла баласы. Шуңа күрә өч кич буе мунча ягып, китап яндырган. 
Ул китапларның хөкүмәткә бер зыяны да булмаган, әмма аны 
кем тикшереп тора?! Китаплар мирас булып әтиебезгә аның 
әтисеннән – Сәүбән мулладан калган. Сәүбән бабай (? – 1921) – 
Әхмәтҗан Рәмиевнең дүрт улының кечесе, 1921 елда холера авы-
руыннан үлгән, Тәтер-Арслан авылы зиратына җирләнгән. 

Әхмәтҗан Рәмиев Сәүбәнне бер җиргә дә җибәрмичә үзе 
укыткан, муллалык вазифасын башкарырга һәм дарулар ясап, 
кеше ләрне дәваларга да өйрәткән. Аны белгән картлар бик мак-
тап, зурлап сөйлиләр иде. Кеше дәваларга һәвәс булуын сизеп, 
әтисе китапларын шушы Сәүбән улына калдырган. Әхмәтҗан 
бабай ның алты кызы да булган, икесенең исемен беләм, башкала-
рыныкын хәтерләмим. Берсе Рәхимә, икенчесе Зөбәйдә – каһар-
ма ныбыз Муса Җәлилнең картәнисе, Сәүбәннең бертуган апасы 
Зөбәйдәнең кызы Рәхимә, әтием Әмирҗанның икенче буын апасы 
Рәхимәнең улы Муса Җәлил – минем өченче буын абыем.

– Дамир Гарифуллинның «Җәлилнең нәсел агачы»1 исемле 
мәка ләсендә Муса Җәлилнең әнисе мулла нәселеннән булуына иша-

1 Гарифуллин Д. Җәлилнең нәсел агачы // Мәдәни җомга. 2006. 1 сент. 
№ 34. Б. 11 
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рә ясала. Ләкин монда әле иң әһәмиятле фактлар күрсә телми. 
Шуңа күрә, Нил абый, сезнең истәлекләр әдәбиятчылар, тарих-
чыларда кызыксыну уятмый калмас. Чөнки Рәмиевләр нәселе – ул 
татарның алтын баганасы. Моңа кадәр Дәрдемәнд, Сәгыйть 
Рәмиев, Акмулланың бер тамырдан икәнен белсәк, баксаң, Муса 
Җәлил дә шул сәйләннең бер мәрҗәне булып чыга бит. 

– Әйе, Зөбәйдә белән Сәүбәннең бертуганы Рәхимә Башкорт-
станның Айдарәле авылында яшәгән, Габдрахман белән Хәсән 
исемле уллары булган. Габдрахманның онык кызы – Нәсимә 
Әхмәтова. Ул да шигырьләр яза, гомере буе укытучы булып 
эшләде, бүгенге көндә лаеклы ялда, Стәрлебаш районының Кара-
гыш авылында яши. 

– Зөбәйдә белән Сәүбәннең әтисе Әхмәтҗан турында да бе-
раз ачыклык кертеп үтсәгез иде? Ялгышмасам, Әхмәтҗан бабай 
Сәлим Ахунның улы булып чыга түгелме соң?

– Шулай була. Башта мин аның фамилиясенең язылышына 
ачыклык кертеп китим. Әхмәтҗан бабайның әтисе Сәлим (Сәлим 
ахун) дә ике төрле язылып йөртелгән. Сәлим ахун Стәрлетамак 
шәһәрендә яшәгән, аңа соңрак тукталырбыз. Әтиебез Әмирҗан 
бабайның 111 яшькә җитеп мәрхүм булуы турында сөйли иде. 
Кабер ташында аның туган елы бирелми, вафат булган елы итеп 
1892 ел күрсәтелә. Минем фаразлавым буенча, монда вафат бул-
ган елы түгел, ә ташның язылу һәм куелу датасы күрсәтелгән. 
Чөнки Әхмәтҗан бабай вафат булган 1891 елны оныгы – ми-
нем әти Әмирҗан Сәүбән улы туган. Әхмәтҗан бабай 1780 елда 
Эстәрлетамакта дөньяга килә. Бу ел шунысы белән истәлекле – 
ул Русиядә Ислам дине рәсми кабул ителгәч, Стәрлетамакта 
тәүге мәчет салынып ачылган ел. Мәчет ачылганчыга кадәр ха-
лык аерым бер өйдә гыйбадәт кыла. Архив документлары буен-
ча, Әхмәтҗанның әтисе Сәлим мулла шул тантаналы җыелышта 
ахун итеп сайлана. Улы Әхмәтҗан бик зирәк бала булып үсә, 
улын сәүдәгәр итү максаты белән кибет ачып, аны сатучы итеп 
куя. Әмма Әхмәтҗанның хәлфәсе шәкертен котырта: «Бу башың 
белән шырпы, тоз сатып торма, укырга чыгып кит», – ди. Һәм 
Әхмәт җан әтисенең ризалыгыннан башка Кырымга бара.  Аннары 



Милли-мәдәни мирасыбыз: Башкортстан татарлары. Стәрлебаш152
 Сарытауда1 бер мишәр егете белән Төркиягә чыгарга булалар. 
Әмма чит илгә татарларга чыгарга рөхсәт бирелми. Әхмәтҗан 
үзбәк киеме киеп, урысча белмәгән кешегә салышып, паспорт 
биргән җиргә барып: «Пашпорт, пашпорт», – дип, ишектән ку-
салар тәрәзәгә, тәрәзәдән кусалар, ишеккә барып теңкәләрен 
корыта. Ниһаять, берничә көн инәлеп йөргәннән соң, ул макса-
тына ирешә – ике паспорт ала. Соңыннан корабка утырып, Ми-
сырга, Каһирә шәһәренә барып җитә. Дөрелфәнүнгә (Әл-Әзһәр 
университеты) табиблык бүлегенә укырга керәләр. Дүртенче, 
бишенче уку елларында ук китапханәдән медицина китапларын 
алып, аларны татар теленә тәрҗемә итеп, күчереп яза башлый. 
Моның өчен, билгеле, акча кирәк була һәм ул җирле байларның 
балаларын өйләренә барып укытырга яллана. Биш ел укыганнан 
соң, тагы ике ел китаплар күчерә, балалар укыта, кайтырга акча 
эшли. Шуннан күтәрә алган кадәр китаплар төяп, Багдад шәһәре 
аша туган якларына юл ала. Багдад аша кайтуының сәбәбе шун-
да: архив белән танышмакчы була. Чөнки әтисе сөйләве буенча, 
аның борынгы бабасы Багдадтан Болгарга ислам динен пропа-
гандалау өчен җибәрелгән делегация составына кергән. Тикшерә 
торгач, Әхмәтҗан бабасын исеме буенча эзләп таба, чыннан да 
ул Болгарга ислам динен таратырга килүчеләр арасында була. 
Башкалар белән Әхмәтҗан бабабыз кызыксынмаган, күрәсең, аңа 
бабасының исемен генә белү кирәк булган. 

– Тарихта мәгълүм булуынча, Болгарга бер генә делегация 
килгән бит.

– Әйе, Алмыш хан соравы буенча, 922 елны Ибн Фадлан 
җитәкчелегендәге делегация ул. Алар бер төркем тирән гый-
лемле белгечләр-мөһәндисләр булган. Архивта мөһәндисләр – 
төрекләр, диелгән. Моны инде дөрес аңларга кирәк, төрек дип 
ул вакытта барча төрки халыкларны атап йөреткәннәр. Болары 
болгар, хәзәр булганнардыр дип уйласак дөресрәк булыр, чөнки 
җирле халыкның телен белү аларга шарт итеп куелган. 922 ел-

1 Сарытау – Саратов шәһәре.
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дан алып 1227 елга хәтле (Батый хан килгәнчегә кадәр) булган 
бабаларыбызның (Миргалидән башка) исемлеге юк.

– «Шәхесләребез» сериясендә чыккан «Бертуган Рәмиевләр» 
китабында Рәмиевләр шәҗәрәсе Миргалидән башлана. Бу 
Риза эддин бине Фәхретдин тарафыннан бәян ителгән. Язучы 
Мөһәм мәт Мәһдиевнең 1989 елгы «Казан утлары» журналының 
соңгы санында басылган «Рәмиевләр нәселеннән берәү» дигән 
мәка ләсендә дә Исмәгыйль Рәмиев (1895–1969, Сәлим ахунның 
дүртенче буын оныгы) әдипкә үз кулы белән язып биргән шәҗә-
рәне урнаштырган. Шулай ук Рәмиевләр нәселен өйрәнүгә зур 
өлеш керткән Лирон абый Хәмидуллинның да бик күп мәкаләләре 
дөнья күрде. Нил ага, сез дә бик зур горурлану хисләре белән бу-
ыннарыгызны барлыйсыз, өзелеп калган җепне ялгау теләге белән 
янасыз. Ата-бабаларыгыздан сакланып калган шәҗәрә бармы?

– Сәүбән картәтиебез әтидән яздырып калдырырга өлгер-
мәгән: революция еллары һәм 1921 елгы ачлык, җитмәсә ваба 
эпидемиясе халкыбызны кыйраткан. Картәтием Сәүбән һәм 
картәнием Сәрбиямал ике көн эчендә яткан да үлгән. Әмма бу 
исемлек булган, ул легенда түгел, бәлки берәр нәселдәшебездә 
сакланадыр, бәлки сезнең ярдәм белән килеп тә чыгар. Бу югал-
ган исемнәрнең бер кешесе – Миргали мулла 1227 елны Ба-
тый хан килгәндә, (Риза Фәхретдин язганча) Зәй елгасы буенда 
яшәгән, хәзерге Татарстанның Әлмәт районы Тайсуган авылы 
җирләрендә. 

– Миргали, Батый хан дәвере хакында ниләр әйтер идегез?
– 1222 елны Чыңгыз хан Урта Азиядән көнбатышка зур һөҗүм 

алдыннан разведка җибәрә. 20 мең кешедән торган гаскәр Кавказ 
аръягыннан Грузиягә кадәр бара, тарихчы Рахманалиев «Импе-
рия тюрков и Великая культура» дигән китабында язганча, алар 
гаскәрне фураж, халык белән тулыландырып торырлык җирләрне 
картада күрсәтеп кайтырга тиеш булалар. Грузия гаскәрен 
җиңәләр, әмма Кавказның төньягына Азәрбайҗан, Дагстан аша 
чыгалар, кыпчакларны һәм аланнарны тар-мар итәләр. Хәзерге 
Украинаның көньягында кышлыйлар. Язын кайтып китәләр. Урыс 
кенәзе Мстислав Удатныйның бик зур гаскәрен Калка  елгасы 
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янында җиңәләр. Чыңгыз ханнан 10 мең гаскәр белән Тахучар 
дигән гаскәр башлыгы килә. Ул Чыңгыз ханнан илгә кайтырга 
кушкан хат китерә. Шунда алар 30 мең гаскәр белән Болгарга 
һөҗүм итеп, хәзергечә әйтсәк, «разведка боем» ясарга булалар. 
Чыңгыз ханның өч якын гаскәр башлыклары: Субүтай, Тохучар, 
өченчесе урысча «Джебе» дип языла, тәрҗемәсе – «стрела», «ук» 
дип бирелә. Бу кеше турында бер-ике сүз әйтми булмый, чөнки 
аның Болгар сәяхәтенә бәйле урыны бар. Чыннан да аның исеме 
Ук түгел – Җәя. Бу Җәя найман дигән бер төрки милләтенең хан 
улы була. Чыңгыз хан басып алырга килгәч, алар бик нык кар-
шы тора, җәядән Чыңгызның атын атып үтерә. Бу сугыш җиңүсез 
тукталып тора һәм найманнар Чыңгыз ханның көчен аңлап, аңа 
кушыла. Чыңгыз хан бу яшь егетне, ягъни Җәяне 10 меңлек 
гаскәр башлыгы итеп куя һәм үзенең иң яраткан кече улы Тулы-
айны сугышка өйрәтергә аңа тапшыра. Үзләренә кушылган илгә 
Чыңгыз хан да, Батый да зыян китермәгән. Русия ул заманда ике 
зур кенәзлектән тора, Владимир һәм Киев. Владимир Батый ханга 
4 көндә, Киев 5 көндә бирелгән. Кенәзләр илләрен, халыкларын 
саклап алып калган, ә безнең болгар ханнары, 1239 елга хәтле 
сугышып, илләрен харап иткән. Рим католикларының Батый хан 
янындагы илчесе Плано Карпини язып калдыруынча, 1239 елны 
Болгар җиңелеп бетте дигән, ә ул вакытта Батый ханның гаскәре 
ярты Европаны алган була. 

– Бу сугышның башлануына каршы кешеләр дә булган бит. 
Шуларның берсе – тарихыбызда мәгълүм шәхес Миргали мулла. 
Аның нәселе турында ниләр беләсез?

– Ул үзенең улы Ихсанны хәрби юлга бастырган. Ихсанның 
улы Рәми морза булып китә. Миргали мулла кыпчак морзала-
ры белән кодалашып һәм аның нәселе 6–7 буын морзалар (ге-
нерал) булган. Менә аларның исемнәре: Рәмиевнең улы Тиме-
ри, Сөләйман, Колай, Түләй, Кабкай, Урман, Рәхимкол, Сәлим, 
Габделкәрим, Мөхәммәтҗан. Исемнәре кыпчак, башкорт исемнә-
ренә охшаган, күрәсең, әнкә ягы алардан булып, улларына исем-
не кыпчак картәтиләре кушкандыр. Тимери морза дигәне Мәскәү 
кенәзе Иван III янында хезмәттә була. Н. Загоскинның китабында  



155Затлы нәсел дәвамчылары
тылмач диелгән. Бәлки, алай гына булмагандыр, ни дисәң дә Ал-
тын Урда морзасы бит. Әмма ул хезмәт иткән җирендә хөрмәтле 
булган, аны зурлап Митрий Рамиев дип йөрткәннәр. Безнең Ра-
миев, Ремеев фамилиясе шул заманнан килә. Ислам дине тыелган 
заманда Тимеринең Сөләйман, Рәхимколларга зыяны тимәгән. 
Әби патша, мөселман халкын Емельян Пугачевлардан аерып алу 
өчен, ислам диненә ирек бирергә була, тәүге «эксперименталь» 
мулла итеп шушы Рәхимколның улы Сәлим Рәмиевне куярга 
карар чыгара. Стәрлетамак, Уфа җирләрендә мөселман диненә 
ирек бирелүнең тагын бер сәбәбе була. Русия патшалыгы ка-
закъ җиренә ныклап урнашырга һәм Урта Азиягә керергә максат 
куя. Бер яктан, корал көче белән, икенче яктан, җирле халыкның 
үз дине белән империяне киңәйтү күздә тотыла. Шуңа күрә 
хөкүмәт ислам диненә күтәрелеп китәргә ирек бирә. Бу дәвер 
Русия өчен дә, ислам дине өчен дә, халкыбыз өчен дә бер эпо-
ха булып тора. Бер яктан, хөкүмәт динне үзенә корал итеп фай-
даланырга тырыша, икенче яктан, мөселманнарның югары аңлы 
дәрәҗәле кешеләре Рәмиевләр, Нагаевлар, Г. Тукайның бабала-
ры, Муса Җәлилнең картәтисе ягыннан абзалары, Госмановлар, 
Хөсәеновлар, Тукаевлар һәм башкалар бу хәлләрдән файдаланып, 
үз халкының аңын, гыйлемен, байлыгын үстереп калырга тели 
һәм зур уңышларга ирешә. Мисал өчен, шуны гына әйтергә була: 
революциягә кадәрге статистика буенча Русиядә мануфактура 
сәүдәсенең 50 проценты татарлар кулында була.

– Югары да телгә алынган Хөсәеновларга карата фикерегез 
нинди? 

– Өч бертуган Хөсәеновлар 1914 елны сугыш башлангач: 
«Оренбург төбәгеннән киткән гаскәрне тәэмин итеп җибәрүне үз 
өстебезгә алабыз», – дип, патша Николай II гә мөрәҗәгать итә. 
Рәмиевләр хөкүмәткә елына 5 тонна алтын һәм мәдрәсәләр өчен 
10 мең сум акча бирә. Илебездә күпләп мәчет-мәдрәсәләр калкып 
чыга. Академик Әбрар Кәримуллин язганча, һәр шәһәрдә гәзит-
журналлар нәшер ителә, басмаларның күп булуы укучыларның 
күплеге белән аңлатыла. В.И. Ленинның V томындагы Бухарин-
га язган хатында: «Казан татарларының ир һәм кыз балаларының 
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мәдрәсәләре урысларның приходская школаларыннан 30 мәртәбә 
артык», – дигән сүзләр бар. 

– Нил абый, халкыбызның революциягә кадәр нинди уңыш-
ларга ирешүен бәйнә-бәйнә сөйләп бирдегез.Сәлим ахун шушы ал-
гарышны тәэмин итү өчен көч салган кешеләрнең тәүгеләреннән 
берсе булып чыга түгелме?

– Сәлим ахун Рәмиевне телгә алмый мөмкин түгел. Артык та 
тырышып куйган булса кирәк, 1807 елны ул эшеннән дә алына. 
Архивта сакланган документларның берсендә: «По прошению 
тептярского муллы Бикбулата Биккинина», – диелгән. Башка бер 
сүз дә юк. Ләкин архив материалыннан күренгәнчә, соңыннан 
аның оныгы Бәхтегәрәй Габделкәрим улы Ремеев беренче мәхәл-
ләдә ахун булып торган, аның бертуганы Ибраһим азанчы бул-
ган. Димәк, Сәлим ахунның бер улы Габделкәрим булып чыга. 
Безнең әтиебез сөйләгәнчә, Әхмәтҗан бабабыз Төркиягә чыгып 
киткәч, Сәлим бабай кибет эшенә Габделкәримне куя, аның улы 
Мөхәммәтсадыйк Җиргәндә сәүдә итеп, Урал аръягында таш-
ландык приискалары белән җир сатып ала. Аннан алтын чыгара-
лар, Мөхәммәдсадыйкның уллары Мөхәммәтшакир һәм Мөхәм-
мәтзакир бу эшне югары дәрәҗәгә җиткерә. Әтинең сөй ләве дө-
рес булса, Мөхәммәтзакир (Дәрдемәнд) – Муса Җәлил нең өченче 
буын абзасы. Ә Риза Фәхретдин язуынча, Габделкәрим – Сәлим-
нең энесе Исмәгыйльнең улы. Шулай булгач, Дәрдемәнд Муса-
ның дүртенче буын абзасы килеп чыга. Моның өчен Сәлимнең 
дә, Исмәгыйльнең дә Габделкәрим дигән уллары булу кирәк 
була. Алай булды микән? Инде Р. Фәхретдин кебек олуг гыйлем 
ияләре белән бәхәскә керергә куркам. Ничек булса да, кан белән 
дә, җан белән дә туганнар, сыйфатлары, максатлары бер. Әгәр 
Муса Җәлил Дәрдемәнд урынында булса, ул да алтын байлыгын 
халкына сарыф итәр иде, җанын да сарыф иткән бит. Дәрдемәнд 
Муса Җәлил урынында булса, ул да милләтен дөньяга танытыр 
иде. Хәер, шулай иткән дә инде, шул кадәр байлыгы белән читкә 
чыгып китсә дә булыр иде бит, юк, китмәгән, халкы ни күргән, ул 
да шуны күргән, фәкыйрьлектә, бөлгенлектә үлгән. Нәрсә була-
сын алдан белгән һәм язып та калдырган:
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Җитәр инде, Дәрдемәнд,
  сүзне озайтма,
Каткан, туңган күңелләргә боз атма.
Динең өчен булсын телең тозаклы,
Йөз аклыгың өчен булсын 
  авызың йозаклы.

Дәрдемәнднең абыйсы Шакирның кызы Кәмилә ире Садри 
Максуди белән читкә чыгып китә, кызы Адиләне Париждагы иң 
борынгы һәм атаклы Сорбонна университетында укыта. Адилә 
дипломат, зур галимә, Төркиянең Италиядәге илчесе булып эшли. 
Рим шәһәренә нигез салган этрускларның «турсак» дип аталган 
төрки кавемнән икәнлеген тикшереп исбат итә. Үзе инде вафат, 
ике кызы – Гөлнур һәм Гөньюл Төркиядә яши.

– Татар җәмгыятенең халәтен, бигрәк тә XIX–XX гасырлар-
дагы яңарышын, милли үсеш тарихын алганда да, аны дистә лә-
гән галимнәр, мәгърифәтчеләр, руханилар нәселенең иҗади эш-
чән леге җирлегендә күз алдына китерергә мөмкин. Безгә эзлә нер-
гә, уйланырга тагын бер зур этәргеч бирүегез өчен зур рәхмәт! 



ХӘЛЕКӘЙ АВЫЛЫ ТАРИХЫНА  
КАГЫЛЫШЛЫ МӘГЪЛҮМАТЛАР

Венер Усманов

Бу язмада Башкортстан Республикасының Стәрлебаш районы 
Хәлекәй авылының тарихына кагылышлы мәгълүматлар, төгәлрәк 
әйт кәндә, җанисәп язмалары һәм метрикә дәфтәрләреннән күчер-
мәләр, биредә яшәүче аерым бер гаиләләрнең нәсел шәҗәрәләре 
(шул исәптән авылга нигез салган Хәлекәй бабай шәҗәрәсе), 
мәчетләр тарихына, аларда төрле чорларда хезмәт куйган имам-
мөдәррисләренә кагылышлы хәбәрләр һәм сакланып калган кай-
бер борынгы ташъязмаларның текстлары укучылар игътибарына 
тәкъдим ителә1. 

Беренче мишәр кантонының бишенче йортына караган 
Хәлекәй авылы кешеләренең исемлеге

1. Указлы имам Габдерәфыйк (1786 – 1850) бине Габдеррәшид 
бине Муса (Мусиннар)

1.1. Гатаулла (1823 – ?) бине Габдеррәфыйк
1.2. Гыйсмәтулла (1828 – ?) бине Габдеррәфыйк
 1.2.1. Гыйззәтулла бине Гыйсмәтулла
 1.2.2. Гайшә (1880 – ?) бинте Гыйсмәтулла

1 Тулырак мәгълүматны түбәндәге чыганактан карарга мөмкин: Усма-
нов В.М. Исторические памятники. 11-ая книга (д. Халикеево. Родо словные 
древа). Стерлитамак, 2015. 30 с.
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1.3. Гыйзетдин (1841 – ?) бине Габдеррәфыйк
1.4. Хафизетдин (1843 – ?) бине Габдеррәфыйк
1.5. Гайнетдин (1848 – 1898) бине Габдеррәфыйк
1.6. Фазлыйәхмәд (1849 – ?) бине Габдеррәфыйк
2. Указлы имам Лотфулла (1820 – ?) бине Габдеррәфыйк (Габ-

драфиков) бине Габдеррәшид бине Муса
3. Указлы имам Сагман (Сәһман – ?) Буляков, 1803–?
Беренче хатыныннан:
3.1. Әхмәдгали (1842 – ?) бине Сагман
4. Зауряд сотник Габделмәгъҗан Гобәйдуллин (1798 – ?) бине 

азанчы Гобәйдулла (1773 – 1831) бине Габделҗәмил
4.1. Гомәр (1827 – ?) бине Габделмәгъҗан
4.2. Фәхретдин (1836 – ?) бине Габделмәгъҗан
 Оныгы:
 4. Гыйләҗетдин Гобәйдуллин (1828 – ?).
5. «Отставной зауряд хорунжий» Мөхәммәдьяр (1793 – ?) 

бине Искәндәр Илмәтов
Беренче хатыны Җомгабикә («Зюмабика») Курамшина (1794 –?)
Икенче хатыны – Хафиза Гобәйдуллина (1800 – ?)
5.1. Шәмсенәһәр, Хафиза кызы (1837 – ?)
5.2. Садретдин (1828 – ?) бине Мөхәммәдьяр
Хатыны – Хөснеҗиһан Сәйфетдинова, 1830–?
5.3. Хабибетдин (1834 – 1840) бине Мөхәммәдьяр
5.4. Сахибетдин (1841 – ?) бине Мөхәммәдьяр
6. Отставной урядник Әсфәндияр (1795 – ?) бине Искәндәр 

бине Илмәт
7. Урядник Габделвахид (1795 – ?) бине Хәсән бине Хәлекәй 

(Халикеев)
Беренче хатыннан:
7.1. Габдессәлам (1828 – ?) бине Габделвахид
7.2. Габделмәннаф (1830 – ?) бине Габделвахид
7.3. Габделхәннан (1849 – ?) бине Габделвахид
Икенче хатыныннан:
7.1. Габделфәттах (1850 – ?) бине Габделвахид
 7-А. Габделгазиз (1783 – 1845) бине Хәсән бине Хәлекәй
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8. Сәлимҗан (1811 – ?) бине Байганә бине Мулласәлим бине 

Хәлекәй1 
Беренче хатыныннан:
8.1. Әхмәдҗан (1832 – ?) бине Сәлимҗан
8.2. Искәндәр (1836 – ?) бине Сәлимҗан
8.3. Гыйрфан (1842 – ?) бине Сәлимҗан
Сахибҗәмал бинте Байгана бине Мулласәлим бине Хәлекәй 

балалары:
8-А.1. Сәлимҗәгъфәр (1827 – 1847) бине Нариман
8-А.2. Сөләйман (1829 – 185) бине Нариман
9. Заһидулла Исламмуратов (1802 – ?) бине Сәйфулла (1769 – 

1832) бине Исламморад  
Беренче хатыныннан:
9.1. Мифтахетдин (1828 – 1850) бине Заһидулла
 9.1.1. Шәмсетдин (1850 – 1850) бине Мифтахетдин
Икенче хатыныннан:
9.1. Җәмалетдин (1830 – ?) бине Заһидулла
9.2. Фәхретдин (1836 – ?) бине Заһидулла
10. Фәрехшад (1815 – ?) бине Ходайбирде бине Ибраһим бине 

Хәлекәй
10.1. Шаһиморад (1844 – ?) бине Фәрехшад;
10.2. Шаһиәхмәд (1848 – ?) бине Фәрехшад;
 10.2.1. Нуриәхмәд (1894 – 1895) бине Шаһиәхмәд;
10.3. Нурмөхәммәд (1850 – ?) бине Фәрехшад.
10.4. Мирсаяф (1820 – 1846) бине Ходайбирде.
11. Сәгыдетдин (1803 – ?) бине Әсадулла (1780 – ?) бине Рафик 

(? – 1813) бине Мәсгуд бине Хәлекәй
Беренче хатыныннан:
11.1. Әхмәдулла (1823 – ?) бине Сәгыдетдин
11.2. Фәхретдин (1833 – ?) бине Сәгыдетдин
11.3. Хисаметдин (1835 – ?) бине Сәгыдетдин
11.4. Гыймадетдин (1849 – ?) бине Сәгыдетдин

1 Хәлекәй (Хәлилулла) морзалар нәселеннән булган имеш.
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11-А.Мифтахетдин (1822 – ?) бине Әсадулла (1780 – ?) бине 

Рәфыйк бине Мәсгуд бине Хәлекәй
11-А.1. Галәветдин (1848 – 1898) бине Мифтахетдин
12. Әхмәдҗан (1811  – ?) бине Монасыйб бине (Рәфыйк 

Хәлекәев – ?)
12.1. Әхмәдләтыйф (1835 – ?) бине Әхмәдҗан
12.2. Әхмәдгали (1848 – ?) бине Әхмәдҗан
 12-А. Мөхәммәдҗан (1800 – 1838) бине Монасыйб
13. Камалетдин бине Мөхәммәдкәрим бине Мөхәммәдрәхим 

бине Исламморад (1818 – ?)
13-А. Баһаветдин бине Мөхәммәдкәрим
13-А.1. Төхфәтулла (1849–?) бине Баһаветдин
14. Шәрәфетдин (1814–?) бине Мөхәммәдкәрим (1790 – 1831) 

бине Мөхәммәдрәхим (1762–?) бине Исламморад
14.1. Зыятдин (1840–?) бине Шәрәфетдин
15. Тимерҗан (1808–?) бине Сәйфелмөлек (? – 1812)
15.1. Мөхәммәдҗан (1841 – ?) бине Тимерҗан
15.2. Әхмәдулла (1849 – ?) бине Тимерҗан
16. Ишмөхәммәд (1809 – ?) бине Ходайбирде
16.1. Җиһангир (1827 – 1834) бине Ишмөхәммәд
16.2. Солтангир (1837 – ?) бине Ишмөхәммәд
16.3. Арыслангир (1841 – ?) бине Ишмөхәммәд
16-А. Ходайдат (1804 – 1834) бине Ходайбирде
16-А.1. Габделкаһир (1833 – 1835) бине Ходайдат
17. Хәмидулла (1810 – ?) бине Сәйфулла (1769 – 1832) бине 

 Исламморад
17.1. Лотфулла (1849 – ?) бине Хәмидулла
17.2. Гыймадетдин (1829 – ?) бине Сәйфулла
17.3. Госаметдин (1832 – 1835) бине Сәйфулла
18. Салих (1799 – ?) бине Рәфыйк бине Хәлиулла Хәлекәев
18.1. Шәрәфетдин Салихов (1822 – ?) бине Салих
18.2. Арыслангали (1841 – ?) бине Салих
19. Мөхәммәдшәриф (1810 – 1848) бине Рәфыйк
19.1. Госаметдин Шәрипов (1836 – ?) бине Мөхәммәдшәриф 
19.2. Сахибетдин Шәрипов (1842 – ?) бине Мөхәммәдшәриф 
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20. Җәләлетдин Габделмәгъҗанов (1817 – ?) бине Габдел-

махьян (1798 – ?) бине Гобәйдулла (азанчы) бине Габделҗәмил 
(Җәләлетдин – мәзин (азанчы), Габделмәгъҗан – зауряд сотник)

20.1. Фазлетдин (1847–?) бине Җәләлетдин
20.2. Әхмәдшаһ (1849–?) бине Җәләлетдин
21. Сираҗетдин (1821–?) бине Гобәйдулла (1769–1831) бине 

Габделҗәлил
22. Габдрахман (1814–?) бине Габдулла (1781–?) бине Байга-

на бине Мулласәлим бине Хәлекәй
23. Ахунҗан (1815–?) бине Монасыйб
23.1. Гыйзетдин (1843–?) бине Ахунҗан
24. Хөсәен (1772–1839) бине Рәфыйк бине Мәсгуд
24.1. Хисаметдин (1799–?) бине Хөсәен бине Рәфыйк
 24.1.1. Мөхәммәдхәсән (1821–?) бине Хисаметдин
24.1.1. Гыймадетдин (1824–?) бине Хисаметдин
25. Ибраһим (1801–?) бине («указной мулла» Габбас (1747–

1826) бине Хәсән
Беренче хатыныннан:
25.1. Шаһимәрдан (1834–?) бине Ибраһим
26. Фәтхулла (1785–1836) бине Габбас (1751–?) бине Хәсән
Аның балалары:
26.1. Шәйхелислам (1832–1835) бине Фәтхулла
26.2. Садрислам (1833–?) бине Фәтхулла
27. Исхак (1799–1845) бине Габбас бине Хәсән
27.1. Хәбибулла (1829–?) бине Исхак
27.2. Гайфулла (1839–?) бине Исхак
28. Ходайбирде (1799–1848) бине Ибраһим бине Хәлекәй. 

Тамгасы 
28.1. Әюб (1823–?) бине Ходайбирде
 28.1.1. Шаһвәли (1843–?) бине Әюб
 28.1.2. Шаһгали
28.2. Таһир (1829–?) бине Ходайбирде
28.3. Шаһингәрәй (1839–?) бине Ходайбирде
29. Фәйрүз Илмәтов (1814–?) бине (зауряд хорунжий) Мөхәм-

мәдьяр (1793–?) бине Искәндәр бине Мәсгуд бине Илмәт
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29.1. Гыйрфан (1837–?) бине Фәйрүз
30. Әбелхәсән (1823–?) бине Габдессаттар бине Искәндәр 

бине Мәсгуд бине Илмәт
30-А. Фәхрислам (1829 –?) бине Габдессаттар бине Искәндәр
31. Мөслим (1789 –1850) бине Мөхсин (1763 –?) бине Мәхмүд
31.1. Сәмигулла (1813–?) бине Мөслим
 31.1.1. Галиулла (1832–?) бине Сәмигулла
31.2. Шаһимәрдан (1820–1850) бине Мөслим
32. Мөхәммәдҗан (1821–?) бине Габденнасыйр (1870 –1832) 

бине Габделмәннаф
32.1. Мөхәммәдзариф (1839–?) бине Мөхәммәдҗан 
32-А. Мөхәммәдгариф (1832–1835) бине Габденнасыйр
33. Габделвахид (1814 –?) бине Габделгаффар (1784 –?) бине 

Габделмәннаф
33.1. Габдессалих (1841–?) бине Габделвахид
33.2. Габделҗәмал (1848–?) бине Габделвахид
33.3. Хәбибулла бине Габделвахид
 33.3.1. Мәгъфия бинте Хәбибулла,1894 –?
33-А. Габделләтыйф (1821–?) бине Габделгаффар
34. Салих (1788 –1848) бине Габделмәннаф
34.1. Вәлиулла (1826 –?) бине Салих
 34.1.1. Нәбиулла (1839 –?) бине Вәлиулла
34.2. Хәбибулла (1828 –?) бине Салих
34.3. Хәлилулла бине Салих
34.3.1. Хуҗагали (1834 –?) бине Хәлилулла
35. Мөхәммәдҗан (1815 –?) бине (зауряд сотник) Мозаффар 

(1783 –?) бине Сәйфелмөлек бине Юлдаш.
35.1. Мөхәммәдшәфигъ (1843 –?) бине Мөхәммәдҗан
35.2. Корбангали (1849 –?) бине Мөхәммәдҗан
36. Хаммат Бакиров (1813–?) бине Сәйфелмөлеков (1754 – 

1818) бине Әбү Бәкер 
36.1. Шәрәфетдин (1834–?) бине Хәммад (Хаммат)
36.2. Гайнетдин (1836–?) бине Хәммад (Хаммат)
36.3. Салихетдин (1846–?) бине Хәммад (Хаммат)
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Бертуган карендәшенең улы – Сәйфетдин (1832–?) бине Сәга-

дәтдинов (1797–1832) бине Сәйфелмөлек бине Бакир
37. Мөхәммәдвәли (1813–?) бине Мөхәммәдгали (1779–?) 

бине Йосыф Хәлекәев
37.1. Шаһингәрәй (1841–?) бине Мөхәммәдвәли
37.2. Шаһвәли (1849–?) бине Мөхәммәдвәли
38. Хөснетдин (1797–?) бине Сәгыйть
39. Фәхретдин (1809–1848) бине Габделхәким, Якупов – ?
39.1. Биктимер (1831–?) бине Фәхретдин
Бертуганының улы: Гыйлаҗетдин (1822–?) бине Хәйретдин 

(1798 –1823) бине Габделхәким бине Ягъкуб
39-А.1. Хисаметдин (1848–?) бине Гыйлаҗетдин
40. Зөбәир (1813–?) бине Гозәир (1787–?) бине Зөлкарнәй 

бине Сәгыйть
40.1. Фазлетдин (1837–?) бине Зөбәир
40.2. Әмир (1844 –?) бине Зөбәир
40.3. Габделкәбир (1843–?) бине Зөбәир
41. Мәхмүд (1807–?) бине Мәкъсуд (1771–?) бине Мәсгуд
Икенче хатыныннан:
41.1. Вәлиәхмәд (1849 –?) бине Мәхмүд
42. Зәбир Максютов (1795 –1839) бине Мәкъсуд бине Мәсгуд
42.1. Зөбәйдулла (1823–?) бине Зәбир бине Мәкъсуд (1771–?)
42.2. Гобәйдулла (1828–?) бине Зәбир
42.3. Нәзир (1832–?) бине Зәбир
43. Галиулла (1814–?) бине Фәйзулла (1771–1823) бине Сәид-

борһан
43.1. Хәйрулла (1845–?) бине Галиулла
43-А. Сафиулла (1811–1841) бине Фәйзулла
43-Б. Вәлиулла (1822–1848) бине Фәйзулла
44. Хәбибулла (1803–?) бине Фәйзулла (1771–?) бине 

Сәидборһан
44.1. Тимергали (1836–?) бине Хәбибулла
44.2. Нургали (1849–?) бине Хәбибулла
45. Габделхәлим (1815–?) бине (юртовой есаул) Габделхәким 

бине Ягъкуб



165Хәлекәй авылы тарихына кагылышлы мәгълүматлар
Беренче хатыныннан:
45.1. Габдеррәхим (1844–?) бине Габделхәлим
46. Габделмөэмин (1783–1848) Яфиев. Тамгасы: 
46.1. Тимербулат (1834–?) бине Габделмөэмин
 46.1.1. Гатифә (1868–?) бине Тимербулат
46.2. Тимергали (1838–?) бине Габделмөэмин
46.3. Габделхәким (1848–?) бине Габделмөэмин
46-А. Бәхтияр (1831–?) бине Галиәкбәр бине Гаффан
47. Рамазан (1805–1841) бине Миңлебай бине Әмирхан
47-А. Исмәгыйль бине Миңлебай бине Әмирхан, 1810–?
48. Ибраһим (1784–1848) бине Сәгыйть
48.1. Исхак бине Ибраһим, 1823–?
 48.1.1. Яхъя бине Исхак
  48.1.1.1. Миңлеҗиһан (1894–?) бине Яхъя
49. Әсфәндияр (1790–?) бине Сәйфелмөлек (1752–?) бине 

Юлдаш
49.1. Әхмәдьяр (1827–?) бине Әсфәндияр
49.2. Әхмәдшаһ (1831–?) бине Әсфәндияр
49.3. Муса (1833–1835) бине Әсфәндияр
49.4. Мөхәммәдшаһ (1835–?) бине Әсфәндияр
50. Мохтасар (1891–?) бине Әсфәндияр бине Сәйфелмөлек 

бине Юлдаш
50.1. Җиһаншаһ (1847–?) бине Мохтасар (1819–?) бине Әс-

фән дияр бине Сәфелмөлек бине Юлдаш
50-А. Мөхәммәдьяр (1822–?) бине Әсфәндияр бине Сәйфел-

мөлек бине Юлдаш
50-А.1. Муллаяр (1848–?) бине Мөхәммәдьяр
 50-А.2. Мозаффар бине Мөхәммәдьяр
 50-А.2.1. Хөббихуҗа (1894 –?) бине Мозаффар
50-А.3. Сәид-Җәгъфәр (?–1908) бине Мөхәммәдьяр
50-А.4. Бәхтегәрәй (1862–1922) бине Мөхәммәдьяр
51. Гозәир (1787–?) бине Зөлкарнәй (1759–1834) бине 

Сәгыйть
51.1. Нәзир (1822–?) бине Гозәир
51.2. Зөбәйдулла (1829–?) бине Гозәир
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 51.2.1. Гыйззәтулла бине Зөбәйдулла
 51.2.1. Тимербулат (1894–?) бине Гыйззәтулла
51.3. Заһидулла (1834–?) бине Гозәир
52. Зәйнулла (1794 –1845) бине Мөхсин (1763 –1820) бине 

Мәхмүд
Беренче хатыныннан:
52.1. Габдулла (1830 –1835) бине Зәйнулла
52.2. Шәйхелислам (1832–1899) бине Зәйнулла
52.3. Хәмидулла (1817–?) бине Зәйнулла
52.4. Гобәйдулла (1838–?) бине Зәйнулла
52.5. Габдулла (1842–?) бине Зәйнулла
Икенче хатыныннан:
52.1. Газизулла (1842–?) бине Зәйнулла
53. Зәйнулла Курамшин (1795–?) бине Хурамшаһ 
53.1. Фәйзулла (1831–?) бине Зәйнулла
Бертуган карендәшенең улы: Мөхәррәм Мөхәммәдрәхимов 

(1810–1844)
54. Кәлимулла Курамшин (1798 –?) бине Хурамшаһ 
54.1. Сәйфулла (1844 –?) бине Кәлимулла
54.2. Хәлилулла (1846 –?) бине Кәлимулла
55. Фәтхулла (1815 –?) бине Мөхсин (1763 –?) бине Мәхмүд
55.1. Лотфулла (1840–?) бине Фәтхулла
55.2. Гатаулла (1840–?) бине Фәтхулла
56. Мифтахетдин бине Габделхәкимов бине Ягъкуб (1800 –?)
56.1. Минһаҗетдин (1833–?) бине Мифтахетдин
57. Мөэмин (1787–?) бине Мөхсин (1763–1820) бине Мәхмүд
57.1. Хәррас (1821–?) бине Мөэмин
 57.1.1. Галяветдин (1847–?) бине Хәррас
57.2. Шаммас (1829–?) бине Мөэмин
58. Зөлкарнәй Сәгыйтов (1759–1834) бине Сәгыйть 
58.1. Зәйнетдин (1802–?) бине Зөлкарнәй
 58.1.1. Гайнетдин (1831–?) бине Зәйнетдин
 58.1.2. Әхмәдетдин (1834–1834) бине Зәйнетдин
 58.1.3. Зәйнигабетдин (1843–?) бине Зәйнетдин
58.2. Хисаметдин (1827–1846) бине Зөлкарнәй
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59. Халит (1789 –?) бине Ихсан (1762–?) бине Мәхмүд
59.1. Хәмидулла (1822–?) бине Халит
 59.1.1. Хәйрулла (1841–?) бине Хәмидулла
 59.1.2. Габдулла (1845 –?) бине Хәмидулла
 59.1.3. Гайфулла (1849 –?) бине Хәмидулла
60. Мозаһид Ихсанов бине Мәхмут (1802–?)
Беренче хатыныннан:
60.1. Камалетдин (1832–?) бине Мозаһид
 60.1.1. Галләметдин бине Камалетдин
 60.1.1.1. Фәгыйлә (1894–?) бине Галләметдин
60.2. Җәләлетдин (1838–?) бине Мозаһид
Икенче хатыныннан:
60.3.1. Җәмалетдин (1849–?) бине Мозаһид
61. ?
62. Хәмзә (1777–1850) бине Мәхмүд, азанчы
62.1. Хәсән (1813 –1848) бине Хәмзә
62.2. Мөхәммәдсабир (1821–?) бине Хәмзә
 62.2.1. Мөхәммәдзариф (1849 –?) бине Мөхәммәдсабир
 62.2.2. Мөхәммәдләтыйф бине Мөхәммәдсабир
 62-А. Мөхәммәдкәрим (1878 –1895)
62.3. Мөхәммәдсадыйк (1827–?) бине азанчы Хәмзә
63. Мәүдүд (1806–?) бине Мәкъсуд (1765–?) бине Мәхмүд
63.1. Газизулла (1837–?) бине (Мәүдүд–?)
63.2. Мөхәммәдхафиз (1842–?) бине (Мәүдүд-?)
63-А. Мәсгуд (1840–?) бине Мәкъсуд
 63-А.1. Мәхмүд (1842–?) бине Мәсгуд
 63-Б. Госман (1815–?) бине Мәкъсуд
64. Мөхәммәдрәхим (1791–?) бине Җәгъфәр (Җәлиловларның 

туганы)
64.1. Мөхәммәдҗан (1840 –?) бине Мөхәммәдрәхим
65. Габделхаликъ (1811–?) бине Габделхәким (1766 –1833) 

бине Ягъкуб
65-А. Габделкадыйр (1828 –?) бине Габделхәким
66. Габделхаликъ (1810 –?) бине Габделхәмид бине Габдел-

газиз
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66.1. Габделвахид (1849–?) бине Габделхаликъ
67. Мөхәммәдәмин (1779 –1851) Яфиев
67.1. Габделмогыйн (1828 –1844) бине Мөхәммәдәмин
67.2. Мөхәммәди (1833 –?) бине Мөхәммәдәмин
67.3. Әхмәди (1837–?) бине Мөхәммәдәмин
67.4. Әхмәдулла (1847–?) бине Мөхәммәдәмин
68. Сәүбән (1811–?) бине Юлдаш (1758–?) бине Габделгазиз
68.1. Локман (1849 –?) бине Сәүбән
68-А. Салман (1801–1841) бине Юлдаш
68-Б. Юлкотлы (1818 –?) бине Юлдаш
69. Рәхимкол (1779 –1850) бине Габделгазиз
69.1. Габид (1820 –1846) бине Рәхимкол
 69.1.1. Гобәйдулла (1845 –?) бине Габид
69.2. Сабит (1825 –?) бине Рәхимкол бин Габделгазиз
 69.2.1. Гыйниятулла (1834 –?) бине Сабит
69.3. Хәмид (1829–?) бине Рәхимкол бине Габделгазиз
70. Каһарман (1811–?) бине Рәхимкол (1779 –1850) бине Габ-

делгазиз
70.1. Хәйрулла (1841–?) бине Каһарман бине Габделгазиз
70-А. Ильяс (1818–1838) бине Рәхимкол бине Габделгазиз
71. Могаттар (1791–1848) бине Сәйфелмөлек бине Юлдаш
71.1. Мөхәммәдсадыйк (1831–1843) бине Могаттар
71.2. Габделдаян (1826 –?) бине Могаттар
71.3. Габденнасыйр (1846 –?) бине Могаттар
72. Зауряд сотник Мозаффар Юлдашев (1783 –1847) бине 

Сәй фел мөлек бине Юлдаш 
72.1. Галиәкбәр (1810–?) бине Мозаффар
 72.1.1. Шаһиәкбәр (1846 –?) бине Галиәкбәр
72.2. Мөхәммәдшәфыйк (1834–1838) бине Мозаффар
73. Зәйнулла (1790 –?) бине Таһир
73-А. Зәйнетдин (1793–?) бине Таһир
73-А.1. Габделхафиз (1828–1845) бине Зәйнетдин
74) Мөхәммәдкәрим (1797–?) бине Әмин бине Йосыф бине 

Хәлекәй
74.1. Мөхәммәдхәсән (1835–?) бине Мөхәммәдкәрим
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74.2. Мөхәммәдшәриф (1838 –?) бине Мөхәммәдкәрим
74-А. Хәйретдин (1802–?) бине Әмин
74-Б. Хөснетдин (1812 –?) бине Әмин
75. Фәхретдин (1809–?) бине Әмин бине Йосыф бине 

Хәлекәй
75.1. Фәттахетдин (1837–?) бине Фәхретдин
76. Мөхәммәдгали (1779 –1849) бине Йосыф бине Хәлекәй
76.1. Мөхәммәдхәсән (1815 –?) бине Мөхәммәдгали
 76.1.1. Әхсән (1896 –?) бине Мөхәммәдхәсән
77. Габделбәшир (1771–1847) бине Йосыф бине Хәлекәй
77.1. Насретдин (1809 –1848) бине Габделбәшир
77.2. Баһаветдин (1824 –?) бине Габделбәшир
77.3. Сираҗетдин (1830 –1898) бине Габделбәшир
78. Гайнулла (1783–?) бине Таһир
Бертуган кардәшнең улы: Мөхәммәдшаһ (1805–1844) бине 

Мөхәммәдхәнәфи (1763–1822)
78.1. Сәхәбетдин (1833 –?) бине Мөхәммәдхәнәфи
79. Хәбибнаҗар (1796 –1843) бине Юлдаш (1764 –1835) бине 

Бакир. Тамгасы ∆
79.1. Әхмәдҗан (1823–?) бине Хәбибнаҗар
79.1.1. Һәдия бинте Әхмәдҗан (1873–?)
79.2. Гыймадетдин (1825 –?) бине Хәбибнаҗар
79.3. Гайнетдин (1828 –?) бине Хәбибнаҗар
79.4. Фәттахетдин (1832–1898) бине Хәбибнаҗар. 
Тамгасы:    
79.5. Тәмимдар (1838 –?) бине Хәбибнаҗар. 
Тамгасы:   
80. Габделбакый Габдуллин (1817–?) бине Габдулла бине 

Байгана (Баеган –?) бине Мулласәлим бинеХәлекәй
Беренче хатыныннан:
80.1. Габдеррәхим (1849 –?) бине Габделбакый
Икенче хатыныннан:
80.1. Габделхәннан (1849 –?) бине Габделбакый
81. Габделдаян (1810 –?) бине Габдулла (1781–?) бине Байгана 

бине Мулласәлим бине Хәлекәй
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82. Мөхәммәдгали (1791–?) бине Юлдаш (1764 –1835) бине 

Бакир
Беренче хатыныннан:
82.1. Дәүләтшаһ (1820 –?) бине Мөхәммәдгали
 82.1.1. Әхмәдулла бине Дәүләтшаһ
 82.1.1.1. Зыятдин бине Әхмәдулла
 82.1.2. Әхмәдшаһ (1843 –?) бине Дәүләтшаһ
 82.1.3. Әфләтун (1849 –?) бине Дәүләтшаһ
Икенче хатыныннан
82.1. Вәлишаһ (1824 –?) бине Мөхәммәдгали бине Юлдаш 

бине Әбүбәкер
 82.1.1. Фазлыйәхмәд бине Вәлишаһ
 82.1.1.1. Котлыәхмәд (1894 –?) бине Фазлыйәхмәд
82.2. Батыршаһ (1830 –?) бине Мөхәммәдгали
83. Габделгалләм (1792 –?) бине Габделваһһаб (1775 –?) бине 

Байгана бине Мулласәлим бине Хәлекәй
83.1. Габделхалид (1821–?) бине Габделгалләм
 83.1.1 Габделлатыйф (1847–?) бине Габделхалид
  83.1.2. Әбүбәкер (1849–?) бине Габделхалид
84. Габделкаһир (1793–?) бине Габделвәһһаб (1775–?) бине 

Байгана бине Мулласәлим бине Хәлекәй
84.1. Габделкаюм (1824 –1843) бине Габделкаһир
84.2. Каһарман (1828 –1898) бине Габделкаһир
84.3. Габделкадыйр (1832–?) бине Габделкаһир
85. Юлдаш Бакиров (176 –1835) бине Әбүбәкер 
85.1. Габдулла (1815 –?) бине Юлдаш
 85.1.1. Гайфулла (1844 –?) бине Габдулла
 85.1.2. Габденнәфыйк (1850 –?) бине Габдулла
86. Габдессаттар (1771 – 1843) бине Уразгилде бине Госман 

бине Юныс. Тамгасы: 
86.1. Мөхәммәдәмин (1792–?) бине Габдессаттар
 86.1.1. Мөхәммәди (1825–?) бине Мөхәммәдәмин. Там-

га сы: 
 86.1.2.Әхмәди (1829–?) бине Мөхәммәдәмин
 86.1.2.1. Бибигайшә (1877–?) бинте Әхмәди
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 86.1.2.2. Гайфулла бине Әхмәди
 86.1.3. Әхмәдҗан (1832–1835) бине Мөхәммәдәмин
  86.1.4. Указлы мәзин Мөхәммәдхәсән (1834 – 30.12.1895) 

бине Мөхәммәдәмин
86.2. Габдулла (1806 –?) бине Габдессаттар бине Уразгилде
 86.2.1. Габделҗәббар (1835 –?) бине Габдулла бине Габдес-

саттар бине Уразгилде бине Госман бине Юныс
87. Фәхретдин (1813 –?) бине Хисаметдин бине Низаметдин 

(1758–?) бине Солтангали
87.1 Шәрәфетдин (1839 –?) бине Фәхретдин
87.2. Шәмсетдин (1843–1898) бине Фәхретдин
87.3. Гайнетдин (1850 –?) бине Фәхретдин
88. Хөснетдин (1809 –?) бине Хисаметдин (1784 –1810) бине 

Низаметдин (1758 –?) бине Солтангали
88.1. Фәттахетдин (1842–?) бине Хөснетдин
89. Шиһабетдин (1815 –?) бине Сәйфетдин (1788 –?) бине Ни-

заметдин бине Солтангали
90. Рәхмәтулла (1782 –1837) бине Мөрсәлим
90.1. Рәхимкол (1819 –?) бине Рәхмәтулла
90.2. Ризван (1833 –1835) бине Рәхмәтулла
91. Мөхәммәдләтыйф (1811–?) бине Мөхәммәдгали (1791–?) 

бине Юлдаш (1764–1835) бине Әбүбәкер
91.1. Мөхәммәдсадыйк (1846 –?) бине Мөхәммәдләтыйф
91.2. Мөхәммәдхәбиб (1847–?) бине Мөхәммәдләтыйф
91-А. Мөхәммәдшаһ (1816 –?) бине Мөхәммәдгали бине Юл-

даш бине Әбүбәкер
91-А.1. Гаделшаһ (1843 –?) бине Мөхәммәдшаһ
91-А.2. Җиһаншаһ (1846 –?) бине Мөхәммәдшаһ
91-А. Фәйрузшаһ (1849 –?) бине Мөхәммәдшаһ
92. Рахманкол (1815 –?) бине Рәхмәтулла (1782–1837) бине 

Мөрсәлим
92.1. Гобәйдулла (1838 –?) бине Рахманкол
93. Габделгафур (1781–1850) бине Уразгилде (1747–1812) 

бине Госман бине Юныс. Тамгасы: 
93.1. Габделләтыйф (1810–?) бине Габделгафур
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 93.1.1. Камалетдин (1831–?) бине Габделләтыйф
93.2. Госман (1822 –?) бине Габделгафур
 93.2.1. Әбүбәкер (1848 –?) бине Госман
94. Мөхәммәдсадыйк (1808 –?) бине Габделмофазалов (1785–

1822) бине Уразгилде (1747–1812)
94.1. Мөхәммәдшәриф (1829 –?) бине Мөхәммәдсадыйк
94.2. Шәрәфетдин (1849 –?) бине (Мөхәммәдсадыйк – ?)
Бертуганының уллары:
1. Габдеррәшид (1825–1840) бине Габделфәиз (1802 –1827) 

бине Габделҗәббар
2. Сәидбаттал (1814 –?) бине Габделмофазал (1785 –1822) бине 

Уразгилде
95. Хөсәен (1787–1849) бине Габделҗәлил
95.1. Бәдретдин (1814 –1848) бине Хөсәен
 95.1.1. Садретдин (1843 –?) бине Бәдретдин
95.2. Фәретдин (1819 –?) бине Хөсәен
95.3. Фәсхетдин (1834 –?) бине Хөсәен
96. Азанчы Нигъмәтулла (1773 –1847) бине Исламморад
96.1. Төхфәтулла (1804 –?) бине Нигъмәтулла
Беренче хатыныннан:
 96.1.1. Шәйхелислам (1833 –1838) бине Төхфәтулла
 96.1.2. Гыйзетдин (1846 –?) бине Төхфәтулла
 96.1.3. Лотфулла (1850 –?) бине Төхфәтулла
Икенче хатыныннан:
 96.1.1. Караметдин (1848 –?) бине Төхфәтулла
97. Гомәр (1817 –?) бине азанчы Хәмзә (1781 –?) бине Мәхмүд
97.1. Әбүбәкер (1848 –?) бине Гомәр
97.2. Габдрәхим (1850 –?) бине Гомәр
98. Заһидулла (1831 –?) бине Әһлиулла (1792 –1832) бине 

Сәидборһан
99. Мөхәммәдвәли (1819 –?) бине Габделвәли (1784 –1831) 

бине Әмирбай, «1836 елда чукындырылган»
100. Мөхәммәдрәхим (1762 –1840) бине Исламморад
100.1. Дәүләтшаһ (1811 –?) бине Мөхәммәдрәхим
 100.1.1. Мөхәммәдшаһ (1842 –?) бине Дәүләтшаһ
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100.2. Җиһаншаһ (1816 –?) бине Мөхәммәдрәхим
 100.2.1. Әхмәдшаһ (1843 –?) бине Җиһаншаһ
 100.2.2. Әхмәдетдин (1846 –?) бине Җиһаншаһ

Хәлекәй бабай шәҗәрәсе 

1 нче буын
1. Хәлекәй

2 нче буын
2. Мулласәлим 1
3. Йосыф 1
4. Мөхәммәдхәсән 1
5. Ибраһим 1

3 нче буын
6. Байгана 2
7. Габделбәшир Хәлекәев (1771–1847) 3
8. Мөхәммәдәмин 3
9. Мөхәммәдгали 3
10. Габделгазиз (1784 –1845) 4
11. Габделвахид Хәлекәев1 (1795–?), урядник 4
12. Габделкәрим 4
13. Хөсәен (солдат) 4
14. Ходайбирде (1799 –1848. Тамгасы:  5

4 нче буын
15. Габделвәһһаб (1769 –?) 6
16. Габдулла (1781–?) 6
17. Кәримҗан (1808 –?) 6
18. Сәлимҗан Хәлекәев (1811–1897. Тамгасы: 6
19. Гафифә (1820 –?) 6
20. Ибраһим (1799–1818) 7
21. Насретдин (1809–1848) 7
22. Баһаветдин (1824–?) 7
23. Сираҗетдин Хәлекәев (1830 –1898) 7
24. Мөхәммәдкәрим (1797–1838) 8

1 Габделвахид Хәлекәев – 1812 елгы Ватан сугышында катнашкан.
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25. Хәйретдин (1802) 8
26. Фәхретдин (1809–?) 8
27. Хөснетдин (1812–?) 8
28. Мөхәммәдвәли (1813–?) 9
29. Габдессәлам (1828–?) 11
30. Габделмәннаф (1830–?) 11
31. Габделхәннан (1849–?) 11
32. Габделфәттах (1850–?) 11
33. Миңлекәмал (1895–?) 12
34. Габдеррәфыйк (1895–?) 13
35. Ходайдат (1804–1834) 14
36. Ишмөхәммәд (1803–?) 14
37. Фәрухшат (1815–?) 14
38. Мирсаяф (1820–1846) 14
39. Әюб (1823–?) 14
40. Таһир (1829–?) 14
41. Шәһингәрәй (1839–?) 14

5 нче буын
42. Габделгалим (1792–?) 15
43. Габделкәрим (1793–?) 15
44. Габделкаһир (1793–?) 15
45. Габделдаян (1810–?) 16
46. Габдрахман (1814–?) 16
47. Габделһади (1815–?) 16
48. Вилдан, солдат 18
49. Сөләйман 18
50. Гыйрфан (1841–1893) 18
51. Гыйльман 18
52. Хәлилулла Әхмәров (1848–?) 19
53. Мөхәммәдхәсән (1835–?) 24
54. Мөхәммәдшәриф (1838–?) 24
55. Фәттахетдин (1837–?) 26
56. Шәһингәрәй (1841–?) 28
57. Шаһвәли (1849–?) 28
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58. Габдеррәхим (1853–?) 29
59. Габделкаһир (1833–1835) 35
60. Җиһангир (1821–1834) 36
61. Солтангир (1837–?) 36
62. Арыслангир (1841–?) 36
63. Шаһиморад (1844–?) 37
64. Шаһиәхмәд (1848–?) 37
65. Нурмөхәммәд (1850–?) 37
66. Шаһвәли (1843–?) 39
67. Шаһгали Хәлекәев. Тамгасы: 39

6 нчы буын
68. Габделхалит (1821–?) 42
69. Габделкаюм (1824–1843) 44
70. Каһарман (1828–1898) 44
71. Габделкадыйр (1832–?) 44
72. Гөлйөзем 48
73. Әхмәдҗан 50
74. Гөлйөзем 50
75. Хәбибҗан (1897–?) 51
76. Гыйльмиҗиһан 51
77. Хәдичә Әхмәрова 52

7 нче буын
78. Габделләтыйф (1847–?) 68
79. Әбүбәкер (1849–?) 68
80. Мөхәммәдйосыф (1897–?) 76
81. Фатыйма Муллагали кызы Латыйпова,  

Әмир авылы (1909–1987)
77

8 нче буын
82. Мөдәррис Лотфрахман улы Усманов (1931–2011), 

Бакча авылы
81

9 нчы буын
83. Венер Мөдәррис улы Усманов, Бакча авылы 85
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Илмәт шәҗәрәсе 

Тамгалары:   

1 нче буын
1. Илмәт

2 нче буын
2. Мәсгуд 1

3 нче буын
3. Искәндәр, «старшина ярдәмчесе» (1761–?)

Хатыннары:
1) Салифа (1764–?)
2) Хәят (1772–?)

2

4 нче буын
4. Габдессаттар (1793–?) 3
5. Мөхәммәдьяр (1793–?), «Отставной зауряд 

хорунжий»
3

6. Әсфәндияр (әнисе – Салифа), «җаваплы урядник» 
(1795–?)

3

7. Габделхәннан (1799–?) 3
5 нче буын

8. Габделхәсән (1823–?) 4
9. Фәхрелислам (1829–?) 4
10. Фәйруз (1814–?) 5
11. Садретдин, «Садрый», аның ике хатыны булган 5
12. Хәбибетдин (?–1840) 5
13. Сахибетдин (1841–?) 5

6 нчы буын
14. Шәрфеҗиһан 9
15. Гыйрфан (1837–?) 10
16. Арыслангали, «солдат» (1857–?). Тамгасы: .  

аның ике хатыны булган, икенчесе – Гөлниса 
 Яушева

17. Бәдриҗәмал (1868–?) 11
18. Миңлегали 11
19. Сәгыйтьдин, «солдат» 13
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20. Вәлиәхмәд 13
21. Хәбибрахман 13
22. Хафиза (1865–?) 13

7 нче буын
23. Хаҗигали, Бөек Ватан сугышында һәлак булган 16
24. Әхмәдгали (1896–1979), Бөек Ватан сугышында 

катнашкан
16

25. Хәмдия 16
26. Мөхәммәдгали (1877–?) 16
27. Миңлеҗан 16
28. Бибикамал (1895–?) 18
29. Мөхәммәдзакир 19
30. Фәрһиҗиһан 20

8 нче буын
31. Хәбибулла (1895–?) 23
32. Бибинур 23
33. Алим 23
34. Мөхәммәдгали, Чуакай утарында яшәгән, сугышта 

һәлак булган
24

35. Сәетгали (1936–?), Чуакайда яшәгән 24
36. Зөлхәбирә, Чуакайда туган 24
37. Хәйдәр (1931–2006), Хәлекәйдә яшәгән 24
38. Ракыя (1928–21.06.2011) 25
39. Гали Шабаев, Карагыш авылы 25
40. Зәйтүнә 27
41. Зөбәйдулла 27
42. Фәния Гайфулла кызы Фәйзуллина (1933–2016) 27

9 нчы буын
43. Миңлегөл Хәсәнова 35
44. Зөһрә 35
45. Сөнәгать 35
46. Самат 35
47. Сәлим, Хәлекәйдә… 37
48. Хәлил 37
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49. Минзәлә 37
50. Рәмзилә Перова 37
51. Әнвәрҗан 38
52. Тәзкирә 39
53. Галим 39
54. Вәрис 39
55. Роза 39
56. Зәкия 40
57. Мәүсилә 40
58. Хәлил 40
59. Хәлим 40
60. Зәйнулла 41
61. Фәйзулла 41
62. Гөлнәфис 41
63. Гөлнур 41
64. Гөлнәзирә 41
65. Мәрзия 41
66. Фәһим 41
67. Фәһимә Макашева 42
68. Минзия Рысаева 42
69. Мөнир 42
70. Венер Мөдәррис улы Усманов 42

10 нчы буын
71. Руслан 67
72. Шамил 67
73. Ренат 68
74. Азат 68
75. Азалия 68
76. Рәсүл 68
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Алтынбәк шәҗәрәсе

1 нче буын
1. Алтынбәк (кайсы дәвердә яшәве мәгълүм түгел)

2 нче буын
2. Юныс (≈1679–?)

3 нче буын
3. Госман (≈1708–?) 2

4 нче буын
4. Уразгилде (1737–1812) 3
5. Габделҗәббар (Габделзәбир) 3

5 нче буын
6. Габдессаттар (1770–?). Тамгасы: 4
7. Габделгафур (1781–1851). Тамгасы: 4
8. Габделмофаззал (1785–1822) 4
9. Габделфәиз (1802–1827) 5

6 нчы буын
10. Мөхәммәдәмин (1792–?) 6
11. Габдулла (1806–1840) 6
12. Габделләтыйф (1810–?) 7
13. Бәхтияр (1815–1829) 7
14. Госман (1822–?) 7
15. Мөхәммәдсадыйк (1808–?) 8
16. Сәитбаттал (1814–?) 8
17. Габдеррәшид (1825–?) 9

7 нче буын
18. Әхмәдулла 10
19. Мөхәммәди (1825–?). Тамгасы: 10
20. Әхмәдетдин, (Әхмәди?) (1829–?) 10
21. Әхмәдҗан (1832–1835) 10
22. Мөхәммәдхәсән Алтынбәков, кятиб вә мәзин (1834–

3895, кабере билгеле, ташъязмасы бар
10

23. Габделҗәббар Абдулов 11
24. Камалетдин (1831–?) 12
25. Әбүбәкер (1848–?) 14
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26. Гомәр «солдат» 14
27. Мөхәммәдшәриф (1829–?) 15
28. Биби Гайшә (1877–?) 20
29. Гайфулла 20

Муса (Мусиннар) шәҗәрәсе

1 нче буын
1. Муса

2 нче буын
2. Габдеррәшид (≈1757–?)

3 нче буын
3. Габдеррәфыйк мулла (1786–1850) 2

4 нче буын
4. Гатаулла мулла (1223–?) 3
5. Гыйсмәтулла (1828–?) 3
6. Гайнетдин (1848–1898) 3
7. Лотфулла, имам-хатыйб вә мөгаллим 3
8. Гыйзетдин (1841–?) 3
9. Хафизетдин (1843–?) 3
10. Фазлыйәхмәд (1849–?) 3

5 нче буын
11. Гыйниятулла 4
12. Һибәтулла 4
13. Габдулла, «солдат» 4
14. Барый (≈1818–?), топограф, сугышта һәлак булган 4
15. Фәйзрахман 4
16. Сафура 4
17. Гыйззәтулла 5
18. Гайшә (1880–?) 5
19. Гобәйдулла 7

6 нчы буын
20. Саман 13
21. Әхмәд 13
22. Фәйзулла (1897–?) 15



181Хәлекәй авылы тарихына кагылышлы мәгълүматлар

23. Флюра Хәлиуллина-Сәлимова 16

Габдеррәфыйк – Рәфик шәҗәрәсе  
(Салихов һәм Шәриповлар)

Бу нәсел Илмәт һәм Хәлекәй бабайларга барып тоташа имеш.

1 нче буын
1. Габдеррәфыйк (Рәфыйк) (?–1813)

2 нче буын
2. Монасыйб (1769–1823) 1
3. Хөсәен Рафиков (1772–1839), ике хатыны булган 1
4. Әсәдулла (1776–1831) 1
5. Салих Рафиков (1799–?) 1
6. Сәгыйть (1804–?) 1
7. Мөхәммәдшәриф (1810–1848) 1

3 нче буын
8. Әхмәдҗан (1811–?) 2
9. Мөхәммәдҗан (1800–1838) 2
10 Ахунҗан (1815–?) 2
11. Хисаметдин (1799–?) 3
12. Мөхәммәдвәли (1809–1830) 3
13. Сәгадәтдин (1803–?), ике хатыны булган 4
14. Мифтахетдин (1822–?) 4
15. Шәрәфетдин (1832–?) 5
16. Арыслангали (1841–?) 5
17. Вәлиәхмәд 7
18. Гали 7
19. Гайнетдин 7
20. Госаметдин (1836–?) 7
21. Сахибетдин (1842–?) 7
22. Сәгыйдетдин 7

4 нче буын
23. Әхмәдләтыйф (1835–?) 8
24. Әхмәдгали (1848–?) 8
25. Мөхәммәдхәсән (1821–?) 11
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26. Гыймадетдин (1824–?) 11
27. Әхмәдулла (1823–?) 13
28. Фәхретдин (1834–?) 13
29. Хәйрулла Салихов 15
30. Нәбиулла Салихов 15
31. Хаҗигали (1867–?) 16
32. Мөхәммәдгали Салихов (1872–?), «Без Илмәтләр» 

дип сөйли торган булган
16

33. Нургали «солдат» 16
34. Хәбибулла 31
35. Миңлегали 32
36. Корбангали 32
37. Сәетгали 32
38. Хуҗагали Салихов 32
39. Габделбаян 32
40. Хәйбулла 35
41. Фәнил 35
42. Хәлил 36
43. Зиннур 36
44. Нургали 36
45. Вәгыйзь 37
46. Вәрис 38
47. Юрис 38

Мәхмүд шәҗәрәсе  
(Шаммасовлар, …)

1 нче буын
1. …? (Мәхмүд)

2 нче буын
2. Мөхсин (1763–1820) 1
3. Мәкъсуд (1765–?) 1
4. Азанчы Хәмзә (1777–?) 1

3 нче буын
5. Мөслим (1791–1850) 2
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6. Зәйнулла (1794–?) 2
7. Мөэмин (1797–?) 2
8. Фәтхулла (1815–?) 2
9. Мәүҗүд (1806–?) 3
10. Мәсгуд (1810–?) 3
11. Госман (1815–?) 3
12. Хәсән (1813–1848) 4
13. Гомәр (1817–?) 4
14. Мөхәммәдсабир (1821–?) 4
15.  Мөхәммәдсадыйк (1827–?) 4

4 нче буын
16. Сәмигулла (1813–?) 5
17. Шаһимәрдан (1820–1850) 5
18. Габдулла (1830–1835) 6
19. Шәйхелислам (1832–1899) 6
20. Хәмидулла (1834–?) 6
21. Гобәйдулла (1838–?) 6
22. Габдулла (1842–?) 6
23. Газизулла (1842–?) 6
24. Шаммас1 (1829–?) 7
25. Камалетдин (1814–1824) 7
26. Лотфулла (1840–?) 8
27. Гатаулла (1840–?) 8
28. Газизулла (1837–?) 9
29. Мөхәммәдхафиз (1842–?) 9
30. Мәхмүд (1842–?) 10
31. …? (Әбүбәкер?) (≈1846–?) 13
32. Мөхәммәдзариф (1843–?) 14
33. Мөхәммәдләтыйф 14

5 нче буын
34. Галиулла (1832–?) 16
35. Габденнасыйр (1886–?) 18

1 Шаммас бабай варисчыларыннан күренекле башкорт шагыйре Равил 
Шаммас.
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36. …? 24
37. Хәррас (1821–?) 25
38. …? (Хуҗагали) (1813–?) 31
39. Мөхәммәдкәрим (1878–1895) 33

6 нчы буын
40. Габделкадыйр (1911–?) 35
41. Сәхиулла 36

7 нче буын
42. Равил Сәхи улы Шаммасов (1930, шагыйрь) 41

Юлдаш шәҗәрәсе 
(Юлдашевлар, Мозаффаровлар, Әсфәндияровлар, 

Могаттаровлар, Мохтасаровлар, …)

1 нче буын
1. Юлдаш (≈1726–?)

2 нче буын
2. Сәйфулла (1746–1818) 1
3. Сәйфелмөлек (1752–?) 1

3 нче буын
4. Мозаффар (1783–?), йөзбашы 3
5. Әсфәндияр (1790–?) 3
6. Могаттар (1799–1848) 3

4 нче буын
7. Мөхәммәдшәфыйкь (1834–?) 4
8. Галиәкбәр (1810–?) 4
9. Мөхәммәдҗан (1715–?) 4
10. Мохтасар (1819–?) 5
11. Мөхәммәдьяр (1822–?) 5
12. Әхмәдьяр 5
13. Әхмәдшаһ (1831–?) 5
14. Муса (1833–?) 5
15. Габделдаян (1842–?) 6
16. Мөхәммәдсадыйк (1843–?) 6
17. Габденнасыйр 6
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5 нче буын
18. Шаһиәкбәр 9
19. Мөхәммәдшәфыйк 9
20. Җиһаншаһ (1847–?) 10
21. Муллаяр (1848–?) 11
22. Бәхтияр (1856–1914), мулла, хаҗи 11
23. Бәхтегәрәй (1862–1922) 11
24. Мөхәммәдхәнариф (1874–1907) 11
25. Сәид-Җәгъфәр (?–1908) 11
26. Бәхтегәрәй (1862–1922) 11

6 нчы буын
27. Сахибгәрәй 25

7 нче буын
28. Миңлеәхмәд (1894–?) 27

Өстәмә мәгълүмат: «Әсфәндияров Габдрахман бине 
Мөхәммәдшаһ – Эстәрлебаш мәдрәсәсендә белем ала, 
хәлфә булып Мәләвездә укыта (1921 елда вафат» 3

Әбүбәкер  шәҗәрәсе 
(Бакировлар, Назаровлар, …)

1 нче буын
1. Әбүбәкер

2 нче буын
2. Сәйфелмөлек Бакиров (1754–?) 1
3. Юлдаш Бакиров (1762–1835) 1

3 нче буын
4. Сәгыйдетдин (1797–1832) 2
5. Хаммад (1813–?) 2
6. Мөхәммәдгали (1791–?) 3
7. Хәбибнаҗар (1796–1843). Тамгасы: ∆ 3
8. Габдулла (1825–?) 3

3 Информант: Хәсәнова Миңлегөл.
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4 нче буын
9. Сәйфетдин (1832–?) 4
10. Шәрәфетдин (1833–?) 5
11. Гайнетдин (1836–?). Тамгасы: 5
12. Салихетдин (1846–?) 5
13. Мөхәммәдләтыйф (1811–?) 6
14. Мөхәммәдшаһ (1816–?) 6
15. Вәлишаһ (1824–?) 6
16. Дәүләтшаһ (1820–?) 6
17. Батыршаһ (1830–?) 6
18. Әхмәдҗан (1823–?) 7
19. Гыймадетдин (1825–?) 7
20. Гайнетдин (1828–?). Тамгасы: 7
21. Фәттахетдин (1832–1898). Тамгасы: 7
22. Тәмимдар (1838–?) 7
23. Гайфулла (1844–?) 7
24. Габденнәфыйк (1850–?) 7

5 нче буын
25. Мөхәммәдсадыйк (1846–?) 13
26. Мөхәммәдхәбиб (1847–?) 13
27. Гаделшаһ (1843–?) 14
28. Җиһаншаһ (1846–?) 14
29. Фәйрүзшаһ (1849–?) 14
30. Фазлыйәхмәд 15
31. Әхмәдшаһ (1843–?) 16
32. Әфләтун (1849–?) 16
33. Әхмәдулла 16
34. Һәдия (1873–?) 18
35. Шәмсетдин Назаров 21

6 нчы буын
36. Котлыәхмәд 30
37. Зыятдин (1894–?) 33
38. Мәрзия Назарова 35
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7 нче буын
39. Фәридә Мифтахова 38

8 нче буын
40. Фәнил Мифтахов (1957) 39

Җанисәп язмалары
Ясаклы татарлар исемлеге.

Рус телендәге «Ревизская сказка» дип аталган 1834 елгы җан-
исәп документларында Хәлекәй авылының дәүләт кресть яннары 
(«Ясашные татары») волость үзәге Куганакбашка беркетелгән 
булганнар. Бу халык Күндерәк елгасы буена 1782 елда килгән.

1. Хәйбулла (1785–1822) бине Гаид (Аитов)
 1.1 Гыйсмәтулла (1812–?) бине Хәйбулла
 1.2. Гайнулла (1814–?) бине Хәйбулла
1-А. Ягъфәр бине Гаид «1827 елда рекрутка бирелгән»
2. Әлмөхәммәд (1749–1821) бине Әюб (Аюпов)
 2.1. Динмөхәммәд (1802–?) бине Әлмөхәммәд
  2.1.1. Бикмөхәммәд (1821–?) бине Динмөхәммәд
   2.1.1.1. Идрис (?–1895) бине Бикмөхәммәд
   2.1.1.2. Ильяс бине Идрис бине Бикмөхәммәд
    2.1.1.2.1.) Мөрсәлим (1894–?) бине Ильяс
  2.1.2. Мөхәммәд (1826–?) бине Динмөхәммәд
  2.1.3. Мөхәммәдсадыйк (1833–?) бине Динмөхәммәд
3. Кәрим (1748–1822) бине Бакый (1720–1788) бине Курманай
 3.1. Габделҗәлил (1783–?) бине Кәрим
  3.1.1. Галиәкбәр (1822–7) бине Габделҗәлил
  3.1.2. Галиәскәр (1829–?) бине Габделҗәлил
4. Габденнасыйр (1773–1819) бине Кәрим (1748–1822) бине 

Бакый
 4.1. Габделмән (1800–?) бине Габденнасыйр «1824 елда ре-

крутка бирелгән»
 4.2. Габделбәшир (1803–?) бине Габденнасыйр
5. Габделҗәлил (1777–?) бине Кәрим бине Бакый
 5.1. Габделкадыйр (1812–?) бине Габделҗәлил
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 5.2. Габделкаһир (1814–?) бине Габделҗәлил
 5.3. Габделгани (1833–?) бине Габделҗәлил
6. Габделмәҗид (1793–?) бине Кәрим бине Бакый «1826 елда 

Себергә сөрелгән»
 6.1. Габделхәсән (1818–?) бине Габделмәҗид
 6.2. Төхфәтулла (1822–?) бине Габделмәҗид
7. Рәхимкол (1761–1826) бине Бакый
 7.1. Фәтхулла (1798–?) бине Рәхимкол
  7.1.1. Әһлиулла (1817–?) бине Фәтхулла
  7.1.2. Гыйззәтулла (1822–?) бине Фәтхулла
  7.1.3.Газизулла (1827–?) бине Фәтхулла
 7.2. (Сәйфулла-?) бине Рәхимкол (1809–?), «1820 елда ре-

крутка бирелгән»
 7.3. ? (1817–?) бине Рәхимкул
Ясаклы татарлар: хатын-кызлар – 12;
     ир-атлар – 22.

Әхмәр (Уразмәт) шәҗәрәсе
Әхмәровларның ләкаб исеме – «чуаш» булган, имеш (бәлки, 

бу атама Казан ханлыгы чорындагы «чуашлар» социаль катла-
мына барып тоташадыр). Уразай һәм Хәлекәй авылларында алар 
«типтәр» дип аталган социаль төркемгә беркетелгәннәр1.

1 нче буын
1. ?

2 нче буын
2. Уразмәт (Уразай, яисә Уразмөхәммәд) 1

3 нче буын
4. Әхмәр мулла «Әхмәр ишан» 2
5. Габделгаффар 3

4 нче буын
6. Габденнасыйр (1773–?) 4
7. Хуҗиәхмәд (1794–1797) 4

1 Кайбер нәсел кешеләренең бер социаль катламнан икенчесенә күчү 
очраклары да булгалаган.



189Хәлекәй авылы тарихына кагылышлы мәгълүматлар

8. Имам Әхмәд 4
9. Шаһиәхмәд (1892–?) 4
10. Мөхәммәди (1791–?) 4
11. Имам Мөхәммәдшәриф Уразмәтов (1803–?) 4
12. Фәхретдин (1800–?) 4
13. Насретдин (1802–1850) 4
14. Хәйретдин 4
15. Мөхәммәдсадыйк (1818–1877). Тамгасы:  4
16. Мөхәммәдсабир (1820–?) 4
17. Дәүләтшаһ (1797–?) 5

5 нче буын
18. Әхмәд (1795–?) 6
19. Хөснетдин 6
20. Шафигытдин (1814–?) 6
21. Нуретдин (1918–?) 6
22. Мөхәммәд (1820–?) 6
23. Хуҗиәхмәд (1802–?), старшина 7
24. Хәсән (1824–?) 8
25. Хөсәен (1838–?) 8
26. Мөхәммәдгани (1810–1842) 8
27. Мөхәммәдгариф (1815–1845) 8
28. Әхмәдләтыйф (1829–?) 8
29. …? (1846–?) 8
30. Нуриәхмәд Ю (1821–?) 9
31. Мөхәммәдләтыйф (1824–?) 10
32. Мөхәммәдвәли (1843–?) 10
33. Мөхәммәдшаһ (1835–?) 11
34. Гатаулла (1840–?) 11
35. Габдулла (1842–?) 11
36. Сафиулла (1847–?) 11
37. Шәфига 11
38. Мөхәммәдйосыф (1828–?) 12
39. Хөснетдин (1830–?) 13
40. Шәрәфетдин (1822–1848) 13
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41. Камалетдин (1837–?) 13
42. Мифтахетдин (1840–?) 14
43. Фәттахетдин (1842–?) 14
44. Сәхиулла «хәзрәт» (1846–1924) 14
45. Шәфигулла (1849–?) 14
46. Хәйрулла (1838–?). Тамгасы:   14
47. Хәлилулла (1848–?) «башкорт» социаль 

катламында исәпләнгәннәр
15

48. Нургали. Тамгасы:  15
49. Мөхәммәдсафа. Тамгасы:  15
50. Мөхәммәдвафа (1847–?) 15
51. Нургали (1850–?) 15
52. Сәхибгәрәй (1850–?) 16
53. Мөхәммәди (1820–?) 17
54. Әхмәди (1830–?) 17
55. Әхмәдшаһ (1834–1834) 17
56. Әхмәдшаһ (1834–?), аның хатыны – Әмир 

авылыннан биби Гайшә Җәмалетдин кызы 
Мортазина (1895 елда аерылышканнар)

6 нчы буын
57. Вәлиәхмәд 23
58. Котлыәхмәд 23
59. Галиәхмәд (1827–?) 23
60. Әхмәдшәриф (1846–?) 30
61. Бәхтегани (1873–?), «солдат» 42
62. Шәмсениса 43
63. Һибәтулла 44
64. Котдус 44
65. Сәгыйдулла 44
66. Насыйбулла 45
67 Шаһидулла (1877–?) 45
68. Нәбиулла 46
69. Галия 47
70. Сәхиулла (?–1972) 47
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71. Хәдичә Әхмәрова (Латыйпова) 47
72. Миңлезифа (Балыклы авылында) 47

7 нче буын
73. Сабира 60
74. Фәрзия 53
75. Фәрид 63
76. Мәүгидә 63
77. Шәмсинур 63
78. Рәхимҗан 63
79. Мәүсилә 64
80. Зиннур 64
81. Мәфтуха (1924–?) 70
82. Нурмөхәммәд 70
83. Халидә (1929–?) 70
84. Фатыйма Латыйпова (Усманова) (1909–1987) 71
85. Сорур 71
86. Габдулла 71

8 нче буын
87. Миңлеәхәд 81
88. Рәисә 81
89. Җәүдәт Хәсәенов 81
90. Рәмилә 81
91. Нурия 82
92. Әлфия 82
93. Фирдәүс 82
94. Зөлфия
95. Лилия 82
96. Фәния 83
97. Марат 83
98. Фәнил 83
99. Наил 83
100. Мөдәррис Усманов 84
101. Мәүсилә Лотфрахман кызы Юмагулова 

( Усманова)
84
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9 нчы буын
102. Фәһимә 100
103. Минзия 100
104 Мөнир 100
105. Венер 100

10 нчы буын
106. Руслан 102
107. Шамил 102

11 нче буын
108. Ильяс Руслан улы Макашев 106
109. Искәндәр 106

Морза Яушев шәҗәрәсе
«Чабаталы морза»лар нәселе Яушевлар Хәлекәй якларына 

Әтнә төбәгендәге Иске Мәңгәр, Күшәр авылларыннан күченеп 
килгәннәрдер, дип фараз ителә.

Соңыннан аларның кайберләре күрше Бакый авылына 
күченгән.

1 нче буын
1. Абляз 

2 нче буын
2. Рахманкол 1
3. Ягъкуб (1737–1821) 1

3 нче буын
4. Гали (1748–1832) 2
5. Әбүшаһман (Габдешшаһман?) (1752–1822) 2
6. Габделләтыйф 2
7. Фәйзулла (1776–1827) 3
8. Гобәйдулла 3
9. Һибәтулла (1780–1848) 3
10. Галиулла (1813–1831) 3
11. … 3

4 нче буын
12. Габделхаликъ (?) 4
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13. Габдессалих (1781–1822) 4
14. Габделбакый (1792–?) 4
15. Габдеррәкыйб 4
16. Габдеррәхим (1794–1836) 4
17. Әбүлфәвәрис (1800–?) 4
18. Габделхәннән (1784–1844) 5
19. Габделвафа (1794–1845) 5
20. Габделгафи, мәзин (1800–1843) 5
21. Габдеррәфыйк (1794–1836) 6
22. Габденнәфыйк (1809–?) 6
23. Җәмалетдин (1816–?) 7
24. Фәхретдин (1797–1845) 8
25. Насретдин (1820–?) 8
26. Мөхәммәдҗан 9
27. Нигъмәтулла Фәтхуллин (1802–?) 11
28. Гыйсмәтулла Фәтхуллин (1804–?) 11

5 нче буын
29. Әдеһәм Габделхаликов (1803–?) 12
30. Мөхәммәдсадыйк (1810–?) 13
31. Вилдан (1820–?) 13
32. Ваккас (1822–1849), «рекрутка бирелгән» 14
33. Мирсаяф (1823–?) 14
34. Фәхретдин (?) (1826–1839) 14
35. Габделдаян (1831–?) 14
36. Әхмәдләтыйф Яушев 15
37. Мөхәммәдләтыйф (1823–?) 16
38. Әхмәдләтыйф (1834–?) 16
39. Сахибкадыш (1827–?) 17
40. Сахибгаллям (1830–?) 17
41. Сахибкәрим (1832–?) 17
42. Сахибкәмал (1833–1835. Тамгасы: 17
43. Идрис (1833–1834) 17
44. Шаһҗиһан (1842–1911) 17
45. Габделкави, ахун (1815–?) 18
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46. Габделгани (1820–?) 18
47. Габделәхәд 18
48. Габделгани (1818–?) 19
49. Габделкаһир (1820–1843) 19
50. Габдеррәшид, указлы мәзин (1823–1890), Бакый 

авылында
20

51. Габделхалик (1825–1890), Бакый авылында 20
52. Габделхәбиб (1838 20
53. Габдессалих мәзин (1863–?), Бакый авылында 20
54. Садыйк (1814–1835 21
55. Шәңгәрәй (1831–?) 22
56. Сәлимгәрәй (1847–?), башкорт социаль 

катламында исәпләнгән. Тамгасы:  
22

57. Солтангәрәй (1849–?), башкорт социаль 
катламында исәпләнгән

22

58. Җәләлетдин (1847–?) 23
59. Мөхетдин (?) (1820–?) 24
60. Фәттахетдин (1820–1836) 24
61. Шәрәфетдин (1837–?) 24
62. Хисаметдин (1846–?) 25
63. Баһаветдин (1827–?) 26
64. Тәхаветдин (1849–?) 26
65. Шаһимәрдан (1827–?) 27
66. Рәхмәтулла (1833–1835) 27
67. Шаһҗиһан (1842–?) 27
68. Гыйнятулла (1849–?) 27

6 нчы буын
69. Рәйян (1823–?) 29
70. Хәбибҗан (1828–?) 29
71. Гаделгәрәй (1844–?) 30
72. Батыргәрәй (1848–?) 30
73. Гыйззәтулла (1847–?), Хәлекәй авылында яшәгән 31
74. Нуриәхмәд 31
75. Габдулла 31
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76. Сәгыйтьгәрәй (1848–?) 32
77. Нургали (1846 (1846 33
78. Ширгали (1848–?) 33
79. Ширияздан (1843– 33
80. Нәфига (1843 33
81. Әхмәдсафа. Тамгасы:  44
82. Ширияздан (1874–?) 44
83. Шәмсенәһар 44
84. Мөхәммәд хәлфә, башкорт социаль катламында 

исәпләнгән; хатыны – Мәгъфия бинте Габдрахман
45

85. Мөхәммәдфатих (1863–1943), 1890 елдан 
алып указлы мулла; хатыны – Гобәйдә бинте 
Галәветдин (?–1917)

45

86. Гыйниятулла (1849–?) 46
87. Габделвәли (1840–?) 48
88. Габделкаһир (1845–?) 48
89. Габделкәрим, Бакый авылында имам (1847–?) 50
90. Габделкәбир (1849–?) 50
91. Сәлахетдин «Сәлах мәзин» (1899–?), Бакый 

авылында
53

92. Мөхәммәдгәрәй. Тамгасы:  56
93. Гөлниса Яушева 56
94. Хәдичә (1894–?) 56
95. Төхвәтулла (1895–?) 57
96. Гарифә (1881–?) 63
97. Фәтхетдин 63
98. Галяветдин 64

7 нче буын
99. Хәбибулла. Тамгасы:  69
100. Әбүлфазыйль 69
101. Гатаулла, Хәлекәй авылында 70
102. Сәхиулла. Тамгасы:  70
103. Бәхтегәрәй, Хәлекәй авылында 70
104. Галимә (1894–?) 75
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105. Габделбаян 79
106. Мөхәммәдгариф (1892–?) 85
107. Хабибнаҗар хәлфә (Хабнаҗар) 85
108. Таһир 85
109. Тайиб 85
110. Миңлеҗиһан Илмәтова (1899–1842) 93

8 нче буын
111. Рабига (1879–?) 101
112. Хөснулла 101
113. Фәрхиҗиһан, Әмир авылында (1877–?) 103
114 Шәүкәт 108
115. Фәния Гайфулла кызы Фәйзуллина 110

9 нчы буын
116. Усманов Венер Мөдәррис углы 115

10 нчы буын
117. Усманов Мөхәммәд 116

Яушев Фатих мулла җәмәгате –  
Биби Гобәйдәнең кабер ташы
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Хәлекәй авылы руханилары  

(мәгълүм булганнары)1 
1. Габбас мулла бине Хәсән (1747–?),1816 елдан соң имам ха-

тип булгандыр.
2. Әхмәр мулла Уразмәтов (1752–1829), «Әхмәр ишан», 

«Әхмәр хәзрәт» дип атап йөрткәннәр.
3. Габдеррәфыйк мулла бине Габдеррәшид Мусин (1786–

1850), 1818 елдан алып имам вә мөдәррис.
4. Мөхәммәдшәриф мулла бине Әхмәр мулла бине Уразмәт 

(Уразмөхәммәд) Әхмәров (1803–?).
5. Сәһман سهمان (Сагаман) Бүләков (Биниянов?) 1803) بنيانف–?), 

указлы имам, мөдәррис, хәлфә.
6. Габделкави ахунд бине Габделхәннан бине Габдешшаһман 

(Әбү-Шаһман) бине Рахманкол Яушев (1815–?), «указной окруж-
ной ахунд», Хәлекәй авылында туган.

7. Гатаулла мулла бине имам Габдеррәфыйк бине Габдер-
рәшид Мусин (1823–?)

8. Бәхтияр әл-хаҗел-хәрәмәен имам әл-мөслимин бине 
Мөхәммәдьяр бине Әсфәндияр бине Сәйфелмөлек бине Юлдаш 
(1856–1914). Остазы – Эстәрлетамак Кәмалетдин ишан Нугаев. 
2 нче мәхәлләдә 1882 елдан алып имам хатип вә мөгаллим вази-
фаларын башкарган.

9. Габдулла бине Әхмәд бине Габделмөфазылов Урма-
нов (1862–?), 1891 елның 16 октябреннән алып имам хатип вә 
мөгаллим; тәхсил гыйлем кылган урыны Эстәрлетамакта, ахунд 
Камалетдин Нугаев мәдрәсәсендә.

10. «Гәрәй мулла» Әсфәндияров.
11. «Чатан Сәлах мулла».
12. Шаһмөхәммәд бине Габделләтыйф (1847–1934). «Таш яз-

ган», кятиб, мулла.

1 Кызганычка каршы, «мәшһүр Мәҗит карый» Кадыйровның исем-
шәрифләреннән башка тирә-якка даны таралган атаклы шәхесләрнең Хәле-
кәй дә булуы мәгълүм түгел.
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13. Лотфулла мулла бине Габдеррәфыйк бине Габдеррәшид 

Мусин (1820–?) (1861 елда имам-хатыйб вә мөгаллим булуы 
 билгеле.

14. Хәйрулла мулла Әминев (1930 елларда хөкем ителгән.
15. Әхмәдулла улы Галиулла – Яңа авылның мулласы.

Азанчы-мәзиннәр
1. Нигъмәтулла мәзин бине Исламморад (1773–1847).
2. Хәмзә мәзин бине Мәхмүд (1777–1850), 1808 елның 29 нчы 

маеннан алып указлы азанчы.
3. Гобәйдулла мәзин бине Габделҗәмил (≈1759 – ≈1837).
4. Җәләлетдин Җәмилов мәзин бине Әбүлмәхҗән бине 

Габделҗәмил (1817 – 20.10.1894).
5. Мөхәммәдхәсән мәзин вә кятиб бине Мөхәммәдәмин бине 

Габдессаттар бине Уразгилде бине Госман бине Юныс (1834–
1895), кабер ташы бар.

6. Әхмәдсафа Җәмилов, мәзин бине Җәләлетдин мәзин бине 
Әбүлмәхҗән бине Гобәйдулла мәзин бине Габделҗәмил (1853–
16.06.1908). «1891 елның 18 февраль көненнән алып указлы 
мәзин вә мөгаллим». Тәхсил гыйлем кылган урыны – Эстәрле-
башында, ахунд Гобәйдулла хәзрәт Тукаевның шәкерте.

7. Хәбибрахман мәзин бине Мөхәммәдхәсән («мәзин Хәсән» 
бине Мөхәммәдәмин бине Габдессаттар бине Уразгилде бине 
Госман бине Юныс Алтынбәков (Мөхәммәдәминов яисә Әминов) 
(1861–?), Эстәрлебашта Гобәйдулла Тукаев мәдрәсәсендә тәхсил 
гыйлем кылган, 1897 елдан алып имам вә мөгаллим вә мәзин.

8. «Сәхибгәрәй мәзин» (?–25.07.1921).

Хәлфәләр  
(мәгълүм булганнары)

1. Галләм хәлфә Әсфәндияров.
2. Мөхәммәдшаһ бине Хәсәншаһ Җәмилов (1905–1941). 

Эстәрлебаш мәдрәсәсендә укыган.
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Хәлекәй мәчетләре

1. Беренче мәчет – «Урта мәчет»нең кайчан салынуы мәгълүм 
түгел. 1877 елның 9 апрелендә мәчет янган. Яңа гыйбадәтханә 
1879 елда торгызыла, манарасы булмый. «Ул кибет артында, тау 
итәгендә урнашкан иде»1. 1930 елның 5 маенда ябылган.

2. «Тугай урамы мәчете» чама белән 1882 елда салынган, 
1930 елның 5 маенда ябылган, аннары янган.

3. «Яңа авыл мәчете», 1935 елда сентябрьнең 28 көнендә 
ябылган.

Указлы имам Сәһман бине Бүләк بنيانف – Бәниянов,
аның улы Әхмәдгали (1842–?)
Бу нәселгә бәйле башка мәгълүмат юк.
«Әбделгазиз Рәхимкулов Гыйният улы 1902 елда Яңа Хәлекәй 

авылында туган. Ул мәгърифәтле кеше булган. Үз вакытында 
Оренбургтагы данлыклы «Хөсәения» мәдрәсәсендә укыган.

Рәхимкуловлар династиясе туган авылларында гына түгел, 
районнан читтә дә билгеле. Алар барысы да – бертуганнар Лок-
ман, Сагман, Габдулла, Рәхмәтулла һәм аларның уллары тырыш, 
эшчән, бөтен эшкә дә оста булдылар. Алар балта остасы да, 
калайчы да, түбә ябучы да, арба һәм чана ясаучы да булдылар. 
Аларның куллары белән Уфа һәм Оренбург губернасы авылла-
рында 28 мәчет төзелгән. Туган авылларында илленче елларга 
кадәр алар төзегән ике тегермән эшләде»2. 

Хәлекәй авылы ташъязмаларының кайберләре

I ташъязма
 «Кәтиб вә мәзин Мөхәмәдхәсән бине Мөхәммәдәмин бине 

Габдессаттар бине Уразгилде бине Госман бине Юныс» (?–1895). 
Ташъязма алты буынлы шәҗәрә язуыннан гыйбарәт, авторы 
Шаһмөхәммәд Латыйпов.

1 Кара: Салихов Х. Хәлекәйнең чал тарихы. Стәрлетамак, 2004. Б. 14.
2 Рәхимкулов Н. Редакциягә хат // Ленин юлы. 1990. № 126 (6462). Б. 4.
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II ташъязма 

 «Шаһмөхәммәд ибне Габделләтыйф мөтәвәффа фи 1934 сәнә 
әр-румиять 87 яшендә вафат» (1847–1934). Ядкярнең үлчәмнәре: 
10×32×60 см. Ташны язучы – Эстәрлебаш остасы – «Габдеррәхим 
бине Гали әл-казакый». Хәлекәйдә һәм тирә-як күрше авылларда 
Шаһмөхәммәд бабайны – «табиб Шаймөхәммәд» Латыйпов дип 
беләләр1. Шаймөхәммәд бабай кабер ташлары язган, аның эшләре 
Хәлекәй, Әмир, Карагыш зиратларында сакланып калган.

III ташъязма
 «Искә алып дога кылыгыз. Кабер иясе Гарифулла Сәхиулла 

углы вафат 1921, туган 1884, язгучы агасы – Гобәйдулла».

 IV ташъязма
 «Гөлниса бинте Хакетдин 1914 нче елда декабрьдә вафат». 

Китабәнең үлчәмнәре чама белән:15×50×100 см, чокып  язылган.

V ташъязма 
 «Хәбибулла ибне Муллаяр Әсфәндияр. 1921 елда вафат».

VI ташъязма 
 Мөхәммәдьяр ибне Әсфәндияр (1911 сәнә, 69 яшендә вафат. 

Үлчәмнәре: 8×25×80 см, чокып язылган.

VII ташъязма 
 Озын текст, чокып язылган. «Муллаяр ибне Мөхәммәдьяр 

Әсфәндияров (1900 нче елда 9 нчы фибралдә вафат…»

VIII ташъязма
Хәлекәй зиратындагы язма истәлекләр арасында бу каберташ 

иң матур язылганы һәм үлчәме буенча иң зурысы. Авторы Латый-
пов Шәймөхәммәд. 

1 Аның турында тулырак мәгълүмат, кара: Салихов Х. Хәлекәйнең чал 
тарихы. Стәрлетамак, 2004. Б. 75–80.
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كفى بالموت واعظا
هذه التربت الشريفة

يرجو من رحمة
هللا البارى الحاج

بحتيار محمد يار اوغلى من
الحرمين امام المسليمين

١٩١٤نجى سنه من
١٠نجى نويبرده ٥٨ياشنده

1) Кәфә бил-мәүти вагыйзән 
2) һәзиһи әт-төрбәт әш-шәрифәт 
3) йәрҗү мән рәхмәт- 
4) уллаһи әл-барый әл-хаҗ-
5) ел-хәрәмәен имам әл-мөслимин 
6) Бәхтияр Мөхәммәдьяр углы мин
7) 1914 нче сәнә мин 
8) 10 нчы нуябердә 58 яшендә

IX ташъязма
Ташъязманың авторы – Шаһмөхәммәд бине Габделләтыйф. 

Әлеге вакытта кабер ташы караусыз һәм кадер-хөрмәтсез җирдә 
аунап ята.

كفى بالموت واعظا
هذه التربت الشريفة

يرجو من رحمة
هللا البارىعنيتو هللا

و ابن فتح هللا
مدفون ١٩١٨

نجى سنه من تاريخ
مسيحيه ٢٨ نجى مارط

 ٦٢ياشنده   

1) Кәфә бил-мәүти вагыйзән 
2) һәзиһи әт-төрбәт әш-шәрифәт 
3) йәрҗү мин рәхмәт- 
4) уллаһи әл-Барый Гыйниатулла
5) ибне Фәтхулла 
6) мәдфүн 1918 
7) нче сәнә мин тарих 
8) мәсихия 28 нче март 
9) 62 яшендә
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XI ташъязма  

(Чокып язылган)
«Кәфә бил мәүти вагыйзән. Һәзиһи төрбәт шәрифәт зират 

биби Сафия, зәүҗәт Мөхәммәдьяр Әсфәндияров (1908 йылда. Лә 
иләһа иләллаһ Мөхәммәд рәсүл Аллаһ. Августда (вафат)».

XIV ташъязма
«Хаҗел-хәрәмәен Сәид-Җәгъфәр бине Мөхәммәдьяр 1908 нче 

сәнәдә 30 нчы агуст». Текст озын (15 юлдан гыйбарәт). 

Татар халкының үткәне һәм мәдәни мирасы гаять бай. Шәһәр 
үзәкләреннән читтә урнашкан Хәлекәй исемле гади мишәр 
авылының, кечкенә генә булса да, тарихта үз эзе бар. Күнде рәк 
елгасы башында гомер кичергән Хәлекәй кешеләренең шәҗә-
рәләре вә борынгы ташъязмалары гасырлар дәвамында бар-
ган авыл вакыйгаларын һәм татар халкының катлаулы язмыш 
сәхифәләрен үз эченә алган.



ТРАДИЦИОННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 
ТАТАР СТЕРЛИБАШЕВСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Эльмира Галимова

Музыкальная культура во все времена была тесно связана с 
историей развития жизни людей и со сменой общественно-эко-
номических формаций. Вот почему каждая эпоха вырабатывала 
определённую жанровую систему народной музыки со своими 
звуковыми моделями, которые постепенно осмыслялись, откри-
стализовывались и становились типовыми. 

В данной работе нами будут исследована специфика и выявле-
ны некоторые особенности традиционной музыкальной культуры 
татар Приуралья, которая, на сегодняшний день, является акту-
альной темой и находится в центре внимания среди исследовате-
лей и этномузыкологов. Стерлибашевский район расположен на 
юго-западной части Республики Башкортостан. Необходимо от-
метить, что с научной точки зрения исследуемый район вызывает 
огромный интерес, так как во все исторические периоды считался 
одним из центров развития духовной культуры татар.

По материалам комплексной экспедиции нами отмечено, что 
традиционная музыкальная культура татар Стерлибашевского рай-
она представлена в полном жанровом многообразии(озын көй, сал-
мак көй, туй җырлары, авыл көе, солдат озату җырлары, такмак, 
кыска көй, түгәрәк уен җырлары и т.д.), включая жанры книжного 
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интонирования (мөнәҗәт, бәет) и инструментальной культуры 
(бию көе, урам көе). В данной работе нами представлены особен-
ности традиционной музыкальной культуры татар Стерлибашев-
ского района Республики Башкортостан, сформированы некоторые 
выводы, касающиеся современного бытования песенных и инстру-
ментальных жанров, которые на протяжении многих исторических 
эпох сохраняют свою специфику и являются этническим показате-
лем исследуемого региона. Также данная статья актуальна тем, что 
в ней впервые представлены редкие музыкальные образцы, дан их 
предварительный анализ в аспекте специфики жанра и бытования 
обрядовой культуры, а также сформулированы некоторые выводы 
по этой проблематике. Новизна публикации связано с тем, что тра-
диционная музыкальная культура татар Стерлибашевского района 
совершенно не изучена и собранный экспедиционный материал 
представляет собой огромный научный интерес.

При исследовании традиционной музыкальной культуры татар 
Стерлибашевского района Республики Башкортостан нами были 
отмечены интересные факты их этнического формирования. До-
статочно подробно об истории знаменитого села Стерлибаше-
во изложено в исследовании по истории родного села «Тарихы 
Эстерлебаш» (История Стерлибаша), которую на языке тюрки 
опубликовал ахун, депутат Государственной Думы Российской 
империи II и III созывов от Уфимской губернии Мухамедшакир 
Тукаев в 1899 году. На сегодняшний день, данная небольшая ис-
следовательская работа является важнейшим источником по исто-
рии медресе, его мударрисов, истории суфизма в крае, системе 
взаимоотношений с властями и между самими мусульманами 
[https://sterlibash.bashkortostan.ru/]. 

Однако, в данной работе нами заявлена другая цель, а имен-
но, определить особенности современного бытования обрядовой, 
песенной и инструментальной культуры татар Стерлибашевского 
района Республики Башкортостан.

Необходимо отметить, что в исследуемом районе проживают: 
татары, башкиры, русские, чуваши, латыши. В ходе полевых ис-
следований (с 29 мая по 9 июня 2017 года) нами были посещены 
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15 татарских поселений, такие как: д. Куганакбаш, д. Турмаево, 
д. Янгурча, д. Халикеево, д. Амир, д. Карагуш, д. Бакча, д. Бузат, 
д. Уч-Асан, д. Яшерган, д. Тятер-Арыслан, д. Айдарали, д. Бакее-
во. В процессе собирания экспедиционного материала нами было 
опрошено около 130 этнофоров 1912–1984 г.р., проживающих 
в татарских поселениях, и записано 297 музыкальных образцов.

Проживание различных этнографических групп татар в одном 
районе, безусловно подтверждает их взаимовлияние на этниче-
ское формирование, бытование и развитие обрядовой культуры 
семейного и внесемейного функционирования. Как известно, по-
вседневный быт сельского населения стерлибашевских татар под-
чинялся годовому земледельческому кругу с его сезонной перио-
дичностью. Систему обрядов татар Стерлибашевского района мы 
можем подразделить на: 1) обряды внесемейного функционирова-
ния: календарные, сезонные; 2) обряды семейного функциониро-
вания: родинные, свадебные, рекрутские, похоронные. 

Обратим внимание на то, что в своей работе этномузыколог 
З.Н. Сайдашева отмечает, что «связь с земледелием, сезонный ха-
рактер хозяйственной деятельности сельского населения Волж-
ской Булгарии невольно способствовали сохранению определён-
ных пережитков человека доклассового общества. Это анимизм 
(вера в существование духов), антропоморфизм (представление 
о том, что все явления природы, животные и растения обладают 
человеческими качествами) и, наконец, магизм (вера в то, что 
человек посредством определенных действий и словесных вы-
ражений может влиять на жизнь в нужном направлении)» 1. По 
собранным материалам данной комплексной экспедиции, нами 
также отмечены некоторые проявления веры в существование ду-
хов и определённые магические действия словесных выражений, 
сохранившиеся в памяти этнофоров, и сегодня.

Интересен тот факт, что в ходе экспедиционной работы эт-
нофорам были заданы уточняющие вопросы для определения 

1 Сайдашева З.Н. Жанровая система музыкального фольклора в контек-
сте национальной истории // Татарская музыкальная этнография. Казань: 
Татар. кн. изд-во, 2007. С. 57.
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 этнической специфики исследуемой области. Отметим, что ин-
форманты, проживающие в вышеперечисленных поселениях 
Стерлибашевского района, являются мусульманами-суннитами. 
Традиции ислама – это неотъемлемый элемент культуры и рели-
гиозно-мифологического мировозрения. Кроме Ураза бәйрәме и 
Корбан бәйрәме среди населения отмечаются также такие свя-
щенные дни: Мәүлид һәм Гашүрә бәйрәме. Основным содержа-
нием праздников также были религиозные ритуалы и гостевание.

Данная комплексная экспедиция позволила нам расширить 
рамки познания не только этнического формирования татар Стер-
либашевского района РБ, а также изучить практически не осве-
щенные вопросы жанрового многообразия песенной и инструмен-
тальной традиции исследуемого района.

В нотации, представленных нами разножанровых образцов, 
отражены все структурные, исполнительские особенности песен, 
а в текстах сохранены важнейшие языковые диалектные черты. 
В подтекстовках для выявления исполнительской манеры певца 
и отражения распева фонем также сохранены распевные слоги, 
слова, междометия и опущены неисполняемые гласные (элизия).

По материалам экспедиции, можно уверенно заявить о ши-
роком бытовании жанра мөнәҗәт (мунаджат). Данный термин 
исследователи определяют как «обращение к Богу с просьбой», 
«молитва», «интимный разговор». Персидско-русский словарь 
дает три варианта трактовки слова мунаджат: 1) ночная молитва, 
тайная молитва; 2) религиозный гимн, псалом; 3) тайная беседа1. 
Арабско-русский словарь дает аналогичную трактовку термина2. 
Ш. Сами дает определение, которое в большей степени приемлемо 
для нас: мунаджат – обращение к богу с мольбой, молитва; на-
певное стихотворение, в которой с мольбой обращаются к богу3. 

1 Персидско-русский словарь [Текст]: Около 35000 слов / сост. Б.В. Мил-
лер; прил. граммат. очерка, сост. В.С. Расторгуевой. 2-е изд., испр. и доп. М.: 
Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1953. VIII. С. 530.

2 Арабско-русский словарь: около 33000 слов / сост. Х.К. Баранов. М.: 
Госиздат, 1957. С. 1002., табл.

3 Сами Ш. Комуз тюрки. Стамбул, 1900. Ч. II. С. 1407.
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Безусловно, бытование мунаджата среди татар имело свои нюан-
сы и особенности. Этномузыколог М.Н. Нигмедзянов даёт своё 
определение и утверждает, что мунаджат можно рассматривать 
как напевное произношение поэтического текста: а) с жалобой на 
судьбу; б) с назиданием, наставлением, уроки которого вытекают 
из какого-либо трагического события; в) с обращением к всевыш-
нему с признанием своей беспредельной покорности и любви; 
г) с повествованием о своей трагической судьбе, судьбе своих 
детей, близких; д) с повествованием о загробной жизни, о своей 
близкой кончине и судьбе близких; е) с описанием событий совре-
менной жизни др.1

Записанные в экспедиции мунаджаты репрезентируют ред-
кие образцы данного жанра. Из всех его тематических разновид-
ностей нами зафиксированы три вида, выполняющих  функции: 
славления, т.е.воспевающие Аллаха, мусульманскую религию, 
пророка Мухаммеда, святых («Салават әйтү», «Җомга мөнәҗә-
те», «Мәрхәбә», «Кеше өчен иң әүвәле...»); 

Кеше өчен иң әүвәле

1 Нигмедзянов М.Н. Татарские народные песни. Казань: Татар. кн. изд-
во, 1984. С. 12.



Милли-мәдәни мирасыбыз: Башкортстан татарлары. Стәрлебаш208
В мунаджатах присутствуют обращения к Аллаху с просьбой 

о помощи, милосердии («Сабыр итик», «Аһирәт гамале», «Алла-
һым, Раббым күреп сөйләшәсем килә»); ритуальные, исполняе-
мые во время религиозных обрядов и праздников («Мәүлид уку», 
«Бәдавам», «Бакырган мөнәҗәте», «Ураза мөнәҗәте») и т.д. 

Ураза мөнәҗәте

В настоящее время мунаджаты этнофоры исполняют как по 
памяти, так и по рукописным тетрадям. Необходимо отметить, 
что исполнение на похоронах некоторых мунаджатов носит 
характер похоронных причитаний, однако это не «плач», а своего 
рода интонирование, в котором этнофор сохраняет в данном жан-
ре величавость, объективность и сдержанность.

По мнению музыковеда М.Н. Нигмедзянова, который считает, 
что «основная функция в этих напевах книжной традиции – спо-
собствовать структурно завершенному, доходчивому произне-
сению текста, при этом напевная мелодия средствами ритмики, 
интонационно-ладового развития создаёт композиционную цель-
ность, единство строфы и придаёт спокойный и несколько элеги-
ческий характер повествованию. Текст, как правило, достаточно 
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развит, иногда имеет сюжетную основу, что неизбежно диктует 
необходимость упрощения мелодического начала, а также опре-
деляет структуру последнего. Напев и текст в жанрах книжного 
интонирования композиционно тесно связаны и взаимно обуслов-
лены. Эта связь имеет не столько образно-смысловой характер, 
сколько структурный, то есть на мелодию мунаджата могут зву-
чать баиты, тексты книг, стихов»1.

Термин баит (арабо-перс. «двустишие») вошёл в тюркскую 
поэзию не позднее X–XI вв. Со временем значение его расши-
рилось, и он стал обозначать законченное стихотворное произ-
ведение и даже целый жанр татарского народного творчества. 
К со жалению, в исследуемом регионе жанр баита среди этнофо-
ров бытует крайне редко. Именно эта проблема предстала перед 
нами, как самая актуальная. Безусловно, необходимо отметить 
тот факт, что иногда баит называют мунаджатом, и наоборот. 
В связи с этим, можно сказать, что на данном этапе уже стира-
ются грани познания жанровой специфики книжных напевов и 
устоявшихся канонов в их исполнении. В ходе полевых исследо-
ваний нам удалось записать 2–3 разновидности баита «Сак-Сок» 
и «Мәрьямкәй», которые этнофоры смогли проинтонировать. Не-
обходимо отметить тот факт, что несмотря чрезвычайное богат-
ство текстовой части, баиты сравнительно бедно звучат по мело-
дике. В принципе в фольклорной практике известно небольшое 
количество мелодий баитов. В основном это короткие лирические 
напевы повествовательного характера. Повторность музыкаль-
ных фраз, секвентность, узкий диапазон, повторяющийся рит-
мический рисунок, ариозно-речитативный склад – характерные 
особенности большинства мелодий баитов. Остальные образцы 
баита нам удалось зафиксировать только в текстовой форме. По 
тематике они в основном посвящены трагическим событиям, или 
подразумевают собой поэтапный пересказ о судьбе того или ино-
го человека.

1 Нигмедзянов М.Н. Татарские народные песни. Казань: Татар. кн. изд-
во, 1984. С. 8.
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Хочется отметить влияние традиций казанских татар на раз-

витие и бытование жанров музыкального фольклора. Среди ли-
рических музыкальных образцов очень распространены такие 
народные песни как: «Кара урман», «Суда-суда», «Бездә биек 
таулар бар», «Зәңгәр күлмәк», «Мәдинә-гөлкәем», «Су буйлап», 
«Зөләй ха» и т.д. 

Нас удивил тот факт, что песня «Хуш авылым» С. Сайдаше-
ва расценивается среди этнофоров как народная песня (солдат 
озату җыры), хотя многие из них отмечают, что это жемчужи-
на татарской музыкальной классики, а авторов назвать не могут. 
В ходе работы нами зафиксированы разные варианты песни «Яшь 
гомер», которую написал Зиннур Гибадуллин на слова Гульшат 
Зайнашевой. Ни один из этнофоров нам не смог назвать авторов 
песни и убедительно утверждал, что это народная песня. Песня 
«Урманнарда йөрдем» на слова Гульшат Зайнашевой также рас-
ценивается как шедевр народного достояния. Здесь же хочется 
отметить факт того, что благодаря большой степени обобщённо-
сти музыкального содержания в песне единство текста и напева 
относительно, тем самым их изменяемость абсолютна. В каждом 
жанре, будь это известные протяжные (озын көйләр), умеренные 
(авыл көйләре, салмак көйләр), или даже скорые напевы (кыска 
көйләр, түгәрәк уен җырлары, такмаклар), мы можем приве-
сти пример их бытования с абсолютно различными текстами, не 
только по содержанию, но и по структуре. Этнофор при испол-
нении может добавить слоги, междометия, а то и целые фразы, 
сократить слова или буквы, или вовсе поменять куплеты места-
ми, повторить многократно припев. Очень часто существует ор-
ганическая связь текста и напева, когда они жанрово в процессе 
длительного совместного бытования слились в одно художествен-
ное целое структурно и интонационно. Но и в этом случае в ходе 
полевых исследований нами отмечены примеры замены текстов 
аналогичной структуры другим текстом даже иного содержания, 
тем не менее без художественного ущерба.

Протяжная песенная лирика (озын көй) является самым ярким 
по глубине содержания образцом жанровой системы народного 
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творчества. Наиболее полно данный жанр репрезентирует духов-
ность всех этнотерриториальных групп волго-уральских татар, и 
особенно центральной группы казанских татар. Работа Г. Шюне-
мана является фактически первым опытом профессионального 
подхода к теоретическому анализу напевов казанских татар, от-
вечающей уже современным требованиям1.

В определении мелодики жанра озын көй А. Абдуллин от-
мечает возможность метроритмического варьирования, темпо-
вые отклонения, разнообразие ритмического рисунка и обилие 
мелодических украшений. Выделяет автор и такую особенность 
данного жанра как развертывание мелодического «остова» напе-
ва, в качестве опевания его вспомогательными мелодическими 
узорами2. М. Нигмедзянов в жанре озын көй выделяет два типа: 
1) орнаментально-импровизационные с внутрислоговым распе-
вом, и 2) простые, в которых внутрислоговой распев укладыва-
ется в метрическую структуру3. А эта особенность характерна 
для другого жанра песенной лирики – салмак көйләр. Этному-
зыколог З.Н. Сайдашева в своей работе «Татарская музыкальная 
этнография» (2007) истоки жанра озын көй связывает с жанро-
вой системой книжного интонирования мусульман (мөнәҗәт), 
исполнение которых имело разные смысловые функции. По её 
мнению, именно распетые образцы мунаджатов, в отличие от 
образцов речевого интонирования, постепенно приобретали ха-
рактер лирического высказывания, породив «новое музыкальное 
мышление». Декламационно-речевая основа в них уже наруша-
лась распевами отдельных слогов. Это лирическое интонирование 

1 Данная статья опубликована на русском языке в переводе З.Н. Сай-
дашевой в сборнике «Из истории татарской музыкальной культуры» (сост. 
В.Р. Дулат-Алеев. Казан. гос. консерватория. Казань, 2010. С. 48–54). 

2 Тематика и жанры татарской дореволюционной песни // Вопросы та-
тарской музыки: сб. научн. работ / под. ред. Я.М. Гиршмана. Казань, 1967. 
С. 3–80.

3 Нигмедзянов М.Н. Народные песни волжских татар. М., 1982.  
С. 33–34.
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и способствовало, по мнению З.Н. Сайдашевой, формированию  
жанра озын көй.

В ходе полевых исследований в Стерлибашевском районе 
РБ нами было зафиксированы очень интересные образцы пе-
сенной лирики,такие как: «Яз җиткәч», «Һаман да истә», «Өй 
артында шомыртым», «Рамай», «Кара урман», и очень редкие 
образцы «Күгәрчен көтүләре», «Янгантау баскычлары», «Кыч-
кырма кәккүк» (интонационное родство с народной песней «Хәм-
дия»), «Җиделе лампа», «Өстәлләрдә матур көзге», «Син ант  
итәсең» и т.д.

Также мы можем отметить такую интересную особенность 
песенной лирики представленных образцов, выраженное как 
интонационное единство в мелодическом развертывании одно-
частных озын көй. В них интонационная драматургия строится на 
распевно-вариантной разработке мелодического ядра. Приведем 
примеры: 

Янгантау баскычлары
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Существуют ещё примеры, в которых господствует периоди-
ческая повторность контрастных припевов.

Күгәрчен көтүләре
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В ходе работы нами зафиксированы образцы озын көй, состо-
ящие из медленного запева импровизационного характера и более 
подвижного припева. А. Абдуллин выделяет их в самостоятель-
ный жанр, называя катлаулы көйләр (сложно-смешанные песни). 
Этномузыколог М.Н. Нигмедзянов считает, что «в результате со-
четания медленных напевов в стиле протяжной песни с подвиж-
ным ритмически четким, квадратным припевом, – по мнению 
автора, образуется широко распространенный тип сложной про-
тяжной песни (часто называемым «смешанным»)1.

1 Нигмедзянов М.Н. Народные песни волжских татар. М., 1982.  
С. 34.
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Кычкырма кәккүк
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Җиделе лампа

В ходе комплексной экспедиции в татарских поселениях 
Стерлибашевского района нами были зафиксированы большое 
количество образцов песенной лирики (салмак көйләр), или как 
любят называть их этнофоры – «лирик җырлар», такие как «Ак 
пароход», «Торналар», «Туган як», «Зәңгәр чәчәкләр», «Язгы там-
чы...», «Хушлашу. Среди лирических песен нельзя не отметить по-
любившиеся народом авторские песни «Вәгъдә» (музыка Зиннура 
Мухамматдинова, стихи Нура Шарифа), «Беренче мәхәббәт» (му-
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зыка Сары Садыйковой, стихи Ахмета Рашитова), которые этно-
форы трактуют и исполняют как народную песню.

Ак пароход
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Язгы тамчы

В данном музыкальном образце «Язгы тамчы…» мы можем 
отметить интонационное родство с народной песней «Матур бул-
сын», бытующий с совершенно другим поэтическим текстом в ис-
следуемом регионе.

Нами были также зафиксированы лирические музыкальные 
образцы, в которых проявляются черты жанра озын көй, салмак 
көй, и даже присутствуют песенные компоненты скорых песен. 
Под жанром салмак көй мы различаем старинные напевы с ярко 
выраженными местными традициями, современные лирические 
песни, лирические песни, часть из которых имеет явные черты 
преемственности с далёкими традициями. Песни о родном крае, 
безусловно, самые популярные по сути своей тематики. В д. Ай-
дарали нам удалось зафиксировать очень необычную в интона-
ционном и ритмическом аспекте песню «Туган ягым». Этнофоры 
Хабибуллина Гульшат Гибадрахмановна (1962 г.р.) и Ахметова 
Фарида Биктагировна (1958 г.р) исполнили нам песню и сказали, 
что в Стерлибашево она очень популярная. 
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Туган ягым
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К песенной лирике исследуемого района можно отнести авыл 

көе или урам көе. Как правило, в народном понимании авыл көе – 
это не определённый стилистический тип, а прежде всего маркиров-
ка места бытования песен. Этот жанр вобрал в себя совокупность 
стабильных музыкально-стилевых черт. В ходе полевых исследо-
ваний нам удалось зафиксировать как типовые мелодии в жанре 
авыл көе «Шахта көе», «Наласа авылы көе», «Минзәлә авылы көе», 
«Герман көе», но с разной тематикой поэтического текста. В данном 
случае речь идет о возникновении песен, современных по темати-
ке, но в традиционной форме, т.е. обновление слов при сохранении 
старой мелодии. В результате традиционный фольклор как бы при-
спосабливается к изменившимся условиям жизни. Таким образом, 
можно сделать вывод, что переосмысление текста песни – это один 
из факторов «осовременивания» традиционного фольклора.

Интересные музыкальные образцы (авыл көе) в интонацион-
ном плане нами выделены, такие как: «Зөя сулары», «Агымсу», 
«Сандугачым-былбылым», «Сәгать чылбыры», «Өй артында шо-
мыртым», «Әй, гүзәлем».

Авыл көйләре исполняются в вокальной трактовке, как прави-
ло, под гармонику (тальянку), тульскую гармонь, хромку, баян. 
Содержание текста носит часто лирический характер, в котором 
воспевается красота природы, родного края, тоска о годах юно-
сти. Исходя из собранного экспедиционного материала нами сде-
ланы выводы, что жанр авыл көе в исследуемом регионе также 
очень популярен и в инструментальной традиции.

Приведем пример инструментального наигрыша Авыл көе 
в исполнении на тульской гармони:

Авыл көе
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Авыл көе
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Агымсу
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В традиционном музыкальном быту они исполняются во вре-

мя уличных гуляний и праздничных застолий, часто в сопровож-
дении гармоники. Песни названных категорий объединяет ряд 
общих признаков. Они строфичны, основываются в большинстве 
своем на силлабическом 8-7-слоговом стихе, имеют равнопуль-
сирующий слогоритм, строгие и ясные пропорции (организова-
ны чаще всего в квадратную структуру), т.е. достаточно просты 
и однородны по музыкально-поэтическим характеристикам. Они 
представляют собой монолитное целое, узнаваемое и по интона-
ционному «словарю»1.

Сәгать чылбыры

1 Каюмова Э.Р. Татарская народно-песенная культура Нового времени: Про-
блемы традиционного мышления и жанровой атрибуции. Казань, 2005. С. 4.
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Стоит отметить довольно широкое бытование рекрутских 

песен (солдат озату җырлары). Проводы в солдаты в каждом 
татарском поселении отмечались по-разному. По памяти этнофо-
ров, безусловно, существовала традиция провожать солдата на 
красивой, наряженной тройке лошадей с повозкой, на которую 
в центр садился рекрут, а рядом садились его друзья и гармонист. 
Под тематические рекрутские песни в жанрах (авыл көе, лирик 
җырлар) провожали солдата до военкомата. Из обычаев этнофо-
ры помнят о том, что любимая девушка рекрута вышивала ему 
платок на память, а перед уходом из дома, мать рекрута препод-
носила ему круглый каравай (икмәк), от которого он должен был 
отломить кусочек и съесть. Оставшийся каравай мать рекрута 
хранила до его возвращения. Каравай являлся символом оберега 
удачной и легкой службы рекрута, а также залогом скорейшего  
возвращения домой.

Таң атканда
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Оча ком бураннары
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Необходимо отметить, что жанр такмака занимает одну из ве-

дущих позиций в рамках бытования среди этнофоров татарских 
поселений. Форма напевов обычно двухчастная: АВВ, ААВВ. 
Характерная особенность в том, что серединная каденция чаще 
построена на октавной, квинтовой ступени лада, основанная на 
мажорной пентатонике. По мнению этномузыколога Э.Р. Каюмо-
вой, такмаки и игровые песни в наследие эпохи Нового времени, 
мы имеем в виду не жанры в целом, возникшие на более ранних 
стадиях фольклорной традиции, а их позднестадиальные формы 
бытования в рамках традиционной музыкальной культуры, кото-
рые образуют единую жанрово-стилевую сферу. Обозначая нишу, 
которую занимают рассматриваемые виды песен в фольклорном 
пространстве, можно сказать, что это – область песенной лири-
ки, связанная с досуговым музицированием. Функционирование 
такмаков в татарской традиционной музыкальной культуре всегда 
было связано с коллективным трудом, встречей молодежи на по-
сиделках (кич утыру или аулак өй), и свадебным обрядом. Зна-
комство родителей жениха и невесты и непосредственно, свадь-
ба молодых никогда не происходила без инструментального со-
провождения и исполнения песен (гостевые напевы – мәҗлес 
җырлары), которые широко бытовали именно в жанре такмака. 
В принципе этнофоры всегда четко имеют представление о тра-
диции жанра – это равнопульсирующий ритм (8-7 слоговой раз-
мер стиха), достаточно легкий мотив шуточного характера. Так-
же по тематике жанр такмака очень разнообразен. Поэтический 
текст легко варьируется, содержит в себе юмор, сатиру, похвалу и 
хваставство. Что касается молодежных игр во время проведения 
аулак өй, или по другому кич утыру, то здесь свою значимую ак-
туальность приобретают уже больше хороводно-игровые напевы 
(түгәрәк уен җырлары). Эта особая разновидность напевов, кото-
рые связаны с круговой формой хоровода и исполняются во время 
хороводных игр. 
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Әрәм буласым килми
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Ай, ли Гөлмарфуга
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Поэтическая тематика хороводно-игровых напевов (түгәрәк 

уен җырлары) чаще всего была посвящена любовной тематике, 
отражала советскую действительность (реалии колхозной жиз-
ни и тяжелый труд передовиков), обыгрывала ситуацию выбора 
пары, как правило, сопровождающейся диалогом юноши и де-
вушки. Также в поэтическом тексте хороводно-игровых напевов 
всегда присутствовал положительный (восхваляется красота, ма-
стерство, трудолюбие) или отрицательный (осуждаются плохие 
поступки, пороки, лень) оценочный момент. В ходе игрового об-
щения молодежи формировались эстетические ценности, мораль-
ные устои, нормы поведения и пропагандировался статус семьи.

Одной из интереснейших разделов музыкального фольклора 
татар Стерлибашево представляет собой инструментальная тра-
диция в её жанровом многообразии. По результатам фольклорной 
экспедиции в данном районе нам удалось зафиксировать довольно 
большое количество наигрышей в жанрах авыл көе, урам көе, бию 
көе в исполнении на тальянке, саратовской гармонике, хромке, 
баяне (модели «пятирядка», Рубин-5, 6), курае, кубызе. На сегод-
няшний день, в татарских поселениях Стерлибашевского райо-
на сохранился именно данный состав инструментария, который 
определяет характерные особенности сложившихся традиций, 
касающиеся исполнительского стиля, жанрового контекста ис-
следуемого региона.

В принципе, существует несколько типов «тальянок». В татар-
ских поселениях Стерлибашевского района распространена таль-
янка, имеющая в правой клавиатуре 10–12 клавишей и в левой 
один басовый клапан с соответствующим аккордом, настроенным 
на Т и D. Также отметим тот факт, что в разные времена в татар-
ском народе имелись в обиходе самые различные по конструкции 
гармони: саратовские гармони с колокольчиками, двухрядки рус-
ского строя, двухрядки «хромки», однорядки русского строя и т.д. 

Необходимо отметить, что главной находкой наших полевых 
исследований в Стерлибашевском районе является инструмен-
тальный плясовой наигрыш «Чабата» и «Хәйбулла бию көе», 
который выделяется с точки зрения интересной ритмической и 



Милли-мәдәни мирасыбыз: Башкортстан татарлары. Стәрлебаш230
интонационной фабулой, а также является самым популярным 
жанром, характеризующий исследуемый регион. Приведем при-
мер плясового наигрыша (бию көе) «Чабата» в двух вариантах. 
Первый из них пример исполнения на тульской гармони:

Чабата

Второй вариант бию көе «Чабата» нам исполнил на тальянке 
Каримов Рифат Миннигараевич, 1951 г.р. из д. Янгурча Стерли-
башевского района РБ:
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Чабата

Хәйбулла бию көе

В ходе полевых исследований нами зафиксировано не-
сколько инструментальных наигрышей («Сарман», «Бию көе», 
«Талы- талы») на кубызе в исполнении Исмагилова Хисамет-
дина Шарафутдиновича, 1953 г.р. (д. Турмаево); Губайдуллина 
Раиса Мазитовича, 1949 г.р. (д. Яшерган Стерлибашевского рай-
она). В д. Янгурча мы познакомились с мастером Фахриевым 
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 Ягъфаром Разяповичем, 1952 г., который объяснил нам техноло-
гию изготовления кубыза, но сейчас уже в большом количестве 
инструмент не изготавливает. Кубыз – это подковообразная метал-
лическая дуга с продольным стальным вибратором. Этот вид ин-
струмента является самым распространенным среди разных наро-
дов Европы и Азии: у русских он называется варган или зубанка, 
у якутов-хомус, у молдаван – дрымба, у чувашей – кобас. Будучи 
слабозвучным инструментом, кубыз вполне отвечал установкам 
тайного музицирования. Простота приемов игры способствова-
ла чрезвычайной распространенности в народе главным образом 
среди женщин и детей. Этнофоры д. Янгурча Стерлибашевского 
района дают сведения о том, что в их поселении существовал ан-
самбль (кубызчылар ансамбле), который распался в виду отсут-
ствия и потери инструментов. А молодое поколение считает, что 
игра на кубызе уже не актуальна на сегодняшний день. Этнофоры, 
которые умели играть на скрипке и мандолине уже нет в живых. 
Безусловно, жители татарских поселений их помнят, но их пол-
ные данные дать не смогли. Кто-то помнит имя, а некоторые толь-
ко указывали фамилию исполнителей. Также в ходе полевых ис-
следований нами зафиксированы инструментальные наигрыши на 
курае в исполнении Галиева Рустема Тимербулатовича, 1967 г.р. 
из с. Стерлибашево.

В заключении отметим, что несмотря, на сложные этнокультур-
ные процессы, и близкое взаимодействие различных этнографиче-
ских групп и народов – татары, проживающие на территории Стер-
либашевского района Республики Башкортостан смогли сохранить 
свою национальную идентичность, вековые традиции, духовную 
культуру и мировоззрение. Безусловно, основой для формирования 
традиционной культуры Стерлибашево был тюркский пласт. Что 
касается музыкального фольклора в аспекте развития и бытования 
разных жанров песенной и инструментальной культуры, а также 
семейно-обрядового комплекса, то, безусловно, прослеживается 
огромное влияние казанских татар, проявившееся как в некоторых 
особенностях материальной, так и духовной культуры.



ТКАЧЕСТВО И ПУХОВЯЗАНИЕ  
У ТАТАР СТЕРЛИБАШЕВСКОГО РАЙОНА 

БАШКОРТОСТАНА

Людмила Шкляева

Декоративно-прикладное творчество татар Стерлибашевского 
района Башкортостана охватывает традиционные виды мужских и 
женских домашних занятий и ремесел. Они развивались неравно-
мерно, в определенные этапы времени наблюдались периоды спа-
да и подъема. В первой четверти XX века началось угасание во-
йлоковаляния и шитья народных костюмов. В 1950 –1960-х годах 
нивелировалось национальное своеобразие в вышивке, т.к. многие 
мастерицы стали подражать образцам рукоделия из популярных 
журналов для женщин. При этом повсеместно распространились 
такие швы, как болгарский крестик и гладь. Бытующая по сей день 
лоскутная мозаика, утрачивает локальные особенности в связи с 
тем, что мастерицы стали часто воспроизводить типовые образцы 
из общедоступных средств массовой информации. В отличие от 
описанных выше процессов, секреты ткачества и пуховязания до 
конца XX века передавались непосредственно от мастера к учени-
ку и поэтому продолжали развиваться в русле самобытных тради-
ций татарского декоративного искусства. Указанные виды женско-
го домашнего рукоделия выполнялись с соблюдением националь-
ных стилевых особенностей – общих для всех  этнографических 
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групп татар. О характере преемственности можно судить по от-
дельным, созданным на высоком уровне мастерства, образцам 
прикладного творчества конца XIX – начала XX века. 

Часть таких произведений составляет коллекции местных му-
зеев, сформированных благодаря дарениям жителей. Музеи были 
организованы на базе школ (с. Амирово, с. Бакеево, с. Турмаево, 
с. Тятер-Арасланово, с. Халикеево, с. Янгурча), библиотек (с. Бу-
зат, с. Карагуш), клуба (д. Учуган-Асаново) и бывшего колхозного 
дома (с. Айдарали). Представленные экспонаты в основном дати-
руются периодом с 1870-х по 1960-е годы. К более ранним экзем-
плярам относятся рукописи, созданные в XVIII веке. Респонденты 
объясняют их наличие открытием медресе в селе Стерлибашево 
в 1720 году1. Деятельность учебного заведения была успешной, 
приобрела популярность и принесла краю известность. Сюда ста-
ли переселяться представители купеческого сословия из Сеитова 
посада (Оренбургская область), выкупавшие земли у башкир. Так, 
в 1739 г. Арслан Бикметов, оренбургский купец-татарин, приобрел 
обширный участок, на котором обосновался со своим родом. На 
данной территории постепенно обустроилась деревня, названная 
Арасланово, в честь первого поселенца (ныне Тятер-Арасланово)2. 
С XVIII столетия ведут историю многие татарские деревни этого 
района, которые изучались в ходе данной экспедиции3. 

Исследования выявили, что наибольшее развитие среди жен-
ских видов домашних занятий здесь получило ткачество и пухо-
вязание, уходящие своими истоками в далекое прошлое кочевой 
тюркской культуры. 

Тканые изделия, обнаруженные в ходе экспедиции, были 
сгруп пированы нами следующим образом. Самую большую груп-
пу, по количеству сохранившихся образцов составили безворсо-

1 ПМА 1 – Полевые материалы автора. Экспедиция в Стерлибашевский 
район республики Башкортостан. Июнь 2017 г. (информант З.Л. Зайнуллин).

2 ПМА 2 – Полевые материалы автора. Экспедиция в Стерлибашевский 
район республики Башкортостан. Июнь 2017 г. (информант Р.Х. Арсланов).

3 Махмудов М.Г. Стерлибаш, горжусь твоей судьбою! История Стерли-
башевского района. Уфа: Белая Река, 2000. С. 12.
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вые ковры (паласы), затем следует группа изделий, предназначен-
ных для украшения интерьера – многоцветные узорные предметы 
быта, включающие браные полотенца; третью и самую малочис-
ленную группу составили тканые элементы традиционного костю-
ма, представленные мужскими и детскими конопляными штанами.

Домотканые полотенца по обычаю использовались на праздни-
ках и в обрядах, до сих пор бытующих у татар Стерлибашевского 
района Башкортостана. Так, во время сватовства невеста препод-
носила в дар родителям жениха сотканное ею полотенце «сөлге 
котлау» (полотенце-поздравление). Это означало, что она соглас-
на стать женой их сына. Изделие вывешивалось в доме будуще-
го мужа на самом видном месте. После свадьбы оно хранилось у 
родителей супруга, передаривать это «сөлге» запрещалось. Гости 
 семьи от момента сговора и до самой свадьбы булавками прикреп-
ляли к полотенцу деньги. Во время свадебного торжества в сопро-
вождении родни и гостей молодая жена шла с ведрами и коромыс-
лом, обернутым браным полотенцем, на родник. По обычаю воду 
«покупали» у ближайших к роднику соседей, которым мама мужа 
за право брать воду «платила», отдавая либо платок, либо полотен-
це. Молодой жене она дарила фартук, в знак того, что она стано-
вится хозяйкой и та, надев его, танцевала, завершая церемонию1.

 В музее деревни Карагуш демонстрируется браное полотенце 
из конопляных нитей. Коноплю в деревне выращивали до начала 
Великой Отечественной войны (1941 г.). Судя по колористическо-
му решению в преобладающем красном цвете, изделие относится 
к периоду XIX века, в отличие от красно-белых узорных поло-
тенец первой половины XX века. В композиции декора крупные 
ромбообразные формы соединены между собой углами по прин-
ципу вертикальной зеркальной симметрии. Такой же орнамент 
встречается на тканых полотенцах у казанских татар2. 

1 ПМА 4 – Полевые материалы автора. Экспедиция в Стерлибашевский 
район республики Башкортостан. Июнь 2017 г. (информант Ф.А. Багаутдинов).

2 Сафина Ф.Ш. Ткачество татар Поволжья и Урала, Казань: Фэн. 1996. 
С. 96, 143.
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Другой разновидностью устойчивого оформления браных 

полотенец, сотканных местными мастерицами прошлого, явля-
ются выборные и настильные узоры сетчатого орнамента. Фраг-
менты на концах изделий часто декорировались меандрами раз-
ных цветов. В следующем случае композиция составлялась из 
Х-образных форм, чередующихся с крупными ромбами, внутри 
которых располагались четыре маленьких ромбовидных фигуры, 
их называли «йөзек кашы» (камешек перстня). Похожим декором 
оформлены браные полотенца из коллекции мечети села Айда-
рали. Образец полотенца с подобным орнаментом зафиксирован 
Ф.Ш. Сафиной в с. Такталачук Актанышского района1, что сви-
детельствует об общих стилевых особенностях декора тканых из-
делий у казанских и стерлибашевских татар.

В татарских деревнях Стерлибашевского района сохрани-
лись образцы пестряди в полоску и в клетку, которую ткали, за-
кладывая по счету разноцветные нити, чередующиеся как по 
основе, так и по утку. Из этого материала шились различные 
бытовые предметы. Наряду с ним в браной (выборной) технике 
изготавливалcя полихромный узорный текстиль, используемый 
для шитья скатертей, полотенец и других изделий, в том числе 
тех, которыми оформлялся интерьер. Под потолком по периметру 
стен развешивалось «кашага» (короткая занавеска по периметру 
комнаты). «Чаршау» (занавес) отделял мужскую половину жили-
ща от женской. Убранство помещения дополнялось красочными 
паласами и дорожками, которыми застилались полы. Льняные 
традиционно полосатые дорожки-половики из текстильных ло-
скутков массово ткали до середины XX века. Этим занимались 
женщины в каждой семье, впоследствии их число значительно со-
кратилось. До настоящего времени сохранились имена искусных 
мастериц. Одна из них Рауза Шарипова проживает в деревне Ка-
рагуш2. Мастерица использовала технику изготовления дорожек, 

1 Сафина Ф.Ш. Ткачество татар Поволжья и Урала, Казань: Фэн. 1996. 
С. 156.

2 ПМА 5 – Полевые материалы автора. Экспедиция в Стерлибашевский 
район республики Башкортостан. Июнь 2017 г. (информант Р. Ф. Туктаров).
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близкую к ткачеству пестряди. В ее исполнении цветные попереч-
ные полосы чередовались в определенном ритме: фиолетовый, бе-
лый, черный, розовый и охристый. 

Интерьер многих жилищ во всех шестнадцати исследуемых 
населенных пунктах, до сих пор включает домотканые безворсо-
вые ковры из овечьей шерсти (средний размер 340×160). До сере-
дины XX века подобные изделия, которые специалисты называют 
паласами, часто встречались и в домах казанских татар1. Название 
и облик этих двусторонних тканых ковров, с отдельно изготов-
ленной узорной каймой, совпадает со стилевыми особенностями 
паласов у татар Стерлибашевского района Башкортостана.

Местные мастерицы плотно заполняли основное поле изде-
лий либо цветочно-растительным, либо геометрическим орна-
ментом. Наряду с другими обязательными предметами быта, они 
изготавливали паласы для «бирнә» (приданого)2, которыми после 
свадьбы молодая жена украшала гостевую комнату. Безворсовыми 
ткаными коврами застилались «сәке» (нары), стоящие в жилище. 
Во время праздников ими декорировались телеги или сани, в со-
ответствии со временем года3. Кроме того паласы делали для про-
дажи. Большой рынок сбыта находился в Оренбургской области4. 

Паласы производились по определенной технологии, сходной 
не только у всех групп татар, но и у всех тюркских народов5. Так, 

1 Сафина Ф.Ш. Ткачество татар Поволжья и Урала, Казань: Фэн. 1996. 
С. 174; Валеева-Сулейманова Г.Ф. Ковроделие // Татарская энциклопедия. 
Т. 3. Казань: Идел-Пресс, 2006. С. 338.

2 ПМА 6 – Полевые материалы автора. Экспедиция в Стерлибашевский 
район республики Башкортостан. Июнь 2017 г. (информант М.Ф. Тукбаева).

3 ПМА 7 – Полевые материалы автора. Экспедиция в Стерлибашевский 
район республики Башкортостан. Июнь 2017 г. (информант Э.А. Каримова).

4 Шкляева Л.М. Декоративно-прикладное искусство, промыслы и ремес-
ла татар Оренбургской области // Из сокровищницы научных экспедиций. 
Национально-культурное наследие. Татары Оренбургской области. Казань, 
2016. С. 279.

5 Дайрабаева А.А. Безворсовые цельные ковры казахов степной зоны За-
падной Сибири второй половины XX века (к проблеме сохранности ремес-
ленной традиции) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. Т. 15. № 3. 
2016. С. 150.
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одно ковровое изделие часто ткали на разных станках несколько 
женщин из одной семьи, а затем сшивали его из нескольких по-
лос. Перед тем, как непосредственно приступить к изготовлению 
паласа, мастерицы обрабатывали состриженную осенью овечью 
шерсть, которую сортировали и пряли (вручную на подвесном ве-
ретене). Затем волокна окрашивались с помощью природных кра-
сителей. По словам респондентов, умельцы получали оранжевый 
цвет из ивовой коры и корня конского щавеля, зеленый – из кор-
ней и листьев крапивы, смешанных с березовыми листьями, чер-
ный цвет шерсти выравнивали при помощи шишек дуба, добавляя 
в раствор немного ржавчины1. В конце XIX – начале XX  века ста-
ли применять химические красители. 

В отдельных татарских селениях Стерлибашевского района 
ткачество безворсовых домотканых ковров продолжалось до на-
чала XXI века. Так было в селе Халикеево, где, при изготовлении 
паласов традиционно использовалась закладная техника с полот-
няным переплетением нитей. Изделия декорировались геометри-
ческими орнаментом, выделяющимся на черном фоне основного 
поля. Контрастный полихромный декор изделий имел локальные 
стилевые особенности. Рассматривая узорную отделку, следу-
ет отметить ощутимое воздействие традиционного творчества 
миякинских мастериц, что объясняется тесными родственными 
связями межу жителями районов. Так, Мафтуха Мугаттарова 
(1939 г.р.) – уроженка Миякинского района, в связи с замуже-
ством переехавшая в Халикеево, продолжала украшать паласы 
известными ей с детства «миякинскими розами». Последнее из-
делие она изготовила в 2007 году2.

По свидетельству респондентов, сетчатый орнамент из розовых 
цветов когда-то являлся локальной стилевой особенностью миякин-

1 ПМА 8 – Полевые материалы автора. Экспедиция в Стерлибашевский 
район республики Башкортостан. Июнь 2017 г. (информант Н.Н. Шай-
марданова).

2 ПМА 9 – Полевые материалы автора. Экспедиция в Стерлибашев-
ский район республики Башкортостан. Июнь 2017 г. (информант Р.Р. Бага-
утдинова).
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ских паласов, но затем получил широкое распространение во всем 
Стерлибашевском районе. Так, Зульфира Габдрахманова (1935 г.р.), 
проживающая в Учуган-Асаново и занимающаяся ткачеством до 
1970-х годов, оформила палас желтыми и розовыми четырехлепест-
ковыми розами, разместив их на черном основном поле изделия. 
Зеленые листья, обрамляющие цветы и оранжевый ступенчатый 
бордюр по периметру края, придают паласу яркий жизнерадостный 
вид. В отделке другого ковра мастерица использовала ромбовидные 
формы, розового, малинового, белого и серого цветов. 

В отделке паласов из экспозиции музея с. Айдарали, распро-
странен мотив розы, встречаются образы ромашек, трилистников 
и многолепестковых розеток. Условные изображения цветов даны 
на черном фоне основного поля.

Мастерица из с. Стерлибашево Закия Шамуратова (1918 г.р.) 
ткала паласы до 1960-х годов1. В декоре применяла два типа тра-
диционной отделки, один из них – розы, характерные для Мия-
кинского района, т. к. до замужества проживала там. На поле 
изделия закладным способом изображались однотипные формы 
этих растений с листочками и бутонами. По периметру паласа вы-
тканы половинки вертикальных ромбов со ступенчатыми краями. 
Во втором случае мастерица украсила ковер геометрическими 
мотивами орнамента. Устойчивыми элементами этой композиции 
стала диагональная крестообразная форма, часто встречающаяся 
также у удмуртских ткачих. Крестообразный орнамент, широко 
распространенный в декоративном искусстве многих народов, из-
вестен со времен первобытных людей. Вероятно, прообразом для 
первых изображений послужили палочки для разжигания огня.

Мастерица Сагура Юсупова (1929 г.р.) из села Айдарали ткала 
до 1990 -х годов2, оформляя края черного паласа по периметру 
волнообразной двойной линией зеленого и розового цветов 
в сочетании с трилистниками, которые через один ритмично 

1 ПМА 10 – Полевые материалы автора. Экспедиция в Стерлибашевский 
район республики Башкортостан. Июнь 2017 г. (информант З.М. Гараева).

2 ПМА 11 – Полевые материалы автора. Экспедиция в Стерлибашевский 
район республики Башкортостан. Июнь 2017 г. (информант И.У. Юсупов).
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 устремлены либо вверх, либо вниз. Основное поле она заполнила 
разных размеров розовыми многолепестковыми ромашками. Дру-
гой ковер ее работы коричнево-бордового цвета оформлен геоме-
трическим орнаментом, также встречающимся в декоре тканых 
изделий финно-угорских народов.

В Карагуше занимались домашним ткачеством безворсовых 
паласов до 1995 года1. Поле изделий окрашивалось в черный 
цвет и оформлялось растительным орнаментом, в композицию 
которого входили букеты из трех цветочных розеток, окружен-
ных зелеными листьями. В селении был распространен еще один 
узор – «йолдыз», именно его предпочитала использовать в декоре 
своих тканых изделий Магинур Тукбаева (1952 г. р.). На черном 
фоне ковра отчетливо выделяются яркие оранжевые и розовые 
звезды (у северных удмуртов такой орнамент называют «бегущее 
солнце»2). Сходный орнамент встречается в декоре паласов татар 
д. Новая Мочалеевка Самарской области3.

Крупные закладные узоры, изначально (по мнению Ф.Ш. Са-
финой4) были характерны для татар-мишарей, среди которых они 
получили распространение благодаря распространению безвор-
совых среднеазиатских ковров. Основными элементами орнамен-
та стали ромбы со ступенчатыми краями, а также их фрагменты, 
окрашенные ритмически меняющимися цветами: розовым, голу-
бым и белым. 

1 ПМА 12 – Полевые материалы автора. Экспедиция в Стерлибашевский 
район республики Башкортостан. Июнь 2017 г. (информант Г.Ф. Фахрутдинова).

2 Шкляева Л.М. От колыбели до крыльев мельницы. Искусство резь-
бы по дереву чепецких татар XX–XXI веков // Из сокровищницы научных 
экспедиций. Национально-культурное наследие. Татары Удмуртии. Казань, 
2013. С. 216.

3 Шкляева Л.М. Особенности народного декоративно-прикладного ис-
кусства татар Самарской области // Из сокровищницы научных экспедиций. 
Национально-культурное наследие. Татары Самарской области. Казань, 
2015. С. 234.

4 Сафина Ф.Ш. Ткачество татар Поволжья и Урала, Казань: Фэн. 1996. 
С. 64.
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Таким образом, анализ собранных в экспедиции данных по-

зволяет сделать вывод, что развитое на высоком уровне домашнее 
ткачество у мастериц-татарок Стерлибашевского района Башкор-
тостана является сходным с ткачеством казанских, самарских и 
оренбургских татар по технологии и материалу изготовления, а 
также по стилевым особенностям самобытного декора. Искусно 
выполненные изделия привлекают выверенной веками компо-
зицией орнамента. Устойчиво применяемый мотив образа розы 
в сетчатой композиции был заимствован у татар Миякинского 
района. Отдельные элементы геометрического орнамента сходны 
с формами финно-угорской декоративной системы. Полихромное 
колористическое решение паласов у татар Стерлибашевского рай-
она, включающее сочетание контрастных цветов на черном поле 
основы, оформленном плотно расположенным узором, формиро-
валось под влиянием канонов декоративного искусства татарского 
народа и его предков. 

ПУХОВЯЗАНИЕ

История пуховязания у татар, проживающих в Башкортоста-
не, своими истоками уходит в общетюркский пласт культуры, 
связанный с периодом освоения Оренбургского края татарами 
из Среднего Поволжья. Переселенцы сохранили определяющие 
этнографические черты, в том числе традиционные ремесла1. На 
новых местах обитания среди домашних женских занятий широ-
ко распространялось вязание из козьего пуха, которое обогати-
лось за счет использования техник кружевоплетения, известного 
казанским татарам с XVI в.2 Пуховязание привлекало внимание 
российского географа и историка П.И. Рычкова, посетившего 
Оренбургский край в числе научной экспедиции. Ученый на-

1 Халиков Н.А., Мухаметшин К.Г. К истории формирования оренбург-
ских татар // Всесоюзная сессия по итогам полевых этнографических и ан-
тропологических исследований 1984–1985 гг.: Тезисы докладов. Йошкар-
Ола, 1986. С. 102–103.

2 Воробьёв Н.И., Бусыгин Е.П. Художественные промыслы Татарии в про-
шлом и настоящем. Казань: Гос. музей Татар. АССР, 1957. 42 с.: 17 л. ил.
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писал статью «Опыт о козьей шерсти», в которой предложил 
распро странить опыт казахских, киргизских и татарских масте-
риц  платков1.

Секреты мастерства пуховязания накапливались и усовер-
шенствовались веками. По мнению современных исследователей, 
вязание из козьего пуха изначально появилось у тюркских и мон-
гольских народов, в далеком прошлом кочующих в суровых клима-
тических условиях холодных степей. Переехавшие в Оренбуржье 
средневолжские татары перенимали у местного населения обычай 
носить зимой предохраняющие от пронизывающего ледяного ветра 
вязаные теплые платки и шали. Можно предположить, что масте-
рицы-татарки, владеющие секретами кружевоплетения, научились 
сочетать приемы данной техники при изготовлении изделий из 
тончайшего белого козьего пуха. Технология совершенствовалась 
поколениями, пока не обрела уже известные ныне характеристики.

Жены купцов-татар, переселявшихся с семьями в XVIII и 
XIX веках из Оренбургской области на территорию нынешнего 
Стерлибашевского района, продолжали заниматься вязанием из 
козьего пуха и разведением пуховых коз. Сопоставляя техники 
вязания и их названия у современных оренбургских и стерлиба-
шевских татар, следует отметить, что есть узоры, совпадающие 
как по приемам исполнения, так и по названию, к ним относятся: 
«елан» (змейка), «мәче аягы» (кошачья лапка), «багана» (столби-
ки) и «шакмак» (квадрат), что свидетельствует о преемственности 
эстетических канонов. Другие орнаменты сходны по виду, но от-
личаются по названию, на которые повлияли местные особенно-
сти жизнеустройства. Так, узор в виде ряда треугольников назы-
вается в Стрелибашеском районе «тау юлы» (горная дорога), а от-
дельный его элемент – «тау» (гора). В Оренбуржье тот же рисунок 
вязания именуется «чүмәлә» (копна) или «өчпочмак» (треуголь-
ник). Это явление объясняется тем, что при переезде у стерлиба-
шевских татар сменился окружающий их природный ландшафт, 

1 Рычков П.И. Топография Оренбургская П.И. Рычкова. 2. Т. Репр. изд. 
1762 г. Оренбург: Ин-т степи УрО РАН, 2010. 624+253 с. : ил.
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привычные степи уступили место предгорьям Урала. Население 
адаптировалось к новым условиям проживания, фиксируя опыт. 
Это подтверждается местной поговоркой: «Гора три дня стонет, 
предчувствуя сильный буран». Как следствие постепенно возник-
ли новые визуальные образы, которые нашли отражение в народ-
ном творчестве. Сходное явление наблюдается и в названии узора 
«кәрәз» (соты), связанном с пчеловодством – распространенном 
видом деятельности у татар в Башкортостане. В Оренбургской об-
ласти, где пасеки гораздо менее распространены, такой орнамент 
называют «тычкан борчагы» (мышиный горошек). 

Узоры «кавышмаган мәхәббәт» (несостоявшаяся любовь) и 
«чылбыр» (цепочка) характерны только для Стерлибашевского 
района. Возникновение техники узора и название «несостоявша-
яся любовь» связаны с народной песней:

Кавышмаган мәхәббәт
Кавышмаган мәхәббәт
Шәлемнең читләрендә.
Айлак өйле кулалмашлар
Әле дә исләремдә.

(по словам респондента Наили Рысаевой,  
с. Тятер-Арасланово) 

Так напевала одна молодая женщина, когда вязала шаль, вспо-
миная своего друга, с которым часто встречалась глазами на дере-
венских посиделках в юности. Но судьба развела их, она вышла 
замуж за другого парня. Мысли ее были далеко, а руки проворно 
работали спицами и сам собой получился узор, названный под-
ругами «несостоявшаяся любовь». 

В конце XIX века оренбургские пуховые платки приобрели 
мировую известность. Поэтому, не уступающие им в качестве из-
делия пуховязальщиц татарских деревень Башкортостана, стали 
продавать под маркой «оренбургские». Как правило, по заранее 
установленной цене они заказывались скупщиками, которые рас-
пределяли их по ярмаркам Санкт-Петербурга, Нижнего Новгоро-
да, Москвы и Казани.
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Данный промысел является процветающим и ведущим для 

женского населения сел Бакеево, Бузат, Карагуш, Куганакбаш, 
Тур маево, Тятер-Арасланово, Учуган-Асаново, Халикеево, Ян-
гурча и Яшерганово. 

В некоторых частных хозяйствах этих селений держат серых 
и белых пуховых коз, в прошлом их разведение носило массовый 
характер. При правильном уходе за животными, с сентября по но-
ябрь с каждой козы начесывают упругие и эластичные волокна 
длиной 4–6 см, обладающие очень слабой теплопроводностью. 
Изделия из такого пуха получаются легкими, мягкими и теплыми. 

При советской власти в 1930-е годы Стерлибашевском районе 
организовывались пуховязальные кооперативы, часто открываю-
щие курсы по обучению основам ажурной вязки. В 1960-е годы 
на базе комбинатов бытового обслуживания работали многочис-
ленные артели. Предприятия закупали пуховязальные станки, на 
которых сотрудницы изготавливали однородную середину плат-
ка. Надомницы вручную исполняли широкую узорную кайму. По 
свидетельству респондентов, их привлекала надомная форма про-
изводства, как наиболее удобная, так как позволяла не отрываться 
от ведения домашнего хозяйства и воспитания детей. 

Наряду с этим многие потомственные мастерицы работа-
ли традиционным способом, выполняя вручную все действия 
от стрижки коз до вязания шалей, считая этот процесс гораздо 
лучшим по надежности и качеству. Так было в с. Халикеево, где 
всплеск пуховязания связан с событиями времен Гражданской 
вой ны. Тогда многие жители бежали от разорения в Среднюю 
Азию. Оставшиеся в селе женщины по обычаю продолжали вя-
зать изделия из козьего пуха и пересылали их поселившимся в Уз-
бекистане родственникам для сбыта. Те в свою очередь меняли 
шали и платки на хлопковые ткани, которые производились в их 
районах. Так происходил натуральный обмен, поддерживаемый 
до конца 1980-х годов. Из полученного хлопка халикеевские хо-
зяйки готовили «бирнә» (приданое) своим дочерям – шили по-
стельное белье, одежду, наряду с этим вязали изделия из пуха (на-
пример, перчатки для жениха и невесты). Секреты пуховязания 
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передавались в семье по женской линии, навыки прививались с 
раннего возраста. Так Земфира Садыкова (1970 г.р.) училась вя-
зать с пяти лет, она овладела умениями практической обработки 
шерсти от стрижки коз, вычесывания и прядения нитей до таких 
традиционных в деревне техник вязания как: «елан» (змейка), 
«багана» (столбик), «кәрәз» (соты), «яулык» (платочная). Такими 
же приемами вязания владеет Зубарзят Галиева (1955 г.р.), потом-
ственная мастерица, в семье которой вязали и мама, и бабушка, и 
прабабушка. Женщины, переехавшие в Халикеево из других мест 
проживания, также приобщались к домашнему ремеслу. Напри-
мер, Ирина Мугаттарова (1977 г.р.) вяжет с тех пор, как вышла за-
муж, ее наставницей стала сестра мужа. Работа И. Мугаттаровой 
отличается творческим подходом: в декоре одного платка волно-
образно чередуются серый и белый цвета, в отличие от однотон-
ных изделий односельчанок. 

Мастерица Гульнара Фахрутдинова (1976 г.р.) из села Кара-
гуш помнит песню, которую ей в раннем детстве пела бабушка, 
обучая ее вязанию. 

Әй кәҗәкәй, кәҗәкәй, Ой, козочка, козочка
Койрыгың бәләкәй. Хвостик очень маленький
Сөт бирәсең, ит бирәсең, Ты даешь молоко, ты даешь мясо,
Мамык шәл дә бирәсең. Ты даешь и пуховую шаль.

Девочка освоила мастерство к 8–9 классу, вязала большие из-
делия, готовые к продаже. Сейчас, став взрослой она часто на-
певает бабушкину песню, разматывая «чыгыр» (пряжу в клубке). 
Ее односельчанка – Гульзамина Туктарова (1946 г.р.) также зани-
мается пуховязанием, используя традиционные узоры: «тәрәзә» 
(окошки), «кәрәз» (соты), «кабырга» (ребро), «багана» (столбик), 
«елан» (змейка), которые издавна входили в композицию декора, 
украшающего пуховые платки и шали Стерлибашевского района 
Башкортостана. 

Традиционное пуховязание также получило распространение 
в с. Бузат, где в настоящее время много искусных умелиц. Танзи-
лю Ганиеву (1963 г.р.) мама и бабушка учили пуховязанию с 7 лет.  
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В свою очередь она передала освоенные секреты мастерства 
своим дочерям Гульназ и Гульфие. Т. Ганиева рассказала о сле-
дующих технологических этапах процесса, соблюдаемых в селе: 
сначала у козы вычесывают пух специальным гребнем «кәҗә 
тарагы», который затем стирают и начесывают на специальном 
приспособлении в виде деревянного полого треугольника с метал-
лическим гребнем в навершии – «ая». Готовую пряжу прядут на 
веретене и вручную, скатывая две нити между ладонями, проч-
но соединяют пуховую нить с простой льняной или хлопковой – 
«кәләбә». Вяжут на спицах такие традиционные в деревне узоры 
как «мәче аягы» (кошачья лапка), «шакмак» (квадрат), «буш күз» 
(воздушная петля), «кош аягы» (птичья лапка), «кәрәз» (соты). 
В семье Нурии Ганиевой (1960 г.р.) по женской линии передавали 
способ вязания узора «чылбыр» (цепочка). Готовые пуховые изде-
лия бузатских пуховязальщиц чаще всего увозились скупщиками 
в  Узбекистан, Казахстан и Стерлитамак. 

В д. Учуган-Асаново основным каналом сбыта служил Узбе-
кистан. В данной деревне пуховязание является традиционным 
женским занятием: вязали прабабушки, бабушки и мамы, которые 
передавая своим дочерям секреты мастерства, говорили заветные 
слова: «Вяжи от души! И с шалью вместе твое доброе отношение 
к людям дойдет и к тебе вернется»! Так наставляла свою дочь 
и мама Лиры Сабитовой (1971 г.р.), обучая ее вязать традицион-
ные для деревни узоры: Рая борчагы» (Раин горошек), «кабырга» 
(ребро), «койма» (забор), «тәрәзә» (окошко), «чыршы»(елочка), 
«шакмак» (квадрат). Л. Сабитова создает авторские композиции, 
сочетая различные техники вязания. Также умело интерпретирует 
традиционную отделку Гульнара Гайнуллина (1976 г.р.), декори-
руя изделия, связанные, как и у всех, из пуха собственных коз.

В отличие от этого в с. Яшерганово пуховязальщицы исполь-
зуют для работы привозное сырье, которое в основном достав-
ляется из Волгограда. Традиционный промысел охватывает по 
женской линии многие семьи. Мадину Хасанову (1956 г.р.) часто 
органично сочетающую в одном изделии не менее трех узоров, 
к вязанию с пяти лет приобщали и мама, и бабушка. 
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Так же, как яшергановские мастерицы, женщины с. Куга-

накбашево покупают шерсть для вязания и применяют сходный 
декор отделки пуховой продукции. Фания Сабитова (1951 г.р.) 
предпочитает оформлять свои изделия, повторяя любимые узо-
ры матери Миннерайхан Муратовой (1925 г.р.): «елан» (змей-
ка), «йөзек кашы» (камешек кольца), «каз теше» (гусиные 
зубки) и «багана» (столбик). «Камешком кольца», немного из-
менив композицию узора, украшает платки Гулямза Яминова 
(1961 г.р.). Шали Анвары Милюковой (1945 г.р.) оформлены та-
кими вязаными рисунками, как: «тау юллары» (горная дорога),  
«кабырга» (ребро) и «кавышмаган мәхәббәт» (несостоявшаяся 
любовь). 

В с. Стерлибашево много умелых мастериц, среди них вы-
деляются Сария Галимова (1953 г.р.), Сария Рысаева (1951 г.р.), 
Зульфира Рысаева (1948 г.р.) и Минзиля Халитова (1950 г.р.), ра-
боты которых славятся искусной техникой и творческим подхо-
дом. Назия Насиубуллина (1948 г.р.), освоила техники исполнения 
узоров «ядәч» (V-образная куриная косточка) и «тау» (гора) и др., 
которые она выучилась вязать благодаря супруге брата, занимаясь 
с нею вязальным делом на спицах с 8-ми лет. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 
вязание из козьего пуха в татарских деревнях Башкортостана яв-
лялось и продолжает быть промыслом. Изделия сохранили сти-
левые особенности благодаря устойчивой преемственности в со-
блюдении традиций при смене мест обитания. Многие женщины, 
выходцы из Оренбургской области, переехавшие на новое место-
жительство в Башкортостан, продолжали заниматься привычным 
для них пуховязанием. Следующие поколения мастериц развива-
ли и усовершенствовали данный вид художественного ремесла, 
так же как изготовление тканых изделий.

В ткачестве и пуховязании сохранилось использование тра-
диционных материалов (овечья шерсть и козий пух), техник, со-
впадающих со средствами и приемами казанских и оренбургских 
мастериц-татарок. Сходство наблюдается в применении устойчи-
вых элементов орнаментальной отделки, постепенно утратившей 
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сакральное значение, оставаясь для большинства пользователей 
визуальной формой благопожелания. 

Кроме ткачества и пуховязания остальные виды женских до-
машних занятий, составляющих область традиционного декора-
тивно-прикладного творчества мастериц-татарок, исчезают. Вы-
шивка имеет единичное бытование. Современное искусство ко-
стюма, представленное вариациями сценических или эстрадных 
образцов, в псевдо-национальном стиле, утратило локальные эт-
нографические особенности. Лоскутная мозаика обрела все при-
знаки унифицированного «пэчворка», лишь в колористическом 
решении изделий ощущаются отголоски традиционных эстетиче-
ских предпочтений. 

Следует отметить, что самобытное ткачество, широко рас-
пространенное до 1970-х годов, находится в состоянии угасания. 
Таким образом, в настоящее время у татар Стерлибашевского рай-
она Башкортостана пуховязание является единственным, активно 
развивающимся, традиционным видом декоративно-прикладного 
творчества. Его развитие обусловлено как наличием большого 
количества мастериц и личными нуждами населения, так и ры-
ночным спросом. На стилевые особенности исполнительской 
техники изделий оказало влияние искусство пуховязания татар 
Оренбуржья, претерпевшее воздействие кружевоплетения татар 
Среднего Поволжья. Самобытный характер художественной вы-
разительности сохранился и продолжает совершенствоваться. На-
циональные и локальные стилевые особенности восходят к эсте-
тике татарского народа. 

Перечисленные факты свидетельствуют об общих нацио-
нальных эстетических  канонах, характерных для искусства всех 
групп татар, независимо от мест их проживания. 
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МАСТЕРА ПО ТКАЧЕСТВУ

С. Айдарали
Юсупова Сагура Зайнулловна, 1929 г.р.
Д. Бахча
Латыйпова Фатыйма Муллагалиевна, 1909–1987
С. Бузат
Шарафутдинова Гульсина Гильмулловна, 1961 г.р.
Д. Верхний Гулюм
Шаймарданова Зубаржат Хазгалиевна, 1936 г.р.
Шаймарданова Садыка, ?–? 
С. Карагуш
Туктарова Факия Искандаровна, ?–?
Шарипова Рауза Абдулловна, ?–?
Тукбаева Магинур Фазлыевна, ?–?
Загидуллина Гульсум Хуснутдиновна, 1930 г.р.
Кадырова Нажия Мухаметрасулевна, 1928 г.р.
Табаева Амина Муксиновна, 1930 г.р.
С. Куганакбаш
Забирова Хадича, 1914 г.р.–?
Муратова Миннерайхан Латфулловна, 1925 г.р.
С. Стерлибашево
Шамуратова Закия, 1918–?
Махмутова Аниса Ахметсафовна, 1928 г.р.
С. Турмаево
Абдуллина Фаузия, ?–?
Гилязова Газза Гатаулловна, 1911–?
Исмагилова Наиля Мифтаховна, ?–?
Исмагилова Рамиля Мидхатовна, 1955 г.р.
Каримова Разифа, 1921 г.р.–?
Садыкова Мунавара Сабахановна, 1912 г.р.
Файзуллина Губайда, ?–?
Фасхутдинова Салиха Абзаловна, 1921–?
Хайбуллина Нурфига, ?–?
Хайбуллина Хадия, ?–?
С. Тятер-Арасланово
Фаттахова Шамсиямал Ахметзяновна, 1903–?
Д. Учуган-Асаново
Гайнуллина Амина Хакимзяновна, 1936 г.р.
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Рахимзянова Ямал, 1910–?
С. Халикеево
Мугаттарова Мафтуха Мазитовна, 1939 г.р.
С. Янгурча
Аглямова Резеда Инсафовна, 1954 г.р.
Юсупова Райхана Галяутдиновна, 1932 г.р.
С. Яшерганово
Хайретдинова Тансылу Мухаметгалиевна, 1928–?
Галлямова Фания Абдулловна, 1936 г.р.
Галлямова Камиля Насыбулловна, 1935 г.р. 

МАСТЕРА ПУХОВЯЗАНИЯ  
СТЕРЛИБАШЕВСКОГО РАЙОНА БАШКОРТОСТАНА

С. Бакеево
Багаутдинова Альфия Зайниевна, 1952 г.р.
Гафиева Минзия Минивалиевна, 1927 г.р.
Минина Гульнур Рашитовна, 1956 г.р.
Яппарова Зилия, ?–?
С. Бузат
Ганиева Нурия Зайнулловна, 1960 г.р.
Ганиева Танзиля Магдановна, 1963 г.р.
Каримова Ляйсан Фанхутовна, 1990 г.р.
Миргалиева Балхиза, 1958 г.р. 
Фахрутдинова Гульнара, 1976 г.р.
Д. Верхний Гулюм
Шаймарданова Нурия Нурисламовна, 1965 г.р.
С. Карагуш
Туктарова Гульзамина Миниахметовна, 1946 г.р. 
Фахрутдинова Гульнара Фаниловна, 1976 г.р.
С. Куганакбаш
Галиева Васбикамал, ?–?
Вильданова Дания Минулловна, ?–?
Мулюкова Анвара Шахуровна, 1945 г.р.
Муратова Миннерайхан Латфулловна, 1925 г.р.
Сабитова Фания Разяповна, 1951 г.р.
Яминова Гулямза, 1961 г.р.
С. Стерлибашево
Галимова Сария Фаизовна, 1953 г.р.
Гильманова Салима Басыровна, 1937 г.р.
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Насибуллина Назия Замалетдиновна, 1948 г.р.
Тазетдинова Зайнаб Габдуллаевна, 1947 г.р.
Рысаева Сария Шакировна, 1951 г.р.
Рысаева Зульфира Денисламовна, 1948 г.р.
Хамитова Минзаля Сабировна, 1950 г.р.
С. Турмаево
Габидуллина Зульфира Рашитовна, 1967 г.р.
Самирханова Альфия Вагизовна, 1984 г.р.
Хамитова Гузалия Минетдиновна, 1965 г.р.
Хайбуллина Магира Мударисовна, 1951 г.р. 
Файзрахманова Райса Тагировна, 1930 г.р.
С. Тятер-Арасланово
Латыпова (Рысаева) Газима Нургалеевна, 1926 –?
Макашева Зульхабира Нургалиевна, 1940 г.р.
Мухаметшина Гузалия Ягафаровна, 1960 г.р.
Нафикова Мавсиля Закировна, 1933 г.р.
Рысаева Наиля Кутдусовна, 1952 г.р.
Юнусова Рамиля Исхаковна, 1959 г.р.
Д. Учуган-Асаново
Гайнуллина Амина Хакимзяновна, 1936 г.р.
Гайнуллина Гульнара Ильгизовна, 1976 г.р.
Сабитова Лира Зуфаровна, 1971 г.р.
Сабитова Миляуша Миннуловна, 1969 г.р.
С. Халикеево
Галиева Зубарзят Ануровна, 1955 г.р.
Мугаттарова Ирина Инсафовна, 1977 г.р.
Садыкова Земфира Раисовна, 1970 г.р.
С. Яшерганово
Гимазова Луиза, 1946 г.р.
Булатова Мунавара, ?–?
Хасанова Мадина Габдулмунировна, 1956 г.р.
С. Янгурча
Миргалиева Балхиза Гафаровна, 1958 г.р.



ЕРАК ЕЛЛАР КАЙТАВАЗЫ

Башкорт дәүләт университеты студентлары  
тарафыннан җыелган халык иҗаты үрнәкләре

Ильмир Ямалтдинов

Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать инсти ту-
тының Язма һәм музыкаль мирас үзәгендә фәнни экспедицияләр 
вакытында төрле елларда тупланган, аерым шәхесләрдән яисә 
башка үзәкләрдән мирас итеп тапшырылган бик күп фольклор 
һ.б. материаллар саклана. 

Башкортстан Республикасының Стәрлебаш районында яшәүче 
татарларның халык авыз иҗатын туплау максаты белән фәнни 
экспедицияләрнең берсе күренекле галим Фәрит Миргалим улы 
Хатипов җитәкчелегендә оештырыла. 1959 – 1972 елларда Ф. Ха-
типов Уфа шәһәрендә яши һәм Башкорт дәүләт университетының 
филология факультетында1 доцент вазифасын башкара. Бу 
чорда да ул, әдәби тәнкыйть һәм әдәбият белеме өлкәсендәге 
эзләнүләрен дәвам иттереп, Ә. Еники, Г. Әпсәләмов, А. Гыйләҗев, 
Ш. Бабич һ.б. татар шагыйрьләре һәм язучыларының иҗатларына 

1 Башкорт дәүләт университетының филология факультетына «Татар 
теле һәм әдәбияты» белгечлеге буенча студентлар 1950 елда кабул ителә. 
Татар филологиясе һәм мәдәнияте кафедрасы мөстәкыйль бүлекчә буларак 
1958 елдан эшли һәм 1990 еллар башына кадәр татар мәктәпләре, вакытлы 
матбугат һәм мәдәният учреждениеләренә белгечләр әзерләү буенча Баш-
кортстанда бердәнбер фәнни-педагогик коллектив була.
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яисә аерым әсәрләренә багышланган мәкаләләрен һәм матур 
әдәбиятның жанрларга бүленү принципларын теоретик яктан 
тикшерә, һәр жанрның үзенчәлекләрен конкрет әсәрләр миса-
лында җентекле анализлаган «Эпик жанрлар» исемле күләмле 
хезмәтен яза. Шул ук вакытта студентлар аның җитәкчелегендә 
фольклор экспедицияләренә чыгалар.

1971 елның 1–15 июлендә Башкорт дәүләт университетының 
беренче курс студентлары З. Фәизова, Ә. Хәкимҗанова, В. Иб ра-
һи мова, З. Шәймәрданова, И. Бәхтиярова, Р. Халикова, Г. Гани-
ева, Х. Мө дәррисова, Н. Абдуллина, Ф. Шакирова Стәр ле баш 
рай оны ның Стәрлебаш, Яңгырчы, Хәлекәй, Бузат, Тәтер- Арслан, 
Кызылъ яр, Айтуган, Өч-Әсән, Карамалы-Бузат, Гали-Бузат 
авылларында 66 информанттан җырлар, такмаклар, мәкаль һәм 
әйтемнәр, табышмаклар, мәзәкләр, юрамышлар, арбаулар, сыктау-
лар, легендалар, сынамышлар, бәетләр, мөнәҗәтләр, әкиятләр – 
барлыгы 778 бе рәм лек халык иҗаты үрнәкләре, шулай ук берничә 
хикәят һәм шигырь язып алганнар. Материаллар бүлекчәләргә 
бүленеп, кулъязма җыентык рәвешендә төпләнгән. Әлеге матери-
аллар Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының Язма һәм музы-
каль мирас үзәгендә дә саклана1. Иң өлкән информантлар Хәлекәй 
авылыннан – 1889 елда туган 82 яшьлек Әхәт Сабитов һәм Бузат 
авылыннан 1890 елда туган 81 яшьлек Газимә Гыйззәтуллина, иң 
яшь информант Айтуган авылыннан 1936 елгы 35 яшьлек Сәрия 
Камалова була.

Стәрлебаш районында яшәүче татарлар арасында аеруча киң 
таралган халык авыз иҗаты жанрларыннан мәкаль-әйтемнәрне 
һәм җырларны аерып чыгарырга була. Өч йөз утыздан артык 
мәкаль-әйтем һәм өч йөз егермедән артык җыр язып  алынган. 

Мәкаль-әйтемнәр бүлекчәсендә аерым-аерым дүрт строфа – 
дүрт данә паремия үрнәге буларак урын алган халык җәүһәр-
ләрен, берләштереп, мөнәҗәт жанрына кертеп карыйбыз: 

1 Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының Язма һәм музыкаль мирас 
үзәге. 41 к., 156 сакл. бер., 179 б. 
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Адәмдә бер кыйммәт нәрсә – иман, диләр.
Иман белгән адәмне мөселман, диләр.
Икенчесе кыйммәт нәрсә – гакыл, диләр.
Гакылсызда иман ягы такыр, диләр...

Өченчесе кыйммәт нәрсә – сабыр, диләр.
Сабыр кеше морадын тиз табар, диләр.

Дүртенчесе кыйммәт нәрсә – әдәп, диләр.
Әдәп мәхәббәтлелеккә сәбәп, диләр.

Әлеге мөнәҗәт «Синең биш асылың»1 мөнәҗәтенең бер вари-
анты булып тора.

Шулай ук мәкаль-әйтемнәр бүлекчәсенең төрле тематик төр-
кемчәләрендә урын алган дистәдән артык халык иҗаты үрнәкләре 
кыска җыр яисә такмак, уен-бию җырларына – җыр жанрына кер-
теп каралырга да мөмкин:

Алмагачта алма күп,
Матур кызда хәйлә күп.
Матур кызда хәйлә булса,
Яшь егеткә файда күп.

* * *
Бар кызларның яхшысы –
Чәчен майлап тараган.
Бар егетнең яманы –
Ятып түшәм санаган.

* * *
Яңа мунча, яңа таш,
Парландыра мич яккач.
Сөйгән ярың тиң булмаса,
Җан тарлана кич яткач.

1 Татар халык иҗаты. Бәетләр / томны төзүчеләр Ф.В. Әхмәтова, 
И.Н. На диров, К.Б. Җамалетдинова – Казан: Татар. кит. нәшр., 1983. Б. 287–
288.
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* * *

Гашыйк дигән бер чәчкә
Йөрәгеңә чорналыр.
Сөйгәнеңә кавыша алмасаң,
Хәсрәт булып чорналыр. һ.б.

Мәгънәсе ачык булмаган яисә берничә урында кабатланган, 
мораль нормаларга туры килмәгән мәкаль-әйтемнәр һәм җырлар 
кертелмәде.

Җырларның күбесе кыска җырлар һәм такмаклар. Алар ара-
сында лирик һәм уен-бию җырлары да бар.

Милләттәшләребездән язып алынган 53 табышмак белән 
беррәттән, арбау һәм сыктау текстлары, мәзәк хәл, легенда, сына-
мыш үрнәкләре дә бар.

Стәрлебаш районы татар авылларыннан язып алынган алты 
мөнәҗәт һәм егерме ике бәет үрнәге дә теркәлгән. Мөнәҗәт була-
рак билгеләнгән «Борынгы солдатлар»ны һәм 1917–1918 еллар-
да шахтада үлгән кеше турындагы халык иҗаты үрнәген бәетләр 
бүлекчәсенә урнаштырдык. «Муса Җәлилнең әнисенең балалары-
на язган мөнәҗәте» һәм «Совет власте турында мөнәҗәт» бәет 
жанрына якын тора. Аларның исемнәре сакланып, текстлары 
бәетләрдән соң китерелде. 

Әкиятләргә килгәндә, «Патша», «Тапкыр егет» «Патша кызы 
Зөлхәбирә» әкияте яисә шушы әкиятнең варианты теркәлгән, алар 
да әлеге җыентыкка кертелде.

1971 елда Стәрлебаш районында студентлар тарафыннан туп-
ланган халык җәүһәрләре үрнәкләрен, сайлап алып, сезнең игъти-
барга тәкъдим итәбез. 

КЫСКА ҖЫРЛАР, ТАКМАКЛАР

Әйдә, туганнар, сәхрәләргә,
Сәхрәләрдә кош атыйк.
Якты йөздә, тәмле сүздә
СССРны яшәтик.
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* * *

Кошлар бала үстергәндә 
Авызы белән йон ташый.
Мин шуңарга куанамын,
Балалар тигез яши.

* * *
Посев вакытлары җиткәч,
Әйдә чыгыйк басуга.
Җиде бала арасында
Берсе булды карчыга.

* * *
Исмә, җилем, ишет, җилем,
Гөл яфрагын коясың.
Алдан белеп булмый икән,
Башлар ниләр күрәсен.

* * *
Китәр вакытлары җиткәч,
Кыр казлары сөйләшә.
Кыз балалар – сәмруг кош,
Кая барса да ияләшә.

* * *
Кыр казлары каралар,
Читтә яши балалар.
Читтә булса да балалар,
Рәхәт яшәсен алар.

Хәлекәй авылында  
Шаммасова Рауза Һидият кызыннан (64 яшьтә) 

Р. Халикова язып алган

* * *
Җирәнчәккәй аткаем,
Башын чайкый малкаем.
Читлектәге кошлар кебек,
Саргаям, бәбекәем.
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* * *

Бакчаларда гөлйөзем,
Алып каптым бер йөзен.
Сез торасыз бишәү, алтау,
Мин яшимен берүзем.

* * *
Бакчаларга кердем мин,
Элдем мин шәлләремне.
Бәндә белми хәлләремне,
Кош белми телләремне.

* * *
Аклы күлмәк буй булмады,
Бәхетләрем булмады.
Кешеләргә бирде бәхет,
Миңа кулын болгады.

* * *
Сандугачлар очты, күрдегезме,
Урал елгаларын үтешли.
Минем күкрәгемә шатлык түгел,
Кайгыга да урын җитешми.

* * *
Иртә дә утыра алмадым,
Кич тә утыра алмадым.
Ходай биргән бәхетләрдән,
Качып котыла алмадым.

* * *
Күк күгәрчен күкләрдә,
Төшкән җимнәр чүпләргә.
Бер кешеләрем дә юк
Сүзләремне сөйләргә.
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* * *

Сандугачның балалары
Гөл арасын аралый.
Сайрама, кош, моңлы итеп,
Йөрәгемне яралый.

* * *
Сайрама, кош, сайрама, кош,
Сайрама, кош, кит инде.
Сайрама, кош, кит инде,
Хыялланам бит инде.

* * *
Минем яткан мендәрем
Киштә башкайларында,
Авыр хәсрәт, каты кайгы
Минем башкайларымда.

* * *
Агыйделгә төшкән идем,
Агыйдел – кызыл ярлы.
Бар кеше дә шат күңелле,
Мин генә моңлы-зарлы.

* * *
Ашкынма, йөрәгем, ашкынма,
Тарта сине тар ләхет,
Безнең кебек бәхетсезгә
Тар ләхет тә – авыр бәхет.

* * *
Яшел, яшел диясе иде,
Яшелне киясе иде.
Яшьтән сөйгән ярларыңны 
Гомергә сөясе иде.

Хәлекәй авылында  
Халитова Хатирә Габдрахман кызыннан (75 яшьтә)  

Р. Халикова язып алган
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* * *

Быел карлар иртә яуды,
Юган керләрем калды.
Киткән юлларыңа карап,
Елап күзләрем талды.

* * *
Сандугачның балалары
Әллүдә дә, бәллүдә.
Сездән аерылганнан бирле,
Йөрәкләрем әрнүдә.

* * *
Күтәрелми күңелләрем 
Акъяулык бәйләсәм дә.
Табалмадым эзләсәм дә,
Дөньяны әйләнсәм дә.

* * *
Еласам да, җырласам да,
Юк инде яннарымда.
Кайчан барып кайтыйм икән
Уфа калаларына.

* * *
Кемнең аерыласы килә,
Газиз балаларыннан.
Сандугачым уйнап,
Кайгыларым ут булды,
Таң алдыннан сайрый торган,
Сандугачым юк булды.

Хәлекәй авылында  
Мифтахова Насыйха Хәйбулла кызыннан (59 яшьтә) 

Р. Халикова язып алган 



Милли-мәдәни мирасыбыз: Башкортстан татарлары. Стәрлебаш260
* * *

Минем ялан, киң ялан,
Үлән юклыгы яман.
Үлән югы яман түгел,
Бала юклыгы яман.

* * *
Җитен чәчтем түтәрәм,
Җырлап күңел күтәрәм.
Җырлап күңел күтәрмәгәч,
Ничек гомер үткәрәм.

* * *
Илләрегез ил түгел,
Бадъян чәчәр җир түгел.
Бадъян чәчәр җирләр түгел,
Без торасы ил түгел.

* * *
Биек кенә тауның башларында,
Төлке башы дисәм, таш икән.
Чылтырап ла аккан чишмә дисәм,
Күзләремнән аккан яшь икән.

* * *
Җиделе лампа якты яна,
Эчендә мае булса.
Минем балам кайтыр иде,
Эчендә җаны булса.

* * *
Алмачуар атың белән
Тугай буйлап килдеңме?
Без сагынганны белдеңме,
Үзең сагынып килдеңме?
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* * *

Каралы күлмәк биш билле,
Китер пычак сүтәргә.
Матур да күп, чибәр дә күп,
Җитми безнекеләргә.

* * *
Агач башы тәсбих итә,
Әкрен искән җил белән.
Җыламыйк та, кайгырмыйк та,
Бер без түгел, ил белән.

* * *
Иртә тордым, иртә тордым,
Азан вакыты җитте дип.
Азан әйтә, мин елыймын,
Балаларым китте дип.

Хәлекәй авылында  
Мусина Газзә Ситдыйк кызыннан (78 яшьтә)  

Р. Халикова язып алган 

* * *
Агыйделне атлап чыктым,
Атламадым, сикердем.
Йөрәгемнең иң кадерле
Бүләгенә син кердең.

* * *
Кара пальтолар кияргә,
Бездә түгел фабрик.
Теләп алган кайгы түгел,
Яшь йөрәгем сабыр ит.

* * *
Беләзек белән йөзекне
Коючылар тар итә.
Араларның ераклыгы 
Бер күрергә зар итә.
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* * *

Эстәрленең аръягында
Урак урдым берүзем.
Уф йөрәгем, диеп җыйрлыйм,
Шулай дигәч, бел үзең.

* * *
Күгәрчен гөрләр инде,
Үрләргә үрләр инде.
Иртә исемдә, кич исемдә,
Эчемне өзәр инде.

Бузат авылында  
Әсфәндиярова Мәдинә Муллагали кызыннан (68 яшьтә) 

язып алынган

* * *
Алтын алка, көмеш алка
Шәһәр халкында гына.
Бер-ике җыр җырлыйм әле
Дуслар хакына гына.

* * *
Беләзегем ике пар:
Берсе – иңле, берсе – тар.
Берүземә ике гүзәл,
Берсен сөйсәң, берсе жәл.

* * *
Самавырлар куйдым мин кайнарга,
Самавырлардан килгән байларга.
Шул әнкәемне бик сагынсам,
Чыгып карыйм тулган айларга.

* * *
Ак альяпкыч бәйли-бәйли,
Агарды инде билләрем.
Бу картымны уйлый-уйлый,
Саргайды инде йөзләрем.
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* * *

Безнең тур(ы)да, тау астында
Сиртмәле кое булыр.
Беребез үлеп, беребез калсак,
Бигерәк кыен булыр.

* * *
Сачемне биштин үрмәсләр,
Бәне сиңа бирмәсләр,
Бирмәсәләр дә бирмәсләр,
Сандыкка бикләмәсләр.

* * *
Күгәрчен күкәй салмасын,
Бала да чыгармасын.
Ризык читкә язса язсын,
Туфрак читкә язмасын.

* * *
Һаваларда очкан һай ике кош
Берсе баулы, берсе буш.
Йокыларда чакта күңелем хуш,
Уянып ла китсәм, куеным буш.

* * *
Һаваларда йолдыз ничәдер,
Ничәләрдә баксам күчәдер.
Ничәдә генә айлар, ничә еллар
Гомерләрем бушка кичәдер.

* * *
Җырлыйк әле, җырлыйк әле,
Җырлыйк әле өч булсын.
Эч бәгырьләрем өзелә,
Оныта алмыйм, нишлим соң?
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* * *

Самавыр куйдым күмерсез
Кайнар әле күрерсез.
Бәхетсезлегемә каршы,
Картым булган гомерсез.

* * *
Әнкәй мине тапкачтын,
Ак биләүгә биләгән.
Ак биләүләргә биләгән
Бәхете булсын, димәгән.

* * *
Айлар биек, айлар биек
Айга менәсем килә.
Айга менеп, түбән карап,
Сезне күрәсем килә.

* * *
Җилләр җилли, җилләр җилли,
Әйтәлмим сүзләремне.
Зар-интизар булдым инде
Күрәлми йөзләреңне.

* * *
Ишегалдыкаем яшел үлән – 
Ат ашый бит, әти, киртә тот.
Үз кулыңда чакта, ай, иркә тот,
Кулларыңнан киткәч, үпкәм юк.

* * *
Җитеннәрем чәчтем, ай, табырга,
Тамырларын танып алырга.
Минем эчләремдә утлар яна,
Белгертмимен үзем сабырга.
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* * *

Күгәрченнәр очар, җөнен кояр,
Аның койган җөнен кем җыяр?
Читкә китеп вафат булса,
Җеназалар куеп кем күмәр.

* * *
Челтәр шәлем чаршау булмас,
Тартып сузып элсәм дә.
Ике күзем күреп туймас,
Гомерлек яр булсаң да.

* * *
Кулымдагы йөзегемнең
Исемнәре Маруша.
Арага дошманнар кереп,
Аерырга тырыша.

* * *
Алмагачларның алына,
Былбыл кунар талына.
Егете алсын, кызы барсын
Үзе сөйгән яренә.

* * *
Алма алырсың, алданырсың,
Алма пешкән чагында.
Сагынырсың, саргаерсың
Искә төшкән чагында.

* * *
Җилләр исә, җилләр исә
Җилләр исә-файдасыз.
Төнлә төшләремдә күрәм,
Көндез әллә кайдасыз.
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* * *

Карлыгандин кара, ай, кашкынаң,
Бөрлегәндин кызыл йөзгенәң.
Бөрлегәндин кызыл йөзгенәңне
Күреп туймый ике күзгенәм.

* * *
Каралакай кара, кара юрга,
Юргалатып булмый юл белән.
Маңгаеңа язган язмышыңны
Сыпырып төшереп булмый кул белән.

* * *
Карлугачкай кара, муены ала,
Ник моңая икән бу бала?
Моңаймас та иде, ай, бу бала,
Утка салсаң, утларда яна.

* * *
Безнең турыда түгәрәк күл,
Су да төшеп эчмәдем.
Кеше балалары кебек
Рәхәт күреп үсмәдем.

* * *
Су буенда сусар бар,
Сусар түгел, җофар бар.
Безне дошман ашар иде
Ашый алмый – дуслар бар.

* * *
Ике җирән-пар кашка,
Басып килә вак ташка.
Шушы авылда гашыйк булдым
Бер кара кашка.
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* * *

Беләзегем калай түгел,
Кигәндә бөгеләргә.
Әл дә авылларда түгел,
Күргәндә өзелергә.

* * *
Беләзегем, беләзегем,
Бөгелә дә сынадыр.
Ятларга сер бирмә, җаным,
Сынар өчен сорар ул.

* * *
Беләзегем, беләккәем,
Өзелә үзәккәем.
Өзелгән үзәккәемне
Белми бит инәкәем.

* * *
Уфа, дисең дә, карыйсың,
Уфа күренә мени?
Аерылышып тору белән
Күңел сүрелә мени?

* * *
Алтын алка колакта,
Көмеш алка беләктә.
Яз кавышмасак, көз кавышырбыз,
Җаныем, тор теләктә.

* * *
Өязекәй буе киртләч, киртләч,
Киртләчләре бетәр кар киткәч.
Ир балалар кайта хезмәт иткәч,
Кыз балалар кайтмый бер киткәч.
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* * *

Әтекәем, түрләреңдә
Утырганым бер такта.
Бер такталарыңны кызганып,
Биреп җибәрдең ятка.

* * *
Минем әтекәем бура бурый,
Кыеклары биек булсын дип.
Мине әтекәем яшьли бирде,
Күңелкәе боек булсын дип.

* * *
Җирәнчәкәй атымның ялларын
Кыйблалардан искән җил тарый.
Үтсә карый, сүтсә карый,
Яшь күңелләргә шул ярый.

* * *
Иртә буран, кич тә буран
Ак шарыфыңны уран.
Көндез уйлаганга күрә
Кич төшләремдә күрәм.

* * *
Урамда этләр аумалый,
Әллә килгән Камалый?
Дустан дошманнар күберәк,
Бездән гаеп табалмый.

Бузат авылында  
Әсфәндиярова Мәдинә Муллагали кызыннан (68 яшьтә) 

Г. Ганиева һәм Х. Мөдәрисова язып алган

* * *
Алмагачта ничә алма,
Санадыңмы, Хәдичә?
Җир шарында йөрмим инде,
Колхоз кызы булмыйча.



301Ерак еллар кайтавазы
* * *

Карамагыз сез калыпка,
Карагыз сез кәлепкә.
Кеше изге булмый икән,
Ак чапаннар киеп тә.

* * *
Акылың булса ышанма син,
Балдан татлы сүзләргә.
Ул сүзләрнең файдасы юк
Саф йөрәкле кызларга.

* * *
Урманнарга керсәң, сызгырып кер,
Селкенмәгән яфрак калмасын.
Аша да эч, уйна да көл,
Сокланмаган кеше калмасын.

* * *
Җилбер дә ләй, җилбер килгән чакта,
Җилләр ача куйнымны.
Ашап-эчеп, уйнап-көлеп йөргән чакта
Дус-иш тә ача минем күңелемне.

* * *
Тәтер буе киртләч-киртләч,
Киртләчләре бетәр кар киткәч.
Ир балалар кайта хезмәт иткәч
Кыз балалар кайтмый бер киткәч.

* * *
Авызым олы, авызым олы,
Авызымны нишләтик?
Авызымның эчләренә
Ресторан эшләтиек.
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* * *

Кычкырма ла, кәккүк, кычкырма,
Кычкырсаң да аталар.
Кыз баланы аны, мескенкәйне,
Чит илләргә илтеп саталар.

* * *
Тәтер буйкайлары тугай-тугай,
Тугайлары андызлык.
Болай аңсыз бала түгел идем,
Аңсызлата икән ялгызлык.

* * *
Ике метр кара сатин
Мендәр тышларга гына.
Сагынсам да кайталмыймын,
Канат кошларда гына.

* * *
Алъяпкыч тегәр идем,
Тегүче кыз мин булсам.
Очып кына кайтыр идем,
Канатлы кош ла булсам.

* * *
Аклы ситса күлмәгемнең
Җиңе кыен кисәргә.
Сагынсам да кайталмаем,
Зур сулар бар үтәргә.

* * *
Мәккә белән Мәдинәнең 
Арасында юл була.
Бер Ходайдан әмер булыр,
Безгә каушырга булса.
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* * *

Алъяпкычым ал матур,
Кил җаныем, алдыма утыр.
Алга утырма, янга утыр,
Күз карауларың матур.

* * *
Уйлап утыр, уйлап утыр,
Уй күтәрә күңелне.
Уең булса да уйлама,
Уй саргайта йөзеңне.

* * *
Безнең Тәтер буйларында 
Чакрым саен тегермән.
Яфрак кебек саргайсам да,
Дошманнарга сер бирмәм.

* * *
Искән җилләр тарыйлар,
Искән җилләр тарыйлар.
Ике күзем, сезне сагынып,
Тулган айга карыйлар.

* * *
Аклы ситса күлмәгемә
Тасма кирәк кирергә.
Аралар да ерак түгел,
Ничек кенә күрергә.

* * *
Кара шомырт чәчләремне,
Майлыймын да тарыймын.
Бик сагынсам, бәбекәем,
Тулган айга карыймын.
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* * *

Алдыр алъяпкычларың,
Гөлдер алъяпкычларың.
Бардыр әле, яныкаем,
Синең дә җан дусларың.

* * *
Биек тауның башларында
Ике чия чәчәктә.
Шуның чәчәге кебек шул
Яшәгез киләчәктә.

* * *
Кулъяулыкларым уралды,
Сәгать чылбырларына.
Нинди җырлар җырлыйм икән
Сәхрә былбылларына.

* * *
Урак белән чүкеч төшкәч,
Советский акчага.
Әллә, дустым, үстеңме, син
Рәшәткәле бакчада?

* * *
Куфайкыны мин кимәмен,
Вак сырлысы булмагач.
Ашамыймын да эчмимен,
Җаныем янымда булмагач.

* * *
Чия кызыл үземә,
Чия кызыл үземә.
Чия кызыллары кебек,
Күренәсең күземә.
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* * *

Тәрәзәмнең төбендә
Үстердең ялгыз кына.
Гомерләрем үтте инде,
Кына күк ялгыз гына.

* * *
Кара алтынлы беләзек
Минем беләкләремдә.
Утлар яна, сулар кайный
Минем йөрәкләремдә.

Бузат авылында 
Әсәдуллина Мәрфуга Газизулла кызыннан (77 яшьтә) 

Н. Абдуллина белән Ф. Шакирова язып алган 

* * *
Сакмар буйкайлары тугай-тугай,
Аның тугайлары андызлык.
Аңсыз гына да түгел идем,
Аңсызлата икән ялгызлык.

* * *
Биек кенә тауның ай башында
Кыр казлары микән чайкала.
Бирмәсә дә Ходай бирми икән,
Биргән бәхетен дә кире ала.

* * *
Абау, Алла, ни эшләйем,
Башым тотып елаем.
Мин еласам, җир-күк елый,
Бир сабырлык, Ходаем.

* * *
Ике аккош, бер тутый кош
Оча кыйбла хутына.
И Раббым, Кадыйр-Мәүлә,
Салдың дөнья утына.
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* * *

Сандугач баласы – сары,
Сандугач баласы – күк.
Уф, димәгән көннәремнән,
Уф, дигән көннәрем күп.

* * *
Стәрлене су алган,
Басмасы суда калган.
Тыным әрәм була-була,
Эчләремне ут алган.

* * *
Уфа белән Бәләбәйне
Якынайталар икән.
Салкын сулардан да салкын
Салкынайталар икән.

* * *
Биек тауның башларында
Анда былбыл йөрегән.
Яр сөюләр гаҗәп икән,
Һич тә чыкмый исемнән.

* * *
Чәчемне биштин үрмәсәм,
Торалмыйм сине күрмәсәм.
Үз-үзеңне зур күрмәсәң,
Ташламыйм мин үлмәсәм.

* * *
Чәчемне үргәнем юк,
Үргәнен күргәнем юк.
Ничә айлар, ничә еллар
Мин сине күргәнем юк.
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* * *

Атлар җигеп тарттыралар
Манара үзәккәен.
Кавыша алсак ярар иде,
Булмас шул, гүзәлкәем.

* * *
Су буена төшкәнем юк,
Үсә микән тал-тирәк.
Яна дисәң – ялкыны юк,
Ялкынсыз яна йөрәк.

* * *
Сандугач белән карлугач
Кая кунар арыгач?
Көтмим кавышуларны,
Бу хәлләргә тарыгач.

* * *
Сандугач сайрый чут-чут дип,
Кунар җирем юк-юк дип.
Аңа каршы мин елыймын,
Бәхетләрем юк-юк дип.

* * *
Пароход килә, пароход килә,
Алдан килә айгыры.
Кем дә теләп алмый инде
Башларына кайгыны.

* * *
Самавыр куйдым агартып,
Кыйблаларга каратып.
Хаты килсә, укыр идем,
Алларыма таратып.
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* * *

Җаныкаем, сиңа әйтәм,
Сиңа әйтмичә, кемгә әйтәм.
Сиңа әйтми бүтәнгә әйтсәм,
Үпкәләрсең, мин әйтәм.

* * *
Ай янында якты йолдыз
Бер генә түгел әле.
Бу илләрдәге бәхетсез,
Мин генә түгел әле.

* * *
Гел берүзем, гел берүзем,
Гел берүзем торамын.
Язгы карлар ничек сыза,
Мин дә шулай сызамын.

* * *
Самавырны кайнатты
Каты имән күмере.
Ата-инәдә кыска була
Кыз баланың гомере.

* * *
Өстәлләрдә ике сәгать,
Берсе суга минутка.
Яшьлек һавалыгы белән
Башымны салдым утка.

* * *
Чылтырап аккан чишмәләрне
Бадъян сибеп туктаттым.
Әлхәмнәр әйтеп йоклаттым,
Сөбханнар әйтеп уяттым.
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* * *

Тәрәзә төбем исле гөл,
Исерәмен исенә.
Сәгать саен, минут саен
Төшерәмен исемә.

* * *
Сандугач баласы булсам,
Күктә уйнар идем мин.
Бер бәхетле бала булсам,
Күптән үләр идем мин.

* * *
Агыйделдән агып килә
Рәйхан гөлнең исләре.
Күзем йомсам, күз алдымда
Син дустымның йөзләре.

* * *
Ал бидрә, гөл бидрә
Суларны комландыра.
Бергә чакларда күңелле,
Аерылгач моңландыра.

* * *
Кошлар китә Донбасска,
Әллә мин дә китим микән,
Шул кошлардан калмаска?

* * *
Гөлсирин дигән гөлләр бар
Инзилин каласында.
Без аерылдык, аермасын
Ходай кош баласын да.
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* * *

Кашың кара, кашың кара,
Кашың күз булмас инде.
Никадәрле үз итсәң дә
Ятлар үз булмас инде.

* * *
Әйдә, барыйк су буена,
Су керергә күлләргә.
Эч-бәгырьләрем өзелә
Исемә төшкән көннәрдә.

* * *
Бара торгач, бер утырдым
Агач төбе салкынга.
Агач булсам, янар идем,
Эчем тулы ялкынга.

* * *
Уф, дигәннәрем юк иде,
Уфыра да башладым.
Шушы газиз башларымны,
Ут эченә ташладым.

* * *
Кояшка – ай, айга кояш,
Һәрвакыт нурын бирә.
Гыйшык хәле сөйгәненә
Шатланып кулын бирә.

* * *
Зәгъфрән зәңгәр-көрән,
Утыра күлдә болганып.
Ул да шулай утыра микән,
Минем кебек уйланып.
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* * *

Ишегалдым яшел үлән –
Яшь бәбкәләр азыгы.
Яшь күңелемне син аздырдың,
Сиңа булсын языгы.

* * *
Җилгә бөгелә, җилгә шаулый
Агыйделдә күк камыш.
Җилләр белән ишетелә
Елама дигән тавыш.

* * *
Тал бөреле була ул,
Җан яраткан, күңел тарткан
Яр бер генә була ул.

* * *
Тал бөресен өзмәгез
Мин югалсам, я утлардан,
Я сулардан эзләгез.

* * *
Агыйделнең суы тирән,
Төшәем, югалаем.
Билләреңә сары каеш
Булыплар уралаем.

* * *
Үскән чакта үстек инде,
Тал тамырлары кебек,
Үсеп җиткәч таралыштык,
Кош балалары кебек.

Бузат авылында  
Шәрипова Мөслимә Гатаулла кызыннан (51 яшьтә) 

Г. Ганиева һәм Х. Мөдәрисова язып алган
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* * *

Аклы ситсы күлмәгемнең 
Җиң очы сәдәф кенә.
Дустыкаем, гөлләр бит син,
Атмыйсың чәчәк кенә.

* * *
Алъяпкыч кесәм сай гына,
Салам исле май гына.
Безнең кебек аерым яши,
Кояш белән ай гына.

* * *
Тулган ай батмас инде,
Тумаган ай батмас инде.
Сүнде якты йолдызкаем
Яңадан атмас инде.

* * *
Яшел майкаларым бар,
Яшел майкаларым бар.
Эчләремне өзә торган
Шундый җалкыннарым бар.

* * *
Алып җибәрдем алка,
Алып җибәрдем алка.
Булырсың микән миңа,
Калырсың микән ятка?

* * *
Тәрәзә төбендә гөлем бар,
Яфрагында чебен бар.
Син бар чакта сиңа карыйм,
Синнән башка кемем бар.
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* * *

Түгәрәккәй уртасы күл,
Кулъяулыкларыңны юарсың.
Минем хәсрәтләрем синдә булса,
Җырлау түгел утырып еларсың.

* * *
Стенада очлы көзге,
Матур күрсәтә йөзне.
Төн йокысын йокламыйча,
Уйлап ятам мин сезне.

Бузат авылында  
Үләева Рәшидәдән (1929 елгы) 

Н. Абдуллина һәм Ф. Шакирова язып алган

* * *
Маңгаемның чәчләрен
Искән җилләр тарыйлар.
Ике күзем сезне сагнып,
Тулган айга карыйлар.

* * *
Аклы ситсы күлмәгемне
Киртәләрдә тутлаттым.
Сез балалар хәлен сорап,
Очкан кошны туктаттым.

* * *
Бүген генә төнлә төшләремдә
Бер кош очып йөри икән башымда.
Гомерләрем озын булсын инде,
Балаларым торсын каршымда.

Бузат авылында  
Халикова Әсхәттән (69 яшьтә) 

 язып алынган
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* * *

Иртә дә утыралмадым,
Кич тә утыралмадым.
Бер Ходайның язмышыннан,
Качып котылалмадым.

* * *
Иртә томан, кич тә томан,
Диләр Идел буйларын.
Гомер буйларына китте – 
Бетмәде инде уйларым.

* * *
Аклы ситсы күлмәгемне,
Яратамын кияргә.
Киткән чакта онытканмын
Галиямне сөяргә.

* * *
Ай түгел, урак бит ул,
Ай түгел, урак бит ул.
Уратып-уратып уйлый,
Яшь күңел дурак бит ул.

* * *
Уйлый күңелем барсын да
Уйлама күңелем барсын да,
Кайберләре калсын да.

* * *
Стаканым буй-буй әле,
Буен тутырыйк әле,
Ашап-эчеп, уйнап-көлеп,
Җырлап утырыйк әле.
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* * *

Кара шәлем, зәңгәр шәлем,
Өстемдәге күлмәгем.
Ничә еллар бергә булып,
Сөйләшеп тә туймадым.

* * *
Без икебез пар булдык,
Бөтен илгә дан булдык.
Дан чыгару файда түгел,
Бәхетсез бала булдык.

* * *
Су буйлары тугай-тугай,
Бер тугае тулган күл белән.
Маңгайларга язылган язмышларны,
Сыпырып ташлап булмый кул белән.

* * *
Пыяла шкаф эчләрендә
Чәйнүгем яшел калай.
Яшь башларым, кемне уйлап,
Ник моңаясың болай.

Бузат авылында  
Ишбулдина Сәлимәдән (63 яшьтә)  

язып алынган

* * *
Агым суга агып китте
Минем ак бияләем.
Кошлар агачка сөялә,
Мин кая сөяләем.

* * *
Йөгереп төштем су буена,
Үсә микән ташбашлар.
Тагы да ниләр күрер икән,
Безнең газиз бу башлар.
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Донбасска баручылар җыры

Китә казлар Донбасска,
Китә казлар Донбасска.
Мин дә шул уйларны уйлыйм,
Шул казлардан калмаска.

Киттек ерак җирләргә,
Киттек ерак җирләргә.
Баскан эзләрем калсын дип,
Нык-нык басып җирләргә.

* * *
Бирми бәхет, кызгана,
Бирми бәхет, кызгана.
Бик бәхетле булса гына
Тусын икән кыз бала.

* * *
Йөгереп төштем су буена,
Сиреп алдым – тулмады.
Һичберәүгә үпкәләмим,
Бәхеткәем булмады.

* * *
Көмеш йөзек кия-кия,
Бармакларым уелды.
Күп уйларны уйлый-уйлый,
Йөземә сары коелды.

* * *
Кулымдагы йөзегемнең
Исемнәре Радик.
Безнең дуслар монда түгел,
Чит илләрдә тора бит.
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* * *

Бар гөлләрдән матуррак,
Минем зәйтүнә гөлем.
Сез булмагачтын караңгы,
Айлардан якты көнем.

* * *
Кулымдагы йөзегемнең 
Исеме Сабур, дидем.
Танышмаган яр сөймәдем,
Уйларга салыр, дидем.

* * *
Кулымдагы йөзегемнең 
Исемнәре Сәгадәт.
Әллә без аерылышканга,
Ямансу суга сәгать.

* * *
Өстәлләрдә кесәлләр.
Урал тавын кичәр идем,
Кавышасыз дисәләр.

* * *
Баганасы кызганга.
Кызганам яшь гомеремне,
Кайгы белән узганга.

* * *
Ак каеннар салларда.
Сак белән Сок аерым яши,
Без дә шул мисалларда.

Тәтер-Арслан авылында  
Ишниязова Зөһрәдән (70 яшьтә) 

Н. Абдуллина белән Ф. Шакирова язып алган
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* * *

Яздым инде язуымны,
Укучылар гаеп итмәсә.
Язуымны барын бергә
Себереп җиргә түкмәсә.

* * *
Ян тәрәзә буйларында
Утырамын гөл учлап.
Балаларым аркасында,
Яшим әле тынычлап.

* * *
Ак кәгазь өсләрендә
Уйнап йөри каләмем.
Иртәнгә җил, кичке салкын
Булсын сезгә сәламем.

* * *
Туры барып, туры кайтам,
Туры салдым межаны.
Межа ерып йөрмәс идем,
Ходай бирде нужаны.

* * *
Агыйделләр каты ага,
Шуңа тонмаган икән.
Кошларга тел, безгә канат,
Нигә бирмәгән икән.

* * *
Чәчтем бодай, бирсен Ходай
Бер башакка мең бодай.
Чәчемнең бөртеге саен
Кайгылар биргән Ходай.
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* * *

Сандугачның балалары
Кунып сайрый талларга.
Мин дә шулар кебек йөрим,
Бирешмим кайгыларга.

* * *
Һаваларда ике аккош,
Берсе төште суларга.
Берсе төште, берсе очты,
Без охшыйбыз шуларга.

* * *
Аллы-гөлле чәчкә үскән
Чәчкән солыларымда.
Их дусларым, диячәкмен
Актык сулуларымда.

* * *
Кара урман арасында
Йөри болан баласы.
Йөрәгемә ял булмасмы,
Сайра, былбыл баласы.

* * *
Аклы ситсы күлмәгем
Тар булды, килешмәде.
Яшь булса да башкайларым
Кайгыга бирешмәде.

Тәтер-Арслан авылында  
Шәфиева Тәслимә Мәхмүт кызыннан (52 яшьтә) 

язып алынган

* * *
Ерактан якты күренә
Клубның тәрәзәсе.
Языл, иптәш, комсомолга,
Биек бит дәрәҗәсе.
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* * *

Кулаклар өй салдырганнар,
Чыгарып балконнарын.
Себереп түктек Николайның
Чыгарган законнарын.

* * *
Колхозчылар эшкә бара
Пар тракторлар белән.
Кулак-мулла карап кала
Хатын-кызлары белән.

* * *
Простой итәк, француз яулык,
Итәген чукламаган.
Әйдә киттек, Сәрбиләргә,
Сәрбиләр йокламаган.

* * *
Алтын йөзекләрем төште,
Коридор асларына.
Алма кебек әтекәем,
Керде җир асларына.

* * *
Әтекәем өй салдырган,
Йомычкасын яндырган.
Йомычкаларын яндырган,
Мине ятим калдырган.

Тәтер-Арслан авылында 
Рысаева Сәгурәдән (67 яшьтә)  

язып алынган

* * *
Ике метр кызыл сатин
Мендәр тышларга гына.
Сагынганда оча торган
Канат кошларда гына.
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* * *

Су буена төшкән идем,
Утырдым яшел ташка.
Утырам уйлыйм, җырлар җырлыйм,
Бик кыен ялгыз башка.

* * *
Билләремдә сары каеш,
Озын да бит, киң түгел.
Бик сагынган чакларымда
Күрергә мөмкин түгел.

* * *
Солдат итеп алсалар да,
Будырмам билләремне.
Кара чәчем агарса да,
Онытмам илләремне.

Тәтер-Арслан авылында 
Батыршина Гөлҗиһаннан язып алынган

* * *
Кәккүкләр кычкырасыз,
Эчемне пошырасыз.
Үткән елгы рәхәт көнне
Исемә төшерәсез.

* * *
Иртән торып тышка чыксам,
Сөяләм баганага.
Төрле уйлар уйлый-уйлый,
Әйләнәм диванага.

* * *
Әфтирәк дигән асыл гөл,
Диңгез урталарында.
Уф, дип әйтеп уянамын
Төннең урталарында.
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* * *

Каеннан басма салам,
Каен басмаларга басып,
Кайгымны суга салам.

* * *
Ишегалдым ак каен,
Төимен атлар саен.
Мин сагынмыйм айлар саен,
Сагынам атлаган саен.

* * *
Баланнардан каклар коеп,
Алма белән йөзләдем.
Төнлә төшләремдә күреп,
Яннарымнан эзләдем.

* * *
Кулъяулыгың талга бәйләп,
Бармы печән чапканың?
Ак беләгең түшәк итеп,
Бармы төшеп ятканың.

Тәтер-Арслан авылында 
Садриева Маһикамал (54 яшьтә)  

һәм Тимергазина Мәсрурәдән (80 яшьтә) 
И. Бәхтиярова язып алган

* * *
Ташласаң ташларсың инде,
Илдә чибәр беткәнме?
Бар чибәрлек-матурлыклар
Бар да сиңа киткәнме.

* * *
Төшеп калган катасы,
Ирсез башым, җаным тыныч,
Кайтасы да ятасы.
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* * *

Үтеп киткән машинаның 
Чуен юлы ут икән.
Аерылышып калулары
Бер генә минут икән.

* * *
Машиналарга утырсаң
Бара да бара икән.
Хәсрәт уты бер кабынса
Яна да яна икән.

* * *
Ике савыт гөл утырттым
Бәхетемне сынарга.
Алар да чәчәк атмады,
Инде төшәм суларга.

* * *
Карлыгачлар оя ясый,
Карурманда кар белән.
Кар белән түгел, ком белән
Үтте гомрем моң белән.

* * *
Аклы яулыклар бәйлимен,
Аклы яулыкларым бар.
Аклы яулыгым бәйләргә
Нинди шатлыкларым бар.

* * *
Сайрый былбыл, сайрый былбыл,
Баласын җуйган бугай.
Баласын җуйган тургайдай
Ник моңаям мин болай.
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* * *

Сандугачлар сайрый сызып,
Кәккүк кычкыра өзеп.
Кәккүк кычкырганда өзеп
Булмый йөрәккә түзеп.

* * *
Каендан басма салам,
Каендан басма салам.
Каен басмаларга басып
Кайгымны суга салам.

* * *
Кулъяулыгым талга бәйләп
Бармы печән чапканың?
Ак беләгең ястык итеп,
Бармы төшеп ятканың?

Тәтер-Арслан авылында  
Галиева Зөләйхадан (1895 елгы)  

язып алынган.

* * *
Дустым, дидең, өзелдең,
Дустым, дидең дә өзелдең,
Инде нигә сүрелдең?

* * *
Аккош күлләрне буйлый,
Күңел күпләрне уйлый.
Күңел күпне уйласа да,
Язмыштан узып булмый.

* * *
Буйладым тугайдыр дип.
Бу уйларны күп уйладым,
Язмышым шулайдыр дип.

Тәтер-Арслан авылында  
Галиева Зөбәрҗәттән (1911 елгы)  

язып алынган



325Ерак еллар кайтавазы
* * *

Их, тормыш, син, бигрәк
Вөҗдансыз син.
Вөҗданыңнан мәхрүм калгансың
Берәүләрне – гөлләр арасына,
Берәүләрне утка салгансың.

* * *
Өзмә өмет – максатыңны,
Тормыш аяк чалса да.
Бул тыныч, күрсәт чыдамлык,
Яшь йөрәгең янса да.

* * *
Дусларым, туганнарым,
Бар да тормышка аштылар
Төзегән планнарым.

* * *
Таң алдыннан утырып уйныйм,
Уф, каен рояльдә.
Тормыш авыр, ләкин көтәм,
Рәхәт булыр дип алда.

* * *
Син-син савытларым тулмый,
Син-синне тутырсам да.
Синсез күңелләрем булмый,
Уйларда утырсам да.

* * *
Урманнарда ялгыз йөргән чакта,
Кошлар тавышын ятып тыңладым.
Түзәлмәдем, сабый балалардай,
Үләннәргә ятып еладым.
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* * *

Беләзекләрем тардыр,
Язмышыма мин сәбәпче
Күрәчәкләрем бардыр.

* * *
Кулымдагы йөзегемнең,
Исемнәре Миннәхмәт.
Все-таки артык төшә
Гармонистка мәхәббәт.

* * *
Телефоннар сузмагыз,
Көтүче дә гармун уйный,
Гармонист дип кызмагыз.

* * *
Гармонистлар да кия
Ал сатинның балларын.
Чыкмый да бит ул даннарың,
Үткен булса ярларың.

* * *
Гармун бәләкәй булса да,
Әйтеп бирә кирәген.
Мин бит сиңа ут салмадым,
Ник янасың йөрәгем.

* * *
Гармун телләре җиде.
Кавышабыз дигән чакта,
Дошман сүзләре җиңде.

* * *
Аклы яулык бәйләдем дип,
Чәчем чыгармам инде.
Синең белән йөрим диеп,
Даным чыгармам инде.
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* * *

Аклы күлмәк, ала бизәк,
Минем сөеп кигәнем.
Шуңа күрә мин бәхетле,
Армиядә сөйгәнем.

* * *
Дусларым, туганнарым,
Бар да тормышка аштылар
Төзегән планнарым.

* * *
Дустым, дидең, өзелдең,
Дустым дидең дә, өзелдең,
Инде нигә сүрелдең?

* * *
Сөйдерсәң дә нечкә билдән,
Саклан син кара каштан.
Кара кашлар яр сайлаучан
Булалар алар яшьтән.

* * *
Армиядә егетем,
Исән йөреп, саулар кайтса,
Анда минем өметем.

* * *
Армен атын иярли,
Ниләр карап калдым икән,
Артларыннан иярми.

* * *
Уфаларда вокзалларда
Арменнар киенәләр.
Елама дустым, түкмә яшең
Дошманнар сөенәләр.
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* * *

Карлыганнар куагы.
Караңгы дип килми калма,
Син – караңгы куагы.

* * *
Тәлгәше белән миләш.
Кем икәнеңне беләбез,
Чамалабрак сөйләш.

* * *
Уфаларга барыр идем,
Мине кем илтер икән.
Миннән калган ярлар белән
Кем фарсит итәр икән.

* * *
Атны җиксәң, җик җирәнен,
Ялы җиргә тигәнен.
Ярны сөйсәң, сөй зирәген,
Белсен дөнья кирәген.

* * *
Талның тирәге дә юк.
Яшь гомерләр ике килми,
Килсә кирәге дә юк.

* * *
Ала-кола күлмәгеңне
Кимә, дидем мин сиңа.
Булыр булмас ярлар белән
Йөрмә, дидем мин сиңа.

* * *
Ал гәрәбә булмый ул,
Гөл гәрәбә булмый ул.
Кочаклашып уйнаганга
Бер нәмә дә булмый ул.



329Ерак еллар кайтавазы
* * *

Аллы гәрәбәләрең,
Гөлле гәрәбәләрең.
Вәгъдәмдә торам, дидең,
Шулмы вәгъдәләрең.

* * *
Бәрәңге жарить итәм,
Әл дә шаталаклыгым бар,
Шуның белән жить итәм.

* * *
Ерлый тавык, ерлый тавык,
Казак көйләрен табып.
Ай дусларым, эчеп җибәр,
Китсен стакан авып.

* * *
Стакан сиңа килгән,
Шайтан «бисмилла» дигән.
Шайтан «бисмилла» димәгән,
Эчеп бетерсен дигән.

* * *
Стаканның төпләрендә
А хәрефе бар әле.
А хәрефләре бар әле,
Әйләндереп кара әле.

* * *
Эчәләр дә исерәләр,
Эчми исерсәң иде.
Агай-эне, дус-иш белән
Гомер кичерсәң иде.

* * *
Эчәм эчем көйгәнгә.
Эчмим эчләрем көйгәнгә,
Сезне өзелеп сөйгәнгә.
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* * *

Кулымдагы йөзегемнең
Исемнәре Фатыйма.
Матур җырлар тапмасам да
Яздым дуслар хакында.

* * *
Эх дусларым, сез кайсы як?
Без Стәрле районы.
Сезгә түгел дошманга да
Теләмим аерылуны.

Тәтер-Арслан авылында 
Галиева Зөбәрҗәттән (1911 елгы)  

язып алынган

* * *
Кыр казлары үтте, күрдегезме?
Һаваларга менеп китәләр.
Үткән гомерләрем үтте рәхәт,
Алда нинди көннәр көтәләр.

* * *
Сандугачлар булсам, сайрар идем
Таңнар атып кояш батканчы.
Кыз балалар шуңа рәхәт яши,
Тормыш кыраулары сукканчы. 

Тәтер-Арслан авылында  
Идиятуллина Хәлимәдән (1924 елгы)  

язып алынган

* * *
Агыйделкәй буе тугай-тугай
Бер тугае гына кәрешкә.
Сабырлыклар – солтан, сабырсызлык – шайтан,
Сабырлыклар кирәк һәр эшкә.
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* * *

Агыйделкәйләрнең аръягында,
Елкыларым йөри көтүсез.
Кеше хәлен кеше белми
Йөрәкләрем яна төтенсез.

* * *
Җибәрсәнә, әнкәй, мин китәмен,
Биек-биек Урал тавына.
Кулда мылтык, билдә кылыч,
Каршы китәм дошман явына.

* * *
Агыйделкәйләрнең аръягында,
Елкыларым йөри чабында.
Оҗмахлары торсын бер ягында,
Сез, дусларым, булган чагында.

* * *
Агыйделкәйләрне, ай, кичкәндә,
Бер җырладым ишкәк ишкәндә.
Бер җырладым, дуслар, бер еладым,
Яшь гомерләрем искә төшкәндә.

* * *
Сандугачым, сайрамыйсың
Талды мәллә телләрең.
Минем дә шул синең кебек
Моңсу үтә көннәрем.

* * *
Сандугачлар да сайрамый,
Сандугачлар да сабыр.
Йөрәккәем болай янса,
Көл-күмерләргә калыр.
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* * *

Суда ничек йөзә икән,
Сусарның балалары?
Бер кавышырсыз дигән кебек,
Кошларның сайраулары.

Стәрлебаш районында  
Хәбибрахманова Зәйнәптән (70 яшьтә)  

язып алынган

* * *
Агыйделкәйләрне, ай, кичкәндәй,
Беләкләрем тала ишкәк ишкәндәй.
Бер җылыймын, бер җырлыймын,
Үткән гомер искә төшкәндә.

* * *
Киҗелекәй чаршау, чите чуклы,
Теккән җепкәйләре күк микән.
Үткән генә гомер – юк билгесе,
Калган гомерләрем күп микән.

* * *
Бурый да гына бурый карлар ява,
Бал кортлары оча бал өчен.
Билләреннән буып, җиһан кичеп,
Егет тә генә йөри мал өчен.

Тәтер-Арслан авылында  
Галиева Зөләйхадан (1899 елгы)  

язып алынган

Чәчәк өзмим
(Моңсу гына салмаграк җырлана)
Кояш чыгар алсу матур булып,
Кояш белән бергә син дә торырсың.
Эчең пошса, эшең юк вакытта
Сәхрәләргә чыгып йөрерсең.
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Анда матур алсу сачәкләрне
Йомшак кулың белән өзәрсең.
Чөнки сачәкне өзсәң, бик тиз кибә,
Өзмә күңелем, өзмә лә, түз димен.

Шулай, дуслар, күңелем сабыр минем,
Кызганам мин сачәк өзәргә.
Читкә китеп озак йөрсәм дә,
Теләмәдем азак бизәргә.

Тәтер-Арслан авылында  
Идиятуллина Хәлимәдән (1924 елгы)  

язып алынган

Такмаклар

Кулымдагы йөзегемнең
Исемнәре Клара.
Яр тапмасаң сельсоветка
Гариза биреп кара.

* * *
Әле бетә оныбыз,
Әле бетә тозыбыз.
Көяләнмә, карчыккаем,
Өзә-йолка торырбыз.

* * *
Бар иде бит бай чаклар,
Кесә тулы борчаклар.
Саламнан тәртә каерып,
Чикерткә җиккән чаклар.

* * *
И иртә кил, иртә кил,
Тәрәзәгә чиртә кил.
И Ходаем, тәүфыйк бир,
Тәрәзәдән конфет бир.
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* * *

Әти миңа ат бирде,
Иярлә дә чап диде.
Матур-матур кызлар күрсәң,
Кочакла да үп диде.

* * *
Тау башында тимер капка,
Ачыла да ябыла.
Төнлә йөргән егетләргә,
Матур кызлар табыла.

* * *
Матур кыз ябык була,
Матур кызны суырып үпсәң,
Атналык азык була.

Кызылъяр авылында 
Галиева Оркыядан (67 яшьтә)  

язып алынган

* * *
Шәльяулыкның бар төрлесе,
Мең дә сигез иллесе.
Син икәнсең, дустыкаем,
Бу дөньяның көзгесе.

* * *
Ак самавыр, чын чынаяк,
Эчтем эчем көйгәнгә.
Ерак җирне якын итеп,
Килдем сине сөйгәнгә.

* * *
Самаварың булса иде,
Кайный-кайный торса иде.
Шул чәйләрне эчкән чакта
Бәбкәң янда булса иде.
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* * *

Стенадагы сәгатьнең
Герләренә кагылам.
Сәгать саен, минут саен,
Бәбкәм, сине сагынам.

* * *
Тәрәзәмнең төбендә,
Ике савыт гөлем бар.
Син бәбкәмне кемгә ошатыйм,
Синнән башка кемем бар?

* * *
Илләр илләмәс инде,
Җилләр җилләмәс инде.
Бер Ходаең жәлләмәгәч,
Бала жәлләмәс инде.

* * *
Һавалар зәңгәрләнә.
Очып барып күрер идем,
Сез кайсы тәңгәлләрдә.

* * *
Сандалиларым тая,
Уф, башларым,
Мин нишләдем,
Рәхәт көннәрем кая?

* * *
Дустыкаем, безгә кер,
Эч серләребез беткәнче.
Сөйләшербез икән бер.

Кызылъяр авылында 
Үләева Шәмсенисадан (44 яшьтә)  

язып алынган
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Җырлар

Безне адәм итте уку,
Адәмне алга илтте уку,
Илтеп күккә җиткерде уку,
Уку кирәк уку.

Үземне хак итте уку,
Йөземне ак итте уку.
Безгә кирәк илла уку,
Уку кирәк уку.

Гакылга нур бирә уку,
Локәтдә уй бирә уку.
Су юкта су бирә уку,
Уку кирәк уку.

Ас чын кеше эше уку,
Лагуа рәхәт җимеше уку,
Ача рәхмәт ишеген уку,
Уку кирәк, уку.

* * *
Алга, әйдәгез, туганнар,
Төрек, татар, мөселманнар!
Алдан килмәй дан күргәннәр,
Алга, әйдәгез, туганнар!
Җыелаек бер тау астына,
Коръән сүзе безне чакыра,
Укырга һәм укырга.

Совет властенең тәүге елларында укырга өндәп өйрәтелгән 
җырларның берсе. Авторы билгесез. Әйтүләре буенча, ул 1920–
1930 елларда чыгарылган.
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* * *

Шыруга идем тәкъсилә,
Ярдәм бирегез, йа газим.
Ниятемне тугры итеп,
Морадымны хасилә илә.
Вир гадәләт,
Вир камалат,
Колларыңа, йа газим.
Җөмләмезгә рәхмәтең лә,
Насыйп иткер, йа газим.

Җәһаләттә йөрдек без,
Сезгә килеп кердек без.
Күп изгелекләр ишетергә
Уку өчен килдек без!

Өмит мәхәббәттәдер,
Өмит киләчәктәдер,
Ярдәм итешмәктәдер,
Бер-беребезгә, дусларым.
Мәктәп – милләт бакчасы,
Укучылар – алмасы,
Мәгарифнең оясы.
Укың, газиз яшьләрем.
Хатамыз хаттин ашты,
Ялкаулык безне басты,
Наданлык тулып ашты,
Һич белмәйбез, дусларым.

Бу җырларның беренче ике куплеты мәдрәсәләрдә өйрәтелеп 
һәм җырлап йөрелгән, өченче куплеты – соңрак, ягъни совет вла-
сте елларында чыгарылган.

Тәтер-Арслан авылында  
Мирзаева Закирәдән (70 яшьтә)  

язып алынган
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Сыктаулар

Кабер өстендә сыктау
Әкертен, җил, монда кабер,
Монда анам күмелгән,
Монда ятим баланың
Моңы-яше түгелгән.

Өрмә, җил, сызгырма,
Куркытырсың әнкәем.
Бирмисең тын зарланырга,
Куркытырсың әнкәем.

Ятимлек хәлләремне
Әнкәемә сөйлим әле.
Минем түккән күз яшемне,
Кайгымны йолыр бәлки.

Һәрвакыт килеп кочаклыйм,
Мин шушы кабер ташын.
Тыңлыймын татлы сүзен
Өстенә куеп башым.

Ул мине сөйгән иде,
Кочкан иде шәфкать белән.
Их, хәзер калдым җиһанда
Төрлечә михнәт белән.

Җырлар язам тауның күкрәгенә,
Зинһар димен, җи, тими тор.
Моңгы былбылкаем, сайрама,
Йөрәгемне өзми тор.

Һаваларда тулып кошлар сайрый,
Күләгәсе җирдә уйный.
Ата-аналы баланың кулы уйный,
Ата-анасыз баланың күзе уйный.
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Нихәл генә итим мин бичара,
Кайгы-хәсрәт тулы йөрәгем яна.
Үзәгемә михнәт үтеп бара,
Бер Алланың эшенә юк чара.

Хәсрәт күлләрендә йөзә иде,
Өзеп-өзеп тала беләгем.
Кайгы күлен кичтем, суын эчтем,
Шуңа әрни минем йөрәгем.

Хәлекәй авылында  
Могаттарова Өммикамал Гомәр кызыннан (73 яшьтә)  

язып алынган

Кабер өстендә сыктау
Кочты тар тәхет анамны,
Басты бит караңгы гүр.
Тик Ходай аның урынын,
Нурласын рәхәт белән.
И анам, назлы анам,
Бу каберне күргәч күзем,
Өзелә йөрәгем, янам.
Һич онытмыйм сөйгәнеңне,
Үпкәнеңне, кочканыңны.
Кил, җаным, бәгърем диеп,
Иркәләп кулыңа алып.
Йөзе нурлы, күңеле моңлы.
Күңеле йомшак, әнкәем.
Бер тавыш бир гүр эченнән,
Бәбкәм, диеп әнкәем.
Мин ятим, моңлы ятимне
Бар кеше хурлый, кага.
Елыймын, әнкәй, моңланам,
Йөрәгемнән кан тама.
Гүр караңгы, гүр кына,
Миңа да шундый бу дөнья.
Әнкәем, дим, гөлкәем.
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Ал мине әнкәй яныңа,
Мин булыйм иптәш сиңа.
Син мине тот, җан бәгърем,
Анам, кулыңны суз миңа.
Тот кулымны, әнкәем, тот,
Суз кулың гүргә керим.
Бергә ятыйк гүр эчендә
Әнкәем, дим, гөлкәем.

Хәлекәй авылында  
Латыйпова Фатыйма Абдулла кызыннан (62 яшь)  

язып алынган

МӘКАЛЬ ҺӘМ ӘЙТЕМНӘР
Адәмдә бер кыйммәт нәрсә – 
Иман, диләр.
Иман белгән адәмне
Мөселман диләр.

* * *
Икенче бер кыйммәт нәрсә –
Акыл, диләр.
Гакылсызда иман ягы
Такыр диләр.

* * *
Өченчесе кыйммәт нәрсә –
Сабыр, диләр.
Сабыр кеше морадын
Тиз табар, диләр.

* * *
Дүртенчесе кыйммәт нәрсә –
Әдәп диләр.
Әдәп мәхәббәтлелеккә
Сәбәп диләр.

Айтуган авылында  
Г. Фәизова һәм Ә. Хәкимҗанова язып алган
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* * *

Гөл үссә – җирнең күрке,
Кыз үссә – илнең күрке.

* * *
Әдәпле кыз сәгадәтле.
Җиткән кыз – киткән кыз.

* * *
Ике араны ни бозар,
Нечкә билле кыз бозар.

* * *
Ипи тәмле тоз белән,
Өйнең яме кыз белән.

* * *
Кызлар кызыл ярата.

* * *
Кызлар кыл өстендә,
Кылдан төшкән тел өстендә.
Кызның кызыгы тиз бетәр.

* * *
Кызның кыл ыгы күп булыр.
Кызның кырык бизе булыр.

* * *
Кызның тамагы кылдай.
Кыз саклаганчы тоз сакла.

* * *
Язгы бозны кар ашый,
Кызның башын дус ашый.

* * *
Егет фырт, аты херт.

* * *
Егет шул егет була,
Каравында өмет була.
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* * *

Егет яхшы, чикмән хәрт,
Акылы кыска, борын зур.

* * *
Итеге юк егетләр
Чабатасын дегетләр.

* * *
Ялгыз атның файдасы күп,
Ялгыз егетнең хәйләсе күп.

* * *
Яман егет туй бозар,
Яман хатын өй бозар.

* * *
Яман тәкә сөзешкән,
Яман егет сугышкан.

* * *
Дәрте юк дәрман эзләми.

* * *
Дәрте юк – күсәк.

* * *
Дәрт икмәккә файда.

* * *
Дәртсезгә дәва юк.

* * *
Дәртсезгә дәрман табылмас.

* * *
Дәртсезгә дәртле сүз зая.

* * *
Дәртсез егет яр тапмас.

* * *
Дәртсез йөрәк булмас.
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* * *

Дәртсез кешедән эш чыкмас.

* * *
Дәртсез кешедән ерак кач.

* * *
Дәртсез кеше күсәк.
Бары юкка исәп.

* * *
Дәрте эчтә, дәрман тышта.

* * *
Дәртле кеше мут була,
Ике күзе ут була.

* * *
Җанлы тәндә дәрт була.

Кызларның бизәнүе хакында

Кызлар киенгәнче
Кысыр сыер бозаулар.

* * *
Кызлар киенсә гөлгә ошый,
Хатыннар киенсә кызга ошый.

* * *
Тавыкны туендыра алмассың,
Кызны киендерә алмассың.

* * *
Түше көмешле, борын асты юешле.

* * *
Тырнак үстергән кыздан саклан.

* * *
Үтә бизәнгәннән күңел җирәнгән.
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Кыз белән егет хакында

Алмагачта алма күп,
Матур кызда хәйлә күп.
Матур кызда хәйлә булса,
Яшь егеткә файда күп.

* * *
Бар кызларның яхшысы –
Чәчен майлап тараган.
Бар егетнең яманы –
Ятып түшәм санаган.

* * *
Егет анасы – губернатор,
Кыз анасы көтеп ятыр.

* * *
Егет ата киекне,
Кызлар сөя егетне.
Кызлар сөя шул егетне,
Бирсәң көмеш йөзекне.

* * *
Егет булса, батыр булсын,
Кыз булса, матур булсын.

* * *
Егетнең уе – үбешү дә кавышу.
Кызның уе – кияүгә чыгу да барышу.

* * *
Егет кыз алгач, тәүфыйк табар.
Егет үләр кыз диеп.

* * *
Кызлар – бодай камыры.

* * *
Ирләр сөяр чибәрне,
Кызлар сөяр чибәрне.
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* * *

Охшатмаса очратмас,
Шаярмас малай булмас.

* * *
Ике якта ике гүзәл,
Берсен сөйсәң, берсе жәл.

* * *
Илдә матур бетмәс,
Җан сөйгәнгә җитмәс.

* * *
Ямьсезнең көзгесе начар,
Булдыксызның коралы начар.

* * *
Матурлык белән яратма,
Батырлык белән ярат.

* * *
Матурлык туйда кирәк,
Мәхәббәт көн дә кирәк.

* * *
Читек аяк талдырмас,
Матур хәтер калдырмас.

* * *
Шадра бите – каз ите,
Шома бите – бот ите.

* * *
Шадра йөрәк яндыра,
Шома хәтер калдыра.

Матурлык һәм акыл – холык хакында

Матур да булсын,
Батыр да булсын.
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* * *

Матурга кара,
Акыллы белән йөр.

* * *
Матур кыз күз өчен,
Акыллы кыз йөрәк өчен.

Кыз сайлауга карата

Авырткан ил-җирдән кул китмәс,
Уңган кыздан күз китмәс.

* * *
Аксак булса да кыз яхшы.

* * *
Бетсен малың, чыксын даның
Унбиш яшьлек кыз белән.

* * *
Җикмәсәң дә ат яхшы,
Сөймәсәң дә кыз яхшы.

* * *
Зур авызлы кыздан саклан.
Илдә илле, берсеннән-берсе җилле.

* * *
Ипи тәмле тоз белән,
Йокы тәмле кыз белән.

* * *
Кыз алмаган егетнең,
Кырык кызда тамгасы.

* * *
Уналтыда кыз – солтан,
Унҗидедә – чулпан,
Егермедә – гөлбостан,
Егерме бердә – чуртан.
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* * *

Ялкау кызны белеп була,
Морҗа ачканда буяла.
Иркә кызны белеп була,
Ыңгырашып уяна.

Кияү сайлау
Яңа мунча, яңа таш,
Парландыра мич яккач.
Сөйгән ярың тиң булмаса,
Җан тарлана кич яткач.

Сөйгән яр
Гыйшык төшкән кыз баланы,
Йокы алмый түшәктә.
Яр сөймәгән егетләрне,
Китап саный ишәккә.

* * *
Дәртсез кеше – күсәк,
Ярсыз кеше – ишәк.

* * *
Кемнәр алмас, кемнәр бормас,
Киемнәр ярын кем алмас.
Кемнәр өчен кем үлмәс,
Кемнәр ярын кем сөймәс.

* * *
Сөймәгән яр яр түгел,
Ташласаң да жәл түгел.

* * *
Сәйәр кайда, күз анда,
Сөймәс кайда, сүз анда.

* * *
Ярым – җан азыгым,
Яры юкның җаны юк.
Ярым – ярты җаным.
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Гыйшык-мәхәббәт

Гашыйк күзенә йокы керми.
* * *

Гашыйкка Бохара ерак түгел.
* * *

Гыйшык тоту уртак була.
* * *

Гыйшык тоту – ут йоту.
* * *

Ике күңел бергә булса,
Чүплек башы гөл булыр.

* * *
Кеше кигәнне киясе килә,
Кеше сөйгәнне сөясе килә.

* * *
Тегермән ике таштан,
Мәхәббәт ике баштан.

* * *
Уң кашым да тарта,
Сул кашым да тарта.
Ике кашым бергә тартса,
Мәхәббәте арта.

Үбеш-кочыш
Ирене белән үбәр,
Теше белән өзәр.

* * *
Үп алмасын, хәтере калмасын.

* * *
Үпкәләмә үпкәнгә,
Үкенерсең гомер үткәнгә.
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Юашлыкны беләләр,
Тоталар да үбәләр.

Яучы-димчеләр
Бирмәсәләр бирмәсләр,
Сандыкка бикләп куймаслар.

* * *
Кыз баланың башын ашый
Тәсбих тоткан яучылар.

* * *
Яхшы атка камчы кирәкми,
Яхшы кызга яучы кирәкми.

Өйләнү
Ат алсаң – арба кирәк,
Хатын алсаң – бар да кирәк.

* * *
Атып алдым ак куян,
Сатып алдым сәхтиян.
Кыз дип алдым – хатын булды,
Зыян өстенә зыян.

* * *
Егет идем, солтан идем,
Кыз ирешми хан булдым.
Хатын алдым, харап булдым.

* * *
Никахка хәтле өч ай элек туган бала
Биш айдан чана шуа.

* * *
Өй салуның ние бар,
Мүклисе дә чутлыйсы.
Кыз алуның ние бар,
Кочаклыйсы да йоклыйсы.
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* * *

Барсаң – табып бар,
Егетне танып бар.

* * *
Суга дип киткән,
Кияү алып кайткан.

Байга – ярлыга чыгу
Бай кешенең кызын алсаң,
Атасы белән мактаныр.
Ярлы кеше кызын алсаң,
Өстәл астын актарыр.

* * *
Байның кызы чарлакта
Башын бора як-якка.
Байның кызын бай алмаса,
Чыгып китә бардакка.

Кызга мәһәр
Атасы бар – ат сорый,
Анасы бар – тун сорый.
Бер ач әрвах җиңгәсе бар – 
Бер умачлык он сорый.

* * *
Быел кызларның мәһәре – 
Бер бидерә бәрәңге.

* * *
Кыз дигәч, кочасым килә,
Мал дигәч, косасым килә.

* * *
Урланган каз иясенә
Боты сынып кайтыр.
Урланган кыз атасына
Күңеле сынып кайтыр.
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* * *

Урланган кыз – хурланган кыз.

* * *
Урланган мал буранда тормас,
Урланган кыз ирдә тормас.

Туй төште

Әнә туй, менә туй,
Ат өстенә кәҗә суй.

* * *
Көн дә бәйрәм, көн дә туй,
Көн дә сагыш, көн дә уй.
Көн дә бәлеш, көн дә куй.

* * *
Күлнең яме көз белән,
Туйның яме кыз белән.

* * *
Капка төбенә туй җиткән,
Каба орчыгым кайда икән?

* * *
Сыйлы булды туйлары,
Симез булды куйлары.
Күз күрде, тамак туймады,
Әзрәк йөрәк ялганды.

Кияү

Икәү булып ятыгыз,
Өчәү булып торыгыз.

* * *
Кызың кемне сөйсә,
Киявең шул булыр.
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* * *

Никах булгач, туй булган,
Туйда кияү юк булган.

Бирелгән-киткән кыз
Кызлар китә яше җиткәч,
Ризыгы хак читкә сипкәч.

* * *
Ир балалар кайта киткәч,
Кыз балалар кайтмый бер киткәч.

* * *
Кыз яман җиргә төшсә – картая,
Яхшы җиргә төшсә – янтая.

Кавышу – сагыш уты
Гашыйк дигән бер чәчкә
Йөрәгеңә чорналыр.
Сөйгәнеңә кавыша алмасаң,
Хәсрәт булып чорналыр.

* * *
Инде безгә күрешү кайда – 
Төштә күрсәк, шул файда.

Баласыз хатын
Баласызның җаны тыныч,
Картлыгы куркыныч.

* * *
Баласыз хатын – җимешсез агач.

* * *
Толны хатынга чутлама.

* * *
Кысыр хатын – кысыр көек.
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Хатын белән талашу

Ир кызса, хатын кеше, телең тый.
Сөт ташыса, казан астын тартып куй.
Ирле хатын талашса,
Күршеләргә тамаша.

* * *
Чын сәгадәт – татулыкка шул сәбәп.

Ата
Аракыдан бал яхшы,
Алтын-көмеш чыккан атаның йорты яхшы.

* * *
Атаң кебек кешегә тел озайтма.

* * *
Атаң үлгәч, тәкә суеп, кырыгын уздырганчы,
Тере чагында тавык суеп ашатканың артык.

* * *
Атасы барның бәхете бар,
Ата хакы – Тәңре хакы.

Килен
Килен керде, кимчелек керде.

* * *
Баланы яшьтән тый,
Киленне баштан тый.

* * *
Килен буен яшерер,
Сүзен таудан ашырыр.

* * *
Килен кеше – ким кеше,
Алабай белән тиң кеше.
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* * *

Килен килде – бүре килде,
Орчык буе теле килде.

Килен – каенана
Бала асрап, баласына асрау булдым.

* * *
Бер киленгә – бер бием,
Ике чабата – бер кием.

* * *
Берсе булса берсе юк,
Каенатайның көе юк.

* * *
Киленемнең баласы,
Тоздай ачы анасы.

* * *
Каенананың яхшысы – тәмуг утының чаткысы.

* * *
Хатын кардәше килсә – табада бәлеш,
Ир кардәше килсә – көн дә тавыш.

* * *
Хатын токымы килде – капка ач,
Ир токымы килде – чыгып кач.

Түр
Гүрдә ятканчы, түрдә ят.

* * *
Дүрт бусагаң түр булсын.

* * *
Түрдә урын барда түбәнгә утырма.

* * *
Түр кемнеке булса, мендәр шуныкы.
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* * *

Үз түремдә үзем мулла,
Үз түремдә үзем түрә.

Татулык
Тату семьяда җаның ял итә.

* * *
Тату семья – оҗмах түре.

* * *
Тату тормыш – озак гомер.

* * *
Тавышлы йорттан тау артына кач.

Чумар, ярмалы ашлар
Чумар, кеше саен уңар.

* * *
Алай икән, самавыры калай икән.

* * *
Самавыры җиз,
Чынаягы балчык икән,
Хатыны карчык икән.

* * *
Ашау, эчү – байларга,
Яту, тору – хайванга.

* * *
Ят мич башында, тамагың тук булганда.

* * *
Ачыксаң да чама белән аша.

Сак ашау
Аз булса да җитәр,
Күп булса да бетәр.
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* * *

Айда ашаган ай булыр,
Көн дә ашаган тук булыр.

* * *
Китәрен белсәң – җыя тор,
Калырын белсәң – каба тор.

* * *
Кәбебен, шәрәбен – өф, өф,
Исәбен-хисабын – аһ-ваһ.

Кунак
Киләмен дисәң – юл ачык,
Китәмен дисәң – юл ачык.

* * *
Кунак аз тора, күп күрә.

* * *
Кунак аз утырыр, күп сынар.

* * *
Кунак атаңнан олы.

* * *
Кунак бер көн кунса – коймак,
Ике көн кунса – мустак.

* * *
Кунак килсә – таптыра,
Ат урынына чаптыра.

* * *
Кунак ун ризык белән килә,
Берсен ашый, тугызын калдыра.

* * *
Кунак чакырам дип бурычка кермә,
Азагыннан ачыга күрмә.
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* * *

Сөйгән җиргә сирәк кил,
Сирәк килгән сөекле.

* * *
Сирәк килгән кунак кадерле була.

* * *
Тәмен тойган бу кортка,
Тагын килгән бу йортка.

* * *
Килде кунак, килде кунак,
Инде нихәл итәргә?

* * *
Хатыны карады иргә,
Ир карады җиргә.

* * *
Суяр идем үрдәк – кунакларым күмәк,
Суяр идем каз – кунакларым аз.
Суяр идем күркә – кунакларым өркә, 
Булмаса пешерик үрә,
Ярар кунакларына күрә.

* * *
Кунак килде ит кирәк,
Ит булганда күп кирәк.
Көн дә килгән кунакларга,
Ничек җиткермәк кирәк.

* * *
Кунак беренче көнне туган,
Икенче көнне – суган.
Өченче көнне эттән туган.

* * *
Кунакның килгән көне – алтын,
Икенче көне көмеш.
Өченче көне – бакыр,
Дүртенче көне кайтыр.
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* * *

Кунаклар ашасы да китәсе,
Картым белән гомер итәсе.

* * *
Рәхмәт сыйладыгыз,
Тавыкны суймадыгыз.

* * *
Рәхмәт, сыйладыгыз, балдыз,
Тегермән салыгыз.
Онны сатып алыгыз.

* * *
Рәхмәт сезгә,
Сез дә барыгыз безгә.
Сездә булса каты-коты,
Бездә булыр төче боты.

* * *
Сездә ашыйк та эчик,
Бездә уйныйк та көлик.
Син эч тә, мин эч.
Үзең эч тә миңа бир.

* * *
Сиптергәннең башы туңар,
Йөрәге үләр, учагы сүнәр.
Сиптереп яшәүнең башы көлке, ахыры төлке.

* * *
Эчкечегә акча җитмәсә,
Акчалыны аздырыр.
Эчкече акча табар,
Мактанчыкның кесәсен талар.

Хәлекәй авылында 
Мусин Мәҗит Гыйният улыннан (70 яшьтә) 

Р. Халикова язып алган



359Ерак еллар кайтавазы
* * *

Тирән елга тын ага,
Акыллы кеше тыныч була.

* * *
Елан энә тишегенә дә сыя.

* * *
Үзеңнең кем икәнеңне күршеңнән сора.

* * *
Күрше хакы – Тәңре хакы.

* * *
Чыкмаган кояшка кызынмыйлар.

* * *
Бер төкерсә ни булыр, мир төкерсә күл булыр.

* * *
Телең әйткәнен колагың ишетсен.

* * *
Сүзең көмеш булса да, эндәшмәвең алтын.

* * *
Бикә бизәнгәнче, туй узган.

* * *
Алманың асылын корт ашый, кызның башын егет ашый.

* * *
Батыр үлеме марҗадан.

* * *
Кош терәге – канат, егет терәге – ат.

Бузат авылында  
Гыйззәтуллина Газимә Хәлиулла кызыннан (81 яшь)  

язып алынган

* * *
Үтә кызыл тиз уңа.
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* * *

Ирне ир иткән дә хатын, эт иткән дә хатын.

* * *
Кешегә чокыр казыма, үзең төшәрсең.

* * *
Авызың тулы кан булса да, дошманың алдында төкермә.

* * *
Дус дусның башын ашый.

* * *
Дөнья куласа, әйләнә дә бер баса.

* * *
Тыныч күл кортлы була.

* * *
Кеше сүзен тыңла, үзеңнекен эшлә.

* * *
Үләксәгә карга, мәеткә мулла килә.

* * *
Сөйли белмәгән тел аякны йөгертә.

* * *
Җилгә каршы төкермә, битеңә чәчрәр.

Бузат авылында  
Ганиева Рәйхан Абдулла кызыннан (78 яшь)  

язып алынган

* * *
Тамчы тама-тама ташны тишә.

* * *
Тау Мөхәммәдкә бармаса, Мөхәммәд тауга бара.

* * *
Сыер дуласа аттан уздыра.
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* * *

Агач күрке – яфрак, кеше күрке – чүпрәк.
* * *

Авызы пешкән өреп кабар.
* * *

Яман сыер ярда бозаулый.
* * *

Яхшы ашыңны кияү ашар,
Яман сүзеңне кияү сөйләр.

* * *
Тавык чүп чыгара,
Килен сүз чыгара.

* * *
Олы сөйләгәнче, олы телем икмәгеңне аша.

* * *
Олы сүзен тотмаган,
Гомер буе игелек күрмәгән.

* * *
Хөрмәтләсәң яхшы кешене,
Хөрмәтләрләр үзеңне.

* * *
Кешегә ун йомырка тәгәрәткәнче,
Үзеңә берне тәгәрәт.

* * *
Танау астыңны күрмичә,
Урман астына үрелмә.

* * *
Кабергә китсәң дә әзерләп кит.

* * *
Эт күңеле бер сөяк.

Бузат авылында 
Ганиева Тәкыя Нигъмәт кызыннан (40 яшь)  

язып алынган
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* * *

Убыр китте, урыны калды,
Ябынырга туны калды.

* * *
Юләрне чәчеп үстермиләр, үзе үсә.

* * *
Мал иясенә ошый.

* * *
Туган илдән киткән,
Җиде ел кат йоткан.

* * *
Карга күзен карга чокый.

Тәтер-Арслан авылында 
Арсланов Шамилдән (72 яшь) 

язып алынган

* * *
Каенананың иң юашыннан да козгын тавышы чыга.

* * *
Сыйларга сыең булмаса,
Сыйпамага телең булсын.

* * *
Ирле кеше Идел кичкән.

* * *
Ир ир булсын, идәне җир булсын.

Тәтер-Арслан авылында  
Кәримова Рабигадан (64 яшь)  

язып алынган

* * *
Алтмыштагын ашасаң да, алтыдагын ашама.
Алтыдагы юлда килсә,
Алтмыштагы хәл белергә килә.
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* * *

Күршегә кыз бирмә, авылга ат сатма.

* * *
Уйламый сөйләшсәң, авырмый үләрсең.

* * *
Әкрен эшен бетерер,
Дуамал үзен бетерер.

Тәтер-Арслан авылында  
Актуганова Заһидәдән (57 яшь)  

язып алынган

* * *
Олыны олы итсәң, үзеңә хөрмәт булыр.

* * *
Олы сөйләгәнче, олы телем икмәк аша.

* * *
Күп сүз бозау имезә, башын таяк тигезә.

* * *
Авызы кыек булса да, бай баласы сөйләсен.

* * *
Аш хуҗасы белән татлы.

* * *
Эт чаба дип бет чаба. 

Яңгырчы авылында 
Мингазова Банудан (59 яшь)  

язып алынган

* * *
Әниле бала – яфрак, әнисез бала –туфрак.

* * *
Утыз улым булганчы, гарип ирем булсачы.

* * *
Акылсыз белем тапма да, сөйләшмә дә.
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* * *

Ят ярлыкамый, үз үтерми.

* * *
Кеше сүзен тыңла, үзеңчә эшлә.

* * *
Алама тайның бете әче, алама кешенең сүзе әче.

* * *
Үзең белсәң дә, олыларга киңәш ит.

Яңгырчы авылында  
Кәримова Заһидәдән (58 яшь)  

язып алынган

* * *
Шайтан шайтанны Мәскәүдән эзләп тапкан.

* * *
Тамыр тарткан тарлыкмый.

* * *
Ир икмәге ирекле.

* * *
Атай аркасы, кала аркасы.

* * *
Күңелсезгә күлмәк кидермиләр.

* * *
Такта чәең – якты чыраең.

* * *
Ачу алдан, акыл арттан йөри.

* * *
Тулган ай, тураган ит.

* * *
Ач тамагым, тыныч колагым.
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* * *

Сабырлыклар солтан,
Сабырсызлык шайтан.

* * *
Сабырлыклар кирәк һәр эштә.

Яңгырчы авылында 
Батыршина Миңнисадан (56 яшь)  

язып алынган

* * *
Картлык шатлык түгел.

* * *
Яхшылык җирдә ятмас.

* * *
Мәрхәмәтле булсаң, дәүләткә ирешерсең.

* * *
Яман дус ашка – башта, ә эшкә – юк.

* * *
Көчең җитмәгәнгә көчәнмә.

* * *
Башта эшеңне, аннан атыңны китер.

* * *
Малың барда дусларны куалап та җибәрә алмассың.

* * *
Чебенне рәнҗетмә, аның да тәне авырта.

* * *
Күп шаярсаң – еларсың.

* * *
Никадәре күп сөйләсәң, шулкадәре хата җибәрерсең.

* * *
Булыр булмас эшкә омтылма.
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* * *

Ике дошман бөтен җир йөзенә дә сыймас,
Ә ике дус бер аршын җиргә дә сыяр.

* * *
Кешегә яхшылык эшләү – гүзәл эш.

* * *
Тамак таптыра, азаккы атыңны чаптыра.

* * *
Уйлаганнан берни килми, уйламаганнан килә.

* * *
Үлсәң дә үтә, торсаң да үтә.

* * *
Насыйп булмаганны ашап булмый. 

* * *
Кеше сөйләшеп таныша, ат кешнәшеп табыша.

* * *
Уйнап сөйләсәң дә, уйлап сөйлә.

* * *
Мокытны кырык ел укыт.

* * *
Аш иясе аш ясый, кемгә насыйп – шул ашый.

* * *
Берәү тал җыя, берәү тун тегә, әйбер киенчегә кала.

* * *
Берәүдә мал кайгысы, икенчедә җан кайгысы.

* * *
Авыру үлми, сау калмый.

* * *
Ашы бар, кашыгы юк.
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* * *

Ат азгыны тайга иярер.
* * *

Аерым тору рәхәт булса, ул безгә тимәс иде.
Яңгырчы авылында  

Хисмәтуллина Рабигадан (70 яшь)  
язып алынган

Аракы эчү, исертү
Аракы – иблис төкереге.

* * *
Аракының бер рәхәте ун михнәте белән чыгар.

* * *
Аракының йөз граммлысы кыйбат,
Йөздән соң меңгә дә юмарт.

* * *
Аракы бар хәтерне бетерә,
Юк хәтерне китерә.

* * *
Аракы эчсәң, эчеңә – рак, йортың харап;
Өстәвенә үз кесәңә үзең карак.

* * *
Аракы эчтем – хушландым,
Һушым китеп буш калдым.

* * *
Башта акчамны алды,
Аннан акылымны алды.

* * *
Башта көлдерә, аннан бөлдерә.

* * *
Бәләкәй шешәдә шайтан баласы,
Чыгарма, килер анасы.
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* * *

Бәхетсезлек эчүдән,
Эчең-бавырың шешүдән.

* * *
Булышма исереккә – авызыңа алырсың.

* * *
Бурычка эчкән ике исергән.

* * *
Аракы аздыра,
Я төрмәгә салдыра,
Я хатыннан яздыра.

* * *
Әүвәлгесе сиңа каршыга,
Икенчесе сиңа каргына,
Өченчесе төлке итә,
Дүртенчесе егып көл итә.

* * *
Сатып алган авыру,
Теләп эчкән агу.

* * *
Теләсәң озын гомерне,
Авызыңа алма хәмерне.

* * *
Төнлә исерек, көндез мәлҗерек.

* * *
Ул үзе күп, һич бетмәс,
Никадәр эчсәң дә җитмәс,
Гадәтләнсәң син аны эштән чыгармый китмәс.

* * *
Эчеп бөләсең килсә,
Шешенеп үләсең килсә.
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* * *

Тартма – беләсең килсә,
Коммунизм күрәсең килсә.

* * *
Эчкән – кадерсез,
Киткәне күп – каберсез.

* * *
Эчкәннең эче шешәр,
Сугышып теше төшәр.

* * *
Эчкә эчке керсә, тышка бер чыга.

* * *
Эчмәгәндә – шамакай Шаһи,
Эчкәч булган Шаһиәхмәт даһи.

* * *
Эчмә юләр, үлгәч сине кем күмәр.

* * *
Эчсәң акча күп бетә,
Икенче– сырхау итә.
Өченче – акыл китә,
Дүртенче – разбой итә.

* * *
Эчтем, шешәсен ташка бәрдем,
Карасам, ул минем башка бәргән.

* * *
Эчтем шәраб,
Булдым харап.

* * *
Эчү белән эчүнең аермасы бар,
Эчү бер кайгыны баса,
Ун кайгының ишеген ача.
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* * *

Ирләр эчсә – ярты йорт яна,
Хатыннар эчсә – бөтен квартал.

* * *
Ир эчәр, ир эчәр,
Ир эчә дип хатын эчәр.

* * *
Исеректә хатын тормас,
Торса да бергә кунмас.

* * *
Исерекне исерек мактар,
Мактавы беткәч, өстенә менеп таптар.

Хәлекәй авылында  
Мусин Мәҗит Гыйният улыннан (70 яшь)  

язып алынган

ТАБЫШМАКЛАР

Бәләкәй генә телде,
Миңа карап көлде. (Көзге)

* * *
Аңа килә алып,
Ике җиңен салып,
Куш икән йөрәге,
Тимер икән көрәге. (Бүре)

* * *
Кара каз килә калдыр-калдыр,
Канат очы ялтыр-йолтыр.
Баласы елый вәр-вәр,
Бармагы каный шар-шар. (Яшенле яңгыр)

* * *
Бәләкәй генә чүлмәгем,
Тәмле булды чуарым. (Чикләвек)
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* * *

Аккошлар арыш суга,
Әндри көлтә әйләндерә. (Авыз һәм тешләр)

* * *
Бәләкәй әби тау шуа. (Чәч тарау)

* * *
Читән аша эт тартыла. (Сүс эрләү)

* * *
Бәләкәй әби ерак төкерә. (Мылтык)

* * *
Дыр-дыр дырмани кәтәк,
Дырманикәни-кәтәк.
Дырмани кәчтери-пәчтери кәтәк. (Тегү машинасы)

* * *
Эче куыш, тышы таш,
Мәгънәсе – орчыкбаш. 

Ногманова Гарифәдән (60 яшь)  
язып алынган

* * *
Әфти келәткә бара,
Ачкычы төшеп кала,
Ай күрә, кояш төшеп кала. (Кырау төшү)

* * *
Ак тун кигән,
Түбә түшәмгә тигән. (Морҗа)

* * *
Бәләкәй генә бөкре,
Бөтен кырны бетерде. (Урак)

* * *
Мич тулы пәрәмәч,
Уртасында бер калач. (Ай)
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* * *

Дыңгыр-дыңгыр дыңгырчык,
Өч йөз алтмыш сыерчык. (12 ак каз, ике аккош)

Хәлекәй авылында 
Локманова Мөкәррәмә Гариф кызыннан (63 яшь)  

Р. Халикова язып алган

* * *
Мөгезе-мөгезе мөгезәли,
Мөгезе күккә терәли.
Акбур белән буялый,
Көмеш белән сырланый. (Мәчет)

* * *
Ары да лап-лап,
Бире дә лап-лап.
Сөңге сатлап,
Киез катлап. (Чабагач белән ашлык сугу)

* * *
Ята куяндай,
Торса дөядәй. (Чыбылдык)

Хәлекәй авылында 
Әминева Гөлзәлинә Миңнеәхмәт кызыннан (55 яшь)  

Р. Халикова язып алган

* * *
Җәй җәйли, кыш кышлый,
Яшел тунын тышлый. (Арыш)

* * *
Келәтеннән бастырыгы озын. (Саескан)

* * *
Сөрелмәгән җир өстеннән
Тумаган куян баласы йөгерә. (Алдау)
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* * *

Уклау, уклау,
Башы чуклау.
Җир йот, тамыр йот,
70 агач ботагы. (Колмак)

* * *
И әмри мак, әмри мак,
Әмри макта биш бармак.
5 ботакка кар яуган,
Кар өстенә кан тамган. (Бармак һәм тырнаклар)

* * *
Җиз сарайның эчендә
Җизнәм аты кешнидер. (Кыңгырау)

* * *
Аркылы да, торкылы
Зәкиләрнең ындыры. (Тәрәзә рамы)

Хәлекәй авылында 
Сабитов Әхмәт Нигъматулла улыннан (82 яшь)  

Р. Халикова язып алган

* * *
Уклау, уклау,
Башы чуклау.
Җир йот, тамыр йот,
70 агач ботагы. (Колмак)

* * *
Улы аяк киеме кигәнче
Атасы Мәскәүгә барып кайта. (Төтен чыгу)

Хәлекәй авылында 
Шәрипова Гөлҗиян Ихсан кызыннан (69 яшь) 

Р. Халикова язып алган

* * *
Иртән 4 аяктан йөри,
Өйләдә 2 аяклап йөри,
Кич 3 аяклап йөри. (Кеше)
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* * *

И Әмри мак, Әмри мак
Әмри макта биш бармак.
5 ботакка кар яуган,
Кар өстенә кан тамган. (Бармак һәм тырнаклар)

* * *
Җәй дә яшел, кыш та яшел. (Чыршы)

Хәлекәй авылында 
Хөснетдинова Маһикамал Хафиз кызыннан (78 яшь) 

Р. Халикова язып алган

* * *
Аттан биек, эттән тәбәнәк. (Ыңгырчак).

* * *
Җиз сарайның эчендә,
Җиңгәм аты кешни иде. (Кыңгырау)

* * *
Аркылы-торкылы,
Зәкиләрнең ындыры. (Тәрәзә рамы)

* * *
Килделәр осталар балтасыз,
Салдылар күпер тактасыз. (Суык)

* * *
Ак сыер торып китте,
Кара сыер ятып калды. (Кар һәм җир)

* * *
Урманда бар, өйдә юк,
Мунчада бар, кырда юк. («М» хәрефе)

* * *
Аяксыз-кулсыз капка ача. (Җил)

* * *
Өрми килми, беркемне дә кертми. (Йозак)
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* * *

Бер түбә астында дүрт туган. (Өстәл һәм аяклары)
Хәлекәй авылында 

Халимов Гариф Гомәр улыннан (72 яшь)  
Р. Халикова язып алган

* * *
Тимер чыпчык, сүс койрык. (Инә белән җеп)

* * *
Зыр-зыр катык,
Зырмалы катык,
Тырастыра, бастыра. (Комбайн)

* * *
Нечкә билле марҗасы,
Йөгерә-йөгерә су ташый. (Бал корты)

Тәтер-Арслан авылында 
Ишмөхәммәтова Мәүсиләдән (39 яшь)  

Н. Абдуллина һәм Ф. Шакирова язып алган

* * *
Салпы колак киң битле,
Сөйләшергә бик ипле. (Самавыр)

* * *
Башы бар, күзе юк,
Койрыгы бар, йоны юк. (Чабата)

* * *
Кара каз калтор-колтыр,
Канат очы ялтыр-йолтыр. (Яшен)

* * *
365 тупычык, 48 сыерчык, 12 каз, 1 торна. (Көн, атна, айлар, ел)

Тәтер-Арслан авылында 
Ханнанова Фәкыядән (69 яшь) 

язып алынган
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* * *

Таба-таба табалама,
Таба артыннан юргалама.
Кеше күрсәң – кешнәмә,
Үлән башын тешләмә. (Чалгы белән печән чабу)

* * *
Өчпочмаклы келәт салдым,
Керергә ишеге юк. (Карабодай)

* * *
Бер капчыкта ике карчык. (Борай)

* * *
Тоз чиләгендә тратай тарту. (Күз)

* * *
Кара тай, тоягы май. (Таба сөртү)

* * *
И Ходайның кодрәте,
Су өстендә мәлләте.
Агачтан заты, тимердән каты. (Күпер)

* * *
Аягы юк, кулы юк,
Корсагында кендеге. (Комган)

Яңгырчы авылында 
Садриева Хәмдидәдән  

И. Бәхтиярова язып алган

МӘЗӘКЛӘР ҺӘМ МӘЗӘК ХӘЛЛӘР

Ат караучының бригадир белән сөйләшүе
Сугыш елларында була бу хәл. Атлар дворына ат караучы итеп 

12 яшьлек Рәсүлне алалар. Сүз шуның хакында.
Беренче сөйләшү.
Б а ш  а т  к а р ау ч ы .  Гафиянең малае Рәсүлне әйтәм, бик 

юньле икән, ай-һай, кемгә ошаган, ә? Бик уңган. 
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Б р и г а д и р .  Ата-анасы да яхшы кешеләр бит.
Икенче сөйләшү.
Б а ш  ат  к а р ау ч ы .  Рәсүлне әйтәм, ну оятсыз икән!..
Б р и г а д и р .  Соң, абзый, үзең кичә генә бик тыйнак, юньле 

дигән идең, бүген килеп, оятсыз дисең. Ничек аңларга инде сине?
Б а ш  ат  к а р ау ч ы .  Юньлесен юньле дә ул. Ну оятсыз инде. 

Тайларга дигән печәнне атларга ашаткан.

Бер абзыйның сөйләвеннән
Утыз кадаклы бидрә белән 80 бидрә бәрәңге алдык. Ким 

дигәндә дә 100 пот булыр әле.
* * *

Туксан биш пәрәмәч пешергән идек, берсе дә калмаган. 
Әйттем Рәшиткә, ач йөретмә, Рәшит, дидем, кунакларны. Болай 
ач йөртү бер дә килешми, дидем. Соң үзегез уйлагыз инде; үзем 
санадым, 95 пәрәмәч иде, ялт иттереп кенә калдылар. 

Яңгырчы авылында  
Батыршина Миңнисадан (56 яшь)  

И. Бәхтиярова язып алган

ЮРАМЫШЛАР

Эт аунаса, буран көтелә.

* * *
Песи аунаса, ил-буран була.

* * *
Песи колак артын кашый, кунак килә.

* * *
Мендәр төште, кунак килә.

* * *
Кара тавык кытыкласа, каза килә.

Тәтер-Арслан авылында  
Ишмөхәммәтов Мөхәммәдиярдән (1900 елгы)  

язып алынган
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АРБАУ

(Баланы мунча чапканда әйтелә)
Зур үс,
Зур укы,
Ата-инәле бул,
Алтын канатлы бул.
Итагатьле бул.
Һәрвакыт яхшы укы.
Олыны олыла.
Кечене мәртәбәгә үрәт.

Тәтер-Арслан авылында 
Мирзаева Закирәдән (70 яшь) 

 язып алынган

ЛЕГЕНДА

Аракы килеп чыгуның легендасы
Иблис адәмгә дошманлыгыннан аны ничек тә мәсхәрә итәсе 

килгән. Ул шайтанны каршысына китергән дә, ничек итсәң ит, 
кешеләрне кешелектән чыгара торган бер нәрсә уйлап чыгар, 
шуның белән алар минем колым булсыннар, дип бойрык биргән, 
ди. Шуннан шайтан авылга килеп бер игенчегә ялланып, иген 
чәчешкән, аннары көзен ашлыктан аракы кайнатып хуҗасына 
тәкъдим иткән, ди. Хуҗага бу нәрсә охшап, кардәш-ыруын җыеп 
эчке мәҗлесе ясаган була. Шайтан шул мәҗлескә остазы иблис-
не чакырып, аның боерыгын башкарып чыккан икәнлеген үз 
күзе белән карап, сынап торырга үтенгән, ди. Табындагылар бар 
да югарыда әйткән хәлләргә көлгәннәр. Шуннан иблис, ләгънәт 
төшкере, бу шайтанны бик мактап, мондый аракыны башлап 
ничек ясавын сорагач, шайтан аңа югарыдыгыча әйтеп, җавап 
биргән имеш. Иблис бу эшне бик хуп күргән, моңа тагы минем 
төкерегем генә җитми, башкасы бар да булган дип, килеп, аракыга 
лач иттереп бер төкергән икән. Табындагылар аны да эчкәч, ара-
ларында адәмлек тә, туганлык та калмаган имеш.
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Мифларга бәйләнгән бу легенда төрле төрләнешендә, халы-

клар арасында мең еллар буенда йөри. Шуңа охшаган бер легенда 
Лев Толстойда китерелгән.

СЫНАМЫШЛАР

Барыс елы – байлык,
Куй елы – кытлык,
Куян елы – йотлык. 

Хәлекәй авылында  
Мусин Мәҗит Гыйният улыннан (70 яшь) 

язып алынган

БӘЕТЛӘР

Гөлнаһар бәете
Гөлнаһарны кызганам мин
Чын бәхетсез калган ул.
Әнкәсе чирләп вафат булган,
Урынында калган ул.

Әллә нинди чит кешеләрнең
Кулында калган ул.
Үсеп кеше булгач, чит инде,
Һич ашарга бирмиләр.
Монда торма, кайдан килсәң,
Шунда кит, дип тиргиләр.
Кыш көне салкын буранда
Ач тора алмый, аптырап
Бара күрше хатынына
Бер телем икмәк сорап.
Күлмәге ертык, аягы ялан,
Чәче тузгыган аның.
Барды, керде шул көенчә
Күршесенә аптырап.
Алланың үксезләренчә,
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Кызганучы бер хатын
Булган өчен Гөлнаһарга
Кызганып килде якын.
Ул сорый Гөлнаһардан,
Монда нишләп килгәнен.
Ни йомыш белән йөргәнен,
Монда нишләп килгәнен.
Гөлнаһар елап сөйләде,
Хатын тыңлап торды.
Аһ, бичара Гөлнаһар, дип
Ач тамагын туйдырды.
Ашады-эчте, җылынды,
Китте йөзләре ялтырап.
Өстенә күлмәк тә бирде,
Инде тормый калтырап.
Туйдыру белән дә куймый,
Көн саен кил безгә, ди.
Гөлнаһар да шатлыгыннан,
Рәхмәт инде Сезгә, ди.
Бер дә килә, ике килә,
Өч тә килә, дүрт килә.
Күпме килсә дә хатын
Тормый салкын йөз белән.
Беркөнне теге хатын
И Гөлнаһар, ди
Бездә тор, бездә аша,
Һәм дә мәктәпкә дә бар, ди.
Гөлнаһарга хатын шулай дип,
Җавап ташлады.
Гөлнаһар ярар, диде,
Шундук укырга башлады.

Айтуган авылында 
Галиева Оркыядан (63 яшьтә)  

язып алынган
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Зөфәр бәете

Утын алып кайтырга дип 
Киткән иде урманга.
Әҗәлләре тартып аны
Алып баргандыр анда.
Утын алып кайтырга дип,
Киткән иде урманга.
Зөфәр үлгән икән, диеп
Халык тулган урамга.
Беларусь дигән машина,
Тау башына менеп китә.
Иптәшләрем, дус-ишләрем,
Якыннарым килеп җитә.
Алар килгән яннарыма,
Авыр булды тәннәремә.
Ул гәүдәләре кайтса да,
Таммады күз яшьләрем.
Шул урынга барабыз, дип
Өйдә чакта сөйләштеләр.
Аталары үлеп кайткач,
Балалары җылаштылар.
Үле гәүдәләре кайткач,
Җыелышып туганнары,
Башка авылда булсалар да,
Җыелышып килгәннәр барсы да.
Терелер дип өмет иттем,
Җылынмады тәннәрем.
Иртәнге сәгать унга
Кадерле гәүдәләрем катты.
Иптәшләре, дус ишләре,
Каберләрен читләделәр.
Бер чыккач кабат кермәде, 
Аның тәненә җаннары.
Мөнәҗәт итеп язарга,
Минем караларым җитмәс,
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Икенче йозаклар белән
Магазинын бикләделәр.
Су агадыр гөлдер-гөлдер,
Су өсте кызыл гөлдер.
Сине миннән аерганга
Бер Ходайның тәкъдиредер.
Газизем, газиз Алла
Авыр кайгы салды миңа.
Һич дару, дәрман тапмыйм,
Мин газиз булдым аңа.
И Ходаем, и Хода кәрим,
Синең рәхмәтеңә карыйм.
Ялгыз калдым, кая барыйм,
Шәфкать яра сылулла.
Илаһым хак Кәримулла;
Догаларым кабул әйлә,
Гөнаһым күр, гафу әйлә,
Шәфәгать яра сылулла.

Муллаянова Миңзифадан (70 яшь)  
язып алынган

Мәрьям бәете
(Гариф хатыны Мәрьям, тамагына шеш чыгып, тиз вакыт 

эчендә дөнья куя. Бу хәл 1955 елларда була)

Ач, Мәрьям, ач, Мәрьям
Ач, Мәрьям, күзеңне.
Ачмасаң, Мәрьям, күзеңне 
Һәлак итәм үзеңне.
Ач, Мәрьям, ач, Мәрьям
Ач, Мәрьям, битеңне.
Әгәр ачмасаң битеңне,
Ашыйм йөрәк итемне.
Больницадан чыккан чакта,
Башына марля ураган.
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Мәрьям апа үлгән чакта,
Гариф өйдә булмаган.
Җиксәң, җик син атның
Җирән кашка аласын.
Мәрьям мескен үлеп китте,
Калды ике баласы.

Хәлекәй авылында  
Латыйпова Рәйханә Гатаулла кызыннан (58 яшь) 

язып алынган

Төрмәдә яткан бәндәнең бәете
Ничә еллар буена,
Утыра ялгыз башым.
Бер савыт су, бер телем икмәк –
Минем ашаган ашым.
Ике күзем якты күрмичә,
Яши башым.
Көне-төне елый-елый
Бетте инде күз яшем.
Хәсрәт утының сөреме,
Каплады күзләремне.
Ут кабынган йөрәгемә,
Тышка да чыкты инде.
Хәтфә кебек яшел булып,
Тора микән җир йөзе.
Әллә аларны да көйдереп,
Бетте микән күз яшем.
Кайда китте яшь вакытым,
Назлы үскән чакларым.
Йоклаганда төштә күрәм,
Уйнап үскән чакларым.
Бакчаларда сандугачлар
Сайрый микән әле дә.
Әллә аларны да тоткын
Итте микән дошманым.
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Әнисеннән яшьли калган 8 яшьлек бер бала бәете

Әрни мескенкәем, яшен түгә
Башкынаен куеп тезенә.
Мәңгелек йортка күчәм, балам, диеп
Зәгыйфь кулын куя йөзенә.
Каласың, кызым, бер ялгызың,
Күчә синнән шәфкать диңгезе.
Синең күзләреңнән яшь өзелми,
Кап-караңгы булыр җир йөзе.
Сиңа көлгән якты өйләр,
Хәзер булыр кап-караңгы.
Барысы да елаган чагында
Юатырга газиз әнкәең булмас каршыңда.

Хәлекәй авылында 
Могаттарова Өммикамал Гомәр кызыннан (73 яшь)  

язып алынган

Хәсәнов Вәли бәете 
(Бәет поездга тапталып аяксыз калган Вәли турында)

Их, син Ташкент, җылы як,
Бүген сиңа кар яуган.
Аяксыз калып, елый-елый
Йөрәгемә кан сауган.

Алдым билет, утырдым,
Килү дигән вагонга.
Ушсыз булып 10 көн яттым,
Аяктан кан агуга.

Бүген бер ай дигәндә,
Тоттым кулга таякны.
Ике якка сөяп куеп,
Карап тордым аякны.

Их, син култык таягы,
Нихәл, исән килүеңме?



385Ерак еллар кайтавазы
Гомергә миңа хезмәт итүең
Төшләреңә кердеме.

Ташкент шәһәре зур икән,
Уртасында кар тавы.
Сабый чакта төште микән
Атаң-анаң каргавы.

Трамвайга утырсагыз,
Утырмагыз билетсыз.
Туганнарым, илемә кайтсам,
Мине аяксыз күрерсез.

Әмма кайтып күрәсе иде
Карагайның яланын.
Матур иде, рәхәт иде,
Бар чагында аягым.

Кара карлыган пешәдер,
Күндерәк буйларында.
Миңа шатлык булмас инде,
Булыр дип уйламыйм да.

* * *
Хатын, быел ашлык чәчсәң,
Икәүләшеп утарбыз.
Исән йөреп, саулар кайтсам,
Мәңге дөнья көтәрбез.

Фәрит улым, чана шуыйк
Биек тауның үрендә.
Очып барып кайтыйм микән
Син улымны күрергә.

Минем балам икәү булса,
Аның берсе – Илмардыр,
Газиз әткәсен уйласа,
Кичләрендә елыйдыр.
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Балдызкаем, бик яшь идең,
Атаң кебек үстердем.
Барыгызны да бер тиң күреп,
Исләремә төшердем.

Кара урманда кар сай булса,
Төлке эзен таптырмас.
Совет власте яшәсә,
Безне озак яткырмас.

Шәрипова Мәрхәбә Әһлетдин кызыннан (59 яшь)  
язып алынган

Ибраһим бәете
66 нчы ел башында
Моны яза башладым.
Яңа ел башлары белән
Яшьләрем түгә башладым.
Балакаем, ел башында
Яшьләр түгә башладым.
Эчләремә сыймаганга,
Моны яза башладым.
Балакаем плен төшеп,
Күпме зарларны күрде.
Балакаемның башына
Күпме авырлыклар килде.
44 яшьләргә җитте,
Балакаем яшьләре.
44 яшь өсләрендә
Гүргә керде яшьләре.
Иртәнге сәгать алтыда,
Чыгып китте уянып.
Кичке сәгать алтыда
Яткан карга күмелеп.
Поезд кычкырып килгәндә,
Юл бирәм диде микән.
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Эләктереп алып киткәч,
Ушлары китте микән.
Эзләргә дип барган чакта,
Халык торган тезелеп.
Кар асларында калган ул,
Аяк кулы өзелеп.
Тапкач, дәшеп караганнар,
Бер сүз дә эндәшмәгән.
Шулай итеп, газиз балам
Бу дөньяны ташлаган.
Җиһан гизеп эзләсәм дә,
Табалмамын эзләрен.
Гомеремдә дә онытмамын
Аның әйткән сүзләрен.
Йөрәгемне яндырадыр
Шул баламның кайгысы.
Төшмәсен безнең хәлләргә
Бәндәнең һич кайсысы.
Аяк-кулларың өзелеп,
Каберләрдә ятасың.
Никадәре еласам да
Инде кире кайтмассың.
Балакаем, ал яныңа
Сине алмыймын, димә.
Бергә ятыйк гүр эчендә 
Бергә ятыйк мәңгегә.

Бәхетсез ананың зары
Тугыз ай күтәреп йөрдем,
Ак сөтләремне имездем.
Бу ни гаҗәп, бу ни хәйран,
Баладан катылык күрдем.

Аналар утыра түрдә,
Вакытсыз кермиләр гүргә.
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Бу ни гаҗәп, бу ни хәйран,
Ананы сөймиләр бер дә.
Бала анага бик татлы,
Тугач та тәннәрен пакьли.
Бу ни гаҗәп, бу ни хәйран,
Бала өзелми ана хәтле.
Балаларның нурлы йөзен,
Күреп туймый ике күзем.
Бу ни гаҗәп, бу ни хәйран,
Бары ялган минем сүзем.
Ана күңеле балада,
Бала күңелләре далада.
Бу ни гаҗәп, бу ни хәйран,
Миһербанлык юк балада.
Тугыз ай күтәреп йөргән,
Ике ел сөтен имезгән.
Төнге йокыларын бүлгән
Синең анаң түгел мени?
Ничә еллар сезнең өчен
Кайгы эчләрендә йөзгән.
Сабырлыклар сорап түзгән
Синең анаң түгел мени?
Өс башларыңны аклаган,
Ялган эшләрдән саклаган,
Газиз балакаем, дигән,
Синең анаң түгел мени?
Яманга күзләрең салма,
Дөнья малына алданма.
Ахирәттән мәхрүм калма,
Шуны балам яхшы аңла!
Дөнья шатлыгы күрмәгән,
Тигезлек гомер сөрмәгән.
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Күп авырлыкларга түзгән,
Синең анаң түгел мени?

Кулымнан эшләрем китте,
Тәнемнең көчләре бетте.
Озакламый кара гүргә
Керер вакытларым җитте.

Әйтә алмый сүзләремне,
Ходай алды күзләремне.
Сары баскан йөзләремне
Синең өчен түгел мени?

Балалар риза булса,
Китәм ерак сәфәрләргә.
Бер киткәч кайта алмабыз,
Күрешербез алдагы көннәрдә.

Йөземнең нурлары сүнде,
Күземнең нурлары китте.
Озакламый кара гүргә,
Керер вакытларым җитте.

Сүләр идем сүзләремне,
Кан яшь ала күзләремне.
Сары басты йөзләремне,
Сезнең өчен түгел мени?

Сабыр итәм, сабыр итәм,
Сабыр итми нихәл итәм.
Сабырлыкның дәрәҗәсен,
Үзең бирче, газиз Аллам.

Агач башындагы кошлар,
Басып сайрый ботагына.
Исәпләсәм исем китә,
Бу дөньяның исәбенә.

Шәрипова Мәхупҗамал Әһлетдин  
кызыннан (66 яшь)язып алынган
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Галиулла улы Әхтәм бәете

Бүген төнлә төшләремдә
Тау астында уйнадым.
Тау астында уйнавымны 
Үләрмен дип уйладым.
Җәй көнендә ат тышаулыйм
Каршы тау башларында.
Минем тәннәрем муртая
Салкын кар асларында.
Миннән калган яшел дуга,
Агым суга салмассыз.
Хәзер минем тәннәремне
Язсыз таба алмассыз.
Сандугачның балаларын 
Тотсам үтермәс идем.
Җылы урыннарда үлсәм,
Һич тә үкенмәс идем.
Адашканда күралмадым,
Көчегән авыл мәчетен.
Сабый чакта үлгән булсам,
Калмас иде Виленың.
Кожаным белән билбавым
Төшеп калды билемнән.
Болай үләремне белсәм,
Чыкмас идем илемнән.
Кызганмады дөнья мине,
Җәфа салды башыма.
Алып китте, кызганмады
Егерме ике яшемдә.
Алтын алдым, көмеш салдым,
Җилфердәгән камышка.
Йоклаганнар уянгандыр
Мин кычкырган тавышка.
Якшәмбе көн бардым мин
Ак куяннар атарга.
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Ходаем насыйп итмәде
Туган илгә кайтырга.
Миннән калган күлмәгемне
Әткәй үзең киярсең.
Миннән калган Рәшитемне
Бер мирас диеп сөярсең.
Ай-һай туры аткаем,
Адаштык бит, малкаем.
Кычкырганны ишеткәнсең,
Муләхсән туганкаем.
Адашып йөргән чагымда
Ачы буран, караңгы.
Коры Күл тавын менгәндә
Ике күзем кан алды.
Әхтәм каләм алган икән,
Балам, хатлар язарга.
Әхтәм мескен барган икән
Үләр өчен базарга.
Беразга хәтле кычкырдым
Каршы килерләр диеп.
Хәлем беткәч, мин утырдым
Күрәсең, үләм диеп.

Өч-Әсән авылында 
Нугуманова Мәгъзифә Нигъмәтулла кызыннан  

язып алынган

Хәдичә әбинең кызы Рәкыйга өчен чыгарган бәете
Кая барыйм, кемгә сөйлим
Хәлемнең авырлыгын.
Ходай насыйп итсен миңа
Пәйгамбәр сабырлыгын.
Тәрәзәмне ачып куйсам,
Чәчәк атадыр гөлләрем.
Газиз анаңны ташладың,
Таштыйн каты күңелләрең.
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Күп авырдым, ышанмадың,
Хәлләремне сорамадың,
Сарайда тилмереп яттым,
Шуны күреп кызганмадың.
Сез ашап эчкән вакытта,
Мин егълап утырдым читтә.
Карыным бик ач булса да
Сабырлар иттем ничек тә.
Мин сине табып үстердем,
Авырлыкка түзә-түзә.
И бәбкәем, йөрәк парәм,
Анасыннан кемнәр бизә?
Эчендә булган сереңне,
Бер дә миңа киңәшмәдең,
Якты чырай күрсәтмәдең,
Әнием, дип эндәшмәдең.
Фикер кылсам бу хәлләрне,
Хыял баса, йөрәк таша.
Шәфкатьле сүзләре белән,
Йөрәгемне кемнәр баса.
Бик артык җәберләдегез,
Түздем мин ниләр күрсәм дә.
Мәңге әрнеп ятармын мин
Караңгы гүргә керсәм дә.
Йөрәк бәгърем, газиз балам,
Мин бит синең газиз анаң.
Сине тапкач, бик шат булдым,
Хезмәт итәр, диеп балам.
Авызымнан яным чыккач,
Еларсың яшең агызып.
Дошман әниең күмелгәч,
Яшәрсең инде ялгызың.
Аягыма басалмагач,
Чыгарып ташладың сарайга.
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Күршеләрем ташламады,
Чиксез шөкер бер Ходайга.
Кайталмаслык сәфәр китәм,
Бәхиллегем алалмадың.
Төне буе кычкырып чыктым,
Авыруыма түзәлмичә,
Тынычлап ятып йокладың,
Урыныңнан кузгалмыйча.
Фәридәңне дә багам бит,
Көчем җиткән эшең эшлим.
Кайтасың да җәберлисең,
Кая барыйм, инде нишлим.
Газиз балам хурланганга,
Каным таша, яшьләр урынына,
Шул яшьләрем күздән китмәенчә,
Китәм ахры кабер юлына.
Чылтыр-чылтыр су акканда,
Мин егълыймын таңнар атканда.
Оныта алмам балам хурлавыңны,
Салкын кабердә ятканда да.

Карамалы-Бузат авылында  
Гыйльманова Хәдичә Ибраһим кызыннан (67 яшь)  

язып алынган

Мәхәббәт нишләтә
Авыл җире бигрәк матур була
Җәй көнендә күңел ачарга.
Суы матур, урманнары була
Йөрәк әрнегәнне басарга.
Шундый бер авылда кече яшьтән
Ике бала уйнап үстеләр.
Рәхәтен дә, кыенын да,
Барысын да бергә кичтеләр.
Кызы Алсу, матур йөзле,
Басынкы да, җырчы-биюче.
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Тик нигәдер үзе аз сүзле.
Зәңгәр күзләр кара керфекләре аша,
Еракларга карап торалар.
Унбиш яшьтәге авыл егетләре
Бу яшь кызга гашыйк булалар.
Бүген бәйрәм, бөтен халык
Әзерләнеп бәйрәм көтәләр.
Кич җиткәчтен, безнең Алсуны да
Бәйрәмгә дип алып китәләр.
Көндәгечә җәйдем сеңлемә урын,
Кояш батып, караңгы төшә,
Түзеп булмый йөрәк әрнүгә.
Кояш бата моңсу офыкта,
Уенга дип яшьләр киләләр.
Алсу да бит кайнап-көлеп йөри,
Ә егетләр нидер уйлыйлар.
Алсу башта биеп китә,
Ә Таһиры гармун уйната.
Моңсу караш ташлап еракларга,
Акрын гына аны күзәтә.
Шул чак бер лейтенант килеп,
Алып китә танцы итәргә.
Алар бу кич озак сөйләштеләр,
Сәгать уникене сукканчы.
Сөйгән егете гүзәл Таһирның
Күзләреннән яшьләр чыкканчы.
Уен бетте, таралдылар,
Таралдылар, кайтып киттеләр.
Зифа буйлы матур кызлар
Сөйгән егетләрен көттеләр.
Таһир кайтты, куйды гармунын,
Үзе ятты койга өстенә.
Күз алдына килде сөйгән яры,
Кайнар яшьләр килде күзенә.
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Кесәсеннән алды кинжалын,
Белмим хәзер нәрсә эшләргә!
Болытлы көн, караңгы төн булды,
Бер гөнаһсыз үскән Таһирга.
Чәнчелде Таһир кинжалына
Ул уйлады утта янарга.
Үләргә берничә сәгать калды,
Хат язарга кызга теләде.
«Алсу бәгърем, ничек сөям сине,
Шулай янам учак утында.
Рәхәт яшә лейтенантың белән
Ертып ташла, алып укы да...»
Урманнарда гөлләр чәчәк атты,
Кошлар сайрый урман буенда.
Җан бирәчәк Таһир шушы таңда,
Көчле сөю кала Алсуда.
Шулай итеп, Таһир көлгә калды,
Ә Алсуы сары яфракка.
Көн елады Алсу, төн елады,
Йөзен сөреп, көл һәм туфракка.
Эх син, былбыл, ник әйтмәдең?!
Бүген төнлә Таһир үлә, дип.
Ике көннән Алсу хыялланды,
Я туктый ул, елый, моңлана.
Я булмаса әйтеп ул куя:
«Шул сүзеңне Таһир куйсана».
Бер көн шулай иртән торып,
Алсу барган ялгыз каенга.
Кулъяулыгын бүләк итеп куйган,
Җан сөйгәне Таһир кулына.
Хыялланган гүзәл Алсу
Асылынган бөдрә каенга.
Кесәсендә язган хаты калган:
«Китәм, Таһир, синең яныңа».
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Кызганыч итеп кәккүк чакыра,
Ике гашыйк дөнья куйды,
Юк бит алар, диеп дөньяда.
Төн авышкач иптәшләре
Әкрен генә кабер казыдылар.
Ике яшь йөрәкне, мәхәббәтне
Бер кабергә күмеп куйдылар.
Йолкынмаслык булсын беренче мәхәббәт,
Йөрәктә бит аның тамыры.
Беренче мәхәбәт бит ул газапның
Иң авыры.

Тәтер-Арслан авылында 
Рысаева Зәһибәдән (42 яшь)  

язып алынган

Маһира бәете
Төзегәннәр шәһәр уртасына,
Түбәсенә чыккан сөреме.
Кайберәүләр көтә Яңа елны,
Кайберәүләр көтә үлемне.
Кайберәүләр сорап кайтып киткән,
Яңа елны өйдә үткәрә.
Кайтмаганнар башын түбән иеп,
Отбой минутларын җиткерә.
Бүген бәйрәм, бар да бәйрәм итә,
Бәйрәм котлап бокал күтәрә.
Ә авырулар бүген бәйрәм көннең
Соңгы минутларын санап үткәрә.
Җиңелрәк булган авырулар
Үзләренчә бәйрәм үткәрә.
Үзләренә салган даруларны
Чәкештергән булып эчәләр.
Ак халатлы шәфкать туташлары
Сөйли яңа бәхет турында:
«Кайгырмагыз, тиздән кайтырсыз», – ди,



397Ерак еллар кайтавазы
Шприцын тоткан кулына.
Бикле ишек, ябык тәрәзәгә
Карап үтә бәйрәм көннәре.
Җитәр микән шушы авыруларның
Сау бул, больнис, дигән көннәре.
Һәр тәрәздә утлар кабынганнар,
Сәгать унбер, Яңа ел да җитә,
Күзен йомып ак койкага яткан
Авыру кеше үзенә ни көтә?
Яңа елның таңы үзе белән 
Бик күпләргә бәхет китерә.
Безнең кебек яткан авыруларга
Явыз үлем бәлки китерә.

Нәзирә бәете
Көз бик суык, өшерсең дип,
Әнием шәлләр яба башыма.
Энҗе бөртегедәй яшьләр тама,
Ә уйларым сыймый башыма.
Ул бит мине озата больнисларга,
Түгел бит ул курорт, кунакка.
Больнис сүзен ишетү бик кыен ул,
Аның тәмен белгән йөрәккә.
Хәлем авыр минем, шуңа күрә
Әнием уйлый мине үләр дип.
Яңакларым буйлап ага күз яшьләре,
Тотып торма, мине җибәр дип.
Үз аягым белән атлап тышка чыктым,
Тышта тормыш шундый күңелле.
Ничек бер Аллага әрнешмисең,
Шул тормыштан өзсә гомереңне.
Сау булыгыз, газиз туганнарым,
Тәтер буйларын башка күралмам.
Бер карыймын борылып-борылып,
Әҗәл белән тоташ уйларым.



Милли-мәдәни мирасыбыз: Башкортстан татарлары. Стәрлебаш398
Тагын бер кат борылып йортка карыйм:
Кызым тора капка төбендә.
Сабый, күңеле белән елый-елый,
Озата ул мине бүген дә.
Күзләремне текәп шул балага,
Әрним бәхетләре юклыкка.
Сары чәчен җилләр тарый,
Хуш, әнием, диеп кул селкә.
Аның чәчләреннән үткән җилләр
Исеп килеп минем яныма.
Үтә кереп минем йөрәгемә,
Әрнер өчен гомер буена.
Аның өчен шушы минутларда
Калмагандыр дөнья кирәге.
Сиңа калдырмыйча, тагын кемгә
Калдырыйм соң, әнием, баламны.
Бәлки ул да сине шулай сөяр,
Мин сөйгәндәй газиз анамны.
Әни, минем хакка син дә ярат,
Кагучылар булса, кактырма.
Мин балаңны салкын каберләрдә,
Кайгы эчләрендә яткырма.

Бүләк бәете
Мин хисләнеп уйлап утырам бүген,
Туган көне нәни кызымның.
Кара каләм шигырь юлын сыза,
Кайнар яше тама күземнең.
Кулыма алып тәү кат сөйгән идем,
Карый-карый зәңгәр күзеңә.
Шатлык белән кысып күкрәгемә,
Шатлык иде үзе ана булу.
Бала булгач минем кулымда
Башта уйламыйча шатланганмын,
Ни булсын тормыш юлында.
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Елмаештык, битен ачып карап,
Беребез – ата, беребез – ана, дип.
Менә бүген биш яшь булган аңа,
Нигә йөзгә карап көлмәсен.
Ата ташлап киткәч оныткандыр,
Калмагандыр канында.
Ана больницада – бик еракта,
Бала зур әбисе янында.
Ата каршыламый туган көнен,
Ана каршылап та тотканда.
Кызым, сине туган көнең белән,
Берни бүләк итә алмыймын.
Ә шулай да сиңа бер кечкенә
Бүләксез дә торып калмадым.
Хатка салам шушы бүләгемне,
Кысам, кызым, нәни кулыңны.
Менә, кызым, сиңа әниең йөрәге,
Бүләк ит шигырь юлларын.

Бәетләр Абдуллина Сәрбиямал әбинең 
дәфтәреннән күчереп алынган.  

Аларны Маһирә әбигә кызы Нәзирә  
җибәргән

Зөмәрә турында бәет
Уфаларга барам диеп,
Өсләренә киядер.
Аерылып каласың дип, газиз улын сөядер.
Машиналарга утыргач, бер карады каерылып.
Карамас иде каерылып, улы калды аерылып.
Больнисларга киткәненә инде хәзер ел булды.
Сигез бала арасында бәхетсезе ул булды.
Исән йөргән чакларында Уфа буен буйлыйдыр,
Операция ясагач, терелермен дип уйлыйдыр.
Өсләремә кара күлмәк, кисәң иде алып, ди.
Әрнемәс идем, шул чакта яннарымда булсаң, ди.



Милли-мәдәни мирасыбыз: Башкортстан татарлары. Стәрлебаш400
Ике метр тасма алдым чәчләремне үрергә.
Ходай миңа шулай язган, гелән хәсрәт күрергә.
Больнисларга барып кергәч, ак халатын киядер.
Операциягә кергәч, улым кала диядер.
Операция ясыйлар, ак халатларын киеп,
Өстәлләрдә ята микән, инде ни булыр диеп.
Уфаларга барган чакта
Өсләренә киенә,
Телеграммасы килгәч,
Туганнары сөенә.

Шәкүр бәете
Аклы яулык юып элдем,
Аны җилләр киптерә.
Үле хәбәрләре килгәч,
Дежурныйлар китерә.
Кичләр булгач, Уфаларда
Утлары кабынадыр.
Больнисларда яткан чакта
Улларым сагынадыр.
Сандугачның балалары,
Басып сайрый талларга.
Операция ясагач,
Буялгандыр каннарга.
Кайтырмын, дип йөрәгендә,
Больнисларга салдылар.
Рөхсәтләр сорамыйча,
Алып кереп ярдылар.
Кулымдагы балдагымның 
Исеме Бибисара,
Ярган чакта «Алла» диеп 
Кычкыргандыр бичара.
Уфаларга барган чакта
Уйлата барганнар,
Бер урыннан бер урынга



401Ерак еллар кайтавазы
Алып барып ярганнар.
Уфа таулары биек.
Туганнарына сөйләгән 
Өйгә кайтамын диеп.
Кара чалбарларын кисә, 
Кысып тора билләрен,
Больнисларда үлеп калды 
Күрәлмәде илләрен.
Уфаларга барган чакта
Иртән торып киенә.
Әтиебез кайта диеп, 
Балалары сөенә.
Биек тауның башларында
Матур Уфа каласы.
Әрнеп үлде, үлгән чакта
Булмады бер баласы.
Аклы ситсы күлмәккәең
Кояшта уңмагандыр.
Сигез баланы үстереп,
Берсе дә булмагандыр.
Сугышлардан сау-сәламәт
Йөреп кайтты илләргә.
Илле җиде яшьлегендә
Керде кара гүрләргә.
Больнисларга барып кергәч,
Киемнәрен элгәндер,
Болай әрнешеп үлүе, 
Төшләренә кергәндер.
Уйламыйча барды микән,
Уфаларга барганда.
Кайталмасын белде микән,
Врач кереп ярганда.
Уфаларга киткән чакта
Карагандыр каерылып,
Ул караса да каерылып,
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Йорты калды аерылып.
Больнисларның ишегенә
Вывескалар эленгән.
Телеграммалар килде,
Үлде, диеп әйтелгән.
Атлар кешнәде микән,
Врачлар җыелып кергәч,
Бахыр нишләде икән?
Машиналарга утыргач,
Карап бара юлларга.
Үлде, әрнүләре калды
Гомер буе еларга.
Кошлар сайрый гөлләрдә.
Ничек итеп түзде икән,
Шундый авыр көннәрдә.
Уфа дигән зур кала.
Уфаларда үлеп калды,
Җыен бәхетсез бала.

Тәтер-Арслан авылында 
Абдуллина Сәрбиямалның (60 яшь)  

үзе язган бәетләр дәфтәреннән күчереп алынган

Ятим әби бәете
9 ай күтәреп йөрдем,
Тугач та ак сөтем бирдем.
Бу ни гаҗәп, бу ни хикмәт,
Баладан катылык күрдем.
Анага бала бик татлы,
Тугач та тәннәрен пакьли.
Бу ни гаҗәп, бу ни хикмәт,
Ана күңелен бала тапмый.
Ананы үлми дисәләр дә,
Вакытсыз кермисең гүргә.
Бу ни гаҗәп, бу ни хикмәт,
Ананы сөймиләр бер дә.
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Ананы күп ашый диеп,
Авырсыналар тамагын.
Җитәр, күп ашама, диеп.
Алып куйдылар табагын.
Җыеп куйсыннар табаны,
Аларга да килеп җитәр.
Карый булган көннәремдә
Исләренә килеп төшәр.
Мин белгәннәр, мин күргәннәр,
И мөселман хәрендәшләр.
Карый булган көннәремдә
Ни күрмәде бу башларым.
Балаларымны үстердем,
Бәхет-шәфкатьләрен көтеп.
Шушы хәлләргә ирештем,
60 яшьләремә җитеп.
Бер ир бала үстергәчтен,
Башым калды кадерсезгә.
Гаеп итмәгез, дусларым,
Хәлемне сөйлим сезгә.
Өмет итеп үстердем мин,
Балаларым кадерле итеп.
Карый булган көннәремдә
Кадер-хөрмәт итәр диеп.
Рәхәт күрмәде бу башым,
Күземнән туктамый яшем,
Кайда минем кайнар ашым,
Сабырлык бир үзең, Алла.
Баламның күзенә карыйм,
Ике күземне тутырып.
Йөзләре караңгы булгач,
Җылыйм күзләрем тутырып.
Үлем ачылары күреп,
Балам, сине китердем.
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Авыр-фәкыйрь вакытларда
Балам, сине үстердем.
Балам ачка үлмәсен дип
Ризыклар таба идем.
Балам, өши күрмә, диеп,
Өсләреңә яба идем.
Ни чәчсәң, шуны урырсың, дип
Әйткән өчен борынгылар,
Озакламыйча килеп җитәр
Миңа күрсәткән «яхшылыклар».
Бу бәет гаеп булмасын,
Гыйбрәт өчен – мин белгәннәр,
Ясин укып, дога кылып,
Яшьләр белән тулган күзем.
Бу ни гаҗәп, бу ни хикмәт,
Бар да ялган минем сүзем.
Кемнәр ясин укыр микән,
Төн урталарында үлсәм.
Йортларымнан чыкмас идем,
Болай буласымны белсәм.
Кайтыр идем өйләремә,
Озатучым булыр микән.
Үлгән чакта авызыма
Су салучы булыр микән.
Юлларга чыгып үлсәм,
Сөягемне кемнәр җыяр.
И Ходаем, ни кылаем?
Җеназа укып кемнәр куяр?!
Бәхетле булган ата-ана
Баласыннан рәхәт күрә.
Тәүфыйклы булган балалар
Ата-ананың кадерен белә.
Шулай тәрбияләр белән
Үстердем мин балаларны.
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Түлке яратмыйлар икән
Картайгачтын аналарны.
Атасы чакырды үләр чакта,
Янына килмәде балам.
Бала бәгыре каты икән,
Бәхиллек сорамады балам.
Торган җирдән, туган җирдән
Кемнәр генә ташлап китә.
Эчәсе су, ашыйсы аш
Үзе җитәкләп алып китә.
Әнкә күңеле балада,
Бала күңелләре далада.
Ничә еллар синең өчен
Кайгы эчләрендә йөргән,
Салкын сулышларга түзгән
Синең анаң мин түгелме?
Өс-башыңны аклаган,
Яман эшләрдән саклаган
Газиз анаң мин түгелме?
Яманга күзеңне салма,
Дөнья малына алданма.
Ахирәттән мәхрүм калма,
Газиз балам, шуны аңла.
Дөнья шатлыгын күрмәгән,
Тәңре-Алла гомер сөрмәгән,
Күп авырлыкларга түзгән
Газиз анаң мин түгелме?
Кулымнан эшләрем китте,
Тәнемнең куәте бетте.
Озакламый кара гүргә
Керер вакытларым җитте.
Әйтә алмыйм,
Канлы яшь алды күземне,
Яра басты йөземне.
Синең анаң мин түгелме?
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Үләр идем, үләр хәл юк,
Бу кайгыга түзәр хәл юк.
Ходаның кушкан хәлләрен
Көн элгәре белеп булмый.
Күккә баксам, күзем тала,
Йөзем сары, кайгы баса,
Синең анаң мин түгелме?

Бузат авылында  
Әсфәндиярова Әминәдән (1903 елгы)  

язып алынган

Бәет
Кала минем якты дөньяларым,
Кала минем газиз балаларым.
Торып калса да, ташлап китәм,
Ямьлек кызы яр-яланнарын.
Асылындым каен ботагына,
Каен ботакларын талдырдым,
Ачуланма мине, Зөһрә кызым,
Йөрәгеңә утлар калдырдым.
Көн дә торып чыгып киттем
Көтүләр көтәргә далага.
Каен төпләрендә эз калдырдым
Ике бөртек газиз балама.
Йөрәгемдә ниләр барын,
Зөһрә кызым, белмәдең.
Соңгы тапкыр күрергә дип,
Чакырганда килмәдең.
Ничә еллар буе йөрәгемдә
Нинди генә серләр йөрделәр,
Каберемне ерак казымагыз,
Вәрис улым белән Зөһрә кызым
Үткән саен кереп күрерләр.
Туганнарым җыелышып килеп,
Күмгәннәрдер мине гүрләргә,
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Якты дөньяларда кайгылардан
Бушый алмадым мин бер дә. 
Зөһрә кызым, Вәрис улым,
Уйларымны сез дә беләсез,
Бәйрәм көннәрендә каберемә,
Икәү җитәкләшеп килегез.
Туганнарым минем йөрәгемне
Күргәнсездер инде ярганда,
Нинди ут эчләрендә яндыгыз,
Мине каберләргә салганда.

Айтуган авылында  
Камалова Сәриядән (35 яшь)  

язып алынган

Күгәрчен
Ай күгәрчен, син гөрлисең,
Хәлләремне белмисең.
Өзелеп-өзелеп син гөрлисең,
Мин җылыймын, күрмисең.
Кай илләрдән очып килдең,
Безнең илдән түгелме?
Синең матур гүләүләрең,
Юата күңелемне.
Синең кебек оча белсәм,
Җаныңа кайтыр идем,
Төн йокыларым йокламый,
Сөйләшеп ятыр идем.
Күгәрченем, сиңа әйтәм,
Тыңлачы сүзләремне.
Ерак китте балаларым,
Саргайтты йөзләремне.
Безнең илдән очар булсаң,
Күрсәң балакаемны,
Минем хәлне сөйлә аңа,
Ничек торганнарымны.
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Минем баламны күрер булсаң,
Сәламемне әйтсәнә.
Белеп ни хәлдә торганын
Кире урап кайтсана.
Очып китте күгәрченем,
Очып килмәде безгә.
Көтеп торам, очып килми,
Кан сауды ике күзгә.
Көтә торган күгәрченем,
Очып килде кыекка.
Миңа гөрли, миңа сөйли,
Минем күңелем боекка.
Ай күгәрчен, кайдан килдең,
Канатларың талдырып.
Балаларым ташлап китте,
Мине ятим калдырып.
Тамагым ач, ашау үтми,
Көн буена уйлыйм мин.
Кич ятсам да, йокларга дип,
Йоклый алмый уйлыйм мин.

Кызылъяр авылында  
Галиева Оркыядан (67 яшьтә)  

язып алынган

Борынгы солдатлар бәете
Бисмилла дип башладым
Бу мөнәҗәт башларын.
Бу михнәткә дучар булды
Минем газиз башларым.

Безнең яткан казарманың
Асты кирпеч, өсте таш.
Кошлар очып җитмәс җиргә
Китте безнең газиз баш.
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Иртә торып, сәхрәләргә чыгып,
Киттем сәфәргә.
Сәфәрләрдә озак юл,
Туганнарым, бәхил бул.

Безнең ризыкка язды микән,
Әткәй чәчкән бодаең.
Туып-үскән илләремнән,
Аерды бит Ходаем.

Авыр мылтык күтәреп,
Талды минем беләгем.
«Смирно!» дип кычкырганда,
Калтырый минем йөрәгем.

Телеграмм килеп төште,
Сәгать биштә китәргә.
Бер уйлыймын, бер елыймын,
Белмим нихәл итәргә.

Без мескеннең тамагын,
Туйдырмыйлар ашарга.
Хак Тәгалә ни язды икән,
Безнең башларга.

Без чыгабыз уенга,
Таш казарма буена.
Үзем патша кулында,
Күзем кайту юлында.

Ырымбурдан чыкканда,
Сулга таба аерма.
Дошманнарга гаеп булдым,
Иманымнан аерма.

Утырдым да яздым мин,
Ак кәгазьләрне буяп,
Кызыл йөзем сары булды
Туган илләрне уйлап.
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Ырымбурдан чыккачтын,
Күрдем Самар каласын.
И туганнар, ышанмагыз,
Кош та онытмый баласын.

Сандугачлар килгән безгә,
Китәрләр микән көзгә.
Исән йөреп, саулар кайтсын дип,
Дога кылыгыз безгә.

Өстемдәге бишмәтем,
Үз өстемдә тузмады.
Егет булып үсеп җиткәч,
Үз илемдә узмады.

Башымдагы фуражкам,
Очып барган кош кебек,
Үзем көфер кулында,
Канаты сынган кош кебек.

Биек тауның башында,
Чәчәк ата көнбагыш,
Эчем тулы хәсрәт уты,
Кемгә сөйлим мин башлап.

Иртә томан, кич тә томан,
Кавказ тавы буйлары.
Эчем тулы учак уты,
Басмый дәрья сулары.

Зәек – Сакмар арасында
Калды Ырымбур даласы.
Кайда йөрми, ниләр күрми
Газиз ата баласы.

Бу бәетне яздым,
Өстәлләргә таянып.
Көне-төне елаганга,
Бетте яшем коелып.
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Бәнем чәчкән ашлыкларны,
Әткәм, инде кем җыяр,
Бу сугышта вафат булсак,
Җеназа укып кем куяр.

Без торабыз часовойда,
Тар шинельләр ябынып.
Торган җирдә кошлар күрәм,
Торам туган җирне сагынып.

Әткәй елый ат җиккәч,
Кайтмас, диеп, бер киткәч.
Елама, әткәй, түкмә яшең,
Кайтырбыз вакыт җиткәч.

Утыртып алып киттеләр
Безне атсыз арбага.
Елый-елый зекер әйтеп,
Согынабыз Аллага.

Ырымбурдан чыккач та
Барып кердем Самарга,
480 полковник
Тезеп куйдым санарга.

Шәрипова Мәхупҗамал Әһлетдин  
кызыннан (66 яшьтә) язып алынган.

Хода Кәрим 
(Бәдәвам көенә җырлана)

Хода Кәрим, Хода Кәрим,
Синең рәхмәтеңә карыйм,
Синең рәхмәтең дип башка
Югыйсә мин кая барыйм.

Илаһи хак Кәрим Алла,
Гөнаһымны кабул әйлә.
Гөнаһымны кабул әйләп,
Бәхетле кыл, Тәгалә Алла.
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Кеше хәлен кеше белми,
Янар бәгырь уты сүнми,
Бу дөньяда кеше үлми,
Әҗәлләргә ирешмичә.

Рысаева Зарифа Лотфрахман  
кызыннан (76 яшь) язып алынган

1917–1918 елларда шахтада үлгән кеше  
турында бәет

Кайтып күрергә насыйп булмады,
Ике күзем карасы.
Газиз балакаем вафат булды,
Калды ятим ике баласы.

Яман хәбәр килеп төште
Кайтып күрәм, диеп торганда.
Нинди төшләр күреп ятыйм икән,
Балакаем янын1 биргәндә.

Күзләремнән югалганчы,
Истә кул болгаулары.
Эчләремне шунысы өзә,
Киткәндә елаулары.

Исә җилләр, үсә гөлләр,
Өзә гөлнең чәчәген.
Алга килми, һичкем белми
Башы ни күрәчәген.

Күңелләре тартмаса да,
Кергәндер шахта эченә.
Балакаем болай буласы
Кереп торды минем төшемә.

1 Янын – җанын.
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Өй эчендә үстергән
Зәгафрән гөл исе.
Гөлгә кунып сайраган
Көн дә былбылым иде.

Яз булгач та чәчәк ата,
Балам чәчкән гөлләре.
Азакы минутларында 
Шахта булган гүрләре.

Әткәй сугышта, әнкәй тормышта 
(бәет)

Әткәйнең хаты мин тугач килгән,
Исемен Наил куегыз, дигән.

Әткәй киткәндә, тумаган идем,
Әткәй киткәндә, йоклаган идем.

Китәсе көнне кочаклап ятты,
Чыгып киткәндә өстемә япты.

И балам, диде, күз нурым, диде,
Каласың инде, бәгырем, диде.

Әткәй сине эзлим – табалмыйм,
Йөгереп йөрим түр дип почмакка.

Әнкәй үстерде бишеккә салып,
Мәхрүм итте, китмәде алып.

Итек эчендә туңды аягым,
Кайгыларга барыйм инде, Ходаем.

Газиз әнкәем, бер сүз әйтәем,
Сабыр ит, әнкәй, кайтыр әткәем.

Бергә торырбыз, бергә йөрербез,
Тигезлек белән рәхәт күрербез.
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Иптәшләремнең аналары бар,
Аналарының җылы куены бар.

Газиз әткәем көйгәндер инде,
Каласың, балам, дигәндер инде.

Утырып җырлыйм
Ике кулымны битемә куеп,
Башымны салып утырам як-якка,
Яшьләрем ага башым якка.

Ятып йокладым, үксеп еладым,
Җылый аналар, җылый аталар,
Җылама җаным, диеп мине юаталар.

Нихәл итәем, калдым чын ятим,
Әти-әни, дип кемнәргә әйтим.

Анам булмагач, читен шулчаклы,
Өйләргә кайтсам, ишеге бикле.
Буйларым җитми минем ачкычка,
Ятып йокладым салкын баскычка.

Канатым сынды, бер дә алалмыйм,
Газиз әнкәемне бер дә оныта алмыйм.

Анага бала кадерле була,
Көннәрдән беркөн мәхрүм була.

Имән агачы, каты күмере,
Минем анамның каты күңеле.

Итекләрем юк минем кияргә,
Атам-анам юк минем сөяргә.

Яма әле, әнкәй, минем чалбарны,
Килмидер әнкәй белергә хәлемне.

Ятим калырга һич тә белмәдем,
Анамның йөзен һич тә күрмәдем.
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Яма әле, әнкәй, бишмәтләремне,
Белергә килми һич тә хәлемне.

Кечкенәдән үк юктыр бәхетем,
Ата-анамның күрмим рәхәтен.

Минем кебекләр ятим калмасын,
Елама, әнкәй, үзең ташладың.
Тилмереп йөрим, төшәр яшьләрем,
Кайларда яшәр газиз башларым.

Зәңгәрле иде әнкәй күлмәге,
Ташлап китсә дә рәхәт күрмәде.

Иптәш булганы чыгара куып,
Йөри әнкәй кешедә кунып.
Ул да елады, мин дә еладым,
Ходай язгандыр, диеп уйладым.

Су буйларында каз бәбкәләре,
Җыеп йөретә үз әнкәләре.

Иптәшем белән уйнаган булам,
Үземне юатып, җырлаган булам.

Атам сугышта, әнкәй тормышта,
Газиз башларым каты сагышта.

Әнкәем, кайда синең эзләрең,
Күреп туймады минем күзләрем.

Әнкәем, сиңа кем ата булды,
Мине ташлавың нык хата булды.

Әнкәй, син мине нигә соң таптың,
Газиз башыма утларың яктың.

Тәтер-Арслан авылында  
Галиева Зөбәрҗәттән (1911 елгы)  

язып алынган
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Муса Җәлилнең әнисенең балаларына язган мөнәҗәте

Бик нык авырдым, балам.
Үлсәм күрәлми калам.
Зарланып бер хат язам,
Уйлап карагыз, балам.
Бик сагындым сезләрне,
Бигрәк тә кызларны.
Иртән торсам да көтәм,
Кичен ятсам да көтәм.
Синең өчен ут йотам,
Уйлап карагыз, балам.
Читтә йөргән балалар
Күп кайгылар салалар.
Ахры җанымны алалар,
Уйлап карагыз, балалар.
Ана күңеле балада,
Бала күңеле далада.
Шул сүз рас чамада,
Уйлап карагыз, балам.
Дөньяда бар дүрт балам,
Берсен дә күрми калам,
Шулай язгандыр, Аллам,
Уйлап карагыз, балам.
Төшемдә күреп уянам,
Аны сөйләп куанам.
Кайтырлар, дип юанам,
Уйлап карагыз, балам.
Чит илдә сез үзегез,
Хәтта килә сүзегез.
Үзәгемне өзәсез,
Уйлап карагыз, балам.
Халыклар иртә торалар,
Бер-берсен күрәләр.
Хәлләремне күрәләр,
Уйлап карашыгыз, балам.
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Мин дә иртә торамын,
Хатыгызны көтәмен.
Юксынып, аһ итәмен,
Уйлап карагыз, балам.
Казаннарга да бардым,
Оренбургта да тордым.
Ахыр аерылып үләмен,
Уйлап карагыз, балам.
Мине больнис алмады,
Духтырлар күз салмады.
Барыр җирем калмады,
Уйлап карагыз, балам.
Монда яздым сүземне,
Күрә алмассыз үземне.
Саргайттыгыз йөземне,
Уйлап карагыз, балам.
Кече кызым Хәдичә,
Сөя идем һәр кичә.
Үлеп китәм күрмичә,
Сагынган идем, балам.
Үлем хәле каты икән,
Аны һәркем татый икән.
Үлгәч кеше кайтмый икән,
Хафил булмагыз, балам.
Олы улым Ибраһим,
Көтә идем һәр аем.
Миннән васыять шул сиңа,
Искә ал һәр җомгада.
Ибраһим балакаем,
Тыңла минем әйткәнне.
Мине искә алган чакта,
Калдырма әткәеңне.
Зәйнәп белән Хәдичәне
Бүләк итеп калдырам.
Яшь көйгә калалар алар,
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Шуңа бигрәк кайгырам.
Сезгә кайгы көннәре,
Сезнең өчен янганнарым
Көйдерәчәк гөлләрне.
Муса улым, сиңа әйтәм,
Туганнарыңны кара.
Миңа үлем вакыты җитте,
Кылып булмый бер чара.
Кара туфрак астында,
Калачак бу тәннәрем.
Берегезне күрә алмадым,
Шуңа әрни җаннарым.
Зәйнәп кызым, сиңа әйтәм,
Тырыш яхшы булырга.
Туганнарың белән бергә,
Тырыш матур торырга.
Зәйнәп, юлда адашмагыз,
Начарлыкны ташлагыз.
Ходай өчен шуны әйтәм,
Начар юлга басмагыз.
Кулыгызда бар вакытта,
Әзрәк хәер бирегез.
Миннән фатиха шул сезгә,
Мәңге игелек күрегез.
Кече кызым Хәдичә,
Йөзләреңнән нур чәчә.
Никадәр үкенсәм дә
Үлеп китәм күрмичә.
Белмәдегез кадеремне,
Күрмәдегез каберемне.
Барыгыз да ташлап китеп,
Яндырдыгыз бәгъремне.
Әҗәл авыруы тиде,
Минем газиз башыма.
Инде хәзер мин барамын
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Бер Ходайның каршына.
Нинди тилмереп көтсәм дә,
Килмәдегез каршыма.
Нинди бәхетсезлек килде,
Минем моңлы башыма.
Бер Ходайның тәкъдире,
Безне шулай аерды.
Дүрт балам, дүрт ботак иде,
Бары да миннән аерылды.
Аерылу тиз дә икән,
Аерылгач өмет аз икән.
Аерылуның хәлләренә
Теләсәң ничек түз икән.
И, сөекле кызларым,
Бу минем соңгы сүзләрем
Мәхшәр көне җитмәенчә,
Күрә алмассыз йөзләрем.
Мин китәм ерак сәфәргә,
Ходай хәерле кылсын.
Моны укыган адәмнәр,
Миңа хәерлек кылсын.
Бик күп сүзләр сөйләдем,
Кемнәр тотар сөягем.
Никадәр сагынсам да,
Сабырлыклар теләдем.
Кара җирнең астында
Черәячәк тәннәрем.
Ахры алып китәм инде
Әчемә җыйган гамьнәрем.
Ибраһим, Муса, Хәдичә, Зәйнәп,
Хуш, сау булыгыз.
Исән вакытта дөньяда
Бергә матур торыгыз.

Хәбибуллина Әминә әби 
Оренбургтан язып алып кайткан
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Совет власте турында  

мөнәҗәт

Мин үтенәм сез яшьләргә,
Рәхмәт әйтеп картларга.
Җиң сызганып, без эшләдек
Колхоз чыккан чакларда.

Үзе ура, үзе суга,
Үзе хәзер комбайн.
Иртә таңнан урак тотып,
Китә идек көн саен.

Сырттан сыртка җәяү йөрдек,
Утырмадык атларга.
Җиң сызганып, без эшләдек
Колхоз чыккан чакларда.

Машиналар аз булгачтын,
Җитешмәде атлар да.
Сыер җигеп тырмый идек,
Ашлык чәчкән чакларда.

Эш күп булгач, без дә йөрдек
Тырмада да, сабанда.
Эш хакына бер чүмеч аш,
Төшә иде яланда.

Безнең басу матур була,
Үлән чәчәк атканда!
Без эшләрдән кайта идек,
Төндә шәфәкъ батканда.

Элегрәк без яшәдек
Тула чикмән, тун киеп,
Без колхозда күп эшләдек,
Ярты кадак он диеп.
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Хөкүмәткә тырышып эшләп,
Бирә идек яхшысын.
Совет иле яшәсен диеп,
Ашый идек көрпәсен.

Колхоз чыккач, без укыдык,
Картларский класста,
Көне-төне тырышып эшләп,
Без төзедек властьне.

Үзе сөрә, үзе яра
Колхозларның зур аты.
Без яшәдек михнәтендә,
Менә хәзер рәхәте.

Иркенлектә-иркенлектә,
Ашамакта-эчмәктә,
Николай патша чагында
Без яшәдек михнәттә.

Кызарып пешкән алманы,
Җәй көнендә ашыйбыз,
Яшәсен совет власте
Иркенлектә яшибез.

Элек киндер кия идек,
Хәзер атлас киябез.
Яшәсен совет власте,
Яшәсен партиябез.

Мондый шатлык, мондый байлык
Килмәде бер заманда,
Безгә якты тормыш бирде,
Рәхмәт Ленин бабайга.

Җәй көнендә күбәләкләр
Очып йөри чәчәктә.
Совет иле тыныч булгач,
Без яшибез рәхәттә.
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Шушы эшләр барысы да 
Үтте безнең башлардан.
Алдыйлар дип уйламагыз,
Сорашыгыз картлардан.

Көлтәләрдән сала идек
Зур-зур итеп кибәннәр.
Эшләгәннәр бар да белер,
Белмәс эшләмәгәннәр.

Йосыпова Зәлифә Айдарәле кызыннан (71 яшь)  
язып алынган.

МӨНӘҖӘТЛӘР

Бу гомерләр үтеп китәр,
Үлем вакытлары килеп җитәр,
Бу гомернең үтүе бар,
Безгә ул да килеп җитәр.

Озакламый үлем килер,
Аерылыр җаным тәннән,
Беркемгә дә мөмкин түгел,
Качып калу бу үлемдин.

Ахрый киемем – кәфен,
Ахрый урыным – ләхет.
Тәнем озак кортлар өчен,
Юлдаш илә иманымны.

Тәтер-Арслан авылында  
Мирзаева Закирәдән (70 яшь)  

язып алынган

Әҗәл ширбәте
Әҗәл ширбәтен дә бер мин эчәрмен,
Якты дөньядан да бер мин күчәрмен.
Якты дөньяны күреп туймадым,
Күреп туймасам да, мәңге тормадым.
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Әҗәлем җитте, тыннарым бетте,
Ясин укырга вакытым җитте.
Укый алмыймын, бик тар сулышым,
Булсын минем дога кылучым.
Килер газраил, җанымны алыр,
Кызыл йөзләрем сарыга калыр.
Яхшы дөньяны ташлап китәрбез,
Караңгы гүрдә нихәл итәрбез.
Караңгы гүрдә булыр бу башым,
Газиз иманым булыр юлдашым.
Мөшкел хәл икән җан бирүләре,
Авыр хәл икән гүргә керүләре.
Шатланыр идем, атнакич үлсәм,
Җомгага хәтле гүремә керсәм.
Җанымны алсын атнакичендә,
Җан кылмаем каберем эчендә.
Килер дусларым, җыела башларлар,
Күлмәкләремне алып ташларлар,
Кабыкка салып тәнемне юарлар,
Тәнемне пакьлагач кәфенгә салырлар.
Зифа буемны каты юмагыз,
Кире кайтмамын, ашыктырмагыз.
Тордым дөньяда бераз вакытлар,
Салкын туфраклы безгә ястыклар.
Каберем өстенә гөлләр чәчегез,
Агач утырдып, нурландырыгыз.
Яфраклар ярсын, кошлар сайрасын,
Рухым шат булсын, догалар барсын.
Үләннәр үссен каберем өстендә,
Матур нур булсын каберем эчендә.
Бу дөньяларда йөреп туймадым,
Туймасам да мәңге тормадым.
Сезгә, дусларым, актык сүзләрем,
Бу дөньяда рәхәт күрмәдем.
Күзләрем йомсам, күзләрем тала,
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Барча дусларым дөньяда кала.
Зифа буемны үлгәч алыгыз,
Юып пакьлагыз, кәфенгә салыгыз.
Тәннәрем зәгыйфь, каты юмагыз.
Кире кайтмамын, ашыктырмагыз.
Җаным чыкканда, янымда торыгыз,
Шаһит булсын дип, дога кылыгыз.
Күкрәгем кыса, тыннарым бетә,
Ясин чыгыгыз, вакытым җитә.
Җаным чыкканда, килегез каршыма,
Борып салыгыз кыйбла каршына.
Искә төшкәндә укып карагыз,
Укып карагач, дога кылыгыз.
Догалар барса, гүрем яктырыр,
Дога кылсагыз, рухым шат булыр.
Барырбыз бергә караңгы гүргә,
Бер кайтмаслык мәңгелек йортка.
Озын төннәрдә, салкын гүрләрдә
Яндыра безне үлем хәлләре.
Якты дөньяда калыр исмебез,
Исәпләсәгез калыр исегез.
Күңелем төшмәде, кулым бармады,
Исәпләр-уйлар миннән калмады.
Каршы басып сайрый бер тургай,
Ризыклар беткәч, тәкъдирләр шулай.
Йокым килмәде азаккы төннәрдә,
Ризык җыймадым азаккы көннәрдә.
Яткан урыным бик рәхәт иде,
Үлемем каты, телләрем талды.
Кулымны суздым, күңелемне боздым,
Куып киткәннәр, мин ни хәл түздем.
Уйлар уйлыймын чыгып китәргә,
Чыгып булмый бит ни хәл итәргә?
Йөзем уелган, нуры коелган.
Сөйләшә алмыйм, телем уелган.
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Иптәш калмаган, ялгыз кош кебек,
Уянып китсәм, йоклаган кебек.
Үлгән кешенең хәбәре килми,
Яхшы-яманны һичкем дә белми.
Бигрәк юксынам иптәшем юкка,
Куеп киткәннәр мәңгелек йортка.
Ялгыз калганмын, исән булыгыз,
Атнакичләрдә дога кылыгыз.

Бузат авылында  
Әсфәндиярова Әминәдән (1903 елгы)  

язып алынган.

Мөнәҗәт
Яфасы күп бу дөньяның
Рәхәтен тапмадым һәргиз.
Гаҗәп, күңелем нигә яна,
Буламын инде дивана.

Фирак утында пәрвана булып,
Күңелем кибеп яна.
Фиракның хәсрәте мөшкел,
Ходай һичкемгә язмасын.

Догада булыгыз зинһар,
Ходаем акылымны алмасын.
Минем эчемдәге нарым,
Җиһанга салсалар барын,
Көйдерер суларын, карын,
Идәрсез барчасын аерым.
Кеше хәлен кеше белми,
Үзенең башына килми.

Күп кайгыда кеше үлми,
Әҗәлләре, Ходаем, җитми.
Ходаем, сәнкари собхан,
Сабыр бир безләргә һәрчак.
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Сабыр иткәч, Йосыф киткән
Мисыр эчрә солтан булып.

И Ходаем, сабыр биргел,
Сабырлы бәндәдән кыйлгыл.
Ходай сөя сабырларны,
Сабырлык бир, Илаһым.
Сабырсыз бичара булдым,
Җәрәхәтле күңелләрем,
Бу хәсрәткә дәва тапмый,
Үтә минем гомерләрем.

Бу хәсрәтнең авырлыгын,
Башына килми белми.
Эчендә утлары сүнми,
Кара җирләргә керми.

Бу дөнья фанидыр фани,
Кем үткәргән рәхәт аны.
Җәрәхәтле күңелләрем
Чыдый бит акмагач каны.
Ходай тәкъдиредер инде,
Тумас борын язылгандыр,
Гүрстаным – туфрагым,
Минем каян алынгандыр?

Мусина Зәйнәптән (79 яшь) 
язып алынган

Яшь чагымда чиктем ятимлек,
Бигрәк каты, эче яфасын.
Күргән михнәтемне сөйләп бирсәм,
Бертуктамый агар күз яшең.

Әткәй белән әнкәй мин яшь чакта
Бу дөньяда булып үткәннәр.
Яннарыдай күргән балаларын
Ут эченә салып киткәннәр.
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Бер рәхимле бәндә мине алып
Асраса да болай йөргәнче.
Булмады язмыш шулай булгач,
Әче тормышларны күрмичә.

Булды минем шулай көннәр буе ач,
Икмәк тапмый торган көннәрем.
Ятарга да урын табалмыйча,
Урамнарда кунган көннәрем.

Көннәр буе елап йөргәнем бар,
Әткәй-әнкәй төшеп исемә.
Кайда миңа мәктәп һәм тәрбия,
Кермәделәр минем төшемә.

Өзгәләнеп кичтем бу тормышымны
Канатларым сынган былбылдай.
Бигрәк кыен икән бу ятимлек,
Дучар итмәсен лә бу Ходай.

Хәсрәт дәрьяларында йөзәмен,
Өзелеп-өзелеп тала беләгем.
Газап күлләреннән сулар эчтем
Ут эчендә яна йөрәгем.

Җырлар язам тауның күкрәгенә
Зинһар димен, җилкәй, тими тор.
Моңлы былбылкаем, куй, сайрама,
Сайрап бәгыремне өзми тор.

Һаваларда төрле кошлар,
Уйный күләгәсе, аның җирдә уйный.
Ата-аналы баланың кулы уйный,
Ата-анасыз баланың күзе уйный.

Ике күзем яшьле, тамагым ач,
Ашар-эчәремә булмагач,
Кем баласын кемнәр кызгансыннар,
Ата-анасына булмагач.
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Ялгыз башыкаем, юк юлдашым,
Хәсрәтләремне әйтер моңдамын.
Ата-аналарым үлеп китеп,
Агыздылар минем күз яшем.

Нихәл генә итим мин бичара,
Кайгы хәсрәт йөрәгемне яра.
Үзәгемә михнәт үтеп бара,
Бер ананың эшенә юк чара.

Өзелә генә үзәгем, яна йөрәгем,
Хәсрәт уты эчтә янганга.
Ул көннәремне мин дә күрмәс идем,
Күрешәмендер Ходай кушканча.

Байлар асрый баланы симертеп,
Алма, кәнфит, прәннек кимертеп.
Минем әткәй-әнкәй үлеп китте,
Ике күзләремне тилмертеп.

Ятимлектән күргән күп михнәтләр,
Йөрәгемне суырып киптерде.
Рәхимсезлек итеп күп адәмнәр
Күз яшемне күлдәй түктерде.

Бигрәк кыен икән бу дөньяда
Ата-анадан яшьли калуы.
Авыр михнәт күреп йөдәп беттем,
Күкрәгемне кайгы алуы.

Хәлекәй авылында 
Латыйпова Фатыйма Абдулла кызыннан (62 яшь)  

Р. Халикова язып алган
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ӘКИЯТЛӘР

Патша
Борын заманда булган, ди, бер патша. Аның бала-чагасы 

булмаган. Бер генә хатыны булган. Ул хатын белән киңәш итә. 
Нишлим мин, ди. Җыялар болар карт-карчыкларны. Мәҗлескә 
киңәшкә. Арадан бер карчык әйтә. Сиңа, ди, бала бар, ди. Ал-
дындар бер кыз бар. Шул кызны алсаң, бер кыз бала белән ир 
бала туа, ди. Игез бала. Бүтәнгә бала юк, ди. Шул яшь кызны 
ала. Шул мәҗлестә инде. Никах укытып, туй ясап. Яшь хатын-
лыкка инде. 4–5 ай торалар. Хәзер моның белән, алгач. Бу авырга 
кала. Бу әйтә хәзер хатынга. Мин обходка чыгып китәм, ди. Пат-
ша чыгып киткәч, бу кыз чирли хәзер. Чакырта бер колдун дигән 
хатынны. Бу бала туса, олы хатынга почут бетә. Нәрсә телисең, 
шуны бирәм, ди олы хатын теге карчыкка, колдунга. Түлке бу ба-
лаларны алырга кирәк, ди. Как раз эт балалый. Ике эте бар икән 
сарайда. Теге карчык йортка ике эт баласы алып керә. Бер ананы, 
бер атаны. Теге кызның баланы как раз дөньяга китергән вакыты 
була. Теге ике баланы ала да, кызның куенына теге ике эт баласын 
сала. Хәзер теге ике балага ящик ясата патшаның карт хатыны. 
Төнлә ящиктагы балаларны илтә дә суга сала. Бу балалар шул 
суда китә. Күпме баралар, кая китәләр, пока беркем дә белми бу 
балалар турында. Олы хатын хәзер хәбәр бирә патшага. Хатының 
ике эт баласы тапты, ди. Шәһәргә чыгарга оялам, ди. Ни кылсаң 
да кыл, ди патша хатынына. Ихтыярың үзеңдә, ди. Патша хатыны 
аны-моны уйламый хәзер. Йорт салдыра 7 юл чатына, бәләкәй 
генә бер тәрәзәсе була. Шул тәрәзәдән тегеләргә әз генә продукт 
бирә, үлмәслек кенә. Теге этләр белән хатынга үткән бер, сүткән 
бер кеше төкереп китә йөзенә. Патша кайта күпмедер вакытлар-
дан соң. Олы хатынга рәхмәт, ди. Ике эт баласы килгәндә күзгә 
төшә имчәкләре. Хәзер бу патша шул көенә торып тора инде. Теге 
балалар су белән алып барып, су буена тукталалар. Болар телгә 
киләләр, аңлый башлыйлар. Нәрсә теләсәләр, шул бар. Су төбенә 
туктыйлар болар. Малай була Абдулла исемле, тегесе була Фатый-
ма исемле. 14–15 яшькә җитәләр болар. Үзләренә үзләре укыйлар 
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болар. Бөтен әйбер бар, ди кыз абыйсына. Абыйсы әйтә охотага 
чыгар идем. Җәнлек табар идем, ди. Шуннан абыйсы бер көнне 
чыгып китә. Судан чыга. Чыкса, бер зур күпер була. Моңарга бер 
карт очрый. Күперне чыкканчы, бабай белән исәнләшә бу. Бабай, 
кая барасың? – дип сорый малай. Мин, улым, ярминкәгә барам, 
ди. Вәт миңа шул кирәк иде, ди Абдулла. Миңа ат кирәк иде, 
ди, охотага йөрергә. Чтобы дөньяда беренче булсын. 3 ат кирәк, 
өчесе өч төрле булсын. Боларга бик күп акча кирәк бит, ди бабай. 
Бабай, мең атлык акча бирәм, ди. Әнә шунда торып тор, хәзер 
алып чыгам акча, ди. Үзе күтәрә алганчы капчык белән алтын 
чыгара да бирә бабайга. Менә сиңа алтын, ди. Бабай китә үзенә 
куанып. Малай китә үзенә куанып. Фәлән көнне кайтырмын дип 
китә бабай. Шулай итеп бабайны көтеп тора бу. Бабай егермеләп 
ат алып кайта. Бу Абдуллага охшаган икәү генә була. Берсе күк, 
берсе кара була. Калганын бабай үзенә бирә. Абдулла хәзер теге 
айгырны иярли дә охотага китә. Коралын-ниен киеп. Чыккач та 
моңа патша очрый, тоже охотада икән. Абдулла тегенең җәнлеген 
алып китә сугып. Икенче көнне тагын чыга. Теге патша тагын 
очрый. Шулай итеп, бер атнага якын йөриләр болар, бер-берсенә 
очрашып. Патша аптырый бу егеткә. Нинди бала бу, ди. Ничә ел-
лар торып мондый баланы күргәнем юк иде, ди. Патша икенче 
көнне тагын чыгып китә охотага, түлке шул малайны күрер өчен.  
Теге олы хатын хәзер колдовканы чакыра. Әби, ди, теге балалар 
исән, ди, нишлибез. Патша төнлә йоклый алмый хәзер. Әби икен-
че көнне теге балаларны эзләп чыгып китә. Барып теге кызны 
таба. Абдулла охотада. Нинди балалар сез, дип сораша карчык. 
Әти, әниегез кая? Минем абыем гына бар, ди кыз. Кайда туган-
быз, кайда үскәнбез, белмибез, ди. Фатыйма әбине кунак итә. Үзе 
күтәрә алган кадәр алтын-көмеш биреп җибәрә. Дөнья йөзендә 
бөтен дөньяны яктыртып торган көзге бар, ди. Абыең охотада, ди. 
Менә көзге булса, үзеңне карап утырыр идең, ди. Әби килгән иде, 
әби әйтте дип әйтерсең, ди, абыеңа. Төшемдә күрдем дип әйт, ди.

Абдулла кайта охотадан. Утыралар ашарга, эчәргә. Фатыйма 
төшен сөйли, мин төшемдә бер көзге күрдем, ди. Бөтен дөньяны 
яктыртып тора, ди. Менә шуны алып кайтып бирсәң икән, ди. 
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Ярар, әле арада төн бар, иртән уйлашырбыз, ди Абдулла. Йоклап 
торалар, ашыйлар. Шул көенә Абдулла хәзер бер атны иярли дә, 
юлга чыга көзге эзләп. Көн бара, төн бара. Кая барганын белми 
һич тә. Барып керә бер йортка. Анда утыра бер карчык. Исәнлек-
саулык сораша. Әби әйтә, кая барасың, нәрсә эзлисең. Әби мин 
юкны эзләп чыктым, ди Абдулла. Дөнья йөзендә бер көзге бар 
икән, мин шуны эзләп чыктым. Их, улым, юкка чыккансың, ди 
әби. Синең кебек патша малайлары күп китте эзләп, ди әби. Кай-
тып китсәң, лутчы булыр, ди. Әби, ди, миңа каршы төшмә, ди 
Абдулла. Егетмен дип әйткән егет кире борылырга тиеш түгел. 
Шулай булса да бер тарак бирим, ди карчык, чәч тарагы. Бер 
кирәк булыр, ди. Күп баргач, тагын икенче апага барып керә бу. 
Апа тагы каршы ала. Ашата-эчертә моны. Бер полотенце бирә. 
Бер кирәк булыр, ди. Алда апа бар, ди, шуңа керерсең, ди. Ул 
апага барып керә. Анда кунак була. Бу карчык весь сөйләп бирә 
моңа, точнасы белән. Ул көзге – җен патшасының көзгесе, ди. Ул 
көзге бакча эчендә агач башында, ди. Агачның һәр яфрагында ко-
локол. Шул яфракларга тимичә кереп ала аласың, ди. Бер яфра-
гына тисәң дә, бөтен бакча яңгырый, ди. Егет бара, бакчага кереп 
китә, көзге төбенә. Агач башына менеп көзгене ала. Чыгып кит-
тем дигәндә генә бүрекнең бавы яфракка тия. Моның артыннан 
ничәмә мең диюләр чыга куып. Килеп җиттем дигән вакытта теге 
тарагын ташлый. Ә тарак була кара урман урталыкта. Алар кара 
урманны чыкканчы, бу бик күп җир ала, Абдулла. Тагын куып 
җиттеләр бит. Хәзер теге полотенцене ыргыта. Урталыкта диңгез 
була. Шулай итеп, Абдулла котылып кайта. Фатыйма янына. Кай-
та, икенче көнне охотага чыгып китә тагын. Көзгене куя да. Чык-
кач та теге патша очрый Абдуллага. Патша кайта да, хатынына 
әйтә. Теге егет, ди, күп вакытлар югалып торган иде, ди. Тагын 
килеп чыкты, ди. Патша хатыны теге колдовканы чакырта тагын. 
Әби, теге балалар тагын чыкты дөньяга, ди. Ну, тагын бер эш 
бар, ди. Аннан котылса, син дә бетәсең, мин дә бетәм, ди. Икенче 
көнне теге әби Фатыймага килә тагын. Фатыйма моны шул хәтле 
куанып, якын итеп каршы ала. Менә, ди, нинди матур көзге алып 
кайтты, ди. Хәзер үзеңне үзең карап утырасың, ди. Дөнья йөзендә 
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тутый дигән кош бар, ди. 70 төрле тел белә, ди. Менә шуны алып 
кайтсаң, әйбәт булыр иде, ди. Әби килде, әби әйтте дип әйтмә, 
ди. Төшемдә күрдем дип әйт, ди. Шулай итеп, әбине озата, әби 
кайтып китә. Абдулла кайта, ашыйлар-эчәләр. Их абый, ди, бүген 
төшемдә, ди, бер кош күрдем, ди, тутый кош исемле ди. 70 төрле 
тел белә икән, ди. Шуны алып кайтып бирсәң, миңа бер нәрсә 
дә кирәкмәс иде, ди. Ярар, ди, арада төн бар, ди. Таң атсын әле, 
ди. Иртән тордылар, ашыйлар, эчәләр. Абдулла патшага ике ка-
бырчык куя, каз канаты икене. Син шуннан гына карап тор, ди, 
Фатыймага. Мин үлсәм кан тамар, ди. Тере булсам сөт тамар, ди. 
Кара айгырны иярли дә юлга чыга. Күп вакытлардан соң барып 
җитә бер урманга. Урман эченә барып керә бер йортка. Анда була 
бер колдовка, бер карчык. Абдулла сөйләп бирә кая барганын. 
Абдулланы кире кайтырга куша. Анда киткән патша малайлары 
берсе дә кире кайтмый, ди. Борыл, ди. Фәлән урманны чыккач, 
урман бик зур, ди, тау, ди. Шул таудагы ташлар барысы да патша 
егетләре, ди. Әле тегендә барып җитә. Дөрес, чуп-чуар таш. Аттан 
төшә. Менә үзе тауның башына. И тутый кош син шушындамы, 
ди. Шулай дигәч тә, теге егет тиздән таш була бу. Тутый кошның 
хикмәте шушы икән, ди. Егет таш булып ката. Теге каурыеннан 
хәзер кан тама. Кыз карап утыра хәзер. Фатыйма чыгып хәзер күк 
атны иярли. Атның колагына әйтә. Абдулланы тап, ди, киттек чы-
гып, ди. Шул көенә хәзер чыгып китә кыз атка атланып. Атның 
поводын тотмый, ат бүре була, кая тели шул якка китә. Ничәмә 
көн, ничәмә төн дигәндә, ат барып җитә теге тауга. Атны куа-
лап карый, ат кузгалмый. Кыз әйтә, и тутый кош, бар микән, ди, 
юкмы икән, ди. Бу шулай дигәч, күзенә күренә бер кош, кызның. 
Әллә шушы тутый кош микән, ди. Кыз әйтә. Тутый кош телгә 
килә. Нинди тутый кош, ди. Нигә елыйсың, ди тутый кош. Монда 
абыем килеп үлде, ди. Шул ташларны сыпыр, ди, канатың белән. 
Сыпыра бара, теге ташлар терелә бара. Абзыйсына җиткәнче сы-
пыра бу. Шуннан абыйсын таба. Монда хәзер тавыш китә. Берсе 
әйтә мин алдым, ди, берсе әйтә мин алдым, ди, теге тутый кошны. 
Тутый кош әйтә Фатыймага, уң канатымны ал, ди. И бөтенесен 
дә сыпыр, ди. Шулай итеп, ташларны сыпырып бетә. Болар кай-
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тырга юлга чыгалар, өчәүләп. Абдулла, Фатыйма, тутый кош. Шу-
лай итеп, кайтып җитәләр. Кайта да икенче көнне охотага чыгып 
китә. Охотага чыкса, патша тагын очрый моңа. Патша хатынына 
әйтә. Теге егет тагын дөньяга чыкты, ничек күреп сөйләшергә 
икән бер, ди. Патша хатыны әйтә. Мин, ди, аны, ди, туктатып 
чакырам, ди. Беләм ди. Патша икенче көнне чыга тагын охота-
га. Теге Абдулла да чыга. Болар икесе встречать итәләр, патша 
белән Абдулла. Исәнләшәләр, күрешәләр. Атларыннан төшәләр. 
Син кайдагы егет, ди патша. Мин, ди, дию нәселеннән, ди. Монда 
охотада ятам, ди. Ни көнгә вакыт бирерсең икән, мин синең белән 
рәхәтләнеп бер утырасым, кунакка чакырасым килә, вәзирләргә 
күрсәтәсем. Ни көнне телисең, шул көнне мин әзермен, ди. Кемең 
бар, ди, патша әйтә Абдуллага. Бер сеңлем бар, ди. Ат кайда 
җибәрим, ди. Мин фәлән күпер төбендә булам, ди. Шулай итеп, 
болар исәнләшеп аерылалар. Сәгать 12 дә ашта бул, дип. Патша 
кайта, хатынына әйтә хәзер. Шулай-шулай кунакка чакырдым, 
дию нәселе икән. Монда охотада ята икән. Патша әйтә аның кебек 
баланы дөнья йөзендә дә күргәнем юк, ди. Патша хатыны теге 
карчыкны чакырта тагын. Теге балалар кунакка киләләр тагын, 
ди, нәрсә кылабыз, ди. Түлке бер җай бар, ди. Ашарга агу салып 
бөтен гаскәрне бетерергә туры килә, ди. Бүтәнчә җай юк, ди. Пат-
ша бөтен вәзирләренә хәбәр итте. Шундый-шундый кунак килә, 
иртәгә дип.

Абдулла кайтты хәзер. Фәлән патша кунакка чакырды иртәгә, 
ди. Тутый кош әйтә, миннән башка беркая да барма. Бер әйбер 
капма. Аша, эч, ят, йокла, ди. Иртәнчек торалар, ашыйлар, эчәләр. 
Хәзер китәләр, кунакка, патшага. Җигәләр пар атны. Тутый кош 
була кучер. Шулай итеп, өчәүләп китәләр кунакка. Чыгалар күпер 
төбенә. Күпер төбенә чыксалар, патшаның атлары килгән, пар ат 
алырга. Тутый кош әйтә патшаның кучерына. Син ди, кайт, ди. 
Без фәлән җирдән урап барабыз. Шулай итеп, болар китәләр хәзер 
базарга. Абдулла алдырта бер чирек каймак. Тутый кош Абдул-
ладан 3 буханка күмәч алдырта. Теге эт балалары белән яшәгән 
хатынга бирәләр бу икмәк белән каймакны. Анда охран бар, ул 
хатын янында. Патша әйтә, теге охранга шундый-шундый кеше   
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туктадымы, ди. Теге этләргә туктап күмәчләр, коймаклар бирде-
ләр, ди. Бик каты сүктеләр, ди. Шулай итеп, хәзер китәләр пат-
шага. Бик зур итеп каршы алалар моны, бөтен публик. Хәзер бо-
ларны алып керәләр. Халык бөтен җир тулы, йорт, ишек алды, 
ничәмә меңләгән. Тутый кош керә дә сәгать башына утыра, чебен 
булып, тегеләр кергәнче. Хәзер аш-суны әзерлиләр утыртырга. 
Абдулла сорый патшадан. Минем ди, бер кошым бар, ди. Шул 
кошка вопрос бирер идең, ди. Шул кошка, ди. Бөтен публик моңа 
аптырый. Нинди кош бу, ничек сөйли? Абдулла әйтә тутый кош-
ка, ну ди, нәрсә белсәң, давай, ди, сөйлә, ди. Мин, ди, сөйлим, 
ди. Менә шушы патша турында ди. Менә бу патшаның, ди, олы 
хатыныннан бала булмады, ди тутый кош. Шуннан, ди, яшь ха-
тын алды, ди. Алды да, ди, үзе чыгып китте обход ясарга ди. Яшь 
хатын калды йөкле булып, ди. Шуннан яшь хатын чирли хәзер 
бала тудырырга. Патшаның хатыны чакырта бер колдовканы. 
Вот, әби, нишлибез ул туса, мине кага, ул балалы була, мин ба-
ласыз. Бу ике баланы алалар и ике эт баласы алалар. Яңа туган. 
Бу балаларны суга салалар, ящик ясап. Ә хатынны 7 юл чатлы-
гына бер бәләкәй генә өй салып, ике этне, бер бәләкәй тишек, 
шуннан ашарга биреп. Бу балалар исән-сау үсеп, болар охотага 
йөри башлый. Охотада бу патшага очрап, патша белән таныша-
лар. Бүгенге көндә алар патшада кунакта. Менә шушы бүгенге 
пешкән аш, кем пешергән, шушы публик арасында шуны ашасын. 
Ул ашлар барысы да агу белән пешкән. Вич шушында утырган 
публиканы үтерергә. Патшаның хатыны ашны чыгарып утырта 
да, кабам дип изүенә салып җибәрә. Агу бөтен түшен яндырып 
төшеп китә. Вот, менә бөтен публик, күрдегезме, ди, Абдулла 
әйтә. Мин дүртенче үлемнән калдым, ди. Тутый кош әйтә, менә 
шушы Абдулла, ди, патшаның улы, ди, менә кызы, ди. Аларның 
имәсе сөтләрен этләр имде, ди. Нинди хөкем? ди. Нәрсә теләсә 
ихтыяр Абдуллада, ди бөтен гаскәр. Атаргамы, асаргамы, ян-
дырыргамы? Абдулла теге этләр белән әнкәсенә кайта, халык 
арасына. Патшаның олы хатынын шул этләр арасына илттерә, 
әнкәсен алып кайта. Теге колдовка карчыкны астырып яндыра-
лар. Бу патша. Хәзер яңадан 60 дөя суйдыра. Бу эт белән тор-
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ган хатынны яңадан хатын итеп ала. Абдулла да кайта, теге кыз  
Фатыйма да кайта. 

Хәлекәй авылында 
Йосыпов Гайфулла Вәли улыннан (63 яшь)  

Р. Халикова язып алган

Тапкыр егет
Борын-борын заманда бер бабай ниндидер уй белән сәфәр 

чыккан, ди. Күпмедер юл киткәч, аның юл оңгаена баручы бер 
егет очраган, ди. Бабайдан егет: «Әй, бабай, синме йоклыйсың, 
әллә минме!» – дип сораган. Бабай егеткә аптырап: «Әй, юләр 
егеткәй, ат өстендә барганда йоклап була мыни?» – дигән. Шул 
көе болар бер-берсенә дәшмичә хәтсез юл киткәннәр, ди. Бераз 
баргач, юл буенча яңа баш кысып килгән бодай басуы очраган, ди. 
Егет бабайдан: «Әй, бабай, бу бодайны ашадылар микән, ашама-
дылар микән?» – диеп сораган ди. Бабай аптырап егеткә: «Менә 
юләр егет, әле бу бодайны ашаганчы, башында мөлләте бик күп, 
әле бит яңа гына баш кысып килә», – дип җавап биргән ди. Та-
гын бераз юл киткәч, ниндидер кешеләр мәет җеназасын күтәреп 
китеп барганнары күренгән, ди. Егет бабайдан: «Әй, бабай, бу 
җеназадагы кеше үле микән, әллә тере микән?» – дип сораган ди. 
Ә бабай егеткә тагын аптырап карап: «Әй юләр егет, тере кешене 
җеназа белән зыяратка күтәреп ни эшләп алып барсыннар инде, 
юк сөйләп барма», – дигән. 

Шулай сөйләшеп килә торгач, бабайның авылына кайтып 
җиткәннәр. Бабай егеткә: «Әйдә, улым, безгә кереп чәй эчеп 
ял итеп китәрсең», – дип әйткән. Өйгә килеп кергәч, егет өйдә 
әбине һәм 16–17 яшьлек кызын күргән. Бабай әбигә: «Кая кар-
чык утырт әле, менә мин сиңа кунак алып килдем», – дигән. 
Чәй янына утыргач, бабай әбигә: «Менә егет юләр ахры, юл бу-
ена теләсә нинди сорау биреп аптыратып бетерде», – дигән. Һәм 
сөйләп биргән, ди. Бу сүзләрне ихлас итеп тыңлап утырган кыз. 
«Әй әтием, бу егет бер дә юләр түгел. Ул сиңа синме, әллә мин 
йоклаганмы, диюе. Бабай синме тәү сүз башлыйсың, әллә мин-
ме, диюе булгандыр. Ә үсеп килгән игенне ашадылар микән, әллә 
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ашамадылар микән, диюе. Бу игеннең гомерен бирделәрме икән, 
әллә юкмы икән, диюе булгандыр. Өченче соравы. Бу җеназадагы 
кеше үле микән, әллә тере микән, диюе. Бу кешенең үлгәч ипкә 
төшерергә варислары бармы икән, дип әйтүе булгандыр», – дигән. 
Егет бу кызның шулай бик дөрес җавап бирүенә бик сокланып, 
эченнән болай уйлаган: «Бу кыз бик зирәккә ошый. Әллә мин 
эзләгән кыз шушы микән?» Егет күп уйлап тормаган, бабайга: 
«Кадерле бабакаем, синең кызың миңа бик ошый, ризалыгың 
белән безне кавыштырсаңчы», – дигән. Бабай аптырап әбигә ка-
раган. Ә әби егеткә бик сокланып карап тора икән. Шулай итеп, 
егет әби белән бабайга бик ошаган. Ике яшькә матур итеп туй 
ясаганнар. Туйларында мин дә булдым. Ике телем икмәк ашадым, 
ике чынаяк чәй эчтем.

Патша кызы Зөлхәбирә
Бер патшаның Зөлхәбирә исемле бик матур кызы булган ди. 

Бу кыз үсеп буйга җиткәч, бер генә бай егетен дә үзенә буйсын-
маган, тиңсенмәгән. Ә зыярат каравылчысын – бер егетне ярат-
кан, ди. Егет бик ярлы булган. Кыз әтисенең барыбер үзен егеткә 
бирмәсен сизгән, белгән, ди. Көннән бер көнне бу кыз чиргә 
сабышкан һәм үлеп тә киткән, ди. Кызны бик елап бик кайгы-
рып илтеп күмгәннәр. Кабер каравылчысы Әзһәм исемле егет 
каберләр арасында йөрегәндә бер тавыш ишетә ди. Ул патша 
кызының каберенә килеп җитә һәм тавышының шуннан чык-
канын аңлый. Зөлхәбирә моңа «мин тере, каберемне ач, минем 
кулларым кәфенгә төрүле, күтәреп чыгар», – дигән ди. Егет бу 
кушканны эшләгән. «Хәзер мине үзегезгә алып кайт», дигән кыз 
моңа. Болар кайтканнар һәм бергә тормыш кора башлаганнар. 
Боларның кызлары дөньяга килгән. Бер заман патшаның кызы 
Зөлхәбирәне багып үстергән хезмәтче хатын болар торган йорт 
яныннан үтеп барганда, җиде яшьлек кызның уйнап йөргәнен 
күргән. Ул шултиклем Зөлхәбирәгә охшаган, ди. Бу карчык аны 
кочаклап сөйгән, акча, икмәк биреп киткән һәм еш кына бу йорт 
янына килеп йөрергә булган. Моны кешеләр күреп алганнар 
һәм патшага җиткергәннәр, ди. Патша бик ачуланган, нигә ми-
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нем байлыкны тарата, дигән. Әбине чакыртып алган. Әби моңа: 
«И падишаһ, әгәр син ул сабыйны күрсәң, үзең күрсәң, үзең дә 
яратыр идең, ул шул тиклем синең үлгән кызыңа охшаган», – 
дигән. Патша бу сабыйны һәм аның әнисен алырга кешеләр 
җибәргән. Кәнизәкләрне Зөлхәбирә кире борган. «Әле эшем күп, 
вакытым юк», – дигән. Кәнизәкләр патшага барып әйткәннәр: 
«Әй, солтаныбыз, ул бик фәкыйрьдер, бик сәләмә киенгән, сезнең 
янга килергә тартынадыр», – дигән. Патша моңа бик күп асыл 
киемнәр җибәргән. Кәнизәкләр Зөлхәбирәне көчләп патшага 
китергәннәр. Патша үзенең кызын таныган, әй елашканнар, әй ку-
анышканнар. Шуннан патша Әзһәмне тирги башлаган. «Син нигә 
минем кызымны миңа алып килмәдең, шуның өчен мин синең 
башыңны чабам», – дигән. Шуннан Зөлхәбирә әтисенә: «Я, атам! 
Әгәр ул мине казып алгач та сиңа китереп бирсә, син мине бер-
кайчан да Әзһәмгә кияүгә бирмәс идең, чөнки син байсың, ә бай-
лык һәрвакыт мәхәббәтне кире кага», – дигән. «Син аны гафу ит, 
ул гаепсез, – дигән». Шуннан соң патша байларга үзенең ярты 
патшалыгын биргән. Бик тату, бик шат яши башлаганнар, ди. Шу-
лай итеп, батыр кыз Зөлхәбирә мәхәббәтен бернинди байлыкка да 
алыштырмаган, күп михнәтләр, фәкыйрьлек күрсә дә ирен ташлап 
бай атасына кайтмаган, ди. Шуның белән әкият тә тәмам.

Гали-Бузат авылында  
Миннебаева Зөлхәбирә Камалетдин кызыннан (74 яшь)  

язып алынган

ИНФОРМАНТЛАР ИСЕМЛЕГЕ

Абдуллина Сәрбиямал (60 яшь). Тәтер-Арслан авылы
Актуганова Заһидә (57 яшь). Тәтер-Арслан авылы
Арсланов Шамил (72 яшь). Тәтер-Арслан авылы
Әминева Гөлзәлинә Миңнеәхмәт кызы. Хәлекәй авылы
Әсәдуллина Мәрфуга Газизулла кызы (77 яшь). Бузат авылы
Әсфәндиярова Әминә (1903 елгы). Бузат авылы
Әсфәндиярова Мәдинә Муллагали кызы (68 яшь). Бузат авылы
Батыршина Гөлҗиһан (55 яшь). Тәтер-Арслан авылы
Батыршина Миңниса (56 яшь). Яңгырчы авылы
Галиева Зөбәрҗәт (1911 елгы). Тәтер-Арслан авылы
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Галиева Зөләйха (1895 елгы). Тәтер-Арслан авылы
Галиева Оркыя (63 яшь). Айтуган авылы
Галиева Оркыя (67 яшь). Кызылъяр авылы
Ганиева Рәйхан Абдулла кызы (78 яшь). Бузат авылы
Ганиева Тәкыя Нигъмәт кызы (40 яшь). Бузат авылы
Гыйззәтуллина Газимә Хәлиулла кызы (81 яшь). Бузат авылы
Гыйлемҗанова Фәхриямал (66 яшь). Бузат авылы
Гыйльманова Хәдичә Ибраһим кызы (67 яшь). Карамалы-Бузат авылы
Идиятуллина Хәлимә (50 яшь). Тәтер-Арслан авылы
Ишбулдина Сәлимә (63 яшь). Бузат авылы
Ишмөхәммәтов Мөхәмәдияр (1900 елгы). Тәтер-Арслан авылы
Ишмөхәммәтова Мәүсилә А (39 яшь). Тәтер-Арслан авылы
Ишниязова Зөһрә (70 яшь). Тәтер-Арслан авылы
Йосыпов Гайфулла Вәли улы (63 яшь). Хәлекәй авылы
Йосыпова Зәлифә Айдарәле кызы (71 яшь)
Камалова Сәрия (35 яшь). Айтуган авылы
Камалова Хөсниямал (55 яшь)
Кәримова Заһидә (58 яшь). Яңгырчы авылы
Кәримова Рабига (64 яшь). Тәтер-Арслан авылы
Латыйпова Рәйханә Гатаулла кызы (58 яшь). Хәлекәй авылы
Латыйпова Фатыйма Абдулла кызы (61 яшь). Хәлекәй авылы
Локманова Гөлфирә (55 яшь). Айтуган авылы
Локманова Мөкәррәмә Гариф кызы (63 яшь). Хәлекәй авылы
Локманова Хәнифә. Кызылъяр авылы
Мингазова Бану (59 яшь). Яңгырчы авылы
Миңнебаева Зөлхәбирә Камалетдин кызы (74 яшь). Гали-Бузат авылы
Мирзаева Закирә (70 яшь). Тәтер-Арслан авылы
Мирзаянова Рәмзия (73 яшь). Хәлекәй авылы
Мифтахова Насыйха Хәйбулла кызы (59 яшь). Хәлекәй авылы
Могаттарова Өммикамал Гомәр кызы (73 яшь). Хәлекәй авылы
Муллаянова Миңзифа (70 яшь)
Мусин Мәҗит Гыйният улы (70 яшь). Хәлекәй авылы
Мусина Газзә Ситдыйк кызы (78 яшь). Хәлекәй авылы
Мусина Зәйнәп (79 яшь)
Ногманова Гарифә (60 яшь)
Нугуманова Мәгъзифә Нигъмәтулла кызы. Өч-Әсән авылы
Пучкарев Гариф (70 яшь). Тәтер-Арслан авылы
Рысаева Зарифа Лотфрахман кызы (76 яшь)
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Рысаева Зәһибә (42 яшь). Тәтер-Арслан авылы
Рысаева Сәгурә (67 яшь). Тәтер-Арслан авылы
Сабитов Әхмәт Нигъмәтулла улы (82 яшь). Хәлекәй авылы
Садриева Маһикамал (54 яшь)
Садриева Хәмдидә. Яңгырчы авылы
Тимергазина Мәсрурә (80 яшь). 
Үләева Рәшидә (1929 елгы). Бузат авылы
Үләева Шәмсениса (44 яшь). Кызылъяр авылы
Халикова Әсхәт (69 яшь). Бузат авылы
Халитова Хатирә Габдрахман кызы (75 яшь). Хәлекәй авылы
Ханнанова Фәкыя (69 яшь). Тәтер-Арслан авылы
Хәбибрахманова Зәйнәп (70 яшь)
Хәбибуллина Әминә (58 яшь) 
Хәлимов Гариф Гомәр улы (72 яшь). Хәлекәй авылы
Хисмәтуллина Рабига (70 яшь). Яңгырчы авылы
Хөснетдинова Маһикамал Хафиз кызы (78 яшь). Хәлекәй авылы
Шаммасова Рауза Һидият кызы (64 яшь). Хәлекәй авылы
Шәрипова Гөлҗиян Ихсан кызы (69 яшь). Хәлекәй авылы
Шәрипова Мәрхәбә Әһлетдин кызы (59 яшь)
Шәрипова Мәхупҗамал Әһлетдин кызы (66 яшь)
Шәрипова Мөслимә Гатаулла кызы (56 яшь). Бузат авылы
Шәфиева Тәслимә Мәхмүт кызы (52 яшь). Тәтер-Арслан авылы

Текстларны электрон форматка халык авыз иҗаты бүлегенең 
фәнни хезмәткәре Г.Р. Яхшисарова күчерде.



КУШЫМТА

Стәрлебаш тарихы 1905–1917 еллар 
татар вакытлы матбугатында

Мәдрәсәләрдә яңача уку-укыту, тәрбия тәртипләрен кертү, Ев-
ропа, рус югары уку йортлары дәрәҗәсендә белем бирүгә ирешү 
өчен яхшы һәм заман таләпләренә туры килә торган дәреслекләр 
язу һәм бастырудан тыш, Мөхәммәдшакир Тукаев, 1905–1917 ел-
лардагы татар һәм рус вакытлы матбугатының мөһимлеген аңлап, 
киң таралыш алган, шәкертләрне күп укылган газеталар белән та-
ныштыруны да кирәк тапкан. 

Бу чорда татар халкына хезмәт итү, милләтнең бүгенгесен, 
киләчәген кайгырту, аны сәяси, милли һәм икътисади як-
тан дөньядагы башка халыклар дәрәҗәсенә күтәрү, халыкара 
мәйданга чыгару максаты белән Әстерхан, Мәскәү, Минзәлә, 
Оренбург, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Сембер, Ташкент, 
Троицк, Уфа һ.б. шәһәрләрдә татар телендә күп кенә вакытлы 
матбугат басмалары нәшер ителгән. Алар 1917 елга кадәр тулаем 
татар байлары һәм сәүдәгәрләренең акчаларына чыгарылган.

Шундый басмаларның берсе – Шакир һәм Закир Рәмиевләр 
(Дәрдемәнд) тарафыннан 1906–1918 елларда Оренбургта чык-
кан «Вакыт» газетасы. Ул XX гасыр башы татар матбугатын-
да күренекле урын били һәм татар газеталары арасында иң 
алдынгыларның берсе булып санала. 

Уку-укыту эшен, тел һәм әдәбият, мәдәният мәсьәләләренә 
киң урын биргән, милли театр, музыка сәнгатен җәелдерүгә 
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теләк тәш лек күрсәткән, дәүләт мәктәпләренә кереп укуны эз-
лекле яклаган «Вакыт» газетасы, «Шура» журналы битләрендә 
Стәрлебаш авылы, аның мәдрәсәләре, шәхесләр турында да 
мәкаләләр басылган. Әйтик, «Ваҡыт» газетасынең 1913 ел 9 июнь 
санында (№ 1220) академик В.В. Бартольдның Оренбургтан Уфа-
га сәяхәте вакытында Стәр лебашта туҡталуы турында хәбәр бар. 
Ул иске татар имлясыннан бүгенге графикага күчерелеп укучылар 
игътибарына тәкъдим ителә.

مخابرلردن
استرلى باش ده پروفيسور بارتولد

پروفيسور بارتولد جنابلرينڭ اورنبورغدن استرلی باش غا کيتديگی غزته مزده 
يازلغان ايدی. حاضرنده استرلی باش دان اداره مزگه کيلگان بر مکتوبده بيان اولنديغنه 

کوره: پروفيسور بارتولد جنابلری ۳١ مايده جمعه کون شونده باروب سابق دوما اعضاسی 
شاکر مخدوم طوقايف غه توشکان. شاکر مخدوم روسچه و مسلمانچه معرفتلی و کشی 

طانوچی معتبر بر ذات اولديغندان پروفيسور نی مع الممنونيه قارشی آلغان و ايونده قوناق 
ايتکاننڭ صوکنده آنی جمعه غه مسجدگه آلوب بارغان. جمعه دن صوڭ مدرسه گه آلوب 

باروب درسخانه و کتبخانه لرنی کورسه تکان. پروفيسور جنابلری ايسکيدن بيرلی مشهور 
بولوب کيلگان بو استرلی باش مدرسه لرن بيك لذت ايله قاراب هر جهتدن تماشا ايتکان. 

مدرسه نڭ کتبخانه سن آقتاروب  ٢٠٠-۳٠٠ حتی ۵٠٠ يل الوك يازلغان قول يازمه 

«Вакыт». 1913 ел, 9 июнь. № 1220. 4 б.
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کتابلرنی دقت و لذت ايله قاراغان. اصول صوتيه برلن اوقوال طورغان ابتدائی مکتب گه 

کروب بااللرنڭ اوقی طورغان کتابلرن و يازا طورغان دفترلرن قاراغان. خالصه: مدرسه 
و مکتب تيره سنده اوچ ساعت قدر يوروب قاراب چققان. شاکر مخدوم هر خصوصده 

ايضاحات و معلومات بيروب پروفيسور نی بيك ممنون ايتکان. 
صوڭره، شاکر مخدومنڭ مرحوم اتکالری و بابالری طرفندان اوطورتلغان الوغ باقچه غه 
باروب استراحت ايتکانلر و آنلرنڭ طورغان يرلرن قاراب يورگانلر. بونڭ صوڭنده حبيب هللا 
افندی و علی خلفه لرنڭ ايرلرينه کروب آنلرنڭ کتبخانه لرنده گی ايسکی کتابلرنی قاراغان. بو 
کتابخانه لرده شايان دقت مهم کتابلر و اثرلر بار ايکان. آندن مرحوم استرلی باش حضرتلرنڭ 
زيارتلرينه باروب ، طاشلرده غی يازولرنی اوقوغان. بعض بر طاشلرده حاضرگه قدر آچق 

اوقلوب يتمی طورغان فارسيچه يازولرنی پروفيسور جنابلری درست لب اوقوغان. 
باش  «استرلی  يازمه  قول  ايسکی  طشالغان  برلن  ختفه  گه  پروفيسور  مخدوم  شاکر 
نڭ  باش  استرلی  پروفيسور غه  باشقه، دخی شاکر مخدوم  بونلردن  ايتکان  هديه  تاريخی» 
شايان دقت يرلرن کورسه تکان و اوز ايونده بيك حرمت ايله قوناق ايتکان. پروفيسور ۳١ 

مايده اوفاغه کيتکان.

Мохабирләрдән1

Профессор Бартольд җәнабләренең Оренбургтан Эстәрле баш-
ка китдеге газитәмездә язылган иде. Хазирендә2 Эстәрле башдан 
идарәмезгә килгән бер мәктүбдә3 бәян улындыгына күрә: профес-
сор җәнабләре 31 нче майда җомга көн шунда барыб сабикъ4 дума 
әгъзасы Шакир мәхдүм5 Тукаевка төшкән. Шакир мәхдүм русча вә 
мөселманча мәгърифәтле вә кеше танучы мөхтәрәм бер зат улды-
гында профессорны мәгаль-мәмнүния6 каршы алган вә өендә ку-
нак иткәннең соңында аны җомгага мәсҗедгә алыб барган. Җом-
гадан соң мәдрәсәгә алыб барыб, дәресханә вә китабханәләрне  
күрсәткән. Профессор җәнабләре искедән бирле мәшһүр булыб 
килгән бу Эстәрлебаш мәдрәсәләрен бик ләззәт илә караб һәр 
җәһәтдән тамаша иткән. Мәдрәсәнең китабханәсен актарыб, 200–
300, хәтта 500 ел элек язылган кулъязма китабларны дикъкать вә 

1 Мохабирләрдән – хәбәрчеләрдән. 
2 Хазирендә – хәзер, бу вакытта, шушы вакытта. 
3 Мәктүбдә – язылган нәрсәдә. 
4 Сабикъ – узучы, үтүче. 
5 Мәхдүм – дин башлыкларының ир балаларына бирелгән исем. 
6 Мәгаль-мәмнүния – разый булып, шатланып.
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ләззәт илә караган. Осуле саутия1 берлән укыла торган ибтидаи 
мәктәбгә2 кереб, балаларның укый торган китабларын вә яза тор-
ган дәфтәрләрен караган. Хөласа3: мәдрәсә вә мәктәб тирәсендә 
өч сәгать кадәр йөреб караб чыккан. Шакир мәхдүм һәр хосусда4 
изахат5 вә мәгълүмат биреб, профессорны бик мәмнүн иткән6.

Соңра, Шакир мәхдүмнең мәрхүм әткәләре вә бабалары та-
рафындан утыртылган олуг бакчага барыб истирахәт иткәнләр7 
вә анларның торган йирләрен караб йөргәнләр. Буның соңында 
Хәбибулла әфәнде вә Гали хәлфәләрнең өйләренә кереб, анлар-
ның китабханәләрендәге иске китабларны караган. Бу китабханә-
ләрдә шаян дикъкать8 мөһим китаблар вә әсәрләр бар икән. Андан 
мәрхүм Эстәрлебаш хәзрәтләренең зыяратларына барыб, ташлар-
дагы язуларны укыган. Бәгъзы бер ташларда хазыйргә кадәр ачык 
укылыб йетми торган фарсыча язуларны профессор җәнабләре 
дөресләб укыган. 

Шакир мәхдүм профессоргә хәтфә9 берлән тышлаган иске 
кулъязма «Эстәрлебаш тарихы» һәдия иткән10. Бунлардан башка, 
дәхый11 Шакир мәхдүм профессорга Эстәрлебашның шаян дикъ-
кать йерләрен күрсәткән вә үз өендә бик хөрмәт илә кунак иткән. 
Профессор 31 майда Уфага киткән.

Текстларны гарәп графикасынннан гамәлдәге язуга күчереп, 
басмага ТР ФА Г. Ибрагимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать 

институтының Язма һәм музыкаль мирас үзәге өлкән фәнни 
хезмәткәре Нуридә Насыйбуллина әзерләде 

1 Осуле саутия – балаларны укырга-язарга өйрәтүдә кулланыла торган 
аваз методы. 

2 Ибтидаи мәктәбгә – башлангыч мәктәпкә.
3 Хөласа – сөйләгәнне җыеп кына әйткәндә («озын сүзнең кыскасы»). 
4 Хосус – очрак, мөнәсәбәт. 
5 Изахат –ачык итеп аңлатып. 
6 Мәмнүн иткән – разый, шат иткән. 
7 Истирахәт иткәнләр – ял иткәннәр. 
8 Шаян дикъкать – игътибарга лаек, нечкәләп тирәнтен тикшерерлек. 
9 Хәтфә – өс ягы кыска калдырып кыркылган куе йомшак төкле, гадәттә 

өлешчә яки бөтенләй ефәктән эшләнгән тыгыз тукыма; бәрхет.
10 Һәдия иткән – бүләк иткән. 
11 Дәхый – тагы. 
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Галимова Эльмира Мөнир кызы – сәнгать фәннәре кандида-
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Насыйбуллина Нуридә Шәйдулла кызы – филология фәннәре кан-
дидаты, ТР ФА Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать 
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