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Сүз ба шы
Элек-электән мө сел ман ке ше се үзе нең җи де ба ба сын белү не фа рыз са на-

ган. Нә сел ага чы (шәҗәрә) тө зеп, аны яд карь итеп сак лау, киләчәк бу ын нар-
га кал ды ру из ге гамәлләр нең бер се бу ла рак ка бул ителгән. Бү ген ге көндә дә 
шәҗәрәләргә зур игъ ти бар би релә, мәктәпләрдә төр ле ча ра лар, рес пуб ли ка 
күлә мендә кон курс лар оеш ты ры ла.

Үз нә се лең нең та ри хын өйрәнү –  ту ган төбә гең нең үткән чор ла рын белү 
ке бек үк әһә ми ят ле. «Үткәннә рен бел Ка тай ның» ки та бын яз ган да, нә селләр 
та ри хы на ае рым бү лек ба гыш ла ган идем. Ул –  ки та бым ның иң зур бү ле ге бул-
ды, шу ңа да ка ра мас тан, аны та гын да ту лы лан ды ру мөм кин че ле ге бар иде. 
Уй лап-уй лап ка ра дым да, ә ник аны нә селләр та ри хын нан гы на тор ган ае рым 
ки тап итмәскә дигән фи кергә кил дем. Менә шу лай авы лы ма ба гыш лан ган 
та гын бер ки тап чы га ру ни я те ту ды.

«Үткәннә рен бел Ка тай ның» ки та бын ти пог ра фи ягә тап шы ру белән 
җиң сыз га нып эшкә то тын дым, җен текләп өйрәнү өчен ар хив тан мет ри кә 
кенәгәлә ре нең үземдә бул ма ган кү чермәлә рен со рап ал дым, үз нә селлә ре ту-
рын да мәгълү мат, истә лек ле фо торә семнәр со рап авыл даш ла ры ма мөрәҗә-
гать ит тем. 2018–2020 ел лар да бик күп өстәмәләр керт тем, ки тап ның күлә мен 
шак тый га арт тыр дым.

Ки та бым ның күлә ме ни кадәр зур бу лу га ка ра мас тан, бар лык нә селләр та-
ри хы бер ти гез дәрәҗәдә ту лы ачыл ды дип әй тергә ба тыр чы лык итмәс идем. 
Ни өчен дигәндә, авы лы быз шул кадәр зур ки, аның Ис ке һәм Яңа Ка тай як-
ла ры һәр бер се ае рым ки тап ка ла ек. Кул ас тын да бул ган чы га нак лар ны өйрәнү 
генә дә бик күп ва кыт таләп ит те, шу ңа да ка ра мас тан, алар ның мөм кин че ле ге 
ту лы сын ча эшкә җи гел де дип әйтә ал мыйм. Нә селләр та ри хы –  киң ко лач лы 
те ма, аны бер ки тап рам ка сын да гы на ту лы ачып бе те реп тә бул мый.

Баш ка авыл лар ның үз нә селлә ре та ри хы на ба гыш лан ган ае рым фән ни-
по пу ляр ки та бы бар мы, тә га ен әйтә ал мыйм, ишеткә нем бул ма ды. Фә кать 
үзем нең бе рен че тәҗ рибәм «А та-ба ба лар иле Ка мыш лы» (2002 ел) дип атал ган, 
ра йо ны быз ның Ка мыш лы авы лы та ри хы на бәй ле рә вештә чык кан ки та бым да 
ча гы лыш тап ты. Ул авыл ның нә селлә ре та ри хы на зур игъ ти бар би реп, «Нә-
сел-нәсә бең кай дан?» бү ле ген шу ңа ба гыш ла дым, баш ка ки тап лар яз ган да да 
бу те ма һәр ва кыт күз уңын да бул ды.

Ка тай 1917 ел га чак лы –  биш мә че те, биш йөздән ар тык ху җа лы гы бул ган 
зур авыл. Шул мә четләр нең мет рикәлә рен өйрәнү генә тү гел, авыл да кемнәр 
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яшәгән яисә яши, кем кай сы нә селгә ка рый –  ба ры сын да белү мө һим. Ка тай 
та ри хын язар га ке решкәндә ми ңа зур бә хет тә те де: тук са нын чы ел лар да авыл-
ның үткә нен, нә селлә рен белгән ак са кал лы авыл даш ла рым белән ара лаш тым, 
алар дан со раш ты рып күп мәгълү мат язып ал дым. Соң гы ел лар да да ха лык тан 
истә лекләр җы ю ны дә вам ит тем, авыл даш ла рым белән ара ла шып-хәбәрлә-
шеп яшә дем. Хә тер сан ды гын нан чы га рыл ган га ять әһә ми ят ле мәгълү мат бер 
читтә кал са, ки та бым күп нәрсә югалт кан бу лыр иде.

Нә селләр та ри хын өйрәнү фән ни телдә ге не а ло гия дип ата ла. Бу ки тап –  
фән ни юга ры лык та баш ка рыл ган ге не а ло гик эзләнүләр нә тиҗә се. Ис ке һәм 
Яңа Ка тай да гы төп нә селләр не ачык лар өчен ав тор нә сел там га ла рын өйрән де, 
ар хив мәгълү ма тын киң кул ла нып, ак са кал ла ры быз сөйләгәннәр не ту лы лан-
дыр ды, дә лил ли төш те.

Ки тап авыл даш ла рым ның һәм милләттәшлә рем нең үз нә се лен белү, өйрәнү 
телә ген уят са яисә арт тыр са, алар ны яңа мәгълү мат белән кы зык сын дыр са, ав-
тор үзе нең мак са ты үтәл де дип са ный ала. Ба ба ла ры быз белән ру хи якын лык-
ны то еп, алар ту рын да истә лекләр не ка дерләп сак ла сак, киләчәк бу ын нар га 
язып яисә әй теп кал дыр сак, алар ру хы на ба гыш лап до га кыл сак, шун нан да 
зур рак из ге эш бул мас, шәт.

Киң ко лач лы фән ни-иҗа ди эзләнүләр алып бар ган да, ав тор ның ае рым нә-
селләргә ба гыш лап ки тап лар да яз га ны бул ды. Бу ки тап та гы мәгълү мат ка та-
я нып, телә ге һәм мөм кин че ле ге бул ган һәр кем үз нә се ле та ри хын ки тап итеп 
яза яисә яз ды ра ала. Бо лай иткәндә нә сел та ри хы бер кай чан да югал ма я чак, 
киләчәк бу ын нар га ру хи ми рас бу лып ка ла чак.

Ка тай нә селлә ренә ба гыш лан ган бу ки та бым ның әһә ми я те авы лы быз белән 
генә чикләнмәс, мон да ки те релгән факт лар, кы зык лы күзәтүләр та тар та ри-
хын өйрәнү че га лимнә ре без игъ ти ба рын да җә леп итәр дип уй лыйм. Мон дый 
ки тап лар күбрәк бул сын, та ри хы быз та гын да ба е сын, ту лы ла на төш сен иде. 
Шун дый та рих лар күп бул ган да миллә те без өчен го рур лык та гын да ар та чак, 
та тар ның дөнья-ил та ри хын да ро ле кал ку кү ренәчәк.
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I бү лек.
Җи де ба бам эзеннән

Мө сел ман ке ше се элек-электән үзе нең җи де ба ба сын белү не фа рыз са на ган, 
дип әйткән идек. Кыз га ныч, Ка тай бу ен ча үткән га сыр лар дан бер нин ди дә яз-
ма истә лек кал ма ган. Карт лар сөйлә ве бу ен ча, ерак ба ба ла ры быз күрсә телгән 
шәҗәрәлә ре без бул ган, тик «ис ке лек» кал ды гы дип олау-олау ки тап лар ны ян-
ды ру за ман на рын да ала ры да юк ка чык кан. Шу лай да бер ничә ке шедә уз ган 
га сыр ның тук са нын чы ел ла рын да тө зелгән шәҗәрәләр не күр дем, әм ма ише-
теп-со ра шып белгән дүрт-биш бу ын нан арт ма ган лык тан, алар ның гыйль ми 
әһә ми я те ча ма лы иде.

«Үткәннә рен бел Ка тай ның» ки та бын да авы лы быз ның бо рын гы чор да 
Кыр гыз олы сы на кер үе ха кын да әй теп үткән идек. Шул олыс ка кергән Ис ке 
Күк тау авы лы ның шәҗәрә се сак лан ган икән. Бу хак та шул авыл ке ше се Фи-
дан Мәр ва ров ның «Шәҗәрәң не белә сең ме?» исем ле яз ма сы сөй ли. Ав тор 
бо лай дип яза: «Шәҗәрә ур та сын да зур түгәрәктә без нең ерак бу ын ба ба ла-
ры быз ның исемнә ре языл ган. Әвәл Җа на-би, Ку шук-би, Ак куш-би, Бу та-
мыш-би. Зур түгәрәк янын да гы ке че түгәрәкләрдә биш исем языл ган: Тә неч, 
Ту тай, Кул чан, Бай сар, Бу рый. Бо ла ры Күккүз-би ма лай ла ры бу лыр га ти еш. 
Ә Күккүз-би үзе Ку шук-би нең улы бул ган […]. Шәҗәрәгә Бай сар һәм Кул чан 
нә селлә ре нең 9–10 бу ын нан соң гы ла ры языл ма ган. Димәк, алар ның соң гы 
бу ын на рын язу ХIХ га сыр баш ла рын да тук тал ган. «Бай сар мор за кил де, нә се-
ле ау рат кан» –  дигән язу бар. Бу нә селләр нең икен че җирләргә кү чеп киткән 
бу лу ла ры мөм кин»1.

1996 ел да ав тор бу хак та үзе белгән дер ме-юк мы, әм ма аның яз ма сын да гы 
исемнәр (Күккүз, Тә неч, Бай сар һ. б.) күп кенә ар хив до ку мент ла ры белән 
рас ла на. Тә неч ар хив чы га нак ла рын да Тенәч дип күрсә телә. Кул чан белән 
Тенәч Күккү зов лар шул ук Кыр гыз олы сы ның Ис ке Кыр гыз авы лын да (хә-
зер ге Илеш ра йо ны на керә) яшәгәннәр, мон да гы биләмәлә ренә хо кук ла рын 
рас лап Алек сей Ми хай ло вич исем ле пат ша дан 1632 ел да гра мо та ал ган нар. 
Алар ның җирлә ре ис кит кеч зур бу ла, чиклә ре Агый дел, Да ла Зәе, Ак та ныш, 
Юта зы, Ди мескәй, Үзән ел га ла ры на чак лы җиткән, биләмәлә рендә Сөн һәм 
Ык ел га ла ры ак кан2.

Бер нә сел ке шелә ре нең әллә күп ме авыл лар га, ерак лар га та ра лып ур на шуы 
та рих тан мәгълүм. Шул ук Кул чан белән Тенәч Күккү зов ның нә се ле Ис ке 

1 «Ма як», Аз на кай ра йон га зе та сы, 1996 ел, 20 фев раль.
2 БҮД ТА, ф. И-2, 1 тасв., 3090 сакл. бер., б.341–343.
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Күк тау һәм Ис ке Кыр гыз авыл ла ры белән генә тү гел, Ка тай белән дә бәй ле 
икән. Кул чан ның оны гы Бикмөхәммәт кардәшлә ре белән Ка тай авы лы на 
ки леп утыр ган. Бикмөхәммәт нең Хөс әен исем ле бер улы бу лып, ул 1700 ел да 
кардәшлә ре белән бө тенләйгә Таш лы авы лы на кү ченгән. Бу авыл бү ген ге Та-
тарс тан рес пуб ли ка сы ның Бау лы ра йо ны на ка рый1.

Кыр гыз олы сын да яшәгән ерак ба ба ла ры быз ның нә сел та ри хы Ка зан хан-
лы гы на, ан нан да тирәнгәрәк чор лар га ба рып то та ша. Ф. Мәр ва ров яз ма сын-
да Бай сар юк ка гы на мор за дип әй телмәгән. Ка зан хан лы гын урыс лар ба сып 
ал ган чы, та тар дәүлә тендә дво рян дәрәҗә сенә тиң ти тул са нал ган ул. Кыр гыз 
олы сы ста рос та сы Бай сар мор за Тенә чов ның (ул Тенәч Күккү зов ның улы) 
исе ме та гын Ка тай һәм Күк тау авыл ла ры белән бәй ле 1727–1750 ел гы до ку-
мент лар да да телгә алы ну ын әй теп үтәргә кирәк. Бу ва кыт та олыс стар ши на сы 
Күк тау ке ше се Ат на гол Сө ле ков бу ла. Ике авыл –  Ка тай белән Күк тау –  шул-
кадәр бер-бер се белән бәй ле бу ла ки, Ат на гол Сө ле ков (кай бер оч рак та исе ме 
Ат на гол Сөл әев дип ха та лы язы ла) еш кы на Ка тай ке ше се дип тә күрсә телә. 
Менә кай сы чор лар га, шул чор шә хеслә ренә ба рып то та ша икән без нең ба ба-
ла ры быз ның нә сел та ри хы!

«Казанской дороги Киргиской волости деревни Катаевы» дигән юллардан соң, астарак  
«старосты Баисары Тенишева» дип язылган. БҮДТА, И-2 фонд, 1 тасв., 3866 сакл. бер.

«Ис то рия баш кир ских ро дов. Кыр гыз» ки та бын да2 Ис ке Кыр гыз авы лы 
та ри хы би релә, әм ма ан да Ф. Мәр ва ров ның мор за лык ту рын да гы сүзлә рен 
тап мый быз. Чөн ки мор за лык баш корт, кыр гыз ке бек күчмә ха лык лар га ят 
нәрсә, үз дәүлә те белән яшәгән та тар га гы на хас. Шул ки тап ав тор ла ры ның 
бер сенә әйләнгән Ф. Мәр ва ров «Ис ке Күк тау авы лы та ри хы»н да «Кыр гыз 
авы лы бар лык ка килү –  ыру хал кы ның күчмә тор мыш тан тук тап, ярым күч-
мә яшәү рә ве шенә күчә баш лау чо ры на ту ры килә», дип яза3. Мо ны сы ин-

1 М. Әхмәт җа нов. Та тар шәҗәрәлә ре. –  Ка зан, 1995, б. 48.
2 Ис то рия баш кирс ких ро дов. Кыр гыз. Уфа, 2015.
3 Ис то рия баш кирс ких ро дов. Кыр гыз, б. 85
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де –  та рих ны бо зу, ки тап төзү челәргә бу юл лар бик хуш килгән, ан да урын 
тап кан. Ба ба ла ры быз гел ут рак тор мыш белән яшәгә нен, баш корт һәм баш ка 
да ла ха лык ла ры (кыр гыз, ка зах һәм баш ка лар) ке бек тирмә ко рып җәйләүдән 
җәйләүгә кү чеп йөрмәгә нен баш ка ча ни чек аң ла та сың? Әнә шун дый буш 
сүзләр белән: кай чан дыр алар да кү чеп йөргән, имеш. Тик бу ту ры да бо рын гы 
чор га ка ра ган ар хив до ку мент ла рын да бер сүз дә әй тел ми, чы га нак лар ба ры 
тик эт ник (мил ли) баш корт ның һәм баш ка да ла ха лык ла ры ның гы на күчмә 
тор мыш та яшә вен күрсәтә.

Шул ук ки тап та бер ничә юл да Ка тай та ри хы ту рын да мәгълү мат би релә. 
Ул мәгълү мат та иң әһә ми ят ле се –  баш корт белән типтәр не сос ло вие дип бирү 
(«сос лов ные груп пы» дип яза лар). Алар ны сос ло вие дип язар га ерак ба ба ла-
рым ның җир мәсьәлә се ар ка сын да өс тен лек ле баш корт сос ло ви е сенә күчәргә 
ом ты лы шы ту рын да сөйләү че до ку мент сак ла ну мәҗбүр иткән, күрә сең, баш-
ка авыл лар бу ен ча бер дә сос ло вие дип яз мый лар. Ул до ку мент ка га дел һәм 
тәф сил ле аң лат ма бирә се урын га, ки тап ав тор ла ры бө тен Ка тай хал кы эт ник 
баш корт лар, шу ңа типтәрләр нең дә баш корт бу лып язы ла сы килгән дигән 
шак ка тыр лык нә тиҗә ясап ку я лар.

Ә ин де кыр гыз Исән гил де Мин га ли ев һәм тө рек Ак мир за Дау тов ның ни-
чек Ка тай «баш корт »ы бу лып кит үен алар бө тенләй бел ми яисә күрмә мешкә 
са лы ша. Ре ви зия до ку мент ла рын да «баш корт» дип языл ган кыр гыз лар еш оч-
рый, ки тап ның бу бү ле гендә мах сус тук та лып тор мыйм, җай чык кан са ен бу 
хак та гел әйтәм.

«Баш корт» бу лып язы лыр га типтәр сос ло ви е сендә ге 83 ке ше ом тыл ган, 
58 ке ше (бу ки тап та гы Та быш һәм Гобәй нә селлә ре) «баш корт» лык ка бө тенләй 
дәгъ ва кыл ма ган. Ник бу хак та әйт миләр? 1762 ел гы мәгълү мат ки те релгән 
әдә би ят та һәм ар хив до ку мент ла рын да шул ук типтәрләр ясак лы та тар дип 
язы ла бит, бу хак та да әй тергә кирәк иде. Ә ин де 1917 ел га чак лы «баш корт» дип 
теркәлгән Кү че мов лар ның ерак ба ба сы ның ту га ны ар хив до ку мен тын да та тар 
дип язы лу ын алар бө тенләй бел ми яисә белмә мешкә са лы ша, ә менә Фнүн Кү-
че мо ва ның кы зы Фә гыйләдән ту ган оны гы Ну рия авы зын нан без баш корт лар 
дип әйт терә. Ки тап ның төп мак са ты –  баш корт лаш ты ру сәясә тен ак лау, та рих-
ны шул сәясәткә ярак лаш ты рып аң ла ту, ин терп ре та ция бирү. Төбәк та тар ла ры 
үзлә ре нең ба ба ла ры «баш корт» бу луы ту рын да бел миләр икән, ки тап ның төп 
ав то ры-иде о ло гы С. Хә  ми дул лин ке реш сүздә алар ны нә се лен белмәгән Иван 
(«И ва на ми, не пом ня щи ми родст ва», ди елә ки тап ның 7 нче би тендә) бул мас-
ка ча кы ра. Алар ның ки та бын укып, та тар лы гың нан ваз кичсәң, мес кен Иван 
бул мый сың, күрә сең. Җи де бу ын ба баң ны белү-белмәү ту рын да сүз бар мый 
мон да, алар га си нең баш корт бу лу ың кирәк икән. Ки тап та рих ны бо зып, Ба-
ка лы, Илеш, Ша ран һәм баш ка ра йон та тар ла ры на әби-ба бай ла ры ның «баш-
корт» икән ле ген сең де реп, та гын бер ха лык са нын алу ва кы тын да «баш корт» 
дип язы лыр га өн ди ке бек. Язы лыр га теләмәсәләр, шул ки тап ка та я нып, «баш-



8

корт» дип язып ку ю ла ры да их ти мал. Һәр ха лык са нын алу са ен Баш кортс тан да 
яшәү че та тар лар ки ми, баш корт лар гел ар тып ба ра тү гел ме?

«Ис то рия баш кирс ких ро дов. Кыр гыз» ки та бы фән ни ме-юк мы икән ле ге 
түбәндә ге юл лар да ча гы ла: «III ре ви зия на се ле ния (1762 г.) уч ла тог да 44 ре-
визс кие ду ши теп тя рей (баш ки ры до 1795 г. пе ре пи ся ми на се ле ния не учи ты ва-
лись). V ре ви зия (1795 г.) за фик си ро ва ла в Ка та е во 141 баш ки ра». 141 баш корт 
дигәннә рен «типтәр» дип укы гыз, чөн ки алар 1762 ел да типтәр дип күрсә-
телгәннәр, шу ңа 1795 ел да да типтәр бу лып ка ла лар, ә баш корт лар исә бен исә 
VI ре ви зия (1811 ел) дә генә ала баш лый лар. Ав тор лар бу без нең ха та тү гел, «Ба-
ка линс кая зем ля: ис то рия и лю ди» ки та бы ны кы дип әй тергә мөм кин1. Фән-
ни лек нин ди әдә би ят ны-чы га нак ны кул ла на сың, мәгълү мат төгәл ме-юк мы 
икән ле ген бе леп, тик ше реп кул ла ну дан, төгәл бул ма са, тән кыйть итүдән гый-
барәт. «Ба ка линс кая зем ля: ис то рия и лю ди» ки та бын ал сак, ан да гы мәгълү-
мат лар фән ни тү гел, мәктәп укы ту чы ла рын әвеш-тә веш ки те реп та рих язар га 
мәҗбүр ит теләр ул чак та, ан да гы һәр бит-юл са ен ди яр лек ха та лар «Ис то рия 
баш кирс ких ро дов. Кыр гыз» ки та бы на да күчкәннәр (баш ка ха та лар га мах-
сус тук та лып тор мыйм). Бу юл лар ав то рын Ба ка лы га мах сус ча кыр са лар да, 
ул «Ба ка линс кая зем ля: ис то рия и лю ди» ки та бын язу да кат наш ма ды, чөн ки 
ра йон ха ки ми я те баш лы гы урын ба са ры баш корт лык ны ал га сөрә, ха лык ны 
баш корт дип язы лыр га төп өндәү че-мәҗбүр итү че иде. Шул ки тап ка җа вап, 
ту ып-үскән ра йо ны на бүләк итеп, ав тор 1995 ел да языл ган «О чер ки по ис то рии 
Ба ка линс ко го ра йо на» кулъ яз ма ки та бы на әйлә неп кай тыр га, аны ту лы лан-
ды рып чы га рыр га ни ят ли.

Ка тай авы лы ның кай чан ни гезлән үе ту рын да үз фи ке рем не 2018 ел да чык-
кан ки та бым да әйткән идем, тик ул ва кыт та та гын бер ки тап чы га ру ни я тем 
бул ган лык тан, шәҗәрәләргә тук та лып тор ма дым. Ф. Мәр ва ров яз ма сын да гы 
шәҗәрә мәгълү ма ты на, ар хив һәм баш ка чы га нак лар га та я нып дә лил ле әйтә-
без: Ка тай һәм ра йо ны быз ның баш ка та тар авыл ла ры ни гезләнү өчен шарт лар 
1632 ел дан соң гы на туа. Ә ин де авы лым ны ни гезләү челәр нең шул ел да пат ша 
хөкүмә теннән җиргә хо кук (гра мо та) алу чы лар ның кемнә ре дер (онык ла ры, 
кан-кардәшлә ре, та ныш ла ры һәм баш ка лар) дип фа раз кыл сак, Ка тай шул 
йөзь ел лык ның соң гы чи ре гендә бар лык ка килә дип әйтә без. Ал да рак телгә 
алып үткән чы га нак та бер ка тай лы ның 1700 ел да баш ка авыл га кү чеп уты руы 
бу фи кер не дәл ил ли төшә.

Бу бү лек ба шын да шәҗәрәлә ре без бул ган, әм ма юк ка чык кан дип әйт тек. 
До ку мент лар га һәм хә тер ян чык ла ры на та я нып, авы лы быз да гы зур һәм киң 
тар мак лан ган нә селләр нең шәҗәрәлә рен үзем тө зеп ка рар га бул дым. Төп мак-
сат итеп ба ба ла ры быз ны җи ден че яисә ан нан да тирәнрәк бу ын га чак лы ачык-
лау ны куй дым.

Ма вык тыр гыч та, шул ук ва кыт та ис кит кеч җа вап лы вә че те рек ле дә бу лып 
чык ты бу эш! Кай бер мәгълү мат ны бөр текләп ди яр лек, өйдән-өйгә йө реп, 

1 Ба ка линс кая зем ля: ис то рия и лю ди. Уфа, 2010.
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ке шеләрдән со раш ты ра-со раш ты ра җы яр га ту ры кил де. Әм ма, бер баш ла гач, 
кая ин де яр ты юл да тук тап ка ла сың! Авы лы быз шак тый зур, шун лык тан төп 
игъ ти бар ны үткән га сыр лар дан ук яшәп килү че нә селләргә юнәл тергә ту ры 
кил де. Ин де кем дә бул са үзе нең ба ба ла рын ки тап та тап ма ган икән, ку лы на 
каләм алып, бу һәм 2018 ел да чык кан ки тап ку шым та сын да би релгән исем-
лекләр бу ен ча йөр теп чык сын иде. Үз нә се ле ту рын да ту лы рак бе лергә теләү-
челәргә дә бу исем лекләр шак тый кы зык лы мәгълү мат би рер.

Ки та бым ның ал да гы бү леклә ре белән та ныш кан да кы зык сы ну чан зирәк 
уку чы гыйбрәт ле күзәтүләр, нә тиҗәләр ясар, әм ма бер нәрсә ха кын да әй теп 
кит ми мөм кин тү гел дер. Ул да бул са, бер ничә нә сел нең ни чек тар мак ла нып, 
га сыр лар бу е на авыл ның зу раю ы на ки тер үе. Уй лап ка ра саң, Ка тай авы лы ның 
зур авыл бу лып кит үе дә җи де-си гез нә селгә бәй ле. Җи де дип шу ңа әйтәм, 
бер се (Би шен де) Ка тай га ун ту гы зын чы га сыр да гы на ки леп утыр ган. Әле ге 
нә селләр нең ба шы кай бер оч рак та XVII га сыр га ук ба рып то та ша. Ис ке Ка тай-
да бо лар биш нә сел (Юл даш, Мо тал лап, Та быш, Гобәй, Би шен де нә селлә ре) 
бул са, Яңа Ка тай да өч нә сел (Арс ланбәк, Аза мат, Кү чем) тәш кил итә.

«Үткәннә рен бел Ка тай ның» ки та бын яз ган да нә селләр күбрәк то ел ган иде, 
мет рикәләр не ту лы рак өйрәнгәч һәм нә сел там га  ла рын ана лиз ла гач, Ка тай да 
си гез нә сел бар лы гы ачык лан ды, элек ае рым нә сел са нал ган нар ерак нә селдәш 
бу лып чык ты. Өстә венә, ерак нә селдәшләр Ка тай да гы на тү гел, баш ка авыл-
лар да да бу лу ын рас лау чы факт лар кал кып чык ты.

Нә селләр та ри хын Баш кортс тан Үзәк дәүләт та рих ар хи вын да (ал га та ба 
БҮД ТА дип язы ла) сак ла ну чы Ка тай авы лы мет рикәлә реннән һәм ха лык са-
нын алу до ку мент ла рын нан баш ка эз лек ле һәм дә лил ле ачык лап та бул мас 
иде. Шу ңа күрә ки та бым ның ал да гы бү ле ген бу га ять әһә ми ят ле чы га нак лар ны 
тас вир лау га ба гыш ла дым.
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II бү лек.
Мет рикәләр һәм ха лык са нын алу до ку мент ла ры –  

төп чы га нак

Нә сел та ри хын ачык ла ган да иң бе рен че чи рат та мет рикә язу ла рын тирән 
өйрәнү мәс лихәт. Гарәп хә рефлә ре белән языл ган лык тан, кү некмә се бул ма ган 
ке шегә алар ны уку чиктән тыш авыр, ти еш ле әзер ле ге бул ма ган нар га, бәл ки, 
мөм кин дә тү гел дер. Гарәп им ля сын гы на өйрәнү җит ми, та тар исемнә ре нең 
дө рес язы лы шын-әй те ле шен белү дә кирәк тер.

Исемнәр дигәннән, алар та тар да бик күп, ерак ба ба ла ры быз дан кал ган төр-
ки-та тар исемнә ре дә, дин белән кергән гарәп һәм фар сы алын ма ла ры да. 
Ка тай авы лы ми са лын да Аза мат, Ак мир за, Арс лан, Кы лы чарс лан (Кыл чан), 
Миң ле бай, Яу гил де, Юл даш, Йорт ба гыш, Йөзәй ке бек ХIХ га сыр га чак лы 
кул ла ныл ган бо рын гы төр ки-та тар исемнә рен, ә ан нан соң дин йо гын ты сы 
көч әю ар ка сын да гарәп һәм фар сы дан кергәннә рен күрә без.

Мет рикәләрдә хә зер ге ха лык ка та ныш бул ма ган, ят то ел ган төр ки-та тар 
исемнә ре шул кадәр күп оч рый ки, алар ның ба ры сын туп лап, ае рым бер ки-
тап чы га рып бу лыр иде. Ни өчен дигәндә, «Та тар исемнә ре» ке бек ки тап лар да 
алар ның шак ты ен тап мый сың. Димәк, бу ки тап лар та тар ның ру хи бай лы гын 
ту лы ча гыл дыр мый, алар ның ав тор ла ры мет рикәләр не бө тенләй ди яр лек ачып 
ка ра ма ган бу лып чы га.

Исемнәр –  та тар ның ру хи бай лы гы, аның ар кы лы без күп ме дер дәрәҗәдә 
хал кы быз ның эч ке дөнь я сын, зә вы гын, фи кер тирән ле ген тоя ала быз. Хә зер ге 
ке бек исемнәр нең ма тур яң гы ра шын тү гел, мәгънә сен ал гы план га куй ган ба-
ба ла ры быз. Исемнәр ар кы лы алар ның уй-фи керлә ре, теләклә ре ча гы лы шын 
та ба быз. Мо ны юга ры да са нап үткән төр ки-та тар исемнә ре ми са лын да кү рергә 
бу ла. Кы лы чарс лан (Кыл чан) дип исем куш кан икән, димәк, га илә баш лы гы 
нә сел дә вам чы сы ның кы лыч ке бек үт кен, арс лан дай көч ле бу лу ын теләгән.

Һәр исем менә шу лай мәгънә ле, фә һем ле, үтем ле яң гы рый. Кыз ба ла ту-
са, аның ма тур, зи фа, гөл ке бек күркәм сый фат ла ры бу лу ын теләп ку шыл ган 
исемнәр не күрә без. Бу оч рак та исемнәр ха тын-кыз лар ның тор мы шы быз бизә-
ге, җы лы сы, уча гы бу лу ын ча гыл ды ра ке бек. Нә сел та рих ла рын як тырт кан да 
кай бер исемнәр нең мәгънә сенә ае рым игъ ти бар би реп үтәр без, бу җәһәттән 
Гомәр Сат та ров ның «Та тар исемнә ре сүз ле ге»1 ки та бын кул ла ну ым ны әй теп 
үтәм.

1 Г. Сат та ров. Та тар исемнә ре сүз ле ге. Ка зан, 1981.
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Мет рикәләрдә яңа ту ган ба ла ата сы ның сос ло ви е се дә язы ла. Мәсәлән, Ис-
ке һәм Яңа Ка тай ның 1893 ел гы мет рикәлә рендә сос ло ви елә ре «баш корт» дип 
кенә би релә1. Ис ке Ка тай ның 1899 ел гы мет рикә сендә ба ла ата ла ры бе рен че 
мәхәлләдә «баш корт», икен че мәхәлләдә «я ңа баш корт», Яңа Ка тай ның 1898 
ел гы мет рикә сендә бе рен че мәхәлләдә «баш корт», икен че мәхәлләдә «ис ке 
баш корт» дип күрсә телә2.

Сос ло ви еләр ту рын да «Үткәннә рен бел Ка тай ның» ки та бын да ту лы һәм 
дә лил ле әйткән идем, та гын искә тө ше реп үтү урын сыз бул мас. «Типтәр»ләр 
1855 ел дан баш лап баш корт-мишәр гаскәрлә ре ко ман до ва ни е се ка ра ма гы на 
күчкәч «я ңа баш корт» («баш корт») бу лып китәләр һәм мет рикәләрдә дә шу лай 
язы ла лар. Ерак ба ба ла ры быз үз сос ло ви е сен күрсә теп рәс ми до ку мент лар да 
«типтәрдән баш корт» («баш ки ры из теп тяр») дип тә яза тор ган бул ган нар, 
шун дый бер до ку мент ның кү чермә сен «Үткәннә рен бел Ка тай ның» ки та бы-
ның 6 нчы би тендә бир дек, бу ки тап та исә «типтәр»ләр нең 1855 ел дан «баш-
корт» бу лып китүлә рен рас лау чы икен че до ку мент фраг мен тын күрә сез.

Игъ ти бар итсә гез, ки тап ла рым да «баш корт» белән «типтәр» не гел сос ло-
вие дип әйтәм, чөн ки 1917 ел га чак лы ар хив до ку мент ла рын да шу лай язы ла. 
Кемнәр бу до ку мент лар ны күрмә мешкә са лы шып ки ре сен –  ике сен дә милләт 
дип –  яз са, алар та рих ка хы янәт итә, ял ган юл га ба са, ял ган та рих яза. 

«...в прошлом 1855 году, все тептяри поступили в башкирское сословие» дип язылган 
Катайга кагылышлы документта. БҮДТА, И-2 ф., 1 тасв., 3866 сакл. бер.

Кем 1926 ел га чак лы типтәр һәм баш корт дип языл ган, әм ма гел та тар ча 
сөйләшсә-яшәсә, бо лар –  та тар. Ар хив до ку мент ла ры да алар ның миллә тен 
та тар дип күрсәтә. «Үткәннә рен бел Ка тай ның» ки та бы ның 7 нче би тендә 
шун дый бер до ку мент ны бир дем, бу ки тап та та гын ике до ку мент фраг мен тын 
күрә сез. До ку мент та гы Ур сай –  без нең ерак ба ба ла ры быз кыз биргән-ал ган 
авыл лар ның бер се, хә зер ге ва кыт та Аз на кай ра йо ны на керә. Пат ша хөкүмә-
тенә ха лык ның миллә те тү гел, сос ло ви е се әһә ми ят ле бул ган, шу ңа күрә милләт 
ту рын да сөйләү че чы га нак лар аз. Шу ны һәм та рих ны белмәү челәр не яисә 
бо зу чы лар ны истә то тып, ки тап са ен мон дый до ку мент лар ның кү чермәлә рен 
би реп үтә без.

1 БҮД ТА, И-295 ф., 9 тасв., 779 сакл. бер., № 336 (Ис ке Ка тай).
2 БҮД ТА, И-295 ф., 9 тасв., 71 сакл. бер. (1899 ел) һәм баш ка лар.
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«Сословiе или разряд крестьян – башкиръ (вотчинникъ), нацiональность – татаринъ»

1899 ел да Ис ке Ка тай ның бе рен че мәхәллә сендә 385 ир-ат һәм 316 ха тын-
кыз, 16 ни ках теркәлгән, 11 ир ба ла һәм 11кыз ба ла ту ган, 7 ир ба ла һәм 24 ха-
тын-кыз мәрхүм бул ган. Икен че мәхәлләдә 222 ир-ат һәм 225 ха тын-кыз, 6 ни-
ках теркәлгән, 8 ир ба ла һәм 4 кыз ту ган, 4 ир-ат һәм 4 ха тын-кыз мәрхүм. Ике 
мәхәлләдә дә ае ры лы шу оч ра гы бул ма ган.

«Сословiе или разрядъ крестьян – тептяръ, нацiональность – татаринъ»

1899 ел да Яңа Ка тай ның бе рен че мәхәллә сендә 440 ир-ат һәм 427 ха тын-
кыз, 14 ни ках, 8 ае ры лы шу теркәлгән, 21 ир ба ла һәм 14 кыз ту ган, 19 ир-ат 
һәм 25 ха тын-кыз дөнья куй ган. Икен че мәхәлләдә 345 ир-ат һәм 338 ха тын-
кыз, 18 ни ках, 2 ае ры лы шу теркәлгән, 16 ир ба ла һәм 17 кыз ту ган, 7 ир һәм 
7 ха тын-кыз мәрхүм.

Ка тай җи ренә кемнәр генә аяк бас ма ган, бә хет эзләп ки леп сы ен ма ган, 
га илә ко рып яшәп китмәгән! Түбәндә ал ты ел га ка ра ган мәгълү мат ка тук та-
лып үтәм.

1890 ел ның 30 но яб рендә Са ма ра гу бер на сы Бө гелмә өя зе Мак та ма авы лы-
ның Хөс нул ла Габ дул ла улы ның кы зы Би би гайшә (35 яшь; өчен че ни ках) шул 
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ук өяз нең Габд рах ман авы лы ның Сәмәр хан Шәм сет дин улы (38 яшь; өчен че 
ни ках) белән Яңа Ка тай мә че тендә ни ках ла ша. Ир нең ри за лык ша һит ла ры бу-
лып авыл даш ла ры Юныс Йо сыф улы белән Даут Ярмөхәммәт улы күрсә телә, 
алар мет рикәгә нә сел там га ла рын сал ган нар.

1897 ел ның 3 ок тяб рендә Минзәлә өя зе Ка ра ма лы олы сы Таш лы яр авы лы-
ның Мөхәммәт ша кир Мөхәммәт га ли улы Мәһ ди ев кы зы Сә хип ка мал (18 яшь) 
шул ук өяз нең Нөркәй олы сы Аза лак авы лы ның Кор бан га ли Җәлә лет дин улы 
(24 яшь) белән ни ках ла ша. Ри за лык ша һит ла ры бу лып Бай сар олы сы Аккүз 
авы лын нан Гыйль мет дин Сәй фет дин улы белән Ирәк те олы сы Вәрәш авы-
лын нан Мөхәммәтвә ли Габ дел ка дыйр улы теркәлгәннәр һәм нә сел там га ла-
рын сал ган нар. Әле ге ни ках Яңа Ка тай ның бе рен че мәхәллә сендә теркәлгән.

1898 ел ның 6 ап ре лендә Минзәлә өя зе Пу чы олы сы Усы авы лы ның Габ дел-
га ни Габ демөэ мин улы ның кы зы Кә рам ни са (18 яшь) шул ук өяз нең Әмәкәй 
олы сы Елан авы лы ның Мо гый нет дин Гый ма дет дин улы (25 яшь) белән ка-
вы ша. 1898 ел да та гын Яңа Ка тай ның икен че мәхәллә сендә Тәй су ган белән 
Әмәкәй, Габд рах ман белән Нә дер, Сеңрән белән Габд рах ман авыл ла рын да 
ту ып-үскән ке шеләр ни ках ла ры теркәлә.

1899 ел ның 7 но яб рендә бе рен че мәхәлләдә Кил ка быз ның Гай ни ка мал 
Шәймәр дан кы зы (33 яшь) Минзәлә өя зе Ахун авы лы ның Мөхәммәт за кир 
Мөхәммәт са бир улы (35 яшь) белән ни ках ка керә.

1899 ел ның 25 ап ре лендә икен че мәхәлләдә Са ма ра гу бер на сы Бө гелмә өя зе 
Нә дер авы лы ясак лы та та ры Әхмәт ша Дәүләт ша улы ның кы зы (21 яшь; икен че 
ни ка хы) Минзәлә өя зе Кә шер олы сы Ләшәү авы лы ясак лы та та ры Ши һа бет-
дин Ба һаут дин улы Фәй ру шов (26 яшь; бе рен че ни ка хы) белән ка вы ша.

1899 ел ның 8 де каб рендә икен че мәхәлләдә Кил ка быз ның Мөхәммәт җан 
Ри ян улы ның кы зы Шәм се ба ну (27 яшь; икен че ни ках) Ка зан гу бер на сы 
Ма ма дыш өя зе Са тыш авы лы ясак лы та та ры Ху җа җан Мөхәммәтрә хим улы 
Колмә тов (35 яшь; икен че ни ках) белән ни ках ла ша.

Егер мен че га сыр га күчкәч тә, читтән ки леп ни ках ка керү челәр күп бу ла, 
алар ның са ны йөзгә җы е ла дыр, мө га ен. 1901 ел ның 1 фев ра лендә Яңа Ка тай-
ның икен че мәхәллә сендә Са ма ра гу бер на сы Бө гелмә өя зе Габд рах ман авы-
лы ның Миф та хет дин Миң ле бай улы ның кы зы Фәр хе руй (18 яшь) Тәй су ган-
ның Сә лимгәрәй Габ дел сат тар улы (23 яшь) белән ка вы ша. Алар ның ри за лык 
ша һит ла ры бу лып Ка ра баш ның Ба һаут дин Ни за мет дин улы белән Әхмәт са фа 
Мос та фа улы там га ла рын са ла лар. Шул ук ел ның 4 но яб рендә Кал маш баш ның 
Фә хер ба нат Габ дел галләм кы зы (45 яшь; өчен че ни ках) Ко рыч ның Әхмәт га ли 
Әхмәтвә ли улы (40 яшь; икен че ни ках) белән ни ках ла ша.

1905 ел да Яңа Ка тай ның бе рен че мәхәллә сендә Әмәкәй нең Нурмөхәммәт 
Габ дел ха ликъ улы ның кы зы Гай ни ка мал (17 яшь) Бай сар ның Мөхәммәтш әех 
Мөхәммәтнә би улы (23 яшь; ата сы Мөхәммәтнә би Габ дел на сыйр улы) белән 
ни ках ла ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Сеңрән нең Шәрә фет дин Иб раш 
улы (там га сы Яңа Ка тай ның Арс ланбәк нә се ле не ке) һәм Елан ның Гай нан 
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Габ дел га лим улы (там га сы Ис ке Ка тай ның Юл даш нә се ле не ке белән тәңгәл 
килә) бу ла. Ки яү нең ри за лык ша һит ла ры бу лып Бай сар ның Мөхәммәт ха физ 
Мөхәммәт җан улы белән Ти мер ша Дәүләт ша улы теркәлә.

Читтә ге милләттәшлә ре без өчен Ка тай ни ках ла шу гы на тү гел, төплә неп 
яшәү уры ны да бул ган. Яңа Ка тай га XIX га сыр ахы рын да – XX га сыр баш-
ла рын да кү чеп килгән нә селләр шул кадәр күп бу ла ки, мет рикә кенәгәлә ре 
мәгълү ма ты на та я нып, алар ның яңа ту ган ба ла ла рын ку шым та да ае рым таб ли-
ца да күрсә тергә бул дым. Ул таб ли ца ту лы тү гел, аны баш ка ел лар мәгълү ма ты 
белән ту лы лан дыр саң, күзәтүләр не ае рым туп ла саң, ки тап ның яңа бү ле ген 
язар га бу лыр иде.

Мет рикә яз ма ла рын гаҗәплә неп укый-укый, ки тап ның әһә ми я те Ка тай 
белән генә чиклән ми ке бек, дигән нә тиҗәгә кил дем. Ки тап ның ку шым та сын-
да гы ге ог ра фик ата ма лар га (то по ним нар га) күз сал сак, ан да Ка тай дан йөзләр-
чә чак рым ерак лык та ят кан авыл лар ны күрә без. Авы лым үзе ке бек баш ка та тар 
авыл ла ры белән ты гыз элемтәдә бул ган, милләттәшлә ренә ки лен итеп гүзәл 
кыз ла рын биргән, ко да-ко да гый лык мөнәсәбәтлә ре ур наш ты рып, та гын да 
якы ная төшкән. Баш корт милләт челә ре Ка тай ны һәм төбәк авыл ла рын баш-
корт авыл ла ры исем ле генә кертүгә җа вап итеп әйтәм: авыл ла ры быз бер кай чан 
да эт ник баш корт лар белән элемтәгә кермәгән, алар га кыз ла рын да бирмәгән, 
шу ңа эт ник баш корт яшәгән авыл лар ны бу ки тап та гы то по ним нар исем ле-
геннән тап мас сыз.

Мет рикәләрдә ге ни ках язу ла ры –  авыл ла ры быз ның һәр да им та тар лы гы 
ту рын да сөйләү че, мо ны дә лилләү че га дел чы га нак. Бу чы га нак ны өйрә неп 
йөзләрчә фән ни хезмәтләр, дип лом эшлә ре, дис сер та ци яләр язар га, та тар 
авыл ла ры ның та тар лы гын шик ас ты на ку ю чы лар ны фаш итәргә бу ла.

Ми ңа Бәләбәй, Бө ре, Стәр ле та мак, Минзәлә, Бө гелмә өязлә ре мет рикәлә-
рен өйрә нергә ту ры кил де, бар лык чы га нак лар да та тар те лендә, ба ры сын да 
да та тар лар ның эт ник баш корт лар, ягъ ни баш корт те лендә сөйләшү че авыл-
лар белән элемтә се күзә тел ми. Бу –  алар ны ят итүдән тү гел, алар белән ты-
гыз ру хи-мил ли бәйлә нешләр, тирән якын лык бул ма ган нан, мо ңа их ты яҗ да 
бул мау дан, дип уй лар га кирәк. Ан дый их ты яҗ бул са, баш корт лар ның аз-маз 
тел үзенчә леклә ре, без нең ха лык ка ят то ел ган бер ничә (мәсәлән, баш корт ча 
«өйрәк», та тар ча «үрдәк» ке бек) сүзлә ре генә ко да ла шыр га тот кар лык ясый 
ал мас иде.

Ни ках язу ла рын да гы нә сел там га ла ры кем нең кай сы нә селгә ка ра га нын 
ачып са ла. Бер шәҗәрә эчендә күрсә телгән ке шеләр не нә селдәш дип, шун-
дый ук там га лы икен че шәҗәрә ке шелә рен ерак нә селдәш дип әйтү урын лы 
бу лыр. Кай сы дыр бик тирәнгә киткән бу ын да ан дый лар ның ур так ба ба сы 
бул ган, тик чы га нак лар җитмәү ар ка сын да кем икә нен белә ал мый быз, шу ңа 
ерак нә селдәш дип күрсәт тек. Үзә ге (ту ры ли ни я се) ир-ат бу ын нар дан тор ган, 
нә сел там га ла ры ур так бул ган шәҗәрәләр не күз ал дын да то тып, ерак кардәш 
дип тү гел, ерак нә селдәш дип язу фән нирәк һәм төгәлрәк бу лыр ке бек.
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Миллә те без нең нә сел там га ла ры күбрәк өйрәнү не со рый. Бу ки тап кы са ла-
рын да кем нең кай сы нә селгә ка ра га нын ачык лау мө һим иде. Ка тай лы лар ны-
кы на ох шаш, тәңгәл килгән нә сел там га ла ры ның баш ка авыл лар да да бу лу ы на 
игъ ти бар ит тек, димәк, бер нә сел ке шелә ре шу лай та ра лып ур наш кан нар. Ае-
рым игъ ти бар би реп, мах сус өйрәнсәң, бик кы зык лы фән ни күзәтүләр ясар га 
бу лыр иде.

Там га тра ди ци я се рун язу ла ры чо рын нан ук килә, кай бер там га лар ны рун 
ал фа ви ты хә рефлә рен хә терләтә дип яза лар, бу те ма ях шы та ныш бул са да, 
фән ни мәгълү мат ка тук та лып тор мый быз. Ерак ба ба ла ры быз рун нан гарәп 
ал фа ви ты на күчкәч тә, нә сел там га ла ры сак лан ган, рәс ми язу лар да һәм мет-
рикәләрдә ча гы лыш тап кан. Ба ба ла ры быз укый-яза белсәләр дә, им за уры-
ны на нә сел там га сын са лу ны мәгъ куль күргәннәр. Им за кую оч рак ла ры бик 
сирәк, нә сел там га сы уры ны на «им зам куй дым» дип гадәттә мул ла лар һәм 
мәдрәсә тә мам лау чы лар яза тор ган бул ган. Ни ках язу ла рын да һәр вә ли вә кил 
һәм ри за лык ша һи ты им за куя баш ла са, ул яз ма лар ның күлә ме дә ар тыр иде. 
Ә там га исә күп урын ны ал мый, прак тик як тан отыш лы рак һәм аң ла еш лы рак. 
Мәктәп-мәдрәсәдән соң бө тенләй ди яр лек каләм тот ма ган, бул ган кү некмә-
сен дә оны тып бар ган ке шегә там га са лу дан да ан сат ра гы бул ма ган, әлбәттә. 
Шу лай итеп, ин кый лаб ка чак лы там га ак ту аль бу лып ка ла, бер нин ди ким че лек 
са нал мый, ба ры тик со вет ха ки ми я те ур наш кач кы на, ис ке лек кал ды гы дип 
кул ла ну дан чы га баш лый, ә ан на ры оны ты лып, мет рикә язу ла рын да гы на та-
ри хи яд карь бу ла рак сак ла на.

Мет рикәләрдән там га лар ны өйрәнгәндә та гын бер нәрсәгә игъ ти бар итәргә 
кирәк. Те ге яисә бу нә сел нең там га сын дө рес ачык лар һәм нә тиҗә ясар өчен 
мөм кин кадәр күп чы га нак ка та я ну ях шы рак бу лыр. Чөн ки бер нә сел вә ки ле 
там га сы баш ка нә селдәшлә ре не кеннән ту лы сын ча ае рыл ган оч рак лар бар. 
Мәсәлән, 1913 ел ның 24 гыйн ва рын да гы ни ках язу ын да Бәд рет дин Ях шы гол 
улы исе меннән соң бө тенләй баш ка нә сел там га сын күрә без. Мон дый оч рак-
лар ны ае рым тер ки-са ный баш ла саң, күпкә җы е ла, ахыр чиктә, там га дө рес 
бул ма ган га кем га еп ле дигән со рау туа. Мет рикәләр не дин әһе ле алып бар ган, 
димәк, ан да гы ха та лар, төгәл сез лекләр өчен ул – җа вап лы. Бәд рет дин Ях шы-
гол улы ми са лы на кайт сак, там га ны ул үзе сал ма ган, мул ла аңа мөрәҗә гать 
ит мичә, ан нан со ра мый ча үз бел де ге белән ни чек кирәк, шу лай сал ган бу лып 
чы га тү гел ме?

Ка тай там га ла ры ның төгәл ле ген ачык ла ган да рәс ми чы га нак лар га та ян-
дык. Ха ки ми ят исе менә җир һәм баш ка мәсьәләләр бу ен ча мөрәҗә гать язу-
ын да, җир са ту яисә аны кул ла ныш ка (арен да га) бирү, мә чет са лу һәм дин 
әһеллә рен сай лау до ку мент ла рын да һәр нә сел вә ки ле им за уры ны на там га 
са ла тор ган бул ган. Бу рәс ми до ку мент лар да гы там га лар бер нин ди шик уят-
мый. Ике төр ле чы га нак та гы там га лар ны ча гыш ты рып ка рау кай бер кы зык лы 
күзәтүләргә ки тер де. Мәсәлән, рәс ми чы га нак та бер там га ның төп өле ше (эле-
мен ты) өч поч мак бул са, мет рикәдә аны ирек лерәк, түгәрәккә ох ша ган фор-
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ма да күр дек. Рәс ми до ку мент 
бул мый ча, мет рикә белән генә 
эш итәргә ту ры килсә, там га-
лар ның кай сы дө ресрәк, бер 
нә сел не ке ме-юк мы дип озак 
баш ва тар га ту ры ки лер иде.

Ис ке Ка тай там га ла ры бер 
оч рак та нә селдә шем Габ дел-
ка һир Габ дел ва хи тов Ка тай 
һәм Ку ян хал кы исе меннән 
җир мәсьәлә се бу ен ча йөр-
гәндә тө зелгән бер до ку мент-
та би релә. Бу мәсьәлә не ка рау 
озак ка су зы лып, бар лык до-
ку мент лар 1838–1863 ел лар да 
Ырын бур ге не рал-гу бер на то-
ры кан це ля ри я сендә ае рым 
«эш» (де ло) итеп туп ла на1. 
Мон да гы га ять әһә ми ят ле 
факт лар ны «Үткәннә рен бел 
Ка тай ның» ки та бын яз ган да 
кул лан ган идем, шу ңа нә сел 
там га ла ры на гы на тук та лып 
узам.

 Әле ге до ку мент та гы там-
га лар Ис ке Ка тай да кай сы 
нә сел өс тен лек иткән ле ген 
ачык күрсәтә. 1856 ел ның 26 
ию нендә там га лар ның яр ты-
сын ди яр лек (14) бер нә сел 
ке шелә ре сал ган, та гын бер-
се (Габ дел ка һир Габ дел ва хи-
тов) там га уры ны на кул куй-
ган, бо лар ба ры сы ки та бым да 
Юл даш нә се ле дип атал ды. 
Там га лар са ны бу ен ча икен-
че урын да Мо тал лап нә се-
ле (11 там га, та гын бер се кул 
куй ган), өчен че урын да Та-

1 БҮД ТА, И-2 ф., 1 тасв., 4185 сакл. бер.

Иске Катай нәселләре тамгалары. 
1856 ел, 26 июнь

Катай тарихы буенча гаять әһәмиятле факт лар 
тупланган «эш»нең (делоның) эчке тышлыгы
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быш нә се ле (4), дүр тен че 
урын да Гобәй нә се ле (2) 
то ра. Бил ге ле, мон дый 
нә тиҗәгә килгән че, без 
там га сал ган 31 ке ше та-
ри хын баш ка до ку мент-
лар бу ен ча өйрән дек, 
там га лар үзенчә ле ген 
ачык ла дык. До ку мент та 
Би шен де нә се ле нең генә 
там га сы юк, чөн ки алар 
бу ва кыт та Ис ке Ка тай-
ның рәс ми исем ле гендә 
тор ма ган нар.

 Яңа Ка тай там га-
ла ры на 1753 ел гы до-
ку мент та игъ ти бар ит-
тек. Бу до ку мент бу ен ча 
Арс ланбәк, Аза мат нә-
селлә ре, алар ның ерак 
нә селдәшлә ре өс тен лек 
иткә нен күрә без. Кү чем 
нә се леннән Даут Сөләй-
ма нов телгә алын са да, баш ка лар там га сал ган да читтә кал ган. Йөзәй Менәй 
улы белән Той гын Ка сыйм улы там га ла ры ба ры тик бу до ку мент та гы на би-
релә, Ка тай мет рикәлә рендә ка бат лан мый, димәк, бу ике нә сел Ка тай дан 
кү чеп киткән.

Ка тай дан «баш корт» Ти мер га ли Габ дел кә ри мов 1811–1816 ел лар ара сын да 
Минзәлә өя зе Аеш авы лы на кү чеп уты ра. Га илә се белән 1834 ел да да Ка тай 
исем ле гендә теркәл үе белән ки леш мичә, Аеш исем ле генә кү черү не со рап ха-
ки ми яткә мөрәҗә гать итә. Ка тай белән Аеш ты гыз элемтәдә бу ла, Ти мер га ли 
белән бәй ле 1856 ел гы до ку мент та Аеш ке шелә ре нең Ка тай ның Аза мат һәм 
Арс ланбәк нә селлә ренә хас там га са лу ла ры шу ны күрсәтә1. 

Мет рикәләр бу ен ча сү зе без не тә мам ла ган чы әй тик, Бәләбәй өя зе бу ен ча 
бе рен че мет рикә кенәгә се 1836 ел га ка рый, 1837–1844 ел лар ны кы сак лан ма ган, 
1845 тән 1917 ел га чак лы күп че ле ге сак лан ган. Ки тап та алар ның 1870 һәм ан-
нан соң гы ел лар ны кын кул лан дык, чөн ки икен че зур чы га нак –  ха лык са нын 
алу до ку мент ла ры –  җә леп ителгән лектән, бар лык сак лан ган мет рикәләр не 
өйрәнү их ты я җы зур тү гел иде. Нә сел та ри хын яз ган да 1762, 1795, 1811, 1816, 
1832, 1859 ел гы ха лык са нын алу (ре ви зи я) һәм 1917 ел гы ху җа лык лар са нын 
алу до ку мент ла рын киң кул лан дык. Ха лык са нын алу до ку мент ла ры ки та бым-

1 БҮД ТА, И-172 ф., 1 тасв., 22 сакл. бер.

Минзәлә өязе Аеш авылы кешеләре тамга лары. Болар 
арасында Катайга хас тамгалар да бар. 1856 ел
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ның ку шым та сын да би релә, ә 1917 ел гы ху җа лык лар са нын алу до ку мент ла ры 
«Үткәннә рен бел Ка тай ның» ки та бы ку шым та сын да урын ал ган иде.

Ре ви зия до ку мент ла ры Ис ке Ка тай бу ен ча юга ры да са нап үтелгән ел лар 
бу ен ча ту лы сын ча бул са, Яңа Ка тай ның мон дый до ку мент ла ры 1816, 1832 һәм 
1859 ел лар га гы на ка рый. Чөн ки баш корт сос ло ви е сенә кергәннәр не хөкүмәт 
ба ры 1811 ел дан гы на тер ки баш лый, тик ул ел га ка ра га ны сак лан ма ган.

«Үткәннә рен бел Ка тай ның» ки та бын да баш корт лар ның 1917 ел га чак лы 
сос ло вие дип ата луы, ул сос ло ви едә та тар лар дан баш ка, кыр гыз лар да то руы 
ха кын да әйткән идем. Кыр гыз лар га бәй ле 19 нчы га сыр ур та сы до ку мен ты 
фраг мен тын бу ки тап та бас ты рам. Ан нан кү ренгәнчә, кыр гыз лар үзлә ре теләп 
баш корт сос ло ви е сенә кергәннәр (до ку мент та «по же лав шие при чис лить ся в 
баш кирс кое сос ло ви е» дип язы ла)1. Ни өчен икән ле ге әй телмәсә дә, аң ла шы-
ла: күп җир алыр өчен. 

Ре ви зия до ку мент ла ры мет рикә мәгълү ма тын ту лы лан ды рып кы на кал мый, 
шәҗәрә бу ын на рын ишәй тергә, бо рын гы рак бу ын нар ның го мер иткән ел ла-
рын ачык лар га мөм кин че лек бирә, нә сел та ри хын яңа исемнәр һәм кы зык лы 
күзәтүләр белән ба е та.

Ике чы га нак –  мет рикә белән ха лык са нын алу до ку мент ла ры –  мәгълү-
ма тын ча гыш ты рып ка рау соң гы сын да бул ган кай бер ха та лар ны төзә тергә 

1 БҮД ТА, И-2 ф., 1 тасв., 1954 сакл. бер., 28 б.

Башкорт сословиесендә торучы кыргызлар Катайда гына түгел, башка авылларда да була. 
«Пожелавшие причислиться въ башкирское сословiе» дип язылган бу документның 4–5 
нче юлында
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мөм кин че лек бир де. 
Чөн ки ха лык са нын 
алу чы лар та тар исем-
нә рен яз ган да ара-
ти рә ха та җибәргә ли 
тор ган бул ганнәр. 
Мон дый төгәл сез-
лек ләр не Ка тай авы-
лы исем леклә рендә 
шак тый тап тык һәм 
ки тап ку шым та сын-
да исемнәр нең дө рес 
ва ри ан тын җәя эчен-
дә күрсә теп үт тек.

Мет рикәләрдә дә 
ха та лар күп бу лу күз-
гә таш ла на. Төгәл сез-
лекләр ха лык са нын 
алу чы лар ның үз ва-
зи фа ла рын ни кадәр 
җа вап лы үтәүлә ренә 
бәй ле бул ган ке бек, 
мон да да дин әһеллә-
ренә бәйләп ка рау кирәк тер. Ха та лар яңа ту ган ба ла лар ның ана ла ры исемнә-
рен яз ган да ае ру ча күп күзә телә, ал да гы бү лекләрдә мо ңа игъ ти бар би реп үт-
тек. Әм ма күп ме бу лу ы на ка ра мас тан, бо лар гы на бу чы га нак ның әһә ми я тен 
ки метә ал мый, әлбәттә.

Мет рикәләрдән тыш, нә селләр не бү ген ге көнгә чак лы кү зал лау өчен та гын 
бер әһә ми ят ле чы га нак –  су гыш ал ды ел ла ры һәм су гыш ның бе рен че ел ла-
рын да гы Ка тай ху җа лык ла ры (га илә әгъ за ла ры белән) теркәлгән авыл со ве ты 
кенәгәлә ре (ба ры сы 6 данә) –  ярдәм ит те. Бу кенәгәләр ту лы сак лан ма ган, 
сак лан ган өле шен, ав тор фо то га тө ше реп алып ка лып, юк ка чык ма сын дип 
Баш кортс тан Үзәк дәүләт ар хи вы на ил теп тап шыр ды. «Үткәннә рен бел Ка тай-
ның» ки та бын бас ты рыр га әзерләгәндә, ав тор ар хив ка мөрәҗә гать ит те һәм 
тап шыр ган лык ны рас лап берәр до ку мент җибәрүлә рен со ра ды. Ар хив тан ал ган 
до ку мент тан күргә не безчә, әле ге кенәгәләр Яңа Ка тай авыл со ве ты фон дын да 
34–39 берәм лекләр («де ло») бу ла рак сак ла на. Күп че лек авыл лар ның, ти еш ле 
шарт лар һәм игъ ти бар бул ма ган лык тан, мон дый кенәгәлә ре юк ка чык кан, ә 
без нең авы лы быз ны кы киләчәк бу ын нар га яд карь бу лып мәң ге сак ла на чак, 
ин шал ла. Кем нең ул кенәгәләр не ку лы на алып ка рый сы, за ман су лы шын то-
я сы, үзен кы зык сын дыр ган мәгълү мат эз ли се килә икән, ар хив ка ке реп ки та-
бым ның бу би тен күрсәт сен.

Катай авыл советы кенәгәләрен автор ышанычлы урынга – 
архивка тапшырды (шуны раслаучы акт)
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Ул кенәгәдә ге мәгълү мат ны бу ки тап ку шым та сын да би рергә ни ятләсәм дә, 
ул уй дан ки ре кайт тым. Кенәгә не ту тыр ган авыл со ве ты хезмәткә ре исемнәрдә 
күп кенә ха та лар җибәргән, ке шеләр нең ту ган ел ла рын күп че лек оч рак та до-
ку мент лар га ни гезлән мичә, ча ма лап кы на яз ган. Төгәл сез лекләр күп бул ган 
мәгълү мат ны нәкъ кенәгәдә гечә ки тап та бас тыр сам, кемнәр дер ав тор ны га-
епләр, оят ка кал ды рыр ке бек то ел ды. Мөм кин кадәр ха та лар дан арын ды рып, 
ул мәгълү мат ны бу ки тап та кул лан дым. Шу лай да 1917 ел дан соң гы чор га ка-
ра ган исемнәрдә һәм ту ган ел лар да ха та лар та бы ла кал са, ав тор ның бу чы га-
нак ны кул ла ну ын истә тот сын иде. Ки тап та мет рикәгә та я нып һәр ба ла ның 
ту ган елын, кө нен һәм аен күрсә теп бар дык, мон дый мәгълү мат бер нин ди 
шик сез ка бул ителә. Авыл со ве ты кенәгәлә рен кул лан ган да, ан да гы мәгълү-
мат ны төгәл сез лекләрдән бө тенләй арын ды ру мөм кин тү гел иде.
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Ис ке Ка тай нә селлә ре
Бел син ерак ба бай лар ның
ни чек итеп көн иткә нен,
ни иккә нен, ни чиккә нен,
нин ди уй лар, нин ди моң нар
безгә кал ды рып киткә нен.

Р. Фәй зул лин

III бү лек.
Юл даш нә се ле

Ис ке Ка тай да гы бик күп ке шеләр нең нә сел ба шы бул ган Юл даш карт 
күптән оны тыл ган, шу ңа да ка ра мас тан, нә сел не аның исе ме белән атау дө-
рес бу лыр. «Без не электән үк Хә ким нә се ле дип йөртәләр иде. Хә ким карт ның 
ел кы ла ры күп бул ган, менә мон нан, Мо катдәсләр тык ры гын нан кү пергә чак-
лы җирләр аны кы бул ган», дип сөйләгән иде бер чак Хә мит Габ дерә хим улы 
Ма ли ков. Тик менә Хә ким карт ның өчен че бу ын ба ба сы Юл даш бул ган лы гын 
гы на тук сан га җи теп килү че ак са ка лы быз һич кенә дә искә тө шерә ал ма ды.

Нә селдә шем Хә мит абый ның ху җа лы гы ерак ба ба ла ры быз ның төп ни ге-
зендә ур наш кан. Мон да бе рен че ки леп уты ру чы лар бул ган га, алар Ма ты ел-
га сы бу ен да гы урын ны сай лап ал ган нар. Су ның бәрәң ге бак ча сы итә гендә 
генә бу луы, сөйләп тә то ра сы юк, уңай лы, өстә венә җи ре дә уң ды рыш лы бул-
ган. Бак ча ар тын да гы на ел кы лар өчен аб зар лар, ка ра выл чы йор ты ур наш кан. 
Алар ны тө зегәндә шул за ман да ук кир печ кул лан ган нар, күрә сең, әле дә бак ча 
ка зы ган да ки леп чык ка лый, дип әйткән иде Хә мит абый.

Хә мит Ма ли ков лар ның күр шелә ре Габ дул лин нар, Әхмә тов лар, бер ничә 
йорт аша ур наш кан Ма рат Кә ри мов лар да, урам ның алар га кар шы ягын да гы 
кай бер ху җа лык лар да нә се ле безгә ка рый, димәк, алар да төп ни гездә яши 
яисә яшә де. Юл даш нә се леннән тар мак лан ган баш ка кан-кардәшләр генә 
бе раз ары рак ки теп ур наш кан, чөн ки нә сел нык ишәйгән, бер урам га сый мый 
баш ла ган.

Ал да рак нә сел ба шы бу лып Юл даш то ра дип әйткән идек. Аның ул ла ры 
Арс лан (1706–1787), Сә лим (1710) һәм Сөяр гол (1721–1812) бул ган. Арс лан ның 
улы Кыл чан 1743–1820 ел лар да яшәгән.

Мон да бер мө һим искәрмә ясап үтик. Юга ры да күрсә телгән зат лар ның 
ту ган ел ла рын 1762 ел гы до ку мент бу ен ча исәпләп чы гар дык. Баш ка до ку-
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мент лар га та ян ган да, ту ган ел ла ры бе раз ае ры лыр га мөм кин, чөн ки ел ның 
төр ле ай ла рын да тө зелгән до ку мент лар ба ры ничә яшьтә икән ле ген күрсәтәләр 
яисә бер ни кадәр ха та лы (мәсәлән, Арс лан га 1762 ел да 56, 1781 ел да 70 яшь дип 
күрсә телгән. Димәк, аңа 1781 ел да 75 яшь бу лыр га ти еш). Бу искәрмә баш ка 
шәҗәрәләргә дә ка рый, ки тап ны игъ ти бар лы укы ган уку чы ав тор дан га еп 
эзләмәс, дип уй лый быз.

Юл даш, Арс лан, Сөяр гол, Кыл чан –  без нең өчен гадә ти бул ма ган, өлешчә 
кул ла ныш тан чык кан, оны тыл ган бо рын гы төр ки-та тар исемнәр. Мо ның 
сәбә бе шун да, ун си ге зен че га сыр ур та ла рын да та тар дөнь я сын да дин йо гын-
ты сы көчәйгәч, төр ки-та тар исемнәр уры ны на баш лы ча гарәп-фар сы алын-
ма ла рын кул ла на баш лый лар.

Юл даш, Арс лан, Сөяр гол (Сөяр кол; Сөек ле кол (иптәш, юл даш)) исемнә ре-
нең мәгънә се бо лай да аң ла шы ла, ә менә Кыл чан исе менә ае рым тук та лып үтү 
кирәк тер. Бу бо рын гы төр ки-та тар исе ме нең ту лы ва ри ан ты –  Кы лыч Арс лан, 
аны ха лык кыс кар тып Кыл чан дип әйтә тор ган бул ган. Арс лан үзе нең улы на бу 
исем не кы лыч ке бек үт кен, Арс лан ке бек кыю, ба тыр бул сын дигән теләктән 
чы гып куш кан. Кыл чан га якын Кыл чын дигән бо рын гы төр ки-та тар исем дә 
бар, аны сы из ге дигән мәгънә не аң ла та. Яңа Ка тай да һәм Ис ке Дөмәйдә Кыл-
чын ның Кыл чым ва ри ан ты кул ла ны ла, шу ңа күрә Кү чем нә се ле ту рын да гы 
бү лек не укы ган да, бу искәрмә игъ ти бар үзә гендә кал сын иде.

Кыл чан Ур сай ның (хә зер ге ва кыт та Аз на кай ра йо ны на керә) «баш корт» 
Са ли ха Габ дул ла кы зы на өйләнә. Аның бердән бер улы Габ дел ла тыйф (1772–
1812) та шул як та гы Митрәй нең «баш корт» Мәхүбә Әмир кы зын алып кай та. 
Кыл чан ның бер кы зы (На си ха) 1790 ел да Сеңрән «баш корт »ы на, икен че се 
(Бә диһә) 1792 ел да Ко рыч авы лы «баш корт »ы на ки яүгә чы га.

Баш корт дигәч тә, Ур сай белән Митрәйдә дә, Сеңрән белән Ко рыч та да 
чын, мил ли баш корт лар бер кай чан да бул ма ган (мил ли баш корт лар белән без-
нең ха лык бө тенләй ара лаш ма ган), ә ба ры тик «баш корт» дип ата лу чы при-
ви ле ги я ле (җирлә ре ике-өч тап кыр күбрәк) сос ло ви егә кергән та тар лар гы на 
яшәгәннәр (1916 ел гы ху җа лык лар са нын алу ва кы тын да Ур сай һәм Митрәй 
авыл ла ры хал кы үзлә ре нең сос ло ви елә рен баш корт, милләтлә рен та тар дип 
яз ды ра; бу до ку мент лар Та тарс тан мил ли ар хи вын да, 478 нче фонд та сак ла на). 
Күбрәк җир бүлүлә рен өмет итеп, Юл даш карт ның онык ла ры да «баш корт» 
исе мен ал мак чы бу лып ха ки ми яткә мөрәҗә гать итеп ка рый лар, ни ятлә ре генә 
ба рып чык мый (бу хак та «Үткәннә рен бел Ка тай ның» ки та бын да мах сус әй теп 
үт тек).

Шу лай итеп, Кыл чан да, аның улы Арс лан да ха тын на рын ерак тан алып 
кайт кан нар, кыз ла рын да ерак ка биргәннәр. Бу –  та тар авыл ла ры ның бер-
бер се белән да и ми элемтәдә, ты гыз ара ла шып яшә вен ча гыл ды ра. Шун дый 
ук ми сал лар һәр нә сел бу ен ча күзә телә, шу ңа күрә баш ка оч рак лар да мо ңа 
мах сус ба сым ясап тор мый быз.
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Сословiе или разрядъ крестьян башкир, нацiональность татар, дип язылган 1916 елгы 
документта

Нә сел та за бул сын, бер үк нә сел ке шелә ре нең үза ра ни ках ла шу ын бул дыр-
мас өчен дә шу лай эшләнгән дип уй лар га кирәк. Чөн ки бер үк нә сел ке шелә-
ре нең үза ра ни ках ла шуы кай бер оч рак лар да яңа ту ган ба ла лар ның сә ламәт, 
чы дам им му ни тет лы бул ма вы на ки те рергә мөм кин.

Ал да рак әй теп үтелгән Габ дел ла тыйф –  Юл даш тан соң дүр тен че бу ын. 
Аның бердән бер улы Габ делхә ким (1802 ел да ту ган) нә сел нең та гын да тар-
мак ла нып кит үенә сәбәп че бу ла. Биш ир ба ла –  Габ дел га лим (1825), Габ дел-
галләм (1829), Габ делшә фикъ (1831), Габ делкә рим (1838–04.08.1907), Габ дел-
ма лик (1841–14.07.1909) –  һәм  дүрт  кыз  бала  (Җиһанбану (1822), Фәхрибану 
(1826),  Камәрбану (1935),  Гыйлембану (1844)) тәрбияләп үстерә  ул. Бе рен че 
ха ты ны Фәх ри җа мал Мөхәммәтрә хим кы зы (1804) бу ла. Габ делхә ким кы зы 
Камәр ба ну (18 яшь) 1854 ел ның 11 гыйн ва рын да Мос та фа авы лы ясак лы та-
та ры Мөхәммәт кол Рә хим кол улы (19 яшь; ата сы Рә хим кол Габ делмә җит улы) 
белән ка вы ша. Ир ба ла лар ның ба ры сы да нә сел кал ды ра, һәр бер се Хә ким нә-
се леннән дип зур лап ата лу га сәбәп че бу ла.

 Габ дел га лим Габ делхә ким улы ба ла ла ры: Габ делхә бир (1851), Ла тый фа-
ба ну (1858), Мөхәммәт сол тан (кай бер мет рикә язу ла рын да Сол тангәрәй; 
1859–21.01.1912), Га дел-
ба ну (1867), Ба тыргәрәй 
(1880–08.03.1881) һәм 
Ба тыр га ли (16.12.1881–
1883). Габ дел га лим кы зы 
Ла тый фа ба ну (18 яшь) 
1877 ел ның 20 гыйн ва-

1854 елгы никах язуында 
сул якта аста Габделхәким 
Габделлатыйф улы, уртада 
уллары Габделгалим белән 
Габделгалләм тамгалары
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рын да Мос та фа ның За кир җан Мөхәммәт җан улы (22 яшь; ата сы Мөхәммәт-
җан Габ дул ла улы) белән ка вы ша. Ни сәбәп ле дер, бу ни ках уңыш лы бул мый, 
1880 ел да яз мы шын Ка дер нең Мөхәммәтвә ли Мөхәммәдь яр улы (60 яшь) 
белән бәй ли. Төп чек кы зы Га дел ба ну (18 яшь) 1885 ел да Сеңрән нең Шәрә-
фет дин Габ дел галләм улы (21 яшь; ата сы Габ дел галләм Габ дел ка һир улы) белән 
га илә ко ра.

Габ делхә бир Габ дел га лим улы ба ла ла ры: Әхмәт га ли (17.02.1876; ана сы 
Гай ни ка мал), Габ дел га ли (1881–12.08.1916, ча хот ка дан ва фат), Ис лам га ли 
(04.04.1882–02.10.1897, агач ба сып), Мәгъдән ба ну (05.03.1885–1890), Шәех-
га ли (17.09.1889), Ша га ли (06.01.1893; ана сы Гай ни ка мал Хи са мет дин кы зы). 
Габ делхә бир кы зы Хоррәм ба ну (18 яшь) 1902 ел ның 7 но яб рендә Иш тирәк-
нең Ша һи җан Хә би бул ла улы (25 яшь; ата сы Хә би бул ла Нә дер гол улы) белән 
ка вы ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Гый ма дет дин Гый ла җет дин улы белән 
Әхмәт га ли Габ делхә бир улы бу ла.

Әхмәт га ли Габ делхә бир улы ба ла ла ры: Би би җи һан (03.07.1902; ана сы 
Би би са ра Ис лам га ли кы зы), Әхмәт һа ди (30.10.1904–1905, кы за мык тан ва-
фат), Миң лезә кия (02.06.1906; ана сы Би би са ра Шәй хе лис лам кы зы), Гайшә 

(06.06.1908–1909, чәчәк зәхмә теннән), 
Ти мер га ли (23.07.1911; ана сы Би би са-
ра Шәй хе лис лам кы зы), Би бимәрь ям 
(03.06.1914), Ти мерш әех (28.10.1916). 
Ти мер га ли Га ли ев Ва тан су гы шы на 
кит кән дә йор тын да ха ты ны Хә тирә 
(1910), кы зы Фәнә (1938), улы Риф 
(1941) ка ла. Су гыш тан кайт кач, Ти-
мер га ли Яңа Ка тай ның Шәе хи мам Вә-
ли ев кы зы Дөһө дия белән га илә ко ра, 
ба ла ла ры Рәздә ния (10.07.1950), Риф 
(07.03.1953), Миң ле и ра (09.09.1955) туа. 
Дөһө дия су гыш чо рын да ат лар ка рый.

Габ дел га ли Габ делхә бир улы ба ла ла ры: Мөхәммәтхәнә фи (15.12.1907; ана-
сы Би биәс ма Габ делфәт тах кы зы), Би би са җидә (10.10.1911; ана сы Би биәс ма 
Фәт та хет дин кы зы). Би би са җидә нең 1969 ел ның ма ен да Ба ка лы загсын нан 
фа ми ли я сен Га ли е ва дип күрсә теп, туу ту рын да бе лешмә алу ын 1911 ел гы мет-
рикә би тенә яз ган нар.

Габ дел га лим нең икен че улы Мөхәммәт сол тан (кай бер мет рикә язу ла рын да 
Сол тангәрәй; 1859–21.01.1912) иде. Мөхәммәт сол тан Габ дел га лим улы ба ла ла-
ры: Әхмәтгәрәй (25.12.1887; ана сы Фа ки я), Мөхәммәтгәрәй (10.05.1890–1914), 
Би би хә кимә (05.01.1893), Би биәс ма (30.11.1895; ана сы Фа кия –  Минзәлә өя-
зе Әгъбәс авы лы ның Бик та һир кы зы), Ба тыргәрәй (03.08.1899), Са бир җан 
(03.02.1903; Ва тан су гы шы ве те ра ны), Би би са имә (03.04.1906–1995). Мө хәм-
мәт сол тан кы зы Би би са имә авыл да шы Шәйшә риф Ха ри сов ка ки яүгә чы га.

Тимергали белән Дөһөдия Галиевләр
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Мөхәммәт сол тан ның 18 яшь лек 
улы Ба тыргәрәй 1917 ел да Габ дел га-
ли мов фа ми ли я се белән теркәлгән, 
абый сын (25 яшь) Бе рен че бө тендөнья 
су гы шы на ал ган нар, эне се Са бир җан 
һәм өч кыз ту га ны белән яши, 5,26 ди-
сә ти нә җи ре, 2 аты, сы е ры, бо за вы, 
3 са ры гы бу ла. Са бир җан Сол та нов 
(1903) ерак нә сел дә ше Мөхәммә тис-
лам Мөхәм мәт са фа улы ның кы зы Нә-
гый мә (19.10.1906–09.01.2005) белән 
ни ках ла ша, ба ла ла ры Га шия (1929–
2016), Дә нә (1937–2003), Миң лерә диф 
(1941; су гыш ел ла рын да яшь ли мәрхүм) 
туа. Са бир җан кы зы Га шия 1950 ел да Яңа Ка тай ның Ва тан су гы шы ве те ра ны 
Гыйль фан Аф зал улы Фәр ва зов ка ки яүгә чы га. Икен че кы зы Дәнә Яңа Ка тай-
ның Әгълә мет дин Са я пов белән га илә ко ра. 

Габ делхә ким нең бе рен че улы Габ дел га лим тар ма гын ка рау ны тә мам лап, 
аның икен че улы Габ дел галләмгә күчә без. Габ дел галләм Габ делхә ким улы ба-
ла ла ры: Габ дерә шит (1851–07.05.1883), Габ дел ла тыйф (мет рикәдә Мөхәммәт ла-
тыйф дип тә язы ла; 1854), Габ дел ба ян (1857), Сәр би җи һан (1863), Гай са (1865), 
Габ делҗә лил (1868) һәм Габ дул ла (1868). Габ дел галләм кы зы Сәр би җи һан 1883 
ел ның 10 ап ре лендә Минзәлә өя зе Бүләк авы лы ның Миф та хет дин Мөхтә сип 
улы (35 яшь) белән ка вы ша.

Габ дерә шит Габ дел галләм улы ба ла ла ры: Мәр зия, Һи дая (19.11.1878, ана сы 
Май со рур), Би бисә вия (29.04.1880), Рәуфә (19.06.1883). Габ дерә шит кы зы Мәр-
зия Габ дел ла тыйф Габ дел на сыйр улы Кү че мов белән ка вы ша. Икен че кы зы 
Би бисә вия 1897 ел ның 14 ав гус тын да Яңа Ка тай ның Әһ лиул ла Гыйззә тул ла 
улы (30 яшь; икен че ни ках) белән ни ках ла ша.

Мөхәммәт ла тыйф Габ дел галләм улы ба ла ла ры Габ дерә шит (15.11.1885–1889; 
ата сы Габ дел ла тыйф дип языл ган) һәм Шәм се җи һан (16.08.1888; ана сы Мәгъ-
шу җи һан) бу ла.

Габ дел ба ян Габ дел галләм улы ба ла ла ры: Хә мидә (18.12.1884), Габ дел хан-
нан (09.09.1887; ана сы Ха физә), Габ делмән нан (04.06.1890), Габ делвә ли 
(24.09.1892–1892), Габ дел за һир (16.10.1893; ана сы Ха физә Ба лык лы ның Ибнмә-
хи ян кы зы), Би би га зизә (23.03.1897; ана сы Ха физә). Габ дел ба ян кы зы Би-
бихәм дия (18 яшь) 1907 ел ның но яб рендә Яңа Ка тай ның Ис лам га ли Гомәр 
улы (26 яшь; ата сы Гомәр Миң ле гол улы) белән ни ках ла ша. Кыз ның ри за лык 
ша һит ла ры Габ дел га ли Габ делхә бир улы белән Габ дул ла Габ дел галләм улы бу ла. 
Габ дел ба ян Галлә мов ның ке че улын (23 яшь) Бе рен че бө тендөнья су гы шы на 
ала лар, 1917 ел да ха ты ны (61), олы улы (30) һәм кы зы белән яши, 4,32 дисә тинә 
җи ре, 3 аты, 2 сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла.

 Саимә Мөхәммәтсолтан кызы (сулда) белән 
Сабирҗан Солтанов хатыны Нәгыймә
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Гай са Габ дел галләм улы 1888 ел ның 14 ок тяб рендә ерак нә селдә ше Мөхәм-
мәтшә фикъ Мөхәммәт җан улы ның кы зы Би бимәрхәбә (18 яшь) белән ни-
ках ла ша. Гай са ба ла ла ры: Әхмәт за кир (1889), Зиннә тул ла (29.06.1891–1892), 
Му са (07.05.1893; ана сы Мәрхәбә Мөхәммәтшә фикъ кы зы), Зөбәрҗә тел җи-
нан (1897), Мөҗә һит (16.09.1898; ана сы Зәйнәп Яңа Ка тай ның Шәнгәрәй 
кы зы), Са бир җан (29.08.1901), Нур зидә (15.07.1903), Зиннә тул ла (22.10.1906), 
Өм мел җи нан (08.04.1910), Фа тый ма (21.03.1914; ана сы Зәйнәп), Мо тый гул ла 
(13.07.1917). Гай са кы зы Зөбәрҗә тел җи нан (18 яшь) 1916 ел ның 25 фев ра лендә 
Тук та гол ның Мөхәммәт са дыйк Габ дел са лих улы (25 яшь; ата сы Габ дел са лих 
Габ дел ла тыйф улы) белән ни ках ла ша. Мо тый гул ла Гай син су гыш та һә лак бу-
ла, ана сы Зәйнәп (1869) 1943 ел да әле исән бу ла. Мет рикәгә Өм мел җи нан ның 
1965 ел ның 27 ию лендә Гай си на фа ми ли я сендә туу ту рын да бе лешмә алу ын 
язып куй ган нар.

Өстәп әй тик, Гай са Габ дел галләм улы Хә ки мов (30 яшь; икен че ни ках) 1895 
ел ның 1 гыйн ва рын да Яңа Ка тай ның Шәнгәрәй Бу лат улы Га би дул лин кы зы 
Зәйнәп (17 яшь; Арс ланбәк нә се леннән) белән ни ках ла ша. Ки яү нең вә ки-
ле –  Габ дел ба ян Габ дел галләм улы, ри за лык ша һит ла ры Габ делҗә лил белән 
Габ дул ла Габ дел галләм ул ла ры бу ла. Гай са Галлә мов ның (54 яшь) олы улын 
(24) Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ул ха ты ны (40), ике улы 
һәм өч кы зы белән го мер итә, 11,78 дисә тинә җи ре, 3 аты, 2 сы е ры һәм баш ка 
мал ла ры бу ла. Зур ху җа лык та кай бер эшләр не баш ка ру өчен хезмәт че ял ла ган.

Му са Гай са улы (23 яшь) 1916 ел ның 18 мар тын да нә селдә ше Нур га ли Габ-
делнә фикъ улы ның кы зы Би би га лимә (18 яшь) белән ни ках ла ша. Кыз ның 
ри за лык ша һит ла ры Габ делҗә лил Габ дел галләм улы белән Мөхәммәтнә гыйм 
За һи дул ла улы бу ла. Му са ба ла ла ры: Миң лехә нифә (03.06.1916; ана сы Га лимә 
Нур га ли кы зы), Әзһә рия (25.11.1925; ана сы Шә рифә Шәй хул ла кы зы). Му са 
Гай син су гыш та һә лак бу ла, су гыш ка киткәндә га илә сендә ха ты ны Шә рифә 
(1900), кыз ла ры Җәүһә рия (1923), Әзһә рия (1925), Мәк кия (1931), ул ла ры Ти-
мер (1928), Зә ки (1932), Флүн (1935) ка ла. Нә селдә шем Зә ки Гай син үз кул ла-
ры белән яса ган зур би ек шкаф, Ка тай да мин ту ып-үскән төп йорт та әлегәчә 
сак ла на, шак тый туз са да, ямь өстәп, та ри хи төс би реп то ра.

Габ делҗә лил Габ дел галләм улы (22 яшь) 1890 ел ның 10 но яб рендә Яңа Ка-
тай ның Габ делмән наф Габд рах ман улы ның кы зы Миң ле җи һан (20 яшь) белән 
ни ках ла ша, ба ла ла ры Габ дерә хим (19.10.1892), Хә биб рах ман (22.12.1894), Гай-
нел җи нан (03.09.1897), Шәм се җи һан (03.06.1900), Фә хер җи һан (04.08.1903), 
Шәм себәдәр (07.12.1907–1916, чәчәк авы ру ын нан ва фат) туа. Габ дерә химнән 
На җия (15.08.1925; ана сы Шәм се җи һан Исмә гыйль кы зы) ту ган, Ис ке Ка тай 
мет рикә се нең 1925 ел гы би тендә, 1978 ел да аңа туу ту рын да сп рав ка җибә рел-
де, дип язып куй ган нар. Габ делҗә лил бе рен че ки тап та Габ делҗә мил дип ха та-
лы языл ган, мо ны төзәтә без. Габ делҗә лил Галлә мов ның ке че улын (22 яшь) 
Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ул ха ты ны (50 яшь), олы улы 
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(25 яшь) һәм кы зы белән яши, 6,99 дисә тинә җи ре, 2 аты, сы е ры һәм баш ка 
мал ла ры бу ла. Кай бер хәл ле нә селдәшлә ре ке бек, ул да хезмәт че то та.

Габ дул ла Габ дел галләм улы (25 яшь) 1893 ел ның 14 ок тяб рендә Яңа Ка тай-
ның Әхмәт ша Габ дел ла тыйф улы Аза ма тов кы зы Фәр хе ба ну (18 яшь) белән 
га илә ко ра, ба ла ла ры Хөс нул ла (13.10.1894), Мо тый гул ла (29.01.1897), Би би са ра 
(19.07.1899–1902), Мәгъдән ба ну (08.11.1901), Габ дел кот дус (28.03.1904), Ти мер-
га ли (02.09.1906), Миң ле ба ну (27.02.1909), Гыйль ми җи һан (06.03.1911), Гөл чирә 
(мет рикәдә Гөлчәһрә; 27.08.1913; ата сы Габ дул ла Галлә мет дин улы, ана сы Фәр-
хе ба ну Әхмәт ша кы зы дип языл ган) туа. Күргә не безчә, соң гы ба ла ның ба ба сы 
1913 ел гы мет рикәдә ял гыш Галлә мет дин дип языл ган, мон дый оч рак лар бер 
генә тү гел. Мәгъдән ба ну (1901) авыл да шы Мөхәммәт ха физ Фәр ра хов белән 
га илә ко ра, ба ла ла ры Нә кыя, Мөхәммәт ка мал, Хә тирә туа.

Габ дул ла Галлә мов (50 яшь) 1917 ел да ха ты ны (48), ике улы һәм өч кы зы 
белән яши, 16,85 дисә тинә җи ре, 4 аты, 4 сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла, лав-
ка сын да сәүдә итә. Аның нә се лен дә вам итү че Габ дел кот дус Габ дул лин 1942 
ел ның 22 мар тын да су гыш та һә лак бу ла, ха ты ны Сә хип ба ну (1907), ул ла ры 
Мо катдәс (1931), Фә нис (1939), кыз ла ры Әнисә (1933), Әрҗүдә (1936), Фәнүзә 
(03.02.1942) ка ла. Әнисә Яңа Ка тай ның Мә дих Әгълә мет дин улы Ха фи зов 
белән га илә ко ра. Әрҗүдә Яңа Ка тай ның Ка мил Ка ша пов белән ни ках ла-
ша. Фәнүзә Яңа Ка тай ның Халәф Га зет ди нов белән ка вы ша. Бу мәгълү мат ны 
Әнисә кы зы Фәнзә лия Хә би бул ли на (Ха фи зо ва) әйт те.

Игъ ти бар иткән сез дер ме, Габ делҗә лил белән Габ дул ла Галлә мов лар га 
1917 ел да 50 яшь дип языл ган. Алар игезәкләр ме дигән со рау туа, мак сат ку еп 
өстәмә чы га нак өйрәнсәң, мо ны ачык лап бу ла дыр, мө га ен.

Габ делхә ким нең өчен че улы Габ делшә фикъ (1831) та нә сел кал ды ра. Габ-
делшә фикъ Габ делхә ким улы ба ла ла ры: Габ дел га зиз (1857), Би бинә фисә (1866), 
Габ дел галләм (25.06.1875–1875), Мәгъ рифә (19.06.1886; ана сы Җи һан ба ну). 
Габ делшә фикъ кы зы Би бинә фисә 1884 ел да На рат лы ның Каш ша фет дин Әхмә-
ди улы на ки яүгә чы га. Икен че кы зы Мәгъ рифә (18 яшь) 1903 ел ның 26 сен тяб-
рендә авыл да шы Миф та хет дин Җәлә лет дин улы (26 яшь) белән ни ках ла ша. 
Кыз ның вә ли вә ки ле –  бер ту ган ага сы Габ дел га зиз, егет не ке дә ага сы Фәх рет-
дин Җәлә лет дин улы бу ла.

Габ дел га зиз Габ делшә фикъ улы ба ла ла ры: Габ де лих сан (22.07.1885), Шәм-
се җи һан (12.07.1888; ана сы Яку тел җи нан), Габ дел фа яз (08.01.1892), Мәд хи җи-
һан (09.09.1895–1899, шеш рәнҗ үеннән; ана сы Яку тел җи нан Ка мыш лы ның 
Мөхәммәтрә хим кы зы), Ну рис лам (13.07.1899), Мөхәммәткә шиф (24.09.1903). 
Габ дел га зиз кы зы Шәм се җи һан (18 яшь) 1905 ел ның 13 ок тяб рендә авыл да шы 
Мөхәммәтш әех Дәүләт бай улы (27 яшь) белән ни ках ла ша. Кыз ның ри за лык 
ша һит ла ры итеп Габ де лих сан Габ дел га зиз улы белән Габ дел ба ян Габ дел галләм 
улы күрсә телә. Егет нең вә ли вә ки ле –  ага сы Дәүләт гир Дәүләт бай улы, ри-
за лык ша һит ла ры Гай са белән Габ делҗә лил Габ дел галләм ул ла ры бу ла. Га зиз 
Шә фи ков ның (60 яшь) олы улын (26) Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 
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1917 ел да ха ты ны (55), ике улы һәм ки ле не белән яши, 4,93 дисә тинә җи ре, 
4 аты һәм 7 кәҗә се бу ла. Яку тел җи нан ның исе мен кыс кар тып Якут дип кенә 
әйткәннәр, мо ны Хә мит абый дан бел дем.

Габ де лих сан Габ дел га зиз улы Хә тирә Нурәхмәт кы зы (1895) белән га илә 
ко ра, ба ла ла ры Миң ле фа тый ма (1914–1916, чәчәктән ва фат), Шә риф җан (ха-
лык те лендә Шә рип; 19.07.1917), Гый лем (1920), Мөс лимә (1926) һәм Зөләй ха 
(1932) бу ла. Шә рип белән Гый лем Га зи зов лар –  Ва тан су гы шы ве те ран на ры. 
Кә шиф (ха лык те лендә Кә шип) Га зи зов 1943 ел да су гыш та хәбәр сез юга ла, ха-
ты ны Мәр фу га (1907), ба ла ла ры Хә бип (1930), Мәрь ям (1933) һәм Җә мигъ нур 
(1938) ка ла. Мәр фу га әби не без ба ла чак та «Кә шип корт ка сы» дип әйтәләр, 
берү зе ур ман га да ру үләннә ре җы яр га йө ри тор ган иде, янып үлмәсә, йөзгә 
чак лы яшәр иде ке бек. Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сы на Кә шиф белән Шә рип 
Га зи зов лар ны өстәп язар га кирәк, Гый лем абый ны яз ган да бо лар ны оныт кан-
нар, күрә сең.

Габ дел фа яз Габ дел га зиз улы 1915 ел ның 25 ию лендә авыл да шы Шәм се ка мал 
Са фиул ла кы зы (18 яшь; ата сы Са фиул ла Нигъмә тул ла улы) белән ни ках ла-
ша. Габ дел фа яз ба ла ла ры: Әгъләм (1918), Мөхәммәт ка мал (29.07.1925; ана сы 
Га зимә Фәх ре лис лам кы зы). Әгъләм Фа яз улы Га зи зов –  Ва тан су гы шы ве те-
ра ны, «Ва тан су гы шы» ор де ны (2 нче дәрәҗә) (06.04.1985) белән бүләкләнгән 
(аның да исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сы на языл ма ган).

Габ делхә ким нең дүр тен че улы Габ делкә римнән 
(1838–04.08.1907) нә сел бу юл лар ав то ры на ки леп 
то та ша. Габ делкә рим Габ делхә ким улы ның ике ха-
тын нан (бе рен че ха ты ны Гыйль ме ни са) ба ла ла ры: 
Рузә тел ка мал (1863), Гай ни ка мал (1866), Габ делмә-
җит (28.05.1877), Шәймөхәммәт (16.11.1885), Мәр-
фу га (15.04.1891; ана сы Мәф ту ха Шәяхмәт кы зы). 

Габ делкә рим кы зы Рузә тел ка мал (20 яшь) 1883 ел ның 14 но яб рендә авыл да шы 
Фәр ра хет дин Шәй хет ди нов (23 яшь; Та быш нә се леннән) белән га илә ко ра. 
Икен че кы зы Гай ни ка мал (17 яшь) 1890 ел ның 19 ок тяб рендә Ка мыш лы ның 
Кор бан га ли Ти мер га ли улы (25 яшь) белән ка вы ша. Төп чек кы зы Мәр фу га 
1908 ел ның 3 гыйн ва рын да Кил ка быз ның Мөхәммәт ша кир Хи са мет дин улы 
(35 яшь) белән ни ках ла ша, кыз ның ри за лык ша һит ла рын нан бер се авыл да шы 
Мөхәммәтнә би Габ дел хан нан улы бу ла. Мәр фу га ки яүдән кай тып, 1909 ел ның 
мар тын да Минзәлә өя зе Бүләк авы лы ның Фәр ра хет дин Габ дел ла тыйф улы 
белән га илә ко ра. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Габ дул ла белән Габ дел ба ян 
Габ дел галләм ул ла ры бу ла.

Габ делмә җит Габ делкә рим улы ба ла ла ры: Фәү зия (03.11.1911; ана сы Би би-
ка милә Мул лаәхмәт кы зы, 1883 ел да ту ган), Нә җип (1922), Мәҗү рия (1930). 
Бо лар су гыш ал ды ел ла ры исем ле гендә Кә ри мов фа ми ли я се белән теркәлгән-
нәр. Нә җип абый ба бам Шәймөхәммәт янын да ти мер че лек эшенә өйрә неп, 
Са кат та ти мер че бу лып эшлә де, го мер ит те. 90 нчы ел лар да Ка тай та ри хын яз-

Бабам Габделкәрим үз кулы 
белән салган тамга. 1897 ел



29

ган да аны күрә се ки леп (әни ем аны искә алып сөй ли 
иде), бе рен че һәм соң гы тап кыр оч ра шып-кү ре шеп 
кайт тым.

Шәймөхәммәт Габ делкә рим улы белән Би бизә-
кия (1890–27.11.1953; Ко рыч ны кы) ба ла ла ры: Яр-
мөхәммәт (09.08.1912–08.10.1942; ана сы Би бизә кия 
Гай ни ка мал кы зы), Миң ле фа кия (1915–1916, чәчәк 
авы ру ын нан ва фат), Миң лемә җит (23.12.1916), Миң-
ле га ли (19.08.1924; ана сы Зә кия Габ дерә хим кы зы), 
Ти мер га зим (23.12.1929–01.11.1980), Мәк кия (1935).

Уфа ар хи вын да Шәймөхәммәт Кә ри мов ту рын да 
бе рен че тап кыр мәгълү мат эзләгәндә, кирәк ле до-
ку мент ны тап кан ке бек бул ган идем, әм ма шик кал-
ган иде (ел лар ту ры ки леп бет ми). Та гын эз ли тор-
гач икен че Шәймөхәммәт Кә ри мов ка тап бул дым, 
мо ны сы ми нем ба бам бу лып чык ты. Ике се дә бер 
чор да яшәгәннәр, за ман даш лар, хәт та нә селдәшләр. 
Аер ма шун да, ми нем ба бам ның ата сы Габ делкә рим, аның нә селдә ше не ке –  
Мөхәммәткә рим, әм ма ике Шәймөхәммәт нең дә ата ла ры исе меннән ал ган 
фа ми ли ялә рен кыс кар тып Кә ри мов дип яз ган нар. Дистәләрчә ел лар Ис ке Ка-
тай да мөә зин ва зи фа сын баш кар ган нә селдә шем Шәймөхәммәт Мөхәммәткә-
ри мов ту рын да ал га та ба ту лы рак әй теп үтәр без.

Шәймөхәммәт нең олы улы өлкән сер жант, вз вод ко ман ди ры Ярмөхәммәт 
Кә ри мов 1942 ел ның 8 ок тяб рендә Ва тан су гы шын да һә лак бу ла, ха ты ны Нә-
кыя, кы зы Халә (1939) кы зы ка ла. Халә апа озак ва кыт лар Үзбәкс тан да го мер 
ит те, хә зер ге ва кыт та тор мыш иптә ше белән Ка тай да яши.

Шәймөхәммәт нең икен че улы Ти мер га зим Кә ри мов –  ми нем әти ем –  го ме-
ре буе ур ман ху җа лы гын да эшлә де, ур ман чы, бе ра ра ур ман тех ни гы ва зи фа сын 
баш кар ды. Әни ем Рә кый га (28.02.1931–2002; Ты пый ны кы) исә без не, биш 
ба ла ны (Әл фия, Зөл фия, Та һир, Зөл-
фирә, Да мир), тәр би яләү белән мәш-
гуль бул ды, һәр бе ре без нең үз га илә се, 
үз шө гы ле бар.

Үткәннәргә ка рап уй ла на сың да, 
шун дый нә тиҗәгә килә сең: һәр кай-
сы быз бу тор мыш та үз мәслә ген тап-
кан икән, мон да әти-әни тәр би я се, 
фа ти ха сы ис кит кеч зур. Алар ал дын да 
без –  мәң ге бу рыч лы.

Юга ры да гы юл лар үткән га сыр да 
языл ды. Әни ем дә, сең лем Зөл фирә 
дә без нең ара быз дан кит теләр. Әни-

Әтием Тимергазим Кәримов 
армиядә чакта. 1953 ел

Әти-әнием һәм нәселдәшем Шәрип абый  
Газизов (уңда)
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ем нән Ка тай авы лы та ри хын яз ган да күп нәрсәләр со раш ты ра идем, ул кем-
нең кем бе лән ту ган икә нен белә, ял гыш мый ча исем нә рен, ча ма лап бул са да 
ту ган ел ла рын әйтә тор ган иде. 1999 ел да авыл та ри хы ту рын да гы зур хезмәт 
куй ган ки та бым ны чы га рыр га бер кем дә ярдәм итмәгәч, үз ак ча ма бас тыр-
мак чы идем, әни ем хуп ла ма ды. Ал да гы сын бе леп бул мый, буш кул ка лыр га 
яра мый дигәч, бу уем нан ки ре кайт тым. Аның сү зен тың ла дым, үке нер лек 
тү гел: ки тап ла рым күпкә соң рак, әм ма зур эчтә лек ле һәм ях шы сый фат лы 
чы га. Чы гым нар бик күп бул са да, зур, ва кыт-ва кыт ко лач җитмәстәй то-
ел ган ни я тем не тор мыш ка ашыр ган га, авы лым ны бер генә тү гел, хәт та ике 
ки тап лы ит кән гә сөенәм, көч-кодрәт, дәр ман, ил һам һәм ак ча сын биргәнгә 
Хо дай га рәхмәт әйтәм.

Габ делхә кимгә кай тыйк. Аның би шен че (төп чек) улы Габ дел ма лик иде. 
Габ дел ма лик Габ делхә ким улы ба ла ла ры: Габ делмөэ мин (1867), Габ дерә хим 

(05.11.1874; ана сы Гайшә), Фәр хе ба-
ну (1875), Габ дел галләм (20.08.1877), 
Һи дая ба ну (15.02.1880), Шәһәр ба ну 
(1889). Габ дел ма лик кы зы Фәр хе ба ну 
(18 яшь) 1894 ел ның 17 гыйн ва рын да 
авыл да шы Мө хәм мәт ха рис Мөхәммә-
ди ша улы (25 яшь; Та быш нә се леннән) 
белән ни ках ла ша. Ни ках язу ын да кыз-
ның ата сы Габ дел ма лик Габ делхә ким 
улы, нә селдә ше Габ дул ла Габ дел галләм 
һәм ту га ны Габ делмөэ мин Габ дел ма-
лик улы, ки яү нең вә ки ле Мөхәммәт-
ха физ Мөхәммә ди ша улы нә сел там га-

сын сал ган нар. Габ дел ма лик ның икен че кы зы Шәһәр ба ну (18 яшь) 1908 ел ның 
15 фев ра лендә Тук та гол ның сол дат Гый лем хан Әхмәт җан улы (26 яшь; ата сы 
Әхмәт җан Ра ма за нов) белән ка вы ша. Габ дел ма лик ның ха ты ны Мөхәммәт за-
риф белән бер ту ган, дип әйткән иде Хә мит абый.

Габ делмөэ мин Габ дел ма лик улы (25 яшь) 1893 ел ның 10 гыйн ва рын да Яңа 
Ка тай ның Габ дел галләм Габ делбә шир улы ның кы зы Би бихә лимә (17 яшь) 
белән га илә ко ра, ба ла ла ры Габ дел ка һир (29.11.1893–1894, эч авы ру ын нан ва-
фат), Мөхәммәт са лих (1896), Нур лы га ян (10.07.1900), Га лимә (06.03.1904), 
Габ дел фа яз (13.02.1907), Би бимө гал лимә (03.05.1910), Би бимә динә (16.05.1917) 
туа. Мөэ мин Ма ли ков ның (50 яшь) олы улын (21) Бе рен че бө тендөнья су гы-
шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (50 яшь), ке че улы һәм ике кы зы белән яши, 
2,67 дисә тинә җи ре, 2 аты, 2 ко лы ны, 8 са ры гы бу ла.

Мөхәммәт са лих Габ делмөэ мин улы ба ла ла ры: Фәх рел га ян (1921), Гөл җи-
һан (05.04.1924; ана сы Гөл ба ну Әхмәтгәрәй кы зы), Миң ленә җибә (23.06.1925; 
ана сы Фа тый ма Шәймәр дан кы зы, 1912 ел гы), Нур лы га ян (1928), Вә зих (1936), 
Вә зиф (1943). Фәх рел га ян Са ли хов (1921–1942) Ва тан су гы шын да хәбәр сез 

Фәрхибану никахы теркәлгән метрикә язуы.  
Өстә Габделмалик Габделхәким улы тамга 
салган. 1894 ел
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юга ла, ә аның ата сы Мөхәммәт са лих Мөк ми нов (1896) исән кай та (бе рен че-
се нең исе мен Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сы на яз ган нар, икен че се не кен –  юк).

Габ дерә хим Габ дел ма лик улы ба ла ла ры: Һә ди я ба ну (28.02.1904), Сә гыйдә-
ба ну (29.10.1906), Миң ле фа кия (22.02.1909), Габ делхә мит (03.03.1912; ана сы 
Мәр зия Яхъя кы зы), Габ дел фа яз (18.11.1914; ана сы Нә симә Яхъя кы зы), Әл таф 
(29.06.1917–18.07.1943). Габ дерә хим Ма ли ков 1917 ел да ха ты ны (40 яшь), өч улы 
һәм өч кы зы белән яши, 4,16 дисә тинә җи ре, 3 аты, сы е ры, бо за вы бу ла. Әл таф 
су гыш чо ры на ка ра ган до ку мент лар да ял гыш 1919 ел да ту ган дип күрсә телә. 
Миң ле фа кия авыл да шы Са лих Шә ри фул лин га ки яүгә чы га, ба ла ла ры Мәү-
сусә (1931; авыл со ве ты кенәгә сендә языл ган), Хә бип (1940), Риф (1949), Ро за 
(1953) туа. Фа яз Ма ли ков (1914) –  Ва тан су гы шы ве-
те ра ны, су гыш ка киткән че трак тор да эш ли, ха ты ны 
Мөсәвәрә (1920), ана сы Мәр зия (1879) белән яши.

Хә мит абый Ма ли ков су гыш авыр лык ла рын үз 
җилкә сендә та ты ган, Нур җи ян апа белән биш ба ла 
(Рә шит, Фә рит, Тән зилә, Фән зилә, Ра вил) тәр бия-
ләп үс тергән. Тук сан га җи теп килгәндә дә хә те ре 
ис кит кеч әйбәт иде. Үзе без нең нә сел ту рын да шак-
тый мәгълү мат язып ал дым ан нан, шу лар һәм ар хив 
чы га нак ла ры шәҗәрә без не тө зергә ярдәм ит те.

Габ дел галләм Габ дел ма лик улы ба ла ла ры: Сә хап-
ба нур (29.03.1907; ана сы Мәүхүбә Мөхәммәтшә риф 
кы зы), Сөнә гать (1910; исе ме мет рикәдә теркәлмә-
гән), Миң ле фа яз (12.02.1912–1912; ана сы Мәүхүбә 
Шә ри фул ла кы зы), Миң ле ба ну (23.07.1913; ата сы ял гыш Галлә мет дин дип 
языл ган), Мәгъсүмә (11.11.1917), Гөл ба ну (1922–1924), Са ния (21.08.1925). 1917 
ел гы исем лектә Габ дел галләм Ма ли ков ның ха ты ны (35 яшь), ике кы зы һәм 
ана сы (70) күрсә телгән, ә улы тө шеп кал ган, до ку мент та гы бу ха та ны төзәтә-
без. Бу ва кыт та Габ дел галләм нең 10,28 дисә тинә җи ре, 3 аты, 2 сы е ры һәм 
баш ка мал ла ры бу ла. Ва тан су гы шы ал дын нан Галләм Ма ли ков га илә сендә 
ха ты ны Мәүхүбә (1879), улы Сөнә гать (1910), кы зы Әл финә (1942) бу ла. Ис ке 
Ка тай мет рикә се нең 1913 ел гы би тендә Миң ле ба ну ның 1968 ел ның җәендә 
загс тан туу ту рын да бе лешмә алуы языл ган. Сөнә гать Галләм улы Ма ли ков 
(1910) –  су гыш кор ба ны (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сы на языл ма ган).

Шу лай итеп, нә се ле без нең Хә ким карт тар ма гын бү ген ге көндә Кә ри мов лар, 
Ма ли ков лар, Мөэ ми нов лар, Га зи зов лар, Га ли евләр, Габ дул лин нар, Сол та нов-
лар дә вам итә. Алар ның ба ры сы да, без Хә ким карт онык ла ры, дип го рур лык 
белән әйтә ала. Кай чан дыр хә ким не келәр ике дистәләп иха та бу лып яшә-
гәннәр, хә зер ге ва кыт та, бил ге ле, аз рак. Юл даш карт ның кал ган ике улы Сә-
лим белән Сөяр гол дан да нә сел дә вам итә, ал га та ба сүз шу лар ту ры да ба ра чак.

Юл даш карт ның Сә лим исем ле икен че улын нан киткән тар мак бү ген ге 
көндә баш лы ча Си ра ев, Шәм сет ди нов, Кә ри мов фа ми ли ялә ре белән бил ге ле.

Хәмит Габдерәхим  улы 
Маликов
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Сә лимнән нә сел не Ба я зит (1749–1820), Ба я зит тан Мо на сыйп (1769–1811) 
дә вам итә. Мо на сыйп Ба я зит улы ба ла ла ры: Хи са мет дин (1800), Фәх рет дин 
(1803–15.04.1878), Сәй фет дин (1806) һәм Мөхәммәтрә хим (1808–1813). Хи са-
мет дин Мо на сыйп улы ба ла ла ры: Гый ла җет дин (1830–03.12.1886), Шәрә фет-
дин (1839).

Гый ла җет дин Хи са мет дин улы ба ла ла ры: Си ра җет дин (1855), Фәт та хет дин, 
Гый ма дет дин (1865), Ра җет дин (17.09.1881–1882), Фәр хе ни са (17.08.1883), Хәй-
рет дин (06.04.1884).

Си ра җет дин Гый ла җет дин улы ба ла ла ры: Шәйәгъ зам (13.06.1886–1886), 
Би бихә дичә (1887), Миң лехә тимә (09.02.1888; ана сы Сәр ви җи һан), Сә ла-
хет дин (1891–1965), Кәш фелмә ган (1897–1900). Си ра җет дин кы зы Би бихә-
дичә (18 яшь) 1907 ел ның фев ра лендә Ко рыч ның Габ дел га ли Шәймәрдән улы 
(26 яшь; ата сы Шәймәр дан Бик ти мер улы) белән ни ках ла ша. Кыз ның ри за лык 
ша һит ла ры Гый ма дет дин Гый ла җет дин улы белән Иб ра һим Миң ле га ли улы 
бу ла. Си ра җет дин нең икен че кы зы Миң лехә тимә (18 яшь) 1907 ел ның 20 сен-
тяб рендә ерак нә селдә ше Мөхәммәт ша кир Мөхәммәтшә фикъ улы (25 яшь) 
белән ка вы ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры –  Сәй фул ла Җо ма гол улы белән 
Исмә гыйль Миң ле га ли улы, егет не ке Гай фет дин Шәм сет дин улы белән Фәт-
та хет дин Гый ла җет дин улы бу ла.

Сә ла хет дин Си ра җет дин улы авыл да шы Җәлә лет дин Га я зет дин улы ның кы-
зы Са имә белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Мәгъ фур җан (1920–17.04.1924), Әмир 
(1924), Һа ди (1925), Хы я лет дин (1930–1966), Флүн (1940) дөнь я га килә. Сер-
жант Әмир Сә лах улы Си ра ев су гыш та һә лак бу ла, «Дан» (III дәрәҗә) ор де ны 
(03.03.1944) белән бүләкләнә. Һа ди Сә лах улы Си ра ев ның 1943 ел ның 10 де-
каб рендә Ук ра и на ның Руд ни авы лы янын да гы су гыш та го ме ре ки селә. Су-
гыш кор бан на ры Әмир һәм Һа ди Си ра ев лар исемнә ре Ка тай ның ме мо ри аль 
сте ла сы на языл ма ган. Хы я лет дин Си ра ев Яңа Ка тай ның Җәүһә рия Әмир-
хан кы зы Тә мин да ро ва белән га илә ко ра, ба ла ла ры Фа ил (01.10.1955), Ша мил 
(16.09.1957–17.02.2017), Зи ла ра (30.03.1960) туа.

Фәт та хет дин Гый ла җет дин улы ба ла ла ры: Әһ лет дин (11.07.1894–1894; ана сы 
Шәм се нур Яңа Ка тай ның Габ дел ман сур кы зы), Ну рет дин (12.08.1895), Гыйль-
мет дин (01.07.1898), Хәйдә рет дин (21.12.1900), Би би со рур (08.08.1902), Фәр хи-
со рур (23.03.1905), Әгълә мет дин (13.09.1907–1910; ана сы Шәм се нур Ман сур 
кы зы), Ак ма лет дин (03.04.1910), Миң леәгълә мет дин (12.03.1912).

 Гый ма дет дин Гый ла җет дин улы ба ла ла ры: Җәм гыйт дин (11.04.1894–1906; 
ана сы Миң ле са фа Ба лык лы ның Гай фул ла кы зы), Гыйль ми са фа (1898). Гый-
ма дет дин кы зы Гыйль ми са фа (18 яшь) 1916 ел ның 23 ма ен да Яңа Ка тай ның 
Са бир җан мул ла Ахун җан улы Кү че мов (23 яшь) белән ни ках ла ша. Кыз-
ның ри за лык ша һит ла ры  –  Мөхәммәт сол тан Мөхәммәтгәрәй улы белән 
Мөхәммәт ша кир Могтә мет дин улы, егет не ке Сә лимгәрәй Шәйгәрәй улы 
белән Мөхәммәт са дыйк Са фиул ла улы бу ла. Гый ма дет дин Гый ла җет ди нов 
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(52 яшь) 1917 ел да ха ты ны (52) белән яши, 4,32 дисә тинә җи ре, аты, сы е ры 
һәм 3 са ры гы бу ла.

Хи са мет дин Мо на сыйп улы нә се лен Шәрә фет дин дә дә вам итә. Шәрә фет-
дин Хи са мет дин улы ба ла ла ры: Би би фа кия, Ни за мет дин (1876), Шәй сол тан 
(1878), Мөхәммә ди ша (Мөхәммәт ша; 1881), Галлә мет дин (17.12.1884). Шәрә фет-
дин кы зы Би би фа кия 1889 ел да авыл да шы Габ де лих сан Сә хип ба ян улы бе лән 
ни ках ла ша. Кыз ның ри-
за лык ша һит ла ры бу лып 
Си ра җет дин белән Гый-
ма дет дин Гый ла җет дин 
ул ла ры нә сел там га сын 
са ла лар. Шәрә фет дин 
Хи са мет ди нов ның бер 
улын (41 яшь) Бе рен че бө-
тендөнья су гы шы на ала-
лар, 1917 ел да ки ле не (42) 
белән яши, 5,96 ди сә тинә 
җи ре, аты, сы е ры, 2 са ры-
гы һәм 2 кәҗә се бу ла.

Ни за мет дин Шәрә-
фет дин улы ның Фа кия Са дыйк кы зы белән ни ка хын нан улы Шәй хе нур 
(21.04.1905) туа. Шәй хе нур Ни за мет дин улы Шәрә фет ди нов Ва тан су гы шын-
да һә лак бу ла (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сы на языл ма ган).

Шәй сол тан Шәрә фет дин улы ба ла ла ры: Га лимәр дан (18.03.1915; ана сы 
Мәгъ сүмә Җәлә лет дин кы зы), Ша һимәр дан (09.12.1917; ана сы Мәү су фа Габ-
дул ла кы зы). Шәй сол тан Шәрә фет ди нов (39 яшь) 1917 ел да ха ты ны (35 яшь), 
ике улы һәм кы зы белән яши, бал та ос та сы, 0,72 дисә тинә җи ре, 2 са ры гы һәм 
кәҗә се бу ла.

Мөхәммә ди ша Шәрә фет дин улы 1907 ел ның 25 ок тяб рендә Яңа Ка тай ның 
Миң легәрәй Мөхәммәт ша улы ның кы зы Шәм се нур (17 яшь) белән ни ках ла-
ша. Мөхәммә ди ша ның баш ка ни ках тан ба ла ла ры: Әмир җан (19.06.1911; ана сы 
Би бишәм сия Габ дел ха ликъ кы зы), Миң ле фа кия (24.03.1914–1914, кы за мык-
тан ва фат), Миң ле га лимә ба ну (19.05.1916), Миң ле гайсә (08.05.1925; ана сы 
Мөнәздә Гай не лих сан кы зы). Мөхәммә ди ша ның икен че ха ты ны (Би бишәм-
си я) Ко рыч тан бу ла, 1916 ел ның 25 ию лендә «а ра ла рын да өлфәт вә мәхәббәт» 
юк лык тан ае ры лы ша лар. 1917 ел да Мөхәммә ди ша Шәрә фет ди нов (чы га нак та 
Мөхәммәт ша; 38 яшь), ха ты ны (18) белән яши, 0,55 дисә тинә җи ре һәм аты, 
са ры гы бу ла, утын ки сеп, так та ярып йө ри.

Галлә мет дин Шәрә фет дин улы ның кы зы Мәһ ди җи һан (21.07.1914; ана сы 
Би би җи һан Хөс нет дин кы зы) бил ге ле. Шәрә фет дин нең ул ла ры Мөхәммә-
ди ша белән Әхмә ди ша ның нә селлә ре кал ма ды, дип әйткән иде Хә мит абый. 
Шәрә фет дин ни ге зе Хә ми дул ла Гомә ров йор ты уры нын да бу ла.

Сираҗетдин белән Гыймадетдин Гыйла җетдин уллары нәсел 
тамгасын салганнар. 1889 ел



34

Юга ры да Мо на сыйп Ба я зи тов ның өлкән улы Хи са мет диннән киткән тар-
мак ка рал ды. Мо на сыйп ның икен че улы Фәх рет диннән нә сел не Шәм сет дин 
(1821–11.10.1892), Фәр хет дин (1832), Шәй хет дин (1847) дә вам итә.

Шәм сет дин Фәх рет дин улы ба ла ла ры: Хөс нет дин (1852; ана сы Хә дичә Габ-
делвә ли кы зы), Гай фул ла, Сәй фет дин (1869–1941), Гай фет дин (23.10.1876; ана-
сы Хә дичә).

Гай фул ла Шәм сет дин улын нан Мөхәммә ди бил ге ле. Мөхәммә ди Гай фул-
ла улы ба ла ла ры: Фә зилә (23.11.1900; ана сы Миң ле ба ну Ис ке Ка тай ның Габ-
дел ба сыйр кы зы), Габ дел кот дус (15.09.1903), Фә гыйлә (14.10.1906), Рә химә 
(1907–1909, шеш зәхмә теннән ва фат), Би бимәр зия (02.09.1908), игезәкләр 
Са фу ан белән На си ха (17.06.1910).

Сәй фет дин Шәм сет дин улы нә селдә ше Арс лан га ли Мөхәммәт га ли улы ның 
кы зы Сә гыйдә белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Әмир җан (06.07.1900–1902), Са-
бир җан (25.08.1903), Би би га зизә (27.01.1906–1909, кы за мык тан ва фат), Әмир-
җан (22.01.1909–1910), Миң лерә химә (17.02.1911–1914, кы за мык тан), Рә химә 
(08.06.1916), Га лим җан (15.06.1924) дөнь я га килә. Са бир җан Сәй фет ди нов 
(1903) 1941 ел ның 17 де каб рендә Ва тан су гы шы на китә, яз мы шы бил ге сез, 
ха ты ны Ха физә (1908), ба ла ла ры Әфудә (1928), Хаҗ га ли (1939), Әгъ зам (1941) 
бу ла. Ха физә җилбәзәк ха тын бу ла, ба ла ла рын ба ла лар йор ты на (дет дом га) 
тап шы ра. Шу ңа ка ра мас тан, ба ла ла ры иге лек ле бу ла, үз тор мыш ла ры белән 
яшәгәндә, ана ла ры на гел күчтәнәчләр-бүләкләр алып кайт ка лап тор ган нар.

Ва тан су гы шы ве те ра ны Га лим җан Сәй фет дин улы Шәм сет ди нов Фә ния 
Са лих кы зы (01.07.1930) белән га илә ко ра, ба ла ла ры Сә лимә (01.03. 1955), Зә-
лифә (05.06.1956), Әл ми ра (27.06.1961), Ил шат (01.10.1964) туа.

Гай фет дин Шәм сет дин улы ба ла ла ры: Фәх рет дин (22.02.1902; ана сы Шәм-
се руй Дәүләт ша кы зы), Гыйль ми җа мал (09.11.1904; ана сы Миң ле җа мал Сә-
лимгәрәй кы зы), Сәр ви җа мал (29.06.1907), Гыйль ми җи һан (18.03.1909), 
Могтә мет дин (02.01.1911; ана сы Миң ле җа мал Сә лимгәрәй улы), Сәр ви җа мал 
(27.09.1913), Миң лехә нифә (09.01.1916–1916, чәчәктән ва фат), Хи са мет дин 
(10.12.1917). Гай фет дин Шәм сет ди нов (42 яшь) 1917 ел да ха ты ны (35) һәм ике 
кы зы белән яши, итекләр тегә, 4,58 дисә тинә җи ре, аты һәм 3 кәҗә се бу ла. 
Гыйль ми җа мал Гай фет ди но ва һәм аның эне се Хи сай (Хи са мет дин) Ва тан су-
гы шы ал ды ел ла ры до ку мен тын да теркәлгән, бе рен че се нең ту ган елы ял гыш 
1903 дип языл ган.

Фәх рет дин Мо на сый пов ның икен че улы Фәр хет дин иде. Фәр хет дин Фәх-
рет дин улы ба ла ла ры: Габ дул ла (1856; ана сы Би би га зимә), Сәй фул ла, На-
сый бул ла, На си фул ла, Сә хип ка мал (01.10.1874; ана сы Га зимә), Фәт хет дин 
(1897–1903). Фәр хет дин кы зы Сә хип ка мал (18 яшь; вә ли вә ки ле –  Шәм сет дин 
Фәх рет дин улы) 1892 ел ның 24 ию нендә авыл да шы Фәр ра хет дин Гый ма дет дин 
улы (25 яшь; ата сы Гый ма дет дин Фәр хет дин улы) белән ни ках ла ша.

Габ дул ла Фәр хет дин улы (27 яшь) 1882 ел ның 2 но яб рендә Ба зы Ку ян-
ның Шә риф җа мал Хәй рул ла кы зы (20 яшь; икен че ни ках) белән га илә ко ра. 
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Габ дул ла ба ла ла ры: Шәм се ка мал (1883), Сә ми гул ла (23.02.1886), Шә ри фул-
ла (23.12.1888–1889), Гыйн дул ла (08.05.1890–1893), Шә ри фул ла (26.04.1893), 
Хәй ри ка мал (15.08.1895–1899, ютәл авы ру ын нан ва фат; ана сы Шә риф җа мал), 
Би би ка мал (09.04.1898–1900), Шәйәгъ зам (04.07.1903–1905, кы за мык тан), 
Миң ле ра зия (20.01.1906; ана сы Әбә дия Ри ян кы зы), Мәр зия (1906–1910), 
Миң ле фа зилә (12.06.1908–1909, кы за мык тан), Ша һи нур (26.05.1910), Миң-
леәгъ зам (08.03.1913), Мир га бит җан (25.06.1915–1916; ана сы Шә ри җа мал Габ-
дул ла кы зы), Га лим җан (09.12.1917; ана сы Әбә дия Ри ян кы зы). Габ дул ла кы зы 
Шәм се ка мал (18 яшь) 1902 ел ның 29 фев ра лендә авыл да шы Мөхәммәт ха рис 
Иб не ха җип улы (27 яшь; икен че ни ках) белән ни ках ла ша. Кыз ның ри за лык 
ша һит ла ры На си фул ла Фәр хет дин улы белән Сә ми гул ла Габ дул ла улы бу ла.

Фәх рет дин Мо на сый пов ның өчен че улы Шәй хет дин дә нә сел кал ды ра. 
Шәй хет дин Фәх рет дин улы ба ла ла ры: Ма һи җа мал (1876), Гөл җи һан (1879), 
Фәр хи җи һан (05.10.1880), Каш ша фет дин (15.03.1884), Ши һа бет дин (18.03.1887), 
Фә хер җи һан (09.10.1890; ана сы Сә хип җа мал), Мәд хи җи һан (14.11.1893). Шәй-
хет дин кы зы Ма һи җа мал (18 яшь) 1895 ел ның 27 гыйн ва рын да Ко рыч ның 
Фәр ра хет дин Гай нет дин улы (28 яшь; икен че ни ках) белән ни ках ла ша. Икен че 
кы зы Гөл җи һан (18 яшь) 1897 ел ның 22 но яб рендә нә селдә ше Ахун җан мөә зин 
Шәймөхәммәт улы на (25 яшь; икен че ни ках) ки яүгә чы га. Кыз ның ри за лык 
ша һит ла ры нә селдәшлә ре Габ дул ла Фәх рет дин улы белән Гый ма дет дин Гый ла-
җет дин улы бу ла. Өчен че кы зы Фәр хи җи һан (18 яшь) 1900 ел ның 25 но яб рендә 
Ба ек ның Габ дел га ни Мөхәммәтвә ли улы (35 яшь) белән ка вы ша. Кыз ның ри-
за лык ша һит ла ры нә селдәшлә ре Сәй фул ла белән Габ дул ла Фәр хет дин ул ла ры 
бу ла. Дүр тен че кы зы Фә хер җи һан (18 яшь) 1910 ел ның де каб рендә Ба ек ның 
Ха җиәхмәт Ну риәхмәт улы (35 яшь, икен че ни ках; ата сы Ну риәхмәт Шәяхмәт 
улы) белән га илә ко ра.

Каш ша фет дин Ва тан су гы шы ал ды ел ла ры кенәгә сендә «Кәш би Шәй хет-
ди нов» дип теркәлгән, ха ты ны Кә шифә (1892), ул ла ры Шә ри фул ла (1926), 
Си ба га тул ла (1938) бу ла. Алар шул чор да ук авыл дан чы гып китәләр, шу ңа 
яз мыш ла рын бер ни чек тә ачык лап бул мый.

Ал га та ба сүз Сә лим нең ке че улы Иль яс тан (1765–1806) киткән тар мак ту-
рын да. Иль яс ның өлкән улы Мөхәммәткә рим (1801) бу ла. Мөхәммәткә рим 
Иль яс улы ба ла ла ры: Мөхәммәдь яр (1827–03.09.1899; ютәл авы ру ын нан ва-
фат), Мөхәммәтгәрәй (1833–02.10.1892, хо ле ра зәхмә теннән), Мөхәммәтшә-
риф (1834–04.09.1881), Ша һимөхәммәт (Шәймөхәммәт; 1844), Ша һиәхмәт 
(Шәяхмәт, 1853–03.05.1914), Миң ле җа мал (1858), Хуп җа мал (1859), Шәм се-
җа мал (1864–1889). Мөхәммәткә рим кы зы Миң ле җа мал (18 яшь; вә ли вә ки-
ле –  абый сы Шәймөхәммәт) 1877 ел ның 20 гыйн ва рын да Ба лык лы ның Арс лан 
Мор та за улы (20 яшь; ата сы Мор та за Әсә дул ла улы) белән ка вы ша. Икен че кы-
зы Хуп җа мал (22 яшь) 1881 ел да Яңа Ка тай ның Мул ла ян Үмер бай улы (25 яшь) 
белән ни ках ла ша. Кыз ның вә ли вә ки ле –  абый сы Шәяхмәт Мөхәммәткә рим 
улы, егет не ке ага сы Мөхәммәт җан Үмер бай улы бу ла. Кыз ягын нан ри за лык 
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ша һит ла ры бу лып Мөхәммәдь яр белән Шәймөхәммәт Мөхәммәткә рим ул-
ла ры теркәлгән.

Мөхәммәдь яр Мөхәммәткә рим улы ба ла ла ры: Әү ди яр (1855–24.11.1893, 
ютәл зәхмә теннән), Шәм се нур (1871), Фа тый ма (1874). Мөхәммәдь яр кы зы 
Шәм се нур (18 яшь) 1889 ел ның 6 фев ра лендә Минзәлә өя зе Елан авы лы ның 
Габ делхә лим Габ дел га ни улы (32 яшь; икен че ни ках) белән ни ках ла ша. Икен че 
кы зы Фа тый ма (18 яшь) 1892 ел ның 19 ок тяб рендә нә селдә ше Каш ша фет дин 
Шәй хет дин улы (35 яшь; икен че ни ках) белән га илә ко ра.

Әү ди яр Мөхәммәдь яр улы ба ла ла ры: Ра ма зан (20.09.1882), Мөхәммәтвә ли 
(17.10.1884), Әхмәтвә ли (09.07.1887–1890), Әхмәтгәрәй (12.11.1890; ана сы Гыйз-
зе ни са Мөхәммәт җан кы зы), Га лимәр дан (06.03.1894–1894; ана сы Гөл җи һан 
Мөхәммәтвә ли кы зы).

Мөхәммәткә рим Иль я сов ның икен че улы Мөхәммәтгәрәй иде. Мөхәм-
мәтгәрәй Мөхәммәткә рим улы ба ла ла ры: Гыйль ми ка мал (1866), Сол тангәрәй 
(мет рикәдә Мөхәммәт сол тан дип язы ла; 1867), Гай ни ка мал (1871), Би би ка мал 
(10.10.1878; ана сы Гай ни җа мал), Сә лимгәрәй (1879–20.09.1908), Әхмәтгәрәй 
(13.12.1883), Шәм се җи һан (16.10.1888; ана сы Гай ни җа мал), Шәм се җи һан (1891). 
Мөхәммәтгәрәй кы зы Гай ни ка мал (18 яшь) 1889 ел ның 11 сен тяб рендә ерак 
нә селдә ше Ис ра фил Риз ван улы (30 яшь; икен че ни ках) белән ни ках ла ша. 
Икен че кы зы Гыйль ми ка мал (25 яшь; икен че ни ках) 1892 ел ның 8 мар тын да 
Ку ян ның Ба тыр ша Әделгәрәй улы (24 яшь; ата сы Әделгәрәй Миң легәрәй улы) 
белән ка вы ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Сол тангәрәй белән Сә лимгәрәй 
Мөхәммәтгәрәй ул ла ры бу ла. Төп чек кы зы Шәм се җи һан (17 яшь) 1908 ел ның 
29 ап ре лендә Ба лык лы мишә ре Миң легәрәй Мор та за улы белән га илә ко ра. 
Кыз ның вә ли вә ки ле –  ага сы Әхмәтгәрәй Мөхәммәтгәрәй улы, ри за лык ша-
һит ла ры Шәвә ли Габ дерә фикъ улы белән Сол тангәрәй Әхмәтгәрәй улы бу ла.

Мөхәммәт сол тан Мөхәммәтгәрәй улы ба ла ла ры: Дәүләтгәрәй (03.08.1900; 
ана сы Гыйз зе ни са Ко рыч ның Нурәхмәт кы зы), Ки фая (03.09.1903), Гөл җи һан 
(11.12.1907), Дәүләтгәрәй (16.09.1909–1912; ана сы Гыйль ми җи һан Мөхәммәт-
ша кир кы зы), Би би җи һан (19.08.1911), Мул ла га ли (14.02.1917; ана сы Гыйль ми-
җи һан Мөхәммәт ша кир кы зы). Сол тангәрәй Мөхәммәтгәр әев (50 яшь) 1917 
ел да ха ты ны (35 яшь), яңа ту ган улы һәм өч кы зы белән яши, 5,25 дисә тинә 
җи ре, аты, сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла.

Әхмәтгәрәй Мөхәммәтгәрәй улы (23 яшь) 1905 ел ның 3 де каб рендә нә-
селдә ше Әхмәт га ли Габ дерә фикъ улы ның кы зы Шәм се җи һан (18 яшь) белән 
ни ках ла ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры –  Шәвә ли Габ дерә фикъ улы белән 
Әхмәтнә би Әхмәт га ли улы, егет не ке Шәй хет дин Фәх рет дин улы белән 
Сол тангәрәй Мөхәммәтгәрәй улы бу ла. Әхмәтгәрәй ба ла ла ры: Сәрмә дия 
(12.06.1906), Мир заәхмәт (08.11.1908–1916; ана сы Шәм се җи һан Әхмәт га ли 
кы зы), Бә һия (08.04.1911), Зөләй ха (10.04.1917). Әхмәтгәрәй Мөхәммәтгәр әев 
1917 ел да ике кы зы һәм ха ты ны (30 яшь) белән яши, 5,41 дисә тинә җи ре, 2 
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аты, сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла. Иген че лектән тыш, итекләр тегү белән 
шө гыльләнә.

Мөхәммәткә рим Иль я сов ның өчен че улы Мөхәммәтшә риф иде. Мөхәм-
мәтшә риф Мөхәммәткә рим улы ба ла ла ры: Хәм де ни са (22.12.1881), Әбү та лип 
(02.09.1876–09.02.1912). Әбү та лип Мөхәммәтшә риф улы ба ла ла ры: Би бимә-
ликә (19.03.1901), Сәфәр га ли (03.05.1904), Би бимә динә (28.09.1906; ана сы 
Шәм се камәр Габ дел ка дыйр кы зы), Би би са ра (1909–1914, кы за мык тан ва фат), 
Миң ле са би ра (03.04.1910).

Мөхәммәткә рим Иль я сов ның дүр тен че улы Шәймөхәммәт Мөхәммәткә-
ри мов өч дистә ел (1873–1904 ел лар да) Ис ке Ка тай мә че тендә мөә зин бу лып 
хезмәт итә. Нә селдә шем Ли лия Са дый ко ва мәгълү ма ты бу ен ча, ха ты ны Кә-
рам ни са белән ба ла лар га дин са бак ла ры да бирә. Шәймөхәммәт Минзәлә 
өя зе нең Әмәкәй авы лын да (хә зер ге ва кыт та Мөс лим ра йо ны на керә) Габ дул ла 
хәзрәттә укы ган, 1873 ел ның 8 мар тын да мөә зин леккә указ ал ган. 1917 ел да әле 
ул исән, аңа 75 яшь бу ла, өч улы һәм ике кы зы белән яши.

Шәймөхәммәт Мөхәммәткә ри мов ба ла ла ры:  Ахун җан (1872), Шәрәф ни-
са (09.04.1875; ана сы Кә рам ни са), Су фи җан (Су фи ян; 02.06.1878), Мир за җан 
(Мир за ян; 15.11.1880), Шәй хе рам (03.03.1883), Ка фия (09.06.1886–1886), Ша-
кир җан (22.09.1888; ана сы Кә рам ни са), Шәкүр җан (1890; яшен су га).

Шәймөхәммәт нең олы улы Ахун җан 1895 ел ның 10 но яб рендә Яңа Ка-
тай ның Шәй хет дин Мөхәммәткә рим улы Га ли ев кы зы Мәһ ди ва фа (18 яшь) 
белән ни ках ла ша. Ки яү нең ри за лык ша һит ла ры Мөхәммәдь яр белән Шәяхмәт 
Мөхәммәткә рим ул ла ры бу ла. Ахун җан ның (25 яшь) икен че ни ка хы 1897 ел-
ның 22 но яб рендә нә селдә ше Шәй хет дин Фәх рет дин улы ның кы зы Гөл җи һан 
(18 яшь) белән бу ла. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры нә селдәшлә ре Габ дул ла 
Фәх рет дин улы белән Гый ма дет дин Гый ла җет дин улы бу ла. Бу ни ках тан Ахун-
җан Шәймөхәммәт улы ба ла ла ры: Дөр рия (25.10.1898), Су фиәхмәт (25.05.1901), 
Һи дая (07.10.1903), Га тия (22.05.1906–1909, кы за мык тан ва фат), Су фиәхмәт 
(14.01.1909–1909, кы за мык тан), Га ти я тул ла (16.10.1910–1911). Һи да я ның Ко-
рыч та яшәү че ике кы зы бар, дип хәбәр ит те Л. Са  ды йко ва.

Шәймөхәммәт нең икен че улы Са фи ян (Су фи җан) Шәймөхәммәт улы 
(25 яшь) 1904 ел ның 3 гыйн ва рын да авыл да шы Мөхәммәт са дыйк Са фиул-
ла улы ның кы зы Би бизәйнәп (20 яшь) белән ни ках ла ша. Кыз ның ри за-
лык ша һит ла ры Мөхәммәт ха физ Мөхәммәт на сыйп улы белән абый сы 
Мөхәммәтхә ниф бу ла. Әле ге ни ках тан Га фур җан (14.10.1906–04.10.1908), 
Шәех бос там (15.02.1909), Га фур җан (11.11.1911–1912) туа. Са фи ян ны Бе рен-
че бө тендөнья су гы шы на ала лар, йор тын да ха ты ны (30 яшь), улы һәм кы зы 
ка ла. Бас тан Са фи я нов 1941 ел ның 16 де каб рен да Ва тан су гы шы на китә, 
28 нче ка ва ле рия ди ви зи я се нең 132 нче пол кын да хезмәт итә, 1942 ел ның 
8 мар тын да Ук ра и на ның Харь ков өлкә се Ли гов ка авы лы янын да гы су гыш-
та һә лак бу ла (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сы на языл ма ган), ха ты ны 
Гөл бос тан (1912) ка ла.
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Мир за ян Шәймөхәммәт улы ның Фәр хе нур Габ дул ла кы зы белән ни ка хын-
нан Мир ка сыйм (10.1.1908), Ки фая (09.09.1912), На җия (1914) туа. Мир ка сыйм 
Мир за ян улы Кә ри мов (10.10.1908–1989) –  Ва тан су гы шы ве те ра ны. Мир-
ка сыйм нан нә сел не Мир га зы ян дә вам итә. Нә селдә шем Ли лия Са дый ко ва 
әби се На җия Мир за ян кы зы Кә ри мо ва ның порт ре тын ясат ка нын шат ла нып 
хәбәр ит те.

Шәймөхәммәт Мөхәммәткә ри мов ның дүр тен че улы Шәй хе рам иде. Шәй-
хе рам Шәймөхәммәт улы (27 яшь) 1911 ел ның гыйн ва рын да Яңа Ка тай ның 
Габ дел ва хит Габ дел җаб бар улы Габ дел гаф фа ров кы зы Мәм ду ха (17 яшь) белән 
ни ках ла ша, ба ла ла ры Шәех задә (02.01.1912–1912), Са фия (1913–1916, чәчәктән 
ва фат), Шәех задә (12.01.1916, чәчәктән) туа. Шәй хе рам Шәймөхәммә тов ны (35 
яшь) Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, йор тын да ха ты ны (24) ка ла, 1917 
ел да 0,55 дисә тинә җи ре, сы е ры, 2 са ры гы һәм кәҗә се бу ла. Бу су гыш тан Шәй-
хе рам исән кай та, со вет чо рын да ба ла ла ры Тайбә (12.06.1925), Рәйсә (1927), 
Ри за (1937) дөнь я га килә. Улы Ри за ту гач Шәй хе рам Кә ри мов күп тор мый, 
мәрхүм бу ла, су гыш чо рын да бө тен авыр лык Мәм ду ха җилкә сенә төшә. Сүз 
уңа ен нан әй тик, Мәм ду ха ның эне се Гап сат тар дан За ку ан Ва хи тов (1920–1980) 
дөнь я га килгән. Ул су гыш та ке че сер жант, раз вед чик бу ла, «Кы зыл Йол дыз» 
ор де ны (10.11.1944), «Ба тыр лык өчен» (26.08.1944), «Ле нинг рад обо ро на сы 
өчен» (12.1942) ме дальлә ре белән бүләкләнә.

Мөхәммәткә рим Иль я сов ның төп чек улы Шәяхмәттән дә нә сел дә вам 
итә. Шәяхмәт Мөхәммәткә рим улы ба ла ла ры: Шәех за ман (1878), Хәм де са фа 
(19.12.1881), Шәехәхмәт (02.10.1884), Миң левә ди га (11.10.1887; ана сы Сәр ви-
җи һан), Миң лехәм де са фа (06.04.1890), Ха җиәхмәт (05.10.1892–1893), Вә ди га 
(26.12.1895; ана сы Сәр ви са фа Ба ек авы лы ның Га лиул ла кы зы), Би бимәрь ям 
(03.07.1900).

Шәех за ман Шәяхмәт улы хәл ле (13,12 дисә тинә җи ре) бу ла, Бе рен че бө-
тендөнья су гы шын да кат на ша, исән кай та, ә менә аның ул ла ры Хәер за ман 
(03.01.1912; ана сы Мәр зия Мөхәммәтгәрәй кы зы) һәм Кән зелмә ган (1915) Кә-
ри мов лар Бөек Ва тан су гы шын да һә лак бу ла лар. Ва тан су гы шы ал дын нан 
Шәех за ман Кә ри мов исән бул мый, до ку мент та ха ты ны Мәр зия Кә ри мо ва 
(1885 ел да ту ган), аның ба ла ла ры Миң ленә җибә (19.03.1925), Әкрәм (1927) һәм 
Әгъләм (1933) теркәлә. Бо лар ның ху җа лы гы Хәйдәр Әхмә тов өе уры нын да 
бу ла. Миң ленә җибә авыл да шы Ак ма лет дин Сай ра нов ка ки яүгә чы га. Әкрәм 
белән Әгъләм читкә чы гып китәләр, «Ар лан нефть»тә нефть че бу лып эш лиләр.

Юл даш нә се ле ке шелә ре, баш ка нә селләр ке бек, бер-бер се нең ки леп чы гы-
шын, та мыр ла рын ях шы белгәннәр, үза ра ара ла шып-хәбәрлә шеп яшәгәннәр. 
Мо ның шу лай бу луы мет рикә кенәгәлә рендә ае ру ча ча гы ла. Менә бер факт. 
1883 ел ның 14 но яб рендә икен че бу ын ба бам Габ делкә рим нең кы зы Рузә тел-
ка мал (20 яшь) авыл да шы Фәр ра хет дин Шәй хет дин улы (23 яшь) белән ни-
ках ла ша. Кыз ның вә ли вә ки ле дип мөә зин Шәймөхәммәт Мөхәммәткә рим 
улы, ан нан соң гы на ата сы ның исе ме (Габ делкә рим Габ делхә ким улы) язы ла. 
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Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Җи һан ша Габ дел ла тыйф улы (Аза мат нә се ле) 
белән нә селдә ше Габ дел ба ян Габ дел галләм улы бу ла.

Мөә зин Шәймөхәммәт Мөхәммәткә рим улы белән икен че бу ын ба бам 
Габ делкә рим Габ делхә ким улы ның 17 га сыр да дөнь я га килгән ур так ба ба сы –  
Юл даш. Юл даш тан соң ике га сыр ча ма сы ва кыт үтүгә ка ра мас тан, аның нә-
се лен дә вам итү челәр кай бер йо ла лар ны бергә үтәп, бер-бер се нең шат лы гын 
ур так ла шып яшәгәннәр.

Ба ба ла ры быз дан без нең бу ын өчен нин ди гүзәл үрнәк! Ба ба ла ры быз ру хын 
шат лан ды рып, без дә бер-бе ре без нең нә селдәш ле ге без не бе леп-аң лап, алар 
ке бек йо ла лар ны бергә үти ал ма сак та, ара ла шып-хәбәрлә шеп яшәсәк иде.

Юл даш ба ба быз ның төп чек улы Сөяр гол (1721–1812) иде. 1795 ел гы до-
ку мент мәгълү ма ты на ка ра ган да, аның бе рен че ха ты ны Йө зек (1731–1791) –  
Стәр ле та мак (Бө гелмә ок ру гы), икен че се Кот лы бикә (1755) Әгер (Бө гелмә 
ок ру гы) авы лын нан бу ла. Бу авыл лар хә зер ге ва кыт та Аз на кай ра йо ны на керә.

Сөяр гол ның нә се лен ул ла ры Габ дел ва хит (1770–1856) белән Габ делвә ли 
(1793) дә вам итә. Сөяр гол кыз ла ры: Хә бибә (1789 ел да Бәләбәй ок ру гы Кәк-
ре баш авы лы «баш корт »ы на ки яүгә чы га), Га ширә (1791 ел да шул ук ок руг ның 
Үрмәт авы лы «типтәр »енә ки яүгә чы га), Мәү лет бикә (1790).

Габ дел ва хит ның ха ты ны Сә хип җа мал Яркәй кы зы (1775) –  Минзәлә ок-
ру гы Әмәкәй авы лы «баш корт »ы кы зы, алар ның ул ла ры Габ дел та һир (1790) 
Габ дел ка һир (1797), Габ дел хан нан (1801), Габ делмән нан (1810), Шәй хет дин 
(1714), Могтә мет дин (1827–30.11.1877) бу ла.

Габ дел та һир Габ дел ва хи тов ның бе рен че ха ты нын нан ул ла ры: Габ дел ха ликъ 
(1822–21.10.1892; ютәл зәхмә теннән ва фат), Габ дерә фикъ (1824–02.02.1902), 
Габ дел за һир (1842–15.04.1877). 1859 ел да ха ты ны Шә рифә Ба я зит кы зы (1802) 
бу ла. Габ дел та һир ның бу өч улын нан нә сел шак тый тар мак ла на, Ис ке Ка тай да 
дистәдән ар тык га илә бар лык ка килә.

Габ дел ха ликъ Габ дел та һир улы ба ла ла ры: Гыйль ме ни са (1845; бе рен че ха-
ты нын нан), Габ дел ка дыйр (1851), Габ дел ба сыйр (1853), Мөхәммәтвә ли (мет-
рикәдә Әхмәтвә ли, 1856; ба ры сы да икен че ха ты ны Шәм се җи һан Иб не ха җип 
кы зын нан ту ган нар), Әхмәтгәрәй (1868–1893), Гыйль ми җи һан (1869), Фә хер-
җи һан. Габ дел ха ликъ кы зы Гыйль ми җи һан 1887 ел да Әмәкәй нең Юныс Иль-
яс улы (22 яшь) белән ни ках ла ша. Икен че кы зы Фә хер җи һан Яңа Ка тай ның 
Мул ла ян Дәүләт гир улы Аза ма тов белән ка вы ша.

Габ дел ка дыйр Габ дел ха ликъ улы ба ла ла ры: Сә лимгәрәй (10.09.1874; ана сы 
Мәм ду ха), Хәйдәр га ли (15.12.1883), Мөхәммәтхәләф (1884–1909), Мир га ли 
(07.01.1887), Миң ле ша кир җан (15.06.1889), Мөкәррәмә (25.10.1892–1897; ана-
сы Мәм ду ха мул ла Габ дел га ни кы зы), Сәет га ли (23.12.1906; ана сы Ма һи җи-
һан Йо сыф кы зы), Миң лемәр губә (14.04.1910). Ха ты ны ва фат бул гач, Габ дел-
ка дыйр Габ дел ха ликъ улы 1905 ел ның 21 де каб рендә Яңа Ка тай ның Йо сыф 
Фәй зул ла улы ның ирдән ае рыл ган кы зы Нур җи һан (1870) белән га илә ко ра. 
Габ дел ка дыйр Габ дел ха ли ков ның (67 яшь) улын (28) Бе рен че бө тендөнья су-
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гы шы на ала лар, 1917 ел да ул ха ты ны (50) һәм өч улы белән яши, 7,06 дисә тинә 
җи ре, аты, 3 сы е ры, 8 са ры гы бу ла. Ике улы белән так та яру ны кә сеп иткән.

Сә лимгәрәй Габ дел ка дыйр улы ба ла ла ры: На сый ха (13.01.1907), Гыйль ме-
ба нуа (13.04.1910–1911), Миң лемөкәррәмә (29.06.1912), Сәетгәрәй (28.02.1916; 
ана сы Шәм се ба нуа Фәт та хет дин кы зы). Сә лимгәрәй Ка дый ров ны Бе рен че 
бө тендөнья су гы шы на ала лар, йор тын да ха ты ны (40 яшь), өч улы һәм ике кы зы 
ка ла, 1917 ел да 2,12 дисә тинә җи ре, аты, сы е ры һәм 2 са ры гы бу ла.

Хәйдәр га ли Габ дел ка дыйр улы 1912 ел ның 11 ок тяб рендә Яңа Ка тай ның 
Хәс би ет дин Хөс нет дин улы ның кы зы Хәм ди җи һан (17 яшь; Аза мат нә се-
леннән) белән ни ках ла ша, кыз ла ры Мөнәвәрә (22.10.1914) туа. Хәйдәр га ли нең 
бе рен че ха ты ны Ка мыш лы ның Миң ле са фа Ни за мет дин кы зы бу ла, 1911 ел ның 
23 но яб рендә «а ра ла рын да өлфәт вә мәхәббәт» бул ма ган лык тан ае ры лы ша лар. 
Хәйдәр Ка дый ров ны Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, йор тын да ха ты ны 
(25 яшь) ка ла, аты бу ла.

Мир га ли Ка дый ров Ва тан су гы шы ал дын нан ха ты ны Га лия Габ дел ха ликъ 
кы зы (1892), ба ла ла ры Миң ле са ния (27.08.1924), Мәрь ям (1928), Ра ма зан (1941) 
белән яши. Аның эне се Ша кир җан Ка дый ров Ва тан су гы шын да һә лак бу ла, 
ба ла ла ры Миң ле за кирә (19.02.1925), За кир җан (1927), Фә ния (1935) ка ла.

Габ дел ба сыйр Габ дел ха ликъ улы ба ла ла ры: Габ дел ма лик (01.08.1884), 
Мөхәммәт са бир (24.12.1888–1889), Са бит (16.07.1890–20.04.1915), Мөхәммәт-
са лих (22.07.1893; ана сы Гөләндәм Ка май ның Га лиәкбәр кы зы), Габ дел га ли 
(16.08.1897), Фа изә (25.12.1902; Ко рыч ның Даут исем ле ке ше белән ни ках ла-
ша, Бу рят-Мон го ли ягә чы гып китәләр), Фа тый ма (23.03.1906, ана сы Шәм-
се җа мал Шәммәт кы зы; Ку ян ның Әхмәт хан Әхмәт җа нов ка ки яүгә чы га, ире 
Ир кут өлкә сеннән су гыш ка ки теп, хәбәр сез юга ла), Ха җиәхмәт (23.05.1909), 
Мул лаәхмәт (18.06.1912; ана сы Шәм се җа мал), Га лиәхмәт (1916). Габ дел ба сыйр 
кы зы Вәс фи җа мал (25 яшь; икен че ни ках) 1900 ел ның 20 но яб рендә Сеңрән-
нең Шәехмөхәммәт Габ дел ла тыйф улы (30 яшь; икен че ни ках) белән ка вы ша. 
Кыз ның вә ли вә ки ле –  ага сы Габ дел ла тыйф Габ дел ва фи улы, ри за лык ша һит-
ла ры Габ делмә җит белән Габ дел ва хит Габ дел ва фи ул ла ры бу ла. Габ дел ба сыйр 
Габ дел ха ли ков ның (64 яшь) олы улын (24) Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала-
лар, 1917 ел да ха ты ны (40), дүрт улы һәм ике кы зы белән яши, 6,98 дисә тинә 
җи ре, 2 аты, сы е ры, 2 са ры гы бу ла.

Габ дел ма лик Габ дел ба сыйр улы 1911 ел ның гыйн ва рын да нә селдә ше Гыйр-
фан Риз ван улы ның кы зы Гай нелх әят (18 яшь) белән ни ках ла ша. Бе рен че бө-
тендөнья су гы шын да 316 нчы Хва лын пе хо та пол кын да хезмәт итә, һә лак бу ла.

Ха җиәхмәт Ха ли ков ны (1909–29.12.1991) 1942 ел ның 19 гыйн ва рын да хәр-
би хезмәткә ча кы ра лар, ике авыл да шы (бер се Хәйдә рет дин Нур га ли ев) белән 
Чилә бе трак тор за во дын да танк лар җи теш терәләр, авыл га 1949 ел да гы на кай-
та. Ха ты ны Ко рыч ның Вә җи ха Хә бир кы зы Хә ки мо ва (07.11.1917–1972), ба ла-
ла ры Вә силә (1939–2020), Риф кать (1941), Вә зирә (1950) бу ла. Бу һәм кай бер 
баш ка мәгълү мат ны 7 ап рельдә Вә силә Ха җиәхмәт кы зы әйт те.
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Га лиәхмәт Ба сый ров (1915–1950) –  
Ва тан су гы шы ве те ра ны, Ис ке Ка тай-
ның На җия Әхмәт хан кы зы (1918–
1953) белән га илә ко ра, ба ла ла ры 
Рә симә (1940), Ра зит (09.08.1946; ха-
ты ны Ри на) дөнь я га килә.

Әхмәтвә ли Габ дел ха ликъ улы ба-
ла ла ры: Миң лекә римә (15.10.1887–
1888; ана сы Би би җа мал), Сол тан га ли 
(15.01.1890), Сол тангәрәй (12.03.1892), 
Мул ла га ли (15.10.1894–1903; ана сы 
Би би фа тый ма Ко рыч ның Сә хаут дин 
кы зы), Ба тыргәрәй (28.06.1897–1902), Дәүләтгәрәй (13.03.1900–1903), Рә кыя 
(03.11.1905), Әхмәтгәрәй (26.10.1907; ана сы Гөл чирә За һи дул ла кы зы), Миң ле-
һи дая (09.04.1910–1910), Хаҗ га ли (04.10.1911–1912), Миң леһә дия (09.09.1913), 
Миң ле ки фая (10.02.1916). Әхмәтвә ли (30 яшь; өчен че ни ках) авыл да шы За-
һи дул ла Шә ри фул ла улы ның кы зы Гөл чирә (18 яшь) белән 1903 ел ның 5 мар-
тын да ни ках ла ша. Әхмәтвә ли Ха ли ков ның улын (24 яшь) Бе рен че бө тендөнья 
су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (35 яшь) һәм өч кы зы белән яши, 4,26 
дисә тинә җи ре, аты, сы е ры һәм кәҗә се бу ла. Ва тан су гы шы баш лан ган да Гөл-
чирә Ха ли ко ва (1888) кы зы Фәйрүзә (1922; трак тор да эш ли) белән яши.

Юга ры да без нә сел не Габ дел ха ликъ як лап ка ра дык. Габ дел та һир ның икен че 
улы Габ дерә фикъ тан да нә сел шак тый тар мак ла на.

Габ дерә фикъ Габ дел та һир улы ба ла ла ры: Әхмәт га ли (1854; ана сы Шәһәр ба-
ну Төхфә тул ла кы зы), Мөхәммәт га лим (1858), Шәвә ли (1862), Фәр визә (1869). 
Габ дерә фикъ кы зы Фәр визә (18 яшь) 1887 ел ның 23 фев ра лендә авыл да шы 
Әхмәт ла тыйф мул ла Мөхәммәтнә би улы (24 яшь; Та быш нә се ле) белән ка-
вы ша.

Әхмәт га ли Габ дерә фикъ улы ба ла ла ры: Мөхәммәт га ли (16.08.1877–1888), 
Би би са ния (1880), Әхмәтнә би (20.04.1882), Би бишәм сия (25.08.1884–1888), 
Шәм се җи һан (05.05.1887), Ис лам га ли (30.07.1889), Миң ле җи һан (13.02.1894–
1916; ана сы Ка фи я). Әхмәт га ли кы зы Би би са ния 1898 ел ның ок тяб рендә Ко-
рыч ның Мөхәммәтхәсән Мос та фа улы (25 яшь) белән ни ках ла ша. Икен че 
кы зы Шәм се җи һан 1905 ел ның 3 де каб рендә нә селдә ше Әхмәтгәрәй Мөхәм-
мәтгәрәй улы (23 яшь) белән ка вы ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры нә селдә ше 
Шәвә ли Габ дерә фикъ улы белән абый сы Әхмәтнә би Әхмәт га ли улы, егет нең 
вә ли вә ки ле –  Шәймөхәммәт Мөхәммәткә рим улы, ри за лык ша һит ла ры Шәй-
хет дин Фәх рет дин улы белән Сол тангәрәй Мөхәммәтгәрәй улы бу ла. Мет-
рикәдә ике як ның да нә сел там га ла ры тәңгәл килә, бер нә сел ке шелә ре бу лу ын 
күрсәтә. Әхмәт га ли Габ дерә фи ков ның бер улын (25 яшь) Бе рен че бө тендөнья 
су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (69), олы улы (29), кы зы һәм ки ле не белән 
яши, 12,09 дисә тинә җи ре, 2 аты, 2 сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла.

Разит һәм Рина Басыйровлар
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Әхмәтнә би Әхмәт га ли улы ба ла ла ры: Тәз кирә (16.09.1914), Миң ле җи һан 
(28.05.1917; ана сы Миң ле җа мал Шәрә фет дин кы зы), Мөсәвәрә (27.08.1925; 
ана сы Мөнәвәрә Мөхәммәт за кир кы зы). Миң ле җи һан 1969 ел ның 26 ию нендә 
загстан туу ту рын да бе лешмә ала. Шу шы Әхмәтнә би нең улы Мөхәррәм (1923) 
бул са кирәк, 1942 ел ның 15 ок тяб рендә су гыш ка китә.

Ис лам га ли Әхмәт га ли улы (26 яшь; ата сы Әхмәт-
га ли Габ дерә фикъ улы) 1916 ел ның 30 но яб рендә 
авыл да шы Мөхәммәт са дыйк Са фиул ла улы ның кы-
зы Би бирә шидә (19 яшь) белән ни ках ла ша. Кыз ның 
ри за лык ша һит ла ры Мөхәммәт ха физ Мөхәммәт на-
сыйп улы белән Әхмәт за риф Фаз лыәхмәт улы бу ла. 
Ис лам га ли ба ла ла ры: Мәрь ям (1921), Кәш бел га ян 
(1923), Мөхәммәт га ли (21.11.1925), Мул ла га ян һәм 
Хәйдәр (1928). Мәрь ям Яңа Ка тай ның Ру хыл ба ян 
Дәүлә тов ка ки яүгә чы га. Кәш бел га ян Ис лам га ли 
улы Әхмә тов су гыш та сер жант бу ла, «Дан» ор де ны 
(2 нче дәрәҗә) (01.03.1945) һәм «Ба тыр лык өчен» ме-
да ле (27.09.1944) белән бүләкләнә, су гыш ин ва ли ды. 
Кәш бел га ян белән Әрҗүдә Ба я зит кы зы ба ла ла ры: 
Ру за лин (1951), Ай рат (1952), Зә лифә (1955), Фә ридә 
(1957), Зи ли на (1962).

Шәвә ли Габ дерә фикъ улы ның Би би фа тый ма Әбүбә кер кы зы (Яңа Ка тай-
дан) белән ни ка хын нан Шәех га ли (22.01.1893–1895), Хә кимә (08.09.1895), 
Ша га ли (08.03.1897), Ху җа га ли (16.08.1901; ата сы ның исе ме ял гыш Ша га ли 
Габ дерә фикъ улы дип күрсә телгән), Хаҗ га ли (03.09.1906) туа. Шәвә ли Габ-
дерә фи ков (55 яшь) 1917 ел да ха ты ны (45 яшь) һәм өч улы белән яши, 8,35 ди-
сә тинә җи ре, 2 аты, 3 сы е ры, 7 са ры гы бу ла. Ша га ли Шәвә ли ев нең го ме ре 
Ва тан су гы шын да 1943 ел ның 28 ав гус тын да өзелә, нә се лен ул ла ры Мөх лис 
(1927) белән Ясир (1929–2001), Нә кыя дә вам итә. Ясир Ша га ли улы Шәвә ли ев 
Яңа Ка тай ның Әбүнә гыйм Ярул лин кы зы Ма һизүрә белән га илә ко ра, ба ла-
ла ры Дилә вир (1956–20.05.2019), Сөгъдә (1957), Мөсә вир (1959), Кла ра (1966), 
Ра дик (1971) туа. Хаҗ га ли Шәвә ли ев 1941 ел ның 14 ию лендә Ва тан су гы шы на 
китә һәм 1943 ел ның 13 но яб рендә һә лак бу ла, ха ты ны Га лимә (1915), ба ла ла ры 
Рәй ханә (1937), Фә гыйль (1938), Мө гал лимә (1940) ка ла. Хаҗ га ли Шәвә ли ев 
Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сы на языл ган, аның абый сы Ша га ли һәм Ша га ли-
нең улы ке че сер жант Мөх лис Шәвә ли евләр –  юк.

Габ дел та һир Габ дел ва хи тов ның төп чек улы Габ дел за һир (1842) иде. Габ-
дел за һир Габ дел та һир улы ба ла ла ры: Мәгъфүрә (1862), Габ делҗә лил (1873). 
Габ дел за һир кы зы Мәгъфүрә (18 яшь) 1881 ел ның 7 де каб рендә Ка мыш лы-
та мак ның Нәҗ мет дин Шәрә фет дин улы (23 яшь; ата сы Шәрә фет дин Миф-
та хет дин улы) белән ни ках ла ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры нә селдәшлә ре 
Габ дел ка дыйр Габ дел ха ликъ улы белән Әхмәт га ли Габ дерә фикъ улы бу ла.

Сугыш ветераны Кәшбел га-
ян Исламгали улы Әхмәтов



43

Габ делҗә лил Габ дел за һир улы ба ла ла ры: Шәм се ни са (16.09.1897), Сә вия 
(13.07.1900; ана сы Шәм се ва фа Ис ке Ка тай ның Габ дел галләм кы зы), Гыйль-
ме ни са (13.08.1902; ана сы Шәм се ва фа Галлә мет дин кы зы), Сә вия (1906), 
Миң лефәү зия (29.03.1909), Кор бан га ли (23.11.1911–1914, кы за мык тан ва фат), 
Мөхәммәт ка мал (25.08.1915). Габ делҗә лил Габ дел за һи ров 1917 ел да ха ты ны 
(43 яшь), улы һәм өч кы зы белән яши, 8,33 дисә тинә җи ре, 2 аты, 2 сы е ры һәм 
баш ка мал ла ры бу ла.

Юга ры да Габ дел ва хит Сөяр го лов ның өлкән улы Габ дел та һир дан киткән 
бу ын нар күрсә телгән иде. Габ дел ва хит ның икен че улы Габ дел ка һир (1797 ел да 
ту ган) –  Ка тай «типтәр»лә ре ара сын да зур хөрмәт ка зан ган ке шеләр нең бер се. 
Ма ри лар белән җир мәсьәлә се бу ен ча бәхәс чык кач, ка тай лы лар иң зи һен ле 
вә гый лем ле Габ дел ка һир Габ дел ва хи тов ны үз ара ла рын нан сай лап, юга ры 
инс тан ци яләрдә үз хо кук ла рын як лау ны йөк лиләр1.

Габ дел ка һир Габ дел ва хит улы ба ла ла ры: Габ дел на сыйр (1827–24.03.1889), 
Га ри фул ла (1837), Хә би бул ла (1844–21.12.1907).

Габ дел на сыйр Габ дел ка һир улы ба ла ла ры: Хә ми дул ла (1855–27.08.1909), 
Га лиул ла (1858), Гыйль ме ба ну (1872), Га дел ба ну (20.06.1876; ана сы Шәһәр-
ба ну), Габ делхә бир, Габ дул ла (16.06.1883), Сәй фул ла (09.08.1887–1892). Габ-
дел на сыйр кы зы Гыйль ме ба ну (18 яшь) 1890 ел ның 12 гыйн ва рын да Яңа Ка-
тай ның Арс лан га ли Мөхәммәтшә риф улы (25 яшь; ата сы Мөхәммәтшә риф 
Мөхәммәтвә ли улы) белән ни ках ла ша. Кыз та ра фын нан вә ли вә кил –  Габ-
дерә фикъ Габ дел та һир улы, ри за лык ша һит ла ры Каш ша фет дин Шәй хет дин 
улы белән Мөхәммәт ша кир Могтә мет дин улы бу ла.

Хә ми дул ла Габ дел на сыйр улын нан ба ры Га лим җан (03.11.1897–1898; эч авы-
ру ын нан; ана сы Сәр ви җи һан Ко рыч ның Мөхәммәтә мин кы зы) бил ге ле.

Габ делхә бир Габ дел на сыйр улы ба ла ла ры: Габ дел га ни (08.08.1908; ана сы 
Фәх рел ба нат Габ дел ка юм кы зы), Би би га рифә (20.08.1912; ана сы Шә рифә Мо-
фаз дал кы зы). Хә бир На сый ров читкә чы гып китә, 1917 ел да авыл да ху җа лы гы 
бул мый.

Габ дул ла Габ дел на сыйр улы (26 яшь) 1909 ел ның 19 но яб рендә Бө гелмә өя зе 
Тәй су ган авы лы ның Фәр хи җи һан Габ дел сат тар кы зы (17 яшь; ата сы Габ дел сат-
тар Ярмөхәммәт улы) белән ни ках ла ша. Кыз та ра фын нан вә ли вә кил –  бер-
ту ган ага сы Сә лимгәрәй Габ дел сат тар улы, ки яү нең дә вә ки ле бер ту ган ага сы 
Габ делхә бир Габ дел на сыйр улы бу ла. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры –  Ну рет дин 
Шәрә фет дин улы (Аза мат нә се леннән) белән бер ту ган эне се Мөхәммәтгәрәй 
Габ дел сат тар улы, ки яү не ке нә селдәшлә ре Һи ди я тул ла Хә би бул ла улы белән 
Шәех за ман Шәяхмәт улы бу ла. Әле ге ни ках Яңа Ка тай ның икен че мәхәллә-
сендә теркәлә. Габ дул ла Габ дел на сыйр улы ның бу ни ках тан ба ла ла ры: Ла тый-
фул ла (28.08.1910–1910), Шәр хе мул ла (09.10.1911), Нигъмә тул ла (19.02.1914–
1916). Габ дул ла На сый ров (35 яшь) 1917 ел да ха ты ны (24) һәм ике улы белән 
яши, 3,80 дисә тинә җи ре, аты һәм 2 сы е ры бу ла.

1 БҮД ТА, И-2 ф., 1 тасв., 4185 сакл. бер.
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Хә би бул ла Габ дел ка һир улы ба ла ла ры: Кә ли мул ла (13.05.1917 ел да мәрхүм), 
Хөрмә тул ла (1868–21.10.1913), Зиннә тул ла (28.04.1880), Һи ди я тул ла (24.02.1883), 
Хә биб рах ман, Гый ни я тул ла (03.05.1897), На сый бул ла (08.06.1899), Хикмә тул ла 
(1901–16.07.1908; ана сы Хәер ни са Кил ка быз ның За һи дул ла кы зы), Шәм се ни са 
(07.05.1903), Гыйль ме ни са (1906–1909, кы за мык тан). Хә би бул ла кы зы Фәр хи-
җи һан (18 яшь) 1895 ел ның 13 но яб рендә Кил ка быз ның Гобәй дул ла За һи дул ла 
улы (22 яшь) белән ни ках ла ша. Шул ук Фәр хи җи һан (22 яшь; икен че ни ках) 
1898 ел ның 3 мар тын да Ба ла Ку ян авы лы ке ше сенә ки яүгә чы га. Кыз ның бер 
ри за лык ша һи ты Мир ка зый га яз Кү че мов бу ла. Гый ни я тул ла Хә би бул лин ны 
Ва тан су гы шы на ала лар, ха ты ны Га фифә (1896), ба ла ла ры Га зим (1926), Сәүдә 
(1928) һәм Хәүлә (1931) ка ла.

Кә ли мул ла Хә би бул ла улы ба ла ла ры: Би бихә тимә (1889 ел да мәрхүм), Га ри-
фул ла (16.03.1876–1903; ана сы Ла тый фа). Кә ли мул ла Хә би бул ла улы (икен че 
ни ках) 1903 ел да Ка дер нең Шәм се зи ядә Гыйль ван Гыйль ман улы ның кы зы 
(30 яшь; өчен че ни ках) белән ни ках ла ша. Га ри фул ла Кә ли мул ла улы ба ла ла ры: 
Хә кимә (03.05.1897–1912), Шә фи гул ла (15.06.1900; ана сы Хәсән җи һан Ис ке 
Ка тай ның Миң ле га ли кы зы). Шә фи гул ла Га ри фул лин ның ха ты ны Та ли га 
(1912), улы Ма лик (1936) бу ла, ху җа лы гы Ва тан су гы шы ал дын нан бетә.

Хөрмә тул ла Хә би бул ла улы (26 яшь) 1900 ел ның 16 фев ра лендә авыл да шы 
Җәлә лет дин Гый ма дет дин улы ның кы зы Мәү су фа (18 яшь) белән ни ках ла ша. 
Кыз ның вә ли вә ки ле –  Кә ли мул ла Хә би бул ла улы, ки яү не ке Хә би бул ла Габ-
дел ка һир улы бу ла. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Нә биул ла Кә ли мул ла улы 
белән Шәй хул ла Рәхмә тул ла улы бу ла. Хөрмә тул ла ба ла ла ры: Шәр хе мул ла 
(23.09.1905–1909, кы за мык тан ва фат; ана сы Мәү су фа Җәлә лет дин кы зы), Хам-
ма тул ла (07.09.1909), Кә ли мул ла (19.06.1913; ана сы Та ифә Шәрә фет дин кы зы).

Габ дел ва хит Сөяр го лов ның өчен че улы Габ дел хан нан иде. Габ дел хан нан ның 
ул ла ры Габ дел на сыйх (1827) белән Йо сыф тан (1838) бер ба ла да теркәлмәгән. 
Габ дел ва хит Сөяр го лов ның дүр тен че улы Габ делмән нан ның да нә се лен дә вам 
иткән ир ба ла ла ры юк.

Габ дел ва хит Сөяр го лов ның би шен че улы Шәй хет дингә (1818–16.04.1886) 
тук та лып үтик. Шәй хет дин Габ дел ва хит улы ба ла ла ры: Ка ма лет дин (1846–
22.09.1892; ютәл зәхмә теннән ва фат), Каш ша фет дин (1859; ана сы Фәр хи җа мал 
Гай сар кы зы), Би би та ифә (1852), Би би фа ти ха (1855), Бәд ри җа мал, Би бихә-
нифә (1869). Шәй хет дин кы зы Бәд ри җа мал (18 яшь) Иш тирәк нең Бор һа-
нет дин Шәм сет дин улы (25 яшь) белән ни ках ла ша. Икен че кы зы Би бихә-
нифә (18 яшь) 1887 ел ның 4 ок тяб рендә Яңа Ка тай ның Шәй сол тан Иль яс улы 
(22 яшь) белән ка вы ша.

Ка ма лет дин Шәй хет дин улы ба ла ла ры: Шәрә фет дин (1867), Миф та хет-
дин (01.06.1875), Би би га тифә (1876), Би би га зизә (03.04.1877), Каш ша фет дин 
(26.06.1878), Би би га зизә (1879–1893), Хәй рет дин (29.06.1881), Шә риф җа мал 
(1882–1897), Сә гый дет дин (16.12.1883), игезәкләр Ми ңе со рур (29.06.1887–1888) 
белән Миң ле са фа (29.06.1887–1888; ана ла ры Ма һи ка мал). Ка ма лет дин кы зы 
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Би би га тифә (18 яшь) 1895 ел ның 1 гыйн ва рын да Иш тирәк нең Шә ри фул ла 
Са фиул ла улы (22 яшь; ата сы Са фиул ла Габ дул ла улы) белән ка вы ша. Кыз ның 
вә ли вә ки ле –  нә селдә ше Каш ша фет дин Шәй хет дин улы, ри за лык ша һит ла ры 
Мөхәммәт ша кир Могтә мет дин улы белән Шәрә фет дин Ка ма лет дин улы бу ла.

Шәрә фет дин Ка ма лет дин улы ба ла ла ры: Шәй сол тан (29.12.1878; ана сы Фә-
ри ха), Мәд хия (29.12.1897–1899; ана сы Мә ли ха Ко рыч ның Мул ла ян кы зы). 
Шәрә фет дин Ка ма лет дин улы (35 яшь; дүр тен че ни ках) 1901 ел ның 10 сен-
тяб рендә Яңа Ка тай ның Га ри фул ла Фәй зул ла улы ның төп чек кы зы Мәр фу-
га (17 яшь) белән ка вы ша. 1917 ел гы исем лектә Шәрә фет дин Ка ма лет ди нов 
(50 яшь) читкә чы гып киткән дип күрсә телә.

Миф та хет дин Ка ма лет дин улы 1904 ел ның сен тяб рендә Яңа Ка тай ның 
Гай са Шәяхмәт улы ның кы зы Би би за кирә белән ни ках ла ша, ба ла ла ры 
Мөхәммәткә шиф (03.07.1906), Мөхәммәт на сыйх (22.03.1908), Мөхәммәт ва-
зыйх (05.08.1910–1912) дөнь я га килә. Миф та хет дин 43 яшьтә 1915 ел ның 3 но-
яб рендә Яңа Ка тай ның Би би фа ти ха Хөс нет дин кы зы (30 яшь; өчен че ни ках) 
белән ни ках ла ша, 1916 ел ның 12 ап ре лендә «мәхәббәтлә ре юк лык тан» ае ры-
лы ша лар. Шул ук Миф та хет дин 1916 ел ның 10 ма ен да үзе ке бек күп ни ках лы 
авыл да шы Миң ле ка мал Нә дер гол кы зы белән ка вы ша.

Каш ша фет дин Ка ма лет дин улын нан Әгълә мет дин (03.10.1908–1909, кы-
за мык тан) бил ге ле. Хәй рет дин Ка ма лет дин улы ба ла ла ры: Әгълә мет дин 
(10.07.1910), Би би са ния (10.04.1925; ана сы Са имә Әхи я рет дин кы зы). Хәй рет-
дин Ка ма лет ди нов 1941 ел да мәрхүм бу ла, бу ва кыт та ха ты ны Са имә, ба ла ла ры 
Ми на җет дин (1920), Са ния (1925), Әкрәм (1928) бу ла.

Каш ша фет дин Шәй хет дин улы (35 яшь; икен че ни ках) 1892 ел ның 19 ок тяб-
рендә нә селдә ше Фа тый ма Мөхәммәдь яр кы зы (18 яшь; ата сы Мөхәммәдь яр 
Мөхәммәткә рим улы) белән ни ках ла ша. Аның бу һәм баш ка ха тын на рын нан 
ба ла ла ры: Хәсән җи һан (29.10.1884–1888), Гыйз зет дин (1886–1888), Әһ лет-
дин (22.07.1889–1892; ана сы Фәр хи җи һан), Фәт хет дин (1891–1892), Хә тирә 
(07.12.1895), Кә ра мет дин (23.12.1897; ана сы Фа тый ма Мөхәммәдь яр кы зы), Би-
би та ли га (05.07.1900), Фаз лыт дин (04.06.1902–1905), Миң леһә дия (1905–1904, 
кы за мык тан ва фат), Миң ле за кирә (06.07.1908–1909, кы за мык тан), Әнвә рет-
дин (27.04.1911; ана сы Фа тый ма Мөхәммәдь яр кы зы), Шәр хе мул ла (29.11.1914; 
ана сы Кә шифә Ра ян кы зы), Шә ри фул ла (15.07.1925).

Әнвәр Шәй хет ди нов (1911) Ва тан су гы шы ал дын нан ха ты ны Рә шидә (1915), 
ба ла ла ры Әхи яр (1938), Гөл чирә (1940), ана сы Фа тый ма (1868) белән яши.

Габ дел ва хит Сөяр го лов ның төп чек улы Могтә мет дин (1827–30.11.1877) 
иде. Могтә мет дин Габ дел ва хит улы ба ла ла ры: Мөхәммәт ха физ (1854), 
Мөхәммәт за кир (1859–09.12.1914, ютәл авы ру ын нан), Мөхәммәт га риф 
(1862–23.02.1907), Мөхәммәт са бир, Мөхәммәт ша кир, Фәр ра хет дин, Аф за-
лет дин (10.08.1874; ана сы Хәер ни са), Би би гайшә (1876). Могтә мет дин кы зы 
Би би гайшә 1894 ел ның 9 де каб рендә авыл да шы Ну рис лам Габ де лих сан улы 
белән ни ках ла ша.
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Мөхәммәт ха физ Могтә мет дин улы ба ла ла ры: Би бизәйнәп (1868), 
Мөхәммәт дин (05.10.1883–1888), Би бизә кия (20.09.1885–1887), Би би фа тый-
ма (28.12.1887), Мөхәммәт дин (27.01.1889–1879; Ва тан су гы шы ве те ра ны), 
Мөхәммәт са лих (20.03.1891–1892), Би бикә шифә (23.11.1892), Габ дел ба сыйр 
(08.11.1894; ана сы На си ха Бай бу лат авы лы ның Габ дел ка һир кы зы), Габ дел за һир 
(23.06.1898). Мөхәммәт ха физ кы зы Би бизәйнәп (18 яшь) 1886 ел ның 25 фев-
ра лендә нә селдә ше Әхмәт хан Мөхәммәт җан улы (26 яшь) белән ни ках ла ша. 
Икен че кы зы Би бикә шифә (20 яшь) 1914 ел ның 15 гыйн ва рын да Ко рыч ның 
Га зиз җан Шәй хул ла улы (23 яшь; ата сы Шәй хул ла Га ри фул ла улы) белән ка-
вы ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Мөхәммәт са бир белән Мөхәммәт ша кир 
Могтә мет дин ул ла ры бу ла. Мөхәммәт ха физ ның ике улын Бе рен че бө тендөнья 
су гы шы на ала лар, 1917 ел да ул ха ты ны белән генә яши, 7,63 дисә тинә җи ре, 
2 аты, 3 сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла.

Мөхәммәт дин Мөхәммәт ха физ улы Җә милә На-
сый бул ла (1897) кы зы белән га илә ко ра, ба ла ла ры 
Тәк милә (1924), Тәр җимә (24.10.1925), Ак мал (1928), 
Хә ния (1930), Зәмзә мия (1934), Га фия (1939), Мин-
нефлүзә (1943) дөнь я га килә. Кыз лар ның ба ры сы 
ди яр лек үз ярын Ка тай да та ба: Тәк милә –  За кир 
Фәр ра хов ка, Тәр җимә –  Әү ха ди Дәүлә тов ка, Хә-
ния –  Әгълә Вә ли евкә, Га фия –  Фә нил Га лиул лин-
га, Миң лефлүзә –  Фә һим Вә лиәхмә тов ка ки яүгә 
чы га, бер Зәмзә мия генә Ку ян авы лы ке ше се белән 
га илә ко ра. Мөхәммәт дин нең төп чек кы зы Миң-
лефлүзә (1943) ата сы ның су гыш ел ла рын да Чилә-
бедә хезмәт ар ми я сендә бу лу ын әйт те.

Габ дел ба сыйр Мөхәммәт ха физ улы га илә сендә Габ дел за һир (23.10.1925; ана-
сы Шә рифә Шә ри фул ла кы зы) һәм Ман сур туа. Габ дел за һир Яңа Ка тай ның 
Нур лы га ян Дәүлә тов кы зы Фә ния (1932) белән га илә ко ра. Мөхәммәт са бир-
ның улы Хә ниф бу ла.

Хә мит абый Ма ли ков тан Мөхәммәт ха физ ның ул ла ры кемнәр дип со ра гач, 
Мөхәммәт дин, Габ дел ба сыйр һәм Мөхәммәт са бир ны әйткән иде. Һәр бер се 
ту рын да җен текләп со рар га ва кыт аз бул ган дыр, күрә сең, шу лай да Са бир ны 
«я рап лан Са бир» дип әйткәннә рен язып куй ган мын. Ни өчен дигәч, ал дак чы 
бул ган га, ди де. Са бир яшәгән за ман да аэ роп лан нар яңа гы на оча баш ла ган, 
мо ның да очып ка рый сы килгән, оч кан да, имеш. Са бир белән Та җи нең (шул 
Са бир ның ерак нә селдә ше) ни чек оч кан на ры ту рын да «Үткәннә рен бел Ка-
тай ның» ки та бы ның 101 нче би тендә әй телә.

Мөхәммәт за кир Могтә мет дин улы ба ла ла ры: Миң лемөхәммәт (26.12.1888; 
ана сы Фәх ри ба нат), Миң леәхмәт (1890–1893, ютәл зәхмә теннән), Мәрь ям 
(21.07.1894), Мөхәммәт га ли (26.04.1897), Шәм семөхәммәт (08.02.1900; ана сы 
Фәх ри ба нат Ты пый ның Хи са мет дин кы зы), Ки фая (04.02.1903), Мөхәммәтхә-

Мөхәммәтдин Хафизов
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ниф (12.10.1906), Га зиз җан (27.12.1909). Мөхәммәт за кир кы зы Би бимәрь ям 1917 
ел ның 30 ма ен да Ди яш олы сы Яңа Әҗ ми авы лы ның Габ дел ла тыйф Габ дерә хим 
улы (26 яшь; ата сы Габ дерә хим Габ дел га лим улы) белән ни ках ла ша. Кыз ның 
вә ли вә ки ле –  эне се Мөхәммәт га ли Мөхәммәт за кир улы, ри за лык ша һит ла-
ры Мөхәммәт ша кир белән Фәр ра хет дин Могтә мет дин ул ла ры бу ла. Га зиз җан 
За ки ров «Бай кал» кол хо зы рәи се бу ла, 1941 ел ның 14 ию лендә су гыш ка китә. 
Фронт ка озат кан да ха ты ны Әдия (1916), ул ла ры Фа рис (1939), Ро берт (1941), 
кыз ла ры Фәвә зимә (1935), Ягъдә (1938) ка ла. Га зиз җан 1966 ел гы до ку мент-
та Мог та ев фа ми ли я сендә теркәлгән. Ро берт Га зиз җан улы За ки ров сов хоз да 
трак тор бри га да сын да эш ли, 1969 ел ның кө зендә сов хоз дан китә.

Мөхәммәт га риф Могтә мет дин улы Габ дел ва хи тов ба ла ла ры: Мөхәммәтрәуф 
(10.02.1885–1886), Би бинә фисә (15.08.1888), Са җидә (22.11.1890), Әхмәтнә гыйм 
(20.07.1893; ана сы Гөлфәр занә Ка май авы лы ның Га лиул ла кы зы), Габ дер әуф 
(28.09.1899), Го са мет дин (07.07.1902). Мөхәммәт га риф кы зы Са җидә (18 яшь) 
1909 ел ның 6 но яб рендә Ка май ның Шәм сет дин Шәй хет дин улы (25 яшь; ата-
сы Шәй хет дин Ис хак улы) белән ни ках ла ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры 
Аф за лет дин Могтә мет дин улы белән Әхмәтнә гыйм Мөхәммәт га риф улы бу ла. 
Әхмәтнә гыйм Мөхәммәт га риф улын нан Миң лемәгъсүмә (17.06.1925; ана сы 
Фәрхәнә За һи дул ла кы зы) бил ге ле.

Мөхәммәт ша кир Могтә мет дин улы Габ дел ва хи тов ба ла ла ры: Би би га-
рифә (1893–1911), Миң ле га лимә (11.04.1894; ана сы Гайшә), Мөхәммәт га лим, 
Миң леәһ лия (18.01.1899–1900, кы за мык тан), игезәкләр Хәсән белән Хө-
сәен (08.12.1900–1901; ана сы Гайшә Ко рыч ның Сә хаут дин кы зы), Мир га лим 
(04.01.1902), Фа тый ма (20.09.1904), Миң леәхмәт (03.08.1906; ана сы Би би гайшә 
Сә хаут дин кы зы), Миң ле га ри фул ла (26.02.1909), Мөхәммәтнә би (29.08.1911). 
Мөхәммәт га лим Мөхәммәт ша кир улын нан Мөхәммәт ка мил (29.08.1925; ана сы 
Мәгъфүрә Габ дел ха ликъ кы зы) ту ган. Ка мил Га лим улы Ша ки ров (1925) –  Ва-
тан су гы шы ве те ра ны.

Аф за лет дин Могтә мет дин улы ба ла ла ры: Би би са ра (29.05.1903; ана сы Һә дия 
Мөхәммәт ла тыйф кы зы), Әхкә мет дин (02.08.1907–1909, чәчәк зәхмә теннән 
ва фат; ана сы Миң ле га лия Габ дел ла тыйф кы зы), Әнвә рет дин (22.06.1910; ана сы 
Миң ле га лимә Мөхәммәт ла тыйф кы зы), Кә ра мет дин (29.08.1913–1914, кы за-
мык тан), Әгъләм (1920). Аф за лет дин Могтә мет ди нов 1917 ел да ха ты ны (40 
яшь), улы һәм кы зы белән яши, 3,78 дисә тинә җи ре, 3 аты, сы е ры һәм кәҗә се 
бу ла. Әнвә рет дин Аф за лов (1910) 1941 ел ның 14 ию лендә ки теп, 1944 ел ның 
но яб рендә су гыш та һә лак бу ла, ха ты ны Дөһө дия (1916), кы зы Асия (1939), 
ана сы Әдия ка ла. Әгъләм Аф за лов 1942 ел да су гыш та хәбәр сез юга ла.

Мон да бер искәрмә ясап үтик. Аф за лет дин нең бер генә ха ты ны (мет-
рикәдә –  Һә дия, ха лык те лендә Әди я) бу ла, әм ма Ис ке Ка тай ның бе рен че 
мәхәллә има мы Мөхәммәт ла тыйф Мөхәммәтнә би улы ку лы белән языл ган 
мет рикәдә шул ха тын төр лечә күрсә телә, кем дер мо ңа ка рап әллә бер ничә 
ха тын белән яшәгән ме дип уй лар га мөм кин. Ярый, өстәмә чы га нак –  су гыш 



48

ал ды исем ле ге һәм «Ха лык хә те ре» сай ты мәгълү ма ты –  бар, шу ңа ка рап дө-
рес исе мен бел дек. Мон дый рак ха та лар баш ка мул ла лар да да күзә телә, ан дый 
оч рак лар га уры ны-уры ны белән тук та лып үтәр без.

Юга ры да Сөяр гол Юл да шев ның улы Габ дел ва хит тан (1770–1856) киткән 
тар мак лар ны ка ра дык. Сөяр гол ның икен че улы Габ делвә лидән (1793) дә нә сел 
дә вам итә. Габ делвә ли Сөяр гол улы ба ла ла ры: Габ дел ва фи (1822–15.09.1892), 
Габ делнә фикъ (1829–26.11.1904), Мөхәммәтвә ли (1836).

Габ дел ва фи Габ делвә ли улы ның 1859 ел да ха тын на ры Хә лимә Хәй бул ла 
кы зы (1824) белән Са фия Сәй фул ла кы зы (1827) бу ла. Габ дел ва фи ба ла ла ры: 
Габ дел ла тыйф (1851), Шәм се ни са (1855), Габ дел ва хит (1869), Миң леә минә 
(1877), Мөхәммәтнә җип, Габ делмә җит (10.10.1885), Габ дел ма лик (27.02.1889; 
ана сы Би биҗә милә), Хөб бе ни са (1864–1884). Габ дел ва фи кы зы Шәм се ни са (20 
яшь) 1876 ел ның 1 мар тын да Са кат ның Нә биул ла Сәй фул ла улы (22 яшь) белән 
ка вы ша. Икен че кы зы Миң леә минә (18 яшь) 1895 ел ның 27 гыйн ва рын да Яңа 
Ка тай ның Төхфә тул ла Гай нул ла улы (50 яшь; икен че ни ках) белән ни ках ла ша. 
Кыз ның вә ли вә ки ле –  ага сы Габ дел ла тыйф Габ дел ва фи улы, ри за лык ша-
һит ла ры Мөхәммәт за риф Габ делнә фикъ улы белән Габ дел ва хит Габ дел ва фи 
улы бу ла. Әле ге ни ках шул ук ел ның 21 сен тяб рендә «а ра ла рын да мәхәббәт вә 
өлфәт бул ма ган сәбәп ле» тар ка ла.

Габ дел ла тыйф Габ дел ва фи улы ба ла ла ры: Габ дерә кыйп (14.03.1877; ана сы 
Га зизә), Һә дия (10.11.1882), Миң ле га лия (29.12.1885), Мир га бит җан (15.11.1888), 
Гый лем җан (1890). Габ дел ла тыйф кы зы Һә дия ал да рак сүз бар ган нә селдә ше 
Аф за лет дин Могтә мет дин улы белән га илә ко ра (фа раз кы лып әйтәм). Икен-
че кы зы Миң ле га лия (18 яшь) 1907 ел ның 8 но яб рендә авыл да шы Әхмәтш әех 
Әхмә ди ша улы (26 яшь; ата сы Әхмә ди ша Мөхәммә ди ша улы) белән ни ках-
ла ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры –  Габ дерә кыйп Габ дел ла тыйф улы белән 
Габ дел ва хит Га бдел ва фи улы, егет не ке Шәвә ли Габ дерә фикъ улы белән Нур-
лы га ян Габ делнә фикъ улы бу ла. Ла тыйф Ва фи ев нең (66 яшь) ике улын –  Гый-
лем җан белән Мир га бит җан ны –  Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 
ел да 6,83 дисә тинә җи ре, аты, 2 сы е ры, 5 са ры гы бу ла.

Габ дерә кыйп Габ дел ла тыйф улы 1904 ел ның мар тын да авыл да шы 
Мөхәммәт за риф Вә лимөхәммәт улы ның ке че кы зы Би би га лимә (18 яшь) белән 
ни ках ла ша, ба ла ла ры Шә риф җан (06.11.1905; ана сы Би би га лимә Мөхәммәт-
за риф кы зы), Әмир җан (26.02.1911) дөнь я га килә.

Гый лем җан Габ дел ла тыйф улы ба ла ла ры: Зә ки җан (10.05.1924–12.08.2000), 
Мәгъ фур җан (1928), Әшрәф җан (1930–1980) һәм Әмир җан (1934) Ла тый пов-
лар. Зә ки җан белән Мәгъсүмә Сол тангәрәй кы зы (01.07.1926–11.09.2001) ба ла-
ла ры: Мөдә мир (02.09.1948), Гөл синә (07.11.1952), Мә ва зиф (18.03.1955), Рә зиф 
(19.05.1958). Әшрәф җан ба ла ла ры: Мир за һит (1955), Гөл чирә (1956), Сә гит (1958), 
Әл фидә (1960), Фә нил (1964–2007). Рә зиф Зә ки җан улы Ла тый пов дин һәм әх лак 
ту рын да кай гыр тып, Ис ке Ка тай күр ке бул ган «Ә ниләр» мә че тен тө зет те, бу из ге 
гамә ле белән ту ган авы лы та ри хы на кер де, баш ка лар га үрнәк күрсәт те.
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Габ дел ва фи ның баш ка ул ла рын нан да нә сел дә вам итә. Габ дел ва хит Габ дел-
ва фи улы (25 яшь) 1894 ел ның 10 де каб рендә Яңа Ка тай ның Га ри фул ла Га фи-
я тул ла улы Мор та зин кы зы Сә гыйдә ба ну (17 яшь) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры 
Ка милә (02.05.1897), Би би ка мал (1896–1899; эч рәнҗ үеннән), Габ дел ка һир 
(04.07.1900–1902), Мә ликә (29.03.1903), Габ делхә бир (13.05.1905), Сәфәр га-
ли (29.03.1907–1909, чәчәк зәхмә теннән ва фат), Габ дул ла (29.10.1909–1916), 
Миң ле ба ну (23.07.1914) туа. Ва хит Ва фи ев (50 яшь) 1917 ел да ха ты ны (50) һәм 
кы зы (10) белән яши, 1,75 дисә тинә җи ре бу ла. Яр лы яшәгән лектән, көтү че 
бу лып ял лан ган. Мөхәммәтнә җип Габ дел ва фи улын нан ба ры Миң леәһә дия 
(8.01.1914) бил ге ле.

Габ делмә җит Габ дел ва фи улы ба ла ла ры: Габ дел фа яз (03.11.1916; ана сы Сә-
хип ка мал Гыйсмә тул ла кы зы), Мөдәр рис (24.03.1924; ана сы Сә хип ка мал Сә-
хип гәрәй кы зы), Вә җи һа (1930; Ба ек та ки яүдә), Рә зифә (1934). Мә җит Ва фи ев 
(35 яшь) 1917 ел да ха ты ны (25 яшь) һәм улы (1) белән яши, 3,17 дисә тинә җи ре, 
2 аты, 3 са ры гы һәм кәҗә се бу ла. Аның улы Мөдәр рис Ва фи ев 1944 ел да Ва тан 
су гы шын да хәбәр сез юга ла (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сы на языл ма ган).

Юга ры да нә сел не Габ дел ва фи Габ делвә ли улы як лап ка ра дык. Габ дел ва фи-
ның эне се Габ делнә фикъ ка кү чик.

Габ делнә фикъ Габ делвә ли улы ба ла ла ры: Мөхәммәт за риф (1854–1912), 
Би би фа тый ма (1868), Нур га ли (1869), Ма һи со рур (1870–1884), Нур лы га ян 
(29.07.1877; ана сы Ма һи нур), Шәм се җа мал (1881), Габ дерә кыйп, Хә биб җа мал 
(08.08.1898–1899, эч авы ру ын нан; ана сы Әсхәб җа мал Аб лай ның Шәнгәрәй 
кы зы). Габ делнә фикъ кы зы Би би фа тый ма (18 яшь) 1887 ел ның гыйн ва рын да 
Яңа Ка тай ның Мөхәммәт дин Габ дел ла тыйф улы (25 яшь; ата сы Габ дел ла тыйф 
Габ дел сат тар улы) белән ка вы ша. Икен че кы зы Шәм се җа мал (18 яшь) 1899 ел да 
Дөмәй авы лы ке ше се белән ни ках ла ша.

Мөхәммәт за риф Габ делнә фикъ улы 1876 ел ның 25 де каб рендә авыл да шы 
Шәм се ка мал Мөхәммә ди ша кы зы (18 яшь; Та быш нә се леннән) белән га илә 
ко ра, ба ла ла ры Шәм се җа мал (23.03.1880), Шәм се җи һан (1882), Өм мегөл сем 
(16.02.1883), Хә мидә (1885), Би бивә ди га (11.02.1895) туа. Мөхәммәт за риф кы зы 
Өм мегөл сем (18 яшь) 1900 ел ның 29 но яб рендә авыл да шы Бикмөхәммәт Әюп 
улы (23 яшь; ата сы Әюп Габ дел га ли улы) белән ка вы ша. Икен че кы зы Шәм-
се җи һан (20 яшь; икен че ни ках) 1902 ел ның 3 ию лендә Ку ян ның Мул ла га ли 
Гыйр фан улы (35 яшь; икен че ни ках) белән ни ках ла ша. Төп чек кы зы Би бивә-
зи га (18 яшь) 1913 ел ның 13 фев ра лендә Яңа Ка тай ның Ис лам га ли Әхтәм га ли 
улы (25 яшь) белән га илә ко ра. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры –  Әхмәт га ли 
белән Мөхәммәт ха рис Мөхәммә ди ша ул ла ры, егет не ке Әхмәтвә ли Габ делмән-
наф улы һәм Мө хет дин Габ дел ла тыйф улы бу ла.

Нур га ли Габ делнә фикъ улы (25 яшь) 1894 ел ның 9 де каб рендә Яңа Ка тай-
ның Кор бан га ли Әхмәт улы ның кы зы Фәр хи зи ядә (18 яшь) белән ни ках ла ша. 
Егет нең вә ли вә ки ле –  ата сы Габ делнә фикъ Габ делвә ли улы, ри за лык ша һит-
ла ры Әхмәтвә ли Җәлә лет дин улы белән Мөхәммәтвә ли Габ делвә ли улы бу ла. 
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Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Мөхәммәтшә риф белән Мөхәммәт сит дыйкъ 
Кор бан га ли ул ла ры бу ла. Нур га ли не мул ла ял гыш Нур лы га ян дип яз ган, бу 
ха та ны төзәт тек. Нур га ли нең бу ни ках тан ба ла ла ры: Хәйдә рет дин (1896), Миң-
ле га лимә (06.02.1897), Са имә (1898–1899), Бә һия (23.01.1900), Миң лефәүзә 
(10.02.1902), Миң лерә химә (03.07.1906), Мир ка сыйм (22.12.1907), Миң ле рау за 
(13.10.1909), Миң лерәҗәп (13.07.1911–1914, кы за мык тан ва фат). Нур га ли кы-
зы Би би га лимә (18 яшь) 1916 ел ның 18 мар тын да нә селдә ше Му са Гай са улы 
(23 яшь) белән ни ках ла ша. Нур га ли Нә фи ков ның (49 яшь) улын (Хәйдә рет-
дин не) Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ул ха ты ны (52) һәм 
биш кы зы белән яши, 8,80 дисә тинә җи ре, 2 аты, 3 сы е ры һәм баш ка мал ла ры, 
җилгәр ге че бу ла.

Хәйдә рет дин Нур га ли улы ба ла ла ры: Асия (1923–1924), Мәк кия (20.07.1925; 
ана сы Та ли га Ярул ла кы зы), Рәүдә (1931), Мөн зия (1936), Га мил (1939–1977). 
Га мил Хәйдәр улы Нур га ли ев –  го ме ре нең соң гы чо рын да Яңа Ма ты сов хо зы-
ның Ка тай бү лекчә сендә фер ма мө ди ре бу лып эшлә де, авыл со ве ты де пу та ты 
бул ды, ба ла ла ры: Да мир, Ру мия, Рә фил.

Нур лы га ян Габ делнә фикъ улы ба ла ла ры: Мөҗә һидә (24.09.1905; ана сы Бә-
дер җи һан Габ дел хан нан кы зы), Сәрвә рия (23.08.1907; ана сы Мәд хи җи һан), 
Миң ле ра зия (08.10.1909; ана сы Мәд хи җи һан Габ дел хан нан кы зы), Ор кыя 
(12.02.1911), Хәмзә (29.08.1913–1916; ана сы Миң ле җи һан Сәүбән кы зы), Рәйфә 
(08.04.1916; ана сы Миң ле җи һан Габ дел хан нан кы зы), Гыйль мел га ян (01.09.1925; 
ана сы Миң ле җи һан Габ де лих сан кы зы), Әмир җан (1928–1981), Мәрь ям (1933). 
Нур лы га ян ның ха ты ны исе мен бе рен че мәхәллә мул ла сы (Мөхәммәт ла тыйф 
Мөхәм мәт нә би улы) төгәл бел мичә-со раш мый ча, үз бел де ге белән әнә шу-

лай төр лечә яз ган, димәк, ва зи фа сын җа-
вап лы баш кар ма ган. 1917 ел да Нур лы га-
ян Нә фи ков ның 4,63 дисә тинә җи ре, аты 
һәм 5 са ры гы бу ла. Гыйль мел га ян Нә фи-
ков су гыш та һә лак бу ла (исе ме Ка тай ның 
ме мо ри аль сте ла сы на языл ма ган). Әмир-
җан Нә фи ков озак ел лар Ка тай авыл со-
ве ты сек ре та ре (бе ра ра шун да рәис) бу-
лып эшлә де, аның Гөл сем На зиф кы зы 
(1930–2015; Чак ма гыш ра йо ны ның Бүләк 
авы лын да ту ып-үскән) белән ни ка хын нан 
ба ла ла ры Рә зилә (1955), Ве не ра (1957), 
Лү зия (1961), Ил дар (1965) туа.

Габ дерә кыйп Габ делнә фикъ улын нан 
кы зы Би би са ра (13.06.1901; ана сы Ха лидә 
Ты пый ның Фәр хет дин кы зы) бил ге ле.

Габ делвә ли Сөяр го лов ның төп чек улы 
Мөхәм мәтвә ли (1836) иде. Мөхәммәтвә-

Нәселдәшләр Ясир Шәвә лиев (сулда) 
белән Әмирҗан Нәфиков
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ли Габ делвә ли улы ба ла ла ры: Мөхәммәтнә би (1867), Гыйль ми җи һан (1868), 
Мир га ли, Гос ман га ли (18.06.1874; ана сы Би би са фа), Ис лам га ли (22.10.1876), 
Шәм се җи һан (25.01.1880). Мөхәммәтвә ли кы зы Гыйль ми җи һан (19 яшь) 1887 
ел ның 25 сен тяб рендә Минзәлә өя зе Исән сеф авы лы ның Мөхәммәт ха рис 
Мөхәммәт ла тыйф улы (25 яшь; ата сы Мөхәммәт ла тыйф Зө бәер улы) белән 
ни ках ла ша.

Мөхәммәтнә би Мөхәммәтвә ли (Габ делвә ли дип тә күрсә телә) улы ба ла ла-
ры: Фәр хе ни са (04.07.1902; ана сы Хәс би ни са), Мөхәммәт җан (14.08.1908–1910; 
ана сы Хәс би ни са Мос та фа кы зы), Ра ма зан (14.09.1911), Хәер за ман (21.01.1915). 
Мөхәммәтнә би Вә ли ев (52 яшь) 1917 ел да ха ты ны (30) һәм өч улы белән яши. 
Так та яру белән кә сеп иткән.

Мир га ли Мөхәммәтвә ли улы ба ла ла ры: Би би ка милә (20.11.1894; ана сы Мә-
ликә Габ делвә ли кы зы), Шәм се җи һан (21.01.1898; ана сы Мә ликә Ко рыч ның 
Габ делвә ли кы зы).

Гос ман га ли Мөхәммәтвә ли улы ба ла ла ры: Мөхәммәт га ли (11.11.1900; ана-
сы Бәд ри са фа Мөхәммәт га ли кы зы), Шәм се ни са (18.02.1903), Габ дел га ли 
(15.07.1905; ана сы Гыйз зел ба нат Габ дел ка юм кы зы), Миң ле ни са (1908–1909, 
чәчәк зәхмә теннән ва фат), Шәех га ли (07.12.1909), Миң лес әет га ли (16.01.1913; 
ба ба сы Габ делвә ли дип языл ган), Габ дел га ни. Гос ман га ли Габ делвә ли ев (фа-
ми ли я се шу лай языл ган; 44 яшь) 1917 ел да ха ты ны (40), ике улы һәм дүрт кы-
зы белән яши, 3,06 дисә тинә җи ре һәм аты бу ла. Ва тан су гы шы ал ды ел ла ры 
исем ле гендә Гос ман га ли нең ту ган елы 1873 нче ел дип күрсә телгән, га илә сендә 
ха ты ны һәм өч улы күрсә телә. Мөхәммәт га ли (1900), Шәех га ли (1909) белән 
Сәет (1913; фа ми ли я се Вә ли ев) Бөек Ва тан су гы шы на китәләр, бе рен че се 
1942 ел да хәбәр сез юга ла, соң гы сы исән кай та. Мөхәммәт га ли Гос ма нов ның 
ха ты ны Мәр губә (1903), ул ла ры Фа зыйл (1930), Әбел га сыйм (1932), Кәнә-
фи (1940), кы зы Флүрә (1935) бу ла (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да 
теркәлмәгән). Шәех га ли Гос ма нов су гыш ка 1941 ел ның 14 ию лендә китә, ха-
ты ны Тәгъ зимә (1909) ка ла. Су гыш чо рын да «Ва ле ев Шай ха лей Ус ма но вич» 
дип теркәлгән, хәр би әзер лек үткәч, 1943 ел ның 18 но яб рендә фронт ка китә 
(яз мы шы бил ге сез).

Ис лам га ли Мөхәммәтвә ли улы ба ла ла ры: Гай нелх әят (05.11.1904), Нурх әят 
(25.01.1907), Би бимәрь ям (01.01.1910; ана сы Шәм сех әят Шәм сет дин кы зы), 
Мөхәммәтхәнә фи (1913–1914, кы за мык тан). Ис лам га ли Габ делвә ли ев не (40 яшь) 
Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, йор тын да ха ты ны (30) һәм ике кы зы ка ла, 
1917 ел да 0,30 дисә тинә җи ре, 4 аты, 2 сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла.

Шу лай итеп, Сөяр гол тар ма гын нан киткән нә селдәшлә рем бү ген ге көндә 
Әхмә тов, Ба сый ров, Ва фи ев, Вә ли ев, Гос ма нов, Ка дый ров, Ла тый пов, Нә фи-
ков, Нур га ли ев, Ша ки ров, Шәвә ли ев фа ми ли ялә ре белән бил ге ле.

Юл даш ның ерак нә селдә ше –  Мос та фа Ае тов (1753–1820). Мос та фа ул ла-
ры: Мөхәммәт га ли (1803), Мөхәммәт ша (1815–1818), Кор бан га ли (1821–1855). 
Мөхәммәт га ли ул ла ры: Мөхәммә ди (1841), Арс лан га ли (1853).
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Мөхәммә ди Мөхәммәт га ли улы ба ла ла ры: Би би ка милә (1869), Каш ша-
фет дин (Кәш фет дин; 01.09.1876; ана сы Вә ди га), Има мет дин (1879–1914), 
Хәй рет дин (16.10.1882). Мөхәммә ди кы зы Би би ка милә (18 яшь) 1887 ел ның 
10 но яб рендә Ка май ның Мөхәммәт са яф Мөхәммәт за риф улы (22 яшь; ата-
сы Мөхәммәт за риф Мөхәммәткә рим улы) белән ни ках ла ша. Мөхәммә ди 
Мөхәммәт га лин ның улын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да 
аның 1,76 дисә тинә җи ре, аты һәм 4 кәҗә се бу ла.

Кәш фет дин Мөхәммә ди улы ба ла ла ры (бе рен че мәхәллә): Җәм гыйт дин 
(18.06.1906–1912; ана сы Мәгъ рифә Ша һи дул ла кы зы), Гый лем җан (19.12.1914), 
Әгълә мет дин (3.08.1916; ана сы Мөнәзә Мәгъдән нур кы зы). Кәш фет дин 1910 
ел да ха ты ны Мәгъ рифә ва фат бул гач, Мөнәзә белән га илә ко ра. Кәш фет дин 
Мөхәммә ди ев 1917 ел да ха ты ны (30 яшь) һәм улы (2) белән яши, 1,05 дисә тинә 
җи ре һәм 2 кәҗә се бу ла.

Има мет дин Мөхәммә ди улы ба ла ла ры: Мөсәвәрә (13.12.1910; ана сы Шәм се-
нур Мөхәммәт са лих кы зы), Имам гыйззә ли (18.04.1913). 35 яшь лек Има мет дин 
1914 ел да ютәл зәхмә теннән мәрхүм бу ла.

Хәй рет дин Мөхәммә ди улы (25 яшь, икен че ни ках; ата сы Мөхәммә ди Мө-
хәм мәт га ли улы) 1912 ел ның 19 ок тяб рендә ерак нә селдә ше Исмә гыйль Миң-
ле га ли улы ның өчен че кы зы Фәр хи со рур (18 яшь) белән ни ках ла ша. Кыз ның 
ри за лык ша һит ла ры –  Кән зел го лум Сәй фул ла улы белән Нур га ли Миң ле га ли 
улы, ки яү не ке Нур лы га ян Габ делнә фикъ улы белән Габ дел галләм Габ дел ма-
лик улы бу ла. Хәй рет дин ба ла ла ры: Фәр хи нур (12.07.1914; ана сы Фәр хи со рур), 
Миң лемөсәвәрә (12.12.1925; ана сы Мөнәвәрә Мөхәммә тис лам кы зы).

Арс лан га ли Мөхәммәт га ли улы ба ла ла ры: Би би са би ра (15.12.1878; ана-
сы Фәр визә), Би би ка фия (1879), Миң ле са би ра (1879–10.12.1881), Сә гыйдә 
(28.12.1880), Ис лам га ли (20.02.1884–1884), Ка зый хан (14.07.1888), Мир за хан 
(11.11.1890–1894), Нур дидә (14.10.1893; ана сы Фәр визә Гый ма дет дин кы зы). 
1897 ел ның 25 мар тын да Арс лан га ли (өчен че ни ках) Яңа Ка тай ның Га фи я тул ла 
Хәсән улы Мор та зин кы зы Җи һан ба ну (35 яшь; икен че ни ках) белән ни ках-
ла ша. Арс лан га ли кы зы Би би ка фия (18 яшь) 1897 ел ның 25 ок тяб рендә Яңа 
Ка тай ның Галә вет дин Хөс нет дин улы (25 яшь; ата сы Хөс нет дин Хөс әен улы) 
белән ка вы ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Мөхәммә ди Мөхәммәт га ли улы 
белән Гай са Габ дел галләм улы бу ла. Арс лан га ли белән Мөхәммә ди Мөхәммәт-
га ли ул ла ры ның там га ла ры Юл даш нә се ле не ке белән тәңгәл килә. Шул ук 
Би би ка фия (25 яшь; икен че ни ках) 1904 ел ның гыйн ва рын да Яңа Ка тай ның 
Габ дел ха ликъ Йөзәй улы (30 яшь; икен че ни ках) белән ни ках ла ша. Кыз ның 
ри за лык ша һит ла ры ерак нә селдәшлә ре Габ делҗә лил Габ дел галләм улы белән 
Сәй фет дин Шәм сет дин улы бу ла. Арс лан га ли нең икен че кы зы Сә гыйдә ерак 
нә селдә ше Сәй фет дин Шәм сет дин улы белән ка вы ша.

Юга ры да ки те релгән ни ках язу ла ры на игъ ти бар итсәк, Мос та фа Ае тов тан 
киткән тар мак белән Юл даш тан киткән тар мак вә киллә ре нең ты гыз элемтәдә 
бу лу ын күрә без. Без бер нә сел ке шелә ре дип, ара ла шып яшәгән алар.
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Юл даш ның ерак нә селдә ше –  Йорт ба гыш.
Нә сел нең бу тар ма гы Йорт ба гыш тан баш ла на. Юл даш белән Йорт ба гыш –  

бер нә селдән, алар ның ва рис ла ры күп га сыр лар бу е на бер үк нә сел там га ла рын 
кул ла нып килгәннәр. Ре ви зия исем леклә рендә дә алар гел янәшә ба ра лар, 
баш та –  Юл даш, ан на ры Йорт ба гыш ва рис ла ры теркәлә.

Мо ны ар хив до ку мент ла ры бу ен ча нык лап ачык ла ган чы га кадәр үк, кай-
бер нә селләр ту рын да мәгълү мат лы Рим Гый лем ба ян улы Нә би ев бер ва кыт 
күр ше се Әх мәт нә гыйм За ри пов ягы на ишарәләп, «а лар да сез нең нә сел», дип 
әйт кән иде. Ул ча гын да аның бу сүзлә рен шак тый гаҗәплә неп, ышан мый ча-
рак ка бул иткән идем.

Йорт ба гыш ның Зы ят (1710 ел да ту ган) һәм Ти мер (1721) исем ле ул ла ры бу ла. 
Зы ят тан Гомәр (1742–1805) белән Гай сар (1749) ту ган, ике сеннән дә нә сел дә-
вам итә. Гомәр нең ул ла-
ры Та җет дин (1777), Габ-
дел да ян (1794–16.11.1877), 
Ра ян (1799) бу ла.

Гомәр нең бе рен че улы 
Та җет диннән (1778–1830) 
Гай нан (1804–1823), Гый-
ма дет дин (1814–1827) һәм 
Си ра җет дин (1823–1852) 
дөнь я га килә. Си ра җет-
дин нан нә сел не Ба һаут-
дин (1838–19.02.1883) 
дә вам итә. Ба һаут дин ның ха ты ны Нур җи һан Ти мер га ли кы зы (1839), ба ла-
ла ры Фәт та хет дин (1870), Ра би га (16.06.1874), Миф та хет дин (17.03.1877) бу-
ла. Ба һаут дин кы зы Ра би га (18 яшь) 1894 ел ның 10 де каб рендә нә селдә ше 
Мөхәммәт ис лам Мөхәммәт са фа улы (23 яшь) ни ках ла ша. Ни ках язу ын да кыз-
ның бер ту ган ага сы Фәт та хет дин Ба һаут дин улы, ки яү ягын нан вә кил бер ту-
ган ага сы Мөхәммәт сол тан Мөхәммәт са фа улы, кыз ның ри за лык ша һит ла ры 
Мөхәммәт за риф Мө хәм мәт җан улы белән Мө хәм мәт ха физ Мө хәм мәт са фа 
улы, егет нең ри за лык ша һи ты Мө хәм мәт за риф Габ дел нә фикъ улы нә сел там га-
сын күрә без. Бу там га лар Юл даш белән Йорт ба гыш тар мак ла ры ның нә селдәш 
бу лу ын рас лый.

Фәт та хет дин Ба һаут дин улы (25 яшь) 1895 ел ның 20 гыйн ва рын да авыл да шы 
Габ делҗә мил Ша һингәрәй улы ның кы зы Би би гайшәгә (18 яшь) өйләнә. Егет-
нең вә ли вә ки ле –  Әһ лиул ла Шәяхмәт улы, ри за лык ша һит ла ры Җо ма гол Ра-
ма зан улы белән Сол тангәрәй Мөхәммәтгәрәй улы бу ла. Бу ни ках тан Га лимә 
(1896), Аф за лет дин (18.03.1899, икен че мәхәллә), Ма һи ка мал (1902–24.06.1903) 
туа. Фәт та хет дин нең баш ка ба ла ла ры: Мөхәммәт дин (16.12.1904; ана сы Сәр-
ви са фа Мөхәммәт за риф кы зы), Та җет дин (20.04.1906; ана сы Сәр ви са фа Га-
ри фул ла кы зы), Җәм гыйт дин (20.11.1909–1910), Би би га милә (01.10.1915; ана-

Нәселнең Юлдаш һәм Йортбагыш тармаклары вәкилләре 
салган тамгалар. 1894 ел
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сы Шәм се нур Габ дул ла кы зы). 1903 ел ның 20 ап ре лендә ха ты ны Би би гайшә 
мәрхүм бул гач, Фәт та хет дин Ба һаут дин улы (35 яшь; икен че ни ках) шул ел ның 
ма ен да Яңа Ка тай ның Мөхәммәт за риф Га ликәй улы ның кы зы Сәр ви са фа (30 
яшь; би шен че ни ках) белән ни ках ла ша. Шул ук Фәт та хет дин «мәхәббәтлә ре 
юк лык өчен» 1911 ел ның 6 ап ре лендә Ис ке Ка тай ның икен че мәхәллә мә че-
тендә Сәр ви са фа Мөхәммәт за риф кы зы белән ае ры лы ша. Фәт та хет дин кы зы 
Га лимә (18 яшь; икен че мәхәллә) 1914 ел ның 20 мар тын да Яңа Ка тай ның Га-
би дул ла Га ри фул ла улы (22 яшь; ата сы Га ри фул ла Фәй зул ла улы) белән ка вы-
ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Мөхәммәт ха физ Мөхәммәт са фа улы белән 
Әхмәтгәрәй Мөхәммәтгәрәй улы бу ла.

Та җет дин Фәт та хов Яңа Көч нең Мо сал лия Шәм семөхәммәт кы зы (1911) 
белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Мөдәр рис (1935) белән Мо сал лия (1938) туа. 1942 
ел да хәр би хезмәткә ча кы ры ла, тыл да хезмәт итә. Ха ты ны ва фат бул гач, ба ла-
ла ры Бу рят-Мон го ли ядә ба ла лар йор тын да тәр би яләнә. Су гыш тан соң Фәй-
рүзә Са фиул ла кы зы Са фи на (1917; Телә че ра йо ны Мак са баш авы лын нан) 
белән га илә ко ра, ба ла ла ры Ил дус (13.11.1950), Рөстәм (1954), Мул ла нур (1957) 
туа. Азат Мул ла нур улы Та җи ев –  үз нә се ле та ри хы белән нык лап кы зык сы ну-

чы лар ның бер се, Ка зан да яши.
 Гомәр карт ның ур тан чы улы Габ-

дел да ян нан нә сел не Мөхәммәт җан 
(1815–15.03.1875) белән Мөхәммәт ла-
тыйф (1835) дә вам итә.

Мөхәммәт җан Габ дел да ян улын-
нан нә сел та гын да иш әя төшә. 1859 
ел гы до ку мент та аның га илә сендә 
ха ты ны Шәм се ва фа Бәх ти яр кы-
зы (1818), ул ла ры Мөхәммәтшә фикъ 
(1839), Мөхәммәт сит дыйкъ (1859 ел да 
Мөхәммәт са дыйк дип ха та лы языл-
ган; 1844), Мул ла ян (1849–08.09.1903), 
Мөхәммәт за риф (1851–19.09.1917), 
кы зы Би би гайшә (1842) теркәлгән. 
Мөхәммәт җан ның төп чек улы Әхмәт-
хан (1856–03.09.1916), ни сәбәп ле дер, 
1859 ел гы исем леккә кер ми кал ган. 
Мөхәммәт җан ның бер кы зы (Шәм-
се ба ну) Яңа Ка тай ның Дәүләт гир Габ-
делф әез улы Аза ма тов белән ка вы ша.

Мөхәммәтшә фикъ Мөхәммәт-
җан улы ба ла ла ры: Мөхәммәт на зиф 
(1862), Мөхәммәт на сыйп (1868), Би-
бимәрхәбә (1870–1894), Әхмәтзә-Таҗетдин Фәттахов хәрби киемдә
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ки (1870), Мөхәммәтбә дигъ (25.10.1874, ана сы Хөб бе ни са), Мөшәррәфә 
(19.08.1877), Мөхәммәт ша кир (04.03.1881), Әхмәт ла тыйф (26.09.1886). Би-
бимәрхәбә 1888 ел ның 14 ок тяб рендә ерак нә селдә ше Гай са Габ дел галләм 
улы (23 яшь) белән ни ках ла ша. Мөхәммәтшә фикъ Мөхәммәт җа нов 1917 ел да 
төп чек улы (25 яшь) белән генә яши, 7,27 дисә тинә җи ре, 3 аты, сы е ры, 3 са-
ры гы бу ла.

Мөхәммәтшә фикъ кы зы Мөшәррәфә –  Са лих җан Сарь я нов ның ана сы. Са-
лих җан –  су гыш ка чак лы «Я ңа Тор мыш» колхо зы рәи се, 1942 ел ның 5 фев ра-
лендә су гыш ка китә, һә лак бу ла, ха ты ны Май җа мал (1907), ба ла ла ры Риф кать 
(1934), Өн сия (1936), Сырдә рия (1939), Амудә рия (1942) ка ла. Өн сия –  авыл да-
шы Рәиф Аф за лов ка, Сырдә рия –  авыл да шы Хат мул ла Ха фи зов ка, Амудә рия 
Яңа Ка тай ның Ша мил Дәүлә тов ка ки үягә чы га.

Мөхәммәт на зиф Мөхәммәтшә фикъ улы ба ла ла ры: Мөхәммәтхә тим 
(17.09.1892–1893), Әһ лия (04.03.1901; ана сы Мәгъфүрә Кил ка быз авы лы ның 
Габ дел на сыйр кы зы), Би бибә һия (16.06.1908), Миң лезөһрә (28.03.1911–1911), 
Мөхәммәтхә тим (22.03.1913). Мөхәммәт на зиф Шә фи ков (55 яшь) 1917 ел да 
ха ты ны (45 яшь), улы һәм ике кы зы белән яши, аты бу ла, утын ки сеп, так та 
ярып йө ри.

Мөхәммәт на сыйп Мөхәммәтшә фикъ улы ба ла ла ры: Мөкәррәмә (16.08.1897; 
ана сы Шәм се нур Хөс нет дин кы зы), Мөхәммәтхә ниф (14.05.1901–1905), Би-
би са ра (29.09.1903), Би би мо сал лия (21.03.1908), Би бимөкәррәмә (23.03.1910), 
Мөхәммәт фа тих (18.02.1912). На сыйп Шә фи ков (49 яшь) 1917 ел да ха ты ны 
(47), ике улы һәм өч кы зы белән яши, 3,32 дисә тинә җи ре, 2 аты, сы е ры һәм 
2 са ры гы бу ла.

Әхмәтзә ки Мөхәммәтшә фикъ улы ба ла ла ры: Мөнәвәрә (18.09.1900; ана-
сы Гыйз зе ни са Үрмәт нең Әхтәм җан кы зы), Рә химә (17.11.1903), Әхмәт за кир 
(27.01.1906–1914, ютәлдән ва фат; ана сы Су фия Га зет дин кы зы), Әхмә дет дин 
(28.09.1911), Миң ле са би ра (03.03.1909; ата сы Мөхәммәтзә ки дип күрсә телгән), 
Миң ле са имә (24.09.1914–1916, кы за мык тан), Ти мер га зи (12.09.1917). Әхмәтзә-
ки кы зы Миң ле са би ра авыл да шы Мир заәхмәт Нә би евкә ки яүгә чы га.

Мөхәммәтбә дигъ Мөхәммәтшә фикъ улы ба ла ла ры: Хөс не ба ну (29.10.1907), 
Мөхәммәтхә ниф (07.08.1910–1912; ана сы Мәд хи җа мал Ша һингәрәй кы зы), 
Миң ле ка мал (17.02.1914–1914, кы за мык тан). Мөхәммәтбә дигъ 1921 ел гы ач-
лык тан дөнья куя (1917 ел гы исем лектән кү ренгәнчә, ул яр лы яшәгән).

Мөхәммәт ша кир Мөхәммәтшә фикъ улы (25 яшь) 1907 ел ның 20 сен тяб-
рендә ерак нә селдә ше Си ра җет дин Гый ла җет дин улы ның кы зы Миң лехә тимә 
(18 яшь) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Би бизәйтүнә (25.05.1910), Миң лемәдә ния 
(03.03.1914), Мөхәммәт ка мал (15.01.1917), Гарә би (1920), Мөнәвәрә (1921–1924) 
туа. Мөхәммәт ша кир Шә фи ков (37 яшь) 1917 ел да ха ты ны (35), улы һәм ике 
кы зы белән яши, 3,30 дисә тинә җи ре, аты, сы е ры һәм са ры гы бу ла. Су гыш ал-
дын нан Ша кир Шә фи ков га илә сендә та гын Зәйтүнә нең кы зы Вә силә (1935) 
теркәлгән. Ва тан су гы шы ве те ра ны Гарә би Шә фи ков Яңа Ка тай ның Тәк милә 
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Шәй хул ла кы зы белән га илә ко ра, ба ла ла ры Канә фи (1949), Ай рат (1951), 
Ягъфәр (1954), Ве нер (1957) һәм Ли ра (1962) дөнь я га килә.

Мөхәммәтшә фикъ ның ал тын чы улы Әхмәт ла тыйф Ко рыч ның Хәл фия 
Гыйль ван кы зы белән га илә ко ра, ба ла ла ры Әхмәт за риф (15.01.1914–1914, кы-
за мык тан ва фат) белән Мөхәммәт ка мал (10.07.1915) дөнь я га килә. 1916 ел ның 
20 ию лендә «а ра ла рын да өлфәт вә мәхәббәт» бул ма ган лык тан, Хәл фия белән 
Әхмәт ла тыйф ае ры лы ша лар (ша һит лар –  Мөхәммәтшә фикъ Мөхәммәт җан 
улы белән Әхмәтзә ки Мөхәммәтшә фикъ улы). Шул ел ның 24 ок тяб рендә 
Әхмәт ла тыйф (30 яшь, икен че ни ках) авыл да шы Мөхәммәт ха физ Мөхәммә-
ди ша улы ның кы зы Кә шифә (19 яшь) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры туа. Әхмәт-
ла тыйф Шә фи ков ны (30 яшь) Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ал ган нар, 1917 
ел да йор тын да ха ты ны (25 яшь), яңа ту ган улы һәм кы зы (ул ба ла лар бе рен че 
ха ты нын нан, дип уй лар га кирәк) бул ган, дип әй телә бер до ку мент та. Ва тан 
су гы шы баш лан ган да Ла тыйп Шә фи ков кол хоз да зав хоз бу лып эш ли, ха ты ны 
Кә шифә (1886), ул ла ры Ка мал (1915), Әмир (1924–1944), Рәмдрәк (1932–1986) 
белән яши. Ка мал белән Әмир Ла тый пов лар –  Ва тан су гы шы кор бан на ры 
(Ка мал ның исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән). Әхмәт ла-
тыйф ның төп чек улы Рәмдрәк Ла тый пов Фәнә Шә риф җан кы зы белән га илә 
ко ра, ба ла ла ры Урал (1951), Ру да мир (1954), Ну рия (Әл фи я; 1958) һәм Ли лия 
(1961) туа. Рәмдрәк абый белән Фәнә апа Ка тай ур та мәктә бендә укыт ты лар.

Мөхәммәт җан ның икен че улы Мөхәммәт сит дыйкъ иде. Мөхәммәт сит-
дыйкъ Мөхәммәт җан улы ба ла ла ры: Мөхәммәт са фа (04.03.1874; ана сы Гыйль-
ме ни са), Хәм де ни са (17.12.1876), Мөхәммәт ха рис (19.11.1878), Хәм де са фа 
(1879), Мөхәммәт за кир (25.12.1881–1894). Мөхәммәт сит дыйкъ кы зы Хәм де-
са фа ны (19 яшь) 1898 ел ның 5 но яб рендә Әмәкәй нең Мөхәммә ди Әхмәт җан 
улы на (40 яшь; дүр тен че ни ках) ки яүгә бирә. Кыз ның вә ли вә ки ле –  бер ту ган 
ага сы Мөхәммәт са фа Мөхәммәт са дыйк улы, ри за лык ша һит ла ры Мул ла ян 
Мөхәммәт җан улы белән Әхмәт га ли Мөхәммә ди ша улы бу ла.

Мөхәммәт са фа Мөхәммәт сит дыйкъ улы ба ла ла ры: Шәех ман сур (22.01.1902; 
ана сы Шәм се руй Габ делхә бир кы зы), Тәгъ зимә (17.07.1904), Миң лесә гыйдә 
(09.05.1925; ана сы Фа тый ма Габ дерә шит кы зы).

Мөхәммәт җан ның өчен че улы Мул ла ян нан да нә сел дә вам итә. Мул ла ян 
Мө хәм мәт җан улы ба ла ла ры: Ра ян (1872), Ахун җан (15.02.1878–09.04.1924), 
Фәр хи ни са (1879), Фәр хи нур (13.03.1881), Гыйль ме ба ну (12.11.1884), Миң ле-
ба ну (27.07.1889–1890), Миң ле җи һан (1893–1900), Мәрхәбә (1894), Мин һа-
җет дин (15.01.1895–1895; ана сы Мәхүп җа мал Ка мыш лы ның Фәх рис лам кы-
зы), Әхмәт җан (13.07.1900; ана сы Хуп җа мал Ка мыш лы ның Фәх рис лам кы зы). 
Мул ла ян кы зы Фәр хи ни са (18 яшь) 1897 ел ның 4 де каб рендә Ко рыч ның Та-
җет дин Фәт хет дин улы (30 яшь, икен че ни ках; ата сы Фәт хет дин Хә би бул ла 
улы) белән ка вы ша. Икен че кы зы Мәрхәбә (18 яшь) 1913 ел ның 13 де каб рендә 
Ко рыч ның Нигъмә тул ла Га ри фул ла улы (25 яшь) белән ни ках ла ша. Кыз ның 
вә ли вә ки ле –  ага сы Ра ян Мул ла ян улы, егет не ке Әхмә дул ла Га ри фул ла улы, 
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кыз ның ри за лык ша һит ла ры –  Ахун җан Мул ла ян улы белән Мөхәммәтзә ки 
Мө хәм мәтшә фикъ улы, егет не ке Та җет дин белән Си ра җет дин Фәт хет дин ул-
ла ры бу ла.

Ра ян Мул ла ян улы ба ла ла ры: Кә римә (01.06.1904; ана сы Фәр хе ни-
са Габ дел ба ян кы зы), Би би га лимә (12.01.1907–1909, кы за мык тан), Рә химә 
(19.09.1909), Са бир җан (16.03.1912; ана сы Фә хер ни са Габ дел ба ян кы зы), Га-
зиз җан (29.08.1917). Ра ян Мул ла я нов (45 яшь) 1917 ел да ха ты ны (32), ике улы 
(бер сен ас ра ма га ал ган) һәм ике кы зы белән яши, 3,12 дисә тинә җи ре, аты 
һәм 2 кәҗә се бу ла.

Ахун җан Мул ла ян улы (26 яшь) 1906 ел ның 10 но яб рендә авыл да шы Габ дел-
ба ян Сә хип ба ян улы ның кы зы Хәм де ни са (18 яшь) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры 
Би битәгъ зимә (25.06.1908), Гый лем гир (13.09.1912) туа. Ахун җан Мул ла я нов ны 
Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, йор тын да ха ты ны (31 яшь) һәм кы зы 
ка ла, 1917 ел да 0,25 дисә тинә има на сын арен да га биргәннәр, аты бу ла.

Мөхәммәт җан ның дүр тен че улы Мөхәммәт за риф ка тук та лыйк. Мөхәммәт-
за риф Мөхәммәт җан улы ба ла ла ры: Мөхәммәт хан (1880–1887), Миң лешәр-
гыя (21.07.1888–1892; ана сы Мәр фу га), Гөл чирә (29.01.1894–1897; ана сы Мәр-
фу га), Зөл кагдә (22.03.1897), Ка зый хан (10.07.1882–02.05.1912), Мирсә гыйть 
(21.04.1885) һәм Мөхәммәт хан (23.05.1900; ана сы Мәр фу га Ка мыш лы ның 
Әшрә фет дин кы зы). Мөхәммәт за риф Мөхәммәт җа нов 1917 ел да ха ты ны (65 
яшь), улы (17) һәм 2 кы зы белән яши, 9,66 дисә тинә җи ре, 3 аты, 3 сы е ры һәм 
баш ка мал ла ры бу ла.

Ка зый хан Мөхәммәт за риф улы ба ла ла ры: Гый лем хан (04.06.1906; ана сы 
Миң лех әят Миң ле бай кы зы), Миң лехәнә фия (21.11.1907), Хә ниф (27.06.1910). 
Гый лем хан За ри пов –  Ва тан су гы шы ве те ра ны, ба ла ла ры: Фәнә һия (1946), 
Га ли хан (1950–11.04.2003), Фәрә зинә (1953), Зә лирә (1957), Зи лия (1959).

Хә ниф За ри пов (1910–1994) –  Ва тан су гы шы ве те ра ны, су гыш ал ды ел ла-
рын да нә селдә ше Са бир Ха фи зов кы зы Би биә фудә (1915–1997) белән ни ках-
ла ша, ата сы Мирсә гыйть (1880), ана сы Хәят (1879), эне се Га риф җан (1924) 
белән яши. Әй тергә кирәк, Мөхәммәтхә ниф мет рикәдә Мөхәммәтхәнә фи 
(27.06.1910; ана сы Миң лех әят Миң ле бай улы) дип языл ган, ата сы ның исе ме 
Ка зый хан уры ны на ял гыш Мир ка зый дип күрсә телгән. Ире мәрхүм бул гач, 
Хә ниф нең ана сы Хәят Мирсә гыйть (Ка зый хан ның эне се) белән ни ках ла ша. 
Хә ниф За ри пов ба ла ла ры: Фә рис (1941), Фә рит (1944), Фәнәс (1947), Әл финә 
(1950), Гөл зирә (1955), Рә вис (1958).

Мирсә гыйть Мөхәммәт за риф улы ба ла ла ры: Би би со рур (21.06.1910; ана сы 
Шәм се со рур Фәр хет дин кы зы), Рә зифә (1913–1916, чәчәк авы ру ын нан ва фат), 
Мир за са лих (16.07.1916), Миң ле га риф җан (20.10.1924; ана сы Миң лех әят Миң-
ле бай кы зы). Мирсә гыйть За ри пов 1917 ел да ха ты ны (35 яшь), өч улы һәм кы зы 
белән яши, 7, 04 дисә тинә җи ре, 2 аты, 2 сы е ры һәм са рык ла ры бу ла.

Мөхәммәт за риф улы Мөхәммәт хан ха ты ны Мәэлүфә (ха лык те лендә –  
Мәклүфә; 1900) белән өч ир (Мөхәммәтнә гыйм, Әхмәтнә гыйм, Әбүнә гыйм 
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За ри пов лар) һәм бер кыз (Дәнә) ба ла тәр би яләп үс терә. Мөхәммәт хан Ва тан 
су гы шын да һә лак бу ла. Мөхәммәтнә гыйм нең –  На ил, Вә кил, Вә зир, Ли ра, 
Әхмәтнә гыйм нең –  Фә гыйль һәм Ил мир, Дәнә нең –  Шә риф җан, Алия һәм 
Гөл чирә исем ле ул ла ры һәм кыз ла ры дөнь я га килә.

Юга ры да Ва тан су гы шын да һә лак бул ган (Мөхәммәт хан) һәм исән кайт кан 
(Гый лем хан, Хә ниф) За ри пов лар ту рын да әйт тек, алар ның исемнә рен Ка тай-
ның ме мо ри аль сте ла сы на өстәп язар га кирәк.

Әхмәт хан Мөхәммәт җан улы (26 яшь; вә ли вә ки ле –  Мөхәммәт за риф 
Мөхәммәт җан улы) 1886 ел ның 25 фев ра лендә нә селдә ше Би бизәйнәп Могтә-
мет дин кы зы (18 яшь) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Каш ша фет дин (Кәш фет-
дин; 14.12.1887), Би бизә кия (16.02.1890), Әхмәтнә гыйм (Мөхәммәтнә гыйм; 
10.08.1892), Ка фия (25.12.1894), Мөхәммәткә шиф (14.11.1897), Би бихә нифә 
(16.04.1902), Мөхәммәтхә ниф (09.11.1905) туа. Әхмәт хан кы зы Би бизә кия 
(18 яшь) 1909 ел ның гыйн ва рын да Минзәлә өя зе Әгъбәс авы лы ның Мир са-
лих Мөхәммәт га риф улы (23 яшь; ата сы Мөхәммәт га риф Фәт хул ла улы) белән 
ни ках ла ша. Кыз ның ри за лык вә киллә ре Кәш фет дин Әхмәт хан улы белән 
Мөхәммәт за кир Могтә мет дин улы бу ла. Әхмәт хан Мөхәммәт җа нов ның өч 
улын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (57 яшь), кы зы 
һәм ки ле не белән яши, 12,87 дисә тинә җи ре, 2 аты, сы е ры һәм баш ка мал ла ры 
бу ла, хезмәт че ял лый.

Әхмәтхан никахы теркәлгән метрикә фрагменты. 1886 ел

Әхмәт хан ның өч улы да гер ман су гы шын нан исән кай та, бер се ан на ры Ва-
тан су гы шын да да кат на ша. Кәш фет дин Әхмәт хан улын нан –  Әхкә мет дин 
(1922–1924), Мөхәммәтнә гыймнән Җәннәт бил ге ле, баш ка ба ла ла рын ачык-
лап тор ма дык.

Мөхәммәткә шиф Әхмәт хан улы ба ла ла ры: Мөхәммәтр әиф (24.10.1924; ана-
сы Би би за кирә Мөхәммәт са фа кы зы), Вә зиф (1931), Ра фаэль, Фә ния (1936). 
Кә шиф Әхмәт ха нов, аның улы Рәиф –  су гыш ве те ран на ры һәм ин ва лид ла ры. 
Рәиф абый су гыш та сер жант, ми но мет рас че ты ко ман ди ры бу ла, «Дан ор де-
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ны» (3 нче дәрәҗә) (01.02.1945), «Ба тыр лык өчен» ме да ле (28.09.1943) белән 
бүләкләнә. Рәиф белән Нә кыя Ха физ кы зы ба ла ла ры: Зөб әер (1952), Ру да мир 
(1958), Ал фи ра (1960).

Мөхәммәт ла тыйф Габ дел да ян улы ба ла ла ры: Мәү суфә (1868–1888), Бәд-
ри ни са (1881–1888), Әхмәт ла тыйф (15.02.1883–1883), Миң ле би би са ра 
(06.09.1884–1887), Ки фая (26.03.1887–1888; ана сы Хәй ри ни са), Ха фи зет-
дин, Гыйль ми ва фа (27.03.1891; ата сы Габ дел ла тыйф дип языл ган; ана сы Га-
рифә Га лиул ла кы зы). Габ дерә кыйп Мөхәммәт ла тыйф улын нан Әшрәф җан 
(21.06.1908; ана сы Би би га лия Мөхәммәт за риф кы зы) бил ге ле. Ха фи зет дин 
Мөхәммәт ла тыйф улы ның ба ла сы Гыйр фа нет дин (1892–22.06.1907) бу ла.

Ал да рак әйткәнчә, Гомәр карт ның төп чек улы Ра ян (1799) иде. 1834 ел гы 
до ку мент та аның ул ла ры Мөхәммәт са фа (1825) белән Мөхәммәт са дыйк (1833) 
күрсә телә.

Мөхәммәт са фа Ра ян улы ба ла ла ры: Мөхәммәтбә дигъ (1848), Мөхәммәт са-
дыйк (1851), Мөхәммәт ха физ (1853–18.10.1915), Әхмәтвә ли (1858), Мөхәммәт-
сол тан (Сол тангәрәй; 1863), Мөхәммә де лис лам (1868) ту ган. Мөхәммәт са фа 
кы зы Би би фа тый ма (18 яшь) 1885 ел ның 24 гыйн ва рын да Бө ре өя зе Ка ра баш 
авы лы ның Ахун Мөхәммәт җан улы (22 яшь) белән га илә ко ра.

Мөхәммәт са дыйк Мөхәммәт са фа улы ба ла ла ры: Мөхәммәтш әех (17.02.1878; 
ана сы Би би га зизә), Би би са ния (04.04.1880), Габ дел да ян (25.12.1883), Фа кия 
(1885–1911), Әхмәтнә гыйм (17.12.1886–1888; ана сы Га зиз ба ну а). Мөхәммәт са-
дыйк кы зы Фа кия (25 яшь; икен че ни ках) 1910 ел ның 24 ап ре лендә Иш тирәк-
нең Сә лимгәрәй Кор бан га ли улы (26 яшь) белән ни ках ла ша.

Мөхәммәтш әех Мөхәммәт са дыйк улы 1907 ел ның но яб рендә авыл да шы 
Мөхәммәт ха физ Вә лимөхәммәт улы ның кы зы Би бикә шифә (18 яшь) белән 
ни ках ла ша. Егет нең ри за лык ша һит ла ры Габ делхә бир Габ дел на сыйр улы белән 
Нур лы га ян Габ делнә фикъ улы бу ла. Әле ге ни ках тан Би бизә кия (04.07.1909) 
дөнь я га килә.

Габ дел да ян Мөхәммәт са дыйк улын нан Хә зинә (03.10.1911; ана сы Би би җи-
һан Хөрмә тул ла кы зы) бил ге ле.

Мөхәммәт са фа ның өчен че улы Мөхәммәт ха физ дан (1857) да нә сел дә вам 
итә. Мөхәммәт ха физ Мөхәммәт са фа улы ба ла ла ры: Мөхәммәт са бир (1878), 
Ра ма зан (03.06.1887–1888), Мөнәвәрә (09.11.1894; ана сы Миң ле ва фа Му са кай 
кы зы). Мөхәммәт ха физ Мөхәммәт са фин 1917 ел да улы (25 яшь) белән яши, 
3,87 дисә тинә җи ре, 2 аты, 2 сы е ры һәм 6 са ры гы бу ла.

Мөхәммәт са бир Мөхәммәт ха физ улы ба ла ла ры: Мөхәммәт фа тих 
(07.02.1905; ана сы Шәм сия Фәт хе лис лам кы зы), Миң лесә вия (23.08.1907), 
Мө хәм мәтш әех (07.06.1910; анасы Шәм се җи һан Фәт хе лис лам кы зы), Мө нирә 
(04.09.1912), Би биә фудә (15.09.1915). Са бир Ха фи зов ны (39 яшь) Бе рен че бө-
тендөнья су гы шы на ала лар, йор тын да ха ты ны (35 яшь), улы һәм өч кы зы ка ла, 
1917 ел да 2,12 дисә тинә җи ре, 2 аты, сы е ры, 2 бо за вы һәм са ры гы бу ла. Са бир 



60

улы Фа тих читкә чы гып кит те, дип әйт те Хә мит абый. Са бир кы зы Би биә фудә 
(1915–1997) нә селдә ше Хә ниф За ри пов (1910–1994) белән ни ках ла ша.

Мөхәммәт са фа ның би шен че улы Мөхәммәт сол тан га тук та лыйк. Мөхәм-
мәт сол тан Мөхәммәт са фа улы ба ла ла ры: Мөхәммәт җан (06.09.1895; ана-
сы Миң ле җа мал Кил ка быз ның Әхмәт ша кы зы), Мөбәрәк җан (14.11.1897), 
Би би нур (23.01.1901), Мөхәммәтнә гыйм (14.09.1903), Хәсән җан (18.12.1905; 
ана сы Миң ле җа мал Әхмәт ша кы зы), Би бибә һия (13.07.1908), Нигъмәт җан 
(05.12.1910–1911; ана сы Миң ле җа мал Әхмәт ша кы зы), Рәйфә (16.10.1914; ана-
сы Әбә дия Иб ра һим кы зы), Га риф җан (22.03.1917; ана сы Мөнәзә Иб ра һим 
кы зы). Мөхәммәт сол тан Са фин ның олы улын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на 
ала лар, 1917 ел да ха ты ны (35 яшь), өч улы һәм ике кы зы белән яши, 7,62 дисә-
тинә җи ре, 2 аты, сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла, сәүдә итә. Мөбәрәк җан нан 
Мир га зи ян (20.08.1925; ана сы Би би җи һан Хөрмә тул ла кы зы) ту ган.

Хәсән җан Сол та нов  –  Ва тан су гы шы ве те ра ны, су гыш ал дын нан га-
илә сендә ха ты ны Ка милә (1906), ул ла ры Фә һим (1936), Миң лемөстә кыйм 
(01.03.1942) теркәлгән. Мөстә кыймнән нә сел не Ра дик белән Рә мис Сол та-
нов лар дә вам итә.

Мөхәммә тис лам Мөхәммәт са фа улы (23 яшь) 1894 ел ның 10 де каб рендә 
нә селдә ше Ра би га Ба һаут дин кы зы (18 яшь; ата сы Ба һаут дин Си ра җет дин улы) 
белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Кә римә (14.11.1897; Чи та да яшәгән), Мөхәммәт-
сит дыйкъ (02.07.1903), Нә гыймә (19.10.1906–2005), Хә зинә (05.01.1910–1911), 
Мөхәммәт җан (08.10.1912) туа. Ис лам Мөхәммәт са фин (49 яшь) 1917 ел да ха-
ты ны (45 яшь), ике улы һәм ике кы зы белән яши, 4,34 дисә тинә җи ре, 2 аты, 
2 сы е ры, бо за вы, 6 са ры гы һәм 3 кәҗә се бу ла. Мөхәммә тис лам 1925 ел ның 25 
де каб рендә Яңа Ка тай ның Би би җи һан Мин һа җет дин кы зы (40 яшь) белән 
ни ках ла ша. Нә гыймә ерак нә селдә ше Са бир җан Сол та нов белән га илә ко ра.

Мөхәммәт сит дыйкъ Ис ла мов (1903–1978)  –  Ва тан су гы шы ве те ра ны, 
авыл да шы Гай ни ка мал Мөхәммәтнә би кы зы (1910) белән ни ка хын нан ба ла-
ла ры Ха вис (20.04.1932–13.02.2012), Мохәттәрә (1935), Мис бах (1939), Бә шир 
(1944–1981), Хә зинә (07.01.1952; Си бай да яши), Вә зимә (1956) туа. Ха вистән 
нә сел не Ли лия (26.09.1959), Фир кать (31.01.1962), Юлия (21.11.1966), Нур зилә 
(21.07.1973) Ис ла мов лар дә вам итә. Мәгълү мат ның бер өле шен Фир кать Ис-
ла мов хәбәр ит те.

Йорт ба гыш нә се ле ту рын да мәгълү мат ту лы бул сын өчен, аның Гай сар 
исем ле оны гын нан (ул ал да рак сүз бар ган Гомәр нең эне се) киткән тар мак ка 
тук та лыйк. Гай сар дан (1749) Ра ма зан (1786–1830), ан нан Миң ле га ли (1820–
16.08.1887) ту ган.

Миң ле га ли Ра ма зан улы ба ла ла ры: Иб ра һим (1856–26.02.1916), Исмә гыйль 
(1859), Нур га ли, Әхмәтзә ки (15.11.1875–1883; ана сы Нур җи һан), Би бимәф-
ту ха (15.09.1881), Фәр хе нур (05.01.1884–1899), Гыйз зе нур (21.04.1887). Миң-
ле га ли нең олы кы зы Шәм се нур (19 яшь) 1883 ел да Кил ка быз ның Га ри фул ла 
Гай нул ла улы (2 яшь) белән га илә ко ра. Икен че кы зы Шәм се камәр (20 яшь; 
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икен че ни ках) 1897 ел ның 30 де каб рендә Каръя у ды олы сы Бай ки авы лы ның 
Ни за мет дин Сәй фет дин улы (25 яшь, икен че ни ках; вә ли вә ки ле –  Яңа Ка тай 
мөә зи не Мөхәммәт за риф Мөхәммәт җан улы) белән ни ках ла ша. Өчен че кы зы 
Миң ле ба ну (18 яшь) 1889 ел ның 20 мар тын да Сәкәш нең Хә ми дул ла Гыйсмә-
тул ла улы (30 яшь; икен че ни ках) белән ка вы ша. Төп чек кы зы Мәф ту ха (18 
яшь) 1902 ел ның 11 ок тяб рендә шул ук Каръя у ды олы сы Ка ран авы лы ның 
Та җет дин Шәрә фет дин улы на (25 яшь) ки яүгә чы га.

Иб ра һим Миң ле га ли улы ба ла ла ры: Ис хак (20.07.1876; ана сы Хә биб җа мал), 
Сәр ви җи һан (1879–1897), Иль яс (24.12.1881), Ис лам га ли (03.09.1884–1888), 
Мул ла га ли (16.09.1887), Ма һи ка мал (1891–1892), Фәр хи җа мал (23.11.1894–1895; 
ана сы Хә биб җа мал Гый ма дет дин кы зы), Әхмәт га ли (21.03.1897–1907).

Ис хак Иб ра һим улы ба ла ла ры: Гыйль ме ба ну (03.08.1906; ана сы Миң ле ба ну 
Габ дел ка дыйр кы зы), Миң лекә шифә (18.07.1917; ана сы Миң ле ба ну Габ дел-
галләм кы зы). Ис хак Иб ра һи мов 1917 ел да ха ты ны (35 яшь), улы һәм яңа ту ган 
кы зы белән яши, 1,55 дисә тинә җи ре, аты һәм 2 кәҗә се бу ла. Утын кисәргә, 
так та ярыр га ял ла нып өстәмә ак ча эш ли.

Иль яс Иб ра һим улы ба ла ла ры: Гыйкрәмә (03.11.1908; ана сы Мә динә Хә-
ми дул ла кы зы), Габ бас (19.06.1911–1912), Әнвә рет дин (29.10.1913), Миң-
лемөкәррәмә (12.09.1917). Иль яс Иб ра һи мов 1917 ел да ха ты ны (30 яшь), улы 
һәм ике кы зы белән яши, 4,37 дисә тинә җи ре, 3 аты, 2 сы е ры бу ла.

Мул ла га ли Иб ра һим улы ба ла ла ры (бе рен че мәхәллә): Фәр хеб җа мал (1915–
1916, чәчәк авы ру ын нан), Фәр хеб җа мал (1923–1924), Ти мер га ли (10.11.1924; 
ана сы Сә хип җа мал Әхмәт җан кы зы).

Исмә гыйль Миң ле га ли улы ба ла ла ры: Фәр хи нур (1883–1883), Ма һи нур 
(18.08.1884), Габ делхә ким (02.05.1888), Ис лам га ли (21.02.1892; ана сы Фәр хи җи-
һан), Фәр хи со рур (20.03.1894; ана сы Фәр хи җи һан Яңа Ка тай ның Сә лимгәрәй 
кы зы), Фәр хе ба ну (27.04.1897), Җи һан ба ну (02.09.1900; ана сы Хәсән җи һан 
Яңа Ка тай ның Сә лимгәрәй кы зы), Шәех га ли (16.10.1903; ана сы Фә хер җи һан 
Сә лимгәрәй кы зы), Шәех за ман (26.01.1907; ана сы Фәр хи җи һан), Гыйль ми-
җи һан (04.01.1910), Хәер за ман (03.05.1914–1916; ана сы Фәр хи нур Сә лимгәрәй 
кы зы). Исмә гыйль кы зы Ма һи нур (18 яшь) 1907 ел ның фев ра лендә Яңа Ка-
тай ның Нурәхмәт Бә хетгәрәй улы (25 яшь) белән ни ках ла ша. Кыз ның ри за-
лык ша һит ла ры –  Иб ра һим Миң ле га ли улы белән Нур га ли Миң ле га ли улы, 
егет не ке Шәйгәрәй Ти мер бу лат улы белән Сә лимгәрәй Шәйгәрәй улы бу-
ла. Бу ни ках озак ка бар мый, шул ел ның сен тяб рендә Ма һи нур Ко рыч ның 
Габ дерә хим Габ дел ва хит улы (35 яшь; дүр тен че ни ках) белән ка вы ша. Исмә-
гыйль нең икен че кы зы Фәр хе ба ну (18 яшь) 1917 ел ның 26 ию нендә авыл да шы 
Су фиәхмәт Габ дел хан нан улы (26 яшь) белән га илә ко ра. Кыз ның ри за лык 
ша һит ла ры –  Иль яс Иб ра һим улы белән Нур га ли Миң ле га ли улы, ки яү нең 
вә ли вә ки ле ата сы Габ дел хан нан Габ дул ла улы бу ла. Исмә гыйль нең өчен че 
кы зы Фәр хи со рур (18 яшь) 1912 ел ның 19 ок тяб рендә авыл да шы Хәй рет дин 
Мөхәммә ди улы (25 яшь, икен че ни ках; ата сы Мөхәммә ди Мөхәммәт га ли 
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улы) белән ни ках ла ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры –  Кән зел го лум Сәй фул ла 
улы белән Нур га ли Миң ле га ли улы, ки яү не ке Нур лы га ян Габ делнә фикъ улы 
белән Габ дел галләм Габ дел ма лик улы бу ла. Исмә гыйль Миң ле га ли ев нең ике 
олы улын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (55 яшь), 
ике ке че улы һәм ике кы зы белән яши, 4,23 дисә тинә җи ре, аты, 2 сы е ры һәм 
баш ка мал ла ры бу ла.

Юга ры да нә сел не Ра ма зан ның бе рен че улы Миң ле га ли як лап ка ра дык. 
Ра  ма  з ан ның икен че 
улы Җо ма гол (1828–
03.05.1915) бу ла. Җо ма гол 
Ра ма зан улы ба ла ла ры: 
Габ дул ла (1854), Сәй-
фул ла (1856–03.02.1912), 

Нигъмә тул ла (1859), Га ри фул ла (15.01.1878–1886). Җо ма гол кы зы Би би са ра (18 
яшь) 1880 ел ның 25 гыйн ва рын да яз мы шын Рәҗәп нең Миң ле гол Якуп улы (23 
яшь; ата сы Якуп Мөхәммәдь яр улы) белән бәй ли.

Габ дул ла Җо ма гол улы ба ла ла ры: Хөрмә тул ла (01.08.1875; ана сы Хөб бе ни са), 
Гыйн дул ла (12.11.1877), Нигъмә тул ла (28.05.1882), Хә ми дул ла (20.12.1884–1888), 
Миң лемөхәммәт (13.07.1887), Әхмә дул ла (22.02.1890), Миң лемөхәммәт (1891), 
Рәхмә тул ла (22.08.1892; ана сы Хөб бе ни са Ко рыч ның Мөхәммәт га ли кы зы), 
Га лия (28.02.1895), Төхфә тул ла (25.02.1897).

Хөрмә тул ла Габ дул ла улы ба ла ла ры: Миң ле га ри фа (23.04.1903; ана сы Та и-
фә), Зиннә тул ла (16.04.1905), Би бирә химә (21.08.1907), Җәүһә рия (1911–1915, 
чәчәктән). Хөрмә тул ла Габ дул лин ны Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 
йор тын да ха ты ны (35 яшь) һәм ике кы зы ка ла, 1917 ел да җи ре һәм мал-ту а ры 
бул мый.

Гыйн дул ла Габ дул ла улы ба ла ла ры: Ки фая (02.04.1903; ана сы Фә хер ни са 
Мөхәммәт ла тыйф кы зы), Шәр хе мул ла (27.06.1906; ана сы Хәер ни са Мөхәммәт-
ла тыйф кы зы), Га ри фул ла (02.02.1909; ана сы Хәер ни са), Миң ле фа тый ма 
(14.10.1911). Гыйн дул ла Габ дул лин ике има на сын арен да га би реп, авыл дан 
чы гып китә.

Нигъмә тул ла Габ дул ла улы ба ла ла ры: Миң лезә кия (03.08.1910; ана сы Миң-
лемәф ту ха Гай са кы зы), Зиннә тул ла (1913–1914, кы за мык тан), Сәрмә дия 
(17.11.1914).

Әхмә дул ла Габ дул ла улы ның бе рен че ба ла сы Җәннә теләс ма (15.10.1917; ана-
сы Хөс ния Гай са кы зы) бу ла. Әхмә дул ла Габ дул лин (28 яшь) 1917 ел да ха ты ны 
(19), эне се (25 яшь) һәм ана сы (70) белән яши, 3,79 дисә тинә җи ре, аты, сы е ры 
һәм 3 са ры гы бу ла. Әхмә дул ла ста рос та, ан на ры авыл со ве ты рәи се бу ла, дип 
сөйләгән иде Хә мит абый. Ул хә зер ге укы ту чы Габ дул лин нар өе уры нын да 
яшәгән, кар шы да гы күр ше се Габ де лих сан Га зи зов бу ла. 1921 ел да Габ де лих сан 
ха ты ны Хә тирә (Гый лем Га зи зов ның ана сы) өенә ут төрткәч, озак тор мый, 
1922 ел да читкә чы гып китә (Хә мит абый Ма ли ков мәгълү ма ты).

Документның Йомагол Рамазанов тамга салган фрагменты. 
1860 ел
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Миң лемөхәммәт Габ дул ла улы 1917 ел ның 15 ок тяб рендә авыл да шы Тәгъ-
зимә Га ти я тул ла кы зы (26 яшь; ата сы Га ти я тул ла Шәрә фул ла улы) белән ни-
ках ла ша.

Рәхмә тул ла Габ дул ла улы ба ла ла ры: Гәүһә рия (28.04.1911; ана сы Та ифә 
Шәрә фет дин кы зы), Гыйль мул ла (1921), Мәгъсүмә (1924), Миң лемәгъдә ния 
(07.09.1925; ана сы Шәм се нур Гайсә кы зы), Мул ла нур (1929), Әсхә дул ла (1931), 
Мәвә зинә (1933), Сә нирә (1936, яшь ли ва фат), Рә зимә (1939), Фә рит (1942). 
Гыйль мул ла Габ дул лин Ва тан су гы шы на китә, 1943 ел ның ап ре лендә һә лак 
бу ла (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән). Әсхә дул ла Габ-
дул лин ның бе рен че ни ка хын нан класс та шым Мәү лисә (1960) ту ган.

Җо ма гол Ра ма за нов ның икен че улы Сәй фул ла иде. Сәй фул ла Җо ма-
гол улы ба ла ла ры: Мәй са ра (17.12.1880), Ба я зит (23.12.1883–1888), Сә ми гул-
ла (07.07.1886), Миң лехә зинә (28.10.1888; ана сы Ма һи со рур), Би бинә гыймә 
(07.12.1890), Кән зел го лум (04.11.1895; ана сы Ма һи со рур Ба зы Ку ян ның мул-
ла Габ дерә кыйп кы зы), Кән зелмә ган (10.04.1898), Зөләйхә бикә (1899), Кәш-
фелмә ган (19.10.1901), Кән зелмә ган (1904). Сәй фул ла кы зы Миң лехә зинә (18 
яшь) 1907 ел ның 10 де каб рендә Ба ек ның Сә хипгәрәй Әбүмә хи ян улы (26 яшь) 
белән ка вы ша. Егет та ра фын нан вә ли вә кил –  ту га ны Ба тыр га ли Әбүмә хи ян 
улы, кыз ның ри за лык ша һит ла ры –  Сә ми гул ла Сәй фул ла улы белән Гыйн дул-
ла Габ дул ла улы, егет не ке Мөхәммәт са бир Сол тангәрәй улы белән Мөхәммәт-
за кир Мөхәммәт ша улы бу ла. Икен че кы зы Зөләйхә бикә (18 яшь) 1917 ел ның 
6 ап ре лендә Иш тирәк нең Габд рах ман Мөхәммә ди улы (35 яшь) белән ни-
ках ла ша. Кыз ның вә ли вә ки ле –  ага сы Сә ми гул ла Сәй фул ла улы, ри за лык 
ша һит ла ры Кән зелмә ган Сәй фул ла улы белән Нур га ли Миң ле га ли улы бу ла.

Сә ми гул ла Сәй фул ла улы ба ла ла ры (бе рен че мәхәллә): Фәр хис рур 
(16.08.1906; ана сы Шәм си нур Арс лан га ли кы зы), Зөфәр (29.06.1912; ана сы Хөр-
шид җи һан Ба һаут дин кы зы), Хам ма дул ла (26.09.1914), Миң леәс ма (06.06.1917). 
Сә ми гул ла Сәй фул лин ны Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, йор тын да 
ха ты ны (28 яшь), улы (3), кы зы (яңа ту ган) һәм ана сы (70) ка ла, 1917 ел да ху җа-
лы гын да аты, 2 сы е ры, 4 са ры гы, 4,80 дисә тинә җи ре бу ла. Сә ми гул ла ның улы 
Хам ма дул ла (Хам мат Сәй фул лин; 1914) Ва тан су гы шы ның бе рен че кө нендә 
һә лак бу ла (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән).

Кән зел го лум Сәй фул ла улы ба ла ла ры: Әс ма (1918), Миң ле а сия (22.10.1924; 
ана сы Хөр шидә Ба һаут дин кы зы). Кән зел Сәй фул лин кол хоз да бал та ос та сы 
бу ла, Ва тан су гы шы на китә (исе ме «Ха лык хә те ре» сайтында теркәлгән, яз мы-
шы бил ге сез). Кән зелмә ган Сәй фул ла улын нан Мөдәр рис (21.10.1925; ана сы 
Фәр хи җи һан Габ де лих сан кы зы) ту ган.

Юга ры да Зы ят ның бе рен че улы Гомәрдән киткән тар мак лар ка рал ды. Зы-
ят ның икен че улы Гай сар дан нә сел не Гыйль ман (1776) белән Ра ма зан (1786) 
дә вам итә. Гыйль ман ның ул ла ры Риз ван (1803) һәм Вил дан (1822–29.09.1884) 
бу ла. Риз ван Гыйль ман улы ба ла ла ры: Ис ра фил (1852) белән Гыйр фа нет дин 
(1859–19.01.1910).
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Ис ра фил Риз ван улы ба ла ла ры: Габ дерә хим (21.12.1875), Миң ле җи һан 
(25.09.1878–1890; ана сы Шәм се җа мал), Габд рах ман (25.06.1881), Миң ле задә 
(15.08.1884–1888), Миң ле ка мал (27.01.1889–1889), Хә биб рах ман (16.06.1890; 
ана сы Гай ни ка мал Мөхәммәтгәрәй кы зы). Ис ра фил Риз ван улы (30 яшь; икен-
че ни ках) 1889 ел ның 11 сен тяб рендә нә селдә ше Мөхәммәтгәрәй Мөхәммәткә-
рим улы ның кы зы Гай ни ка мал (18 яшь) белән ни ках ла ша. Ис ра фил белән 
Гай ни ка мал шул ук 1890 ел ның 17 но яб рендә ае ры лы ша лар, ша һит лар Габ-
делҗә мил Ша һингәрәй улы белән Мөхәммәтгәрәй Мөхәммәткә рим улы бу ла. 
Ис ра фил Риз ва нов 1917 ел да ха ты ны (60 яшь), улы (36), ки ле не (25 яшь) һәм өч 
оны гы белән яши, 7,96 дисә тинә җи ре, 2 аты, сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла.

Габ дерә хим Ис ра фил улы ба ла ла ры: Мөхәммәтрә хим (25.09.1903), Мө-
нирә (1905–1909, кы за мык тан ва фат), Мөхәммәткә рим (25.08.1908; ана сы 
Мө гал лимә Хәй рул ла кы зы), Мөхәммәтрә хим (1914–1924). Мөхәммәтрә хим 
Габ дерә хи мов (1903) читкә чы гып китә, шун да аны су гыш ка ала лар, га илә се 
1942 ел ның 20 ок тяб рендә Ка тай га кай та. Бу ва кыт та ха ты ны Май ба ну (1905), 
ба ла ла ры Ка сыйм (1934) белән Нә симә (1937) бу ла.

Габд рах ман Ис ра фил улы ба ла ла ры: Дөр ка мал (09.07.1910), Фәйз рах ман 
(15.02.1913; ана сы Фәр хе ни са Кә ли мул ла кы зы), Миң лефәр гыя (04.09.1914; 
ана сы Мө гал лимә Хәй рул ла кы зы), Миң лемө нирә (06.02.1917). Дөр ка мал 1964 
ел ның 19 ию нендә Ок тябрьс кий шәһә ре ЗАГ Сы на мөрәҗә гать итеп, туу ту-
рын да бе лешмә ала, фа ми ли я сен әти се исе меннән Габд рах ма но ва дип яза лар.

Гыйр фа нет дин Риз ван улы ба ла ла ры: Габ де лих сан (25.02.1883–1888), Мәгъ-
шук җи һан (29.08.1885), Фәх ре лис лам (04.11.1888; ана сы Хөс ни җи һан), Гай нел-
җи нан (19.07.1892), Ну рис лам (20.01.1895–1905; ана сы Хәс би җа мал Ибнҗә мил 
кы зы, Ба ек авы лын нан), Гай нелх әят (18.07.1898), Сә вия (21.11.1901; ана сы Хәс-
би җа мал Габ делҗә мил кы зы). Гыйр фа нет дин кы зы Мәгъ шук җи һан (18 яшь) 
1904 ел ның гыйн ва рын да Яңа Ка тай ның Гый ма дет дин Га я зет дин улы (25 яшь) 
белән ка вы ша. Егет нең вә ли вә ки ле –  бер ту ган эне се Заһ рет дин Га я зет дин 
улы, ри за лык ша һит ла ры Җи һан гир Габ дел га ни улы белән Галлә мет дин Сәй-
фет дин улы бу ла. Икен че кы зы Гай нелх әят (18 яшь) 1911 ел ның гыйн ва рын да 
нә селдә ше Габ дел ма лик Габ дел ба сыйр улы белән ни ках ла ша.

Фәх ре лис лам Гыйр фа нет дин улы 1913 ел ның 6 гыйн ва рын да Яңа Ка тай ның 
Сә ри гаскәр Миң ле хан улы ның кы зы Фә хер җи һан (17 яшь) белән ни ках ла ша, 
ба ла ла ры Ха җимәс гут (03.02.1914), Са ния (26.08.1924), Бә һия (20.11.1925) туа. 
Фәх ре лис лам (1888) Ва тан су гы шы ал дын нан ха ты ны Зәйнәп (1900), ул ла ры 
Хә тим (1927), Га лис лам (1935) һәм ике кы зы (бер се Су фия (1928) белән яши, 
фа ми ли я се, ни сәбәп ле дер, Гыйль фа нов языл ган.

Риз ван нан баш ка, Гыйль ман Гай сар улы ның нә се лен та гын Вил дан дә вам 
итә. Вил дан Гыйль ман улы ба ла ла ры: Хас би ран (1851–29.12.1880), Гыйль фан 
(1855–1878), Шәм се руй (1868), Шәм сенә һар (1870). Вил дан кы зы Шәм се руй 
(18 яшь) 1886 ел да Ко рыч ның Җәгъфәр са дыйк Габ дел хан нан улы (22 яшь) 
белән ни ках ла ша. Икен че кы зы Шәм сенә һар (18 яшь) 1888 ел ның де каб рендә 
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Яңа Ка тай ның Каш ша фет дин Са я фет дин улы (22 яшь) белән ка вы ша. Шул ук 
Шәм сенә һар күп ме дер ва кыт үткәч, Яңа Ка тай ның Шәрә фет дин Са я фет дин 
улы Фаз лул лин ха ты ны дип күрсә телә, ба ла ла ры туа (Кә ра мет дин (ха лык те-
лендә исе ме Кә рам, 26.07.1894), Сәр ви җи һан (21.02.1897) һәм баш ка лар).

Хас би ран Вил дан улы ба ла ла ры: Гыйль мет дин (15.06.1876; ана сы Хәс би-
җа мал), Гыйль ми җа мал (01.03.1878), Хуп җа мал (01.09.1880). Хас би ран кы зы 
Гыйль ми җа мал (18 яшь) 1894 ел ның 8 де каб рендә Яңа Ка тай ның Галлә мет дин 
Са я фет дин улы (22 яшь; ата сы Са я фет дин Фаз лул ла улы) белән ни ках ла ша. 
Егет нең ри за лык ша һит ла ры Шәрә фет дин белән Фәт та хет дин Са я фет дин 
ул ла ры бу ла.

Гыйль мет дин Хас би ран улы ба ла ла ры: Гыйкрәмә (16.09.1904), Рә химә 
(05.08.1907–1911), Мөхәммәт наҗәр (21.03.1911–1911), Рәйфә (15.08.1912; ана-
сы Хөс ни җи һан Миң ле га ли кы зы), Ти мер га зи (23.09.1916). Гыйль мет дин Хас-
би ра нов ны (42 яшь) Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, йор тын да ха ты ны 
(40), улы һәм кы зы ка ла.

Шу лай итеп, бер нә сел ке шелә ре –  Юл даш белән Йорт ба гыш тан киткән 
бу ын нар –  бү ген ге көндә Ис ке Ка тай да гы бик күп ке шеләргә ба рып то та ша, 
иң зур нә сел дип әй тергә ни гез бирә. Ка тай ның үткә нен һәм бү ген ге сен нә-
селдәшлә ремнән баш ка күз ал ды на ки терү мөм кин дә тү гел дер. Ае рым-ае-
рым тук та лып үтәр лек шә хесләр күп бу луы да күзгә таш ла на, алар ха кын да 
тәф силләп сөй ли баш-
ла саң, үзенә бер ки тап 
язу кирәк тер. Ил ледән 
ар тык нә селдә шем ил 
бәй сез ле ге өчен Ва тан 
су гы шын да көрәшкән, 
хәр би бу ры чын үтәгән, 
шу лар ның яр ты сы ди яр-
лек Ка тай ның ме мо ри аль 
сте ла сын да теркәлмәгән. 
Авыл ха ки ми я те сте ла га 
«Бер кем дә оны тыл ма-
ган, бернәрсә дә оны-
тыл ма ган» дип яз са да, 
күп нәрсә оны тыл ган 
шул, димәк, ул сте ла ны 
алып, оны тыл ган нар ны 
өстәп, өр-яңа дан язар га 
һәм элеп ку яр га кирәк. 

Нә селдәшләр Дәүә ти яла нын да: Азат Та җи ев (сул да), Да-
мир Кә ри мов, Фир кать Ис ла мов
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IV бү лек.
Мо тал лап нә се ле

Бу бү лектә ка ра ла чак нә сел 1795–1859 ел гы ха лык са нын алу до ку мент ла-
рын да бер урын да теркәлгән. 1811 ел гы исем лектә Га либәк Зы ямбә тов, Ат на гол 
Мо на ит ма сов, Рәмәй Сәе тов, Мо ра дым Иб ра ев дүрт ху җа лык бу лып бер-бер 
арт лы би релә. Кай сы дыр га сыр да бо лар ның ур так ба ба сы бул ган, бер нә селгә 
ка ра ган лык ла рын үзлә ренә генә хас нә сел там га сы рас лый.

Нә сел там га сы на бер ничә урын да ал да рак тук та лып үтәр без, ә хә зер сүз нә-
сел не ни чек атау ту рын да ба ра чак. Ур так ба ба ла рын бер ни чек тә белү мөм кин 
бул ма ган лык тан, ба ры тик шарт лы рә вештә Мо тал лап нә се ле дип ата дык, ә 
Ат на гол, Рәмәй һәм Мо ра дым тар мак ла рын Мо тал лап ның ерак нә селдәшлә ре 
дип күрсәт тек. Ни өчен Мо тал лап нә се ле дип атау ның сәбә бе: Га либәк нең улы 
Габ дел мо тал лап тан киткән тар мак лар нә сел эчендә ае ру ча күп бу ла, тук са нын-
чы ел лар да да өлкән бу ын хә те рендә Мо тал лап нә се ле дип әйтү сак лан ган иде.

Әнә шул Габ дел мо тал лап ның ба ба сы Җа нибәк Йу ваш кин (рус ча до ку мент-
та «Ю ваш кин») 1762 ел гы до ку мент та теркәлгән, якын ча 1687 ел да ту ган. Җа-
нибәктән нә сел не ул ла ры Га либәк (1726–1809) белән Гый ба дул ла (1758) дә вам 
итә. Ике се нең дә ир ба ла ла ры бу ла, әм ма бү ген ге көндә Га либәктән киткән 
тар мак вә киллә ре күбрәк бил ге ле. Га либәк 1811 ел да Зы ямбә тов фа ми ли я се 
белән теркәлгән, 1795 ел да ха ты ны Ты пый мишә ре Ал тын бикә Ханс өяр кы зы, 
ул ла ры Зәй сан (1755–1804), Габ дел гаф фар (1771–1800), Габ дел мо тал лап (1780) 
һәм өч кы зы бу ла. Габ дел мо тал лап ның ир ба ла ла ры: Габ дел га ли (1805), Габ дел-
галләм (1807), Шәм баз (ре ви зия до ку мен тын да Шәм мас, мет рикәдә Шәм маз 
дип тә язы ла; 1820–08.02.1898) һәм Ба һаут дин (1822).

Бо лар ның там га ла ры ның төп өле шен (ни ге зен) очы өскә ка рап тор ган өч-
поч мак тәш кил итә. Нә сел вә киллә ре шул өч поч мак ның ур та сы на яисә ас ты на 
ас ка та ба сы зык сы зып там га ла рын са ла лар. Текст та Габ дел мо тал лап Га либә ков 
там га сал ган 1811 ел гы ре ви зия до ку мен ты фраг мен тын күрә сез («К сей скас ке 
де рев ни Ка та е вой ис теп те рей вы бор ной и скас ко по да тель Габ дул му тал лап 
Али бя ковъ там гу свою при ло жил […] та ко ву). Әле ге сүзләрдән аң ла шыл ган-
ча, ка тай лы лар Габ дел мо тал лап ны ре ви зия (авыл да яшәү челәр) исем ле ген 
ха ки ми яткә тап шы рыр га һәм до ку мент ның дө рес ле ген рас лап там га са лыр га 
үз ара ла рын нан вә кил итеп сай ла ган нар.

Габ дел мо тал лап ның өлкән улы Габ дел га ли дүрт ир ба ла тәр би я ли: Габ дел-
их сан (1823–11.10.1874), Габ де лис хак (1825), Әюп (1839–20.02.1915), Иб ра һим 
(1842).
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Габделмоталлап Галибәков тамга салган документ. 1811 ел

Габ де лих сан уряд ник бу лып хезмәт итә, аның Шәй хе ра зый (1849), Шәй хе-
лис лам (1851–17.12.1915), Фәх рис лам (1863–16.08.1924), Ну рис лам (1869) исем-
ле ул ла ры бу ла. Габ де лих сан кы зы Миң ле са фа (18 яшь) 1878 ел ның 15 ию нендә 
Ку ян ның Әхмә ди Габ дел ма лик улы (19 яшь; ата сы Габ дел ма лик Габ дел сат тар 
улы) белән га илә ко ра.

Сүз уңа ен нан әй тим, Габ дел ма лик Габ дел сат тар улы –  Ба ка лы ра йон ха-
ки ми я те нең элек ке ге баш лы гы, Ку ян авы лын да ту ып-үскән Рә мис Ма һи ян 
улы Дәүлә тов ның икен че бу ын ба ба сы. Аның нә сел чыл бы ры бо лай: Килмәт 
(Килмөхәммәт) –  Йо сыф (1711 ел да ту ган) –  Ис лам гол (1752) –  Габ дел сат-
тар (1793) –  Габ дел ма лик (1816) –  Дәүләт бай (1878) –  Ма һи ян (1905) –  Рә мис 
(1948), аның ба ла ла ры һәм онык ла ры. Бу шәҗәрә не уз ган га сыр да яз ган Ку ян 
авы лы та ри хы на керткән идем, ул куль яз ма ки тап та Ка тай га бәй ле кы зык лы 
мәгълү мат та би релә, ки тап кай чан да бул са дөнья кү рер дип өметләнәм.

Шәй хе ра зый Габ де лих сан улы ба ла ла ры: Нур га ли (15.02.1874; ана сы Шәм-
се җа мал), Миң ле гайшә (15.01.1877), Миң лехә тирә (16.10.1878), игезәкләр 
Габд рах ман белән Габ дул ла (25.02.1881), Хә биб рах ман (09.05.1884), Мә динә 
(16.09.1887). Шәй хе ра зый кы зы Би бихә тирә (18 яшь) 1900 ел ның 3 мар тын-
да Яңа Ка тай ның Мөхәммәт са дыйк Мөхәммәт за риф улы (23 яшь; ата сы 
Мөхәммәт за риф Габ дел ла тыйф улы) белән ни ках ла ша, ри за лык ша һит ла ры 
Ис хак Исмә гыйль улы белән Исмә гыйль Иб ра һим улы бу ла.

Нур га ли Шәй хе ра зый улы Би бимәрь ям Габ дел ка һир кы зы белән га илә ко-
ра, ба ла ла ры Би бимәр дия (25.03.1903), Шәй хе нур (ха лык те лендә Шәй нур; 
19.02.1907), Би би гайшә (07.06.1910), Габ дул ла (06.03.1917) туа. Җә мигъ нур 
Шәй нур улы Нур га ли ев (1936) Яңа Ка тай ның Мәгъзүрә Фәт та хо ва белән га-
илә ко ра, ба ла ла ры Га ли нур (1960), Мар сель, Физә лия дөнь я га килә. Га ли-
нур –  класс та шым, бу ки тап ны нәш ри ят ка әзерләгәндә хәл-әхвәл бе ле шеп 
Уль ян өлкә се нең Дмит ровг рад шәһә реннән шыл ты рат ты, әти-әни се һәм ту-
ган на ры ту рын да мәгълү мат әйт те, ба ба сы Шәй нур ның Ва тан су гы шын да 
хәбәр сез юга лу ын искә ал ды (су гыш кор ба ны Шәй нур Нур га ли ев Ка тай ның 
ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән).

Габд рах ман Шәй хе ра зый улы (25 яшь) 1908 ел ның ок тяб рендә авыл да шы-
нә селдә ше Би би ки фая Габ де лих сан кы зы (18 яшь) белән ни ках ла ша. Кыз ның 
вә ли вә ки ле –  ата сы Габ де лих сан Сә хип ба ян улы, егет не ке Шәй хе ра зый Габ-
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делих сан улы бу ла. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры бу лып Габ делҗә лил белән 
Ис хак Сә хип ба ян ул ла ры нә сел там га сы са ла лар. Габд рах ман ба ла ла ры: Хә-
биб рах ман (10.03.1911), Лотф рах ман (16.09.1913; ана сы Ки фая Габ де лих сан 
кы зы), Шәех га ли (Шәй ха ли; 23.06.1916), Са бир җан (11.07.1921–25.02.1999) һәм 
Нигъмәт җан (21.12.1925) Шәй хе ра зы ев лар. Шәй ха ли Габд рах ман улы Шәй хе-
ра зы ев Ва тан су гы шын да һә лак бу ла, энелә ре Са бир җан белән Нигъмәт җан –  
Ва тан су гы шы ве те ран на ры (Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сы на бер Са бир җан 
гы на теркәлгән).

Шәй хе лис лам Габ де лих сан улы ба ла ла ры: Шәй хе нур (23.02.1876; ана-
сы Би бимөшәррәфә), Миң лешәйхәйдәр (29.05.1878–1884), Би бимөнәвәрә 
(05.03.1881), Һи дая (03.08.1884), Би бимөкәррәмә (07.09.1888), Ша һи нур (1891–
1893, эч авы ру ын нан ва фат), Мөхәммәтхә бип (29.11.1894; ана сы Мөшәррәфә 
Ко рыч ның Мөхәммәтә мин улы ның кы зы), Мо та һирә (15.07.1897). Шәй хе лис-
лам кы зы Мөкәррәмә (24 яшь; икен че ни ках) 1914 ел ның 3 ию нендә Сеңрән-
нең Нур лы га ян Гый за мет дин улы (37 яшь; өчен че ни ках) белән ка вы ша.

Шәй хе нур Шәй хе лис лам улы (27 яшь; икен че ни ках) 1902 ел ның 2 мар тын-
да Кил ка быз ның Гөл җи һан Габ делмән нан кы зы (21 яшь, икен че ни ках; ата сы 
Габ делмән нан Мөхәммәт га ли улы) белән ни ках ла ша. Шәй хе нур ба ла ла ры: Би-
би са җидә (27.12.1900–1904; ана сы Гөл җи һан Габ делмән наф кы зы), Габ дел за һит 
(22.09.1905; ана сы Гөл җи һан), Җәүһә рия (22.01.1907; ана сы Сә вия Гыйль ман 
кы зы), Зәкә рия (17.01.1909), Нә җип (13.03.1917), Вә силә (1927).

Фәх рис лам Габ де лих сан улы ба ла ла ры: Нә гыймә (21.12.1884), Гыйль ми-
җи һан (03.12.1886), Һи дая (29.03.1894; ана сы Нә гыймә), Би бимө гал лимә 
(18.03.1897), Би би га лия (01.04.1901), Би би га зимә (08.09.1903; ана сы Би бинә-
гыймә Габ делхә ким кы зы). Фәх рис лам кы зы Һи дая (19 яшь) 1914 ел ның 7 фев-
ра лендә Ку ян ның Га лиул ла Ша һи дул ла улы на (25 яшь; вә ли вә ки ле –  Фәх рул-
ла Га би дул ла улы) тор мыш ка чы га.

Ну рис лам Габ де лих сан улы (25 яшь) 1894 ел ның 9 де каб рендә авыл да шы 
Би би гайшә Могтә мет дин кы зы (18 яшь; ата сы Могтә мет дин Габ дел ва хит улы 
Юл даш нә се леннән) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Ка милә (22.10.1895), Би бикә-
римә (21.11.1897–1912), Миң лесә вия (02.09.1900), Нур лы га ян (1902), Ну рет дин 
(21.04.1905; Ва тан су гы шын да һә лак бу ла), Фәх рел га ян (25.06.1907), Мул ла га ян 
(25.07.1909), Хә тимә (05.08.1912–1916, кы за мык тан ва фат) дөнь я га килә. Ну-
рис лам кы зы Ка милә (20 яшь) 1917 ел ның 13 ию лендә авыл да шы Хә биб рах ман 
Хә би бул ла улы (25 яшь) белән ни ках ла ша. Ну рет дин Габ де лих сан улы (19 яшь) 
1925 ел ның 10 мар тын да Хөс не руй (18) белән га илә ко ра. Кыз ның вә ли вә ки-
ле –  Мөхәммәт са фа Әхмәт сит дыйкъ улы, ри за лык ша һит ла ры Мөхәммәт фа-
тих Мөхәммәт са дыйк улы белән Мир га бит җан Әхмә тов бу ла.

Нур лы га ян Их са нов Ва тан су гы шы на 1941 ел ның 22 сен тяб рендә китә, 1943 
ел ның ап ре лендә хәбәр сез юга ла, ха ты ны Шәм се ни са (1905), ба ла ла ры Мәз хат 
(1928), Фәнүзә (1930), Ягъдә (1933), Фә һим (1936), Ле на (1941; Ок тябрьс кий да 
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яши) ка ла. Су гыш кор бан на ры Их са нов лар Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да 
теркәлмәгән.

Мул ла га ян Их са нов Яңа Ка тай ның Нур лы га ян Дәүлә тов кы зы Сә кинә 
(1912) белән га илә ко ра, ба ла ла ры Халә (1932), Фәнә (1935), Кла ра (1937), Ли за 
(1939), Ай ма ра (1941), Ра зит (1947), Зә лифә (1951), Нәу филә (1953) туа. Мул ла-
га ян Ну рис лам улы Их са нов –  Ва тан су гы шы ве те ра ны, 1940 ел ның 13 ав гус-
тын нан 1941 ел ның 22 сен тяб ренә чак лы Ка тай авыл со ве ты рәи се, су гыш тан 
соң 1946 ел ның кы шы на чак лы ди яр лек «Бай кал» кол хо зы рәи се бу ла. 

Габ дел га ли нең икен че улы Габ де лис хак ны 1846 ел да сол дат хезмә тенә ала-
лар, шул китүдән ан нан хәбәр бул мый.

Әюп Габ дел га ли улы ба ла ла ры: Миң ле ба ну (1866), Әлмөхәммәт (1868), 
Шәм се ба ну (1872), Бикмөхәммәт (15.07.1875; ана сы Нә фисә). Әюп кы зы 
Миң ле ба ну (18 яшь) 1884 ел ның 16 фев ра лендә Ка мыш лы ның Габ дерә фикъ 
Габ делнә фикъ улы (20 яшь; ата сы Габ делнә фикъ Габ делвә ли улы) белән ни-
ках ла ша. Икен че кы зы Шәм се ба ну (18 яшь) 1890 ел ның 24 де каб рендә Ка-
мыш лы ның Фәр ра хет дин Си ра җет дин улы (25 яшь; ата сы Си ра җет дин Га бит 
улы) белән ка вы ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Шәй хе лис лам Габ де лих сан 
улы белән Әлмөхәммәт Әюп улы бу ла, соң гы сы ның там га сы «А» хә ре фенә 
ох ша ган.

Әлмөхәммәт Әюп улы ба ла ла ры: Нурмөхәммәт (26.08.1898; ана сы Миң-
ле җа мал Сә хаут дин кы зы), Шәм се ба ну (20.09.1900), Фәр хе ба ну (04.05.1903), 
Шәм семөхәммәт (20.08.1907), Гый лем ба ну (1908–1912), Ха җимөхәммәт 
(22.10.1910), Шәймөхәммәт (02.03.1914; ана сы Миң ле җа мал Сә хаут дин кы-
зы), Вә лимөхәммәт (18.07.1916). Әлмөхәммәт Әю пов (49 яшь) 1917 ел да ха ты ны 

Сулдан уңга: Аймара, Лиза, Клара, Фәнә, Халә анасы Сәкинә, атасы Муллагаян белән 
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(40), ике улы һәм ике кы зы белән яши, 12,49 дисә тинә җи ре, 3 аты, сы е ры һәм 
баш ка мал ла ры бу ла.

Әлмөхәммәт нең бе рен че улы Нурмөхәммәт туу ын яз ган да икен че мәхәллә 
мул ла сы зур ха та җибәрә: ата сын Бикмөхәммәт Әюп улы дип яза. Әлмөхәммәт-
нең ха ты ны гел Миң ле җа мал Сә ха бет дин кы зы бу ла, Нурмөхәммәт нең дә ана-
сы шул теркәлгән. Ана сы ту рын да гы мәгълү мат ка та я нып ха та ны төзәт тек, 
Нурмөхәммәт не Бикмөхәммәттән Әлмөхәммәт ба ла ла ры исем ле генә кү че реп 
куй дык.

Бикмөхәммәт Әюп улы (23 яшь) 1900 ел ның 29 но яб рендә авыл да шы 
Мөхәммәт за риф Габ делнә фикъ улы ның кы зы Өм мегөл сем (18 яшь; Юл-
даш нә се леннән) белән ка вы ша. Бикмөхәммәт ба ла ла ры: Динмөхәммәт 
(12.03.1903), Гыйль ми җи һан (ха лык те лендә Гыйль ми зи ян; 10.12.1906), Су-
фиәхмәт (05.08.1910; ана сы Өм мегөл сем Мөхәммәт за риф кы зы), Шәяхмәт 
(05.09.1913; ана сы Өм мегөл сем Мөхәммәт за риф кы зы), Әбелкә рам (08.08.1915) 
һәм Мул ламөхәммәт (1919–1977). Бикмөхәммәт Әю пов 1917 ел да ха ты ны 
(42 яшь), өч улы һәм кы зы белән яши, 10,54 дисә тинә җи ре, 2 аты, сы е ры һәм 
баш ка мал ла ры бу ла. Өм мегөл сем «кен дек әби» иде, дип искә ал ды бер авыл-
да шым. Динмөхәммәт белән Су фиәхмәт Ва тан су гы шын да хәбәр сез юга ла-
лар. Динмөхәммәт нең –  ха ты ны Га лия (1906), ба ла ла ры Тәл гать (1933), Рә кия 
(1936), Рәй ханә (1939), Су фиәхмәт нең ха ты ны Мәр дия (1918), кы зы Ра зия 
(1939), ана сы Өм мегөл сем (1870) ка ла. Мул ламөхәммәт Бикмөхәммәт улы Әю-
пов –  Ва тан су гы шы ве те ра ны, өлкән сер жант.

Габ дел мо тал лап ның икен че улы Габ дел галләмнән нә сел не Йо сыф (1835–
29.01.1893) дә вам итә. Ан нан нә сел шул кадәр иш әеп китә, хәт та «Йо сыф нә се-
ле» дип тә йөр телә баш лый. Йо сыф ның ал ты улын нан –  Әбүбә кер (1865–1939), 
Габ дел га ли (1869), Гомәр (1874), Габд рах ман (15.03.1877; ана сы Би би ла тый фа), 
Гос ман (1879), Габ делхә бирдән (15.05.1880) –  һәр бер сеннән нә сел тар мак ла-
нып, бү ген ге көндә дә дә вам итә. Йо сыф кыз ла ры: Мәү ли ха (1863), Би би-
га лимә (1869), Мәд хи җи һан (28.12.1878). Йо сыф ның бер кы зы Би би га лимә 
(18 яшь) 1887 ел ның 3 сен тяб рендә Сеңрән нең Го са мет дин Габ дел галләм 
улы (25 яшь) белән ни ках ла ша, икен че се Мәү ли ха 1888 ел ның гыйн ва рын да 
25 яшьтә әб се (су кыр эчә ге) зәхмә теннән ва фат бу ла.

Әбүбә кер Йо сыф улы ба ла ла ры: Би бимәү ли ха (04.11.1890), Би бинә гыймә 
(22.08.1893; ана сы Хә кимә Ку ян ның Хә лим кы зы), Ба я зит (1896–1976; Ва-
тан су гы шы ве те ра ны), Хәсән га та (17.04.1898–1900), Хөрмә тул ла (05.05.1901), 
Миң лемә динә (07.06.1904), Нигъмә тул ла (14.06.1907; ана сы Би бихә кимә Миң-
лехә лим кы зы), Си ба га тул ла (12.10.1909).

Ба я зит Әбүбә кер улы (30 яшь; икен че ни ках) 1924 ел ның фев ра лендә авыл-
да шы Га фи я тул ла Хәй рул ла улы ның кы зы Сәрвә рия (27 яшь; өчен че ни ках) 
белән ни ках ла ша. Бу ни ках тан бе рен че ба ла бу лып Ил һа мия (21.10.1924) туа. 
Ба я зит Ба ки ров 1942 ел ның 29 мар тын да Ва тан су гы шы на китә, бу ва кыт та 
га илә сендә ха ты ны За кирә (1900), ул ла ры Әбүзәр (1929), Әнвәр (1933), Рә сим 
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(1941; Дон басс та шах та да эш ли), кыз ла ры Ил һа мия (1924), Әрҗүдә (1927), 
Мөзә кирә (1935), Зә кия (1937) бу ла. Ха ты ны Сәрвә рия ва фат бул гач, Ба я зит 
За кирә белән га илә кор ган, соң гы ике кы зы шул ха ты нын нан ту ган. Ил һа-
мия –  авыл да шы Мир га зи ян Ша га ли евкә, Әрҗүдә авыл да шы Кәш бел га ян 
Әхмә тов ка ки яүгә чы га. Бер ни кадәр мәгълү мат ны Әрҗүдә нең кы зы Зә лифә 
Са би ро ва (Әхмә то ва) язып җибәр де.

Су гыш ве те ра ны Си ба га тул ла Ба ки ров белән Зи фа (1918) ба ла ла ры: 
Нигъмә тул ла (1937), Тәз кирә (1939), Рәф кать (09.01.1942), Рә зиф (1945), Мә-
ва зиф.

Габ дел га ли Йо сыф улы ба ла ла ры: Габ дул ла (11.09.1897; ана сы Би би ка милә 
Фәх рет дин кы зы), Бә һия (23.06.1900), Сол тан га ли (15.09.1904; Ва тан су гы-
шын да һә лак бу ла), Ис лам га ли (15.11.1906–1969; Ва тан су гы шы ве те ра ны), 
Би би за кирә (15.08.1909; ана сы Мәд хи җи һан Мөхәммәтгәрәй кы зы), Хаҗ га ли 
(15.11.1911), Дөр рия (17.03.1917; ана сы Мәд хи җи һан Әхмәтгәрәй кы зы). Дөр рия 
Габ дел га ли кы зы ның ул ла ры: Әхтәм (1947), Хөс әен (1954).

Габ дул ла Габ дел га ли улы ның Фа тый ма Шәрә фет дин кы зы белән ни ка хын-
нан Нә кыя (05.09.1925) туа. Габ дул ла Га ли ев 1942 ел ның 19 гыйн ва рын да су-
гыш ка китә, ха ты ны Фа тый ма (1891), ба ла ла ры Нә кыя (1925), Зиннә тул ла 
(1929), Әбел га вис (1934) ка ла. Нә кыя Ва тан су гы шы ве те ра ны За ку ан Ва хи тов 
белән га илә ко ра. Әбел га вис ба ла ла ры: Зим фи ра (1957), Аль би ра (1959), Зи-
лия (1961), Гүзә лия (1963), Рәм зия (1966). Габ дул ла Га ли ев, ал да рак телгә ал-
ган Ба я зит һәм Хөрмә тул ла Ба ки ров лар (Йо сы пов лар) Ка тай ның ме мо ри аль 
сте ла сын да теркәлмәгән.

Су гыш кор ба ны Сол тан га ли Га ли ев ба ла ла ры: Ха җиәкрәм (1930), Хәләф 
(1934), Мир га сим (1936), Фәү зия (1939).

Ис лам га ли Га ли ев нә селдә ше Гыйль ми зи ян Бикмөхәммәт кы зы (1906–
17.08.2000) белән га илә ко ра, ба ла ла ры Хаҗ га ли (1930), Фә һимә (1936; Кил ка-
быз да яши), Фәнә вия (1939–05.03.2011) дөнь я га килә. Ис лам га ли 1941 ел ның 
12 сен тяб рендә су гыш ка китә, су гыш тан соң Өлфәт (09.03.1949–12.07.2015) туа. 
Фәнә вия (бе рен че ки тап та исе ме ял гыш Фәнә хия дип языл ган) Яңа Ка тай ның 
Мәс гут Ха ри сов ка ки яүгә чы га.

Хаҗ га ли нең ба ла ла ры ту рын да ту лы рак мәгълү мат со рап, Зә лифә Хаҗ-
га ли кы зы на яз дым, ул түбәндә геләр не хәбәр ит те. «Ми нем әткәй Хаҗ га ли 
Ис лам га ли улы Га ли ев (1930–17.04.2011), «Үткәннә рен бел Ка тай ның» ки та-
бын да ул бар. Карт әти –  Ис лам га ли Габ дел га ли улы Йо сы пов (1906–1969), 
әнкәй –  Рә зинә Галикәрам кы зы Га я зо ва (15.11.1934–06.03.1973). Галикәрам 
Га я зов ку лак ху җа лык са нал ган (сез нең ки тап та гы исем лектә алар бар). Кол-
хоз лар ое ша баш ла гач Галикәрам га илә се белән Ха ба ровс кий ягы на чы гып 
китәләр, кол хоз га керә селә ре кил ми (алар ку лак лар бул ган бит). Әнкәй авыр 
чирдән ва фат бул ды, ал ты ба ла сы кал ды, иң зу ры сы –  мин (1953 ел гы), 3 курс-
та укый идем. Энем Рәфәт (1956) Уфа да ми ли ци ядә эшлә де. Сең лем Нәү филә 
(1959) Са ла ват Гос ма нов та тор мыш та, хә зер Ка тай да яши лар. Икен че сең лем 
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Зөл фирә (1960) –  Ур сай да, энем Ра фис (1963) –  Уфа да, На ил (1963) Ниж не-
вар товс кий да яши. Әткәй нең икен че ха тын нан кыз ла ры, се ңеллә рем Гөл зирә 
(23.07.1974) –  Уфа да, Гөл наз Тю меньдә яши».

Гомәр Йо сыф улы (21 яшь) 1893 ел ның 13 гыйн ва рын да Яңа Ка тай-
ның Гый ма дет дин Фаз лул ла улы Сол танбә ков кы зы Би би со рур (19 яшь) 
белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Хәмзә (01.01.1893), Хә ми дул ла (25.09.1895), Би-
би ба ния (26.06.1900), Би би са ния (05.01.1903), Гыйн дул ла (1905–1906), Сә-
вия (02.02.1908), Мо сал лия (08.08.1910–1912), Габбәс (15.07.1913), Мәрь ям 
(15.02.1916) туа. Мет рикә нең Мәрь ям исе ме ас ты на, 1957 ел да загстан туу ту-
рын да бе лешмә алу ын язып куй ган нар.

Хәмзә Гомә ров Ва тан су гы шы ал дын нан ха ты ны Һаҗәр (1897), ул ла ры Хә-
ми дул ла (1923), Фәвә рис (1932), Зөфәр (1935), кыз ла ры Мө наззә ха (1921), 
Мөкәррәмә (1926), Мөхәссәнә (1928) белән яши. Мөнәззә ха Ты мы тык ның 
Га лим Ха фи зов ка ки яүгә чы га, кы зы Зоя (1939) туа.

Габбәс Гомә ров га илә сендә Ва тан су гы шы ал дын нан ана сы Би би со рур 
(1862), ха ты ны Ка милә (1916), улы Фә нис (1940) бу ла. Хәмзә, Габбәс, Хә ми-
дул ла Гомә ров лар –  Ва тан су гы шы ве те ран на ры.

Габд рах ман Йо сыф улы ба ла ла ры: Яку тел җи нан (08.12.1901–1904; ана-
сы Гай ни җа мал Га ри фул ла кы зы), Гай нел җи һан (мет рикәдә Гай нел җи нан, 
26.10.1904–1973; ана сы Гай ни җа мал Га ри фул ла кы зы), Әлмә гый (09.09.1906–
1936), Гай нелх әят (10.11.1908), Хы я лый (29.03.1910–1910), Лотф рах ман 
(15.05.1911), Габ делхәй (03.07.1914–1980; ана сы Гай ни җа мал Га ри фул ла кы-

зы), Мәгънә ви (1923–06.03.1944; Ва-
тан су гы шын да һә лак бу ла), Зөбәйдә 
(01.09.1925; ана сы Га кифә). Габд рах-
ман ның ике ха ты ны бу ла, 1904 ел ның 
30 гыйн ва рын да Ко рыч олы сы Ка-
мыш лы та мак авы лын нан ал ган ха ты ны 
Га фия (ата сы Әхмәт га ли Мөхәммәт га-
ли улы) белән ае ры лы ша («а ра ла рын-
да өл фәт вә мәхәббәт юк сәбәп ле», 
дип әй телә). Ва тан су гы шы алдыннан 
Габд рах ман Йо сы пов (1876) ха ты-
ны Га кифәдән (1879) ту ган ба ла ла ры 
Мәгънә ви (1923) һәм Зөбәйдә (1925) 
белән яши. Әлмә гый ба ла ла ры: Фә ния 
(1932) һәм Өлфәт (1934). Әлмә гый ның 
кы зы Фә ния авыл да шы Фәт хелб әян 
Га ли ев белән га илә ко ра. Габ делхәй 
белән Бә һия (1912–1994) Йо сы пов лар 
ба ла ла ры: Рим (1946), Рә шидә (1950), 
Хә бип (1954).Гөлнәзирә Кадыйрова, Рәшидә Галиева, 

Саҗидә Сәлманова
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Хә бип Габ делхәй улы Йо сы пов пен си ягә чы гар ал дын нан Ба ка лы ра йон 
каз на чейст во сы җитәк че се бу лып эшлә де, бу юл лар ав то ры на мөрәҗә гать 
итеп, тук са нын чы ел лар да бе рен челәрдән бу лып шәҗәрә сен тө зет тер де, ан на-
ры оч раш кан са ен, иң зур бай лы гым шул дия тор ган иде. Нә се лең нең та ри хын 
бе леп, ата-ба ба ла рың ны искә алып яшәү, алар ру хы на ба гыш лап до га уку яисә 
укыт ты ру –  бо лар ба ры сы ке ше не ру хи як тан ба е та, кү ңел бө тен ле ге ту ды ра, 
фа ни дөнья –  бер миз гел, ру хи бай лык зур рак бу лу ын искәртә.

Гос ман Йо сыф улы ба ла ла ры: Фәр хеб җа мал (22.12.1893; ана сы Фәр хи җа мал 
Ты пый ның Мөхәммәткә рим кы зы), Хөс нул ла (1896), Гыйн дул ла (05.09.1899–
1900). Гос ман кы зы Фәр хеб җа мал (17 яшь) 1911 ел ның гыйн ва рын да Яңа Ка-
тай ның Габ дул ла Мөхәммә ди улы (24 яшь; вә ки ле –  ага сы Мөхәммәт за риф 
Мөхәммә ди улы) белән ни ках ла ша. Ни сәбәп ле дер, Гос ман һәм аның ту га ны 
Габ делхә бир ни ках язу ын да үз нә сел там га ла рын тү гел, Арс ланбәк нә се ле-
не кен («Н» хә ре фен хә терләтә) сал ган нар (бәл ки, алар тү гел, мул ла үз ку лы, 
бел де ге белән шу лай сал ган дыр). Хөс нул ла дан Лот фул ла (1919–1924), Тәр җимә 
(1923–1924; ана сы Кә римә Габ дул ла кы зы), Габ деләхәт (22.03.1925–1976; Ва тан 
су гы шы ве те ра ны), Нә җибә (1930), Фо ат (1933), Фә рит (1940), Мөдә мил (1943) 
Гос ма нов лар ны күрә без. Нә җибә –  дус тым Ро берт Ак мал улы Фәх рет ди нов-
ның ана сы, Ро берт та, Хә бип Йо сы пов ке бек, ав тор дан шәҗәрә сен тө зет тер де, 
нә сел та ри хын бел үенә шат ла ну ын әйткән иде.

Габ делхә бир Йо сыф улы (23 яшь) 1903 ел ның 10 де каб рендә Яңа Ка тай-
ның Фәр хи нур Габ дел на сыйр Мөхәммәт га лим улы ның кы зы (17 яшь) белән 
ни ках ла ша. Ки яү нең вә ки ле –  бер ту ган ага сы Гос ман Йо сыф улы, ри за лык 
вә киллә ре Габ дел га ли белән Габд рах ман Йо сыф ул ла ры бу ла. Бу ни ках-
тан Габ делхә бир ба ла ла ры: Гөл җи һан (16.11.1904), Габ делкә бир (10.02.1906), 
Гәүһәр җи нан (02.06.1908), Габ дел фа яз (10.05.1910), Асия (18.10.1916), Өм ме җи-
һан (1921–1924), Габ дел га ли (1922–1924), Габ деләгълә (08.05.1925; ана сы Би-
бифәр хи нур Габ дел на сыйр кы зы). Габ делкә бир ба ла ла ры: Флүн (1931), Га вис 
(1935), На илә (1936), Ле на (1939). Габ делкә бир Хә би ров «Бай кал» кол хо зын да 
бри га дир бу лып эш ли, 1942 ел ның 12 сен тяб рендә Ва тан су гы шы на китә, 1944 
ел ның 30 сен тяб рендә һә лак бу ла. Габ делхә бир кы зы Гәүһәр җи нан авыл да шы 
Мөхәммәтхә тим Мөхәммәт ха рис улы Ха ри сов белән ни ках ла ша. Фа яз Хә бир 
улы Йо сы пов (1910–1995) –  су гыш ин ва ли ды (1 груп па). Әгълә Хә бир улы 
Йо сы пов (1925–1965) Ва тан су гы шы на 1943 ел ның 1 фев ра лендә китә, ке че 
сер жант бу ла, «Ба тыр лык өчен» ме да ле (16.06.1945) белән бүләкләнә.

Габ дел га ли Әюп улы Би би ка милә Фәх рет дин кы зы белән ни ках та бу ла, 1903 
ел ның 13 мар тын да Нигъмә тул ла исем ле улы туа.

Габ дел мо тал лап ның өчен че улы Шәм баз иде. Шәм баз ба ла ла ры: Шәм-
семөхәммәт га ли (1855), Шәймөхәммәт (1859), Миң ле ша га ли (1860), Би бимәр-
фу га, Би бимәймүнә һәм Миң ле ба ну. Шәймөхәммәт Шәм баз (Мөхәммәтшәм-
маз) улы ба ла ла ры: Өм мегөл сем (1873–1883), Мәү ли ха (1874–1887), 
Мөхәммәтхә лим (1880), Мөхәммәт са бир (06.03.1881–25.09.1925), Мир га лим 
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(16.04.1884–1886), Өм мегөл сем (15.09.1886–1887), Би бимәү лия (06.08.1888; 
ана сы Би бизәйнәп), Рә химә (29.03.1894; ана сы Зәйнәп Габ дел ба сыйр кы зы), 
Га лимөхәммәт (28.06.1898; ана сы Би бихә лимә Хөс нет дин кы зы), Би бикә римә 
(05.07.1900), Мөхәммәт га ли (14.05.1903), Би би та ли га (15.01.1904–1904; ана сы 
Маһ руй Әхмәт ша кы зы), Ма һирә (10.07.1907), Ис лам га ли (05.06.1909; ана сы 
Хә лимә Хөс нет дин кы зы), Мәйшә рифә (22.10.1910; ана сы Маһ руй Әхмәт-
ша кы зы), Би бинә гыймә (18.06.1912; ана сы Би бихә лимә Хөс нет дин кы зы). 
Шәймөхәммәт нең кы зы Рә химә (18 яшь) Ма ма дыш өя зе Са тыш авы лы ның 

Дәүләт бай Шәрә фет дин улы (36 яшь; 
икен че ни ках) белән ка вы ша. Шәй-
мөхәммәт (35 яшь) 1894 ел ның 10 ма-
ен да Үрмәт нең Хөс ни ба ну Шәймәр дан 
кы зы (30 яшь) белән ни ках ла ша. Һәр 
ике се нең икен че ни ка хы дип языл ган 
бу до ку мент та егет нең ри за лык ша-
һит ла ры бу лып Миң ле ша га ли Шәм-
маз улы һәм Шәм маз Габ дел мо тал лап 
улы нә сел там га сын сал ган нар. Шул ук 
Шәймөхәммәт (38 яшь; өчен че ни ках) 
1897 ел ның 20 ав гус тын да Яңа Ка тай-
ның Хөс нет дин мул ла Әү ди яр улы Аза-

ма тов ның кы зы Би бихә лимә (18 яшь) белән ни ках ла ша. 
Мөхәммәт са бир Шәймөхәммәт улы ның Фа кия Җәлә лет дин кы зы белән 

ни ка хын нан Әбел ка сыйм (20.03.1916) туа. Ва тан су гы шы ал дын нан Фа кия 
Шәм ба зо ва (Са би ро ва; 1889) ба ла ла ры Фа тый ма (1915), Әбел ка сыйм (1916), 
Хә тим (1923), Хам мат (1925), Ки фая (1928), Ри ма (1939) белән яши. Әбел ка-
сыйм (Ка сыйм), Хә тим һәм Хам мат Ва тан су гы шын да һә лак бу ла (Ка тай ның 
ме мо ри аль сте ла сын да өч ту ган ның бер се (Ка сыйм Са бир улы Шәм ба зов) 
генә теркәлгән).

Мөхәммәтхә лим Шәймөхәммәт улы (27 яшь) 1905 ел ның 21 де каб рендә 
нә селдә ше Би бимә динә Шәй хе ра зый кы зы (19 яшь; ата сы Шәй хе ра зый Габ де-
лих сан улы) белән ни ках ла ша. Мөхәммәтхә лим ба ла ла ры: Вә җи һа (22.01.1907), 
Иб ра һим (06.01.1909; ана сы Би бимә динә Шәй хе ра зый кы зы), игезәкләр Фа-
тый ма белән Хөс әен (15.06.1912–1912), Габ деләгълә (20.11.1924; ана сы Та ифә 
Әхмәт ша кы зы) һәм Иб ра һим (1928) бу ла. Иб ра һим нан нә сел не Ис лам Шәм-
ба зов дә вам ит те.

Миң ле ша га ли Шәм маз улы ба ла ла ры: Мир га ли (икен че чы га нак та Мир-
га лим; 06.01.1890; ана сы Гөл бикә), Рә хилә (10.02.1895; ана сы Мә ликә Кенәз 
авы лы ның Фәх рет дин кы зы), Тәр җимә (22.11.1897), Мир са лих, Әмирсә гыйть 
(16.04.1912–1912), Мир за һит (03.06.1913; ана сы Мәр зия Әхмәт хан кы зы), 
Мөҗә һит (07.04.1917). Ша га ли Шәм ма зов ның (57 яшь) ике улын Бе рен че бө-
тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (30), ике улы һәм кы зы белән 

Миңлешагали Шәммаз улы һәм Шәммаз 
Габделмоталлап улы нәсел тамгасын 
салганнар. 1894 ел
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яши, 5,75 дисә тинә җи ре, аты һәм кәҗә се бу ла. Мир га лим Ша га ли ев (1890) 
Ва тан су гы шы ал дын нан ха ты ны Кә шифә (1903), ба ла ла ры Мир га зи ян (1923; 
су гыш ка 1942 ел ның 6 мар тын да китә), Әхмәтнә гыйм (1927), Зәйтүнә (1930), 
Ма һизүрә (1936), Мәк кия (1939) белән яши. Мир га зи ян Мир га лим улы Ша-
га ли ев (1923) –  Ва тан су гы шы ве те ра ны.

Габ дел мо тал лап ның дүр тен че улы Ба һаут дин да нә сел кал ды ра, 1859 ел да 
аның Миң легәрәй (1841) һәм Баһ ман ша (1843–15.05.1917) исем ле ул ла ры бу ла.

Миң легәрәй Ба һаут дин улы ба ла ла ры: Шә риф җа мал (1876), Са имә (1877–
1890), Тәгъ зимә (19.08.1880), Би би са ния (02.09.1884). Миң легәрәй кы зы Шә-
риф җа мал (22 яшь) 1898 ел ның 1 мар тын да нә селдә ше Ибнҗә мил Ша һингәрәй 
улы (55 яшь; икен че ни ках) белән ни ках ла ша. Кыз ның вә ли вә ки ле Баһ ман-
ша Ба һаут дин улы бу ла. Миң легәрәй нең икен че кы зы Шә риф җа мал (30 яшь; 
өчен че ни ках) 1904 ел ның 25 фев ра лендә Яңа Ка тай ның Мөхәммәт га лим Бәд-
рет дин улы (35 яшь; икен че ни ках) белән ка вы ша. Ир та ра фын нан ри за лык 
ша һи ты –  Каш ша фет дин Бәд рет дин улы (Кү чем нә се ле там га сын сал ган), 
ха тын ны кы Гос ман белән Гомәр Йо сыф ул ла ры бу ла.

Баһ ман ша Ба һаут дин улы ба ла ла ры: Мәгъдән җи һан (1872), Мөхәммәт-
шәех (20.11.1875; яшь ли ва фат), Шәй гар дан (1877; ана сы Ма һи нур), Шәй сол-
тан (10.08.1880), Мөхәммәт на зиф (20.08.1883), Мөхәммәт фа зыйл (21.02.1886), 
Хөс ни җи һан (1888–1889), Ки фая (25.05.1889; ана сы Ма һи нур Габ дел хан нан 
кы зы). Баһ ман ша кы зы Мәгъдән җи һан ны (18 яшь) 1890 ел ның 16 ию нендә 
Ко рыч ның Га зет дин Сә хаут дин улы на (25 яшь; ата сы Сә хаут дин Мөхәммәт га-
ли улы) ки яүгә бирә. Икен че кы зы Ки фая (19 яшь) 1909 ел ның 13 де каб рендә 
Яңа Ка тай ның Вә лиәхмәт Мөхәммәт сит дыйкъ улы Кү че мов (22 яшь) белән 
ни ках ла ша.

Шәй гар дан Баһ ман ша улы белән Зә кия ба ла ла ры: Би би сит дый ка 
(02.11.1908; ана сы Би бизә кия Шәй хул ла кы зы), Миң ле за кирә (25.07.1911; ана-
сы Зә кия Шәрә фет дин кы зы), Әнвәр (1914). Әнвәр Гар да нов –  Ва тан су гы шы 
кор ба ны (1941 ел да хәбәр сез югал ган). Шәй сол тан Баһ ман ша ба ла ла ры: Сә-
гадәт ба ну (07.12.1909), Шәйәкрәм (14.05.1911–1911), Би бизәйтүнә (23.07.1912), 
Әхмәт сол тан (13.07.1915; ана сы Зә кия Әбүнә гыйм кы зы), Мө дирә (02.06.1924).

Шәй сол тан Баһ ман шин (37 яшь) 1917 ел да ха ты ны (30), улы (3) белән 
яши, 4,56 дисә тинә җи ре, аты, сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла. Шәй сол тан 
су гыш ал ды ел ла рын да ха ты ны Зә кия (1885), ба ла ла ры Сол тан (1920), Мәү-
зидә (1925), Мәк кия (1928) белән яши. Сол тан Шәй сол тан улы Баһ ман шин 
(1920–24.02.1944) Ва тан су гы шын да һә лак бу ла.

Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да Сол тан ның фа ми ли я сен рус ча «Бах ман-
шин» дип яза сы урын га, «Ба ха ман шин» ди елгән. Авыл ха ки ми я те, ни сәбәп-
ле дер, бар лык исемнәр не рус ча яз ган, саф та тар авы лы өчен бу баш ка сый мас-
лык хәл. Белә се гез килсә, «Ба ха ман шин» нан өстәрәк өч «Бат рет ди нов» дигән 
фа ми лия дә бар әле. «Бәд рет ди нов» дип үзе без нең телдә, кү ңелгә якын итеп 
язу га ни җитә!
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Нә сел ту рын да сүз 
баш ла ган да, Җа нибәк-
нең төп чек улы Гый ба-
дул ла, дип әйткән идек. 
Аның нә се лен Иб не ха-
җип (1804–08.03.1883) 
белән Шәнгәрәй (1811) 
дә вам итә. Иб не ха җип 
Гый ба дул ла улы ир ба ла-
ла ры: Сә хип ба ян (1832–
20.05.1904; эч авыр ту ын-
нан ва фат), Сәх ра тул ла 
(1837–02.12.1904), Ра вил 
(1841–17.03.1903), Әбү-
та лип (1864–07.07.1910), 
Мө хәм мәт ха рис (1875).

Сә хип ба  ян Иб не-
ха җип улы ба ла ла ры: 
Габ дел ба ян (1854), Ри-
ян (1869–10.06.1904; эч 
авы ру ын нан ва фат), Габ-
де лих сан, Габ делҗә лил 

(1869–10.05.1914), Ис хак (1872), Ба тыргәрәй (05.08.1878; ана сы Фәр хи җа мал).
Габ дел ба ян Сә хип ба ян улы ба ла ла ры: Нур лы га ян (1886; ана сы Бә дер ни са), 

Хәм де ни са (01.12.1888), Ну рис лам (24.06.1891–1894, кы за мык тан), Нурәхмәт 
(29.03.1894; ана сы Бә дер ни са Әбүбә кер кы зы), Гөл зи фа (15.04.1897). Габ дел-
ба ян кы зы Хәм де ни са (18 яшь) 1906 ел ның 10 но яб рендә авыл да шы Ахун җан 
Мул ла ян улы (26 яшь) белән ни ках ла ша. Габ дел ба ян Сә хи пов ның ике улын 
Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (64 яшь), ки ле не 
(28) һәм оны гы (3) белән яши, 4,30 дисә тинә җи ре, аты, 2 сы е ры һәм баш ка 
мал ла ры бу ла. Нур лы га ян Габ дел ба ян улы ба ла ла ры: Фәх рел га ян (20.04.1914), 
Рә хилә (1923–1924; ана сы Гай ни җа мал Әбүнә гыйм кы зы).

Ри ян Сә хип ба ян улы ба ла ла ры: Би бикә шифә (20.03.1894; ана сы Би биһә-
дия Га лиул ла кы зы, Ба ек авы лын нан), Би бихә кимә (27.10.1898), Би бирәйфә 
(18.03.1901), Са бир җан (25.07.1903). Ри ян кы зы Кә шифә (17 яшь) 1910 ел ның 
24 но яб рендә Сеңрән нең Мул лаәхмәт Дәүләтгәрәй улы (28 яшь) белән ни-
ках ла ша.

Габ де лих сан Сә хип ба ян улы ба ла ла ры: Габ дел га лим (03.07.1894; ана сы 
Фа кия Шәрә фет дин кы зы), Миң лехә кимә (15.09.1897–1898). Габ де лих сан 
«мәхәббәтлә ре юк өчен» 1912 ел ның 24 гыйн ва рын да Кил ка быз ның Га фи я-
тул ла Хә би бул ла улы ның кы зы Фәр хе ни са ны ае рып җибәрә. Шул ук Габ де лих-

«Никто не забыт ничто не забыто» дип укыгыз. Фамилия-
ләрне генә түгел, монысын да хаталы язганнар!
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сан 1915 ел ның 9 гыйн ва рын да ха ты ны Шәм се ва фа Ни за мет дин кы зы белән 
ае ры лы ша («а ра ла рын да өлфәт вә мәхәббәт юк лык сәбәп ле»).

Габ делҗә лил Сә хип ба ян улы ба ла ла ры: Нур га зиз җан (01.05.1897–1899; яман 
шештән ва фат), Габ дел га зиз (12.05.1900–1905; ана сы Сә гыйдә Шәй хул ла кы-
зы), Габ дел га зиз (20.12.1908–1909, эч авы ру ын нан; ана сы Гай нелх әят Са фиул ла 
кы зы), Га зиз җан (14.07.1910).

Ис хак Сә хип ба ян улы (25 яшь) 1897 ел ның 30 де каб рендә авыл да шы 
Мөхәммәт ха физ Вә лимөхәммәт улы ның кы зы Ма һи ка мал (18 яшь) белән 
ни ках ла ша, кыз ла ры Би би ка мал (15.04.1900) туа. Ис хак (30 яшь) 1905 ел ның 
ап ре лендә Минзәлә өя зе Әмәкәй олы сы Ба ек авы лы ның Би биһә дия Га лиул-
ла кы зы на (32 яшь; икен че ни ках) өйләнә. Шул ук Ис хак (32 яшь; дүр тен че 
ни ках) 1906 ел ның 10 ию лендә авыл да шы Га я зет дин Фәх рет дин улы ның кы-
зы Мө нирә (25 яшь) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Мөнәвәрә (30.02.1908), Би-
бимөкәррәмә (27.07.1911–1912) һәм Мөхәммәтхә ниф (05.09.1915) дөнь я га килә. 
Ис хак Сә хи пов (47 яшь) 1917 ел да ха ты ны (48), улы, ике кы зы һәм абый сы (50) 
белән яши, 4,00 дисә тинә җи ре, аты, сы е ры һәм 2 кәҗә се бу ла.

Юга ры да Иб не ха җип ның Сә хип ба ян нан киткән тар ма гын ка ра дык. Сәх ра-
тул ла Иб не ха җип улы ба ла ла ры: Шә ри фул ла (1865), Гыйззә тул ла, Һи ди я тул ла 
(1875), Өм мегөл сем (16.02.1880), Шәйәгъ зам (10.10.1883), Га би дул ла. Сәх ра тул-
ла кы зы Өм мегөл сем (19 яшь) 1899 ел ның 1 фев ра лендә Ко рыч ның Габ дел са лих 
Габ дел ла тыйф улы (23 яшь) белән ка вы ша. Шул ук Өм мегөл сем (22 яшь; икен че 
ни ках) 1903 ел ның 25 гыйн ва рын да Сеңрән нең Хә ми дул ла Мөхәммәткә рим 
улы (49 яшь; дүр тен че ни ках) белән ни ках ла ша. Кыз та ра фын нан ри за лык 
ша һит ла ры Шә ри фул ла белән Га би дул ла Сәхрә тул ла ул ла ры бу ла.

Гыйззә тул ла Сәх ра тул ла улы ба ла ла ры: Би би со ру ра (15.06.1903), Мәгъмүрә 
(08.03.1910; ана сы Мәхмүдә Әхмәт ша кы зы), Сө на га тул ла (17.03.1917; ана сы 
Мәхмүдә Галлә мет дин кы зы).

Шә ри фул ла Сәх ра тул ла улы ба ла ла ры: Сәр ви җи һан (10.12.1890–1893; ана сы 
Гыйль ми җи һан), Га лия (09.12.1895; ана сы Фа тый ма Ко рыч ның Габ дул ла кы-
зы), Ка фия (10.06.1898), Би би га фия (18.03.1901), Гыйн дул ла (17.12.1907; ана сы 
Фа тый ма Габ дул ла кы зы), Би бифәт хия (22.12.1910), Гый лем җан (23.02.1915), 
Нә һая (02.11.1917). Шә ри фул ла кы зы Би би га лия (22 яшь) 1917 ел ның 7 де каб-
рендә Ко рыч ның Сә ла хет дин Шәрә фет дин улы (25 яшь; ата сы Шәрә фет дин 
Җа ма лет дин улы) белән ка вы ша. Шә ри фул ла Сәх ра тул лин (52 яшь) 1917 ел да 
ха ты ны (40), улы һәм ике кы зы белән яши, 0,56 дисә тинә җи ре һәм 2 кәҗә се 
бу ла. Аның эне се Һи ди я тул ла Сәх ра тул лин ны (42 яшь) Бе рен че бө тендөнья 
су гы шы на ала лар, йор тын да ха ты ны (40), ике улы һәм 3 кы зы ка ла, 1917 ел да 
1,31 дисә тинә җи ре, сы е ры һәм кәҗә се бу ла.

Шәйәгъ зам Сәх ра тул ла улы (22 яшь) 1906 ел ның 6 гыйн ва рын да Яңа Ка-
тай ның Шәй хет дин Ши һа бет дин улы ның кы зы Май ка мал (18 яшь) белән 
ка вы ша. Шәйәгъ зам ба ла ла ры: Шәй хел за ман (01.10.1906), Фәх рел га ян 
(11.01.1909–22.12.1943), Би би гайшә (20.07.1911; ана сы Май ка мал Шәй хет дин 
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кы зы), Мул ла га ян (27.04.1914; ана сы Гай ни җа мал Әбүнә гыйм кы зы), Мөкәр-
рәмә (07.08.1917; ана сы Май ка мал Шәй хет дин кы зы), Мөнәвәрә (1921), Зәй-
түнә (1923–1924; ана сы Май ка мал Шәй хет дин кы зы), Ру хыл ба ян (09.05.1925). 
Шәйәгъ зам Сәх ра тул лин (32 яшь) 1917 ел да өч улы һәм ха ты ны (30) белән 
яши, 4,29 дисә тинә җи ре, аты, 3 сы е ры, кәҗә се бу ла. Фәх рел га ян Сәх ра тул лин 
Ва тан су гы шын да һә лак бу ла, фронт ка киткәндә авыл да ха ты ны Мөзә кинә 
(1914), ба ла ла ры Мөн әярә (1937), Әл финә (1939) һәм Ра зит (1942) ка ла.

Шәй хел за ман Сәх ра тул лин (1906–1952) –  су гыш ве те ра ны, яшь ча гын да 
НКВД да офи цер бу лып хезмәт итә. 1944 ел да яра ла нып кайт кач, аны Әхмәр-
гә кол хоз рәи се итеп җибәрәләр. Ан да 1950 ел га чак лы эш ли, ан на ры Ка тай га 
кай та, авыл со ве ты рәи се ва зи фа сын баш ка ра. Шәй хел за ман Ка мыш лы-
ның Ха җиәхмәт Шә ри фул лин кы зы Тәгъ зимә белән га илә ко ра, ба ла ла ры 
Риф (1933), Ирек (1935), Рәүф (1938), Рим (1942), Ро за (1945), Ри на (1950; 
нә селдә шем Ра зит Ба сый ров ка ки яүгә чы га) туа. Ха җиәхмәт Шә ри фул лин 
ту рын да «А та-ба ба лар иле Ка мыш лы» ки та бын да мәгълү мат би реп үткән 
идем (ки тап ның 180 нче би тендә), оны гы Ри на апа Ба сый ро ва та гын өстәп, 
аның хәл ле яшә вен, авыл даш ла ры аңа рәхмәт ле, бердәм бу лып, ку лак лык та 
га епләнүдән алып ка лу ла рын әйт те. Дистәләрчә ел лар авы лы быз мед пунк-
тын да шәф кать ту та шы бу лып эшләгән Ри на апа ны, аның хезмәттәшлә ре 
Мөзәк кия Гос ма но ва, Җәүһә рия Ха ри со ва, Зоя Арс ла но ва, Фә һимә Габ дул-
ли на апа лар ны бу юл лар ав то ры һәм авыл даш ла рым рәхмәт хислә ре белән 
искә ала.

Шәй хел за ман ның су гыш та ал ган бүләклә ре дә бул ган, тик алар юк ка чык-
кан нар. Аның эне се «Ба тыр лык өчен» ме да ле (04.02.1945) белән бүләкләнгән 
су гыш ве те ра ны Мул ла га ян Сәх ра тул лин нан (1914–1997) да нә сел дә вам итә.

Ра вил Иб не ха җип улы ба ла ла ры: Би бимәэлүфә (1869), игезәкләр Та ифә 
белән Габ дел ман сур (02.02.1877; ана ла ры Фә хер ба нат), Шәм сех әят (10.06.1880–
1887), Сә ми гул ла (15.02.1884). Ра вил кы зы Би бимәэлүфә (18 яшь) 1888 ел ның 
25 гыйн ва рын да Ба лык лы ның Габд рах ман Әбүбә кер улы (22 яшь) белән ни ках-
ла ша. Сә ми гул ла Ра вил улы ның кы зы Асия (13.06.1925–1925; ана сы Мө нирә 
Га я зет дин кы зы) бил ге ле.

Әбү та лип Иб не ха җип улы ба ла ла ры: Әбүнә гыйм (17.09.1901), Әбелкә рам 
(16.04.1905; ана сы Фа тый ма Хә ми дул ла кы зы), Би бихә кимә (1907–1912).

Мөхәммәтхарис Иб не ха җип улы ба ла ла ры (икен че мәхәллә): Мөхәммәтхә-
ниф (15.10.1897–1898, чәчәк рәнҗ үеннән ва фат; ана сы Гыйз зе ба ну Габ дел-
на сыйр кы зы), Би бихә тимә (10.06.1904; ана сы Шәм се ка мал Габ дул ла кы-
зы), Шәйшә риф (07.06.1907–1969; Ва тан су гыш ве те ра ны), Кән зел го лум 
(19.02.1910), Мөхәммәт ва зыйх (30.01.1916; ана сы Шәм се ка мал Габ дул ла кы зы). 
Мөхәммәт ха рис Иб не ха җип улы (27 яшь; икен че ни ках) 1902 ел ның 29 фев-
ра лендә авыл да шы Габ дул ла Фәр хет дин улы ның кы зы Шәм се ка мал (18 яшь; 
Юл даш нә се леннән) белән ни ках ла ша. Мөхәммәт ха рис Ха җи пов (46 яшь) 
1917 ел да ха ты ны (35 яшь), өч улы һәм ике кы зы белән яши, 2,80 дисә тинә 



79

җи ре, аты, кәҗә се бу ла. Шәм се ка мал ны «кен дек әби» дип әйткәннәр (Сай ка 
апа мәгълү ма ты).

Шәйшә риф Ха ри сов авыл да шы Мөхәммәт сол тан Габ дел га лим улы ның 
кы зы Би би са имә (1906–1995; Юл даш нә се леннән) белән га илә ко ра, ба ла ла-
ры Мөдә риф (1935–24.03.1994), Руфәт (до ку мен тын да –  Рәфәт; 1938–2015), 
Флүрә (1941), Әрҗүдә (1947) дөнь я га килә. Бо лар ны ачык ла ган да кай бер 
мәгълү мат ны Ал фи ра Руфәт кы зы Габ дул га ли е ва (Ха ри со ва) язып җибәр де, 
ба ба сы Ха рис ны ак лар атып үтергә нен өстәп әйт те.

Гый ба дул ла ның икен че улы Ша һингәрәй иде. Ша һингәрәй (Шәнгәрәй) 
Гый ба дул ла улы ба ла ла ры: Ибнҗә мил (Иб неә мин дип тә язы ла; 1841) һәм 
Габ делҗә мил (1844–23.03.1915, ча хот ка дан ва фат).

Ибнҗә мил Ша һингәрәй улы ба ла ла ры: Габ дел га лим, Би би га зизә (1869), 
Фа тый ма (1870), Габ дел га лим (1871), Габд рах ман (21.07.1875; ана сы Га фифә), 
Хә биб рах ман. Ибнҗә мил кы зы Би би га зизә 1888 ел ның 11 гыйн ва рын да 
Ка май ның Хә ми дул ла Га лиәкбәр улы (22 яшь) белән ни ках ла ша. Икен че 
кы зы Фа тый ма 1889 ел ның 29 но яб рендә Сеңрән нең Әхмәт ша кир Габ дел-
ха ликъ улы (22 яшь) белән ка вы ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Габ делҗә-
мил Ша һингәрәй улы белән Габ дел га лим Ибнҗә мил улы бу ла. Ибнҗә мил 
Ша һингәрәй улы (55 яшь, икен че ни ках) 1898 ел ның 1 мар тын да нә селдә ше 
Миң легәрәй Ба һаут дин улы ның кы зы Шә риф җа мал (22 яшь) белән ни ках-
ла ша. Кыз ның вә ли вә ки ле –  Баһ ман ша Ба һаут дин улы, ри за лык ша һит ла ры 
Габ дел га ли белән Гомәр Йо сыф ул ла ры бу ла. Җә мил Шәнгәр әев 1917 ел да 
ха ты ны (74 яшь) белән генә яши, 4,30 дисә тинә җи ре, аты, 2 сы е ры, 6 са ры-
гы бу ла.

Габ дел га лим Ибнҗә ми лов (Иб неә ми нов) 1910 ел дан Яңа Ка тай ның өчен че 
мәхәллә сендә имам ва зи фа сын баш ка ра. Имам Габ дел га лим Ибнҗә мил улы 
ба ла ла ры: Би бифәр визә (08.07.1893; ана сы Ка милә Ко рыч ның Мөхәммәт за-
риф кы зы), Са би ра (26.03.1895; ана сы Мә ликә Ко рыч ның Мөхәммәт за риф 
кы зы), Би бигөл җи һан (15.05.1900), Габ дел га зиз (14.01.1905; ана сы Би би ка милә 
Мөхәммәт за риф кы зы), Габ делхә бир (1906–1909, эч авы ру ын нан ва фат), Би-
бисә гыйдә (16.04.1908; ана сы Би би ка милә), Мә ликә (28.04.1908–1910; ана сы 
Гай ни ка мал), Гай ни җи һан (08.09.1909–1912; ана сы Ка милә Га ри фул ла кы зы), 
Мә ликә (17.01.1910; ана сы Гай ни ка мал Әхмәт ша кы зы), Мәрь ям (12.04.1911–
1912; ана сы Ка милә Мөхәммәт за риф кы зы), Габ делмә җит (11.10.1911; ана сы 
Гай ни ка мал Әхмәт ша кы зы), Һә дия (10.01.1913; ана сы Ка милә), Габ дерә кыйп 
(15.03.1914; ана сы Гай ни ка мал), Ра би га (1916–1917), Әмир җан (01.04.1925; ана-
сы Са ния Габ дел за һир кы зы), Та ли га (25.06.1925; ана сы Гай ни ка мал Әхмәт ша 
кы зы). Габ дел га лим кы зы Фәр визә (18 яшь) 1910 ел да Бө ре өя зе Бай ки баш 
олы сы Руш Би ту лы авы лы ның Сол тан га ли Әхмәт га ли улы (35 яшь) белән ни-
ках ла ша. Икен че кы зы Са би ра 1915 ел да Ко рыч ның Мир за са лих Хаҗ га ли улы 
(25 яшь) белән ка вы ша.
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Имам Габ дел га лим Ибнҗә мил улы 1903 ел ның 30 ок тяб рендә икен че ха тын 
итеп Яңа Ка тай ның Әхмәт ша Ти мер га ли улы Га би дул лов кы зы Гай ни ка мал ны 
(17 яшь) ала. 1916 ел ның 25 ав гус тын да ул (45 яшь) өчен че тап кыр өйләнә, бу 
юлы аның ха ты ны авыл да шы Мөхәммәт за һир Мөхәммәт ша кир улы ның кы зы 
Би би са ния (21 яшь) бу ла.

Габд рах ман Ибнҗә мил улы ба ла ла ры: Мәд хи җи һан (03.06.1903), Га зиз җан 
(29.09.1904–1905), Са бир җан (18.05.1912; ана сы Шәм се җи һан Әхмәт ша кы-
зы), Ка мил (1923). Ка мил Габд рах ман улы Җә ми лов –  Ва тан су гы шы кор ба ны 
(исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән).

Хә биб рах ман Ибнҗә мил улы ба ла ла ры: Са бир җан (15.05.1904; ана сы Шә-
риф җа мал Тә хаут дин кы зы), Би бимәр дия (16.08.1906), Ра зыя (18.05.1912), Ти-
мер хан (02.01.1916; ана сы Шәрәф җа мал Тә хаут дин кы зы), Ха физә (1922–1924; 
ана сы Шәм се җа мал Габ дул ла кы зы).

Габ делҗә мил Ша һингәрәй улы ба ла ла ры: Миң ле га лим, Габ дерә шит 
(15.01.1876–25.05.1924), игезәкләр Хәсән белән Хөс әен (02.04.1878; ана ла-
ры Миң ле са фа), Би би са би ра (10.09.1881), Би бихә тирә (04.09.1884), Хә нифә 
(21.09.1889), Габ дерә фикъ (03.08.1893; ана сы Миң ле са фа). Габ делҗә мил кы зы 
Би бихә нифә (18 яшь) 1905 ел ның 20 ок тяб рендә Яңа Ка тай ның Фәр хет дин 
Ка ма лет дин улы (56 яшь; өчен че ни ках) белән ни ках ла ша. Бу ни ках кыс-
ка го мер ле бу ла, Габ делҗә мил кы зы Би бихә нифә не (18 яшь; икен че ни ках) 
1907 ел ның 27 ок тяб рендә авыл да шы Мөхәммәтгәрәй Гай нан ша улы на (26 
яшь) ки яү гә бирә. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры бу лып ту ган на ры Миң ле-
га лим белән Габ дерә шит Габ делҗә мил ул ла ры теркәлә. Җә мил Шәнгәр әев 
(77 яшь), ха ты ны (74) белән генә яши, 4,30 дисә тинә җи ре, аты, 2 сы е ры, 6 
са ры гы бу ла.

Миң ле га лим Габ делҗә мил улы ба ла ла ры: Би би са фа (07.12.1897; ана сы Би би-
ка милә Габ дул ла кы зы, ба ба сы Ибнҗә мил дип языл ган), Мир са лих (10.09.1907; 
ана сы Хуп җа мал Гыйр фан кы зы), Әмир га лим (13.02.1911). Миң ле га лим Җә-
ми лев (44 яшь) 1917 ел да ха ты ны (35) һәм ике улы белән яши, 2,06 дисә тинә 
җи ре, аты, кәҗә се бу ла. Иген че лектән тыш, ча ба та үрү белән шө гыльләнә.

Ур ман очын ту лы сын ча ди яр лек Мо тал лап ны кы лар дан гы на то ра дип әй-
тәләр иде, хак икән…

Моталлапның нәселдәше – Монаитмас (ул – Моталлапның бабасы Җанибәк 
белән бертуган). Нә сел нең бу тар ма гы шәҗәрә се Ат на гол Мо на ит ма сов тан 
(1754–1818) баш ла на. Аның ул ла ры Чу ра гол (1787), Мөхәммәтхәнә фи (Хәнә-
фи; 1801), Үтә гол (1802–1858), Вә ли ша (1804–22.10.1878) бу ла.

Чу ра гол Ат на гол улы ба ла ла ры: Га дел ша (1810–02.12.1881), Кор бан га ли 
(1814–23.04.1887), Мөхәммә ди (1844).

Га дел ша Чу ра го лов ба ла ла ры: Дәүләт ша (1835), Фәй ру ша (Фәй руз ша; 1842–
10.07.1904), Гай нан ша (1849–02.08.1905), Га рифә (1856), Мөгъ лифә (1865). 
Га дел ша ның олы кы зы Га рифә (22 яшь) 1878 ел ның 29 де каб рендә авыл да шы 
Мөхәммәт за һир Мөхәммәт ша кир улы (21 яшь) белән ни ках ла ша. Ке че кы зы 
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Мөгъ лифә (18 яшь) 1883 ел ның 18 но яб рендә шу лай ук авыл да шы Фәх рис лам 
Габ де лих сан улы (22 яшь) белән ка вы ша.

Дәүләт ша Га дел ша улы ба ла ла ры: Мөхәммәт ша (1858), Мәр дан ша (1869–
1897), Шәм се руй (1872). Дәүләт ша кы зы 1890 ел ның но яб рендә Кил ка быз 
ке ше сенә ки яүгә чы га. Шәм се руй ның (32 яшь) икен че ни ка хы 1901 ел да 
Гай фет дин Шәм сет дин улы (22 яшь) белән бу ла. Кыз та ра фын нан ри за лык 
ша һит ла ры –  Фәй ру ша белән Гай нан ша Га дел ша ул ла ры, егет не ке мөә зин 
Шәймөхәммәт Мөхәммәткә рим улы бу ла.

Фәй ру ша Га дел ша улы ба ла ла ры: Би би га фия (1871), Әхмәт ша, Мәхмүдә 
(07.01.1875; ана сы Гай ни ка мал), Хәсән ша (02.10.1878), Фәй рух ша (12.03.1881), 
Хәсән ша (1882), Би бихә кимә (04.07.1884), Би бихә тирә (14.07.1887; ана сы 
Шәм се ка мал). Фәй ру ша кы зы Би би га фия (18 яшь) 1889 ел ның 19 фев ра лендә 
Бай бу лат ның Мөхәммәт га ли Га лиул ла улы (35 яшь; икен че ни ках) белән ка-
вы ша. Икен че кы зы Би бихә тирә (20 яшь) 1910 ел ның фев ра лендә Ко рыч ның 
Ну рет дин Әбүнә гыйм улы (26 яшь; ата сы Әбүнә гыйм Әсә дул ла улы) белән 
ни ках ла ша.

Әхмәт ша Фәй ру ша улы ба ла ла ры: Дәүләт ша (20.05.1901; ана сы Шәм се җа-
мал Габ дул ла кы зы), Миң ле җа мал (20.01.1906), Гай ни җа мал (10.12.1903; ана сы 
Шәм се җа мал Габ дел га лим кы зы), Фә рух ша (07.03.1910). Аның ту га ны Хәсән ша 
Фәй ру ша улы (25 яшь) 1907 ел ның 7 гыйн ва рын да Яңа Ка тай ның Әхтәм га ли 
Габ делмән наф улы Габд рах ма нов кы зы Са фу ра (17 яшь) белән ни ках ла ша.

Гай нан ша Га дел ша улы ба ла ла ры: Мөхәммәтгәрәй (25.12.1878; ана сы Миң-
ле җа мал), Мөхәммәт са дыйк (15.02.1881), Әхмәтгәрәй (30.07.1884), Әхмә ди-
ша (28.09.1887; ана сы Сә хип җа мал), Ма һи ка мал (15.03.1890), Мөхәммәт ха рис 
(20.07.1893; ана сы Сә хип җа мал Ба лык лы ның Мор та за кы зы).

Мөхәммәтгәрәй Гай нан ша улы (26 яшь) 1907 ел ның 27 ок тяб рендә авыл-
да шы Габ делҗә мил Ша һингәрәй улы ның кы зы Би бихә нифә (18 яшь; икен-
че ни ках) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Дәүләтгәрәй (17.03.1910), Сәетгәрәй 
(21.12.1911) туа. Мөхәммәтгәрәй Гай нан шин ны Бе рен че бө тендөнья су гы шы-
на ала лар, йор тын да ха ты ны (35 яшь) һәм ике улы ка ла, има на сын арен да га 
биргәннәр.

Мөхәммәт са дыйк Гай нан ша улы (26 яшь) 1910 ел ның 12 гыйн ва рын да авыл-
да шы Әхтәм җан Мөхәммәт җан улы ның кы зы Би би фа кия (19 яшь) белән ни-
ках ла ша, ба ла ла ры Мә динә (02.04.1924) туа. Аның ту га ны Әхмәтгәрәй Гай нан-
ша улы ның да ба ла сы Сол тангәрәй (20.01.1914, ана сы Хә нифә Габ делҗә мил 
кы зы) дөнь я га килә. Су гыш ал дын нан Са дыйк Гай нан шин ха ты ны Фә хер зи ян 
(1902), улы Ти мерь ян (1928), кыз ла ры Су рия (1930), Фәү зел зи нан (1935) белән 
яши.

Чу ра гол ның икен че улы Кор бан га ли як лап та нә сел дә вам итә. Кор бан га ли 
Чу ра гол улы ба ла ла ры: Ти мер га ли (1845–12.06.1890), Мул ла га ли (1848–1851), 
Би би җа мал (1868). Кор бан га ли кы зы Би би җа мал (18 яшь) 1886 ел да Яңа Ка-
тай ның Мөхәммәт ла тыйф Мөхәммәт җан улы (40 яшь; икен че ни ках) белән 
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ка вы ша, әм ма ки яүдә озак тор мый. Шул ук Би би җа мал (24 яшь) 1888 ел ның 
7 ап ре лендә Яңа Ка тай ның Җәлә лет дин Мөхәммәтсә лим улы (27 яшь) белән 
ни ках ла ша.

Ти мер га ли нә се лен улы Мул ла га ли һәм кы зы Би би гайшә дә вам итә. Би-
би гайшә (19 яшь) 1900 ел ның 12 фев ра лендә Яңа Ка тай ның Габ дерә шит 
Габ дерә кыйп улы (25 яшь; Кү чем нә се леннән) белән ни ках ла ша. Кыз ның 
ри за лык ша һит ла ры –  Миң лемөхәммәт Якуп улы белән Миң леәхмәт Ха-
җиәхмәт улы, егет не ке Җәлә лет дин Мөхәммәтсә лим улы белән Мөхәммәтвә ли 
Мөхәммәтшә фикъ улы бу ла.

Мул ла га ли Ти мер га ли улы ба ла ла ры: Фәр хи со рур (22.06.1898), Би бисәрвәрә 
(20.01.1901; ана сы Шәм се зи ядә Мөхәммәтвә ли кы зы), Шәм се нур (08.08.1903), 
Гыйз зе нур (23.11.1905), Би бифәр визә (08.09.1908), Бик ти мер (21.11.1909), 
Мөнәвәрә (1922–1924), Миң ле задә (16.06.1925; ана сы Мәсрүрә Габ дул ла кы-
зы). Мул ла кай Ти мер га ли ев нең (1863) соң гы ха ты ны Мәсрүрәдән (1890) та гын 
Мөнәвәрә (1929) ту ган.

Чу ра гол ның төп чек улы Мөхәммә ди иде. Мөхәммә ди Чу ра гол улы ба ла ла-
ры: Би бимәм ду ха (1872), Нур га ли (30.08.1874; ана сы Зөләй ха), Мөхәммәт га ли 
(10.01.1877–1883; ана сы Зөләй ха), Ис лам га ли (17.12.1881–1882), Миң лемәр фу-
га (17.02.1883), Ну рис лам (25.02.1885), Мир га ли (19.04.1888; ана сы Зөләй ха), 
Фа тый ма (12.01.1909; ана сы Миң ле сы лу Сә лимгәрәй кы зы), Мөхәммәт дин 
(01.11.1911), Әхмә ди (20.02.1915; ана сы Миң ле сы лу Габ дул ла кы зы). Мөхәммә-
ди кы зы Би бимәм ду ха (18 яшь) 1890 ел ның 30 но яб рендә Ты пый ның Миң-
ле га ли Габ делмән нан улы (25 яшь) белән ни ках ла ша. Шул ук Би бимәм ду ха 
ки яүдән кай тып, 1892 ел ның 6 мар тын да авыл да шы Си ра җет дин Ка ма лет дин 
улы (23 яшь) белән ка вы ша.

Нур га ли Мөхәммә ди улы ба ла ла ры (икен че мәхәллә): Мир га ли (05.12.1901; 
ана сы Миң ле ва фа Фәр ра хет дин кы зы), Би бихәм дия (08.06.1904; ана сы Би бихә-
мидә Шәймәр дан кы зы), Би би ха физә (14.08.1907). Нур га ли Мөхәммә ди ев 1917 
ел да ха ты ны (40 яшь), ике улы һәм өч кы зы белән яши, 2,50 дисә тинә җи ре, аты, 
сы е ры бу ла. Нур га ли нең төп чек кы зы (Рә ки га; 1916) мет рикәдә теркәлмәгән.

Юга ры да нә сел не Ат на гол ның бе рен че улы Чу ра гол як лап ка ра дык. Ат-
на гол ның икен че улы Мөхәммәтхәнә фидән нә сел не Ха җиәхмәт (1840–
06.08.1877) дә вам итә. Ха җиәхмәт Мөхәммәтхәнә фи улы ба ла ла ры: Миң-
леәхмәт (1863–30.07.1915, ата сы Ха җиәхмәт Үтә гол улы дип языл ган), 
Нурмөхәммәт (1870), Би би ка милә (1876), Мөхәммәт са дыйк (16.02.1878). Ха-
җиәхмәт кы зы Би би ка милә 1894 ел ның 29 но яб рендә Яңа Ка тай ның Габ дел-
ха ликъ Йөзәй улы белән ни ках ла ша.

Миң леәхмәт Ха җиәхмәт улы ба ла ла ры: Хөр шид җи һан (17.11.1895; ана сы 
Сә хип ка мал Яңа Ка тай ның Шәймәр дан кы зы), Ка зыймөхәммәт (01.12.1899), 
Би бишә фи га (26.07.1909).
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Нурмөхәммәт Ха җиәхмәт улы (45 яшь) 1915 ел ның 10 де каб рендә Яңа Ка-
тай ның Габ дел га зим Габ де лих сан улы ның кы зы Хә мидә (20 яшь) белән ни ках-
ла ша, алар ның ба ла сы Мул ламөхәммәт (07.11.1916) туа.

Мөхәммәт са дыйк Ха җиәхмәт улы (26 яшь; вә ли вә ки ле –  Миң леәхмәт Ха-
җиәхмәт улы) 1911 ел ның гыйн ва рын да авыл да шы Нә дер гол Шәм гун улы ның 
кы зы Миң ле ка мал (18 яшь) белән ни ках ла ша. Бергә тор мыш ла ры ба рып чык-
мый, «өлфәт вә мәхәббәт юк өчен» шул ел ның 18 мар тын да ае ры лы ша лар. Өч 
ел ха тын сыз яшәгәч, Мөхәммәт са дыйк 1914 ел ның 7 мар тын да Яңа Ка тай ның 
Фаз лыт дин Хөс нет дин улы ның кы зы Са имә (18 яшь) белән га илә ко ра.

Ат на гол ның төп чек улы Вә ли ша иде. Вә ли ша Ат на гол улы ба ла ла ры: Әхмәт-
ша (1827; 1853 ел дан рек рут), Мөхәммәт ша (1835–15.07.1894), Мөхәммәт җан 
(1838), Гай са (1842–05.03.1899).

Мөхәммәт ша Вә ли ша улы ба ла ла ры: Миң ле ба ну (1867), Әлмөхәммәт 
(15.02.1874; ана сы Сә хибә), Ка дермөхәммәт (15.08.1877), Миң ле хан (15.06.1880), 
Би бимә ликә (22.08.1883), Әмир хан (15.12.1886), Сә гыйдә (1890). Мөхәммәт ша 
кы зы Миң ле ба ну (18 яшь) 1885 ел ның 29 но яб рендә Ба лык лы ның Нур га ли 
Хә би бул ла улы (22 яшь; ата сы Хә би бул ла Ак бу лат мул ла улы) белән ка вы ша. 
Икен че кы зы Сә гыйдә (18 яшь) 1909 ел ның 23 фев ра лендә Ты пый ның ясак лы 
та та ры Мөхәммәт га риф Шәймөхәммәт улы (26 яшь) белән га илә ко ра. Кыз-
ның ри за лык ша һит ла ры ту ган на ры Әлмөхәммәт белән Миң ле хан Мөхәммәт-
ша ул ла ры бу ла.

Әлмөхәммәт Мөхәммәт ша улы 1901 ел ның 4 фев ра лендә Яңа Ка тай ның 
Сә ла хет дин Шәй хет дин улы ның кы зы Фәр хи җа мал (18 яшь) белән ни ках ла ша. 
Әлмөхәммәт ба ла ла ры: Миң лемөхәммәт (24.11.1903), Миң ле җа мал (12.01.1907; 
ана сы Фәр хи җа мал Сә ла хет дин кы зы), Ка зыймөхәммәт (24.06.1910; ана сы 
Фәр хи со рурә Ис ла мет дин кы зы), Шәймөхәммәт (20.10.1913). Әлмөхәммәт 
Мөхәммәт шин 1917 ел да ха ты ны (40 яшь), ике улы һәм кы зы белән яши, 
4,27 дисә тинә җир эшкәртә, 2 эш аты, сы ер һәм бо зау ас рый.

Ка дермөхәммәт Мөхәммәт ша улы ба ла ла ры: Мул ламөхәммәт (26.10.1904), 
Би би га лимә (02.12.1905–14.03.2003), Миң лесә ми га (30.03.1908), Ха җимөхәммәт 
(30.05.1909–1917), Сәфәр га ли (23.01.1912; ана сы Ка милә Шәрә фет дин кы зы), 
Мул лаәхмәт (11.01.1914). Ка дермөхәммәт Мөхәммәт шин 1917 ел да ха ты ны (38 
яшь), ике улы, кы зы һәм ана сы (75) белән яши, 7,61 дисә тинә җи ре, аты, сы е ры 
һәм 2 са ры гы бу ла. Ка дермөхәммәт кы зы Би би га лимә Яңа Ка тай ның Әбүнә-
гыйм Гай син (1904) белән га илә ко ра, ба ла ла ры туа.

Гай са Вә ли ша улы ба ла ла ры: Хөс әен (03.11.1874–1883; ана сы Би би со рур), 
Фәр хе нур (10.07.1880), Фәр хи со рур (1882), Сол тангәрәй (20.01.1885–1887). Гай-
са кы зы Фәр хи со рур (18 яшь) 1900 ел ның но яб рендә авыл да шы Мөхәммәт нур 
Ка дер гол улы (28) белән ни ках ла ша. Кыз та ра фын нан ри за лык ша һит ла ры 
Миң ле хан Мөхәммәт ша улы белән Миң леәхмәт Ха җиәхмәт улы бу ла.

Ат на гол ның өчен че улы Үтә гол дан да нә сел дә вам итә, ир ба ла ла ры Якуп 
(1836) белән Ид рис (1846–22.02.1914) бу ла.
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Якуп Үтә гол улы ба ла ла ры: Миң лемөхәммәт (1868), Фә хер җи һан (1873), 
Миң леәхмәт (1874), Шәм се җи һан (1875). Якуп кы зы Фә хер җи һан (18 яшь) 1892 
ел ның 17 гыйн ва рын да Мос та фа авы лы ясак лы та та ры Хә биб рах ман Габ дерә-
хим улы (22 яшь; ата сы Габ дерә хим Гай нул ла улы) белән ка вы ша. Икен че кы зы 
Шәм се җи һан (23 яшь) 1898 ел ның 9 де каб рендә Ис ке Ку ян ның Әхмәт ла тыйф 
Габ делхә лим улы (26 яшь; ага сы Мөхәммәт ша кир Габ делхә лим улы ни ках та 
вә кил бу ла) белән ни ках ла ша. Шул ук Шәм се җи һан 1907 ел ның 5 де каб рендә 
Яңа Ка тай ның Ба тыргәрәй Арс лангәрәй улы (49 яшь; өчен че ни ках) белән га-
илә ко ра. Ха тын ның ри за лык ша һит ла ры Миң леәхмәт Ха җиәхмәт улы белән 
Мул ла га ли Ти мер га ли улы бу ла.

Миң лемөхәммәт Якуп улы (27 яшь) 1895 ел ның 23 но яб рендә ерак нә селдә-
ше Шәй хе ра зый Габ де лих сан улы ның кы зы Миң ле гайшә (18 яшь) белән ни-
ках ла ша. Миң лемөхәммәт ба ла ла ры: Сәр ви җи һан (02.06.1903–1904; ана сы 
Мәрхәбә Фәр хет дин кы зы), Ярмөхәммәт (26.01.1907; ана сы Миң ле ка мал 
Сәфәр га ли кы зы), Фәр хи зи ядә (16.01.1910; ана сы Миң ле ка мал Сәфәр га ли 
кы зы), Шәех га ли (04.04.1913), Тал бет дин (10.11.1916).

Миң леәхмәт Якуп улы (25 яшь) 1899 ел ның 2 де каб рендә Яңа Ка тай ның 
Шәймәр дан Ти мер бу лат улы ның кы зы Бәд римө нирә (17 яшь) белән ни-
ках ла ша. Ки яү нең вә ли вә ки ле –  кардә ше Миң леәхмәт Ха җиәхмәт улы, 
ри за лык (вә кил лек) ша һит ла ры Шәй хул ла белән Әһ лиул ла Ша һиәхмәт 
ул ла ры бу ла.

Ид рис Үтә гол улы ба ла ла ры: Сәетвә ли, Бикмөхәммәт (1873), Мәд хи җи-
һан (21.02.1876), Тал бет дин (25.02.1877–1878), Би би фа тый ма (21.08.1883–
03.08.1910), Ис лам га ли (01.08.1886–1887), Сол тан га ли (06.03.1889; ана сы Би би-
ла тый фа Га лиул ла кы зы), Шәех га ли (04.01.1893–1894). Ид рис кы зы Фа тый ма 
(18 яшь) 1900 ел ның 3 гыйн ва рын да Ма ма дыш өя зе Са тыш авы лы ясак лы 
та та ры Дәүләт бай Шәрә фет дин улы (26 яшь) белән ни ках ла ша. Сәетвә ли улы 
Мир за җан 1892 ел да мәрхүм бу ла. Бикмөхәммәт Ид рис улы Яңа Ка тай ның 
Төхфә тул ла Га би дул ла улы ның кы зы Миң ле җи һан белән ни ках ла ша, 1915 ел-
ның 9 гыйн ва рын да «а ра ла рын да мәхәббәт юк лык сәбәп ле» ае ры лы ша лар.

Сол тан га ли Ид рис улы (26 яшь) 1915 ел ның 10 де каб рендә авыл да шы Миң-
ле һи дая Шәй хул ла кы зы (18 яшь; ата сы Шәй хул ла Шәрә фул ла улы) белән 
ни ках ла ша, ба ла ла ры Имам гый за ли (22.11.1916) туа.

Миң ле хан Мөхәммәт ша улы ба ла ла ры: Ка зый хан (23.01.1909; ана сы Та-
ифә Әхмәт ша кы зы), Са имә (25.06.1911), Мо сал лия (1914–1916; кы за мык тан 
ва фат), Са ния (1920–1924). Ка зый хан Миң ле ха нов Ва тан су гы шын да һә лак 
бу ла.

Нә сел нең Мо на ит мас тар ма гы ту рын да сү зе без не тә мам лар ал дын нан 
текст та Га дел ша Чу ра гол улы, Фәй ру ша белән Гай нан ша Га дел ша ул ла ры 
там га сы са лын ган 1878 ел до ку мен ты фраг мен тын ки терә без. До ку мент та 
сүз Га дел ша ның олы кы зы Га рифә нең (22 яшь) авыл да шы Мөхәммәт за һир 
Мөхәммәт ша кир улы (21 яшь) белән ни ках ла шуы ту рын да ба ра. Га дел ша һәм 
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аның ул ла ры сал ган там га ның төп эле мен тын (ни ге зен) очы өскә ка рап тор ган 
өч поч мак тәш кил итә, димәк, ул бу бү лектә сүз бар ган Мо тал лап там га сын нан 
ае рыл мый, шу ңа аның нә селдә ше са на ла.

Уң якта аста Гаделша Чурагол улы, уртада аның улы Гайнанша тамга салган. 1878 ел

Мо тал лап ның ерак нә селдә ше –  Рәмәй. Нә сел нең бу тар ма гы на ка ра ган 
ке шеләр бү ген ге көндә баш лы ча Бәд рет ди нов, Дәүлә тов һәм Си ра ев фа ми ли-
ялә ре белән бил ге ле, кемнең дер хәт та Рәмәй нә се ле дип әйткәнен ишет тем. 
Рәмәйдән нә сел тар ма гы иш әя, исе ме уз ган га сыр ахы рын да да хә тер сан ды-
гын да сак ла ну ын шу ның белән аң ла тыр га кирәк тер.

Рәмәй Сәе тов 1764 ел да теркәлгән, бу ва кыт та ул ту га ны Ис ла май Сәе тов 
белән нә селдә ше Ает Бик ке нин га илә сендә яши. Рәмәй нең (1754–1827) ул ла-
ры Миң ле гол (мет рикәдә исе ме Миң ле кол; 1779–1855), Вә ли ша (1780–1830), 
Миң ле бай (1791), Яман гол (1794–1858), Йө зекәй (1801) һәм Йөзәйдән (1805–
20.10.1875) нә сел иш әеп китә.

Миң ле гол ның ул ла ры Шәм гун (Шә ми гол һәм Шәм гол дип тә язы ла; 1805), 
Сәет кол (1815–15.11.1881), Ях шы гол (1818–14.04.1886), Мул ла гол (1826) һәм 
ике кы зы бу ла.

Шәмгун Миңлеголов һәм аның нәселдәше тамгасы. 1860 ел

Шәм гун Миң ле гол улы ба ла ла ры: Ка дер гол (1837–12.06.1889; бе рен че ха ты-
нын нан улы), Нә дер гол (1848; икен че ха ты нын нан улы), Фа ти ха (1868). Шәм-
гун кы зы Фа ти ха (18 яшь) 1886 ел ның 26 фев ра лендә Канд ра ның Шә ри фул ла 
Вә ли ша улы (22 яшь) белән ни ках ла ша.



86

Мөхәммәт нур Ка дер гол улы (28 яшь) 1900 ел ның но яб рендә нә селдә ше 
Гай са Вә ли ша улы ның кы зы Фәр хи со рур (18 яшь) белән ни ках ла ша, ба ла ла-
ры Мөхәммәтгәрәй (03.03.1902), Шәй хе нур (17.06.1906), Ша һи нур (13.02.1910) 
дөнь я га килә.

Нә дер гол Шәм гун улы ба ла ла ры: Миң ле җа мал, Миң леәхмәт (1878–
09.03.1881), Вә лиәхмәт (28.06.1881), Га лиәхмәт (1884), Шәех га ли (25.01.1885–
1889), Сәет га ли (18.04.1888–1889; ана сы Бәд ри җа мал), Миң ле ка мал (20.01.1894; 
ана сы Гай ни җа мал), Шәм се ка мал (1899–1900, эч рәнҗүдән ва фат), Ха җиәхмәт 
(08.02.1902–1905, кы за мык), Хаҗ га ли (17.12.1905; ана сы Гай ни җа мал Сол-
тангәрәй кы зы), Ис лам га ли (25.12.1908; ана сы Гай ни җа мал Сол тангәрәй кы-
зы). Нә дер гол кы зы Миң ле ка мал (18 яшь) 1911 ел ның 10 гыйн ва рын да авыл-
да шы Мөхәммәт са дыйк Ха җиәхмәт улы (26 яшь) белән ни ках ла ша. Кыз ның 
ри за лык ша һит ла ры –  Си ра җет дин Ях шы гол улы белән Мөхәммәт нур Ка-
дер гол улы, егет не ке Мөхәммәт са дыйк Са фиул ла улы белән Мөхәммәт га риф 
Мөхәммәт са дыйк улы бу ла. Миң ле ка мал ки яүдә озак тор мый, 1912 ел ның 
3 гыйн ва рын да Яңа Ка тай ның Габд рах ман Хөс нул ла улы (25 яшь; ата сы Хөс-
нул ла Гыйсмә тул ла улы) белән га илә ко ра. Нә дер гол кы зы Миң ле ка мал (25 
яшь; икен че ни ках) 1914 ел ның 21 ию нендә Ис ке Ка тай ның Ши ри яз дан Каш-
ша фет дин улы (икен че ни ках) белән ни ках ла ша. Шул ук Миң ле ка мал (25 яшь; 
исе ме Би би ка мал шу лай языл ган) белән Ши ри я здан Каш ша фет дин улы 1915 
ел ның 1 сен тябрендә ае ры лы ша лар да («а ра ла рын да мәхәббәтлә ре киткән-
лектән»), ике көннән (3 сен тябрьдә) яңа дан ни ках кы лып ку шы ла лар. Миң-
ле ка мал га бер ни ках та да озак то рыр га яз ма ган күрә сең, 1916 ел ның 10 ма ен да 
үзе ке бек күп ни ках та бул ган авыл да шы Миф та хет дин Ка ма лет дин улы на (40 
яшь) ки яүгә чы га. «Чилә генә күрә кап ка чы» дигән ха лык әй те ме нәкъ бу яңа 
бар лык ка килгән пар га ту ры килә ке бек.

Га лиәхмәт Нә дер гол улы (25 яшь) 1910 ел ның 3 ию нендә авыл да шы Фәр-
ра хет дин Фәх рет дин улы ның кы зы Сә хип ка мал (21 яшь; икен че ни ках) белән 
ни ках ла ша. Бу ни ках тан Миң ле та җет дин (18.04.1911) дөнь я га килә.

Сәет кол Миң ле гол улы ба ла ла ры: Сәй фелмө лек (1850–1890; ютәл зәхмә-
теннән ва фат), Миң ле ягъфәр (Миң ле гаф фар, 1855–05.04.1912), Миң ле җи һан 
(1864), Җи һан ба ну (1868–1893). Сәет кол кы зы Миң ле җи һан 1886 ел да Яңа 
Ка тай ның Юныс Сәфәр га ли улы белән ни ках ла ша.

Миң ле гаф фар Сәет кол улы (икен че ни ках) 1890 ел ның 6 но яб рендә Яңа Ка-
тай ның Мөхәммәтгәрәй Мөхәммәтвә ли улы ның кы зы Би бишәм сия (27 яшь; 
дүр тен че ни ках) белән ни ках ла ша. Миң ле гаф фар кы зы Фәр хи җи һан (18 яшь) 
1882 ел ның 29 ок тяб рендә Яңа Ка тай ның Мөхәммәтшә фикъ Габ делнә фикъ 
улы (30 яшь; икен че ни ка хы) белән ка вы ша.

Миң ле гол улы Ях шы гол дан (1818) нә сел дә вам чы ла ры бу лып Рах ман кол 
(1841–02.03.1915), Бәд рет дин (1857–18.04.1916) һәм Си ра җет дин нар (1859) то ра. 
Ях шы гол кы зы Би би ка милә (20 яшь) 1883 ел ның 2 мар тын да Кил ка быз ның 
Мөхәммәт ха физ Мөхәммәтшә риф улы (25 яшь) белән ни ках ла ша.
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Рах ман кол Ях шы гол улы ба ла ла ры: Шәй хе лис лам (25.08.1874; ана сы 
Кинҗә бикә), Сә фирә (1875–1894), Шәм се җи һан (16.03.1895; ана сы Яку тел-
җи нан Ба һаут дин кы зы). Рах ман кол кы зы Би би ка фия (18 яшь) 1890 ел ның 
18 ок тяб рендә авыл да шы Сад релшә ри га Иб ра һим улы (25 яшь) белән ка вы ша.

Шәй хе лис лам Рах ман кол улы ба ла ла ры: Мәр губә (12.04.1901; ана сы Мәр зия 
Яңа Ка тай ның Әхмәтгәрәй кы зы), Хоббә те лис лам (12.10.1903), Гый ма де лис-
лам (27.08.1905), Фәх ре лис лам (04.10.1908; ана сы Би бикә шифә Ни за мет дин 
кы зы), Миң ле га фифә (16.04.1910), Миң ле са ли ха (23.11.1916). Шәй хе лис лам 
кы зы Мәр губә (18 яшь) 1917 ел ның 23 де каб рендә Ка дер нең Мөхәммәт на зиф 
Мөхәммәтнә би улы на (26 яшь; ата сы Мөхәммәтнә би Габ делвә ли улы) ки яүгә 
чы га.

Бәд рет дин Ях шы гол улы ба ла ла ры: Фәт та хет дин (1878), Шәм се ма-
һия (20.09.1881), Са я фет дин (07.11.1884), Би бизә кия (1885), Би би га рифә 
(27.11.1886), Би би га зизә (26.12.1888), игезәкләр Га зет дин (13.12.1890) белән Зы-
ят дин (13.12.1890–1893; ана сы Шәм се та ли га), Би бивә ди га (08.10.1892–1893), 
Ну рет дин (20.07.1894–1895), Мөнәвәрә (05.12.1895), Җәм гыйт дин (26.12.1897). 
Бәд рет дин кы зы Би бизә кия (18 яшь) 1902 ел ның 29 де каб рендә Яңа Ка тай-
ның Аф за лет дин Бәд рет дин улы (25 яшь; ата сы Бәд рет дин Габ делф әез улы) 
белән ни ках ла ша. Ур тан чы кы зы Би би га рифә (18 яшь) 1909 ел ның 2 фев ра-
лендә Иш тирәк нең Гыйр фа нет дин Җа ма лет дин улы (23 яшь) белән ка вы ша. 
Әле ге Гыйр фа нет дин Ка тай да яши, улы Шәр хе мул ла (13.10.1910) туа. Бәд рет-
дин нең ке че кы зы Би би га зизә (18 яшь) 1913 ел ның 24 гыйн ва рын да Тук та-
гол ның мөә зин Мин һа җет дин Ба һаут ди нов ның улы Лот фул ла (24 яшь) белән 
ни ках ла ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры –  Са я фет дин белән Фәт та хет дин 
Бәд рет дин ул ла ры, егет не ке Габ дул ла Ба һаут дин улы белән Кәш фел голүм 
Мин һа җет дин улы бу ла.

Фәт та хет дин Бәд рет дин улы ба ла ла ры: Әминә (17.12.1905), Габ делхәй 
(03.10.1907; ана сы Зә кия Шәй хул ла кы зы), Габ деләгълә (23.11.1909–1910; ана-
сы Шәм себәдәр Шәй хул ла улы), Ор кыя (15.09.1911; ана сы Зә кия Шәй хул ла 
кы зы), Сә хия (13.06.1914). Фәт та хет дин Бәд рет ди нов ны (39 яшь) Бе рен че бө-
тендөнья су гы шы на ала лар, йор тын да ха ты ны (36), улы (10) һәм өч кы зы ка ла, 
1917 ел да 2,18 дисә тинә җи ре, аты һәм 3 са ры гы бу ла.

Са я фет дин Бәд рет дин улы ба ла ла ры: Ак ма лет дин (20.04.1909), Шәм се ма-
һия (14.12.1910), Әмир һа ди (07.07.1916; ана сы Шәм се ни са Габ делнә фикъ кы зы). 
Са я фет дин Бәд рет ди нов 1917 ел да ха ты ны (30 яшь), ике улы, ике кы зы, эне се 
(20), сең ле се һәм ана сы (62) белән яши, 15,93 дисә тинә җи ре, 3 аты, 2 сы е ры 
һәм баш ка мал ла ры бу ла, хезмәт че ял лый.

Җәм гыйт дин Бәд рет дин улы белән Га зимә Ма лик кы зы (1905; Кан да лак-
баш ны кы) ба ла ла ры (1925 ел гы мет рикә һәм авыл со ве ты кенәгә се мәгълү ма ты 
бу ен ча): Җә мигъ нур (1924), Кы я мет дин (20.12.1925; ана сы Га зимә), Мәвә зинә 
(1928), Флүн (1936) һәм Га вис (1941). Җәм гыйт дин 1944 ел ның 25 ию нендә су-
гыш та һә лак бу ла, рәс ми до ку мент лар да, ни сәбәп ле дер, 1896 ел да ту ган дип 
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күрсә телә. Мәвә зинә улы Ри нат Нә би ев 2017 ел да үз онык ла рын алып ба ба сы 
җирләнгән урын ны та ба. Җә мигъ нур Җәм гыйт дин улы Бәд рет ди нов (1924–
1997) су гыш та ке че лей те нант бу ла, «Кы зыл Йол дыз» ор де ны (14.04.1944) белән 
бүләкләнә. Кы я мет дин хезмәт ар ми я сендә бу ла, Ке ме ро во да шах та да эш ли. 
Мәвә зинә апа су гыш ва кы тын да кол хоз да эш ли, тыл хезмәткә ре бу ла рак, су-
гыш ве те ра ны на тиңләнә.

Си ра җет дин Ях шы гол улы ба ла ла ры: Би би гыйз җи һан (25.01.1888), Ну рет дин 
(14.06.1889; ана сы Фә хер җи һан Ба һаут дин кы зы), Га зет дин (13.12.1893; ана сы 
Зөһрә Яңа Ка тай ның Мөхәммәтвә ли кы зы), Шәм сет дин (28.11.1895), Гый-
ла җет дин (15.02.1898), Шәм се җи һан (10.09.1900), Әхмәтхәнә фи (02.12.1905), 
Әхмәт га риф (04.02.1911; ана сы Зөһрә Га я зет дин кы зы).

Га зет дин Си ра җет дин улы ба ла ла ры: Миң лемө ха син (19.11.1925; ана сы Сә-
кинә Шәй хе лис лам кы зы), Фә һим (1928), Нә җибә (1932; аның кы зы Рә зилә, 
1956) һәм Вә рисә (1937). Га зет дин ха лык те лендә Гас тыйм дип атал ган лык тан, 
аның авыл да гы кы зын Гас тыйм Нә җибә се дип әйтәләр иде. Вә рисә авыл да шы 
Яхъя Хә би бул лин ның улы Флүн белән ка вы ша, ике кы зы туа.

Гый ла җет дин Си ра җет дин улы ба ла ла ры: Миң ле гадә вия (24.10.1924; ана сы 
Мә ликә Мөхәммәт за кир кы зы), Фнүнә (1928), Га нифә (1931), Хәлә фет дин 
(28.12.1934–16.03.2020). Гый ла җет дин Си ра ев 1942 ел ның 19 гыйн ва рын да Ва-
тан су гы шы на китә, шул ук ел да һә лак бу ла (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте-
ла сын да теркәлмәгән).

Юга ры да без нә сел нең Миң ле гол Рәм кол улын нан киткән тар ма гын ка ра-
дык. Рәм кол ның икен че улы Вә ли ша иде. Вә ли ша дан нә сел не ул ла ры Дәүләт-
ша (1820–01.08.1884) белән Мөхәммәт җан (1827) дә вам итә. Дәүләт ша ның улы 
Әхмәт ша (1857) бу ла.

Мөхәммәт җан Вә ли ша улы ба ла ла ры: Әхмәт җан (мет рикәдә Әхтәм җан; 
1850), Би би фа тый ма (1865). Мөхәммәт җан кы зы Би би фа тый ма (23 яшь) 1888 
ел ның 24 ию нендә Минзәлә өя зе Бәкә без авы лы ның Дәүләт ша Фә рух ша улы 
(23 яшь) белән ни ках ла ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Сә хип ба ян Иб не ха-
җип улы белән Мөхәммә ди Чу ра гол улы бу ла, там га ла ры тәңгәл килә.

Әхтәм җан Мөхәммәт җан улы ба ла ла ры: Мул ла ян (10.05.1877; ана сы 
Мәхүп җа мал), Хуп җа мал (1882–1887), Әхтәм га ли (10.11.1884), Миң лехә тимә 
(22.07.1888), Би би фа кия (1891), Гый лем җан (1900–1901), Фәү зия (10.06.1911; 
ана сы Сөгъдә Шәрә фет дин кы зы), Ти мер җан (21.01.1914). Әхтәм җан кы зы 
Хә тимә (18 яшь) 1907 ел ның 18 мар тын да Кил ка быз ның Габ дул ла Га би дул-
ла улы (25 яшь) белән ка вы ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Мул ла га ли Ти-
мер га ли улы белән Гос ман Йо сыф улы бу ла. Шул ук Би бихә тимә 1908 ел да 
Ка май ның Мо фаз дал Габ дел ва һап улы (45 яшь) белән ни ках ла ша (ике се нең 
дә өчен че ни ках ла ры). Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Габ дел га ли Йо сыф улы 
белән Гыйззә тул ла Сәх ра тул ла улы бу ла. Хә тимә нең дүр тен че ни ка хы 1911 ел-
ның ма ен да Әмәкәй нең Габ дел ла тыйф Мөхәммә тис лам улы (24 яшь; өчен че 
ни ках) белән бу ла. Әхтәм җан ның икен че кы зы Би би фа кия (19 яшь) 1910 ел да 
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авыл да шы Мөхәммәт са дыйк Гай нан ша улы (26 яшь) белән ка вы ша. Әхтәм-
җан Мөхәммәт җа нов 1917 ел да ике оны гы һәм кы зы белән яши, 0,62 дисә тинә 
җи ре, аты, 2 кәҗә се бу ла. Мул ла ян Әхтәм җан улы ның ба ла ла ры Нур лы га ян 
(28.11.1914; ана сы Мәм ду ха Гарә фул ла кы зы) белән Әбел га ян (04.02.1917) бу ла.

Нә сел нең Миң ле бай Рәм кол улы тар ма гын да Гомәр бай (1815) белән Кон-
гыр бай ны (1818–08.03.1889) һәм та гын өч кыз ба ла ны күрә без. Кон гыр бай 
ул ла ры: Дәүләт бай (1841) һәм Дәүләтгәрәй (1844).

Дәүләт бай Кон гыр бай улы ба ла ла ры: Дәүләт гир (1863), Әсхә бет дин (1872–
1887), Мөхәммәт дин (1873), Има мет дин (16.06.1876–1876; ана сы Фәр рах-
җа мал), Мөхәммәт хан (12.11.1877), Мөхәммәтш әех (16.05.1880), Әхмәт хан 
(06.10.1884), Мөхәммәт хан (07.03.1889–1889), Ма һи са фа (16.04.1890; ана сы 
Фәр хи җа мал). Бер кы зы 1899 ел да Үрмәт авы лы ке ше сенә ки яүгә чы га.

Дәүләт гир Дәүләт бай улы ба ла ла ры: Би бишә ри га (27.04.1892), Рәйфә 
(15.11.1894; ана сы Шәм се ни са Габ дерә кыйп кы зы), Әбүбә кер (1897–1903), 
Га кифә (12.10.1899; ана сы Шәм се ни са Ты пый ның Габд рах ман кы зы), Рәйфә 
(10.03.1904; ата сы –  Дәүләтгәрәй, ана сы Би би ка фия дип языл ган), Миң лерә-
химә (1906–1909, кы за мык тан), Ла тый фа (08.04.1909–1909, эч авы ру ын нан; 
ана сы Ка фия Нигъмә тул ла кы зы), Га лим гир (08.11.1911–1912; ана сы Шәм-
се ни са Га лиул ла кы зы). Дәүләт гир кы зы Би бишә рифә (18 яшь) 1909 ел ның 
19 де каб рендә авыл да шы Мөхәммәт га ли Мөхәммәт ха физ улы (22 яшь; ата сы 
Мөхәммәт ха физ Вә лимөхәммәт улы) белән ни ках ла ша. Кыз ның ри за лык ша-
һит ла ры –  Сол тангәрәй Дәүләтгәрәй улы белән Мөхәммәт дин Дәүләт бай улы, 
егет не ке Мөхәммәтнә би Мөхәммәт ха физ улы белән Бәд рет дин Ка ма лет дин 
улы бу ла. Әле ге Яңа Ка тай ки я ве Мөхәммәт га ли Мөхәммәт ха физ улы ның ба-
ла ла ры Ис ке Ка тай мет рикә сендә теркәлгән, шу лар ның бер се Мөхәммәт га зый 
(29.09.1911) бу ла.

Мөхәммәт дин Дәүләт бай улы Кон гыр ба ев (22 яшь) 1895 ел ның 20 гыйн ва-
рын да Яңа Ка тай ның Га ри фул ла Фәй зул ла улы Кор бан га ли ев кы зы Би бимәф-
ту ха (17 яшь) белән ка вы ша. Ки яү нең вә ли вә ки ле –  бер ту ган ага сы Дәүләт гир 
Дәүләт бай улы, ри за лык ша һи ты Сә ми гул ла Сәй фул ла улы бу ла. Бу ни ках тан 
Мәр губә (16.07.1898), Мө гал лимә (03.04.1901), Әхмә дет дин (30.10.1903–1910), 
Мәхдүмә (29.03.1906), Би бимәрь ям (20.11.1908), Би бизәйнәп (18.10.1911) туа.

Мөхәммәтш әех Дәүләт бай улы 1905 ел ның 13 ок тяб рендә авыл да шы Габ-
дел га зиз Габ делшә фикъ улы ның кы зы Шәм се җи һан (Юл даш нә се леннән) 
белән ни ках ла ша. Әле ге ни ках та Мөхәммәтш әех нең вә ли вә ки ле бу лып ага сы 
Дәүләт гир Дәүләт бай улы теркәлә. Мөхәммәтш әех ба ла ла ры: Мөхәммәт хан 
(18.09.1906; ана сы Шәм се җи һан Габ дел га зиз кы зы), Мәд хи җи һан (1908–1909, 
кы за мык тан ва фат), Мөхәммәтхә ниф (02.03.1913), Мөбәрәк җан (16.08.1914–
1914, чәчәк зәхмә теннән; ана сы –  Шәм се җи һан, ата сы Шәех га ли Дәүләт бай 
улы дип языл ган), Әмир җан (25.01.1917; ана сы Шәм се җи һан), Ка мил (1922). 
Шәех Дәүлә тов ның икен че ни ка хы Кә римә Ша кир кы зы (1894; Кил ка быз ны-
кы) белән бу ла, ан нан Рәис (14.11.1935), кыз ла ры Тәс кирә (30.10.1938), Ра ми ма 
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(01.11.1941), Рәй ханә (06.05.1944) туа. Бо лар ту рын да 
кай бер мәгълү мат ны Да ми ра Рәис кы зы Кү че мо ва 
(Дәү лә то ва) язып җибәр де.

Мөхәммәт хан Мөхәммәтш әех улы Дәүлә тов 
авыл да шы Ки фая Мөхәммәт ха рис кы зы (Та быш нә-
се леннән) белән га илә ко ра, кыз ла ры Фә ния (1928) 
бе лән Әнисә (1934; Ша ран ра йо нын да яши) туа. 
Су гыш ал дын нан Мөхәммәт хан Үзбәкс тан да юк ка 
чы га.

Әмир Дәүлә тов –  Ва тан су гы шы ве те ра ны (өлкән 
сер жант, ко ман дир), «Ва тан су гы шы» (II дәрәҗә; 
31.01.1945) ор де ны белән бүләкләнгән, аның эне се 
Ка мил шул су гыш та хәбәр сез юга ла.

Рәис Дәүлә тов Яңа Ка тай ның Исмә гыйль 
Иб ра һи мов кы зы Мөз әянә (18.10.1935) белән 
га илә ко ра, ба ла ла ры Фәвә зил (08.02.1958), Да-
ми ра (14.01.1960), Фә вил (29.01.1964), Фән зил 

(06.02.1968), Иль ми ра (12.12.1972) туа.
Әхмәт хан Дәүләт бай улы ба ла ла ры: На җия (1918), Ти мер хан (16.08.1925; 

ана сы Мөгъ лифә Га зет дин кы зы) һәм Яса ви (1931). Алар ба ры сы Дәүлә тов 
фа ми ли я се белән бил ге ле. Әхмәт хан кы зы На җия авыл да шы Га лиәхмәт Ба-
сый ров ка ки яүгә чы га, ба ла ла ры туа.

Дәүләтгәрәй Кон гыр бай улы ба ла ла ры: Миң ле зи ядә (10.02.1877; ана-
сы Шәр гы я), Сол тангәрәй, Фа кия (23.12.1881), Би би фа тый ма (12.07.1884), 
Шәех га ли (11.09.1886), Хә тирә (26.1888–1893), Би бизә кия (1892–1893), Хә-
тирә (17.02.1894), Хә кимә (08.08.1898–1898, эч авы ру ын нан; ана сы Шәр гыя 
Яңа Ка тай ның Нигъмә тул ла кы зы). Дәүләтгәрәй кы зы Фа тый ма (18 яшь) 
1902 ел ның 27 де каб рендә Ка мыш лы та мак ның Габ дел ка һир Бик та һир улы (22 
яшь; ата сы Бик та һир Бик мор за улы, ри за лык ша һит ла ры –  Бик ти мер белән 
Динмөхәммәт Бик та һир ул ла ры) белән ни ках ла ша. Дәүләтгәрәй нең ке че 
кы зы Би бихә дичә (18 яшь) 1917 ел ның 13 ок тяб рендә авыл да шы Мөхәммәтхә-
тим Мөхәммәт ха рис улы (26 яшь; ата сы Мөхәммәт ха рис Нурмөхәммәт улы) 
белән га илә ко ра. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Мул ла ян Нигъмә тул ла улы 
белән Дәүләт гир Дәүләт бай улы бу ла. Дәүләтгәрәй Коң гыр ба ев ның улын (35 
яшь) Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (65), ки ле не 
(30) һәм кы зы белән яши, 9,14 дисә тинә җи ре, 2 аты, сы е ры, 8 са ры гы һәм 
кәҗә се бу ла.

Сол тангәрәй Дәүләтгәрәй улы ба ла ла ры: Миң лес әетгәрәй (13.01.1907; ана сы 
Миң ле җи һан Мөхәммәтгәрәй кы зы), Сә хипгәрәй (03.03.1909), Шәй хе ли мам 
(04.10.1911–1912), Сәет га ли (16.04.1913). Сә хипгәрәй Гәр әев Ва тан су гы шы на 
китә, ха ты ны Са җидә (1910), ба ла ла ры Рәф кать (1939) һәм Ха лидә ка ла.

Рәис һәм Мөзәянә 
Дәүләтовлар
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Шәех га ли (Шәй хел га ли) Дәүләтгәрәй улы 1911 ел ның ок тяб рендә авыл-
да шы Га лиул ла Шә ри фул ла улы ның кы зы Гыйль ме ни са (19 яшь; икен че 
ни ках) белән ка вы ша, ба ла ла ры Зә кия (05.05.1914) туа. Баш ка ни ках тан 
Шәех га ли кы зы Миң лерәйсә (30.08.1924; ана сы Нур дидә Хәйдә рет дин кы-
зы) бил ге ле.

Юга ры да Рәм кол ның икен че улы Миң ле бай дан киткән тар мак ны ка ра-
дык. Рәм кол ның өчен че улы Яман гол ның ба ла ла ры бул мый, дүр тен че улы 
Йө зекәйгә күчә без. Йө зекәй Рәм кол улы ба ла ла ры: Шәм сет дин (1836), Хи-
са мет дин, Миң ле га ли (1841–19.03.1908; өче се дә бе рен че ха тын нан). Йө зекәй 
кы зы Май камәр (18 яшь) 1877 ел ның 26 сен тяб рендә Ка май ның Мөхәммәт-
ла тыйф Мөхәммәт улы (35 яшь) белән ни ках ла ша. Шәм сет дин нең улы Са я-
фет дин (1859) бил ге ле.

Миң ле га ли Йө зекәй улы ба ла ла ры: Әхмәт га ли (1863–15.10.1916), Хәсән җи-
һан (16.03.1877; ана сы Хәсән җа мал), Шәех га ли (11.08.1880–1883), Шәм се со рур 
(06.07.1884–1886). Миң ле га ли кы зы Хәсән җи һан (25 яшь; икен че ни ках) 1904 
ел ның 25 фев ра лендә Гыйль мет дин Хас би ран улы (26 яшь) белән ни ках ла ша.

Әхмәт га ли Миң ле га ли улы ба ла ла ры: Әхмәт за кир (23.04.1898; ана сы Би-
бимәр зия Ка май ның Габ делнә фикъ кы зы), Миң ле са ния (14.07.1903), Миң-
ле са имә (29.08.1906), Мөхәммәтмәк ки (03.11.1909), Миң ленә фисә (15.11.1913; 
1968 ел да загс тан туу ту рын да бе лешмә ала). Мәк ки Га ли ев (1909) 1941 ел ның 
14 ию лендә Ва тан су гы шы на китә, 1942 ел ның 20 гыйн ва рын да һә лак бу ла (Ка-
тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән), хатыны Мәгъмүрә (1910), ул ла ры 
Гарә би (1936), Мөдәр рис (1939) ка ла. Мәк ки нең кыз ту ган на ры Са имә (1906) 
белән Нә фисә (1913) га илә кор мый ча бер йорт та яшә деләр.

Рәм кол ның төп чек улы Йөзәйдән нә сел не Тә хаут дин (1827), Сә хаут дин 
(Сә ха бет дин; 1843–26.05.1882), Гыйззә тул ла (1850) дә вам итә. Алар ның һәр-
бер сенә ае рым тук та лып үтә без. 

Йөзәй Рәмколов тамга салган документ фрагменты

Тә хаут дин Йөзәй улы ба ла ла ры: Гыйль мет дин (1855–21.11.1895), Би би га-
рифә (1859), Миң ле хан (1860). Тә хаут дин кы зы Би би га рифә 1878 ел ның 15 фев-
ра лендә Ба лык лы ның Шәрә фет дин Габ дул ла улы (23 яшь) белән ка вы ша.

Гыйль мет дин Тә хаут дин улы ба ла ла ры: Га лим җан (10.01.1883–1883), Миң-
лехә кимә (28.06.1884), Миң ле га рифә (02.08.1887), Әсхә бет дин (15.01.1890; ана-
сы Хә лимә мишәр Гыйсмә тул ла кы зы).

Миң ле хан Тә хаут дин улы ба ла ла ры: Миң ле би би ма һирә (29.05.1891; ана-
сы Маһ руй), Би бимөнәвәрә (26.06.1893), Га лим җан (25.08.1895–1905, кы за-
мык тан ва фат), Мө нирә (04.01.1900; ана сы Маһ руй Ко рыч ның Габ дел га зиз 
кы зы), Га бит җан (02.02.1905). Миң ле хан кы зы Ма һирә (18 яшь) 1917 ел ның 
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20 де каб рендә Яңа Ка тай ның Миң ле ра җет дин Си ра җет дин улы на (26 яшь) 
ки яүгә чы га. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры –  Са я фет дин Бәд рет дин улы белән 
Галә вет дин Нә дер гол улы, егет не ке Әһ лет дин белән Гыйль мет дин Сәй фет дин 
ул ла ры бу ла. Миң ле хан ның соң гы ни ка хы Мәм ду ха Га ри фул ла кы зы (Яңа 
Ка тай) белән бу ла, 1913 ел ның 15 ма ен да «а ра ла рын да өлфәт вә мәхәббәт юк 
сәбәп ле» ае рып җибәрә. Миң ле хан Тә хаут ди нов (57 яшь) 1917 ел да ике улы һәм 
кы зы белән яши, 3,19 дисә тинә җи ре, аты бу ла.

Сә хаут дин Йөзәй улы ба ла ла ры: Сад рет дин (1863), Нас рет дин (1868–
25.12.1895), Шәм се нур (1869), Миң леәхмәт (01.11.1875; ана сы Шәм се со рур), 
Миң лешәм се зи ядә (05.04.1880–1883). Сә хаут дин кы зы Шәм се нур (18 яшь) 1887 
ел ның гыйн ва рын да Ка май ның Фәр ра хет дин Мөхәммәтшә риф улы (23 яшь) 
белән га илә ко ра.

Сад рет дин Сә хаут дин улы ба ла ла ры: Зәй не га бид (06.12.1899; ана сы Миң-
ле са фа Ка май ның Кә ли мул ла кы зы), Әгълә мет дин (29.10.1909; ана сы Са я да 
Әсә дул ла кы зы). Сад рет дин Сәхә бет ди нов ның (54 яшь) олы улын Бе рен че 
бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (45 яшь), ке че улы һәм кы зы 
белән яши, 0,05 дисә тинә җи ре, 3 кәҗә се бу ла.

Гыйззә тул ла Йөзәй улы ба ла ла ры: Ма һи ка мал (1876), Зиннә тул ла 
(12.11.1877), Сәй фул ла (10.12.1881–1882), Гыйсмә тул ла (15.08.1883). Гыйззә тул ла 
кы зы Ма һи ка мал (18 яшь) 1894 ел ның 11 де каб рендә авыл да шы Вә лиул ла Сәй-
фул ла улы на (25 яшь) ки яүгә чы га. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры нә селдәшлә ре 
Дәүләтгәрәй Кон гыр бай улы белән Гыйль мет дин Тә хаут дин улы бу ла.

Мо тал лап ның ерак нә селдә ше –  Гос ман (Сай ран). Нә сел нең бу тар ма гы Гос-
ман нан баш ла на. Аның онык ла ры күп бу лып, Сай ран исем ле сеннән Сай ра нов 
фа ми ли я се бар лык ка килә һәм өс тен лек итә. Шу ңа күрә Гос ман белән җәя 
эчендә оны гы Сай ран ны күрсәт тек. Бу тар мак вә ки ле Та җет дин Сай ра нов 
сал ган там га ның төп эле мен ты шу лай ук өч поч мак тан то ра. Шу лай итеп, ки-
та бым ның бу бү ле гендә сүз бар ган ке шеләр нең ба ры сы да бер нә сел ке шеләре 
икән ле ген до ку мент лар да гы там га лар рас лый, бер нин ди шиккә урын кал дыр-
мый. Бик бо рын гы до ку мент лар сак лан ган бул са, бу нә сел ке шелә ре нең ур так 
ба ба сын да күрсәткән бу лыр идек. Кыз га ныч, ар хив лар ның мөм кин че леклә ре 
чик ле, шу ңа күрә ур так ба бай кем бул ган, кай сы чор да яшәгән ке бек со рау-
лар га бер ни чек тә җа вап та ба ал мый быз.

Гос ман ның Иб ра һим (Иб рай; 1724) исем ле улы бу лып, ан нан Мо рат (1744), 
Мо ра дым (1760) һәм Мәхмүт (1762) дөнь я га килә. Ки тап ку шым та сын да би-
релгән 1795 һәм 1811 ел гы чы га нак лар да бо лар ның ба ла ла ры кай сы на ка ра га ны 
кай бер оч рак лар да төгәл күрсә тел ми, шу ңа күрә ха та лан мас өчен 1816 ел гы һәм 
ан нан соң гы до ку мент лар га та я ныр га кирәк.

Нә сел иш әюдә Мо рат тан киткән тар мак өс тен лек итә. Шәҗәрә схе ма сы 
бо лай: Гос ман –Иб ра һим (1724) –  Мо рат (1744) –  Мо на сыйп (1769–1850) –  
Төхфә тул ла (1801–1830) –  Шә ри фул ла (Шәрә фул ла дип тә язы ла; 1827).
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Шә ри фул ла Төхфә тул ла улы ба ла ла ры: Га ти я тул ла (1850–07.04.1914), За һи-
дул ла (1853), Га лиул ла, Хә би бул ла (1867), Шәй хул ла (1868), Хә ми дул ла (1873–
1897; ютәл рәнҗ үеннән ва фат), Га ри фул ла (15.02.1875), Фә хер җи һан (1879), 
Хәй рул ла (29.08.1880–1884), Хөс нул ла (15.07.1884–1886). Шә ри фул ла кы зы 
Фә хер җи һан (18 яшь) 1897 ел ның 30 де каб рендә Яңа Ка тай ның Сә лимгәрәй 
Шәнгәрәй улы (25 яшь; ата сы Шәнгәрәй Ти мер бу лат улы) белән ни ках ла ша.

Га ти я тул ла Шә ри фул ла улы ба ла ла ры: Әбел фа тих (1879), Ис лам га ли 
(04.02.1885), Сол тан га ли (18.04.1887–1890), Фа кия (09.10.1888), Сөнә га тул ла 
(26.01.1891; ана сы Хә кимә Кә ли мул ла кы зы), Хөрмә тул ла (16.03.1897; ана сы 
Мә ликә Рәҗәп авы лы ның Кор бан га ли кы зы), Тәгъ зимә (08.04.1899), Лот фул-
ла (05.01.1902), Әмир җан (13.08.1904–1916), Нур зидә (08.04.1907), Имам га зый 
(29.11.1910), Га лим җан (03.04.1913; ана сы Мә ликә Кор бан га ли кы зы). Га ти я-
тул ла кы зы Тәгъ зимә 1917 ел ның 15 ок тяб рендә авыл да шы Миң лемөхәммәт 
Габ дул ла улы (26 яшь; ата сы Габ дул ла Җо ма гол улы) белән ни ках ла ша. Икен че 
кы зы Нур зидә 1925 ел да Чүмәлә Ка тай ның Мөхәммәт на зиф Габ дел ла тыйф 
улы белән га илә ко ра.

Әбел фа тих Га ти я тул ла улы (26 яшь) 1905 ел ның 17 но яб рендә авыл да шы 
Си ра җет дин Ях шы гол улы ның кы зы Гыйз зе җи һан га (18 яшь) өйләнә. Әбел фа-
тих ның вә ли вә ки ле –  ата сы Га ти я тул ла Шәрә фул ла улы, ри за лык ша һит ла ры 
За һи дул ла Шә ри фул ла улы белән Ис лам га ли Га ти я тул ла улы бу ла. Әбел фа тих 
белән Гыйз зе җи һан ба ла ла ры: Фәр визә (12.03.1909–1910), Кый бан (18.06.1911), 
Габ деләхәт (08.07.1914), Габ дел га ли (29.08.1917). Әбел фа тих Га фи я тул лин 1917 
ел да ха ты ны (28 яшь) һәм ике улы белән яши, 2,80 дисә тинә җи ре, 2 аты һәм 
2 кәҗә се бу ла.

«Үткәннә рен бел Ка тай ның» ки та бын да Әбел фа тих ту рын да мон дый 
мәгълү мат биргән идек: «Ис ке Ка тай дан Әбел фа тих Га ти я тул лин сле сарь, ти-
мер че бу ла рак бил ге ле, аның Ма ты бу ен да ала чы гы бул ган. Үзе ке бекләрдән 
зур ос та лы гы белән ае ры лып тор ган, ат ка да гы на чак лы яса ган, за каз га да 
эшләгән. Әсләм абый Кү че мов сөйлә ве бу ен ча, Әбел фа тих ның ал ты улы (Фо-
ат, Мигъзәм, Лок ман, Гыйль ван, Кый бан, Габ деләхәт) бу ла. Ул га илә се белән 
Чүмәлә Ка тай га күчә. Бер ту га ны Шә ри фул ла исем ле, аның ул ла ры Са лих һәм 
Да һид бу ла». Мет рикәләр не җен текләп өйрәнә тор гач, Әсләм абый мәгълү ма-
тын да төгәл сез лекләр ачык лан ды, Әбел фа тих ның олы ул ла ры Кый бан белән 
Габ деләхәт бу лу ын, бер ту га ны Шә ри фул ла тү гел, Ис лам га ли бу лын күр дек. 
Читкә чы гып киткән ке шеләр нең нә сел-нәсә бен кай дан бе леп бе терә сең?

Ис лам га ли Га ти я тул ла улы (22 яшь) 1909 ел ның гыйн ва рын да Яңа Ка тай-
ның Мөхәммә ди ша Фә рук ша улы ның кы зы Га лимә (18 яшь) белән ни ках ла ша, 
бе рен че мәхәлләдә ба ла ла ры Хаҗ га ли (19.04.1911; ата сы Мөхәммә тис лам дип 
языл ган), Ху җа га ли (03.06.1914), Миң лекә шифә (04.11.1916) туа. Ис лам Га ти я-
тул лин (32 яшь) 1917 ел да ха ты ны (30), улы һәм кы зы белән яши, 0,62 дисә тинә 
җи ре һәм 4 кәҗә се бу ла.
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Шә ри фул ла ның икен че улы За һи дул ла (ха лык те лендә Зәй дул ла) иде. Ул 
25 яшьтә 1880 ел ның 10 фев ра лендә Иш тирәк нең Га лия Ни за мет дин кы зы 
(18 яшь) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Мөхәммәт фа тих (03.02.1882–1908), Гөл-
чирә (29.06.1884), Миң лемөнәвәрә (06.11.1886), Мөхәммәтнә гыйм (16.11.1887), 
Би бимәсрүрә, Мөхәммәткә бир (07.03.1894), Миң лемәрхәбә (21.04.1897), Фәр-
ханә (28.09.1901) туа. Зәй дул ла кы зы Би бимәсрүрә 1909 ел ның 2 фев ра лендә 
Дөмәй нең Гос ман Сә лимгәрәй улы белән ни ках ла ша. Мөхәммәтнә гыйм Зәй-
дул ла улы 1916 ел да авыл да шы ның ни ка хын да кыз ягын нан ри за лык ша һи ты 
бу ла рак телгә алы на. Мөхәммәтнә гыйм не Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала-
лар, 1917 ел да Зәй дул ла ха ты ны һәм кы зы (16 яшь) белән яши, 4,28 дисә тинә 
җи ре, аты, 4 кәҗә се бу ла.

Шә ри фул ла ның өчен че улы Га лиул ла га кү чик. Га лиул ла Шә ри фул ла 
(Шәрә фул ла) улы ба ла ла ры: Шәм се ни са (16.11.1888–1894; ана сы Гыйз зе ни-
са), Гыйль ме ни са (08.08.1892), Шәм се җи һан (26.12.1895; ана сы Гыйз зе ни са 
Яңа Ка тай ның Сәй фет дин кы зы), Гыйль миҗи һан (1896–1900), Бә дер ни са 
(25.05.1899), Фәр хе ни са (05.08.1902; ана сы Гыйз зе ни са Сәй фет дин кы зы), Сә-
вия (03.12.1906). Га лиул ла кы зы Гыйль ме ни са (18 яшь) 1910 ел ның но яб рендә 
авыл да шы Сә лимгәрәй Миң лехә лим улы (25 яшь) белән ни ках ла ша. Кыз ның 
ри за лык ша һит ла ры Аф за лет дин Гый ма дет дин улы белән Шә ри фул ла Хә би-
бул ла улы бу ла. Шул ук Гыйль ме ни са ки яүдән кай тып, 1911 ел ның 4 ок тяб-
рендә авыл да шы сол дат Шәех га ли Дәүләтгәрәй улы (26 яшь) белән ни ках ла ша.

Нә сел не Шә ри фул ла ның дүр тен че улы Хә би бул ла як лап ка рыйк. Хә би бул-
ла Шә ри фул ла (Шәрә фул ла) улы ба ла ла ры: Миң лехә биб рах ман (03.03.1891; 
ана сы Шә фи га), Габд рах ман (15.03.1894), Миң ле та ли га (1896–1899; эч авы ру-
ын нан ва фат), Иб ра һим (21.07.1899; ана сы Шә фи га Ка май авы лы ның Габ дел-
ха ликъ кы зы), Яхъя (06.05.1902; ана сы Шә фи га Габ дел ха ликъ кы зы), Зәкә рия 
(07.01.1905; ана сы Шә фи га Габ дел ха ликъ кы зы), Миң ле фа кия (09.05.1908–
1909, кы за мык тан), Миң ле га лим (16.06.1910–1914, кы за мык тан). Хә биб рах ман 
Хә би бул ла улы (25 яшь) 1917 ел ның 13 ию лендә авыл да шы Ну рис лам Габ де-
лих сан улы ның кы зы Ка милә (20 яшь) белән ни ках ла ша.

Габд рах ман Хә би бул ла улы ба ла ла ры: Лотф рах ман (1919), Әрҗүдә (1923–
1924), Мөхәммәт ка мал (13.06.1925; ана сы Мөнәвәрә Мөхәммәт ха физ кы зы), 
Әхәт (1932). Лотф рах ман Хә би бул лин (1919–1979) –  Бөек Ва тан су гы шы ве те-
ра ны. Лотф рах ман кы зы Гамбә рия Хә би бул ли на (1940) ал дын гы са ву чы бу ла, 
«Хезмәт Кы зыл бай ра гы» ор ден на ры (1971, 1976), «Хезмәт ба тыр лы гы» ме да ле, 
«ВДНХ»ның кө меш һәм ал тын ме дальлә ре белән бүләкләнә. Хә би бул лин нар-
ның ты рыш һәм эшчән га илә се ту рын да авыл да шы быз Әл фия апа Хәйдә ро ва 
«Ком му низм бай ра гы» гә зи тендә 1977 ел ның 24 ма ен да бер яз ма бас тыр ган 
иде. Түбәндә аны ту лы ки леш бирү не кирәк дип тап тык.

«Ка тай авы лы ке шелә ре Лотф рах ман Габд рах ма но вич Хә би бул лин яки 
аның тор мыш юл да шы Дөр рия Габ дел га ли ев на белән оч раш кан да, их ти рам 
һәм хөрмәт йө зеннән бе рен че бу лып исән лек би реп үтәләр. Алар ны хезмәт 



95

ве те ран на ры һәм өлкән яшьтә бул ган на ры өчен генә тү гел, бәл ки Яңа Ма ты 
сов хо зы ның Ка тай бү лекчә сендә ге бар лык эшчәннәр дә го рур ла ныр лык ал ты 
ба ла тәр би яләп үс тер гән өчен дә их ти рам итәләр.

Ата-ана лар үз ба ла ла ры на һәр чак хезмәткә мәхәб бәт, на мус лы ка раш 
үрнәклә ре күрсәт теләр. Лотф рах ман Габд рах ма но вич су гыш ка кадәр ат лар 
ка рау чы бу лып эш ли, ә су гыш ның бе рен че көннә реннән үк Со вет Ар ми я се 
са фы на ча кы ры ла. Дүрт ел бу е на ку лы на ко рал то тып Бөек Ва тан су гы шы 
фронт ла рын да су гы ша. Бөек Җиңүдән соң ту ган авы лы на кай тып, ка бат үзе-
нең элек ке эшенә ке решә. Ул хә зер дә дуң гыз ас рау фер ма сын да ат лар ка рый, 
про из водст во ал дын гы сы бу лып то ра.

Лотф рах ман Габ рах ма но вич ку лы на ко рал то тып Ту ган иле без не сак ла-
ган да Дөр рия Габ дел га ли ев на ире уры нын да ат лар ка рый, үзе нә йөклә телгән 
ва зи фа ны на мус белән үти. Хә зер ул за кон лы ял да ин де. Бу гаи ләдә ту ып-
үскән ба ла лар ата-ана ла ры үрнә генә ияр деләр. Кыз ла ры Гамбә рия бер ничә 
ел лар ин де са ву чы бу лып эш ли, күп сөт өчен фер ма са ву чы ла ры  а ра сын да гы 
со ци а лис тик ярыш ның ал гы са фын да ба ра. Бө тен со юз со ци а лис тик яры шын-
да ирешкән уңыш ла ры, план нар ны һәм со ци а лис тик йөкләмәләр не үтәүдә 
күрсәткән хезмәт ба тыр лы гы өчен Гам бә рия Хә би бул ли на ике тап кыр Хезмәт 
Кы зыл Бай ра гы ор де ны, «Ба тыр хезмәт өчен. В. И. Ле    нин ның туу ы на 100 ел 
ту лу хөрмә тенә» ме да ле, «Со ци а лис тик ярыш та җи ңү че», «Ту гы зын чы бишь-
ел лык удар ни гы» бил гелә ре, По чет гра мо та ла ры белән бүләклән де. Фер ма 
кол лек ти вын да ул ком му нист, тер лек че лек ос та сы бул ды, зур гы на җәмә гать 
эше алып ба ра –  аги та тор бу лып эш ли, кол лек тив та гы яшь ра бот ник лар ның 
киңәш че-тәр би я че се.

Ка тай ур та мәктә бен тә мам ла ган нан соң бер ту ган ком со мо лец лар Ак мал, 
Хөс әен, Вә зилә һәм Әхкәм дуң гыз ас рау комп лек сы кол лек ти вы на ку шыл ды, 
Ак мал ко тель ный да ко че гар бу лып эш ли, на мус белән эш ләгә не өчен сов хоз 
ди рек ци я се та ра фын нан бер ничә тап кыр лар дәртлән де рел де, По чет гра мо та-
ла ры белән бүләклән де, үзешчән сән гатьтә ак тив кат на ша.

Хөс әен шо фер бу лып эш ли, әзерлә нелгән азык лар ны ул мах сус ма ши на да 
кор пус лар га илтә, «Ком со мол про жек то ры» ре дак то ры да.

Вә зилә –  дуң гыз ас рау комп лек сы ның азык це хы эш че се, со юз ның эч ке 
эшен дә ак тив кат на ша.

Алар ике се дә про из вод ст во ал дын гы ла ры, Бөек Ок тябрь ны ла ек лы кар-
шы лау хөрмә тенә ка бул иткән со ци а лис тик йөкләмәлә рен уңыш лы үтиләр. 
Әхкәм, комп лекс та эшләү белән бер үк ва кыт та, ур ман ху җа лы гы тех ни ку мын 
тә мам лап, хә зер бел геч ле ге бу ен ча эш ли.

Га иләдә ге иң ке че ба ла –  Рә мил му зы ка учи ли ще сын да укый.
Үз ба ла ла ры өчен ата-ана лар ның кү ңе ле шат лык һәм го рур лык белән ту лы. 

Як ты киләчә ге без –  ком му низм ны яшь төзү челәр дө рес юл дан ат лый лар. Бу 
киң һәм як ты юл ны Бөек Ок тябрь со ци а лис тик ре во лю ци я се ач ты».
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Менә нин ди кү ңел ле, оп ти мист рух та языл ган яз ма. Әйе, дө рес юл дан ба ра-
быз дип уй лый, зур хы ял лар белән яши идек, чит илләр йо гын ты сы, шу лар га 
са тыл ган, үз мәнфә гатьлә рен өс тен куй ган адәмнәр ил не тар кат ты да, ярым-
кыр гый ка пи тал шарт ла ры на куй ды, хә зер үткәннәр не са гы ныр га гы на ка ла.

Хә би бул ла ның баш ка ул ла ры на кү чик. Иб ра һим Хә би бул ла улы ба ла ла ры: 
Мир га зи ян (25.04.1924), Фәү кыя (04.11.1925; ана сы Хә тимә Габ дел ка һир кы зы). 
Иб ра һим Хә би бул лин (1899) Ва тан су гы шын да һә лак бу ла, ха ты ны Хә тимә 
(1903), ба ла ла ры Фә һимә (1930), Фәнүдә (1939), Ти мер га зи ян (1941) ка ла.

Яхъя Хә би бул лин (1902–1962) –  Ва тан су гы шы ве те ра ны, стар ши на бу ла, 
«Ба тыр лык өчен» ме да ле белән бүләкләнә. 1945–1949 ел лар да авыл со ве ты 
баш кар ма ко ми те ты рәи се, 1950 ел да Яңа Ка тай да «Я ңа тор мыш» кол хо зы 
рәи се бу лып эш ли. Яхъя белән Ту тыя ба ла ла ры: Нә кыя (1928), Сә хия, Су фия, 
Флүн, Флүр, Флүрә.

Яхъя кы зы Нә кыя Кәш бел Фаз лы ев белән га илә ко ра, ба ла ла ры Рәмзә, 
Зөһрә, Зәйлә, Ал фи ра, Ве не ра, Ил шат туа. Кәш бел (27.06.1919 ел да Мәсгүт (хә-
зер ге Мөс лим ра йо ны) авы лын да ту ган) хәр би хезмәткә 1939 ел да ча кы ры ла, 
япон нар белән су гыш та кат наш кан да стар ши на бу ла, «Су гыш чан хезмәтлә ре 
өчен» (14.09.1945) һәм «Я по ни я не җиңгән өчен» (30.09.1945) ме дальлә ре белән 
бүләкләнә. Кәш бел абый ның ана сы –  Зөләй ха Мор та зи на (1890), ту ган на ры 
Мөдәр рис (1922), Рәйфә (1923; Ок тябрьс кий да яшәгән), Хә мит (1927; Уфа да 
фән ни хезмәткәр бу лып эшләгән), Мир за һит (1930; хәр би ке ше бу ла). Зөләй-
ха ның ире мул ла бу ла, «12 яшьтә ки яүгә бир деләр», дип әйтә тор ган бул ган 
Сай ка апа га.

Яхъ я ның икен че кы зы Су фия Яңа Ка тай ның Мөҗә һит Әбүнә гыйм улы 
Ярул лин га ки яүгә чы га, ба ла ла ры Зилә, Зи ра, Ил дар дөнь я га килә. Флүн авыл-
да шы Вә рисә Га зет дин кы зы белән га илә ко ра, фа җи гагә та рый, ике кы зы 
(Илс өяр, Илүсә) ка ла. Яхъ я ның баш ка ба ла ла ры читкә чы гып китә.

Зәкә рия Хә би бул ла улын нан Нурзөмәрә (13.10.1924; ана сы Са җидә Нур га ли 
кы зы) дөнь я га килә. Зәкә рия Хә би бул лин –  Ва тан су гы шы ве те ра ны, су гыш-
ка киткәндә га илә сендә ха ты ны Ба ну (1910), кыз ла ры На илә (1929), За һирә 
(1932), Фәрә һия (1936), Әл фия (1939) бу ла.

Шә ри фул ла ның би шен че улы Шәй хул ла иде. Шәй хул ла Шә ри фул ла улы 
ба ла ла ры: Миң ле һи дая (04.01.1897), Нигъмә тул ла (03.01.1901; ана сы Әбә дия 
Ты пый ның Си ра җет дин кы зы), Миң ле ка фия (28.02.1904–1909), Хөрмә тул-
ла (03.01.1907–1909, кы за мык тан ва фат), Миң ле га зимә (21.05.1910), Миң ле-
гыйззә тул ла (21.07.1911). Шәй хул ла ха ты ны Әбә ди я нең (30 яшь; ата сы Си-
ра җет дин Габ дул ла улы) го ме ре 1914 ел да та мак (ютәл) авы ру ын нан ки селә. 
Шәй хул ла кы зы Миң ле һи дая (18 яшь) 1915 ел ның 10 де каб рендә авыл да шы 
Сол тан га ли Ид рис улы (26 яшь) белән ни ках ла ша. Шәй хул ла Шә ри фул лин 
1917 ел да ха ты ны (40 яшь), улы һәм кы зы белән яши, 2,08 дисә тинә җи ре, 
2 са ры гы һәм 3 кәҗә се бу ла, ка ра эш че бу лып ял ла на.
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Шә ри фул ла ның җи ден че улы Га ри фул ла да нә сел кал ды ра. Га ри фул ла 
Шә ри фул ла улы (25 яшь) 1900 ел ның но яб рендә авыл да шы Би бихә дичә 
Шәрә фет дин кы зы (19 яшь; ата сы Шәрә фет дин Шатбә һар улы) белән 
ни ках ла ша, бе рен че мәхәлләдә ба ла ла ры Миң лекә шифә (13.05.1903), 
Мөхәммәт са лих (03.03.1906), Мирсә гыйть (13.07.1909–1912), Мөхәммәт-
за һит (02.02.1912), Мөхәммәт фа зыйл (22.01.1915–1916), Мөхәммәт на сыйх 
(10.09.1924) туа. Са лих Шә ри фул лин (1906–1995) белән За һит Шә ри фул лин 
(1912–1997) –  Ва тан су гы шы ин ва лид ла ры. На сыйх Шә ри фул лин (Га ри фул-
лин) су гыш ка чак лы Ис ке Ко рыч та си ге зен че класс ны тә мам лый, су гыш та 
пу ле мет вз во ды ко ман ди ры (лей те нант) бу ла, ике ор ден белән бүләкләнә, 
исән-имин кай та.

Иб ра һим ның Мо рат тар ма гын ка рау ны төгәлләп, Мо ра дым га күчә без. 
Аның ае ру ча зур нә сел кал дыр ган улы Сай ран га чак лы шәҗәрә схе ма сы бо-
лай: Гос ман –Иб ра һим (1724) –  Мо ра дым (1760) –  Сай ран (1785).

Игъ ти бар итсә гез, шәҗәрә схе ма сын да гы исемнәр ба ры сы да гарәптән 
алын ган. Мо ра дым –  теләгә нем бул ды дигән мәгънә не аң ла та, аның ни ге зен 
гарәп нең мо рат (теләк, мак сат, теләгән әй бер) сү зе тәш кил итә. Сай ран –  та-
би гать ко ча гын да ял итеп, кү ңел ачып йөрү дигән мәгънә не аң ла та, гарәп нең 
сайр (ял итү, кү ңел ачу) сү зеннән алын ган. Шәҗәрә ба шын да то ру чы Гос ман-
ның без белмәгән ата-ана сы ун җи ден че га сыр да яшәгә нен искә ал сак, шул 
чор да ук дин йо гын ты сы ар ка сын да гарәп-фар сы исемнә ре без нең мил ли төр-
ки-та тар исемнәргә көндәш бу ла, ә ун си ге зен че га сыр да алар ны кыс рык лый 
баш ла ган дип әйтә ала быз. Без нең ке бек мил ли төр ки-та тар исемнә ре без не 
са гы нып мы, Сай ран бе рен че улы на Тай мас дип исем ку ша; го мер юлын нан 
тай мас, үлмәс (ба ла), ата-ана сү зеннән тай пыл мас ба ла, дигән кү ңелгә якын 
ике тирән мәгънә хас бу исемгә. Әм ма кал ган ул ла ры на исемнәр не мул ла лар 
тәкъ ди ме белән ме әллә үзе сай лап мы, гарәптән кергә нен куш кан. Сай ран га-
илә кор ган ун ту гы зын чы га сыр ба шын да төр ки-та тар исемнә рен белгәннәр, 
ә без үзе без алар ны ни кадәр дәрәҗәдә белә без, ба ла га исем сай ла ган да ник 
өс тен лек бир ми без? Үз асы лы быз га кай тыйк дисәк, дин дә бул сын, мил ли төр-
ки-та тар исемнә ре без дә өс тен лек ле бул сын. Нәкъ Төр ки ядә яшәү че диндәш 
ка вемнәр не ке ке бек.

Сай ран Мо ра дым улы ба ла ла ры: Тай мас (1814), Та җет дин (1818–06.05.1883), 
Фәх рет дин (1821), Си ра җет дин (1827), Шәрә фет дин (1829–25.01.1906), Җа ма-
лет дин (1833), Ка ма лет дин (1843). 1859 ел гы до ку мент та Та җет дин, Шәрә фет-
дин, Ка ма лет диннәр Сай ра нов фа ми ли я се белән теркәлгән, Сай ран ның баш ка 
ул ла ры (Фәх рет дин белән Си ра җет дин) бу ва кыт та исән бул мый.

Тай мас Сай ра нов як лап нә сел не Нәҗ мет дин (1846–26.05.1895) дә вам 
итә. Нәҗ мет дин Тай мас улы ба ла ла ры: Фәт хет дин (29.06.1878), Фәр ва җет-
дин (16.07.1884–1889), Миң лехәйдә рет дин (10.10.1888–1889), Сәрвә рет дин 
(27.06.1894; ана сы Җи һан ба ну Ти мер га зи кы зы). Нәҗ мет дин кы зы Би би са ра 
(18 яшь) 1897 ел ның 4 де каб рендә авыл да шы Мөхәммәт на зиф Мөхәммәтшә-
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фикъ улы (30 яшь, икен че ни ках; ата сы Мөхәммәтшә фикъ Мөхәммәт җан улы) 
белән га илә ко ра. Икен че кы зы Би би са ра (20 яшь; икен че ни ках) 1898 ел ның 18 
де каб рендә Ко рыч ның Сад рет дин Фәх рет дин улы (25 яшь) белән ни ках ла ша. 
Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Шәрә фет дин Сай ран улы белән Каш ша фет дин 
Шәрә фет дин улы бу ла.

Сай ран ның икен че улы Та җет дин га күчә без. Та җет дин Сай ра нов ул ла ры: 
Җәлә лет дин (1838–06.11.1880), Мөхәммәт дин (1843), Гый ма дет дин (1845–
25.02.1881), Гый ла җет дин (1847), Мин һа җет дин (1861–23.04.1913). Җәлә лет дин 
Та җет дин улын нан Гый ла җет дин (01.07.1881–1882) бил ге ле.

Таҗетдин Сайранов нәсел тамгасын салган документ фрагменты. 1860 ел

Гый ма дет дин Та җет дин улы нә се лен Си ра җет дин (1872) белән Аф за лет дин 
(1873) дә вам итә, бер кы зы (Миң лехә тирә, 15.01.1880) бу ла.

Си ра җет дин Гый ма дет дин улы ба ла ла ры: Фәс хет дин (18.05.1899; ана сы 
Миң ле ка мал Ты пый ның Гай фул ла кы зы), Җәм гыйт дин (03.08.1902), Әгълә-
мет дин (19.01.1906), Хәйдә рет дин (29.10.1908; ана сы Миң ле ка мал Гай фул ла 
кы зы), Галлә мет дин (23.11.1911), Миң лехә тимә (05.07.1914–1916), Фә хер ка-
мал (16.01.1917). Фәс хет дин (рәс ми чы га нак лар да 1898 ел да ту ган дип күрсә-
телә) су гыш ка киткәндә ха ты ны Тәз кирә (1903), кы зы Си ра җия (1931), ул ла ры 
Мәрхәм (1934) белән Рим (1940) ка ла. Җәм гыйт дин 1940 ел ның 16 ап ре лендә 
мет рикә та нык лы гы ала, баш ка мәгълү мат юк. Әгълә мет дин Си ра җет дин 
улы Сай ра нов ның (1906; ха ты ны Ра би га, 1907) су гыш ал дын нан ба ла ла ры 
Мәгъдә нет дин (1931), Рәис (1933), Ха вия (1937), Әнис (1940) бу ла. Хәйдә рет-
дин су гыш ка киткәндә өендә ха ты ны Хә нифә Әхмәт хан кы зы (1912), улы Ка ви 
(1931), кыз ла ры Гәдә бия (1934), Фәнә дия (1937), Са я да (1940) ка ла. Су гыш тан 
соң ту ган ба ла ла ры: Рә вис (1949), Фәнә вис (1952), Фирдә вис (1954), Фәйрүзә 
(1957), Фә нис (1960).

Аф за лет дин Гый ма дет дин улы Сай ра нов (22 яшь) 1895 ел ның 23 но яб рендә 
Яңа Ка тай ның Дәүләтгәрәй Миң легәрәй улы ның кы зы Би би җа мал (19 яшь) 
белән ни ках ла ша. Ки яү нең вә ки ле –  ага сы Мин һа җет дин Та җет дин улы, 
ри за лык ша һит ла ры Ка ма лет дин Сай ран улы белән Га ти я тул ла Шәрә фул ла 
улы бу ла. Аф за лет дин ба ла ла ры (бе рен че мәхәллә): Сәгъ дет дин (Сә га дет дин, 
21.01.1897; ана сы Би би җа мал Яңа Ка тай ның Дәүләтгәрәй кы зы), Би бихә кимә 
(16.07.1899; аның кы зы Әнүзә, 1932), Сә ла хет дин (03.12.1901), Би би за кирә 
(27.01.1906), Миң лесәрмә дия (29.07.1908), Би бисә фирә (07.08.1909), Са би ра 
(15.02.1912), Миң ле са бир җан (09.02.1915–1916, чәчәк авы ру ын нан), Фәр визә 
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(28.02.1917; ана сы Би би ка мал Дәүләт-
гәрәй кы зы), Хә тимә (12.08.1925; ана-
сы Ка милә).

Си ра җет дин белән Аф за лет дин ху-
җа лык ла ры 1917 ел да Ис ке Ка тай да иң 
хәл леләр исә бенә керә. Бе рен че се –  
16,25, икен че се 18,01 дисә тинә җир 
эшкәртә. Ике се нең дә җилгәр ге че бу-
ла, 2–3 ат то та лар, хезмәт че ял лый лар.

Сә га дет дин Аф за лет дин улын Бе-
рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 
ан нан кайт кач өйләнә, ти мер че бу лып 
эш ли. Сә га дет дин ба ла ла ры: Има мет-
дин (1923–27.04.1924; ана сы Зөләй ха 
Габ дерә кыйп кы зы), Әхкә мет дин (02.04.1924–30.04.1924; ана сы Зөләй ха Габ-
дерә шит кы зы), Әхкәм (19.07.1927–27.06.2000), Ак ма лет дин (1929–18.02.1967), 
Мөз әянә. Има мет дин белән Әхкә мет дин нең го мерлә ре чәчәк дип атал ган йо-
гыш лы авы ру дан бер-бер арт лы өзелә, 
ана ла ры Зөләй ха ның ата сын мул ла 
шу лай ике төр ле ха та лы яз ган, кай сы 
дө рес тер, бел ми без. Сә га дет дин Аф-
за лет ди нов 1944 ел ның язын да Ва тан 
су гы шын да һә лак бу ла.

Әхкәм Сә га дет дин улы Сай ра-
нов белән Гөл рух Ша һимәр дан кы зы 
(19.11.1929–10.09.2009) ба ла ла ры: Зи-
ни ра (29.07.1952), Аль берт (19.03.1955), 
Ра фит (19.08.1957), Рә зиф (02.01.1961), 
Рә шит (02.06.1967). Әхкәм абый да, 
ата сы ке бек, ти мер че бу лып эшлә де.

Ак ма лет дин Сә га дет дин улы Сай-
ра нов авыл да шы Шәех за ман Кә ри мов 
кы зы Нә җибә (1925–07.02.2007) белән 
га илә ко ра, ба ла ла ры Рә мил (1953–
07.04.2017), Фә нирә (17.06.1956), Рә сим 
(10.09.1962–03.01.2018) туа. Нә җибәләр 
шул урам да икәү бул ган лык тан, мо ны-
сын Төмән Нә җибә се дип әйтәләр иде.

 Сә ла хет дин Аф за лет дин улы 1942 
ел да су гыш та хәбәр сез юга ла, ха ты ны Хәм дия (1905), ба ла ла ры Хәлә фет дин 
(1928), Мә ва зиф (1931), Рәиф (1934), Фәнүзә (1936), На сих (1939) Аф за лов-
лар ка ла. Хәм дия Ис ке Ба лык лы дан (ха лык те лендә –  «Төмән Ба лык лы сы») 

Сәгадетдин белән Зөләйха (фотомонтаж) 

Бертуган Әхкәм белән Акмалетдин 
Сайрановлар
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бул ган лык тан, аның Ка тай да яшәү че улын «Төмән Мә ва зиф» дип әйтәләр 
иде (Ис ке Ка тай да та гын бер Мә ва зиф (1932; ата сы Су фиәхмәт Нә би ев) бул-
ган га дыр ин де).

Та җет дин Сай ра нов ның төп чек улы Мин һа җет дин да га илә ко ра. Мин һа-
җет дин Та җет дин улы (22 яшь) 1881 ел ның 10 ию лендә Ка мыш лы ның Миң-
ле ба ну Фәх рет дин улы ның кы зы (30 яшь; икен че ни ках) белән ни ках ла ша, 
ба ла ла ры Хәйдә рет дин (15.10.1882), Хәйдәр га ли (05.11.1884), игезәкләр Миң-
ле ла тый фа (29.09.1887–28.11.1912) белән Миң лехә тимә (29.09.1887), Хаҗ га ли 
(25.11.1890), Миң ле га ли (04.01.1893–1893) туа. Мин һа җет дин кы зы Хә тимә 
(18 яшь) 1906 ел ның де каб рендә Ко рыч ның Му са Габ дерә фикъ улы (26 яшь) 
белән ка вы ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Хәйдәр га ли Мин һа җет дин улы 
белән Си ра җет дин Гый ма дет дин улы бу ла. Икен че кы зы Миң ле ла тый фа 1908 
ел ның 21 но яб рендә Яңа Ка тай ның Дәүләт бай Дәүләтгәрәй улы на (26 яшь) 
ки яүгә чы га. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры –  Си ра җет дин белән Аф за лет дин 
Гый ма дет дин ул ла ры, егет не ке Бә хетгәрәй Миң легәрәй улы белән Сә лимгәрәй 
Ша һингәрәй улы бу ла.

Хәйдәр га ли Сай ра нов ны Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, йор тын-
да ана сы һәм хезмәт че се ка ла. Хәйдәр га ли нең 1917 ел да 17,10 дисә тинә җи ре, 
3 аты, 2 сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла, ал га та ба яз мы шы бил ге сез.

Сай ран ның өчен че улы Фәх рет дин (1821) иде. Фәх рет диннән Га я зет дин 
(мет рикәләрдә Га я зет дин дип язы ла; 1847–05.07.1910, икен че мәхәллә) һәм 
Миф та хет дин (1849) ту ган.

Га я зет дин Фәх рет дин улы ба ла ла ры: Гыйкрәмә (21.03.1875–27.08.1925; ана сы 
Би би та җи я), Би бимө нирә (1883), Би бизә кия (1884), Ха җи га ли (09.11.1885), Ка-
фия (28.07.1889; ана сы Та җи я), Би бикә шифә (05.04.1893; ана сы Та җи я), Кәш-
фия (1895). Га я зет дин кы зы Би бимө нирә (20 яшь) 1903 ел ның 10 де каб рендә 
Ис ке Ба лык лы ясак лы та та ры Мөхәммәт за риф Мөхәммәтвә ли улы (23 яшь; 
ата сы Мөхәммәтвә ли Габ дерә хим улы) белән ка вы ша. Кыз та ра фын нан вә-
ли вә кил –  ата сы Га я зет дин Фәх рет дин улы, ри за лык ша һит ла ры Ка ма лет-
дин Сай ран улы белән Гыйкрәмә Га я зет дин улы бу ла. Ба лык лы дан кай тып, 
Би бимө нирә 1906 ел да авыл да шы Ис хак Сә хип ба ян улы белән га илә ко ра, 
ба ла лар та ба. Га я зет дин нең икен че кы зы Би бизә кия 1905 ел да авыл да шы Ну-
рет дин Бор һа нет дин улы белән ка вы ша. Өчен че кы зы Би би ка фия 1910 ел да 
авыл да шы Мөхәммәт са бир Мөхәммәт на сыйп улы белән ни ках ла ша, кыз ның 
абый сы Гыйкрәмә Га я зет дин улы ри за лык ша һи ты бу ла. Төп чек кы зы Кәш фия 
(18 яшь; вә ли вә ки ле –  абый сы Гыйкрәмә Га я зет дин улы) 1913 ел ның 8 мар-
тын да Ка ран ның Әхмәтзә ки Сәй фелмө лек улы (24 яшь) белән ни ках ла ша. 
Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Хәер за ман Вә лиәхмәт улы белән Әхмәт за риф 
Фаз лыйәхмәт улы бу ла.

Гыйкрәмә Га я зет дин улы ба ла ла ры (икен че мәхәллә): Кән зел го лум 
(20.11.1904; ана сы Га лимә Ахун җан кы зы), Би бисә вия (18.10.1906–1974), Га-
ликәрам (20.10.1909; ана сы Га лимә), Шәй хе рам (12.08.1912, ана сы Га лимә), 
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Бә һия (1915–1916, кы за мык тан ва фат), Бә һия (1918–25.05.1985), Дөһөдия 
(1921–23.03.2006),Би бикә шифә (14.06.1925–1925; ана сы Га лимә). Гыйкрәмә 
Га я зет ди нов 1917 ел да ха ты ны (38 яшь), ике улы, кы зы һәм ана сы (65) белән 
яши, 18,34 дисә тинә җи ре, 3 аты, 3 сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла. Галикәрам 
Га я зов авыл да шы Хәм дия Мул ла га ли кы зы (1910) белән га илә ко ра, ба ла ла ры 
Рә зинә (15.11.1934–06.03.1973), Рәм зия (13.07.1938–23.09.2018), Миң лефә нил 
(1941; яшь ли мәрхүм) туа. Галикәрам кы зы Рә зинә авыл да шы-ерак нә селдә-
ше Хаҗ га ли Ис лам га ли улы Га ли ев (1930) белән ни ках ла ша. Шәй хе рам Га я-
зов (Гыйкрә мов) Ва тан су гы шы на киткәндә га илә сендә ха ты ны Гай нел җи һан 
(1910), улы Вәис (1939), кы зы Вә силә (1941), ту га ны Сә вия (1906) ка ла. Бер-
ту ган Галикәрам белән Шәй хе рам Га я зов лар –  Ва тан су гы шы кор бан на ры 
(исемнә ре Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән).

Сай ран ның дүр тен че улы Си ра җет дин (1827) ба ры 1834 ел гы до ку мент та 
гы на телгә алы на, димәк, нә сел нең бу тар ма гын дә вам итү челәр юк. Сай ран-
ның би шен че улы Шәрә фет дингә кү чик. Шәрә фет дин ба ла ла ры: Шәм се нур 
(1870), Каш ша фет дин (1879), Сол тан га ли (1888). Шәрә фет дин кы зы Шәм се нур 
(18 яшь) 1888 ел ның 31 ок тяб рендә Яңа Ка тай ның Мөхәммә ди ша Фә рух ша улы 
(22 яшь) белән ни ках ла ша.

Каш ша фет дин Шәрә фет дин улы (25 яшь; икен че ни ках) 1904 ел ның 28 ок-
тяб рендә Яңа Ка тай ның Нас рет дин Кү че мов кы зы Би би фа тый ма (икен че 
ни ках) белән ка вы ша, ба ла ла ры Кәш феләс рар (26.06.1907), Кән зеләс рар 
(27.04.1911), Миң ле ка мил (28.02.1914), Мөхәммәт ша мил (27.05.1917) туа. Аның 
эне се Сол тан га ли Шәрә фет дин улы (26 яшь) 1914 ел ның 29 гыйн ва рын да авыл-
да шы Җәлә лет дин Гый ма дет дин улы ның кы зы Мәү су фа (25 яшь; икен че ни-
ках) белән ни ках ла ша.

Сай ран ның ал тын чы улы Җа ма лет диннән (1833) нә сел не Гый ма дет дин 
(1874) дә вам итә. Гый ма дет дин Җа ма лет дин улы ба ла ла ры (икен че мәхәллә): 
Рузә тел җи нан (27.11.1908), Са я фет дин (10.08.1912; ана сы Шәм се җи һан Гыйззә-
тул ла кы зы). Гый ма дет дин Җа ма лет ди нов 1917 ел да ха ты ны (33 яшь), ике улы 
һәм кы зы белән яши, 4,25 дисә тинә җи ре, 2 аты, сы е ры һәм кәҗә се бу ла.

Сай ран ның җи ден че улы Ка ма лет диннән дә (1843) нә сел дә вам итә. Ка ма-
лет дин Сай ран улы ба ла ла ры (бе рен че мәхәллә): Мөхәммәт дин (1869), Нәҗ-
мет дин (14.05.1901; ана сы Ма һи нур Иш тирәк нең Иб ра һим кы зы), Фәт хет дин 
(23.02.1905), игезәкләр Һи ди я тул ла (09.07.1908) белән Зиннә тул ла (09.07.1908–
1909; кы за мык тан ва фат). 1909 ел ның 29 ма ен да Ка ма лет дин (67 яшь) өчен че 
тап кыр өйләнә, ха тын бу лып Ка май ның Фәр хе ба ну Хәнә фи кы зы (63 яшь; 
өчен че ни ках) килә. 1911 ел ның 21 ок тяб рендә «а ра ла рын да өлфәт вә мәхәббәт 
бул мау» сәбәп ле әле ге ни ках тар ка ла, кал ган го ме рен ха тын сыз яши. Ка ма-
лет дин Сай ра нов ның олы улын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 
ел да ул ике улы белән яши, 4,16 дисә тинә җи ре бу ла. Нәҗ мет дин Ка ма лет ди-
нов (1901) 1944 ел ның 15 гыйн ва рын да Ка ли нин өлкә се нең Сло бод ка авы лы 
янын да һә лак бу ла. Фәт хет дин Ка ма лет ди нов Ва тан су гы шы на китә, ха ты ны 
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Рәйфә (1904), ба ла ла ры Нә зифә (1928), Нәйрә (1930), Лю ция (1941) ка ла (1942 
ел да читкә чы гып китәләр).

Мөхәммәт дин Ка ма лет дин улы Сай ра нов (25 яшь) 1894 ел ның 30 но яб-
рендә Яңа Ка тай ның Мөхәммәт са дыйк Габ делшә фикъ (Мөхәммәтшә фикъ) 
улы Кү че мов кы зы Фә хер ни са (17 яшь) белән ка вы ша, ба ла ла ры Гый ла җет дин 
(10.01.1897–19.02.1910), Гый ма дет дин (07.07.1900), Җа ма лет дин (02.08.1905), 
Әгъ за мет дин (13.09.1908–1909, кы за мык тан ва фат), Гый ла җет дин (23.03.1911–
1914, кы за мык тан) дөнь я га килә.

Гый ма дет дин Мөхәммәт ди нов (1900) хәр би хезмәткә ча кы рыл ган да га илә-
сендә ха ты ны Хөс ни җа мал (1895), кыз ла ры Миң ле на җия (04.05.1925), Сә хия 
(1929), Рә шидә (1931), Фә ния (1934) бу ла. Җа ма лет дин Мөхәммәт ди нов 1942 
ел да су гыш та хәбәр сез юга ла, ха ты ны Гай ни ка мал (1908), кыз ла ры Тәр җимә 
(1931), Вә зимә (1935), Вә симә (1939) ка ла.

Бу ки тап ны яз ган да, авыл даш ла рым нан үз нә селлә ре ту рын да язып җибәрү-
не со ра ган идем. Рәм зилә Гос ма но ва (Аф за ло ва) түбәндә геләр не хәбәр ит те: 
«Сә лах нең олы улы Хәлә фет дин Үзбәкс тан ның Ал ма лык шәһә рендә го мер 
итә, нә се лен ул ла ры Хә ниф белән Рә мил дә вам итә. Икен че ба ла бу лып Мә-
ва зиф туа, ул Рау за Нур га ли е ва белән га илә ко ра, дүрт ба ла ла ры туа. Кыз ла ры 
Рәм зилә (1959) мәктәп не тә мам ла гач, Уфа да ки тап ханә че һәнә ренә укып, 
мәктәптә ки тап ханә мө ди ре бу лып эш ли, хә зер ге көндә ла ек лы ял да, ба ла ла-
ры Ли лия белән Юлия. Мә ва зиф нең ул ла ры Ра ил (1961) белән Фән дил (1963) 
га илә ко рып, ерак Се бер як ла рын да яшиләр. Ра ил ла ек лы ял да бул са да, бү-
ген ге көндә эшләп йө ри, ба ла ла ры Ар тем, Ри на, Ра вил. Фән дил нең ба ла ла-
ры: Ре ги на белән Аль би на. Ке че улы Азат (1972) әти-әни ни ге зен сак лап, төп 
йорт та га илә се белән яши, ба ла ла ры Айгөл, Ал маз, Ал су. Бү ген ге көндә без нең 
әнк әе без исән-сау. Аңа 89 яшь, олы яшьтә бу лу ы на ка ра мас тан, ке че оны гын 
ка рап, ярдәм итеп яши.

Кар тый белән картә ти нең өчен че ба ла ла ры Рәиф Ко рыч авы лын да яши. 
Алар Сай ра но ва Ин сия белән тор мыш ко рып, биш ба ла үс терәләр. Кыз ла ры 
Фәнүзә нең өч улы туа: Ай рат, Ил дар, Зирәк. Ке че ул ла ры На сих бү ген ге көндә 
Ка тай да га илә се белән яши, ба ла ла ры Ирек белән Илүсә».

Менә шун дый кеч кенә бер хик әя нә сел нең бер тар ма гын бү ген ге көн белән 
ял гап бирә. Нә сел нең Гос ман (Сай ран) тар ма гы на ка ра ган шун дый хик әяләр-
не бергә җый на саң, үзе бер ки тап бу лыр иде тү гел ме?

Иб ра һим ның төп чек улы Мәхмүт Иб ра ев ның ир ба ла ла ры: Гай нул ла (1793), 
Миң лекәй (1800), Нигъмә тул ла (1804), Һибә тул ла (1807).

Миң лекәй Мәхмүт улы ир ба ла ла ры: Әбүбә кер (1826–29.11.1874), Зәй нул ла 
(1830), Сәй фул ла (1833). Әбүбә кер ба ла ла ры: Хә ми дул ла (1854), Төхфә тул ла 
(1863–1890), Миң ле ба ну (1870–1874). Зәй нул ла кы зы Фәр хе ба ну Ис ке Ка тай-
ның Нур га ли Мөхәммәт са фа улы белән ни ках ла ша.

Сәй фул ла Миң лекәй улы ба ла ла ры: Шәм сенә һар (1860), Сә ми гул ла, Вә-
лиул ла (1869). Сәй фул ла кы зы Шәм сенә һар (18 яшь) 1878 ел ның 25 ию нендә 
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Яңа Ка тай ның Мәр дан ша Мөхәммәт ша улы (30 яшь) белән га илә ко ра. Шул 
ук Шәм сенә һар (икен че ни ках) 1898 ел ның 29 ию лендә Минзәлә өя зе Чат 
авы лы ның Мөхәммәтшә риф Мөхәммәдь яр улы (40 яшь; икен че ни ках) белән 
ка вы ша.

Вә лиул ла Сәй фул ла улы (25 яшь) 1894 ел ның 11 де каб рендә авыл да шы 
Гыйззә тул ла Йөзәй улы ның кы зы Ма һи ка мал (18 яшь) белән ка вы ша. Ки яү нең 
ри за лык ша һит ла ры Шәрә фет дин Хәй рул ла улы белән Ка ма лет дин Сай ран 
улы бу ла. Вә лиул ла белән Ма һи ка мал ба ла ла ры (бе рен че мәхәллә): Мөсәвәрә 
(06.09.1898–1899; эч рәнҗ үеннән ва фат), Миң лемө нирә (28.06.1900), Мөкәр-
рәмә (29.10.1904), Сәрмә дия (20.10.1909–1914, кы за мык тан). Вә лиул ла ның 
бе рен че ни ка хы Фәр хи җа мал Әһә дул ла кы зы белән бу ла, «а ра ла рын да өлфәт 
вә мәхәббәт бул мау сәбәп ле» 1894 ел ның 11 сен тяб рендә ае ры лы ша лар.

Сә ми гул ла Сәй фул ла улы ба ла ла ры (бе рен че мәхәллә): Би би нур (09.03.1888; 
ана сы Шәм се нур), Би би ма һи нур (20.12.1892), Ма һи со рур (11.07.1900; ана сы 
Шәм се нур Ка тай ның Арс лан га ли кы зы), Гый ни я тул ла (03.11.1904).

Шу лай итеп, нә сел нең бу тар ма гы баш лы ча Иб ра һим ның ике улын нан (Мо-
рат белән Мо ра дым) иш әя. Га сыр дан га сыр га нә сел зу рай ган, Ис ке Ка тай да 
дис тәләрчә ху җа лык бу лып ур наш кан. Моталлапның ерак нәселдәшләре Кил-
ка бызда да яши, 320 нче биттәге фоторәсемдә шул авылның ике тамгасы моны 
фәнни нигездә раслый. 
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V бү лек.
Та быш нә се ле

Ис ке Ка тай да шак тый киң та рал ган, зур лы гы бу ен ча өчен че урын да тор ган 
нә селләр нең бер се. Нә сел ба шы бу лып Габ дул ла (Аб дул ла) карт то ра. Ул ун-
җи ден че га сыр ның икен че яр ты сын да дөнь я га килгән, аның Та быш исем ле 
улын нан нә сел ишәйгәнгә, Та быш нә се ле дигәннәр.

Нә сел нең шу лай ата лу ын Рим Гый лем ба ян улы Нә би евтән ишет тем. Ка-
тай га Та быш карт ни гез сал ган, дип сөй ли тор ган бул ган аның ба ба ла ры. Та-
быш –  Ка тай карт ның та бып ал ган улы, шу ңа күрә исе мен дә «Та быш» дип 
куш кан нар, имеш. Та быш исе ме ар хив до ку мен ты белән рас лан са да, аның 
фа ми ли я се генә икен че төр ле, бер дә Ка та ев тү гел. Димәк, бу ри ва ять ар хив 
чы га нак ла ры белән дә лиллән ми, ба ры чын бар лык тан ерак хик әя (әки ят) ке-
бек кенә ка бул ителә.

Исем нең мәгънә сен дә га ди та бып алу белән бәйләү дө рес тү гел, бо рын-
гы төр ки-та тар исемнәр нең бер се ул. Бу исем баш ка авыл лар да да оч рый, 
мәсәлән, Бәләбәй өя зе Ишмәт авы лын да 1791–1853 ел лар да Та быш Йө зек әев 
яшәгән, ул Ба ка лы да ту ып-үскән эш ку ар Флюр Фәнә ви улы Галлә мов ның 
ата сы як лап ерак ба ба сы. Аның шәҗәрә схе ма сы бо лай: Сол тан гол–Йө зекәй 
(1763) –  Та быш (1791–1853) –  Габ дел ла тыйф (1827) –  Галлә мет дин (1868) –  Иб-
ра һим (1958) –  Фәнә ви (1934) –  Флюр (1968) һәм ту ган на ры.

Без нең фи ке ре безчә, исе мен Та быш (рус ча «п ри быль») дип ку шып, ата- 
ана ба ла нә селгә мал-мөлкәт (бай лык), мул лык ки тер сен-тап сын дигән теләк 
теләгән. Мәгънә ви як тан ул Байдәүләт ке бек бо рын гы төр ки-та тар исемнәргә 
якын то ра.

Та быш –  бер ни чек тә Ка тай га ни гез са лу чы лар ның бе рен че се бу ла ал мый, 
чөн ки нә сел Ис ке Ка тай ның икен че мәхәллә өле шендә үскән-тар мак лан ган. 
Иң бе рен че кү чеп килү челәр Ис ке Ка тай ның бе рен че мәхәллә тер ри то ри я-
сенә ки леп утыр ган нар, ки тап та шул мәхәллә нең иң зур нә се леннән баш ла на.

Та быш Аб дул лин ның (1709–1790) нә се лен аның күп сан лы ул ла ры –  Мөэ-
мин (1740), Ягъфәр (1743–1814), Ба я зит (1749–1830), Фәй зул ла (1750), Габд-
рах ман (1771), Габбәс (1775–1801), Габ дерә фикъ (1777–1820; 1798 ел да ка зак 
хезмә тенә ала лар), Габ делмә җит (1781–1786), Габ дел ла тыйф (1783–1851) һәм 
Габ дел гаф фар (1789) –  дә вам итә.

Мөэ мин Та бы шев ның бер генә улы (Фәй зул ла, 1770–1791) бу лып, ул да яшь-
ли дөнья куй гач, бу як лап нә сел чыл бы ры өзелә. Сүз уңа ен нан әй тик, Та быш 
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карт ның Габд рах ман (ул ла ры Га лиәкбәр һәм Габ делвә ли яшь ли ва фат бу ла) 
белән Габ дерә фикъ (ир ба ла сы бул мый) исем ле ул ла рын нан да ва рис лар кал-
мый. Шу ңа күрә ки тап ның бу бү ле гендә Та быш ның дүрт улын нан (Ягъфәр, 
Ба я зит, Фәй зул ла һәм Габ дел ла тыйф) киткән тар мак лар ка ра ла.

Ягъфәр Та бы шев ул ла ры: Габ дел га зиз (1790), Габ дел җаб бар (1799–1820), 
Габ дел сат тар (1800–1830), Габ дел ка дыйр (1803–1833). Габ дел га зиз ул ла ры: 
Сәхә бет дин (1813) белән Ни за мет дин (1822–26.12.1898).

Ни за мет дин Габ дел га зиз улы ба ла ла ры: Фаз лыт дин (1864–1892), Фәр хи-
җа мал (1867), Гыйль мет дин (1870), Хә тирә (1874), Хә кимә (01.07.1876; ана сы 
Ма һи җа мал), Каш ша фет дин, Гый ма дет дин, Гыйз зет дин. Ни за мет дин кы-
зы Фәр хи җа мал (18 яшь) 1886 ел ның 29 фев ра лендә Чу ра кай ның Сиб га тул-
ла Габ дул ла улы (22 яшь, икен че ни ках; ата сы Габ дул ла Габ дел ла тыйф улы) 
белән ни ках ла ша. Икен че кы зы Хә тирә (18 яшь) 1893 ел ның 7 гыйн ва рын-
да Яңа Ка тай ның Гыйль мет дин Сәй фет дин улы (25 яшь; ата сы Сәй фет дин 
Ши һа бет дин улы) белән ка вы ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры ту ган на ры 
Гый ма дет дин белән Каш ша фет дин Ни за мет дин ул ла ры бу ла. Ни за мет дин 
1894 ел ның 14 ию лендә Ка ра баш ның Би би фа изә Шәм сет дин кы зы (30 яшь; 
би шен че ни ках) белән ка вы ша, бу аның дүр тен че (соң гы) ни ка хы бу ла. Әле ге 
ни ках, ни сәбәп ле дер, Яңа Ка тай мә че тендә теркәлә, ри за лык ша һит ла ры да 
Кү чем нә се ле ке шелә ре.

Гыйль мет дин Ни за мет дин улы ба ла ла ры: Мөхәммәт дин (02.12.1899), Има-
мет дин (09.06.1904–1904), Җәм гыйт дин (20.04.1905; ана сы Би бимөбәрәкә 
Дәүләтгәрәй кы зы), Әхлә мет дин (18.02.1908), Ак ма лет дин (30.10.1910), Фаз лыт-
дин (10.08.1915). Гыйль мет дин Ни за мет ди нов (47 яшь) 1917 ел да ха ты ны (37), 
биш улы һәм кы зы белән яши, 2,81 дисә тинә җи ре бу ла. Фаз лыт дин (Фаз лый) 
Гыйль мет ди нов Ва тан су гы шы на китә, яз мы шы бил ге сез. Су гыш ал ды ел ла ры 
исем ле гендә аның ха ты ны Зәйнәп (1919), кы зы Флүзә (1939) теркәлгән. Гыйль-
мет дин нең олы улы «су кыр Хәмәй», та гын бер се Ак мал, бо лар ур ман очын да 
яшә деләр, дип әйткән иде Хә мит абый Ма ли ков. Гыйль мет дин ул ла ры ның 
берәр се бул са да Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән, яз мыш ла рын 
да тәф силләп со ра ма ган мын.

Каш ша фет дин Ни за мет дин улы ба ла ла ры: Габ делмән наф (06.05.1899–
1900; ана сы Шә рифә Хөрмә тул ла кы зы), Ра би га (02.06.1903), Би бисә фирә 
(24.03.1906), Миң ле ра зия (28.07.1909). Гыйз зет дин Ни за мет дин улын нан ба ры 
Би бишәм сия (13.08.1899; ана сы За рифә Шәймөхәммәт кы зы) бил ге ле.

Шу лай итеп, Ягъфәр Та бы шев тан нә сел бү ген ге көнгә чак лы ба ра. Әм ма 
нә сел иш әюгә зур өлеш не Ба я зит Та бы шев ул ла ры Нигъмә тул ла (1783) белән 
Төхфә тул ла (1793) кертә.

Нигъмә тул ла Ба я зит улы мул ла ва зи фа сын баш ка ра, аның ир ба ла ла ры 
Мох та рул ла (1815), Шәй хул ла (1817; 1835 ел дан рек рут та, шун нан кайт мый), 
Са фиул ла (1818), Га лиул ла (1820), Мөхәммәтнә би (1822–13.04.1886; мул ла) 
бу ла.
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Мох та рул ла Нигъмә тул ла улы ир ба ла ла ры: Фаз лыәхмәт (1840–25.09.1909), 
Вә ли әхмәт (1849–15.07.1916), Фәйз рах ман (1854), Хә лил рах ман (1856–
01.04.1883).

Фаз лыәхмәт Мох та рул ла улы ба ла ла ры: Хә биб рах ман (1870–1884), Габд-
рах ман (1873), Әхмәткә рам (03.11.1875–1875; ана сы Би би ка милә), Хөҗ җикә-
рам (17.03.1977), Фәр хи зи ядә (25.03.1878), Габ дул ла (26.06.1881), Әхмәт за риф 
(10.08.1884), Хә биб рах ман (1886–1889), Нур зидә (14.06.1888–1890), Шәй-
мөхәммәт. Фаз лыәхмәт кы зы Фәр хи зи ядә (чы га нак та Зи ядә; 21 яшь) 1900 ел-
ның гыйн ва рын да Кил ка быз ның Габд рах ман Шәрә фет дин улы (25 яшь) белән 
ни ках ла ша. Фаз лыәхмәт ул ла ры  ос та итек челәр, за каз га эшләү челәр бу ла.

Габд рах ман Фаз лыәхмәт улы 1897 ел ның 10 де каб рендә Яңа Ка тай ның Хөс-
нет дин Мөхәммәткә рим улы ның кы зы Гай нел җи һан (19 яшь) белән ка вы ша, 
ба ла ла ры Га зиз җан (03.02.1901; ана сы Гай нел җи һан Хөс нет дин кы зы), Хәсән-
җи һан (1903–1912, кы за мык тан ва фат), Сәр ви җи һан (25.09.1906), Гыйз зе җи-
һан (13.07.1909–1912, кы за мык тан) туа. Габд рах ман Фаз лыәхмә тов 1917 ел да 
ха ты ны (43 яшь), улы һәм ике кы зы белән яши, 5,34 дисә тинә җи ре, аты, сы-
е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла. Габд рах ман Фаз лы ев га илә сендә Ва тан су гы шы 
ал дын нан ха ты ны Гай нел җи һан (1870), ки ле не (?) Хуп җа мал (1912), онык ла ры 
(?) Әмир җан (1932), Рау за (1934), Хә дичә (1937), Рә хим җан (1940) бу ла.

Габ дул ла Фаз лыәхмәт улы ба ла ла ры: Сөләй ман (05.10.1909; ана сы Са имә 
Мөхәммәт ха рис кы зы), Габ дел фа яз (01.01.1912; ана сы Са имә Әхмәт ха рис кы-
зы), Габ деләхәт (20.05.1914–1924), Тәр җимә (1916), Хә мит (1919; 1940 ел да ар-
ми ягә китә). Габ дул ла Фаз лыәхмә тов ны Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 
йор тын да ха ты ны (30 яшь), ике улы һәм ана сы (70) ка ла, 1917 ел да 4,67 дисә-
тинә җи ре, аты, 2 сы е ры, 3 са ры гы бу ла. Фа яз Габ дул лин белән Хә мит Фаз лы-
ев су гыш та һә лак бу ла лар, Сөләй ман Габ дул лин исән-имин кай та (бо лар ның 
бер се дә Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән).

Габ дул ла гый лем ле ле ге белән ае ры лып тор ган, сөйләгән не язып бар ган, 
Урыс Аб дул ла сы дигән ку ша ма ты бул ган, дип әйткән иде Хә мит абый. Аның 
тор мы шын якын нан кү реп үскән Сай ка апа түбәндә геләр не сөйлә де. «Ху җа лы-
гы нык, өе ир кен, ал ты поч мак лы иде. Сай ра апа белән баш ка лар да бул ма ган 
ка вын, кар быз, кы яр, су ган ке бек яшелчәләр үс терә, ак мун ча сы, эте бар иде. 
Ки бет ал ды на җы ел ган ха лык ка үзе белгән-ишеткән ил яңа лык ла рын сөй ли, 
тәр тип ле ке ше иде. Без ба ла лар аны «бал аб зый» дип әйтә идек, юмарт бу лып, 
ипигә бал ягып аша та иде без не. Ипи не дә баш ка лар ке бек арыш онын нан һәм 
ко ры ка мыр дан тү гел, үзенә бо дай онын нан ае рым күкәй-май са лып пе шерт-
терә, үзен ка ра та иде. Алт мы шын чы ел лар га кергәч, ур ман кискәндә ба шы на 
агач тө шеп, мәрхүм бул ды».

Әхмәт за риф Фаз лыәхмәт улы ның кы зы Шәм се җи һан (19.07.1916; ана сы 
Миң ле җи һан Мул ла га ли кы зы) бил ге ле. Әхмәт за риф Фаз лыәхмә тов 1917 ел да 
ха ты ны (25 яшь) һәм кы зы белән яши, 6,10 дисә тинә җи ре, 2 аты, сы е ры һәм 
баш ка мал ла ры бу ла, итекләр тегә.
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Шәймөхәммәт Фаз лыәхмәт улы 1924 ел ның 5 фев ра лендә Мәсрүрә мул-
ла Га ли мул ла кы зы белән ни ках ла ша. Егет нең вә ли вә ки ле –  Га би дул ла Су-
фиәхмәт улы, кыз ны кы мул ла Га ли мул ла мул ла Га лиул ла улы бу ла. Әле ге ни-
ках тан Сә гадәт ха ным (17.11.1924) туа.

Мох та рул ла Нигъмә тул ла улы нә се лен та гын Вә лиәхмәт дә вам итә. Вә-
лиәхмәт Мох та рул ла улы ба ла ла ры: Шәех за ман (Шәй хи за ман; 28.08.1874; 
ана сы За кирә), Хәер за ман (04.05.1877–03.07.1924), игезәкләр Мир га лим 
(30.06.1886–1886) белән Мирсә лим (30.06.1886), Би би зи фа (03.05.1889), Нур-
зидә (17.02.1892), Та һирә (13.05.1895; ана сы За кирә Ко рыч ның Мо заф фар 
кы зы). Вә лиәхмәт кы зы Би би зи фа 1908 ел ның 5 но яб рендә Кил ка быз ның 
Мөхәммәт са бит Каш ша фет дин улы (24 яшь) белән ка вы ша. Икен че кы зы Нур-
зидә (20 яшь) 1913 ел ның 14 гыйн ва рын да Ток та гул ның Бикмөхәммәт Сад-
ре лис лам улы (25 яшь; ата сы Сад ре лис лам Шәяхмәт улы) белән ни ках ла ша. 
Кыз ягын нан ри за лык ша һит ла ры абый ла ры Шәех за ман белән Хәер за ман 
Вә лиәхмәт ул ла ры бу ла, түбәндә алар ха кын да әй теп үтә без.

Шәех за ман Вә лиәхмәт улы ба ла ла ры: Са имә (1902), Әл таф (22.09.1905), 
Әхнәф (25.01.1908), Сә кинә (10.03.1912), Әнвәр (06.09.1915; ана сы Һи дая 
Мөхәммәткә рим кы зы), Тәз кирә (1918), Рәздәнә (25.07.1924). Шәех за ман 
Вә лиәхмә тов ның 1917 ел да 14,41 дисә тинә җи ре, 4 аты, 2 сы е ры һәм баш ка 
мал ла ры бу ла. Итекләр тегә, хезмәт че ял лый. Шәех за ман су гыш ал ды ел ла ры 
исем ле гендә За ман Вә ли ев дип теркәлгән, ха ты ны Идая (1879), кыз ла ры Са-
имә (1902), Сә кинә (1912), Ризәнә (1926), оны гы Сә лимә (1942) бу ла. Тәз кирә 
Яңа Ка тай ның Әхмәтшә риф Кү че мов ка ки яүгә чы га. Шәех за ман ның улы Әх-
нәф За ма нов су гыш ка чак лы кол хоз да хи сап чы бу лып эшләгән, авыл со ве ты 
кенәгә сендә ха ты ны Фа тый ма (1918), кы зы Финә (1936), улы Рәф кат (1939) 
теркәлгән. Су гыш тан исән-имин кай та. Әл таф За ма нов читкә чы гып китә 
(Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да За ма нов фа ми ли я ле ке шеләр теркәлмәгән).

Хәер за ман Вә лиәхмәт улы ба ла ла ры: Сад ре ли мам (20.02.1907; ана сы Мөкәр-
рәмә Шәяхмәт кы зы), Би бифәү зия (14.09.1909), Са җидә (09.05.1912), Фәх ре л-
и мам (15.03.1914), Имам ра зый (20.02.1916).

Фәйз рах ман (Фаз лы рах ман дип тә язы ла) Мох та рул ла улы ба ла ла ры: Би-
бимәр фу га (18.09.1878; ана сы Ма һибә дар), Би бимәсрүрә (01.10.1881–1888), 
Әхмәткә рам, Хә биб рах ман (18.08.1885), Би бимөсәвәрә (29.01.1889), Миң-
лемөхәррәм (17.03.1891–1892, кы за мык тан ва фат), Мәр губә (08.05.1894–1894), 
Әхи я рет дин (06.05.1895; ана сы Га дел ба ну Ка мыш лы ның Габ делмән кы зы), 
Әгълә мет дин (20.01.1897–1900), Би бимөкәррәмә (15.05.1900–1904), Би-
бимөнәвәрә (13.07.1903), Би бисә вия (15.01.1908), Әү ха ди (05.09.1911). Фаз-
лы рах ман Мох та рул лин (64 яшь) 1917 ел да ха ты ны (45 яшь), улы (6) һәм ике 
кы зы белән яши, 7,78 дисә тинә җи ре, аты, сы е ры, бо за вы, 3 са ры гы бу ла. 
Әхмәткә рам Би бикә римә Сә хаут дин кы зы белән ни ках ла ша, кы зы Би бихә-
кимә (20.09.1907) туа.
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Нигъмә тул ла Ба я зи тов ның өчен че улы Са фиул ла иде. Нигъмә тул ла Са-
фиул ла улы ба ла ла ры: Мөхәммәт на сыйп (1852–10.10.1916), Мөхәммәт са дыйк 
(1854), Шәм се ка мал (1896). Са фиул ла кы зы Шәм се ка мал (18 яшь) 1915 ел ның 
25 ию лендә авыл да шы Габ дел фа яз Габ дел га зиз улы (Юл даш нә се леннән) белән 
ни ках ла ша.

Мөхәммәт на сыйп Са фиул ла улы ба ла ла ры: Мөхәммәт ха физ (Әхмәт-
ха физ), Мөхәммәт са бир (1879), Би бимәрь ям (1884), Мәр зия (26.02.1885), 
Мәр зия (1888), Га фифә (16.10.1889–1892; ана сы Миң ле ва фа), Гөл чирә 
(07.05.1893–1894). Мөхәммәт на сыйп кы зы Би бимәрь ям (19 яшь) 1903 ел-
ның 15 гыйн ва рын да Минзәлә өя зе Әмәкәй олы сы Чу ра кай авы лы мул ла сы 
Иб ра һим Шәйхәйдәр улы (22 яшь; ата сы Шәйхәйдәр Хә би бул ла улы) белән 
ни ках ла ша. Икен че кы зы Мәр зия (19 яшь) 1908 ел да Ко рыч ның Мул ла га ли 
Мөхәммәт за кир улы на (25 яшь) ки яүгә чы га. Ни ках ның соң гы сын да кыз ның 
ри за лык ша һит ла ры Әхмәт ха физ Мөхәммәт на сыйп улы белән Мөхәммәт са-
дыйк Са фиул ла улы бу ла.

Мөхәммәт ха физ Мөхәммәт на сыйп улы ба ла ла ры: Әгълә мет дин (18.07.1901–
1903; ана сы Би би һаҗәр мул ла Гыйр фан кы зы), Мос та фа (16.03.1904), Са бир-
җан (03.03.1910), Миң ле са бит (15.07.1913), За кир җан (1921). Трак тор чы Са бит 
На сый пов белән аның эне се За кир җан су гыш та һә лак бу ла лар (исемнә ре Ка-
тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән).

Мөхәммәт са бир Мөхәммәт на сыйп улы (30 яшь) 1910 ел ның 2 фев ра лендә 
авыл да шы Га я зет дин Фәх рет дин улы ның кы зы Би би ка фия (19 яшь) белән 
ни ках ла ша. Бу ни ках тан ба ла лар бул мый, Ва тан су гы шы ал дын нан Са бир На-
сый пов ха ты ны Нур ди да (1900), улы Мөзә мил (1928), кы зы Шәү ганә (1930) 
белән яши.

Мөхәммәт са дыйк Са фиул ла улы ба ла ла ры: Би бизәйнәп (25.09.1883), 
Мөхәммәтхә ниф (20.07.1884), Мөхәммәт га риф (29.09.1887), Габ дерә кыйп 
(23.02.1890–1978; ана сы Са ра Гый ла җет дин кы зы), Би бирә химә (02.06.1892), 
Ибн фа тих (21.02.1894; ана сы Би би са ра мул ла Гый ла җет дин кы зы), Би бирә-
шидә (1897), Би бисә хия (17.06.1899). Мәхәммәт са дыйк кы зы Би бизәйнәп 
(20 яшь) 1904 ел ның 3 гыйн ва рын да авыл да шы Са фи ян Шәймөхәммәт улы на 
(25 яшь) ки яүгә чы га, ба ла ла ры бу ла. Икен че кы зы Би бирә шидә (19 яшь) 1916 
ел ның 30 но яб рендә шу лай ук авыл да шы Ис лам га ли Әхмәт га ли улы (26 яшь; 
ата сы Әхмәт га ли Габ дерә фикъ улы) белән ни ках ла ша, аның да ба ла ла ры туа.

Мөхәммәтхә ниф Мөхәммәт са дыйк улы ба ла ла ры: Хә бип (1922; Ва тан су гы-
шын да хәбәр сез юга ла), Тәр җимә (1924–1925), Лә бип (1931), Зәйтүнә (1932), 
Зөлфәт (1939) һәм баш ка лар. Бо лар –  Са дый ков фа ми ли я сендә.

Габ дерә кыйп Мөхәммәт са дыйк улы ба ла ла ры: Лотф рах ман (23.06.1917), 
Га би дин (1919), Тәк милә (1926–1986), Әминә (1928), Хәйб рах ман (1926), Тәр-
җимә (1933), Фа нис (1940), Зин фи ра (01.01.1951). Бо лар да Са дый ков фа ми-
лия сендә теркәлгәннәр. Габ дерә кыйп нең ту га ны Мөхәммәт фа тих Мөхәммәт-
са дыйк улын нан Ор кыя (25.02.1925) дөнь я га килә. Га би дин Габ дерә кыйп улы 
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Са дый ков 1942 ел да Ва тан су гы шын да хәбәр сез юга ла (исе ме Ка тай ның ме-
мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән).

Нигъмә тул ла Ба я зи тов ның төп чек улы Мөхәммәтнә бидән нә сел не 
Мөхәммәт га риф (1852), Мөхәммәт ла тыйф (1854; имам), Әхмәт ла тыйф (1863; 
мөә зин) һәм Мәүлә ви (1869–05.02.1915) дә вам итә. Мөхәммәтнә би кы зы 
Би бимөкәррәмә (19 яшь) 1885 ел ның 29 мар тын да Ба лык лы ның Ба һаут дин 
Мәүлә вет дин улы (20 яшь; ата сы Мәүлә вет дин Са бит улы) белән ни ках ла ша.

Мөхәммәт га риф Мөхәммәтнә би улы ба ла ла ры: Ор кыя (21.06.1889), Зә кия 
(26.07.1895; ана сы Би бирәйфә Ид рис кы зы), Ка фия (01.12.1897), Би би са ли ха 
(20.09.1905). Мөхәммәт га риф кы зы Ор кыя (19 яшь) 1907 ел ның 5 де каб рендә 
Ко рыч ның Әхмәт ла тыйф Мөхәммәт ла тыйф улы (22 яшь) белән ка вы ша.

Мөхәммәт ла тыйф Мөхәммәтнә би улы ба ла ла ры: Гый лем хан (26.04.1882), 
Мәхә сим (13.12.1908; ана сы Га лимә), Мө гал лимә (03.12.1910; ана сы Га лимә Гай-
фул ла кы зы). Мәхә сим Нә би ев су гыш та стар ши на, «Ба тыр лык өчен» ме да ле 
белән бүләкләнә, ин ва лид бу лып кай та, бу чор да ха ты ны Хөс ни зи ядә (1912), 
ул ла ры Әгълә (1937), Габ деләхәт (1941), ана сы Га лимә (1883) бу ла. Бе рен че 
ки тап та мәрхүм бул ган елы ял гыш күрсә телгән (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль 
сте ла сын да теркәлмәгән).

Әхмәт ла тыйф Мөхәммәтнә би улы (24 яшь; вә ли вә ки ле –  җизнә се Мор-
та за Мө хет дин улы) 1887 ел ның 23 фев ра лендә авыл да шы Габ дерә фикъ Габ-
дел та һир улы ның кы зы Фәр визә (18 яшь; Юл даш нә се леннән) белән ни-
ках ла ша, ба ла ла ры Би бихә тимә (22.09.1888–1904), Гый лем хан (19.08.1890), 
Әкъ лимә (23.04.1893), Кәш фелмә ган (16.01.1895–1895), Гый лем ба ян (1896), 
Мир га бит җан (18.05.1899–12.06.1944), Са бир җан (20.10.1901), Мирмөҗә һи-
дан (08.06.1905–1912), Ки фая (15.03.1908), Идая (1909) дөнь я га килә. Әхмәт-
ла тыйф ның ике улын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да 7,62 
дисә тинә җи ре, 3 аты, 2 сы е ры һәм баш ка мал ла ры, 2 баш умар та сы бу ла.

Гый лем хан Әхмәт ла тыйф улы ба ла ла ры: Мир га зи ян (1921), Әбүзәр 
(21.05.1924–1925; ана сы Ки фая Сә ми гул ла кы зы), Зөфәр (1926), Ха лидә (1929), 
Рәиф (1935), Әсхәт (1937). Мир га зи ян Нә би ев су гыш та һә лак бу ла, эне се Зөфәр 
исән-имин кай та. Гый лем хан кы зы Ха лидә Яңа Ка тай ның Гыйль ман Гос ма нов 
белән ка вы ша.

Гый лем ба ян Әхмәт ла тыйф улы белән Га ния Шәм семөхәммәт кы зы (Ка май-
ны кы) ба ла ла ры: Рә зинә (1922–1924), Са я да (01.07.1925), Рим (1928), Фәй ка 
(1931), Рәгънә (1934), Динәрә (1937). Гый лем ба ян Нә би ев –  су гыш кор ба ны, 
«Ба тыр лык өчен» ме да ле (15.05.1945) белән бүләкләнә. Рим һәм Мәвә зинә 
Нә би евләр ба ла ла ры: Ри нат (1952), Риф (1953), Ра вилә (1956), Ра вил (1958), 
Ра ли на (1964). Ри нат Нә би ев ба ба сы Гый лем ба ян Көн чы гыш Гер ма ни ядә (Бе-
рен че бө тендөнья су гы шын да әсир лектә (плендә) бул ган урын да) 1945 ел ның 
25 ап ре лендә хәбәр сез юга ла дип хәбәр ит те. Шу ңа өстәп, 2019 ел да онык ла ры 
белән ба ба сы дош ман белән су гыш кан, Бе рен че бө тендөнья су гы шын да тот-
кын лык та ят кан урын нар ны кү реп кай ту ын әйт те.
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Гый лем ба ян Нә би ев –  Бе рен че бө тендөнья су гы шын да кат на шып, исән 
кайт кан күп сан лы авыл даш ла ры быз ның бер се. Аның оны гы Ри нат Нә би ев 
ба ба сы ның гер ман да әсир лек тор мы шын тас вир лап Ба ка лы ра йон гә зи тендә 
«Як таш ла ры быз Бе рен че бө тендөнья су гы шын да» исем ле зур күләм ле яз ма 
бас тыр ды. Ни сәбәп ле дер, ав тор Ка тай ке шелә ре ту рын да гы мәгълү мат Та-
һир Кә рим нең «Үткәннә рен бел Ка тай ның» ки та бын нан алын га нын әйт ми, 
бу җит ди җи теш сез лек Ри нат Нә би ев нең кай бер баш ка яз ма ла ры на да ка-
гы ла. Ав тор Бе рен че бө тендөнья су гы шы дип яз са да, шул мә каләдә ае рым 
(би шен че) аб зац итеп «Бу су гыш ны «Б өек су гыш», «И кен че Ва тан су гы шы» 
дип атый лар. Ә мин картә ни ем нең аны «гер ман су гы шы» дип йөрт үен ях шы 
хә тер лим», дип язуы сәер. Төр ле фи керләргә ка ра мас тан, бу су гыш бер ни чек 
тә «Б өек» яисә «И кен че Ва тан су гы шы» бу ла ал мый, дә рес лекләрдә бо лай 
язы ла: Ва тан су гыш ла ры ның бе рен че се –  На по ле он га кар шы 1812 ел гы, икен-
че се –  со вет хал кы ның не мец-фа шист ил ба сар ла ры на кар шы 1941–1945 ел гы 
су гы шы. 1941–1945 ел гы Ва тан су гы шы ның ил һәм дөнья та ри хын да га ять зур 
әһә ми я тен бил геләп, Бөек Ва тан су гы шы дип тә әйтә без һәм яза быз, бу су-
гыш та кан кой ган, михнәт ки чергән ба ба ла ры быз ны, тыл хезмәткәрлә рен искә 
алып, һәр ел Җиңү бәйрә мен зур лап уз ды ра быз. Дош ман бә реп ке реп, ил нең 
яш әе шенә зур кур кы ныч ту ган да гы на ха лык ны берләш тергән Ва тан су гы шы 
баш ла на, ә 1914 ел да пат ша Рос си я се баш ка шарт лар да су гыш ка кер де һәм зур 
һә лакәткә ду чар бул ды. 1917 ел гы ин кый лаб (ре во лю ци я), ач лык-ялан гач лык, 
тер рор –  шул су гыш нә тиҗә се бул ды. Бу ки та бым да 1914–1917 ел лар да авыл-
даш ла рым ның Бе рен че бө тендөнья су гы шын да кат на шу факт ла рын мах сус 
бил геләп үт тем, ин тер нет тан шул су гыш та кат на шу чы лар сай тын (исем ле-
ген) та бып, яңа мәгълү мат өстә дем. Кул ла ны гыз мин бөр текләп ди яр лек, күп-
ме ва кыт са рыф итеп, зур тү зем лек һәм көч ку еп җый ган мәгълү мат ны, тик 
авыл да шым, язу чы һәм га лим Та һир Кә рим ки та бын нан ал дым дип әй тергә 
оныт ма гыз! Үзе гез һәм баш ка лар ал дын да һәр чак на мус лы бу лы гыз, вөҗ дан 
куш кан ча яшә гез, баш ка лар ны да шат лан ды рып иҗат ите гез!

Юга ры да әй теп үткән ике су гыш ка һар ма ны Гый лем ба ян ның эне се Мир га-
бит җан бу ла. Авыл со ве ты кенәгә сендә Мир га бит җан Нә би ев (1899) су гыш ка 
1942 ел ның 17 ма ен да киткән, ха ты ны На җия (1902; Сеңрән не ке), ба ла ла-
ры Зөбәрҗәт (1927), Әфудә (1930), Фәнүзә (1933), Са бир җан (1939), Фә һимә 
(1942) дип языл ган. «Ха лык хә те ре» сай тын да Мир га бит җан Ла тый пов ның 
1944 ел ның 12 ию нендә Эс то ния тер ри то ри я сендә бар ган су гыш лар да һә лак 
бу луы ту рын да әй телә (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән).

Мәүлә ви Мөхәммәтнә би улы ба ла ла ры: Шә риф җан (03.09.1888–25.04.1924; 
ана сы Гыйль ми җи һан), Га лим җан (25.03.1895; ана сы Гыйль ме ни са Мос та фа-
ның Мөхәммәт га ли кы зы), Би бинә гыймә (01.03.1898), Ша кир җан (25.05.1901–
1904), Би би һаҗрә (20.09.1904), Би би са имә (08.05.1908). Мәүлә ви Мөхәммәтнә-
би ев нең ике улын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ике кы зы 
белән яши, 12,80 дисә тинә җи ре, 3 аты, 2 сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла. Га-
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лим җан Мәүлә ви ев 1942 ел да су гыш ка китә, га илә сендә ха ты ны Ка фия (1894), 
ба ла ла ры Әнисә (1928), Җә вирә (1930), Ти мер җан (1940) ка ла. Аның яз мы шын 
ачык лап, исе мен Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сы на өстәп язар га кирәк.

Юга ры да без нә сел не Нигъмә тул ла Ба я зи тов як лап ка ра дык. Ба я зит ның 
икен че улы Төхфә тул ла да биш ул үс терә: Фәт хул ла (1814), Хәй рул ла (1820–
05.06.1893), Мөхәммәт ша кир (1829), Мөхәммә ди ша (1831), Әхмә ди ша (1833).

Фәт хул ла Төхфә тул ла улы ба ла ла ры: Әхмәт са дыйк (1845–1850), Гыйззә-
тул ла (1849). Гыйззә тул ла Фәт хул ла улы ба ла ла ры: Фә хер җи һан (25.02.1880), 
Кор бан га ли (15.10.1884), Шәм се җи һан (25.03.1887; ана сы Фә херх әят). Шәм се-
җи һан (18 яшь) 1905 ел ның 30 но яб рендә Минзәлә өя зе Әмәкәй олы сы Бүләк 
авы лы ның Гый ма дет дин Җа ма лет дин улы на (28 яшь) ки яүгә чы га. Ни ках та 
кыз ның вә ли вә ки ле Га фи я тул ла Хәй рул ла улы бу ла.

Хәй рул ла Төхфә тул ла улы ба ла ла ры: Га ти я тул ла (1848), Миф та хул ла (1853), 
Га фи я тул ла (1855), Вә лиул ла (1859), Би би ка фия (1866), Са би ра (1872). Хәй-
рул ла кы зы Би би ка фия 1888 ел ның де каб рендә Яңа Ка тай ның Габ делҗә мил 
Габ дел га ни улы (22 яшь) белән ни ках ла ша. Икен че кы зы Са би ра (18 яшь) 1890 
ел ның 5 ок тяб рендә Ку ян ның Габ дел хак Габ дел га зиз улы (25 яшь; икен че ни-
ках) белән ка вы ша.

1860 елгы документ фрагментында Хәйрулла Төхфәтуллин тамгасы

1860 ел гы Ис ке Ка тай авы лы ке шелә ре там га ла ры са лын ган до ку мент та 
Хәй рул ла Төхфә тул лин да би релә. Аның там га сы ның төп эле мен ты ике та як-
тан то ра. Шул до ку мент та гы нә селдәшлә ре Шатбә һар Габ дел ла тый фов белән 
Мөхәммәт ша кир Төхфә тул лин там га сын да шул ике та як ның өс тендә («П» 
хә ре фе ке бек) яисә ас тын да сы зык күрә без.

Ал га та ба Та быш нә се ле там га сы на мах сус тук тап тор ма сын өчен, шул до ку-
мент та бө тенләй ае ры лып тор ган Га лиул ла Нигъмә тул лин там га сы ту рын да да 
әй теп үтик. Ан дый там га баш ка ча бер җирдә дә ка бат лан мый, шу ңа бу нә селгә 
хас там га тү гел, дигән нә тиҗә яса дык. Ка тай авы лы там га ла рын җен текләп 
өйрәнгән га лим бу ла рак әйтәм: ят (оч рак лы) там га лар баш ка нә селләрдә дә 
оч раш тыр га лый, шу ңа күрә нин ди дер зур мәгънә эзләп, алар ны ае рым игъ ти-
бар га алыр га кирәк ми. Ят там га еш ка бат лан са, бер нә сел ке ше се икен че там-
га га күчкән ме әллә, дип уй лар идек тә, әм ма Ка тай һәм мин өйрәнгән баш ка 
авыл лар ми са лын да мон дый нәрсә күзә тел ми ке бек.

Га фи я тул ла Хәй рул ла улы ба ла ла ры: Әсә дул ла (03.12.1882–1892, хо ле ра 
зәхмә теннән ва фат), Төхфә тул ла (04.10.1885–1886), Би бизә кия (25.01.1888–
1892; ана сы Би би данә), Хөрмә тул ла (14.04.1894; ана сы Са фу ра Ко рыч ның Гый-
ма дет дин кы зы), Сәрвә рия (20.02.1898), Мо тый гул ла (15.01.1901; ана сы Са фу-
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ра Гый ма дет дин кы зы), 
Мөҗә һит (23.12.1903–
1906; ана сы Са фу ра Фәр-
хет дин кы зы), Сә ми гул ла 
(10.04.1913; ана сы Хәй-
рел ни са Габ дел га ни кы-
зы). Га фи я тул ла үзе нең 
Ко рыч тан алып кайт-
кан ха ты нын 1913 ел ның 
4 ап ре лендә «а ра ла рын-
да мәхәббәт вә өлфәт юк 
сәбәп ле» ае рып җибәрә 
(«бе рен че та лак ла ры»), 
бу хак та Яңа Ка тай ның 
өчен че мәхәллә мет рикә-
сендә әй телә. Га фи я тул ла 
кы зы Сәрвә рия (27 яшь; 
өчен че ни ках) 1924 ел-
ның фев ра лендә авыл да-
шы Ба я зит Әбүбә кер улы 
(30  яшь; икен че ни ках) 
белән ни ках ла ша.

 Хөрмә тул ла Га фи я тул ла улы ба ла ла ры: Нигъмә тул ла (20.04.1924–1924; ана-
сы Са ния Гомәр кы зы), Мөҗә һит (09.05.1925). Авыл со ве ты кенәгә сендә 1925 
ел дан соң ту ган ба ла ла ры Мо сал лия, Га ли мул ла (1930), Рәй ханә (1932), Нә-
гыймә (1939) теркәлгән. Мөҗә һит Га фи я тул лин –  су гыш ве те ра ны, «Су гыш-
чан хезмәтлә ре өчен» ме да ле (25.08.1945) белән бүләкләнгән (исе ме Ка тай ның 
ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән). Мо тый гул ла Га фи я тул ла улы (икен че 
ни ках) 1924 ел ның 7 ма ен да Мәрхәбә Габ дерә фикъ кы зы (35 яшь; өчен че ни-
ках) белән ни ках ла ша, кыз ла ры Әбә дия (23.05.1925) туа.

1860 елгы документ фрагментында Мөхәммәтшакир Төхфәтуллин тамгасы

Төхфә тул ла Ба я зи тов ның өчен че улы Мөхәммәт ша кир да нә сел иш әюгә 
шак тый өлеш кертә. Мөхәммәт ша кир Төхфә тул ла улы ба ла ла ры: Мөхәммәт-
за кир (1853), Мөхәммәт за һир (1856–01.09.1925; фа ми ли я се Та быш ров дип 
языл ган), Мөхәммәт ха физ (1957), Би би га лимә (1868), Мөхәммәтхәйдәр (1869), 
Би би га лия (1870). Мөхәммәт ша кир кы зы Би би га лимә (18 яшь) 1881 ел ның 
гыйн ва рын да Ко рыч ның Сәет га ли Мөхәммәт ша улы (28 яшь) белән ни ках-
ла ша. Икен че кы зы Би би га лия (18 яшь) 1888 ел ның де каб рендә Тук та гол ның 

Сул якта (аста) Әхмәтгали Мөхәммәдиша улы, уңда 
Гафиятулла Хәйрулла улы тамгасы
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Габ дел са лих Габ дел ла тыйф улы (25 яшь) белән га илә ко ра. Кыз ның ри за лык 
ша һит ла ры Мөхәммәт за кир белән Мөхәммәт ха физ Мөхәммәт ша кир ул ла ры 
бу ла. Мөхәммәт за кир там га сы ал да рак телгә алын ган Хәй рул ла Төхфә тул лин-
ны кы белән тәңгәл килә.

Мөхәммәт за кир Мөхәммәт ша кир улы ба ла ла ры: Мөхәммәт ка сыйм (1874), 
Би бизәйнәп (29.09.1878; ана сы Хә тирә), Би би гайшә (05.11.1880), Мөхәммәтнә-
гыйм (15.01.1882–1886), Шәм се рур (15.05.1885), Гыйз зе нур (07.03.1889), Фәр хи-
нур (1891), Мир за һит (16.07.1895–1899; ана сы Хә тирә Чу ра кай ның Хә би бул ла 
кы зы). Мөхәммәт за кир кы зы Шәм се рур (18 яшь) 1903 ел ның 11 де каб рендә 
Минзәлә өя зе Әмәкәй олы сы Ба ек авы лы ның Шәрә фет дин Җа ма лет дин улы 
(23 яшь) белән ни ках ла ша. Кыз та ра фын нан ри за лык ша һит ла ры бу лып нә-
селдәшлә ре Мөхәммәт ка сыйм Мөхәммәт ша кир улы белән Мөхәммәт ха рис 
Мөхәммә ди ша улы теркәлә. Мөхәммәт за кир икен че кы зы Гыйз зе нур ны 1907 
ел ның 2 гыйн ва рын да кардә ше Миң легәрәй Миф та хет дин улы на (65 яшь) 
икен че ха тын лык ка бирә. Кыз та ра фын нан ри за лык ша һит ла ры Әхмәт га ли 
Мөхәммә ди ша улы белән Мөхәммәт ка сыйм Мөхәммәт за кир улы бу ла. Төп чек 
кы зы Фәр хи нур (19 яшь) 1910 ел ның 23 гыйн ва рын да Ты пый ның Шәм сет-
дин Фәр хет дин улы на (23 яшь; ата сы Фәр хет дин Та җет дин улы) ки яүгә чы га. 
Мөхәммәт за кир Ша ки ров ның улын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 
1917 ел да ул ха ты ны (55 яшь), ки ле не (35) һәм оны гы (15) белән яши, 14,62 
дисә тинә җи ре, 3 аты, 2 сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла, хезмәт че ял лый.

Мөхәммәт ка сыйм Мөхәммәт за кир улы ба ла ла ры (икен че мәхәллә): Би-
биә минә (25.10.1907), Мир га зет дин (20.01.1911–1911), Би би га зизә (1916–1916, 
чәчәктән), Ти мер хан (27.12.1917; ана сы Фәт хия Га фи я тул ла кы зы), Әмир ка-
сыйм (1921–1924; ана сы Сәрвә рия Га фи я ту ла кы зы).

 Мөхәммәт за һир Мөхәммәт ша кир улы (21 яшь) 1878 ел ның 29 де каб рендә 
авыл да шы Га дел ша Чу ра гол улы ның кы зы Га рифә (22 яшь) белән ни ках ла-
ша. Мөхәммәт за һир ба ла ла ры: Мөхәммәтшәкүр (1879), Мөхәммәтхә лим 
(15.11.1881–06.07.1898, яшен афә теннән ва фат), Би би сай ра (1882), Би бисә рия 
(01.07.1884), Мөхәммәтнә гыйм (24.09.1888), Мөхәммәт га лим (29.08.1890), Мир-
са лих (03.01.1893), Са ния (23.12.1894; ана сы Га рифә Га дел ша кы зы), Би би са-
имә (05.02.1897–1898, кы за мык). Мөхәммәт за һир кы зы Би би сай ра ны (25 яшь; 
икен че ни ках) 1907 ел ның 20 но яб рендә Ба ка лы олы сы Ба лык лы авы лы ясак лы 
та та ры Сәй фул ла Гай фул ла улы на (45 яшь) икен че ха тын лык ка бирә. Икен че 
кы зы Би би са ния (21 яшь) 1916 ел ның 25 ав гус тын да авыл да шы имам Габ делҗә-
мил Ибнҗә мил улы на (45 яшь; өчен че ни ках) икен че ха тын бу лып ба ра.

 Мөхәммәтшәкүр Мөхәммәт за һир улы (23 яшь) 1905 ел ның 10 гыйн ва рын-
да Яңа Ка тай ның Фәт та хет дин Са я фет дин улы ның кы зы Ма һи камәр (Май-
камәр; 17 яшь) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Би би са имә (13.08.1906), Шәй хе-
нур (12.04.1909), Мәгъдән нур (21.12.1911), Шәехмәр дан (31.01.1915) туа. Ва тан 
су гы шы ал ды ел ла рын да Шәкүр За һи ров ана сы Фәр визә (1866), ха ты ны Һи-
дая (1899), ба ла ла ры Җә мигъ нур (26.06.1924; ана сы Һи дая Фәх рис лам кы-
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зы), Мөхәммәтхә бип 
(06.09.1925–1967), Мәвә-
зинә (1927), Мөс лимә 
(1929), Фә ридә (1931) 
белән яши. Җә мигъ нур 
белән Хә бип Шәкү ров-
лар –  Ва тан су гы шы ве-
те ран на ры (фа ми ли ялә-
ре Ка тай ның ме мо ри аль 
сте ла сын да Ша ки ров дип 
языл ган). Хә бип Шә кү-
ров сов хоз да аг ро ном, 
ан на ры зо о тех ник (1967 
ел ның 20 ап ре леннән) 
бу лып эш ли. Су гыш та 
сер жант, от де ле ние ко-
ман ди ры бу ла, «Дан» 
ор де ны (3  нче дәрәҗә) 
(25.10.1944), «Бөек Ва-
тан су гы шы» ор де ны 
(2 нче дәрәҗә), ике «Ба-
тыр лык өчен» (бер се 
18.10.1944 ел да би релә), 
«Су гыш чан хезмәтлә ре 
өчен», «Ке нигс берг ны 
ал ган өчен» ме дальлә ре 
белән бүләкләнә. Хә бип 
су гыш тан кайт кач авыл-
да шы Ләйлә Фәт хел га ян 
кы зы (1926) белән га илә 
ко ра, ба ла ла ры Ве нер 
(1948), Зоя (1951), Риф-

кать (1953), Ру да мир (1955), Ри шат (1957) туа (бү ген ге көндә бо лар дан бер Зоя 
гы на исән). Ру да мир Хә бип улы Шәкү ров бе ра ра (1987 ел ның 26 ию неннән) 
Ка тай авыл со ве ты баш кар ма ко ми те ты рәи се бу лып ал ды.

Мөхәммәтнәгыйм Мөхәммәтзаһир улы Яңа Катайның Әхтәмгали Габдел-
мәннаф улының кызы Сәтига белән никахлаша, балалары Шәйхеләнаф (1924–
1990), Хәйреләнам (1927), Дөһөдия (1929-2018) туа. Мөхәммәтнәгыйм сугыш 
вакытында Чиләбедә эшли, шуннан кайтырга чыккан җиреннән юкка чыга. 
Шәйхеләнаф – Ватан сугышы ветераны, сержант, миномет командиры була, 
яралана. Сугыштан кайткач Куянның Гыйззәтулла Фәйзуллин кызы Мәшүдә 
(1928–2014) белән гаилә кора, балалары Зәнәһия (1949), Насиха (1951), Рәзилә 

Венер Шәкүров (сулда) белән Фәвәрис Гаязов армиядән 
кайткач

1907 елгы  никах язуында Мөхәммәтзаһир (өстә) һәм 
Мөхәммәтхәйдәр (аста) Мөхәммәтшакир уллары өч 
таяктан торган тамга салган 



115

(1953), Гөлнәзирә (1956), Замир (1958), Рәфинә (1961) дөньяга килә. Мөхәм-
мәтнәгыйм кызы Дөһөдия Кандалакбашның Гаян Мәрданов белән никахлаша. 
Хәйреләнам авылдашы Минзиян Кадермөхәммәт кызы белән гаилә кора, ул-
лары Зинир туа. Аның белән аерылышкач, Хәйреләнам икенче хатыны белән 
Октябрьскийда яшәгән, ул мәрхүм булгач Кандалакбашка кайткан.

Мөхәммәт га лим Мө хәм мәт за һир улы 1916 ел да Яңа Ка тай ның Би би бә һия 
Миф та хет дин Гый ла җет дин улы Кү че мов кы зы (18 яшь) белән ни ках ла ша. 
Алар ның су гыш ка чак лы ту ган ба ла ла ры: Мөхәммәтхә лим (1919–1926), Әзһә-
рия (20.10.1924; ана сы Бә һия Миф та хет дин кы зы), Җәүһә рия (1934), Ти мер җан 
(1934), Ха лисә (1939).

Мон да бер искәрмә ясап үтик. 1925 ел ның дөнь я га килү челәр исем ле гендә 
Хәй релә нам Мөхәммәтнә гыйм улы белән Әзһә рия Мөхәммәт га лим кы зы бер-
бер арт лы би релгәннәр, тик ике се нең дә ата сы Мөхәммәтнә гыйм күрсә телгән, 
ә ана ла ры ның исемнә ре ае ры ла. Ана ла ры на ка рап мул ла ның ха та сын төзәт тек, 
компь ю тер дан текст бу ен ча эзләт тергәч, Әзһә ри я нең Мөхәммәт га лим кы зы 
бу лу ын ачык ла дык. Ата исе мен яз ган да мул ла ял гыш кан мон дый оч рак лар аз, 
ә менә ана исемнә рендә төгәл сез лекләр еш оч рый.

Мирсалих Мөхәммәтзаһир улы авылдашы Фәхрислам Габделихсан улының 
кызы Галия (1901) белән никахлаша, балалары Гания (1921), Сайра (1923), 
Гөләндәм (1926), Тавис (1928), Әхмәтзәки (1930), Мәүва (1935), Тутыя (1940; 
Яңа Катайның Фатихҗан Гәрәев кияүгә чыга) дөньяга килә. Мирсалих Заһи-
ров – Беренче бөтендөнья һәм Ватан 
сугышы ветераны, сугышларның бе-
ренчесендә Германиядә әсирлектә 
була. Тавис Иске Корычның Габделда-
ян Габдерәкыйповның кызы Фәйрүзә 
(1928-2012) белән гаилә кора, балалары 
Мәүлизә (1956), Рәвис (15.01.1959; ха-
тыны Рита Вагыйз кызы, уллары Ма-
рат белән Артур), Дәния (1962) туа.

Мөхәммәт ха физ Мөхәммәт ша кир 
улы ба ла ла ры: Сә ми гул ла (15.08.1894; 
ана сы Мәхмүдә Ко рыч ның Арс лан-
га ли кы зы), Мәм ду ха (30.01.1897–
1899), Мөхәммәт ва фа (04.07.1900), 
Би би фа ти ха (15.11.19 0 4), Хә ми-
дул ла (27.12.1907), Мөхәммәт га та 
(13.04.1909).

Сә ми гул ла Ха фи зов ба ла ла ры: Хәт-
мул ла (02.09.1925), Хә дичә (1928; авыл-
да яши), Гайшә (1930). Сә ми гул ла Ха-
фи зов 1942 ел ның 23 де каб реннән 1943 Орден-медальле сержант Мөхәммәтгата 

Хафизов (сул якта)
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ел ның ок тяб ренә кадәр «Бай кал» кол хо зы рәи се бу ла, аның шул чор да гы ачы 
яз мы шы ха кын да «Үткәннә рен бел Ка тай ның» ки та бын да Әл фия апа Хәйдә-
ро ва истә леклә ренә та я нып сөйләгән идек.

Мөхәммәт ва фа Ха фи зов ба ла ла ры (11 ба ла дан исән-имин үскәннә ре): Нә-
симә (1934), Рәис (1938), Мөдәр рис (1946), Вә симә (1949), Мөҗә һидә (1953), 
Мөҗә һит (1956). Мөхәммәт га та Ха фи зов ба ла ла ры: Хәт мул ла (1934), Фән 
(1938), Фә нирә (1939) һәм Ру за лин. Ва фа һәм Га та Ха фи зов лар –  Ва тан су гы-
шы ве те ран на ры. Га та абый су гыш та ке че сер жант, ар тил ле рист (на вод чик) 
бу ла, «Кы зыл Йол дыз» ор де ны (21.07.1945), «Ба тыр лык өчен», «Ле нинг рад 
обо ро на сы өчен» ме дальлә ре белән бүләкләнә. Авыл даш ла ры ара сын да агач 
эше ос та сы бу ла рак ае ры лып тор ды.

Мөхәммәтхәйдәр Мөхәммәт ша кир улы ба ла ла ры: Су фиәхмәт (17.03.1899; 
ана сы Га зизә Шәяхмәт кы зы), Нур дидә (29.06.1900; ана сы Би би га зизә Шәй-
мөхәммәт кы зы), Ха җиәкрәм (25.10.1904), Мир заәхмәт (23.02.1907; ана сы 
Би би га лимә Шәяхмәт кы зы), Әмир га ли (10.09.1910; анасы Га лимә Шәяхмәт 
кы зы), Зәйтүнә (1913–1916, чәчәктән ва фат). Мөхәммәтхәйдәр Шакиров Ва-
тан сугышы алды елларында хатыны Галимә (1882), балалары Мәдинә (1918), 
Нәҗип (1921), Сәүдә (1928), оныгы Әкрәметдин (1940; Мәдинәнең улы) белән 
яши. «Беренче хатыны мәрхүм булгач, Мөхәммәтхәйдәр Чуракайдан Галимәне 
алып кайта. Әмиргали Хәйдәров Ватан сугышында һәлак була, туганы Нәҗип 
исән-имин кайта», дип язып җибәрде Альбина Сәмигуллина (Ашурова). «Ха-
лык хәтере» сайтында Нәҗип Хәйдәров сугышта хәбәрсез югалган дип әйтелә 
(Әмиргали белән Нәҗип Катайның мемориаль стеласында теркәлмәгән).

Мир заәхмәт Хәйдәр улы Ша ки ров (Хәйдә ров) –  Ва тан су гы шы ве те ра ны, 
«Су гыш чан хезмәтлә ре өчен» ме да ле (15.11.1944) белән бүләкләнгән. Су гыш 
ал дын нан га илә сендә ха ты ны Җәннәт (1910), кы зы Әл фия (12.04.1936) теркәлә.

Әл фия Мир заәхмәт кы зы Хәйдә ро ва ае рым игъ ти бар га ла ек. Ул үзе нең 
хезмәт би ог ра фи я сен ки тап ханә че бу лып баш лый, 1973–1978 ел лар да авыл 
со ве ты рәи се ва зи фа сын баш кар ды. Ка бат ки тап ханә че эшенә кай тып, 1998 
ел да ла ек лы ял га киткән че, үз һөнә ренә туг ры лык лы кал ды. Менә дигән ал-
маш әзерлә де –  кы зы Аль би на ны үз һөнә ре нең нечкә леклә ренә өйрәт те, ки-
тап ханә челәр хә зерләү че тех ни кум да укыт ты. Озак ел лар ки тап ханә че бу лып 
эшләү дә ве рендә, ул Ка тай ның үткән чо рын як тырт кан шак тый кы зык лы 
мәгълү мат туп ла ган, истә лек ле фо торә семнәр җый ган, алар ны пөхтә итеп 
аль бом га теркәп куй ган. Аның «Ка тай авы лы та ри хы» дип атал ган хезмә тендә-
ге кай бер мәгълү мат ны «Үткәннә рен бел Ка тай ның» ки та бын яз ган да фай да-
лан дым. Ул ки тап ханә че бу лып эшләгән чор да, Ка тай авы лы ху җа лык ла ры 
ту рын да 1917 ел гы ар хив мәгълү ма тын язып алып һәм ки тап итеп төпләп, ки-
тап ханәгә тап шыр ган идем, авыл даш ла рым аны кы зык сы нып һәм шат ла нып 
укы ды лар, ки та бың ны укы дык дип, үзем не дә сөен дергәннәр иде.

Төхфә тул ла Ба я зи тов ның дүр тен че улы Мөхәммә ди ша дан да нә сел иш әя. 
Мөхәммә ди ша Төхфә тул ла улы ба ла ла ры: Әхмә ди ша (1853 ел да ту ган), Шәм се-
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ка мал (1858), Мөхәммәт фа тих, Мөхәммәт ха физ (1860), Әхмәт га ли (1862–1940) 
һәм Мөхәммәт ха рис (1868). Мөхәммә ди ша кы зы Шәм се ка мал (18 яшь) 1876 
ел ның 25 де каб рендә авыл да шы Мөхәммәт за риф Габ делнә фикъ улы (Юл даш 
нә се леннән) белән ни ках ла ша. Кыз ның вә ли вә ки ле –  нә селдә ше Мөхәммәт-
ша кир Төхфә тул ла улы, ри за лык ша һит ла ры Мөхәммәт за кир Мөхәммәт ша кир 
улы белән Әхмә ди ша Мөхәммә ди ша улы бу ла. Бе рен че ки та бым да гы 1917 ел 
исем ле гендә Мөхәммә ди ша ул ла ры ата ла ры ның исе ме белән Мөхәммә ди шин 
(яисә Мөхәмәт шин) дип күрсә телгәннәр.

Әхмә ди ша Мөхәммә ди ша улы ба ла ла ры: Әхмәтзә ки (15.04.1877–16.10.1916; 
ана сы Хә лимә), Әхмәтш әех (16.01.1882), Би бимә ликә (25.03.1885), Би би фа тый-
ма (16.07.1890; ана сы Хә кимә Әхмә ди ша кы зы), Мәд хирә фия (1892). Әхмә ди ша 
кы зы Би бимә ликә (20 яшь) 1906 ел ның 12 гыйн ва рын да Ты пый ның Хәсән 
Миң ле га ли улы (36 яшь; икен че ни ках) белән ни ках ла ша. Икен че кы зы Мәд-
хирә фия (19 яшь) 1911 ел ның 13 ок тяб рендә Бө ре өя зе Яңа Күк тау авы лы ның 
Әһ лет дин Фәр ра хет дин улы (24 яшь; ата сы Фәр ра хет дин мул ла Хәй рет дин 
улы) белән ка вы ша. Әхмә ди ша Мөхәммә ди шин 1917 ел да ха ты ны (65 яшь), 
улы һәм кы зы белән яши, 5,81 дисә тинә җи ре, аты, 2 сы е ры һәм са ры гы бу ла.

Әхмәтзә ки Әхмә ди ша улы ба ла ла ры: Кән зел го лум (16.02.1904; ана сы Би-
би га ти фа Мос ла хет дин кы зы), Мөбәрәк җан (19.01.1907; ана сы Га тифә Мос-
ла хет дин кы зы), Әмир җан (26.03.1910).

Әхмәтш әех Әхмә ди ша улы (26 яшь) 1907 ел ның 8 но яб рендә авыл да шы 
Габ дел ла тыйф Габ дел ва фи улы ның кы зы Миң ле га лия (18 яшь) белән ни ках-
ла ша. Кыз та ра фын нан ри за лык ша һит ла ры –  Габ дерә кыйп Габ дел ла тыйф 
улы, Габ дел ва хит Га бдел ва фи улы, егет не ке Шәвә ли Габ дерә фикъ улы белән 
Нур лы га ян Габ делнә фикъ улы бу ла. Әхмәтш әех ба ла ла ры: Би бивәҗ һия 
(16.10.1911; ана сы Га лия Әхмәт ла тыйф кы зы), Мөҗә һит (03.06.1913; ана сы Га-
лия Мөхәммәт ла тыйф кы зы). Шәех Әхмә ди шин ны Бе рен че бө тендөнья су гы-
шы на ала лар, йор тын да ха ты ны (25 яшь) ка ла, 1917 ел да 3,75 дисә тинә җи ре, 
са ры гы һәм 2 кәҗә се бу ла. Бик та за ке ше иде, дип искә ал ды аны Хә мит абый.

Юга ры да Мөхәммә ди ша ның Әхмә ди ша исем ле улын нан киткән тар мак ка-
рал ды. Мөхәммәт фа тих Мөхәммә ди ша улы ба ла ла ры: Ма һирә (13.01.1899; ана-
сы Шәм се ка мал Исмә гыйль кы зы), Мөхәммәт на сыйх (19.10.1900; ана сы Шәм-
се ка мал Исмә гыйль кы зы), Мир за һит (08.05.1903), Мирсә гыйть (15.04.1908; 
ана сы Гай ни ка мал Исмә гыйль кы зы), Рә хилә (07.10.1911; ана сы Шәм се ка мал 
Исмә гыйль кы зы).

Мөхәммәт ха физ Мөхәммә ди ша улы ба ла ла ры: Әхмәт ла тыйф (12.02.1894; 
ана сы Би би гайшә Га лиул ла кы зы), Кә шифә (03.01.1897), Мөхәммәт ла тыйф 
(07.06.1900), Әхмәт на зиф (01.01.1904–1904), Би бизә кия (10.07.1908), Би би-
хә тимә (26.11.1910; ана сы Би би га шия Хә ли лул ла кы зы), Мөхәммәт ва гыйз 
(03.11.1913; ана сы Би би га шия Хә ли лул ла кы зы). Мөхәммәт ха физ Мөхәммәт-
шин (57 яшь) 1917 ел да ха ты ны (40), өч улы һәм кы зы белән яши, 4,40 дисә тинә 
җи ре, аты бу ла. Мөхәммәт ха физ кы зы Кә шифә (19 яшь) 1916 ел ның 24 ок тяб-
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рендә авыл да шы Әхмәт ла тыйф Мөхәммәтшә фикъ улы (30 яшь, икен че ни ках; 
ата сы Мөхәммәтшә фикъ Мөхәммәт җан улы) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры (бер-
се Рәмдрәк Ла тый пов) бу ла. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Әхмәт га ли белән 
Әхмәт ха рис Мөхәммә ди ша ул ла ры бу ла.

Ва тан су гы шы ал дын нан Ла тыйп Ха фи зов (1894; хәр би хезмәткә 16 де-
кабрьдә ча кы ры ла) ха ты ны, ул ла ры Әхнәф (1924), Канә фи (1926), Ягъфәр 
(1930) теркәлә. Әхнәф Әхмәт ла тыйф улы Ха фи зов (1924) су гыш тан өлкән сер-
жант, ин ва лид (2 груп па) бу лып кай та, «Ба тыр лык өчен» (26.09.1943), «Су гыш-
чан хезмәтлә ре өчен» ме дальлә ре белән бүләкләнә.

Әхмәт га ли Мөхәммә ди ша улы (25 яшь) 1889 ел ның 30 но яб рендә авыл да шы 
Мөхәммәт сит дыйкъ Мөхәммәт җан улы ның кы зы Хәм де ни са (18 яшь) белән 
ни ках ла ша. Әхмәт га ли ба ла ла ры: Би биәс ма (26.01.1891–1898; бу газ рән җүен-
нән ва фат), Дөр реләс ма (10.07.1894; ана сы Хәм де ни са Мөхәммәт сит дыйкъ 
кы зы), Кәш фелмә ган (12.08.1897), Кәш фел га ян (07.08.1903–1904), Кәш фел-
га ян (18.03.1907), Әс ма (17.06.1910), Мәүҗүдә (1922–1924; ана сы Хөс ни ба ну), 
Фәт хелб әян (ха лык та те лендә Фат кыл ба ян, Фат кыл; 1927). Әхмәтгали белән 
Хөснибану Мөхәммәтшиннар 1933 елда репрессияләнә. Әхмәт га ли нең ке че 
улы Фәт хелб әян Га ли ев –  Ва тан су гы шы ве те ра ны, «Я по ни я не җиңгән өчен» 
ме да ле белән бүләкләнгән, ба ла ла ры: Ти мер җан (1956), Га лим җан (1958), Вә-
зилә (1960), Хә мит җан (1962), Фа тих җан.

Мөхәммәт ха рис Мөхәммә ди ша улы (25 яшь) 1894 ел ның 17 гыйн ва рын да 
авыл да шы Габ дел ма лик Габ делхә ким улы ның кы зы Фәр хе ба ну (18 яшь; Юл-
даш нә се леннән) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Ка фия (21.12.1894), Мөхәммәткә-
шиф (12.06.1897), Би бифәү зия (08.01.1901), Мөхәммәтхә тим (25.08.1903–
30.07.1986), Ки фая (07.12.1905), Мөхәммәтхә лим (26.07.1908–1912) дөнь я га 
килә. Мөхәммәт ха рис кы зы Ка фия (19 яшь) 1914 ел ның 6 фев ра лендә Ты-
пый ның Ха җиәхмәт Әхмәт җан улы (23 яшь) белән ка вы ша. Ка фия ире мәрхүм 
бул гач, өч ба ла сы белән Бе рез ни ки шәһә ренә чы гып китә (Ханә Хә тим кы зы 
мәгълү ма ты). Мөхәммәт ха рис ның икен че кы зы Ки фая авыл да шы Мөхәммәт-
хан Мөхәммәтш әех улы Дәүлә тов ка ки яүгә чы га.

Мөхәммәт ха рис Фәр хе ба ну белән ни ках лаш кан дип әйт тек. Фәр хе ба ну –  
«кыз шат лы гы» дигән мәгънә не аң лат кан, киң та рал ган, бу ки тап та 37 тап кыр 
телгә алын ган исем. Аның оны гы Ханә апа (1939 ел гы) белән сөйләшкәндә, 
яз мы шы белән кы зык сын дым. Фәр хе ба ну ның ире Мөхәммәт ха рис су гыш ка 
чак лы дөнья куя, ә Фәр хе ба ну су гыш тан соң да исән, берү зе җиләк-җи меш 
җы яр га йө ри тор ган бу ла. Ба ла ла ры мо ңа кар шы бул ган, шу лай бер көн не 
алар га әйт ми-нит ми Ма ты әрәмә сенә кар лы ган җы яр га чы гып киткән бу. Шул 
китүдән Фәр хе ба ну юк ка чык кан, бө тен авыл белән күп ме эзләп тә та ба ал-
ма ган нар. Су гыш тан соң шик ле әдәмнәр бу лып, шу лар ку лы на элә геп ха рап 
бул ма ды микән, дип юра ган ха фа га төшкән ха лык.

Мөхәммәткә шиф Мөхәммәт ха рис улы ба ла ла ры: Ша һи ян (1923), Га милә 
(1926; Яңа Ко рыч та яши), Асия (1929; яшен су га), Мәвә зинә (1932; Са кат-
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ның Ямиг нур исем ле ке ше сенә ки яүгә 
чы га), Фә һим (1934), Фә нис (1937), 
Әл фия (1940). Мөхәммәткә шиф –  Ва-
тан су гы шы ве те ра ны. Еф рей тор, пу-
ле мет чы, ВКП(б)га кан ди дат Ша һи ян 
Ха ри сов Көн чы гыш Прус си ядә бар ган 
су гыш лар да 1945 ел ның 11 гыйн ва рын-
да һә лак бу ла.

Мөхәммәтхә тим Мөхәммәт ха рис 
улы Ха ри сов авыл да шы Хә бир Йо сы-
пов кы зы Гәүһә рия (мет рикәдә –  Гәү-
һәр җи нан; 1908) белән ни ках ла ша, 
ба ла ла ры Ханә (1939), Фә нил (1943), 
Фән (1946–1968), Фә һим (1949) һәм 
Фәнә (08.07.1953) туа. Хә тим абый –  
Ва тан су гы шы ве те ра ны.

Шу лай итеп, юга ры да нә сел не Та-
быш Аб дул лин ның өчен че улы Ба я зит 
як лап ка ра дык. Та быш ның дүр тен че улы Фәй зул ла га күчә без. Фәй зул ла ул ла-
ры: Си ра җет дин (1795), Хи са мет дин (1796–1852), Гый ма дет дин (1802). Си ра-
җет дин ул ла ры: Гый ла җет дин (1825), Мин һа җет дин (1827). Хи са мет дин ул ла ры: 
Шәй хет дин (1828–25.08.1881), Шәрә фет дин (1832).

Шәй хет дин Хи са мет дин улы ба ла ла ры: Фәр ра хет дин (1858), Шәһәр задә 
(1877). Шәй хет дин кы зы Шәһәр задә (18 яшь) 1895 ел ның 26 гыйн ва рын да Ко-
рыч ның Әхмәтгәрәй Шәй хе лис лам улы (25 яшь, икен че ни ках; ата сы Шәй хел-
ис лам Сәй фул ла улы) белән ни ках ла ша. Кыз ның вә ли вә ки ле бер ту ган ага сы 
Фәр ра хет дин Шәй хет дин улы бу ла.

Фәр ра хет дин Шәй хет дин улы ба ла ла ры: Би би һаҗәр (21.09.1884), Би би-
ка милә (22.03.1889), Гай ни ка мал (16.02.1892–1894), Гай ни ка мал (23.10.1894; 
ана сы Сөб бех җа мал Галлә мет дин кы зы), Хөс ни җа мал (1896–1904), Кә ра-
мет дин (12.03.1897–1897), Хөс би җа мал (07.04.1898), Ор кыя (25.09.1900), 
Миң лезә кия (26.10.1903), Әһ лет дин (1904–1911), Ор кыя (1905), Гый ла-
җет дин (20.04.1908), Сә ла хет дин (09.08.1910), Әгълә (1925). Фәр ра хет дин 
кы зы Би би һаҗәр не (20  яшь; икен че ни ках) 1905 ел ның 2 гыйн ва рын да 
Бө гелмә өя зе Чәкән олы сы Бәйрәкә авы лы ның Гобәй дул ла Су фиәхмәт 
улы на (21 яшь) ки яүгә бирә. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры –  Мөхәммәт-
за һир Мөхәммәт ша кир улы белән Әлмөхәммәт Мөхәммәт ша улы, егет нең 
вә ли вә ки ле җизнә се Га ли мул ла мул ла Га лиул ла улы бу ла. Шул ук ел ның 17 
но яб рендә Фәр ра хет дин та гын бер кы зын ки яүгә бирә –  Би би ка милә (17 
яшь) Яңа Ка тай ның Әхмәт ша Ти мер га ли улы (47 яшь; өчен че ни ках) белән 
ни ках ла ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры нә селдәшлә ре Мөхәммәт за кир 
белән Мөхәммәт за һир Мөхәммәт ша кир ул ла ры бу ла. Фәр ра хет дин нең 1917 

Хәтим белән Гәүһәрия Харисовлар
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ел да 12,75 дисә тинә җи ре, 3 аты, 2 сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла, ай гыр 
печү че бу лып та ныл ган.

Сә ла хет дин Фәр ра хов 1942 ел ның июнь-сен тябрь ай ла рын да «Бай кал» кол-
хо зы рәи се, аңа чак лы бри га дир бу ла. Ул Яңа Ка тай ның Мөхәммәтхә тим Кү че-
мов кы зы Тәр җимә (1915) белән га илә ко ра, ба ла ла ры Рә зинә, Зилә, Вә силә, 
Вә симә (Свер дловс кий да яшиләр), Рәфбә рия (Ур ма най да яши).

Шәрә фет дин Хи са мет дин улы нә се лен Фәт хет дин (1869) дә вам итә. Фәт-
хет дин Шәрә фет дин улын нан Га зизә ба ну (20.07.1908), Фәт хел га ян (03.09.1911; 
ана сы Фәт хи я ба ну Миң легәрәй кы зы) туа. Фәт хет дин Шәрә фет ди нов 1917 
ел да ха ты ны (48 яшь), улы һәм ике кы зы белән яши, 0,06 дисә тинә бәрәң ге 
бак ча сы, 3 са ры гы һәм кәҗә се бу ла.

Фәй зул ла ның төп чек улы Гый ма дет дин (1802–1855) иде. Гый ма дет дин нең 
бе рен че ха ты нын нан ул ла ры: Ка ма лет дин (1827), Ба һаут дин (1831–15.02.1880).

Ка ма лет дин Гый ма дет дин улы ба ла ла ры: Җәлә лет дин (1857), Фәт та хет дин 
(1862), Хөс ни ба нуа (08.11.1885), Хөрмә тул ла (25.12.1888; ана сы Фәр хе ба ну), 
Хәсән җи һан (03.02.1893–1893; ана сы Фәр хе ба ну), Хәсән җа мал (04.04.1902; ана-
сы Фәр хи җа мал Мөхәммә де лис лам кы зы). Ка ма лет дин кы зы Хәсән җа мал (18 
яшь) 1885 ел ның 25 ок тяб рендә Ко рыч ның Габ дел ба ян Габ де лих сан улы (22 яшь; 
ата сы Габ де лих сан Ти мер га ли улы) белән ни ках ла ша. Кыз ның ри за лык ша һит-
ла ры Фәт та хет дин Ка ма лет дин улы белән Фәр ра хет дин Шәй хет дин улы бу ла.

Фәт та хет дин Ка ма лет дин улы ба ла ла ры: Гай ни са фа (1886–1898), Әх сә нет-
дин (01.09.1900), Әх лә мет дин (12.08.1903). Фәт та хет дин кы зы Би бимәд хи я не 
(19 яшь) 1915 ел ның 15 но яб рендә Ты пый ның Сәй фет дин Та җет дин улы на (24 
яшь; ата сы Та җет дин Галлә мет дин улы) ки яүгә бирә. Кыз ның ри за лык ша-
һит ла ры Әхмәтзә ки Әхмә ди ша улы белән Әхмәт за риф Фаз лыәхмәт улы бу ла. 
1917 ел да Фәт та хет дин Ка ма лет ди нов (55 яшь) ха ты ны (49), ике улы һәм кы зы 
белән яши, 2,79 дисә тинә җи ре, 2 аты, сы е ры, са ры гы һәм кәҗә се бу ла.

Ба һаут дин Гый ма дет дин улын нан нә сел не Га ри фул ла (1863) дә вам итә. Га-
ри фул ла Ба һаут дин улы (30 яшь; икен че ни ках) 1893 ел ның 15 гыйн ва рын да 
Ка дер нең Габ дел ка дыйр Габ делбә шир улы ның кы зы Мәу гизә (25 яшь; икен че 
ни ках) белән ни ках ла ша. Ки яү нең вә ли вә ки ле Мөхәммәт ша кир Төхфә тул ла 
улы бу ла. Га ри фул ла ба ла ла ры: Миң лехә кимә (13.11.1893), Фәр визә (30.06.1897).

Нигъмә тул ла Ба я зи тов ның дүр тен че улы Га лиул ла иде. Га лиул ла ба ла ла ры: 
Ну риәхмәт (Нурәхмәт; 1844), Би би та ифә (1857), Га лиәхмәт (1858). Га лиул ла 
кы зы Би би та ифә 1878 ел ның 20 гыйн ва рын да Ко рыч ның Мөхәммәт са фа Сад-
рет дин улы (22 яшь) белән ка вы ша.

Ну риәхмәт Га лиул ла улын нан Нур лы га ян (1870–18.07.1914), Мул лаәхмәт 
(30.04.1880), Шәехәхмәт (26.06.1883–1887), Шәйхәйдәр (25.07.1886–1887), 
Шәехәхмәт (29.01.1889; ана сы Лот фый җи һан Си ра җет дин улы) дөнь я га килә.

Мул лаәхмәт Ну риәхмәт (Нурәхмәт) ба ла ла ры: Са биткә рам (15.10.1909; ана-
сы Миң ле җи һан Яңа Кенәз нең Га ри фул ла кы зы), Сәр ви җи һан (1915–1916, 
кы за мык тан).
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Га лиәхмәт Га лиул ла улы ба ла ла ры: Мөхәммәтнә би (13.06.1886), Әхмәтнә-
би (29.07.1889), Би би та ифә (17.03.1892), Ба тыр ша (16.04.1894; ана сы Би би-
ка мал Ку ян ның Нигъмә тул ла кы зы), Ис лам га ли (1897–1911), Би би фа тый ма 
(13.05.1899), Шәех га ли (03.08.1905), Ху җа га ли (03.03.1908; ана сы Би би ка мал), 
Миң ле ка мал (07.05.1911). Га лиәхмәт кы зы Би би та ифә (19 яшь) 1910 ел да Ис ке 
Ку ян ның Мөхәммәт за кир Мул ла га ли улы (25 яшь) белән ни ках ла ша.

Та быш карт ның ке че ул ла рын нан бер се Габ дел ла тыйф иде. Габ дел ла тыйф 
ул ла ры: Шатбә һар (1814–16.12.1881), Шәяхмәт (1820). Шатбә һар ул ла ры: 
Шәрә фет дин (1845), Галлә мет дин (1860), Хәсән (1864–02.01.1892), Бәд рет дин 
(1867), Има мет дин (10.02.1880–1887).

1860 елгы документ фрагментында Шатбәһар Габделлатыйпов тамгасы

Шатбә һар –  сирәк кул ла ны лу чы исем, күп ме авыл-нә сел та рих ла рын өйрә-
неп, бер дә оч ра га ны юк иде, хәт та шун дый ва ри ант та «Та тар исемнә ре» ке бек 
ки тап лар да да теркәлмәгән. Исем нең «шат» дигән өле ше бо лай да аң ла шы ла, 
ә менә «бә һар» фар сы сү зе бу ла рак, «яз, яз кө не» дигән мәгънә не аң ла та икән. 
Шатбә һар ата-ана сын шат лан ды рып дөнь я га яз кө не килгән, дип әйтә ке бек 
бу исем.

Шәрә фет дин Шатбә һар улы ба ла ла ры: Би бихә дичә (22.11.1881), Миң ле-
би биәс ма (05.12.1884), Миң леәкрәм (02.09.1888; ана сы Фә ри ха), Ша кир җан 
(16.04.1894; ана сы Фә ри ха Ка тай ның Га ри фул ла кы зы), Би би ра зыя (01.05.1897), 
Би бисә рия (09.01.1901; ана сы Кә римә Га ри фул ла кы зы). Шәрә фет дин кы зы 
Би бихә дичә (19 яшь) 1900 ел ның но яб рендә авыл да шы Га ри фул ла Шәрә фул-
ла улы (25 яшь) белән ни ках ла ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Галлә мет дин 
Шатбә һар улы белән Фәт хе лис лам Шәрә фет дин улы бу ла. Шәрә фет дин нең 
икен че кы зы Сә рия (16 яшь) 1917 ел ның 11 гыйн ва рын да Яңа Ко рыч ның Шәй-
хул ла Хөс нул ла улы (28 яшь, икен че ни ках; ата сы Хөс нул ла Мох та рул ла улы) 
белән ка вы ша. Шул ук кы зы (икен че ни ках) 1917 ел ның 8 ию нендә шул авыл-
ның Гый ла җет дин Тә хаут дин улы (26 яшь; ата сы Тә хаут дин Җа ма лет дин улы) 
белән ни ках ла ша. Шәрә фет дин Шатбә һа ров (77 яшь) 1917 ел да ха ты ны (56) 
белән генә яши, 1,39 дисә тинә җи ре, 3 са ры гы бу ла, ча ба та үрү белән кә сеп 
итә. Ша кир җан Шәрә фет дин улы Нә гыймә Әбүбә кер кы зы белән ни ках ла ша, 
ул ла ры Әмир җан (21.12.1925) туа.

Шатбә һар ның икен че улы Галлә мет диннән дә нә сел дә вам итә. Сол дат 
Галлә мет дин Шатбә һар улы (26 яшь) 1886 ел ның 16 ок тяб рендә авыл да шы 
Мәрхәбә Иб ра һим кы зы (18 яшь; вә ки ле Сад релшә ри га Иб ра һим улы) белән 
ни ках ла ша. Галлә мет дин ба ла ла ры: Гый ма дет дин (07.08.1887; ана сы Мәрхәбә), 
Миң ле габ делхә ким (03.06.1890), Мәр зия (23.10.1893; ана сы Мәр губә Ко рыч-
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ның Фәх рет дин кы зы), Габ дел га лим (14.03.1897), Би би гайшә (28.10.1904), 
Мә динә (20.02.1908). Галлә мет дин кы зы Мәр зия 1911 ел ның 4 ию нендә Кил-
ка быз ның Мөхәммәт ха рис Мөхәммәт за риф улы (25 яшь) белән ни ках ла ша. 
Галлә мет дин нең ике улын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, бер се һә лак 
бу ла.

 Шатбә һар нең өчен че улы Хәсән (1864–02.01.1892; ютәл зәхмә теннән ва-
фат) иде. Хәсән Шатбә һар улы ба ла ла ры: Җәм гыйт дин (23.09.1883), Би би фа-
кия (01.09.1886), Би би һи дая (19.09.1889; ана сы Миң ле ба нуа Га лиул ла кы зы), 
Га лиул ла. Хәсән кы зы Фа кия (18 яшь) 1905 ел ның 22 де каб рендә Ко рыч ның 
Мөхәммәт га риф Мөхәммәт за риф улы (21 яшь) белән ни ках ла ша. Кыз та ра-
фын нан ри за лык ша һит ла ры –  Галлә мет дин Шатбә һар улы белән Фәт хет дин 
Шәрә фет дин улы, егет нең вә ли вә ки ле –  карт әткә се Мөхәммәт са дыйк Та-
җет дин улы, ри за лык ша һит ла ры Ярул ла Мөхәммәт са дыйк улы белән Нур лы-
га ян Әхмәт җан улы бу ла. Хәсән нең икен че кы зы Һи дая (19 яшь) 1909 ел ның 
13 мар тын да Тук та гол ның Миң леәхмәт Габ дел галләм улы (25 яшь; ата сы Габ-
дел галләм Габ дел ба сыйр улы) белән ка вы ша.

Җәм гыйт дин Хәсән улы ба ла ла ры: Җә мигъ нур (04.12.1909; ана сы Хәс би-
җа мал Әхмәт җан кы зы), Каз хи нур (1913–1996), Шәй хе нур (18.07.1915; ана сы 
Хәс би ни са Әхмәт җан кы зы), Мөсәвәрә (1923), Әминә (1930) һәм Шәй хи мам 
(Шай ман; 1932). Ки та бым да кай бер ка тай лы лар ның мет рикәдә теркәлмәүлә ре 
ту рын да әйткә лим, шун дый лар ның бер се –  Каз хи нур. Каз хи нур кы зы Рә зинә 
әйт үенчә, әти се 1913 ел да ту ган, әбилә рен Хөб бе ни са дип әйткәннәр (димәк, 
мул ла Җәм гый тдин нең ха ты ны исе мен дә дө рес яз ма ган). Хөб бе ни са Яңа Ко-
рыч та ту ып үскән. Каз хи нур белән Мәр зия Әкрә мет дин кы зы (Яма ды баш 
авы лын нан) ба ла ла ры: Мәгъ зи нур (1940–2007), Ха җи нур (1953–2013), Ра би-
га (1947), Рәм зия (1950), Рә зинә (1957). Каз хи нур –  Ва тан су гы шы ве те ра ны, 
«Я по ни я не җиңгән өчен» ме да ле белән бүләкләнгән. Шәй хе нур Хәсә нов –  Ва-
тан су гы шы ве те ра ны (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән), 
су гыш тан кон ту зия белән кайт кан, Вол гог рад өлкә се нең Са рай по се ло гын да 
го мер иткән. Мөсәвәрә Ок тябрьс кий да яшәгән, ба ла ла ры Ти мер җан (1955), 
Фә нис (1958). Әминә Яңа Ка тай ның Мөтәвә кил Ка ша пов ка ки яүгә чы га. 
Шай ман Яңа Ка тай ның Әхмәтнә гыйм Ярул лин кы зы Сә гадәт белән га илә 
ко ра, ба ла ла ры Га лия (1957), Са ла ват (1959), Га лимә (1961), Ри шат (1967), Ри-
нат (1973) туа.

Җә мигъ нур Яңа Ка тай ның Габд рах ман Габ дерә хи мов кы зы Рәйфә (1912) 
белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Фә нил (1937) белән Рә мил (1939; ха ты ны Ра лия 
Га фи ят кы зы) Хәсә нов лар туа. Җә мигъ нур Хәсә нов трак тор да эш ли, 27 ав густ-
та су гыш ка китә, 1943 ел да һә лак бу ла (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да 
теркәлмәгән).

Рә мил Хәсә нов –  Ка тай мәктә бе һәм авы лы та ри хын да як ты эз кал дыр ган 
шә хесләр нең бер се. Аның ту рын да пе да го гик хезмәт ве те ра ны Ай рат Әхмә тов 
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ра йон гә зи тендә «У ку чы лар хә те рендә» (2010 ел, 14 ок тябрь) яз ма сын бас тыр-
ды, түбәндә аны бе раз кыс кар тып бирә без.

«Ка тай ур та мәктә бе тын лы ор кест ры ның элек ке җитәк че се Рә мил Җә-
мигъ ну ро вич Хәсә нов ка ок тябрь ба шын да 71 яшь тул ган бу лыр иде. Ях шы 
кү ңел ле, үз һөнә ренә чик сез би релгән му зы ка укы ту чы сы ның бу тор мыш тан 
кит үенә ыша на сы да кил ми.

Ра йон да бе рен че тын лы ор кестр мәктә бен ул оеш тыр ды. Без нең, 5–7 сый-
ныф уку чы ла ры ның, түгәрәккә бе рен че баш лап йөрү челәр нең 1966 ел да кеч-
кенә кы сан бүлмәдә мо ңар чы безгә та ныш бул ма ган ба кыр һәм кө меш тор ба-
лар ның яң гы равык лы та выш ла рын ишет үе без не бик ях шы хә тер лим. Тын лы 
ор кестр лар курс ла рын яңа тә мам лап кайт кан Рә мил абый алар ның та выш ла-
рын сы нап ка рый.

Яңа уку елы баш ла ну белән без нең ба ла лар ку лын да да тын лы ор кестр уен 
ко рал ла ры җан ла на баш ла ды. Кыс ка гы на ва кыт эчендә ос та зы быз җитәк че-
ле гендә без ор кестр ның көч ле уй на вы на, төр ле уен ко рал ла ры ның гар мо ни я ле 
яң гы ра вы на ирешә ал дык.

Тын лы ор кестр му зы ка сы на ба ла лар ны өйрәтүгә 30 ел га якын го ме рен ба-
гыш лап, яр ты ел эчендә аның кат лау лы ор кестр әсәрлә рен баш ка рыр га өйрәтә 
алу ы на әле бул са гаҗәпләнәм. Чай ковс кий ның «Кеч кенә ак кош лар бию е», 
Шә ри пов ның «Баш корт мар шы», Агап кин ның «С ла вян ка ның хуш ла шу ы» 

Рәмил Хәсәнов пионерларга яңа җыр өйрәтә
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һәм мәктәп ор кест ры баш кар ган баш ка әсәрләр не авыл хал кы хәй ран ка лып 
тың лый иде.

Шу шы кол лек тив тан күп кенә үзешчән һәм һөнә ри му зы кант лар чык ты лар. 
[…] Мәктәп не тә мам лау чы лар ның кү бе се хәр би ор кестр лар да му зы кант лар 
бу лып хезмәт ит теләр […].

Түгәрәккә йөрү челәр Баш кортс тан ра йон на ры буй лап йөр деләр, Урал ар-
ты на да бар ды лар. Үзешчән сән гать смотр ла рын да, күп сан лы кон курс лар да 
кат наш ты лар, приз лы урын нар ал ды лар. Алар ның һәммә се хөрмәт ле ос та зы-
быз ның ар мас-тал мас хезмәт нә тиҗә се бул ды.

Рә мил абый йом шак кү ңел ле һәм бер үк ва кыт та таләпчән бул ды, ул ба-
ла лар ны ярат ты, ә без аны сай ла ган һөнә ренә туг ры лы гы өчен ярат тык һәм 
хөрмәт ит тек.

Тор мыш иптә ше Ра лия Га фи я тов на белән бә хет ле га илә тор мы шы ки чер-
деләр, бик ях шы ике ул үс тер деләр, алар га юга ры бе лем бир деләр. Рә мил абый-
ның әни се Рәйфә апа да хәстәр лек ле улы һәм ки ле не ка на ты ас тын да 35 ел 
яшә де.

Бү ген ге мәктәп уку чы ла ры на тор мыш юл ла рын да олы йөрәк ле, та лант лы 
ке шеләр оч ра сын иде, дип те ли се килә. Укы ту чы Р. Җ. Хәсә нов ның об ра зы 
уку чы ла ры ның рәхмәт ле кү ңе лендә сак ла на чак».

Нә селдә шем Ай рат Әхмә тов яз ма сын хуп лап, аңа ку шы лып әйтә се килә: 
Ка тай мәктә бе Рә мил Хәсә нов ке бек үз тор мы шын мәктә бенә һәм авы лы на 
ба гыш ла ган шә хесләр не искә алып, төр ле ча ра лар уз дыр сын иде. Му зе е быз 
бул са, шун да уз ды рыр га бу лыр иде. За ма нын да биш мә че те, хә зер исә ике мә-
че те һәм ки та бы бул ган Ка тай да күп экс по нат лар туп лан ган, үткән тор мыш-
ны як тырт кан, шә хеслә ре без ту рын да истә лекләр, фо торә семнәр туп лан ган 
му зей юк. Бо лар –  со вет чо рын нан ук Ка тай мәктә бе ди рек тор ла ры ның, авыл 
ха ки ми я те нең бу мәсьәләгә би та раф лы гын нан, киләчәк не уй ла мый ча, бү ген-
ге көн белән генә яшә веннән килә. Му зей мәсьәлә сендә кай бер авыл лар дан 
үрнәк алыр га кирәк, Мос та фа да аның өчен ае рым би на би релгән, бө тен шарт-
лар ту ды рыл ган. Ка тай ның ан дый мөм кин че леклә ре юк дип әй теп бул мый, 
бө те не се җитәк челәргә бәй ле, ту ган авы лын яра тып, аның үткә нен му зей да 
ча гыл ды ру-як тыр ту ту рын да уй лап, бү ген ге сен генә тү гел, киләчә ген дә кай-
гыр тып яшә сеннәр иде.

Рә мил Хәсә нов ке бек зур шә хес не биргән Шатбә һар улы Хәсән ту рын да 
сү зе без не дә вам итә без. Хәсән нең төп чек улы Га лиул ла бу лып, аның Зә кия 
Фәр ра хет дин кы зы белән ни ка хын нан Әһ лет дин (26.04.1924) туа.

Шатбә һар ның дүр тен че улы Бәд рет диннән дә нә сел дә вам итә. Бәд рет дин 
Шатбә һар улы (25 яшь; икен че ни ках) 1892 ел ның 11 ма ен да Ко рыч ның Миң-
ле ба ну (25 яшь, икен че ни ках; ата сы Га лиул ла Габ дул ла улы) белән га илә ко ра, 
ба ла ла ры Тал бет дин (08.11.1892–1893), Әхи я рет дин (27.12.1893), Мөхәммәт дин 
(1896–1897), Гый ни я тул ла (20.07.1898) дөнь я га килә. Гый ни я тул ла дан нә сел не 
Ва тан су гы шы ве те ран на ры Тә кы йул ла (1923–1999) һәм Зә киул ла (12.12.1925; 
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ана сы Сә рия Габ дел ва хит кы зы) Бәд-
рет ди нов лар, алар ның ба ла ла ры һәм 
онык ла ры дә вам итә.

Юга ры да Габ дел ла тыйф Та быш 
улы ның бе рен че ва ри сы Шатбә һар-
дан киткән тар мак лар ка рал ды. Габ-
дел ла тыйф ның икен че улы Шәяхмәт 
(1820–12.10.1874) иде. Шәяхмәт ба ла ла-
ры: Әһ лиул ла (1849), Шәй хул ла (1854–
19.07.1905), Әһә дул ла, Фаз лыәхмәт, 
Фәр хи җи һан (1863), Фә хер җи һан 
(1868–1890). Шәяхмәт кы зы Фәр хи җи-
һан (18 яшь) 1881 ел ның 7 де каб рендә 
Ко рыч ның Та җет дин Җа ма лет дин улы 
(25 яшь) белән ни ках ла ша.

Әһ лиул ла Шәяхмәт улы ба ла ла ры: Га би дул ла (20.01.1876; ана сы Гыйль ми-
са фа), Хә ми дул ла (08.08.1887–1892), Миң ле җи һан (23.12.1894; ана сы Гыйль-
ми са фа Вә ли ша кы зы).

Шәй хул ла Шәяхмәт улы ба ла ла ры: Та ифә (1882–1899, ютәл авы ру ын нан), 
Хөс ни җи һан (28.03.1895–1899, чәчәктән; ана сы Хөс ни җа мал), Миң лехә ми-
дул ла (1896–1898; эч авы ру ын нан ва фат), Га ри фул ла (22.08.1897–1898, чәчәк-
тән; ана сы Миң ле җа мал Тал бет дин кы зы), Миң лехә ми дул ла (12.10.1897; ана сы 
Гыйль ми җи һан Мөхәммәт җан кы зы).

Әһә дул ла Шәяхмәт улы ба ла ла ры: Вә лиул ла (02.11.1883), Би би фа кия 
(29.07.1911; ана сы Мәр зия Та җет дин кы зы). Аның ту га ны Фаз лыәхмәт Шәях-
мәт улын нан Шәм се ка мал (26.04.1889; ана сы Ма һи ка мал Һи ди я тул ла кы зы) 
бил ге ле.

Та быш ның ерак нә селдә ше –  Бик таш. Нә сел нең бу тар ма гы ба шын да Хө-
с әен Ай ту ков то ра. Аңа 1762 ел да 67 яшь, 18 яшь лек улы Бик бу лат (күп че лек 
чы га нак лар да исе ме Бай бу лат) бу ла.

Шул ук 1762 ел гы до ку мент та 35 яшь лек Ак бай Ян бу ла тов та теркәлгән. 
1811 ел гы чы га нак та фа ми ли я се Бай бу ла тов, 1809 ел да мәрхүм дип күрсә телә.

Шул соң гы чы га нак та Ак бай, ни сәбәп ле дер, Хөс әен Ай ту ков нә се лен дә-
вам иткән Бик таш Бай бу ла тов ның абый сы дип би релә. Ул аның абый сы бу ла 
ал мый, ә менә нә селдә ше бу луы их ти мал.

Хөс әен Ай ту ков ның оны гы Бик таш Бай бу ла тов тан нә сел үр чи, тар мак ла на, 
Ис ке Ка тай да дистәгә якын ху җа лык лар белән бәй ле. Шу ңа нә сел нең Бик таш 
тар ма гы дип бил геләп үтә без.

Бик таш –  бо рын гы төр ки-та тар, ир ба ла таш ши кел ле нык бул сын, дигән 
теләктән чы гып ку шыл ган исем. Исе ме җи се менә ту ры килә: Бик таш Бай бу-
ла тов нык бу лып, исән-сау үсеп, нә сел не дә вам итәр лек ва рис кал ды ра.

Ватан сугышы ветераннары Зәкиулла Бәд-
рет динов (сулда) белән почтальон Әсла хет-
дин Шәрәфетдинов
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Бик таш ту рын да бе рен че мәгълү мат 1795 ел гы до ку мент та би релә. Аңа бу 
ва кыт та 25 яшь, ха ты ны Әмәкәй нең Бә ди гыл җа мал Арс лан кы зы, улы Шәм-
сет дин (3 яшь) бу ла.

Шәм сет дин яшь ли ва фат бу ла, 1811 ел да Бик таш га илә сендә ир ба ла лар-
дан Шәй хет дин (1800; бе рен че ха тын нан), Риз ван (1802), Мө хет дин (1810–
11.07.1875; икен че ха тын нан) күрсә телә. Бик таш ның икен че улы Риз ван да кыс-
ка го мер ле (1820 ел да 17 яшьтә ва фат) бу ла, 1834 ел да нә сел не Шәй хет дин белән 
Мө хет диннән баш ка, ке че улы Мөхәммәт га лим (2 яшь; баш ка чы га нак та исе ме 
Мөхәммәт га таул ла) һәм оны гы Мөхәммәт ла тыйф (1 яшь; Шәй хет дин нең улы) 
дә вам итә. Бик таш га илә сендә иң соң гы ир ба ла бу лып Мөхәммәтшәй хул ла 
дөнь я га килә, әм ма 1851 ел да 16 яшь көе ба кый лык ка күчә.

Ничә ир ба ла дан ба ры Мө хет дин озын го мер ле бу лып, нә сел не ишәй-
тә. Мө хет дин Бик та шев ба ла ла ры (бе рен че ха тын нан): Иб ра һим (1835–
02.08.1886), Бикмөхәммәт (1843–1852), Әдһәм (1845–16.12.1915), Би би са ра 
(1853), Мөхәммә ди (1855), Мор та за (1859). Мө хет дин кы зы Би би са ра (22 яшь; 
икен че ни ках) 1875 ел ның 15 фев ра лендә Минзәлә өя зе Мәс гут авы лы ның 
Мөхәммәтшә риф Мәс гут улы (35 яшь; икен че ни ках) белән га илә ко ра.

Мө хет дин Бик та шев «Үткәннә рен бел Ка тай ның» ки та бын да телгә алын ды, 
аның 1842 ел да авыл да шы-ерак нә сел дә ше Мох та рул ла Нигъ мә тул лин белән 
бер гә Ка зы яр ел га сын да те гермән төз үе ха кын да әйткән идек. Бу хак та сөйләү-
че до ку мент та Ка зы яр «Кы зылъ яр» дип языл ган. Шун нан чы гып, ата ма бар-
лык ка килү кай чан дыр мул су лы ел га ның кы зыл яр ла ры белән бәй ле дип фа раз 
кы ла ала быз. Бу юл лар ны яз ган да кош лар тишкәләп бе тергән, оя яса ган би ек 
кы зыл яр буе ас тын да ба ла чак та кар мак то тып ба лык тот кан нар искә төшә. 

Мө хет дин нең ба ла ла ры на күчкән че, аның эне се Мөхәммәт га таул ла Бик-
та шев ту рын да әй теп үтик. Ул указ лы мул ла бу ла, 1881 ел ның 25 но яб рендә 

кы зы За кирә не (20 яшь) 
Ко рыч авы лы ның Мин-
һа җет дин Әсә дул ла мул ла 
улы на (25  яшь; Әсә дул-
ла Габ дул ла улы) ки яүгә 
бирә. Ко рыч ның шул ук 
нә се лендә та гын бер кы-
зы бә хе тен та ба –  Шә фи-
га (20 яшь) 1884 ел ның 28 
гыйн ва рын да Зы ят дин 
Әсә дул ла улы (25 яшь; 
ата сы Әсә дул ла Габ дул ла 
улы) белән ни ках ла ша. 
Ур тан чы кы зы Би бихә-
нифә (18 яшь) 1885 ел ның 
11 ок тяб рендә Кил ка быз-Казыяр «Кызылъяр» дип язылган документ фрагменты
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ның Си ра җет дин Ра җет дин улы (22 яшь) белән ка вы ша. Ке че кы зы Га кифә 
(18 яшь) 1895 ел ның 26 гыйн ва рын да Кил ка быз ның Мөхәммәт са дыйк Гос ман 
улы (25 яшь; ата сы Гос ман Га дел ша улы) белән ни ках ла ша. Мөхәммәт га таул ла 
1912 ел ның 25 ап ре лендә ва фат бу ла, нә се лен улы Мөхәммәт ха физ (1867) дә-
вам итә. Мөхәммәт ха физ Га таул ла улы ба ла ла ры: Гый ма де лис лам (12.05.1900–
1900), Гәүһәр җи нан (15.07.1901; ана сы Фәр визә Ха җиәхмәт кы зы), Би биә минә 
(25.01.1904–1912), Гәүһәр җи нан (29.01.1907), Тәл хия (12.03.1910–1912), Миң-
ле га ли (1923–1924; ана сы Хә мидә).

Ал да рак Мө хет дин га илә сендә ир ба ла лар дан бе рен че се итеп Иб ра һим ны 
күрсәт тек. Иб ра һим Мө хет дин улы ба ла ла ры: Исмә гыйль (1863), Би бимәрхәбә 
(1864–1889), Сад релшә ри га (1865), Шәм се җи һан (1869), Зин нур (1878), Има-
мет дин, Мөнәвәрә (1881). Иб ра һим кы зы Шәм се җи һан (18 яшь) 1888 ел ның 
11 гыйн ва рын да Ку ян ның Сәүбән Габ дел сат тар улы (25 яшь; икен че ни ках) 
белән ка вы ша. Икен че кы зы Мөнәвәрә (20 яшь) 1901 ел да Яңа Ка тай ке ше се 
Шәй сол тан Дәүләтгәрәй 
улы (24 яшь) белән ни-
ках ла ша. Кыз ның вә ли 
вә ки ле –  бер ту ган ага сы 
Сад релшә ри га Иб ра һим 
улы, ри за лык ша һит ла-
ры нә селдәшлә ре Мор-
та за Мө хет дин улы белән 
Зин нур Иб ра һим улы бу-
ла.

Икен че мәхәлләдә Ис-
мә гыйль Иб ра һим улы 
белән Би би фа изә Әх-
мәт ша кы зы (Ко рыч авы-
лын нан) га илә сендә Ис лам га ли (13.10.1893–1894), Миң леәгъләм (20.09.1898), 
Ән га мет дин (1899; мет рикәдә юк), Миң лемәвә зинә (18.09.1904), Хәт мул ла 
(18.11.1907), Би би са җидә (26.11.1910), Рәхмә тул ла (06.02.1914) дөнь я га килә. 
Исмә гыйль Иб ра һи мов ның бер улын (18 яшь) Бе рен че бө тендөнья су гы шы на 
ала лар, 1917 ел да ха ты ны (45 яшь), кал ган дүрт улы һәм өч кы зы белән яши, 
4,25 дисә тинә җи ре, аты, сы е ры, бо за вы һәм 2 са ры гы бу ла.

Икен че мәхәлләдә Әгъләм Исмә гыйль улы белән Са ния Хәй рел за ман кы зы 
га илә сендә Ка мил (02.09.1924; ана сы Са ния Хәер за ман кы зы) туа, алар ның 
баш ка ба ла ла ры да бу ла.

Ән га мет дин Исмә гыйль улы (26 яшь) 1925 ел ның 12 фев ра лендә Яңа Ка-
тай ның икен че мәхәллә сендә Йөз ле бикә Има мет дин кы зы Аза ма то ва (20 яшь) 
белән ни ках ла ша. Ки яү нең вә ки ле ага сы Әгълә мет дин Исмә гыйль улы бу ла. 
Ән га мет дин Исмә гый лев –  су гыш ве те ра ны, су гыш ка киткәндә га илә сендә ха-
ты ны Йөз ле бикә (1903), ул ла ры Зи фир (1928), Фән (1934), кы зы Әнисә (1937) 

Зиннур Ибраһим улы нәсел тамгасы «Ш» хәрефенә 
охшатып салган. 1901 ел
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бу ла. Су гыш чо ры на ка ра ган до ку мент лар да 1901 ел да ту ган дип әй телә, әм ма 
ул 1899 ел да дөнь я га килгән.

Хәт мул ла Иб ра һи мов 1941 ел да су гыш ка китә, шул ук ел да хәбәр сез юга-
ла (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән). Су гыш ал дын нан 
Хәт мул ла белән Мө нирә га илә сендә кыз ла ры Гөл сай ра (1938) белән Фа ягөл 
(1941), ана сы Фа изә бу ла.

Иб ра һим ның икен че улы Сад релшә ри га га күчә без. Сад релшә ри га Иб ра-
һим улы (25 яшь) 1890 ел ның 18 ок тяб рендә авыл да шы Би би ка фия (18 яшь; 
ата сы Рах ман кол Ях шы гол улы) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Би бикә шифә 
(10.02.1893–1893), Шә ри фул ла (12.08.1894–1940), Шәр хе мул ла (15.01.1899–
1900), Га ри фул ла (01.12.1901), Шәр хе мул ла (22.07.1904–1904), Гый ни я тул ла 
(16.11.1905), Ки фая (27.01.1908), Нигъмә тул ла (02.10.1911) дөнь я га килә. Шә ри га 
Иб ра һи мов ның олы улын (22 яшь) Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 
ел да ха ты ны (45 яшь), ке че улы (12) һәм кы зы белән яши, 9,63 дисә тинә җи ре, 
2 аты, 4 сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла.

Шә ри фул ла Сад релшә ри га улы Үрмәт нең Җәннә теләс ма Сәетгәрәй кы зы 
(1903) белән га илә ко ра, ба ла ла ры Гыйль мул ла (25.11.1924; яшь ли мәрхүм), 
Са ния (09.01.1930–2008), Әүхәт (1933–1985) һәм Әсхәт (1935–2006; Неф те кам-
ский да яшәгән) Ша ри гин нар туа. Су гыш ал дын нан ире Шә ри фул ла мәрхүм 
бул гач, Җәннә теләс ма үзбәк Каләмдәр Сәп әев не (1905) йорт ка кертә (Кән-
зел Кү че мов димләп), кыз ла ры Сай ка (01.06.1943) туа. 1943 ел ның 18 мар ты на 
ка ра ган хәр би до ку мент та Каләмдәр ВКП(б)га кан ди дат, Тө рекмәнс тан ның 
Та шауз шәһә рендә ту ып үскән, һөнә ре «пу те вой об ход чик» дип языл ган, ул 
шул ел ның язын да су гыш ка киткән һәм 1944 ел ның кө зендә хәбәр сез югал ган. 
Бу мәгълү мат ның бер өле шен авыл со ве ты кенәгә сеннән ал ган идем, Эль ми-
ра Әлфәт кы зы Йо сы по ва (Әнвә рет дин Са я пов ның оны гы) Сай ка Каләмдәр 

кы зы Исмә гый ле ва ның те ле фон но-
ме рын би реп, аның белән сөйләшкәч 
ту лы лан дыр дым.

Шә ри фул ла кы зы Са ния Яңа Ка-
тай ның Әнвә рет дин Са я пов белән 
ни ках ла ша. Әүхәт белән Дәнә (Ку ян-
ны кы) ба ла ла ры: Ри нат (1960), Зи ла ра 
(1962), Ра дик (1965). Сай ка апа Бо рай-
ның Сә гыйт җан Ахун җан улы Исмә-
гый лев белән га илә ко ра, ба ла ла ры 
Гүзәл (17.12.1968), Ирек (17.08.1971) туа. 
1974–1980 ел лар да читтән то рып Ка зан 
ве те ри на рия инс ти ту тын тә мам лый. 

Ту ган авы лын, авыл даш ла рын са гы нып яши.
Шә ри фул ла ның эне се Гый ни я тул ла Ша ри гин –  су гыш ка Үзбәкс тан ның 

Хо резм өлкә сеннән 1942 ел ның сен тяб рендә китә, «Су гыш чан хезмәтлә ре 

Җәннәтеләсма кызы Сайка белән
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өчен» (15.06.1944) ме да ле белән бүләкләнә, 1944 ел ның 18 ию лендә һә лак бу ла 
(исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән), ха ты ны Са имә (1905), 
ба ла ла ры Рәис (1931; При ю то во да яшәгән), Фәнә (1936; На ман ган да яшәп, 
Ку мер тау да төпләнәләр) һәм Фә ридә (1940) ка ла.

Иб ра һим ның өчен че улы Зин нур дан да нә сел дә вам итә. Бе рен че ха ты ны 
Зәйнәп Иб ра һим кы зы бу ла, ан нан Ну рет дин (05.01.1897–1897, эч авы ру-
ын нан ва фат), Би би ка мал (25.07.1898), Шәм се җа мал (08.07.1901–1909, эч 
авы ру ын нан) дөнь я га килә. Икен че ха ты ны Һи дая Мос та фа кы зы (1880), 
ба ла ла ры Кәрә мет дин (1908; авыл со ве ты кенәгә сендә күрсә телә), Мәрхә-
мет дин (09.02.1909), Го са мет дин (09.03.1912–1912), Мәгъдә ния (13.09.1913), 
Миң ле на җия (22.10.1916), Мөхәссәнә (1922–1924) һәм Әһ лет дин (02.10.1925) 
бу ла. Әһ лет дингә 1942 ел ның 4 ав гус тын да ча кы ру кә га зе килә, Бе ло рус сия -
нең Ви тебск өлкә се Ма ка ро во авы лы янын да гы су гыш лар да 1944 ел ның 7 
фев ра лендә һә лак бу ла (1944 ел ның гыйн ва рын да хәбәр сез юга ла, дип әй-
телгән чы га нак та бар). Бер чы га нак та Әһ лет дин нең ту ган уры ны хәт та Смо-
ленск өлкә се дип, икен че сендә Баш кортс тан да ту ган, Смо ленск өлкә сеннән 
су гыш ка киткән дип әй телә. Димәк, Әһ лет дин нең яз мы шы күп ме дер ва кыт 
шул як лар белән дә бәй ле бул ган (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да 
теркәлмәгән).

Зин нур ның улы Мәрхә мет дин Зин ну ров су гыш та һә лак бу ла, икен че се 
(Кәрә мет дин) су кыр иде, дип әйткән иде Хә мит абый Ма ли ков. Шул Кәрә мет-
дин бул са кирәк, су гыш ал ды исем ле гендә Кә рим (1908) дип теркәлгән, үзен 
мет рикәдән тап ма дык. Бу нә сел ке шелә ре нең күп че ле ге ке бек, Зин нур ның да 
исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән.

Сулдан уңга: Лиза, Сайка, Клара апалар
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Иб ра һим ның дүр тен че улы Има мет диннән икен че мәхәлләдә Мәрхә мет-
дин (26.03.1904), Миң лебә һия (08.05.1906), Миң ле га ли (11.03.1909), На җия 
(04.10.1911; ана сы Би би ба ния Вә лиәхмәт кы зы) ту ган.

Шу лай итеп, Мө хет дин Бик та шев ның бе рен че улы Иб ра һим нан шак тый 
нә сел ка ла. Мө хет дин нең икен че улы Әдһәмнән (мон дый исем ле ке ше Ка тай 
та ри хын да бер ул гы на бу ла) дә нә сел тар мак ла нып китә.

Әдһәм Мө хет дин улы ба ла ла ры: Заһ рет дин (1868), Аф за лет дин (1874–
25.09.1909), Хәй рет дин (16.07.1875; ана сы Би би са би ра), Би би га лимә 
(15.10.1878), Хөҗҗә те лис лам (15.12.1881), Би бимөкәррәмә (01.10.1884–1889) 
һәм баш ка лар. Әдһәм кы зы Би би га лимә 1899 ел да Яңа Ку ян ның (Ка мыш лы-
та мак ның) Гыйз зет дин Габ дул лин улы Әлмөхәммәткә (23 яшь) ки яүгә чы га. 
Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Сад релшә ри га Иб ра һим улы белән Хәй рет дин 
Әдһәм улы бу ла. Әдһәм (50 яшь; өчен че ни ках) 1895 ел ның 23 сен тяб рендә 
авыл да шы Ка ма лет дин Габ дел на сыйр улы ның кы зы Җи һан ба ну ны (40 яшь; 
дүр тен че ни ках) ха тын лык ка ала.

Заһ рет дин Әдһәм улы ба ла ла ры: Мир га бит җан (14.10.1897; ана сы Би би фа-
кия Әбүнә гыйм кы зы), Мәзхөррәфә (16.06.1900), Би бихә тимә (29.06.1903), 
Би би мо сал лия (12.03.1906), Әнүзә (03.05.1909), Са бир җан (18.07.1910), Га зиз-
җан (03.07.1914), Га лим җан (05.03.1917), Мөҗә һидә (1921–1924). Ту ган на ры 
ара сын да Заһ рет дин Әдһә мов иң хәл ле се са на ла, 1917 ел да аның 8,62 дисә тинә 
җи ре, 2 аты, 2 сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла, хезмәт че ял ла ган. Улы Са бир-
җан Заһ рет ди нов (1910) су гыш та һә лак бу ла (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте-
ла сын да теркәлмәгән).

Аф за лет дин Әдһәм улы ба ла ла ры: Әхмә дул ла (20.03.1901; ана сы Гыйль ми-
җи һан Төхфә тул ла кы зы), На сыйх (1903–1905), Хә дичә (20.12.1905). Әхмә дул ла 
Аф за лет ди нов (15 яшь) 1917 ел да ана сы (40) һәм сең ле се белән яши, ху җа лы-
гын да 1,05 дисә тинә җи ре, аты, сы е ры һәм кәҗә се бу ла.

Хәй рет дин Әдһәм улы ба ла ла ры: Мин һа җет дин (20.07.1909–1910), Шәй хет-
дин (03.02.1912; ана сы Мә ликә Якуп кы зы), Мәрь ям (30.03.1915; ана сы Мә ликә 
Ид рис кы зы), Гый ла җет дин (15.12.1917). Хәй рет дин Әдһә мов 1917 ел да ха ты ны 
(30 яшь), ике улы һәм кы зы белән яши, 1,24 дисә тинә җи ре һәм 2 кәҗә се бу ла.

Хөҗҗә те лис лам Әдһә мов Бе рен че бө тендөнья су гы шын да 32 Се бер ук чы 
пол кын да хезмәт итә, 1915 ел ның 4 фев ра лендә яра ла на. Хөҗҗәт (Хөҗҗә те лис-
лам ны шу лай кыс кар тып әйтәләр) Әдһә мов ның Ва тан су гы шы баш лан ган да 
га илә сендә ха ты ны Сә хип ба ну (1884), ул ла ры Зиннәт (мул ла куш кан исе ме 
Зиннә те лис лам; 17.12.1912; ху җа лы гы ае рым), Ис лам (мул ла куш кан исе ме Гый-
ма де лис лам; 1923), кыз ла ры Га ния (1920), Мәрь ям (1934; читкә чы гып китә) 
һәм Гөлҗәннәт (1937) бу ла. Зиннәт Хөҗҗәт улы Әдһә мов ның (1912) су гыш-
ка киткәндә ха ты ны Га ния (1920), кы зы Га фия (1941) ка ла, үзе су гыш ка керү 
белән ди яр лек һә лак бу ла. Гый ма де лис лам да 1943 ел да су гыш ялан на рын да 
ятып ка ла. Шу лай итеп, аяу сыз су гыш ар ка сын да нә сел нең Хөҗҗәт тар ма гын-
да ир-ат кал мый (су гыш кор бан на ры Зиннәт белән Гый ма де лис лам Хөҗҗәт ул-
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ла ры Әдһә мов лар Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгәннәр). Хөҗҗәт 
кы зы Гөлҗәннәт авыл да шы Риф кать Сарь я нов белән ка вы ша.

Ки тап ның бу бү ле ген Мө хет дин Бик та шев ның төп чек улы Мор та за белән 
тә мам лый быз. Мор та за Мө хет дин улы (19 яшь) 1880 ел ның 7 де каб рендә 
авыл да шы Би бимәрхәбә мул ла Мөхәммәтнә би кы зы (18 яшь) белән ни ках-
ла ша, ба ла ла ры Би би гайшә (17.02.1884), Мәрь ям (16.09.1887–1911), Зөләй-
ха бикә (27.07.1889), Гөл чирә (25.03.1891), Зөләй ха (29.04.1894), Хә дичә бикә 
(12.12.1895), Рузә тел җи нан (26.01.1898) туа. Мор та за кы зы Гайшә (20 яшь) 1905 
ел ның 8 де каб рендә Кил ка быз авы лы ке ше се, Ис ке Ка тай ның икен че мәхәллә 
има мы Ха рис Шәрә фет дин улы Яу гил дин (16.11.1871) белән ни ках ла ша. Ха-
рис ның ата сы Шәрә фет дин нең Яңа Ка тай дан Кил ка быз га кү чеп уты ру ын, 
Арс ланбәк нә се леннән бу лу ын искәр теп үтик. Әле ге ни ках тан Әхмәтлә бип 
(1908), Җәүһәрә (13.08.1909), Нәйрә (21.12.1911), Габ деләхәт (29.11.1913) һәм 
баш ка ба ла лар туа.

Мор та за ның ке че кы зы Мәрь ям (20 яшь) 1908 ел да Минзәлә өя зе Пу чы 
олы сы Усы авы лы ның Фаз лымөхәммәт Мәгъдән нур улы (25 яшь) белән га илә 
ко ра. Мәрь ям 1911 ел ның 8 фев ра лендә ва фат бул гач, Мор та за ике көннән шул 
ук ке шегә кы зы Зөләй ха бикә не (17 яшь) бирә. Мор та за Мө хет ди нов (58 яшь) 
1917 ел да ха ты ны (55), оны гы (8) һәм кы зы (18 яшь) белән яши, димәк, аның 
нә се лен дә вам итү че ир ба ла сы бул мый. Ху җа лы гын да аты, 2 сы е ры, 7 са ры гы 
бу ла, иген чәч ми.

Мор та за Мө хет ди нов –  Ис ке Ка тай да икен че мәхәллә бул ды ру ни я те белән 
баш лап йөрү челәр нең бер се, шул ни ят не тор мыш ка ашы ру да бар бул ган ак ча-
сын тот кан киң кү ңел ле, иге лек ле зат. «Үткәннә рен бел Ка тай ның» ки та бын да 
без аны зур лап яз дык, без нең бу ын гы на тү гел, киләчәк бу ын нар да аның исе-
мен телгә алып як ты ру хы на до га кыл сын иде.
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VI бү лек.
Гобәй нә се ле

Тук са нын чы ел лар да бу ки тап ка мәгълү мат туп ла ган да, су гыш һәм хезмәт 
ве те ра ны Кы ям абый Сит дый ков тан үткән чор лар ту рын да со ра шып, үз 
шәҗәрә сен ничә бу ын га чак лы бел үе белән кы зык сын дым. «Без нең нә сел не 
Гобәй нә се ле дип әйтәләр иде, ба бай лар ның бер се Ха най исем ле бул ган, аның 
ул ла ры –  Мөхәммәт сит дыйкъ белән Мөхәммәтнә би. Мөхәммәт сит дыйкъ ми-
нем Ка дермөхәммәт әт әем нең ата сы бу ла. Мөхәммәтнә би исә Фәез, Риф һәм 
Ра лиф Нә би евләр нең ба ба сы дыр», дип искә ал ган иде Кы ям абый.

«Без нең ерак ба бай ны Ха най дигәннәр. Аның Мөхәммәтнә би исем ле улын-
нан без нең Ха җиәхмәт ба бай, Ха җиәхмәттән әти е без Мир заәхмәт бу ла ин де». 
Әле ге мәгълү мат ны Фәез белән Риф абый Нә би евләр әйт те. Ха җиәхмәт карт-
ның ки бет тот ка нын, сәүдә итеп, иген игеп, күп тер лек ас рап, мул тор мыш та 
го мер ит үен ата ла ры сөйләгән бул ган.

Ар хив до ку мент ла ры на мөрәҗә гать итик. Нә сел ба шын да Ыр сай карт то ра. 
Аның 1671 ел да ук ту ган улы Мөс лим, хәт та 1762 ел да да исән-сау бу ла. Ал га 
та ба нә сел не Мөс лим нең –  Нә дер (1709 ел да ту ган), Нә дер нең Зәй нел га би-
дин (1743), Сәгъ ди (Сәгъ дет дин 1764), Га би дул ла (1768) исем ле ул ла ры дә вам 
итә. Зәй нел га би дин ике ул (Гобәй дул ла һәм Хә би бул ла) һәм дүрт кыз үс терә. 
Сәгъ дет дин белән Га би дул ла ның да ба ла ла ры һәм онык ла ры бу ла.

Әле ге нә сел нең Гобәй нә се ле дип ата лу ы на ал да рак телгә алын ган Зәй нел-
га би дин ның Гобәй дул ла исем ле улы сәбәп че бул ган икән. Ар хив мәгълү ма ты на 
ка ра ган да, Гобәй дул ла Зәй нел га би ди нов 1792 ел да дөнь я га килгән, нә се лен 
ул ла ры Габ дел хан нан (1809–05.02.1883) һәм Хә ли лул ла (1818–08.11.1895) дә вам 
итә. Исе мен кыс кар тып-җай лаш ты рып, Габ дел хан нан ны авыл даш ла ры Ха най, 
дип әйтә тор ган бул ган нар, рәс ми до ку мент лар да исә аның ул ла ры Хан на нов 
йө ри. Габ дел хан нан ның 1859 ел да ха тын на ры Га зизә Гай сар кы зы (1809) белән 
Шә рифә Миң ле га ли кы зы (1809) бу ла, бе рен че ха ты нын нан –  ул ла ры Миң-
ле са фа (Мөхәммәт са фа, 1834), Мөхәммәт сит дыйкъ (1840), Мөхәммәтнә би 
(1845), икен че ха ты нын нан Габ делмән нан (1845) һәм Нур лы га ян дөнь я га килә.

Мөхәммәт са фа Габ дел хан нан улы ба ла ла ры: Миң лемәү га зия (1861), 
Мөхәммәт дин (08.04.1875; ана сы Мәгъфүрә), Ну риәхмәт (1912 ел да ва фат), 
Нур га ли (1869). Мөхәммәт са фа кы зы Миң лемәү га зия (19 яшь) 1880 ел ның 
11 де каб рендә Ка мыш лы та мак ның Бик ти мер Бик та һир улы (22 яшь; ата сы 
Бик та һир Бик ба тыр улы) белән ни ках ла ша.
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Мөхәммәт дин Мөхәммәт са фа улы ба ла ла ры: Би бизәйнәп (11.12.1902), Сая-
фет дин (22.04.1905), Зиннә тул ла (03.03.1908; ана сы Хә кимә Мөхәммәтшә риф 
кы зы), Ин са фет дин (04.12.1910), Би би нур (12.11.1916). Мөхәммәт дин Мө хәм-
мәт са фин (42 яшь) 1917 ел да ха ты ны (37), ике улы, өч кы зы һәм ту га ны ның 
улы (15) белән яши, 4,82 дисә тинә җи ре, аты, сы е ры һәм кәҗә се бу ла. Мө хәм-
мәт дин ни ге зендә Хә бип Га зи зов йор ты то ра, дип әйткән иде Хә мит абый.

Ну риәхмәт Мөхәммәт са фа улы ба ла ла ры: Фәт хел га ян, Хә тирә (17.01.1895), 
Миң ле фаз лыәхмәт (04.08.1897; ана сы Шәм се ба нат Ты пый ның Шәй хет дин кы-
зы), Би би ка мал (10.06.1901), Га лиәхмәт (09.09.1904), Би би җи һан (28.05.1907–
1911), Би би за кирә (08.02.1912). Ну риәхмәт кы зы Хә тирә (18 яшь) 1912 ел ның 
15 гыйн ва рын да Ко рыч ның Гыйль ман Сәл ман улы (27 яшь, икен че ни ках; ата-
сы Сәл ман Кә ли мул ла улы) белән ни ках ла ша. Фәт хел га ян Ну риәхмәт улын нан 
Мөкәррәмә (15.04.1910; ана сы Фа тый ма Фәт хул ла кы зы) бил ге ле.

Нур га ли Мөхәммәт са фа улы ба ла ла ры: Фәр хи зи ядә (09.03.1897), Шәм-
се зия дә (17.12.1898–1899; эч авы ру ын нан, ана сы Фәр хе ба ну Ис ке Ка тай ның 
Зәй нул ла кы зы), Ну рет дин (07.09.1904), Мәд хи җи һан (06.03.1907), Әнвә рет-
дин (02.01.1910–1911; ана сы Шәм се җи һан Һибә тул ла кы зы). Нур га ли Са фин 
(48 яшь) 1917 ел да ха ты ны (50 яшь), ике улы һәм кы зы белән яши, 1,68 дисә-
тинә җи ре, аты бу ла. Көтү че бу лып ял ла на.

Мөхәммәт сит дыйкъ Габ дел хан нан улы ба ла ла ры: Бикмөхәммәт (22.02.1876), 
Миң лешәм семөхәммәт (17.10.1878), Миң ле ка дермөхәммәт (25.09.1881–
02.10.1882), Ка дермөхәммәт (07.07.1884), Шәр фе ни са (06.02.1885), Миң ле-
нурмөхәммәт (19.01.1886–1893; ютәл зәхмә теннән ва фат), Ну рул ла (21.02.1893; 
ана сы Га зизә Яңа Ка тай ның Мөхәммәт са дыйк кы зы). Ил легә җиткәч, Мөхәм-
мәт сит дыйкъ Габ дел хан нан улы (өчен че ни ках) 1890 ел ның сен тяб рендә Яңа 
Ка тай ның Мөхәммәт са дыйк Мөхәммәткә рим улы ның кы зы Би би га зизә 
(19 яшь) белән ни ках ла ша. Мөхәммәт сит дыйкъ Хан на нов ның улын (24 яшь) 
Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (65 яшь) белән яши, 
8,57 дисә тинә җи ре, 2 аты, сы е ры һәм 2 кәҗә се бу ла.

Бикмөхәммәт Мөхәммәт сит дыйкъ (Миң ле сит дыйкъ) улын нан Миң лехә-
тимә (11.12.1917; ана сы Мәгъсүмә Мөхәммәт за кир кы зы) бил ге ле.

Миң лешәм семөхәммәт Мөхәммәт сит дыйкъ улы (мет рикәдә Миң ле сит-
дыйкъ; 25 яшь) 1911 ел ның 20 но яб рендә Яңа Ка тай ның Фаз лыәхмәт Гай нан-
ша улы ның кы зы Мәгъ суфә (Мәү су фа; 17 яшь) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры 
Динмөхәммәт (29.08.1913), Миң лемәүҗүдә (13.01.1916) туа. Шәм семөхәммәт 
Сит дый ков 1917 ел да ха ты ны (25 яшь), улы һәм кы зы белән яши, 2,06 дисә тинә 
җи ре, 4 са ры гы һәм кәҗә се бу ла.

Ка дермөхәммәт Мөхәммәт сит дыйкъ улын нан Миң ле мул ламөхәммәт 
(06.08.1916; ана сы Би бимәгъдә ния Фәт та хет дин кы зы), Ша һимөхәммәт (1919), 
Кы я мет дин (1923), Нә кыя (1928), Мин зи ан (1930) ту ган. Ка дермөхәммәт Мө-
хәм мәт сит дый ков 1917 ел да ха ты ны (20 яшь) һәм улы белән яши, 2,17 дисә тинә 
җи ре бу ла. Утын ки сеп, так та ярып кә сеп иткән. Мул ламөхәммәт (1916), Ша-
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һимөхәммәт (1919–1986), Кы я мет дин (1923) Сит дый ков лар –  Ва тан су гы шы 
ве те ран на ры. Ша һимөхәммәт «Я по ни я не җиңгән өчен» ме да ле, Кы я мет дин 
«Су гыш чан хезмәтлә ре өчен» (07.11.1943), «Ба тыр лык өчен», «С та линг рад обо-
ро на сы өчен» ме дальлә ре белән бүләкләнгән.

Кы я мет дин Сит дый ков авыл да шы Са я да Гый ле ба ян кы зы белән га илә ко ра, 
ба ла ла ры Мул ламөхәммәт (1947–1967), Сә ния (1950), Рә зинә (1953), Фә нил 
(1959), На ил (1957), Рә шит (1961), Ләлә (1966) туа. Ты ныч тор мыш та да ба-
тыр лык күрсә тергә бу ла, На ил Кы ям улы Сит дый ков ның (1957) »СССР дәүләт 
чиклә рен сак лау да ба тыр лык күрсәткән өчен» ме да ле белән бүләклән үе шул 
хак та сөй ли.

Ну рул ла Мөхәммәт сит дыйкъ улы ның Ма һирә Гыйль мет дин кы зы белән ни-
ка хын нан Хә ми дул ла (1920; Ва тан су гы шы на китә), Шәр хе мул ла (25.02.1924), 
Гыйль мул ла (29.05.1925–1938), Хә дичә (1930–1940), Га лия (1934–1940) дөнь я га 
килә. Ну рул ла Сит дый ков ту рын да «Үткәннә рен бел Ка тай ның» ки та бын да 
әй теп үт тек.

Мөхәммәтнә би Габ дел хан нан улы ба ла ла ры: Ха җиәхмәт (15.08.1874), Хаҗ-
га ли, Гыйль ме ни са (15.02.1877; ана сы Хәс би ни са), Хәер ни са (1881), Гайшә 
(15.11.1882), Би би гайшә (1884), Хәм де са фа (20.04.1885), Га лиәхмәт (07.05.1889), 
Гыйль ми са фа (12.06.1892; ана сы Хәс би ни са, Күгәр чен авы лын нан), Фә хер-
ка мал (23.08.1907; ана сы Ла тый фа ка мал Мөхәммәт җан кы зы), Фә хер җи һан 
(1908–1910), Гай ни ка мал (12.11.1910; ана сы Ла тый фа ка мал Гай нул ла кы зы, 
Рәҗәп не ке), Май ка мал (1913–1914, чәчәк авы ру ын нан ва фат). Мөхәммәтнә би 

Кыям Ситдыйков (уңда), Хавис Исламов, Тавис Заһиров, Тавис хатыны Фәйрүзә, Фиркать 
Хавис улы, Рәшит Кыям улы
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кы зы Хәер ни са (18 яшь) 1900 ел ның 20 гыйн ва рын да Ко рыч ның Гыйн дул ла 
Гый ба дул ла улы (25 яшь) белән ка вы ша. Икен че кы зы Би би гайшә (18 яшь) 
1903 ел ның 3 мар тын да Сеңрән нең Мир захә ниф имам Мөхәммәтхә ниф улы 
(26 яшь) белән ка вы ша. Өчен че кы зы Гыйль ми са фа (18 яшь) 1910 ел ның 25 
гыйн ва рын да Кил ка быз ның Фәх рис лам Фәх рет дин улы (23 яшь; ата сы Фәх-
рет дин Гыйсмә тул ла улы) белән ни ках ла ша, әм ма өч ел дан ае ры лып, 1913 ел-
ның 3 ок тяб рендә Ка мыш лы ның Мөхәммәтгәрәй Габ дел ка һир улы (45 яшь) 
белән га илә ко ра (икен че ни ках ла ры). Гыйль ми са фа ның бе рен че ни ка хын да 
ри за лык ша һит ла ры –  абый сы Ха җиәхмәт Мөхәммәтнә би улы һәм нә селдә ше 
Нур га ли Мөхәммәт са фа улы, икен че сендә абый сы Ха җиәхмәт Мөхәммәтнә-
би улы белән Мөхәммәт дин Миң ле са фа улы бу ла. 58 яшь лек Мөхәммәтнә би 
Габ дел хан нан улы ха тын сыз кал гач, 1906 ел ның 19 де каб рендә Би би са би ра 
Габ дел га ни кы зы (50 яшь) белән ни ках ка керә. Ике се нең дә –  өчен че ни ках-
ла ры, ри за лык ша һит ла ры Хәйдәр га ли Мин һа җет дин улы белән Фәх рет дин 
Гый ма дет дин улы бу ла. Мөхәммәтнә би Хан на нов 1917 ел да ха ты ны (55 яшь), 
улы һәм кы зы белән яши, 9,28 дисә тинә җи ре, 3 аты, сы е ры, 4 са ры гы һәм 
2 кәҗә се бу ла. Мөхәммәтнә би нең төп чек кы зы Гай ни ка мал (1910) авыл да шы 
Мөхәммәт сит дыйкъ Ис ла мов белән ни ках ла ша.

Ха җиәхмәт Мөхәммәтнә би улы (21 яшь) 1895 ел ның 23 но яб рендә авыл да-
шы Мөхәммәт на сыйп Са фиул ла улы ның кы зы Шәм се зи ядә (18 яшь; Та быш 
нә се леннән) белән ни ках ла ша. Егет нең ри за лык ша һит ла ры Га ри фул ла Кә ли-
мул ла улы (там га сы Юл даш нә се леннән икән ле ген күрсәтә) белән Мөхәммәт-
сит дыйкъ Габ дел хан нан улы бу ла. Ха җиәхмәт ба ла ла ры: Хә дичә (23.12.1897), 
Фа тый ма (12.11.1900), Хоббә те лис лам (09.01.1902), Су фиәхмәт (16.09.1903), 
Мир заәхмәт (04.10.1906–1993), Би би гайшә (13.06.1909–1909, кы за мык тан ва-
фат), Ла тый фа (1912; мет рикәдә теркәлмәгән), Миң ле ка мал (1915–1916, чәчәк-
тән), За һит (1918; Ва тан су гы шы ве те ра ны) бу ла. Ха җиәхмәт Мөхәммәтнә би ев 
1917 ел да ха ты ны (44 яшь), ике улы, өч кы зы һәм бер хезмәт че се (41) белән 
яши, 18,93 дисә тинә җи ре, 4 аты, 2 сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла.

Су фиәхмәт Нә би ев Яңа Ка тай ның Мөхәммәтхә тим Кү че мов кы зы Мөшәр-
рәфә (1908) белән га илә ко ра, ба ла ла ры Мә ва зиф (1932) һәм Ру за лин (1934) 
бу ла. Мир заәхмәт Нә би ев авыл да шы Әхмәтзә ки Мөхәммәтшә фикъ улы ның 
кы зы Миң ле са би ра белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Ләйлә (1930), Фәез (1936), 
Лю ция (1939), Гайшә (1941), Риф (1944), Хә дичә (18.08.1946) һәм Ра лиф (1948) 
туа. За һит Нә би ев не 1939 ел да хәр би хезмәткә ча кы ра лар, шун нан су гыш ка 
керә, ин ва лид бу лып кай та. Яңа Ка тай ның Әхмәтнә гыйм Гос ма нов кы зы Халә 
(1924) белән ба ла ла ры: Әнүзә (1945), Әл финә (1950), Мөзә мил (1951), Мөнә вир 
(1953), Дилә вир (1956), Рә вис (1958) һәм Ве не ра (1961).

Габ дел хан нан ның төп чек улы Нур лы га ян нан ба ры бер ба ла, Мул ла га ян 
(04.11.1907; ана сы Зә кия Бәд рет дин кы зы) бу ла.

Гобәй дул ла ның икен че улы, әй теп киткә не безчә, Хә ли лул ла (Хә лиул ла) 
иде. Хә ли лул ла ның ха тын на ры Мө хиб җа мал Габ дерә шит кы зы (1826) белән 



136

Миң ле җа мал Фәт хул ла кы зы (1828) бу ла. Хә ли лул ла Гобәй дул ла улы ба ла ла-
ры: Миң лехә лим (1847; исе ме бер чы га нак та ял гыш Габ делхә лим дип языл-
ган), Гыйль ми җа мал (1853), Га би дул ла (1858), Ша һи дул ла (Шәй дул ла; 1858), 
За һи дул ла (Зәй дул ла; 1863), Шәй хул ла (1867), Шәм се со рур (1882–1887), Шәй-
хе лис лам (15.12.1884–1888), Миң ле ха физә (11.07.1887–1888), Шәм се җи һан 
(02.06.1891–1904; ана сы Сәр ви җа мал Мөхәммәтә мин кы зы).

Миң лехә лим Хә ли лул ла улы ба ла ла ры: Би би фа ти ха (29.12.1880), Миң лехә-
тимә (05.11.1883), Сә лимгәрәй (1885), Би бихә тирә (26.11.1890–1893), Миң-
легәрәй (05.08.1895; ана сы Ла тый фа Ка мыш лы ның Мә ди яр кы зы), Миң лехә-
тирә (03.09.1898; ана сы Ла тый фа Ка мыш лы ның Мөхәммәдь яр кы зы), Хә тимә 
(1899–1902). Миң лехә лим кы зы Фа ти ха (18 яшь) 1902 ел ның 7 но яб рендә Ты-
пый ның Га зет дин Галлә мет дин улы (23 яшь; ата сы Галлә мет дин Габ дерә шит 
улы) белән ни ках ла ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Ну риәхмәт Мөхәммәт-
са фа улы белән Га би дул ла Хә ли лул ла улы бу ла. Сә лимгәрәй Миң лехә лим улы 
(25 яшь) 1910 ел ның но яб рендә авыл да шы Га лиул ла Шә ри фул ла улы ның кы зы 
Гыйль ме ни са (18 яшь) белән ни ках ла ша. Миң лехә лим Хә лиул лин ның олы 
улын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (60 яшь), ке-
че улы (22) һәм кы зы (15) белән яши, 4,42 дисә тинә җи ре, 2 аты, сы е ры һәм 
баш ка мал ла ры бу ла.

Миң легәрәй Хә ли мов (1895–1945) –  Ва тан су гы шы ве те ра ны, су гыш ал-
ды ел ла рын да га илә сендә ха ты ны Кә римә (1897), ба ла ла ры Би бирә химә 
(25.08.1924; ана сы Кә римә Шәрә фет дин кы зы), Миң ле га лим (15.01.1928–
27.06.2014), Рә фи га (1934), За һидә (1939) бу ла.МиңлегалимбеләнМәрфуга
Кәрамкызы(1924–09.08.1979;ИскеКатайныңКәрамКашаповкызы)ба
лалары:Нәзифә(09.11.1955),Мөнәвир(11.07.1957–18.04.2019),Мөдәмир
(10.07.1959–06.10.2009),Рәмзия(29.12.1960),Рәзинә(05.01.1963),Рәфизә
(11.02.1967).ӘлегемәгълүматныНәзифәМиңлегалимкызыязыпҗибәрде.

Га би дул ла Хә ли лул ла улы ба ла ла ры: Шәй хе нур (13.12.1883), Гыйль ми җи һан 
(25.06.1887–1888), Ярул ла (1892–1892), Шәм сех әят (02.06.1894–1895, кы за-
мык тан; ана сы Шәм се ба нат Ба һаут дин кы зы), Әсә дул ла (21.04.1909; ана сы 
Фәр хи җа мал Хәй рул ла кы зы), Сә хип ка мал (1910–1911), Га дел ба ну (1912–1914), 
Шәм се ба ну (23.09.1917). Шәй хе нур Га би дул ла улын нан За һи дия (29.02.1916; 
ана сы Би би га лия Әхмәт ла тыйф кы зы) бил ге ле.

Шәй дул ла Хә ли лул ла улы ба ла ла ры: Гыйль ми җи һан (25.01.1887), На сый-
бул ла (23.02.1891; ана сы Хәм де нисә Ба ек ның Вә лишә кы зы), Би бимөшәррәфә 
(1892–1893), Гай ни җа мал (11.02.1895–1895; ана сы Сәр ви җа мал Кил ка быз ның 
Ши һа бет дин кы зы). На сый бул ла ны Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 
1916 ел ның 15 ию лендә ба шы яра ла на. Шәй дул ла Хә лиул лин 1917 ел да ха ты ны 
(57 яшь) белән яши, 0,81 дисә тинә җи ре, аты һәм 2 кәҗә се бу ла.

За һи дул ла Хә ли лул ла улы ба ла ла ры: Шә ри фул ла (13.12.1892; ана сы Гай-
нелх әят Габ дел ха ликъ кы зы), Хөс нул ла (11.09.1903), Шәм се ба нуа (21.10.1909–
1911), Га дел ба ну (03.09.1912). За һи дул ла Хә лиул лин ның олы улын Бе рен че 
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бө тендөнья су гы шы на 
ала лар, 1917 ел да ха ты ны 
(50 яшь), ке че улы һәм 
кы зы белән го мер итә, 
3,44 дисә тинә җи ре, 2 
аты һәм 4 кәҗә се бу ла.

Шәй хул ла Хә ли лул ла 
улы ба ла ла ры: Га ли мул ла 
(28.01.1911–1916), Га тифә 
(13.11.1915; ана сы Фа ти ха 
Мөхәммәт за риф кы зы). 
Шәй хул ла Хә лиул лин 
(50 яшь) 1917 ел да ха ты ны 
(47) һәм кы зы (4) белән 
яши, 2,19 дисә тинә җи-
ре, аты, 2 кәҗә се бу ла.

 Юга ры да сүз Зәй нел га би дин ның өлкән улы Гобәй дул ла дан киткән тар мак-
лар ту рын да бар ды. Зәй нел га би дин ның икен че улы Хә би бул ла да нә сел иш ә-
югә өлеш кертә, Рәхмә тул ла (1821–09.04.1899) һәм Кә ли мул ла (1830) исем ле 
ул ла ры бу ла.

Рәхмә тул ла Хә би бул ла улы ба ла ла ры: Мох та рул ла (1848), Са фиул ла (1854), 
Га лиул ла (1859), Миң ле җи һан (1867), Шәй хул ла (1870), Шәм се ка мал (1873–
1892), Әхмәтвә ли (16.12.1880), Фәр хе руй (1882), Шәм се нур (06.10.1883), Миң-
леәхмәтгәрәй (14.07.1886), Миң левә ди га (11.03.1889; ана сы Фәр хи җи һан Әдел-
гәрәй кы зы). Рәхмә тул ла кы зы Миң ле җи һан (18 яшь) 1885 ел ның 5 де каб рендә 
Ба лык лы ның Сәетгәрәй Сә лимгәрәй улы (22 яшь) белән ни ках ла ша. Кыз ның 
ри за лык ша һит ла ры Хә ли лул ла Гобәй дул ла улы белән Са фиул ла Рәхмә тул ла 
улы бу ла. Рәхмә тул ла ның икен че кы зы Фәр хе руй (19 яшь; икен че ни ках) 1902 
ел ның 3 гыйн ва рын да Яңа Ка тай ның Әхтәм җан Мөхәммәт җан улы (26 яшь; 
икен че ни ках) белән ка вы ша. Бу ни ка хы да озак ка бар мый, 1903 ел ның 25 
ок тяб рендә Фәр хе руй (20 яшь) Минзәлә өя зе Әмәкәй авы лы ның Миң ле га ли 
Габ дел галләм улы (23 яшь) белән ка вы ша.

Мох та рул ла Рәхмә тул ла улы ба ла ла ры: Төхфә тул ла (01.08.1876; ана сы Хәй-
рел ба нат), Миң ле ка мал (1878–1892), Мәр губ җа мал (04.10.1881), Мөхәммәт-
ха физ (04.11.1883), Шәм сия (20.10.1885–1887), Хәй рул ла (1887–1888), Миң ле-
га лия (29.07.1889), Гобәй дул ла (08.10.1893; ана сы Гай ни җа мал Яңа Ка тай ның 
Миң легәрәй кы зы), Ти мер га ли (28.08.1900; ана сы Мәхтүмә Ис ке Ка тай-
ның Фәй ру ша кы зы), Би би ла тый фа (29.02.1902), Хә тим (27.02.1904), Миң-
лемәгъсүмә (13.11.1905), Әхмә дул ла (15.05.1907), Сәфәр га ли (14.02.1910), Гый-
лем хан (05.01.1912–1912), Миң лесә фирә (04.05.1914). Мох та рул ла Рәхмә тул лин 
1917 ел да ха ты ны (45 яшь), өч улы һәм ике кы зы белән яши, 4,23 дисә тинә 
җи ре, 3 аты һәм баш ка мал ла ры бу ла.

1885 елгы никах язуында аста Рәхмәтулла Хәбибулла улы  
(сулда) белән Сафиулла Рәхмәтулла улы нәсел тамгасын 
(түгәрәк астында сызык) салганнар
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Са фиул ла Рәхмә тул ла улы ба ла ла ры: Миң лесәй фул ла (25.11.1884), игезәкләр 
Хәсән белән Хөс әен (12.01.1887), Гыйн дул ла (02.03.1890), Хәй рул ла (11.02.1893–
1899; ана сы Шә риф җа мал Ку ян ның Га лиул ла кы зы), Шәм се ка мал (15.07.1895). 
Са фиул ла Рәхмә тул лин ның ике улын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 
1917 ел да оны гы (1 яшь) һәм ки ле не (20) белән яши, 5,05 дисә тинә җи ре, 
2 аты, 11 са ры гы, 2 кәҗә се бу ла. Гыйн дул ла Са фиул ла улын нан Миң лерә данә 
(23.01.1925; ана сы Миң ле җи һан Мөхәммәтгәрәй кы зы) туа.

Шәй хул ла Рәхмә тул ла улы Яңа Ка тай ның Ма һи камәр Гыйль мет дин кы-
зы белән га илә ко ра, ба ла ла ры Шә рифә (22.04.1901), Га лиул ла (23.03.1904), 
Әгълә мет дин (09.06.1909–1916), Са имә (09.01.1907–1912), Мөхәммәтхә ниф 
(03.09.1911), Әгълә мет дин (27.06.1913), Ки фая (06.09.1917) дөнь я га килә. Шәй-
хул ла Рәхмә тул лин (47 яшь) 1917 ел да ха ты ны (35 яшь), улы һәм ике кы зы 
белән яши, 4,29 дисә тинә җи ре, аты, 3 кәҗә се бу ла. Йөк че бу лып ял лан ган.

Әхмәтвә ли Рәхмә тул ла улы 1907 ел ның 1 но яб рендә авыл да шы Шәм сия 
Фәх рис лам кы зы (18 яшь; ата сы Фәх рис лам Габ де лих сан кы зы) белән ни ках-
ла ша, ба ла ла ры Мө гал лимә (28.11.1909), Фәйрүзә (23.12.1911–1912), Рә химә 
(09.03.1914), Миң лемәгъдә ния (03.07.1916) туа. Әхмәтвә ли Рәхмә тул лин (35 
яшь) 1917 ел да ха ты ны (25), кы зы һәм эне се белән го мер итә, 5,05 дисә тинә 
җи ре, аты, 2 сы е ры, 4 са ры гы, 2 кәҗә се бу ла. Мет рикәдә Миң лемәгъдә ния исе-
ме өс тенә 1936 ел ның 15 ап ре лендә туу ту рын да бе лешмә алуы язып ку ел ган.

Кә ли мул ла Хә би бул ла улы ның ха ты ны Би би ла тый фа Ха тым тай кы зы 
(1832), ба ла ла ры Миң лехә кимә (1854), Би бихә тимә (1857), Вә лиул ла (1859–
1909, йөрәктән ва фат), Нә биул ла (1865–1946), Вә лиәхмәт (1868–14.01.1915) 
бу ла.

Кәлимулла Хәбибулла улы нәсел тамгасын салган документ фрагменты. 1860 ел

Вә лиул ла Кә ли мул ла улы (25 яшь) 1883 ел ның 17 ав гус тын да Кил ка быз ның 
Ма һи со рур Габ дел хан нан кы зы (25 яшь, икен че ни ках; ата сы Габ дел хан нан 
Габ дел ха ликъ улы) белән га илә ко ра. Вә лиул ла ба ла ла ры: Га лиул ла (05.08.1887), 
Шәм се нур (01.09.1888; ана сы Ма һи со рур), Би би со рур (1891), Мөсәвәрә 
(21.09.1894–1895; ана сы Ма һи нур Әлмәт авы лы ның Мәһ ди кы зы), Мо тый-
гул ла (1895–1897), Нигъмә тул ла (28.01.1899), Габ дул ла (04.05.1901), Би би нур 
(29.10.1904; ана сы Ма һи со рур), Гыйз зе нур (1907–1909; чәчәк зәхмә теннән), 
Мо тый гул ла (16.04.1910–1911). Вә лиул ла кы зы Шәм се нур (18 яшь) 1905 ел-
ның 16 де каб рендә Кил ка быз ның Гыйль мет дин Фәх рет дин улы на (26 яшь) 
ки яүгә чы га. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Хөрмә тул ла Хә би бул ла улы белән 
Шәй хул ла Рәхмә тул ла улы бу ла. Икен че кы зы Би би со рур (18 яшь) 1909 ел ның 
но яб рендә Яңа Ка тай ның Габ дул ла Габ дел га зиз улы белән ни ках ла ша. Кыз ның 
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ри за лык ша һит ла ры Әхмәтвә ли белән Шәй хул ла Рәхмә тул ла ул ла ры бу ла. Бу 
ни ках ба рып чык мый, 1912 ел ның 1 ав гус тын да «мәхәббәтлә ре юк лык сәбәп-
ле» ае ры лы ша лар.

Вә лиәхмәт Кә ли мул ла улы ба ла ла ры: Га лиәхмәт (16.04.1891–1894), Җа-
ни әхмәт (29.07.1898; ана сы Кә римә Ка тай ның Иб ра һим кы зы), Миң лесә рия 
(18.05.1903–1912), Су фиәхмәт (17.07.1906), Фәү зия (16.05.1910–1912).

Нә биул ла Кә ли мул ла улы (25 яшь) 1893 ел ның 19 но яб рендә Яңа Ка тай-
ның Габ дел җаб бар Габ дел гаф фар улы ның кы зы Хуш җа мал (19 яшь) белән 
ни ках ла ша. Нә биул ла ба ла ла ры: Ну рул ла (02.12.1894; ана сы Хуш җа мал), 
Ярул ла (25.12.1897), Фа тый ма (1899), Хә тирә (09.12.1900–1902), Шә ри фул ла 
(05.02.1903), Га ри фул ла (23.12.1906; ана сы Мәгъ шук җи һан Габ дел җаб бар кы-
зы), Сөнә га тул ла (09.01.1910; ана сы Мәгъ шук җи һан), Хәтимә, Бәһия (1915), 
Җәүһәрә (Җәүрә; 24.03.1924; анасы Гыйльмисафа Бәдретдин кызы), Хәдичә 
(1928), Хәзинә белән Ханә (1939; игезәкләр). Нә биул ла кы зы Фа тый ма 1917 
ел ның 3 де каб рендә авыл да шы Әхи я рет дин Фәх рет дин улы на ки яүгә чы га. 
Нә биул ла Кә ли мул лин ның (48 яшь) ике улын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на 
ала лар, 1917 ел да ике ха ты ны (20 һәм 26 яшьләрдә), кал ган дүрт улы, ту га ны-
ның улы (16), ике кы зы белән яши, 9,88 дисә тинә җи ре, 4 аты, 2 сы е ры һәм 
баш ка мал ла ры, яр ма яр гы чы бу ла. 1931 ел да Нә биул ла карт ны олы яшьтә, 
иш ле га илә ле дип тор ма ган нар, «ку лак лык» та га епләп, өеннән чы гар ган нар. 
Сөйләп бе тер ге сез зур авыр лык лар ки че рергә ту ры килә бу га иләгә.

Хә мит абый Ма ли ков Нә биул ла карт ны япон су гы шын да кат наш кан, ха-
тын на ры Хуп җа мал белән Гыйль ми са фа дип сөйлә де. Нә биул ла ның ба ла ла ры 
күп бул ган лык тан, һәр бер сен со раш ты ру озак ка китә иде, шу лай да улы ту-
рын да со рап, ан нан нә сел не Әс гать дә вам иткә нен кә газьгә теркәп куй ган мын. 
Нә биул ла ның 1904 һәм 1905 ел да бер ба ла сы да ту ма ган, димәк, ул бу ва кыт та, 
Хә мит абый әйткәнчә, 1904–1905 ел гы япон су гы шын да бул ган.

Ну рул ла Нә биул лин 1917 ел ның 11 ок тяб рендә авыл да шы Галлә мет дин Гый-
ма дет дин улы ның кы зы Мөнәвәрә (18 яшь) белән ни ках ла ша. Әле ге ни ках тан 
Мәгъсүм (1921), Миң леҗәүһә рия (16.04.1925) һәм баш ка ба ла лар туа. Мәгъсүм 
Ну рул лин Ва тан су гы шын да һә лак бу ла (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла-
сын да теркәлмәгән).

Ярул ла Нә биул лин 1918–1922 ел лар да граж дан нар су гы шын да кат на ша, 
кайт кач авыл да шы Мөхәммәт ха рис Нурмөхәммәт улы ның кы зы Би биәс ма 
(1897) белән га илә ко ра, ба ла ла ры Мөдәр рис (25.05.1925), Фәнә хия (1936), 
Ра сих (1940; Кал та сы да яшәгән) туа. 1942 ел ның 15 гыйн ва рын да Ва тан су гы-
шы на китә, «Су гыш чан хезмәтлә ре өчен» ме да ле (09.06.1945) белән бүләклә-
неп исән-имин кай та, ә менә аның улы Мөдәр рис Нә биул лин Ук ра и на да гы 
су гыш лар да ба шы яра ла нып, 1943 ел ның 10 ок тяб рендә гос пи тальдә мәрхүм 
бу ла (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән).

Юга ры да без Нә дер нең Зәй нел га би диннән киткән тар ма гын ка ра дык. 
Нә дер нең икен че улы Сәгъ ди (Сәгъ дет дин 1764–1800) дә зур нә сел кал ды ра. 
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Сәгъ ди (Сәгъ дет дин) ул ла ры: Фәр хет дин (Фәх рет дин; 1802–1854), Гай нет дин 
(1804–1852). Фәр хет дин Сәгъ дет ди нов ул ла ры: Гый ма дет дин (1836), Ка ма-
лет дин (1844–16.04.1907). Гый ма дет дин Фәр хет дин (Фәх рет дин) улы ба ла ла-
ры: Фәр ра хет дин (1867–29.01.1910), Миң ле ка мал (29.05.1889), Шәм се ка мал 
(02.07.1891–1898; баш авы ру ын нан ва фат; ана сы Би би ка мал), Миф та хет дин 
(16.08.1894–1898; әб се зәхмә теннән), Фәт хет дин (29.05.1897), Шәм се җа мал 
(28.09.1898–1899, ютәл авы ру ын нан; ана сы Би би ка мал Ман чар авы лы ның 
Ши һа бет дин кы зы).

Фәр ра хет дин Гый ма дет дин улы (25 яшь) 1892 ел ның 24 ию нендә авыл да шы 
Сә хип ка мал (18 яшь; ата сы Фәр ра хет дин Фәх рет дин улы) белән ни ках ла ша, 
ба ла ла ры Сә ла хет дин (04.12.1894; ана сы Сә хип ка мал Фәр хет дин кы зы), Ра-
җет дин (23.06.1904–1909, кы за мык тан), Миң ле ка мал (25.12.1906–1910) туа.

Ка ма лет дин Фәр хет дин улы ба ла ла ры: Хәй рет дин (02.01.1876; ана сы Фәй-
руз камәр), Има мет дин (1879), Миң ле камәр (10.01.1882), Миң лешәм сия (1883). 
Ка ма лет дин кы зы Миң ле камәр (21 яшь; икен че ни ках) 1902 ел ның 10 де каб-
рендә Иш тирәк нең Гай нул ла Иб ра һим улы (26 яшь) белән ни ках ла ша. Кыз-
ның ри за лык ша һит ла ры Миң ле сит дыйкъ белән Мөхәммәтнә би Габ дел хан нан 
ул ла ры бу ла. Икен че кы зы Миң лешәм сия (18 яшь) 1901 ел ның гыйн ва рын да 
Яңа Ка тай ның Мөхәммәткә рип Бәд рет дин улы (26 яшь) белән ни ках ла ша.

Има мет дин Ка ма лет дин улы (30 яшь; икен че ни ках) 1909 ел ның гыйн ва-
рын да Кил ка быз ның Хәер ни са За һи дул ла кы зы (27 яшь; өчен че ни ках) белән 
ни ках ла ша, ба ла ла ры Ба я зит (03.07.1913), Гыйль ми са фа (27.02.1917) туа. Има-
мет дин Ка ма лет ди нов ның олы улын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 
1917 ел да ха ты ны (45 яшь) һәм төп чек улы белән яши, 4,26 дисә тинә җи ре, 
аты бу ла.

Нә дер нең өчен че улы Га би дул ла дан Габ дел га ни (1813) ту ган, тик аның нә-
се лен дә вам итү че ир ба ла лар юк.

Шу лай итеп, Гобәй нә се ле Ис ке Ка тай да ча гыш тыр ма ча аз сан лы нә сел бу-
лып то ра. Нә сел ке шелә ре бе рен че мәхәлләдә теркәлгән, димәк, алар Ка тай га 
Юл даш нә се ле һәм аның ерак нә селдәшлә ре белән бер чор да ки леп утыр ган.
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VII бү лек.
Би шен де нә се ле

Бу нә сел нең Ка тай га кай чан кү чеп кил үе ха кын да «Үткәннә рен бел Ка тай-
ның» ки та бын да әй теп үт тек, шу ңа күрә ка бат лап тор мый быз. Ок тябрьс кий 
шәһә ре янын да гы Түбән Би шен де авы лын нан бу лу ла рын истә то тып, аны 
шарт лы рә вештә «Би шен де нә се ле» дип атау дө рес бу лыр ке бек.

Кү че неп килү челәр Ка тай да чи рек га сыр дан күбрәк яшәсәләр дә, авыл ның 
рәс ми исем леклә рендә бе рен че тап кыр 1859 ел да теркәлә. Шу ңа күрә нә сел не 
шул ел исем ле генә һәм мет рикә мәгълү ма ты на та я нып ка рый быз. Кы зык сы-
ну чы лар Түбән Би шен де нең бо рын гы рак исем леклә рен һәм та ри хын өйрә неп, 
нә сел ту рын да бе лемнә рен арт ты ра һәм тирәнәйтә ала лар, бу ки тап та исә 
ан дый мак сат ку ел ма ды.

Ис ке Ка тай ның 1859 ел гы исем ле гендә теркәлгән ике Түбән Би шен де гаи-
лә се нең бе рен че се итеп Вә лимөхәммәт Габ дел га зи зов (1798) га илә се күрсә-
телә. Вә лимөхәммәт ул ла ры: Нурмөхәммәт (1835–25.03.1917; 1917 ел гы мет-
рикәдә нә сел фа ми ли я се Габ дел на сы ров дип би релә), Мөхәммәт ха физ (1841), 
Мөхәммәтшә фикъ (1845–1899), Мөхәммәт за риф (1848), Мөхәммәт са дыйк 
(1855), Мөхәммәт са фа (1859).

Нурмөхәммәт Вә лимөхәммәт улы ба ла ла ры: Мөхәммәт ха рис (1862), 
Сәр ви җи һан (1864), Мөхәммәт га риф (1871–10.03.1881), Мөхәммәт ла тыйф 
(26.02.1881–1888), Мул ламөхәммәт (01.08.1874–1902), Шәм семөхәммәт 
(02.04.1877–1899; ана сы Хә биб җа мал). Нурмөхәммәт кы зы Сәр ви җи һан 
(25 яшь) 1887 ел ның 2 мар тын да Дөмәй нең Има мет дин Гый ма дет дин улы (27 
яшь; ата сы Гый ма дет дин Тә хаут дин улы) белән ка вы ша.

Мөхәммәт ха рис Нурмөхәммәт улы ба ла ла ры: Мөхәммәтхә тим (22.05.1892), 
Шәймөхәммәт (1896–28.08.1980), Би биәс ма (1897; авыл да шы Ярул ла Нә биул-
лин га ки яүгә чы га), Дөрәс ма (28.09.1899; ана сы Шәм се нур Ты пый ның Габ-
дерә кыйп кы зы), Шәм семөхәммәт (15.01.1903), Мәрь ям (19.08.1905), Мул-
лаәхмәт (28.03.1908; ана сы Шәм се нур Галлә мет дин кы зы), Миң лехөснә 
(21.03.1911), Га зим (14.06.1914; мет рикәдә исе ме Мөхәммәт га зый, ана сы Шәм-
се нур Галлә мет дин кы зы дип языл ган). Мөхәммәт ха рис Нурмөхәммә тов ның 
(55 яшь) бер улын (21 яшь) Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да 
ха ты ны (50 яшь), дүрт улы һәм ике кы зы белән яши, 10,93 дисә тинә җи ре, 
4 аты, 4 сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла, да и ми эш че ял лый.

Мөхәммәтхә тим Мөхәммәт ха рис улы (26 яшь) 1917 ел ның 13 ок тяб рендә 
авыл да шы Би бихә дичә Дәүләтгәрәй кы зы (18 яшь; ата сы Дәүләтгәрәй Кон гыр-
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бай улы) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры 
Га мил (1920; Ва тан су гы шы ве те ра ны), 
Мөхәммәт ша мил (21.01.1925) дөнь я га 
килә.

Шәймөхәммәт белән Мәр зия 
Мөхәммәт за кир кы зы (Ты пый ны кы) 
Ха ри сов лар ба ла ла ры: Миң ле ридәнә 
(15.10.1924), Мө дир (1933), Әнүдә 
(1939), Рәй ханә (1942). Шәймөхәммәт 
Ха ри сов  –  Бе рен че бө тендөнья һәм 
Бөек Ва тан су гы шы ве те ра ны. Шәй-
ми ба бай белән ара ла шу кү ңел ле, агач 
(сто ляр) һәм бак ча эшен яра тып эш ли 
тор ган иде, ки тап-гә зит укыр га ярат-

ты, уни вер си тет та бе рен че курс та укы ган да ми ңа Ту кай ның үзе исән ва кы тын-
да чык кан, гарәп им ля сы белән языл ган бер ки та бын укыр га би реп тор га ны 
искә төшә. Мө дир Шәймөхәммәт улы Ха ри сов ның төп хезмәт би ог ра фи я се 
Ба ка лы КПСС рай ко мы белән бәй ле бул ды. Мон да ул 1964 ел ның 1 ию лендә 
инст рук тор-про па ган дист бу лып ки леп, озак ел лар оеш ты ру-инст рук тор лар 
бү ле ге мө ди ре (1968–1975), го му ми бү лек мө ди ре (1975–1985), ан на ры ра йон 
мә га риф бү ле гендә инс пек тор (1985–1998) бу лып эшлә де. 

Шәм семөхәммәт Ха ри сов (1903) 1942 ел да су гыш та хәбәр сез юга ла, ха ты ны 
Са имә Гай нет дин кы зы, ба ла ла ры Мәхүбә (1930), Сәһлә (1931), Мәк ки (1934), 
Вә силә (1936), Нә симә (1938) ка ла. Та я ныч сыз кал ган, ба ла ла рын ач үлемнән 
кот ка рам дип, кеч кенә «га еп» ар ка сын да төрмәгә эләккән Са имә Ха ри со ва 
ту рын да бе рен че ки тап та гы Әл фия апа Хәйдә ро ва истә леклә рендә әй тел де. 
Га зим Ха рис улы Ха ри сов (1914) –  Ва тан су гы шы ве те ра ны, аның ту рын да да 
бе рен че ки тап та әй теп үт тек.

Мөхәммәт ха рис ның эне се Мул ламөхәммәт Нурмөхәммәт улы ның Хә мидә 
исем ле кы зы (03.05.1901; ана сы Мәм ду ха Үрмәт авы лы ның Габ дул ла кы зы) 
бил ге ле.

Вә лимөхәммәт Габ дел га зи зов ның икен че улы Мөхәммәт ха физ иде. 
Мөхәммәт ха физ Вә лимөхәммәт улы ба ла ла ры: Миф та хет дин (1878–1903), 
Ма һи ка мал (Май ка мал; 1879), Миң лемөхәммәт га ли (10.08.1884), Би бикә шифә 
(28.09.1888; ана сы Га фифә), Әхмәтгәрәй (05.06.1894; ана сы Га фифә Ба лак авы-
лы ның Әгузәр кы зы), Мөхәммәт фа тих (21.09.1899). Мөхәммәт ха физ кы зы 
Ма һи ка мал (18 яшь) 1897 ел ның 30 де каб рендә авыл да шы Ис хак Сә хип ба ян 
улы (25 яшь) белән ни ках ла ша. Икен че кы зы Би бикә шифә (18 яшь) 1907 ел ның 
но яб рендә авыл да шы Мөхәммәтш әех Мөхәммәт са дыйк улы (27 яшь; ата сы 
Мөхәммәт са дыйк Мөхәммәт са фа улы) белән га илә ко ра. Кыз ның ри за лык 
ша һит ла ры Мөхәммәт на зиф белән Мөхәммәт га риф Мөхәммәт за риф ул ла ры 
бу ла. Мөхәммәт га ли Мөхәммәт ха физ улы (22 яшь) 1909 ел ның 19 де каб рендә 

Мөдир абый белән. 2018 ел
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авыл да шы Дәүләт гир Дәүләт бай улы ның кы зы Би бишә рифә (18 яшь) белән 
ка вы ша.

Вә лимөхәммәт Габ дел га зи зов ның өчен че улы Мөхәммәтшә фикъ тан да нә-
сел дә вам итә. Мөхәммәтшә фикъ Вә лимөхәммәт улы ба ла ла ры: Би бимәстүрә 
(1874), Мөхәммәтш әех (15.07.1883), Би би га рифә (29.09.1890). Мөхәммәтшә-
фикъ кы зы Би бимәстүрә (18 яшь) 1892 ел ның 21 де каб рендә Ка май ның 
Нас рет дин Фәх рет дин улы (25 яшь; ата сы Фәх рет дин Ис хак улы) белән ни-
ках ла ша. Шул ук Би бимәстүрә (22 яшь; икен че ни ках) 1895 ел ның 15 гыйн ва-
рын да авыл да шы Сол тангәрәй Мөхәммәтгәрәй улы (26 яшь; вә ки ле Әһ лиул ла 
Шәяхмәт улы) белән ка вы ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Мөхәммәт за кир 
Мөхәммәтшә фикъ улы белән Мөхәммәт са фа Вә лимөхәммәт улы бу ла. Би-
бимәстүрә нең бу ни ка хы да уңыш лы бул мый, 1898 ел ның 14 сен тяб рендә Ба-
лык лы мишә ре (до ку мент та шу лай языл ган. –  Т.К.) Сә хипгәрәй Сол тангәрәй 
улы (25 яшь; ата сы Сол тангәрәй Мор та за улы) белән ни ках ла ша. Егет нең ри-
за лык ша һит ла ры Шәнгәрәй Мор та за улы белән Сә лим җан Са ла ват улы бу ла.

Вә лимөхәммәт Габ дел га зи зов ның дүр тен че улы Мөхәммәт за риф ка тук-
та лыйк. Мөхәммәт за риф Вә лимөхәммәт улы ба ла ла ры: Мөхәммәт на зиф 
(10.08.1875; ана сы Гайшә), Мөхәммәт га риф (25.03.1882–1883), Миң лефәр хе-
руй (08.05.1884–1888), Би би га лимә (06.08.1887; ана сы Гайшә). Мөхәммәт за риф 
кы зы Шәм се руй (18 яшь) 1900 ел ның 20 гыйн ва рын да Ко рыч ның Габ дул ла 
Вә ли ша улы (26 яшь; ата сы Вә ли ша Сәет бор һан улы) белән ка вы ша. Шу ны сы 
ае ру ча игъ ти бар га ла ек, ни ках язу ын да Вә ли ша Сәет бор һан улы сал ган там га 
Яңа Ка тай ның Аза мат нә се ле там га сы белән тәңгәл килә.

Мөхәммәт за риф ның ке че кы зы Би би га лимә (18 яшь) 1904 ел ның мар тын да 
авыл да шы Габ дерә кыйп Мөхәммәт ла тыйф улы (25 яшь; ата сы Мөхәммәт-
ла тыйф Габ дел ва фи улы) белән ни ках ла ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла-
ры –  Мөхәммәт са фа Вә-
лимөхәммәт улы белән 
Әхмәтвә ли Җәлә лет дин 
улы, егет не ке Мөхәммәт-
ха физ Вә лимөхәммәт улы 
белән Мөхәммәт ша кир 
Могтә мет дин улы бу ла. 
1917 ел да Мөхәммәт за-
риф Вә лимөхәммә тов 
ха ты ны һәм улы (15 яшь) 
белән яши, 4,45 дисә тинә 
җир эшкәртә, аты, 2 сы е-
ры, 2 бо за вы бу ла.

Мөхәммәт на зиф Мө-
хәм мәт за риф улы ба-
ла ла ры: Мөхәммәткә-

Корычның Вәлиша Сәетборһан улы салган тамга Яңа 
Катайның Азамат нәселе тамгасы белән тәңгәл килә



144

шиф (16.01.1901; ана сы Хәм дия Ка май ның Гыйззә тул ла кы зы), Миң ле задә 
(19.11.1902), Мөхәммәт на сыйп (28.10.1904), Мөхәммәт са лих (12.09.1906), 
Мө хәм мәт га риф (10.07.1908), Мөхәммәт за һир (12.08.1910), Мөхәммәт за һит 
(06.09.1911), Би бимәмдүдә (27.08.1914; ана сы Хәм ди я), Әхмәт за риф (03.08 1915; 
ана сы Шәм се нур Хөс нет дин кы зы), Мөхәммәтшә фикъ (1920–1924). На сыйп 
(1904) белән Га риф (1908) За ри пов лар Ва тан су гы шы на китәләр (исемнә ре 
Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән), бе рен че се 1943 ел да хәбәр-
сез юга ла, икен че се нең яз мы шы бил ге сез. За һит На зиф улы За ри пов (1911) –  
су гыш ве те ра ны, ке че лей те нант бу ла, «Кы зыл Йол дыз» ор де ны (07.10.1943) 
бүләкләнә (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән).

Вә лимөхәммәт Габ дел га зи зов ның би шен че улы Мөхәммәт са дыйк ба ла ла ры: 
Мөхәммәт са лих (1883–1883), Миң ле гыйль ми җи һан (15.04.1884), Шәм се җи-
һан (14.07.1888–1889; ана сы Миң ле җи һан), Би бинә фисә (07.11.1890), Би би-
са ра (29.07.1892), Гыйль ме зи ядә (23.11.1899; ана сы Миң ле җи һан Ко рыч ның 
Хөс нет дин кы зы), Гыйль ме ни са (21.10.1904; ана сы Гөл җи һан Хөс нет дин кы-
зы). Мөхәммәт са дыйк Вә лимөхәммә тов ның (62 яшь) улын (20) Бе рен че бө-
тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (60) һәм кы зы белән яши, 4,29 
дисә тинә җи ре, аты, сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла.

Вә лимөхәммәт Габ дел га зи зов ның ал тын чы улы Мөхәммәт са фа ба ла ла-
ры: Миң лемөхәммәтхә тим (22.02.1891), Би би за кирә (20.10.1892–1900, чәчәк 
авы ру ын нан ва фат), Миң лефәр ханә (08.08.1895–1900; ана сы Хәм дия Сәкәш-
нең Габ дел ба ян кы зы), Мөхәммәтнә гыйм (03.12.1897), Ти мер хан (12.03.1900–
1978), Би би за кирә (21.09.1902; Рәиф Әхмәт ха нов ның ана сы), Әбүнә гыйм 
(05.10.1907; ана сы Хәм дия Габ дел ба ян кы зы), Нур дидә (1910), Мөхәммәт фа-
зыйл (03.02.1912). Мөхәммәт са фа Вә лимөхәммә тов ның олы улын (20 яшь) 
Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны, өч улы һәм ике кы-
зы белән яши, 14,84 дисә тинә җи ре, 3 аты, 2 сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла. 
Хезмәт че то та, умар та чы лык белән шө гыльләнә.

Мөхәммәт са фа Вә лимөхәммә тов ның өч улы –  Мөхәммәтнә гыйм, Ти мер хан 
Са фин нар, Фа зыйл Вә ли ев –  Ва тан су гы шы ве те ран на ры. Әбүнә гыйм Вә ли ев 
(1907) »Бай кал» кол хо зын да ме ха ник бу лып эш ли, 1942 ел ның 14 ию лендә су-
гыш ка китә һәм 1944 ел да хәбәр сез юга ла, ха ты ны Га фия (1912) ка ла. Мө хәм-
мәтнә гыйм Са фин ның улы Ти мер га зи ян ны (1924) да су гыш ка ала лар (исе ме 
Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән), кайт кан мы-юк мы, ачык лый 
ал ма дык (аның ана сы Хә кимә, се ңеллә ре Әнисә, Ханә, Әнүзә бу ла). Су гыш 
ве те ран на ры ның ба ла ла ры на тук та лып тор мый быз, мәгълү мат җи теп бет ми.

Вә лимөхәммәт Габ дел га зи зов ның эне се Габ делвә лидән (1800) Хөс нет дин 
(1832–1908), Шәрә фет дин (1833–1854), Бор һа нет дин (1847) туа. Бо лар дан нә-
сел не дистәгә якын га илә дә вам итә.

Хөс нет дин Габ делвә ли улы ба ла ла ры: Гыйззә ту лла (1854–16.02.1882), Төхфә-
тул ла (1859), Хөс нул ла (1869), Гыйн дул ла (1872), Шәй хул ла (20.10.1874; ана сы 
Фәр хи нур), Шә фи гул ла (25.08.1877), Фәр хи со рур (05.09.1880), Зиннә тул ла 
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(11.01.1883), Фәр хи задә (25.05.1885), Сәгъдә тул ла (1891–1892). Хөс нет дин кы-
зы Фәр хи со рур (18 яшь) 1900 ел ның 18 но яб рендә Тук та гол ның Мөхәммәт-
фа тих Габ дел ла тыйф улы (22 яшь; ата сы Габ дел ла тыйф Габ дел ба сыйр улы) 
белән ни ках ла ша. Икен че кы зы Фәр хи задә (18 яшь) 1904 ел ның мар тын да 
Яңа Ка тай ның Хөрмә тул ла Хә ли лул ла улы (25 яшь) белән ка вы ша. Егет нең 
вә ли вә ки ле –  бер ту ган ага сы Шә ри фул ла Хә ли лул ла улы, ри за лык ша һит ла ры 
Шәйгәрәй Ти мер бу лат улы белән Сә лимгәрәй Шәйгәрәй улы бу ла.

Гыйззә тул ла Хөс нет дин улы ның кы зы Ма һи са фа (18 яшь) 1895 ел ның 
29 гыйн ва рын да Кил ка быз ның Ни за мет дин Ра җет дин улы (24 яшь) белән ни-
ках ла ша. Кыз ның вә ли вә ки ле –  ба ба сы Хөс нет дин Габ делвә ли улы, егет не ке 
Гый ла җет дин Ра җет дин улы бу ла.

Төхфә тул ла Хөс нет дин улы ба ла ла ры: Гыйззә тул ла (25.01.1889–1890; ана сы 
Мәф ту ха), Нигъмә тул ла (10.08.1899–1900), Лот фул ла (10.06.1901; ана сы Маһ-
руй Ку ян ның Габд рах ман кы зы), Әхмә дул ла (14.04.1904–1912), Миң ле фа кия 
(12.07.1907–1909, кы за мык тан ва фат), Гый на я тул ла (23.10.1909; ана сы Зә кия 
Габ дел да ян кы зы), Миң ле фа тый ма (23.08.1911), Фәй зул ла (24.09.1913–1914, 
кы за мык тан). Төхфә тул ла кы зы Мәэлүфә не (18 яшь) 1908 ел ның 25 ап ре лендә 
Яңа Ка тай ның Га зет дин Са я фет дин улы на (26 яшь; ага сы Шәрә фет дин вә кил 
бу ла) ки яүгә бирә. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры –  Шә фи гул ла белән Хөс нул-
ла Хөс нет дин ул ла ры, егет не ке Сә лимгәрәй Шәйгәрәй улы белән Сәй фет дин 
Фәт та хет дин улы бу ла. Төхфә тул ла Хөс нет ди нов 1917 ел да ха ты ны (45 яшь), 
улы һәм өч кы зы белән яши, 4,18 дисә тинә җи ре, 2 аты, сы е ры һәм 4 са ры гы 
бу ла, так та яру белән кә сеп итә.

Хөс нул ла Хөс нет дин улы ба ла ла ры: Зиннә тул ла (08.12.1895; ана сы Миң ле-
сы лу Тук та гол ның Габ дел ла тыйф кы зы), Сәгъдә тул ла (05.08.1897), Фа зул ла 
(22.11.1899), Гый ни я тул ла (1903–1905), Мир га бит җан (18.08.1905), Миң ле са имә 
(27.10.1907), Нигъмә тул ла (15.07.1909–1914, кы за мык тан; ана сы Миң ле сы лу 
Габ дел ла тыйф кы зы), Ор кыя (29.08.1911), Миң ле га лиәкрәм (17.03.1914; ана сы 
Миң ле сы лу Шәй хет дин кы зы). Хөс нул ла Хөс нет ди нов ның (48 яшь) олы улын 
(21) Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (40), 4 улы һәм 
кы зы белән яши, 2,43 дисә тинә җи ре, аты һәм 3 кәҗә се бу ла.

Гыйн дул ла Хөс нет дин улы ба ла ла ры: За кирә (17.10.1900; ана сы Би бизә кия 
Кил ка быз ның Ног ман кы зы), Нә кыя (02.08.1902), Өм мегөл сем (09.12.1906), 
Би бизәйнәп (15.06.1909–1909, кы за мык тан), Ну рул ла (04.08.1910), Миң лехә-
ниф (03.07.1913). Гыйн дул ла Хөс нет ди нов (45 яшь) 1917 ел да ха ты ны (42), улы 
һәм өч кы зы белән яши, 2,65 дисә тинә җи ре, аты, 2 сы е ры һәм 2 кәҗә се бу ла. 
Ну рул ла Гыйн дул лин трак тор да эш ли, 1942 ел ның 27 ав гус тын да су гыш ка китә 
һәм хәбәр сез юга ла (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән), 
ха ты ны Са имә (1912), ул ла ры Әхнәф (1934), Фа нис (1937) ка ла.

Шәй хул ла Хөс нет дин улы ба ла ла ры: Фә зилә (06.02.1903), игезәкләр Сәфәр-
га ли белән Рә кыя (19.01.1905; ана сы Фәр хе ни са Фа зул ла кы зы), Миң ле фа ризә 
(11.08.1906; ана сы Хәер ни са Мо фаз дал кы зы), Га лимәр дан (13.08.1908), Ти-
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мер га ли (07.01.1910–1910), Га би дул ла (10.10.1911). Шәй хул ла ның төп чек улы 
Мәр дан Шәй хул ла улы Шәй хул лин (1921) су гыш ка 1942 ел да Куй бы шев во-
ен ко ма тын нан китә, 1943 ел да хәбәр сез юга ла.

Шә фи гул ла Хөс нет дин улы ба ла ла ры: Ма һи со рур (02.09.1904; ана сы Би-
би со рур), Шәр хе мул ла (23.02.1906; ана сы Би би со рур Мөхәммәт ха рис кы зы), 
Зәкә рия (26.10.1907; ана сы Фәр хи со рур Мөхәммәт ха рис кы зы). Шә фи гул ла 
Хөс нет ди нов (40 яшь) 1917 ел да ха ты ны (35 яшь), ике улы, кы зы һәм ана сы 
(70) белән яши, 4,66 дисә тинә җи ре, аты, сы е ры, бо за вы һәм 5 са ры гы бу ла.

Габ делвә ли нең икен че улы Шәрә фет диннән ва рис бу лып Каш ша фет дин 
(1854) ка ла. Каш ша фет дин Шәрә фет дин улы (22 яшь) 1878 ел ның 1 ок тяб-
рендә Яңа Ка тай ның Би бишәр гыя Нәҗ мет дин кы зы (19 яшь) белән ни ках ла-
ша, ба ла ла ры Гай нет дин (02.04.1883–1905), Хә дичә (1886–1889), Аф за лет дин 
(15.06.1890), Би бивә ди га (17.06.1892–1911; ана сы Би бишәр гы я) туа.

Каш ша фет дин 1917 елгы исем лектә Габ делвә ли ев фа ми ли я се белән теркәл-
гән, аңа 64 яшь, ха ты ны (48 яшь), дүрт улы һәм кы зы белән яши, 5,82 дисә-
тинә җи ре, 4 аты, 3 сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла. Хә мит абый Ма ли ков 
Каш ша фет дин ул ла ры Кә рам, Кәш бел һәм Кән зел Ка ша пов лар, олы сы су-
гыш та кат наш ты, дип әйткән иде. Тик алар ның бер се дә Ис ке Ка тай мет рикә-
сендә теркәлмәгән, 1917 ел гы исем леккә ка рап Кән зел 1907 дә, Кәш бел 1911 
елда ту ган бу лыр га ти еш, дип исәпләп чы гар ган идек, югыйсә. Кә рам Ка ша пов 
(1895) –  Ва тан су гы шы ве те ра ны, су гыш чо ры исем ле гендә ха ты ны Фа ти ха 
Мөхәммәт за кир кы зы (1904), ба ла ла ры Мәр фу га (09.09.1924), Мә га риф (1932), 
Фәнә дия (1935) һәм Фәнә һия (1941) теркәлгән. Мет рикәгә Мәр фу га 1974 ел-
ның 1 но яб рендә туу ту рын да бе лешмә ал ган дип языл ган.

Габ делвә ли нең өчен че улы Бор һа нет дин иде. Бор һа нет дин Габ делвә-
ли улы ба ла ла ры: Миң ле җи һан (1870), Хәй рет дин (10.06.1875), Има мет-
дин (09.04.1877), Ну рет дин (1878), Хәйдә рет дин (08.07.1882), Шәм се җи һан 
(07.09.1884), Мөхәммәт дин (10.10.1886), Фәт та хет дин (09.09.1888–1893; баш 
авы ру ын нан), Мөхәммәт дин (29.02.1891; ана сы Сәр ви җи һан Са фу ан кы зы), 
Шәм себәдәр (02.09.1893). Бор һа нет дин кы зы Миң ле җи һан (18 яшь) 1888 ел-
ның де каб рендә Ба ек ның Габ дел ла тыйф Хә би бул ла улы (24 яшь) белән ка-
вы ша. Икен че кы зы Шәм се җи һан (18 яшь) 1908 ел ның 3 гыйн ва рын да Кил-
ка быз ның Би лал Мөхәммәтә мин улы на (23 яшь) ки яүгә чы га. Өчен че кы зы 
Шәм себәдәр (18 яшь) 1914 ел ның 13 гыйн ва рын да Ис ке Ку ян ның Фәт хелб әян 
Баһ ман ша улы (25 яшь) белән ни ках ла ша. Бор һа нет дин Габ делвә ли ев нең (72 
яшь) улын (25) Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (57) 
белән яши, 9,16 дисә тинә җи ре, аты, сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла, да и ми 
эш че ял лый.

Хәй рет дин Бор һа нет дин улы ба ла ла ры: Миф та хет дин (1901–1909), Би би га-
рифә (16.04.1906), Хәнә фи (11.07.1910; ана сы Га фифә Дәүләт бай кы зы).

Има мет дин Бор һа нет дин улы ба ла ла ры: Әсхә бет дин (13.05.1904; ана сы 
Гыйль мех әят Га риф кы зы), Шәм сех әят (11.01.1906), Шәм се ни са (17.08.1907), 
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Миң леәхкә мет дин (07.01.1909–1909; ана сы Гыйль мех әят Га ри фул ла кы зы), 
Ни за мет дин (29.08.1910–1912).

Ну рет дин Бор һа нет дин улы (23 яшь) 1905 ел ның 21 гыйн ва рын да авыл да шы 
Би бизә кия Га я зет дин кы зы (18 яшь; ата сы Га я зет дин Фәх рет дин улы) белән 
ни ках ла ша, ба ла ла ры Җәм гыйт дин (09.04.1907–1914), Әхи я рет дин (14.07.1909), 
Рәфә гат дин (03.04.1911) дөнь я га килә. Ха ты нын, ике улын кал ды рып, Ну рет-
дин Бор һа нет ди нов Бе рен че бө тендөнья су гы шы на китә, ал га та ба яз мы шы 
бил ге сез.

Хәйдә рет дин Бор һа нет дин улы 1899 ел ның 11 де каб рендә Яңа Ка тай ның 
Дәүләтгәрәй Хә ли лул ла улы Мор та зин кы зы Би би га фифә (18 яшь) белән 
ни ках ла ша. Хәйдә рет дин ба ла ла ры: Фәт та хет дин (19.04.1901), Са я фет дин 
(21.09.1903; ана сы Га фифә Дәүләтгәрәй кы зы), Әгълә мет дин (19.05.1910; 
ана сы Һи да я), Гый ма дет дин (28.12.1916; ана сы Га фифә Дәүләтгәрәй кы зы), 
Мөхәммәт ха ди (1921; Ва тан су гы шы кор ба ны), Миң ле зи фа (21.10.1924; ана-
сы Әдия Габ дул ла кы зы), Әү ха ди (1928). Әү ха ди нең улы Дә ниф –  Ка зан авыл 
ху җа лы гы инс ти ту тын тә мам лап, ту ган ра йо ны икъ ти са ды на өлеш керткән 
авыл даш ла рым нан бер се.

Мөхәммәт дин Бор һа нов 36 нчы Се бер ук чы полк сос та вын да Бе рен че бө-
тендөнья су гы шын да кат на ша, 1915 ел ның 8 ию лендә һә лак бу ла.

Има мет динТүбән Би шен дедән Ка тай га кү чеп килгән икен че га илә баш лы гы –  Габ дел-
на сыйр Мос та фин. Габ дел на сыйр ба ла ла ры: Миф та хет дин (1809–09.11.1878), 
Ка ма лет дин (1813), Җа ма лет дин (1833), Га я зет дин (1842), Гайшә (1843).

Миф та хет дин Габ дел на сыйр улы ба ла ла ры: Җәлә лет дин (1838), Миң легәрәй 
(1840–23.09.1916), Әхмәтгәрәй (1850), Хә кимә (1858). Миф та хет дин кы зы Хә-
кимә (20 яшь) 1878 ел ның 15 гыйн ва рын да Яңа Ка тай ның Әбүнә гыйм мул ла 
Хөс нет дин улы (22 яшь) белән га илә ко ра. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры ту ган-
на ры Миң легәрәй белән Әхмәтгәрәй Миф та хет дин ул ла ры бу ла.

Җәлә лет дин Миф та хет дин улы Габ дел на сый ров ба ла ла ры: Әхмәтвә ли 
(1863), игезәкләр Гый ла җет дин (04.10.1874–1878) белән Фәх рет дин (04.10.1874; 
ана ла ры Шәм си я), Миф та хет дин (03.05.1877).

Әхмәтвә ли Җәлә лет дин улы ба ла ла ры: Дөр реләс ма (1891–1892), Зөлмә-
ган (07.06.1893–1895), Кән зелмә ган (24.11.1895; ана сы Гыйль ме ба ну Кил ка-
быз ның Әхмәт җан кы зы), Мө гал лимә (28.08.1898–1899), Хы я лый (18.12.1899; 
ана сы Хөррәм ба ну Ка май ның Габ дел са лих кы зы), Хаҗ га ли (26.12.1901; ана сы 
Фәр хе ба ну Ка май ның Мөхәммәт са лих кы зы), Әхмәтхә ниф (02.11.1904), Са-
җидә (27.06.1907), Әхнәф (21.05.1910–1911; ана сы Хөррәм ба ну Мөхәммәт са-
лих кы зы), Имам гый за ли (29.01.1912), Әү ха ди (28.01.1916; ана сы Хөррәм ба ну). 
Әхмәтвә ли Җәлә лет ди нов (54 яшь) 1917 ел да ха ты ны (35 яшь), ал ты улы һәм 
кы зы белән яши, 7,68 дисә тинә җи ре, 2 аты һәм 2 кәҗә се бу ла, ике улы утын 
кисү белән кә сеп итә. Хаҗ га ли (Ха җе кай) Вә ли ев су гыш ал ды ел ла рын да ха ты-
ны Мәд хи зи ян (1903), кыз ла ры Мөсәвәрә (1925), Рәйсә (1932), Әнисә (1934), 
За кирә (1938) белән яши. Кән зелмә ган Вә ли ев нең улы Зөлмә ган (1923) 1942 
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ел ның 17 ию лендә су гыш ка китә һәм шул ел ны хәбәр сез юга ла (исе ме Ка тай-
ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән). Хә ниф Вә ли ев (1904) 1942 ел ның 
мар тын да су гыш ка китә һәм 1943 елда хәбәр сез юга ла, ха ты ны Зоя тол ка ла.

Фәх рет дин Җәлә лет дин улы (28 яшь; икен че ни ках) 1907 ел ның сен тяб-
рендә нә селдә ше Бәд рет дин Ка ма лет дин улы ның кы зы Гыйль ми са фа (18 яшь) 
белән ни ках ла ша. Егет нең вә ли вә ки ле –  бер ту ган ага сы Миф та хет дин Җәлә-
лет дин улы, ри за лык ша һит ла ры Хәй рул ла Бор һа нет дин улы белән Си ра җет-
дин Ка ма лет дин улы бу ла. Бу ни ках 1912 ел ның 5 но яб рендә тар ка ла. Фәх рет-
дин Җәлә лет ди нов (42 яшь) 1917 ел да ха ты ны белән яши, 1,55 дисә тинә җи ре 
бу ла, итекләр тегә.

Миф та хет дин Җәлә лет дин улы ба ла ла ры: Хөр шид җи һан (14.10.1909; ана сы 
Ма һи ка мал), Фәвә рис (07.08.1912; ана сы Ма һи нур Баһ ман ша кы зы), Ра би га 
(16.01.1914; ана сы Шәм се җи һан Ба һаут дин кы зы), Хи ра җи (10.12.1925; ана сы 
Гөл чирә). Миф та хет дин Җәлә лет ди нов 1917 ел да ха ты ны (40 яшь), улы һәм өч 
кы зы белән яши, 6,61 дисә тинә җи ре, аты, сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла.

Миң легәрәй Миф та хет дин улы Габ дел на сый ров ба ла ла ры: Рәйфә (1875), 
Сәет га ли (26.11.1877–1883), Мөшәррәфә (20.02.1880), Мөхәммәт мир га ли 
(26.12.1881), Сәет га ли (12.01.1884–1886), Би би са җидә (29.07.1888; ана сы Мәф-
ту ха), Хә тирә (29.04.1891–1895, ана сы Мәф ту ха Габ дел га ни кы зы; ут ка янып), 
Җә мигъ нур (23.11.1907–1916; ана сы Гыйз зе нур Мөхәммәт за кир кы зы), Кә-
шифә (12.01.1910), Га кифә (08.09.1912). Миң легәрәй кы зы Мәэлүфә (18 яшь) 
1889 ел да Яңа Ка тай ның Ахун җан мул ла Әхмәт җан улы белән ни ках ла ша. 
Икен че кы зы Рәйфә (18 яшь) 1893 ел ның 1 гыйн ва рын да Ты мы тык ның мөә-
зин Әхмәт га риф мул ла Әхмәт ша кир улы (25 яшь; ата сы Әхмәт ша кир мул ла 
Миф та хет дин улы) белән га илә ко ра.

Әхмәтгәрәй Миф та хет дин улы Габ дел на сый ров ба ла ла ры: Би бикә римә 
(1876–1893), Нә гыймә (27.03.1878; ана сы Ра би га), Сәрвә рия (15.07.1880), 
Әхмәт са фа (08.07.1884), Мирҗәлә лет дин (29.08.1886–1888), Би бимәрь ям 
(30.11.1888), Би биәс ма (27.10.1890), Әһ лия (15.06.1892–1894; ана сы Ра би га 
Рәхмә тул ла кы зы), Әһ лия (27.03.1897), Сә вия (15.07.1899; ана сы Фа тый ма Мәч-
ти авы лы ның Сөләй ман кы зы), Әхмәт га та (28.01.1901), На җия (05.11.1904), 
Сә хип задә (29.06.1907–1912; ана сы Мәф ту ха Сол тангәрәй кы зы), Сәет задә 
(25.02.1911), Сә хип задә (22.03.1914). Әхмәтгәрәй кы зы Би бикә римә (18 яшь) 
1892 ел ның 30 гыйн ва рын да Яңа Ка тай ның Гый лем хан Бәд рет дин улы (23 яшь; 
ата сы Бәд рет дин Габ делф әез улы) белән ка вы ша. Икен че кы зы Сәрвә рия 
(18 яшь) 1899 ел ның 26 но яб рендә Яңа Ка тай има мы Мөхәммәт за кир Фәт-
та хет дин улы (27 яшь) белән ка вы ша. Өчен че кы зы Би бимәрь ям (18 яшь) 
1906 ел ның 5 ав гус тын да Иш тирәк нең мөә зин Га ри фул ла Мөхәммәдь яр улы 
(30 яшь; икен че ни ках) белән ни ках ла ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Әхмәт-
са фа Әхмәтгәрәй улы белән Әхмәтвә ли Җәлә лет дин улы бу ла. Әхмәтгәрәй 
Миф та хет ди нов (66 яшь) 1917 ел да ха ты ны (44), ике улы һәм кы зы белән яши, 
15,56 дисә тинә җи ре, 3 аты, 2 сы е ры һәм 5 са ры гы бу ла.
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Әхмәт са фа Әхмәтгәрәй улы ба ла ла ры: Миң ле на җия (04.04.1910; ата сы 
Мөхәммәт са фа Әхмәтгәрәй улы, ана сы Мө нирә Ша һингәрәй кы зы), Гый лем-
задә (12.01.1912; ана сы Мө нирә Ша һингәрәй кы зы), Әхмәт ва фа (15.03.1917), 
Әхмәтзә ки (1922–1924), Мир га ли (21.03.1925). Әхмәт са фа Әхмәтгәр әев не Бе-
рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, ха ты ны (30 яшь), өч улы ка ла, 1917 ел да 
13,56 дисә тинә җи ре, 2 аты, 2 сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла. Ва фа белән 
Мир га лим Гәр әев лар су гыш тан кайт ма ды лар, дип әйткән иде Хә мит абый. 
Гый лем задә не Га лим, ди де, ул су гыш тан кай та, улы Әхи яр бу ла.

Сә хип задә Гәр әев (1914–2001) 1920 
ел да ата-ана сы үләт чи реннән ва фат 
бул гач абый сы Са фа Гәр әев тәр би я-
сендә үскән, зур тор мыш юлы на бас-
кан да исе мен Гәрәйгә үзгәрткән. Шу ңа 
күрә рәс ми чы га нак лар да Гәрәй Гәрәй 
улы Гәр әев дип язы ла. Баш та Ка тай да, 
ан на ры Ба ка лы ур та мәктә бендә укый. 
Баш корт пе да го гия инс ти ту тын да бе-
лем ал ган (1931–1933 ел лар да) иң бе-
рен че Ка тай авы лы ке ше се бу ла. Ике 
ел Йөзәй (Юзәй) мәктә бендә укы та, 
1936–1939 ел лар да хәр би хезмәттә бу-
ла, ту ган ягы на кайт кач Маг да ли на исем ле кыз га өйләнә. Ике ел Ка мыш лы 
мәктә бендә за вуч, 1941–1942 ел лар да Ка тай җи де ел лык мәктә бендә ди рек тор 
бу лып эш ли, шун нан фронт ка китә. «Су гыш чан хезмәтлә ре өчен», «Ке нигс-
берг ны ал ган өчен» ме дальлә ре белән бүләкләнә. Ха ты ны һәм улы Ро берт ны 
кай тып алып, 1947 ел га кадәр Бер лин да хезмәт итә. 1947 ел да Ба ка лы га кай та-
лар, аны Яңа Ба лык лы җи де ел лык мәктә бенә ди рек тор итеп бил ге лиләр. 34 ел 
шул мәктәптә ди рек тор ва зи фа сын баш ка ра, 44 ел лык укы ту чы ста жы белән 
пен си ягә чы га. Бо лар ны ар хив чы га на гы на һәм авыл да шым Рә симә Шәй дул-
ли на мәгълү ма ты на та я нып язам. Гәрәй (Сә хип задә) Гәр әев Ка тай ның ме мо-
ри аль сте ла сын да теркәлмәгән.

Габ дел на сыйр Мос та фин ның икен че улы Ка ма лет дин иде. Ка ма лет дин 
Габ дел на сыйр улы ба ла ла ры: Бәд рет дин (1847–11.03.1912), Җи һан ба ну (1855), 
Мәхүб җа мал (1863), Сад рет дин, Си ра җет дин (1869). Ка ма лет дин кы зы Җи һан-
ба ну (40 яшь; дүр тен че ни ках) 1895 ел ның 23 сен тяб рендә авыл да шы Әдһәм 
Мө хет дин улы (50 яшь; өчен че ни ках) белән ни ках ла ша. Ке че кы зы Мәхүб җа-
мал (20 яшь) 1884 ел ның 25 гыйн ва рын да Кил ка быз ның Әхмәтнә би Әхмәт җан 
улы на (22 яшь; ата сы Әхмәт җан Әхтәм улы) ки яүгә чы га.

Бәд рет дин Ка ма лет дин улы ба ла ла ры: Хәм де са фа (25.07.1880–1888), 
Әхмәтнә гыйм (13.03.1884), Хәй ри ни са (07.04.1887), Гыйль ми са фа (17.08.1890; 
ана сы Гыйль ме ни са), Әбүнә гыйм (02.05.1894–1899; ана сы Гыйль ме ни са Сәет-
бат тал кы зы). Бәд рет дин кы зы Гыйль ми са фа (17 яшь) 1907 ел ның сен тяб рендә 

Гәрәй Гәрәев (сул якта) 1936–1939 елларда 
хәрби хезмәттә була
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нә селдә ше Фәх рет дин Җәлә лет дин улы (28 яшь; икен че ни ках) белән ни ках-
ла ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Гай са Габ дел галләм улы белән Га лиул ла 
Шәрә фул ла (Шә ри фул ла) улы бу ла. Бу ни ках 1912 ел ның 5 но яб рендә тар ка ла. 
Әхмәтнә гыйм Бәд рет дин улы ның кы зла ры Би би ра зыя (1922–1924), Мо сал лия 
(07.03.1925; ана сы Шәм се нур Нур га ли кы зы) бу ла.

Сад рет дин Ка ма лет дин улы ба ла ла ры: Мөхәммәт дин (12.12.1890–1892), 
Гый ма дет дин (22.01.1892), Фәр ва җет дин (16.10.1894; ана сы Миң ле ба ну Ко рыч-
ның Әхмәт җан кы зы), Җәм гыйт дин (1896–1898), Гыйль ме ба ну (02.02.1899–
1900), Хөс ни ба ну (13.02.1901; ана сы Миң ле ба ну Ко рыч ның Габ дел га зиз кы-
зы), Гыйль ме ба ну (12.11.1905; ана сы Миң ле ба ну Әхмәт җан кы зы), Сәй фет дин 
(1910–1911), Әхкә мет дин (15.03.1912).

Си ра җет дин Ка ма лет дин улы (23 яшь) 1892 ел ның 6 мар тын да Мөхәммә ди 
Чу ра гол улы ның кы зы Мәм ду ха (25 яшь; икен че ни ках) белән ни ках ла ша, ба-
ла ла ры Әһ лет дин (10.08.1894), Сә ла хет дин (19.03.1901–21.11.1908), Әгълә мет-
дин (10.11.1903–1905), Бә һия (02.09.1906), Әһ лия (11.05.1910) туа.

Әлерәк әй теп үткән бер ту ган Сад рет дин белән Си ра җет дин Ка ма лет ди нов-
лар га иләлә ре бә хет эзләп читкә чы гып китәләр, алар ту рын да баш ка хәбәр юк.

Габ дел на сыйр Мос та фин ның өчен че улы Җа ма лет дингә күчә без. Җа ма лет-
дин Габ дел на сыйр улы ба ла ла ры: Фәр хи җи һан (1864), Шәрә фет дин (1871). Җа-
ма лет дин кы зы Фәр хи җи һан (19 яшь) 1883 ел ның 13 де каб рендә Яңа Ка тай ның 
Габ делмән нан Габ дел ка һир улы (23 яшь; ата сы Габ дел ка һир Мөхәммәт га лим 
улы) белән ка вы ша. Бу ва кыт та Җа ма лет дин исән бул мый, шу ңа күрә кыз ның 
вә ли вә ки ле итеп Ка ма лет дин Габ дел на сыйр улы теркәлә.

Шәрә фет дин Җа ма лет дин улы ба ла ла ры: Хөс ни җи һан (02.09.1897; ана сы 
Гөл за һирә Дөмәй нең Сә лимгәрәй кы зы), Миң лекә римә (05.11.1898), Фәт хет-
дин (08.10.1900), Га лим җан (17.02.1902), Заһ рет дин (28.06.1904), Миң лемө нирә 
(26.12.1908; ана сы Гөлзөһрә), Миң лешәм се ба нат (08.01.1910), Миң леҗә милә 
(07.04.1911; ана сы Гөл за һирә Сә лимгәрәй кы зы), Мо сал лия (1912–1914, кы-
за мык тан ва фат), Миң лефә гыйлә (06.07.1916; ана сы Гөлзөһрә Сә лимгәрәй 
кы зы). Шәрә фет дин Җа ма лет ди нов (46 яшь) 1917 ел да ха ты ны (40), дүрт улы 
һәм өч кы зы белән яши, 4,22 дисә тинә җи ре, аты һәм баш ка мал ла ры бу ла. 
Зур га илә не туй ды ру өчен иген че лек биргән ке рем генә җит ми, шу ңа күрә ул 
ка ра эш че бу лып ял лан ган.

Габ дел на сыйр Мос та фин ның төп чек улы Га я зет дин (1842) як лап та нә-
сел дә вам итә. Га я зет дин Габ дел на сыйр улы ба ла ла ры: Җәлә лет дин (1868), 
Нур лы га ян (15.08.1878; ана сы Шәм се нур), Зә кия (02.12.1882), Миң ле га рифә 
(25.06.1883), Миң лехә нифә (25.06.1885–1887), Миң лефәт хел га ян (05.01.1888; 
ата сы Га я зет дин Габ дел на сыйр улы, ана сы Хә кимә), Миң ле габ дел ба ян 
(02.04.1890–1892; ата сы Га я зет дин Габ дел на сыйр улы Габ дел га зи зов, ана сы 
Миң лехә лимә Нурмөхәммәт кы зы дип языл ган), Фәт хет дин (1891–1895), Миң-
ле фа кия (29.07.1892–1893), Миф та хет дин (20.09.1894; ана сы Хә кимә Яңа Ка-
тай ның Нурмөхәммәт кы зы), Кәш фелмә ган (29.09.1897), Әкъ лимә (22.12.1901), 
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игезәкләр Би би фа ти ха белән Фа тый ма (22.09.1904; ана сы Хә кимә Нурмөхәм-
мәт кы зы). Га я зет дин На сый ров (74 яшь) 1917 ел да улы (22) һәм кы зы (15) 
белән яши, ху җа лы гын да 2,80 дисә тинә җи ре, аты бу ла, иген че лектән тыш, 
утын кисү, так та яру белән шө гыльләнә.

Җәлә лет дин Га я зет дин улы ба ла ла ры (бе рен че мәхәллә): Би би га рифә 
(17.08.1897–1900; ана сы Би би ка милә Кил ка быз ның Фәх рет дин кы зы), Са имә 
(28.09.1900), Фәр ва җет дин (13.04.1904), Кән зел го лум (02.07.1909), Хы я лет дин 
(02.10.1913–1914, кы за мык тан ва фат), Зөлмә ган (06.03.1916–1924; ана сы Би би-
ка милә). Җәлә лет дин Га я зет ди нов (49 яшь) 1917 ел да ха ты ны (40), өч улы һәм 
кы зы белән яши, 1,05 дисә тинә җи ре, 2 аты һәм 3 кәҗә се бу ла. Җәлә лет дин 
кы зы Са имә авыл да шы Сә ла хет дин Си ра ев (1891 ел гы; Юл даш нә се леннән) 
белән га илә ко ра. Фәр ва җет дин Га я зов –  Ва тан су гы шы ве те ра ны. Фәр ва җет-
дин ба ла ла ры: Фо ат (1934), Рә симә (1937), Дөлфәт (1940-май, 2018; Җәл әев 
фа ми ли я ле) һәм Фәвә рис (1947; Га я зов фа ми ли я ле). Ба ба сы Җәлә лет дин не 
күз ал дын да то тып, Дөлфәт абый без «Җәләй нә се ле» дип әйткән иде. Аның 
иҗат итәргә ом ты лыш ясап, ши гырь язып ка ра га ны бул ды. Фәр ва җет дин нең 
эне се Кән зел го лум Га я зов (Җәл әев) 1943 ел ның 22 де каб рендә су гыш та һә лак 
бу ла, ха ты ны Гөл сем, ике кы зы (бер се Рәгънә, 1940) һәм ана сы Ка милә (1875) 
ка ла. Рәгънә нә селдә ше Фа нис Фәх рет ди нов ка ки яүгә чы га.

Ат янында сугыш ветераны Фәрваҗетдин Гаязов басып тора
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Нур лы га ян Га я зет дин улы 1906 ел ның де каб рендә Яңа Ка тай ның Шәрә фул-
ла Га фи я тул ла улы ның кы зы Га зиз җа мал (18 яшь) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры 
Рә кыя (03.11.1909), Мир за җан (26.02.1911–1914), Мир га бит җан (23.03.1914) туа. 
Фәт хел га ян (Фат кыл; 1888) Га я зов га илә сендә Ва тан су гы шы ал дын нан ха ты ны 
Гыйль ми ни са (1892), ба ла ла ры Ти мер га ян (1923; Ва тан су гы шы ве те ра ны), Ру-
хыл ба ян (1928), Мәгънә ви (1932), Ләйлә (1926) бу ла. Ти мер га ян белән Гай нур 
Әхмәт га ли кы зы (1923; Яңа Ка тай ны кы) ба ла ла ры: Фла рид (1949), На сыйх 
(1952), Ягъфәр (1955; Са ра тов өлкә се Ба ла ко во шәһә рендә яшәгәндә мәрхүм 
бу ла), Мир сат (1957), Фәрә гать (1960). Бү ген ге көндә бо лар дан бер На сыйх 
кы на исән.

Ал га та ба нә сел не Габ дел на сыйр Мос та фин ның ту га ны Габ дел ха ликъ як лап 
ка рыйк. Габ дел ха ликъ ның бе рен че улы Гый ма дет дин (1815) бу ла. Гый ма дет дин 
Габ дел ха ликъ улы ба ла ла ры: Сәгъ дет дин (1834–1852), Миң ле га риф (1843), 
Галлә мет дин (1851), Фәх рет дин (1857), Фәр визә (1858). Гый ма дет дин кы зы 
Фәр визә (18 яшь) 1876 ел ның 1 но яб рендә авыл да шы Арс лан га ли Мөхәммәт-
га ли улы (22 яшь) белән ни ках ла ша.

Галлә мет дин Гый ма дет дин улы ба ла ла ры: Фәр ва җет дин (17.02.1878; ана-
сы Шәм се та ли га), Си ра җет дин (25.04.1882), Мөшәррәфә (1883), Хи са мет дин 
(Го са мет дин; 20.11.1884), Миң лемөкәррәмә (29.11.1887–1888), Мир га я зет дин 
(06.05.1889), Мөкәррәмә (10.02.1892), Ис ла мет дин (15.07.1894; ана сы Шәм-
се та ли га Ток та гул ның Ри ян кы зы), Миң лемөнәвәрә (15.03.1897), Ра җет дин, 
Гыйль мет дин (16.04.1907; ана сы Хәм ди җи һан Фәх рет дин кы зы), Мәр губә 
(17.11.1909). Галлә мет дин кы зы Мөшәррәфә (18 яшь) 1902 ел ның 7 но яб рендә 
Ко рыч ның Сәр ва җет дин Фәр ра хет дин улы (25 яшь; ата сы Фәр ра хет дин Ба-
һаут дин улы) белән ни ках ла ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Фәх рет дин белән 
Ра җет дин Гый ма дет дин ул ла ры бу ла. Галлә мет дин нең төп чек кы зы Мөнәвәрә 
(18 яшь) 1917 ел ның 11 ок тяб рендә авыл да шы Ну рул ла Нә биул ла улы (22 яшь) 
белән ка вы ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры –  Хи са мет дин Галлә мет дин улы 
белән Фәх рет дин Гый ма дет дин улы, ки яү та ра фын нан вә ли вә кил Нә биул ла 
Кә ли мул ла улы бу ла.

Галлә мет дин улы Хи са мет дин (1884–1970) Бе рен че бө тендөнья су гы шын да 
кат на ша. Хи са мет дин Галлә мет дин улы ба ла ла ры: Гөл ба ну (16.02.1914), Әнвә-
рет дин (12.11.1916; ана сы Фәр хе ба ну Ни за мет дин кы зы), Ән гам (1920), Гай-
нел җи һан (08.11.1925; ана сы Фәр хе ба ну Ни за мет дин кы зы), Әхәт (1933; ана сы 
Мөкәррәмә Ка май ның Гос ман мул ла кы зы), Һа шим (1936–2011), Мәгъсүмә 
(1940), Га мил (1943). Ха ты ны ва фат бул гач, Хи са мет дин 1932 ел да биш ба ла сы 
яны на ха тын итеп, Ка май дан мул ла Гос ман кы зы Мөкәррәмә не алып кай та, 
ан нан да биш ба ла туа. Хи са мет дин нең ике улы (Әнвә рет дин белән Ән гам 
Галлә мов лар) Ва тан су гы шын да хәбәр сез юга ла.

Хи са мет дин кы зы Мәгъсүмә 1962–1967 ел лар да Ка зан дәүләт уни вер си те-
ты ның юри дик фа куль те тын да укый, ил ле ел лап ад во кат бу лып эш ли. Мәгъ-
сүмә апа ның мул ла кы зын нан туу ын истә то тып, Ка тай мәктә бендә укы ган да 
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укы ту чы лар аңа кы рын ка ра ган, «баш лан гыч класс лар да ми нем белән бер-
кем дә сөйләшмә де», дип искә ала ул, кай берлә ре нең исемнә рен атап. Ата сы 
Хи са мет дин тал дан ба ла би шеклә ре, каз оя ла ры үреп сат кан, ир ле-ха тын лы 
кол хоз га кермәгәннәр. Ма ты да ун ны тә мам ла гач, Мәгъсүмә апа ны эшкә ча-
кы рыр га кол хоз рәи се төшкән, «ан нан чор ма га ка чып, икен че көн не Уфа га 
чы гып кит тем», ди. Ан да тө зе лештә эшләп, фор сат ачыл гач, Ка тай дан иң бе-
рен че бу лып мәшһүр уни вер си тет ның В. И. Уль я нов-Ле нин укы ган юри дик 
фа куль те ты на укыр га керә ул.

Бу ки тап ны нә шер итәргә җы ен ган да, энем Да мир белән Мөкәррәмә апа ны 
искә ал дык. Мәгъсүмә апа ана сы яны на кай тып йө ри, кайт кан са ен күп итеп 
күчтәнәчләр алып кай та иде. Әни ем Рә ки га Мөкәррәмә апа белән дус лар ча 
гел ара лаш кан нан, аңа ба рып йөргән лектән, ул күчтәнәчләр безгә дә эләгә, 
өрек-йө зем һәм кән фит ке бек тәм ле ри зык ны сөенә-сөенә авыз итә идек. 
Аш-су га ос та бул ган дыр, мичтә эрем чек пәрәмәчлә ре пе шергә ли, бик тәм ле 
иде, дип искә ала энем Да мир, ул әни емә ия реп Мөкәррәмә апа га бар га ла ган 
бул ган икән. Мөкәррәмә апа ди ни га иләдә үскәч, на маз лы иде, аның йо гын-
ты сы бул ган дыр, әни ем дә до га лар белә, без не дә дингә өн ди иде. Мөкәррәмә 
апа 1985 ел ның мар тын да дөнья куй ды, бу са ми ми ба ла чак истә леклә ре аның 
як ты ру хы на до га бу лып иреш сен.

Ис ла мет дин Галлә мет дин улы да, абый сы Хи са мет дин ке бек, Бе рен че бө-
тендөнья су гы шын да кат на ша. Аның Мәрь ям Миһ ран кы зы белән ни ка хын-
нан ба ла ла ры Мөдә сир (10.11.1925), Ти мерхә мит (1929), Гапхә мит (1932), Асия 
(1940) туа, ике се яшь ли мәрхүм бу ла, Ти мерхә мит белән Асия читкә чы гып 
китә. Ти мерхә мит Но во куз нецк як ла рын да бул ды да, ан на ры Уфа га кай тып 
төплән де, дип сөйлә де Мәгъсүмә Хи са мет дин кы зы Галлә мо ва.

Документ фрагментында – Фәхретдин Гыймадетдин улының һәм аның нәселдәшләренең 
тамгалары (икесе «Т» хәрефенә охшаган)

 Фәх рет дин Гый ма дет дин улы ба ла ла ры: Әхи я рет дин (22.03.1893; ана сы 
Гыйль ми са фа Тук та гол ның Му са кай кы зы), Га зет дин (1896–1900), Ну ри-
са фа (23.06.1898–1914, ютәлдән ва фат), Әһ ле са фа (10.06.1901), Әнвә рет дин 
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(27.02.1905), Әгъ за мет-
дин (14.09.1907; ана сы 
Гыйль ми са фа), Сәрвә-
җет дин (19.02.1924; ана-
сы Са тия Якуп кы зы). 
Фәх рет дин Гый ма дет дин 
улы ның берь ю лы ике 
ба ла сы (1 яшь лек Әнвә-
рет дин, 9 яшь лек Әхкә-
мет дин) кы за мык белән 
авы рып, 1906 ел ның 11 
гыйн ва рын да мәрхүм бу-
ла. Бе рен че мәхәлләдә 
бу авы ру дан та гын дүрт 
ба ла ның го ме ре ки селә. 
Фәх рет дин Гый ма дет ди-
нов ның олы улын Бе рен-
че бө тендөнья су гы шы на 
ала лар, 1917 ел да ул ха ты-
ны һәм ке че улы белән 

яши, 4,11 дисә тинә җи ре, аты, сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла.
Әхи я рет дин Фәх рет дин улы 1917 ел ның 3 де каб рендә авыл да шы Нә биул-

ла Кә ли мул ла улы ның кы зы Фа тый ма га (18 яшь) өйләнә, ба ла ла ры Әс хия 
(1924–1926), Миң лефә һи мә (10.03.1925), Мөзә га рә фә, Ак мал (1928), Фа нис 
(1941–2019) дөнь я га килә. Әхи я рет дин Фәх рет ди нов (1893–1974) –  Ва тан су гы-
шы ве те ра ны, «Су гыш чан Кы зыл Бай рак» ор де ны (04.03.1945) белән бүләклән-
гән. Ак мал белән Нә җибә Хөс нул ла кы зы ба ла ла ры: Зим фи ра (1951–2015), 
Аль берт (1957), Ро берт (1961). Ро берт Фәх рет ди нов ха ты ны Кла ра, кыз ла ры 
Ири на (1995) һәм Ре ги на (2000) белән Ок тябрьс кий шәһә рендә яши, теш та би-
бы бу лып эш ли. Ат на са ен Ка тай да гы ту ган ни ге зенә кай тып йө ри, ярдәм чел, 
шәф кать ле, киң кү ңел ле бу луы белән үзенә тар та, хөрмәт уя та.

Фа нис белән Рәгънә Кән зел го лум кы зы ба ла ла ры: Ру за лия (1961), Иль ви ра 
(1969), Рөстәм (01.09.1973). Бо лар дан бү ген ге көндә бер Иль ви ра гы на исән, 
га илә ко рып Ку ян да яши.

Габ дел ха ликъ ның икен че улы –  Гый ла җет дин (1832). Гый ла җет дин Габ дел-
ха ликъ улы ба ла ла ры: Фәр ра хет дин (1853), Фәр хи җа мал (1858). Гый ла җет дин 
кы зы Фәр хи җа мал (17 яшь) 1875 ел ның 1 гыйн ва рын да Яңа Ка тай ның Миф-
та хет дин Галлә мет дин улы Үмер ба ев белән ни ках ла ша.

Фәр ра хет дин Гый ла җет дин улы (23 яшь; вә ли вә ки ле –  Йо сыф Габ дел-
галләм улы) 1876 ел ның 1 гыйн ва рын да авыл да шы Мәгъ рифә Га дел ша кы-
зы белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Мөхәммәт са бир (06.02.1876), Миң ле та ифә 
(05.03.1878), Га кифә (05.02.1880), Та ифә (1881), Би бизә кия (15.01.1885), Га кифә 

Патша чоры беткәч, тамганың да кирәге беткәнме? 
Әхияретдин Фәхретдин улы никахы теркәлгән метрикә 
бите. 1917 ел, 3 декабрь 
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(1886), Мөхәммәт на сыйп (12.10.1887–1903), Би би фа кия (1889), Би би фа тый ма 
(15.01.1891–1892), Мөхәммәт ха физ (12.04.1894), Зә кия (1895) туа. Фәр ра хет дин 
кы зы Та ифә (18 яшь) 1899 ел ның 26 но яб рендә Ка май ның Ис ламгәрәй Миң-
легәрәй улы на (25 яшь) ки яүгә чы га. Икен че кы зы Га кифә (18 яшь) 1905 ел ның 
2 фев ра лендә Ко рыч ның Әхтәм җан Әхмәт җан улы (26 яшь; ата сы Әхмәт җан 
Габ дел ба ян улы) белән ни ках ла ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Мөхәммәт-
са бир Фәр ра хет дин улы белән Галлә мет дин Гый ма дет дин улы бу ла. Өчен че 
кы зы Би би фа кия (18 яшь) 1907 ел ның 27 но яб рендә Тук та гол ның Фәт хел-
га ян Габ дерә хим улы (26 яшь) белән ка вы ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры 
Мөхәммәт са бир Фәр ра хет дин улы белән Фәх рет дин Гый ма дет дин улы бу ла. 
Әле ге ки яү 1908 ел да Фәт хелб әян дип күрсә телә, аның 20 сен тябрьдә Ис ке Ка-
тай да кы зы Фәү зия туа. Фәр ра хет дин нең төп чек кы зы Зә кия (18 яшь) 1914 ел-
ның 15 гыйн ва рын да Ка май ның Ис ламгәрәй Миң легәрәй улы (35 яшь; икен че 
ни ках) белән ка вы ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Мөхәммәт са бир Фәр ра-
хет дин улы белән Мөхәммәт ха физ Могтә мет дин улы бу ла. Фәр ра хет дин Гый-
ла җет ди нов ның (65 яшь) ике улын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 
ел да ха ты ны (65), ки ле не (42) һәм онык ла ры (5, 10) белән яши, 16,06 дисә тинә 
җи ре, 5 аты, 3 сы е ры һәм баш ка мал ла ры, җилгәр ге че бу ла, хезмәт че ял лый.

Мон да бер искәрмә 
ясап үтик. 1914 ел гы ни-
ках язу ын да Фәр ра хет-
дин Гый ла җет дин улы 
исе ме ар тын нан  –  Юл-
даш нә се ле там га сын, ә 
Ка май ның Ис ламгәрәй 
Миң легәрәй улы там-
га сы итеп «Т» хә ре фенә 
ох ша ган Би шен де нә се-
ле там га сын сал ган нар. 
Ри за лык ша һит ла ры ның 
бер се (Мөхәммәт ха физ 
Мог тә мет дин улы) Юл-
даш нә се леннән бул ган га, ни ках язу ы на шул нә сел там га сы ки леп кергән, 
тик ул там га мул ла ха та сы белән Фәр ра хет дин Гый ла җет дин улы ны кы бу лып 
чык кан. «Т» хә ре фенә ох ша ган Би шен де там га сы әнә шул Фәр ра хет дин исе ме 
ар тын нан соң урын алыр га ти еш бул ган. Ни ках та хотбә уку чы Мөхәммәтла-
тыйф мул ла Мө хәм мәтнә би улы дип күрсә телгән, димәк, әле ге ха та өчен ул 
га еп ле бу лып чы га тү гел ме? 

Мөхәммәт са бир Фәр ра хет дин улы ба ла ла ры: Мөхәммәт на сыйп (13.09.1904; 
ана сы Хәм дия Төхфә тул ла кы зы), Мөхәммәт за кир (19.01.1908–1916; ана-
сы Хәм дия Төхфә тул ла кы зы), Фәү зия (1910–1911), Мәү ди гия (29.06.1912), 
Мөхәммәт за кир (21.05.1924–1984; ана сы Сай ра Хә би бул ла кы зы), Гөл сем 

Тамгаларны буташтырып салган никах язуы. 1914 ел
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(1927), Гөл ми ян (1933). Са бир Фәр ра хов ның (1875–1940) соң гы ха ты ны Май-
ба ну (1895) бу ла. Гөл сем нең Әсхә дул ла Габ дул лин белән ни ка хын нан Мәү лисә 
(02.09.1959) туа. За кир Са бир улы Фәр ра хов –  Ва тан су гы шы ве те ра ны, «Су-
гыш чан хезмәтлә ре өчен» ме да ле белән бүләкләнгән.

Мөхәммәт ха физ Фәр ра хет дин улы ның 1925 ел га чак лы ба ла ла ры: Рә кыя 
(1921–1924), Хә тирә (1923–1924), Миң лерә кыя (15.06.1925; ана сы Мәгъдән-
ба ну Габ дул ла кы зы). Ир сез кал ган Мәгъдән ба ну Фәр ра хо ва (1901; Юл даш 
нә се леннән) Ва тан су гы шы ал дын нан ба ла ла ры Нә кыя (1929), Мөхәммәт ка мал 
(1931–1984), Хә тирә (1935) белән яши. Нә кыя Рәиф Әхмәт ха нов ка ки яүгә чы-
га. Фәр ра хов Ка мал белән Рә зинә Ша га ли кы зы (1936–2020; Кил ка быз ны кы) 
ба ла ла ры: Ро за лия (1959), Рә вис (14.10.1961), Зи лия (1964), Ша мил (1967), Ра-
лия (1973). Хә тирә Бо ха ра да яши, ан на ры Туй ма зы га кай тып төпләнә. Ка мал 
абый флот та хезмәт иткән, көч ле бул ган, бер явыз ны акыл га утырт кан, дип 
сөй лиләр иде, пи ло рам да эшлә де. Рә вис ма те ма ти ка ны бик ях шы бе леп, рес-
пуб ли ка да өчен че урын ны ал ды, ави а ция инс ти ту тын тә мам лап, ар ми ядән 
офи цер бу лып кайт ты, шун нан соң күп тор мый мәрхүм бул ды (Фир кать Ис-
ла мов мәгълү ма ты).

Ки та бым ның Ис ке Ка тай нә селлә ренә ба гыш лан ган бү леклә рен уни каль 
фо торә сем не тас вир лап тә мам лыйм. Ул фо торә семдә күп че ле ге Ис ке Ка тай 
ке шелә реннән тор ган төр кем не күрә сез. Сул дан уң га (1 нче рәт, утыр ган-
нар): Га лимә Мо фаз да ло ва, Си ба га тул ла Йо сы пов, Мир заәхмәт Хәйдә ров, 
Мәгъдән ба ну Фәр ра хо ва, Мәр губә Са фи на, Әбү га ли Шәнгәр әев, Шәйшә риф 
Ха ри сов, Фәр ва җет дин Га я зов, Хә тим Ха ри сов. 2 нче рәт (бас кан нар): Халә 

1958–1960 елгы фоторәсемдә – тарихыбыз, нәселләребез
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Нә би е ва, Фә ния Дәүлә то ва, Мәгъмүрә Галиева, Дөһөдия Галиева, Өм мегөл-
сем Җәл әе ва, Ка милә Сол та но ва, Нә фисә Га ли е ва, Га зим Ха ри сов, Мәм дудә 
За ри по ва, Са имә Ха ри со ва, Са лих Шә ри фул лин, Са имә Га ли е ва, Әмир җан 
Нә фи ков, Хә бип Шәкү ров. Бу фо торә сем нә селдә шем Риф Ти мер га ли улы 
Га ли евтә сак ла на, кү чермә сен 14 май да энем Да мир Кә ри мов җибәр де. Риф 
абый белән оч ра шып кай бер нәрсәләр не со раш тыр, бо рын гы фо торә семнә ре 
бул са, кү чермә сен алып җибәр, дигән идем аңа.

Белсә гез иде, бу фо торә сем не күргәч ни чек шат ла ну ым ны! Бу та ныш 
йөзләр нең күп че ле ге –  «Бай кал» кол хо зы ның төп кө чен тәш кил иткән ке-
шеләр. Сугыш елларында төп авырлык әлеге һәм башка хатын-кызлар, үсмер-
ләр җилкәсенә төшә. Фо торә семдә ге ир-ат ка тай лы лар –  ба ры сы ди яр лек 
су гыш ве те ран на ры (Әмир җан абый гы на яше җит ми кат наш ма ган), су гыш тан 
соң кол хоз ал га кит сен өчен зур көч куй ган ке шеләр. Ур та да кос тюм-галс-
тук тан –  Әбү га ли Сол тан га ли улы Шәнгәр әев, «Бай кал» кол хо зы белән 1958 
ел ның мар тын нан җитәк че лек итә, 1960 ел ның 4 ап ре лендә авыл да гы кол хоз-
лар ны «Ба ка лы» сов хо зы на куш кач, Ка тай бү лекчә се идарә че се (уп рав ля ю щи е) 
бу лып эш ли, ә җәйгә кергәч ра йон аны баш ка эшкә кү черә (бу хак та бе рен че 
ки тап та әйт тем). Димәк, фо торә сем ул эшләгән 1958–1960 ел лар га ка рый.

Фо торә сем та ри хы быз ның бер зур сә хифә сен (эта бын) ча гыл ды рып кы-
на кал мый, Ис ке Ка тай ның бар лык нә селлә ре вә киллә рен бер урын да (бер 
кадр да) күрсәтә ке бек. Кемнәр кай сы нә селгә кергән –  ки тап ны игъ ти бар лы 
укы ган бул са гыз, белә сез, шу ңа исемнәр не яңа дан атап, нә селлә рен күрсә теп 
тор мыйм, ба ры Ис ке Ка тай ки ле не Дөһә дия апа ның Яңа Ка тай да гы Арс ланбәк 
нә се ленә кер үен, фо торә сем не күрү шат лы гы сәбәп че се аның улы, нә селдә шем 
Риф абый бу лу ын бил геләп үтәм. Шун да ки тап ның Ис ке Ка тай би тен ябып, 
Яңа Ка тай га, аның иң зур нә се ле са нал ган Арс ланбәк нә се ленә күчә без.
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Яңа Ка тай нә селлә ре
VIII бү лек.

Арс ланбәк нә се ле

Арс ланбәк нә се ленә ка ра ган ху җа лык лар Яңа Ка тай да шул кадәр күп ки, 
1910 ел ның кө зендә өчен че мәхәллә бар лык ка килгәч, яңа гы на мул ла лык ка 
ке решкән Га риф Кү че мов ны һәм аның нә се ленә ка ра ган бер ничә ху җа лык ны 
исәпләмәсәк, мәхәллә ту лы сын ча ди яр лек бу нә селдән то ра. 1911 ел да яңа ту-
ган 15 ир һәм 14 кыз ба ла ның 28 е шул нә сел не ке, ба ры шул ел да ту ган Җә ми-
гылфнүн Кү че мов кы на (90 нчы ел лар ахы рын да бу юл лар ав то ры аның белән 
оч раш кан иде) ае рым бу лып то ра.

«Үткәннә рен бел Ка тай ның» ки та бы ның бе рен че бү ле гендә бу нә селгә «ни-
гез са лу чы» Арс ланбәк Яку пов телгә алын ды. Ул үзенең бертуганы Сол тан-
мо рат Якуп улы белән бергә 1753 ел гы до ку мент та теркәлгән, ике се дә нә сел 
там га сын сал ган. 1816 ел гы ре ви зия до ку мен тын да исә 10 нчы сан астында 
Са лих Яку пов би релә. Ул 1735–1812 ел лар да яшәгән, йор тын да ва рис ла ры бу-
лып ул ла ры Сәфәр га ли (1794) белән Фәт хет дин (1799) кал ган.

Димәк, нә сел ба шын-
да то ру чы Якуп ның Арс-
ланбәк, Сол тан мо рат 
һәм Са лих исем ле ул ла ры 
бул ган, та гын бул ган мы-
юк мы, ачык лап бул мый. 
Арс ланбәктән киткән 
тар мак лар к үп бу лу 
сәбәп ле, Яңа Ка тай ак-
са кал ла ры те лендә «Арс-

ланбәк нә се ле» дип ата ла иде, ре ви зия исем леклә ре дә бу нә сел ке шелә реннән 
баш ла на. 1816 ел гы исем лектә 46 ху җа лык күрсә телсә, шу ның 10 нан ар ты гы 
Якуп ка нисбәт ле дип әй тергә бу ла. Арс ланбәк нең ерак нә селдәшлә рен дә ку-
шып исәпләсәң, Яңа Ка тай ның яр ты сы ди яр лек бу нә сел ке шелә реннән то ра.

Астан икенче юлда нәкъ уртада Кинҗәбай үзенең тамгасын 
салган. Документның өстән икенче юлы Катай авылының 
дип башлана

1753 елгы документ фрагментында 
Арсланбәк Якуп улы тамгасы
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Бил ге ле, Арс ланбәк Якуп улы ның нә селдәшлә ре бер Ка тай белән генә 
чиклән ми. Шул ук 1753 ел гы до ку мент та нәкъ шун дый там га сал ган Дөмәй-
нең Кинҗәбәй улы да телгә алы на. Ул шул авыл га ни гез сал ган Дөмәй нең улы 
бу лыр га ти еш, до ку мент кү чермә сендә Кинҗәбәй исе меннән соң «Дө» дип 
языл га нын ачык укып бу ла, кал ган өле ше өстәрәк «мәй» дип языл ган. Кы зык-
сы нып, Яңа Дөмәй авы лы ның 1816 ел гы ре ви зия до ку мен тын ачып ка ра ган 
идем, Кинҗә бай нә се лен ул ла ры Бат тал (1816 ел да 68 яшь) белән Сәет бор һан 
(26 яшь) Кинҗә ба ев лар дә вам ит үен күр дем1.

Арс ланбәк Якуп улы ның ерак нә селдәшлә ре Са кат авы лын да да бу ла. 1841 
ел гы до ку мент та гы Зөб әер Бик кен әев там га сы аның Арс ланбәк нә селдә ше 
бу лу ын күрсәтә. Зөб әер һәм аның авыл даш ла ры Са кат ка 150 ел элек ки леп 
уты ру ла рын әйтәләр2. Арс ланбәк ва рис ла ры баш корт сос ло ви е сендә бул са, 
бо лар типтәр сос ло ви е сендә теркәлгән. Там га лар ны өйрәнү не дә вам иткәндә, 
Арс ланбәк нә селдәшлә рен баш ка авыл лар дан да та бып бу лыр иде ке бек.

1841 елгы документта Сакатның Зөбәер Биккенәев тамгасы. Бу тамга аның Арсланбәк 
нәселдәше булуын күрсәтә

1816 ел гы ре ви зия до ку мен ты Арс ланбәк Яку пов нә се лен ул ла ры Сол танбәк 
(1760) белән Га би дул ла (1766) дә вам ит үен күрсәтә. Ал га та ба сүз алар ның ба-
ла ла ры һәм онык ла ры ту рын да ба ра чак.

Сол танбәк биш ул –  Фәй зул ла (ту ган елы бил ге ле тү гел), Хә би бул ла (1782), 
Фәт хул ла (1786), Төхфә тул ла (1801), Са фиул ла (1822) –  тәр би яләп үс терә. 1834 
ел да Сол танбәк ха тын на ры Рә химә (1771) һәм Шәм си камәр (1785) бу ла.

Фәй зул ла ның Фа зул ла (Фаз лул ла; 1802) исем ле бердән бер улы бу лып, ан-
нан Са я фет дин (1833–14.08.1903), Хөс нет дин (1836) һәм Гый ма дет дин (1844) 
дөнь я га килә.

Са я фет дин Фаз лул ла улы ба ла ла ры: Фәт та хет дин (1856), Каш ша фет дин 
(1866), Шәрә фет дин (ха лык те лендә исе ме Шәрәй; 1870), Галлә мет дин (1872), 
Ка ма лет дин (17.02.1878; ана сы Мәхмүдә), Җәлә лет дин (15.03.1880; ана сы Мәх-
мүдә), Га зет дин (1881), Ни за мет дин (1884).

1 БҮД ТА, И-138 ф., 2 тасв., 151 сакл. бер., 15 б. а.
2 БҮД ТА, И-172 ф., 18 сакл. бер.
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Фәт та хет дин Са я фет дин улы Сол танбә ков (1856) ба ла ла ры: Май җа мал 
(1884), Май камәр (1888), Май ка мал (25.02.1890; ана сы Гөл җа мал Җәлә лет дин 
кы зы), Шәм се нур (09.03.1895–1902), Гыйль мет дин (1899–1903), Гай нет дин 
(10.02.1900), Шәм се нур (1906–1915; та ма гы ше шеп ва фат бу ла), Шәм се ба ну 
(06.06.1907; ана сы Ма һи нур Ну рис лам кы зы), Шәм сет дин (14.11.1909–1915; 
та мак ше шеп), Шәм семөхәммәт (1911–1915, та мак ше шеп ва фат), Ху җа га-
ли (15.10.1915–1916). Фәт та хет дин кы зы Май җа мал 1901 ел ның 6 фев ра лендә 
Ко рыч ның Әхмәтзә ки Бә хетгәрәй улы (23 яшь; ата сы Бә хетгәрәй Сиб га тул ла 
улы) белән га илә ко ра. Икен че кы зы Май камәр 1905 ел ның 10 гыйн ва рын да 
Ис ке Ка тай ның Мөхәммәт за һир Мөхәммәт ша ки ров улы Мөхәммәтшәкүр 
(23 яшь) белән ни ках ла ша. 1905 ел ның но яб рендә Фәт та хет дин Са я фет дин улы 
(45 яшь) икен че ха тын лык ка нә селдә ше Ну рис лам Шәй хе лис лам улы ның кы-
зы Миң ле ма һи нур ны (17 яшь) ала. Ма һи нур дан Шәм семөхәммәт (28.09.1912) 
бил ге ле.

Каш ша фет дин Са я фет дин улы Фаз лул лин 1888 ел ның де каб рендә Ис ке 
Ка тай ның Вил дан Гыйль ман улы ның кы зы Шәм сенә һар (18 яшь) белән гаи-
лә ко ра, улы Заһ рет дин (20.07.1889–10.05.1925; ана сы Шәм сенә һар Вил дан 
кы зы) туа. Улы ту ып бе раз ва кыт үткәч Каш ша фет дин мәрхүм бул ган, ах ры, 
баш ка ча телгә алын мый, ә Шәм сенә һар аның эне се Шәрә фет дин ха ты ны дип 
күрсә телә.

Шәрә фет дин Са я фет дин улы Фаз лул лин Ис ке Ка тай ның Вил дан Гыйль ман 
улы ның кы зы Шәм сенә һар (Юл даш нә се ле) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Кә-
ра мет дин (ха лык те лендә исе ме Кә рам, 26.07.1894), Сәр ви җи һан (21.02.1897), 
Шәм се җи һан (30.12.1898–1903), Гай нел җи һан (02.03.1901), Май җи һан (Май-
җи ян; 06.11.1903), Гөл җи һан (Гөл җи ян; 23.08.1906), Фә хер җи һан (23.03.1909), 
Сә ла хет дин (28.03.1911–1915), Фәр хи җи һан (21.08.1913) дөнь я га килә. Шәрә-
фет дин Са я фет ди нов ның улын (Кә ра мет дин) Бе рен че бө тендөнья су гы шы на 
ала лар, 1917 ел да ул ха ты ны (35 яшь), дүрт кы зы һәм ту га ны ның улы (26) белән 
яши, 8,32 дисә тинә җи ре, 2 аты, сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла. Шәрә фет-
дин 1931 ел ның ма ен да ку лак лык та га епләнә, хө кем ителә, 1989 ел да исе ме 
ак ла на. Шәрә фет дин кы зы Май җи ян Ка мыш лы ның Хәйдәр Бик ти ме ров ка 
ки яүгә чы га, ба ла ла ры туа. Май җи ян кы зы Рә мия Яңа Ка тай ның Җәүдәт Вә-
ли ев белән ни ках ла ша.

…Шәрәй (Шәрә фет дин) исем ле ке ше көч ле са нал ган. Ач лык ел ны симәнә-
гә аш лык та рат кан да, авыл со ве ты рәи се Ка ша пов Ихай Шәрәй Кә ра менә иң 
бе рен челәрдән биргән. «Ул ач тор са то ра, симәнәгә дигән аш лык ны аша мый, 
бөр те генә кадәр чәчә, ә син ашый сың, син үл», дип әйткән ди, шун да икен че 
бер авыл да шы на.

Са я фет дин нең дүр тен че улы на кү чик. Галлә мет дин Са я фет дин улы (22 яшь) 
1894 ел ның 8 де каб рендә Ис ке Ка тай ның Хас би ран Вил дан улы ның кы зы 
Гыйль ми җа мал (18 яшь; Юл даш нә се ле) белән ни ках ла ша. Егет нең ри за лык 
ша һит ла ры Шәрә фет дин белән Фәт та хет дин Са я фет дин ул ла ры бу ла. Галлә-
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мет дин ба ла ла ры: Аф за лет дин (1896), Фәр хи җа мал (07.06.1899), Шәм се җа мал 
(28.08.1902–1905), Са имә (1904–1907), Мин һа җет дин (ха лык та те лендә Ми-
наҗ; 20.06.1905), Ак ма лет дин (1909–1915), Има мет дин (28.03.1911), Әхкә мет-
дин (22.02.1914).

Мөә зин Аф за лет дин Галлә мет дин улы ның Ва тан су гы шы на чак лы ту ган 
ба ла ла ры: Нур дидә (07.06.1925; ана сы Га лимә), Әминә (1928), Ак ма лет дин 
(1930), Вә зимә (1936). Аф за лет дин Галлә мет дин улы Галлә мов –  Ва тан су гы шы 
ве те ра ны, «Кы зыл Йол дыз» ор де ны (18.07.1945) белән бүләкләнгән. Мин һа-
җет дин Галлә мов та ку лы на ко рал то тып, фа шист лар га кар шы су гы ша (яз мы-
шы бил ге сез; исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән), су гыш ка 
чак лы ха ты ны Мә ликә (1906), ул ла ры Халәф (1930), Фә нис (1935), Әхә зис 
(1939) белән яши. Әхкә мет дин Са я пов ның (1914) Ва тан су гы шы на киткәндә 
әти-әни се, ха ты ны Га ния (1915), кы зы Фи на (1942) ка ла, 1943 ел да хәбәр сез 
юга ла (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән).

Са я фет дин нең би шен че улын нан да нә сел дә вам итә. Җәлә лет дин Са я фет-
дин улы ба ла ла ры: Мәд хи җи һан (08.05.1907; ана сы Фәр хи җи һан Әхмәтгәрәй 
кы зы), Әхи я рет дин (1909–1915), Мәгъдән җи һан (15.05.1913), Шәм се җи һан 
(15.01.1916). Нә сел нең бу тар ма гын нан та гын Мис ба хет дин (1931) белән Мөзә-
мил (1937) Са я пов лар бил ге ле.

Ни за мет дин Са я фет дин улы (26 яшь; икен че ни ках) 1912 ел ның 7 фев ра-
лендә авыл да шы Мөхәммәт ха физ Габ дел сат тар улы ның кы зы Би би һи дая 
(23 яшь; икен че ни ках) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Әнвә рет дин (02.09.1913–
1916), Сә рия (04.09.1916) туа. Ни за мет дин Са я пов ның со вет чо рын да ту ган ба-
ла ла ры Ка тай авыл со ве ты кенәгә сендә теркәлгән, бо лар: Сә рия (1921), Әминә 
(1925), Хөр шидә (1926), Ил һа мет дин (1939–1940). Ни за мет дин Ба лык лы ның 
Са ния Кә ли мул ла кы зын ал ган бу ла, «мәхәббәтлә ре бул ма ган лык тан» 1911 
ел ның 7 но яб рендә ае рып җибәрә.

Сол дат Га зет дин Са я фет дин улы (26 яшь) 1908 ел ның 25 ап ре лендә Ис-
ке Ка тай ның Төхфә тул ла Хөс нет дин улы ның кы зы Мәэлүфә (18 яшь) белән 
ни ках ла ша. Га зет дин Са я пов ба ла ла ры: Миң лесә вия (25.01.1911–1911; ана-
сы Мәэлүфә), Ти мер га зи (20.10.1912–1913; ана сы Ма һи га рифә Мөхәммәт-
за кир кы зы), Миң лемө гал лимә (18.05.1914; утыр ма дан өшеп кайт кач, чир ле 
бу лып ка ла), Әкрә мет дин (1921–1941), Ну рет дин (1923–1943), Әнвә рет дин 
(12.06.1925–16.07.2019; ана сы Ма һи га рифә Мөхәммәт за кир кы зы), Әгълә мет-
дин (1930). Әкрә мет дин һәм Ну рет дин Са я пов лар –  Ва тан су гы шы кор бан на ры 
(исемнә ре Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән).

Мулла Гариф Күчемов Әнвәретдиннең дөньяга килүен теркәгән метрикә фрагменты. 1925 ел
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Ва тан су гы шы ве те ра ны Әнвә рет-
дин Са я пов 1951 ел ның ма ен да Ис ке 
Ка тай ның Шә ри фул ла Ша ри гин кы-
зы Са ния (09.01.1930–10.07.2008) белән 
га илә ко ра, ба ла ла ры Мәвә зинә (1952), 
Мәрхәм (1954), Мәүфәт (1956), На ил 
(1959), Да ми ра (1962) туа. Әнвә рет-
дин го ме ре нең соң гы ел ла рын да кы зы 
Да ми ра тәр би я сендә Ор лов ка да яши. 
Әгълә мет дин Са я пов Ис ке Ка тай-
ның Са бир җан Сол та нов кы зы Дәнә 
(1937–2003) белән ни ках ла ша, ба ла ла-
ры Дилә вир (1959), Ри нат (1962), Ра-
дик (1965; өче се дә Чал лы шәһә рендә 
яшиләр) дөнь я га килә.

Юга ры да нә сел нең Са я фет дин тар-
ма гы ка рал ды. Са я фет дин нең бе рен че 
эне се Хөс нет дин (1836) иде. Хөс нет-
дин Фаз лул ла улы Сол танбә ков ба-
ла ла ры: Мөхәммәтшә риф (1862), Би-
бимәү гыйзә (1870–1889), Би би га зизә 

(1875–1895), Мөхәммәт на сыйп (10.02.1877), Би би фа кия (01.07.1880; ана сы 
Мәү ли ха), Габ дул ла (05.01.1895; ана сы Гандә лип Габ дерә хим кы зы), Зә кия 
(21.02.1901; ана сы Фа ти ха Гыйззә тул ла кы зы). Хөс нет дин нең бер ни ка хы 1893 
ел ның 7 мар тын да Ис ке Дөмәй нең Би бисәйдә Сә хаут дин кы зы (45 яшь; икен че 
ни ках) белән бу ла. Ан нан соң Хөс нет дин Бәләбәй өя зе Сар саз авы лы ның Габ-
дерә хим Габ дел ка дыйр улы ның кы зы Гандә лип белән ни ках ла ша, 1895 ел ның 
22 мар тын да алар ае ры лы ша лар («а ра ла рын да мәхәббәт вә өлфәт бул ма ган 
сәбәп ле»). Хөс нет дин кы зы Би би фа ти ха (17 яшь) 1909 ел ның 23 гыйн ва рын да 
Ко рыч ның Мөхәммәт са лих Мөхәммәт са дыйк улы (23 яшь; ата сы Мөхәммәт-
са дыйк Мөхәммәт җан улы) белән ни ках ла ша. Би би фа ти ха (23 яшь) ки яүдән 
кай тып, 1913 ел ның фев ра лендә Ис ке Ка тай ның Миң лемөхәммәт Ха җиәхмәт 
улы (25 яшь; икен че ни ках) белән ка вы ша. Би би фа ти ха ның (30 яшь) өчен че 
ни ка хы 1915 ел ның 3 но яб рендә Ис ке Ка тай ның Миф та хет дин Ка ма лет дин 
улы (43 яшь) белән теркәлә.

Мөхәммәтшә риф Хөс нет дин улы Фаз лул лин ба ла ла ры: Би би гайшә 
(10.12.1894; ана сы Би би ла тый фа Мо фаз дал Сырт лан улы ның кы зы), Гөл-
чирә (27.06.1897; ата сы ның фа ми ли я се Сол танбә ков дип языл ган), Гөл җа мал 
(17.10.1900–1904), Әхмәт ха рис (29.10.1905). Мөхәммәтшә риф кы зы Би би-
гайшә 1912 ел ның 20 де каб рендә Кил ка быз ның Шәех за ман Ти мер га зи улы 
(25 яшь; ата сы Ти мер га зи Миң ле га ли улы) белән ни ках ла ша. Икен че кы-
зы Гөл чирә 1917 ел ның 1 гыйн ва рын да Кил ка быз ның Шәймөхәммәт Мул-

Сугышчы Әнвәретдин Саяпов
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ламөхәммәт улы (25 яшь; ата сы Мул ламөхәммәт Габ делхә бир улы) белән 
ка вы ша.

Мөхәммәт на сыйп Хөс нет дин улы 1903 ел ның 29 ок тяб рендә авыл да шы 
Фәр рах ша Әхмә ди улы Аза ма тов кы зы Гай ни җи һан (17 яшь) белән ни ках-
ла ша. Мөхәммәт на сыйп ба ла ла ры: Миң ле җи һан (24.02.1905), Мәү гыйзә 
(07.03.1907), Мөхәммәт на сыйх (27.02.1909), Миң лемәр губә (20.01.1911; ана-
сы Гыйль ми җи һан Фәр рах ша кы зы), Мөнәвәрә (25.07.1913–1917), Габ дул-
ла (05.07.1915), Мөхәммәт ва зыйх (10.09.1916), Мөхәммәт на сыйх (27.02.1917), 
Мәрь ям (28.05.1925; ана сы Мә динә Габ дел га лим кы зы). 1931 ел ның 24 ап ре-
лендә кол хоз чы На сыйп Хөс нет ди нов ны кул га ала лар, хө кем дар лар аңа ике 
стать я лык (58–9, 58–10) »га еп» та га лар. 1989 ел да «э ше» яңа дан ка ра лып, га еп-
сез та бы ла. На сыйп ны Ур та Ази ягә ка чып ко тыл ган, дип сөйләгән иде карт лар.

Са я фет дин нең икен че эне се Гый ма дет дин Фаз лул ла улы Сол танбә ков ба-
ла ла ры: Би би со рур (1873), Фәх рет дин (06.02.1877; ана сы Шәм се зи ядә), Фәр-
хи со рур (1878), Хәйдә рет дин (1883), Әһ лет дин (1884–1910). Гый ма дет дин кы зы 
Би би со рур 1893 ел ның 13 гыйн ва рын да Ис ке Ка тай ның Гомәр Йо сыф улы 
(21 яшь) белән ни ках ла ша. Икен че кы зы Фәр хи со рур 1898 ел ның 12 фев ра-
лендә Тук та гол ның Хам ма дул ла Сә лимгәрәй улы (29 яшь; икен че ни ках) белән 
ка вы ша. Хәйдә рет дин Гый ма дет дин улы (22 яшь) 1905 ел ның 12 де каб рендә 
нә селдә ше Сә лимгәрәй Мөхәммәтвә ли улы Сол танбә ков кы зы Би би са ра 
(17 яшь) белән ни ках ла ша. Әһ лет дин Гый ма дет дин улы (25 яшь) 1910 ел ның 
2 гыйн ва рын да нә селдә ше Әхмәтгәрәй Мөхәммәтвә ли улы ның кы зы Шәм-
се җи һан (17 яшь) белән ка вы ша, шул үк көн не «эч рәнҗ үеннән» мәрхүм бу ла.

Сол танбәк нең икен че улы Хә би бул ла ның ир ба ла ла ры Шәяхмәт (Ша-
һиәхмәт; 1809–1858), Шәй хул ла (1815), Шәй хе лис лам (1831), Шәй мо рат (Ша-
һи мо рат; 1835) бу ла. Шәяхмәт ул ла ры: Яхъя (1841–18.02.1914), Гай са (1844–
11.04.1912), Якуп (1848).

Яхъя Шәяхмәт улы ба ла ла ры: Миң ле җи һан (Әхмәтгәрәй Мөхәммәтгәрәй 
улы Мөхәммәтвә ли ев (Кү че мов) белән ни ках ла ша), Габд рах ман (10.08.1880; 
ана сы Би бифәр хе ба ну).

Гай са Шәяхмәт улы ның кы зы Би би за кирә (1878–1913) бил ге ле. Би би за-
кирә 1904 ел ның сен тяб рендә Ис ке Ка тай ның Миф та хет дин Ка ма лет дин улы 
белән ни ках ла ша.

Якуп Шәяхмәт улы ба ла ла ры: Сәрвә рет дин (11.11.1877; ана сы Фәр хи җа мал), 
Гый ла җет дин. Якуп Шәяхмә тов ның олы улын (40 яшь) Бе рен че бө тендөнья 
су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (55), ике улы, ки ле не (40) һәм өч оны гы 
белән яши, 10 дисә тинә җи ре, 2 аты, сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла.

Сәрвә рет дин Якуп улы 1901 ел ның 4 гыйн ва рын да авыл да шы Га ри фул ла 
Сәет бат тал улы ның кы зы Би бимөшәррәфә (18 яшь) белән ни ках ла ша, ба-
ла ла ры Каш ша фет дин (05.01.1902–1913), Кә шифә (02.03.1904), Хәйдә рет дин 
(23.08.1906), Миң лешә рифә (29.06.1909), Фәр ва җет дин (12.08.1911), Фәр визә 
(15.04.1914–1916), Са би ра (15.07.1916), Миң лешә рифә (1917) туа.
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Гый ла җет дин Якуп улы ба ла ла ры: Хөс ни ка мал (11.07.1912; ана сы Шәм се ка-
мал Сәй фет дин кы зы), Гый за мет дин (25.04.1914), Зәйнә гыт дин (22.06.1916).

Шәй хул ла Хә би бул ла улы Сол танбә ков ба ла ла ры: Мәр фу га (1859), Җи һан-
гир (1858), Гай ни җа мал (1874–1894). Шәй хул ла кы зы Мәр фу га ны (29 яшь) 1883 
ел да Сеңрән нең Әбүбә кер Шәм сет дин улы на (25 яшь) ки яүгә бирә. Ни ках 
язу ын да кыз ның ри за лык ша һит ла ры бу лып нә селдәшлә ре Хөс нет дин белән 
Гый ма дет дин Фаз лул ла ул ла ры теркәлгән.

Хә би бул ла Сол танбә ков ның өчен че улы Шәй хе лис лам иде. Шәй хе лис лам-
нан нә сел не Ну рис лам (1858) белән Нур га ли (1863) дә вам итә.

Ну рис лам Шәй хе лис лам улы Сол танбә ков ба ла ла ры: Миң ле ма һи нур (1888), 
Би би нур (1891), Фәр хе нур (1892–1895), Фәх рис лам (29.10.1893; ана сы Фәх-
ри ка мал), Гый ма де лис лам (08.10.1895–1895; ана сы Фәх ри ка мал), игезәкләр 
Зиннә те лис лам (04.02.1897) белән Миң ле ка мал (04.02.1897), Хөҗҗә те лис лам 
(10.07.1900), Га лис лам (26.02.1903), Миң ле са лих (13.11.1909–1910; ана сы Фә-
хер ка мал Шәм гол кы зы), Әмир җан (22.11.1925; ана сы Хәер ни са Исмә гыйль 
кы зы). Ну рис лам кы зы Миң ле ма һи нур 1905 ел ның но яб рендә нә селдә ше 
Фәт та хет дин Са я фет дин улы на (45 яшь) икен че ха тын лык ка ба ра. Икен че 
кы зы Би би нур (17 яшь) 1908 ел да Ис ке Дөмәй нең Мөхәммәт җан Га ри фул ла 
улы на (25 яшь; икен че ни ках) ки яүгә чы га. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Нур-
га ли Шәй хе лис лам улы белән Мөхәммәт на сыйп Хөс нет дин улы бу ла. Би би нур 
иреннән ае ры лып, 1916 ел ның 19 фев ра лендә Яңа Ко рыч ның Миң леәхмәт Си-
ра җет дин улы (29 яшь; икен че ни ках) белән ни ках ла ша. Ну рис лам ның төп чек 
кы зы Миң ле ка мал 1917 ел да Күк тау ның Мөхәммәтҗә лил Мөхәммәт ла тыйф 
улы (25 яшь) белән ка вы ша. Ну рис лам Шәй хе лис ла мов ның ике улын Бе рен-
че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (50 яшь), өч улы һәм кы зы 
белән яши, 24,06 дисә тинә җи ре, 3 аты, 2 сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла.

Мон да бер искәрмә ясап үтик. Ну рис лам кыз ла рын Дөмәй, Ко рыч, Күк тау 
авыл ла ры ке шелә ренә биргән. Бу һәм баш ка күп кенә авыл лар да Яңа Ка тай 
ке шелә ре нең ерак нә селдәшлә ре яшә ве, авыл лар кан-кардәш лек ар ка сын да 
ты гыз элемтәдә бу луы ту рын да нә сел там га ла ры на һәм баш ка мәгълү мат ка 
та я нып гел әйтә без, әле ге ни ках лар мо ны дә лил ли төшә.

Ну рис лам  ул ла ры ның яз мыш ла ры ни чек бул ган? Фәх рис лам Ну рис ла мов 
(1893) Ва тан су гы шы на киткәндә га илә сендә ха ты ны Мәрь ям (1901), ба ла ла ры 
Мо сал лия (1923) белән Ти мер җан (1940) бу ла, яз мы шы бил ге сез. Зиннәт Ну-
рис ла мов (1897) Ва тан су гы шы ал ды ел ла рын да ха ты ны Хә кимә (1892), кы зы 
Рә шидә (1924) белән яши. Хөҗҗәт Ну рис ла мов (1900) –  Ва тан су гы шы ве те-
ра ны, су гыш ка чак лы га илә сендә ха ты ны Май са фа (1900), ба ла ла ры Әмир җан 
(1927), Гөлҗәннәт (1929), Гөлфә ридә (1936) бу ла. Га лис лам Ну рис ла мов ның 
(1903) ха ты ны Зәйтүнә (1912), кы зы Сә гыйдә (1932) бил ге ле, 1943 ел ның 3 ию-
нендә хәбәр сез юга ла. Зиннәт нең яз мы шын ачык лый сы бар, ә менә Фәх-
рис лам, Хөҗҗәт, Га лис лам Ну рис ла мов лар исемнә ре Ка тай ның ме мо ри аль 
сте ла сы на өстәп ку е лыр га ти еш.
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Нур га ли Шәй хе лис лам улы Сол танбә ков ба ла ла ры: Ис лам га ли (02.12.1893–
1895; ана сы Миң ле җи һан Хөс нет дин кы зы), Фәр хе ни са (22.10.1899; ана-
сы Миң ле ни са Мөхәммәтвә ли кы зы), Мир га ли (15.06.1902), Мир ка сыйм 
(07.12.1904), Мир за һит (14.10.1907), Гыйль ми җи һан (03.08.1910), Гай нел җи һан 
(25.03.1914–1917; ана сы Миң ле ни са Вә ли кы зы). Нур га ли нең ха ты ны Ба лык-
лы ның «я саш ный баш корт» Хөс нет дин Му са кай улы ның кы зы Миң ле са фа бу-
ла, 1895 ел ның 28 мар тын да «а ра ла рын да мәхәббәт вә өлфәт бул ма ган сәбәп ле» 
ае ры лы ша лар. Шул ук Нур га ли (30 яшь; өчен че ни ках) 1898 ел ның 7 ап ре лендә 
Минзәлә өя зе Ирәк те олы сы Вәрәш авы лы ның Мөхәммәтвә ли Габ дел ка дыйр 
улы ның кы зы Миң ле ни са (18 яшь) белән ка вы ша. Нур га ли Шәй хе лис ла мов 
1917 ел да ха ты ны (35 яшь), өч улы һәм дүрт кы зы белән яши, 9,14 дисә тинә 
җи ре, 2 аты, сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла. Карт лар дан со раш ты рып, истә-
лекләр язып ал ган да, Нур га ли ул ла рын нан Мир ка сыйм ны телгә ал ган нар иде, 
бу ки тап ны нә шер итәргә әзерләгәндә Мир ка сыйм Нур га ли ев нең су гыш ва кы-
тын да яра ла нып гос пи тальдә ят ка нын ачык ла дым (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль 
сте ла сын да теркәлмәгән).

Хә би бул ла Сол танбә ков ның төп чек улы Шәй мо рат тан Фа тый ма (1866) бил-
ге ле. Фа тый ма (17 яшь) 1883 ел ның 7 де каб рендә Үрмәт нең Сәй фул ла Та җет дин 
улы (25 яшь) белән ни ках ла ша.

Сол танбәк нең өчен че улы Фәт хул ла га (1786) күчә без. Хәр би хезмәткә җә-
леп ителгән лектән, дәрәҗә се («юр то вый есаул») бу ла, нә се лен бердән бер улы 
Мөхәммәтвә ли (1813–05.12.1890) дә вам итә. Мөхәммәтвә ли Фәт хул ла улы Сол-
танбә ков ба ла ла ры: Мөхәммәтшә риф (1834–07.10.1898), Сә лимгәрәй (1839), 
Асылгәрәй (1842), Дәүләтгәрәй (1849), Ха физгәрәй (1853), Әхмәтгәрәй (1856) 
һәм Фа зыйлгәрәй. Мөхәммәтвә ли нең соң гы ни ка хы Тук та гол ның Гай ни ка мал 
Сиб га тул ла кы зы белән бу ла, 1889 ел ның 29 гыйн ва рын да «өлфәт вә мәхәббәт 
бул мау сәбәп ле» ае ры лы ша лар.

Мөхәммәтшә риф Мөхәммәтвә ли улы ба ла ла ры: Хаҗ га ли (1862–25.08.1925), 
Арс лан га ли (1864), Ха җимөхәммәт (1865), Мөхәммәткә рим (1866–09.09.1925), 
Сәрвә рет дин (1875), Нур га ли (07.01.1880; ана сы Яку тел җи нан), Шәйшә риф 
(1885).

Хаҗ га ли Мөхәммәтшә риф улы Фәт хул лин (Вә ли ев дип тә язы ла) ба ла ла-
ры: Шәм се ва фа (1895), Миң ле са фа (24.03.1900; ана сы Миң ле ва фа Ти мер-
бай кы зы), Хәйдәр га ли (21.01.1903), Гыйль ми са фа (04.01.1907). Хаҗ га ли кы зы 
Шәм се ва фа 1913 ел да Ко рыч ның Сәрвә рет дин Ба һаут дин улы (25 яшь) белән 
ни ках ла ша.

Арс лан га ли Мөхәммәтшә риф улы Сол танбә ков (25 яшь) 1890 ел ның 
12 гыйн ва рын да Ис ке Ка тай ның Габ дел на сыйр Габ дел ка һир улы ның кы-
зы Гыйль ме ба ну (18 яшь) белән ка вы ша. Арс лан га ли ба ла ла ры: Ша га ли 
(17.12.1890), Сәет га ли (21.04.1894; ана сы Гыйль ме ба ну), Га дел ба ну (1899–1901), 
Фа тый ма (13.11.1901–1901; ана сы Нә гыймә Гыйль мет дин кы зы), Ти мер га-
ли (14.07.1904; ана сы Хә лимә Гыйль мет дин кы зы), Дәүләт га ли (02.12.1910), 
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Әхмәтвә ли (01.05.1914–1916, кы за мык тан ва фат; ана сы Нә гыймә Гыйль мет-
дин кы зы).

Ха җимөхәммәт Мөхәммәтшә риф улы Сол танбә ков ба ла ла ры: Шәм се ва фа 
(23.03.1894; ана сы Миң ле ва фа Ти мер бай кы зы), Шәм се ба ну (02.06.1897; ата-
сы Мөхәммәт ха җи дип языл ган). Мөхәммәт ха җи Шә ри пов ның улын Бе рен че 
бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (56 яшь) һәм дүрт кы зы белән 
яши, 2,30 дисә тинә җи ре, аты, сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла.

Мөхәммәткә рим Мөхәммәтшә риф улы Мөхәммәтвә ли ев ба ла ла ры: 
Мөхәммәт за риф (13.06.1895; ана сы Гөл ба ну Га фи я тул ла Хәсән улы ның кы-
зы), Гыйль ме ба ну (18.07.1898), Мөхәммәт га риф (21.03.1901–1925). Кә рим Шә-
ри пов ның олы улы Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны 
(45 яшь), ике улы һәм кы зы белән яши, 6,12 дисә тинә җи ре, 2 аты, сы е ры һәм 
баш ка мал ла ры бу ла.

Сәрвә рет дин Мөхәммәтшә риф улы ба ла ла ры: Фәр хи нур (25.01.1906; ана сы 
Фә хер ни са Мөхәммәтвә ли кы зы), Фәр хи со рур (14.10.1908–1914), Май со рур 
(14.12.1910), Шәм се нур (05.05.1914), Фәр хи со рур (05.10.1916). Сәрвә рет дин Шә-
ри пов га илә се 1917 ел да ха ты ны (35 яшь) һәм дүрт кы зын нан то ра, 4,64 дисә-
тинә җи ре, 2 аты, сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла. Сәрвәр Шә ри пов (1875) Ва-
тан су гы шы ал дын нан ха ты ны Фә хер ни са (1880), кы зы Фәр бизә (1929) белән 
яши.

Нур га ли Мөхәммәтшә риф улы ба ла ла ры: Мул ла га ли (22.09.1906; ана сы Би-
бисә вия Гыйр фа нет дин кы зы), Мир за га ли (1908–1917), Мир га сим (09.12.1910), 
Би би ка милә (19.12.1912), Са җидә (02.12.1914), Мир га ли (10.10.1916–1917). Нур-
га ли Шә ри пов ны Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, йор тын да ха ты ны 
(33 яшь), ике улы һәм кы зы ка ла, 1917 ел да 9,05 дисә тинә җи ре, 3 аты, сы е ры 
һәм баш ка мал ла ры бу ла, хезмәт че ял лый. Нур га ли улы Мул ла га ли (1906) со вет 
чо рын да загстан туу ту рын да бе лешмә ала, яз мы шы бил ге сез.

Шәйшә риф Мөхәммәтшә риф улы (25 яшь) 1910 ел ның 12 но яб рендә авыл-
да шы Габ дел за һир Габ де лих сан улы ның кы зы Хөс ни җи һан (17 яшь) белән 
ни ках ла ша, кы зы Гөл җи һан (18.01.1913) туа. Шәйшә риф Шә ри пов ны Бе рен-
че бө тендөнья су гы шы на ала лар, йор тын да ха ты ны (25 яшь) һәм кы зы ка ла, 
4,73 дисә тинә җи ре, аты, сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла, хезмәт че ял лый. 
Шәйшә риф (өчен че ни ках) 1925 ел ның 2 фев ра лендә Чүмәлә Ка тай ның Шәм-
се җи һан Га ли кы зы (22 яшь; икен че ни ках) белән ни ках ла ша, Шә риф га ли 
(15.11.1925) туа.

Юга ры да нә сел не Мөхәммәтвә ли Фәт хул ла улы Сол танбә ков ның бе рен-
че улы Мөхәммәтшә риф як лап ка ра дык. Ал га та ба Мөхәммәтвә ли нең баш ка 
ул ла ры на тук та лып үтә без.

Сә лимгәрәй Мөхәммәтвә ли улы ба ла ла ры: Зиннә тул ла (07.08.1874), Әбу-
та лип (20.03.1878; ана сы Би бимәхтүмә), Би би са ра (1888). Мөхәммәтвә ли кы-
зы Би би са ра 1905 ел ның де каб рендә авыл да шы Сад рет дин Гый ма дет дин улы 
(22 яшь; ата сы Гый ма дет дин Фаз лул ла улы) белән ни ках ла ша.
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Асылгәрәй Мөхәммәтвә ли улы Сол танбә ков ба ла ла ры: Сәетгәрәй (1871), 
Сә хипгәрәй (02.08.1876), Миң леәхмәт (20.01.1880; ана сы Шә рифә). Сәетгәрәй-
нең Шәм сия Миң ле га ли кы зы белән ни ка хын нан Мөхәммәтгәрәй (10.01.1897) 
туа. 1899 ел ның 15 гыйн ва рын да Сәетгәрәй (28 яшь; икен че ни ках) Кил ка быз-
ның Шәм се нур Миң ле га ли кы зы (23 яшь; икен че ни ках) белән ка вы ша, ба ла-
ла ры Дөр рия (27.09.1900), Мә динә (1901–1904), Би би нур (23.07.1907), Ма һи нур 
(05.11.1913) туа. Сәетгәрәй Асылгәр әев не һәм аның улын Бе рен че бө тендөнья 
су гы шы на ала лар, йор тын да ха ты ны (45 яшь) һәм ике кы зы ка ла, 1917 ел да 
1,25 дисә тинә җи ре, са ры гы бу ла.

Ха физгәрәй Мөхәммәтвә ли улы Фәт хул лин (Сол танбә ков) ба ла ла-
ры: Ба тыргәрәй (1881), Аф за лет дин, Мөхәммәт дин (1889–1980), Има мет-
дин (1890–1913), Хә кимә (1894), Гый ма дет дин (17.12.1895; ана сы Гай нелх әят 
Мөхәммәтә мин Мөхәммәдь я ров кы зы), Җәм гыйт дин (03.03.1899), Әгълә мет-
дин (25.12.1901). Ха физгәрәй кы зы Хә кимә 1912 ел да Кил ка быз ның Мөхәммәт-
хан Әхмәт ла тыйф улы (25 яшь; ата сы Әхмәт ла тыйф Ти мер га зи улы) белән 
ни ках ла ша. Ха физгәрәй Вә ли ев 1917 ел да ха ты ны (57 яшь) һәм өч улы белән 
яши, 8,25 дисә тинә җи ре бу ла.

Ба тыргәрәй Ха физгәрәй улы ба ла ла ры: Аф за лет дин (23.08.1906), Гыйль мет-
дин (09.01.1909; ана сы Мәр фу га Га ли акбәр кы зы), Каш ша фет дин (06.08.1911–
1912), Фәр хе ба ну (25.03.1913), Шәм се ба ну (13.08.1915). Аф за лет дин Ва тан су-
гы шы на Чүмәлә Ка тай дан китә, 1942 ел да хәбәр сез юга ла.

Мөхәммәт дин Ха фи зов Ва тан су гы шы ал дын нан ха ты ны Фәр хи со рур 
(1896), кыз ла ры Мәд хи җа мал (1921), Ки фая (1927), ул ла ры Ән гам (1927), Гый-
ни я тул ла (1930), Әнвәр (1935) белән яши. Шу шы Ән гам Ха фи зов мы (ту ган 
елы күрсә телмәгән; ка ва ле рист), Ста линг рад өлкә сендә бар ган су гыш та 1942 
ел ның 22 но яб рендә һә лак бу ла.

Әгълә мет дин Ха физгәрәй улы (25 яшь) 1925 ел ның 15 гыйн ва рын да Хәм-
де са фа Вә лиәхмәт кы зы (20 яшь; ата сы Вә лиәхмәт Шәяхмәт кы зы) белән ни-
ках ла ша. Әгъләм Ха фи зов 1942 ел ның кө зендә су гыш та һә лак бу ла (исе ме 
Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән), ха ты ны Хәм де са фа (1904), 
ул ла ры Мәснә ви (1929), Мә дих (1932), Фә бис (1934) һәм Мөхәррәм (1939) 
ка ла. Мәснә ви белән Фәү ханә ба ла ла ры: Яса ви, Фән зилә, Ра вил, Мөнә вис, 
Фәүнә, Фле ра. Мә дих белән Әнисә Габ дел кот дус кы зы ба ла ла ры: Фәнзә лия, 
Мәгъ фия, Әл финә, Ру мия, Ра сих. Мөхәррәм белән Нә зифә ба ла ла ры: Ти-
мер җан, Әл фия, Фән зирә. Мәгълү мат ның бер өле шен класс та шым Фәнзә лия 
Мә дих кы зы Хә би бул ли на (Ха фи зо ва) язып җибәр де.

Әхмәтгәрәй Мөхәммәтвә ли улы Фәт хул лин (Сол танбә ков) ба ла ла ры: Хөс-
ни җи һан (1892), Шәм се җи һан (1893), Мөхәммәтнә би (26.06.1895; ана сы Сәр-
ви җи һан Габ дел га лим Ти мер га ли улы ның кы зы), Хәл фи җи һан (20.04.1899). Әх-
мәтгәрәй кы зы Шәм се җи һан ны (17 яшь) 1910 ел ның 2 гыйн ва рын да нә селдә ше 
Әһ лет дин Гый ма дет дин улы на ки яүгә (25 яшь; ата сы Гый ма дет дин Фаз лул ла 
улы) бирә. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры –  Мөхәммәт ха физ Мөхәммәтвә ли улы 
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белән Нур га ли Мөхәммәтшә риф улы, ки яү не ке Әхмәт сит дыйкъ Габ делмән-
наф улы белән Вә лиәхмәт Мөхәммәт га ли улы бу ла (ба ры сы ның да там га ла ры 
Арс ланбәк нә се ле не ке). Икен че кы зы Хөс ни җи һан ны (18 яшь) шул ук ел ның 
6 де каб рендә Кил ка быз ның Гыйль ман Ра ма зан улы (22 яшь; ата сы Ра ма зан 
Габд рах ман улы) белән ка выш ты ра.

Мөхәммәтвә ли Фәт хул ла улы Сол танбә ков ның дүр тен че улы Дәүләтгәрәй-
дән дә нә сел дә вам итә. Дәүләтгәрәй Мөхәммәтвә ли улы ба ла ла ры: Дәүләт га ли 
(28.08.1874; ана сы Са ра), Шәй сол тан (01.08.1877), Би би фа кия (1889), Би би са-
фу ра, Фәр хе ба ну (26.06.1894–1895; ана сы Шәһәр ба ну). Дәүләтгәрәй кы зы Би-
би фа кия (17 яшь) 1906 ел ның но яб рендә авыл да шы Фәт хелб әян Дәүләт гир улы 
(25 яшь) белән ни ках ла ша. Икен че кы зы Би би са фу ра 1910 ел ның 6 де каб рендә 
Ты пый ның Гыйкрәмә Мөхәммәт га лим улы (22 яшь; ата сы Мөхәммәт га лим 
Мөхәммәт га ли улы) белән ка вы ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры ту га ны Шәй-
сол тан Дәүләтгәрәй улы белән нә селдә ше Нур га ли Мөхәммәтшә риф улы бу ла.

Дәүләт га ли Дәүләтгәрәй улы ба ла ла ры: Га лихәйдәр (29.06.1903), Габ дел га ли 
(15.03.1906; ана сы Га бидә Ба һаут дин кы зы), Ша га ли (25.01.1909), Мир за га ли 
(15.11.1911), Әминә (01.01.1915–1915).

Шәй сол тан Дәүләтгәрәй улы (24 яшь) 1901 ел да Ис ке Ка тай ның Иб ра һим 
Мө хет дин улы ның кы зы Мөнәвәрә (20 яшь) белән ни ках ла ша. Шәй сол тан 
ба ла ла ры: Мәгъфүрә (20.10.1904; ана сы Би бимөнәвәрә Иб ра һим кы зы), Мәгъ-
фүрә (1906–1910), Ша га ли (02.01.1907–1915), Ша һи нур (28.02.1910), Шәй хе нур 
(03.06.1913–1917), Зөләй ха (09.09.1925; ана сы Та либә). Шәй сол тан Дәүлә тов 
Бе рен че бө тендөнья су гы шын да кат на ша, Ва тан су гы шы ал дын нан ха ты ны 
Та либә (1894), ба ла ла ры Һи дая (1928) һәм Мәвлә ви (1932) белән яши.

Юга ры да Сол танбәк нең өчен че улы Фәт хул ла дан киткән тар мак лар ка-
рал ды. Сол танбәк нең кал ган ул ла ры ту рын да әй теп үтик. Төхфә тул ла Сол-
танбә ков 1829 ел ның 21 мар тын да мөә зин леккә указ ала, Яңа Ка тай бар лык ка 
килгәч, ва зи фа сын шун да баш ка ра, нә се лен дә вам итү че ир ба ла сы бул мый. 
Са фиул ла Сол танбә ков ның 1845 ел да улы Һи ди я тул ла дөнь я га килә. Һи ди я-
тул ла Са фиул ла улы Сол танбә ков ба ла ла ры: Миң ле ка мал (1875), Май ка мал 
(06.04.1877–1898), Зиннә тул ла (17.11.1880; ана сы Гыйз зе ка мал), Хөрмә тул ла 
(07.10.1883), Га би дул ла. Һи ди я тул ла кы зы Миң ле ка мал 1893 ел ның 8 мар тын да 
Ко рыч ның Әхмәтвә ли Миң ле га ли улы (22 яшь) белән ка вы ша. Икен че кы зы 
Май ка мал 1894 ел ның 14 гыйн ва рын да Минзәлә өя зе Әмәкәй олы сы Әлмәт 
авы лы ның Шәяхмәт Фаз лыәхмәт (28 яшь) улы белән ни ках ла ша.

Зиннә тул ла Һи ди я тул ла улы ба ла ла ры: Май ка мал (30.10.1905–05.01.1906; 
ана сы Фәт хия Мәгъдән нур кы зы), Мөхәммәтшә риф (12.12.1907–1907; ана сы 
Би бизә ки я), Ну рул ла (19.07.1910), Фәү зия (11.09.1913; ана сы Зә кия Әюп кы зы), 
Лот фул ла (12.10.1915). Зиннә тул ла ның бе рен че ха ты ны Фәт хия (Мәгъдән нур 
Гыйль ман улы ның кы зы) 1906 ел ның 8 гыйн ва рын да 20 яшьтә ва фат бу ла.

Га би дул ла Һи ди я тул ла улы ба ла ла ры: Фәү зия (22.03.1912; ана сы Фә хер-
җи һан Мөхәммәтнә би кы зы), Сә вия (14.03.1914). Га би дул ла ны Бе рен че бө-
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тендөнья су гы шы на ала лар, 1916 ел ның 24 де каб рендә Ру мы ни ядә хәбәр сез 
юга ла.

Арс ланбәк нең икен че улы Га би дул ла (рус ча чы га нак лар да Гобәй дул ла дип 
ха та лы языл ган оч рак лар да бар) да шак тый нә сел кал ды ра: Рәхмә тул ла (ту ган 
елы бил ге сез), Ти мер бу лат (1801–26.10.1878), Сәет бат тал (1805), Сәй фелмө лек 
(1808–1828), Ти мер га ли (1810), Мөхәммәт га ли (1814), Мөхәммәт ша (1819). Бо-
лар ның һәр бер сенә ае рым тук та лып үтик.

Рәхмә тул ла дан Һибә тул ла (1798) туа, Һибә тул ла дан нә сел не Гыйззә тул ла 
(1835–25.02.1911) дә вам итә.

Гыйззә тул ла Һибә тул ла улы ба ла ла ры: Минхә тул ла (1856–1898), Би би-
ла тый фа (1863), Әһ лиул ла (1867), Мо си фул ла (1868–02.05.1912), Би би та-
ифә (1873), Төхфә ту ла, Сәй фул ла, Мох та рул ла (1875), Фәт хул ла, Хә би бул ла 
(14.11.1890; ана сы Га дел ба ну Җи һан ша кы зы). Гыйззә тул ла кы зы Би би ла тый фа 
(20 яшь) 1883 ел да Иш тирәк нең Ног ман Мөхәммәтвә ли улы (25 яшь) белән 
ни ках ла ша. Ни ках язу ын да кыз ның эне се Әһ лиул ла Гыйззә тул ла улы нә сел 
там га сын сал ган. Шун да ук Фәт хул ла Гыйззә тул ла улы да ри за лык ша һи ты 
бу лып языл ган. Гыйззә тул ла ның икен че кы зы Би би та ифә (17 яшь) 1890 ел ның 
23 но яб рендә Ко рыч ның Әдһәм га ли мөэ зин Мөхәммәт са дыйк улы (25 яшь) 
белән ка вы ша.

Минхә тул ла Гыйззә тул ла улы Һибә тул лин ба ла ла ры: Ма һи җи һан (1882), 
Нур җи һан (04.02.1883; ана сы Бәд ри җи һан), Би би фа кия (14.08.1889), Би би-
фа тый ма (1894 ел да ва фат), Гыйль ми җи һан (09.03.1895–1895; ана сы Би бихә-
кимә Габ дел га ни Габ делкә рим улы ның кы зы). Минхә тул ла кы зы Ма һи җи һан 
(17 яшь) 1899 ел ның 10 ок тяб рендә Кил ка быз ның Дәүләт гир Габ дел сат тар улы 
(20 яшь; ата сы Габ дел сат тар Габ дел ха ликъ улы) белән ка вы ша. Кыз ның вә ли 
вә ки ле карт әткә се Гыйззә тул ла Һибә тул ла улы, ри за лык ша һит ла ры Сәй фул ла 
һәм Төхфә тул ла Гыйззә тул ла ул ла ры бу ла.

Әһ лиул ла Гыйззә тул ла улы Һибә тул лин ба ла ла ры: Гыйль ме ба ну (1888), Гый-
ни я тул ла (16.05.1894–1895; ана сы Га дел ба ну Җи һан ша Бу лат улы ның кы зы), 
Рәхмә тул ла (30.06.1900). Әһ лиул ла кы зы Гыйль ме ба ну 1905 ел ның 6 гыйн ва-
рын да авыл да шы Мәхмүт җан Мөхәммәт җан улы (23 яшь) белән ни ках ла ша. 
Гыйль ме ба ну ирдән ае ры лып, 1906 ел ның 5 де каб рендә Сеңрән нең ха тын 
аер ган Шәех за ман Шәймәр дан улы (34 яшь; өчен че ни ках) белән ка вы ша. Әһ-
лиул ла ның икен че ни ка хы 1897 ел ның 14 ав гус тын да Ис ке Ка тай ның Габ дерә-
шит Габ дел галләм улы ның кы зы Би бисә вия (20 яшь; икен че ни ках) белән бу ла.

Мо си фул ла Гыйззә тул ла улы Һибә тул лин ба ла ла ры: Са фу ра (1891–1895), 
Би бихә тимә (01.11.1894; ана сы Ма һи нур типтәр Әхмәт җан Ка ра кай улы ның 
кы зы), Әхмәт га зи (19.10.1897), Бә һия (1901–1901), Мөхәммәтмәк ки (28.10.1909; 
ана сы Май ба ну Әхмәт җан кы зы), Дөһө дия (22.04.1912).

Төхфә тул ла Гыйззә тул ла улы Һибә тул лин ба ла ла ры: Мөхәммәтхә ниф 
(25.01.1898; ана сы Би бизә кия Әхмәт ша Га дел ша улы ның кы зы), Мөхәммәткә-
шиф (17.08.1900), Мөхәммәт за риф (16.08.1904–1906).
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Сәй фул ла Гыйззә тул ла улы Һибә тул лин ба ла ла ры: Бә һия (05.06.1901–1901), 
Бә һия (01.08.1902; ана сы Ма һи нур Әхмәт җан кы зы).

Мох та рул ла Гыйззә тул ла улы Һибә тул лин ба ла ла ры: Га лимә (16.12.1903–
1905; ана сы Би би фа тый ма Фәт хе лис лам кы зы), Ну рул ла (19.07.1906), Ярул-
ла (10.12.1909), Сәгъ дул ла (25.08.1914–1914). Мох та рул ла кы зы Нур җи һан (17 
яшь) 1902 ел ның 11 но яб рендә Кил ка быз ның Арс лан га ли Миң ле га ли улы на 
(21 яшь) ки яүгә чы га. Мох та рул ла Гыйззә тул лин ны Бе рен че бө тендөнья су-
гы шы на ала лар, йор тын да ха ты ны (35 яшь) һәм ике улы ка ла, 1917 ел да 6,56 
дисә тинә җи ре, 2 аты, сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла. Мох тар Гыйздә тов 
(1875) Ва тан су гы шы ал дын нан ха ты ны Әдия (1883), ба ла ла ры Габ дул ла (1924), 
Са җидә (1926), Фа ягөл (1928) белән яши. Аның улы Ярул ла Мох та ров (1909; 
кол хоз да трак тор чы, 1941 ел ның 12 сен тяб рендә хәр би хезмәткә ча кы ры ла) 
га илә сендә бу ва кыт та ха ты ны Мәд хи зи ян (1912), балала ры Хәт мул ла (1935), 
Фәнүдә (1937), Нә җибә (1939), Хә ди мул ла (1941) бу ла. Ярул ла –  Ва тан су гы шы 
кор ба ны, «Ха лык хә те ре» («Па мять на ро да») сай тын да «Ги за тул лин Ярул ла 
Мух та ро вич» дип теркәлгән.

Юга ры да нә сел не Га би дул ла Арс ланбә ков ның бе рен че улы Рәхмә тул ла 
як лап ка ра дык. Га би дул ла ның икен че улы Ти мер бу лат тан нә сел не Дәүләт-
ша (1821), Җи һан ша (1824–10.04.1899), Фәй ру ша (1826–02.10.1910; мет рикәдә 
Фәй руз ша), Гай нан ша (1828), Шәймәр дан (Ша һимәр дан, 1836–02.03.1913), 
Шәнгәрәй (Ша һингәрәй, Шәйгәрәй; 1839–13.07.1915) дә вам итә.

Дәүләт ша Ти мер бу лат улы ба ла ла ры: Миң легәрәй (1844–05.04.1894), Дәү-
ләт гәрәй (1847), Фәр хеп җа мал (1858), Сә лимгәрәй (1859). Дәүләт ша кы зы 
Фәр хеп җа мал (17 яшь) 1876 ел ның 9 мар тын да Ба лык лы ның Әхмәтгәрәй Арс-
лангәрәй улы (19 яшь) белән ни ках ла ша.

Миң легәрәй Дәүләт ша улы Бу ла тов ба ла ла ры: Әхмәтгәрәй, Ба тыргәрәй 
(1872), Миң леәхмәт (20.10.1874; ана сы Фәр хе ба ну), Гыйль ме ба ну (16.11.1877), 
Миң ле җи һан ба ну (10.06.1880; ана сы Шәм се ба ну), Хә мидә ба ну (12.06.1883), 
Га зизә ба ну (1886–1907), Миң леәхмәт (1889–1889; ана сы Шәм се ба ну Габ дел-
га лим кы зы). Миң легәрәй кы зы Га зизә ба ну (17 яшь) 1902 ел ның 22 ию нендә 
Ис ке Ку ян ның Һибә тул ла Төхфә тул ла улы (22 яшь; ата сы Төхфә тул ла Хә би-
бул ла улы) белән ни ках ла ша. Ирдән ае рыл гач, Га зизә ба ну 1906 ел ның мар-
тын да ха ты ны ва фат бул ган авыл да шы Хәсән җан Ну риәхмәт улы (25 яшь) 
белән ка вы ша.

Сүз уңа ен нан әй тик, юга ры да телгә алын ган ку ян лы Һибә тул ла Төхфә-
тул ла улы –  өлкән дус тым Рә мил Әмир улы Ибә тул лин ның ба ба сы. Аның 
шәҗәрә схе ма сы бо лай: Бикмәт –  Мөх син –  Сәй фул ла (1776) –  Хә би бул ла 
(1803–1886) –  Төхфә тул ла (1847–1904) –  Ибә тул ла (1876) –  Миң сы лу (1923–
1995) –  Рә мил (1949). 

Әхмәтгәрәй Миң легәрәй улы Дәүләт шин (22 яшь) 1894 ел ның 12 но яб рендә 
авыл да шы Шәй хул ла Шәймәр дан улы Нөрмә тов кы зы Са фу ра (17 яшь) белән 
ка вы ша. Әхмәтгәрәй ба ла ла ры: Сол тангәрәй (11.04.1900; ана сы Са фу ра Шәй-
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хул ла кы зы), Май ба ну (18.04.1910), 
Сәетгәрәй (17.06.1913–1916, кы за мык-
тан ва фат; ана сы Са фу ра), Әбелкә рам 
(03.09.1914; ана сы Миң ле җи һан Яхъя 
кы зы), Дәүләтгәрәй (25.03.1916; ана сы 
Са фу ра Шәй хет дин кы зы).

Җи һан ша Ти мер бу лат улы ның кы-
зы Мәү ли ха (1866) бил ге ле. Ул кыз 1883 
ел да Ко рыч ның Әһ лет дин Хөс нет дин 
улы белән ни ках ла ша. Ни ках язу ын-
да Җи һан ша Ти мер бу лат улы белән 
Мөхәммәт ша Га би дул ла улы нә сел 
там га сын сал ган нар, шун да ук ки яү нең ата сы Хөс нет дин Ярмөхәммәт улы 
там га сын да күрә без.

Ти мер бу лат ның өчен че улы Фәй ру ша ту ган на ры ара сын да зур ди ни бе лем ле 
бу луы белән ае ры лып тор ган. 1902 ел гы мет рикәдә мул ла дип языл ган, димәк, 
мәдрәсә бе тергән, әм ма мул ла лык ка указ ал ма ган. Мул ла Фәй ру ша Ти мер-
бу лат улы ба ла ла ры: Хәсән ша, Нә биул ла (1862), Га лиул ла (1866), Мох та рул ла 
(1872). Хәсән ша Фәй ру ша улы Бу ла тов ның кы зы Би би га ния (14.06.1889; ана сы 
Би би са ра Габ дул ла кы зы) бил ге ле.

Нә биул ла Фәй ру ша улы Га би дул лин ба ла ла ры: Җәлә лет дин (06.06.1895), 
Миң леҗә милә (06.01.1898; ана сы Миң ле ба ну Ка ма лет дин Мөстә кыйм улы-
ның кы зы), Габ дул ла (06.04.1901). Нә биул ла Фәй ру шин ның (55 яшь) ур тан чы 
улын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (55), ике улы, 
кы зы һәм ки ле не (20) белән яши, 6,55 дисә тинә җи ре, 2 аты, сы е ры һәм баш-
ка мал ла ры бу ла.

Га лиул ла мул ла Фәй ру ша улы Га би дул лин 1895 ел ның 10 гыйн ва рын да 
авыл да шы Мәр дан ша Әхмә ди улы Аза ма тов кы зы Шәм се ни са белән ни ках-
ла ша, ба ла ла ры Са фиул ла (04.01.1897), Гыйль ме ни са (24.08.1902), Гыйз зе ни са 
(28.08.1907) туа. Га лиул ла Фәй ру шин Ва тан су гы шы ал дын нан ха ты ны Шәм-
се ни са (1869), онык ла ры Мөз әянә (1921), Мөнәвәрә (1929), Мөкәррәмә (1931) 
белән яши. Са фиул ла Га лиул ла улы ның бе рен че ха ты ны мәрхүм бу ла, ан нан 
кыз ла ры Мөз әянә белән Мөнәвәрә ка ла. Са фиул ла ның икен че ни ка хы авыл-
да шы Га лимә белән бу ла, ба ла ла ры Фәнә (1937), Фә нил (1939), Ләйлә (1942) 
дөнь я га килә. Са фиул ла Га лиул лин 1942 ел да Смо ленск өлкә сендә бар ган су-
гыш лар да һә лак бу ла (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән). 
Фә нил Га лиул лин Ис ке Ка тай ның Мөхәммәт дин Ха фи зов кы зы Га фия белән 
га илә ко ра, ба ла ла ры Фән зирә (1967), Лү зил (1969), Лүзә (1973) туа. Га лиул ла-
ның ба ла ла ры һәм онык ла ры ту рын да өстәмә мәгълү мат ны Лүзә Сөнәгә тул-
ли на (Га лиул ли на) язып җибәр де.

Мох та рул ла Фәй ру ша улы ба ла ла ры: Са ния (04.01.1902; ана сы Шәм-
сия Вә ли ша кы зы), Мөхәммәт (04.03.1904), Мул лаәхмәт (25.06.1906), Сә-

Өлкән дустым Рәмил Ибәтуллин белән. 
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хия (10.10.1908), Нух (12.01.1911–1911), Лок ман (14.07.1912–1912), Гай нел га-
лим (28.08.1913), Га ния (02.11.1916). Мох та рул ла Фәй ру шин 1917 ел да ха ты ны 
(40 яшь), өч улы һәм өч кы зы белән яши, 9,06 дисә тинә җи ре, 5 кәҗә се бу ла.

Ти мер бу лат ның дүр тен че улы Гай нан ша га кү чик. Гай нан ша Ти мер бу лат улы 
ба ла ла ры: Ну риәхмәт (Нурәхмәт; 1860), Шәяхмәт (1865), Фаз лыәхмәт (1869).

Ну риәхмәт Гай нан ша улы Бу ла тов ба ла ла ры: Ха җиәхмәт (24.03.1889; ана сы 
Ха физә), Фаз лыәхмәт (1890), игезәкләр Хәсән белән Хөс әен (07.06.1897; ана сы 
Миң ле ва фа Нә биул ла Хә би бул ла улы ның кы зы), Ша кир җан (08.12.1903; ана сы 
Хәм де ва фа Нә биул ла кы зы), Га лим җан (30.05.1907), Ка милә (10.06.1910–1911; 
ана сы Хәм де ва фа), Нигъмәт җан (02.01.1916–1917; ана сы Мәр фу га Мөхәммәт-
за кир кы зы). Нурәхмәт Гай нан шин ның ике улын Бе рен че бө тендөнья су-
гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (57 яшь), өч улы һәм кы зы белән яши, 
1,89 дисә тинә җи ре, аты бу ла. Фаз лыәхмәт Ну риәхмәт улы (26 яшь) 1917 ел ның 
20 фев ра лендә Ку ян ның Мөхәммәт за кир Миң ле хан улы ның кы зы Мөшәр-
рәфә (30 яшь; икен че ни ках) белән ни ках ла ша.

Фаз лыәхмәт Гай нан ша улы (25 яшь) 1894 ел ның 28 мар тын да Ка дер нең 
Мөхәммәтшә фикъ Габ дерә фикъ улы Рә хи мов кы зы Мәэлүфә (17 яшь) белән 
ни ках ла ша. Фаз лыәхмәт ба ла ла ры: Мәгъ суфә (1894), Мәгъсүмә (07.07.1898–
1901), Мәбрүрә (16.07.1901–1904; ана сы Мәэлүфә Габ делшә фикъ кы зы), 
Мул лаәхмәт (13.07.1904–1905; ана сы Мәэлүфә Мөхәммәтшә фикъ кы зы), 
Мәгъмүрә (22.12.1906), Мәгъфүрә (1907–1909), Әхләм (18.03.1909), Би бисә-
кинә (25.01.1912–1913; ана сы Зәйнәп Мөхәммәт ла тыйф кы зы), Ху җа га ли 
(16.02.1914), Мәбрүрә (06.10.1917). Фаз лыәхмәт кы зы Мәгъ суфә 1911 ел да Ис ке 
Ка тай ның Шәм семөхәммәт Мөхәммәт сит дыйкъ улы (25 яшь) белән ни ках ла-
ша. Фаз лыәхмәт Гай нан шин 1917 ел да ха ты ны (48 яшь) һәм ике улы белән яши, 
4,31 дисә тинә җи ре, 2 аты, 3 са ры гы бу ла. Әхләм Фаз лы ев нең (1909) ха ты ны 
Зә кия (1902), кы зы Тәз кирә (1938) бил ге ле. Бу рят-Мон го ли ядән су гыш ка китә, 
1942 ел ның кө зендә агу ла ну дан мәрхүм бу ла.

Ти мер бу лат ның би шен че улы Шәймәр дан нан да нә сел дә вам итә. Шәймәр-
дан ба ла ла ры: Шәрә фет дин (1873), Шәм се ка мал (1878–1893), Бәд римө нирә 
(05.08.1880; ана сы Фәр хи җа мал). Шәймәр дан кы зы Бәд римө нирә (17 яшь) 1899 
ел ның 2 де каб рендә Ис ке Ка тай ның Миң леәхмәт Якуп улы (25 яшь) белән ни-
ках ла ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Шәрә фет дин Шәймәр дан улы белән 
Вә лиәхмәт Мөхәммәт га ли улы бу ла.

Шәрә фет дин Шәймәр дан улы (25 яшь) 1898 ел ның 25 ок тяб рендә Сеңрән-
нең Би бимәрхәбә Дәүләтгәрәй кы зы (18 яшь) белән ни ках ла ша. Шәрә фет дин 
ба ла ла ры: Мәхдүмә (18.02.1901), Дөһө дия (13.06.1906–1909; ана сы Мәрхәбә 
Дәүләтгәрәй кы зы), Тәз кирә (03.01.1908), Бәд рет дин (20.08.1911), Шәр хе мул ла 
(10.03.1915–1916).

Ти мер бу лат Га би дул лин ның төп чек улы Шәнгәрәй (Ша һингәрәй) дә нә-
сел кал ды ра. Шәнгәрәй Ти мер бу лат улы Га би дул лин ба ла ла ры: Сә лимгәрәй 
(28.11.1876; ана сы Фәр хи җа мал), Зәйнәп (1877), Би бимәрь ям (15.10.1880), Мә-
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хи ян (1884), Мәүҗүдә (04.10.1893; ана сы Ха физә). Шәнгәрәй кы зы Зәйнәп 
(17 яшь) 1895 ел ның 1 гыйн ва рын да Ис ке Ка тай ның Гай са Габ дел галләм улы 
Хә ки мов (30 яшь; икен че ни ках) белән ни ках ла ша. Кыз ның ри за лык ша һит-
ла ры Сә лимгәрәй Шәнгәрәй улы белән Вә лиәхмәт Мөхәммәт га ли улы бу ла. 
Шәнгәрәй нең икен че кы зы Мәүҗүдә 1912 ел да авыл да шы Миң ле га ли Миң-
лехә ким улы (23 яшь) белән ни ках ла ша. Мә хи ян Шәнгәр әев (31 яшь) 1915 
ел ның 21 фев ра лендә 4 нче Се бер пол кы сос та вын да Бе рен че бө тендөнья су-
гы шын да кат на ша, яра ла на, гос пи тальдә ята.

Сә лимгәрәй Шәнгәрәй улы (25 яшь) 1897 ел ның 30 де каб рендә Ис ке Ка тай-
ның Шә ри фул ла Төхфә тул ла улы ның кы зы Фә хер җи һан (18 яшь) белән га илә 
ко ра. Сә лимгәрәй ба ла ла ры: Әкъ лимә (17.11.1900; ана сы Фә хер җи һан), Һаҗәр 
(28.01.1904; ана сы Би би нур Хөс нет дин кы зы), Мөҗә һит (22.09.1906–1910; ана-
сы Би би нур Хөс нет дин кы зы), Мө гал лим (01.03.1912–1912; ана сы За һирә Фәт-
та хет дин кы зы), Мирсә гыйть (15.12.1913), Мир са лих (01.12.1916). Сә лимгәрәй 
Шәнгәр әев га илә се белән Чүмәлә Ка тай га (Утар авыл со ве ты, «Пуш кин» кол-
хо зы) кү чеп уты ра, бер улы (Ән гам, 1923) 1944 ел ның гыйн вар ба шын да Ле-
нинг рад өлкә сендә бар ган су гыш лар да һә лак бу ла.

Га би дул ла Арс ланбә ков ның өчен че улы Сәет бат тал иде. Сәет бат тал ул ла ры 
Сәй фет ди яр (1833), Га ри фул ла (1848) һәм Хә ми дул ла (1856) бу ла. Сәет бат тал 
Га би дул лин Яңа Ка тай да җә мигъ мә чет са лу белән бәй ле 1853 ел гы до ку мент та 
телгә алы на (бу хак та, бәл ки, бе рен че ки тап та ту лы рак сөйләп үтәргә кирәк 
бул ган дыр) [БҮД ТА, И-2 ф., 1 тасв., 7550 сакл. бер.].

Сәй фет ди яр Сәет бат тал улы ның бер кы зы (Мәгъдән җи һан (1865–1894)) 
бил ге ле. Га ри фул ла Сәет бат тал улы ба ла ла ры: Би бимөшәррәфә (25.01.1880), 
Ти мер га зи (1888–1889). Га ри фул ла кы зы Би бимөшәррәфә (18 яшь) 1901 ел ның 
4 гыйн ва рын да нә селдә ше Сәрвә рет дин Якуп улы (22 яшь) белән ка вы ша.

Га би дул ла Арс ланбә ков ның дүр тен че улы Ти мер га лигә тук та лыйк. Әле ге 
тар мак Габ дел га лим (1836), Якуп (1844), Йо сыф (са бый ва кыт та ва фат бу ла), 
Даут (1855), Әхмәт ша лар (1859) белән бил ге ле.

Габ дел га лим Ти мер га ли улы Га би дул лов ба ла ла ры: Хә биб рах ман (1875), 
Габд рах ман (28.05.1878; ана сы Шәм се руй). Габ дел га лим кы зы Гыйль ми җи һан 
(18 яшь) 1895 ел ның 25 ок тяб рендә авыл да шы Хә биб рах ман Габ дел ва хит улы 
Габ дел ва фи ев (26 яшь) белән ни ках ла ша. Кыз ның вә ли вә ки ле –  ата сы белән 
бер ту ган ага сы Әхмәт ша Ти мер га ли улы, ри за лык ша һит ла ры Хә биб рах ман 
Габ дел га лим улы белән Әфлә тун Габ дел ла тыйф улы бу ла.

Хә биб рах ман Габ дел га лим улы ба ла ла ры: Бә һия (02.01.1909), Габбәс 
(01.02.1911; ана сы Ма һи тап Хә ким кы зы), Габ дел кот дус (12.10.1914–1915). Хә-
биб рах ман Габ дел га ли мов ны Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, йор тын да 
ха ты ны (35 яшь), улы һәм өч кы зы ка ла, 1917 ел да 1,90 дисә тинә җи ре, кәҗә се 
бу ла.

Габд рах ман Габ дел га лим улы ба ла ла ры: Мәд хия (23.06.1902), Лотф рах ман 
(04.06.1911–1915; ана сы Мәгъфүрә Мос ла хет дин кы зы), Зөләй ха (18.05.1914). 
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Габд рах ман Габ дел га ли мов ны Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, йор тын-
да ха ты ны (35 яшь), улы һәм өч кы зы ка ла, 1917 ел да 4,53 дисә тинә җи ре, аты, 
кәҗә се бу ла.

Якуп Ти мер га ли улы нә се лен Йо сыф (1876) дә вам итә. Йо сыф Якуп улы 
Ти мер га ли ев ба ла ла ры: Мөхәммәт га риф (04.03.1903), Гыйль мех әят (04.11.1905; 
ана сы Ла тый фах әят Гыйззә тул ла кы зы), Мөхәммәтнә җип (02.04.1908), 
Шәм сех әят (1909–1915), Би биә минә (1910–1911), Би би га лимә (03.12.1911), 
Мөхәммәт на сыйх (15.12.1914), Нә җип (1923), На сыйх (1924). Нә җип Йо сыф 
улы Яку пов (1923) –  Ва тан су гы шы ве те ра ны, ту га ны На сыйх 1943 ел ның 
гыйн ва рын да су гыш та һә лак бу ла.

Әхмәт ша Ти мер га ли улы Га би дул лов (Бу ла тов дип языл ган оч рак лар 
да бар) ба ла ла ры: Әхмәт сит дыйкъ (1880), Гай ни ка мал (1886), Са бир җан 
(04.08.1889; ана сы Майшә рифә Габ дел ва хит Габ дел ва фи улы ның кы зы), 
Миң ле ка мал (23.06.1893, ана сы Гай ни җа мал Габ де лих сан Габ делкә рим улы-
ның кы зы), Май со рур (24.11.1893; ана сы Майшә рифә Габ дел ва хит Габ дел ва-
фи улы ның кы зы), Нигъмәт җан (1896–1903), Хә бир җан (30.03.1897; ана сы 
Гай ни җа мал), За кир җан (16.06.1899; ана сы Гай нелх әят Габ де лих сан Габ дерә-
хим улы ның кы зы), Би би со рур (02.01.1903; ана сы Майшә рифә), Нигъмәт-
җан (28.08.1910; ана сы Ка милә Фәр ра хет дин кы зы), игезәкләр Хәсән (1913–
1914) белән Хөс әен (15.06.1913–1913; ана сы Ка милә), Шәкүр җан (03.03.1916). 
Әхмәт ша кы зы Гай ни ка мал 1903 ел ның 30 ок тяб рендә Ис ке Ка тай ның Габ-
дел га лим Ибнә мин улы (30 яшь; икен че ни ках) белән ни ках ла ша. Икен-
че кы зы Миң ле ка мал 1911 ел да Тук та гол ның Нур лы га ян Хөс нул ла улы (25 
яшь; ата сы Хөс нул ла Сә лимгәрәй улы) белән ка вы ша. Шәкүр җан Әхмәт шин 
(1916) –  Бөек Ва тан су гы шы ве те ра ны (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла-
сын да теркәлмәгән).

Әхмәт ша Ти мер га ли улы 1895 ел ның 1 гыйн ва рын да авыл да шы Габ де лих сан 
Габ дерә хим улы ның кы зы Гай ни җа мал белән ае ры лы ша («а ра ла рын да өлфәт 
вә мәхәббәт бул ма ган сәбәп ле»). Әллә бер ай эчендә мәхәббәтлә ре яңа рып, 
бер-бер сенә хөрмәт (өлфәт) арт кан, Әхмәт ша Ти мер га ли улы (өчен че ни ках) 
1895 ел ның 6 фев ра лендә шул ук Гай ни җа мал (30 яшь; икен че ни ках) белән 
яңа дан ка вы ша. Әхмәт ша ның соң гы ни ка хы (47 яшь) 1905 ел ның 17 но яб рендә 
Ис ке Ка тай ның Фәр ра хет дин Шәй хет дин улы ның кы зы Би би ка милә (17 яшь; 
Та быш нә се ле) белән бу ла. Әле ге ни ках тан Нигъмәт җан һәм баш ка ба ла ла ры 
туа. Әхмәт ша Ти мер га ли улы го ме ре нең соң гы чо рын Чүмәлә Ка тай да яши, 
ан да ту ган бер улы (Габ дул ла, 1924–1925; ана сы Ка милә Фәр ра хет дин кы зы) 
мет рикәдә теркәлгән.

Әхмәт сит дыйкъ Әхмәт ша улы (22 яшь) 1902 ел ның но яб рендә авыл да шы 
Габ дел хак Габ делнә фикъ улы ның кы зы Га ли я ба ну (17 яшь) белән ни ках ла-
ша. Әхмәт сит дыйкъ ба ла ла ры: Габ делкә бир (13.10.1904), Га лимә, Әхмәтнә-
гыйм (17.11.1909), Ик лимә (09.03.1912; ана сы Га ли я ба ну), Әхмәт ла тыйф 
(25.07.1914), Мөхтәрәм (1921), На җия (1926). Ик лимә нә селдә ше Вә лиәхмәт 
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Вә ли мөхәммәт улы белән ни ках ла ша. Габ делкә бир Әхмәт сит дыйкъ улы Әхмәт-
шин (1904–1980) су гыш та гы ба тыр лык ла ры өчен «Кы зыл Йол дыз» ор де ны 
белән бүләкләнә. Әхмәтнә гыйм, Әхмәт ла тыйф һәм Мөхтәрәм не дә хәр би 
хезмәткә ча кы ра лар, яз мыш ла ры бил ге сез.

Га би дул ла Арс ланбә ков ның би шен че улы Мөхәммәт га лигә кү чик. Мөхәм-
мәт га ли Га би дул ла улы ба ла ла ры: Нурмөхәммәт (1842–01.08.1912) һәм Вә-
лиәхмәт (1854).

Нурмөхәммәт Мөхәммәт га ли улы ба ла ла ры: Га зиз җан (1876), Ша кир җан 
(24.03.1877), Хәсән җан (1881), Би бимөнәвәрә (1892), Җи һангәрәй (08.08.1894; 
ана сы Би би ла тый фа Мөхәммәтгәрәй Мөхәммәтвә ли улы). Би бимөнәвәрә 
(17 яшь) 1909 ел ның 2 но яб рендә Ко рыч ның Миң ле хан Ног ман улы на (25 яшь) 
ки яүгә чы га, ту га ны Хәсән җан кыз ның ри за лык ша һи ты бу ла. Нурмөхәммәт 
Мөхәммәт га лин (70 яшь) 1917 ел да ял гыз яши, 9,29 дисә тинә җи ре, 2 сы е ры 
бу ла.

Га зиз җан Нурмөхәммәт улы (28 яшь) 1904 ел ның ок тяб рендә авыл да шы 
Галлә мет дин Гый ма дет дин улы ның кы зы Гыйз зе ни са (17 яшь) белән ни ках-
ла ша, ба ла ла ры Ша кир җан (03.08.1905), Фа тый ма (25.09.1906–1910), Га лимә 
(05.01.1909), Миң лерә кыя (14.05.1910–1914), Өм мегөл сем (10.10.1911–1913), 
За кир җан (05.09.1913), Гый лем җан (07.07.1915–1917), Би биәс ма (01.11.1916) туа. 
Га зиз җан Нурмөхәммә тов (40 яшь) 1917 ел да ха ты ны (35) һәм ике улы белән 
яши, 4,53 дисә тинә җи ре, аты бу ла.

Вә лиәхмәт Мөхәммәт га ли улы Га би дул лин (Бу ла тов дип тә язы ла) ба ла-
ла ры: Шәйхәйдәр (19.07.1889), Миң лесәйдә (1890), Шәй хе ли мам (Шәй хи-
мам; 31.01.1893; ана сы Нур са фа Габ дел га лим Габ делкә ри мов кы зы), Та ибә 
(11.04.1897–1897; ана сы Бәд ри са фа Габ дел га лим Габ делкә ри мов кы зы), Шәй-
хе нур (29.10.1898; ана сы Ну рса фа), Мөхәммәт са фа (22.06.1902), Вә лимөхәммәт 
(06.02.1906; ана сы Нур са фа Габ дел га лим кы зы). Вә лиәхмәт кы зы Миң лесәйдә 
1906 ел ның де каб рендә Ко рыч ның Ра җет дин Хөс нет дин улы белән ни ках ла ша. 
Вә лиәхмәт нең та гын кы зы Хәм де са фа бул ган, бу хак та Фә һим Вә лимөхәммәт 
улы әйт те.

Шәйхәйдәр Вә лиәхмәт улы ба ла ла ры: Ра би га (10.11.1914; ана сы Рә зифә 
Мул ла ян кы зы), Дөр га лия (16.10.1916–1917). Ра би га со вет чо рын да загстан туу 
ту рын да бе лешмә ала.

Шәй хе ли мам Вә лиәхмәт улы (21 яшь) 1915 ел ның 12 мар тын да Ис ке Ка-
тай ның Гомәр Йо сыф улы ның кы зы Би би байнә (Би ни я; 17 яшь) белән ни ках-
ла ша, кы зы Дөһө дия (25.09.1916) туа. Дөһө ди я нең бе рен че ире (Әнвә рет дин 
Аф за лов) 1944 ел да су гыш та һә лак бу ла, су гыш тан соң Ис ке Ка тай ның Ти мер-
га ли Әхмәт га ли улы Га ли ев белән ни ках ла ша. Шәй хе ли мам Вә ли ев –  Ва тан 
су гы шы ве те ра ны, су гыш ка киткәндә га илә сендә ха ты ны Өм мегөл сем (1899), 
ул ла ры Шәй хеләгълә (1927), Мул ла нур (1929), кыз ла ры Әнисә (1934), Флүнә 
(1937), Мөр шидә (1939) бу ла. Бо лар дан тыш, су гыш тан соң Шәй хе нур (1943) 
белән Каз хи нур (07.11.1950) дөнь я га килә.
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Вә лимөхәммәт Вә лиәхмәт улы (1906) су гыш ал ды ел ла ры кенәгә сендә Вә ли 
Вә ли ев дип теркәлгән, су гыш ка киткәндә ха ты ны Ик лимә (1912), ба ла ла ры 
Фәнә (1936) һәм Фә һим (01.01.1939) бу ла. Бик күпләр ке бек, югал ту лар исем-
леклә ренә дә кер мичә, су гыш та хәбәр сез юга ла (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль 
сте ла сын да теркәлмәгән). Фә һим Вә лимөхәммәт улы Вә лиәхмә тов Ис ке Ка-
тай ның Мөхәммәт дин Ха фи зов кы зы Миң лефлүзә белән га илә ко ра, ба ла ла ры 
Фәйрүзә (1966), Рәм зилә (1970), Зим фи ра (1972) туа. Фә һим абый пен си ягә 
чык кач, дин ни гезлә рен өйрә неп, мул ла ва зи фа сын баш кар ды.

Га би дул ла Арс ланбә ков ның ал тын чы улы Мөхәммәт ша дан да нә сел дә-
вам итә. 1859 ел гы до ку мент та аның ул ла ры Мәр дан ша (1843) белән Гәрәй ша 
(1859) теркәлгән.

Мәр дан ша Мөхәммәт ша улы Га би дул лин ның ике ха тын нан ба ла ла-
ры: Әхмә ди ша, Аф за лет дин (03.01.1875; ана сы Фәр хе ба ну), Җи һан ба ну 
(10.07.1877), Гай нул ла (22.04.1880; ана сы Фәр хе ба ну), Хәл фе җи һан (20.12.1880; 
ана сы Шәм сенә һар), Фәр хи җи һан (1892), Җи һан ба ну (26.06.1894–1895; 
ана сы Фә хер ка мал Габ де лих сан Йөзәй улы ның кы зы), Шәм се җи һан (1895), 
Мөбәрәк ша (06.01.1898; ана сы Фәх ри ка мал Габ де лих сан кы зы), Гәрәй ша 
(14.03.1900), Әхи я рет дин (1902), Әхи я рул ла (28.02.1903; ана сы Фә хер ка мал), 
Хәр рам ша (05.08.1905), Гай ни ка мал (11.03.1907–1909), Дәүләт ша (08.01.1909–
1913). Мәр дан ша кы зы Фәр хи җи һан 1909 ел ның 2 но яб рендә Ко рыч ның 
Миң ле ха җи Миң легәрәй улы на (25 яшь) ки яүгә чы га. Икен че кы зы Шәм-
се җи һан 1913 ел да Ка май ның Мөхәммәтрә хим Габ дел ха ликъ улы (23 яшь) 
белән ни ках ла ша.

Әхмә ди ша Мәр дан ша улы Мөхәммәт шин нан Шәм се руй (21.01.1900; ана сы 
Маһ руй Әхмәт ша кы зы) ту ган. 1901 ел ның 22 фев ра лендә Әхмә ди ша ча хот ка-
дан ва фат бу ла.

Аф за лет дин Мәр дан ша улы ба ла ла ры: Гыйль мет дин (03.12.1905; ана сы Га-
зимә Габ дел ла тыйф кы зы), Тал бет дин (02.01.1909), Әнвә рет дин (10.03.1911), 
Би би га лимә (21.07.1914). Су гыш чо ры кенәгә сендә Тал бет дин Аф за лов Тал-
би дип теркәлгән, бу ва кыт та га илә се ха ты ны Та ли га (1911), улы Нәҗ мет дин 
(1938), ана сы Га зимәдән (1880) тор ган. Тал бет дин Аф за лет дин улы Мәр дан-
шин –  Ва тан су гы шы ве те ра ны. Тал бет дин ның улы Әхнәф Аф за лов дуң гыз 
ас рау комп лек сын да эшләгәндә, яшь ком му нист бу ла рак, ком со мол оеш ма сы 
сек ре та ре бу ла, үзешчән сән гатькә җитәк че лек итә, эштә ге уңыш ла ры өчен 
Мәскәүгә ба ру га һәм Кремльдә Ва тан су гышы ка һар ма ны ге не рал-пол ков ник 
Чис тя ков һәм ВЛКСМ Үзәк ко ми те ты сек ре та ре Но во жи ло ва белән фо то га 
төшүгә ла ек бу ла. Сер жант Әнвә рет дин Аф за лет дин улы Мәр дан шин (1911) 
1944 ел да су гыш та хәбәр сез юга ла.

Арс ланбәк ул ла рын нан киткән нә сел тар мак ла рын ка рау ны төгәлләп, аның 
эне се Са лих ка күчә без. Са лих Яку пов 1812 ел да 77 яшьтә ва фат бу ла, нә се лен 
Сәфәр га ли (1794–1850) белән Фәт хет дин (1797) дә вам итә. Сәфәр га ли ул ла ры: 
Юныс (1827–12.03.1898), Йо сыф (1829), Му са (1832). Юныс Сәфәр га ли улы 
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(30 яшь; икен че ни ках) 1886 ел да Ис ке Ка тай ның Миң ле җи һан Сәет кол кы зы 
(22 яшь) белән ни ках ла ша.

Фәт хет дин нең улы Фәх рет дин (1820) бу лып, Фәх рет дин ба ла ла ры: Миң ле-
сад рет дин (1899 ел гы мет рикәдә Сад рет дин; 1850–20.05.1899), Гый ла җет дин 
(1859–14.10.1906), Би бивә ди га (1872). Фәх рет дин кы зы Би бивә ди га (17 яшь) 
1889 ел ның 24 но яб рендә авыл да шы Мөхәммәт са бир Габ делнә фикъ улы 
(25 яшь; ата сы Габ делнә фикъ Габ дел гаф фар улы) белән ни ках ла ша.

Сад рет дин Фәх рет дин улы Фәт хет ди нов ба ла ла ры: Каш ша фет дин 
(05.03.1890; ана сы Гай ни җа мал Шәймәр дан кы зы), Мөхәммәт дин (1893–1912), 
Каш ша фет дин (05.09.1895).

Гый ла җет дин Фәх рет дин улы Фәт хет ди нов ба ла ла ры (бе рен че мәхәллә): 
Гый ма дет дин (20.06.1889), Гөл чирә (25.02.1894–1895), Гөл чирә (28.08.1899; 
ана сы Хөс ни ка мал Мох та рул ла кы зы), Миң лемө нирә (30.03.1902), Әһ лет дин 
(1905–1906).

Арс ланбәк нең ерак нә селдәшлә ренә күчкән че, бер шәҗәрә схе ма сы ки те-
рик. Нигъмә тул ла –  Ног ман (1800) –  Кал ка ман (1834–28.07.1876) –  Сол тан-
гәрәй (1862) һәм Ян бу лат (1875) Кал ка ма нов лар. Нигъмә тул ла, фа раз кы лып 
әйтсәк, Арс ланбәк улы бу ла. Чөн ки 1816 ел гы исем лектә ул Һибә тул ла Рәхмә-
тул лин белән Сол танбәк Арс ланбә ков ху җа лык ла ры ара сын да би релә.

Бе рен че мәхәлләдә Сол тангәрәй Кал ка ман улы ба ла ла ры: Шәм се ва фа 
(13.04.1889), Сәетгәрәй (16.11.1893), Сә лимгәрәй (13.08.1898), Миң ле ва фа 
(05.12.1900), Нур са фа (26.02.1903; ана сы Миң ле са фа Габ делнә фикъ кы зы), 
Нур җи һан (03.11.1905), Миң легәрәй (1910–1917), Нәз һая (20.08.1913–1914).

Арс ланбәк нең ерак нә селдә ше –  Га ли (мет рикәләрдә Мөхәммәт га ли).
Га ли ул ла ры: Сат лы ган (1790), Мөхәммәткә рим (1802–30.03.1878), 

Мөхәммәт са дыйк (1805). Сат лы ган ул ла ры: Әхмә ди (1821), Мөхәммә ди (1824–
26.03.1883). Мөхәммә ди Сат лы ган улын нан нә сел не Мөхәммәтнә би (1855) 
белән Мөхәммәт ха физ (1867) дә вам итә.

Мөхәммәтнә би Мөхәммә ди улы Сат лы га нов ба ла ла ры (бе рен че мәхәл-
лә): Га лиул ла (1890), Фәр хи җи һан (1892), Фәр хе ба ну (04.10.1894), Шәм се ба-
ну (03.08.1899–1901; ана сы Сәр ви җи һан Гай нул ла Га ликәй улы ның кы зы). 
Мөхәммәтнә би кы зы Фәх ри җи һан (17 яшь) 1910 ел ның гыйн ва рын да нә-
селдә ше Гый ба дул ла Һи ди я тул ла исем ле улы белән га илә ко ра. Мөхәммәтнә-
би Мөхәммә ди ев нең улын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да 
ха ты ны (60 яшь), ике кы зы, ки ле не (20) һәм ике оны гы белән яши, 11,62 дисә-
тинә җи ре, җилгәр ге че, 4 аты һәм баш ка мал ла ры бу ла, хезмәт че ял лый. Га-
лиул ла Мөхәммәтнә би улы ба ла ла ры (өчен че мәхәллә): Ха ди мул ла (13.04.1915; 
ана сы Фа тый ма Мөхәммәт ха рис кы зы), Ха ди мул ла (1923–1925), Мул ла нур 
(03.11.1925).

Мөхәммәт ха физ Мөхәммә ди улы Сат лы га нов (1900 ел да Са дый ков дип тә 
языл ган) ба ла ла ры: Мөхәммәт са бир (09.11.1893; ана сы Гөл зи фа Фәт хул ла кы-
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зы), Шәм се та ли га (29.03.1900), Мөхәммәт ха рис (20.11.1902–1903), Мөхәммәт-
га риф (12.04.1905; ана сы Шәм се ба ну), Мөхәммәт на зиф (29.07.1907–1913), 
Шәм се нур (28.10.1909), Би би нур (10.03.1912). Мөхәммәт ха физ 1904 ел ның 
1 гыйн ва рын да икен че тап кыр өйләнә, ха ты ны авыл да шы Миң легәрәй 
Мөхәммәт ша улы ның кы зы Шәм се ба ну (22 яшь; икен че ни ках) бу ла.

Сат лы ган ның бе рен че эне се Мөхәммәткә рим иде. Мөхәммәткә рим Га ли 
улы ир ба ла ла ры: Мөхәммәт са дыйк (1824), Хөс нет дин (мул ла; 1831–05.07.1912), 
Гыйр фан (1837), Каш ша фет дин (Кәш фет дин; 1840–01.11.1912), Шәй хет дин 
(1843). Бо лар ның һәр бер сенә тук та лып үтә без.

Мөхәммәт са дыйк Мөхәммәткә рим улы ба ла ла ры: Иб ра һим (1850–1855), 
Иб ра һим (1856), Мөхәммәт за кир (1863), Би би га зизә (1871). Мөхәммәт са дыйк 
кы зы Би би га зизә (19 яшь) 1890 ел ның сен тяб рендә Ис ке Ка тай ның Мөхәммәт-
сит дыйкъ Габ дел хан нан улы (50 яшь; өчен че ни ках) белән ни ках ла ша.

Иб ра һим Мөхәммәт са дыйк улы Кә ри мов ба ла ла ры: Әхмәт за кир 
(05.09.1883), Би би со рур (05.08.1894; ана сы Ма һи нур), Әхмәткә рам (08.03.1900; 
ана сы Ма һи нур Габ дел на сыйр кы зы). Иб ра һим кы зы Би би со рур 1913 ел да 
Кил ка быз ның Шәм семөхәммәт Сә лимгәрәй улы (25 яшь; ата сы Сә лимгәрәй 
Гай нан улы; икен че ни ках) белән ка вы ша. Иб ра һим 1883 һәм 1890 ел гы мет-
рикәләрдә мул ла дип күрсә телә, димәк, ди ни гый лемгә ия бул ган. Иб ра һим-
ның та гын бер улы Исмә гыйль Ка тай авыл со ве ты кенәгә сендә Исмә гыйль 
Иб ра һи мов (1898) дип теркәлгән (аны 1897–1899 ел гы мет рикәләрдән тап ма-
дык). Ул 1942 ел ның 25 ок тяб рендә су гыш ка китә һәм хәбәр сез юга ла (исе ме 
Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сы на языл ма ган), ха ты ны Гыйль ми ка мал (1902), 
кыз ла ры Мөфә вазә (1930) һәм Мөз әянә (18.10.1935) ка ла. Мөз әянә Ис ке Ка-
тай ның Рәис Дәүлә тов белән га илә ко ра.

Мөхәммәт за кир Мөхәммәт са дыйк улы Кә ри мов ба ла ла ры: Миң лемөхәммәт 
(1892–1895), Фәр хе руй (30.11.1894), Би бисәрмә дия (1896), Мөхәммәтрә хим 
(30.05.1899; ана сы Маһ руй Мөхәммәт за риф Мөхәммәтвә ли улы ның кы зы), 
Мөхәммәтхә ниф (09.10.1902), Мөхәммәт га риф (10.10.1905; ана сы Ма һи нур 
Мөхәммәт за риф кы зы), Әхмәткә рам (28.11.1908). Мөхәммәт за кир кы зы Би-
бисәрмә дия 1914 ел да Тук та гол ның Дәүләт ша Хәсән улы (25 яшь) белән ни-
ках ла ша. За кир Са дый ков 1917 ел да ха ты ны (48 яшь) һәм дүрт улы белән яши, 
4,65 дисә тинә җи ре, аты, сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла.

Мөхәммәтрә хим Мөхәммәт за кир улын нан Мөхәммәт ка мал (07.11.1925; ана-
сы Мәрь ям Әсләм кы зы) бил ге ле. Әхмәткә рам Мөхәммәт за кир улы За ки ров 
(1908) –  Ва тан су гы шы ве те ра ны.

Мул ла Хөс нет дин Мөхәммәткә рим улы Га ли ев ба ла ла ры: Әбүнә гыйм 
(1855), Нур лы га ян (1858), Сә ла хет дин (1861), Фәр хе ба ну (1875–1898), Гыйль-
ми җи һан (1876), Кә ра мет дин (01.04.1877; ана сы Шәм се ка мал), Гай нел җи һан 
(1878). Хөс нет дин кы зы Фәр хе ба ну Сеңрән нең Габ делмән нан Габд рах ман улы 
Мөхәммәтхәнә фи евкә ки яүгә чык кан бу ла, «а ра ла рын да мәхәббәт вә өлфәт» 
бул ма ган лык тан, 1895 ел ның 7 де каб рендә ае ры лы ша лар. Имам Габ делҗә мил 
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Мөхәммәт җан улы Ку че мов әллә ял гыш, әллә Хөс нет дин нең нә се лен бе леп бе-
термәгән лектән, фа ми ли я сен Кү че мов дип яз ган. Хөс нет дин нең икен че кы зы 
Гыйль ми җи һан (18 яшь) 1894 ел ның 21 де каб рендә Кил ка быз ның Мөхәммәт-
ха рис Габ дел хан нан улы Мөхәммәт га ли ев (22 яшь) белән ни ках ла ша. Өчен че 
кы зы Гай нел җи һан 1897 ел ның 10 де каб рендә Ис ке Ка тай ның Габд рах ман 
Фаз лыәхмәт улы (25 яшь) белән ка вы ша.

Әбүнә гыйм Хөс нет дин улы (22 яшь) 1878 ел ның 15 гыйн ва рын да Ис ке Ка-
тай ның Миф та хет дин Габ дел на сыйр улы ның кы зы Би бихә кимә (20 яшь) белән 
ни ках ла ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Миң легәрәй белән Әхмәтгәрәй 
Миф та хет дин ул ла ры бу ла. Бу ни ках тан Әхмәтнә гыйм (06.11.1878) белән Әбу-
та лип (30.09.1880) туа.

Нур лы га ян мул ла Хөс нет дин улы Кә ри мов ба ла ла ры: Би бисәр ви җи һан 
(19.06.1889; ана сы Би бихә лимә Габ делмән наф кы зы), Нә гыймә (1890–1898), 
Би би га лимә (23.10.1898), Кәш фелмә ган (04.05.1901), Кәш фел га ян (03.02.1904), 
Габ дел ба ян (02.03.1907), Нә гыймә (15.05.1910). Нур лы га ян кы зы Би би га лимә 
1917 ел да Ко рыч ның Габ дел ла тыйф Мөхәммәт за кир улы (28 яшь) белән ни ках-
ла ша. Нур лы га ян Хөс нет ди нов ның ике улын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на 
ала лар, 1917 ел да ха ты ны (35 яшь), өч улы һәм кы зы белән яши, 10,84 дисә тинә 
җи ре, 2 аты, сы е ры, 4 са ры гы бу ла.

Кәш фелмә ган (до ку мент та Кәш белмә ган; 1901) Нур лы га я нов 1942 ел ның 
гыйн ва рын да Ва тан су гы шы на китәр ал дын нан ха ты ны Ка фия (1906), кыз ла-
ры Гөлҗәннәт (1928) һәм Фә ния (1933) белән яши. Кәш фел га ян (до ку мент та 
Кәш бел ба ян, 1904 ел) Нур лы га я нов су гыш ка 1941 ел ның де каб рендә китә, 
ха ты ны Га кифә (1906), ба ла ла ры Мә лих (1936) һәм Тәк милә (1939) ка ла. Кәш-
фелмә ган 1944 ел ның гыйн ва рын да хәбәр сез юга ла (Ка тай ның ме мо ри аль 
сте ла сын да теркәлмәгән). Яңа Ка тай ның та гын бер нә се лендә дә Нур лы га я-
нов лар бар, алар ның да бер се су гыш та һә лак ба ра.

Сә ла хет дин мул ла Хөс нет дин улы Кә ри мов авыл да шы Габ дел ла тыйф Габ-
дел ва фи улы ның кы зы Гыйль ми ка мал белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Би би җи-
һан (23.06.1894–1895), Сәр ви җи һан (1897–1905), Има мет дин (29.03.1899–1901), 
Әнвәр (30.07.1901), Мәд хи җи һан (02.03.1905–1905), Има мет дин (25.03.1906), 
Фә хер җи һан (28.11.1908–1909), Әхи я рет дин (02.04.1910), Аф за лет дин (15.08.1911–
1912), Әхкә мет дин (19.02.1913) туа. Сә ла хет дин Хөс нет ди нов ның (56 яшь) олы 
улын (25) Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны һәм өч улы 
белән яши, 10,86 дисә тинә җи ре, 3 аты, сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла.

Указ лы мул ла Гыйр фан Мөхәммәткә рим улы Га ли ев нең ба ла ла ры Ха җирә 
(12.09.1878) белән Шәйшә риф (07.12.1883; ана сы Фәр хи җи һан) бил ге ле.

Каш ша фет дин Мөхәммәткә рим улы Га ли ев ба ла ла ры: Си ра җет дин (1868), 
Аф за лет дин (09.08.1874), Ши ри яз дан (18.02.1877), Ихы я лет дин (ха лык те-
лендә Ихай; 10.08.1880; ана сы Би бинә фисә). Каш ша фет дин кы зы Би би ка фия 
(17 яшь) 1889 ел ның 14 но яб рендә авыл да шы Ка ма лет дин Гый ла җет дин улы 
(ата сы Гый ла җет дин Мөхәммәткә рим улы) белән ни ках ла ша.
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Си ра җет дин Каш ша фет дин улы Мөхәммәткә ри мов (27 яшь) 1895 ел ның 
8 ию лендә Ко рыч ның Габ дерә фикъ Габ дул ла улы ның кы зы Шә риф җа мал 
(24 яшь; икен че ни ках) белән ка вы ша. Ки яү нең ри за лык ша һит ла ры Ши ри-
яз дан Каш ша фет дин улы белән Мөхәммәтшә фикъ Габ делмән нан улы бу ла.

Ши ри яз дан Каш ша фет дин улы (икен че ни ках) 1914 ел ның 21 ию нендә Ис-
ке Ка тай ның Нә дер гол Шәм гун улы ның кы зы Миң ле ка мал (25 яшь, икен че 
ни ках) белән ни ках ла ша. Егет нең вә ли вә ки ле –  кардә ше Мөхәммәт за кир 
Мөхәммәт са дыйк улы, ри за лык ша һит ла ры Шәйгәрәй Ти мер бу лат улы белән 
Ис ламгәрәй Шәнгәрәй улы бу ла. Бу ни ках тан Шә риф җан (25.11.1915; ана сы 
Миң ле ка мал) туа. Ши ри яз дан Каш ша фет дин улы белән Би би ка мал Нә дер гол 
кы зы (25 яшь; исе ме шу лай языл ган) 1915 ел ның 1 сен тябрьдә ае ры лы ша лар 
да («а ра ла рын да мәхәббәтлә ре киткән лектән»), шул ук ел ның 3 сен тяб рендә 
яңа дан ни ках кы лып ку шы ла лар, ә ин де 1916 ел ның 9 фев ра лендә «ха тын ир 
хөрмә тенә яра ма ган лык тан» бө тенләйгә ае ры лы ша лар. Ха тын сыз озак тор-
мый, 1916 ел ның 15 мар тын да Ши ри яз дан Кил ка быз ның Би би фа тый ма Шә-
ри фул ла кы зы (37 яшь; икен че ни ках) белән ни ках ла ша.

Ихы я лет дин Ка ша пов (1880; 2 груп па ин ва ли ды) Ва тан су гы шы ал дын нан 
ха ты ны Рә химә (1900), ба ла ла ры Җә мигъ нур (1926), Флүн (1930) белән яши. 
Җә мигъ нур Ихы я лет дин улы Ка ша пов (1926–1981) –  Ва тан су гы шы ве те ра ны. 
Флүн белән Фә һимә ба ла ла ры: Рә шит (1956), Ра зит (1960), Фә нисә. Рә шит 
Ка ша пов бу юл лар ав то ры белән бер чор да рак Ка зан дәүләт уни вер си те ты 
та рих-фи ло  ло гия фа куль те ты ның та рих бү ле гендә укы ды, бер җәй бергә фа-
куль тет ның сту дент тө зе леш от ря дын да бул ды.

Шәй хет дин Мөхәммәткә рим улы Га ли ев ба ла ла ры: Сад рет дин (1872–1912), 
Гый ла җет дин (1874), Мәһ ди ва фа (1877), Җәлә лет дин (1879), Ну рет дин (1888–
1889), Әгълә мет дин (05.11.1904–1905; ана сы Нур җи һан Йо сыф кы зы). Шәй-
хет дин кы зы Мәһ ди ва фа (18 яшь) 1895 ел ның 10 но яб рендә Ис ке Ка тай ның 
Ахун җан мөә зин Шәймөхәммәт Кә ри мов улы (26 яшь) белән ни ках ла ша. Бу 
ни ках ба рып чык мый, 1897 ел ның 15 но яб рендә ул авыл да шы Шәяхмәт Гый ни-
я тул ла улы (30 яшь; икен че ни ках) белән ка вы ша. Шәй хет дин (50 яшь; икен че 
ни ках) ха тын сыз кал гач, 1903 ел да авыл да шы Йо сыф Фәй зул ла улы ның кы зы 
Нур җи һан (1863 ел гы; икен че ни ках) белән ни ках ла ша.

Шәй хет дин нең өч улы –  Сад рет дин, Гый ла җет дин һәм Җәлә лет дин –  га илә 
ко рып, нә сел не дә вам итә. Алар ның һәр бер сенә тук та лып үтә без.

Сад рет дин Шәй хет дин улы Кә ри мов ба ла ла ры: Са ния (28.12.1894), Сә ми-
гул ла (20.04.1897; ана сы Би би фа тый ма Мөхәммәт са дыйк Әрдә шир улы ның 
кы зы), Хә тимә (28.04.1900), Хә ми дул ла (29.05.1903), Фа ти ха (07.04.1906), Хә-
би бул ла (13.03.1908), Әгъ за мет дин (02.07.1910; ана сы Би би фа тый ма Мөхәммәт-
са дыйк кы зы), Аф за лет дин (27.07.1912–1914).

Гый ла җет дин Шәй хет дин улы Кә ри мов (25  яшь) 1899 ел ның 1  но яб-
рендә Юга ры Сәр дек нең Шәй хе лис лам Мө хәммәт ша һит кы зы Би бинә-
фисә (17 яшь) белән ни ках ла ша. Ни ках Яңа Ка тай ның икен че мәхәллә мет-
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ри кә сен дә теркәлә, кыз 
вә ки ле (мет рикәдә «кыз-
ны тәр бия кы лып бирү-
че», димәк, тәр би яләп 
үс тергән) Мөхәммәт-
з а  кир Мөхәммәтв ә-
ли улы Нөрмә тов бу ла. 
Ни ках язу ы на егет нең 
ата сы Шәй хет дин Кә-
рим улы Арс ланбәк нә-
се ленә хас там га сал-
ган. Кыз ның ри за лык 
ша һит ла ры Шәрә фул ла 
Хә би бул ла улы (Аза мат 
нә се леннән) белән Җи-
һан гир Әделгәрәй улы 
(Нөрмәт нә се леннән) 
б у  л а .  Гы й  л а  җ е т  д и н 
б а  л а  л а  р ы :  Ш ә  р и ф ә 
(09.08.1902; ана сы Би-
бинә фисә), Миң лехә нифә (06.06.1905), Рәйфә (30.08.1910), Әгълә мет дин 
(05.02.1913–1915), Миң лешә рифә (05.09.1915; ана сы Фәр хе нур Гос ман кы зы). 
Гый ла җет дин (40 яшь) 1914 ел ның 28 ию лендә авыл да шы Фәр хи нур (дүр-
тен че ни ках; ата сы Гос ман Гомәр улы Миң ле го лов) белән ни ках ла ша. Шул 
ук Гый ла җет дин 1916 ел ның 7 ма ен да Ко рыч ның Гыйль ми җи һан Сәфәр га ли 
кы зы (23 яшь; икен че ни ках) белән ка вы ша, шул ел ның 17 де каб рендә ае ры-
лы ша лар (сәбә бе –  « ир тәр бия кыл ма ган»). Әле ге ни ках та ир нең ри за лык 
ша һит ла ры Шәй сол тан белән Нурмөхәммәт Иль яс ул ла ры бу лып, там га 
сал ган нар, ә Гый ла җет дин үзе кул куй ган. Гый ла җет дин нең кал ган го ме ре 
Чүмәлә Ка тай да үтә, 1925 ел да ан да кы зы Әбә дия (ана сы Фәр хе нур Гос ман 
кы зы) дөнь я га килә.

Җәлә лет дин Шәй хет дин улы ба ла ла ры: Мәгъфүрә (14.11.1904; ана сы Гыйль-
ме ни са Фәр хет дин кы зы), Гый ма дет дин (02.01.1908), Мәгъсүмә (01.08.1911; 
ана сы Хәер ни са Фәр хет дин кы зы), Зы ят дин (25.07.1914–1914), Әхмә дет дин 
(20.09.1915–1916; ана сы Гыйль ми ка мал Фәх рет дин кы зы).

Сат лы ган ның икен че эне се Мөхәммәт са дыйк (1805) иде. Мөхәммәт са дыйк 
Га ли улы ва рис ла ры Исмә гыйль (1833–24.03.1903) һәм Иль яс (1841) бу ла.

Исмә гыйль Мөхәммәт са дыйк улы ба ла ла ры: Ис хак (1859), Якуп (1863), 
Гос ман (Гос ман га ли; 1867), Гомәр (1872), Шәм се нур (01.12.1880; ана сы Хә биб-
җа мал), Га ли (1883).

Ис хак Исмә гыйль улы Са дый ков ның Фәх ри ни са Әбелхәсән кы зы белән 
ни ка хын нан бе рен че мәхәлләдә Габбәс (22.09.1889) туа. Ан нан соң Ис хак 

Никах язуының аскы өлешендә өч нәсел кешеләре – 
Шәйхетдин Кәрим улы, Шәрәфулла Хәбибулла улы, 
Җиһангир Әделгәрәй улы тамгалары
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Мәрь ям (ата сы Кә ли мул ла Фәт хул ла улы) белән ни ках ка керә, алар га илә-
сендә Әбүбә кер (24.07.1895), Мәр зия (05.01.1897), Хә кимә (23.07.1899), Хөрмә-
тул ла (06.05.1902), Гайшә (20.12.1911) туа. Ис хак Исмә гый лев нең ике улын 
Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (48 яшь), төп чек улы 
һәм ике кы зы белән яши, 2,30 дисә тинә җи ре, аты һәм баш ка мал ла ры бу ла. 
Ка тай авыл со ве ты кенәгә сендә Габбәс Ис ха ков ның (1889) ха ты ны Со ру зи ян 
(1907), ба ла ла ры Нә сим җан (Нә симь ян; 1928), Фә ния (1933), Ти мер җан (Ти-
мерь ян; 1940) теркәлгән. Нә сим җан белән Мәхүҗүрә Габ дул ла кы зы ба ла ла ры: 
Аль берт (1955), Са ла ват (1957), Ал маз (1960), Да мир (1962). Ис хак ның икен че 
улы Әбүбә кер (1895) Чүмәлә Ка тай да га илә ко рып яши. Хөрмә тул ла 1936 ел да 
загстан туу ту рын да бе лешмә ала, яз мы шы бил ге сез.

Якуп Исмә гыйль улы Са дый ков ба ла ла ры: Рә химә (02.05.1894–1898), 
Нә гыймә (02.09.1898–21.02.1905), Миң ле сай ра (25.11.1900–19.03.1905; ана-
сы Би би са ра Шә ри фет дин кы зы), Мул ламөхәммәт (29.06.1904–16.04.1905), 
Нурмө хәммәт (1905–1906). Якуп ның бер-бер арт лы өч ба ла сы (соң гы ике се эч 
сыр хау ын нан) 1905 ел да мәрхүм бу ла. Аның улын Бе рен че бө тендөнья су гы-
шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (54 яшь) белән яши, 5,70 дисә тинә җи ре, аты, 
сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла.

Гос ман га ли Исмә гыйль улы Са дый ков ба ла ла ры: Габд рах ман (15.06.1900; 
ана сы Фәр хи җи һан Фәр хет дин улы ның кы зы), Гый лем җан (08.10.1901), Гай-
нел җи нан (09.12.1904), Рузә тел җи нан (03.01.1911), Га лим җан (19.07.1914), Га-
риф җан (22.06.1916). Гос ман га ли Исмә гый лев 1917 ел да ха ты ны (45 яшь), өч 
улы һәм ике кы зы белән яши, 0,92 дисә тинә җи ре, аты һәм 2 кәҗә се бу ла.

Гомәр Исмә гыйль улы Са дый ков ба ла ла ры: Җә милә (29.09.1900; ана-
сы Би бихә лимә Зәй нет дин кы зы), Га лимә (10.03.1902–1905), Има мет дин 
(18.06.1904), Әхи я рет дин (07.12.1905–1906), Гый ма дет дин (18.12.1906), Бә-
һия (02.04.1908), Миң ле ра би га (12.03.1910), Ра зыя (17.12.1912–1913), Дөһө дия 
(28.08.1914). Гомәр Исмә гый лев 1917 ел да ха ты ны (40 яшь), улы һәм өч кы зы 
белән яши, 10,55 дисә тинә җи ре, 2 аты, сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла.

Га ли Исмә гыйль улы (22 яшь) 1907 ел ның 11 но яб рендә авыл да шы Гыйн дул-
ла Га лиул ла улы ның кы зы Гыйль ми җи һан (17 яшь) белән ни ках ла ша, ба ла ла-
ры Мәд хи җи һан (07.01.1909), Сәрвә рия (28.10.1910), Мирсә гыйть (15.06.1913–
1913), Миң леәбүнә гыйм (25.06.1914), Нә гыймә (1920), Җә мигъ нур (02.04.1925), 
Мөс та фидә (1930) дөнь я га килә. Миң леәбүнә гыйм со вет чо ры исем леклә рендә 
Әбүнә гыйм Исмә гый лев дип теркәлгән, Ва тан су гы шын да һә лак бу ла (исе ме 
Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән).

Мөхәммәт са дыйк Га ли ев нең икен че улы Иль яс (1841) та шак тый нә сел кал-
ды ра. Иль яс Мөхәммәт са дыйк улы (35 яшь; икен че ни ках) 1878 ел ның 20 ап ре-
лендә авыл да шы Гай нул ла Га ликәй улы ның кы зы Сәр ви җи һан (17 яшь) белән 
ка вы ша. Иль яс ба ла ла ры: Шәй сол тан (1865), Нур га ли (1875–1878), Бикмөхәм-
мәт (1877–06.06.1915), Ис лам га ли (03.04.1878–1878; ана сы Фәр хи җи һан), Нур-
мөхәммәт (1880), Фәр хи җи һан (1882–1894).
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Шәй сол тан Иль яс улы (22 яшь; вә ли вә ки ле Ну рис лам Шәй хе лис лам 
улы) 1887 ел ның 4 ок тяб рендә Ис ке Ка тай ның Шәй хет дин Габ дел ва хит 
улы Сөяр го лов кы зы Би бихә нифә (18 яшь) белән ни ках ла ша. Шәй сол-
тан ба ла ла ры: Ша га ли (1888–1889), Би би га рифә (28.06.1893), Ма һирә 
(1899–1906), Ярмөхәммәт (02.06.1902), Би бишә рифә (1907–1909), Ма һирә 
(12.03.1909; ана сы Хә нифә Шәй хет дин Габ дел ва хит улы ның кы зы), Рәхмә-
тул ла (08.08.1911; ана сы Гыйль ме ба ну Хәй рул ла кы зы), Ка дермөхәммәт 
(15.08.1915–1916; ана сы Гыйль ме ба ну Хәй рул ла кы зы). Шәй сол тан Иль я-
сов 1917 ел да ха ты ны (30 яшь), өч улы һәм кы зы белән яши, 4,39 дисә тинә 
җи ре, аты, сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла. Рәхмә тул ла Шәй сол тан улы 
Иль я сов 1942 ел ның 13 сен тяб рендә хәр би хезмәткә китә (исе ме Ка тай ның 
ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән), бу ва кыт та ха ты ны Са ния (1913), ба-
ла ла ры Гөл ба ну (1933), На җия (1937), Ну ри ман (1943), эне се Әхмәтш әех 
(1924–1995) бу ла.

Мон да бер искәрмә би реп үтик. Шәй сол тан мәрхүм бул гач, аның ха ты-
ны Гыйль ме ба ну Хәй рул ла кы зы 1921 ел гы ач лык та бө тен га илә сен югалт-
кан, ял гыз авыл да шы Әхмәтгәрәй Кү че мов белән ни ках ла ша. Әле ге ни ках тан 
Әхмәтш әех дөнь я га килә, шу ңа су гыш ал дын нан Рәхмә тул ла Шәй сол тан улы 
Иль я сов га илә сендә теркәлгән. Әхмәтш әех Әхмәтгәрәй улы Кү че мов ту рын да 
баш ка мәгълү мат Кү чем нә се ленә ба гыш лан ган бү лектә би релә.

Бикмөхәммәт Иль яс улы (25 яшь) 1902 ел ның 27 ок тяб рендә авыл-
да шы Мөхәммәтшә риф Га ликәй улы ның кы зы Гөл ба ну (17 яшь) белән 
ни ках ла ша. Бикмөхәммәт ба ла ла ры: Май ба ну (16.10.1906–1909; ана-
сы Гөл ба ну Мөхәммәтшә риф кы зы), Мул ламөхәммәт (08.03.1910–1910), 
Җан нур (02.12.1911; ана сы Гыйль ми җи һан Сәфәр га ли кы зы), Җәм гыйт дин 
(10.11.1913).

Нурмөхәммәт Иль яс улы Са дый ков (үги ата сы Мөхәммәтнә би Мөхәммә ди 
улы) 1903 ел ның фев ра лендә авыл да шы Нигъмә тул ла Гай нул ла улы ның кы-
зы Би би са ра (17 яшь; үги ата сы Хә би бул ла Шә һи дул ла улы) белән ни ках ла-
ша, ба ла ла ры Әлмөхәммәт (07.02.1904), Шәм се ба ну (07.09.1906), Миң ле га лия 
(23.10.1909; ана сы Би би са ра Хә би бул ла кы зы), Динмөхәммәт (20.04.1912–1913), 
Мир га бит җан (30.06.1914–1916; ана сы Би би са ра Нигъмә тул ла кы зы) туа. Нур-
мөхәммәт Иль я сов ны Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, йор тын да ха ты-
ны (39 яшь), ике улы һәм ике кы зы ка ла, 5,02 дисә тинә җи ре, аты, 2 сы е ры, 
10 са ры гы бу ла. Әлмөхәммәт Нурмөхәммәт улы Иль я сов 1942 ел ның 10 ма ен да 
су гыш та һә лак бу ла (ата сы ның исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да дө рес 
күрсә телмәгән, «И» хә ре фе ку ел ган).

Арс ланбәк нең ерак нә селдә ше –  Даут.
Даут ның ул ла ры Ает кол (1771–1823) һәм Ко лый (1785–1822) 1816 ел гы исем-

лектә Арс ланбәк нең эне се Са лих Яку пов ар тын нан 11 нче ху җа лык (га илә) 
бу лып теркәлгән, нә сел бе рен че сеннән дә вам итә.
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Ает кол Даут улы ир ба ла ла ры: Гай нул ла (1799–1856), Зәй нул ла (1805), Гай-
нан (1810; бе рен че ха ты нын нан ту ган), Габ дел са лих (1810), Габ дел ха ликъ (1813), 
Рәхмә тул ла (1815; икен че ха ты нын нан).

Гай нул ла Ает кол улы ир ба ла ла ры: Ша һи дул ла (1827–05.12.1903), Нигъмә-
тул ла (1845), Кә ли мул ла (1848–02.05.1909).

Ша һи дул ла Гай нул ла улы Ае тов ба ла ла ры: Хә би бул ла (1859–02.07.1915), 
Нур җи һан (1878). Ша һи дул ла кы зы Нур җи һан (17 яшь) 1895 ел ның 24 гыйн ва-
рын да Ба зы Ку ян ның Габ дерә кыйп Габ дел га зиз улы (22 яшь) белән ни ках ла-
ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Хә би бул ла Ша һи дул ла улы белән Габ дел хак 
Габ дел ха ликъ улы бу ла.

Нигъмә тул ла Гай нул ла улы Ае тов ба ла ла ры: Май җа мал (1872), Шәех га-
ли (21.07.1878; ана сы Мәхүб җа мал), Би би ка милә (25.10.1883), Мөхәммәт га ли 
(1884), Би би са ра (1886), Мөхәммәт һа ди (06.12.1889; ана сы Мәхүб җа мал Арс-
лангәрәй кы зы). Нигъмә тул ла кы зы Май җа мал (17 яшь) 1889 ел ның 15 де-
каб рендә авыл да шы Фәт та хет дин Хөс нет дин улы Аза ма тов (22 яшь) белән 
ни ках ла ша. Икен че кы зы Би би са ра 1903 ел ның фев ра лендә нә селдә ше Нур-
мөхәммәт Иль яс улы белән ка вы ша.

Мөхәммәт га ли Нигъмә тул ла улы (25 яшь) 1909 ел ның 5 гыйн ва рын-
да авыл да шы Мөхәммәтшә фикъ Габ делмән нан улы ның кы зы Гай нел зи фа 
(17 яшь) белән ни ках ла ша. Ки яү та ра фын нан вә кил үги ата сы Хә би бул ла Ша-
һи дул ла (Шәй дул ла) улы бу ла. Мөхәммәт га ли ба ла ла ры (бе рен че мәхәллә): 
Мөхәммәткә рим (28.03.1910–1910), Мөхәммәт на зиф (1911–1915), Шәех га ли 
(12.04.1915; ана сы Би би зи фа Мөхәммәтшә фикь кы зы), На җия (1921), Мөзәк-
кия (25.08.1925; ана сы Би би зи фа), Зөфәр (04.09.1925; ана сы Фәр хи җи һан 
Мөхәммәтнә би кы зы). Мөхәммәт га ли Нигъмә тул лин ны (30 яшь) Бе рен че 
бө тендөнья су гы шы на ала лар, йор тын да ха ты ны (30), улы (2 яшь; Шәех га ли) 
һәм ана сы (70) ка ла, 1917 ел да 12,12 дисә тинә җи ре, 2 аты, 2 сы е ры һәм баш ка 
мал ла ры бу ла, хезмәт че ял лый. Җи теш тор мыш та яшәгәнгә, 1931 ел да ку лак 
дип та бы ла, мал-мөлкә те тар тып алы на, ике йор ты ның бер сен сель со вет би на-
сы итәләр (бу хак та Мөдәр рис Фәр ва зов кы зы Ру зидә әйт те). Мөхәммәт га ли 
Нигъмә тул лин (1886) га илә сендә Ва тан су гы шы ел ла рын да ха ты ны Фә хер зи ян 
(1888), ба ла ла ры Мө наз дия (1926), Вә рис (1928), Тәр җимә (1930), оны гы Ру-
зидә (1942) теркәлгән.

Вә рис Нигъмә тул лин авыл да шы Нур зидә Сөнә га тул ла кы зы белән га илә 
ко ра, ба ла ла ры Рәис (1952), Рә мил, Фә нил, Ша мил туа. Мөнәз дия Ис ке Ка-
тай ның Рәиф Әхмәт ха нов белән ни ках ла ша, 1949 ел да мәрхүм бу ла, кы зы Зилә 
(1947–1996) ка ла. Зилә әби-ба ба сы (Кә шиф белән За кирә) тәр би я сендә үсә, 
ки яүгә чы га, кыз ла ры Гөл на ра белән Гүзәл туа. Гөл на ра яшь ли ва фат бу ла, сең-
ле се Гүзәл ки яүгә чы га, улы туа, бү ген ге көндә та бибә бу лып эш ли һәм укы та.

Кә ли мул ла Гай нул ла улы Ае тов ба ла ла ры: Гыйль ме нур (1876–1901), Әһә дул-
ла (22.10.1877; ана сы Шәм се нур), Фәр хе нур (1878), Әсә дул ла (1883), Би би нур, 
Әхмә дул ла (19.07.1893; ана сы Хә дичә Мөхәммәтшә риф кы зы), Гый ни я тул ла 
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(08.02.1900). Кә ли мул ла кы зы Гыйль ме нур 1897 ел да Кил ка быз ның Каш ша фет-
дин Фәр хет дин улы (25 яшь) белән ка вы ша. Икен че кы зы Фәр хе нур (17 яшь) 
1895 ел ның 24 гыйн ва рын да авыл да шы Шәй хел гат тар Шәй мо рат улы Нөрмә-
тов (23 яшь) белән га илә ко ра. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Хә би бул ла Ша һи-
дул ла улы белән Мул ла ян Үмер бай улы бу ла. Өчен че кы зы Би би нур 1907 ел да 
авыл да шы Сол тан га ли Габ дел га ни улы белән ни ках ла ша.

Әсә дул ла Кә ли мул ла улы (25 яшь) 1908 ел ның 28 но яб рендә авыл да шы 
Сөләй ман Мөхәммәт ша улы ның кы зы Шәм се җи һан белән ни ках ла ша, ба ла-
ла ры Би би нур (1909), Миң ле га рифә (26.01.1910–1910), Сәгъ дул ла (03.12.1910–
1916, кы за мык тан ва фат), Ну рул ла (22.05.1914), На сый бул ла (03.12.1915–1916) 
һәм Шәр хе мул ла (09.05.1917) туа. Хәр би ко мис са ри ат до ку мен тын да Шәр хе-
мул ла Кә ли мул лин Шәр хым, ту ган елы 1918 дип теркәлгән. Ну рул ла белән 
Шәр хе мул ла Кә ли мул лин нар (Әсә дул лин нар) –  Ва тан су гы шы кор бан на ры. 
Бер до ку мент та Шәр хе мул ла –  Шәрхәп Әсә дул лин, ха ты ны Мөсәвәрә (1918), 
кы зы Сәһлә (1938) дип языл ган.

Әсә дул ла Кә ли мул лин ның икен че ни ка хы авыл да шы Хәл фе зи ян За һир кы-
зы белән бу ла, ба ла ла ры Мо сал лия (1921), Гыйль мул ла (1924), Әс гать (1929), 
Фәү зия (1933), Фәр дидә (1937) туа. Әс гать белән Са би ра Га би дул ла кы зы (Кил-
ка быз ны кы) ба ла ла ры: Фәндүзә (23.02.1956), Рәм зилә (10.10.1957), Риф кать 
(1959), Ри нат (1963).

Әхмә дул ла Кә ли мул ла улы белән Ла тый фа Га я зет дин кы зы ни ка хын нан 
Хәүлә (03.09.1925) туа. Әхмә дул ла (Әхмәй) Кә ли мул лин Ва тан су гы шы на 
киткәндә га илә сендә ха ты ны Ла тый фа (1894), кыз ла ры Хәүлә (1925), Хә зинә 
(1927), Фәү ханә (1930), Нәирә (1937) бу ла.

Гый ни я тул ла Кә ли мул лин (1900; Ва тан су гы шы ве те ра ны) 1940 ел да Бу-
рят-Мон го ли ягә чы гып китә, 1943 ел ның 27 гыйн ва рын да га илә се авыл га 
кай тып төшә, бу ва кыт та ха ты ны Гай ни ка мал (1895), кы зы Гөлҗәүһәр (1928), 
ул ла ры Сәгъдә тул ла (1930), Хәт мул ла (1932) бу ла. Хәт мул ла ба ла ла ры: Тән-
зилә (1955), Нигъмә тул ла (1956), Ра фаэль (1957), Гөл финә (1962), Гөл наз 
(1972).

Юга ры да нә сел не Гай нул ла Ае тов як лап ка ра дык. Гай нул ла ның бер эне-
се Габ дел ха ликъ Ае тов (1813) бу лып, Габ дел ха ликъ тан Габ дел хан (мет рикәдә 
Габ дел хак) туа.

Гай нул ла ның икен че эне се Рәхмә тул ла Ае тов ның ир ба ла ла ры Мөхәммәт-
за риф (1838) һәм Һи ди я тул ла (1842) бу ла. Һи ди я тул ла Рәхмә тул ла улы ба ла-
ла ры: Би би җи һан (Миң ле җи һан; 01.04.1877), Хәл фе җи һан (20.02.1880; ана-
сы Би би җа мал), Шәм се җи һан (02.12.1889), Гый ба дул ла (1890), Шәм се җи һан 
(18.08.1894), Шәм гыя (1895), Гый ни я тул ла (28.03.1897–1897; ана сы Би би җа мал 
Динмөхәммәт кы зы). Һи ди я тул ла кы зы Миң ле җи һан (18 яшь) 1895 ел ның 
24 но яб рендә Ко рыч ның Га би дул ла Хәй рул ла улы Сиб га тул лов (21 яшь) белән 
ни ках ла ша. Ур тан чы кы зы Хәл фе җи һан 1898 ел ның 15 де каб рендә Ты пый ның 
Яхъя Габ дел ха ликъ улы (25 яшь; ата сы Габ дел ха ликъ Габ делҗә лил улы) белән 
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га илә ко ра. Төп чек кы зы Шәм гыя 1913 ел ның 15 ма ен да авыл да шы Каш ша-
фет дин Ка ма лет дин улы (20 яшь) белән ка вы ша.

Гый ба дул ла ның Һи ди я тул ла исем ле улы 1910 ел ның гыйн ва рын да нә селдә-
ше Мөхәммәтнә би Мөхәммә ди улы ның кы зы Фәх ри җи һан (17 яшь) белән 
га илә ко ра. Ки яү нең ри за лык ша һит ла ры –  Хә би бул ла Ша һи дул ла улы белән 
Мөхәммәт га ли Нигъмә тул ла улы, кыз ны кы Мөхәммәт ха физ Мөхәммә ди улы 
белән Нурмөхәммәт Иль яс улы бу ла. Бу ни ках тан Нә җибә (05.02.1915) туа.

Арс ланбәк нең ерак нә селдәшлә ренә шу лай ук Сәй фет дин (1785–1822), 
Шәм сет дин (1791), Фәй зул ла (1805–21.06.1889) Кор ба на ев лар (Кор бан га ли-
евләр) да керә.

Сәй фет дин Кор бан га ли улы 1816 һәм 1834 ел гы исем лекләрдә си ге зен че 
бу лып теркәлгән, аның ир ба ла ла ры Ши һа бет дин (1812), Хи са мет дин (1818–
02.03.1889), Нәҗ мет дин (1830) бу ла. Бо лар ның бер сеннән генә (Хи са мет дин) 
нә сел дә вам итә.

Хи са мет дин Сәй фет дин улы ның ва ри сы Мин һа җет дин (1869) бу ла. Мин-
һа җет дин Хи са мет дин улы Кор бан га ли ев (20 яшь) 1889 ел ның 23 фев ра лендә 
авыл да шы Шәй мо рат Хә би бул ла улы ның кы зы Би би гайшә (17 яшь) белән 
ни ках ла ша. Мин һа җет дин ба ла ла ры: Шәм се та ли га (05.08.1893–1894; ана сы 
Би би гайшә), Би би җи һан (07.03.1895), Гыйль ми җи һан (16.12.1898), Гай нел җи-
нан (25.02.1903), Җа ма лет дин (30.03.1906), Зы ят дин (18.11.1909), Әгълә мет дин 
(21.08.1913; ана сы Гай нел җи һан Шәй мо рат кы зы).

Фәй зул ла Кор бан га ли ев улы ба ла ла ры: Йо сыф (1835–19.08.1903), Га ри фул-
ла (1847), Юныс (1850–07.03.1899), Би би ка мал. Фәй зул ла кы зы Би би ка мал 
(25 яшь; икен че ни ках) Кил ка быз ның Динмөхәммәт Бик мор за улы (45 яшь; 
икен че ни ках) белән ка вы ша.

Йо сыф Фәй зул ла улы Кор бан га ли ев ба ла ла ры: Нур җи һан (1863), 
Мөхәммәт на зиф (1870), Хөс ни җи һан (1876), Ма һи җи һан (20.07.1877; ана сы 
Фәр хи җи һан), Мөхәммәт за кир (1888). Йо сыф кы зы Нур җи һан (17 яшь) 1890 
ел ның 17 ок тяб рендә Ка ра Кө чек авы лы ның Габ делхә ким Бәх ти яр улы (38 
яшь; икен че ни ках) белән ка вы ша. Шул ук Нур җи һан тол ка лып, 1903 ел да 
авыл да шы Шәй хет дин Мөхәммәткә рим улы (50 яшь; икен че ни ках) белән 
ни ках ла ша, ан нан ае ры лып Ис ке Ка тай ның Габ дел ка дыйр Габ дел ха ликъ улы 
(50 яшь; икен че ни ках) белән га илә ко ра. Йо сыф ның икен че кы зы Хөс ни җи-
һан (19 яшь) 1895 ел ның 27 но яб рендә авыл да шы Мул ла ян Габ дел га ни улы 
Габд рах ма нов (40 яшь; икен че ни ках) белән ни ках ла ша. Өчен че кы зы Ма һи-
җи һан 1897 ел ның 25 но яб рендә Чу ра кай ның Мөхәммәт са лих Мөхәммәтҗәләл 
улы (23 яшь; ата сы Мөхәммәтҗәләл Ар ду ан улы) белән ка вы ша.

Мөхәммәт на зиф Йо сыф улы ба ла ла ры: Гай нел җи һан (21.06.1901), 
Мөхәммәтнә җип (07.12.1903; ана сы Миң ле җи һан Мөхәммәтгәрәй кы зы), Май-
җи һан (09.06.1906), Мөхәммәт ша кир (1909–1915), Рә фия (13.08.1911), Гай нел-
җи һан (08.05.1914). Мөхәммәт на зиф Йо сы пов 1917 ел да ха ты ны (37 яшь), улы 
һәм биш кы зы белән яши, 4,11 дисә тинә җи ре, аты, сы е ры, 2 кәҗә се бу ла.
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Мөхәммәт за кир Йо сыф улы (25 яшь) 1914 ел ның 15 гыйн ва рын да бе рен-
че мәхәлләдә авыл да шы Габ дел хак Габ делнә фикъ улы ның кы зы Миң ле ни са 
(19 яшь) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Әхмәтзә ки (29.10.1914) туа.

Га ри фул ла Фәй зул ла улы Кор бан га ли ев ба ла ла ры: Га фифә (1872–1895), Би-
бимәф ту ха (1878), Би бимәм ду ха (10.08.1880; ана сы Би би фа ти ха), Би бимәр фу га 
(01.08.1883), Га би дул ла (1892), Мәэлүфә (1896–1901). Га ри фул ла кы зы Га фифә 
(17 яшь) 1889 ел да нә селдә ше Ну риәхмәт Гай нан ша улы (25 яшь; икен че ни ках) 
белән ни ках ла ша. Икен че кы зы Би бимәф ту ха (17 яшь) 1895 ел ның 20 гыйн-
ва рын да Ис ке Ка тай ның Мөхәммәт дин Дәүләт бай улы Кон гыр ба ев (22 яшь) 
белән ка вы ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Мөхәммәт дин Габ дел ла тыйф улы 
белән Ну риәхмәт Гай нан ша улы бу ла. Өчен че кы зы Мәм ду ха (17 яшь) 1899 
ел ның 17 гыйн ва рын да 
авыл да шы Сәүбән Баһ-
ман улы Шәй хет ди нов 
(25 яшь; дүр тен че ни ках) 
белән ни ках ла ша. Кыз-
ның ри за лык ша һит ла ры 
Миң ле га ли Габ делф әез 
улы белән Мөхәммәт дин 
Габ дел ла тыйф улы (ике-
се нең дә там га ла ры Арс-
ланбәк нә се ле не ке) бу ла. 
Мәм ду ха ның ки яүдә ге 
тор мы шы бер дә уңыш-
лы бул мый, өчен че ирен-
нән ае рыл гач, 1913 ел ның 
язын да Ис ке Ка тай ның 
Миң ле хан Тә хаут дин улы (51 яшь; икен че ни ках) белән ни ках ла ша (шул ел-
ның 15 ма ен да бу ире белән дә ара сы бетә). Га ри фул ла ның дүр тен че кы зы Би-
бимәр фу га (17 яшь) 1901 ел ның 10 сен тяб рендә Ис ке Ка тай ның Шәрә фет дин 
Ка ма лет дин улы (35 яшь; дүр тен че ни ках) белән ка вы ша.

Га би дул ла Га ри фул ла улы (22 яшь) 1914 ел ның 20 мар тын да Ис ке Ка тай-
ның Га лимә Фәт та хет дин кы зы (18 яшь; ата сы Фәт та хет дин Ба һаут дин улы 
Юл даш нә се леннән) белән ка вы ша, өчен че мәхәлләдә ба ла ла ры Хә ми дул ла 
(12.06.1915–1917), Рәхмә тул ла (1922), Гыйль мул ла (01.08.1925), Ка милә (1930) 
туа. Ата лы-ул лы Га би дул ла һәм Рәхмә тул ла Га ри фул лин нар –  Ва тан су гы шы 
ве те ран на ры.

Юныс Фәй зул ла улы Кор бан га ли ев 1875 ел ның 2 гыйн ва рын да нә селдә ше 
Са фиул ла Сол танбә ков кы зы Гөлмә динә белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Зәй нул ла 
(10.07.1877), Би бишә фи га (05.09.1889), Мо тый гул ла (03.08.1893–1895), Гый ни-
я тул ла (07.07.1897) дөнь я га килә.

Никах язуының аскы өлешендә Миңлегали Габделфәез улы 
белән Мөхәммәтдин Габделлатыйф улы тамга салганнар
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Арс ланбәк нең ерак нә селдә ше –  Гапсә лам (Әпсә лам).
Габ дел сат тар Гапсә ла мов (1794) исем лекләрдә Кү чем нә се ле һәм аның ерак 

нә селдә ше ара сын да 17 нче бу лып теркәлгән. Аның бе рен че ха ты нын нан ул ла-
ры: Габ делмән нан (1831–25.05.1916; Габ делмән наф дип тә языл ган оч рак бар), 
Габ дел на сыйр (1834–07.01.1889), Габ дел ла тыйф (1837), икен че ха ты нын нан 
ул ла ры: Мөхәммәт ха физ (1852), Мөхәммәт са фа (1854).

Габ делмән нан Габ дел сат тар улы ба ла ла ры: Мөхәммәт ла тыйф (1850–
05.01.1901), Мөхәммәтшә фикъ (1865), Мөхәммәт ха рис (1867).

Мөхәммәт ла тыйф Габ делмән нан улы Габ дел сат та ров ба ла ла ры: Хөс ни-
җи һан (1877), Мөхәммәт на сыйп (1884), Әхмәтнә гыйм (17.01.1889; ана сы Га-
рифә тел ка мал Төхфә тул ла кы зы), Әбүнә гыйм (1893–1895), Мөхәммәт на-
җих (24.07.1895; ана сы Фә хер ка мал Төхфә тул ла Габ делмән улы ның кы зы), 
Мөхәммәт за риф (29.12.1898). Мөхәммәт ла тыйф кы зы Хөс ни җи һан (18 яшь) 
1895 ел ның 14 де каб рендә Ко рыч ның Сәүбән Кә ли мул ла улы Хә ли лул лов 
(22 яшь) белән ка вы ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Мөхәммәтшә фикъ белән 
Мөхәммәт ха рис Габ делмән нан ул ла ры бу ла.

Мөхәммәт на сыйп Мөхәммәт ла тыйф улы ба ла ла ры: Майшә рифә (29.07.1907; 
ана сы Гай нел җи нан Га зет дин кы зы), Фә хер җи һан (13.05.1910–1911; ана сы Гай-
нел җи һан Га зет дин кы зы), Мәгъдән җи нан (16.07.1912), Мөхәммәтнә гыйм 
(17.07.1915). Мөхәммәт на сыйп Ла тый пов (33 яшь) 1917 ел да ха ты ны (28), улы 
һәм ике кы зы белән яши, има на сы бул мый, ат һәм кәҗә ас рый, көтү че бу-
лып ял лан ган. Мөхәммәт за риф Ла тый пов (19 яшь) 1917 ел да ял гыз яши, ике 
абый сын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ал ган нар, 5,90 дисә тинә җи ре, 2 аты, 
сы е ры бу ла.

Мөхәммәтшә фикъ Габ делмән нан улы Габ дел сат та ров белән Зә кия Гый-
ла җет дин Хә би бул ла улы ның кы зы га илә сендә Гай нел зи фа (1891), Мәрь ям 
(1892–1901), Мөсәвәрә (1896–1901), Мөхәммәтнә җип (24.06.1899–1901), Миң-
лемәрь ям (14.06.1902) дөнь я га килә. Мөхәммәтшә фикъ кы зы Гай нел зи фа 
(17 яшь) 1909 ел ның 5 гыйн ва рын да нә селдә ше Мөхәммәт га ли Нигъмә тул ла 
улы (25 яшь) белән ни ках ла ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Мөхәммәт ха рис 
Габ делмән нан улы белән Мөхәммәт на сыйп Мөхәммәт ла тыйф улы бу ла. Шә-
фикъ Мән на нов 1917 ел да ха ты ны (57 яшь) һәм кы зы белән яши, 6,23 дисә тинә 
җи ре, аты һәм баш ка мал ла ры бу ла.

Мөхәммәт ха рис Габ делмән нан улы Габ дел сат та ров ба ла ла ры: Өм ме җи һан 
(04.12.1893; ана сы За ри фа типтәр Габ дел ба сыйр Габ дел ка дыйр улы ның кы зы), 
Мәд хи җи һан (1896–1917), Кән зелмә га риф (19.03.1898), Әбү та лип (1899–1901), 
Әбүнә гыйм (19.07.1900), Гөл җи һан (06.01.1903), Мөхәммәтлә бип (12.08.1905), 
Мөхәммәтнә җип (10.11.1907; ана сы За ри фа), Мөсәвәрә (30.08.1910; 1966 ел да 
загстан туу ту рын да бе лешмә ала). Ха рис кы зы Өм ме җи һан 1911 ел ның 10 фев-
ра лендә Сеңрән нең Әбү та лип Миң леәхмәт улы (28 яшь; ата сы Миң леәхмәт 
Бик ти мер улы) белән ка вы ша. Икен че кы зы Мәд хи җи һан 1916 ел да Тук та гол-
ның Төхфә тул ла Ка ма лет дин улы (50 яшь) белән ни ках ла ша. Ха рис Мән на нов-
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ның олы улын (Кән зелмә га риф) Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 
ел да ха ты ны (45 яшь), ике улы һәм ике кы зы белән яши, 6,51 дисә тинә җи ре, 
аты, сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла.

Кән зелмә га риф Ха ри сов (1898) –  Ва тан су гы шы ве те ра ны, су гыш чо рын-
да га илә сендә ха ты ны Фа тый ма (1900), ба ла ла ры Хә лифь ян (1927), Вә зи га 
(1934), Мәс гут (1936), Рә шидә (20.08.1942) бу ла. Мәс гут Ха ри сов Ис ке Ка тай-
ның Фәнә вия Ис лам га ли кы зы Га ли е ва белән га илә ко ра, улы Фән зил туа.

Мөхәммәтлә бип Ха ри сов (1905)  –  Ва тан су гы шы ве те ра ны, су гыш ка 
киткән че Бу рят-Мон го ли ядә яши, 1942 ел ның җәендә ха ты ны Рә химә (1906), 
кыз ла ры Зәнә (1928), Мин ни халә (1931), ул ла ры Хә бип (1930), Дим (17.08.1942) 
белән авыл га кай та. Мөхәммәтлә бип ха ты ны мәрхүм бул гач, Ла тый фа Ха-
җиәхмәт кы зы белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Зөл фия (1945), Мәгъ фур җан (1949), 
Зөләлә (1954), Зә лифә (1957) туа.

Мөхәммәтнә җип Ха ри сов (1907–09.05.1988) Сеңрән нең Га лимә Арс лан га-
ли кы зы (1907; мул ла Әхмә тов нә се леннән) белән га илә ко ра, ба ла ла ры Хә мит 
(1936), Фә һим (1939, яшь ли ва фат), Хөснә (1946) һәм Га лим (1950) туа. Нә җип 
Ха ри сов су гыш ка чак лы бри га дир бу ла, Ва тан су гы шын да зур җәрәхәтләр ала 
(ин ва лид), су гыш тан соң «Я ңа тор мыш» кол хо зы рәи се (1945, 1946 һәм 1949 
ел лар да), бри га дир, фер ма мө ди ре бу лып эш ли. Ке шеләр белән эшләү, оеш-
ты ру сәлә тен улы Га лим да күрсәт те, авыр ел лар да «Ка тай» ҖЧҖ оеш ты рып, 
озак ел лар уңыш лы эшлә де, дистәләрчә авыл даш ла ры быз ны эш белән тәэ мин 
ит те, зур их ти рам ка зан ды.

Габ дел ла тыйф Габ дел сат тар улы ба ла ла ры: Мөхәммәт дин (1862), Җәм гыйт-
дин (1863), Габ дел ка юм (1868; 1911 ел дан өчен че мәхәллә мөә зи не), Гый ни я-
тул ла (1875; мул ла), Каш ша фет дин (1876) һәм баш ка лар.

Мөхәммәт дин Габ дел ла тыйф улы Габ дел сат та ров (25 яшь) 1887 ел ның гыйн-
ва рын да Ис ке Ка тай ның Габ делнә фикъ Габ делвә ли улы Сөяр го лов кы зы Би би-
фа тый ма (18 яшь) белән ка вы ша, бе рен че мәхәлләдә ба ла ла ры Кәш фелмә ган 
(26.01.1889), Рәйфә (30.01.1893–1909), Га кифә (07.10.1898–1903), Мөнәвәрә 
(09.04.1901), Шәй хе нур (17.10.1903), Шәех за ман (13.02.1906–1906), Мирсә-
гыйть (02.03.1908) туа.

Җәм гыйт дин Габ дел ла тыйф улы ба ла ла ры: Җә мигъ нур (30.11.1899; ана сы 
Ма һирә Габ дел ла тыйф кы зы), Ка милә (01.02.1902–1905), Әхи я рет дин (1904–
1906), Кән зел го лум (11.05.1906), Миң лесә кинә (26.11.1908), Са ли ха (28.01.1911), 
Кән зеләс рар (1919; Ва тан су гы шы ве те ра ны). Бо лар ның нә се лен кемнәр дә вам 
итә, дип со ра гач, Кән зел го лум нан Ти мер җан, Кән зеләс рар дан Әс гать Ла тый-
пов, дип әйткәннәр иде.

Мөә зин Габ дел ка юм Габ дел ла тыйф улы Габ дел сат та ров ба ла ла ры: Кәш-
фелмә ган (06.06.1894–1894; ана сы Гай ни ка мал Шәй хул ла Хә би бул ла улы ның 
кы зы), Мәрь ям (1895), Шәй хе нур (1898–1903), Нә гыймә (17.10.1901). Габ дел-
ка юм кы зы Мәрь ям 1913 ел да Кил ка быз ның Мөхәммәт за кир Мөхәммәт ха физ 
улы (25 яшь; ата сы Мөхәммәт ха физ Габ дел на сыйр улы) белән ка вы ша. Габ-
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дел ка юм ның икен че ни ка хы 1914 ел ның 15 ап ре лендә авыл да шы Фәр рах ша 
Әхмә ди улы ның кы зы Гыйль ми җи һан (20 яшь) белән бу ла, ба ла ла ры Нә кыя 
(07.07.1915–1916), Рә кыя (01.08.1916–1917) туа. Габ дел ка юм Габ дел ла тый пов 
1917 ел да ха ты ны (45 яшь) һәм өч кы зы белән яши, 20,87 дисә тинә җи ре, 5 аты, 
2 сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла. Габ дел ка юм кы зы Нә гыймә (1901) авыл да-
шы Ху җа га ли Гомә ров (Аза мат нә се леннән) белән га илә ко ра.

Мул ла Гый ни я тул ла Габ дел ла тыйф улы 1904 ел ның 20 фев ра лендә авыл-
да шы мул ла Мөхәммәт за риф Мөхәммәт җан улы Кү че мов кы зы Би бикә шифә 
(17 яшь) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Дөр рия (15.10.1907), Әл таф (14.09.1909), 
На җия (29.11.1911), Су фия (16.10.1913) туа. Әле ге 1904 ел гы ни ках теркәлгән 
мет рикәдә Гый ни я тул ла ның яше 25 дип күрсә телсә дә, бе рен че мәхәлләдә 
имам-ха тип бу ла рак үз ку лы белән ту тыр ган 1911 ел гы до ку мент та 1875 ел дип 
би релә. Мул ла лык ка укып йө реп ме, өйлән үе шу лай соң га кал ган, дип уй лар га 
кирәк. Бе рен че ки тап та истә лекләргә та я нып, Әл таф Ла тый пов ны, 1931 ел да 
ку лак лар ны эзәр лекләү баш лан гач, авыл дан ка чып киткән дигән идек.

Каш ша фет дин Габ дел ла тыйф улы ба ла ла ры: Мир за җан (02.12.1902; ана-
сы Мәд хи җа мал Мөхәммәтгәрәй кы зы), Мир са лих (01.11.1903), Әминә 
(12.02.1906–1906; ана сы Мәд хи җи һан Әхмәтгәрәй кы зы), Мир га лим 
(22.11.1907), Мир за һит (16.06.1910; ана сы Мәд хи җа мал Мөхәммәтгәрәй кы-
зы), Мәхтүмә (23.12.1912–1913; ана сы Мәд хи җи һан Мөхәммәтгәрәй кы зы), 
Са лих җан (10.07.1914), Са имә (1917; Ка тай авыл со ве ты кенәгә сендә күрсә-
телә, мет рикәдә юк), Зә ки (1917; Ка тай авыл со ве ты кенәгә сендә күрсә телә, 
мет рикәдә юк; 1939 ел да хәр би хезмәткә ала лар), Шә риф җан (1921), Фа ягөл 
(01.10.1925; ана сы Гыйль ми җи һан Фә рух ша кы зы), Мәк ки (1927; Ва тан су гы-
шы ве те ра ны), Мөтәвә кил (1931), Мөзәк ки (1933), Зәмзә мия (1936). Бо лар ның 
бер өле ше Ка ша пов (мәсәлән, Мөтәвә килдән –  Әл таф, Ат лас, Зә лифә, Әл фит 
Ка ша пов лар, Мөзәк кидән Фирдә вес, Рәүфәт, Фә рит Ка ша пов лар), икен челә-
ре Ла тый пов фа ми ли я сендә йө риләр, күп бул ган га һәр бер сенә ае рым тук та-
лып тор мый быз. Мир са лих Ка ша пов –  Ва тан су гы шы ве те ра ны, авыл со ве ты 
кенәгә сендә су гыш ка чак лы ха ты ны Кә римә (1905), ба ла ла ры Сөгъдә (1931), 
Риф кать (1933), Фә һим (1935), Ри ба (1939) теркәлгән. Мир га лим Ка ша пов 
су гыш ка 1941 ел ның 14 ию лендә китә, ха ты ны Мөнәвәрә Аф зал кы зы (1911), 
ба ла ла ры Фәү ханә (1932), Фо ат (1939) ка ла. Мир га лим (1907), Са лих җан (1915), 
Шә риф җан (1921) Ла тый пов лар –  Ва тан су гы шы кор бан на ры (исемнә ре Ка-
тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән).

Мөхәммәт ха физ Габ дел сат тар улы Гапсә ла мов ба ла ла ры: Би бихә мидә 
(1876), Би бизә кия (25.08.1877; ана сы Би би га бидә), Мөхәммәт за риф (01.02.1880; 
ана сы Га бидә), Мөхәммәт са лих (1882), Би би фа кия (1887), Би би һи дая 
(07.08.1889), Мөхәммәт на зиф (24.10.1899; ана сы Га бидә Фәх рет дин Фәт хет-
дин улы ның кы зы). Мөхәммәт ха физ кы зы Би бихә мидә (19 яшь) 1895 ел ның 
26 но яб рендә Яңа Ку ян ның (Ка мыш лы та мак ның) Әхмәтнә би Төхфә тул ла 
улы Габ делмә нов (20 яшь) белән ни ках ла ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры 
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Мөхәммәт са фа Габ дел сат тар улы белән Мөхәммәтшә фикъ Габ делмән нан улы 
бу ла. Икен че кы зы Би би фа кия 1904 ел ның гыйн ва рын да Кил ка быз ның Җи-
һан гир Мөхәммәт ха физ улы (24 яшь; ата сы Мөхәммәт ха физ Әрдә шир улы) 
белән ка вы ша. Өчен че кы зы Би би һи дая 1911 ел да авыл да шы Ни за мет дин Са-
я фет дин улы белән га илә ко ра. Мөхәммәт ха физ Гап сат та ров ның олы улын Бе-
рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (60 яшь), төп чек улы (17) 
һәм ки ле не белән яши, 6,18 дисә тинә җи ре, 2 аты, сы е ры һәм баш ка мал ла ры 
бу ла. Мөхәммәт на зиф белән Кә шифә (1905; Кил ка быз ны кы) ба ла ла ры: Нә-
фисә (1925), Җәүдәт (1931), Фәнә ви (1937), Әүхәт (1940). На зиф Ха фи зов –  Ва-
тан су гы шы ве те ра ны (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән). 
Җәүдәт Ка дер нең Әзе рия Имам ра зый кы зы (1940) белән га илә ко ра, ба ла ла ры 
Фә вилә (1960), Ил гиз (1964), Ил дар (1967), Ил фат (1976), Ве не ра (1978) туа.

Мөхәммәт са лих Мөхәммәт ха физ улы ба ла ла ры (өчен че мәхәллә): 
Мөхәммәт га риф (25.02.1912–1912), Галлә мет дин (10.04.1916; ана сы Гыйль ми-
җи һан Гай нул ла кы зы).

Мөхәммәт са фа Габ дел сат тар улы Гапсә ла мов 1877 ел ның 1 гыйн ва рын да 
авыл да шы Ног ман Та җет дин улы ның кы зы Ка фия (17 яшь) белән ни ках ла ша, 
ба ла ла ры Мөхәммәт са бир (12.02.1878), Мөхәммәткә бир (05.10.1880; ана сы Би-
би ка фи я), Са би ра (01.07.1883), Би би са ра (1888), Мөхәммәтхә бир (13.11.1889), 
Ма һирә (28.03.1893–1907; ана сы Ка фия Ног ман кы зы), Мөхәммәт ша кир 
(1894) дөнь я га килә. Мөхәммәт са фа кы зы Би би са ра (17 яшь) 1906 ел ның фев-
ра лендә Ис ке Дөмәй нең Хәсән җан Шә фи гул ла улы (25 яшь; ата сы Шә фи гул ла 
Габ делхә бир улы) белән ни ках ла ша.

Мөхәммәт са бир Мөхәммәт са фа улы ба ла ла ры: Дөһө дия (18.06.1904–
1905; ана сы Би биәс ма Мул ла га ли кы зы), Мөхәммәт на сыйх (22.01.1906), Бә-
һия (10.10.1908; 1963 ел да загстан туу ту рын да бе лешмә ала), Би би ма һирә 
(15.02.1911), Мир ка сыйм (20.10.1913). Мөхәммәт са бир Мөхәммәт са фин 1917 
ел да ха ты ны (37 яшь), ике улы һәм өч кы зы белән яши, 7,43 дисә тинә җи ре, 
аты, 2 сы е ры, 6 са ры гы бу ла. Са бир Са фин (1874) Ва тан су гы шы ал ды ел ла рын-
да ха ты ны Әс ма (1877), улы Мир ка сыйм (1913), ки ле не Шәм сия (1919), кы зы 
Са ния (1918), оны гы Мэлс (1940) белән яши. Мир ка сыйм су гыш та хәбәр сез 
юга ла (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән). Мөхәммәт ша кир 
Мөхәммәт са фа улы 1917 ел да авыл да шы Фа ти ха Әхмәт сит дыйкъ кы зы (25 яшь) 
белән ни ках ла ша, яз мы шы бил ге сез.

Юга ры да сүз Габ дел сат тар Гапсә ла мов ның ба ла ла ры һәм онык ла ры ту-
рын да бар ды. Габ дел сат тар ның эне се Габ делф әез (1799) дә нә сел кал ды ра. 
Габ делф әез нең бе рен че ха ты нын нан ул ла ры: Миң ле гол (1856 ел да 28 яшьтә 
ва фат), Габ дел га зиз (1841), икен че ха ты нын нан ул ла ры: Габ дел җаб бар (1849–
25.02.1916), Миң ле га ли.

Габ дел га зиз Габ делф әез улы ба ла ла ры: Миң лешәһәр ба ну (1858), Фа тый ма 
(1873–1878), Хә кимә (19.06.1877; ана сы Су фи я), Хә тирә (1885), Габ дул ла (1887), 
Фа тый ма (26.09.1889). Габ дел га зиз кы зы Миң лешәһәр ба ну (18 яшь) 1876 ел ның 
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4 де каб рендә Кил ка быз ның Хи са мет дин Җа ма лет дин улы (24 яшь) белән га илә 
ко ра. Икен че кы зы Хә тирә 1901 ел ның 2 гыйн ва рын да авыл да шы Нур лы га ян 
Нурмөхәммәт улы Нөрмә тов (24 яшь) белән ни ках ла ша. Өчен че кы зы Фа тый-
ма 1910 ел ның 4 ок тяб рендә авыл да шы Мөхәммәт са лих Әфлә тун улы (25 яшь; 
икен че ни ках) белән ка вы ша.

Габ дул ла Габ дел га зиз улы 1909 ел ның но яб рендә Ис ке Ка тай ның Вә-
лиул ла Кә ли мул ла улы ның кы зы Би би со рур (18 яшь) белән ни ках ла ша. 
Егет нең вә ли вә ки ле –  Габ дел җаб бар Габ делф әез улы, ри за лык ша һит ла ры 
Мөхәммәт за кир Мөхәммәт са дыйк белән Са фиул ла Рәхмә тул ла ул ла ры бу ла. 
Габ дул ла ба ла ла ры (өчен че мәхәллә): Фәр хи со рур (01.11.1911, ана сы Би би со-
рур), Фәү зия (24.11.1913–1914; ана сы Фәр ви җа мал Тә хаут дин кы зы), Би бисә-
кинә (25.10.1915–1916). Габ дул ла Би би со рур белән 1912 ел ның 1 ав гус тын да 
«мәхәббәтлә ре юк лык сәбәп ле» ае ры лы ша. Ша һит лар Мул ла җан Габ дел га ни 
улы белән Мөхәммәт ха физ Мөхәммә ди улы «Н» хә ре фе фор ма сын да там га 
са ла лар.

Габ дел җаб бар Габ делф әез улы Гапсә ла мов ба ла ла ры: Са дыйк җан, Миң ле-
җи һан (08.11.1893–1894), Әмир җан (28.10.1895; ана сы Бәд ри җа мал Мөхәммәдь-
яр Әсфән ди яр улы ның кы зы).

Са дыйк җан Габ дел җаб бар улы ба ла ла ры (өчен че мәхәллә): Мөбә рак-
ша (05.11.1911–1915; ана сы Хөс ни җи һан Әхмәтгәрәй кы зы), Фәр хи җи һан 
(24.11.1913–1915; ана сы Фәр хи җа мал Әхмәтгәрәй кы зы), Са бит җан (10.02.1916; 
ана сы Хөс ни җи һан).

Миң ле га ли Габ делф әез улы ба ла ла ры (өчен че мәхәллә): Шәм се руй (1888), 
Фәр хи со рур (1889–1893), Хаҗ га ли (1894–1895), Дәүләт га ли (01.02.1899; ана сы 
Шәм сех әят Хә ли лул ла Га ликәй улы ның кы зы), Миң ле со рур (30.10.1901), Сәет-
га ли (16.10.1904; ана сы Шәм сех әят Хә ли лул ла кы зы), Ху җа га ли (27.07.1907), 
Шәех га ли (10.11.1911–1915), Ис лам га ли (28.02.1913). Миң ле га ли кы зы Шәм се-
руй (20 яшь; икен че ни ках) 1909 ел ның 10 гыйн ва рын да Тук та гол ның Сөнә га-
тул ла Ша һи дул ла улы (23 яшь) белән ни ках ла ша.

Арс ланбәк нең ерак нә селдә ше –  мул ла Яу гил де Үрмә тов (1762).
Яу гил де нең ул ла ры мөә зин Та җет дин (1793; бе рен че ха ты нын нан улы) 

белән Си ра җет дин (1796; икен че ха ты нын нан улы) бу ла. Та җет дин ул ла ры: 
Гый ла җет дин (1815–1817), Ка ма лет дин (1818; бе рен че ха ты нын нан ул ла ры), 
Ног ман (1826), Бәд рет дин (1840; икен че ха ты нын нан ул ла ры), Ра җет дин (1843), 
Хөс нет дин (1849), Хи са мет дин (1857). Мөә зин Та җет дин Яу гил дин кай бер 
ту ган на ры белән 1858 ел да Кил ка быз авы лы на кү чеп уты ра. Шун да һәм со-
вет чо рын да Ко рыч ка ран да го мер иткән Яу гил диннәр нең мин тө зегән бер 
шәҗәрә се бо лай: Үрмәт –Яу гил де (1762 ту ган; мул ла) –  Си ра җет дин (1796) –  
Шәрә фет дин (1833; мөә зин) –  Кәш фелмә ган (1867–30.12.1917) –  Әхмәтхә бип 
(1895–1958) –  Ша мил (1931–1991) –  Ра дик (1956) –  Гүзәл (1985), Ма рат (1978), 
Алия (1998). Ра дик Ша мил улы Яу гил дин «Баш ме ли о ра ци я» ге не раль ди рек-



193

то ры бу лып эшләгән иде, ил ле бишкә дә җит ми йөрәк белән ки теп бар ды. 
Мөә зин Та җет дин нең дүрт улы бу ла, шу лар ның бер се Ра җет диннән Габ дел хак 
(1874) туа. Ән гам Габ дел хак улы Яу гил дин –  Ва тан су гы шы ве те ра ны, Ка тай 
мәктә бендә бе ра ра ди рек тор, ан на ры укы ту чы бу лып эшлә де. Ән гам нең апа сы 
Гайшә (1918) –  Ба ка лы ра йон по ли ци я се нең элек ке ге баш лы гы Зөлфәт Шәм-
си улы Шәймәр да нов ның ана сы. Түбәндә Яу гил де нең Ка тай да гы ва рис ла ры 
ту рын да мәгълү мат би реп үтә без.

Ка ма лет дин Та җет дин улы ба ла ла ры: Ни за мет дин (1844), Фәр хет дин (1855–
15.06.1907), Фәх рет дин (1859).

Ни за мет дин Ка ма лет дин улы Та җет ди нов ба ла ла ры: Гый ла җет дин 
(01.05.1877; ана сы Мөгъ лифә), Мәү ли ха (1884), Гый ма дет дин (24.07.1894–1895; 
ана сы Мөгъ лифә Әбүбә кер Миң лекәй улы ның кы зы). Ни за мет дин кы зы Мәү-
ли ха (17 яшь) 1901 ел ның 4 сен тяб рендә авыл да шы, ха ты ны ва фат бул ган Ну-
риәхмәт Ра вил улы (45 яшь) белән ни ках ла ша.

Гый ла җет дин Ни за мет дин улы ба ла ла ры (өчен че мәхәллә): Җәм гыйт дин 
(10.07.1902; ана сы Зә кия Хөс нет дин кы зы), Бә һия (20.12.1904; ана сы Би бизә-
кия Хөс нет дин кы зы), Га кифә (12.02.1907–1910), Фа кия (25.03.1909–1910), 
Миң ледөһө дия (05.01.1911–1915), Каш ша фет дин (01.08.1913–1915), Әһ лия 
(05.10.1915). Гый ла җет дин Ни за мет ди нов ны Бе рен че бө тендөнья су гы шы на 
ала лар, йор тын да ха ты ны (35 яшь), улы, ике кы зы һәм ана сы (60) ка ла, 1917 
ел да 3,68 дисә тинә җи ре, аты бу ла.

Җәм гыйт дин Гый ла җет дин улы белән Мә динә Мөхәммәт җан кы зы ни ка-
хын нан Мөкә мил (22.02.1925) туа. Җәм гыйт дин Гыйлә җов –  Ва тан су гы шы 
ве те ра ны, «Су гыш чан хезмәтлә ре өчен» ме да ле (25.07.1944) белән бүләкләнгән, 
су гыш ка чак лы га илә сендә ха ты ны Га ри фа (1906), ба ла ла ры Га фифә (1930) 
белән Әү ха ди (1932) бу ла.

Фәр хет дин Ка ма лет дин улы Та җет ди нов ба ла ла ры: Миң ле ба ну (10.07.1880; 
ана сы Би бишәм си я), Бәд рет дин (1881), Шәрә фет дин (19.06.1889), Нур лы га-
ян (12.06.1895), Каш ша фет дин (24.03.1898), Зы ят дин (15.06.1901–1905; ана сы 
Шәм сия Габ делнә фикъ кы зы), Миң лешә рифә (20.11.1906; ана сы Хә нифә Габ-
делҗә мил кы зы). Фәр хет дин кы зы Миң ле ба ну (17 яшь) 1901 ел ның фев ра лендә 
авыл да шы Шәймәр дан Мәр дан ша улы (30 яшь; икен че ни ках) белән ка вы ша. 
Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Галлә мет дин Гый ма дет дин улы белән Фә херт дин 
Фәр хет дин улы бу ла.

Бәд рет дин Фәр хет дин улы (22 яшь) 1902 ел ның 7 но яб рендә авыл да шы Сад-
рет дин Гай нет дин улы ның кы зы Гыйль ми җи һан (17 яшь) белән ни ках ла ша, 
ба ла ла ры Гыйль мет дин (06.10.1903–1905), Со рур җи һан (12.10.1905), Фә хер җи-
һан (02.05.1908), Шәкүр җан (20.08.1910), Гөл җи һан (22.03.1913), Өм мегөл сем 
(10.12.1914) туа.

Ног ман Та җет дин улы ба ла ла ры: Ка фия (1859), Гай са (1860). Ног ман кы зы 
Ка фия (17 яшь) 1877 ел ның 1 гыйн ва рын да авыл да шы Мөхәммәт са фа Габ дел-
сат тар улы (22 яшь) белән ни ках ла ша.
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Гай са Ног ман улы Та җет ди нов ба ла ла ры: Шәм сех әят (1888), Шәм себәдәр 
(1896), Шәм се ба ну (02.08.1897; ана сы Шәм се камәр Шәяхмәт Шәй мо рат улы-
ның кы зы), Әбүнә гыйм (09.08.1904), Шәм се җи һан (29.04.1907), Би би нур 
(15.01.1911). Гай са кы зы Шәм сех әят 1906 ел ның 26 гыйн ва рын да Тук та гол ның 
Га лиул ла Ша һи дул ла улы (25 яшь; ата сы Ша һи дул ла Хә ми дул ла улы) белән 
ка вы ша. Икен че кы зы Шәм себәдәр 1917 ел ның 6 гыйн ва рын да Тук та гол-
ның Мөхәммәтрә хим Сөләй ман улы (23 яшь; ата сы Сөләй ман Сә ми гул ла 
улы) белән ни ках ла ша. Гай са Ног ма нов ның ике улын Бе рен че бө тендөнья 
су гы шы на ала лар, 1917 ел да ул ке че улы Әбүнә гыйм бе лән яши, 12,62 ди сә-
ти нә җи ре, 2 аты һәм сы е ры бу ла. Әбүнә гыйм Гай син (1904) Ис ке Ка тай-
ның Би би га лимә Ка дер мө хәммәт кы зы (1905–14.03.2003) белән ни ках ла ша, 
1945 ел ның 31 гыйн ва рын да Ва тан су гы шын да һә лак бу ла, ха ты ны, ба ла ла ры 
Фәнүзә (1932), Рәис (1935), Фә ния (1938) ка ла. Фәнүзә Ин саф Җә лә ев белән 
га илә ко ра. Фә ния ире Мө гал лим белән Таш кент ка чы гып китә. Рәис Гай син 
авыл да шы Ягъдә Мәр дан кы зы белән га илә ко ра, ба ла ла ры Рөстәм (1965) 
һәм Миләүшә (1966) туа. Рөстәм ха ты ны Илс өяр белән Ала бу га шәһә рендә 
яши, ул ла ры Ил дар белән Азат. Миләүшә тор мыш иптә ше Рә дис белән Чак-
ма гыш та го мер итә, ул ла ры Ва дим, Ле нар һәм Ди нар. Яу гил де нең икен че 

Гайсиннар гаиләсе. 1954 елның 22 июне
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улы Си ра җет дин иде. Си ра җет дин ул ла ры: Гый ма дет дин (1821), Шәрә фет-
дин (1833). Гый ма дет диннән нә сел не Галлә мет дин (1864–19.02.1909) белән 
Бәд рет дин дә вам итә.

Галлә мет дин Гый ма дет дин улы Си ра җет ди нов ба ла ла ры: Гыйз зе ни са (1887), 
Фәр хе ни са (20.08.1895; ана сы Гыйль ме ни са Фәх рул ла Гай нул ла улы ның кы-
зы), Гый ла җет дин (09.08.1898–1898), Фәр хе ни са (23.01.1906; ана сы Гыйль ме-
ни са Фәх рул ла кы зы), Фәр хе нур (1907–1910). Галлә мет дин кы зы Гыйз зе ни са 
1904 ел да авыл да шы Га зиз җан Нурмөхәммәт улы белән ни ках ла ша, кыз ның 
ри за лык ша һит ла ры Фәр хет дин Ка ма лет дин улы белән Бәд рет дин Фәр хет дин 
улы бу ла.

Бәд рет дин Гый ма дет дин улы Си ра җет ди нов ба ла ла ры (өчен че мәхәллә): 
Го са мет дин (05.01.1909), Фа тый ма (05.07.1911; ана сы Би би са ра Сә лимгәрәй 
кы зы), Би би ка мал (1914–1915), Фәх рет дин (01.12.1915; ана сы Би би са ра Сә-
лимгәрәй кы зы), Би би са җидә (1923–1925). Бер ту ган Го са мет дин (Хи са мет дин; 
1909), Фәх рет дин (1915) һәм Хи рай (1922; очу чы) Бәд рет ди нов лар (Гый ма зет-
ди нов лар) –  Ва тан су гы шы кор бан на ры (ике се нең исе ме Ка тай ның ме мо ри аль 
сте ла сын да теркәлмәгән), су гыш ал ды ел ла ры кенәгә сендә алар ның ана сы 
Са ра (1876) һәм сең ле се Фа тый ма теркәлә.

Хи са мет дин Бәд рет ди нов га илә сендә Ва тан су гы шы ал дын нан ха ты ны 
Ор кыя (1911), ба ла ла ры Ин саф (1930), Сәхлә (1933), Вә силә (1936), Рә симә 
(1940) бу ла. Ин саф Гый ма дет ди нов (1930) Мул ла нур ның (Ты пый ның) Га-
милә Сә лах кы зы Са фи на (10.02.1932 ту ган) белән га илә ко ра, ба ла ла ры Ла-
ри са (21.04.1960), Тәс лия (02.01.1962), Ил шат (25.01.1964), Гөл на ра (01.06.1971) 
дөнья га килә.

Арс ланбәк нең ерак нә селдә ше –  Колмәмәт (Колмөхәммәт; бо лар ның нә сел 
там га сы ике та як, шул та як ның сул ягын да гы  очын нан ас ка та ба сы зык).

Исем лекләрдә юга ры да сүз бар ган Габ дел сат тар Гапсә ла мов лар дан соң 
18 һәм 19 сан нар ас тын да теркәлә.

Колмәмәт ба ла ла ры: Динмөхәммәт (1766–1827), Мөхәммәткә рим (мет-
рикәләрдә Габ делкә рим; 1784–1851), Ко лый (го ме ре 1812 ел да хәр би хезмәттә 
өзелә).

Динмөхәммәт Колмәмәт улы нә се лен Ног манвә ли (1818–1853) дә вам итә. 
Ног манвә ли Динмөхәммәт улы ба ла ла ры: Әхмәтвә ли (1845), Шәм се ва фа 
(1843–1903), Габ делвә ли (1849–1852).

Әхмәтвә ли Ног манвә ли улы ба ла ла ры: Әхмәт га ли (10.05.1889–1979; ана-
сы Би бишәм сия Гый ма дет дин кы зы), Мөхәммәтнә би (23.02.1903), Нә гыймә 
(10.08.1900–1901), За кирә (18.07.1905–1906), Га кифә (23.07.1907), Шәй хе нур 
(13.02.1911–1911; ана сы Са би ра Габ делҗә мил кы зы), Ма һирә (22.12.1913), Ки-
фая (25.01.1916). Әхмәт га ли Әхмәтвә ли улы Вә ли ев бер эне се белән Бе рен че 
бө тендөнья су гы шын да, ан на ры үзе Ва тан су гы шын да кат на ша. 1917 ел да аның 
11,58 дисә тинә җи ре, 2 аты, 2 сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла.
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Мөхәммәткә рим Колмәмәт улы ба ла ла ры: Габ дерә хим (1807), Габ дерә фикъ 
(1810), Габ дел га ни (1812), Габ дел ла тыйф (1826).

Габ дерә хим Мөхәммәткә рим улы ба ла ла ры: Габ де лих сан (1835–11.08.1903), 
Габ делкә рим (1838), Габ дел га лим (1841–29.02.1917), Габ дел ма лик (1859), Габ-
драх ман (21.08.1874; ана сы Са ра), Шәм се ба ну (1873), Шәм се җа мал (1875). Габ-
дерә хим кы зы Шәм се ба ну (17 яшь) 1890 ел ның ок тяб рендә Кил ка быз ның 
Гыйззә тул ла Сиб га тул ла улы (25 яшь) белән ни ках ла ша. Икен че кы зы Шәм-
се җа мал (24 яшь; икен че ни ках) 1899 ел ның 20 сен тяб рендә авыл да шы Шәй-
хел гат тар Шәй мо рат улы (23 яшь; икен че ни ках) белән ка вы ша. Ха тын ның 
вә ки ле –  бер ту ган ага сы Габд рах ман Габ дерә хим улы, ир не ке ата сы Шәй мо рат 
Шәймәр дан улы бу ла.

Габ де лих сан Габ дерә хим улы Кә ри мов ба ла ла ры: Габ дел га зим (1862), 
Габ дел за һир (1865), Габ дел ка дыйр, Гай ни җа мал (1865), Мөхәммәт ха рис, 
Мөхәммәт за кир (19.07.1874–1875), Мөхәммәт ха физ (29.08.1876; ана сы Шәм-
се ка мал). Габ де лих сан кы зы Гай ни җа мал (30 яшь; икен че ни ках) 1895 ел ның 
6 фев ра лендә ерак нә селдә ше Әхмәт ша Ти мер га ли улы Га би дул лин (40 яшь; 
өчен че ни ках) белән ка вы ша.

Габ дел га зим Габ де лих сан улы (30 яшь; икен че ни ках) 1892 ел ның 5 ок тяб-
рендә Ис ке Ка тай ның Ях шы гол Миң ле гол улы ның кы зы Би би ка милә (1867–
13.05.1905; икен че ни ках) белән ни ках ла ша. Габ дел га зим ба ла ла ры: Ма һи са фа 
(1888), Би би ка мал (18.04.1894; ана сы Би би ка милә Ях шы гол Миң ле гол улы-
ның кы зы), Хә мидә (1895), Габ дел га зиз (25.10.1898), Би бишә фи га (1903–1906), 
Шәй хел га лим (21.03.1906; ана сы Бә дер ни са Гыйль мет дин кы зы), Гыйль ме га-
лим (13.03.1909), Габ дул ла (22.07.1912–1915), Фәр хе ни са (09.05.1917). Ха ты ны 
ва фат бул гач, Габ дел га зим 1906 ел ның де каб рендә Минзәлә өя зе Ахун авы-
лы ның Гыйль мет дин Сәй фет дин улы ның кы зы Бә дер ни са белән ни ках ла ша. 
Габ дел га зим кы зы Ма һи са фа (17 яшь) 1905 ел ның 16 но яб рендә авыл да шы 
Нур га ли Фә рук ша улы (25 яшь) белән ни ках ла ша. Икен че кы зы Би би ка мал 
(18 яшь) 1913 ел ның гыйн ва рын да Дөмәй нең Мин һа җет дин Бәд рет дин улы 
(24 яшь; ата сы Бәд рет дин Габ дел га лим улы) белән га илә ко ра. Би би ка мал ки ре 
кай тып, 1914 ел ның 25 ма ен да Ты пый ның Габ делхә бир Габ дел ла тыйф улы на 
(38 яшь; икен че ни ках) ки яүгә ба ра. Габ дел га зим ның төп чек кы зы Хә мидә 1915 
ел да Ис ке Ка тай ның Нурмөхәммәт Ха җиәхмәт улы (45 яшь) белән ка вы ша.

Габ дел за һир Габ де лих сан улы (25 яшь) 1890 ел ның 26 но яб рендә авыл да шы 
Си ра җет дин Хөсрәүбә шир улы ның кы зы Миң ле җи һан (17 яшь) белән ни-
ках ла ша, ба ла ла ры Миң лехөс ни җи һан (22.09.1893), Габ делҗә лил (16.10.1897), 
Хәл фе җи һан (19.01.1901), Хәс би җи нан (22.10.1903), Фәр хи җи һан (05.12.1905), 
Би би җи һан (20.10.1908), Фа тый ма (11.05.1912) туа. Габ дел за һир кы зы Хөс ни җи-
һан (17 яшь) 1910 ел ның 12 но яб рендә авыл да шы Шәйшә риф Мөхәммәтшә риф 
улы (25 яшь) белән ни ках ла ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Габ дел ка дыйр 
белән Мөхәммәт ха физ Габ де лих сан ул ла ры бу ла. Габ дел за һир ның икен че кы зы 
Хәл фе җи һан Әсә дул ла Кә ли мул лин белән га илә ко ра. Ва тан су гы шы ал дын нан 
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Фәр хи җи һан За һи ро ва (1905) апа сы Хәс би җи нан (1903), ана сы Миң ле җи һан 
(Мин ни зи ян; 1878) белән яши.

Габ дел за һир ның биш кы зы бу лу ын, кай бер се нең яз мы шы ту рын да Әс гать 
Кә ли мул лин кы зы Фән дузә За ри по ва (1956 ел гы) белә тор ган бу лып чык ты. 
Кыз лар ның кай сы авыл да га илә ко рып яшә вен, Габ дел за һир ны «ку лак» лык та 
га епләп, мал-мөлкә тен тар тып алу ла рын сөйлә де. Кай бер мәгълү мат төгәл ме-
юк мы икә нен ачык лау ны таләп иткән лектән, ул сөйләгәннәр нең ба ры сын да 
яз мас ка бул дым.

Габ дел ка дыйр Габ де лих сан улы Кә ри мов ба ла ла ры: Габ делхә бир (07.11.1893; 
ана сы Шәм се ка мал Зәй нул ла Нигъмә тул ла улы ның кы зы), Гай ни ка мал 
(06.09.1895), Гай нел җи нан (04.08.1897–1897), Габ делкә бир (09.07.1898–1898), 
Габ дел хан нан (26.10.1899–1905), Габ дел га зиз (30.08.1902), Май ба ну (12.10.1906; 
ана сы Шәм се ба ну Зәй нул ла кы зы), Миң ле ба ну (02.07.1908–1909), Миң ле-
га риф (20.04.1910–1914; ана сы Шәм се ка мал Зәй нет дин кы зы), Мо си фул ла 
(09.08.1913). Өч ба ла ата сы Габ делхә бир Ка дый ров (1893) су гыш та яра ла на, 
1944 ел да исән бу ла, ал га та ба яз мы шы бил ге сез (ул су гыш ка Чүмәлә Ка тай дан 
киткән, ах ры). Га зиз Ка дый ров (1902) 1941 ел ның но яб рендә хәр би хезмәткә 
китә (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән), өендә ха ты ны 
Хә тимә (1906), ул ла ры Габ дел фа яз (06.08.1925), Хә мит (1934), Га вис (1939), 
кы зы һәм ана сы Шәм се ва фа (1868) ка ла.

Мөхәммәт ха рис Габ де лих сан улы Габ дерә хи мов белән Миң ле ва фа Шәй-
хет дин Хи са мет дин улы ның кы зы га илә сендә Мөхәммәт за кир (15.03.1899) 
дөнь я га килә.

Мөхәммәт ха физ Габ де лих сан улы (25 яшь) 1906 ел ның 6 мар тын да авыл-
да шы Мөхәммәт ха физ Мөхәммәт га ли улы ның кы зы Мә ликә (17 яшь) белән 
га илә ко ра. Мөхәммәт ха физ ба ла ла ры: Сә рия (24.02.1913), Мөхәммәт за риф 
(03.09.1915; ана сы Мә ликә Мөхәммәт ха физ кы зы), Нә кыя (12.10.1925; ана-
сы Сә гурә Дәүләтгәрәй кы зы). Мөхәммәт ха физ Габ де лих са нов 1917 ел да ха-
ты ны (25 яшь), улы (2), кы зы (4) һәм ана сы (70) белән яши, 11,23 дисә тинә 
җи ре, 2 аты, сы е ры, са ры гы бу ла. Ха физ Их са нов (1874) Ва тан су гы шы ал ды 
ел ла рын да ха ты ны Сә гурә (1889), улы За риф (1915), кыз ла ры Фа тый ма (1918), 
Тәгъ зимә (1928), Фә һимә (1932) белән го мер итә. Ва тан су гы шы баш лан гач 
За риф ны хәр би хезмәткә ча кы ра лар (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да 
теркәлмәгән).

Габ дерә хим Габ делкә рим улы нә се лен та гын би шен че улы Габд рах ман дә вам 
итә. Габд рах ман Габ дерә хим улы 1902 ел ның 3 но яб рендә авыл да шы Бор һа-
нет дин Гый ла җет дин улы Кү че мов кы зы Хә дичә (17 яшь) белән ни ках ла ша. 
Ки яү нең вә ки ле –  Габ дел ка юм Габ дел га ни улы Кә ри мов, ри за лык ша һит ла ры 
Сол тан Кал ка ман улы белән Габ дел за һир Габ де лих сан улы бу ла. Габд рах ман 
белән Хә дичә ба ла ла ры: Хә биб рах ман (07.07.1904–20.03.1910), Шәй хе рах ман 
(25.01.1906), Гыйз зе рах ман (15.08.1907–1910), Шәйхәйдәр (13.11.1908), Хә биб-
рах ман (21.07.1910–1913), Рәйфә (17.01.1912), Мәэлүфә (05.08.1913), Шәй хе-
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рам (09.02.1915–1915), Шәй хе нур (09.01.1917), Мәгъ суфә (1924), Мәгъсүмә 
(12.07.1925), Рәйсә (1932). Габд рах ман Габ дерә хи мов 1917 ел да ха ты ны (30 яшь), 
өч улы һәм ике кы зы белән яши, 21,90 дисә тинә җи ре, җилгәр ге че, 5 аты, 3 сы-
е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла, хезмәт че ял лый. Габ дерә хим кы зы Рәйфә (1912) 
Ис ке Ка тай ның Җә мигъ нур Хәсән улы (1911) белән ни ках ла ша. Шәй хе рах ман 
(1906) белән Шәй хе нур (1917) Габд рах ма нов лар 1942 ел да Ва тан су гы шын да 
хәбәр сез юга ла лар, Шәйхәйдәр исән-сау кай та (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль 
сте ла сын да теркәлмәгән).

Шәйхәйдәр Габ дерә хи мов ның бе рен че ха ты ны Ис ке Ка тай ның Мир за-
ян Кә ри мов кы зы На җия (1914; Юл даш нә се ле) бу ла. Бу ни ках тан Габ делхәй 
(1937), Мәгъ фирә (02.04.1947), Фә һимә (1948) һәм Фә ния (10.07.1950) дөнь-
я га килә. 1954 ел да ха ты ны На җия мәрхүм бул гач, Шәйхәйдәр ка бат өйләнә, 
ба ла ла ры Фә ридә, Рә милә, Фәнүзә һәм Фәйрүзә дөнь я га килә. Мәгъ фирә 
Шәйхәйдәр кы зы Нә би е ва Кил ка быз да яши, ба ла ла ры Гүзә лия (1966) һәм 
Ил дар (1969) туа, ши гырьләр яза. Фә һимә Шәйхәйдәр кы зы ата сы ның сең ле-
се Мәгъ суфә (1924) тәр би я сендә үсә. Фә һимә нең кы зы Ли лия Са дый ко ва бу 
юл лар ав то ры белән элемтәгә ке реп, Юл даш нә се ле бу ен ча кай бер мәгълү мат 
әйт те, та ри хы быз белән кы зык сы нып яшә вен күрсәт те.

Юга ры да сүз Габ делкә рим Колмәмәт улы ның бе рен че ва ри сы Габ дерә хим-
нең ба ла ла ры һәм онык ла ры ту рын да бар ды. Габ делкә рим Колмәмә тов ның 
икен че улы Габ дерә фикъ иде. Габ дерә фикъ Габ делкә рим улы ба ла ла ры: Габ-
дел ба сыйр (1841–15.06.1899), Габ делмән нан.

Габ дел ба сыйр Габ дерә фикъ улы Кә ри мов ба ла ла ры: Би бихә нифә (17.07.1877; 
ана сы Са ра), Габ дел са дыйр (30.07.1880), Би бихә кимә (1882), Габ делмә җит 
(22.07.1883), Габ дул ла (10.09.1893; ана сы Са би ра Арс лан кы зы). Габ дел ба сыйр 
кы зы Би бихә нифә 1895 ел ның 22 но яб рендә Ко рыч ның Иль яс Мөхәммәт улы 
Үмер ба ев (21 яшь) белән ни ках ла ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры –  Габ дел ка-
юм Габ дел га ни улы һәм Габ делмән нан Габ дерә фикъ улы, ки яү не ке Әюп белән 
Йо сыф Мөхәммәт ул ла ры бу ла. Габ дел ба сыйр ның икен че кы зы Би бихә кимә 
(17 яшь) 1901 ел ның ав гус тын да Ко рыч ның ха тын аер ган Габ дел ма лик Габ дел-
га лим улы (25 яшь) белән ни ках ла ша. Би бихә кимә бу һәм та гын бер ир белән 
тор мы шы ба рып чык ма гач, 1903 ел ның 3 ок тяб рендә Ка дер нең ха ты ны ва фат 
бул ган Нигъмә тул ла Рәхмә тул ла улы белән (25 яшь; икен че ни ках) ка вы ша.

Нә сел не Габ делкә рим Колмәмә тов ның өчен че улы Габ дел га ни дә дә вам 
итә. Габ дел га ни Габ делкә рим улы ба ла ла ры: Габ дел ка дыйр (1841), Габ дел за-
һир (1846–1851), Габ дел ка юм (1850), Габ делҗә мил (1855–28.12.1909), Мул-
ла га ли (1859–08.07.1909), Би би га зизә (1864–1894), Би бихә кимә, Би би фа кия 
(1873), Сол тан га ли (1877–12.10.1916). Габ дел га ни кы зы Би бихә кимә нә селдә ше 
Минхә тул ла Гыйззә тул ла улы Һибә тул лин белән ка вы ша. Икен че кы зы Би би-
фа кия (17 яшь) 1890 ел ның 11 ок тяб рендә авыл да шы Шәй гар дан Шәймәр ван 
улы (20 яшь) белән ни ках ла ша.
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Габ дел ка юм Габ дел га ни улы Кә ри мов ба ла ла ры: Хөс ни ба ну (21.06.1877), 
Габ делҗә лил (06.02.1880; ана сы Фәр хе ба ну), Ма һи ба ну (1882–1905), Са-
ниямәрь ям (19.01.1889), Мөхәммәткә рим (21.03.1893–1893; ана сы Фәр хе ба ну 
Мөхәммәтҗә лал кы зы), Сә хип ба ну (22.08.1894), Гөл ба ну (1896–1901), Май-
со рур (18.12.1898; ана сы Фәр хе ба ну), Мир за һит (13.02.1899; ана сы Хөррәм ба-
ну Мөхәммәт ла тыйф Вә ли улы ның кы зы), Хөс ни ба ну (28.08.1901), Гөл ба ну 
(06.11.1904), Мирсә гыйть (15.10.1913–1914; ана сы Ба ну Җи һан гир кы зы), Габ-
делмөэ мин (13.12.1915; ана сы Хөррәм ба ну Мөхәммәт ла тыйф кы зы). Габ дел-
ка юм ның икен че ни ка хы 1898 ел ның 3 гыйн ва рын да авыл да шы Мөхәммәт-
ла тыйф Мөхәммәтвә ли улы ның кы зы Хөррәм ба ну (23 яшь; икен че ни ках) 
белән бу ла. Габ дел ка юм кы зы Ма һи ба ну (17 яшь) 1899 ел ның 29 но яб рендә Яңа 
Күк тау ның Миң леәхмәт Якуп улы (20 яшь) белән ка вы ша. Кыз ның ри за лык 
ша һит ла ры Габ делмән нан Габ дерә фикъ улы белән Мөхәммәт ха физ Мөхәммәт-
га ли улы бу ла. Ур тан чы кы зы Са ни ямәрь ям 1905 ел ның де каб рендә авыл да шы 
Габ дул ла Төхфә тул ла улы (22 яшь) белән ни ках ла ша. Төп чек кы зы Фәр хи со рур 
(17 яшь) 1908 ел ның 5 гыйн ва рын да Кил ка быз ның Әюп Динмөхәммәт улы 
(20 яшь; ата сы Динмөхәммәт Мөхәммәтвә ли улы) белән га илә ко ра. Кыз ның 
ри за лык ша һит ла ры –  Габд рах ман Габ дерә хим улы белән Габ делҗә мил Габ дел-
га ни улы, егет не ке Сәет бат тал Мөхәммәтвә ли улы белән Якуп Динмөхәммәт 
улы бу ла. Ка юм Га ни ев 1917 ел да ике ха ты ны (40 һәм 60 яшьләрдә), өч улы һәм 
ике кы зы белән яши, 47,18 дисә тинә җи ре, 5 аты, 6 сы е ры һәм баш ка мал ла ры, 
җилгәр ге че бу ла, хезмәт че ял лый.

Габ делҗә мил Габ дел га ни улы Габ делкә ри мов 1888 ел ның де каб рендә Ис ке 
Ка тай ның Хәй рул ла Төхфә тул ла улы ның кы зы Би би ка фия белән ни ках ла ша. 
Габ делҗә мил ба ла ла ры: Би би ки фая (07.12.1889), Би бикә шифә (1890–1894), 
Би би га шия (15.08.1893; ана сы Би би ка фи я), Әбүнә гыйм (06.03.1898), игезәкләр 
Майшә рифә (20.12.1901; ана сы Фәр хи җи һан Сәет кол кы зы) белән Шә риф җан 
(20.12.1901–1905), Ша һи җан (10.10.1907), Хәсән җан (25.12.1909–1910).

Мул ла га ли Габ дел га ни улы Габ делкә ри мов ба ла ла ры: Хаҗ га ли (24.07.1895), 
Хә тимә (01.08.1897–1898; ана сы Фәр ханә Мөхәммәт Үмер бай улы ның кы-
зы), Ка милә (02.01.1902; ана сы Шәм се ба ну Хи са мет дин кы зы), Ма һи ба ну 
(06.08.1905).

Сол тан га ли Габ дел га ни улы Габ делкә ри мов ба ла ла ры (бе рен че мәхәл-
лә): Ти мер га ли (25.01.1911; ана сы Би би ну ар Кә ли мул ла кы зы), Ти мер хан 
(15.01.1914–1914), Әхмәтнә гыйм (21.01.1916–1917).

Габ делкә рим Колмәмә тов ның нә се лен та гын төп чек улы Габ дел ла тыйф дә-
вам итә. Габ дел ла тыйф Габ делкә рим улы ба ла ла ры: Мөхәммәт ла тыйф (1846), 
Мөхәммәт за риф, Мөхәммәт ша кир (1868).

Мөхәммәт за риф Габ дел ла тыйф улы Кә ри мов ба ла ла ры: Мөхәммәт са дыйк 
(12.08.1877), Би би та ли га (1888), Би бишәм се та ли га (14.11.1889), Бә дер та ли га 
(17.06.1893–1893; ана сы Шә риф җа мал Иб неә мин кы зы). Мөхәммәт за риф кы зы 
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Би би та ли га 1905 ел да авыл да шы Нигъмә тул ла Хә ли лул ла улы (22 яшь) белән 
ни ках ла ша.

Мөхәммәт са дыйк Мөхәммәт за риф улы 1900 ел ның 3 мар тын да Ис ке Ка тай-
ның Шәй хе ра зый Габ де лих сан улы ның кы зы Би бихә тирә (18 яшь) белән ни-
ках ла ша, ба ла ла ры Мөхәммәт са лих (12.02.1902), Кә шифә (10.05.1904), Хә тимә 
(11.02.1906), Бә дер та ли га (1910–1917), Мөхәммәт га ли (28.11.1911–1914), Фәймә 
(02.04.1915) туа. Са лих Са дый ков Чүмәлә Ка тай да яши, су гыш та «Ба тыр лык 
өчен» (06.05.1945) ме да ле белән бүләкләнә.

Мөхәммәт ша кир Габ дел ла тыйф улы Кә ри мов 1894 ел ның 1 гыйн ва рын да 
То гаш ның Мос та фа Мо рат ба кый улы ның кы зы Би би мо та һарә (18 яшь) белән 
га илә ко ра.

Колмәмәт нең төп чек улы Ко лый дан да нә сел дә вам итә. Аның ул ла ры Габ-
дел гаф фар (1796–02.02.1876), Хөсрәүбә шир (1805), Хасф ран (1811–1812) бу ла.

Габ дел гаф фар Ко лы ев ның бе рен че ха ты нын нан ул ла ры: Габ делнә фикъ 
(1826), Габ делбә шир (1829–08.03.1904), Габ дел җаб бар (1834). Габ делнә фикъ 
Габ дел гаф фар улы ир ба ла ла ры: Мөхәммәтшә риф (1846), Габ дел хак (1848), 
Габ делшә фикъ (1852), Миң ле хан (1853–1925), Әмир хан (1855), Шә фи гул ла, 
Мөхәммәт са бир (1864).

Габ дел хак Габ делнә фикъ улы Габ дел гаф фа ров ба ла ла ры: Габ дел хан-
нан (24.04.1876), Га ли я ба ну (1885), Шәһәр ба ну (1886–1893), Миң ле сы лу 
(27.03.1894; ана сы Фа тый ма Сәй фет дин кы зы). Габ дел хак кы зы Га ли я ба ну 
1902 ел ның но яб рендә авыл да шы Әхмәт сит дыйкъ Әхмәт ша улы (22 яшь) белән 
ни ках ла ша.

Габ делшә фикъ Габ делнә фикъ улы Габ дел гаф фа ров (30 яшь; икен че ни ках) 
1882 ел ның 29 ок тяб рендә Ис ке Ка тай ның Миң ле гаф фар Сәет кол улы ның 
кы зы Фәр хи җи һан (18 яшь) белән ка вы ша, ба ла ла ры Май камәр (1880), Сәр-
ви җи һан (1886), Зөл хиҗә (15.06.1893) туа. Габ делшә фикъ кы зы Май камәр 1898 
ел ның 17 мар тын да Кил ка быз ның Миң легәрәй Миң ле кол (25 яшь) улы белән 
ни ках ла ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Миң ле хан белән Әмир хан Габ делнә-
фикъ ул ла ры бу ла. Икен че кы зы Сәр ви җи һан 1903 ел ның 12 гыйн ва рын да 
Минзәлә өя зе Күбәк авы лы ның Хәй релбә шир Габ делҗә лил улы (27 яшь) белән 
ни ках ла ша.

Миң ле хан Габ делнә фикъ улы Габ дел гаф фа ров ба ла ла ры: Га ли хан (1887), 
Га лия (1891–1905), Миң ле ни са (1894), Гый лем хан (01.03.1895; ана сы Сит дый-
ка Габ дел хан нан Габ делмән нан улы ның кы зы), Габ делкә бир (26.04.1898–1901; 
ана сы Фа тый ма Сәй фет дин кы зы), Әминә (28.02.1902–1905; ана сы Би би сит-
дый ка Габ дел хан нан кы зы). Миң ле хан кы зы Миң ле ни са (19 яшь) 1914 ел ның 
15 гыйн ва рын да авыл да шы Мөхәммәт за кир Йо сыф улы (25 яшь) белән ни ках-
ла ша. Миң ле хан Мөхәммәтнә фи ков ның (чы га нак та шу лай языл ган; 65 яшь) 
ике улын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, ха ты ны (55), ки ле не һәм оны-
гы белән яши, 1917 ел да 11,22 дисә тинә җи ре, 2 аты, 3 сы е ры, 6 са ры гы бу ла.
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Га ли хан Миң ле хан улы (27 яшь) 1914 ел ның 1 гыйн ва рын да авыл да шы 
Әхмәт ша Ти мер га ли улы ның кы зы Ма һи со рур (ха лык та Май со рур; 18 яшь) 
белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Мир га бит җан (06.05.1917), Фәү зия (25.11.1925), 
Зәкә рия (1927) туа. Га ли хан Миң ле ха нов Ва тан су гы шы ал дын нан ха ты ны 
Май со рур (1890), улы Зәкә рия (1927) белән яши. Га ли хан ның улы Зәкә рия 
Миң ле ха нов –  Ва тан су гы шы ве те ра ны, Яңа Ка тай мә че тен сал ган да җиң сыз-
га нып эшләгән авыл даш ла рым ның бер се.

Әмир хан Габ делнә фикъ улы ба ла ла ры: Гөл җи һан (18.01.1901–1904), Габ дул-
ла (02.02.1904; ана сы Гөл җа мал Рәхмә тул ла кы зы), Хөс ни җа мал (09.02.1907–
1913), Мәһ дия (29.06.1913), Габ дел һа ди (23.06.1915–1916, кы за мык тан ва фат).

Мөхәммәт са бир Габ делнә фикъ улы Габ дел гаф фа ров (25 яшь) 1889 ел ның 
24 но яб рендә авыл да шы Фәх рет дин Фәт хет дин улы ның кы зы Би бивә ди га 
(17 яшь) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Нә гыймә (07.02.1893–1893), Мөхәммәт-
на зиф (29.08.1894), Габ делхә бир (1897–1901; ата сы Габ дел са бир дип языл-
ган), Миң ленә гыймә (02.01.1899), Миң лехәйдәр (13.01.1901), Хәйдәр га ли 
(21.01.1903), Мир за га ли (26.01.1905), Ху җа га ли (22.12.1906), Ки фая (22.09.1909), 
Әбүнә гыйм (21.10.1911) туа. Са бир Нә фи ков 1917 ел да ха ты ны (48 яшь), биш 
улы һәм кы зы белән яши, 29,67 дисә тинә җи ре, 3 аты, 2 сы е ры, 3 са ры гы бу-
ла. Са бир Ва тан су гы шы ал ды ел ла рын да мәрхүм бу ла, бу ва кыт та йор тын да 
ха ты ны За кирә (1895), улы Әбүнә гыйм (1911), кыз ла ры Са фу ра (1927), Са лидә 
(1929), Зәмзә мия (1933) бу ла. Аның улы Әбүнә гыйм су гыш яла нын да ятып ка ла 
(исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән).

«Мин ба бам ның Са бир Нә фи ков икә нен генә беләм. Аны рас ку ла чить 
иткәннә рен әби ем сөйләгән иде. Чак кы на Се бергә җибәр ми кал ган нар: иртә-
гә китә сең, җы е нып тор дип киткәннәр, нишләп тер иртән килү че бул ма ган. 
Өйлә рендә бернәрсә кал дыр ма ган нар. Кай на тып юар га ка зан га сал ган ба ла 
ки емнә ре генә кал ды, дип сөй ли тор ган иде әби ем. Кем ка шык ки терә, кем 
чәш ке ки тер де, ди иде. Шу ңа ачуы зур бул ган дыр ин де ба бам ның, үлгән че кол-
хоз га кермә де, дип әйтә иде әби ем. Тау да бак ча сы да бул ган ба бам ның, җит меш 
төп ка ен ага чы утырт кан бул ган, су гыш чо рын да ки сеп бе тергәннәр», дип яз ды 
ки тап ав то ры на Са бир ның оны гы Рәсүлә Аб дул ли на (Шәм семөхәммә то ва).

Шә фи гул ла Габ делнә фикъ улы Ко лы ев тан Мөхәммәт ла тыйф (23.02.1890) 
бил ге ле. Шу лай итеп, Габ дел гаф фар Ко лы ев ның бе рен че улы Габ делнә фикъ-
тан нә сел шак тый тар мак ла на. Габ дел гаф фар ның икен че улы Габ делбә шир дә 
ва рис лар кал ды ра.

Габ делбә шир Габ дел гаф фар улы Ко лы ев ба ла ла ры: Габ дел галләм (1854–
05.08.1925), Миң лехә ким (1959–06.07.1909), Шәм се ба ну (1867), Җи һан ба ну 
(1875), Гыйль ме задә (1885), Миң ле гыйль ме ба ну (1888–1889), Миң ле са имә 
(25.12.1889), Гөл ба ну (03.09.1895–1895), Әлмөхәммәт (01.01.1897–1901; ана сы 
Гыйль ми җи һан Хи са мет дин кы зы), Би бишә рифә (25.10.1900). Габ делбә шир 
кы зы Җи һан ба ну (18 яшь) 1893 ел ның 16 ок тяб рендә авыл да шы Галлә мет-
дин Мөхәммәт са дыйк улы Кү че мов (25 яшь) белән ни ках ла ша. Икен че кы зы 
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Шәм се ба ну 1897 ел ның 
10 ию лендә Чу ра кай ның 
Әхмәт ха физ Миң лешә-
риф улы (25 яшь) белән 
га илә ко ра. Өчен че кы зы 
Миң ле задә 1899 ел ның 
4 но яб рендә авыл да шы 
Гый ма дет дин Нас рет-
дин улы (ата сы Нас рет-
дин Гай нет дин улы Арс-
ланбәк нә се ленә ка рый) 
белән ка вы ша. Дүр тен-
че кы зы Гыйль ме задә 
(17 яшь) 1902 ел ның 30 
ок тяб рендә авыл да шы 
Шәй хе ра зый Шәймәр-
ван улы (26 яшь) белән 

ни ках ла ша. Би шен че кы зы Миң ле са имә 1907 ел ның 11 гыйн ва рын да Минзәлә 
өя зе Әмәкәй олы сы Сәет авы лы ның Ши ри яз дан Шәймәр дан улы (25 яшь) 
белән га илә ко ра. Төп чек кы зы Би бишә рифә 1917 ел ның 8 фев ра лендә авыл-
да шы Кәш фел го лум Каш ша фет дин улы (26 яшь) белән ни ках ла ша, 21 фев-
ральдә ае ры лы ша лар («а ра ла рын да өлфәт вә мәхәббәт юк сәбәп ле»). Шул 
ук Би бишә рифә (19 яшь; икен че ни ках) 1917 ел ның 26 ок тяб рендә авыл да шы 
Мөхәммәт каш шаф Габ дел ла тыйф улы (24 яшь) белән ка вы ша.

Габ делбә шир Габ дел гаф фар улы (50 яшь; өчен че ни ках) 1900 ел ның 25 фев-
ра лендә Бө ре өя зе Ман чар авы лы ның Ши һа бет дин Габ дул ла улы ның кы зы 
Би би ка мал (40 яшь; өчен че ни ках) белән ни ках ла ша. Ни ках Ис ке Ка тай ның 
бе рен че мәхәллә сендә тер кәлә, Габ делбә шир мет рикә би тенә Арс ланбәк нә-
се ленә хас там га са ла (ике та як та, ур та га сы зык).

Габ дел галләм Габ дел бә шир улы ба ла ла ры: Әхмәт ла тыйф, Хә лимә (1876), 
Би бихә кимә (1878), Миң лехә ким, Би бисә вия (1886), Би бимә динә (02.02.1889; 
ана сы Фа тый ма Сад рет дин кы зы), Би бимәрь ям (1890), Миң ле җи һан 
(10.12.1910), Мөхәммәт фа тих (22.11.1912; ана сы Шәм се җи һан Мул ла га ли кы зы), 
Мөхәммәт на сыйп (19.01.1914), Гай нел җи нан (22.10.1916). Габ дел галләм кы зы 
Хә лимә (17 яшь) 1893 ел ның 10 гыйн ва рын да Ис ке Ка тай ның Габ делмөэ мин 
Габ дел ма лик улы (25 яшь) белән ни ках ла ша. Икен че кы зы Би бихә кимә 1897 
ел да Кил ка быз ның Әхмәт за кир Әхмәт ша улы Сәй фелмө ле ков (25 яшь) белән 
ка вы ша. Өчен че кы зы Би бисә вия 1903 ел да Ис ке Дөмәй нең Мәүлә ви Яхъя 
улы белән га илә ко ра (әле ге Мәүлә ви со вет чо рын да Ка тай да яшәү че Мәүлә ви 
Яхин бу ла рак бил ге ле). Дүр тен че кы зы Би бимәрь ям (17 яшь) 1906 ел ның 6 де-
каб рендә авыл да шы Ахун җан Әхтәм җан улы Кү че мов (25 яшь) белән ни ках ла-
ша. Төп чек кы зы Гай нел җи нан ның тууы ту рын да мет рикә мәгълү ма тын со рап, 

Габделбәшир Габделгаффар улы тамга салган метрикә бите. 
1900 ел
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кемнә ре дер 1966 һәм 2015 ел лар ның ию лендә ар хив ка мөрәҗә гать иткәннәр, 
бу хак та аның исе ме ас ты на языл ган.

Әхмәт ла тыйф Габ дел галләм улы ба ла ла ры: Мә динә (15.09.1901), Әхмәткә-
рам (04.11.1905; ана сы Су фи я), Та һирә (21.12.1908; ата сы Габ дел ла тыйф, ана сы 
Сит дый ка са фа дип языл ган), Рә химә (24.12.1911; ана сы Мөхәммә ди кы зы), 
Әхмәт фа зыйл (12.07.1916; ана сы Сит дый ка са фа Мөхәммә ди кы зы).

Мөхәммәтш әех  Габ дел галләм улы ба ла ла ры: Мөхәммәт за һит (09.01.1911), 
Миң лекә рим 25.10.1915; ана сы Фәр хе ну ар Мөхәммәт га риф кы зы). Шәех 
Галлә мов 1929 ел да «Я ңа Тор мыш» кол хо зы на баш лап керү челәр нең бер се бу ла.

Миң лехә ким Габ делбә шир улы Габ дел гаф фа ров (Ко лы ев) ба ла ла ры: Миң-
ле га ли (30.11.1889), Миң леәхмәт (1892–1893), Миң ле ху җа га ли (10.02.1894; ана-
сы Фәр хи җи һан Мөхәммәтҗәләл кы зы), Миң лемөхәммәт (02.06.1898–1901), 
Шәм се җи һан (20.09.1900; ана сы Фәр хи җи һан Мөхәммәтҗә лал кы зы), Сәр ви-
җи һан (07.01.1903), Хөс ни җа мал (1904–1910), Фә хер җи һан (19.04.1905), Миң-
ле гай са (23.09.1907), Гөл җи һан (15.03.1909).

Миң ле га ли Миң лехә ким улы (23 яшь) 1912 ел да авыл да шы Шәйгәрәй Ти-
мер бу лат улы ның кы зы Мәүҗүдә (17 яшь) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Мөшәр-
рәфә (23.07.1916; со вет чо рын да загстан туу ту рын да бе лешмә ала) туа.

Габ дел гаф фар Ко лы ев ның өчен че улы Габ дел җаб бар иде. Габ дел җаб бар Габ-
дел гаф фар улы ба ла ла ры: Габ дел ва хит (1859–05.11.1915), Га лихәйдәр (11.10.1877; 
ана сы Бәд ри җа мал), Фәр хи җа мал (20.12.1877; ана сы Шә риф җа мал), Миң ле-
габ дерә шит (10.06.1880; ана сы Шә риф җа мал), Шәм се җа мал (18.08.1900; ана-
сы Би би ка фия Нигъмә тул ла кы зы), Миң леҗәгъфәр (20.02.1901–1904; ана сы 
Би би ка мал Җа ма лет дин кы зы). Габ дел җаб бар кы зы Хуш җа мал (19 яшь) 1893 
ел ның 19 но яб рендә Ис ке Ка тай ның Нә биул ла Кә ли мул ла улы (25 яшь) белән 
ни ках ла ша.

Габ дел ва хит Габ дел җаб бар улы Габ дел гаф фа ров ба ла ла ры: Мәм ду ха (1894), 
Би бисә рия (15.10.1895; ана сы Мәрхәбә Мөхәммәт ха физ Габ дел ка һир улы ның 
кы зы), Габ дел сат тар (ха лык та Гап сат тар; 1897), Асия (04.01.1898), Габ делмә җит 
(04.10.1900; ана сы Би бимәрхәбә Мөхәммәт ха физ кы зы). Габ дел ва хит кы зы 
Мәм ду ха 1911 ел да Ис ке Ка тай ның Шәй хе рам Шәймөхәммәт улы (27 яшь) 
белән ни ках ла ша. Гап сат тар Ва хи тов ны Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 
йор тын да ана сы (56 яшь), сең ле се (19) һәм эне се (17) ка ла. 1917 ел да ху җа лы-
гын да 17,20 дисә тинә җи ре, 4 аты, 3 кәҗә се бу ла. Гап сат тар ның улы За ку ан 
Ва хи тов (1920–1980) –  Ва тан су гы шы ве те ра ны. Ке че сер жант, раз вед чик бу ла, 
«Кы зыл Йол дыз» ор де ны (10.11.1944), «Ба тыр лык өчен» (26.08.1944), «Ле нин-
град обо ро на сы өчен» (12.1942) ме дальлә ре белән бүләкләнә. За ку ан Ис ке Ка-
тай ның Габ дул ла Га ли ев кы зы Нә кыя белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Гөлнә зирә, 
Рә симә туа.

За ку ан абый су гыш ка чак лы –  авыл со ве ты сек ре та ре, су гыш тан кайт кач 
«из бач» бу ла. Аның ва зи фа сы «из бач» дип атал га нын Сай ка апа Исмәгыйлева 
(Сәп әе ва) (1943 ел гы) сөйлә де. «Ан нан укыр га ки тап лар ала идек, эчтә ле ген дә 
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сөйләт терә иде», дип искә ал ды ул. Егер мен че ел лар дан бир ле «из ба-чи таль-
ня», соң рак ки тап ханә хезмәткә рен «из бач» дип әйтү гадә те сак лан ган бу ла, 
алт мы шын чы ел лар да гы на «из бач» ны «ки тап ханә че» сү зе алыш ты ра. За ку ан 
абый Ка тай да соң гы «из бач» бу ла, бу ва зи фа сын ул Ка тай га кол хоз рәи се бу лып 
Әбү га ли Шәнгәр әев килгән че баш ка ра. Рәис нең ха ты ны Ве не ра га эш кирәк 
бул гач, ки тап ханә че лек аңа күчә. Ул да «дек рет» ка киткәч, ки тап ханә че ва зи-
фа сын Әл фия апа Хәйдә ро ва баш ка ра баш лый.

Га лихәйдәр Габ дел җаб бар улы ба ла ла ры (өчен че мәхәллә): игезәкләр Әмир-
җан (30.08.1904) белән Са бир җан (30.08.1904–1904; ана сы Фа кия Мөхәммәт-
ха физ кы зы), Шәйхәйдәр (25.06.1906), Шәех за ман (1908–1915), Га кифә 
(19.07.1910), Миң лекә шифә (10.07.1912–1912), Рә хим җан (10.08.1913).

Габ дерә шит Габ дел җаб бар улы белән Мөшәррәфә Мөхәммәт за кир кы зы 
ба ла ла ры: Габ дел ха ликъ (1910–1910), Габ делхә бир (11.04.1911), Габ дерә кыйп 
(15.04.1913), Габ дел га зиз (10.04.1915–1915).

Габ дел гаф фар Ко лы ев ның эне се Хөсрәүбә шир (1805) иде. Хөсрәүбә шир 
ул ла ры Хөс нет дин (1833–1850) белән Си ра җет дин (1839) бу ла.

Си ра җет дин Хөсрәүбә шир улы ба ла ла ры: Миң ле җи һан, Гый ма дет дин 
(08.06.1883). Си ра җет дин кы зы Миң ле җи һан 1890 ел ның 26 но яб рендә авыл-
да шы Габ дел за һир Габ де лих сан улы (25 яшь; ата сы Габ де лих сан Габ дерә хим 
улы) белән ни ках ла ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры бу лып Габ дел җаб бар Габ-
дел гаф фар улы белән Габ дел хак Габ делнә фикъ улы теркәлгән.

Шу лай итеп, Арс ланбәктән һәм аның ерак нә селдәшлә реннән киткән бу-
ын нар бү ген ге көндә бик күп ху җа лык лар тәш кил итә, бу нә сел ке шелә ре кай-
бер баш ка авыл лар да да күзә телә.
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IХ бү лек.
Арс ланбәк нең ерак нә селдәшлә ре

Бү бү лектә сүз ба ра чак ка тай лы лар Арс ланбәк нең ерак нә селдәшлә ре бу лып 
то ра лар. Тик нигә дер нә селләр не аз мы-күп ме белгән ак са кал лы авыл даш ла-
рым алар ның бер төр ке мен ае рым нә сел итеп ка рый иде. Нә сел там га ла ры бу-
ын нан-бу ын га күчү со вет чо рын да тук тал гач, алар ны белү че дә, мо ңа әһә ми ят 
бирү че дә юк иде ке бек. Әнә шул там га лар ны гел күз ал дын да то тып, ана лиз лап, 
бу бү лектә сүз ба ра чак авыл даш ла рым ның Арс ланбәк нең ерак нә селдәшлә ре 
бу лу ы на инан дым. Чөн ки алар мет рикә язу ла рын да вә ли вә кил һәм ри за лык 
ша һи ты бу ла рак бе раз ае рыл ган үз там га ла рын да, Арс ланбәк Яку пов ва рис ла-
ры на хас там га лар ны да кул лан ган нар. Баш та рак бер-бер се нең там га сын ял гыш 
сал ма ган нар мы дип уй лый идем, әм ма бу өлкәдә бе ле ме без ме кул ла нып һәм 
там га лар ның төп эле мен ты тәңгәл кил үеннән чы гып (бу хак та ал да рак ту лы рак 
әй тер без), юк, ял гыш ма ган нар дигән нә тиҗә яса дым. Там га лар ның күп ме дер 
аер ма лы гын, нә сел тра ди ци я се-истә ле ге бу лу ын һәм мәсьәлә нең фән ни як тан 
әһә ми я тен истә то тып, Арс ланбәк нең ерак нә селдәшлә реннән тор ган Әхмәт 
(Эт җый мас) һәм кай бер баш ка (Дәүләт) төр ке мен ае рым бү лектә ка рар га бул-
дым. Там га лар өлкә сендә без нең күзәтүләргә-ана лиз лар га баш ка га лимнәр дә 
игъ ти бар итәр, мо ңа ба гыш лап фән ни хезмәтләр яз ган да кул ла ныр лар, дигән 
уй да мо ңа этәр де. Бәл ки, бу ки тап та гы нә сел там га ла ры бу ен ча күзәтүләр не 
туп лап, үземә дә ае рым фән ни хезмәт язар га ту ры ки лер.

Та был дык лар дип атал ган төр кемгә керә, дип әйт теләр карт лар Эт җый мас 
ва рис ла рын ае рым нә сел са нап. «Эт җый ма ган, ягъ ни эт тә аша ма ган, ат ула-
гы ас тын да ят кан да та бып алын ган ул ба ла», дип сөйләгәннәр иде. Эт җый мас 
дигән исем не шу ны күз ал дын да то тып куш кан нар, имеш. Та был дык дип атал-
ган нар ту рын да сүз чык са, ни өчен дер, нә сел ме ни алар, дип әйтәләр (мо ның 
белән һич кенә дә ки ле шеп бул мый, әлбәттә).

Эт җый мас исе ме нең ки леп чы гы шы на ка ра та менә шун дый ри ва ять, дип 
әй тик. Әм ма ни чек ин де ке шегә шул мәгънәдән чы гып исе мен Эт җый мас 
дип куш сын нар, ди. Мо ның белән ки лешә сем килмә де, ар хив мәгълү ма ты 
туп лан ган дәфтә рем не алып, та гын бер тап кыр ка рап чы га сы ит тем. 1816 ел гы 
ре ви зия исем ле гендә 43 нче сан астында Эт җый мас Иш бул дин теркәлгән бит 
тә ки. Ан да рус ча ла тып «Ад зи мяс» дип языл ган, димәк, та тар ча сы «Эт җый-
мас» бу ла ин де. Бу юл лар күптән язы лып, ки тап ны төгәлләп килгәндә, баш ка 
авыл лар исем леклә рен ка рап чы гар га бул дым. Ахыр чиктә бу шак тый та рал ган 
бо рын гы төр ки-та тар исем (бо рын гы ба ба ла ры быз йөрткән исемнәр не белмәү 
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оят тү гел ме соң әле?) бу лып чык ты, мәсәлән, Ты пый авы лы ның 1859 ел гы 
исем ле гендә «типтәр» Иб ра һим Эт җый ма сов күрсә телә. Түбән Би шен де нең 
1816 ел гы исем ле гендә 45 нче бу лып 24 яшь лек Эт җый мас На ры шев (до ку мент-
та «Ад зи мал На ру шев») теркәлгән1. Димәк, ри ва ять бер нәрсә, исем икен че 
нәрсә. Эт җый мас исе ме нең ки леп чы гы шын ак са кал лы авыл даш ла рым фа раз 
кы лып кы на әйткән бу лып чы га. Бу һәм баш ка ят то ел ган бо рын гы төр ки-та-
тар исемнә ре нең чын мәгънә сен кай чан да бул са бе лер без ме?

Ни гаҗәп, Ка тай авы лы мет рикәлә рендә Эт җый мас исе ме бер тап кыр да 
телгә алын мый. Бар лык мет рикәләрдә Эт җый мас уры ны на гел Әхмәт дип язы-
лып килә. Бил ге ле, Әхмәт ма тур яң гы раш лы исем, мул ла лар шун нан чы гып 
Эт җый мас ны Әхмәткә үзгәрткәннәр, күрәм сең. Ма тур яң гы раш лы исемнәр 
эзләп, гарәп-фар сы дан алын ган на рын күбрәк әйлә нешкә кер теп, хәт та үзлә-
ренчә өс тен кү реп, та ри хы быз дан бо рын гы төр ки-та тар исемнә рен кыс рык лап 
чы га ру чы лар шул дин әһеллә ре тү гел ме? Шул ук Эт җый мас ның ата сы –  Иш-
бул ды, Иш бул ды ны кы Дәүә ти бул ган. Иш бул ды да, Дәүә ти дә –  бо рын гы төр-
ки-та тар исемнәр, та тар та ри хы на төс бирү че, без нең мил ли үзенчә леклә ре-
без не ча гыл ды ру чы, ка дер ле, кү ңелгә якын исемнәр. Иш бул ды дип, ярдәм че, 
юл даш ир ба ла бул ды мәгънә сендә куш кан ерак ба ба ла ры быз. Дәүә ти дип 
нин ди мәгънәдә куш кан нар (әти се ке бек дәү, исән-имин үс сен дигән теләктән 
тү гел ме?), белә се иде бо лар ның ба ры сын да. Мо ны бе лер өчен баш ка төр ки 
ха лык лар ның да та ри хы на күз са лыр га кирәк, күп фән ни әдә би ят укыр га, 
эзлә нергә, мах сус шө гыльлә нергә, зи һен не мак сат чан эшкә җигәргә кирәк.

Иш бул ды Дәүә ти улы бер нә селдә ше белән (аның ту рын да да сүз бу бү лектә 
ба ра чак) 1753 ел гы до ку мент та үзе нең нә сел там га сын сал ган. Бу ки тап та ае-
рым бү лектә сүз бар ган Аза мат ның да ата сы шун дый ук исем ле бул га нын искә 
ал сак, Дәүә ти бо рын гы ба ба ла ры быз үз иткән-ярат кан исемнәр нең бер се, дип 
әй тергә бу ла.

1753 елгы документ фрагментында Ишбулды Дәүәти улы 
тамгасы (өч таяк, аркылыга сызык)

Эт җый мас Иш бул дин ның (1779–1830) 1816 ел да Үмер бай (мет рикәләрдә 
Го мер бай дип тә язы ла; 1807), Ти мер га ли (1811–1817), Кор бан га ли (1817), 
Мөхәммәт га ли (1824) исем ле ул ла ры бу ла. Эне се Ти мер га ли нең (1791) ир ба-
ла ла ры бул мый, 1859 ел да исән-сау, 68 яшьтә бу ла.

Мет рикәләрдә Эт җый мас уры ны на Әхмәт языл ган икән, без дә ал га та ба 
шу лай язар га бул дык, шу ңа Эт җый мас исе ме нең баш ка ча телгә алын ма вын 

1 БҮД ТА, И-138 ф., 2 тасв., 156 сакл. бер., 12 б.а.
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аң лап ка бул итәр сез. Әхмәт нең (Эт җый мас ның) ул ла рын бел дек, кемнәр икән 
бу ын нан бу ын га онык ла ры, шу лар ның бү ген ге ва рис ла ры?

Үмер бай Әхмәт улы ба ла ла ры: Мөхәммәт җан (1832), Мөхәммәт са дыйк 
(1834–20.01.1894; бе рен че ха ты нын нан), Мул ла ян (1856; икен че ха ты нын нан).

Мөхәммәт җан Үмер бай улы ба ла ла ры: Ша һимөхәммәт (1859), Ахун җан 
(1869), Әхтәм җан (1874), Мәхмүт җан (1880), Хәер ни са. Мөхәммәт җан кы зы 
Хәер ни са (икен че ни ках) 1906 ел ның гыйн ва рын да Ис ке Дөмәй нең Гос ман 
Мөхәммәтшә риф улы (дүр тен че ни ках) белән ка вы ша.

Ахун җан Мөхәммәт җан улы Үмер ба ев ба ла ла ры: Мәд хи җа мал (1897), 
Хәсән җа мал (16.06.1901; ана сы Нә фис җа мал Мөхәммәтә мин кы зы), Әмир җан 
(17.06.1904), Га риф җан (03.01.1908; бе рен че мәхәллә), Хөс ни җи һан (01.10.1911), 
Өм мел ка мал (06.08.1913). Ахун җан кы зы Мәд хи җа мал 1915 ел ның де каб рендә 
Тук та гол ның Әгъләм Мир галә вет дин улы (31 яшь; икен че ни ках) белән ни-
ках ла ша. Ахун җан Мөхәммәт җа нов 1917 ел да ха ты ны (35 яшь), ике улы һәм 
өч кы зы белән яши, 7,85 дисә тинә җи ре, аты, сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу-
ла. Га риф җан (1908) »Үткәннә рен бел Ка тай ның» ки та бын да су гыш тан исән 
кайт кан нар исем ле гендә Аху нов фа ми ли я се белән би рел де, ту ган елы ку ел-
ма ган иде, менә бу ки тап өс тендә эшләгәндә кай чан дөнь я га килгә не төгәл 
ачык лан ды.

Әхтәм җан Мөхәммәт җан улы Үмер ба ев 1894 ел ның 3 гыйн ва рын да авыл-
да шы Габ дел га лим Миң ле гол улы Нөрмә тов кы зы Би би ра би га (17 яшь) белән 
ка вы ша, ба ла ла ры Га лим җан (30.09.1900), Са бир җан (28.01.1902–1905), Миң-
лесә рия (11.09.1906), Миң левә ди га (21.12.1908), Га лим җан (1910–1910) туа. 
Әхтәм җан Мөхәммәт җа нов 1917 ел да ха ты ны, улы һәм ике кы зы белән яши, 
8,32 дисә тинә җи ре, аты, сы е ры бу ла.

Мәхмүт җан Мөхәммәт җан улы (23 яшь) 1905 ел ның 6 гыйн ва рын да ерак 
нә селдә ше Әһ лиул ла Гыйззә тул ла улы Һибә тул лин кы зы Гыйль ме ба ну (17 яшь) 
белән ни ках ла ша. Егет нең бер ту ган ага сы Әхтәм җан Мөхәммәт җан улы вә кил 
(нә сел там га сы өч та як) бу ла. Бу ни ках 1906 ел да тар ка ла.

Мәхмүт җан Мөхәммәт җан улы ба ла ла ры (бе рен че мәхәллә): Ман сур-
җан (12.02.1906; ана сы Гыйль ме ба ну Әһ лиул ла кы зы), Миң лешә рифә 
(10.02.1907; ана сы Гыйль ме задә Мөхәммәт ла тыйф кы зы), Са бир җан (1910), 
За кирә (23.01.1915; ана сы Гыйль ме задә Мөхәммәт ла тыйф кы зы). Мәхмүт җан 
Мөхәммәт җа нов ны Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, йор тын да ха ты ны 
(28 яшь), улы (7) һәм өч кы зы ка ла, 9,05 дисә тинә җи ре, аты, сы е ры һәм баш ка 
мал ла ры бу ла. Ва тан су гы шы ал дын нан Мәхмүт җан Мөхәммәт җа нов (1880) 
га илә сендә ха ты ны Фәхр ни са (1880), ул ла ры Га бит (1920, су гыш ка ала лар), 
Мир га зи ян (1924), Мәгънә ви (1927), кы зы Мәснүнә (1930) бу ла.

Шул ук Ва тан су гышы ал ды ел ла ры на ка ра ган исем лектә Са бир җан 
Мәхмүт җа нов (1910), аның ха ты ны Би би җи һан (1913), кыз ла ры Би би га лимә 
(1939), Вә зи га (1941) теркәлгән. Са бир җан Мәхмүт җан улы Мөхәммәт җа нов 
(1910) 1941 ел ның 14 ию лендә Ва тан су гы шы на китә һәм 1942 ел да хәбәр сез 
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юга ла (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән). Га лимә Са бир-
җан кы зы Мәхмүт җа но ва –  хөрмәт ле авыл да шы быз, та ныл ган тер лек че, ике 
тап кыр Ле нин ор де ны ка ва ле ры, РСФСР Юга ры Со ве ты ның VII ча кы ры лыш 
де пу та ты.

Үмер бай Әхмәт улы ның кы зы Хәс би җи һан (18 яшь) 1889 ел ның 25 ок тяб-
рендә Ис ке Дөмәй нең Бәд рет дин Габ дел га лим улы (30 яшь; икен че ни ках) 
белән ка вы ша. Әле ге ни ках язу ын да кыз ның вә ли вә ки ле бер ту ган ага сы 
Мөхәммәт җан Үмер бай улы һәм ри за лык ша һит ла ры Мөхәммәт са дыйк белән 
Мул ла ян Үмер бай ул ла ры бу нә селгә хас өч яисә дүрт та як лы там га ны сал ган-
нар.

Әхмәт нең өчен че улы Кор бан га ли иде. Кор бан га ли Әхмәт улы ба ла ла ры: 
Мөхәммәтшә риф (1845–28.08.1912), Мөхәммәт сит дыйкъ (1868–12.03.1909), 
Фәр хи зи ядә (1876). Кор бан га ли кы зы Фәр хи зи ядә (18 яшь) 1894 ел ның 9 де-
каб рендә Ис ке Ка тай ның Нур га ли Габ делнә фикъ улы (25 яшь; Юл даш нә се-
леннән) белән ни ках ла ша.

Мөхәммәтшә риф Кор бан га ли улы Әхмә тов ба ла ла ры: Арс лан га ли (1870), 
Ха җиәхмәт. Арс лан га ли тол кал гач, 1900 ел ның 24 сен тяб рендә Ис ке Ка тай ның 
Гыйль мет дин Тә хаут дин улы ның кы зы Нә гыймә (18 яшь) белән ни ках ла ша. 
Егет нең ри за лык ша һит ла ры Сә лимгәрәй белән Әхмәтгәрәй Мөхәммәтвә-
ли ул ла ры (Арс ланбәк нә се леннән) бу ла. Арс лан га ли ба ла ла ры: Ти мер га ли 
(1904–1912), Миң лерәйфә (12.03.1917; ана сы Нә гыймә).

Мөхәммәт сит дыйкъ Кор бан га ли улы Әхмә тов ба ла ла ры: Нә гыймә 
(15.10.1894), Мөхәммәтхә ниф (04.12.1895–1914; ана сы Би бизә кия Тә мин дар 
Габ дел га ни улы ның кы зы), Мөхәммәт на зиф (19.10.1897), Фәү зия (03.01.1900), 
Миң ле сай ра (13.03.1901), Мөхәммәт са лих (05.04.1903), Хәм дия (04.10.1905), 
Мөхәммәткә шиф (1908–1909).

Әхмәт нең төп чек улы Мөхәммәт га лидән дә нә сел дә вам итә. Мөхәммәт га ли 
Әхмәт улы ба ла ла ры: Мөхәммәтә мин (1846–12.07.1910), Хөс ни җи һан (1858), 
Мөхәммәт ха физ. Мөхәммәт га ли кы зы Хөс ни җи һан (17 яшь) 1875 ел ның 1 де-
каб рендә Ко рыч ның Габ делмән нан Габ дел ка һир улы (20 яшь; ата сы Габ дел-
ка һир Габ дел ха ликъ улы) белән ни ках ла ша. Кыз ның вә ли вә ки ле –  ата сы 
Мөхәммәт га ли Әхмәт улы, ри за лык ша һит ла ры ту ган на ры Мөхәммәтә мин 
белән Мөхәммәт ха физ Мөхәммәт га ли ул ла ры (алар өч та як лы нә сел там га сын 
сал ган нар) бу ла.

Мөхәммәтә мин Мөхәммәт га ли улы ба ла ла ры: Мөхәммәт ха физ (1866), 
Ка милә (1868–1898), Мөхәммәтнә би (1870), Фә хер җи һан (26.07.1880; ана-
сы Гыйль ми җи һан), Шәм се зи ядә (1888). Мөхәммәтә мин кы зы Фә хер җи һан 
(17 яшь) 1901 ел ның фев ра лендә Сеңрән нең Һибә тул ла Га лиул ла улы (23 яшь) 
белән ка вы ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Мөхәммәтнә би Мөхәммәтә мин 
улы белән Мөхәммәт ха физ Мөхәммәт га ли улы бу ла. Икен че кы зы Шәм се зи-
ядә 1905 ел ның 15 де каб рендә Ко рыч ның Шәй хе ра зый Гыйн дул ла улы (22 яшь) 
белән ни ках ла ша.
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Мөхәммәт ха физ Мө-
хәм мәтә мин улы (50 яшь; 
өчен че ни ках) 1916 ел-
ның 3 де каб рендә авыл-
да шы Җи һан гир мул ла 
Габ дел га ни улы ның кы-
зы Би биәс ма (30  яшь; 
дүр тен че ни ках) белән 
ни ках ла ша. Аның ри за-
лык ша һит ла ры Ахун җан 
Мөхәммәт җан улы белән 
Галлә мет дин Са я фет дин 
улы бу ла (алар ның һәм 
М өх ә м м ә т  х а  ф и з  н ы ң 
там га сы «Н» хә ре фен 
хә терләтә).  Шул ук Мө-
хәм мәт ха физ ның 1916 
ел ның 26  гыйн ва рын-
да кы зы Сә кинә (ана сы 
Фәр хи җа мал Гыйн дул ла 
кы зы) ту ган, мет рикә нең 
шул би тенә Сә кинә нең 
1936 ел ның 2  ию нендә 
загстан туу ту рын да бе-
лешмә алуы ту рын да языл ган.

Мөхәммәтнә би Мөхәммәтә мин улы Мөхәммәт га ли ев ба ла ла ры (бе рен че 
мә хәллә): Миң леәхмәт (15.05.1898–1917; ана сы Гыйль ми ка мал Мөхәммәтә мин 
кы зы), Әбүнә гыйм (06.12.1900; ана сы Сәр ви җи һан Га лиул ла кы зы), Мө хәм-
мәт фа зыйл (12.07.1903), Миң лесәрвә рия (30.10.1905), Әс хия (1910–1917), Га ли-
әх мәт (1911–1917), Миң ле ка мил (03.08.1913), Рә кыя (26.11.1915). Мө хәм мәтнә би 
Мөхәммәтә ми нов ның олы улын (21 яшь) Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала-
лар, 1917 ел да ха ты ны (35 яшь), өч улы һәм ике кы зы белән яши, 17,12 ди сә-
тинә җи ре, 4 аты, 2 сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла. Су гыш ал дын нан Нә би 
Әми нов (1870) га илә сендә ха ты ны Хә лимә (1900), кыз ла ры Гөл лидәм (1921), 
Мос та фидә (1925), Мөҗә һидә (1929), Гөлүдә (1939), улы Мәк ки (1934) бу ла.

Мөхәммәт ха физ Мөхәммәт га ли улы Әхмә тов ба ла ла ры (бе рен че мәхәл-
лә): Әхмәт за кир (1888–1889), Мә ликә (1889), Мөхәммәт ха рис (13.02.1893; ана-
сы Мәгъсүмә), Мөхәммәт за кир (06.12.1895; ана сы Мәгъ суфә Ра вил кы зы), 
Мөхәммәт фа тих (28.10.1898), Мөхәммәт на сыйп (14.03.1901; ана сы Мәгъ суфә 
Ра вил кы зы), Мө гал лимә (12.10.1907; ана сы Фәр хи җа мал Гыйн дул ла кы зы), 
Миң ленә гыймә (30.08.1910), Мөхәммәт на сыйх (29.03.1913–1915). Мөхәммәт ха-
физ кы зы Мә ликә (17 яшь) 1906 ел ның 6 мар тын да Мөхәммәт ха физ Габ де лих-

Өч урында «Н» хәрефен хәтерләткән бер нәсел кешеләре 
тамгалары
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сан улы (25 яшь) белән ка вы ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Мөхәммәтнә би 
Мөхәммәтә мин улы белән эне се Мөхәммәт ха рис Мөхәммәт ха физ улы бу ла. 
Ха физ Мөхәммә тов ның (50 яшь) олы улын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на 
ала лар, 1917 ел да ха ты ны (30), ике улы һәм өч кы зы белән яши, 1,55 дисә тинә 
җи ре, 2 аты, кәҗә се бу ла.

Мөхәммәт ха рис Мөхәммәт ха физ улы (21 яшь) 1914 ел ның 14 мар тын да Ис-
ке Дөмәй нең Тә мин дар Габ дел га ни улы ның кы зы Мөзәк кия (40 яшь; икен-
че ни ках) белән ни ках ла ша. Ки яү нең ри за лык ша һит ла ры Мөхәммәтнә би 
Мөхәммәтә мин улы белән Хә би бул ла Ша һи дул ла улы бу ла. Ка тай та ри хын да 
ир-ат ның үзеннән ике тап кыр олы ха тын га өйлән үен бе рен че тап кыр бу ми-
сал да күрә без.

Фа тих Ха фи зов (1898) Ва тан су гы шы ал дын нан ха ты ны Гыйль ми ни са 
(1902), кыз ла ры Мөхәссәнә (1923), Мо катдәсә (1926), Нә гыймә (1931), Мөс-
лимә (1942), ул ла ры Ка ви (1928), Ва гиз (1938) белән яши, 1944 ел ның 3 ап ре-
лендә су гыш та һә лак бу ла.

Зим фи ра Ис ла мо ва мәгълү ма ты бу ен ча, ба ба сы Мөхәммәт на сыйп Ха фи зов 
(1901–1988) Гөл чирә Сит дыйкъ кы зы белән га илә ко ра, ба ла ла ры Гөл бос тан 
(1927), На сыйх (1929–1984), Фә низ (1932), Ләйлә (1939), Сә лимә, Рә зинә дөнь-
я га килә. На сыйх белән Рә химә (Ты пый ның Ша ба ев Хәйдәр кы зы, 1934–2013) 
ба ла ла ры: Ру зилә (1954), Ра вил (1956–1983), Зим фи ра (1958), Нә симә (1960), 
Рау ша ния (1964). Зим фи ра һәм Ма рат Ис ла мов лар ба ла ла ры: Айгөл (1980) 
белән Әл фия (1983). Зим фи ра Ис ла мо ва –  Чал лы да яшәп итеп иҗат итү че 
авыл да шы быз, ки тап лар ав то ры, язу чы лар бер ле ге әгъ за сы.

Мул ла ян Үмер бай улы (25 яшь) 1881 ел ның 25 де каб рендә Ис ке Ка тай ның 
Хуп җа мал Мөхәммәткә рим кы зы (22 яшь; Юл даш нә се ле) белән ни ках ла ша. 
Мул ла ян ба ла ла ры: Нур лы га ян (11.06.1883), Хөр ри җи ная (1892), Кәш фелмә ган 
(02.08.1893; ата сы Әхмә тов фа ми ли я се белән языл ган, ана сы Ма һи нур Иб-
ра һим кы зы). Мул ла ян кы зы Хөр ри җи ная (17 яшь) 1909 ел ның 17 но яб рендә 
Тук та гол ның Әгъләм Мир галәүт дин улы белән ни ках лаш кан да, Ахун җан белән 
Мәхмүт җан Мөхәммәт җан ул ла ры кыз ның ри за лык ша һит ла ры бу лып, өч та-
як тан тор ган там га ла рын са ла лар. Мул ла ян 1898 ел ның 15 ап ре лендә мәрхүм 
бу ла, мет рикәдә ата сы Го мер бай Әхмәт улы дип языл ган.

Нур лы га ян Мул ла ян улы 1905 ел ның де каб рендә авыл да шы Габ дел ка дыйр 
Йөзәй улы ның кы зы Миң ле ба ну (17 яшь) белән ни ках ла ша. Егет нең вә ли вә-
ки ле –  кардә ше Ахун җан Мөхәммәт җан улы, ри за лык ша һит ла ры Мөхәммәт-
сит дыйкъ Кор бан га ли улы белән Мөхәммәт ха физ Мөхәммәт га ли улы бу ла. 
Нур лы га ян ба ла ла ры: Фәт хелб әян (03.09.1907–1907), Фә гыйлә (07.01.1910), 
Фәт хелб әян (ха лык те лендә Фат кыл; 15.08.1911; ана сы Өм мегөл сем Яхъя кы-
зы), На җия (11.03.1914). Нур лы га ян Мул ла я нов ны (33 яшь) Бе рен че бө тендөнья 
су гы шы на ала лар, йор тын да ха ты ны (23), улы, ике кы зы, эне се һәм ки ле не ка-
ла. Ху җа лы гын да 15,75 дисә тинә җи ре, 4 аты, сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла, 
хезмәт че ял ла ган. Ва тан су гы шы баш лан ган да Нур лы га ян Мул ла я нов ха ты ны 
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Мәс хи җа мал (1878), улы Фат кыл (1911), кыз ла ры Рә химә (1913) һәм Вә зимә 
(1921) белән яши. Фәт хелб әян (до ку мент та Фат кыл) Нур лы га я нов 1942 ел ның 
ап ре лендә су гыш та хәбәр сез юга ла (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да 
теркәлмәгән).

 Кәш фелмә ган Мул ла ян улы белән (22 яшь) 1916 ел ның 12 ок тяб рендә авыл-
да шы Га лимә Әхмәтвә ли Габ делмән наф улы Габд рах ма нов ның кы зы белән 
ни ках ла ша.

1753 елгы документ фрагментында Яхшый Сөеш улы тамгасы (өч таяк, аркылыга сызык)

Әхмәт нең (Эт җый мас ның) нә селдә ше –  Дәүләт белән Ях шый Сөеш ул ла-
ры. Ал да рак Иш бул ды Дәүә ти улы нә сел там га сы би релгән 1753 ел гы до ку-
мент ту рын да сүз бар ган иде. Шул ук до ку мент та нәкъ шун дый ук там га ны 
Дәүләт белән Ях шый Сөеш ул ла ры да сал ган нар. Бер үк та мыр дан бул ган на-
ры на ишарәләгәндәй, Дәүләт Сөеш улы тар ма гы на ка ра ган ке шеләр 1816 һәм 
ан нан соң гы ел лар исем леклә рендә Әхмәт (Эт җый мас) ва рис ла ры һәм онык-
ла ры белән бер үк урын да, алар ал дын нан рак би релә. 1877 ел ның 17 мар ты-
на ка ра ган ни ках язу ын да Габ дел ва хит Габ дел ва фи улы сал ган нә сел там га сы 
Эт җый мас лар ны кы на хас (өч та як, ар кы лы га сы зык). Арс ланбәк нә се ленә хас 
там га (ике та як, ар кы лы га сы зык) ку ю чы лар күбрәк күзә телә (бер ми сал: 1911 
ел ның 11 ок тяб рендә өчен че мәхәлләдә Мөхәммәт ша кир Мөхәммәт за риф улы 
Га лик әев белән Әфлә тун Габ дел ла тыйф улы там га сы). Ба ры бер оч рак та гы на 
шул ук Яңа Ка тай ның өчен че мәхәллә сендә 1911 ел ның 26 фев ра лендә ге ни ках 
язу ын да Әхтәм га ли белән Әхмәтвә ли Габ делмән наф ул ла ры сал ган там га Кү-
чем нә се ле не ке белән тәңгәл килә (бу там га ны алар тү гел, мул ла үзе сал ган дыр, 
мө га ен). Шу лай итеп, Арс ланбәк һәм аның ерак нә селдәшлә ре, Дәүә ти (аның 
оны гы Әхмәт (Эт җый мас) дип әйт тек) һәм Сөеш бер үк та мыр дан чык кан нар, 
алар ның там га ла ры ара сын да прин ци пи аль аер ма юк, ике та як мы-өч та як мы, 
кем ни чек теләгән, шу лай сал ган, бу ха та са нал ма ган.

Ал да рак Дәүләт Сөеш улы 1753 ел гы до ку мент та телгә алы на дип әйт тек. 
Дәүләт нең ир ба ла ла ры Габ дерә шит (Габ де ри; 1756–1831), Вә ли ша (1771) һәм 
Габд рах ман (1784) 1816 ел гы до ку мент та теркәлгән.

Габ дерә шит Дәүләт улы ир ба ла ла ры: Хә ким (1786), Габ дел ва фи (1798–1831). 
Хә ким нең улы Габ делнә фикъ (1813–1818) бу ла. Габ дел ва фи Габ дерә шит улы ир 
ба ла ла ры: Габ дел ва хит (1822) һәм Габ дел ла тыйф (1829–02.06.1898).

Габ дел ва хит Габ дел ва фи улы ба ла ла ры: Шәйхәйдәр (1859), Ма һишә рифә 
(1865), Габд рах ман (1867), Хә биб рах ман (1869), Ма һи тап (1877). Габ дел ва хит 
кы зы Ма һишә рифә (18 яшь) 1883 ел да авыл да шы Ну рис лам Шәй хе лис лам 
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улы белән га илә ко ра. 
Кыз ның ри за лык ша-
һи ты бу лып Әфлә тун 
Габ дел ла тыйф улы нә-
сел там га сын куя. Әле ге 
там га ал да гы бү лек тә сүз 
бар ган Арс ланбәк ва рис-
ла ры ны кы белән тәңгәл 
килә. Габ дел ва хит ның 
икен че кы зы Ма һи тап 
(18 яшь) 1895 ел ның 9 но-
яб рендә Кил ка быз ның 
Мөхәммәт ха физ Әр да-

шир улы (40 яшь; өчен че ни ках) бе лән ни ках ла ша. Кыз вә ки ле –  бер ту ган 
ага сы Габд рах ман Габ дел ва хит улы, ки яү не ке авыл да шы Гый ла җет дин Ра җет-
дин улы бу ла. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры –  Мөхәммәт дин Габ дел ла тыйф улы 
белән Мөхәммәт са фа Габ дел сат тар улы, ки яү не ке Кил ка быз дан Җәлә лет дин 
мөә зин Шәрә фет дин улы белән Хәй рул ла Хә би бул ла улы бу ла.

Габд рах ман Габ дел ва хит улы Ва фи ев ба ла ла ры: Кәш фелмә ган (1891–1894), 
Габ дерә хим (17.11.1897; ана сы Фәр хи со рур Габ дел га зиз кы зы), Габ делхә лим 
(14.08.1901), Фәт хия (05.08.1905; ана сы Мәгъфүрә Мос ла хет дин кы зы), Габ-
дел га лим (18.02.1906; ана сы Фәр хи со рур), игезәкләр Хә дичә (13.03.1908; ана-
сы Хөс не руй) белән Гайшә (13.03.1908), Фа тый ма (20.09.1912; ана сы Хөс не-
руй Әхмәт ша кы зы). Габд рах ман Ва хи тов 1917 ел да ха ты ны (36 яшь), дүрт улы 
һәм кы зы белән яши, 6,85 дисә тинә җи ре, 3 аты, сы е ры һәм баш ка мал ла ры, 
җилгәр ге че бу ла.

Хә биб рах ман Габ дел ва хит улы Габ дел ва фи ев (26 яшь) 1895 ел ның 25 ок тяб-
рендә ерак нә селдә ше Габ дел га лим Ти мер га ли улы Га би дул лов кы зы Гыйль ми-
җи һан (18 яшь) белән ни ках ла ша. Ки яү нең вә ки ле бер ту ган ага сы Габд рах ман 
Габ дел ва хит улы бу ла. Хә биб рах ман ба ла ла ры (өчен че мәхәллә): Гай нел җи-
һан (1897), Хә ли лул ла (12.02.1899), Хә би бул ла (02.07.1900–1915), Миң ле җи-
һан (05.08.1903), Га би дул ла (06.08.1905), Ла тый фа (11.02.1908), Нигъмә тул ла 
(30.08.1910; ана сы Гыйль ми җи һан Габ дел га лим кы зы), Кә ли мул ла (02.08.1913), 
Габ дул ла (20.06.1916–1916). Хә биб рах ман кы зы Гай нел җи һан 1915 ел да нә-
селдә ше Әхмәт ла тыйф Әхмәт сит дыйкъ улы (28 яшь) белән ка вы ша. Хә ли лул ла 
Хә биб рах ман улы 1925 ел ның 5 фев ра лендә авыл да шы Зәйнәп Җәлә лет дин 
кы зы белән ни ках ла ша.

Габ дел ла тыйф Габ дел ва фи улы ба ла ла ры: Әфлә тун (1855), Шәй сол тан 
(1859), Шәм се ка мал (1859), Гыйль ми ка мал (1867), Га таул ла (1873–1908), Вәс-
фи ка мал (1875), Төхфә тул ла. Габ дел ла тыйф кы зы Гыйль ми ка мал авыл да шы 
Сә ла хет дин мул ла Хөс нет дин улы белән ни ках ла ша. Икен че кы зы Шәм се ка-
мал (18 яшь) 1877 ел ның 17 мар тын да Ко рыч ның Сә лимгәрәй Мөхәммәдь яр 

1883 елгы документта Әфләтун  Габделлатыйф улы тамгасы 
(«Н» хәрефе кебек)
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улы (30 яшь; икен че ни-
ках) белән га илә ко ра. 
Кыз ның ри за лык ша һит-
ла ры бу лып Габ дел ва һит 
Габ дел ва фи улы белән 
Әфлә тун Габ дел ла тыйф 
улы нә сел там га сын сал-
ган нар. Габ дел ла тыйф-
ның төп чек кы зы Вәс-
фи ка мал (17  яшь) 1893 
ел ның 14  гыйн ва рын да 
авыл да шы Габ дел ка юм 
Габ дел на сыйр улы Кү че-
мов белән ни ках ла ша. Бу 
һәм та гын бер ни ка хы тар кал гач, Вәс фи ка мал (22 яшь; өчен че ни ках) 1899 ел да 
Рәҗәп нең Кор бан га ли Га би дул ла улы на (45 яшь; өчен че ни ках) ки яүгә чы га. 
Кыз ның вә ли вә ки ле –  бер ту ган ага сы Әфлә тун Габ дел ла тыйф улы, ри за лык 
ша һит ла ры Әхмәт ша Ти мер га ли улы белән Төхфә тул ла Габ дел ла тыйф улы бу ла.

Әфлә тун Габ дел ла тыйф улы Габ дел ва фи ев ба ла ла ры: Мир са лих (01.09.1876; 
ана сы Хөб бе ни са), Би би фа кия (29.09.1880; ана сы Би бизәйнәп), Би би за кирә 
(08.01.1883), Габ дул ла (19.06.1889; ана сы Зәйнәп Мох та рул ла кы зы), Зиннә-
тул ла (1891), Гый ни я тул ла (1892), Би би ба ния (05.07.1895; ана сы Би бизәйнәп 
Мох та рул ла Хә ли лул ла кы зы). Әфлә тун кы зы Би би за кирә 1904 ел ның 16 гыйн-
ва рын да Кил ка быз ның Габ дел га ли Әхмәт га ли улы (25 яшь) белән ни ках ла-
ша. Әфлә тун ның ике улын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да 
ха ты ны (55 яшь) һәм ки ле не (25 яшь) белән яши, 12,79 дисә тинә җи ре, 2 аты, 
сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла.

Габ дул ла Әфлә тун улы ның кы зы Гыйль ми җа мал (08.07.1915; ана сы Шәм-
се җи һан Мөхәммәт ха рис кы зы) бил ге ле. Зиннә тул ла Әфлә тун улы ба ла ла ры: 
Кә рамә тул ла (15.11.1912; ана сы Фәх ри ка мал Габ дерә хим кы зы), Сә гадә тул ла 
(07.09.1915). Зиннә тул ла Әфлә ту нов 1917 ел да ха ты ны (25 яшь) һәм ике улы 
белән яши, 1,53 дисә тинә җи ре, аты һәм сы е ры бу ла.

Гый ни я тул ла Әфлә ту нов (1892) ту рын да мәгълү мат Ка тай авыл со ве ты 
кенәгә сендә би релә. Ул Ва тан су гы шы на киткән, ха ты ны Га зидә (1894), кыз-
ла ры Га лия (1925), Зәйтүнә (1930), Нә кыя (1931), Рюзә (1937), ул ла ры Мөдәр-
рис (1927), Гый ба дул ла (1933) кал ган.

Төхфә тул ла Габ дел ла тыйф улы Габ дел ва фи ев ба ла ла ры (өчен че мәхәллә): 
Ша кир җан (15.08.1894; ана сы Ка фия типтәр Габ дел ха җи Габ дел га ни улы-
ның кы зы), Га лим җан (29.07.1897), Миң лерә ки га (03.04.1901), Шәр хе мул ла 
(15.08.1904), Шә риф җан (29.08.1910–1912; ана сы Ка фия Ха җи кы зы).

Га таул ла Габ дел ла тыйф улы Ва фи ев ба ла ла ры: Би бикә шифә (01.08.1893–
1898; ана сы Би би за кирә Фәр хет дин кы зы), Га би дул ла (26.12.1901–1905), Сә-

1877 елгы документта Габделваһит Габделвафи улы белән 
Әфләтун Габделлатыйф улы тамгалары
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ми гул ла (10.09.1905). Сә-
ми гул ла ның улы Рәис 
Га таул лин нан (1930) Ил-
с өяр (1960) һәм аның ту-
ган на ры дөнь я га килгән.

Вә ли ша Дәүләт улы-
ның ва ри сы Га ликәй 
(1798) бу ла. 1834 ел да Вә-
лиша ха тын на ры: Сә хибә 
(1771) һәм Га фия (1814). 
Га ликәй ба ла ла ры: Хә-
ли лул ла (1819), Га лиул-
ла (мет рикәдә Гай нул ла; 
1822), Мөхәммәтшә риф 
( 1 8 3 0 – 0 4 . 0 3 . 1 8 9 7 ) , 
Мөхәммәт за риф (1835). 

Га ликәй нең бер кы зы (исе ме ачык языл ма ган) 1875 ел ның 1 мар тын да Мин-
зәлә өя зе Әгъбәс авы лы ның Мөхәммәт га риф Фәт хул ла улы (19 яшь; ата сы 
Фәт хул ла Габ дел ва һап улы) белән ни ках ла ша.

Хә ли лул ла Га ликәй улы ба ла ла ры: Вә лиул ла (1853), Шәм сех әят, Гай нелх әят 
(1867), Шә ри фул ла, Хөрмә тул ла (1875), Нигъмә тул ла (1883). Хә ли лул ла кы зы 
Шәм сех әят авыл да шы Миң ле га ли Габ делф әез улы белән ни ках ла ша. Икен че 
кы зы Гай нелх әят (22 яшь; икен че ни ках) 1889 ел ның гыйн вар ба шын да мөә-
зин Габ дерә хим мул ла Әх мәт җан улы на (35 яшь; икен че ни ках) ки яүгә чы га. 
Мет рикә кенәгә се нең ни ках язу ын да Га ликәй нең берь ю лы өч улы (Хә ли лул ла, 
Мөхәммәтшә риф, Мөхәммәт за риф) күр сә телә. Ри за лык ша һит ла рын нан бер се 
бул ган Ис ке Ка тай ның Баһ ман ша Ба һаут дин улы исе меннән соң Арс лан бәк там-
га сы би релә, мон дый сирәк бу ла тор ган ха та да мул ла га еп ле дип фа раз кы лыйк.

Вә лиул ла Хә ли лул ла улы ба ла ла ры: Нә биул ла (20.04.1876; ана сы Шәм се ни са), 
Хәм де ни са (1884). Вә лиул ла кы зы Хәм де ни са (17 яшь) 1901 ел ның 19 ок тяб рендә 
Кил ка быз ның Дәүләт ша Мөхәммәт җан улы (23 яшь) белән ни ках ла ша.

Шә ри фул ла Хә ли лул ла улы ба ла ла ры: Гай нел җи һан (13.10.1897; ана сы Фәр-
хи җа мал Арс лангәрәй кы зы), Зиннәт (14.09.1901), Бә ди гыл җа мал (03.11.1905–
1906), Хәс би җа мал (15.11.1909–1914), Хә ми дул ла (22.03.1913), Си ба га тул ла 
(15.08.1915). 1917 ел да Шә ри фул ла Хә лиул лин ха ты ны (45 яшь) һәм өч улы 
белән яши, 11,39 дисә тинә җи ре, 2 аты, сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла.

Хөрмә тул ла Хә ли лул ла улы (25 яшь; сол дат) 1904 ел ның мар тын да авыл-
да шы Хөс нет дин Габ делвә ли улы ның кы зы Фәр хи задә (18 яшь) белән ка вы-
ша, ба ла ла ры Рәхмә тул ла (06.02.1906), Шәм семәрь ям (05.11.1911), Ра ма зан 
(25.07.1914–1914) туа. Хөрмә тул ла Хә лиул лин ны Бе рен че бө тендөнья су гы-
шы на ала лар, йор тын да ха ты ны (34 яшь), ике улы һәм кы зы ка ла, 1917 ел да 
5,87 дисә тинә җи ре, аты, 4 са ры гы, 2 кәҗә се бу ла.

Иң өстә Мөхәммәтшәриф Галикәй улы тамгасы, аста 
хаталы Баһманша тамгасы
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 Ва тан су гы шы ал ды ел ла ры кенәгә сендә Әхмәй Хөрмә тов (1910), аның 
ха ты ны Зәйнәп (1905), ба ла ла ры Өм мегөл сем (1930), Фа тый ма (1933), Рәис 
(1936) теркәлә. Әхмә дул ла Хөрмә тов –  Ва тан су гы шы кор ба ны. Бер чы га нак та 
Әхмә дул ла 1942 ел ның 23 но яб рендә һә лак бу ла (ха ты ны Зәйнәп) дип әй телә, 
шул до ку мент тан бер көн ал да рак авыл да шы-полк та шы Ән гам Ха фи зов ның 
(чы га нак та «Фа фи зов Анг лам» (ха ты ны Са фа)) да го ме ре өзел үен белә без. 
Икен че чы га нак та Әхмә дул ла 1943 ел ның 17 фев ра лендә һә лак бу ла, ха ты ны 
шу лай ук Зәйнәп дип күрсә телә. Әхмә дул ла, ни сәбәп ле дер, Яңа Ка тай мет-
рикә сендә теркәлмәгән, шу ңа күрә аның бу Хөрмә тул ла ның (Яңа Ка тай да 
та гын бер Хөрмә тул ла бу ла) улы бу лу ын чы га нак лар ны ана лиз лап яз дык.

Нигъмә тул ла Хә ли лул ла улы (22 яшь) 1905 ел ның 15 но яб рендә нә селдә-
ше Мөхәммәт за риф Габ дел ла тыйф улы ның кы зы Би би та ли га (17 яшь) бе-
лән ни ках ла ша. Бер нә сел ке шелә ре бул ган га, ни ках язу ын да гы кыз вә ки ле 
Мөхәммәт за риф Габ дел ла тыйф улы ның, ике як ның ри за лык ша һит ла ры Габ-
дел мән нан Габ дерә фикъ улы, Мөхәммәт са дыйк Мөхәммәт за риф улы, Шә ри-
фул ла белән Хөр мә тул ла Хә ли лул ла ул ла ры ның там га ла ры тәң гәл килә («Н» 
хә ре фе фор ма сын да). 
Нигъмә тул ла ба ла ла ры: 
Мә ликә (22.09.1906), Га-
рифә (28.02.1910–1912), 
Әхмә дул ла (15.01.1913), 
Дөр рия (08.01.1916).

Гай нул ла Га ликәй улы 
ба ла ла ры: Мөхәммәт-
дин (1859), Сәр ви җи һан 
(1861). Гай нул ла кы зы 
Сәр ви җи һан (17  яшь) 
1878 ел ның 20 ап ре лен дә 
авыл да шы Иль яс Мө хәм-
мәт са дыйкъ улы Га ли ев 
(35  яшь; икен че ни ках) 
белән ка вы ша.

Мөхәммәтшә риф Га-
ликәй улы ба ла ла ры: Ка-
милә (1873), Әх за рет дин 
(12.0 4.1874–10.10.1912; 
ана сы Га фи я), Би би ка-
фия (1875), Шәрә фет-
дин (26.03.1877), Шәм-
се зи ядә (1878), Гөл ба ну 
(21.02.1880; ана сы Га фи я). 
Мөхәммәтшә риф ике тап- Нәселдәшләр никахы (тамгалары бертөрле)
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кыр ки яүдә бул ган кы зы Ка милә не 1889 ел ның 22 ок тяб рендә Әмәкәй нең Хәсән 
Ис хак улы (27 яшь; өчен че ни ках) белән ка выш ты ра. Икен че кы зы Би би ка фия 
(18 яшь) 1893 ел ның 13 ок тяб рендә авыл да шы Ха физмөхәммәт Шәм семөхәммәт 
улы Кү че мов (25 яшь) белән ни ках ла ша. Өчен че кы зы Шәм се зи ядә не (17 яшь) 
1895 ел ның 13 гыйн ва рын да Минзәлә өя зе Әгъбәс авы лы ның Ха җимөхәммәт 
Мөхәммәт сол тан улы Габ делмән на нов ка (25 яшь) ки яүгә бирә. Ки яү нең ри за лык 
ша һит ла ры –  Яңа Ка тай ның Габ дел на сыйр Мөхәммәт га лим улы (Кү чем нә се ле) 
белән Ис ке Ка тай ның Мөхәммәдь яр Мөхәммәткә рим улы (Юл даш нә се ле), кыз-
ны кы Әх за рет дин Мөхәммәтшә риф улы белән Мул ла га ли Габ дел га ни улы бу ла. 
Мөхәммәтшә риф нең төп чек кы зы Гөл ба ну (17 яшь) 1902 ел ның 27 ок тяб рендә 
авыл да шы Бикмөхәммәт Иль яс улы (25 яшь) белән ни ках ла ша.

Әх за рет дин Мөхәммәтшә риф улы ба ла ла ры: Җәлә лет дин (28.07.1907; ана-
сы Май җи һан Шәймөхәммәт кы зы), Әгълә мет дин (16.03.1910), Аф за лет дин 
(01.10.1912–1913). Әх за рет дин Мөхәммәтшә риф улы ның 1911 ел ның но яб рендә 
өчен че мәхәллә мет рикә сендә сал ган нә сел там га сы Арс ланбәк нә се ленә хас 
«Н» хә ре фен хә терләтә.

Мөхәммәт за риф Га ликәй улы ба ла ла ры: Мөхәммәт ша кир (1861), Сәр-
ви са фа (1873). Мөхәммәт за риф кы зы Сәр ви са фа (20 яшь) 1893 ел ның 2 
сен тяб рендә Ка зан гу бер на сы Ма ма дыш өя зе Са тыш авы лы ның Мөхәммәт-
за кир Бикмөхәммәт улы (35 яшь; икен че ни ках) белән ка вы ша. Шул ук 
Сәр ви са фа (30 яшь; би шен че ни ках) 1903 ел ның ма ен да Ис ке Ка тай ның 
Фәт та хет дин Ба һаут дин улы (35 яшь; икен че ни ках) белән ни ках ла ша. 
Ирдән-иргә йөргән Сәр ви са фа ахыр чиктә Кил ка быз да 40 яшь лек Җәлә-
лет дин Ка ма лет дин улы белән га илә ко ра. Ни ках өчен че мәхәлләдә 1911 
ел ның 10 ок тяб рендә бу ла, мул ла әллә белә то рып, әллә бел мичә, икен че 
ни ках ла ры дип яз ган. Сәр ви са фа бу ирдә бә хе тен тап кан мы-юк мы, ал га 
та ба ачык лап тор ма дык.

Мөхәммәт ша кир Мөхәммәт за риф улы Га лик әев 1895 ел ның 29 но яб рендә 
авыл да шы Габ дел ба сыйр Мөхәммәт га лим улы Кү че мов кы зы Са имә белән 
га илә ко ра, ба ла ла ры Кә римә (16.01.1898–1898), Са биткә рам (30.10.1899), За-
кир җан (27.04.1903), Фа тый ма (11.05.1906), Ла тый фа (16.11.1909), Миң лекә рам 
(1914; мет рикәдә теркәлмәгән) туа. Ша кир За ри пов (1861) Ва тан су гы шы ал ды 
ел ла рын да ха ты ны Бә дер ни са (1865) белән го мер итә, ике улы су гыш та һә лак 
бу ла (исемнә ре Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән).

Са биткә рам Ша ки ров фронт ка 1942 ел ның 2 фев ра лендә китә, Көн ба-
тыш фронт та шул ук ел ның 28 но яб рендә ба шы җәрәхәтләнә һәм күп тә үт ми 
мәрхүм бу ла, ха ты ны Мәр фу га (1910), кы зы Мәснүнә (1931) ка ла. Миң лекә рам 
Ша кир улы Ша ки ров (1914) 1943 ел ның мар тын да хәбәр сез юга ла, ха ты ны 
Гай ни ка мал (1914), кы зы Фә һимә (1936) ка ла.

«Ха лык хә те ре» («Па мять на ро да») сай тын нан Са биткә рам ны ка ра ган да, 
Яңа Ка тай дан та гын Хә бир җан Ша кир улы Ша ки ров (1923; 1942 ел ның ок-
тяб рендә хәбәр сез югал ган) белән Ха рис Ша кир улы Ша ки ров (1894; 1943 
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ел ның 15 мар тын да һә лак бул ган) исемнә ренә тап бул дык (ике се дә Ка тай ның 
ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән).

Бе рен че мәхәлләдә Нә биул ла Вә лиул ла улы Хә ли лул лов (Га лик әев) белән 
Ка фия Габ дел га ни Мөхәммәт га лим улы ның кы зы га илә сендә Хә ми дул-
ла (30.07.1897), Гыйн дул ла (10.05.1899), Га лимә (05.03.1902–1903), игезәкләр 
Мох та рул ла (1904–1905) белән Га лимә (23.06.1904), Гый ни я тул ла (22.12.1906), 
Майшә рифә (23.10.1909) дөнь я га килә.

Гыйн дул ла Нә биул ла улы ба ла ла ры Ха ди мул ла (1922–1925), Нә кыя 
(24.07.1925; ана сы Хәссәм ба ну Габ дел ка юм кы зы). Гыйн дул ла Нә биул лин 
(1899) га илә сендә Ва тан су гы шы ал ды ел ла рын да ха ты ны Хәссәм ба ну (1901), 
кыз ла ры Фәү ханә (1930), Фәй ханә (1932), улы Фә нис (1939) бу ла. Фәү ханә 
авыл да шы Мәснә ви Әхмәт ха нов белән ка вы ша.

Дәүләт нең төп чек улы Габд рах ман иде. Габд рах ман Дәүләт улы ба ла ла ры: 
Габ делмән нан (1805–1828), Габ делхә бир (1814–1818), Габ дел ва хит, (1815–1818), 
Габ делмән наф (1824–05.11.1894; эч рәнҗ үеннән), Габ делвә ли (1859 ел гы исем-
лектә Габ дел га ни; 1825), Яугәрәй (1827).

Габ делмән наф Габд рах ман улы ба ла ла ры: Әхмәт сит дыйкъ (1854), Әхтәм-
га ли (1861) һәм Әхмәтвә ли (1867). Габ делмән наф кы зы Бә дер та ли га (18 яшь) 
1875 ел ның 1 мар тын да Ис ке Ку ян ның Гыйз дет дин мөә зин Хә лил рах ман улы 
(23 яшь; ата сы мөә зин Хә лил рах ман Габ дерә хим улы) белән ни ках ла ша. Икен-
че кы зы Миң ле җи һан (20 яшь) 1890 ел ның 10 но яб рендә Ис ке Ка тай ның Габ-
делҗә лил Габ дел галләм улы (22 яшь) белән ка вы ша.

Әхмәт сит дыйк Габ делмән наф улы Габд рах ма нов ба ла ла ры (өчен че мәхәл-
лә): Би би фа кия (1886), Әхмәт ла тыйф (1887), Би бифәр визә (1888–1889), Би би-
фа изә (15.11.1890; ана сы Би бимәр зия Хәсән кы зы), Миң ле фа ти ха (23.05.1894), 
Шә рифә (03.06.1897), Ра би га (20.06.1900; ана сы Би бимәр зия Хәсән ша кы-
зы), Мәгъдән җи нан (19.06.1903). Әхмәт сит дыйкъ кы зы Би би фа кия 1903 ел да 
Ко рыч ның Хәй рет дин Әбүнә гыйм улы (23 яшь; ата сы Әбүнә гыйм Әсә дул ла 
улы) белән ни ках ла ша. Икен че кы зы Би би фа изә 1911 ел ның 26 фев ра лендә 
Ко рыч ның Ха җиәхмәт Шәймәр дан улы (23 яшь) белән га илә ко ра. Төп чек 
кы зы Миң ле фа ти ха 1917 ел да авыл да шы Мөхәммәт ша кир Мөхәммәт са фа улы 
(23 яшь) белән ка вы ша.

Әхмәт ла тыйф Әхмәт сит дыйкъ улы (28 яшь) 1915 ел ның 16 гыйн ва рын да 
авыл да шы Хә биб рах ман Габ дел ва хит улы ның кы зы Гай нел җи һан (18 яшь) 
белән ни ках ла ша. Ни ках язу ын да Әхмәт сит дыйкъ Габ делмән наф улы (ки яү нең 
вә ки ле) белән Габд рах ман Габ дел га лим улы (ри за лык ша һи ты) сал ган там га лар 
Арс ланбәк нә се ле не кенә хас «Н» хә ре фен хә терләтә.

Әхтәм га ли Габ делмән наф улы Габд рах ма нов ба ла ла ры: Ис лам га ли (1888), 
Са фу ра (1890), Би бинә гыймә (09.05.1893–1903; ана сы Би би гайшә Зәй нел-
га би дин кы зы), Са ти га (28.11.1895), Фәр хи зи ядә (14.11.1900–1901). Әхтәм га-
ли кы зы Са фу ра 1907 ел да Ис ке Ка тай ның Хәсән ша Фәй руз ша улы (25 яшь) 
белән ни ках ла ша. Әхтәм га ли Габ делмән на пов ның улын Бе рен че бө тендөнья 
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су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (56 яшь), ике кы зы, ки ле не (22) һәм оны гы 
белән яши, 8,79 дисә тинә җи ре, 2 аты, сы е ры, 4 са ры гы бу ла.

Ис лам га ли Әхтәм га ли улы (25 яшь) 1913 ел ның 13 фев ра лендә Ис ке Ка-
тай ның Мөхәммәт за риф Габ делнә фикъ улы ның кы зы Би бивә ди га (18 яшь; 
Юл даш нә се леннән) белән ни ках ла ша. Кыз та ра фын нан вә ли вә кил бер ту ган 
ага сы Мөхәммәт ха физ Мөхәммә ди ша улы бу ла. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры –  
Әхмәт га ли белән Мөхәммәт ха рис Мөхәммә ди ша ул ла ры, егет не ке Әхмәтвә ли 
Габ делмән наф улы белән Мө хет дин Габ дел ла тыйф улы бу ла. Ис лам га ли ба ла ла-
ры (өчен че мәхәллә): Габ дул ла (15.04.1914–1914), Мө гал лим (25.04.1915–1932), 
Дөр рия (1924), Тәр җимә (1928–2008), Мөсәл лим (07.09.1933–13.09.2004), Асия 
(1935), Нә сия (1940). Дөр рия –  авыл да шы Шәм се га ли Ис ла мов ка, Тәр җимә 
авыл да шы Фә һим Арс ла нов ка ки яүгә чы га. Укы ту чы лар Мөсәл лим Мән на-
пов белән Зәйфә Хә лим кы зы (25.08.1932–04.03.2002; Бәләбәй ра йо ны Чул-
пан авы лын нан) ба ла ла ры: Са ла ват (1960), Ай рат (1962), Ил фак (1967). Асия 
Тук та гол ның Лот фул ла Ах мет ха фи зов белән ка вы ша, ба ла ла ры Да мир (1961), 
Ли лия (1965) Ве нер (1970). Нә сия А. Гри щен ко белән га илә ко ра, Мәскәүдә 
яши, ба ла ла ры Ар тур (1964), Эду ард (1970). Ис лам га ли Мән на пов –  Бе рен че 
бө тендөнья һәм Ва тан су гы шы ве те ра ны.

Әхмәтвә ли Габ делмән наф улы Габд рах ма нов ба ла ла ры: Га лимә (1894), Сол-
тан га ли (16.12.1895; ана сы Би би гайшә Иб ра һим Габ дел ха ликъ улы ның кы зы), 
Хаҗ га ли (25.08.1898), Рә химә (13.11.1900; ана сы Би би гайшә Иб ра һим кы зы), 
Рә хилә (19.08.1903), Ша га ли (07.09.1906), Сәет га ли (12.12.1909; ана сы Би би гайшә 
Иб ра һим кы зы). Әхмәтвә ли кы зы Га лимә 1916 ел да авыл да шы Кәш фелмә ган 
Мул ла ян улы белән (22 яшь) ни ках ла ша. Әхмәтвә ли Габ делмән на пов ның олы 
улын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (20), өч улы һәм 
ике кы зы белән яши, 8,77 дисә тинә җи ре, 2 аты, сы е ры, 3 са ры гы бу ла.

Сол тан га ли Әхмәтвә ли улы Вә ли ев (1895) Бе рен че бө тендөнья су гы шын да 
кат на ша (409 пе хо та пол кы), 1917 ел ның фев ра лендә авы рып хәр би хезмәттән 
азат ителә. Ва тан су гы шы на киткәндә ха ты ны Фәр хе ба ну Әлмөхәммәт кы зы 
(1904), ба ла ла ры Фәү зия (1924), Рәгъфә ния (1934), Җәүдәт (1935), Хәм дия (1939) 
бу ла. Сол тан га ли бу су гыш михнәтлә рен үз ба шын нан ки черә, зур җәрәхәтләр 
алып (бер ая гы ның тездән ас кы өле шен, икен че ая гы ның бар мак ла рын югал та), 
га илә сен шат лан ды рып кай тып төшә. Аның бердән бер улы Җәүдәт Ка мыш лы-
ның Хәйдәр Бик ти ме ров кы зы Рә мия (1936–2010) белән га илә ко ра, ба ла ла ры 
Гөл синә (1960), Рә шит (1962), Флүр (1965) туа. Җәүдәт абый 1978–1980 ел лар да 
кыр чы лык бри га да сы бри га ди ры, 1969–1973 һәм 1980–1988 ел лар да фер ма мө-
ди ре бу лып эш ли. Ка тай га бе рен че К-700 трак то рын ул алып кай та, чишмәдән 
тор ба су зып, авыл ны су белән тәэ мин итүдә баш лап йө ри.

Ша га ли Вә ли ев (1905) –  Ва тан су гы шы ве те ра ны, су гыш ка киткәндә га-
илә сендә ха ты ны Шә рифә Хөррәмшә кы зы (1907), ба ла ла ры Ра зыя (1930), 
Нә җибә (1939), Вә җи нур (1936), Фәвә рис (1941) бу ла. Су гыш тан соң Нә сибә 
(1947) белән Зөб әер (1950) туа.
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Сәет га ли Вә ли ев (1909) –  Ва тан су гы шы ве те ра ны. Сәет га ли белән Гөл бикә 
Гыйззә тул ла кы зы (1913) ба ла ла ры: Шәм се га ли (1947), Ка мил (1950), Вә симә 
(1954), Әхнәф (1956), Фәвә зинә (1957).

Габд рах ман ның та гын бер ва ри сы Габ дел га ни (1824) бу ла. Габ дел га ни Габд-
рах ман улы ба ла ла ры: Мул ла га ли (1848), Мул ла ян (1853), Әхтәм җан (1856), 
Мәхтүм задә (1874), Әхмәт җан (23.06.1875–1913; ана сы Шәм се җи һан), Ахун-
җан (11.11.1877), Хөс ни җи һан (1879), Фәр хи җи һан (13.02.1889; ана сы Шәм-
се җи һан Габ дел сат тар кы зы). Габ дел га ни кы зы Хөс ни җи һан (17 яшь) икен че 
мәхәлләдә 1899 ел ның 27 но яб рендә Ис ке Ка тай ның Нур га ли Миң ле га ли улы 
Ра ма за нов (30 яшь; бе рен че ни ка хы) белән ни ках ла ша. Кыз та ра фын нан вә ли 
вә кил –  бер ту ган ага сы Әхмәт җан Габ дел га ни улы Габд рах ма нов, ки яү та ра-
фын нан вә кил «әткә се» белән бер ту ган ага сы Җо ма гол Ра ма зан улы бу ла. Шул 
ук Хөс ни җи һан (22 яшь; икен че ни ках) 1901 ел ның 10 гыйн ва рын да Кил ка быз-
ның Га би дул ла За һи дул ла улы (28 яшь; икен че ни ках) белән ка вы ша. Икен че 
кы зы Мәхтүм задә 1904 ел ның 25 сен тяб рендә Ко рыч ның Мөхәммәтшә риф 
Мөхәммәтвә ли улы на (50 яшь; икен че ни ках) ки яүгә чы га. Төп чек кы зы Фәр-
хи җи һан 1906 ел ның мар тын да Ка мыш лы та мак ның Хәсән Фәт та хет дин улы 
(ата сы Фәт та хет дин Си ра җет дин улы) белән га илә ко ра.

Мул ла ян Габ дел га ни улы Габд рах ма нов ның бер ни ка хын нан Мәгъ ри са фа 
(30.08.1893–1912; ана сы Сит дый ка са фа Фәх рет дин Шәм сет дин улы ның кы зы) 
туа. Ха ты ны Сит дый ка са фа 1895 ел ның 20 ок тяб рендә ва фат бул гач, Мул ла ян 

Ике сугыш каһарманы Солтангали Вәлиев
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(30 яшь; дүр тен че ни ках) 1897 ел ның 3 мар тын да авыл да шы Җи һан ша Габ дел-
ла тыйф улы ның кы зы Хөс ни ба ну (21 яшь; икен че ни ках) белән ни ках ла ша. 
Әле ге ни ках тан Кә шифә (02.01.1898; ата сы Мул ла ян Габ дел га ни улы Кә ри мов 
дип языл ган), Га кифә (11.08.1901) дөнь я га килә.

Мул ла га ли Габ дел га ни улы Габд рах ма нов ба ла ла ры: Нур га ли (11.03.1889; 
ана сы Хәй ри җа мал Шәрә фет дин кы зы). Мул ла га ли Габ дел га ни ев (65 яшь) 
1917 ел да ха ты ны (21), улы һәм кы зы белән яши, 12,51 дисә тинә җи ре, 2 аты, 
сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла.

Әхмәт җан Габ дел га ни улы Габд рах ма нов ба ла ла ры: Ка зый хан (06.01.1900; 
ана сы Шәм се ба ну Мөхәммәтгәрәй кы зы), Гый лем хан (05.04.1902), Хаҗ га ли 
(09.06.1906; ана сы Җи һан Мөхәммәт за риф кы зы).

Габ дел га ни Габд рах ма нов ның энелә ре Яугәрәй (1827–1852) белән Мөхәм-
мәтгәрәй (1840) иде. Мөхәммәтгәрәй Габд рах ман улы ба ла ла ры (өчен че мәхәл-
лә): Мөхәммәт га ли (12.09.1874–12.07.1912; ана сы Шәм се ни са), Әхмәт за кир 
(01.07. 1877; ана сы Шәм се ни са), Хәм ди җи һан (20.02.1880), Мөхәммәт ха җи 
(10.02.1883), Фәр хе ни са (1885–1893).

Мөхәммәт га ли Мөхәммәтгәрәй улы (23 яшь; икен че ни ках) 1901 ел ның 
27 но яб рендә авыл да шы Җи һан гир Мөхәммәтвә ли улы ның кы зы Шәм се ва-
фа (17 яшь) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Шәм се нур (01.07.1904), Шәм сенә һар 
(18.08.1908), Әгъ зам га ли (11.12.1910) туа.

Юга ры да нә сел не Дәүләт Сөеш улы як лап ка ра дык. Дәүләт нең ту га ны 
Ях шый Сөеш улы нә се лен Иман гол (1771; исем лектә Эт җый мас лар ал дын-
нан) дә вам итә. Иман гол Ях шы ев ул ла ры: Бир де гол (1796), Йөзәй (1798), 
Мөхәммәт җан (1802), Мөхәммәтә мин (1807). Бо лар ның ба ры бер сеннән генә 
нә сел дә вам итә.

Йөзәй Иман го лов ның ир ба ла ла ры: Ша һис лам (1889 ел гы мет рикәдә Шәй-
хе лис лам Сол тан го лов дип языл ган; 1829), Габ де лих сан (1836), Габ дел ка дыйр 
(1839–07.11.1915; 1859 ел гы исем леккә кермәгән), Габ дел ха ликъ (1842).

Шәй хе лис лам Йөзәй улы нә се лен Фәт хе лис лам (1859) дә вам итә. Фәт хе лис-
лам Шәй хе лис лам улы Йөз әевтән Хәер ни са (08.08.1889) ту ган. Фәт хе лис лам 
Шәй хе лис ла мов 1917 ел да улы (22 яшь) белән яши, 4,33 дисә тинә җи ре һәм 
2 аты бу ла.

Габ дел ка дыйр Йөзәй улы ба ла ла ры: Сол тангәрәй (1871), Гыйль ме ба ну 
(10.02.1878; ана сы Сә хип ба ну), Фәх рет дин (1881), Миң ле ба ну (19.07.1883; ана-
сы Хөс ни ба ну), Миң ле ба ну (1888). Габ дел ка дыйр кы зы Миң ле ба ну 1905 ел ның 
де каб рендә авыл да шы Нур лы га ян Мул ла ян улы (25 яшь) белән ни ках ла ша.

Сол тангәрәй Габ дел ка дыйр улы ба ла ла ры: Мәд хи җи һан (17.01.1910), Миң-
легәрәй (14.07.1912–1912; ана сы Фәр хи җи һан Габ делмән нан кы зы), Әбүнә-
гыйм (22.02.1914), Хөс ни җи нан (15.07.1916). Сол тангәрәй Габ дел ка дый ров ның 
эне сен (Фәх рет дин) Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны 
(33 яшь), улы, ике кы зы, ки ле не (30 яшь; Хә кимә Сол тан кы зы) һәм ана сы 
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(70) белән яши, 17,59 дисә тинә җи ре, җилгәр ге че, 3 аты, 2 сы е ры һәм баш ка 
мал ла ры бу ла. Әбүнә гыйм Сол та нов (1914) –  Ва тан су гы шы ве те ра ны.

Габ дел ха ликъ Йөзәй улы Сол танбә ков ба ла ла ры: Би би фа ти ха (20.08.1878; 
ана сы Би би фа тый ма), Фаз лыәхмәт (19.02.1889; ана сы Мәүг зи я), Фа кия 
(27.11.1897; ана сы Би би ка милә Ха җиәхмәт кы зы), Габ дел за һит (08.02.1905; 
ана сы Ка фия Арс лан кы зы), Ки фая (10.06.1913; ана сы Ка фи я).

Габ дел ха ликъ ның икен че ни ка хы Минзәлә өя зе То гаш хан авы лы ның Мос-
та фа Мо рат ба кый улы ның кы зы Би би мо та һарә (18 яшь) белән 1893 ел ның 
11 ок тяб рендә теркәлә, шул ел ны ук алар ае ры лы ша лар. Бер ел га якын ха-
тын сыз тор гач, Габ дел ха ликъ 1894 ел ның 29 но яб рендә Ис ке Ка тай ның Ха-
җиәхмәт Мөхәммәтхәнә фи улы ның кы зы Би би ка милә белән ка вы ша. 1899 
ел ның 29 ок тяб рендә Габ дел ха ликъ ха тын лык ка Шәй мо рат Шәймәр дан улы 
Нөрмә тов кы зы Би би ла тый фа ны (27 яшь; икен че ни ках) ала. Егет нең ага сы 
Габ де лих сан Йөзәй улы вә кил бу лып, нә сел там га сын са ла. Ки яү белән кыз-
ның ри за лык ша һит ла ры Габд рах ман Габ дерә хим улы белән Шәй хел гат тар 
Шәймәр дан улы бу ла.

Әхмәт нең (Эт җый мас ның) нә селдә ше –  Ис лам гол.
Ис лам гол ның ул ла ры Үмер бай (Го мер бай; 1778–1824) белән Ти мер бай 

(1784–1833) бу ла. Үмер бай Ис лам гол улы ир ба ла ла ры: Ши һа бет дин (1813–
1859), Ба һаут дин (1818), Галлә мет дин (1824). Ши һа бет диннән нә сел не Шәй-
хет дин (1834–17.04.1913), Сәй фет дин (1838–10.05.1911), Си ра җет дин (1852) 
дә вам итә.

Шәй хет дин Ши һа бет дин улы Үмер ба ев ба ла ла ры: Ма һи нур (1866), Нур ка-
мал (1876), Шәм се нур (29.10.1877; ана сы Шәм се ка мал), Габ дул ла (01.02.1880; 
ана сы Шәм се ка мал), Сәй фул ла (1882), Ма һи ка мал (Май ка мал; 21.11.1883), 
Нур лы га ян (30.10.1889), Гай ни ка мал (1892), Би би ка мал (09.04.1898; ана сы 
Шәм се ка мал Шәрә фет дин кы зы). Шәй хет дин кы зы Ма һи нур (17 яшь) 1883 
ел ның 1 гыйн ва рын да Тук та гол ның Мөхәммәтшә фикъ Мөхәммәт са дыйк улы 
(26 яшь) белән ка вы ша. Икен че кы зы Нур ка мал (18 яшь) 1895 ел ның 16 но-
яб рендә авыл да шы Мөхәммәт та лип Мөхәммәтшә фикъ улы (22 яшь; Кү чем 
нә се леннән) белән ни ках ла ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Габ дул ла Шәй-
хет дин улы белән Сәй фет дин Ши һа бет дин улы бу ла. Өчен че кы зы Май ка мал 
(18 яшь) 1906 ел ның 6 гыйн ва рын да Ис ке Ка тай ның Шәйәгъ зам Сәх ра тул ла 
улы (22 яшь) белән ка вы ша. Шәй хет дин нең төп чек кы зы Гай ни ка мал (17 яшь) 
1909 ел ның фев ра лендә Тук та гол ның Мөхәммәт за кир Га таул ла улы (39 яшь; 
икен че ни ках) белән га илә ко ра.

Сәй фул ла Шәй хет дин улы ның Мәэлүфә Ха җиәхмәт кы зы белән ни ка хын-
нан Мәхдүмә (19.04.1916) туа. Сәй фул ла Шәй хет ди нов (1883) Ва тан су гы шы 
ал дын нан ха ты ны Шәм си камәр (1875), улы Ну рул ла (1925) белән яши. Ну рул-
ла 1945 ел да фронт та хәбәр сез юга ла (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да 
теркәлмәгән).
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Нур лы га ян Шәй хет дин улы Нә гыймә Хә би бул ла кы зы белән ни ках ла ша, 
ба ла ла ры На җия (22.07.1925) туа. Нур лы га ян Шәй хет ди нов (1889) Ва тан су гы-
шы ал дын нан ха ты ны Нә гыймә (1898), ба ла ла ры Кәш бел га ян (1922), На җия 
(1928), Кән дел (1930), Сә гыйть (1933) һәм Вә рис (1940) белән яши.

Габ дул ла Шәй хет дин улы 1906 ел ның 10 фев ра лендә авыл да шы Фәр рах-
ша Әхмә ди улы ның кы зы Фәр хи җи һан (17 яшь) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры 
Бә һия (25.05.1907–1916), Сә вия (01.01.1909), Шәр хе мул ла (28.10.1910), Шәй-
хелмәр дан (03.01.1914–1914) туа. Ва тан су гы шы ал дын нан Габ дул ла Шәй хет-
ди нов (1880) ха ты ны Фәр хи (1880), ба ла ла ры Шәр хе мул ла (Шәр хем; 1910), 
Хәт мул ла (Хат ми; 1922), Нә җибә (1924), Бә һия (1929) белән яши. Шәр хе мул ла 
белән Хәт мул ла ны ар ми ягә ча кы ра лар, яз мыш ла ры бил ге сез.

Сәй фет дин Ши һа бет дин улы ба ла ла ры: Гыйль мет дин (1867), Әһ лет дин 
(1871), Хөб бе ни са (20.12.1877), Сәй фул ла (20.09.1880; ана сы Фә хер ни са).

Гыйль мет дин Сәй фет дин улы (25 яшь) 1893 ел ның 7 гыйн ва рын да Ис-
ке Ка тай ның Ни за мет дин Габ дел га зиз улы ның кы зы Хә тирә (18 яшь) белән 
ни ках ла ша, ба ла ла ры Мә динә (11.06.1895), Гыйн дул ла (14.07.1897), Хә тимә 
(19.02.1901–1904), Са имә (16.07.1904), Би би са ния (09.12.1906) туа. Гыйль мет-
дин Сәй фет ди нов 1917 ел да ха ты ны (30 яшь), улы һәм өч кы зы белән яши, 
3,00 дисә тинә җи ре, 2 кәҗә се бу ла.

Әһ лет дин Сәй фет дин улы Ши һа бет ди нов ба ла ла ры: Шәм се җи һан 
(20.04.1897; ана сы Мәд хи җи һан Сә ри гаскәр кы зы), Сәр ви җи һан (28.03.1900–
1905), Ак ма лет дин (06.05.1903–1905), Әгъләм җи һан (02.02.1906), Гыйль ми җи-
һан (1907–1909), Әгъләм (25.01.1909), Әхи я рет дин (14.12.1911), Җәм гыйт дин 
(30.05.1914), Хәй рул ла (01.01.1917). Әһ лет дин кы зы Шәм се җи һан 1914 ел да Ко-
рыч ның Шәйәгъ зам Сә ла хет дин улы (23 яшь; ата сы Сә ла хет дин Тә хаут дин 
улы) белән ка вы ша. Әһ лет дин Сәй фет ди нов 1917 ел да ха ты ны (40 яшь), дүрт 
улы, кы зы (20) һәм ана сы (65) белән яши, 4,41 дисә тинә җи ре, аты, кәҗә се 
бу ла. Си ра җет дин Ши һа бет дин улы ба ла ла ры: Ра җет дин (20.08.1874), Каш ша-
фет дин (30.01.1877; ана сы Шәм се […]).

Үмер бай ның икен че улы Ба һаут дин (1818–20.03.1902; мул ла дип күрсә телә, 
бе рен че мә чет нең мет рикә сендә ата сы ның исе ме Го мер бай дип языл ган) иде. 
Ба һаут дин Үмер бай улы ба ла ла ры: Баһ ман (1850), Бор һа нет дин, Аф за лет дин, 
Май җи һан, Би бимәр губә (1878–1895). Ба һаут дин кы зы Май җи һан (бер чы-
га нак та исе ме Миң ле җи һан) 1876 ел ның 25 но яб рендә авыл да шы Га я зет дин 
Шәй хет дин улы Нөрмә тов белән ни ках ла ша, ире мәрхүм бул гач, 1905 ел да 
Ба зы Ку ян ның Ну рис лам Ис лам гол улы на (40 яшь; икен че ни ках) тор мыш ка 
чы га.

Баһ ман ша мул ла Ба һаут дин улы Үмер ба ев ба ла ла ры: Фә си хе ла саф (1877), 
Гый лем хан (1882), Шәм се җи һан (1887), Хәм ди җи һан (25.12.1890; ана сы Би-
би ла тый фа Җа ма лет дин кы зы), Мәгъ шук җи һан (25.03.1892; ана сы Ма һи нур 
Кил ка быз ның Габ дел хан нан кы зы), Әхмәт хан (02.01.1893; ана сы Ла тый фа 
Мөхәммәтшә риф кы зы), Би бимәр губә (1897), Әхмәт хан (05.07.1900; ана сы 
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Ла тый фа Җа ма лет дин кы зы). Баһ ман ша кы зы Шәм се җи һан 1904 ел да Ис-
ке Ка тай ның Миф та хет дин Җәлә лет дин улы (икен че ни ках) белән ни ках ла-
ша. Икен че кы зы Би бимәр губә (20 яшь) 1917 ел ның 22 но яб рендә Ку ян ның 
Мөхәммәт ша кир Мөхәммәт ла тыйф улы (22 яшь) белән ка вы ша. Кыз ның 
ри за лык ша һит ла ры Ахун җан Мөхәммәт җан улы белән Мөхәммәт ха физ 
Мөхәммәтә мин улы бу ла. Ки яү нең вә ки ле –  Миң ле бай Мөхәммәт ла тыйф 
улы, ри за лык ша һит ла ры Шәй хет дин белән Сәфәр га ли Мөхәммәт га ли ул ла ры 
бу ла. Баһ ман Ба һаут ди нов ның улын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 
1917 ел да ха ты ны (65 яшь) һәм кы зы белән яши, 1,80 дисә тинә җи ре, аты бу ла.

Фә си хе ла саф Баһ ман ша улы ба ла ла ры: Миң ле ка зый хан (12.12.1907; ана сы 
Би бибәд ри га ба ну Миң ле яр кы зы), Әминә (02.11.1911). Фәс хе нис лам Баһ ма-
нов (чы га нак та шу лай языл ган) 1917 ел да ха ты ны (30 яшь), улы һәм ана сы (78) 
белән яши, 9,37 дисә тинә җи ре, аты һәм баш ка мал ла ры бу ла.

Гый лем хан Баһ ман улы (30 яшь) 1912 ел ның 3 но яб рендә авыл да шы Мин-
һа җет дин Хи са мет дин улы ның кы зы Би би җи һан (18 яшь) белән ни ках ла ша. 
1917 ел да ял гыз яши, җи ре һәм мал-ту а ры бул мый.

Бе рен че мәхәлләдә Бор һа нет дин Ба һаут дин улы Үмер ба ев га илә сендә Лот-
фи җи һан (17.02.1899) туа. Аф за лет дин мул ла Ба һаут дин улын нан Әгълә мет дин 
(03.05.1901; ана сы Мәр фу га Мөхәммәтшә фикъ кы зы) бил ге ле.

Үмер бай ның өчен че улы Галлә мет дин (1824) иде. Галлә мет дин Үмер бай 
улы ба ла ла ры: Бәд рет дин (1841–17.07.1911), Миф та хет дин (1848–26.04.1908), 
Шәрә фет дин (1856–05.06.1917).

Бәд рет дин Галлә мет дин улы ба ла ла ры: Аф за лет дин (01.01.1883; ана сы Фәр-
хи җа мал), Га зет дин (25.09.1889). Аф за лет дин Бәд рет ди нов 1917 ел да эне се 
белән яши, 1,03 дисә тинә җи ре бу ла.

Миф та хет дин Галлә мет дин улы Үмер ба ев 1875 ел ның 1 гыйн ва рын да Ис ке 
Ка тай ның Фәр хи җа мал Гый ла җет дин кы зы (17 яшь) белән ни ках ла ша, ба ла ла-
ры Шәм се зи ядә (1877), Фәр хи зи ядә (11.11.1878), Шәм се җи һан (15.12.1889–1894) 
туа. Миф та хет дин кы зы Шәм се зи ядә не (17 яшь) 1895 ел ның 20 фев ра лендә 
Ты пый ның Мөхәммәт за кир Рәм кол улы Бу ран го лов ка ки яүгә бирә. Кыз ның 
ри за лык ша һит ла ры Бәд рет дин белән Шәрә фет дин Галлә мет дин ул ла ры бу ла.

Шәрә фет дин Галлә мет дин улы Үмер ба ев ба ла ла ры: Фәт хет дин (1892–1894), 
Каш ша фет дин (27.07.1894–1895; ана сы типтәр Мәхмүдә Габ дел га зиз Габ дел-
га лим улы ның кы зы), Би бимәм ду ха (16.05.1901; ана сы Хә биб зи фа Сәй фет-
дин кы зы), Шәм сет дин (17.11.1904–1904; ана сы Шәм се зи фа Габ дул ла кы зы), 
Әгъ за мет дин (29.08.1906; ана сы Хә биб зи фа Сәй фет дин кы зы), Әгълә мет-
дин (05.01.1910–1916; ана сы Миң лерәйфә Габд рах ман кы зы), Гыйль ме нур 
(15.06.1913–1914; ана сы Хәс би зи фа Сәй фет дин кы зы), Мәү ли ха (05.06.1917; 
ана сы Хә биб зи фа Сәй фул ла кы зы).
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Х бү лек.
Аза мат нә се ле

«Үткәннә рен бел Ка тай ның» ки та бын да 1753 ел гы до ку мент ка та я нып Аза-
мат Дәүә ти ев ха кын да әйткән идем. Ки тап чык кач авыл да шым Са ла ват Ха-
җиәкрәм улы Гос ма нов бу фа ми ли ягә игъ ти бар иткә нен, Яңа Ка тай ягын да 
Дәүә ти яла ны бар лы гын әй теп ми не шат лан дыр ган иде. Авыл да шым ның ки-
та бым ны игъ ти бар лы укуы үзе бер ку а ныч бул са, өч га сыр элек яшәгән Дәүә-
ти нең исе ме ялан ата ма сын да бү генгәчә сак ла нуы ан нан да зур рак шат лык-
сөе неч иде. Та ри хы быз до ку мент лар да һәм ки тап лар да гы на тү гел, әнә шу лай 
ата ма лар да сак ла на, яңа төс мерләр ала икән.

Менә шул ке ше нә сел нең киң тар мак ла ну ы на, ха лык те лендә Аза мат нә се-
ле дип ата лу га сәбәп че бу ла. Әм ма нә сел не ба ры аңа гы на бәйләп ка рау дө рес 
бул мас, чөн ки Аза мат ның үзеннән генә тү гел, ә нә селдә ше мул ла Мерәс Га би-
тов тан да (ул үзе һәм аның улы Мор та за Мерә сов шул ук 1753 ел гы до ку мент та 
теркәлгән) киткән тар мак бар. До ку мент та Аза мат Дәүә ти ев белән Мор та за 
Мерә сов бер үк нә сел там га сын сал ган нар, шу ңа күрә алар ны нә селдәшләр 
дип әйтә без. 1816 ел гы исем лектә баш та Мор та за Мерә сов, ан нан соң Аза мат 
Дәүә ти ев ва рис ла ры теркәл үен дә искә алыйк. Бар лы гы 12 га иләдән (ку шым-
та да гы исем лектә №№ 26–37 сан нар ас тын да би релә) тор ган бу нә сел шул 
чор да ук иш ле бу луы белән ае ры лып то ра.

1753 елгы документ фрагментында Азамат Дәүәти улы тамгасы

Аза мат тан киткән тар мак лар күп сан лы һәм ае ру ча иш ле бул ган лык тан, ха-
лык та нә сел не аның исе ме белән ата ган лык тан, сү зе без не ан нан баш лый быз. 
Кыл чым белән ту ган нан ту ган бул ган, дип сөйләгән иде карт лар ның бер се 
аның ту рын да, әм ма нә сел там га ла рын да бер нин ди ох шаш лык юк, димәк, бу 
сүз дө рес тү гел.

Аза мат карт ның биш улы бу ла: Зөб әер (1756–1831), Бәх ти яр (1761), Әү ди яр 
(1774–1831), Габ делкә рим (1777), Мә ди яр. Мә ди яр нең Аза мат ның улы бу луы 
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ту рын да мет рикә мәгълү ма тын нан чы гып әйтә без, ан да онык ла ры ның нә сел 
фа ми ли я се Аза ма тов дип языл ган.

Зөб әер Аза ма тов ның Гоз әер (1783–1830) һәм Гобәй дул ла (1796) исем ле ул-
ла ры бу ла, ике се дә нә сел кал ды ра.

Гоз әер Зөб әер улы ир ба ла ла ры: Га би дул ла (1799), Рәхмә тул ла (1815) һәм 
Ша һи дул ла (1827). Га би дул ла Гоз әер улы ир ба ла ла ры (икен че мәхәллә): Шәй-
хул ла (1833–13.06.1899) һәм Төхфә тул ла (1847–28.12.1908).

Шәй хул ла Га би дул ла улы ба ла ла ры: Хөс нул ла (1862), Кә ли мул ла (1863), 
Шәрә фул ла (1869). Бо лар ның өче сеннән дә нә сел дә вам итә.

Хөс нул ла Шәй хул ла улы Га би дул лин (Гоз әе ров) ба ла ла ры: Хәер за ман 
(1892–1893), Би бимәрь ям (07.01.1895; ана сы Шәм се нур Ка ма лет дин кы зы), 
Шәй хе нур (01.08.1897; ана сы Гыйз зе ка мал Ка ма лет дин кы зы). Хөс нул ла Шәй-
хул лин ның олы улын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты-
ны, ике улы һәм ике кы зы белән го мер итә, 43,70 дисә тинә җи ре, җилгәр ге че, 
6 аты, 2 сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла, хезмәт че ял лый.

Кә ли мул ла Шәй хул ла улы Гоз әе ров 
ба ла ла ры: На сый бул ла (1891), Шәр хе-
мул ла (06.03.1893; ана сы Би би гайшә 
Әхмәт ша Сәй фелмө ле ков кы зы), Би-
бимө нирә (18.09.1895), Би бимәсрүрә 
(05.09.1898), Шәм гыя (14.02.1902), 
Ну рул ла (02.01.1905–1905), Би бисә-
вия (28.07.1906), Са ния (01.01.1909). 
Кә ли мул ла Шәй хул лин ның ике улын 
Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 
1917 ел да ха ты ны, өч кы зы белән яши, 
30,51 дисә тинә җи ре, 6 аты, 2 сы е ры, 
10 са ры гы, 2 кәҗә се бу ла. Кә ли мул ла 
Шәй хул лин озын го мер ле бу ла, хәт та 
Ва тан су гы шы ал ды ел ла ры кенәгә-
сендә дә теркәлгән.

На сый бул ла Кә ли мул лин Ва тан 
су гы шы ал дын нан ха ты ны Әбә дия 
(1893), улы Ка мил (1920; Ва тан су гы шы ве те ра ны) белән яши, су гыш тан кайт-
кач 1953 ел га чак лы кол хоз ның бак ча чы лык тар ма гы на җитәк че лек итә.

Шәр хе мул ла Кә ли мул лин авыл да шы Габ делҗә мил Мөхәммәт җан улы Кү-
че мов кы зы Ни һая (Ни га я) (1890) белән га илә ко ра, Ва тан су гы шы ал дын нан 
ба ла ла ры Рау за (1920), Рәмнә (1922), Хә мит (1925), Са ния (1927) белән яши. 
Ата лы-ул лы Кә ли мул лин нар –  Ва тан су гы шы ве те ран на ры. Шәр хе мул ла кыз-
ла ры үз яр ла рын авыл да та ба лар: Рау за –  Шәй хе за ман Шәяхмә тов ка, Рәмнә –  
Әс ла хет дин Шәрә фет ди нов ка, Са ния Мәрхә мет дин Гый ла җевкә ки яүгә чы га. 
Хә мит белән Вә силә ба ла ла ры: Флүзә, Әнис, Ну рия, Тәк милә, Ле ни за.

Бакчачы Насыйбулла Кәлимуллин
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Шәрә фул ла Шәй хул ла улы Га би дул-
лин (Гоз әе ров) ба ла ла ры: Бәд ри җи һан 
(21.07.1897), Сәр ви җи һан (09.08.1899), 
Миң лехә дичә (02.01.1901–1904), Лот-
фул ла (30.06.1903–1904; ана сы Шәм-
се зи ядә Зәй нул ла кы зы), Гый ни я тул-
ла (17.03.1905), Әбелкә рам (01.11.1907), 
Лотф рах ман (25.08.1909–1910), Хәер-
за ман (20.05.1911–1913), Мөсәвәрә 
(03.10.1913; ана сы Фәр хи зи ядә Зәй-
нул ла кы зы). Шәрә фул ла Шәй хул лин 
1917 ел да ха ты ны (35 яшь), улы һәм 
кы зы белән яши, 19,99 дисә тинә җи ре, 
җилгәр ге че, 7 аты, 2 сы е ры һәм баш ка 
мал ла ры бу ла, хезмәт че ял лый.

Төхфә тул ла Га би дул ла улы Гозә е-
ров ба ла ла ры (икен че мәхәллә): Би-
би җи һан (1876–1898), Миң ле хан 
(27.03.1877), Миң ле җи һан (1881), Габ-
дул ла (1882), Мәд хи җи һан (07.03.1883; 
ана сы Мәф ту ха), Хәл фи җи һан (1888), 
Әхмә дул ла (06.08.1889), Мәм ду ха 

(1893), Мәү ли ха (01.02.1895), игезәкләр Хәсән белән Хөс әен (13.09.1898; ана-
сы Мәф ту ха мул ла Бәд рет дин кы зы), Хәсән (04.01.1900; ана сы Мәф ту ха Бәд-
рет дин Габ делмән нан улы ның кы зы). Төхфә тул ла кы зы Миң ле җи һан (18 яшь) 
1899 ел ның 27 но яб рендә Ис ке Ка тай ның Аф за лет дин Әдһәм улы Мө хет ди нов 
(25 яшь) белән га илә ко ра. Икен че кы зы Хәл фи җи һан (18 яшь) 1907 ел ның 
30 но яб рендә авыл да шы Мир за га ли Габ дел га лим улы (22 яшь) белән ни ках-
ла ша. Өчен че кы зы Мәм ду ха (17 яшь) 1910 ел ның 2 ап ре лендә Кил ка быз ның 
Мөхәммәт на зиф Мөхәммәт ла тыйф улы (25 яшь; ата сы Мөхәммәт ла тыйф 
Ти мер га зи улы) белән ка вы ша. Төп чек кы зы Мәү ли ха (18 яшь) 1915 ел ның 
6 фев ра лендә Кил ка быз ның Ис лам га ли Нурмөхәммәт улы (23 яшь; ата сы Нур-
мөхәммәт Хә би бул ла улы) белән га илә ко ра.

Габ дул ла Төхфә тул ла улы (22 яшь) 1905 ел ның 16 де каб рендә авыл да шы 
Габ дел ка юм Габ дел га ни улы ның кы зы Са ни ямәрь ям (17 яшь) белән ни ках ла-
ша, икен че мәхәлләдә ба ла ла ры Ор кыя (02.03.1908), Әбә дия (13.07.1910–1910), 
Сәу дия (мет рикәдә Сә ви я; 05.05.1912), Хәсән (27.12.1914) дөнь я га килә. Ва-
тан су гы шы ал дын нан Габ дул ла Төхвә тов (1879) ха ты ны Мәрь ям (1878), кыз-
ла ры Ор кыя (1908), Сәу дия (1912), Нур зи ян (1915; мет рикәдә теркәлмәгән), 
Рәгъбә рия (1925), ул ла ры Хәсән (1915), Габ делхәй (1928) белән яши. Хәсән 
Габ дул лин –  Ва тан су гыш ве те ра ны (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да 
теркәлмәгән), бер ку лы га рип бу лып кай та, шу ңа «чу лак Хәсән» дип әйтәләр 

Сугышчы Хәмит Кәлимуллин
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Хәсәннәр та гын бул ган га. Хәсән кыз ла ры: Фәнә (1940; бе рен че ха тын ы ннан 
ту ган, Тук та гол да яши), Әл фия, Әл финә, Гөл финә. «Хәсән не, Ор кыя әби не, 
Сәу дия җин ги не бик ях шы хә тер лим. Ор кыя әби берүзе иде, алар бер иха та да 
тор ды лар, йор ты бик бәләкәй иде», дип язып җибәр де Уфа да яшәү че авыл-
да шым Ру зилә Мөхәммәтнә гыйм кы зы Гос ма но ва, нә сел нең бу тар ма гы на 
ачык лык кертә тө шеп.

Гоз әер нең икен че улы Рәхмә тул ла (1815) иде. Ан нан нә сел не Гыйззә тул ла 
(1845–23.01.1906) һәм Ярул ла (1847–1908) дә вам итә.

Гыйззә тул ла Рәхмә тул ла улы Гоз әе ров ба ла ла ры: Шәм се җи һан (1866–1915), 
Әсә дул ла (1870), Шә рифә (01.01.1877; ана сы Мәм ду ха), Зиннә тул ла (1879), Би-
бишә рифә (1884), Фәр хи зи ядә (1886), Шәм се зи ядә (20.11.1889), Сөнә га тул ла 
(19.08.1893; ана сы Би би фа кия мул ла Габ делҗә мил Мөхәммәт җан улы Кү че мов 
кы зы), Әһ лия (1895–1898), Шәм сия (15.04.1899), Гый ни я тул ла (09.05.1901; 
ана сы Би би фа ти ха имам Габ делҗә мил Мөхәммәт җан улы ның кы зы), Нигъмә-
тул ла (16.12.1903–1904; ана сы Би би фа ти ха). Гыйззә тул ла кы зы Би бишә рифә 
(18  яшь) 1902 ел ның 5 но яб рендә Ба ек ның Фәт хет дин Габ дерә фикъ улы 
(48 яшь; икен че ни ках) белән ни ках ла ша. Икен че кы зы Фәр хи зи ядә (20 яшь) 
1906 ел ның мар тын да Тук та гол ның Әгъләм Әхмәтвә ли улы (28 яшь; икен че ни-
ках) белән ка вы ша. Кыз ның вә ли вә ки ле –  ата сы белән бер ту ган ага сы Ярул ла 
Рәхмә тул ла улы, ри за лык ша һит ла ры Әсә дул ла белән Зиннә тул ла Гыйззә тул ла 
ул ла ры бу ла.

Гыйззә тул ла Рәхмә тул ла улы ның икен че ни ка хы 1890 ел ның 20 мар тын да 
авыл да шы имам Габ делҗә мил Мөхәммәт җан улы Кү че мов кы зы Би би фа ти ха 
(18 яшь) белән бу ла. Шу ңа күрә 1890 ел дан соң гы ту ган ба ла ла ры ба ры сы да 
бу ха тын нан, ни сәбәп ле дер, бер оч рак та (1893 ел да) аның исе ме Би би фа кия 
дип языл ган.

Әсә дул ла Гыйззә тул ла улы Гоз әе ров 1894 ел ның 20 фев ра лендә нә селдә ше 
Шәяхмәт Дәүләт ша улы ның кы зы Зәйнәп (17 яшь) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры 
Би бимәрь ям (27.12.1894), Хөрмә тул ла (05.09.1903), Шәр хе габ дул ла (21.02.1906), 
Гыйль ме нур (19.09.1911) туа. Әсә дул ла кы зы Би бимәрь ям 1914 ел да Ко рыч ның 
Җәгъфәр Са дыйк улы (24 яшь) белән ни ках ла ша.

Зиннә тул ла Гыйззә тул ла улы ба ла ла ры: Шәм се зи ядә (28.03.1909), Әһ лия 
(22.03.1911; ана сы Шәм се камәр Му са кы зы), Миң ленә фисә (29.01.1914–1917; 
ана сы Шәм се та ли га Му са кы зы). Зиннә тул ла Гыйззә тул лин 1917 ел да ха ты-
ны (34 яшь) һәм кы зы белән яши, 10,73 дисә тинә җи ре, өчешәр аты, сы е ры, 
9 са ры гы бу ла.

Сөнә га тул ла Гыйззә тул ла улы Бе рен че бө тендөнья су гы шын да кат на ша, 
аның Би би нур Габ дел да ян кы зы белән ни ка хын нан улы Ну рул ла (12.07.1925) 
туа. Сөнә гать Гыйздә тов (до ку мент та шу лай языл ган; 1893) Ва тан су гы шы 
ал дын нан ха ты ны Би би нур (1888), ул ла ры Гыйль мул ла (1922), Ну рул ла (1925–
2007; Ва тан су гы шы ве те ра ны), кыз ла ры Нур зидә (1929), Фә ния (1930), Әнисә 
(1937) белән яши. Гыйль мул ла Сөнә га тул лин су гыш ка чак лы Ко рыч ур та 
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мәктә бенә (9 класс), эне се Ну рул ла Ис ке Ма ты ту лы бул ма ган ур та мәктәпкә 
(7 класс) ба рып укый. Гыйль мул ла белән Ну рул ла Сөнә га тул лин нар –  Ва тан 
су гы шы ве те ран на ры. Алар ның ата сы Сөнә га тул ла су гыш ва кы тын да шу лай 
ук хәр би хезмәткә ча кы рыл ган бу ла, яз мы шы бил ге сез (исе ме Ка тай ның ме-
мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән).

Гый ни я тул ла Гыйззә тул ла улы (1901-но ябрь, 1941; исе ме Ка тай ның ме мо-
ри аль сте ла сын да теркәлмәгән) га илә сендә Ва тан су гы шы на чак лы ха ты ны 
Рә химә (1896), ба ла ла ры Нигъмә тул ла (1929), Рә динә (1932) бу ла, Гыйздә тов 
фа ми ли я се белән теркәлгәннәр.

Рәхмә тул ла ның икен че улы Ярул ла да зур нә сел кал ды ра. Ярул ла Рәхмә-
тул ла улы Гоз әе ров ба ла ла ры: Мөхәммәт ха рис (1870), Мөхәммәт за риф (1872), 
Әхмәт җан (1875–1877), Миң лемөхәммәт ха физ (18.01.1877), Би би гайшә 
(06.02.1880; ана сы Фа тый ма), Би би са фа (1881), Бә дер та ли га (1888), Би би ка-
милә (23.12.1889), Га рифә (1892), Мөхәммәтмәк ки (27.01.1894; ана сы Өм мегөл-
сем Хөс нет дин мул ла Әү ди яр улы Аза ма тов кы зы), Мөхәммәт га зи (1896–1898), 
Әхмә дел га зи (26.02.1899), Мөхәммәтнә гыйм (29.04.1900; ана сы Өм мегөл сем 
Хөс нет дин кы зы), Шәм се та ли га (28.09.1901; ана сы Май со рур Мөхәммәтшә-
риф кы зы), Әбүнә гыйм (09.03.1903), Әхмәтнә гыйм (10.01.1906), Са лих җан 
(09.09.1908–1909, кы за мык тан ва фат; ана сы Өм мегөл сем Хөс нет дин кы зы) 
һәм баш ка лар. Ярул ла кы зы Би би са фа 1898 ел ның 4 де каб рендә Кил ка быз-
ның Ахун җан Мөхәммәт җан улы (25 яшь) белән ни ках ла ша. Икен че кы зы 
Бә дер та ли га 1905 ел ның гыйн ва рын да Сеңрән нең Шәех сол тан Әхмәтгәрәй 
улы (21 яшь; ата сы Әхмәтгәрәй Шәй хел гат тар улы) белән ка вы ша. Өчен че 
кы зы Га рифә 1909 ел ның 16 фев ра лендә Сеңрән нең Әлмөхәммәт Әбүбә кер 
улы (25 яшь; ата сы Әбүбә кер Шәм сет дин улы) белән га илә ко ра.

Мөхәммәт ха рис Ярул ла улы Гоз әе ров (20 яшь) 1893 ел ның 12 гыйн ва рын да 
нә селдә ше Дәүләт гир Габ делф әез улы ның кы зы Би би фа кия (18 яшь) белән 
ни ках ла ша, ба ла ла ры Мөнәвәрә (01.01.1894), Мөкәррәмә (08.11.1901) туа. 
Мөхәммәт ха рис кы зы Би бимөнәвәрә не (17 яшь) 1910 ел ның 10 гыйн ва рын-
да Мөхәммәт га риф мөә зин Мөхәммәт за риф улы (24 яшь; ата сы Мөхәммәт-
за риф Мөхәммәт җан улы) белән ка выш ты ра. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры 
Мөхәммәт за риф белән Мөхәммәт ха физ Ярул ла ул ла ры бу ла. Мөхәммәт ха-
рис Ярул лин Яңа Ка тай да иң бай ке шеләр нең бер се са на ла, 1917 ел да аның 
55,05 дисә тинә җи ре, җилгәр ге че, 12 аты, 2 сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла, 
ике хезмәт че ял лый. Бу чор да ха ты ны (48 яшь), улы һәм кы зы белән яши.

Мөхәммәт за риф Ярул ла улы Аза ма тов ба ла ла ры: Би бихә нифә (20.04.1901), 
Са бит (24.01.1903; ана сы Би бимәф ту ха Габ делхә бир кы зы), Мөхәммәт га риф 
(13.02.1905), Мөхәммәтхә ниф (17.12.1906), Мөхәммәтмә лих (01.02.1909), Әхнәф 
(23.03.1911–1914), Әхнәф (22.09.1914). Мөхәммәт за риф Ярул лин 1917 ел да ха-
ты ны (40 яшь), өч улы һәм 2 кы зы белән яши. Ул да абый сы Мөхәммәт ха рис 
ке бек, бай тор мыш та яши: 38,50 дисә тинә җи ре, сук тыр гы чы, җилгәр ге че, 
7 аты, 3 сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла, сәүдә итә. Со вет ха ки ми я те ур наш кач 
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бу бай лык лар ки ми, кол хоз бар лык ка килгәч бө тенләй бетә, За риф ча ра сыз-
лык тан күбрәк ка лай эше ос та сы бу ла рак көн күрә баш лый. Ва тан су гы шы 
ал ды ел ла рын да ха ты ны Мәф ту ха (1875) һәм оны гы Мәс гут (1930; ата сы Мә-
лих) белән яши. За риф ның олы улы Са бит Ярул лин (1903) –  Ва тан су гы шы 
ве те ра ны, ке че се Әхнәф Ярул лин (1914) су гыш та хәбәр сез югал ган (исемнә ре 
Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сы на языл ма ган).

«За пас та гы сол дат» Мөхәммәт ха физ Ярул ла улы ба ла ла ры: Мөхәммәтхә-
ниф (22.07.1905–1905), Әхнәф (02.09.1906–1909, кы за мык тан ва фат), Әл-
таф (18.02.1910–1910; ана сы Ха физә Мөхәммәтхә лим кы зы), Әхмәтшә риф 
(20.09.1911), Мөхәммәт га риф (03.09.1914–1914; ана сы Ха физә Габ делхә ким 
кы зы), Әл таф (1922). Мөхәммәт ха физ ның ба ла ла ры со вет чо ры исем леклә-
рендә Ха фи зов һәм Ярул лин фа ми ли ялә рендә теркәлгән.

Әхмәтшә риф Ярул лин ны (бер до ку мент та фа ми ли я се Ха фи зов; 1911) су-
гыш ка 1942 ел ның 7 фев ра лендә оза та лар, 1943 ел ның де каб рендә хәбәр сез 
юга ла, ха ты ны Га рифә (1910), ба ла ла ры Мөзә вир (1932), Фәнә ви (1939), Явирә 
(1942) ка ла. Әхмәтшә риф нең һәм 1943 ел ның но яб рендә су гыш та хәбәр сез 
югал ган Әл таф Ярул лин ның исемнә ре Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сы на өстәп 
язы лыр га ти еш.

Әбүнә гыйм Ярул лин (1903) 1925 ел ның 18 ап ре лендә нә селдә ше Ка зый хан 
Бәд рет дин улы Аза ма тов кы зы Мәд хи җи һан (25 яшь; икен че ни ках) белән 
ни ках ла ша. 1942 ел ның 6 гыйн ва рын да су гыш ка ала лар, 1943 ел ның 15 гыйн-
ва рын да Рос тов өлкә сендә һә лак бу ла, ха ты ны Мәд хи җи һан (1902), ул ла ры 
Мәк ки (1928), Мөҗә һит (1932), Әбүзәр (1934), Марс (1938), кыз ла ры Ма һи зурә 
(1930), Тәр җимә (1931), Гөлҗәннәт (1940), Рюзә (1942) ка ла. Мәк ки нең го ме ре 
Неф те камск шәһә рендә үтә. Мөҗә һит Ис ке Ка тай ның Яхья Хә би бул лин кы-
зы Су фия белән га илә ко ра, ба ла ла ры Зилә, Зи ра, Ил дар туа. Ма һи зурә Ис ке 
Ка тай ның Ясир Ша га ли улы Шәвә ли ев белән ни ках ла ша.

Әхмәтнә гыйм Ярул лин (Әхмәй; 1906) су гыш ка 1941 ел ның 14 ию лендә китә, 
ха ты ны Сә хия (1908), кыз ла ры Зөбәйдә (1932), Сә гадәт (1935), ул ла ры Зөфәр 
(1937), Өлфәт (1940) яны на дош ман ны җи ңеп кай та. Сә гадәт Ис ке Ка тай ның 
Шай ман Каз хи нур улы Хәсә нов ка ки яүгә чы га.

Зөб әер Аза ма тов ның икен че улы Гобәй дул ла дан Нигъмә тул ла (1822) белән 
Ра вил (1829–25.06.1878) ту ган. Нигъмә тул ла ба ла ла ры: Га ти я тул ла (1845–
08.08.1909; То ба ев фа ми ли я се белән теркәлгән), Әхтәм җан (1855), Мул ла ян 
(1859), Сөләй ман, Шәм се руй (1864). Нигъмә тул ла кы зы Шәм се руй 1894 ел-
ның 24 ок тяб рендә нә селдә ше Әхмәт ша Әхмә ди улы Аза ма тов (40 яшь; икен че 
ни ках) белән ка вы ша.

Га ти я тул ла Нигъмә тул ла улы ның бе рен че ха ты ны Бә дер ни са Мо рат ба кый 
кы зы бу ла, алар 1876 ел ның кө зендә ае ры лы ша лар. Га ти я тул ла ба ла ла ры (бе-
рен че мәхәллә): Шәр хе мул ла (1889), Ма һирә (1895). Га ти я тул ла кы зы Ма һирә 
1912 ел ның де каб рендә Җөн ле (Юн ле; хә зер ге ва кыт та бу авыл Илеш ра йо-
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ны на керә) авы лы ның Ка зыймөхәммәт Шәймөхәммәт улы (22 яшь) белән 
ни ках ла ша.

Шәр хе мул ла Га ти я тул ла улы (23 яшь) 1912 ел ның 23 мар тын да нә селдә ше 
Җи һан гир Габ дел га ни улы ның кы зы Би биәс ма (19 яшь; икен че ни ках) белән 
ни ках ла ша, әм ма бер ничә ай гы на бергә бу ла лар. Шәр хе мул ла ба ла ла ры: Дөһө-
дия (20.04.1915; ана сы Кә шифә Габ дел ка юм кы зы), Хәт мул ла (1923), Га фур 
(1925), Сәрмә дия (1931), Фәвә рис (1936). Авыл даш ла ры ара сын да Шәр хе мул ла 
бал та ос та сы бу ла рак бил ге ле бу ла.

Га фур Шәр хе мул лин –  Со вет лар Со ю зы Ге рое исе менә тәкъ дим ителгән 
яу гир, аның ба тыр лы гы «Үткәннә рен бел Ка тай ның» ки та бын да ту лы як тыр-
тыл ды. Ка тай ның 1940–1943 ел гы ху җа лык лар кенәгә сендә Га фур ның су гыш ка 
чак лы Ис ке Ко рыч мәктә бендә си ге зен че класс ка чак лы укуы ха кын да әй телә, 
димәк, бе лемгә ом ты лы шы зур бул ган.

Бу ки тап ны яз ган да Га фур ның абый сы Хәт мул ла яз мы шы белән кы зык сы-
нып «Ха лык хә те ре» сай ты на кер дем һәм өр-яңа мәгълү мат тап тым. Эне сеннән 
аер ма лы бу ла рак, Хәт мул ла до ку мент та Га ти я тул лин фа ми ли я сендә теркәлгән 
(исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сы на языл ма ган). Ул су гыш ка 1942 ел ның 
7 мар тын да китә, 1943 ел да ике тап кыр яра ла на, гос пи тальдән аэ род ром ны 
хезмәтлән дерү ба таль о ны на җибә релә, мон да ко ман дир ла ры 10 тап кыр рәх-
мәт бел дерә һәм 1945 ел ның ап ре лендә «Су гыш чан хезмәтлә ре өчен» ме да ле 
белән бүләк ли. Су гыш тан исән-имин кайт кан, «Ва тан су гы шы» ор де ны (1 нче 
дәрәҗә) (06.04.1985) белән бүләкләнгән. Су гыш тан соң Уфа да яшәгән бул са 
кирәк, 1985 ел гы бүләкләү до ку мен тын да ял гыш шун да ту ган дип күрсә телә.

Мул ла ян Нигъмә тул ла улы Гоз әе ров ба ла ла ры: Фәт хелб әян (1885–1889), 
Йо сыф (13.04.1889; ана сы Шәм се җа мал Бикмөхәммәт кы зы), Шәм се нур 
(30.03.1895), Хөс ни җи нан (23.09.1899; ата сы ның нә сел фа ми ли я се То ба ев, ана-
сы Нур җи һан Рәхмә тул ла кы зы), Фәт хелб әян (02.09.1903; ана сы Нур җи һан 
Рәхмә тул ла кы зы), Хәс би нур, Фәү зия (15.03.1907; ана сы Фә хер җи һан Фәх рет-
дин кы зы), Сә вия (08.03.1911; ана сы Нур җи һан Рәхмә тул ла кы зы). Мул ла ян 
кы зы Шәм се нур 1913 ел да Ба ек ның Шә фи гул ла Хәй рул ла улы (22 яшь; ата сы 
Хәй рул ла Иб ня мин улы) белән ни ках ла ша. Мул ла ян Нигъмә тул лин ның олы 
улын (30 яшь) Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (55), 
төп чек улы һәм биш кы зы белән яши, 9,05 дисә тинә җи ре, 2 аты, сы е ры һәм 
баш ка мал ла ры бу ла.

Фәт хелб әян Мул ла ян улы Нигъмә тул лин (1903–1994) –  Ва тан су гы шы ин-
ва ли ды (2 груп па), су гыш ка киткәндә Ка тай авы лы кенәгә сендә аның ха ты ны 
Ну ри ка мал (1910), ул ла ры Әгълә (1930), Габ делхәй (1938), Фә нис (1941), кы зы 
Җәннәт (1933) теркәлә. Су гыш тан соң Рәисә (1949) белән Әнисә (1951) дөнья-
га килә.

«Әгълә абый го мер буе Ка тай авы лын да яшә де, ба ла ла ры: Ра фаэль (1954), 
Иль ви ра (1956), Зөләй ха (1958), Ри ма (1960), Ра ил (1972). Габ делхәй абый Ма ты 
сов хо зын да баш энер ге тик бу лып эшлә де, ба ла ла ры Иль ми ра, Аль би на (РО НО 
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да эш ли). Әнисә сең лем Ала бу га пе динс ти ту тын бе тер де, Неф те ка ма шәһә-
рендә яши. Үзем Ма ты да 9–10 класс лар ны  у кы дым, Йо ма тау авыл ху жа лы гы 
тех ни ку мын та мам ла гач, «Сөн» кол хо зын да (Ша ран ра йо ны) –  э ко но мист, 
ан на ры бух гал тер ярдәм че се, ә 1986 ел дан пен си ягә чык кан чы, авыл ха ки мия -
тендә баш бух гал тер бу лып эшлә дем. Ирем Мир га сим Га зи мов белән өч ба ла 
үс тер дек, ике кы зы быз пе динс ти тут, улым Ил дар Уфа нефть уни вер си те тын 
бе тер де», дип хәбәр ит те Рәисә Фәт хелб әян кы зы Га зи мо ва. Рәисә апа дан әти-
се ту рын да да язу ын со ра дым, түбәндә аның яз ма сын ки терә без.

«Ә ти ем баш та фин су гы шын да кат на ша, ә Бөек Ва тан су гы шы на бе рен че 
көннә рендә үк киткән. Ул Брянск ур ман на рын да бул ган су гыш лар ту рын да бик 
са гыш ла нып сөй ли иде: ан да күп югал ту лар бу лу ын, якын дус ла рын югал ту ын 
әйтә иде. Бик тә сал кын кыш бу лып, кар өс тендә еш кы на төн үткәргәннә ре, 
аяк ла ры өшегә не ту рын да сөй ли иде. Ук ра и на фрон тын да сул ку лы яра ла на 
(йөрәк ту рын да), гос пи тальдә ятып чы га, яра сы зур гы на шрам бу лып ка ла.

Су гыш беткәннән соң ил не тө зеклән дерүдә кат на ша, 1948 ел да гы на авыл га 
кай та. Ә ти ем за ма ны на күрә укы мыш лы ке ше бу ла: гәрәп, ла тин хә рефлә ре 
белән яз ган ны укый, яза белә иде. Ул авыл да бал та ос та сы бул ды: бу ра бу рау, 
түбә ябу гы на тү гел, тәрәзә кәчәклә ре, рам на рын, көянтәләр, ча на, чаң гы, 
бәләкәй ар ба лар да ясый иде. Авыл хал кы әткәй нең көянтәлә рен мак тый иде: 
җи ңел, нык лы, җай лы диләр иде. Әти ем бик тә из ге кү ңел ле ке ше иде: күр-
ше без Тәгъ лимә апа Ка ма е ва без нең га илә ке ше се ке бек, ат на са ен мун ча ке-
реп, тирләп-пе шеп чәй эчеп чы гып китә иде. Тәгъ лимә апа су гыш ва кы тын да 
трак тор да эшләгән.

Тау итә гендә ике чишмә бар иде. Ул чишмә нең суы таш ара сын нан, күз 
яше сар кып чык кан ке бек, там чы лап та ма иде, шул там чы лар га юл ясап, ка лай 
ку ла ша лар аша җы еп, чишмә итеп агы за иде әти ем. Кыш көннә рендә, бу ран-
нар да көрәп, бас кыч ясап куя иде. Чишмә су ы на ар гы як тан да чы га лар иде. 
Суы йом шак, бик тә тәм ле иде. Әти ем ярдәм со рап килгән бер кем не дә бо рып 
чы гар га ны бул ма ды. Пен си ягә чык кач та, ур ман чы (лес ник) Тә киул ла аб зый 
ча кыр гач, «кәҗүннәй»гә агач утыр тыр га, ара ла рын та зар тыр га эшкә йө ри иде, 
70 яшендә дә са лам эс кертләргә бар ды.

Та би гать без нең нә се ле безгә ка мил акыл гы на тү гел, фи зик як тан да сә-
ламәт лек биргән: әти ем 90, әни ем 93, Фәү зия түткәй 97 яшькә җит теләр. Әгълә 
абы е быз ның 90 яшен бәйрәм ит тек бы ел, үзе әле бик әйбәт йө реп то ра. Бездә 
мәктәп не кө меш, ал тын ме даль белән, юга ры уку йор тын кы зыл дип лом нар 
белән тә мам лау чы лар күп. Улым мәктәп не –  кө меш, оны гым ал тын ме даль 
белән тә мам ла ды. Оны гым Ли лия Бәшә ро ва ави а ция инс ти ту тын кы зыл дип-
лом га бе те реп, хә зер ге ва кыт та Мәскәүдә Юга ры Икъ ти сад мәктә бендә (ВШЭ) 
укый. Алар ның уңыш ла ры на ку а нып яши без».

Нигъмә тул ла Гобәй дул лин ба ла ла ры һәм онык ла ры ту рын да сүз не аның 
төп чек улы Сөләй ман белән тә мам лый быз. Сөләй ман Нигъмә тул ла улы Гоз әе-
ров (1898 һәм 1900 ел гы мет рикәләрдә фа ми ли я се То ба ев) ба ла ла ры: Га риф җан 
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(27.10.1895), Са бир җан (07.04.1898; ана сы Хәм дия Мо фаз дал кы зы), За кир җан 
(18.09.1900).

Гобәй дул ла Зөб әе ров ның икен че улы Ра вилдән нә сел не Нурмөхәммәт 
(1854), Ну риәхмәт (1856), Нур га ли (1871) дә вам итә.

Нурмөхәммәт Ра вил улы ба ла ла ры: Са бит (1891), Ка фия (27.11.1895; ана сы 
Бә ди гыл җа мал Габ делбә шир Габ дел ла тыйф улы ның кы зы), Са фу ан (01.01.1899; 
1899 ел гы мет рикәдә нә сел фа ми ли я се То ба ев), Бә һия (27.09.1902; ана сы Бә-
ди гыл җа мал Габ делбә шир улы), За ку ан (30.07.1907). Са бит Нурмөхәммәт улы 
(23 яшь) 1914 ел да Кил ка быз ның Габ делхә бир Габ дел га лим улы ның кы зы 
Мәгъ фүрә (19 яшь) белән ни ках ла ша, кы зы Мәгъсүмә (25.01.1915) дөнь я га 
килә. Бал та ос та сы Са бит Нурмөхәммә тов га илә сендә Ва тан су гы шы ал ды 
ел ла рын да ха ты ны Фәр хи (1898), ул ла ры На җих (1928), Хә мит (1931), За һит 
(1939), кыз ла ры Әдия (1927), Зәйтүнә (1935), Шәм гыя (1940) бу ла, 1940 ел да 
авыл дан чы гып китәләр. Са фу ан Нурмөхәммә тов 1942 ел ның 27 ав гус тын да 
су гыш та һә лак бу ла, ха ты ны Га лимә (1893), ба ла ла ры Рюзә (1921), Җәүһә рия 
(1924), Мәк кия (1928), Га вис (1936), Су фия (1940) ка ла.

Ну риәхмәт Ра вил улы Гоз әе ров ба ла ла ры: Нур зи фа (1887–1917), Са бит 
(11.08.1889; ана сы Бә ди гыл җа мал Зәй нелбә шир кы зы), Вә лиәхмәт (27.09.1894; 
ана сы Нур җи һан типтәр Габ дел ла тыйф кы зы), Ну ри ка мал (03.08.1897; ана сы 
Нур җи һан Мөхәммәт ла тыйф Өмет бай улы ның кы зы), Ха җиәхмәт (13.03.1900; 
ана сы Нур җи һан Габ дел ла тыйф кы зы). Ха ты ны ва фат бул гач, Ну риәхмәт 
(45 яшь) 1901 ел ның 4 сен тяб рендә авыл да шы Ни за мет дин Ка ма лет дин улы-
ның кы зы Мәү ли ха ны (17 яшь) алып кай та, ба ла ла ры Рәйфә (13.08.1903), Ну-
рис лам (12.10.1906), Миң ле га рифә (23.04.1909), Фа тый ма (03.08.1912), Хә тимә 
(29.10.1915–1916, кы за мык тан ва фат) туа.

Нур га ли Ра вил улы ба ла ла ры: Нур лы га ян (25.12.1895; ана сы Рузә тел җи-
нан Нурмөхәммәт Нигъмә тул ла улы ның кы зы), Гай нел җи нан (11.08.1898), 
Ха җиәхмәт (02.10.1901), Ну рул ла (21.03.1905), Дөр рел җи нан (03.09.1908–1910), 
Ну рет дин (12.09.1911), Га рифә (1912–1914), Га ли мул ла (29.11.1915–1916, кы за-
мык тан ва фат). Ха җиәхмәт Нур га ли ев (1901) 1943 ел ның ап ре лендә су гыш та 
хәбәр сез юга ла (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән).

Ну рул ла Нур га ли ев (1905) Ва тан су гы шы ал дын нан ха ты ны Хә тимә (1910), 
ба ла ла ры На си ха (1938) һәм Нә бис (1940) белән яши, 1941 ел ның 23 мар тын-
да га илә се белән авыл дан чы гып китә, су гыш тан исән-имин кай та. Ну рул ла 
Нур га ли улы Нур га ли ев (1905) –  Ва тан су гы шы ве те ра ны, «Кы зыл Йол дыз» 
ор де ны (02.02.1945) белән бүләкләнгән. Аның эне се Ну рет дин Нур га ли ев (1911) 
су гыш ка 1941 ел ның 2 ав гус тын да китә, бу ва кыт та ха ты ны Фа тый ма (1911), 
кыз ла ры Вә силә (1939), Фәнә (03.01.1942) бу ла.

Бәх ти яр Аза ма тов ның нә се ле кал мый, ба ры бер генә улы (Габ дел ха ликъ) 
бу лып, ул да яшь ли дөнья куя. Аза мат карт ның өчен че улы Әү ди яр –  ХIХ га сыр 
баш ла рын да Ка тай ның указ лы мул ла сы. Аның Шәрә фет дин (1802–1823), Фәт-
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хет дин (1810), Габ дел га ни (1810), Хөс нет дин (1826–23.02.1902), Шәрә фет дин 
(1829) һәм Гый ла җет дин (1830) исем ле ул ла ры бу ла.

Әү ди яр ның улы Габ дел га ни да мул ла бу ла. 1859 ел гы мәгълү мат бу ен ча, 
Габ дел га ни нең ха тын на ры Зөл хиҗә Гоз әер кы зы (1811) белән Га фифә Га ли бай 
кы зы (1827) бу ла, бе рен че ха ты нын нан Җи һан гир (1847–03.10.1910), икен че ха-
ты нын нан Сәүбән (1848–1853), Сол тан гир (1859) һәм ал ты кы зы дөнь я га килә. 
Габ дел га ни кы зы Мәф ли ха (30 яшь; икен че ни ках) 1888 ел ның 11 фев ра лендә 
Ба лык лы ның Гай фул ла Фәт хул ла улы (50 яшь; икен че ни ках) белән ка вы ша. 
Әле ге ни ках Ис ке Ка тай мә че тендә теркәлә.

Җи һан гир мул ла Габ дел га ни улы ба ла ла ры: Әхмәтзә ки (1871), Әхмәт га-
ли (10.08.1880; ана сы Фә рух җа мал), Би би ка милә (20.06.1883), Хәйдәр га ли 
(1888–1889), Би бихә кимә (22.12.1889), Би биәс ма (10.04.1894; ана сы Җа ма-
лет дин кы зы), Са имә (30.06.1901–1901). 1903 ел ның ок тяб рендә Җи һан гир 
җи ден че тап кыр өйләнә, бу юлы ха ты ны Ка дер нең Шәм се зи ядә Гыйль ван 
улы ның кы зы (35 яшь; ал тын чы ни ках) бу ла. Җи һан гир ның төп чек кы зы Би-
биәс ма 1912 ел да Чу ра кай ның Ша кир җан Бәд рет дин улын нан ае ры лып, нә-
селдә ше Шәр хе мул ла Га ти я тул ла улы (23 яшь) белән ни ках ла ша. Бу ни ках та 
уңыш лы бул ма гач, 25 яшь лек Би биәс ма ны 1913 ел ның язын да Иш тирәк нең 
Мөхәммәтмөэ мин Габ дел ка дыйр улы (56 яшь; икен че ни ках) белән ка выш ты-
ра лар. Мөхәммәтмөэ мин белән күп ме дер тор гач, ае ры лы ша лар һәм 1915 ел-
ның 11 фев ра лендә та гын ку шы ла лар. Ахыр чиктә Би биәс ма (30 яшь; дүр тен че 
ни ках) Ка тай га кай тып, 1916 ел ның 3 де каб рендә авыл да шы Мөхәммәт ха физ 
Мөхәммәтә мин улы (50 яшь; өчен че ни ках) белән га илә ко ра.

Әхмәтзә ки Җи һан гир улы (23 яшь) 1894 ел ның 18 де каб рендә авыл да шы 
Шәй мо рат Шәймәр дан улы Нөрмә тов кы зы Би би ла тый фа (18 яшь) белән 
ни ках ла ша, ба ла ла ры Әхмәтнә гыйм (26.09.1895) һәм Хөс ния (07.10.1897) туа.

Габ дел га ни Әү ди я ров ның эне се Хөс нет дингә күчә без. Хөс нет дин Габ дел га-
ни улы ба ла ла ры: Фәт та хет дин (1849), Хәс би ет дин (1853–30.08.1904), Фаз лыт-
дин (1855–02.04.1916), Фәт та хет дин (1867), Өм мегөл сем (1875), Би бихә лимә 
(1880). Хөс нет дин кы зы Өм мегөл сем нә селдә ше Ярул ла Рәхмә тул ла улын да ки-
яүдә бу ла, 1908 ел да ире мәрхүм бул гач, ту ган на ры аны Минзәлә өя зе нең Бүләк 
авы лын да яшәү че 75 яшь лек карт ка дим лиләр, ни ках ла ры икен че мәхәлләдә 
1910 ел ның 10 ию нендә теркәлә. Әле ге карт ның (Ша һи дул ла Габ дел ва хит улы) 
бу дүр тен че, ха тын ның (аңа 35 яшь) өчен че ни ка хы бу ла. Хөс нет дин нең төп чек 
кы зы Би бихә лимә 1897 ел ның 20 ав гус тын да Ис ке Ка тай ның Шәймөхәммәт 
Шәм баз улы (38 яшь; өчен че ни ках) белән ни ках ла ша.

Хәс би ет дин Хөс нет дин улы Аза ма тов ба ла ла ры: Би би җи һан (1879), Каш-
ша фет дин (1886–1914), Гый ла җет дин (1888), Хәл фе җи һан (09.08.1889; ана сы 
Би би ка мал), Гөл җи һан (1892), Хәм де җи һан (01.05.1895; ана сы Гыйль ми ка мал 
Әбу шах ман кы зы), Гыйль ми җи һан (22.01.1898), Шәм се җи һан (14.08.1900; ана-
сы Гыйль ми ка мал), Би бисә рия (31.03.1903–1904). Хәс би ет дин кы зы Би би җи-
һан (22 яшь; өчен че ни ках) 1901 ел ның 11 ию нендә Кил ка быз ның Әхмәт га ли 
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Әхмәт җан улы (27 яшь; икен че ни ках) белән ка вы ша. Икен че кы зы Гөл җи һан 
(17 яшь) 1909 ел ның 2 де каб рендә Ба ек ның Сәрвә рет дин Ни за мет дин улы на 
(25 яшь, икен че ни ках; ата сы Ни за мет дин Иб ни я мин улы) ки яүгә ба ра. Өчен-
че кы зы Хәм ди җи һан 1912 ел ның 11 ок тяб рендә Ис ке Ка тай ның Хәйдәр га ли 
Габ дел ка дыйр улы (25 яшь; Юл даш нә се леннән) белән ни ках ла ша.

Каш ша фет дин Хәс би ет дин улы ба ла ла ры: Шәм се ни са (04.01.1907; ана сы 
Шәм се камәр Габ дел ба сыйр кы зы), Зы ят дин (01.09.1909–1915; ана сы Га лимә 
Шәй хе лис лам кы зы), Мин һа җет дин (19.05.1911), Әгъ за мет дин (07.08.1913–
1917).

Гый ла җет дин Хәс би ет дин улы (26 яшь; икен че ни ках) 1914 ел ның 26 ию-
нендә Бө гелмә өя зе Габд рах ман авы лы ның Җи һан гир Ти мер бай улы ның кы зы 
Би би га лимә (24 яшь; икен че ни ках) белән ни ках ла ша. Гый ла җет дин нең баш ка 
ни ках тан кы зы Әминә (03.06.1917; ана сы Га лимә Шәй хе лис лам кы зы) бил ге ле. 
Гый ла җет дин Хәс би ет ди нов ны Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, йор тын-
да ха ты ны (30 яшь), улы (5), кы зы һәм сең ле се ка ла, 1917 ел да ху җа лы гын да 
3,93 дисә тинә җи ре, 2 аты һәм баш ка мал ла ры бу ла, хезмәт че ял лый.

Фаз лыт дин Хөс нет дин улы Аза ма тов ба ла ла ры: Би би са ра (1887), Га лимә 
(23.08.1889), Фәт хет дин (1890), Бикмөхәммәт (15.07.1893; ана сы Зөләй ха Шәй-
хет дин улы Кү че мов кы зы), Са имә (1896), Динмөхәммәт (12.09.1897), Би би га-
лимә (03.06.1900), Сәр ви җи һан (23.02.1902), Фәр хи җи һан (1904–1905), Сә хип-
задә (01.02.1906–1906). Фаз лыт дин кы зы Би би са ра 1905 ел ның 19 де каб рендә 
Кил ка быз ның Мөхәммәт дин Нә биул ла улы (22 яшь; ата сы Нә биул ла Иль яс 
улы) белән ни ках ла ша. Икен че кы зы Са имә 1914 ел ның 7 мар тын да Ис ке Ка-
тай ның Мөхәммәт са дыйк Ха җиәхмәт улы белән ка вы ша.

Фәт хет дин Фаз лыт дин улы (23 яшь) 1913 ел ның 14 фев ра лендә Ис ке Ка-
тай ның Мөхәммәт га риф мул ла Мөхәммәтнә би улы ның кы зы Зә кия (18 яшь) 
белән ни ках ла ша. Динмөхәммәт Фаз лыт дин улы ның Фәр ра хия Хәй рул ла кы зы 
белән ни ка хын нан Нәҗ мел га лим (26.11.1925) туа.

Фәт хет дин Хөс нет дин улы Аза ма тов (22 яшь) 1889 ел ның 15 де каб рендә 
авыл да шы Нигъмә тул ла Гай нул ла улы ның кы зы Май җа мал (17 яшь) белән ни-
ках ла ша. Фәт хет дин ба ла ла ры (икен че мәхәллә): Аф за лет дин (28.11.1893–1898), 
Мин һа җет дин (20.11.1895; ана сы Май җа мал Нигъмә тул ла Гай нул ла улы ның 
кы зы), Би би ка милә (1899–1909), Аф за лет дин (06.07.1901–1902), Әгълә мет дин 
(08.06.1903), Фәр хи җи һан (26.04.1904; ана сы Зөләй ха Фәр ра хет дин кы зы), 
Мөхәммәт дин (24.04.1905–1906; ана сы Май җа мал), Хә тимә (22.09.1906–1909, 
кы за мык тан ва фат), Фа тый ма (06.11.1907), Нә гыймә (29.04.1909), На җия 
(22.06.1911–1912), Әф лах (18.10.1912), Фәс хет дин (01.03.1914–1914). Фәт хет дин 
Хөс нет ди нов 1917 ел да ха ты ны (50 яшь), өч улы һәм ике кы зы белән яши, 17,53 
дисә тинә җи ре, җилгәр ге че, 6 аты, 5 сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла, хезмәт че 
ял лый. Ва тан су гы шы ал дын нан трак тор чы Әф лах Фәт хе ев (1912) ха ты ны Әһ-
лия (1911), ба ла ла ры Тәл гать (1933), Фә нис (1936), Мәгъзүмә (1939), Хәмнәҗәр 
(1941; ха ты ны Мәвә зинә) белән яши, су гыш ка китә (яз мы шы бил ге сез).
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Габ дел га ни Әү ди я ров ның икен че эне се Шәрә фет диннән дә нә сел иш әя. 
Шәрә фет дин Габ дел га ни улы ба ла ла ры: Сад рет дин (1854), Ну риәхмәт (1856), 
Ну рет дин һәм Ха җиәхмәт (1863).

Сад рет дин Шәрә фет дин улы Аза ма тов ба ла ла ры: Шәм сенә һар (17.09.1883; 
ана сы Фәр хи җа мал), Га зет дин (1888–1889), Әбелмөкә рам (27.06.1893–1894; 
ана сы Фәр хи җа мал Хә би бул ла улы).

Ну рет дин Шәрә фет дин улы Аза ма тов ба ла ла ры: Ис лам га ли (17.11.1893–
1895), Сол тангәрәй (24.12.1895; ана сы Гыйль ми җи нан Габ дел сат тар кы зы), 
Рузә тел җи нан (13.10.1898), Ка фия (12.09.1900), Ти мер га ли (22.06.1903–1905), 
Мәр губә (21.12.1905), Ка ма лет дин (28.07.1908), Мәгъ фу рый (01.01.1912–1912).

Ха җиәхмәт Шәрә фет дин улы Аза ма тов ба ла ла ры: Ва зый ха (1896), Су-
фиәхмәт (25.01.1899; ана сы Хәер ни са Хәй рул ла Габ дерә хим улы ның кы зы), 
Ра би га (28.02.1900), Габ дул ла (29.01.1903; ана сы Шәм се ни са Хәй рул ла кы-
зы), игезәкләр Хә тимә (17.04.1906) белән Фа тый ма (17.04.1906–1906), Хә-
кимә (10.04.1910), Га кифә (29.09.1915; ана сы Шәм се ба нат Хәй рул ла кы зы). 
Ха җиәхмәт кы зы Ва зый ха 1913 ел да авыл да шы Гый ма де лис лам Га я зет дин улы 
(20 яшь) белән ни ках ла ша.

Нә сел нең Габ делкә рим Аза ма тов тар ма гын аның ул ла ры Габ делф әез (1798), 
Габ дел ка дыйр (1800), Габ дел га лим (1803; мөә зин), Габ дел ла тыйф (1815–
17.09.1897) һәм Мөхәммәт ша (1822) дә вам итә. Габ делкә рим нең ул ла ры 1816 
һәм 1834 ел гы ре ви зи яләрдә, ни сәбәп ле дер, Габ делкә ри мов уры ны на Ка ри ев 
дип би релә.

Габ делф әез Габ делкә рим улы ба ла ла ры: Дәүләт ша (1821), Ба тыр ша (1837–
1853), Бәд рет дин (1843), Дәүләт гир (1847–24.10.1898).

Дәүләт ша Габ делф әез улы ир ба ла ла ры: Шәяхмәт (1847), Әхмәтвә ли (1850–
23.02.1902).

Шәяхмәт Дәүләт ша улы ба ла ла ры: Гос ман га ли (12.01.1876; ана сы Хәм де-
са фа), Зәйнәп (1877), Шәймөхәммәт (1880), Би бизөһрә (1882), Гайшә (1884–
1903), Ша га ли (1887–1889), Рәйфә (1888). Шәяхмәт кы зы Зәйнәп (17 яшь) 
1894 ел ның 20 фев ра лендә нә селдә ше Әсә дул ла Гыйззә тул ла улы на (22 яшь) 
ки яүгә чы га. Икен че кы зы Би бизөһрә (17 яшь) 1899 ел ның 5 мар тын да авыл да-
шы Мөхәммәтхә тим имам Габ делҗә мил Мөхәммәт җан улы Кү че мов (26 яшь) 
белән ни ках ла ша. Өчен че кы зы Рәйфә 1907 ел да Ко рыч ның Шә риф җан Гай-
нет дин улы на (19 яшь) ки яүгә ба ра, ан нан кай тып 1914 ел ның язын да Иш-
тирәк авы лы ның 50 яшь лек ке ше се белән ка вы ша. Шәяхмәт Дәүләт шин ның 
улын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ул ха ты ны (70 яшь), 
ки ле не (37), биш оны гы һәм эш че се (35) белән яши, 30 дисә тинә җи ре, 8 аты, 
7 сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла, ике хезмәт че (бер се да и ми) то та. Ба ка лея 
то вар ла ры белән сәүдә итә, сук тыр гы чы, җилгәр ге че бу ла.

Гос ман га ли Шәяхмәт улы Аза ма тов (23 яшь) 1901 ел ның 3 мар тын да авыл-
да шы Габ дел на сыйр Мөхәммәт га лим улы ның кы зы Фәр хи со рур (17 яшь; Кү-
чем нә се леннән) белән ни ках ла ша. Егет нең ри за лык ша һит ла ры Әхмәтвә-
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ли Дәүләт ша улы белән Әхмәтнә би 
Әхмәтвә ли улы бу ла. Гос ман га ли 
(Гос ман) ба ла ла ры (икен че мәхәллә): 
Ша га ли (25.07.1903–1903; ана сы Фәр-
хи со рур), Шәй хе нур (09.11.1904), Га-
кифә (30.01.1908; ана сы Фәр хи со рур), 
Кә шифә (04.01.1911; ана сы Фәр хи-
со рур), Миң ле фа тый ма (05.09.1914–
1915; ана сы Сә кинә Мин һа җет дин 
кы зы), Рә ки га (07.12.1915), Шә рифә 
(21.12.1917), Шәй хе за ман (1919–2011), 
Зин нур (11.01.1927–12.02.2007), Гыйль-
ман (1930–1988). Ни ках тан соң шак-

тый го мер иткәч, 1913 ел ның 23 фев ра лендә Гос ман га ли ха ты ны Фәр хи со рур ны 
ае рып җибәрә, тиз ара да яшь ха тын алып кай та. Гос ман га ли Шәяхмә тов 1917 
ел да ха ты ны (25 яшь), улы һәм өч кы зы белән яши, 15,81 дисә тинә җи ре, 2 аты, 
сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла. 1931 елда репрессияләнә. Бер ту ган Шәй хе за-
ман белән Зин нур Шәяхмә тов лар –  Ва тан су гы шы ве те ран на ры.

Шәй хе за ман белән Рау за Шәр хе мул ла кы зы (1919–1993) ба ла ла ры: Әнисә 
(1947), Мәк кия (1949), Канә фи (1954–2014), Өлфәт (1956; тех ник фәннәр док-
то ры), Вә рисә (1958), Зәнфә рия (1960). Гыйль ман белән Ха лидә Гый лем хан 
кы зы (1930–1996) ба ла ла ры: Ра вил (1956), Рә мил (1958), Фә нирә (1961–2009), 
Зә лирә (1964), Зи лия (1973–2017). Зин нур Шәяхмә тов озак ел лар Ка тай авы лы 
мул ла сы бул ды, бик ачык, зур ди ни бе лем ле иде. Бер ди ни ки тап ның җи теш-
сез ле ген кү реп, Ка зан мөф ти я тенә хат яз ды, мин аны үз ку лым белән ил теп 
тап шыр дым, ан на ры икен че оч раш кан да җа вап яз ган на рын сөйләгән иде. 
Ми не хөрмәт ит те, мин дә аны хөрмәт ит тем, әледән-әле са гы нып искә алам, 
авыл та ри хы ның тизрәк ба сы лып чы гу ын теләгә нен искә тө шерәм. Ха ты ны 
Мөзә ккия Ва зыйх кы зы (05.06.1922–18.02.2007) белән Әнәс (17.10.1946; та-
рих укы ту чы сы), Әл фия (17.06.1955; по лиг ра фист, ра йон га зе та сын да на бор-
но-ст ро ко от лив ной ма ши на да на бор щи ца), Зөлфәт (01.06.1957; аг ро ном һәм 
ав то ме ха ник) һәм Зә ли я не (23.09.1959; са ту чы һәм ипи пе шерү че) тәр би яләп 
үс тер деләр.

Шәймөхәммәт Шәяхмәт улы Аза ма тов ба ла ла ры: Хә тимә (08.08.1906; ана сы 
Гөл за һирә Сә ми гул ла кы зы), Шәйәгъ зам (1909 ел да яшь ли ва фат), Зәйтүнә 
(24.02.1912), Мә ликә (11.11.1914), Би лал (20.07.1925).

Дәүләт ша ның икен че улы Әхмәтвә лидән дә нә сел дә вам итә. Әхмәтвә-
ли Дәүләт ша улы ба ла ла ры: Әхмәтнә би (03.09.1877; ана сы Гайшә), Са имә 
(02.01.1880; ана сы Гайшә), Миң леәхмәт, Хә тимә (1884), Хә кимә (1888), Га ли 
(Мөхәммәт га ли, 30.08.1889; ана сы Гайшә Фәх рет дин кы зы), Мөхәммәтхан 
(1896), Фа тый ма (1897), Миң лехә ниф (18.02.1900). Әхмәтвә ли кы зы Хә тимә 
1902 ел ның 25 фев ра лендә Ка мыш лы та мак ның Габ дул ла Ид рис улы (21 яшь; 

Гыйльман Госманов хатыны Халидә белән
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ата сы Ид рис Габ дел ка һир улы) белән ни ках ла ша. Кыз ның вә ли вә ки ле ага сы –  
Шәяхмәт Дәүләт ша улы, ри за лык ша һит ла ры Әхмәтнә би белән Миң леәхмәт 
Әхмәтвә ли ул ла ры бу ла. Әхмәтвә ли нең икен че кы зы Хә кимә 1905 ел ның 10 
фев ра лендә авыл да шы Шәех га ли Шәй хел ман сур улы (21 яшь) белән га илә 
ко ра. Төп чек кы зы Фа тый ма (19 яшь) 1917 ел ның 28 фев ра лендә Ко рыч ның 
Ша кир җан Хөс әен улы (23 яшь; ата сы Хөс әен Габ дел ла тыйф улы) белән ни-
ках ла ша. Кыз вә ки ле ата сы белән бер ту ган ага сы Шәяхмәт Дәүләт ша улы бу ла. 
Мөхәммәтхан Вәлиев (1897) Ватан сугышы алдыннан хатыны Миңлеҗамал, 
балалары Хәүлә (1926) һәм Наҗих (1929) белән яши. Наҗих Вәлиев авылдашы 
Сәрвәретдин Җәләев кызы Бәһия белән гаилә кора, балалары Расих, Рәис, 
Мәвазиф, Мөдәррис, Зөһрә туа.

 Әхмәтнә би Әхмәтвә ли улы ба ла ла ры: Фә хе рис лам (20.12.1904; ана сы Мә-
ликә Мөхәммәтрә хим кы зы), Шәй хе лис лам (03.01.1907; Ва тан су гы шы ве те-
ра ны), Мөхәммәт ка мил (20.11.1909), Мөхәммә тис лам (10.10.1911), Әхмәтнә-
гыйм (19.02.1914), Мирс әет (1916), Әмир җан (1926). Әхмәтнә би Әхмәтвә ли ев 
(41 яшь) 1917 ел да ха ты ны (37) һәм ал ты улы белән яши, 8,30 дисә тинә җи-
ре, аты, 2 сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла. Фә хе рис лам, Мөхәммә тис лам, 
Мөхәммәт ка мил –  Ва тан су гы шы кор бан на ры, Шәй хе лис лам, Әхмәтнә гыйм, 
Мирс әет (1916), Әмир җан (1926) –  Ва тан су гы шы ве те ран на ры.

 Шәй хе лис лам Нә би ев (1907) 1941 ел ның 14 ию лендә хәр би хезмәткә ча кы-
ры ла, бу ва кыт та ха ты ны Фәү зия (1912), ба ла ла ры Рәфәт (1938), Рә симә (1941), 
ана сы Фәрх нур (1860) бу ла. Ка мил Нә-
би ев (бер чы га нак та Ка мил Нә би улы 
Вә ли ев; 1909) 1941 ел ның 12 сен тяб-
рендә Ва тан су гы шы на китә һәм һә лак 
бу ла, ха ты ны Сәр ви җи һан (1906), кы-
зы Фәү ханә (1935) ка ла. Әхмәтнә гыйм 
Әхмәтнә би ев (1914) су гыш ка чак лы 
трак тор да эш ли, ха ты ны Кә нифә, ба-
ла ла ры Зөһрә, Фә нис, Глүзә, Зә лифә, 
Сә нирә. Мирсәй Нә би ев нең ха ты ны 
Ра зия, кы зы Гөлнә зирә бу ла. Әмир җан 
Са җидә белән га илә ко ра, ба ла ла ры 
(Сә лим, Ха лидә, Са лих җан, Мәү лидә) 
туа. Фәү ханә Ко рыч ка ран ның Cәрвә-
рет дин Сад ри евкә ки яүгә чы га, алар 
дүрт ул (Де нис, Әгълә мет дин, Ве нер, 
Зем фир) һәм ике кыз (Ве не ра, Фән-
зилә) тәр би яләп үс тер деләр. Сәрвә-
рет дин ко да 2018 ел ның 1 нче ма ен да 
Бә раәт кичә сен бил геләп үткән төндә 
дөнья куй ды. Ватан сугышы корбаны Камил Нәбиев 

(уңда)
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Миң леәхмәт Әхмәтвә ли улы ба ла-
ла ры: Су фиәхмәт (05.12.1911), Мәрь ям 
(02.08.1914; ана сы Сә гыйдә ба ну Га-
ри фул ла кы зы), Әмир җан (10.10.1925; 
ана сы Сә гыйдә ба ну Га ри фул ла кы зы).

Га ли Әхмәтвә ли ев не (25 яшь) һәм 
эне сен (22) Бе рен че бө тендөнья су-
гы шы на ала лар, йор тын да ана сы (65) 
һәм икен че эне се (16) ка ла, 11,58 дисә-
тинә җи ре, 2 аты, 2 сы е ры һәм баш-
ка мал ла ры бу ла. Га ли Вә ли ев нең бер 
кы зы Могтәбә рия (01.04.1925; ана сы 
Би би та ли га Шәй хе ра зый кы зы) бу-
ла, Ва тан су гы шы ал дын нан ха ты ны 
Та ли га (1898), ул ла ры Га ли нур (1927), 
Га лиәкрәм (1930), кыз ла ры Да ри га 
(1939), Миң ле зи фа (1942) теркәлә. Хә-
ниф Вә ли ев (1900) су гыш та һә лак бу ла, 

ха ты ны Нур зидә (1906), ба ла ла ры Мөз әянә (1926), Фәвә рис (1938), Мәвә зинә 
(1941) ка ла.

Габ делф әез нең өчен че улы на кү чик. Мул ла Бәд рет дин Габ делф әез улы ба ла-
ла ры: Гый лем хан (1868), Әхмәт хан (1870), Ка зый хан (07.06.1874), Сәр ви җи һан 
(24.03.1877–20.08.1901), Аф за лет дин (06.02.1880; ана сы Шәм се җи һан), Га зет-
дин (Гыйз зет дин? 22.03.1883). Бәд рет дин Фәе зов 1917 ел да ха ты ны (75 яшь), 
улы (37), ике оны гы һәм ки ле не (35) белән яши, 14,0 дисә тинә җи ре, 4 аты, 
3 сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла. Бәд рет дин кы зы Сәр ви җи һан 1898 ел ның 
3 де каб рендә Сөякәй нең мөә зин Сиб га тул ла Төхфә тул ла улы Рәхмә тул лов 
(37 яшь; дүр тен че ни ках) белән ни ках ла ша.

Имам Гый лем хан Бәд рет дин улы Аза ма тов 1892 ел ның 30 гыйн ва рын да Ис-
ке Ка тай ның Әхмәтгәрәй Миф та хет дин улы ның кы зы Би бикә римә (18 яшь) 
белән ка вы ша. Шул ук Гый лем хан (25 яшь; икен че ни ках) 1893 ел ның 16 фев-
ра лендә авыл да шы имам Габ делҗә мил Мөхәммәт җан улы Кү че мов кы зы Би-
бихә тимә (22 яшь) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Са имә (24.02.1894), Әкрәм 
(09.06.1895) туа. Гый лем хан Бәд рет ди нов 1891 ел дан Ис ке Ку ян да имам-ха тип 
һәм мө гал лим ва зи фа сын баш ка ра. Ул 1868 ел ның ап ре лендә ту ган, Ка ран авы-
лын да мул ла Нур лы га ян һәм Фәт хелб әян хәзрәтләр мәдрәсә сендә бе лем ал ган.

Әхмәт хан Бәд рет дин улы Габ делф әе зов ба ла ла ры: Шә риф җан (1896), 
Са бир җан (21.11.1898), Фәр хи җи һан (19.07.1900; ана сы Мәф ту ха Габ делмән 
Габ дел ла тыйф улы ның кы зы), Сәр ви җи һан (03.01.1903–1905), Фәр хи ка мал 
(25.12.1904), Га зиз җан (22.12.1906), Миң ле ка мал (08.12.1908–1909), Рә хим-
җан (01.10.1910), Га лим җан (19.10.1912). Әхмәт хан Бәд рет ди нов ның олы улын 
(20 яшь) Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (43), ике 

Сәрвәретдин белән Фәүханә Садриевлар
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улы һәм ике кы зы белән яши, 31,30 дисә тинә җи ре, җилгәр ге че, 4 аты, 3 сы е-
ры һәм баш ка мал ла ры бу ла, хезмәт че ял лый. Шә риф җан Әхмәт ха нов (1896) 
Ва тан су гы шын да һә лак бу ла, ха ты ны Би бикә римә Мос ла хет дин кы зы (1906), 
кыз ла ры Рәйсә (1929), Әнисә (1930), ул ла ры Мәснә ви (1932), Өлфәт (1938) 
ка ла. Мәснә ви авыл да шы Гыйн дул ла Нә биул лин кы зы Фәү ханә белән га илә 
ко ра, ба ла ла ры Ри нат (1958; хи мия фәннә ре док то ры), Рә милә туа. Га лим-
җан Әхмәт ха нов –  Ва тан су гы шы ве те ра ны (Уфа да ми ли ци ядә эшләгән). Бу 
мәгълү мат ның бер өле шен Мәснә ви абый Әхмәт ха нов тан со ра шып бел дем. 
Ба ба сы Әхмәт хан Бәд рет ди нов ны «рас ку ла чить» иткәннә рен дә өстәп әйт те.

Ка зый хан Бәд рет дин улы Аза ма тов ба ла ла ры: Мәд хи җи һан (24.01.1902; ана-
сы Гыйль ми са фа Нурмөхәммәт кы зы), Со рур җи һан (19.09.1904–1904), Мө хәм-
мәтнә гыйм (15.11.1905), Би бинә кыя (09.06.1908), Га рифә (16.10.1910), Тәз кирә 
(07.08.1912–1913), Би бимәрь ям (17.04.1914–1916). Со вет чо рын да Ка зый хан ның 
та гын кыз ла ры За кирә (1924) белән Мә динә (1931) туа, мет рикәгә Га рифә нең 
1962 ел да загс тан туу ту рын да бе лешмә алу ын яз ган нар. Мәд хи җи һан 1925 ел-
ның 18 ап ре лендә нә селдә ше Әбүнә гыйм Ярул лин (1903) белән ка вы ша.

Аф за лет дин Бәд рет дин улы (25 яшь) 1902 ел ның 29 де каб рендә Ис ке Ка тай-
ның Бәд рет дин Ях шы гол улы ның кы зы Би бизә кия (18 яшь) белән ни ках ла ша. 
Аф за лет дин ба ла ла ры: Мөшәррәфә (14.06.1906–1906; ана сы Ка мыш лы дан 
Мөкәррәмә Ри ян кы зы), Мөнәвәрә (13.03.1908), Мө нирә (22.12.1910–1912), 
Мос та фа (06.03.1914–1914), Хә дичә (24.07.1915). Аф за лет дин исем лекләрдә 
Аза ма тов фа ми ли я се белән теркәлә, авыл со ве ты кенәгә сендә су гыш ал дын нан 
ха ты ны Би би са фа (1890), кыз ла ры Мәд хия (1920), Мәгъсүмә (1922; трак тор-
чы), Ил һа рия (1924), Әминә (1931), Сәүдә, Җәүһә рия (1939), улы Габ делхәй 
(1934) теркәлгән.

Дәүләт гир Габ делф әез улы Аза ма тов ның ир ба ла ла ры: Мул ла ян (1867), 
Фәт хелб әян (1881), Нур лы га ян (1887–1961), Сол тангәрәй (23.06.1894; ана сы 
Май со рур Мөхәммәтшә риф кы зы), Ту ан гир (22.02.1899; ана сы Шәм се ба ну 
Мөхәммәт җан кыз). Дәүләт гир нең өч ха тын нан кыз ла ры: Би би фа кия (1874), 
Мәрхәбә (18.08.1875), Мәр губә (10.09.1876; ана сы Хә тирә), Миң лемөкәррәмә 
(17.12.1889; ана сы Май со рур Мөхәммәтшә риф кы зы), Би бимөшәррәфә 
(17.12.1889; ана сы Шәм се ба ну Мөхәммәт җан кы зы), Мәр зия (1892), Миң-
лемәрь ям (27.03.1894–1895; ана сы Шәм се ба ну «типтәр» Мөхәммәт җан Габ дел-
да ян улы ның кы зы), Би бибә һия (1896), Мә ликә (20.01.1897; ана сы Май со рур 
Мөхәммәтшә риф кы зы). Дәүләт гир нең бер ел ны (1889) һәм көн не (17 де кабрь) 
ике ха ты нын нан берь ю лы ике кы зы тууы игъ ти бар га ла ек.

Дәүләт гир кы зы Би би фа кия (18 яшь) 1893 ел ның 12 гыйн ва рын да нә селдә-
ше Мөхәммәт ха рис Ярул ла улы на (20 яшь) ки яүгә ба ра. Икен че кы зы Мәр-
зия 1909 ел ның 4 мар тын да Ка дер нең Гый ни я тул ла Фәй руз ша улы (25 яшь; 
ата сы Фәй ру ша Га би дул ла улы) белән ни ках ла ша. Өчен че кы зы Би бибә һия 
(20 яшь) 1916 ел ның 19 но яб рендә авыл да шы Ха җиәхмәт Миң легәрәй улы (25 
яшь) белән ка вы ша. Дүр тен че кы зы Мә ликә (18 яшь) 1917 ел ның 25 фев ра-
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лендә Сеңрән нең Су фиәхмәт Миң леәхмәт улы (40 яшь; икен че ни ках) белән 
га илә ко ра. Кыз ның вә ли вә ки ле –  ага сы Фәт хелб әян Дәүләт гир улы, ри за лык 
ша һит ла ры Сол тангәрәй Дәүләт гир улы белән Мөхәммәтнә гыйм Ярул ла улы 
бу ла.

Мул ла ян Дәүләт гир улы Аза ма тов ба ла ла ры: Әс ма (15.09.1894; ана сы Фә хер-
җи һан Габ дел ха ликъ Габ дел та һир улы ның кы зы), Мир за җан (26.11.1897–1915; 
ана сы Фә хер ка мал Габ дел ха ликъ кы зы), Дөр реләс ма (01.10.1900), Гөлҗәүһәрә 
(08.08.1903; ана сы Фә хер җи һан Габ дел ха ликъ кы зы), Әмирҗәләл (02.04.1906–
1915), Әһ лия (25.01.1909), Мо сал лия (06.08.1912), Мул ла га ян (1913–1917). Мул-
ла ян кы зы Әс ма 1912 ел ның 9 но яб рендә Кил ка быз ның Хәсән җан Әхмәт ша 
улы (28 яшь; икен че ни ках) белән ни ках ла ша. Мул ла ян Дәүләт гир улы ның 
(48 яшь) икен че ни ка хы 1915 ел ның 19 мар тын да авыл да шы Хә биб рах ман мул-
ла Әхмәт җан улы Кү че мов кы зы Мөкәррәмә (30 яшь) белән бу ла.

Фәт хелб әян Дәүләт гир улы (25 яшь) 1906 ел ның но яб рендә авыл да шы 
Дәүләтгәрәй Мөхәммәтвә ли улы ның кы зы Би би фа кия (17 яшь) белән ни-
ках ла ша, ба ла ла ры Әмир га ян (05.08.1908), Зә кия (19.12.1910), Миршә риф 
(19.07.1913), За кирә (29.06.1916; икен че мәхәллә) туа.

Нур лы га ян Дәүләт гир улы Аза ма тов Тук та гол ның Гөл ма һи җи һан (Гөл ма-
һи җи ян) Ша кир кы зы (1894) белән ни ках ла ша, ба-
ла ла ры Сә кинә (27.08.1912), Тәгъ лимә (24.06.1915; 
яшь ли ва фат бу ла), Ру хыл ба ян (1918), На җия (1921), 
Мәгънә ви (09.12.1925–1944), Әү ха ди (01.07.1929–
12.06.2000), Фә ния (1932) туа. Нур лы га ян Дәүләт-
ги рев (чы га нак та шу лай языл ган; 30 яшь) 1917 ел-
да ха ты ны (25 яшь) һәм ике кы зы белән яши, 1,03 
дисә тинә җи ре, 3 са ры гы, 2 кәҗә се бу ла. Нур лы га ян 
Дәүлә тов кол хоз да ти мер че бу лып эш ли. Нур лы га ян 
кы зы Сә кинә Ис ке Ка тай ның Мул ла га ян Их са нов 
(1909) белән ни ках ла ша. Икен че кы зы На җия Ко-
рыч ка ран ның Хәмзә белән ка вы ша. Өчен че кы зы 
Фә ния Ис ке Ка тай ның Габ дел ба сыйр Мөхәммәт-
ха фи зов улы Габ дел за һир (1925) белән га илә ко ра.

Ру хыл ба ян Ис ке Ка тай ның Ис лам га ли Әхмәт-
га ли улы ның кы зы Мәрь ям (1921) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Әфтәх (1941), 
Зилә (1949), Зәйлә (1951), Бә ния (1954), Риф (1957). Ру хыл ба ян Нур лы га ян улы 
Дәүлә тов –  су гыш ве те ра ны, су гыш та сер жант бу ла, «Су гыш чан хезмәтлә ре 
өчен» (20.11.1943), «П ра га ны азат иткән өчен» ме дальлә ре белән бүләкләнә. 
Ке че лей те нант Мәгънә ви Нур лы га ян улы Дәүлә тов (1924–30.07.1944) су гыш та 
һә лак бу ла.

Әү ха ди Дәүлә тов Ис ке Ка тай ның Мөхәммәт дин Ха фи зов кы зы Тәр җимә 
белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Нәвә зир (1952–2013), Фәнүзә (1954), Мәгънә ви 
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(1957) һәм Нәү филә (1967) туа. Ата-ба ба ла ры ту рын да бер ни кадәр мәгълү мат-
ны Нәү филә Га зет ди но ва (Дәүлә то ва) язып җибәр де.

Сол тангәрәй Дәүләт гир улы белән Мәрь ям Фәр хет дин кы зы ни ка хын нан 
Мөхәссәнә (28.05.1917) туа. 1943 ел гы мәгълү мат ка ка ра ган да, Сол тан Дәүлә-
тов ны (1894) Ва тан су гы шы на ал ган нар, йор тын да ха ты ны Са җидә (1891), 
ана сы Май со рур (1860), кыз ла ры За һидә (1919), Мөхәссәнә (1922), Мәгъсүмә 
(1927), Ил һа мия (1932), ул ла ры Мөбәрәк җан (1930), Мәгъсүм (1940) кал ган. 
Сол тан су гыш тан исән-имин кай та, Мөхәссәнә –  Га зим Ха ри сов ка, Мәгъсүмә 
Зә ки җан Ла тый пов ка ки яүгә чы га.

Юга ры да без Габ делф әез Габ делкә рим улы Аза ма тов ба ла ла ры на һәм онык-
ла ры на тук та лып үт тек. Габ делкә рим нең икен че улы Габ дел ка дыйр (1800) иде. 
Габ дел ка дыйр Габ делкә рим улы ир ба ла ла ры: Мин ди яр (1824), Галлә мет дин 
(1831), Мин һа җет дин (1835). Галлә мет дин ул ла ры: Мос ла хет дин (1859), Има-
мет дин (1872), Сә ла хет дин. Мин һа җет дин нең бер генә улы (Гый ла җет дин, 
21.09.1874) бил ге ле.

Мос ла хет дин Галлә мет дин улы Аза ма тов ба ла ла ры: Гыйль мет дин (1889–
1889; ана сы Хәм ди я), Әхкә мет дин (12.04.1894; ана сы Хәм дия Габ делмән наф 
Га дел ша улы ның кы зы), Гый за мет дин (1900–1904), Би би за кирә (1903–1905), 
Нә гыймә (01.03.1906; ана сы Хәер ни са Са дыйк кы зы), Са ния (12.12.1909; ана сы 
Хәм дия Габ делмән наф кы зы), Би би за кирә (1910–1910), Ка милә (02.05.1913–
1916; ана сы Хәм ди я). 21 яшь лек Әхкә мет дин Мос ла хет ди нов ны Бе рен че бө-
тендөнья су гы шы на ала лар, 212 нче Ро ма нов пе хо ты пол кы сос та вын да су гы-
ша, 1915 ел ның 30 но яб рендә һә лак бу ла.

Има мет дин Галлә мет дин улы Аза ма тов (23 яшь) 1895 ел ның 15 но яб рендә 
Ис ке Ка тай ның Әдһәм Мө хет дин улы ның кы зы Хә кимә (18 яшь) белән ни-
ках ла ша. Ки яү нең вә ли вә ки ле –  Мо гый нет дин Галлә мет дин улы, ри за лык 
ша һит ла ры Мос ла хет дин Галлә мет дин улы белән Бәд рет дин Габ делф әез улы 
бу ла. Има мет дин ба ла ла ры: Җәм гыйт дин (21.01.1898; ана сы Хә кимә Әдһәм 
кы зы), Йөз ле бикә (29.05.1903; ана сы Хә кимә), Би биәс ма (10.12.1905), Дөһө дия 
(14.04.1908–1916), Сә вия (05.01.1913–1917). Җәм гыйт дин Има мет дин улы Аза-
ма тов ның Фа тый ма Мөхәммәт ха рис кы зы белән ни ка хын нан Мир һа дет дин 
(01.11.1925) туа. Йөз ле бикә Има мет дин кы зы Аза ма то ва (20 яшь) 1925 ел ның 
12 фев ра лендә Ис ке Ка тай ның Ән га мет дин Исмә гыйль улы (26 яшь) белән 
ни ках ла ша. Има мет дин нең эне се Сә ла хет дин Галлә мет дин улы Аза ма тов ның 
кы зы Би би за кирә (30.06.1903; ана сы Хәм дия Габ делмән нан кы зы) бил ге ле.

Габ делкә рим Аза ма тов ның дүр тен че улы Габ дел ла тыйф ка тук та лып үтик. 
Аның нә се лен Җи һан ша (1843–18.12.1908), Әхмәт ша (1845), Мөхәммә ди ша 
(1854) дә вам итә.

Җи һан ша Габ дел ла тыйф улы ба ла ла ры: Хәсән ша, Хөс ни ба ну (1876), Сәгъ-
де ба ну (1878), Шәм се руй (1880–1904; ана сы Гыйль ме ба ну Габ делхә ким кы зы), 
Хәсән нур (1882), Хөс не руй (1883). Җи һан ша кы зы Сәгъ де ба ну ны (17 яшь) 
1895 ел ның 20 гыйн ва рын да Ба лык лы авы лы ясак лы та та ры Габ дул ла Хөс нет-
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дин улы Му са ка евкә (23 яшь) ки яүгә бирә. Икен че кы зы Хөс ни ба ну (21 яшь; 
икен че ни ках) 1897 ел ның 3 мар тын да авыл да шы Мул ла ян Габ дел га ни улы (30 
яшь; дүр тен че ни ках) белән ни ках ла ша. Өчен че кы зы Шәм се руй (19 яшь) 1899 
ел ның 16 де каб рендә Тук та гол ның Заһ рет дин Шәрә фет дин улы Нигъмә тул лов 
белән ка вы ша. Дүр тен че кы зы Хәсән нур (19 яшь) 1901 ел ның 4 ма ен да Бай-
сар ның Фәт хе лис лам Җәм гыйт дин улы Җо ман го лов ка (34 яшь; өчен че ни ках) 
икен че ха тын лык ка ба ра.

Хәсән ша Җи һан ша улы ба ла ла ры: Шәм се руй (01.09.1907), Мәр дан ша 
(19.07.1910; ана сы Һи да я), Рә кыя (20.01.1915–1916; ана сы Һи дая мишәр Шә-
ри фул ла кы зы). Мәр дан ша Җи һан шин су гыш ка чак лы кол хоз да аг ро тех ник, 
кыз ла ры Зәйтүнә (1938), Фәүдәнә (1939, яшь ли ва фат), Дөлфәнә (1941) бу ла, 
су гыш тан кайт мый (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән).

Әхмәт ша Габ дел ла тыйф улы Аза ма тов ба ла ла ры: Нур га ли, Нур лы га ян 
(1878–1903), Фәр хе ба ну (1875), Май со рур (1880), Ма һи нур (1883), Әхмәт га ли 
(14.10.1889; ана сы Шәм се ба ну Габ дел га лим кы зы). Әхмәт ша кы зы Фәр хе ба ну 
(18 яшь) 1893 ел ның 14 ок тяб рендә Ис ке Ка тай ның Габ дул ла Габ дел галләм улы 
(25 яшь) белән га илә ко ра. Икен че кы зы Май со рур 1898 ел ның 17 де каб рендә 
Ка дер нең Миң леәхмәт Гәрәй ша улы (25 яшь) белән ни ках ла ша. Өчен че кы-
зы Ма һи нур (18 яшь) 1901 ел ның 5 ок тяб рендә шул ук авыл ның Сә лимгәрәй 
Мөхәммәт са дыйк улы Мөхәммәт га ли евкә (37 яшь; өчен че ни ках) икен че ха-
тын лык ка ба ра. Нур га ли Әхмәт ша улын нан Хаҗ га ли (10.02.1898–1904; ана сы 
Шәм се җа мал Ба һаут дин улы ның кы зы) бил ге ле.

Әхмәт га ли Әхмәт ша улы ба ла ла ры: Би бизә кия (25.03.1916–1916, ютәлдән 
ва фат; ана сы Гай ни ка мал Нәҗ мет дин Мөхәммәт га ли улы ның кы зы), Гай-
нур (10.08.1917). Әхмәт га ли Әхмәт шин 1940 ел ның де каб рендә га илә се белән 
Бу рят-Мон го ли ягә чы гып китә, әм ма 1941 ел ның фев ра лендә ки ре әйлә неп 
кай та. Бу ва кыт та аның ха ты ны Гай ни ка мал (1872), кыз ла ры Гай нур (1923) 
белән Флүрә (1931) бу ла. Гай нур Ис ке Ка тай ның су гыш ве те ра ны Ти мер га ян 
Га я зов белән га илә ко ра.

Габ делкә рим Аза ма тов ның төп чек улы Мөхәммәт ша иде. Мөхәммәт ша ул-
ла ры: Миң легәрәй (1846–25.04.1911), Даут (1849), Сар ман (1857), Сөләй ман, 
Сол тан, Сәүбән (соң гы ике се 1883 ел гы мет рикәдә нә сел там га сын сал ган нар).

Миң легәрәй Мөхәммәт ша улы ба ла ла ры: Миң леәхмәт (1868), Фәр хи нур 
(22.07.1877; ана сы Би бифәр хе ба ну), Әбу та лип, Шәм се ба ну (1882), Шәм се нур 
(18.08.1889; ана сы Фәр хи җа мал Ка ма лет дин кы зы), Сол тангәрәй (04.09.1895; 
ана сы Фәр хи зи ядә Габ дел гаф фар Гый ба дул ла улы ның кы зы). Миң легәрәй 
кы зы Фәр хи нур (17 яшь) 1895 ел ның 9 фев ра лендә Кил ка быз ның Миң лехә-
ким Әхмәт җан улы (27 яшь; егет нең вә ли вә ки ле –  ага сы Әхмәтнә би Әхмәт-
җан улы) белән ка вы ша, өчен че ни ка хы 1905 ел ның 28 ию нендә Сеңрән нең 
Гыйсмә тул ла Хам ма дул ла улы (35 яшь; өчен че ни ках) белән бу ла. Шәм се ба-
ну (17 яшь) 1899 ел ның 18 фев ра лендә авыл да шы Әхмәт җан Габ дел га ни улы 
Габд рах ма нов (25 яшь) белән ка вы ша, бу ни ках ба рып чык мый, 1904 ел ның 
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1 гыйн ва рын да авыл да шы Мөхәммәт ха физ Мөхәммә ди (35 яшь; икен че ни-
ках) улы на ки яүгә чы га.

Миң леәхмәт Миң легәрәй улын нан Ху җаәхмәт (09.01.1901; ана сы Вәс фи ка-
мал Мөхәммәт ла тыйф кы зы) бил ге ле. Миң леәхмәт нең (37 яшь) икен че ни ка-
хы 1905 ел ның 15 но яб рендә авыл да шы Сә ри гаскәр Миң ле хан улы ның кы зы 
Мәф ту ха (17 яшь) белән бу ла, ба ла ла ры Миң лемөхәммәт (26.11.1909–1910) туа. 
Мәф ту ха 1910 ел да дөнья куя.

Даут Мөхәммәт ша улы ба ла ла ры: Сөләй ман, Мәгъдән нур (21.11.1883), Би-
бимөкәррәмә (1888). Даут кы зы Би бимөкәррәмә (18 яшь) 1906 ел ның 14 фев-
ра лендә Үрмәт нең Ак ма лет дин Җәлә лет дин улы (24 яшь; ата сы Җәлә лет дин 
Хи са мет дин улы) белән ни ках ла ша. Икен че кы зы Мәгъдән нур (24 яшь; өчен-
че ни ках) 1909 ел ның 2 де каб рендә Уч тым ның Кә ра мет дин Га ри фул ла улы 
(25 яшь; икен че ни ках) белән ка вы ша. Кыз ның вә ли вә ки ле –  ата сы белән 
бер ту ган ага сы Миң легәрәй Мөхәммәт ша улы, егет не ке ата сы Га ри фул ла Кә-
ли мул ла улы бу ла.

 Сөләй ман Мөхәммәт ша улы Аза ма тов ба ла ла ры: Фәр хи җи һан (1887), 
Миң лешәм се җи һан (24.07.1889; ана сы Миң ле җа мал Габ дерә фикъ кы зы), 
Мөхәммәт ша кир, Ша кир җан. Сөләй ман кы зы Фәр хи җи һан (18 яшь) 1905 
ел да Кил ка быз ның Исмә гыйль Мөхәммәтбә шир улы (22 яшь) белән ка вы ша. 
Икен че кы зы Шәм се җи һан 1908 ел да авыл да шы Әсә дул ла Кә ли мул ла улы 
(25 яшь; Арс ланбәк нә се леннән) белән ни ках ла ша.

Аза мат карт нә селдәшлә ренә 1816 ел гы исем лектә күрсә телгән Иш мо рат 
(1766–1833), Иш куәт (1779) һәм Миң ле бай (1785) Сол тан мо ра тов лар да керә. 
Сол тан мо рат яшь бул ган лык тан, 1753 
ел гы до ку мент та теркәлмәгән, шу ңа 
аның кемнән ту га нын фа раз кы лып 
кы на әй тергә бу ла. 1816 ел гы исем лектә 
Аза ма тов лар дан соң теркәл үен һәм нә-
сел там га ла ры бер бу лу ын күз ал дын да 
то тып, Сол тан мо рат –  Аза мат ның ту-
га ны (эне се), Дәүә ти улы, дигән фи-
кергә кил дем (бу юл лар ны авыл да шым 
Са ла ват Гос ма нов ның «Сол тан мо рат-
ның ата сы кем бул ган?» дигән со ра вы-
на җа вап итеп язам). Сол тан мо рат ул-
ла ры ның һәр бер сенә ае рым тук та лып 
үтик.

Иш мо рат ның олы улы Мөхәммәтә мин 1818 ел да 26 яшьтә ва фат бу ла, нә-
сел не аның улы Мөхәммәткә рим (1820–01.11.1895) дә вам итә. Иш мо рат ның 
икен че улы Кә ли мул ла (1797–20.11.1875) бу лып, Кә ли мул ла дан Шәрә фет дин 
ха җи (1824–16.08.1911) бил ге ле. Ка тай дан хаҗ га ба ру чы шул бер Шәрә фет дин 
генә бу ла, баш ка бер кем нең дә ха җи дип языл га ны юк.

Китап авторы Салават Хаҗиәкрәм улы 
Госманов белән. 2018 ел
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Мөхәммәткә рим Мөхәммәтә мин улы ба ла ла ры: Мөхәммәтшә риф (1844), 
Ху җа га ли (1880), Һи дая (1887). Мөхәммәткә рим кы зы Һи дая (17 яшь) 1904 ел-
ның ок тяб рендә Ис ке Ка тай ның Шәех за ман Вә лиәхмәт улы (икен че ни ках) 
белән ни ках ла ша, кыз ның ту га ны Ху җа га ли Мөхәммәткә рим улы ри за лык 
ша һи ты бу ла.

Ху җа га ли Мөхәммәткә рим улы ба ла ла ры: Га кифә (05.04.1906; ана сы Кә-
шифә Ни за мет дин кы зы), Каш шаф га ли (08.11.1907), Шәй хел га ли (28.10.1909–
1913), Мөхәммәт га ли (12.01.1912), Ша га ли (07.02.1914), Сәет га ли (19.12.1916), 
Мә динә (1917), Зөл фия (25.11.1925). Ху җа га ли Мөхәммәткә ри мов ны Бе рен че 
бө тендөнья су гы шы на ала лар, йор тын да ха ты ны (30 яшь), ике улы һәм өч кы зы 
ка ла, 1917 ел да 13,59 дисә тинә җи ре, 3 аты, 2 сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла, 
хезмәт че то та. Ху җа га ли Кә ри мов Ва тан су гы шы на чак лы кол хоз да умар та чы-
лык тар ма гын җитәк ли, улы Ша га ли ком байн да эш ли. Бер ту ган Каш шаф га ли 
белән Ша га ли Кә ри мов лар Ва тан су гы шын да һә лак бу ла лар.

Иш куәт нең олы улы Иб не я мин (1830 ел да 32 яшьтә ва фат) белән икен че се 
Миң ле яр дан (1800) нә сел кал мый. Иш куәт нең (мет рикәдә Иш мо рат) өчен че 
улы Миң ле гол (1811–16.05.1889) бу ла, Миң ле гол дан нә сел не Әбүбә кер (1844), 
Гомәр (1847–1925) һәм Шәй хе лис лам (1857) дә вам итә.

Әбүбә кер Миң ле гол улы ба ла ла ры: Гарә фет дин (24.04.1876; ана сы Миң-
ле җи һан), Сәрвәр җи һан (1877–1877), Гыйз дет дин (1879–1904), Зә кия (1888), 
Ис ла мет дин (25.08.1889; ана сы Миң ле җи һан Ба һаут дин кы зы). Әбүбә кер кы зы 
Зә кия 1905 ел да авыл да шы Шәй хе лис лам Шәймәр ван улы Нөрмә тов (26 яшь; 
икен че ни ках) белән ни ках ла ша. Ис ла мет дин Әбүбә кер улы ба ла ла ры: Миң-
лефәү зия (10.02.1915–1915; ана сы Мәгъ шук җи һан Баһ ман ша кы зы), Зы ят дин 
(25.03.1916–1916, бу ма зәхмә теннән ва фат).

Гомәр Миң ле гол улы Иш куә тов ның баш ка ба ла ла ры: Гос ман (1870), Гос-
ман га ли (1874), Ис лам га ли (1881), Би би та ли га (21.11.1883), Би би са фу ра (1886), 
Би би та ли га (1888), Әхтәм га ли (03.01.1889; ана сы Мәзхүрә), Әхмәтвә ли (1892), 
Би би га кифә (05.05.1894; ана сы Мәзхүрә Хә ли лул ла Хә би бул ла улы Мор та зин 
кы зы), Әхмәт га ли (1896), Миң ле га ли (25.02.1899; нә сел фа ми ли я се Иш куә-
тов), Габ дел га ли (11.07.1901), Ху җа га ли (05.03.1904), Миң ле га рифә (22.08.1906). 
Гомәр кы зы Би би са фу ра 1903 ел ның гыйн ва рын да Ко рыч ның Ярмөхәммәт 
Динмөхәммәт улы белән ни ках ла ша. Икен че кы зы Би би та ли га (17 яшь) 1906 
ел ның 16 ию нендә Ба лык лы ның Вә лиул ла Га лиул ла улы (22 яшь; ата сы Га-
лиул ла Фәт хул ла улы) белән ка вы ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры ту ган на ры 
Гос ман белән Гос ман га ли Гомәр ул ла ры бу ла. Гомәр Миң ле го лов ның өч улын 
Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (56 яшь), кал ган өч 
улы һәм кы зы (9) белән яши, 12,49 дисә тинә җи ре, 2 аты, 2 сы е ры һәм баш ка 
мал ла ры бу ла.

Гос ман Гомәр улы Миң ле го лов (Иш куә тов) ба ла ла ры: Фәр хи нур (1894), 
Фәр хи со рур (17.11.1897; ана сы Сәрмә дия Вә лиәхмәт кы зы), Әхмәтнә гыйм 
(20.07.1900), Әбүнә гыйм (16.06.1903), Шәм се со рур (18.09.1906; ана сы Сәрмә-
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дия Вә лиәхмәт кы зы), Мөхәммәтзә ки (18.01.1913; ана сы Сәрмә ди я), Әбә дия 
(09.12.1916). Гос ман кы зы Фәр хи нур 1911 ел да Ис ке Дөмәй нең Гый ла җет дин 
Бәд рет дин улы (19 яшь) белән ни ках ла ша. Фәр хи нур ирдән ае ры лып, 1912 
ел ның гыйн ва рын да Сеңрән нең Габ дел ка юм Бикмөхәммәт улы (30 яшь; 
икен че ни ках) белән ка вы ша. Шул ел ны ук ирдән кай тып, 4 де кабрьдә 24 
яшь лек Тук та гол еге тенә ки яүгә чы га. 1914 ел ның 28 ию лендә авыл да шы 
Гый ла җет дин Шәй хет дин улы (40 яшь) белән Фәр хи нур ның дүр тен че ни-
ка хы теркәлә. Гос ман Гомә ров 1917 ел да ха ты ны (45 яшь), өч улы һәм дүрт 
кы зы белән яши, 4,76 дисә тинә җи ре, икешәр аты, сы е ры һәм баш ка мал-
ла ры бу ла.

Әхмәтнә гыйм Гос ма нов –  су гыш кор ба ны, ха ты ны Га бидә (1902), кы зы 
Халә (1924) ка ла. 1943 ел ның 7 ма е на ка ра ган хәр би до ку мент та бо лар дан тыш 
улы Зә ки (22 яшь) ха кын да да языл ган. Халә Ис ке Ка тай ның За һит Нә би евкә 
ки яүгә чы га.

Әбүнә гыйм нә селдә ше Мул ла ян Нигъмә тул ла улы ның кы зы Фәү зия 
(1907) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Фә ния (1929), Мөхәммәтнә гыйм (1932–
30.12.2001), Ма лих (1938), Мәк ки (1941), Зә ки (1943) туа. Әбүнә гыйм 1945 ел-
ның 23 фев ра лендә һә лак бу ла.

Мөхәммәтнә гыйм Гос ма нов авыл да шы Хәйдәр 
Миф та хов кы зы Вә зимә (19.02.1931–18.02.2001) 
белән га илә ко ра, ба ла ла ры Рә милә (11.07.1956), 
Хә мит (20.10.1957; Уфа ави а ция инс ти ту тын тә-
мам лый), Ру зилә (16.12.1960), Ил шат (29.08.1965) 
туа. «А бый –  Чал лы да (пен си ядә; энер ге тик бу лып 
эшлә де), апам –  Ко рыч та (бух гал тер бул ды), мин –  
Уфа да (УМ ПО да эшлә дем), Ил шат авыл да яши», 
дип язып җибәр де Ру зилә Гос ма но ва. Аңа чак лы 
өлешчә мәгълү мат ны Рәисә апа Га зи мо ва яз ган иде. 

Мөхәммәтзә ки Гос ма нов –  Ва тан су гы шы ве-
те ра ны (бер ая гын өз де реп кай та). Мөхәммәтзә ки 
нә селдә ше Габ дул ла Төхвә тов кы зы Сәү дия белән 
га илә ко ра, ба ла ла ры Әҗе рия (Яркәйдә яшәгән), Вә кил, Габ делхәй, Фә рит, 
Согъдә туа.

Гос ман га ли Гомәр улы ба ла ла ры: Хаҗ га ли (28.03.1905; ана сы Мәрхәбә Габ-
дел на сыйр кы зы), Нә гыймә (08.06.1909–1914), Әхмәт за кир (15.07.1913; ана сы 
Мәрхәбә Габ дел на сыйр кы зы), Хәйдәр га ли (26.06.1916; ана сы Мәрхәбә). Гос-
ман га ли Гомә ров ны Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, йор тын да ха ты ны 
(35 яшь) һәм өч улы ка ла, 1917 ел да 1,54 дисә тинә җи ре, кәҗә се, сы е ры бу ла. 
Хаҗ га ли Гос ма нов (1905) 1941 ел ның 14 ию лендә Ва тан су гы шы на китә, ха ты-
ны Та ли га (1905), ба ла ла ры Ха җиәкрәм (1930–2014), На илә (1933), Әбелкә рам 
(1942) ка ла. Ха җиәкрәм Гос ма нов белән Әфудә Мәр дан кы зы ба ла ла ры: Са-
ла ват (1954), Әл финә (1956), Флүзә (1958).

Ватан сугышы корбаны 
Әбүнәгыйм Госманов
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Ис лам га ли Гомәр улы (26 яшь) 1907 ел ның но яб рендә Ис ке Ка тай ның Габ-
дел ба ян Габ дел галләм улы ның кы зы Би бихә мидә (18 яшь; Юл даш нә се леннән) 
белән ни ках ла ша. Егет нең ри за лык ша һит ла ры Сә хипгәрәй белән Әхмәтгәрәй 
Иб не ха җип ул ла ры бу ла. Бу ни ках тан Ис лам га ли ба ла ла ры (бе рен че мәхәллә): 
Мөхәммәт га ли (12.10.1908), Хә нифә (03.04.1911), Мөхәммәтнә би (24.11.1913–
1914), Каш шаф га ли (10.11.1915), Әс хия (1921), Шәм се га ли (1926–2008), Га зимә 
(1932). Ис лам га ли Гомә ров ны Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да 
йор тын да ха ты ны (30 яшь), ике улы һәм кы зы ка ла, 1917 ел да 2,14 дисә тинә 
җи ре, аты, сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла. Ка шап Ис ла мов шо фер ярдәм че се 
бу лып эш ли, 1940 ел да хәр би хезмәткә ча кы ры ла, 1941 ел ның но яб рендә су-
гыш та хәбәр сез юга ла. Шәм се га ли Ис ла мов су гыш тан кайт кач, авыл да шы Ис-
лам га ли Мән на пов кы зы Дөр рия белән га илә ко ра, ба ла ла ры Фә нирә (1951), 
Тән зилә (1953), Сә ми га (1955), Әнфәл (1956), Ра фаэль (1957) туа.

Әхмәтвә ли Гомәр улы ба ла ла ры: Шәй хел га ли (29.11.1914; ана сы Ка фия 
Һибә тул ла кы зы), Мөхәммәтвә ли (09.02.1917), Ни һая (03.10.1925). Әхмәтвә-
ли Гомә ров ны Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, йор тын да ха ты ны һәм 
улы ка ла, 1917 ел да 1,29 дисә тинә җи ре, сы е ры бу ла. Авыл со ве ты кенәгә-
сендә Әхмәтвә ли га илә сендә 1943 ел да ха ты ны Фәр хи җа мал (1898), ул ла ры 
Мөхәммәтвә ли (1917; су гыш ка китә), Хәмзә (1933), Әбел га вис (Әбел гас; 1936), 
Хәнә фи (1940) һәм бер кы зы теркәлгән.

Әхмәт га ли Гомә ров (1896) кол хоз да тө зе лештә (бал та ос та сы) эш ли, 1942 
ел ның 19 гыйн ва рын да су гыш ка китә, ха ты ны Гайшә (1897), ба ла ла ры Ти мер-
га ли (1928), Тәк милә (1937), Рә зинә (1938) ка ла.

Ху җа га ли Гомә ров (1904–1972) –  Ва тан су гы шы ве те ра ны, су гыш ка киткән-
дә ха ты ны Нә гыймә (1901), ике улы (бер се Зөфәр, 1940) бу ла. Алар да су гыш 
ал дын нан Бу рят-Мон го ли ягә чы гып киткәннәр, ах ры, 1940–1942 ел лар да чит-
тә яшиләр. Ху җа га лидән авыл да кемнәр кал ган дип со ра гач, Зөфәр, Зөфәрдән 
Фирдә вес Гомә ров, дип әйт теләр.

Шу лай итеп, Миң ле гол ның Әбүбә кер һәм Гомәр исем ле ул ла рын нан нә сел 
бү ген ге чор га чак лы дә вам итә. Аның өчен че улы Шәй хе лис лам 1903 һәм 1905 
ел гы мет рикәләрдә телгә алы на, тик ба ла ла ры ту рын да бер нин ди мәгълү мат 
би рел ми.

Иш куәт нең ке че улы Иб не ха җип (1815) нә се лен ул ла ры Якуп (1847–
25.07.1906), Ис хак (1859), Әхмәтгәрәй (1862), Сә хипгәрәй (1868) дә вам итә. 
Иб не ха җип кы зы Га рифә (20 яшь) 1877 ел ның 10 гыйн ва рын да Минзәлә өя зе 
Чу ра кай авы лы ның Шәймәр дан Җа ма лет дин улы (22 яшь; ата сы Җа ма лет дин 
мул ла Вә ли ша улы) белән га илә ко ра.

Якуп Иб не ха җип улы Иш куә тов ба ла ла ры: Фә хер ни са (1880), Миң ле-
сы лу (1887), Га ли хан (19.07.1889–1898; фа ми ли я се Иш мо ра тов), Гый лем хан 
(27.06.1893; ана сы Зәй ни са; фа ми ли я се Аза ма тов), Миң ле хан (16.11.1897). Якуп 
кы зы Фә хер ни са 1898 ел ның 16 ок тяб рендә Әмәкәй нең Фаз лыәхмәт Шәяхмәт 
улы (40 яшь; икен че ни ках) белән ка вы ша. Әле ге иреннән ае ры лып, Фә хер ни-
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са 1899 ел ның 25 ав гус тын да Кил ка быз ның Яхъя Әү ди яр улы (23 яшь; өчен че 
ни ках) белән ни ках ла ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры нә селдәшлә ре Гомәр 
Миң ле гол улы белән Галлә мет дин Җа ма лет дин улы бу ла. Якуп ның икен че 
кы зы Миң ле сы лу 1904 ел ның 15 ок тяб рендә Яңа Күк тау ның Габ дел фа зыйл 
Ка һар ман улы (22 яшь) белән га илә ко ра.

Гый лем хан Якуп улы ның Зә кия Шәрә фет дин кы зы белән ни ка хын нан 
Кый дел җан (07.10.1925) туа. Гый лем хан Яку пов (1892) –  Ва тан су гы шы ве те-
ра ны, су гыш ка киткәндә га илә сендә ха ты ны Хөс ни җа мал (1910), ба ла ла ры 
Мәгъдә ния (1921, хәр би хезмәттә), Гыйль ми зи ян, Сә хия (1930), Гыйль фан 
(1942) бу ла.

Бал та ос та сы Миң ле хан Яку пов 1942 ел ның 23 фев ра лендә су гыш ка китә, 
ка ва ле рия ди ви зи я се сос та вын да шул ук ел ның 28 но яб рендә һә лак бу ла. Ха-
ты ны Зә кия (1891), ул ла ры Фәй зел хан (1931), Ти мер хан (1933), кы зы Сәдә-
вия (1940) ка ла. «Үткәннә рен бел Ка тай ның» ки та бын да гы ха та ны төзәтә без: 
78 нче биттә ге өстә ге фо торә семдә Фәез Нә би евтән соң өчен че ке ше бу лып 
(иң кы рый да) Ти мер хан Яку пов ба сып то ра (бу хак та 2018 ел да аның улы Ра-
вил (1960) әйт те).

Әхмәтгәрәй Иб не ха җип улы Иш куә тов ба ла ла ры: Хә дичә (02.08.1895), 
Дәүләтгәрәй (1897), Нә гыймә (14.07.1898), Мөхәммәтгәрәй (22.03.1901–1904; 
ана сы Мәүдүдә Миф та хет дин кы зы), Ки фая (19.07.1904). Әхмәтгәрәй Ха җи-
пов ның улын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (45 яшь) 
белән яши, 9,30 дисә тинә җи ре, 2 аты, сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла. Әх-
мәтгәрәй кы зы Хә дичә 1914 ел ның 20 фев ра лендә Яңа Күк тау ның Ти мер га зи 
Га ри фул ла улы (23 яшь) белән ка вы ша. Дәүләтгәрәй Әхмәтгәрәй улы су гыш тан 
кайт кач, 1917 ел ның 5 но яб рендә авыл да шы Ка ма лет дин Тә хаут дин улы ның 
кы зы Би бихә мидә (19 яшь) белән ни ках ла ша. Ки яү нең ри за лык ша һит ла ры 
нә селдәшлә ре Әхмәтвә ли Гомәр улы белән Нур га ли Ра вил улы бу ла.

Сә хипгәрәй Иб не ха җип улы Иш куә тов ба ла ла ры: Хә тимә (1896), Би би ка-
милә (03.12.1897; ана сы Шәм се ка мал Әхмәт җан кы зы), Хә кимә (28.06.1900–
1916), Сәетгәрәй (03.05.1902–1904), Сә лимгәрәй (10.09.1904), Сол тангәрәй 
(12.02.1907), Нә гыймә (06.03.1913; ана сы Шәм се ка мал), Ка милә (23.10.1915–
1916), Са ния (11.07.1917). Сә хипгәрәй кы зы Хә тимә Ты пый ның Әбүбә кер Ра вил 
улы (24 яшь; ата сы Ра вил Габ дел на сыйр улы) белән ни ках ла ша. Сә хипгәрәй 
Ха җи пов 1917 ел да ха ты ны (35 яшь), өч улы һәм ике кы зы белән яши, 5,14 дисә-
тинә җи ре, аты, 2 сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла.

Иш куәттән киткән тар мак ны ка рау ны тә мам лап, аның эне се Миң ле бай 
Сол тан мо рат улы на күчә без. Миң ле бай ул ла ры Әхмә ди (1811) һәм Ша һимәр-
дан (1834) бу лып, Әхмә дидән нә сел не Әхмәт ша (1841–08.08.1903), Мәр дан ша 
(1844–28.03.1912), Фә рук ша (мет рикәдә Фәр рах ша; 1852) дә вам итә.

Әхмәт ша Әхмә ди улы Аза ма тов ның ике ха тын нан ба ла ла ры: Гай нан ша 
(1867), Мәй со рур (1878), Мөхәммә ди ша (1882), Гәрәй ша (13.02.1883; ана сы Фа-
изә), Гыйз зе нур (1884), Фәр хе нур (1887), Мул лаәхмәт (15.10.1895; ана сы Шәм-
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се руй Нигъмә тул ла Гобәй дул ла улы ның кы зы), Ма һи нур (19.07.1901–1904). 
Әхмәт ша ның ха ты ны Шәм се руй нә селдә ше Нигъмә тул ла Гобәй дул ла улы 
Аза ма тов кы зы бу ла, алар ның ни ках ла ры 1894 ел ның 24 ок тяб рендә теркәлә. 
Әхмәт ша кы зы Мәй со рур 1895 ел ның 10 гыйн ва рын да Кил ка быз ның Әбелх әер 
Әхмәт җан улы Ри я нов (23 яшь) белән ка вы ша. Икен че кы зы Гыйз зе нур 1901 
ел ның 6 гыйн ва рын да Ко рыч ның На сый бул ла Хәй рул ла улы (23 яшь; ата сы 
Хәй рул ла Сиб га тул ла улы) белән ни ках ла ша. Өчен че кы зы Фәр хе нур 1904 ел-
ның гыйн ва рын да Ба ек ның Мөхәммәт са дыйк Мөхәммәт са бит улы (23 яшь) 
белән га илә ко ра.

Гай нан ша Әхмәт ша улы Иш мо ра тов ба ла ла ры: Би би га зимә (08.10.1889), 
Миң ле һи дая (1892–1893), Фа тый ма (1893), Миң лекә римә (22.11.1894; ана-
сы Ка милә Га ри фул ла кы зы), Мөхәммәт ша (04.05.1898), Миң лерә химә 
(04.10.1901), Рәйфә (26.07.1905). Гай нан ша 1910 ел ның 9 гыйн ва рын да кы зы 
Фа тый ма ны (17 яшь) Иш тирәк нең Әхмәт за риф За һи дул ла улы на (25 яшь) 
ки яүгә бирә. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Фәр рах ша Әхмә ди улы белән Са я-
фет дин Җа ма лет дин улы бу ла. Миң лекә римә 1915 ел ның 12 мар тын да Тук та-
гол ның Ис лам га ли Гый ма де лис лам улы (22 яшь) белән ни ках ла ша. Гай нан ша 
Әхмәт шин ның ике улын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ике 
ха ты ны (35 һәм 40 яшьләрдә), төп чек улы һәм 2 кы зы белән яши, 18,17 дисә-
тинә җи ре, җилгәр ге че, 3 аты һәм баш ка мал ла ры бу ла.

Мөхәммә ди ша Әхмәт ша улы ның кы зы Га лия (01.03.1914; ана сы Гай ни җа мал 
Нәҗ мет дин кы зы) бу ла. Мөхәммә ди ша ны Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала-
лар, йор тын да ха ты ны (27 яшь) һәм кы зы ка ла, 1917 ел да 4,50 дисә тинә җи ре, 
аты, сы е ры һәм са ры гы бу ла.

Мәр дан ша Әхмә ди улы Аза ма тов ба ла ла ры: Шәймәр дан (1870), Шәм се ни-
са (1875), Хәм де ни са (13.09.1878–1903). Мәр дан ша кы зы Шәм се ни са (19 яшь) 
1895 ел ның 10 гыйн ва рын да авыл да шы Га лиул ла Фәй руз ша улы Га би дул лин 
(27 яшь; Арс ланбәк нә се леннән) белән ка вы ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры 
Шәймәр дан Мәр дан ша улы белән Фәр рах ша Әхмә ди улы бу ла.

Шәймәр дан Мәр дан ша улы белән Би би са фа (ата сы Әхмәтнә би Мөхәм-
мәтшә риф улы) ба ла ла ры: Га лимәр дан (01.01.1895), Шәй хелмәр дан (13.11.1897–
1898). Бу ха ты ны ва фат бул гач, Шәймәр дан 1901 ел ның фев ра лендә авыл-
да шы Фәр хет дин Ка ма лет дин улы ның кы зы Миң ле ба ну (17 яшь) белән 
ка вы ша, бе рен че мәхәлләдә ба ла ла ры Гыйль ме ба ну (20.02.1904), Гыйль миҗи-
һан (03.11.1906), Шәехмәр дан (22.04.1909), Фәр хи җи һан (01.01.1912), Миң ле җи-
һан (01.07.1914), Со рур җи һан (08.03.1917) туа. Шәймәр дан Мәр дан шин ның олы 
улын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (30 яшь), төп чек 
улы, биш кы зы һәм ана сы (70) белән яши, 9,30 дисә тинә җи ре, аты бу ла.

Фәр рах ша (ха лык та Фә рук ша) Әхмә ди улы Аза ма тов ба ла ла ры: Гөл җи-
һан (1877), Гай ни җи һан (15.12.1878), Гай ни җи һан (1886), Фәр хи җи һан (1888), 
Хәсән ша (13.08.1889; ана сы Фә хер җи һан Габ делхә бир кы зы), Би би җи һан 
(05.08.1889; ана сы Шәм се җи һан Хә ли лул ла кы зы), Миң ле җи һан (06.10.1893; 
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ана сы Шәм се җи һан Хә ли лул ла Га ликәй улы ның кы зы), Гыйль ми җи һан (1894), 
Гый лем хан (03.11.1898), Гый лем җан (20.08.1902), Га риф җан (04.01.1905), Рә хим-
җан (03.09.1908), Шә риф җан (22.09.1910), Ша кир җан (26.12.1914–1915; ана-
сы Шәм се җи һан). Фәр рах ша кы зы Гөл җи һан 1897 ел да Минзәлә өя зе Әлмәт 
авы лы ның Мир га лим Җи һан гир улы Нигмә тул лов (24 яшь; ата сы Җи һан гир 
мул ла Вә лимөхәммәт улы) белән ни ках ла ша. Икен че кы зы Гай ни җи һан 1903 
ел ның 29 ок тяб рендә авыл да шы Мөхәммәт на сыйп Хөс нет дин улы (25 яшь) 
белән га илә ко ра. Өчен че кы зы Фәр хи җи һан (17 яшь) 1906 ел ның 10 фев ра-
лендә авыл да шы Габ дул ла Шәй хет дин улы белән ка вы ша. Төп чек кы зы Гыйль-
ми җи һан (20 яшь) 1914 ел ның 15 ап ре лендә авыл да шы мөә зин Габ дел ка юм 
Габ дел ла тыйф улы на ки яүгә чы га. Фәр рах ша (чы га нак та Фә рук ша) Әхмә ди ев 
1917 ел да ха ты ны (46 яшь), дүрт улы һәм ике кы зы белән яши, 16,47 дисә тинә 
җи ре, 2 аты, сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла.

Мон да бер искәрмә ясап үтик. Фәр рах ша белән Фә рух ша «шат, сөе неч» 
дигән бер мәгънә не аң лат кан исемнәр. Шун нан чы гып тыр ин де, ха лык мет-
рикәдә гечә Фәр рах ша ди я се урын га, Фә рук ша дип тә әйтә. Бил ге ле, бу бу тал-
чы лык ту ды ра, кем дер Фәр рах ша ны Фә рук ша дип кенә белсә, аның ба ла ла ры 
Фә рук шин фа ми ли я сендә генә теркә лергә ти еш, дип уй лар га мөм кин. Бу оч-
рак та исә Фәр рах ша ба ла ла ры Фәр ра хов фа ми ли я сендә дө рес теркәлгәннәр, 
түбәндә алар ның бер ничә сенә тук та лып үтә без.

Га риф җан Фәр ра хов (1905) –  Ва тан су гы шы ве те ра ны, су гыш ка чак лы ха-
ты ны Сә кинә (1909), кыз ла ры Әнудә (1939), Әлфә ридә һәм улы белән яши. 
Рә хим җан Фәр ра хов (1908) Ва тан су гы шын да һә лак бу ла, га илә сендә ха ты-
ны Хә тимә (1910), кы зы Фә нудә (1938), ул ла ры Фә нис (1940) һәм Фәнә ви 
(16.01.1942) ка ла. Шә риф җан Фәр ра хов (1910) –  Ва тан су гы шы ве те ра ны, су-
гыш ал дын нан га илә сендә ха ты ны Идая (1911), ба ла ла ры Әминә (1933) һәм 
Хә биб җан (1938) бу ла.

Аза мат ның төп чек улы Мә ди яр иде. Мә ди яр нең улы Габ делҗә лил (1780) 
бу ла, Габ делҗә лилдән нә сел не Җа ма лет дин (1812), Гый ма дет дин (1821–
20.04.1875) һәм Тә хаут дин (1825–24.01.1899) дә вам итә.

Җа ма лет дин Габ делҗә лил улы ба ла ла ры: Фәт та хет дин (1845), Миф та хет дин 
(1858), Шәм си җа мал (1860), Галлә мет дин (1862), Са я фет дин. Җа ма лет дин кы-
зы Шәм си җа мал (17 яшь) 1878 ел ның 19 гыйн ва рын да авыл да шы Бә хетгәрәй 
Мөхәммәтгәрәй улы (28 яшь) белән ни ках ла ша.

Фәт та хет дин Җа ма лет дин улы Аза ма тов ба ла ла ры: Гай ни ка мал, Мөхәммәт-
за кир (03.02.1873), Сәр ви җи һан (1875–1902), Бәд ри җи һан (1887), Мөхәммәт-
дин (17.01.1889; ана сы Хә биб җа мал Зәй нелбә шир кы зы), Миң лемөхәммәт 
(1890–1898), Би би са җидә (02.02.1895), Мир га сыйм (10.01.1898; ана сы Хә биб-
җа мал Габ делбә шир кы зы), Әхи я рет дин (17.02.1902; ана сы Хә биб җа мал Габ-
делбә шир кы зы). Фәт та хет дин кы зы Гай ни ка мал 1877 ел ның 10 фев ра лендә 
Сеңрән нең Ка ма лет дин Шәй хет дин улы (50 яшь; икен че ни ках) белән ка вы-
ша. Икен че кы зы Бәд ри җи һан (18 яшь) 1906 ел ның гыйн ва рын да Ты пый ның 
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Шәй сол тан Әюп улы (23 яшь; ата сы Әюп Хи са мет дин улы) белән ка вы ша. 
Мет рикәдә Әхи я рет дин нең 1939 ел да загстан туу ту рын да та нык лык алуы тер-
кәлгән, яз мы шы бил ге сез.

Фәт та хет дин улы Мөхәммәт дин Фа ки ягә (1894) өйләнә, ан нан Әнвә рет дин 
(1926–2019), Әгъ за мет дин (1931), Фә рит (1940), Тәр җимә (1928), Мәгъзүрә 
(1933) туа. Әнвә рет дин Фәт та хов Гөл рух (1928; Кы зыл Бүләк не ке) белән га илә 
ко ра, ба ла ла ры Әбүзәр (1952), Габ делбәр (1957), Ил дар (1961), Диләрә (1963), 
Гө лирә (1965) туа. Ил дар белән Диләрә (ире Гос ма нов Ка мил Әхәт улы) Ка-
тай да яши, кал ган на ры читтә. Мәгъзүрә (1933) Ис ке Ка тай ның Җә мигъ нур 
Шәй нур улы Нур га ли ев белән ка вы ша, ба ла ла ры туа.

Әнвә рет дин Фәт та хов Ка тай да яшәү че соң гы су гыш ве те ран на ры ның бер се 
бул ды. 2018 ел ның ав гус тын да ул авы рый, со раш ты рыр лык хәлдә тү гел иде. Ха-
ты ны Гөл рух апа әйт үенчә, ул ил не нефть белән тәэ мин иткән Ба ку ны сак лау да 
кат наш кан, җи де ел ярым шун да ка ра выл да тор ган, со ңын нан гы на су гыш та 
кат наш кан нар исем ле генә керә.

Имам Мөхәммәт за кир Фәт та хет дин улы Аза ма тов (27 яшь) 1899 ел ның 
26 но яб рендә Ис ке Ка тай ның Әхмәтгәрәй Миф та хет ди нов кы зы Сәрвә-
рия (18 яшь) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Фәү зия (17.11.1900), Хәсән га та 
(24.01.1902), Әмир җан (30.07.1904), Әс хия (22.04.1907), Мирс әет (26.02.1909; 
икен че мәхәллә), Мә лих (1910–1912), Су фия (03.07.1913), Мир за һит (1919; 
су гыш та «Кы зыл Йол дыз» ор де ны белән бүләкләнә) туа. Хәсән га та 1933 ел-
да загстан туу ту рын да бе лешмә ала, яз мы шы бил ге сез. Өстәп шу ны әй тик, 
Мөхәммәт за кир Ты пый да Әхмәтвә ли Миң ле га ли улы мәдрәсә сендә укый, 
1899 ел ның 10 ап ре лендә Яңа Ка тай ның икен че мәхәллә сенә имам лык-
ка указ ала, «Үткәннә рен бел Ка тай ның» ки та бын да Аза ма тов фа ми ли я се 
белән би релә. 1922 ел ның 18 мар тын нан имам ва зи фа сын Чүмәлә Ка тай да 
баш ка ра.

Галлә мет дин Җа ма лет дин улы Аза ма тов ба ла ла ры: Шәм се җи һан 
(03.02.1889), Миф та хет дин (05.12.1890; ана сы Хәсән җи һан Габд рах ман кы зы), 
Каш ша фет дин (28.07.1894; ана сы Шәм се җи һан Габд рах ман кы зы), Сәрвә рет-
дин (12.02.1897; ана сы Шәм се җи һан Габд рах ман Габ делҗә лил улы ның кы зы), 
Шәм се ка мал (10.02.1901), Аф за лет дин (14.10.1904), Фәх рет дин (22.11.1907). 
Галлә мет дин Җа ма лет ди нов ның өч улын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала-
лар, 1917 ел да ха ты ны, ике улы һәм кы зы белән яши, 9,29 дисә тинә җи ре, 3 аты, 
2 сы е ры һәм баш ка мал ла ры, җилгәр ге че бу ла.

Са я фет дин Җа ма лет дин улы Аза ма тов ба ла ла ры: Җәм гыйт дин (04.11.1894; 
ана сы Би бизөһрә типтәр Нәҗ мет дин кы зы), Зы ят дин (15.02.1902; ана сы Нур-
җи һан Мөхәммәтвә ли кы зы), Ха ят дин (1903–1905), Гый ма зет дин (1905–1912), 
Хәй рет дин (14.05. 1910–1914).

Габ делҗә лил нең төп чек улы Тә хаут дин (1825–24.01.1899) иде. Тә хаут дин ул-
ла ры: Җәлә лет дин (1853–12.07.1914), Ка ма лет дин (1856), Шәрә фет дин (1870), 
Бәд рет дин. Тә хаут дин 1897 ел ның 17 ию нендә Ка зан гу бер на сы Ка зан баш авы-
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лы ның Мәхүп җа мал Габ дул ла кы зы (76 яшь; дүр тен че ни ках) белән ни ках ла ша, 
бу аның өчен че һәм соң гы ни ка хы бу ла.

Җәлә лет дин Тә хаут дин улы Аза ма тов ба ла ла ры: Га зет дин (бер чы га нак та Га-
я зет дин; 1882), Зәйнәп (1884–1894), Мәрь ям (1890), Би би ха җирә (1892–1894), 
Әхи я рет дин (1896–1898), Зәйнәп (16.03.1900; ана сы Фәт хия Габ дерә кыйп кы-
зы), Рә кыя (26.04.1904–1917), Кә ра мет дин (30.07.1907), Рә шидә (1910–1911). 
Җәлә лет дин кы зы Мәрь ям 1907 ел да Ко рыч ның Га лиул ла Са фиул ла улы 
(25 яшь) белән ни ках ла ша.

Га зет дин Җәлә лет дин улы ба ла ла ры: Әхкә мет дин (17.11.1909–1916), Әкрә-
мет дин (23.11.1911; ана сы Мәгъ рифә Мөхәммәт га ли кы зы), Әнвә рет дин 
(28.11.1913), Ка мил (18.03.1916–1916), Әгълә мет дин (15.07.1917). Га зет дин Җәлә-
лет ди нов ны (35 яшь) Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, йор тын да ха ты ны 
(25 яшь) һәм ике улы ка ла, 3,38 дисә тинә җи ре, аты, 5 са ры гы бу ла.

Ка ма лет дин Тә хаут дин улы Габ делҗә ли лов (Аза ма тов) ба ла ла ры: Би би җи-
һан (1886), Би би ка милә (1887), Сә ла хет дин (15.11.1889), Миң ле каш ша фет дин 
(25.02.1893), Га лимә (06.09.1895), Би бихә мидә (26.07.1899; ана сы Би би гайшә 
Ши һа бет дин Хәй релбә шир улы ның кы зы), Кә римә (26.10.1901), Җәмгыйт-
дин (1904), Җа ма лет дин (30.03.1906), Има мет дин (25.05.1909–1910), Тәгъ лимә 
(11.02.1911). Ка ма лет дин кы зы Би би җи һан 1903 ел ның 5 гыйн ва рын да Ко рыч-
ның Си ра җет дин Фәт та хет дин улы (23 яшь) белән ни ках ла ша. Икен че кы зы 
Би би ка милә 1906 ел ның гыйн ва рын да Ка дер нең Хәсән ша Мөхәммәт ша улы 
(24 яшь; ата сы Мөхәммәт ша Габ дел ба сыйр улы) белән га илә ко ра. Төп чек 
кы зы Би бихә мидә (19 яшь) 1917 ел ның 5 но яб рендә авыл да шы Дәүләтгәрәй 
Әх мәт гәрәй улы (20 яшь) белән ка вы ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры бу лып 
Шә рә фет дин Тә хаут дин улы белән Сә ла хет дин Ка ма лет дин улы теркәлә. Ка-
ма лет дин Тә хаут ди нов ның 1917 ел да 7,92 дисә тинә җи ре, 2 аты, сы е ры, са ры гы 
бу ла.

Камалетдиннең Җәмгыйтдин исемле улы метрикәдә теркәлмәгән. Аның бу 
улы турында Катай авыл советы исемлегеннән беләбез. Җәмгыйтдин Камаев – 
колхозда бригадир, сугышка киткәндә хатыны Сәвия (1910), балалары Фаяз 
(1931), Ханә (1937), Габделхәмит (1938), Фәнис (1940), анасы Гайшә (1868), 
сеңлесе Тәгълимә (1911) була. Аның энесе Җамалетдин Камаев – завхоз, су-
гышка киткәндә хатыны Салиха (1912), балалары Өлфәт (1938), Хөснә (1939) 
була. Җәмгыйтдин һәм Җамалетдин Камаевлар – Ватан сугышы ветераннары.

Каш ша фет дин Ка ма лет дин улы 1913 ел ның 15 ма ен да авыл да шы Һи ди я тул-
ла Рәхмә тул ла улы ның кы зы Шәм гыя (18 яшь) белән ни ках ла ша. Каш ша фет-
дин һәм аның ту га ны Сә ла хет дин не Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 
яз мыш ла ры бил ге сез.

Шәрә фет дин Тә хаут дин улы Аза ма тов ба ла ла ры (бе рен че мәхәллә): Бә-
ди гыл җа мал (07.12.1894; ана сы Би бисә фирә Фәт хет дин Хә би бул ла улы ның 
кы зы), Га шия (05.05.1898–1901), Зә кия (18.07.1901), Фәү зия (12.02.1908–1909), 
Мо сал лия (23.01.1910), Га лимә (03.02.1913; ана сы Сә фирә), Әгъ за мет дин 
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(15.08.1916). Шәрә фет дин кы зы Бә ди гыл җа мал 1914 ел да Ты пый ның Шәй-
мәрдән Ши һа бет дин улы (23 яшь; ата сы Ши һа бет дин Фәх рет дин улы) белән 
ка вы ша. Та гын бер кы зы (Га лимә) авыл да шы Са фиул ла Га лиул лин (Арс ланбәк 
нә се леннән) белән га илә ко ра.

Бәд рет дин Тә хаут дин улы Аза ма тов ба ла ла ры: Гый ла җет дин (01.01.1893), 
Мин һа җет дин (12.02.1895; ана сы Би би җи һан Нурмөхәммәт Нигъмә тул ла улы-
ның кы зы), Сәрвәр җи һан (05.06.1897), Гыйль ми җи һан (04.08.1900; ана сы Би-
би җи һан Нурмөхәммәт кы зы), Аф за лет дин (06.05.1903; ана сы Би би җи һан 
Мөхәммә ди кы зы), Фәр хи җи һан (07.08.1905), Ак ма лет дин (20.03.1909–1910; 
ана сы Би би җи һан Нурмөхәммәт кы зы). Авыл да шым Мөнә вир Миф та хов әй-
түенчә, Гый ла җет дин нең кы зы Са имә (1916) бу лып, ул Мөдәр рис Миф та хов ка 
ки яүгә чы га. Аф за лет дин Бәд рет ди нов (1903) су гыш ал дын нан кол хоз да бри га-
дир бу лып эш ли, га илә сендә ха ты ны Рәүдә (1907), кыз ла ры Мөҗә һидә (1928), 
Фа ягөл (1930), Тән кидә (1938), ул ла ры Фә һим (1932), Фә нис (1934), Фә рит 
(1940) бу ла, су гыш тан исән-имин кай та.

Ал га та ба сүз Аза мат ның 19 га сыр да баш лы ча Мор та зин фа ми ли я ле икен-
че мәхәлләдә ге ерак нә селдәшлә ре ту рын да ба ра чак. Бо лар ның ерак ба ба сы 
мул ла Мерәс Га бит улы һәм аның ва ри сы Мор та за 1753 ел гы до ку мент та телгә 
алы на. Бу до ку мент та Мор та за Мерәс улы Аза мат нә се ленә хас там га сал ган. 
Нә сел нең әле ге тар ма гы на ка ра ган ке шеләр мет рикәләрдә Мор та зин фа ми-
ли я се белән би релә, ул алар ның нә сел фа ми ли я се. Ә бит бу ва кыт ка Мор та за 
гүр ия се бул ган га ике га сыр ча ма сы ва кыт үткән бу ла.

1753 елгы документ фрагментында Мортаза Мерәс улы тамгасы

Мерәс Га би тов –  Ка тай мул ла ла ры ның иң бо рын гы сы, аңа чак лы кемнәр 
дин әһе ле бул ган, мо ны ачык лап бул мый. Мерәс нең улы Мор та за бу лып, ан нан 
нә сел не Ает дә вам итә (ул 1816 ел гы до ку мент та теркәлгән). Шәҗәрә схе ма сы 
түбәндә гечә:

Га бит– Мерәс– Мор та за –А ет (1771) –  Хә би бул ла (1796) –  Хә ли лул ла (1822–
28.02.1898). Хә ли лул ла Хә би бул ла улы ба ла ла ры: Дәүләтгәрәй (1847), Әхмәт-
гәрәй (1849–16.09.1898), Сол тангәрәй (1859), Сол тан га ли, Мәзхүрә.

Дәүләтгәрәй Хә ли лул ла улы Мор та зин ба ла ла ры (икен че мәхәллә): Сәет-
гәрәй (1872–1904), Сол тангәрәй (10.07.1874; ана сы Га фи я), Би би га фифә 
(1881), Дәүләт бай (20.06.1883; ана сы Би бимәр гы я), Хәсән (1905), Өм мегөл-
сем (20.07.1909–1909; ана сы Сә гыйрә Шәймәр дан кы зы). Дәүләтгәрәй кы зы 
Би би га фифә (18 яшь) 1899 ел ның 11 де каб рендә Ис ке Ка тай ның Хәйдә рет-
дин Бор һа нет дин улы Габ делвә ли ев (25 яшь) белән ни ках ла ша. Кыз ның 
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ри за лык ша һит ла ры ту ган на ры Сәетгәрәй белән Сол тангәрәй Дәүләтгәрәй 
ул ла ры бу ла.

Дәүләтгәрәй нең 1905 ел да ту ган улы Хәсән Ка тай мет рикәлә рендә теркәл-
мәгән. 1905 ел да мон дый исем ле бер генә ке ше туа, аның ата сы Мөхәммә ди-
ша Фә рук ша улы Кү че мов бу ла. Мет рикәләрдә яңа ту ган ба ла лар ның исе ме 
теркәлмәү оч рак ла ры ара-тирә күзә телә, мон да мул ла га еп ле ме яисә баш ка 
сәбәп ме, төгәл әй теп бул мый.

Ата сы дөнья куй гач, 14 яшь лек Хәсән ана сы белән Ур та Азия як ла ры на 
чы гып китә, по езд да бар ган да ана сы Сәгүрә (Сә гыйрә) ва фат бу ла. Үзбәк-
стан да 1936 ел га чак лы яшәп, ан да са ту-алу эшлә рендә зур тәҗ рибә туп лап 
авыл га кайт кач, ко о пе ра ция бу ен ча эшкә ур на ша, су гыш ка чак лы Ис ке Ка-
тай ки бе те мө ди ре бу ла. Су гыш тан кайт кач та, Мос та фа, Ма ты авыл ла рын да 
сәүдә сис те ма сын да эш ли. Хәсән карт бик мө һим эш баш кар ган: Ает ка чак лы 
ба ба ла ры ның исемнә рен дө рес язып кал дыр ган. Кы зы Ру зинә апа әйт үенә ка-
ра ган да, ул ата сы Хәсән нең нә селдә ше Ша һи (Ша һимөхәммәт Сол тангәрәй 
улы) белән бергәләп ба ба ла рын бар лап утыр ган на рын, бу хак та сөйләшүлә рен 
күргән-ишеткән. Хәсән абый яз ган нар кыс ка, ни ба ры бер бит, шу лай бу лу га 
ка ра мас тан, күп мәгълү мат бирә, кай бер уй-фи кергә этәрә.

Хәсән Дәүләтгәр әев 1936 ел да На җия Сәрвә рет дин кы зы (Кү чем нә се лен-
нән) белән га илә ко ра, ба ла ла ры Ша мил (1937–1984; Яңа Ма ты сов хо зын да 
баш ин же нер бу ла), Ру мия (1939; Түбән Ка ма да яши), Ру мидә (1942; Санкт-Пе-
тер бург та яши), Ру зинә (1946), Рә зилә (1949; Ук ра и на да яши), Рә мил (1952), 
Ай рат (1959) дөнь я га килә. Ру зинә, Рә мил һәм Ай рат Ка тай да яшиләр.

Сәетгәрәй Дәүләтгәрәй улы Мор та зин 1894 ел ның 7 фев ра лендә авыл да шы 
Җәлә лет дин Мөхәммәтсә лим улы ның кы зы Хәер ни са (17 яшь) белән ни ках-
ла ша, ба ла ла ры Би бинә гыймә (30.01.1898–1901; ана сы Хәер ни са Җәлә лет дин 
Мөхәммәтсә лим улы ның кы зы), Сә лимгәрәй (22.08.1900–1905), Мөхәммәт-
гәрәй (03.06.1903–1907) туа.

Сол тангәрәй Дәүләтгәрәй улы Мор та зин 1898 ел ның но яб рендә авыл да-
шы Шәехшәвә ли Миң ле хан улы Нөрмә тов кы зы Би би са ра (17 яшь) белән 
ни ках ла ша. Сол тангәрәй ба ла ла ры: Миң лехә ким (17.07.1900; ана сы Би-
би са ра Шәехшәвә ли кы зы), Миң ле гаф фар (16.07.1901–1901), Би би ка милә 
(24.09.1903–1909), Әхмәтгәрәй (02.10.1905–1914), Ша һимөхәммәт (02.09.1908; 
ана сы Би би са ра), Мөхәммәтгәрәй (19.12.1910–1914), Сә вия (10.01.1914), Җәүһә-
рия (24.03.1925; ана сы Са җидә Фәт та хет дин Аза ма тов кы зы). Ша һимөхәммәт 
Сол тан улы Дәүлә тов (1908) –  Ва тан су гы шы ве те ра ны, су гыш та пу ле мет чы 
бу ла, «Ба тыр лык өчен» (20.05.1945), «Су гыш чан хезмәтлә ре өчен» ме дальлә ре 
белән бүләкләнә. Су гыш чо ры до ку мен тын да Шәймөхәммәт Сол та нов фа ми-
ли я се белән дә күрсә телә.

Әхмәтгәрәй Хә ли лул ла улы (23 яшь) 1875 ел ның 15 фев ра лендә авыл да-
шы Ша һингәрәй Хәсән улы ның кы зы Гай ни җа мал (18 яшь) белән ни ках ла-
ша. Әхмәтгәрәй ба ла ла ры: Әхмәткә бир (1883), Мәр зия (1884), Миң ле га лимә 
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(19.03.1890), Мөхәммәт ша кир (1892–1910), Тәгъ зимә (26.12.1894; ана сы Фа ти ха 
Шәм сет дин Җа ма лет дин улы ның кы зы). Әхмәтгәрәй кы зы Мәр зия 1907 ел да 
Ис ке Ку ян ның Са фиул ла Әсә дул ла улы на ки яүгә чы га.

Әхмәткә бир Әхмәтгәрәй улы ба ла ла ры: Мир га бит җан (25.11.1913–1914; ана-
сы Зә кия Әсфән ди яр кы зы), Миң ле мир га зи ян (15.09.1915). Әхмәткә бир не 
Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, ал га та ба яз мы шы бил ге сез.

Сол тан га ли Хә ли лул ла улы Мор та зин ба ла ла ры: Яку тел җи нан (06.10.1894–
1895), Мөхәммәт га ли (27.06.1897; ана сы Хә лимә Гай нул ла кы зы), Шәм се га ли 
(09.11.1901; ана сы Рә хилә Гай нул ла кы зы), Шә ри фел җи нан (27.10.1905; ана сы 
Рә химә Гай нул ла кы зы), Фә хер җи нан (11.03.1909). Сол тан га ли бер кы зын 1909 
ел ның 4 де каб рендә Сеңрән нең Миң ле га ли Нигъмә тул ла улы на (25 яшь; икен-
че ни ках) ки яүгә бирә. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры нә селдәшлә ре Әхмәткә-
бир Әхмәтгәрәй улы белән Сол тангәрәй Дәүләтгәрәй улы бу ла. Сол тан га ли 
Хә ли лов ның олы улын (20 яшь) Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 
ел да ха ты ны (45 яшь), төп чек улы һәм ике кы зы белән яши, 12,24 дисә тинә 
җи ре, 3 аты, 2 сы е ры бу ла.

Хә ли лул ла ның энелә ре Хә ми дул ла Хә би бул лин (1829) белән Шә ри фул-
ла Хә би бул лин (1842–27.03.1914) бу ла. Хә ми дул ла Хә би бул лин ның кы зы Би-
бимәр фу га (1856) һәм улы Вә лиул ла (1857) бил ге ле. Хә ми дул ла кы зы Би бимәр-
фу га ны (18 яшь) 1875 ел ның 3 гыйн ва рын да Кил ка быз ның Мөхәммәтнә фикъ 
Ал ла бир де улы на (30 яшь; икен че ни ках) ки яүгә бирә.

Шә ри фул ла (Шәрә фул ла) Хә би бул ла улы Мор та зин ба ла ла ры: Би би фа-
ти ха (1877), Га ри фул ла (02.12.1880), Га би дул ла, Шәр гыя (1886), Би бифәр гыйя 
(01.02.1890), Га зи зул ла (01.09.1893; ана сы Би би гайшә Шәймөхәммәт кы зы), Нур-
гизә (14.06.1899), Бә һия (25.07.1907; ана сы Фәр хе ба ну Арс лан кы зы). Шә ри фул-
ла кы зы Би би фа ти ха (17 яшь) 1894 ел ның 29 но яб рендә авыл да шы Шәрә фет дин 
Гый ла җет дин улы Кү че мов (24 яшь) белән ни ках ла ша. Икен че кы зы Шәр гыя 
1903 ел ның 14 мар тын да Ты пый ның Миф та хет дин Мо си фул ла улы (30 яшь; 
икен че ни ках) белән ка вы ша. Төп чек кы зы Нур гизә 1916 ел да авыл да шы Миң-
леәхмәт Миң легәрәй улы (36 яшь; дүр тен че ни ках) белән га илә ко ра.

Га ри фул ла Шә ри фул ла улы ба ла ла ры: Мөкәррәмә (23.12.1906–1909, кы-
за мык тан; ана сы Мөнәвәрә Каш ша фет дин кы зы), Шәр хе мул ла (26.04.1909–
1914; ана сы Мөнәвәрә), Тәгъ зимә (18.02.1911; ана сы Мөсәвәрә Каш ша фет дин 
кы зы), Мо си фул ла (18.08.1913–1916; ана сы Мөнәвәрә Каш ша фет дин кы зы), 
Вә җия (19.11.1925; ана сы Би би җа мал Әфлә тун кы зы).

Юга ры да Мор та за ның Ает исем ле улын нан киткән тар мак ны ка ра дык. 
Мор та за ның төп чек улы Гай нул ла га (1790) күчә без. Гай нул ла Мор та за улы 
ба ла ла ры: Га лиул ла (1815), Фәх рул ла (1821) һәм Төхфә тул ла (1837–28.06.1911).

Га лиул ла Гай нул ла улы ба ла ла ры: Шәм се ва фа (1830–1900), Гыйззә тул ла 
(1846), Га ти я тул ла (1853), Мәгъдән җи һан (1858), Гыйн дул ла (1859). Га лиул ла 
кы зы Мәгъдән җи һан (17 яшь) 1875 ел ның кө зендә Тук та гол ның Габд рах ман 
Габ дел ха ликъ улы (25 яшь) белән ни ках ла ша.
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Гыйззә тул ла Га лиул ла улын нан ба ры Зиннә тул ла (21.06.1883; ана сы Би би-
ка мал) бил ге ле. Гыйн дул ла Га лиул ла улы Мор та зин ба ла ла ры: Гыйль ми җи-
һан (1890), Хәл фе җи һан (1893–1893), Әхмә дул ла (02.03.1895; ана сы Фәр хи җи-
һан Рәм кол Бу ран гол улы ның кы зы), Миң ле җи һан (27.01.1898), Сәр ви җи һан 
(11.06.1900–04.06.1916, су га ба та; ана сы Фәр хи җи һан Рәм кол кы зы), Би би җи-
һан (22.07.1902), Со рур җи һан (22.03.1905), Сы лу җи һан (07.07.1907), Со ру рия 
(1909–1916). Гыйн дул ла кы зы Гыйль ми җи һан 1907 ел ның 11 но яб рендә авыл-
да шы Га ли Исмә гыйль улы (22 яшь) белән ни ках ла ша.

Фәх рул ла Гай нул ла улы Мор та зин ул ла ры: Га таул ла (1849–1852), За һи дул ла 
(Зәй дул ла; 1853), Хәй рул ла (1855), Хә би бул ла (1871).

За һи дул ла Фәх рул ла улы Мор та зин ба ла ла ры: Рә хим җан (1886), Би бихә-
нифә (11.06.1893), Би би га рифә (1896), Би би ка фия (10.03.1897; ана сы Би бифә-
ри ха Габ дел ха ликъ кы зы). За һи дул ла кы зы Би би га рифә (17 яшь) 1910 ел ның 
2 де каб рендә Тук та гол ның Яхъя Якуп улы (25 яшь; ата сы Якуп Исмә гыйль 
улы) белән ка вы ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Хәй рул ла белән Хә би бул ла 
Фәх рул ла ул ла ры бу ла. Зәй дул ла Фәх рул лин ның улын Бе рен че бө тендөнья су-
гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (60 яшь), кы зы, ки ле не (25 яшь) һәм оны гы 
(6 яшь) белән яши, 3,32 дисә тинә җи ре, аты, кәҗә се бу ла. Рә хим җан За һи дул ла 
улы ба ла ла ры: Са бир җан (06.05.1911; ана сы Фә хер ни са Шә фикъ кы зы), Са бит-
җан (16.12.1913–1914), Сә кинә (1916–1916).

Хәй рул ла Фәх рул ла улы Мор та зин (өчен че ни ках) 1894 ел ның 18 но яб рендә 
Ис ке Ка тай ның Миң ле га ли Ра ма зан улы ның кы зы Фә ри ха (18 яшь) белән 
ни ках ла ша, ба ла ла ры Би би җи һан (1888), Мәгъдән җи һан (1893), Га зи зул ла 
(1897–1905), Га би дул ла (26.03.1900), Миң ле фа тый ма (04.08.1901–1906), Ти-
мер га зи (16.04.1910), Миң ле фа кия (30.09.1914) туа. Хәй рул ла кы зы Би би җи һан 
(18 яшь) 1906 ел ның гыйн ва рын да Ка май ның Мин һа җет дин Шәй хет дин улы 
(20 яшь; ата сы Шәй хет дин Нигъмә тул ла улы) белән ка вы ша. Икен че кы зы 
Мәгъдән җи һан (17 яшь) 1910 ел ның 1 гыйн ва рын да Ты пый ның Ис ламгәрәй 
Дәүләтгәрәй улы (25 яшь; ата сы Дәүләтгәрәй Сә хаут дин улы) белән ни ках-
ла ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры нә селдәшлә ре Хә би бул ла Фәх рул ла улы 
белән Мох та рул ла Га фи я тул ла улы бу ла.

Хә би бул ла Фәх рул ла улы Мор та зин ба ла ла ры: Габ дул ла (14.12.1894; ана-
сы Миң ле җа мал типтәр Нә дер гол Шәм гол улы ның кы зы), Миң ле җи һан 
(25.07.1900–1905), Вә лиул ла (12.05.1903), Шә фи гул ла (08.02.1907–1907), 
Гыйль ми җи һан (1909–1915), Гый лем җан (11.07.1910; ана сы Миң ле җа мал Нә-
дер гол кы зы), Шәр хе мул ла (15.02.1913–1913), Сәгъ дул ла (11.11.1914–1915), 
Гыйль ме нур (15.02.1916–1916, кы за мык тан ва фат), Фәр хе нур (04.06.1917). 
Хә би бул ла Фәх рул лин ның бер улын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 
1917 ел да ха ты ны (40 яшь), дүрт улы һәм кы зы белән яши, 5,50 дисә тинә 
җи ре, аты, сы е ры, 2 кәҗә се бу ла. Хә би бул ла га илә се белән Чүмәлә Ка тай га 
кү ченә, ан да аның улы Габ дул ла дан онык ла ры (Би би нур (1925) һәм баш ка-
лар) дөнь я га килә.
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Гай нул ла Мор та зин ның төп чек улы Төхфә тул ла иде. Төхфә тул ла Гай нул ла 
улы ба ла ла ры: Хөрмә тул ла (10.12.1877), Хәсән белән Хөс әен (22.02.1890; ана-
ла ры Фа тый ма Рәхмә тул ла кы зы). 1895 ел ның 27 гыйн ва рын да Төхфә тул ла 
Гай нул ла улы икен че тап кыр өйләнә, ха ты ны Ис ке Ка тай дан 18 яшь лек Миң-
леә минә (ата сы Габ дел ва фи Габ делвә ли улы; Юл даш нә се леннән) бу ла, тик 
«а ра ла рын да мәхәббәт вә өлфәт бул ма ган сәбәп ле» шул ук ел ның 21 сен тяб-
рендә ае ры ла ша лар.

Мор та за ның ике улы (Ает белән Гай нул ла) ту рын да ха лык са нын алу до ку-
мент ла ры төгәл әйтсә, өчен че улы Га ли бу лу ын мет рикәләр рас лый. Ает белән 
Гай нул ла ны кы ке бек, Га ли нең ва рис ла ры да мет рикәләрдә Мор та зин фа ми-
ли я се белән би релә. Га ли Ает тан бер ничә яшькә зур рак бул ган дип фа раз кы-
ла быз, чөн ки, төп йорт тан бе рен че бу лып бү ле неп чы га һәм үз ху җа лы гын бул-
ды ра. Га ли нең ул ла ры Габбәс (1779), Хәсән (мет рикәдә Хәсән га ли; 1788–1830) 
һәм Хөс әен (1793) Га ли евләр бе рен че тап кыр 1816 ел гы до ку мент та теркәлә. 
Габбәс ның ике улы яшь ли мәрхүм бу ла, ва рис ла ры кал мый. Аның эне се Хәсән 
үзеннән соң өч ир ба ла кал ды ра, Хөс әен нең дә ва ри сы бу ла.

Иң баш та Хәсәннән дә вам иткән тар мак ны ка рыйк. Хәсән Га ли улы ба ла-
ла ры: Гыйсмә тул ла (ре ви зия до ку мен тын да Хисмә тул ла, 1820), Га фи я тул ла 
(1823–23.04.1897) һәм Ша һингәрәй (Шәнгәрәй; 1829).

Гыйсмә тул ла Хәсән улы ба ла ла ры: Хөс нул ла (1851), Си ба га тул ла (1854), Сә-
ми гул ла (10.08.1874; ана сы Миң ле ба ну), Шәм се ба ну, Са фиул ла. Шәм се ба ну 
1875 ел да авыл да шы Мөхәммәт за кир Мөхәммәтвә ли улы белән ни ках ла ша.

Хөс нул ла Гыйсмә тул ла улы Мор та зин ба ла ла ры: Шәм себәдәр (1880), 
игезәкләр Кә ли мул ла (21.06.1883–1897) белән Миң ле ба ну (21.06.1883), Мә-
ликә ба ну (1884), Габд рах ман (1887), Шәм се камәр (18.03.1894; ана сы Хә дичә), 
Хә биб рах ман (26.06.1897). Хөс нул ла ның соң гы ни ка хы Ко рыч ның Миң ле җи-
һан Кә ли мул ла кы зы белән бу ла, 1913 ел ның 5 ию лендә «а ра ла рын да өлфәт вә 
мәхәббәт юк лык сәбәп ле» ае ры лы ша лар.

Хөс нул ла ның бар лык кыз ла ры га илә ко рып уңыш лы гы на яшәп китә ал-
мый лар. Шәм себәдәр 1897 ел да Ка дер нең Мөхәммәтвә ли Мөхәммәт җан улы 
(37 яшь) белән ни ках ла ша. Өч тап кыр ирдән ае рыл гач, Шәм себәдәр 1902 ел-
ның 14 ию нендә Ко рыч ның Иль яс Мөхәммәт улы (27 яшь, икен че ни ках; ата сы 
Мөхәммәт Үмер бай улы) белән ка вы ша. Хөс нул ла ның икен че кы зы Мә ликә-
ба ну 1903 ел да Ра җет дин Хөс нет дин улы (35 яшь) белән ни ках ла ша, ан нан 
ае рыл гач, 1905 ел да Ис ке Ба лык лы ның Сә хипгәрәй Мор та за улы (25 яшь; 
икен че ни ках) белән га илә ко ра. Хөс нул ла 17 яшь лек өчен че кы зын 1909 ел-
ның 4 мар тын да Кил ка быз ның Әхи я рет дин Фәт хет дин улы на (25 яшь) ки яүгә 
бирә. Кыз ки яүдә озак тор мый, шул ел ның 22 ок тяб рендә Ка май ның Нур га ли 
Габд рах ман улы (35 яшь; икен че ни ках ла ры) белән ка вы ша. Шул ук Хөс нул ла 
бе рен че ни ка хы уңыш сыз бул ган кы зын (Мә ликә; 20 яшь) 1910 ел ның 19 ию-
нендә Ис ке Ба лык лы ның Сә хипгәрәй Сол тангәрәй улы на (35 яшь; өчен че 
ни ках) ки яүгә оза та.
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Ирдән-иргә йөрү нең төп сәбә бе итеп шул ук мет рикәләрдә мәхәббәт һәм 
өлфәт (хөрмәт) бул мау дип күрсә телә. Кыз ба ла үзе нең кү зе төшкән егеткә 
тү гел, әти-әни кирәк тап кан ке шегә бар ган, егет тә әти-әни хуп күргән кыз га 
өйләнгән. Шу ңа күрә мет рикәләрдә ел са ен бер ничә ни ках тар ка лу оч ра гы 
теркәлә, алар ны мах сус өйрә неп тор ма дык, күз са лып кы на үт тек.

Ки та бым ның бу һәм баш ка бү леклә рендә әледән-әле ни ках тар ка лу оч-
рак ла рын күрсәтү нең сәбә бе шун да: пат ша чо рын күз ал дын да то тып кай бер 
мат ба га лар да ки яүгә бар ган икән, го мер буе бар ган җи рендә яшәгән дип яза-
лар иде. Алай бул ма ган икән, ха тын-кыз бер генә тү гел, хәт та бер ничә тап кыр 
ирен таш лап, ту ган ни гезгә бор чу-хәсрәт төяп кайт кан.

Га илә нык лы бул сын өчен бер-бе реңә хөрмәт белән, аң ла шып, юл ку еп яши 
белү кирәк. Хә зер мо ның өчен бар лык шарт лар бар, әти-әни фа ти ха сын алып, 
яшьләр үзлә ре, кү ңеллә ренә хуш килгән яр ны сай лап га илә ко ра лар. Бә хет ле 
га иләләр күп, киләчә ге без нык лы һәм ыша ныч лы бул сын!

Хөс нул ла га кай тыйк. Кыз ла ры ке бек, улы да нык лы га илә ко ра ал мый, ах-
ры. Габд рах ман Хөс нул ла улы 1912 ел ның 3 гыйн ва рын да Ис ке Ка тай ның Миң-
ле ка мал Нә дер гол кы зы (20 яшь) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры теркәлмәгән. 
Баш ка ни ках тан бер кы зы (Мәгъфүрә, 14.06.1917; ана сы Мөкәррәмә) мәгълүм.

Гыйсмә тул ла Хәсән улы ның нә се лен та гын Сә ми гул ла дә вам итә. Сә ми гул ла 
бер ничә ха тын белән га илә ко рып ка рый. Бе рен че ни ка хы тар кал гач, 1899 ел ның 
30 ап ре лендә Ты пый ның Мөхәммәт ха физ Мөхәммәт дин улы ның кы зы Гыйз зе-
җа мал (22 яшь; өчен че ни ках) белән ка вы ша. Сә ми гул ла ның баш ка ни ках лар-
дан ба ла ла ры: Гый ни я тул ла (13.06.1902–1904; ана сы Хәер ни са), Миң лемәрь ям 
(25.07.1915; ана сы Би би җа мал мишәр Фәт хул ла кы зы). 1905 ел ның 1 ию нендә 
Сә ми гул ла ның чи рат та гы ни ка хы бу ла, ха тын лык ка Тук та гол ның Би би са ра 
Динмөхәммәт Габ дел җаб бар улы ның кы зын (18 яшь; икен че ни ках) ала.

Шу лай итеп, Хәсән Га ли улы Мор та зин ның бе рен че улы Гыйсмә тул ла як лап 
гыйбрәт ле га илә-нә сел та рих ла рын күзәт тек. Хәсән нең икен че улы Га фи я-
тул ла (1823–23.04.1897) ба ла ла ры: Га ри фул ла (1847–08.06.1907), Шәрә фул ла 
(1854), Мох та рул ла (1857), Хөс нул ла, Са фиул ла (1867), Сөнә га тул ла, Җи һан ба-
ну (1862). Га фи я тул ла кы зы Җи һан ба ну 1897 ел да Ис ке Ка тай ның Арс лан га ли 
Мөхәммәт га ли улы (40 яшь; өчен че ни ках) белән ни ках ла ша.

Га ри фул ла Га фи я тул ла улы Мор та зин ба ла ла ры: Сә гыйдә ба ну (1877), 
Вә лиул ла (10.08.1880; ана сы Га дел ба ну), Хөрмә тул ла (1883–1898), Га би дул-
ла (06.09.1889; ана сы Га дел ба ну Га ли кы зы). Га ри фул ла кы зы Сә гыйдә ба ну 
(17 яшь) 1894 ел ның 10 де каб рендә Ис ке Ка тай ның Габ дел ва хит Габ дел ва-
фи улы Габ делвә ли ев (25 яшь) белән ни ках ла ша. Га би дул ла Га ри фул ла улы 
(25 яшь) 1917 ел ның 28 гыйн ва рын да авыл да шы Сә лимгәрәй Дәүләтгәрәй улы-
ның кы зы Мөнәвәрәгә (18 яшь) өйләнә. Ки яү нең вә ки ле ата сы белән бер ту ган 
ага сы Мох та рул ла Га фи я тул ла улы бу ла.

Шәрә фул ла Га фи я тул ла улы Мор та зин (Хәсә нов) ба ла ла ры: Га зиз җа мал 
(1888), Нас рул ла (27.01.1893), Гөл җа мал (02.05.1895–1898; ана сы Хәс би җа мал 
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Ка ма лет дин кы зы), Миң ле җа мал (26.09.1897), Әһ лиул ла (13.07.1902–1902; ана-
сы Хә би би җа мал Ка ма лет дин кы зы). Шәрә фул ла кы зы Га зиз җа мал (18 яшь) 
1906 ел ның де каб рендә Ис ке Ка тай ның Нур лы га ян Га я зет дин улы (25 яшь) 
белән ни ках ла ша. Шәрә фул ла Га фи я тул лин ның улын Бе рен че бө тендөнья 
су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (60 яшь) һәм кы зы белән яши, 3,20 дисә-
тинә җи ре, кәҗә се бу ла.

Мох та рул ла Га фи я тул ла улы Мор та зин (Хәсә нов) ба ла ла ры: Шәм се та ли га 
(04.06.1894–1895), Нигъмә тул ла (01.06.1898), Һи ди я тул ла (05.10.1900–1901), 
Хөрмә тул ла (11.07.1902), Шәм сенә һар (20.03.1905), Гыйль мул ла (10.04.1907), 
Сәгъ дул ла (27.12.1910; ана сы Шәм се ка мал Хөс нет дин кы зы), Сәүдә (11.07.1912–
1914), Кән зелмә ган (19.10.1914–1916). Мох та рул ла ның бе рен че ни ка хы Ко рыч-
ның Миң ле җи һан Кә ли мул ла кы зы белән бу ла, 1889 ел ның 1 гыйн ва рын да 
«өлфәт вә мәхәббәт юк лык сәбәп ле» ае ры лы ша лар. Мох та рул ла Га фи я тул лин 
1917 ел да ха ты ны (50 яшь), өч улы һәм кы зы белән яши, 9,38 дисә тинә җи ре, 
аты, сы е ры, кәҗә се бу ла. Хөрмә тул ла Мох та рул лин (1902) 1942 ел да су гыш та 
хәбәр сез юга ла (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән).

Са фиул ла Га фи я тул ла улы Мор та зин ба ла ла ры: Хә лимә (1897–1898), Гый-
ни я тул ла (28.03.1900; ана сы Ка милә Ахун җан Мөхәммәт ша улы ның кы зы), 
Би би фа кия (29.12.1901–1902), Һи ди я тул ла (30.03.1904; ана сы Ка милә Әхмәт-
җан кы зы), Зә кия (29.10.1906; ана сы Ка милә Ахун җан кы зы), Зиннә тул ла 
(22.07.1910–1911), Шәй хул ла (30.07.1912), Миң лесә вия (24.09.1915). Са фиул ла 
Га фи я тул лин (50 яшь) 1917 ел да ха ты ны (35 яшь), өч улы һәм ике кы зы белән 
яши, 4,69 дисә тинә җи ре, аты, сы е ры, са ры гы, кәҗә се бу ла.

Га фи я тул ла ның кал ган ике улын нан мет рикәләрдә ни ба ры ике ба ла тер-
кәлгән. Хөс нул ла ның –  улы Кә ли мул ла (1881–1897), Сөнә га тул ла ның кы зы 
Фа кия (29.12.1901) бу ла.

Хәсән Га ли улы Мор та зин ның төп чек улы Ша һингәрәй иде. Ша һингәрәй 
Хәсән улы ның кы зы Гай ни җа мал (18 яшь) 1875 ел ның 15 фев ра лендә авыл-
да шы Әхмәтгәрәй Хә ли лул ла улы (23 яшь; ата сы Хә ли лул ла Хә би бул ла улы) 
белән ни ках ла ша. Шул ук Гай ни җа мал ның икен че ни ка хы 1878 ел ның 20 но яб-
рендә авыл да шы Ти мер га зи Ха тым тай улы (45 яшь; икен че ни ках) белән бу ла.

Хөс әен Га ли улы Мор та зин нан (1793) киткән тар мак ны ка рыйк. Аның нә се-
лен дә вам иткән Хөс нет дин Хөс әен улы (1831–13.04.1905) ба ла ла ры: Ра җет дин 
(1868), Галә вет дин (1872), Аф за лет дин (21.07.1877; ана сы Би би гайшә), Гый ма-
дет дин (25.08.1880), Би би га ширә (1886). Хөс нет дин кы зы Би би га ширә 1903 
ел ның 3 гыйн ва рын да Кил ка быз ның Га зет дин Шәй хет дин улы (21 яшь) белән 
ка вы ша.

Ра җет дин Хөс нет дин улы 1903 ел ның 2 ок тяб рендә нә селдә ше Мә ликә ба-
ну Хөс нул ла Гыйсмә тул ла улы ның кы зы белән ка вы ша. Ра җет дин нең икен-
че ни ка хы 1907 ел ның 1 мар тын да авыл да шы Габ дерә кыйп Мөхәммә ди улы-
ның кы зы Хөс ни зи ядә (27 яшь; икен че ни ках) белән бу ла, алар ның ба ла ла ры 
Әхи я рет дин (16.11.1910), Хәйдә рет дин (1912–1917), Шәм се ка мал (03.10.1913) 
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туа. Ра җет дин Хөс нет ди нов 1917 ел да ха ты ны, улы һәм өч кы зы белән яши, 
2,80 дисә тинә җи ре, 2 кәҗә се, сы е ры бу ла.

Галә вет дин Хөс нет дин улы 1897 ел ның 25 ок тяб рендә Ис ке Ка тай ның Арс-
лан га ли Мөхәммәт га ли улы ның кы зы Би би ка фия (18 яшь) белән ни ках ла ша. 
Егет нең вә ли вә ки ле –  ата сы Хөс нет дин Хөс әен улы, ри за лык ша һит ла ры 
Җәлә лет дин Мөхәммәтсә лим улы белән Әхтәм җан Мөхәммә ди улы бу ла. Бу 
ни ках тан ба ры Ки фая (1902–1903) бил ге ле.

«А за мат лар –  са ран, әм ма нык лы, та за нә сел, алар ара сын да фә кыйрьләр 
юк иде», дип әйткән иде Хәсән абый Ша ки ров. Шун да бер ри ва ять тә сөйлә де: 
«“Баш корт” лар Ис ке Ка тай дан аръ як ка кү че релгәндә, иң со ңын нан Аза мат-
лар киткән, ди. Бик тә таш лап китә се кил ми икән Аза мат ның типтәр ягын, 
ат ар ба сы на бәйләп, сөйрәп чы гар ган нар мо ны типтәрләр. Бик тискә ре, бик 
са ран бул ган, ди ул, типтәрләр не күрә ал ма ган. Ур ма ны да шәп бул ган бит 
Ис ке Ка тай ның. Типтәрләр юкәдән көрәк сап ла ры, усак-имәннән мичкәләр 
ясап са та тор ган бул ган нар. «Без нең агач тан ту е на сыз», дип әйткән ди Аза мат. 
Шун нан киткән та лаш…».

Менә шун дый ри ва ять белән тә мам лыйм ки та бым ның бу бү ле ген. Бил ге ле, 
Яңа Ка тай бар лык ка килгән чор да сүз Аза мат ның үзе тү гел, ул ла ры ту рын да 
гы на ба рыр га мөм кин. Ри ва ять нең баш ка ягы на ка гыл мыйм, Аза мат нә се лен 
дә вам итү челәр үзлә ре фи кер йөрт сеннәр…

Өлешчә җир мәсьәлә се кис кен чор ны як тырт кан бу ри ва ять –  без нең та-
рих. Бу та рих та Аза мат нә се лен дә вам итү челәр шак тый эз кал дыр ды лар һәм 
кал ды ра чак лар да, ин шал ла. Бо лар ке бек та за, нык лы нә селләр яшәгәндә авы-
лы быз ның киләчә ге дә өмет ле.
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ХI бү лек.
Кү чем нә се ле

Тук са нын чы ел лар да ка тай лы лар дан нә сел та ри хы белән нык лап кы зык-
сын ган ке ше, мө га ен, Хәсән Ша кир улы Ша ки ров (1924 ел гы) бул ган дыр. Ул 
үзе нең ерак ба ба ла рын Ык бу ен да гы Тамь ян авы лын да (хә зер ге Мөс лим рай-
о ны тер ри то ри я се) ту ып-үскән Кү чем Теләк әевтән килә дип са ный иде. Кү-
чем ба тыр 1695–1696 ел лар да Петр пат ша ның Азов по хо дын да кат наш кан. 
1704–1711 ел гы «баш корт» восс та ни е сендә әйдәп йөрү челәр нең бер се бул ган. 
1709 ел да пат ша ягы на чы гып, баш күтәрү челәр һәм хөкүмәт вә киллә ре ара-
сын да ара даш чы ро лен үтәгән. Кү чем нең улы Акай шул га сыр ның уты зын чы 
ел ла рын да ха ки ми яткә кар шы фетнә күтәргән, «А кай явы» исе ме белән та-
рих ка ке реп кал ган.

Бо лар төбәк та ри хын өйрәнү челәр өчен яңа лык тү гел, кы зык сы ну чы лар 
күп ме дер мәгълү мат ны «Баш кор тос тан» эн цик ло пе ди я сеннән яисә ин тер-
нет тан та ба ала. Хәсән абый үзе дә, төр ле ки тап лар дан һәм гә зитләрдән укып, 
нә сел ба шын ни чек эзлә вен әйт те. Аңар чы ата сы ның ага сы Шәй хе лис лам 
карт тан ерак ба ба сы Кү чем нең ни чек хөкүмәт гаскәрлә ре та ра фын нан Ык ка 
кыс рык ла нуы ту рын да сөйләгә нен генә ишеткән бул ган икән. Кү чем нең бер 
ма лае Мө нип исем ле бул ган, ди.

Хәсән абый сөйләгәннәр не сок ла нып тың ла дым, аны бүлә сем, бәхәскә 
керә сем килмә де (урын өс тендә ка ты авы рып ят кан ча гы иде), шу лай да нә сел 
ба шын Кү чем Теләк әевкә бәйләү дө рес тү гел дип әйт тем.

Кү чем нә се ле бер ни чек тә Кү чем Теләк әевкә ба рып то та ша ал мый, ар хив 
до ку мент ла ры мо ны ки ре ка га. Хәсән абый ның, «Кү чемнәр баш ка ча юк», 
дигән фи кердән чы гып, нә сел ба шын Кү чем Теләк әевкә то таш ты рып куюы 
игъ ти бар га ла ек та соң, тик… ун си ге зен че га сыр да мон дый исем ле ке шеләр 
якын-тирә авыл лар дан Кил ка быз да да, хәт та ма ри лар дан тор ган Тук бир дедә 
дә бул ган (дәрәҗәлә ре бул ма гач, бил ге ле, исемнә ре фа ми лия бу лып га сыр-
дан га сыр га күчмәгән). 1816 ел гы ре ви зия исем леклә рен ачып ка ра сак, Ис ке 
Дөмәйдә Ка ра бай Кү че мов (48 яшь), Түбән Би шен дедә Кү чем Шә ри пов һәм 
аның улы Мо на сыйп Кү че мов теркәлгә нен күрә без1. Шу ңа күрә Кү чем не за ма-
нын да киң та рал ган, ан на ры кул ла ныш тан чык кан (сәбә бен та гын бер тап кыр 
әйтәм: дин йо гын ты сы көч әю ар ка сын да гарәп-фар сы исемнә ре өс тен лек ала, 
ә мил ли исемнәр кыс рык ла на) бо рын гы төр ки-та тар исем дип ка рар га кирәк.

1 БҮД ТА, И-138 ф., 2 тасв., 151 сакл. бер., 8 б.а.; 156 cакл.бер, 9 б. а.
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Юга ры да яз ган юл лар га ун ел ва кыт уз гач, 2009 ел ның җәендә Уфа ар хи вын-
да Ка тай ның бер төр кем ке шелә ре күрсә телгән 1753 ел гы уни каль до ку мент ка 
тап бул дым. Ул до ку мент ту рын да «Үткәннә рен бел Ка тай ның» ки та бы ның 
бе рен че бү ле гендә сөйләп үт тем, шун да ук кү чермә сен дә бир дем. Ан да Кү-
чем нең бер ту га ны Даут Сөләй ма нов телгә алы на. Бу факт нә сел не ту лы рак 
кү зал лар га, баш ка до ку мент лар ны да эшкә җигәргә ярдәм ит те.

«Үткәннә рен бел Ка тай ның» ки та бын да Кү чем нә се ленә ка гы лыш лы бер-
ничә до ку мент ның кү чермә сен (ко пи я сен) ки тер дем, алар ны са нап үтәм. 
Сөләй ман (ха лык те лендә Сөләй) Ду са ев 1727 ел гы до ку мент та теркәлгән. 
Фа ми ли я се Ду са ев (До са ев) бул гач, Сөләй ман ның ата сы Ду сай бу ла. Сөләй-
ман ның ул ла ры: Әбел га зи, Даут һәм Кү чем. Бе рен че се –  1737, икен че се –  1753, 
өчен че се 1770 ел лар га ка ра ган до ку мент та телгә алы на, өче се дә Сөл әев фа ми-
ли я сендә йө риләр. Соң гы до ку мент тан Кү чем Сөл әев нең 1770 ел лар да Кыр гыз 
олы сы стар ши на ла ры ның бер се бу лу ын белә без.

1753 ел гы до ку мент та Даут Сөләй ма нов белән бергә телгә алын ган Бәт ке 
авы лы ке ше се Му са Ду са ев Сөләй ман ның ту га ны бу луы, их ти мал, мо ңа төгәл 
җа вап ны ул авыл ның нә сел там га ла рын өйрәнү би рер иде.

Ю га ры да ел ла ры са нап үтелгән ар хив до ку мент ла рын бер кем дә ин кярь 
итә ал мый. Ки тап ның 7 нче би тендә Әбел га зи Сөл әев не «Кү че мов фа ми ли я-
леләр нең ерак ба ба сы» дип яз ган идек, төгәл лек өчен «е рак ба ба сы Кү чем нең 
ту га ны», дип өс тик. Әбел га зи Сөл әев шу ның белән әһә ми ят ле, ул 1727 ел да 
«та та рин» дип языл ган, гадәттә 1917 ел га чак лы до ку мент лар милләт не тү гел, 
сос ло ви е не (баш корт, типтәр, ясак лы та тар һәм баш ка лар) күрсәтә. До ку мент-
ның фән ни як тан да га ять әһә ми я тен истә то тып бу ки тап та ка бат бас ты ра быз. 

«1737 года марта в день Уфимского уезду Казанской дороги деревни Катаевой татарин 
Аблазеи Сулеевъ […]» дип язылган

Бо лар ачык лан ган да Хәсән абый күптән мәрхүм бул ган иде. Ул үзе нең ерак 
ба ба ла рын кып чак лар дан ки леп чык кан дип тә әйтә иде. Ми нем белән сөй-
ләшкәннән соң, Кү чем Теләк әев вер си я сен юк ка чы гар ган, шәҗәрә ба шы на 
Кып чак ны куй ган бу лып чык ты. Бу хак та 2018 ел да, Мөхтә сип Хә биб рах ма-
нов тө зегән шәҗәрә не күргәч бел дем. Хәсән абый мәгълү мат ла ры ни ге зендә 
тө зелгән ул шәҗә рә нең Габ делҗә лилгә чак лы түбән бу ын на ры дө рес бул ма са 
да, Габ делҗә лилдән тар мак ла нып киткән өс ке бу ын на ры шик уят мый ди яр-
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лек. Шу ңа күрә Хәсән абый зур нә сел нең бер тар ма гын ачык лау, киләчәк бу-
ын нар га кал ды ру мак са тын нан зур эш баш кар ган, үзе туп ла ган мәгълү мат ны 
ыша ныч лы кул лар га би реп кал дыр ган, из ге гамәл кыл ган дип әйтә без.

…Бу ки тап ны төзәткәләп утыр ган да, Кү че мов лар дан берәү нә се лен Кү чем 
хан га бәйләп куй ган шәҗәрә җибәр де. Ар хив ка ке реп нә сел та ри хын өйрәнә-
се урын га, кай берәүләр ерак ба ба ла рын әллә кемнәр итеп күрсәтмәк че бу ла, 
бөек леккә ан сат юл лар эз ли, ял ган юл га ба са. Кемнәр нең дер нә сел ба шы пәй-
гамбәрләргә, нин ди дер хан нар га то та шу ын ишеткәнгә яисә укы ган га, мо ңа 
гаҗәплән мим. Әйдә, хы ял лан сын нар, тик ял ган ны баш ка лар га та га лар икән, 

Хо дай кар шын да җа вап 
бирә сен оныт ма сын нар.

Кү чем Сөл әев нә се лен 
дә вам итү челәр 1816 ел гы 
ре ви зия до ку мен тын-
да Кыл чым (1739–1812) 
һәм Алиш (мул ла куш-
кан исе ме Әлмөхәммәт; 
1752–1812) Кү че мов лар 
дип теркәлгәннәр. Ба ры 
шул чор дан, ун ту гы зын-
чы га сыр ба шын нан гы-
на, «Кү че мов» нә сел фа-
ми ли я сенә әйләнә.

Сүз уңа ен нан әй тик, Тук та гол да гы бер ту ган мөә зин Габ делмән (1754), Габ-
де ва һап (1758–1812), Габ дел ва хит (1769), Га лим (1771), Габ дел са лих (1773; «по-
ход ный сот ник и квар тир мейстр») Кү че мов лар шу лай ук Кү чем Сөл әев нә се лен 
дә вам итү челәр, дип фа раз кы ла быз. Чөн ки ул авыл ке шелә ре нең кай берлә ре 
Ка тай мет рикәлә рендә ге ни ках язу ла рын да Кү чем нә се ленә хас там га са ла лар 
(ал да рак ми сал ки те реп үтәр без). Әгәр дә Тук та гол мет рикәлә рен һәм нә селлә-
рен мах сус өйрә неп, шул там га лар ның юга ры да са нап үткән Габ делмән һәм 
баш ка Кү че мов лар нә се ленә ка ра га нын ис бат итсәк, бо лар да Кү чем Сөл әев 
ул ла ры дип фа раз кы лып тү гел, төгәл һәм фән ни ни гездә әйтә алыр идек.

Рәс ми до ку мент лар дан тыш, «Кү че мов» ның нә сел фа ми ли я се бу лып китүе 
мет рикәләрдә ча гы ла. Мет рикәләрдә Кыл чым га өс тен лек би реп, нә сел фа-
ми ли я сен «Кыл чы мов» дип яз ган оч рак лар да бар. Тук са нын чы ел лар да Яңа 
Ка тай ак са кал ла ры Кыл чым ны Кү чем нең улы бул га нын бел миләр, ае рым 
нә сел ке бегрәк ка рый лар, «а лар Кыл чым нар, без Ку чу мов лар», дип әйтәләр 
иде. Мо ңа зур әһә ми ят бирмәү сәбәп ле, ба ба ла ры Кыл чым га то таш ка нын 
бәйнә-бәйнә аң ла тып тор ма дым, ки та бым нан укып бе лерләр, дип уй ла дым. 
Мет рикәләр бу ен ча, Яңа Ка тай да гы баш ка нә селләр нең дә нә сел фа ми ли я сен 
белә без, нә сел фа ми ли я се күрсә телү шәҗәрә тө зегәндә эш не җи ңелләш терә. 

Күчем Сөләев Кыргыз олысы старшиналары аталган 
документта (1771 ел). БҮДТА, И-1 ф., 1 тасв., 428 сакл.бер.
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Исемнәр ка бат лан са, мет рикәдә ге нә сел фа ми ли я сенә ка рап, кем нең кай сы 
нә селгә ка ра га нын бер нин ди ха та сыз ачык лау мөм кин че ле ге туа.

Кыл чым исе ме нең мәгънә сенә ки та бым ның Юл даш нә се ле бү ле гендә тук-
та лып үткән идем, ка бат лап тор мыйм. Кү чем исә фән ни әдә би ят та бо лай аң-
ла ты ла: «1. Күчү че, кү че неп йөрү че. Күчү ва кы тын да ту ган ир ба ла га би релгән. 
2. Күч сү зе бо рын гы төр ки телдә ил, га илә, йорт, нә сел-ыру, ха лык, төр кем 
мәгънәлә рен дә бел дергән»1.

Ре ви зия до ку мент ла ры на һәм мет рикәләргә та я нып, Кыл чым ның ал ты 
улын ачык ла дым. Бо лар: Габ делҗә лил (1770–1855; 1859 ел гы ре ви зи ядә «отс тав-
ной по ход ный стар ши на» дип языл ган), Габ дел са лих (1773–1826), Габ делмән-
нан (1781), Габ дел на сыйр (1782–1833), Мөхәммәткә рим (1786), Мөхәммәтә мин 
(1790–1813). 1834 ел гы ре ви зия до ку мен тын да Габ делҗә лил, Габ дел са лих, Габ-
делмән нан, Габ дел на сыйр лар Кыл чы мов фа ми ли я сендә теркәлгән.

Нә сел нең Габ делҗә лил тар ма гы ис кит кеч зур. Аның бе рен че ха ты нын-
нан Мөхәммәтсә лим (1795; уряд ник), Мөхәммәт са дыйк (1798), Мөхәммә-
ди (1809–30.03.1895; 1895 ел гы мет рикәдә ата сы Габ делҗә лил Кыл чым улы 
Кү че мов дип языл ган), Мөхәммәт җан (1811), икен че ха ты нын нан Әхмәт җан 
(1814–04.05.1889; 1889 ел гы мет рикәдә фа ми ли я се Кыл чы мов) һәм Әхтәм җан 
(1816) исем ле ул ла ры туа. Текст та Габ делҗә лил үз ку лы белән яз ган 1828 ел гы 
до ку мент фраг мен тын күрә сез. Гарәп им ля сы белән та тар ча «юр то вой стар-
ши на Габ делҗә лил Кыл чым улы Кү че моф […]» дип яз ган ул.

Габделҗәлил Кылчым улы Күчемов үз  кулы белән язган документ фрагменты. 1828 ел

Бу до ку мент ның кү чермә сен мах сус бир дем. Чөн ки кай берәүләр Баш корт-
стан та тар ла рын со вет мәктә бендә та тар ча укы ган га баш корт ча сөйләш миләр 
дип ял ган лап га еп лиләр. Та тар бул ма са лар, та тар ча тү гел, баш корт ча укы тыр-
лар иде, со вет мәктә бе «тут ни при чем», дип рус сүзлә рен кыс ты рып әйтәм 
ан дый лар га. Со вет чо ры беткә нен кө теп кенә тор ган нар, ди яр сең, әнә хә зер 
көчләп ди яр лек баш корт те ле, ял ган та рих та га баш ла ды лар. Без 1917 ел га чак-

1 Гомәр Сат та ров. Та тар исемнә ре сүз ле ге. –  Ка зан, 1981.
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лы ту ган ба ба ла ры быз ның саф та тар ча сөйләш үен кү реп үс тек, алар ара сын да 
со вет мәктә бен тү гел, мәдрәсә бе тергәннә ре шак тый иде. Ин де бу до ку мент ка 
күз сал сак, ан да «та тарс ким пись мом ру ку при ло жил», дип языл ган (шул кай-
берәүләр нең мо ңа да аң лат ма сы бар, тук та лып тор мыйм). До ку мент та Ба ка лы 
«с та ни ца» дип языл ган, чөн ки ан да ка зак лар яшәгән, алар ту рын да һәм төбә-
ге без нең баш ка аз бил ге ле һәм кы зык лы факт лар га бай та ри хын «О чер ки по 
ис то рии Ба ка линс ко го ра йо на» ки та бын да яз дым (ул куль яз ма ки тап ны ра йон 
ки тап ханә сендә укый ала сыз, шак тый ту лы лан ды рыл ган ва ри ан ты 2022 ел да 
дөнья күрәчәк, ин шал ла)

Иң баш та Габ делҗә лил нең бе рен че улы Мөхәммәтсә лимнән китү че тар мак-
ны ка рыйк. Мөхәммәтсә лим Габ делҗә лил улы ир ба ла ла ры: Мөхәммәтвә ли 
(1826), Мөхәммәт сит дыйкъ (1831–22.10.1897), Мөхәммәтнә би (1832), Әфлә тун 
(1834–15.10.1915), Шәм семөхәммәт (1843), Җәлә лет дин (1852–01.01.1917). Бо-
лар ның һәр бер се нә сел кал ды ра, шу ңа күрә ае рым-ае рым тук та лып үтә без.

Мөхәммәтвә ли Мөхәммәтсә лим улы ба ла ла ры: Га я зет дин (мет рикәдә Га я-
зет дин; 1850), Си ра җет дин (ха лык те лендә Си рай; 1858), Мә хи ян, Җи һан гир 
(1865–1895), Әхмәтвә ли (12.11.1877; ана сы Мәр фу га).

Га я зет дин Мөхәммәтвә ли улы Кү че мов ба ла ла ры: Гый ма дет дин (1915 ел да 
ва фат), Фа тый ма (13.06.1883), Заһ рет дин (1886), Хә кимә (1892), Гый ма де лис-
лам (1893), Миң ле ла тый фа (28.03.1894; ана сы Миң ле ва фа типтәр Габ дел ха ликъ 
кы зы), Габ дул ла (22.10.1897). Га я зет дин кы зы Хә кимә 1910 ел ның 13 но яб рендә 
Кил ка быз ның Хә бипҗәб бар Әү ди яр улы (21 яшь; ата сы Әү ди яр Мөхәммәт га ли 
улы) белән ни ках ла ша. Габ дул ла Га я зов (Га я зет ди нов; 1897) –  Ва тан су гы шы 
ве те ра ны, су гыш ал дын нан ха ты ны Сә гыйдә (1906), кы зы Мәхүҗүрә (1930) 
белән яши. Мәхүҗүрә авыл да шы Нә симь ян Ис ха ков ка (1928) ки яүгә чы га.

Гый ма дет дин Га я зет дин улы ба ла ла ры: Сә хия (07.01.1911; ана сы Би бихә тирә 
Мөхәммәт ша кир кы зы), Җәм гыйт дин (26.06.1912). Гый ма дет дин нең тәү ге ха-
ты ны Ко рыч ның Әһ лет дин Хә би бул ла улы ның кы зы Мәэлүфә бу ла, 1906 ел-
ның 26 ию лендә «а ра ла рын да мәхәббәт вә өлфәт юк лык сәбәп ле» ае ры лы ша-
лар. Ша һит лар Гос ман Гомәр улы белән Җи һан гир мул ла Габ дел га ни улы бу ла.

Заһ рет дин Га я зет дин улы 1916 ел ның 4 гыйн ва рын да Уч тым ның Каш ша-
фет дин Шәй хет дин улы ның кы зы Хә тирә (25 яшь) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры 
Мәрхә мет дин (26.10.1916) туа.

Гый ма де лис лам Га я зет дин улы (20 яшь) 1913 ел ның 30 гыйн ва рын да авыл-
да шы Ха җиәхмәт Шәрә фет дин улы ның кы зы Ва зый ха (17 яшь) белән ни ках-
ла ша, ба ла ла ры Га зизә (29.03.1914–1914), Вә ди га (03.04.1915) дөнь я га килә.

Си ра җет дин Мөхәммәтвә ли улы Кү че мов ба ла ла ры: Мин һа җет дин (1884), 
Сәрвә рет дин (21.07.1889; ана сы Шәм се җи һан Гай нул ла кы зы). Мин һа җет дин 
Си ра җет дин улын нан Га шия (09.04.1910; ана сы Га рифә Җәлә лет дин кы зы) 
һәм Мир ка сыйм (09.08.1916) ту ган. Мин һа җет дин Си ра ев (33 яшь) 1917 ел да 
ха ты ны (28), улы һәм кы зы белән яши, 9,25 дисә тинә җи ре, 2 аты, сы е ры һәм 
баш ка мал ла ры бу ла, хезмәт че ял лый. Мет рикәдә Мир ка сыйм Мин һа җет дин 
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улы Си ра ев ның 1935 ел ның 30 ию нендә загстан туу ту рын да бе лешмә ал га ны 
языл ган, 1942 ел ның ок тяб рендә Ва тан су гы шын да хәбәр сез юга ла (исе ме Ка-
тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән).

Әхмәтвә ли Мөхәммәтвә ли улы 1905 ел ның 12 де каб рендә нә селдә ше Бор-
һа нет дин Гый ла җет дин улы Кү че мов кы зы Миң ле җи һан (18 яшь) белән ни-
ках ла ша. Әхмәтвә ли ба ла ла ры: Са имә (27.09.1906), Би бикә шифә (10.11.1907), 
Хә тимә (07.06.1909; ана сы Гөл җи һан Бор һа нет дин кы зы), Әхмәтнә би 
(27.11.1910–1915; ана сы Гөл җи һан), Әхмәтзә ки (01.01.1913), Сә вия (02.11.1914). 
Әхмәтвә ли Мөхәммәтвә ли ев га илә сендә Ва тан су гы шы ал дын нан ха ты ны 
Гөл җи һан (1882), улы Әхмәш (1922; хәр би хезмәткә ча кы рыл ган), кыз ла ры 
Кә шифә (1926), Мә динә (1933) бу ла, га илә баш лы гы Әхмәтвә ли шул чор да рак 
дөнья куя. Әхмәтшә риф Әхмәтвә ли улы Мөхәммәтвә ли ев су гыш ка 1943 ел ның 
3 мар тын да китә һәм шул ел ны хәбәр сез юга ла (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль 
сте ла сын да теркәлмәгән).

Юга ры да Мөхәммәтвә ли Мөхәммәтсә лим улын нан китү че тар мак ны ка-
ра дык. Мөхәммәтсә лим нең икен че улы Мөхәммәт сит дыйкъ ба ла ла ры на һәм 
онык ла ры на тук та лып үтик.

Мөхәммәт сит дыйкъ Мөхәммәтсә лим улы Кү че мов ба ла ла ры: игезәкләр 
Әхмәтвә ли белән Әхмәт га ли (1859), Мөхәммәт за кир (1861), Мөхәммәт ша кир 
(1865), Би би гайшә (10.12.1877), Ну рет дин (04.08.1880), игезәкләр Фаз лыәхмәт 
(02.01.1883) белән Вә лиәхмәт (02.01.1883), Миң ле ба ну (07.12.1890), Га лимә 
(1891), Га лиәхмәт (30.08.1893; ана сы Би би җа мал Йо сыф кы зы), Би бимәрь ям 
(1895). Мөхәммәт сит дыйкъ кы зы Би би гайшә (18 яшь) 1902 ел ның 6 но яб рендә 
Кил ка быз ның Мөхәммәтхә лим Мөхәммәтә мин улы (23 яшь) белән ка вы ша. 
Икен че кы зы Га лимә (17 яшь) 1908 ел ның 21 де каб рендә Тук та гол ның Хә биб-
рах ман Габ дел ха ликъ улы (24 яшь) белән ни ках ла ша. Төп чек кы зы Би бимәрь-
ям 1913 ел да Ка дер нең Әбу шах ман Фәй руз ша улы (25 яшь; ата сы Фәй руз ша 
Га би дул ла улы) белән га илә ко ра.

Әхмәт га ли Мөхәммәт сит дыйкъ улы Кү че мов ба ла ла ры: Гыйз зе ни-
са (06.11.1894; ана сы Фәр хе ни са Мөхәммә ди Мөхәммәт ша улы ның кы зы), 
Шәм се ни са (29.03.1900–1912), Әхмәт ла тыйф (01.10.1903–1904), Хаҗ га ли 
(24.05.1906), Зәкә рия (05.03.1910–1910).

Мөхәммәт за кир Мөхәммәт сит дыйкъ улы Кү че мов ба ла ла ры: Ша кир-
җан (02.10.1894; ана сы Мәрхәбә Габ делшә фикъ Вә лимөхәммәт улы ның кы-
зы), Би бимө ха зумә (26.09.1897–1897), Зә кия (22.10.1898–1905), Би бимә-
ликә (28.06.1901), Фа ти ха (27.07.1904), Са бир җан (02.11.1909), Би би фа тый ма 
(14.02.1914–1914; ана сы Мәрхәбә). Ша кир җан Мөхәммәт за кир улы Бе рен че 
бө тендөнья су гы шын да 152 нче Вла ди кав каз пол кы сос та вын да су гы ша, 1915 
ел ның 17 ма ен да яра ла на һәм дә ва лан гач ту ган авы лы на кай та. Ша кир җан 
За ки ров ба ла ла ры: Хә бир җан (1923–1942), Са лих җан (22.03.1925–1925; ана-
сы Өм мегөл сем Миң ле хан кы зы), Хә дичә (07.10.1926–08.09.2003), Зәйтүнә 
(14.12.1931–08.01.2004), Әшрәф җан (28.05.1932–16.05.2012). Хә бир җан Ва тан 
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су гы шын да хәбәр сез юга ла. Хә дичә белән Зәйтүнә Мәскәү як ла рын да торф 
чы га ру да эш лиләр, Ба ка лы да го мер итәләр, ба ла ла ры бул мый. Әшрәф җан 
Ис ке Ка тай ның Ра ма зан Хә би бул лин кы зы Ра зыя (03.10.1941 ту ган) белән га-
илә ко ра, ба ла ла ры туа. Ли ра Әшрәф җан кы зы кар тый сы Өм мегөл сем нең 
Ко рыч та ту ып-үс үен, шул нә селдән бул ган Рә шит Әмир хан улы Миң ле ха нов 
белән га илә шәҗәрә сен төз үен әйт те. Әшрәф җан абый агач эше ос та сы иде, 
мин ту ып-үскән өй нең ве ран да сын яса ды, шун да бе рен че тап кыр якын нан 
күрсәм, соң гы сы Ка тай са бан ту ен да оч рашү-сөйләшү бул ган.

Мөхәммәт ша кир Мөхәммәт сит дыйкъ улы Кү че мов ба ла ла ры: Мөхәммәт-
га риф (20.03.1894; ана сы Би би ка фия Ба һаут дин Җа ма лет дин улы ның кы-
зы), Га лия (1896–1901), Мөхәммәтнә гыйм (03.12.1898; ана сы Би би ка фи я), 
Мөхәммәтхә ниф (18.08.1900–1911; ана сы Фә хер ни са Галлә мет дин кы зы), 
Мөхәммәт на зиф (26.06.1904–1904), Гыйз зе ни са (28.07.1905), Гыйз зе нур 
(29.04.1911; ана сы Фә хер ни са Галлә мет дин кы зы). Мөхәммәт га риф Мөхәммәт-
ша кир улы Кү че мов ның Хә лимә Шәрә фет дин кы зы белән ни ка хын нан 
Мөхәммәт ка мил (18.12.1925) туа.

Вә лиәхмәт Мөхәммәт сит дыйкъ улы Кү че мов (22 яшь) 1909 ел ның 13 де-
каб рендә Ис ке Ка тай ның Баһ ман ша Ба һаут дин улы ның кы зы Ки фая (19 яшь) 
белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Ха җиәхмәт (04.11.1910–1910), Ха җиәкрәм 
(30.11.1911), Га лиәхмәт (15.05.1914), Ак ма лет дин (23.08.1916) туа. Вә лиәхмәт 
Сит дый ков га илә сендә Ва тан су гы шы ал дын нан ха ты ны Май со рур (1887), 
ул ла ры Мәрхәм (1921), Мирс әет (1925; ФЗО да укы ган), кы зы Фә һимә (1928) 
бу ла. Мәрхәм белән Мирс әет су гыш та һә лак бу ла лар, алар ның абый сы Ха-
җиәкрәм не дә су гыш ка ала лар. Ар тил ле рист, дош ман ны зур югал ту лар га ду чар 
иткән Га лиәхмәт Вә лиәхмәт улы Сит дый ков «Ба тыр лык өчен» (15.04.1943) 
ме да ле белән бүләкләнгән. Ак ма лет диннән дә нә сел дә вам итә, күрә сең, 2009 
ел ның кө зендә аның тууы ту рын да загстан бе лешмә ал ган нар (Ка тай ның ме-
мо ри аль сте ла сын да Сит дый ков лар ның бер се теркәлмәгән).

Мөхәммәт сит дыйкъ 
Мө хәм мәтсә лим улы 
тар ма гын ка рау ны тө-
гәл ләп, Мөхәммәтсә-
лим нең өчен че улы Мө-
хәм мәтнә бигә күчә без. 
Мөхәммәтнә би Мө-
хәм мәтсә лим улы ба-
ла ла ры: Мөхәммәт ха-
рис, Мөхәммәт са бир 
(1871), Мөхәммәт на-
сыйп (16.12.1876), Та ли-
га (1882), Бә дер та ли га 
(1889). Мөхәммәтнә би 

1908 елгы документта өстә Мөхәммәтхарис Мөхәммәтнәби 
улы тамгасы, аста Туктаголның Галиәсгар Шәяхмәт 
улыныкы. Тамгаларның  төп элементы (+) тәңгәл килә
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кы зы Та ли га (19 яшь) 1902 ел ның 20 де каб рендә Ис ке Ку ян ның Җи һан гир 
Хөс әен улы (23 яшь) белән ка вы ша. 1908 ел ның 23 де каб рендә ту ган на ры Мө-
хәм мәтнә би кы зы Бә дер та ли га ны (19 яшь) Тук та гол ның Га ликә рам Га лиәс гар 
улы на (22 яшь; ата сы Га лиәс гар Шәяхмәт улы) ки яүгә бирәләр. Кыз ның вә ли 
вә ки ле –  бер ту ган ага сы Мөхәммәт ха рис Мөхәммәтнә би улы, ри за лык ша-
һит ла ры ту ган на ры Мөхәммәт са бир белән Мөхәммәт на сыйп Мөхәммәтнә би 
ул ла ры бу ла. Ки яү нең ри за лык ша һит ла ры нә селдәшлә ре Сә ри гаскәр белән 
Мөхәммәт за риф Шәяхмәт ул ла ры бу ла. Сә ри гаскәр ку лы белән са лын ган там-
га ның төп эле мен ты Кү чем нә се ле не ке белән тәңгәл килә. Ал да рак Тук та гол да 
да Кү че мов фа ми ли я леләр бул ган дигән идек, шу лар ның нә се лен дә вам ит-
миләр ме икән бо лар?

Мөхәммәт ха рис Мөхәммәтнә би улы Кү че мов ның бе рен че ни ка хы Ка дер-
нең Габ делшә фикъ Габ дерә фикъ улы ның кы зы Би би ла тый фа белән бу ла, 1893 
ел ның 3 фев ра лендә «а ра ла рын да мәхәббәт вә өлфәт бул мау сәбәп ле» ае ры-
лы ша лар. Мөхәммәт ха рис ба ла ла ры: Мөхәммәт на зиф (15.02.1898–1898; ана сы 
Фә хер нур Нас рет дин кы зы), Га лим җан (09.06.1899), Га зиз җан (30.01.1902; ана-
сы Фә хер ба ну Нас рет дин кы зы), Мирсә гыйть (23.08.1905–1906; ана сы Фәр-
хе нур Нас рет дин кы зы), Әмир җан (06.07.1907; ана сы Фә хер ка мал Нас рет дин 
кы зы), Би би нур (17.02.1911–1915; ана сы Фә хер нур), Гый лем хан (15.11.1915–
1916; ана сы Фәх ри нур), Фәр хи җи һан (12.02.1917), Ка зый хан (1919–1942). Әле ге 
мет рикә мәгълү ма тын да Мөхәммәт ха рис ның ха ты ны төр лечә языл ган, мул ла 
исе мен төгәл белмәгән, күрә сең. Мон дый төгәл сез лекләр баш ка оч рак лар да 
да күзә телә, игъ ти бар лы уку чы ки тап ав то ры ха та сы дип уй ла ма сын та гын.

Мөхәммәт ха рис ның улы Га зиз җан Ха ри сов 1942 ел да су гыш та һә лак бу ла, 
ха ты ны Хәл фи җи һан Гыйн дул ла кы зы (1910), ба ла ла ры Мәгъ фур җан (1929), 
Мир га бит җан (01.05.1933), Миң лехөс ни (1938) ка ла. Мир га бит җан авыл да шы 
Гайшә бикә Му са хан кы зы (03.01.1935) белән га илә ко ра.

Әмир җан Ха ри сов та су гыш тан кайт мый, авыл да ха ты ны Гай ни ка мал (1915), 
ба ла ла ры Әҗе рия (1930) белән Мөбәрәк җан (1939; аны кы Ил гиз), ана сы Фәр-
хи нур (1878) ка ла. Ка зый хан Ха рис улы Нә би ев та су гыш кор ба ны бу ла. Шу лай 
итеп, Мөхәммәт ха рис ның өч улы Ва тан су гы шы ялан на рын да ятып ка ла.

Мөхәммәт са бир Мөхәммәтнә би улы Кү че мов (23 яшь) 1894 ел ның 12 ап-
ре лендә нә селдә ше Нас рет дин Нәҗ мет дин улы Кү че мов кы зы Гыйль ми ка мал 
(17 яшь) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Мөхәммәт са бит (22.11.1895), Мөхәммәт-
за һир (09.11.1898), Мөхәммәт ка һир (23.02.1901), Мөхәммәт за һит (05.07.1904–
1906), Га бит (16.11.1907), Мөхәммәт на зиф (20.10.1910), Гыйль ми җа мал 
(24.02.1914), Мөхәммәтнә гыйм (25.10.1916) туа. За һир Са би ров (1898) –  Ва тан 
су гы шы ве те ра ны, га илә сендә су гыш ал дын нан ха ты ны За кирә (1903), ул ла ры 
Хә мит (1924), Га мил (1927), кыз ла ры Мәкнүнә (1935), Мәк кия (1939), Тәз кирә 
(1941) бу ла. Хәмит Заһир улы Заһиров сугышка алынганда колхозда хисапчы 
(учётчик) булып эшли, сигез класс белемле, хәрби әзерлек үткәч сержант була, 
23 нче гвардияче һава десанты дивизиясе составында сугышка керә (язмышы 
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билгесез). Га бит Са бир улы Нә би ев 1942 ел да су гыш та хәбәр сез юга ла (исе ме 
Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән), ха ты ны Хә тирә (1904), ба ла-
ла ры Мир за һит (1930), Мөзәк кия (1938), Мөнәвәр (1940) ка ла. Аның ту га ны 
Мөхәммәтнә гыйм (1916) 1935 ел да загстан туу ту рын да бе лешмә ала, ал га та ба 
яз мы шы бил ге сез.

Мөхәммәт на сыйп Мөхәммәтнә би улы Кү че мов ба ла ла ры: Мөсәвәрә 
(13.04.1909), Нигъмә тул ла (28.11.1910–1912; ана сы Мөшәррәфә Габ демән нан 
кы зы), игезәкләр Хәсән (1912–1912) белән Хөс әен (29.01.1912–1912), Ти мер-
җан (20.05.1913), Ша кир җан (08.11.1914), Шә рифә (03.09.1917), Шә риф җан 
(18.02.1925). Ва тан су гы шы ал дын нан Ка тай авы лы исем ле гендә На сыйп Нә-
би ев (1876), ха ты ны Мөшәррәфә (1885), ул ла ры Ти мер җан (1913), Ша кир җан 
(1914), Гый лем җан (1919), Шә риф җан (1926), Фа яз (1933), кыз ла ры Мөсәвәрә 
(1910), Шә рифә (1922) теркәлгән. Ша кир җан, Гый лем җан, Шә риф җан Нә би-
ев ләр кул ла ры на ко рал то тып, ил азат лы гы өчен Ва тан су гы шын да көрәшкән-
нәр.

Бү ген ге көндә Нә би ев, Са би ров, Ха ри сов фа ми ли ялә ре белән бил ге ле Мө-
хәм мәтнә би Мөхәммәтсә лим улы тар ма гын ка ра дык, Мөхәммәтсә лим нең 
дүр тен че улы Әфлә тун га күчә без. Әфлә тун Мөхәммәтсә лим улы ба ла ла ры: 
Мөхәммәт са лих (1866), Зөләй ха (1867–1897), Би бизәйнәп (1874–1909). Әфлә-
тун кы зы Би бизәйнәп (19 яшь) 1893 ел ның 13 ок тяб рендә нә селдә ше Фәх рет-
дин Ну рет дин улы Кү че мов (25 яшь) белән ни ках ла ша.

Мөхәммәт са лих Әфлә тун улы Кү че мов белән Хәм де ни са (ата сы Мөхәммәт-
җан Мөхәммәт са лих улы) ба ла ла ры: Мирсә гыйть (01.04.1898), Мир га ли 
(29.04.1900), Ху җа га ли (17.10.1901), Гос ман га ли (01.01.1904–1905), Са бир җан 
(07.11.1905), Шәех за ман (20.01.1908–1917), Сәр ви җи һан (29.06.1910–1910). 
Бу ха ты ны ва фат бул гач, Мөхәммәт са лих 1910 ел ның 4 ок тяб рендә авыл да-
шы Фа тый ма Габ дел га зиз кы зы на (17 яшь) өйләнә, ан нан ба ла ла ры Фәр визә 
(03.11.1911), Са җидә (31.05.1914–1914), Мөхәммәт на зиф (16.01.1916–1917), Мөс-
тә фидә (12.12.1925) туа. Мөхәммәт са лих Әфлә ту нов 1917 ел да ха ты ны (30 яшь), 
дүрт улы һәм кы зы белән яши, 2,55 дисә тинә җи ре, аты һәм сы е ры бу ла. Ху-
җа га ли Са ли хов 1941 ел ның 22 сен тяб рендә су гыш ка китә, ха ты ны Мә ди нә 
(1903), ба ла ла ры Фә ния (1930), Ти мер хан (1934), ана сы Фа тый ма (1878) ка ла.

Әфлә тун Мөхәммәтсә лим улы тар ма гын ка рау ны шун да төгәлләп, 
Мөхәм мәтсә лим нең би шен че улы Шәм семөхәммәткә тук та лып үтик. Шәм-
семөхәммәт Мөхәммәтсә лим улы ба ла ла ры: Ха физмөхәммәт (1868–29.10.1909), 
Фәезмөхәммәт, Хә нифә (01.12.1877), Нурмөхәммәт (1886).

Ха физмөхәммәт Шәм семөхәммәт улы Кү че мов (25 яшь) 1893 ел ның 13 ок-
тяб рендә авыл да шы Мөхәммәтшә риф Га ликәй улы ның кы зы Би би ка фия (18 
яшь) белән ни ках ла ша, 1894 ел ның 20 ап ре лендә «а ра ла рын да мәхәббәт вә 
өлфәт бул ма ган сәбәп ле» ае ры лы ша лар. Ха физмөхәммәт ба ла ла ры: Мир-
заәхмәт (04.01.1894–16.08.1895; ана сы Би би ка фи я), Динмөхәммәт (04.10.1895; 
ана сы Би би за ри фа Ба һаут дин Хөс әен улы ның кы зы), Та ифә (12.01.1897), Рәй-
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фә (20.04.1899), Әбә дия (02.10.1903), Мир заәхмәт (22.08.1905–1907), Са фия 
(01.01.1908), Га лиәхмәт (10.05.1910–1912). Ха физмөхәммәт кы зы Рәйфә 1916 
ел да Ис ке Ба лык лы ясак лы та та ры Сәетгәрәй Әхмәтгәрәй улы (25 яшь; ата сы 
Әхмәтгәрәй Мөхәммәтгәрәй улы) белән ни ках ла ша. Фәезмөхәммәт Шәм-
семөхәммәт улы Кү че мов тан Мул ламөхәммәт (12.07.1901; ана сы За ри фа Ба-
һаут дин кы зы) бил ге ле.

Нурмөхәммәт Шәм семөхәммәт улы Кү че мов (25 яшь; икен че ни ках) 1911 ел-
ның 5 де каб рендә Ты пый ның Ба һаут дин Хөс әен улы ның кы зы За ри фа (35 яшь; 
икен че ни ках) белән га илә ко ра, ул ла ры Әлмөхәммәт (ха лык те лендә Әл мий; 
11.09.1912) туа. 1913 ел ның 21 фев ра лендә «а ра ла рын да өлфәт вә мәхәббәт юк-
лык сәбәп ле» ха ты ны За ри фа ны ае рып җибәрә. Әлмөхәммәт Нурмөхәммә тов 
га илә сендә су гыш ал дын нан ана сы За ри фа (1868), ха ты ны Фәрдәнә (1920; 1940 
ел да ае ры лы ша лар), ул ла ры Мир заәхмәт (1936) һәм Ярмөхәммәт (1939–1940) 
бу ла.

Шу лай итеп, Шәм семөхәммәт Мөхәммәтсә лим улы тар ма гы бү ген ге көндә 
Нурмөхәммә тов фа ми ли я се белән бил ге ле. Мөхәммәтсә лим нең би шен че улы 
Җәлә лет дингә (ха лык те лендә Җәләй) күчә без.

Җәлә лет дин Мөхәммәтсә лим улы Кү че мов ба ла ла ры: Хәер ни са (1876), 
Мин һа җет дин (1879), Сәрвә рет дин (1882), Шәрә фет дин, Ну рет дин 
(16.06.1893), Әгъ за мет дин (22.10.1895; ана сы Би би ка мал Кор бан га ли Чу ра гол 
улы ның кы зы), Хәсән (25.11.1897), Хөс әен (25.11.1897), Хәнә фи (25.11.1897), 
Рә кыя (25.11.1897), Би биәс ма (12.12.1898; ана сы Би би ка мал). Бу Ка тай да бе рен-
че тап кыр берь ю лы дүрт ба ла та бу оч ра гы, тик алар ның өче се икен че көн не, 
бер се де кабрь ба шын да хо дай тәкъ ди ре белән (мет рикәдә шу лай язы ла) җан 
тәс лим кы ла.

Җәлә лет дин Мөхәммәтсә лим улы ның кы зы Хәер ни са (17 яшь) 1894 ел ның 
7 фев ра лендә авыл да шы Сәетгәрәй Дәүләтгәрәй улы Мор та зин (22 яшь) белән 
ни ках ла ша. Ире ва фат бул гач, Хәер ни са 1905 ел ның ок тяб рендә Кил ка быз ның 
Има мет дин Миф та хет дин улы (25 яшь; дүр тен че ни ках) белән ни ках ла ша.

Юга ры да Җәлә лет дин нең ха ты ны Би би ка мал Кор бан га ли Чу ра гол кы зы 
дип күрсә телә. Мон да мул ла ха та лы яз ган, Би би ка мал тү гел, ә Би би җа мал. 
Җәлә лет дин нең Би би җа мал белән ни ка хы 1888 ел ның 7 ап ре лендә Ис ке Ка-
тай да теркәлә. Җәлә лет дин су кыр эчә ге (ап пен ди цит) шарт лап, 1917 ел ның 
1 гыйн ва рын да 64 яшьтә мәрхүм бу ла.

Мин һа җет дин Җәлә лет дин улы Кү че мов ба ла ла ры: Фәс хет дин (12.11.1900–
1905; ана сы Са фия Габ дул ла кы зы), Би бизә кия (13.07.1902), Хә лимә 
(04.08.1904–1905), Бәл хия (26.09.1906), Хи мая (04.08.1908), Әминә (17.07.1910), 
Мө хәм мәт дин (19.07.1912), Җәм гыйт дин (16.11.1914), Җә мигъ нур (26.10.1916), 
Ну рет дин (20.02.1925–1925; ана сы Би би нур Мөхәммәт сол тан кы зы). Мин-
һа җет дин (ха лык те лендә Ми наҗ) Җәл әев су гыш ал дын нан ха ты ны Әбә дия 
(1891), ул ла ры Җәм гыйт дин (1914), Җә мигъ нур (1916), ки ле не Зәйтүнә (1921), 
оны гы Рузә (1942) белән яши. Ке че лей те нант Җә мигъ нур Мин һаҗ улы Җә-
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лә ев 1943 ел ның 14 гыйн ва рын да су гыш та һә лак бу ла (исе ме Ка тай ның ме мо-
ри аль сте ла сын да теркәлмәгән).

Сәрвә рет дин Җәлә лет дин улы Кү че мов ба ла ла ры: Сә хия (25.10.1908; 1961 
ел да загстан туу ту рын да бе лешмә ала), Мәд хия (01.08.1911; ана сы Хә тирә Има-
мет дин кы зы), На җия (13.03.1914). Сәрвә рет дин Җәл әев (1882) га илә сендә 
Ва тан су гы шы ал дын нан ха ты ны Хә тирә (1885), ул ла ры Әкрәм (1922), Ин саф 
(1927), кыз ла ры Бә һия (1925), Фә һимә (1930) бу ла. На җия авыл да шы Хәсән 
Дәүләтгәр әев белән ни ках ла ша. Ва тан су гы шы ве те ра ны Әкрәм Җәл әевтән 
нә сел не ул ла ры Мир ха ди белән Фә рит һәм кыз ла ры Флүрә белән Флүзә дә вам 
итә. Ин саф авыл да шы Фәнүзә Әбүнә гыйм кы зы белән га илә ко ра, ба ла ла ры 
Рә шит (07.04.1962), игез кыз лар Зә лифә белән Фә висә (14.07.1964) туа. «Ха-
лык хә те ре» сай тын да Ин саф Җәл әев бер төр кем авыл даш ла ры белән (ба ры сы 
12 ке ше) су гыш чо рын да хәр би хезмәткә ча кы рыл ган дип күрсә телә (исе ме 
нигә дер Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән).

Шәрә фет дин Җәлә лет дин улы Кү че мов тан Әнвә рет дин (16.11.1916; ана сы 
Хә тирә Има мет дин Миф та хет дин улы ның кы зы) бил ге ле.

Юга ры да сүз Габ делҗә лил Кү че мов ның бе рен че улы Мөхәммәтсә лимнән 
киткән тар мак лар ту рын да сүз бар ды. Габ делҗә лил нең икен че улы Мөхәммәт-
са дыйк тан нә сел не Мөхәммәт за риф (1822), Мөхәммәт за кир (1836–13.04.1899, 
указ лы мул ла), Мөхәммәт са дыр (1843), Мөхәммәт дин, Галлә мет дин (1869–
1943) дә вам итә.

Мон да бер искәрмә ясап үтик. Мөхәммәт са дыйк ка һәм аның ха ты ны Би би-
га фифәгә 1859 ел да 61 яшь бу ла. Димәк, Мөхәммәт са дыйк күп ме дер ва кыт тан 
та гын бер тап кыр ни ках ла ша һәм аңа 71 яшь бул ган да төп чек улы туа. Шак тый 
олы гай ган ир нең яшь ха ты ны ба ла та буы ул за ман да да, хә зер дә бө тенләй үк 
сирәк хәл тү гел.

Мул ла Мөхәммәт за кир мул ла Мөхәммәт са дыйк улы ба ла ла ры: Мөхәммәт-
за риф (1857), Мөхәммәт га яз (1859), Мөхәммәт ха физ, Мир ка зый (ту лы исе ме 
Мир ка зый га яз), Гай ни ка мал, Мир га лим (1874–1875), Мирсә гыйть (04.06.1876; 
ана сы Гыйз земөкәррәмә), Мөнәвәрә (1887). Мөхәммәт за кир кы зы Гай ни ка-
мал 1889 ел ның 18 фев ра лендә На рат лы Ел га ның Ну рет дин Мин һа җет дин улы 
(21 яшь; ата сы Мин һа җет дин Си ра җет дин улы) белән ка вы ша. Әле ге ни ках 
Ис ке Ка тай мә че тендә теркәлә, кыз ның ри за лык ша һит ла ры Мөхәммәт ха-
физ белән Мир ка зый Мөхәммәт за кир ул ла ры бу ла. Икен че кы зы Мөнәвәрә 
(17 яшь) 1904 ел ның 27 фев ра лендә Минзәлә өя зе Та бын авы лы ның Сәгъ-
дет дин имам Мөхәммәт за риф улы (26 яшь; ата сы имам Мөхәммәт за риф Әл-
мөхәммәт улы) белән ни ках ла ша. Әле ге ни ках шу лай ук Ис ке Ка тай ның бе-
рен че мәхәллә сендә теркәлә, чөн ки Мөхәммәт за кир имам-ха тип ва зи фа сын 
шун да баш ка ра.

Мөхәммәт ха физ Мөхәммәт за кир улы белән Сә хип җа мал Хә лиул ла улы 
ни ка хын нан Кил ка быз да Су фия (22.07.1908–1989) туа. Мөхәммәт ха физ ның 
баш ка ба ла ла ры да бу ла, бу кы зы ның Га би дул ла Баймөхәммә тов белән ни-
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ка хын нан Вильс (1939–1968) туа. Бу 
хак та Вильс ның улы Игорь Кү че мов 
хә бәр ит те. Аның мәгълү ма ты на тая -
нып, Мөхәммәт ха физ Кил ка быз да 
мә чет кар шын да гы мәктәптә ба ла лар 
укыт кан, дип фа раз кы ла ала быз, мо-
ны тә га ен ачык лар өчен ул авыл ның 
мет рикә кенәгәлә рен һәм баш ка ар-
хив чы га нак ла рын өйрә нергә кирәк. 
Су фи я ның кыз ту га ны Ор кыя бу ла, 
ул Ко рыч та фельд шер-аку шер бу лып 
эш ли.

Мөхәммәт ха физ ның баш ка ба ла ла-
ры ту рын да мәгълү мат со рап, авыл да-
шым Әл фия Зин ну ро ва га яз дым, шун-
дый җа вап ал дым: «Ор кыя Кү че мо ва 
гел Ко рыч та эшләгән һәм яшәгән, бер 
улы бул ган, улы читтә яшәгән. Ка тай-
да аның Хә тимә һәм Зәйнәп исем ле 
апа ла ры бул ган. Хә тимә апа ның улы 
Әбүзәр Зәй нәп апа  Ни за ев лар күр ше-
сендә то ра иде (Са бан туй га тө шеп китә 
тор ган жирдә, хә зер өе юк ин де, фа ми ли я сен бел мим). Бу өч кыз ның читтә 
яшәү че ту га ны Су фия Зәйнәп апа га кай тып йө ри иде».

Мир ка зый Мөхәммәт за кир улы Кү че мов ба ла ла ры: Га ли ка рый (1896), 
Рә кыя (30.01.1900–1904; ана сы Нурх әят Габ дел җаб бар кы зы), Фа тый ма 
(28.12.1902–1909; ана сы Мөнәвәрә), Миң лехә тимә (19.10.1906), Габ дел һа ди 
(1907–1909), Са имә (07.01.1909–1916; ана сы Мөнәвәрә Шәй хе лис лам кы зы), 
Мир һа ди (26.12.1910–1914), Нә фисә (10.07.1913), Тәз кирә (03.09.1915). 1925 ел-
гы мет рикәдә Га ли ка рый Мир ка зый улы Кү че мов ның Зәйнәп Әхмәт ла тыйф 
улы ның кы зы белән ни ка хын нан ба ла ла ры Мәхүҗүрә (01.07.1925) теркәлгән.

Га ли ка рый ның Яңа Ка тай авыл со ве ты бар лык ка килгәч, сек ре тарь ва зи фа-
сын баш ка руы, «Я ңа тор мыш» кол хо зы ның бе рен че рәи се бу луы, ачы яз мы шы 
ту рын да «Үткәннә рен бел Ка тай ның» ки та бын да әй тел де, кы зык сы ну чы лар ул 
ки тап ны та гын бер тап кыр ачып ка рый ала лар.

Мөхәммәт са дыйк ның чи рат та гы улы Мөхәммәт дингә кү чик. Аның исән-
имин үскән ир ба ла ла ры бул мый, кы зы Мө гал лимә (17 яшь) 1906 ел ның мар-
тын да Ко рыч ның Фәх рис лам Гый ма де лис лам улы (35 яшь; икен че ни ках) 
белән ни ках ла ша. Кыз ның вә ли вә ки ле ата сы белән бер ту ган ага сы Галлә-
мет дин Мөхәммәт са дыйк улы бу ла. Шул ук Мө гал лимә (20 яшь; икен че ни ках) 
1909 ел ның 3 ию нендә Сеңрән нең Бор һа нет дин Шәрә фет дин улы (30 яшь; 
өчен че ни ках) белән ка вы ша. Мөхәммәт дин нең икен че кы зы Мөшәррәфә 

Сәхипҗамал Күчемова кызлары Суфия һәм 
Оркыя белән. 1919 ел
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(17 яшь) 1909 ел ның 22 гыйн ва рын да Тук та гол ның Има мет дин Аф за лет дин 
улы на (24 яшь) ки яүгә чы га. Кыз ның вә ли вә ки ле –  ага сы Галлә мет дин Мө-
хәм мәт са дыйк улы, ри за лык ша һит ла ры нә селдәшлә ре Мөхәммәт та лип Мө-
хәм мәтшә фикъ улы белән Мөхәммәтшә риф Мөхәммәтвә ли улы бу ла. Тук та гол 
вә киллә ре нең нә сел там га сы Кү чем не ке белән тәңгәл килә (бу бе рен че оч рак 
тү гел), димәк, алар бер нә сел ке шелә ре бу лып чы га.

Мөхәммәт са дыйкъ ның төп чек улы Галлә мет диннән нә сел хә зер ге чор-
га тик ле дә вам итә. Галлә мет дин Мөхәммәт са дыйк улы (25 яшь) 1893 ел ның 
16  ок тяб рендә авыл да шы Габ делбә шир Габ дел гаф фар улы ның кы зы Җи-
һан ба ну (18 яшь) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Гыйз зе ни са (02.07.1897–1897), 
Җәм гыйт дин (28.12.1898–1988), Има мет дин (03.07.1902), Зы я зет дин (1906; 
мет рикәдә теркәлмәгән), Га лия (05.11.1910), Әхи я рет дин (03.01.1914) туа. Галлә-
мет дин Са дый ков 1917 ел да ха ты ны (43 яшь), дүрт улы һәм кы зы белән яши, 
12,18 дисә тинә җи ре, 6 аты, сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла.

Галлә мет дин улы Җәм гыйт дин ха ты ны Са имә апа белән җи де ба ла (Әс гать, 
Әгълә, Рә шит, Ген на дий, Сәһлә, Вә силә, Нә сибә) тәр би яләп үс тер де, Ка тай-
ның хөрмәт ле ке ше се, мул ла сы бу лып, 90 яшендә дөнья куй ды. Сиксән нең ур-
та сын да да ве ло си пед та йөр де, Га та абый лар ура мын нан җәяү менгәндә аның, 
ми не күрү белән, ве ло си пе дын нан тө шеп, хәл-әхвәл со ра шып тор га ны әле дә 
күз ал ды на ки леп ба са. Без нең бе рен че кү решү әти ем мәрхүм бул ган 1980 ел-
ның кө зендә иде, димәк, ул ми не хә те рендә кал дыр ган, олы ба шын ке че итеп, 
мах сус тук тап, сөйләшә се иткән.

Җәм гыйт дин абый ның ул ла ры-кыз ла ры ту рын да күп сөйләргә бу лыр иде. 
Алар ара сын да ае ры лып тор га ны –  Әгълә Кү че мов, ул спорт ве те ран на ры ның 
Рос сия һәм дөнья күлә мендә ге ярыш ла рын да да и ми кат на шып, спорт ча йөрү 
(«с пор тив ная ходь ба») бу ен ча дистәләрчә тап кыр чем пи он бул ды. Ве те ран ның 
тор мыш юлы һәм спорт та гы уңыш ла ры ту рын да күп сан лы яз ма лар, аңа ба-
гыш лан ган ки тап сөй ли. Аның читтә яшәү че ту га ны Рә шит Кү че мов –  тех ник 
фәннәр док то ры, эне се Гый на дил (Ген на дий) Кү че мов Уфа да Ба ка лы ра йо ны 
як таш лар җәм гы я тен оеш ты ру чы лар ның бер се бул ды.

Ка тай авыл со ве ты кенәгә сендә Ва тан су гы шы ал дын нан Има мет дин Галлә-
мов (1902) га илә сендә ха ты ны Рә хилә (1904), ба ла ла ры Фәнә (1929), Мәгъ-
фия (1934), Зөлфәт (1937) теркәлгән. Зы я зет дин Галлә мов (1906) га илә сендә 
ха ты ны Хә тимә (1905), кыз ла ры Мәхмүдә (1931), Флүрә (25.07.1935), ул ла ры 
Әбүзәр (1936), Мирсә гыйть (1938) бу ла. Ике се дә хәр би хезмәткә ча кы ры-
ла, Има мет дин 1945 ел да хәбәр сез юга ла, Зы я зет дин нең яз мы шы бил ге сез 
(исемнә ре Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән). Истә лекләргә ка-
ра ган да, Зы я зет дин нең ха ты ны Хә тимә Мөхәммәт ха физ Мөхәммәт за кир улы 
Кү че мов кы зы бу ла. Зы я зет дин кы зы Флүрә Са лих Әхтәм җа нов ка ки яүгә чы га.

Габ делҗә лил нең өчен че улы Мөхәммә ди иде. Мул ла Мөхәммә ди Габ делҗә-
лил улы ба ла ла ры: Ахун җан (1842–1850; бе рен че ха ты нын нан ту ган), Мә хи ян 
(1847), Габ дерә хим (1849), Әхтәм җан (1853; икен че ха ты нын нан), Габ дерә-



273

кыйп, Сәр ви җи һан (1860), Май со рур (01.03.1877; ана сы Та ифә), Мөхәммәт за-
риф (20.06.1878), Габ дул ла (1887), Гый ная (1891–1906). 1883 ел ның 15 ию нендә 
Мөхәммә ди ха ты ны Та ифә Мо заф фар кы зы белән ае ры лы ша. Мөхәммә ди 
кы зы Сәр ви җи һан (17 яшь) 1878 ел ның 10 фев ра лендә Үрмәт нең Мөхәммәт-
каш ша фет дин Гай нул ла улы (24 яшь; икен че ни ках) белән ка вы ша.

Мә хи ян Мөхәммә ди улы Кү че мов ба ла ла ры: Фәр хе ни са (26.09.1877), Габ-
дел ба ян (1880), Фәр хе ни са (1881), Май ка мал (1889–1893), Габ делмән нан 
(30.03.1894; ана сы типтәр Хуп җа мал Мөхәммә ди Мөхәммәт ша улы ның кы зы). 
Мә хи ян кы зы Фәр хе ни са 1897 ел ның 6 де каб рендә Минзәлә өя зе Аза лак авы-
лы ның Сол тан га ли Җәлә лет дин улы Сәй фет ди нов (24 яшь) белән ни ках ла ша. 
Мә хи ян Мөхәммә ди ев нең ике улын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 
1917 ел да ха ты ны (64 яшь), ике ки ле не һәм оны гы (1) белән яши, 7,29 дисә тинә 
җи ре, 2 аты, 2 сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла.

Габ дел ба ян Мә хи ян улы (22 яшь) 1901 ел ның 1 ап ре лендә нә селдә ше Гыйль-
мет дин Бәд рет дин улы ның кы зы Би бирәйфә (18 яшь) белән ни ках ла ша, әм-
ма тиздән ае ры лы ша лар. Габ дел ба ян ба ла ла ры: Хәс би ния (20.08.1904–1910; 
ана сы Хәм дия Гай ни ка мал кы зы), Шәм сия (19.02.1907–1912), Фәт хелб әян 
(05.09.1913), Кәш бел га ян (13.09.1910: ана сы Хәм дия Гай ни ка мал кы зы), Әһ-
лия (08.11.1916), Ганбә рия (11.12.1925; ана сы Хәм дия Га таул ла кы зы). Ва тан 
су гы шы ал дын нан Ба ян Мә хи я нов (1880) га илә сендә ха ты ны Хәм дия (1881), 
ба ла ла ры Кәш бел га ян (1910; хәр би хезмәткә ала лар), Ка фия (1911), Әһ лия 
(1914), Ганбә рия (1925), онык ла ры Халә (1932), Ша һи ян (1935), Әүхәт (1937; 
Кәш бел га ян ба ла ла ры) теркәлгән. Бер шәҗәрәдә Габ дел ба ян ял гыш Габ дел-
бат тал дип күрсә телгән, ан да Кәш бел га ян ның та гын ике улы (Фә рит белән 
Гый лем ба ян) теркәлгән.

Әхтәм җан Мөхәммә ди улы Кү че мов ба ла ла ры: Ахун җан (10.11.1878), Ахун-
җан (1881), Шәй хе лис лам, Ша кир җан, Ну рис лам (1889–1889), Шәм се ба нат 
(05.12.1895; ана сы Шәм се ба ну Мөхәммәт га ли кы зы), Миң ле ба нат (1897). 
Әхтәм җан кы зы Миң ле ба нат 1915 ел да Ка дер нең Мөхәммәт са лих Мөхәммәт-
ша кир улы (35 яшь; икен че ни ках) белән ни ках ла ша.

Ахун җан Әхтәм җан улы Кү че мов (25 яшь) 1906 ел ның 9 де каб рендә авыл-
да шы Габ дел галләм Габ делбә шир улы ның кы зы Би бимәрь ям (17 яшь) белән 
ни ках ла ша, ба ла ла ры Би би ки фая (01.09.1911), Га лим җан (20.06.1914) туа. Ахун-
җан Әхтәм җа нов ны Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, йор тын да ха ты ны, 
улы һәм ике кы зы (9 һәм 7 яшьләрдә) ка ла, 4,03 дисә тинә җи ре, 2 аты, сы е ры 
һәм баш ка мал ла ры бу ла. Га лим җан Ахун җа нов 1942 ел да Ва тан су гы шын да 
хәбәр сез юга ла, ха ты ны Сә гидә (1914), улы Са бир җан (1939) ка ла.

Шәй хе лис лам Әхтәм җан улы Кү че мов ба ла ла ры: Мо сал лия (10.12.1910; ана-
сы Сә вия Мөхәммәт җан кы зы), Гый лем хан (25.08.1913), Са җидә (21.12.1915–
1916), Ка зый хан (1917–1917). Шәй хе лис лам Кү че мов (1879) Ва тан су гы шы ал ды 
ел ла рын да ха ты ны Сә вия (1885), ба ла ла ры Мо сал лия (1910), Гый лем хан (1913), 
Фәх рис лам (1917), Гый лем җан (1923; хәр би до ку мент та 1925 ел дип языл ган), 
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ки ле не Га дел ба ну (1910), оны гы Нә кыя (1939) белән 
яши. Гый лем хан Кү че мов хәр би хезмәткә ча кы ры-
ла, яз мы шы бил ге сез. Фәх рис лам Шәй хе лис лам 
улы Кү че мов –  Ва тан су гы шы ве те ра ны, ха ты ны 
Бә һия апа Ну рет ди но ва Ка тай мәктә бендә баш лан-
гыч к ласс лар ны укыт ты, бү ген ге көндә нә се лен улы 
Гый лем җан (1947), онык ла ры дә вам итә. Ке че сер-
жант Гый лем җан Кү че мов 1944 ел ның 10 мар тын да 
су гыш та ал ган яра лар дан Ук ра и на да мәрхүм бу ла.

Ша кир җан Әхтәм җан улы ба ла ла ры: Хә тирә 
(09.09.1914; ана сы Миң ле ка милә мул ла Мө хәм-
мәтшә риф кы зы), Мәгъфүрә (10.10.1917). Миң ле-
ка милә Ва тан су гы шы ал дын нан Ка милә Ша ки ро-
ва (1880) дип теркәлгән, ба ла ла ры Хәсән җан (1924), 
Сә хип задә (1927), Гайшә (1930), Са лих җан (1936) 
белән яши. Хәсән җан белән Миң сы лу ба ла ла ры: 
Зәйтүнә (1952), Га фур җан (1955), Сә лим (1959), Ба-
рый (1961), Са мат (1963). Сә хип задә ул ла ры: Рәис, 

Рә шит, Рә фикъ. Са лих җан ул ла ры: Ирек, Ди нар. Хәсән җан белән Сә хип задә 
Ша ки ров лар –  Ва тан су гыш ве те ран на ры, Хәсән абый дан ки тап ав то ры кай-
бер истә лекләр язып ал ды, нә сел та ри хын со раш тыр ды.

Габ дерә кыйп Мөхәммә ди улы ба ла ла ры: Габ дерә шит (1875), Габ делмә җит 
(04.09.1877), Хөс ни зи ядә (1881), Фәт хелб әян (20.07.1883–1893; ана сы Бә ди-
гыл җа мал). Габ дерә кыйп кы зы Хөс ни зи ядә 1903 ел да Ко рыч ның Габ дел бәян 
Габ дел галләм улы белән ни ках ла ша, кыз ның ри за лык ша һи ты нә селдә ше 
Мөхәммәтвә ли Мөхәммәтшә фикъ улы бу ла. Бер ничә ел дан ки яүдән кай тып, 
Хөс ни зи ядә (27 яшь; икен че ни ках) 1907 ел ның 1 мар тын да авыл да шы Ра җет-
дин Хөс нет дин улы белән ка вы ша, ба ла лар та ба.

Габ дерә шит Габ дерә кыйп улы 1900 ел ның 12 фев ра лендә Ис ке Ка тай ның 
Ти мер га ли Кор бан га ли улы ның кы зы Би би гайшә (19 яшь) белән ни ках ла-
ша. Егет нең ри за лык ша һит ла ры Җәлә лет дин Мөхәммәтсә лим улы белән 
Мөхәммәтвә ли Мөхәммәтшә фикъ улы бу ла. Габ дерә шит ба ла ла ры: Миң-
лемөхәммәт (04.10.1909–1914), Миң ле га ли (30.05.1914–1914).

Мөхәммәт за риф Мөхәммә ди улы Кү че мов 1902 ел ның 16 гыйн ва рын да Яңа 
Ка тай ның бе рен че мәхәллә сендә Әмәкәй нең Бәд рет дин Шәрә фет дин улы-
ның кы зы Шәм се камәр (17 яшь) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Мөхәммәт ха физ 
(24.02.1904–1904), Шәм се җи һан (22.07.1905), Фәр хи җи һан (10.12.1909) туа. Бу 
ха ты ны мәрхүм бул гач, Мөхәммәт за риф Хә тирә (1885–1974) белән ни ках ла-
ша. Мөхәммәт за риф 1936 ел да мәрхүм бу ла, Ва тан су гы шы ал дын нан Хә тирә 
ба ла ла ры Ха рис (1915), Кән зел (1921), Га мил (1929), На зиф (1931–2009) белән 
яши. Ха рис белән Кән зел –  Ва тан су гы шы кор бан на ры, тан кист Ха рис 1945 

Сержант Фәхрислам 
Күчемов Сталинның Рәхмәт 
хаты белән бүләкләнгән
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ел ның ма ен да Поль ша да һә лак бу ла, ка ва ле рист Кән зел хәбәр сез юга ла. Хә-
тирә су гыш чо рын да ти мер че бу лып эш ли.

Мон да бер искәрмә ясап үтик. Яңа Ка тай ның 1917 ел га чак лы мет рикәлә-
рендә Мөхәммәт за риф ның улы Ха рис бө тенләй теркәлмәгән (ан дый оч рак-
лар бул га лый). Әгәр ул теркәлгән бул са, шәҗәрә не бү ген ге көнгә чак лы то-
таш ты ру күпкә җи ңел бу лыр иде. На ил Га мил улы (1955) белән –  2017 ел да, 
Әл финә На зиф кы зы (1967) белән 2020 ел да хат алы шу, Мөхәммәт за риф ның 
баш ка ба ла ла рын, ата сы ның исе ме Мөхәммә ди бу лу ын ачык лар га ярдәм ит те. 
Әл финә ха ным Мөхәммәт за риф ның бер кы зы Фәр хи җи һан (ха лык те лендә 
Фәр хи зи ян) бу лу ын әйтә ал ды, ә ул мет рикәдә теркәлгән бу лып чык ты. Бу 
мәгълү мат ка та я нып, Мөхәммәт за риф нә се лен бү ген ге көндә кемнәр дә вам 
иткә нен ачык ла дык, шәҗәрә тө зегәндә кеч кенә то ел ган мәгълү мат та әһә ми-
ят ле бу лу ы на та гын бер кат инан дык.

Га мил Кү че мов белән Уй кыя Ти мер хан кы зы (1930–2007; Мул ла нур ны кы) 
ба ла ла ры: Рә шидә (1951), На ил (1955), Ра фаэль (1957), Ка мил (1960), Вә симә 
(1963), Ил шат (1965). На зиф Кү че мов белән Вәс бия Фәх рис лам кы зы (1933–
2005; Авыр га зы ра йо нын нан) ба ла ла ры: Рә симә (1956), Нәвә зир (1960), На сих 
(1961), Ша мил (1963), Ри шат (1965), Әл финә (1967).

«За пас та гы сол дат» Габ дул ла Мөхәммә ди улы (24 яшь; вә ки ле –  ага сы 
Мөхәммәт за риф Мөхәммә ди улы) 1911 ел ның 6 гыйн ва рын да Ис ке Ка тай ның 
Гос ман Йо сыф улы ның кы зы Фәр хеб җа мал (17 яшь) белән ни ках ла ша, ба ла-
ла ры Шәм се ка мал (09.02.1912), Шәр хе мул ла (29.10.1914–1915) дөнь я га килә.

Мөхәммә ди 1895 ел ның 30 мар тын да мәрхүм бу ла. Мет рикәдә аның ата сы 
Габ делҗә лил Кыл чым улы Кү че мов дип языл ган.

Габ делҗә лил нең дүр тен че улы Мөхәммәт җан иде. Мөхәммәт җан ба ла ла-
ры: Габ делҗә мил (1836–19.06.1913; 50 ел Яңа Ка тай да баш та имам, ан на ры 
имам-ха тыйп ва зи фа ла рын баш ка ра), Мөхәммәт ха физ (1840), Мөхәммәт ла-
тыйф (1841; Яңа Ка тай ның икен че мәхәллә мөә зи не) һәм Мөхәммәт за риф 
(1848–28.05.1910; Яңа Ка тай ның бе рен че мәхәллә сендә мөә зин вә мөдәр рис), 
Би би ка милә (1851). Мөхәммәт җан кы зы Би би ка милә (25 яшь; икен че ни ках) 
1876 ел ның 10 де каб рендә Ка зан гу бер на сы Ка зан баш авы лы ның Хә ли лул ла 
Та һир улы (28 яшь; икен че ни ках) белән ни ках ла ша.

Имам Габ делҗә мил Мөхәммәт җан улы ба ла ла ры: Мөхәммәт фа тих, 
Мөхәммәткә шиф (1872; 1911 ел дан Яңа Ка тай ның бе рен че мәхәллә мөә зи не), 
Би бихә тимә, Мөхәммәтхә тим (1873), Мөхәммәт каш шаф (25.03.1874; ана сы 
Гайшә), Би бимәхтүмә (05.05.1877; ана сы Гайшә), Мөхәммәт на сыйх (21.03.1880; 
ана сы Би би ка милә), Мөхәммәт на сыйх (10.02.1883; 1914 ел ның 2 ап ре леннән 
Яңа Ка тай ның икен че мәхәллә имам-ха тый бы), Ки фая (20.04.1889; ана сы Би-
би ка милә), Ни һая (Ни га я; 1890), Мөхәммәт ва зыйх (1892), Мөхәммәт га киф 
(02.10.1894–1895; ана сы Би би ка милә Са фиул ла Ра вил улы ның кы зы), Гый-
ная (12.11.1895–1898), Хөс нел гый ная (02.06.1898; ана сы Би би ка милә), На җия 
(10.10.1909; ана сы Мәгъдән). Габ делҗә мил кы зы Би би фа ти ха (18 яшь) 1890 
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ел ның 20 мар тын да авыл да шы Гыйззә тул ла Рәхмә тул ла улы (икен че ни ках) 
белән ни ках ла ша. Икен че кы зы Би бихә тимә (22 яшь) 1893 ел ның 16 фев ра-
лендә авыл да шы имам Гый лем хан Бәд рет дин улы Аза ма тов (25 яшь; икен че 
ни ках) белән ка вы ша. Өчен че кы зы Ки фая (18 яшь) 1910 ел ның 21 гыйн ва-
рын да Яңа бир де авы лы има мы Сол тангәрәй Сөләй ман улы (27 яшь; ата сы 
Сөләй ман Шәм сет дин улы) белән га илә ко ра. Дүр тен че кы зы Ни һая (Ни га я) 
авыл да шы Шәр хе мул ла Кә ли мул ла улы на ки яүгә чы га.

Мөхәммәт фа тих имам Габ делҗә мил улы Кү че мов ба ла ла ры: Мөхәммәт за-
һит (01.01.1893), Һи дая (20.08.1894; ана сы Гыйль мишә риф җа мал типтәр Габ дел-
ва һап кы зы), Мөкәррәмә (11.03.1897), Мөхәссәнә (01.01.1900), Мөхәммәт га бит 
(13.07.1901–1903), Мөхәммәт са бит (30.09.1903), Сә кинә (18.05.1907), Са җидә 
(1910–1910), Мөхәммәтнә кыйп (19.01.1914–1915), Са җидә (20.01.1920). Са бит 
Фа ти хов –  Ва тан су гы шы ве те ра ны, су гыш ка чак лы Ис ке Ко рыч сель по сы на 
ка ра ган ки бет мө ди ре бу лып эш ли, авыл со ве ты кенәгә сендә 1940–1943 ел-
лар да ха ты ны Мәйсәрә (1906), ба ла ла ры Лүбәбә (? 1927), Фо ат (1929), Җәүһәт 
(1935), Шәүкәт (1939), Мизхәт (1940), ана сы Га рифә (1873) теркәлгән.

Мөхәммәтхә тим имам Габ делҗә мил Мөхәммәт җан улы Кү че мов (26 яшь) 
1899 ел ның 5 мар тын да авыл да шы Шәяхмәт Дәүләт ша улы ның кы зы Би-
би зөһрә (17 яшь) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Мөнәвәрә (16.02.1900; Улан-
Удэ шәһә рендә го мер иткән), Әхмәтнә гыйм (06.12.1901; Сәмәр канд шәһә-
рен дә яшәгән), Мөсәвәрә (10.04.1904; Сеңрәндә яшәгән), Мөшәррәфә 

(12.01.1908), Әхмәтзә ки (21.10.1910–
1914, эч авы ру ын нан ва фат), Әхмәтшә-
риф (29.07.1912–10.06.1993), Мир га я-
зет дин (18.05.1914; го ме ре Си бай да 
үтә), Тәр җимә (13.12.1915), Мөнәвәрә 
(Улан-Удэ да яшәгән) туа. Әй тергә 
кирәк, Мө хәм мәтхә тим нең бе рен-
че ха ты ны Гөл чирә Мөхәммәтгәрәй 
кы зы бу ла, әле ге ни ках тан Гөлшә-
рифә (25.12.1898) туа. Мөхәммәтхә тим 
кы зы Мөшәррәфә Ис ке Ка тай ның 
Су фиәхмәт Нә би ев белән ка вы ша. 
Икен че кы зы Тәр җимә Ис ке Ка тай-
ның Сә ла хет дин Фәр ра хов белән га-
илә ко ра.

Әхмәтшә риф Кү че мов –  өч су гыш 
(фин, Ва тан, япон) ве те ра ны, 1934 ел-
да хәр би хезмәткә ча кы ры лып, ан нан 
кай тып, та гын ки теп 1946 ел да гы на 
ту ган авы лы на кай та. Су гыш ка чак лы 
Ис ке Ка тай ның Шәех за ман Вә лиәхмәт Әхмәтшәриф Күчемов (сулда) 

хезмәттәшләре белән 
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улы ның кы зы Тәз кирә белән га илә 
ко ра, ул ла ры Фә нил (1939) һәм Ра зит 
(1941) туа. Тәз кирә ире су гыш лар да йө-
реп кайт ка нын көт ми, Ка тай ның Хә-
би бул ла (ку ша ма ты «Хә беш») исем ле 
ке ше се белән яши баш лый. Әхмәтшә-
риф су гыш тан кайт кач Чак ма гыш 
ра йо ны Бүләк авы лын да ту ып үскән 
Зәйнәп На зиф кы зы белән ни ках ла-
ша, ан нан Де нис (1947) туа. Ха ты ны 
мәрхүм бул гач, Әхмәтшә риф Ко рыч-
ка ран ның Мәгъсүмә Әхмәт җан кы зы 
Кү че мо ва белән га илә ко ра, ба ла ла ры Ве нер (10.01.1952), Рә дис (18.031956), 
Рәм зил (16.01.1958), Рә мил (04.07.1961), Ро за лия (13.10.1963) туа. На сый бул-
ла карт тан бак ча чы лык эшен ка бул итеп, 1953–1966 ел лар да бри га дир бу ла. 
Мир га я зет дин Мөхәммәтхә тим улы Кү че мов су гыш та өлкән лей те нант (вз-
вод ко ман ди ры) бу ла, «Су гыш чан хезмәтлә ре өчен» ме да ле (30.04.1943) белән 
бүләкләнә, исән-имин кай та (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да тер-
кәлмәгән). Мөхәммәтхә тим ба ла ла ры ту рын да өстәмә мәгълү мат ны Де нис 
Кү че мов белән Ро за лия Әхмәт ши на (Кү че мо ва) язып җибәр деләр.

Мөә зин Мөхәммәткә шиф имам Габ делҗә мил Мөхәммәт җан улы Кү че мов 
ба ла ла ры: Әф тах (02.07.1904; ана сы Мәгъдән җи нан Сә ми гул ла кы зы), На җия 
(1909–1914), Әхнәф (15.06.1912–1914), Мөзәк кия (30.01.1914–1914). «Үткәннә-
рен бел Ка тай ның» ки та бын да аның ту рын да сөйләгәндә төгәл сез лек киткән, 
Мөхәммәт каш шаф дип языл ган, бу ха та ны төзәтә без.

Мул ла Мөхәммәт на сыйх имам Габ делҗә мил улы ба ла ла ры: Әминә 
(20.06.1914; Хә лимә Әбүбә кер кы зы), Мөхәммәтлә бип (25.01.1916–1992), Габ-
делхә мит (11.08.1917–1917), Зөфәр (1924; Ва тан су гы шы ве те ра ны (әсир лектә 
бу лып, 1944 ел ның 9 ап ре лендә азат ителә)), Мәрь ям (14.11.1925), Фә рит (1928). 
Мөхәммәтлә бип фин су гы шын да кат на ша, аның бердән бер ба ла сы Ил дус Кү-
че мов (22.01.1943) Тө рекмәнс тан да, соң гы чор да Ка зан да яши, ганд бол һәм 
бас кет бол бу ен ча тре нер бу лып эш ли.

Мөхәммәт ва зыйх Габ делҗә мил улы Кү че мов (1892–1970) –  Ва тан су гы-
шы ве те ра ны (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән), ха ты-
ны Мөнәззәһә Сә лимгәрәй кы зы (Сеңрәннән; 1899–1980), кы зы Мөзәк-
кия (1922–2007) бу ла. Мөзәк кия апа –  шәф кать ту та шы, ә аның ире Зин нур 
Шәяхмә тов го ме ре нең соң гы чо рын да Ка тай авы лы мул ла сы бул ды.

Мон да бер искәрмә ясап үтик. Мөхәммәт ва зыйх ту рын да «Ха лык хә те ре» 
(«Па мять на ро да») сай тын да 1944 ел ның 26 мар тын да Ка ли нин өлкә се нең 
Пуш кин ра йо ны Гни лу ха авы лы янын да гы су гыш та һә лак бул ды, дип языл-
ган. До ку мент ның бе рен че би теннән кү ренгәнчә, 26 нчы Кы зыл Бай рак лы 
Ста лин ди ви зи я сендә март-ап рель ай ла рын да 220 ке ше һә лак бул ган. Димәк, 

Әхмәтшәриф Күчемовның хәрби документы
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ди ви зия кан кой гыч су гыш лар алып бар ган, югал ту лар күп бул ган, шу лар исә-
бенә ял гыш Мөхәммәт ва зыйх та кергән. 26 март та ул яра ла нып дә ва ла ну өчен 
тыл га оза тыл ган бул ган, шул сәбәп ле хезмәттәшлә ре нең күз уңын нан чык кан, 
күрә сең.

Юга ры да сүз Мөхәммәт җан ның бе рен че улы Габ делҗә милдән киткән 
тар мак лар ту рын да бар ды, икен че улы Мөхәммәт ла тыйф ка кү чик. Мөә зин 
Мө хәм мәт ла тыйф Мөхәммәт җан улы Кү че мов ба ла ла ры: Мөхәммәт ша кир 
(1866), Мөхәммәтр әиф (25.08.1880–1910; ана сы Са фа), Рәйфә (18.10.1883), 
Мөхәммәтхә лиф (1885), Мөхәммәт на зиф (20.03.1887), Мөхәммәт за риф (1891–
1917), Мөхәммәт сит дыйкъ (22.08.1893; ана сы Нур са фа Сәет бор хан кы зы), Рәй-
фә (09.03.1895–1895), Лә бип (07.04.1895; ана сы Би би са фа), Мөхәммәт та лип, 
Мөхәммәтнә җип (22.01.1897), Сәр ви җи һан (05.01.1898; ана сы Нур җи һан мөә-
зин Нурмөхәммәт Габ дел хан нан улы ның кы зы), Гыйль ми са фа (07.06.1899; 
ана сы Би би са фа Хас бу лат кы зы), Һи дая (21.04.1900; ана сы Май җи һан мөә зин 
Ну рис лам кы зы), Мәрь ям (26.04.1902; ана сы Нур са фа), Мөхәммәтмө барәк 
(17.07.1904–1905; ана сы Маһ руй Габ дел га ни кы зы). Мөхәммәт ла тыйф ның бер 
ха ты ны Ис ке Ку ян ның Әмир хан Арс лан улы ның кы зы Би би ха тимә бу ла, 1889 
ел ның 23 ок тяб рендә «өлфәт вә мәхәббәт бул мау сәбә беннән» ае ры лы ша лар. 
Мөхәммәт ла тыйф Мөхәммәт җа нов ның үзе белән бергә яшәгән дүрт улын 
Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (70 яшь), кы зы һәм 
ки ле не белән яши, 11,91 дисә тинә җи ре, җилгәр ге че, 4 аты, 2 сы е ры һәм баш ка 
мал ла ры бу ла, хезмәт че ял лый.

Мөхәммәт ша кир мөә зин Мөхәммәт ла тыйф улы (37 яшь; икен че ни ках) 
1903 ел ның 19 сен тяб рендә нә селдә ше Гыйль мет дин Бәд рет дин улы Кү че мов 
кы зы Рәйфә (20 яшь; икен че ни ках) белән ка вы ша. Мөхәммәт ша кир ба ла ла ры: 
Га ли ка рый (18.09.1904), Мәхбүбә (03.10.1911), Гәнбә рия (22.04.1917; ана сы Хә-
нифә Әхмә дул ла кы зы). Мөхәммәт ша кир Ла тый пов 1917 ел да ха ты ны (45 яшь) 
белән яши, 4,07 дисә тинә җи ре, 2 аты бу ла. Ва тан су гы шы ал дын нан Ша кир 
Ла тый пов ның ху җа лы гы –  Ис ке Ка тай да, ха ты ны Хә нифә (1890), ба ла ла ры 
Гәнбә рия (1917), За кир (1922), Кә рам (1927) бу ла.

Мөхәммәтр әиф мөә зин Мөхәммәт ла тыйф улы ба ла ла ры: Габ дер әуф 
(02.07.1904–11.05.1905; ана сы Ма һи нур Шәй хел ман сур кы зы), Мәр зия 
(11.12.1906), Мөхәммәтрә хим (07.08.1909). Ма һи нур 1905 ел ның ап ре лендә 
21 яшьтә мәрхүм бу ла, шул ук ел ның де каб рендә Мөхәммәтр әиф ха тын итеп 
авыл да шы Шәй хел ман сур Миң ле хан улы ның икен че кы зын (Май со рур; 
18 яшь) алып кай та.

Мөхәммәтхә лиф мөә зин Мөхәммәт ла тыйф улы (26 яшь) Минзәлә өя зе 
Су ык су авы лы ның Ша һи дул ла Фәй зул ла улы ның кы зы Миң ле җи һан (19 яшь) 
белән ни ках ла ша. Яңа Ка тай ның икен че мәхәллә сендә 1911 ел ның 9 но яб рендә 
теркәлгән бу ни ках та ике як ның ри за лык ша һит ла ры бу лып Бө гелмә өя зе Габ-
драх ман авы лын нан Габ дел гаф фар Габ дел сат та ров һәм шул өяз нең Сәпәй 
авы лын нан Мөхәммәт ха рис Даут улы язы ла. Мөхәммәтхә лиф ба ла ла ры: Мир-
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га сыйм (1913 ел да мәрхүм), Мир га лим (20.11.1912), Хәнә фи (21.09.1914–1914), 
Ри а зел җи нан (21.11.1917). Шу ны сы кы зык, мет рикәдә нәкъ оны гы Мир га лим 
ар тын нан Яңа Ка тай да яшәү че Су ык су ке ше се Ша һи дул ла Фәй зул ла улы ның 
үз ба ла сы Шә йис лам (04.12.1912) теркәлгән.

Мөә зин Мөхәммәт на зиф Мөхәммәт ла тыйф улы Кү че мов улы (1887) ба ла ла-
ры: Гыйль ми са фа (1921, ин ва лид), Һә мам (25.03.1925; ана сы Ханә Әхмәт за кир 
Кү че мов кы зы), Мик дам (1928), Гый дам (1931), Кый вам (1938). Мөхәммәт-
та лип мөә зин Мөхәммәт ла тыйф улын нан Әф лах (20.03.1915; ана сы Би би нур 
Мөхәммәт ша кы зы) бил ге ле.

Мөхәммәт җан ның өчен че улы Мөхәммәт за риф иде. Мөә зин вә мөдәр рис 
Мөхәммәт за риф Мөхәммәт җан улы Кү че мов ул ла ры: Мөхәммәт га риф (1885; 
1910 ел ның 6 но яб реннән Яңа Ка тай ның 3 нче мәхәллә сендә имам-ха тыйп), 
Кән зелмә га риф (1888; ха лык те лендә Кән зел), Нәҗ мен га риф (1894), Шәм-
семә га риф (17.03.1898; ана сы Би би ка фия Габ дел җаб бар кы зы).

Мөхәммәт га риф мөә зин Мөхәммәт за риф улы (24 яшь) 1910 ел ның 10 гыйн-
ва рын да авыл да шы Мөхәммәт ха рис Ярул ла улы ның кы зы Би бимөнәвәрә 
(17 яшь) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Җә ми гелфнүн (28.11.1911), Дөррә тел га лия 
(25.08.1913), Мөхәммәт га вис (20.11.1915), Дөр на җия (1917), Мөкәррәмә (1922), 
Мис бах (1924), Әс гать (1926), Әсләм (1928), Хә зинә (1931), Мөстә кыйм (1935) 
һәм Бә шир (1937) туа.

1917 ел гы до ку мент тан Мөхәммәт га риф мул ла ның 9,30 дисә тинә җи ре, 
3 аты, 2 сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу луы, хезмәт че тот ка ны бил ге ле. Бу ва-
кыт та аның эне се Кән зелмә га риф Мөхәммәт за ри фов (28 яшь) Бе рен че бө-
тендөнья су гы шын нан кайт ма ган, йор тын да ха ты ны (19), яңа ту ган улы, ике 
ана сы (50, 60), эне се Нәҗ мен га риф (23 яшь) һәм сең ле се (18 яшь) кал ган, ху-
җа лы гын да 16,99 дисә тинә җи ре, хезмәт че се, җилгәр ге че, 4 аты, 2 сы е ры һәм 
баш ка мал ла ры бу ла.

Мөхәммәт га риф ба ла ла ры ту рын да сүз чык са, иң бе рен че су гыш ве те ра-
ны Га вис абый ны телгә ала быз. Ул го ме ре бу е на сә гать төзәт те, мич чы гар ды, 
аның улы Нә фис оч кыч ясап, Ка тай өс теннән очып, күпләр не ос та лы гы белән 
шак ка тыр ды. Мис бах абый пен си ягә чык кан чы хи сап чы бу лып эшлә де, авыл-
ның хөрмәт ле ке ше се, һәвәскәр бак ча чы-умар та чы иде. Әсләм абый мон тер-
элект рик, ди ни бе лем ле бул ды. Укы ту чы Хә зинә апа, ур ман чы Мөстә кыйм 
абый –  бо лар һәм Мөхәммәт га риф нең баш ка ба ла ла ры, онык ла ры ту рын да 
күп язар га бу лыр иде.

Мөхәммәт за риф ның икен че улы на кү чик. Кән зелмә га риф белән Ки фая 
Иб ра һим кы зы (1895 ел гы) ир ба ла ла ры: Әбүзәр (04.02.1917–05.02.1943; су гыш-
та һә лак бу ла), Габ делбәр (1921-сен тябрь, 1941; су гыш та хәбәр сез югал ган), 
Искәндәр (1922; су гыш ка китә, яз мы шын ачык лап бул ма ды) һәм Әсләм (1937).

Мөхәммәт за риф ның өчен че улы Нәҗ мен га рифтән (ул Ка мыш лы дан Бау-
лы га кү че неп, ан да сә гать төзәтү ос та сы бу лып эшләгән) На җия, На җи ядән 
(1924–2000) Га ли һәм Әнисә Га ни евләр дөнь я га килгән. Га ли Га зи зо вич Га ни-
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ев –  озак ел лар «Бау лы нефть» идарә се на чаль ни гы, Та тарс тан ха лык де пу та ты 
бул ды, соң гы ел лар да Әлмәттә үзе нең нефть биз не сы белән мәш гуль иде.

Мөә зин вә мөдәр рис Мөхәммәт за риф Мөхәммәт җан улы Кү че мов ның кыз-
ла ры да шак тый бу ла. Бе рен че мәхәллә кенәгә сендә Кә шифә (13.09.1883), 
Би бикә шифә (1887), Рәйфә (1889–1898), Бә һия (17.07.1895; ана сы Би би ка фия 
Габ дел җаб бар Мо заф фар улы ның кы зы), Фәү зия (1896–1897), Бә һия (1898), 
Дөһө дия (08.06.1899), Фәрә гыя (08.04.1902; ана сы Сәүдә), Зөл фия (08.07.1906–
1909; ана сы Сәүдә мул ла Та ип кы зы), Рә шидә (03.08.1909; ана сы Сәүдә) тер-
кәлгән. Мөхәммәт за риф кы зы Би бикә шифә 1904 ел ның 20 фев ра лендә авыл-
да шы мул ла Гый ни я тул ла Габ дел ла тыйф улы (25 яшь; ата сы Габ дел ла тыйф 
Габ дел сат тар улы) белән ни ках ла ша. Икен че кы зы Бә һия 1916 ел ның 7 ию-
нендә Бәләбәй өя зе Ме тер Әюп авы лы ның Ярмөхәммәт хәзрәт Җа ма лет дин 
улы (33 яшь; өчен че ни ках) белән ка вы ша.

Мөә зин вә мөдәр рис Мөхәммәт за риф Мөхәммәт җан улы Кү че мов ту рын-
да бе рен че ки та бым да бер ни кадәр мәгълүмат биргән идем. Яңа Ка тай да гы 
мәдрәсә нең аның исе ме белән бәй ле бу лу ын, аның ку лы ас тын да бе лем алу чы-
лар ның бер ничә се авы лы быз да ди ни ва зи фа лар ны баш ка ру ын искәр теп үтик. 
Мөхәммәт за риф мәдрәсә сен тә мам лау чы лар баш ка авыл лар дан да бул ган дыр 
дип уй лый быз, тирә-як авыл лар ның мет рикә кенәгәлә рен ка рап чык кан да, бу 
хак та мәгълү мат та бып бу лыр иде ке бек.

Юга ры да Габ делҗә лил Кыл чым улы Кү че мов ның дүр тен че улы Мөхәммәт-
җан нан киткән тар мак лар ны ка ра дык. Габ делҗә лил нең би шен че улы Әхмәт-
җан ны 90 нчы ел лар да истә леклә ре белән ур так лаш кан нә селдәшлә ре ишан 
хәзрәт, дип әйт теләр. Әхмәт җан Габ делҗә лил улы ба ла ла ры: Габд рах ман 
(1844), Габ дул ла (1849), Хә биб рах ман (1855), Әхмә дул ла (1857; мул ла), Ахун җан 
(1861–14.02.1911; 1890 ел ның 21 ап ре леннән Яңа Ка тай ның бе рен че мәхәллә-
сендә имам-ха тыйп) һәм баш ка лар.

Имам Габд рах ман мул ла Әхмәт җан улы ба ла ла ры: Гомәр (10.08.1874–1876; 
ана сы Ма һи җа мал), Әгъләм (13.02.1878), Би биә минә (10.06.1880), Әкрәм 
(03.01.1883; ана сы Ма һи җа мал).

Хә биб рах ман мул ла Әхмәт җан улы Кү че мов ның ике ха тын нан ба ла ла ры: 
Мөкәррәмә (1885), Габ дул ла (20.01.1889–03.06.1914; ана сы Шәм се руй Фәй-
зул ла кы зы), Би би фа кия (11.06.1889; ана сы Са тирә), Лотф рах ман (19.11.1890; 
ана сы Би би са тирә Мөхәммәтшә риф кы зы), Фәй зе рах ман (1891–1893), Би-
бимөшәррәфә (1892), Гыйз де рах ман (15.05.1894; Ке ме ро во өлкә се нең Бе ло во 
шәһә ре мул ла сы), Мәшһүдә (1899; ана сы Са тирә Мөхәммәтшә риф Ба тыр ша 
улы ның кы зы), Та ибә (25.01.1901; ана сы Са тирә), Шаһәгъ зам (ха лык те лендә 
Шәйәгъ зам; 27.02.1903–1958), Хә биб наҗәр (18.10.1904; ана сы Шәм се ба ну 
Габ делхә ким кы зы), Нә фисә (1906–1913), Ка фия (10.03.1907), Миң ле на си ха 
(23.10.1908; ана сы Шәм се ба ну), Мөдәр рис (08.02.1909), Мә ликә (25.07.1912), 
Мөҗә һит (12.06.1915; ана сы Шәм се ба ну Габ делхә ким кы зы; бе рен че мәхәллә), 
Мөхтә сип (08.01.1916; ана сы Са тирә), Мөҗә һит (19.10.1916; ана сы Шәм се ба ну). 
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Хә биб рах ман кы зы Би бимөшәррәфә (17 яшь) 1909 ел ның 17 но яб рендә Тыр-
бый авы лы ның Хаҗ га ли Сәетгәрәй улы (25 яшь) белән ни ках ла ша. Кыз ның 
вә киллә ре бу лып Лотф рах ман Хә биб рах ман улы белән Гый ма дет дин Га я зет-
дин улы теркәлә. Ки яү нең вә ки ле Тыр бый мөә зи не мул ла Габ дерә хим мул ла 
Әхмәт җан улы бу ла. Икен че кы зы Мөкәррәмә (30 яшь) 1915 ел ның 19 мар тын-
да авыл да шы Мул ла ян Дәүләт гир улы (48 яшь; икен че ни ках) белән га илә ко ра.

Хә биб рах ман ул ла рын нан (Лотф рах ман, Гыйз де рах ман, Шәйәгъ зам, 
Мөдәр рис) нә сел шак тый тар мак ла нып дә вам итә. Мәгълү мат аз бу лу сәбәп-
ле, бо лар ның ба ры сы на ае рым-ае рым тук та лып тор мый быз, алар ның ба ла ла ры 
Мөхтә сип Хә биб рах ма нов тө зегән шәҗәрәдә күрсә телә.

Шәйәгъ зам Хә биб рах ма нов белән Мәбрүрә Имам газдә ли кы зы (1921–2010; 
Яңа Ко рыч тан) ба ла ла ры: Вә рис (1949; Чал лы ми ли ци я сендә өлкән офи цер бу-
лып хезмәт ит те), Мөдәр рис (1952), Мөхтә сип (1953), Нур сидә (1957). Мөхтә-
сип –  үз нә се ле та ри хы белән нык лап кы зык сы ну чы лар ның бер се, Кү чем нә-
се ле нең Габ делҗә лил тар ма гы ту рын да Хәсән абый Ша ки ров мәгълү ма тын 
ха лык ка җит керү че, шәҗәрә төзү че.

Мул ла Әхмә дул ла мул ла Әхмәт-
җан улы ба ла ла ры: Мөхәммәт га риф 
(05.01.1889; ана сы Би би гайшә Габ дел-
гаф фар кы зы), Сә рия (1895–1915).

Имам Ахун җан мул ла Әхмәт җан 
улы Кү че мов (24 яшь) 1889 ел ның 
23 гыйн ва рын да Ис ке Ка тай ның Миң-
легәрәй Миф та хет дин улы ның кы зы 
Би бимәэлүфә (18 яшь) белән ни ках ла-
ша, ба ла ла ры Шәкүр җан (05.02.1890; 
1913 ел дан Яңа Ка тай ның бе рен че 
мәхәллә сендә имам), Мәсрүрә (1893–
1909), Са бир җан (20.01.1894), Әмир җан 
(02.01.1897–1898), Га лим җан (25.04.1899–10.02.1982), Са лих җан (06.01.1902), 
Әс хия (26.05.1904), Рә кыя (02.01.1909), Мир га зи ян (06.06.1911) дөнь я га килә.

Имам Шәкүр җан Ахун җан улын нан Фа изә (03.12.1914–1916; ана сы Шәм-
се җи һан Ис ра фил кы зы) бил ге ле, бер шәҗәрәдә та гын улы Фәез теркәлгән.

Га лим җан Ахун җан улы белән Мәд хи нур (15.08.1903–05.07.1986; Ты пый ны-
кы) ба ла ла ры: Ну ар (15.09.1926–20.09.2015), Әнәс (1932), Нә сибә (14.02.1935–
25.02.2003), Вәис (21.12.1938), Сә нирә (21.08.1942), Рәис (22.04.1946). Вәис Га-
лим җан улы Аху нов со вет чо рын да Ба ка лы ра йон баш кар ма ко ми те ты рәи се 
бул ды, ан нан соң да җитәк че ва зи фа лар баш кар ды. Нә сибә апа ның кы зы Ил-
сия Пе чен це ва (Ахун җа но ва; 1962)  үз нә сел та ри хы белән кы зык сы нып яши, 
ав тор га күп мәгълү мат әйт те.

Са бир җан мул ла Ахун җан улы (23 яшь) 1916 ел ның 23 ма ен да Ис ке Ка тай-
ның Гый ма дет дин Гый ла җет дин улы ның кы зы Гыйль ми са фа (18 яшь) белән 

Нәселдәшләр Галимҗан Ахунҗан улы белән 
Гыйздерахман Хәбибрахман улы (уңда)
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ни ках ла ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Мөхәммәт сол тан Мөхәммәтгәрәй 
улы белән Мөхәммәт ша кир Могтә мет дин улы, егет не ке Сә лимгәрәй Шәй-
гәрәй улы белән Мөхәммәт са дыйк Са фиул ла улы бу ла. Са бир җан Ахун җан улы 
Кү че мов Чүмәлә Ка тай га кү че неп, ан да 1922 ел ның 21 фев ра леннән мөә зин 
ва зи фа сын баш ка ра, ха ты ны Гыйль ми са фа Гый ма дет дин кы зы бу ла. Са бир җан 
Ты пый да Әгъләм Кү че мов мәдрәсә сен тә мам ла ган.

Мир га зи ян Аху нов (Ахун җа нов) (1911) кол хоз да трак тор да эш ли, 1943 ел ның 
22 фев ра лендә Ва тан су гы шын да һә лак бу ла (до ку мент та Кү че мов фа ми ли-
я сендә). Авыл со ве ты кенәгә сендә ха ты ны Әһ лия (1917), ба ла ла ры Фәйрүзә 
(1935) һәм Зин нур (1940) теркәлгән.

Юга ры да Кыл чым карт ның өлкән улы Габ делҗә лилдән киткән тар мак тас-
вир лан ды. Бу тар мак ның бү ген кай бер бу ын на ры Мөхтә сип Хә биб рах ма нов 
тө зегән шәҗәрәдә ту лы рак як тыр ты ла, шу ңа күрә ту лы күзәтү ясап тор ма дым. 
Ул шәҗәрәдә Габ делҗә лил нең ата сы ял гыш Мәннәп дип күрсә телгән, ан нан 
соң гы ас кы бу ын нар да дө рес тү гел, ул ха та лар төзә те лер дип уй лый быз.

Кыл чым ның икен че улы Габ дел са лих 1826 ел да 53 яшьтә ва фат бу ла. Габ дел-
са лих тан нә сел кал мый, аның 21 яшь лек улы Габ дел галләм 1825 ел да дөнья куя.

Кыл чым карт ның өчен че улы указ лы мөхтә сип һәм мөдәр рис Габ делмән-
нан иде. Габ делмән нан Кыл чым улы Кү че мов ба ла ла ры: Миф та хет дин (1810), 
Нәҗ мет дин (чы га нак та На зи мет дин; 1811), Шәй хет дин (1815; 1834 ел гы до ку-
мент та исе ме Шәм сет дин), Бәд рет дин (1819–26.03.1902; 1902 ел гы мет рикәдә 
фа ми ли я се Кыл чы мов), Сәй фет дин (1902 ел да Са я фет дин дип языл ган; 1832–
10.07.1902).

Габ делмән нан ның олы улы Миф та хет диннән нә сел не Сә хипгәрәй (1841–
10.02.1894) дә вам итә. Сә хипгәрәй Миф та хет дин улы ба ла ла ры: Би би фа изә 
(1858), Гыйль ме ба ну (1873), Сол тангәрәй (06.09.1877), Сә лимгәрәй (10.08.1880; 
ана сы Гөл ба ну), Сәетгәрәй (10.06.1883), Сә лимгәрәй (1888–1889), Гыйль ме нур 
(11.02.1890; ана сы Гөл ба ну Галлә мет дин кы зы). Сә хипгәрәй кы зы Гыйль ме ба ну 
(17 яшь) 1890 ел ның 15 ок тяб рендә Ко рыч ның Шәй хе лис лам Гый ма де лис лам 
улы (25 яшь; икен че ни ках) белән ка вы ша. Икен че кы зы Би би фа изә (35 яшь; 
өчен че ни ках) 1893 ел ның 19 фев ра лендә Ка ра баш ның Шәм сет дин Габ дул ла 
улы (40 яшь; икен че ни ках) белән ни ках ла ша.

1890 ел ның 15 ок тяб рендә бул ган ни ках та кыз ның вә ли вә ки ле –  ата сы 
Сә хипгәрәй Миф та хет-
дин улы, егет нең вә ли 
вә ки ле  –  ата сы Гый ма-
де лис лам Шәяхмәт улы, 
ри з а лык ша һит ла  ры 
Сад рет дин Нәҗ мет дин 
улы белән Фәр ра хет дин 
Шәй хет дин улы нә сел 
там га ла рын сал ган нар. 1890 елгы метрикә фрагментында нәсел тамгалары
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Ко рыч вә ки ле нең өч та як тан тор ган там га сы Яңа Ка тай ның бер зур нә се лендә 
дә күзә телә, димәк, Ко рыч та да бу нә сел ке шелә ре яши. Нә сел там га сы әнә 
шу лай ике авыл ке шелә ре нең кан-кардәш ле ген ча гыл ды ра.

Габ делмән нан ның икен че улы Нәҗ мет диннән ба ла ла ры Ну рет дин (1839), 
Нас рет дин (1844), Сад рет дин (1851), Мәстүрә (1858), Би бишәр гыя (1859) 
дөнья га килә. Нәҗ мет дин кы зы Мәстүрә (17 яшь) 1875 ел ның 1 фев ра лендә 
Минзәлә өя зе Чу ра кай авы лы ның Габ дерә фикъ Габ дел са лих улы (23 яшь; ата-
сы Габ дел са лих Габ дел ла тыйф улы) белән ка вы ша. Икен че кы зы Би бишәр гыя 
(19 яшь) 1878 ел ның 1 ок тяб рендә Каш ша фет дин Шәрә фет дин улы (22 яшь) 
белән ни ках ла ша.

Ну рет дин нә се лен улы Фәх рет дин (1868) дә вам итә. Фәх рет дин Ну рет-
дин улы Кү че мов (25 яшь) 1893 ел ның 13 ок тяб рендә нә селдә ше Әфлә тун 
Мөхәммәтсә лим улы Кү че мов кы зы Би бизәйнәп (19 яшь) белән ни ках ла ша. 
Фәх рет дин ба ла ла ры: Га зет дин (22.10.1894; ана сы Би бизәйнәп), Сә вия (1897–
1911), Би би са имә (01.03.1900), Гый ла җет дин (04.02.1903), Мө нирә (14.10.1906), 
Фа изә (17.08.1909–1909), Мирсә гыйть (14.09.1910; ана сы Га шурә), Мөҗә һит 
(09.12.1911), Гыйр фа нет дин (13.12.1913–1914; ана сы Га ширә), Мәгъ фур җан 
(10.06.1915–1916; ана сы Га ширә Габ делхә ким кы зы), Әбелмөкә рим (20.09.1917).

Нас рет дин Нәҗ мет дин улы Кү че мов ба ла ла ры: Га кифә, Нур лы га ян (1876), 
Сад рет дин, Би би фа тый ма (1881), Би би фа кия (1886), Әгъ за мет дин (22.01.1889; 
ана сы Гай ни җа мал Габ делвә ли кы зы). Нас рет дин кы зы Га кифә нә селдә ше 
Мөхәммәтбә сим Бәд рет дин мул ла улы Кү че мов белән ни ках ла ша. Икен че 
кы зы Би би фа тый ма (17 яшь) 1899 ел ның 12 де каб рендә Ко рыч ның Мөхәммәт-
на сыйп Мөхәммәт за кир улы Фә ри зу нов (25 яшь) белән га илә ко ра. Кыз ның 
вә ли вә ки ле –  бер ту ган ага сы Нур лы га ян Нас рет дин улы, ри за лык ша һит ла ры 
Фәр ра хет дин Шәй хет дин улы (нә сел там га сын сал ган) белән Фәх рет дин Бәд-
рет дин улы бу ла. Би би фа тый ма ның бу ни ка хы уңыш лы бул мый, 1904 ел ның 
28 ок тяб рендә Ис ке Ка тай ның Сай ран нә се леннән Каш ша фет дин Шәрә фет-
дин улы (25 яшь; икен че ни ках) белән ка вы ша. Нас рет дин нең өчен че кы зы Би-
би фа кия 1903 ел да Тук та гол ның Мул ла га ли Һи ди я тул ла улы белән га илә ко ра.

Нур лы га ян Нас рет дин улы Кү че мов ба ла ла ры: Фәт хелб әян (25.09.1901–
1905), Зөләй ха (09.04.1905; ана сы Зөл хия Габ дерә фикъ кы зы), Ка милә 
(12.12.1907–1912), Фәт хелб әян (15.09.1910; ана сы Зөл хия Габ дерә фикъ кы зы), 
Хә ния (19.06.1915). Нур лы га ян 1909 ел ның 3 гыйн ва рын да икен че ха тын итеп 
Хөс ни ка мал Мох та рул ла кы зын (35 яшь; икен че ни ках) ала. Нур лы га ян Нас-
рет ди нов (42 яшь) 1917 ел да ха ты ны (35 яшь), улы һәм ике кы зы белән яши, 
4,66 дисә тинә җи ре, аты, сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла. Нур лы га ян га илә-
сендә Ва тан су гы шы ал ды ел ла рын да ха ты ны Зөл хия (1877), улы Гыйль ме ба ян 
(1924) бу ла. Фәт хелб әян (1910) белән Гыйль ме ба ян Кү че мов лар –  Ва тан су гы-
шы кор бан на ры (исемнә ре Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән).

Гыйль ме ба ян Кү че мов 1943 ел ның 3 мар тын да Курск өлкә се нең Лу бы ше во 
авы лы янын да гы су гыш та һә лак бу ла, «Ха лык хә те ре» сай тын да «Ку зу мов Бо-
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ян» дип теркәлгән (шун да гы до ку мент ны ачып, ата сы ның фа ми ли я се Кү че мов 
икә нен бел дем). Лу бы ше во янын да гы су гыш та 354 нче ди ви зи ядә бер көн не 
генә йөзләрчә ке ше һә лак бу ла, бо лар ара сын да Баш кортс тан ир-егетлә ре 
исемнә ре дә күзгә ча лы на, шун нан Җиңү ни кадәр зур кор бан нар бә рабә ренә 
килгә нен белә сең.

Әгъ за мет дин Нас рет дин улы Кү че мов ның кы зы Зөл фия (24.10.1925; ана сы 
Гөл чирә Гый ла җет дин кы зы) бил ге ле.

Сад рет дин Нәҗ мет дин улы Кү че мов ба ла ла ры: Шәм сенә һар (1876), Има-
мет дин (02.12.1880), Бә дер ка мал (1882), Хәй рет дин (1884–1906), Зин ну рет дин 
(1886). Сад рет дин кы зы Шәм сенә һар (17 яшь) 1893 ел ның 10 гыйн ва рын да Ко-
рыч ның Габ дерә хим Габ делхә ким улы (25 яшь; ата сы Габ делхә ким Җа ма лет дин 
улы) белән ка вы ша. Икен че кы зы Бә дер ка мал (17 яшь) 1899 ел ның 12 де каб-
рендә шул ук авыл ның Шәрә фет дин Хөс нет дин улы (25 яшь) белән га илә ко ра.

Зин ну рет дин Сад рет дин улы (20 яшь) 1906 ел ның 6 но яб рендә авыл да шы 
Бә хетгәрәй Миң легәрәй улы ның кы зы Шәм сех әят (19 яшь) белән ни ках ла ша. 
Зин ну рет дин ба ла ла ры (икен че мәхәллә): Гай ни ка мал (04.08.1908), Әхи я рет-
дин (1909–1911), Мөхәммәт дин (16.07.1912), Фә хер ка мал (03.07.1914; ана сы 
Шәм сех әят Бә хетгәрәй кы зы). Мөхәммәт дин Зин ну рет дин улы Сад рет ди нов –  
Ва тан су гы шы ве те ра ны. Су гыш ка чак лы бри га дир бу ла, ха ты ны Мөсәвәрә 
(1913), ана сы Шәм сех әят (1870), улы Фә нил (1940) белән яши, Хәмәй Зин ну ров 
(1912) дип теркәгәннәр. Яңа Ка тай да Мөхәммәт дин не кай бер оч рак та Хәмәй 
дип әйтә тор ган бул ган нар, Ис ке Ка тай да да бер Хәмәй бу ла.

Габ делмән нан Кыл чым улы Кү че мов ның өчен че ва ри сы Шәй хет диннән 
нә сел не Фәр ра хет дин (1841–10.05.1917), Сә ла хет дин (1850–15.05.1917), Фәр-
хет дин (1852) һәм Мос ла хет дин (1867–1941) дә вам итә.

Фәр ра хет дин Шәй хет дин улы Кү че мов ба ла ла ры: Би бимәгъфүрә, Гый ма-
дет дин (17.02.1874; ана сы Фа изә), Шәрә фет дин (01.12.1880), Нурәхмәт, Кә ра-
мет дин (06.12.1883; ана сы Миң ле җа мал), Зөләй ха (Аза мат нә се леннән Фаз-
лыт дин Хөс нет дин улы на ки яүгә чы га), Хә тимә (1885), Би бимәрь ям (1886), 
Гөл җа мал (1889), Бә ди гыл җа мал (1890), Фәр хи җа мал (19.07.1893–1897; ана сы 
Миң ле җа мал Гый ба дул ла кы зы), Би бизәйнәп (13.08.1895–1895), Би би ка милә 
(10.04.1898). Фәр ра хет дин кы зы Би бимәгъфүрә (икен че ни ках) 1877 ел ның 
ав гус тын да Ко рыч ның Мөхәммәт за кир Фә ри зун улы (25 яшь; икен че ни ках) 
белән га илә ко ра. Икен че кы зы Хә тимә 1902 ел ның 7 де каб рендә Тук та гол ның 
Мөхәммәт ха рис Мөхәммәт за риф улы (22 яшь; ата сы Мөхәммәт за риф Габ-
делхә ким улы) белән ка вы ша. Өчен че кы зы Би бимәрь ям 1903 ел да Ко рыч ның 
Нә биул ла Гай нул ла улы на (25 яшь) ки яүгә чы га. Дүр тен че кы зы Гөл җа мал 1910 
ел ның 10 фев ра лендә Ис ке Ба лык лы ясаклы та та ры Сөләй ман Мөхәммәтгәрәй 
улы (25 яшь; ата сы Мөхәммәтгәрәй Хәсән улы) белән ни ках ла ша. Би шен-
че кы зы Бә ди гыл җа мал 1907 ел ның 17 но яб рендә Кил ка быз ның Исмә гыйль 
Мөхәммәт ла тыйф улы (22 яшь) белән ка вы ша. Фәр ра хет дин Шәй хет ди нов ның 
үзе белән бергә яшәгән төп чек улын (26 яшь) Бе рен че бө тендөнья су гы шы на 
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ала лар, 1917 ел да ха ты ны (40) белән яши, 9,80 дисә тинә җи ре, җилгәр ге че, 
4 аты, 2 сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла, хезмәт че ял лый.

Гый ма дет дин Фәр ра хет дин улы Кү че мов ба ла ла ры: Һи дая (21.08.1900; 
ана сы Фа кия Мөхәммәт са дыйк Мөхәммәт са фа улы ның кы зы), Шәй хе рам 
(23.09.1901), Җа ма лет дин (04.03.1905; ана сы Фа рихә Мөхәммәт са дыйк кы-
зы), Га рифә (22.09.1909–1910; ана сы Фа рихә Габ делхә бир кы зы), Фәү зия 
(16.10.1912), Зы ят дин (21.07.1915). Гый ма дет дин Фәр ра хет ди нов (44 яшь) 1917 
ел да ха ты ны (35 яшь), ике улы һәм кы зы белән яши, 4,37 дисә тинә җи ре, аты, 
сы е ры, 3 са ры гы бу ла.

Шәрә фет дин Фәр ра хет дин улы Кү че мов ба ла ла ры: Би бихә лимә (04.08.1901; 
ана сы Миң ле җи һан Ног ман кы зы), Әхи я рет дин (23.05.1911–1911; ана сы Миң-
ле җи һан Мөхәммә ди кы зы), Әфудә (14.06.1912), Әс ла хет дин (05.10.1914–2004; 
ана сы Ног ман кы зы). Шәрә фет дин не Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 
йор тын да ха ты ны (33 яшь), ике улы һәм өч кы зы ка ла, 1917 ел да 0,75 дисә тинә 
җи ре, 2 аты һәм баш ка мал ла ры бу ла. Әс ла хет дин Шәрә фет ди нов –  Ва тан су-
гы шы ве те ра ны, «Ле нинг рад обо ро на сы өчен», «Су гыш чан хезмәтлә ре өчен» 
(10.05.1944 һәм 28.03.1945) ме дальлә ре белән бүләкләнгән, поч таль он бу лып 
эшлә де (аңа чак лы Ва зыйх Кү че мов эшләгән).

За пас та гы сол дат Фәт хет дин Фәр ра хет дин улы га илә сендә Мәгъсүмә 
(22.10.1907; ана сы Мәрь ям Әбүбә кер кы зы) дөнь я га килә.

Сә ла хет дин Шәй хет дин улы Кү че мов ба ла ла ры: Каш ша фет дин (1879), 
Хәйдә рет дин (1882), Фәр хи җа мал (1883), Фәр хи җи һан (1887), Аф за лет дин 
(06.02.1893), Нур җа мал (10.04.1895), Шәм се җа мал (22.04.1897–1902; ана сы Шә-
риф җа мал Габ дерә фикъ Сәет бор һан улы ның кы зы), Әкрә мет дин (13.11.1899), 
Әхи я рет дин (09.11.1890–1894; ана сы Шә риф җа мал Габ дерә фикъ кы зы), Әгъ за-
мет дин (20.01.1903), Бәд рет дин (17.10.1905). Сә ла хет диннең 1877 ел ның язын-
да ае рыл ган ха ты нын нан (Шәм се җи һан Нә дер ша кы зы) ба ла лар бул ган мы, 
бил ге сез. Сә ла хет дин кы зы Фәр хи җа мал (18 яшь) 1901 ел ның 4 фев ра лендә 
Ис ке Ка тай ның Әлмөхәммәт Мөхәммәт ша улы (25 яшь) белән ни ках ла ша. 
Икен че кы зы Фәр хи җи һан (22 яшь; икен че ни ках) 1909 ел ның 16 фев ра лендә 
Ты пый ның Ти мер га ли Мөхәммәтвә ли улы на (45 яшь; би шен че ни ках) ки яүгә 
ба ра. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Мос ла хет дин Шәй хет дин улы белән Каш-
ша фет дин Сә ла хет дин улы бу ла.

Каш ша фет дин Сә ла хет дин улы Кү че мов ба ла ла ры: Фәр хи со рур (11.12.1905–
1906; ана сы Шәм се рур Миң ле га ли кы зы), Зы ят дин (1908–1909), Миң ле хәят 
(29.08.1909; ана сы Хөс нелх әят), Аф за лет дин (18.06.1911–1911; ана сы Хөс-
нелх әят), Има мет дин (25.06.1913–1914; ана сы Хөс ни җа мал), Миң ле ба ния 
(28.01.1915; ана сы Хөс нелх әят). Каш ша фет дин Сә ла хет ди нов ны (38 яшь) Бе-
рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, йор тын да ха ты ны (25) һәм ике кы зы ка ла, 
има на сы һәм мал-ту а ры бул мый.

Хәйдә рет дин Сә ла хет дин улы Кү че мов ның Мөшәррәфә Әхмә дул ла кы зы 
белән ни ка хын нан Рәйсә (12.12.1925) туа. Хәйдәр Сә ла хов Ва тан су гы шы ал-
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ды ел ла рын да ха ты ны, ба ла ла ры Мәрхәм (1924; икен че до ку мент та –  1920), 
Сә фирә (1927), Ил һам (1931), Гыйль фа нет дин (1936), Җәүһә рет дин (1940), 
Зим фи ра (1943) белән яши. Мәрхәм Хәйдәр улы Сә ла хов 1942 ел ның де каб-
рендә су гыш та хәбәр сез юга ла (Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сы на теркәлмәгән).

Мос ла хет дин Шәй хет дин улы Кү че мов ба ла ла ры: Шә рифә (1893–1913), 
Миң лешәм сет дин (07.05.1894; ана сы Хәер ни са Мөхәммәт са дыйк Габ делшә-
фикъ улы ның кы зы), Гай нет дин (16.11.1897), Заһ рет дин (05.09.1900; ана сы 
Хәер ни са Мөхәммәт са дыйк Мөхәммәтшә фикъ улы ның кы зы), Гыйр фа нет-
дин (28.10.1905–1905), Би бикә римә (09.12.1906), Тәгъ зимә (09.07.1910; ана-
сы Хәер ни са). Мос ла хет дин Шәй хет ди нов ның ике улын Бе рен че бө тендөнья 
су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (47 яшь), төп чек улы һәм өч кы зы белән 
яши, 8,83 дисә тинә җи ре, 2 аты, сы е ры, 10 са ры гы һәм баш ка мал ла ры бу ла. 
Би бикә римә авыл да шы Шә риф җан Әхмәт ха нов ка ки яүгә чы га. Шәм сет дин 
Мос ла хет дин улы Кү че мов ның Фәр хеп җа мал Гос ман кы зы белән ни ка хын нан 
Сә га дет дин (1924–1925) туа.

Габ делмән нан Кыл чым улы Кү че мов ның дүр тен че ва ри сы Бәд рет дин иде. 
Бәд рет дин Габ делмән нан улы ба ла ла ры: Фәр дет дин (1846–26.03.1905), Мәс-
рүрә (1851), Гыйль мет дин (1854; ана сы Га зиз са фа Ти мер га ли кы зы), Мәф ту ха 
(1855), Каш ша фет дин (1858), Ха фи зет дин (1871–25.12.1901), Мөхәммәтбә сим 
(1872), Мөхәммәт га лим (16.07.1876), Мөхәммәт фа тих (01.02.1880; ана сы Бәд-
ри җи һан), Мөхәммәт фа зыйл (02.01.1883).

Фәр дет дин мул ла Бәд рет дин улы ба ла ла ры: Би би ла тый фа (1879), Би би фа-
кия (1892–1906; ана сы Фәр хи җа мал), Сол та нет дин (1893–1901). Фәр дет дин 
кы зы Би би ла тый фа (19 яшь) 1898 ел ның 2 ап ре лендә Ты пый ның Хә би бул ла 
Га лиул ла улы (25 яшь) белән ни ках ла ша.

Гыйль мет дин мул ла Бәд рет дин улы Кү че мов ба ла ла ры: Би бирәйфә (1883), 
Мәэлүфә (1887), Җәм гыйт дин (14.11.1893; ана сы Камәр Йө зекәй кы зы), 

Има мет дин (~1897), Ма һирә (12.11.1899), Мө нирә 
(08.02.1902). Гыйль мет дин кы зы Би бирәйфә (18 яшь) 
1901 ел ның 1 ап ре лендә нә селдә ше Габ дел ба ян Мә-
хи ян улы (22 яшь) белән ни ках ла ша. Бу иреннән 
ае рыл гач, Рәйфә 1903 ел ның 19 сен тяб рендә икен-
че нә селдә ше Мөхәммәт ша кир мөә зин Мөхәммәт-
ла тыйф улы (37 яшь; икен че ни ках) белән ка вы ша. 
Гыйль мет дин нең икен че кы зы Мәэлүфә 1907 ел ның 
3 гыйн ва рын да Чу ра кай ның Нур га ли Габ дерә фикъ 
улы (25 яшь; ата сы Габ дерә фикъ Габ дел са лих улы) 
белән га илә ко ра.

Има мет дин Гыйль мет дин улы Кү че мов авыл да шы 
Шәй хел ман сур Миң ле хан улы ның кы зы Сәр ви җи-
һан (25.12.1901 ту ган) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры 
Мәрь ям (1923), Рә химә (1926), Зәкә рия (1927), Идая Сугыш корбаны Имаметдин 

Күчемов
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(14.07.1930), Ни һая (1937) туа. Сәр ви җи һан 1941 ел ның 22 ап ре лендә мәрхүм 
бу ла. Има мет дин 1942 ел ның 19 гыйн ва рын да су гыш ка китә һәм шул ел ның 
мар тын да хәбәр сез юга ла (исе мен Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сы на өстәп язар-
га кирәк), аның кы зы Идая 1951 ел ның 27 ок тяб рендә нә селдә ше Мәгъдән нур 
Әгъ за мет дин улы Фәр ва зов белән га илә ко ра.

Каш ша фет дин мул ла Бәд рет дин улы Кү че мов ба ла ла ры: Кәш фел го лум 
(1891), Кән зел го лум (1892–1895), Ши һа бет дин (25.01.1895; ана сы Би би җа мал 
Габ делвә ли Мөхәммәт ша улы ның кы зы). Кәш фел го лум 1917 ел ның 8 фев-
ра лендә авыл да шы Габ делбә шир Габ дел гаф фар улы ның кы зы Би бишә рифә 
(18 яшь) белән ни ках ла ша.

Мөхәммәт га лим мул ла Бәд рет дин улы Кү че мов ба ла ла ры: Мөхәммәткә-
рим (27.12.1901–1902; ана сы Шәм себәдәр Хөс нул ла кы зы), Мөхәммәт фа-
зыйл (03.05.1905–1913; ана сы Шә риф җа мал Миң легәрәй кы зы), Хәнә фия 
(18.11.1910–1916), Би бизә кия (26.04.1914–1914; ана сы Фа изә Хә биб рах ман кы-
зы), Фәү зия (10.07.1915–1916, кы за мык тан ва фат). Мөхәммәт га лим 1910 ел да 
Габ дел га лим дип тә языл ган.

Мөхәммәтбә сим мул ла Бәд рет дин улы Кү че мов ба ла ла ры: Мөхәммәтнә-
гыйм (17.12.1914–1915; ана сы Ха сим ба ну Арс лан га ли кы зы), Могтәбәр 
(20.07.1925; ана сы Га кифә Нас рет дин Кү че мов кы зы). Бә сим (Вә сим) Бәд рет-
ди нов су гыш ал дын нан ха ты ны Га кифә, ул ла ры Могтәбәр (1925), Могтә кип 
(1929, 1 груп па ин ва лид) белән яши. Могтәбәр Бәд рет ди нов –  Ва тан су гы шы 
ве те ра ны, ба ла ла ры: Фәнә дия (1949), Фәнә һия (1951), Ра вил (1956), Ра фис 
(1958), Ру зил (1961), Рәм зил (1963).

Кыл чым карт ның дүр тен че улы Габ дел на сыйр иде. Габ дел на сыйр озак ел лар 
мөә зин ва зи фа сын баш ка ра, 1833 ел да 51 яшьтә ва фат бу ла, ал ты улы ка ла: Әх-
мәт (1805–12.08.1878), Әхтәм (1807), Мөхәммәт ша (1809–1829), Мөхәммәтшә-
фикъ (1811; 7 нче һәм 8 нче ре ви зи яләрдә –  Мөхәммәтшә риф), Са фу ан (1815), 
Га ри фул ла (1830). Са фу ан үзе нең улы Әхмәт ха рис белән 1858 ел да Рәҗәп авы-
лы на мөә зин бу лып күчә, Га ри фул ла да шул ел ны Ко рыч ка ба рып төпләнә.

Әхмәт Габ дел на сыйр улы Кыл чы мов (Кү че мов) ба ла ла ры: Мөхәммәтшә риф 
(1827), Мөхәммәт ла тыйф (1830 яшь; мөә зин), Мөхәммәт ша (1837), Дәүләт ша 
(1842), Гай са (1846).

Мөә зин Мөхәммәт ла тыйф Әхмәт улы ба ла ла ры: Би би ка милә (23.04.1880; 
ана сы Рузә тел җи нан), Мөхәммәт ва гыйз (25.05.1899; ана сы Рузә тел җи нан Габ-
дел ха ликъ кы зы), Шәм се зыя (03.01.1901; ана сы Мә ликә Шәяхмәт кы зы).

Дәүләт ша дан Әхмәт ха рис (05.09.1877; ана сы Гайшә) туа. Әхмәт ха рис 
(Мөхәм мәт ха рис) Дәүләт ша улы (26 яшь) 1910 ел ның 16 ок тяб рендә авыл да-
шы Хә ми дул ла Габ дул ла улы ның кы зы Фа тый ма (27 яшь; өчен че ни ках) белән 
ни ках ла ша. Әле ге ни ках Ис ке Ка тай ның икен че мәхәллә сендә теркәлгән. 
Мөхәм мәт ха рис Дәүләт ша улы ба ла ла ры: Дөһө дия (02.08.1911–1913), Әхмәткә-
рам (12.05.1914–15.12.1916, чәчәктән ва фат), Мөхәммәт фа тих (08.02.1917). 
Мөхәммәт ха рис 1917 ел ның 19 ию нендә мәрхүм бу ла.
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Әхтәм Габ дел на сыйр Кыл чы мов улын нан Җа ма лет дин (1832) дөнь я га килә. 
Җа ма лет дин Әхтәм улы ба ла ла ры: Фәр ва җет дин (1869–15.03.1910, баш авы ру-
ын нан), Аф за лет дин (01.10.1874; ана сы Гыйль ми са фа), Ну риәхмәт (15.07.1877).

Фәр ва җет дин Җа ма лет дин улы Кү че мов ба ла ла ры: Има мет дин (26.01.1890), 
Би би ка милә (1892–1894), Аф за лет дин (1893), Әгъ за мет дин (1895–1972), Гарә-
фет дин (05.10.1897; ана сы Мәр губә Габ делмән Габ дел ла тыйф улы ның кы зы), 
Хә кимә (03.01.1900), Хә тирә (15.12.1901–1902), Рә химә (01.03.1904), Әхи я рет-
дин (26.05.1906–1906), Хәм дия (11.07.1907), Са бир җан (07.12.1909–1909).

Има мет дин Фәр ва җет дин улы Кү че мов ба ла ла ры: Мә динә (29.10.1914–1916; 
ана сы Хә кимә Хөс нул ла кы зы), Хәлә фет дин (04.06.1917–1954), Әф лах (1922), 
Җә милә (1926), Ка милә (1929), Гарә фет дин (1933). Хәлә фет дин белән Әф-
лах Фәр ва зов лар –  Ва тан су гы шы ве те ран на ры. Хәлә фет дин Има мет дин улы 
Фәр ва зов (Има мов) су гыш та стар ши на (раз вед чик) бу ла, «Кы зыл Йол дыз» 
(11.02.1943; ике тап кыр), «Кы зыл бай рак» (05.01.1945), «Ва тан су гы шы» (2 нче 
дәрәҗә) (20.08.1944) ор ден на ры, «Ба тыр лык өчен» ме да ле (17.09.1943) белән 
бүләкләнә. Хәлә фет дин нең су гыш та гы ба тыр лык ла ры «Үткәннә рен бел Ка-
тай ның» ки та бын да ту лы тас вир лан ды.

Аф за лет дин Фәр ва җет дин улы Кү че мов су гыш 
ал ды ел ла рын да ха ты ны Миң ле җи һан (1893), ул ла ры 
Мөдәр рис (1922–1983), Гыйль фан (1925) белән яши. 
Гыйль фан Аф зал улы Фәр ва зов сер жант, ар тил ле-
рист бу ла, «Су гыш чан хезмәтлә ре өчен» (11.10.1946) 
ме да ле белән бүләкләнә. Мөдәр рис Аф зал улы Фәр-
ва зов Ста линг рад су гы шын да кат на ша.

Мөдәр рис Фәр ва зов Яңа Ка тай ның Мөхәммәт га-
ли Нигъмә тул лин кы зы На җия белән га илә ко ра, ба-
ла ла ры Ру зидә (1942), Фәвә рис (1944–2004), Фә нис 
(1946), Фәйрүзә (1949–1996), Фәнә зия (1951–2010), 
Ра фис (1954–2014), Фә ридә (1957), Гүзә лия (1963) 
туа. Ру зидә Ка тай ур та мәктә бендә ма те ма ти ка укы-
та, 1973–1976 ел лар да Ба ка лы пар тия рай ко мын да 
инст рук тор бу лып эш ли, 1976 ел ның ав гус тын да 
тор мыш иптә ше белән Таш кент ка китә, 1998 ел да 

кай тып, хә зер ге ва кыт та Уфа да яши. Фә нис Куш на рен ко да РОВД на чаль ни гы 
бу лып эшләп пен си ягә чы га, хә зер ге ва кыт та Ве те ран нар со ве ты на җитәк че-
лек итә. Фә ридә Ка тай ур та мәктә бендә ма те ма ти ка укы та, оеш ты ру чы бу лып 
эш ли, хә зер ге ва кыт та Дүртөй ледә яши. Мөдәр рис абый ның баш ка ба ла ла ры 
да укый лар, тор мыш та үз урын на рын та ба лар, ба ры сы да га илә ко ра лар, ба-
ла лар үс терәләр.

Гыйль фан Фәр ва зов Ис ке Ка тай ның Са бир җан Сол та нов кы зы Га шия 
(1929–04.03.2016; Юл даш нә се леннән) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Ха лидә 
(1951), Ка мил (1952), Зә лифә (1954), Фә зинә (1957), Ша мил (1959), Ру за лин 

Сержант Гыйльфан 
Фәрвазов
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(1963) дөнь я га килә. Ха лидә белән Зә лифә –  Се-
бердә Урай шәһә рендә, кал ган на ры Ба ка лы да яши.

Әгъ за мет дин Фәр ва җет дин улы Кү че мов авыл-
да шы Идая Ахун җан кы зы (1903) белән га илә ко-
ра, Ва тан су гы шы ал дын нан ба ла ла ры Мәгъдән-
нур (12.07.1925–11.02.2008; мет рикәдә ана сы Ки фая 
Ахун җан Кү че мов кы зы дип языл ган), Мир за нур 
(1929) бу ла. Рәс ми до ку мент та (пас порт) Мәгъдән-
нур ның ту ган елы 1924 ел ның 13 мар ты, Ка тай авыл 
со ве ты кенәгә сендә 1925 ел дип күрсә телгән. «Бик 
ос та тәгәрмәч су гу чы иде», дип искә ала картә ти сен 
Мөс лимә Мәгъдән нур кы зы.

Мәгъдән нур Әгъ за мет дин улы Фәр ва зов –  су-
гыш ве те ра ны һәм ин ва ли ды (2 груп па), 1951 ел да 
нә селдә ше Има мет дин Гыйль мет ди нов кы зы Идая 
белән га илә ко ра, ба ла ла ры Мөс лимә (29.07.1952), Гөл симә (18.01.1955), Нә фис 
(08.03.1957–08.05.1978), Ил дус (02.03.1959–11.09.2018) туа. Идая Има мет дин 
кы зы (14.07.1930) –  су гыш ва кы тын да кол хоз да эш ли, тыл хезмәткә ре бу ла рак, 
Җиңү нең 30, 40 һәм 50 ел лы гы ме дальлә ре белән бүләкләнә.

Мәгъдән нур абый –  су гыш чо рын да әсир леккә тө шеп, исән кал ган дистә-
гә якын авыл даш ла рым-
ның бер се. Бер би на да 
тот кын лык та ят кан да, 
кы зыл каләм белән сте-
на га түбәндә ге сүзләр не 
яз ган: «Я, Фар ва зов Маг-
да нур Аг за мо вич, ро дил-
ся в 1925  го ду, 28  фев-
ра ля, го род Уфа, ра йон 
Ву ка лы, де рев ня Но во-
Ки тай. В 43 го ду по пал в 
плен в Гер ма нию. Му ча-
ют, об ли ва ют хо лод ной 
во дой на мо ро зе. Луч ше 
уме реть в бою, чем по-
па дать в плен». Бу язу 
авыр рак укыл ган, күрә-
сең, әнә шу лай ха та лы 
ки леш Сер гей Бор зен-
ко ның «Жизнь на вой не» 
ки та бы на кергән. Ук ра и-
на ның Ле ти чев по сел кы 

Әгъзаметдин Фәрвазов

Мәгъдәннур һәм Идая Фәрвазовлар Украина пионерлары 
белән очрашу вакытында

Мәгъдәннурны зурлап язган Украина гәзите язмасы
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пи о нер ла ры су гыш ка һар ма ны ның яз мы шы белән кы зык сы нып, Ка тай га хат 
яза лар, исән-сау икән ле ген белгәч, оч ра шу га ча кы ра лар. Та ри хи оч ра шу 1983 
ел да бу ла, бу хак та зур лап Ук ра и на гә зитлә ре язып чы га.

Мир за нур Әгъ за мет дин улы Фәр ва зов авыл да шы Сол тан га ли Вә ли ев кы зы 
Рәгъфә ния белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Ра вил (1954), Рим (1957), Урал (1960), 
Әнисә (1963; Ур сай да яши) туа (бү ген ге көндә бо лар ның ике се генә исән (Рим 
белән Әнисә)).

Габ дел на сыйр Кыл чы мов ның дүр тен че улы Мөхәммәтшә фикъ тан да нә сел 
шак тый тар мак ла нып китә. Мөхәммәтшә фикъ Габ дел на сыйр улы ба ла ла ры: 
Мөхәммәт са дыйк (1838–30.06.1903), Мөхәммәт ха физ (1840), Мөхәммәтвә ли 
(1842), Мөхәммәдь яр (1844), Мөхәммәт та лип (1873). Мөхәммәтшә фикъ 1894 
ел ның 1 ап ре лендә мәрхүм бу ла, мул ла исе мен –  Габ делшә фикъ, ата сын Габ-
дел на сыйр Кыл чым улы Кү че мов дип яз ган.

Мөхәммәт са дыйк Мөхәммәтшә фикъ улын нан Гыйз зе ни са (07.09.1877) 
бил ге ле, баш ка ба ла ла ры күрсә тел ми. Гыйз зе ни са (17 яшь) 1894 ел ның 30 но-
яб рендә Ис ке Ка тай ның Мөхәммәт дин Ка ма лет дин улы Сай ра нов (25 яшь) 
белән ка вы ша, чы га нак та исе ме, ни сәбәп ле дер, Фә хер ни са дип языл ган.

Мөхәммәтвә ли Мөхәммәтшә фикъ улы ба ла ла ры: Җи һан гир, Мөхәммәт га-
риф, Мөхәммәтшә риф, Миң ле ба ну (03.09.1883), Мөхәммәтнә би (27.03.1889), 
Шәм се ба ну (1893). Мөхәммәтвә ли кы зы Шәм се ба ну ны (17 яшь) 1909 ел ның 
1 но яб рендә Ко рыч ның Гыйль ман Сөләй ман улы на (23 яшь; ата сы Сөләй ман 
Кә ли мул ла улы) ки яүгә бирә. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Мөхәммәт га риф 
Мөхәммәтвә ли улы белән Мөхәммәт та лип Мөхәммәтшә фикъ улы бу ла. Шул 
ук Шәм се ба ну 1912 ел да Ба ек ның Хә ли лул ла Хә ми дул ла улы (49 яшь; өчен че 
ни ках) белән ни ках ла ша. Икен че тап кыр ирдән ае ры лып, Шәм се ба ну 1913 
ел ның 24 ок тяб рендә Ба ек ның Шәй хе рам Хәсән улы (23 яшь) белән ка вы ша. 
Мөхәммәтвә ли күкрә ге авыр тып, 1915 ел ның 23 мар тын да мәрхүм бу ла.

Җи һан гир Мөхәммәтвә ли улы Кү че мов ба ла ла ры: Шәм се ва фа (1886–1916), 
Гыйз зел ва фа (1888–1895), Әгъләм (19.12.1894; ана сы Хәм де ва фа типтәр Нә-
биул ла Хә би бул ла улы ның кы зы). Җи һан гир кы зы Шәм се ва фа (17 яшь) 1901 
ел ның 27 но яб рендә авыл да шы Мөхәммәт га ли Мөхәммәтгәрәй улы (23 яшь; 
икен че ни ках) белән ни ках ла ша.

Мөхәммәтшә риф Мөхәммәтвә ли улы Кү че мов ба ла ла ры (икен че мәхәллә): 
Миң ле ба ну (20.07.1898; ана сы Фә хер җи һан Шәймөхәммәт Сәй фет дин улы-
ның кы зы), Миң лемөхәммәт (05.02.1901–1904), Мөхәммәтнә би (18.03.1904; 
ана сы Фә хер җи һан Шәймөхәммәт кы зы), Фәр хе ба ну (23.04.1906–1907), 
Мөхәммәтнә гыйм (07.10.1909–1909), Фәр хе ба ну (15.09.1911).

Мөхәммәт га риф Мөхәммәтвә ли улы Кү че мов ба ла ла ры: Мөхәммәт га бит 
(18.11.1909), Рә кыя (05.08.1912–1913; ана сы Шәм се ка мал Зиннә тул ла кы зы), 
Миң ленә кыя (26.01.1915), Са ния (20.02.1925). Га бит Вә ли ев 1944 ел да су гыш-
та хәбәр сез юга ла, ха ты ны Мәгъдә ния (1916), ба ла ла ры Вә силә (1937), Ра бит 
(1940) ка ла.
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Мөхәммәт та лип Мөхәммәтшә фикъ улы Кү че мов (22 яшь) 1895 ел ның 16 но-
яб рендә авыл да шы Шәй хет дин Ши һа бет дин улы Үмер ба ев кы зы Ну ри ка-
мал (18 яшь) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Нур җи һан (1896), Мөхәммәт на зиф 
(03.01.1900), Мөхәммәт ла тыйф (21.01.1903), Мөхәммәтнә гыйм (04.10.1905–
1906), Гыйль ме ни са (19.10.1907), Әхмәтнә гыйм (29.01.1911), Мөхәммәтхә-
тим (31.03.1914) дөнь я га килә. Мөхәммәт та лип кы зы Нур җи һан 1916 ел ның 
20 но яб рендә Ис ке Ка тай ның Шәкүр җан мөә зин Шәймөхәммәт Кә ри мов 
улы (26 яшь) белән ни ках ла ша. Та лип Шә фи ков 1917 ел да ха ты ны (37 яшь), 
дүрт улы һәм ике кы зы белән яши, 11,85 дисә тинә җи ре, 2 аты, сы е ры һәм 
баш ка мал ла ры бу ла. Ла тыйп Шә фи ков 1942 ел да су гыш та хәбәр сез юга ла, 
ха ты ны Нә гыймә, ба ла ла ры Мөҗә һидә (1937) һәм Хә тиф (27.11.1939) ка ла. Су-
гыш кор ба ны Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән, сайт лар да исе ме 
Ла тыйп уры ны на ял гыш «Ла биб» дип языл ган, до ку мент та гы ту ган уры ны на 
(Яңа Ка тай), елы на (1903) һәм ана сы исе менә (Нә гыймә) ка рап, Ла тыйп икә-
нен белә сең.

Хә тиф Ла тыйп улы Шә фи ков әйтү-
ен чә, ана сы Нә гыймә 1901 ел да ту ган, 
ата сы Ка ма лет дин бу ла. Ка ма лет дин-
ның баш ка ба ла ла ры ту рын да мәгълү-
мат ки тап ның бу бү ле гендә би релә. 
Хә тиф абый Ис ке Ка тай ның Ва тан 
су гы шы ве те ра ны За һит Нә би ев кы-
зы Әнүзә белән га илә ко ра, ба ла ла ры 
Фәйрүзә (1964), Фә зир (1967), Фән зил 
(1973) дөнь я га килә. 1966 ел да Авыр-
га зы ра йо ны проф те ху чи ли ще сын да 
бак ча чы лар кур сын тә мам лап, озак ел-
лар сов хоз ның бак ча чы лык тар ма гын 
уңыш лы җитәклә де.

Кыл чым карт ның би шен че улы Мөхәммәткә римнән дә нә сел шак тый тар-
мак ла нып китә. Мөхәммәткә рим Кыл чым улы Кү че мов ба ла ла ры: Хөс нет дин 
(1831–18.02.1909; 1909 ел гы мет рикәдә ата сы Мөхәммәткә рим Кыл чым улы 
Кү че мов дип күрсә телгән) һәм Гый ла җет дин (1834).

Хөс нет диннән нә сел не Га зет дин (1859) һәм Кә ра мет дин (1876) дә вам итә. 
Хөс нет дин кы зы Фәр хе ба ну (18 яшь) 1893 ел ның 10 ма ен да Сеңрән нең Габ-
делмән нан Габд рах ман улы (21 яшь) белән ни ках ла ша.

Га зет дин Хөс нет дин улы Кү че мов 1883 ел ның 1 ию нендә авыл да шы 
Шәймәр ван Шәймәр дан улы ның кы зы Фәр хи җи һан га (17 яшь) өйләнә, ба-
ла ла ры Зәй нел га би дин (12.11.1889), Мин һа җет дин (1892–21.11.1917), Гыйр фа-
нет дин (20.06.1894–1902; ана сы Фәр хи җи һан Шәймәр ван Шәймәр дан улы-
ның кы зы), Хәл фи җи һан (21.05.1899), Нас рет дин (14.03.1902; Ва тан су гы шы 
ве те ра ны), Шәм се җи һан (29.07.1904–1905) туа. Га зет дин Хөс нет ди нов ның 

Китап авторы Хәтиф абый Шәфиков белән. 
2018 ел
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ике улын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да өч улы белән яши, 
3,43 дисә тинә җи ре, аты бу ла.

Мон да бер искәрмә ясап үтик. Яңа Ка тай мул ла сы 1883 ел гы ни ках язу ын-
да Хөс нет дин нең улын Га зет дин дип, баш ка оч рак лар да Гыйз дет дин дип яза. 
Дө ре се –  Га зет дин, 1859 ел гы ре ви зия до ку мен тын да да шу лай языл ган.

Нас рет дин Га зет ди нов ның дүрт улы бу ла: Хәмзә (1928 ел гы, Са ран (Ка-
ра ган да) шәһә рендә яши), Фәнүз (1932–29.12.2013), Хәлә фет дин (12.1934–
31.12.1979), Әхи я рет дин (1939–1971). Хәлә фет дин Га зет ди нов ул ла ры: Әл фис 
(27.10.1967) һәм Фәнә вис (03.06.1970). Әл фис Га зет ди нов –  хәр би хезмә тен Әф-
ганс тан да үткән ка тай лы лар ның бер се, «Су гыш чан хезмәтлә ре өчен», «СССР 
дәүләт чиклә рен сак лау да ба тыр лык күрсәткә не өчен» ме дальлә ре, «Кы зыл 
Йол дыз» ор де ны белән бүләкләнгән. Бу хак та укы ту чы Р. Г. Хәсә но ва ның 
«Авыл си нең белән го рур ла на» исем ле ра йон гә зи тендә ба сыл ган яз ма сын да 
әй телә. Хәр би хезмәттә та гын бер ничә авыл да шы быз дәүләт бүләклә ре ал ган 
дип әйт теләр, димәк, алар да без нең го рур лык, шул яз ма да алар ның да исемнә-
рен атап үтәргә кирәк бул ган.

Кә ра мет дин Хөс нет дин улы Кү че мов ба ла ла ры: Фәр хе ба ну (23.08.1906; 
ана сы Шәм се ба ну Габ дел га ни кы зы), Өм ме ханә (1909–1913), Өм мегөл сем 
(04.01.1913–1913), Мәрхә мет дин (22.06.1914–1916). Кә ра мет дин Хөс нет ди нов ны 
Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да йор тын да ха ты ны һәм кы зы 
ка ла, 1,52 дисә тинә җи ре бу ла.

Мөхәммәткә рим Кыл чым улы Кү че мов ның нә се лен икен че улы Гый ла җет-
дин дә дә вам итә. Гый ла җет дин Мөхәммәткә рим улы ба ла ла ры: Ни за мет дин 
(1859), Бор һа нет дин (1861), Ка ма лет дин, Миф та хет дин, Шәрә фет дин (1870), 
Гый ма дет дин (22.05.1876; ана сы Би би га зизә), Би бизәйнәп. Би бизәйнәп авыл-
да шы Шәй хел ман сур Миң ле хан улы белән ка вы ша.

Ни за мет дин Гый ла җет дин улы Кү че мов ба ла ла ры (икен че мәхәллә): Фәр хи-
со рур (1891), Шәм се нур (19.05.1894; ана сы Фәр хе нур Мөхәммәт на зиф кы зы), 
Бәд ри нур (1896–1901), Би би со рур (31.03.1899; ана сы Фәр хе нур Мөхәммәт на-
зиф Габ дел гаф фар улы ның кы зы), Ак ма лет дин (20.04.1900–1914), Әнвә рет дин 
(22.07.1904; ана сы Фәр хи җи һан Мөхәммәт на зиф кы зы), Фәү зия (30.03.1909). 
Ни за мет дин кы зы Фәр хи со рур ны (17 яшь) 1908 ел ның 15 де каб рендә Тук та гол-
ның Ну риәхмәт Әхмә ди улы на (25 яшь) ки яүгә бирә. Ни за мет дин нең икен че 
кы зы Шәм се нур 1916 ел ның 3 ию нендә Ко рыч ның Сәфәр га ли Ну риәхмәт улы 
(36 яшь; икен че ни ках) белән ни ках ла ша.

Әнвә рет дин нең ана сы авыл со ве ты кенәгә сендә Фәр хи нур (1851) дип күрсә-
телә, ту ган на ры Зә кия (1870), Май со рур (1895) ха кын да әй телә. Әнвәр Ни за ев 
(1904) –  Ва тан су гы шы ве те ра ны, фронт ка киткәндә авыл со ве ты кенәгә сендә 
ха ты ны Идая (1905), ба ла ла ры Тәл гать (1927), Әл хат (1937), Ил һа рия (1940) 
теркәлә.

Бор һа нет дин Гый ла җет дин улы Кү че мов ба ла ла ры: Миң ле җи һан (1887), 
Ла тый фа (1889), Кә шифә (1892–1905), Аф за лет дин (17.05.1893–1895), Би бикә-
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шифә (09.06.1895), Каш ша фет дин (27.05.1897; ана сы Мәд хи җи һан Га лиул ла 
кы зы), Фәт та хет дин (02.12.1899–1902), Хә тимә (27.02.1902–1905), Гыйр фа нет-
дин (28.06.1904–1905; ана сы Мә хуп җи һан Га лиул ла кы зы). Бор һа нет дин кы зы 
Миң ле җи һан 1905 ел да нә селдә ше Әхмәтвә ли Мөхәммәтвә ли улы (25 яшь) 
белән ка вы ша. Икен че кы зы Ла тый фа (28 яшь) 1917 ел ның сен тяб рендә Ис ке 
Ба лык лы ның Әхмә дул ла Һибә тул ла улы (30 яшь) белән га илә ко ра (икен че ни-
ках ла ры). Аңа чак лы ха тын аның ту га ны Хә ми дул ла Һибә тул ла улын да ки яүдә 
бу ла, әле ге ни ках икен че мәхәлләдә 1910 ел ның 24 де каб рендә теркәлә. 1917 ел-
гы ни ках та кыз ның ри за лык ша һит ла ры Ка ма лет дин белән Ни за мет дин Гый-
ла җет дин ул ла ры бу ла. Бор һа нет дин Гый ла җет ди нов 1917 ел да ха ты ны (45 яшь) 
белән генә яши, 4,31 дисә тинә җи ре, аты, сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла.

Ка ма лет дин Гый ла җет дин улы Кү че мов 1889 ел ның 14 но яб рендә авыл да-
шы Каш ша фет дин Мөхәммәткә рим улы ның кы зы Би би ка фия (17 яшь) белән 
ни ках ла ша, ба ла ла ры Би бинә гыймә (1891–1895), Мәэлүфә (07.07.1894–1912), 
Би би фа кия (1898), Би би ка милә (04.12.1899), Би бинә гыймә (04.12.1901), Җәм-
гыйт дин (15.11.1904), Та ибә (26.05.1908–1909) туа. Ка ма лет дин кы зы Би би фа-
кия 1916 ел ның 25 но яб рендә Ко рыч ның Ха физ Сәфәр га ли улы (26 яшь) белән 
ка вы ша. Ка тай авыл со ве ты кенәгә сендә Ка ма лет дин 1940 ел да мәрхүм бул ды 
дип әй телә, аның соң гы ха ты ны Фа ти ха (1880) мон да кал мый, шул ук 1940 ел да 
ка я дыр китә. Ка ма лет дин улы Җәм гыйт дин (1904; фа ми ли я се Гыйлә җов) 1941 
ел ның 12 сен тяб рендә су гыш ка китә һәм шул ук ел ны хәбәр сез юга ла (исе ме 
Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән), ха ты ны Са җидә (1910), кыз ла-
ры Ка милә (1930), Мөфә вазә (1934), Вә зи га (1936), Тәр җимә (1939), Тәк милә 
(1941) ка ла.

Миф та хет дин Гый ла җет дин улы Кү че мов ба ла ла ры (икен че мәхәллә): Җәм-
гыйт дин (22.05.1894–1895; ана сы Хәм де ни са Шәм семөхәммәт Мөхәммәтсә-
лим улы ның кы зы), Би бибә һия (1898), Хәйдә рет дин (17.05.1899), Әһ лия 
(22.03.1902–1904), Фәт та хет дин (20.10.1905–1905), Ха я лет дин (ха лык те лендә 
Ха ях; 22.01.1907), Әмир җан (12.04.1910; ана сы Хәм де ни са Шәм семөхәммәт 
кы зы), Шә риф җан (08.04.1911–03.11.1916, чәчәктән ва фат), Миң лерә кыя 
(19.05.1914–1914), Миң леә минә (18.04.1916–03.10.1916, чәчәктән), Шәй хет-
дин (Шәех; су гыш тан кайт ма ган), На си ха һәм баш ка лар. Миф та хет дин кы зы 
Би бибә һия 1916 ел ның гыйн ва рын да Ис ке Ка тай ның Мөхәммәт га лим Габ дел-
за һир улы (25 яшь) белән ни ках ла ша.

Хәйдә рет дин Ко рыч ның Мөкәррәмә Әхмәтзә ки кы зы белән га илә ко ра, 
ба ла ла ры Мөдәр рис (24.03.1925), Мөҗә һит (1926; Үзбәкс тан да го мер иткән), 
Вә зимә (19.02.1931–18.02.2001), Су фия (1934; Чүмәлә Ка тай да яшәгән), Ягъ-
дә (1938; Ата ма нов ка лесп ром хо зын да һә лак бу ла) туа. Хәйдә рет дин су гыш-
та ка ты яра ла на, шул яра лар дан 1944 ел ның 19 ию лендә Ка ли нин өлкә сендә 
мәрхүм бу ла. Аның ул ла ры Мөдәр рис Миф та хов белән Мөҗә һит Хәйдә ров лар 
су гыш тан исән-имин кай та. Хәйдәр кы зы Вә зимә авыл да шы Мөхәммәтнә-
гыйм Гос ма нов ка ки яүгә чы га. Мөдәр рис Миф та хов авыл да шы Са имә Гый-
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ла җет дин улы ның кы зы (1918) белән га илә ко ра, ба ла ла ры Мөнә вир (1950), 
Фәнә дия (1952; Ко рыч та яши), Зөб әер (1954), Фәнә вия (1956) туа. Мөнә вир 
абый һөнә ре бу ен ча аг ро ном, бү ген ге көндә авыл да шы-тор мыш иптә ше Фәнә 
Хә тим кы зы белән Иг лин ра йо ны Ох ле бе ни но авы лын да го мер итә, өстәмә 
мәгълү мат ны ул әйт те.

Ха ях (1907; бер рәс ми до ку мент та ту ган елы 1913 дип ял гыш күрсә телә), Фа-
яз (1913), Мәрхә мет дин (1926–1980; «Ба тыр лык өчен» ме да ле белән бүләклән-
гән) Гыйлә җев лар –  Ва тан су гы шы ве те ран на ры (бер се Ка тай ның ме мо ри аль 
сте ла сын да теркәлмәгән).

Миф та хов-Гый ла җевләр ту рын да күп язар га бу лыр иде, ан дый мак сат куй-
ма дым. «К ласс таш лар» аша Җә мигъ нур Гый ла җев белән ара лаш кан нан, ул 
җибәргән мәгълү мат ны бир мичә бул ды ра ал мыйм. Аның әти се Мәрхә мет дин 
Миф та хет дин улы Гый ла җев авыл да шы Са ния Шәр хе мул ла кы зы (1927–1987) 
белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Җә мигъ нур (1948), Әбүзәр (1950; Ка тай да яши), 
Гөл синә (1958) туа. Җә мигъ нур Таш кент та яши, ата сы ның су гыш тан соң сов-
хоз га чак лы 17 ел кол хоз рәи се урын ба са ры бу лып эшлә вен, ата ла ры быз ның 
дус лар бу лу ын искә ал ды.

Шәрә фет дин Гый ла җет дин улы Кү че мов (24 яшь) 1894 ел ның 29 но яб рендә 
авыл да шы Шә ри фул ла Хә би бул ла улы Мор та зин кы зы Би би фа ти ха (17 яшь) 
белән ка вы ша, ба ла ла ры Ра би га (16.08.1901), Вә ди га (19.12.1908), Мөкәррәмә 
(16.02.1912), Әкъ лимә (26.01.1915; ана сы Би би фа ти ха Шә ри фул ла Хә би бул ла 
улы ның кы зы) туа. Шәрә фет дин ха ты нын һәм дүрт кы зын кал ды рып, Бе рен че 
бө тендөнья су гы шы на китә, ал га та ба яз мы шы бил ге сез.

Гый ма дет дин Гый ла җет дин улы Кү че мов ның ике ха тын нан ба ла ла ры: Җа-
ма лет дин (02.02.1903–1905; ана сы Ба ния Гыйззә тул ла кы зы), Әхкә мет дин 
(05.07.1905), Әһ лия (1909–07.11.1916, чәчәктән ва фат), Мөсәвә рия (10.01.1908), 
Ну рет дин (14.07.1912; ана сы Миң ле задә Габ делбә шир кы зы), Зы ят дин 
(19.12.1912; ана сы Ба ни я), Мөнәвәрә (15.08.1914; ана сы Сә хип җа мал Бәд рет-
дин кы зы), Зәкә рия (17.12.1915–06.11.1916, чәчәктән; ана сы Ба ния Гыйззә тул ла 
кы зы), На җия (16.12.1917; ана сы Ба ни я).

Кыл чым Кү че мов ның ал тын чы улы Мөхәммәтә мин 1813 ел да 23 яшьтә ар-
ми ядә ва фат бу ла, улы Мөхәммәт ша (1812) ка ла. Мөхәммәт ша ул ла ры: Фә рук-
ша (1833), Җи һан ша (1842–12.03.1917) һәм Мәр дан ша (1844).

Фә рук ша Мөхәммәт ша улы ба ла ла ры: Мөхәммә ди ша (1866), Нур га ли 
(1880), Би бимәгъ рифәт, Га рифә (1887), Мул ла га ли. Фә рук ша кы зы Би бимәгъ-
рифәт 1905 ел ның гыйн ва рын да Ис ке Ка тай ның Хәй рет дин Әдһәм улы белән 
ни ках ла ша. Икен че кы зы Га рифә 1905 ел ның де каб рендә Ко рыч ның Фәт та-
хет дин Каш ша фет дин улы (25 яшь) белән ка вы ша.

Мөхәммә ди ша Фә рук ша улы (22 яшь) 1888 ел ның 31 ок тяб рендә Ис ке Ка-
тай ның Шәрә фет дин Сай ран улы ның кы зы Шәм се нур (18 яшь) белән га-
илә ко ра, ба ла ла ры Га лимә (1891), Әхмә ди ша (07.06.1894; ана сы Шәм се нур), 
Миң лехә кимә (1899–1905), Хә тирә (29.04.1902), Хәсән ша (01.05.1905) туа. 
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Мөхәммә ди ша кы зы Га лимә (18 яшь) 1909 ел ның гыйн ва рын да Ис ке Ка тай-
ның Ис лам га ли Га ти я тул ла улы (22 яшь) белән ни ках ла ша.

Нур га ли Фә рук ша улы (25 яшь) 1905 ел ның 16 но яб рендә авыл да шы Габ-
дел га зим Габ де лих сан улы ның кы зы Ма һи са фа (Май са фа; 17 яшь) белән га илә 
ко ра, ба ла ла ры Ну ри са фа (12.10.1906), Ну ри ка мал (19.02.1910–1916), Май ка мал 
(20.07.1911), Нурмөхәммәт (03.08.1913–1914), Мир һа ди (01.11.1915) туа. Нур-
га ли Фә рук шин ны Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, йор тын да ха ты-
ны (30 яшь), улы һәм 2 кы зы ка ла, җи ре һәм мал-ту а ры бул мый. Аның эне се 
Мул ла га ли Фә рук ша улы Кү че мов тан Са бир җан (22.11.1915; ана сы Мәү ли ха 
Сә ри гаскәр кы зы) бил ге ле.

Җи һан ша Мөхәммәт ша улы Кү че мов ба ла ла ры: Гәрәй ша (1879), Сәр ви җи-
һан (10.08.1880; ана сы Шәм се җи һан), Сәр ви җи һан (1884–1898), Бә дер җи һан 
(12.06.1893), Мәсрүрә (26.03.1897; ана сы Фәх ри җи һан Мөхәммәт ша кы зы). 
Җи һан ша Мөхәммәт ша улы 1910 ел ның 24 гыйн ва рын да кы зы Бә дер җи һан ны 
(17 яшь) Кил ка быз ның Нур лы га ян Миң ле яр улы на (25 яшь; ата сы Миң ле яр 
Сәет бор һан улы) ки яүгә бирә. Икен че кы зы Мәсрүрә дә 1917 ел ның 16 де каб-
рендә Кил ка быз ның Асылгәрәй Мөхәммәтгәрәй улы (25 яшь) белән ни ках-
ла ша.

Гәрәй ша Җи һан ша улы Кү че мов 1905 ел да авыл да шы Асылгәрәй Әдел-
гәрәй улы ның кы зы Би би гайшә (17 яшь) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Хәсән ша 
(24.12.1906), Хәсән ша (19.02.1910), Би бизә кия (29.01.1912), Фа кия (12.02.1915), 
Зәйтүнә (20.04.1917) туа.

Мөхәммәт ша ның төп чек улы Мәр дан ша дан Дәүләт ша (08.01.1909; ана сы 
Фәх ри ка мал Габ деләх сан улы) бил ге ле.

Кү чем нең өлкән улы Кыл чым нан киткән тар мак мөм кин кадәр ту лы тас-
вир лан ды ке бек. Кү чем нең икен че улы Алиш ка (Әлмөхәммәт; 1752–1812) күчә-
без, ул да шак тый нә сел кал ды ра. Алиш ул ла ры: Мөхәммәтрә хим (1792–1852), 
Мөхәммәтвә ли (1797–1853) һәм Мөхәммәт га лим (1800–16.05.1875, ата сы Әл-
мөхәммәт дип языл ган). Бо лар, ни сәбәп ле дер, 1834 ел гы ре ви зия до ку мен-
тын да Әми нев фа ми ли я сендә теркәлгәннәр.

Мөхәммәтвә ли Али шев (Әлмөхәммә тов) ул ла ры: Мөхәммәтгәрәй (1831), 
Шәй хе лис лам (1824), Мөхәммәт ла тыйф (1842–15.08.1878).

Мөхәммәтгәрәй Мөхәммәтвә ли улы ба ла ла ры: Бә хетгәрәй (1844), Әхмәт-
гәрәй (1857), Би бишәм сия (1863). Мөхәммәтгәрәй кы зы Би бишәм сия (27 яшь; 
дүр тен че ни ках) 1890 ел ның 6 но яб рендә Ис ке Ка тай ның Миң ле гаф фар Сәет-
кол улы (икен че ни ках) белән ни ках ла ша.

Бә хетгәрәй Мөхәммәтгәрәй улы Мөхәммәтвә ли ев (Кү че мов) 1878 ел ның 
19 гыйн ва рын да авыл да шы Җа ма лет дин Габ делҗә лил улы ның кы зы Шәм-
се ка мал (17 яшь) белән ка вы ша. Бә хетгәрәй ба ла ла ры: Мор та за (25.07.1894; 
ана сы Гыйль ме ба ну типтәр Габд рах ман Габ дел ха ликъ улы ның кы зы), Мәү-
суфә (03.06.1898), Са бир җан (30.05.1901). Бә хетгәрәй Мөхәммәтгәр әев нең 
олы улын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (55 яшь), 
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төп чек улы Са бир җан һәм кы зы белән яши, 5,32 дисә тинә җи ре, 2 аты, 2 са-
ры гы, 3 кәҗә се бу ла.

Әхмәтгәрәй Мөхәммәтгәрәй улы Мөхәммәтвә ли ев (Кү че мов) ба ла ла-
ры: Әхмәткә рам (28.10.1893), Шәм се җи һан (19.10.1895–1895), Әхмәтшәех 
(03.09.1899; ана сы Миң ле җи һан Яхъя Шәяхмәт улы ның кы зы), Габ дул-
ла (01.01.1902), Әхмәтнә гыйм (07.01.1904), Әбү та лип (02.04.1906), Гөл җи һан 
(12.12.1908), Ман сур җан (12.02.1911–1911), Фәр хи җи һан (15.06.1912), Гыйль ми-
җи һан (11.12.1917), Әхмәтш әех (1924–1995; ана сы Гыйль ме ба ну Хәй рул ла кы зы).

1921 ел гы ач лык та бө тен га илә сен югалт кач, Әхмәтгәрәй Кү че мов мәрхүм 
авыл да шы Шәй сол тан Иль я сов ның ха ты ны Гыйль ме ба ну Хәй рул ла кы зы 
белән ни ках ла ша, ул ла ры Әхмәтш әех дөнь я га килә. Әхмәтш әех Вол хов фрон-
тын да су гыш лар да кат на ша, яра ла на, гос пи тальдә ятып чык кач, 1944 ел да 
хәр би хезмәттән азат ителә. Ка тай га кайт кач Әхмәтш әех Ко рыч ның Сә вия 
Ну рет дин кы зы (1918–1991) белән га илә ко ра, ба ла ла ры Габ делхә мит (1952), 
Фән димә (1953), Флүрә (1956) туа. Әхмәтш әех нең су гыш тан соң гы го ме ре 
Чилә бе өлкә се нең Еман же линск шәһә рендә уза, би регә 1947 ел да эшкә ял ла-
нып («вер бов ка» белән) килгән бу ла. Бу мәгълү мат ны аның кы зы Фән димә 
хәбәр ит те.

Юга ры да сүз бар ган Мөхәммәтвә ли Али шев ның ту га ны Мөхәммәт га лим 
Али шев (Әлмөхәммә тов) бу ла. Мөхәммәт га лим Әлмөхәммәт улы ва рис ла ры: 
Габ дел ба сыйр (1834), Габ дел ка һир (1835–12.12.1895; ни сәбәп ле дер, 10 ре ви зия 
исем ле гендә Габ дел ка дыйр дип теркәлгән), Габ дел на сыйр (1842–16.03.1910), 
Габ дел га ни (1844–11.08.1917), Габ дел хан нан (1849–1857).

Габ дел ба сыйр Мөхәммәт га лим улы Кү че мов ба ла ла ры: Габ дел хан нан (1859), 
Габ дел да ян, Габ дел ба ян (1867), Габд рах ман (23.03.1883). Габ дел ба сыйр кы-
зы Са имә (18 яшь) 1895 ел ның 29 но яб рендә авыл да шы Мөхәммәт ша кир 
Мөхәммәт за риф улы Га лик әев (25 яшь) белән ни ках ла ша. Кыз ның вә ли вә-
ки ле –  ага сы Габ дел да ян Габ дел ба сыйр улы, ри за лык ша һит ла ры Габ дел ба ян 
Габ дел ба сыйр улы белән Сит дыйкъ Габ дел на сыйр улы бу ла.

Габ дел да ян Габ дел ба сыйр улы Кү че мов ба ла ла ры: Габ дел хан нан (17.05.1893; 
ана сы Би би са фа), Габ делҗә мил (28.03.1901–1905), Габ делф әез (09.02.1906–
1910; ана сы Фәр хи җа мал Миф та хет дин кы зы), Би би са ра (16.11.1909), Фәт-
хелбәян (22.04.1911; ана сы Фәр хи җа мал Миф та хет дин кы зы), Би би са ра 
(19.03.1914), Сә фирә (02.03.1917).

Габ дел ба ян Габ дел ба сыйр улы Кү че мов ба ла ла ры: Габд рах ман (04.04.1895; 
ана сы Хәм де ни са Шәй хет дин Фәт хул ла улы ның кы зы), Габ дерә хим 
(12.01.1897), Әһ лия (18.03.1900), Габ дел га лим (04.01.1903), Бә һия (03.12.1906), 
Кә римә (18.07.1910), Нә гыймә (11.08.1915–1916). Габ дел ба ян Ба сый ров ның олы 
улын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (40 яшь), улы 
һәм ике кы зы белән яши, 3,66 дисә тинә җи ре, аты бу ла.

Мөхәммәт га лим Али шев ның икен че улы Габ дел ка һир иде. Габ дел ка һир 
Мөхәммәт га лим (Габ дел га лим дип тә язы ла) улы ба ла ла ры: Габ делмән нан 
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(1860–05.10.1906), Габ делфәт тах (Фәт та хет дин дип тә язы ла; 1865), Мөхәммәт-
га риф (16.07.1877; ана сы Гайшә), Габ дерә хим.

Габ делмән нан Габ дел ка һир улы Кү че мов (23 яшь) 1883 ел ның 13 де каб рендә 
Ис ке Ка тай ның Җа ма лет дин Габ дел на сыйр улы ның кы зы Фәр хи җи һан белән 
ни ках ла ша, ба ла ла ры Шәм се җи һан (1885–1895), Габ дерә кыйп (10.04.1889), 
Габ дерә кыйп (25.05.1894–1895), Миң ле җи һан (1898), Мөхәммәтрә хим 
(27.01.1901), Шәм се җи һан (25.02.1903), Габ дерә фикъ (20.06.1905–1906; эч 
рәнҗ үеннән ва фат) туа. Габ делмән нан кы зы Миң ле җи һан 1917 ел ның 21 гыйн-
ва рын да Кил ка быз ның Нур га ли Га ри фул ла улы (42 яшь) белән ни ках ла ша.

Габ делфәт тах Габ дел ка һир улы Кү че мов ба ла ла ры (бе рен че мәхәллә): Нур-
лы га ян (17.06.1899; ана сы Би бизөһрә Габ дел ба ян Сә лим улы ның кы зы), Әхмәт-
за кир (22.07.1902), Ки фая (08.11.1905–1913), Хәсән (27.07.1913; ана сы Фәр хе-
ни са Га фи я тул ла кы зы), Арс лан га ли (22.08.1915–1916), Габ дел фа яз (12.03.1917). 
Габ делфәт тах Ка һи ров (52 яшь) 1917 ел да ха ты ны (40) һәм улы белән яши, 
1,56 дисә тинә җи ре бу ла.

Мөхәммәт га лим Али шев ның өчен че улын нан да нә сел дә вам итә. Габ дел-
на сыйр Мөхәммәт га лим улы ба ла ла ры: Габ дел хан нан (1864), Әхмәт ла тыйф 
(1865), Мөхәммәт сит дыйкъ (1867), Габ дел ка юм (1872), Ис лам га ли (11.06.1874–
1915), игезәкләр Хәсән белән Хөс әен (01.01.1880; ана сы Шәм се руй), Фәр хи-
со рур (1884), Фәр хи нур (1886). Габ дел на сыйр кы зы Фәр хи со рур (17 яшь) 1901 
ел ның 3 мар тын да авыл да шы Гос ман Шәяхмәт улы Аза ма тов (23 яшь) белән 
ни ках ла ша. Икен че кы зы Фәр хи нур 1903 ел ның 10 де каб рендә Ис ке Ка тай ның 
Габ делхә бир Йо сыф улы (23 яшь) белән ка вы ша.

Габ дел хан нан Габ дел на сыйр улы Кү че мов (Га ли мов) ба ла ла ры: Миң ле са-
лих (11.01.1894), Га лис лам (02.06.1897; ана сы Би би җи һан Габ дерә фикъ Габ-
дел ха ликъ улы ның кы зы), Әминә (23.01.1900), Миң ленә фисә (25.09.1902), 
Га лимәр дан (26.09.1906; Ва тан су гы шы ве те ра ны), Кән зел го лум (23.09.1909), 
Кән зелмә га риф (10.10.1914). Габ дел хан нан Габ ден на сый ров ның олы улын Бе-
рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (45 яшь), дүрт улы һәм 
ике кы зы белән яши, 5,25 дисә тинә җи ре, 3 аты, сы е ры, 3 са ры гы бу ла. Га лис-
лам Хан на нов ның ха ты ны Фәр хе нур Сәрвә рет дин кы зы (1903) бу ла, су гыш ка 
чак лы ба ла ла ры Мөстә фидә (1923), Сөгъдә (25.11.1925), Вә симә (1933), Флүрә 
(1939) туа. Га лимәр дан Хан на нов авыл да шы Гай нелх әят Сәетгәрәй кы зы белән 
га илә ко ра, ба ла ла ры Дәнә (1930), Әфудә (1933; авыл да шы Ха җиәкрәм Гос ма-
нов ка ки яүгә чы га), Ягъдә (Җәгъдә; 1938–2019; авыл да шы Рәис Гай син белән 
га илә ко ра), Ру хыл ба ян (1941). Га лимәр дан ның икен че ха ты ны Хә лимә (Әф тах 
инә се), ба ла ла ры Ве нер, Фән бу ла.

Габ дел ла тыйф Габ дел на сыйр улы Кү че мов (24 яшь) 1889 ел ның 19 фев ра-
лендә авыл да шы Баһ ман ша Шәй хет дин улы ның кы зы Би бимәрхәбә (17 яшь) 
белән ни ках ла ша, кыз ла ры Би би нур (01.12.1890) туа. Габ дел ла тыйф (фа ми ли я се 
Га ли мов, 27 яшь; өчен че ни ках) 1897 ел ның 5 но яб рендә авыл да шы Сад рет-
дин Нөрмә тов кы зы Шәм се җи һан (20 яшь; икен че ни ках) белән га илә ко-
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ра. Габ дел ла тыйф ба ла ла ры: Зиннә тул ла (12.07.1894; ана сы Мәр зия типтәр 
Габ дерә шит Габ дел галләм улы ның кы зы), Мәд хи җи һан (11.05.1898–1898), 
Гый ни я тул ла (02.11.1898; ана сы Шәм се җи һан Сад рет дин кы зы), Мөхәммәт-
на зиф (15.10.1902; 1935 ел да загстан туу ту рын да бе лешмә ала), Сәр ви җи һан 
(05.11.1904; ана сы Шәм се җи һан Сад рет дин кы зы), Нур җи һан (1907–1910), 
Гөл җи һан (26.05.1909–1910), Хөрмә тул ла (25.07.1911–1913), Нигъмә тул-
ла (29.03.1914), Сөнә га тул ла (22.12.1915). Ла тыйф На сый ров ның олы улын 
(22 яшь) Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (30 яшь), 
дүрт улы һәм кы зы белән яши, 11,17 дисә тинә җи ре, 5 аты, сы е ры һәм баш ка 
мал ла ры бу ла. Габ дел ла тыйф Кү че мов Чүмәлә Ка тай га кү чеп уты ра, мон да 
аның улы Мөхәммәт на зиф 1925 ел да Чүмәлә Ка тай ның Га ти я тул ла Шә ри фул ла 
улы ның (ул үзе Ис ке Ка тай да ту ып-үскән) кы зы Нур зидә (18 яшь) белән ни-
ках ла ша. Шу ны сы кы зык, мет рикә язу ын да Габ дел на сыйр Арс ланбәк нә се ле 
там га сын куй ган. Сөнә га тул ла Ла тый пов (1915) су гыш ка Чүмәлә Ка тай дан 
китә, ке че лей те нант, 1943 ел да һә лак бу ла.

Сүз уңа ен нан әй тик, Чүмәлә Ка тай да Кү че мов лар дан та гын берәү (Кә-
рим) бу ла, аның улы от де ле ние ко ман ди ры Әнвәр Кү че мов (1924) 1944 ел ның 
14 гыйн ва рын да һә лак бу ла.

Мөхәммәт сит дыйкъ Габ дел на сыйр улы Кү че мов ба ла ла ры: Әхмәт га ли 
(10.02.1889), Миң ле ка мал (10.01.1894; ана сы Шәм се җа мал типтәр Гыйззә тул ла 
кы зы), Шәй хел га ли (27.04.1900), Хаҗ га ли (04.07.1903), Сол тан га ли (15.02.1906), 
Шәм се ка мал (01.08.1910), Га лимә (29.07.1913). Миң ле ка мал 1912 ел ның 5 де каб-
рендә Сеңрән нең Шәй хул ла Бикмөхәммәт улы (25 яшь; ата сы Бикмөхәммәт 
Бик та һир улы) белән ни ках ла ша. Мөхәммәт сит дыйкъ На сый ров ның ике олы 
улын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (30 яшь), дүрт 
улы һәм ике кы зы белән яши, 4,05 дисә тинә җи ре, 2 аты һәм 2 сы е ры бу ла, 
хезмәт че ял лый.

Әхмәт га ли һәм Мәрь ям Сит дый ков лар ба ла ла ры: Кор бан га ли (1922), 
Мул ла га ли (1927), Мир за га ли (1932–1941), Са җидә (1938). Кор бан га ли Сит-
дый ков Ва тан су гы шын да ка ты яра ла на, 1942 ел да гос пи тальдә мәрхүм бу ла. 
Әле ге мәгълү мат ны оны гы Ләлә Сәл ма но ва хәр би ко мис са ри ат ка мөрәҗә-
гать итеп ал ган, бу хак та до ку мент ны безгә җибәр де. Бик күпләр не ке ке бек, 
Кор бан га ли нең дә исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән. 
Са җидә Сәл ма но ва ал дын гы сы ер са ву чы лар ның бер се бу ла, ба ла ла ры: 
Ха лисә (1960), Ләлә (1962), Вә сил (1970–1995). Кор бан га ли нең эне се Мул-
ла га ли Сит дый ков 1944 ел ның 15 но яб рендә хәр би хезмәткә ча кы ры ла, 
япон нар га кар шы су гыш та кат на шып, «Су гыш чан хезмәтлә ре өчен» ме да ле 
белән бүләкләнә (исе ме Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән). 
Әхмәт га ли нең эне се Сол тан га ли Сит дый ков ба ла ла ры: Мәгъдән нур, Әгълә 
һәм баш ка лар.

Габ дел ка юм Габ дел на сыйр улы Кү че мов (Га ли мов) 1893 ел ның 14 гыйн-
ва рын да авыл да шы Вәс фи ка мал Габ дел ла тыйф Габ дел ва фи улы ның кы-
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зы (17  яшь) белән ни-
ках ла ша. Габ дел ка юм 
ба ла ла ры: Хәсән ка мал 
(23.11.1893; ана сы Вәс-
фи ка мал), Габ дел на зиф 
(20.12.1894–1895; ана сы 
Зөһрә Мөсәл лим Мө-
хәм мә ди улы ның кы-
зы), игезәкләр Фа тый-
ма (08.10.1897) белән 
Зәйнәп (08.10.1897–
1898),  Габ делнә фикъ 
(19.06.1900–1905), Габ-
дерә фикъ (07.09.1903–
1 9 0 5 ) ,  Р а  м а  з а н 
(26.03.1906), Ка милә (04.11.1909), Тәгъ зимә (05.07.1913–1914; ана сы Зөһрә), 
Тәгъ зимә (1914–1916, кы за мык тан ва фат). Габ дел ка юм кы зы Хәсән ка мал 
1911 ел да Ко рыч ның Ну рис лам Габ де лих сан улы (22 яшь) белән ни ках-
ла ша. Икен че кы зы Фа тый ма 1915 ел да Ба лык лы ның Мөхәммәт ла тыйф 
Мөхәммәтшә риф улы (25 яшь; ата сы Мөхәммәтшә риф Мөхәммәдь яр улы) 
белән ка вы ша.

Ис лам га ли Габ дел на сыйр улы Га ли мов ба ла ла ры: Га лимә (09.10.1900; ана-
сы Мә динә Мөхәммәтшә риф кы зы), Га лихәйдәр (24.06.1903–1905), Ху җа га-
ли (13.08.1905), Хәйдә рет дин (12.09.1909), Ис ла мет дин (02.10.1911), Зы ят дин 
(06.12.1914).

Мөхәммәт га лим Али шев ның дүр тен че улы Габ дел га нигә күчә без. Габ дел-
га ни Мөхәммәт га лим улы Кү че мов ба ла ла ры: Би би ка фия (1872–1917), Би-
бимәстүрә (1875), Мөхәммәт га ли (1876), Би бимө нирә (02.12.1880), Ша га ли 
(15.10.1883). Габ дел га ни кы зы Би би ка фия (17 яшь) 1889 ел ның 31 но яб рендә 
Кенәз авы лы ның Җәлә лет дин Гый ма дет дин улы (икен че ни ках) белән ни ках-
ла ша. Икен че кы зы Би бимәстүрә (20 яшь) 1895 ел ның 15 де каб рендә шул ук 
Бәләбәй өя зе Ба лык лы авы лы «я сак лы баш корт »ы Миң лехә ким Арс лангәрәй 
улы Тә мим да ров (21 яшь) белән га илә ко ра. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры 
Мөхәммәт га ли Габ дел га ни улы белән Сит дыйкъ Габ дел на сыйр улы, ки яү не ке 
Дәүләтгәрәй белән Әхмәт га ли Арс лангәрәй ул ла ры бу ла.

Мөхәммәт га ли Габ дел га ни улы ба ла ла ры: Шәм се җи һан (07.11.1901; ана сы 
Хөс ни җи һан Мөхәммәт за риф кы зы), Хөс не җи нан (22.04.1904), Ма һи ба ну 
(23.02.1906), Ма һи ка мал (02.07.1911; ана сы Миң ле са фа Мөхәммәткә рим кы-
зы), Шә риф га ли (20.10.1913; ана сы Хөс ни җи һан), Әгъ зам га ли (26.12.1914–1917). 
Мөхәммәт га ли Габ дел га ни ев не (41 яшь) Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 
йор тын да ха ты ны (35), улы һәм дүрт кы зы ка ла, 2,37 дисә тинә җи ре, 2 аты, 
2 сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла.

Габделкаюмның никах язуында нәсел тамгалары. 1893 ел
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Ша га ли Габ дел га ни улы ба ла ла ры (бе рен че мәхәллә): Каш шаф га ли 
(10.02.1911; ана сы Шәм се җи һан Кор бан га ли кы зы), Шәйәгъ зам (10.07.1917). 
Ша га ли Чүмәлә Ка тай да яши, бер ни ках та ри за лык ша һи ты бу ла рак теркәлә.

Кү чем нә се ле ту рын да сү зем не бер теләк белән тә мам лый сым килә. «Без 
та тар лар», дип го рур әйт сеннәр, тел-милләт өчен көрәш нең ал гы са фын да 
бул сын нар иде. Һәр нә сел эчендә ана те леннән ваз ки чеп, миллә тем баш ка 
дип, ят тел-милләт не үз итү че иман сыз бәндәләр бу лыр га мөм кин. Мон дый лар 
Кү чем нә се лендә дә юк тү гел, ки та бым ның бу бү ле гендә алар ның исемнә рен 
атап, нә сел та ри хын тап лый сым килмә де.

Катайдагы балалар йорты (детдом) хезмәткәрләре. 1950 еллар
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ХII бү лек.
Кү чем нең ерак нә селдә ше –  Нөрмәт

Тук са нын чы ел лар да Нөрмәт не ае рым нә сел итеп ка рый лар иде. Мо ның 
сәбә бе –  бик бо рын гы чор лар дан кул ла ны лып килгән, ру хи ми рас ка әйләнгән 
үзенчә лек ле нә сел там га ла ры оны тыл ган, бу хак та сөйләү че дә юк, кем нең 
кай сы нә селгә ка ра га нын там га бу ен ча тү гел, кемнән дер ише теп яисә то ем лап 
кы на беләләр иде.

Нөрмәт не ае рым нә сел са нап, бер ак са ка лы быз бо лай сөйлә де: «А выл-
да Нөрмәтләрдән бер кем дә кал ма ды. Кай чан дыр, Дәүләтгәрәй, Сәетгәрәй, 
Асылгәрәй, Ба тыргәрәйләр бу нә сел ке шелә ре бул ган, Дәүләтгәрәй нең 
Дәүләт бай исем ле улы бай са нал ган. Дәүләт бай ның улы –  Ха җи, Ха җи ны-
кы –  Мир ка сыйм». Та гын да со раш ты ра һәм до ку мент лар га та я нып ачык лый 
тор гач, Нөрмәттән киткән бу ын нар ка тай лы лар ара сын да бү ген дә бар һәм 
шак тый бу лып чык ты.

Ар хив до ку мент ла рын ана лиз лап, Нөрмәт карт ның биш улын ачык ла дык. 
Бо лар: Ягъфәр, Җо ма гол, Гарәп тан, Габ дул ла (1748–1811), Габ делкә рим (1751–
1826). 1816 ел гы ре ви зия до ку мен тын да 12–16 сан нар ас тын да теркәлгәннәр, 
һәр бер сенә ае рым тук та лып үтә без.

Ягъфәрдән нә сел не Әсфән ди яр (1776–1831) дә вам итә. Әсфән ди яр ул ла-
ры: Мөхәммәдь яр (1814), Мөхәммәт җан (1821), Әхмәт җан (1821), Мөхәммә ди 
(1829), Мөхәммәт ша (1832). Мөхәммәдь яр Әсфән ди я ров ның бе рен че ха ты-
нын нан улы Мөхәммәтә мин (1836) туа. Мөхәммәт ша Әсфән ди яр улын нан 
Мөхәммә ди ша (28.03.1877; ана сы Са ли ха) бил ге ле.

Мөхәммәтә мин Мөхәммәдь яр улы Гай нелх әят Гай нул ла кы зы белән ни-
ках ла ша, ба ла ла ры Мөхәммәт ха физ (1870), Гай нел җи нан (1878), Әхмәт ла-
тыйф (07.02.1880) туа. Мөхәммәтә мин кы зы Гай нел җи нан (18 яшь) 1897 ел ның 
3 гыйн ва рын да Рәҗәп нең Нур га ли Кор бан га ли улы (20 яшь) белән ни ках ла-
ша. Кыз ның вә ли вә ки ле –  бер ту ган ага сы Мөхәммәт ха физ Мөхәммәтә мин 
улы, ике як ри за лык ша һит ла ры Мул ла ян Үмер бай улы белән Мөхәммәтнә би 
Мөхәммәтә мин улы бу ла. Әле ге ни ках Яңа Ка тай ның бе рен че мәхәллә мет-
рикә сендә теркәлә.

Мөхәммәт ха физ Мөхәммәтә мин улы Әсфән ди я ров ның ха ты ны Ты-
пый ның Фәр хет дин Та җет дин улы ның кы зы Фәр хи җа мал бу ла, 1895 ел ның 
3 ок тяб рендә алар ае ры лы ша лар («а ра ла рын да мәхәббәт вә өлфәт бул ма ган 
сәбәп ле»). Мөхәммәт ха физ Мөхәммәтә мин улы Мөхәммәдь я ров ның бе рен-
че мәхәллә мет рикә сендә кы зы Миң лебәдәр (01.01.1898; ана сы Май камәр 
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Бәд рет дин Мөхәммәт ла тыйф улы ның кы зы) теркәлгән. Мөхәммәт ха физ кы-
зы Миң лебәдәр 1916 ел ның 24 гыйн ва рын да Ба лык лы ның Ка дермөхәммәт 
Хәсән улы (33 яшь) белән ни ках ла ша. Кыз та ра фын нан вә кил –  Әхмәт ла тыйф 
Мөхәммәтә мин улы, ри за лык ша һит ла ры Мөхәммәтнә би Мөхәммәтә мин улы 
белән Ахун җан Мөхәммәт җан улы бу ла. Ха физ Әми нев (47 яшь) 1917 ел да ха-
ты ны (22 яшь) һәм улы белән яши, 3,92 дисә тинә җи ре, аты, сы е ры һәм баш ка 
мал ла ры бу ла, хезмәт че ял лый.

Мон да бер искәрмә ясап үтик. Мөхәммәт ха физ Мөхәммәтә мин улы Яңа 
Ка тай да та гын бер нә селдә күзә телә, ул бер ничә яшькә генә зур рак. Бер үк 
чор да һәм бер үк мәхәлләдә яшәгән бу ке шеләр ба ба ла ры ның исемнә ре белән 
генә ае ры ла лар. Әм ма ба ба ла ры ның исемнә ре күрсә телмәгән оч рак та, бо лар 
кай сы нә селгә ка рый дип тук та лып ка ла сың, ба ры тик ха тын на ры бу ен ча кай-
сы нә селгә ка ра га нын ки те реп чы га ра сың. Авыл зур бул ган лык тан, исемнәр 
шу лай ка бат ла ну ара-тирә оч раш тыр га лый. Бу ки тап та ни ках лар га тук та лып 
үтү һәм яңа ту ган ба ла лар ның ана ла рын күрсәтү, нә сел не ачык лау да бу тал чык-
лык бул мас ка да ярдәм ит те.

Әхмәт ла тыйф Мөхәммәтә мин улы ба ла ла ры (бе рен че мәхәллә): игезәкләр 
Ша кир җан (03.11.1904) белән Әхмәтнә би (03.11.1904–1905); ана сы Фа тый-
ма Га я зет дин кы зы), Ки фая (27.11.1906), Әхмәтнә гыйм (25.07.1909), Һи дая 
(28.09.1911), Ни һая (22.03.1915). Әхмәт ла тыйф ны Бе рен че бө тендөнья су гы-
шы на ала лар, йор тын да ха ты ны (35 яшь), улы, өч кы зы һәм эш че се (19 яшь) 
ка ла, ху җа лы гын да 17,58 дисә тинә җи ре, аты, сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла, 
хезмәт че ял ла ган. Әхмәт ла тыйф ның улы Нә гыйм Әхмә тов (1909) Ва тан су гы-
шы ал ды ел ла рын да ха ты ны Гыйль ми җа мал (1917), кы зы Мәсхүдә (1939), ана сы 
Фа тый ма (1889) белән яши, су гыш тан «Ба тыр лык өчен» ме да ле (30.05.1945) 
белән кай та.

Нөрмәт нең икен че улы Җо ма гол (Җо май) ба ла ла ры: Кор бан га ли (1786–
1856), Миң ле гол (1794–1856), Зәй нет дин (1800–1831). Миң ле гол ха тын на ры 
Сә хип җа мал (1791) белән Шәм си җа мал (1812) бу ла. Бе рен че ха ты нын нан –  
улы Габ дел са лих (1829–1856), икен че ха ты нын нан ул ла ры Габ дел га лим (1838–
28.09.1898) белән Габ де лих сан (1851) дөнь я га килә.

Габ дел га лим Миң ле гол улы Нөрмә тов ба ла ла ры: Шәй хе ра зый (1865–1905), 
Әхмәт га ли, Һи дая (1871), Мул ла га ли (1872–04.10.1907), Ра би га (20.12.1877–
1909; ана сы Гай ни ка мал), Мир за га ли (10.08.1880), Рә химә (15.10.1889–1904; 
ана сы Гай ни ка мал Габ дел мо тал лап кы зы). Габ дел га лим кы зы Һи дая (17 яшь) 
1889 ел ның 2 гыйн ва рын да Тук та гол ның Мөхәммәтә мин Габ делхә ким улы (35 
яшь; икен че ни ках) белән ка вы ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры Шәй хе ра зый 
белән Әхмәт га ли Габ дел га лим ул ла ры бу ла. Икен че кы зы Ра би га (17 яшь) 1894 
ел ның 3 гыйн ва рын да авыл да шы Әхтәм җан Мөхәммәт җан улы (19 яшь) белән 
ка вы ша.

Шәй хе ра зый Габ дел га лим улы Нөрмә тов (24 яшь) 1889 ел ның 20 фев ра лендә 
Ма ма дыш өя зе Са тыш авы лы ның Би би ма һирә Мөхәммәт га зи кы зы (20 яшь) 
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белән ни ках ла ша. Шәй хе ра зый ның икен че ни ках тан кы зы Рәйфә (20.10.1893; 
ана сы Хәер ни са Мөхәммәт җан Үмер бай улы Әхмә тов кы зы) бил ге ле. 1893 
ел ның 16 фев ра лендә Шәй хе ра зый ның өчен че ни ка хы теркәлә, ха тын итеп 
нә селдә ше Шәй хе лис лам Габ делбә шир улы Нөрмә тов кы зы Зөләй ха ны (24 
яшь; өчен че ни ках) ала.

Мул ла га ли Габ дел га лим улы Нөрмә тов ба ла ла ры: Рә химә (28.05.1904; ана сы 
Хуп җа мал Габ дел га зиз кы зы), Миң ле га ли (14.07.1906–1906).

Мир за га ли Габ дел га лим улы (22 яшь) 1907 ел ның 30 но яб рендә авыл да шы 
Төхфә тул ла Га би дул ла улы ның кы зы Хәл фи җи һан (18 яшь) белән ни ках ла-
ша, ба ла ла ры Са җидә (19.08.1910–1910), Шә риф җан (18.04.1912), Мәү гыйзә 
(03.03.1914–1914), Шәех га ли (02.07.1915), Шәй хе нур (05.02.1916–1917) дөнь я га 
килә.

Габ де лих сан Миң ле гол улы ба ла ла ры Хөҗҗә те лис лам (16.06.1878) белән 
Мәрь ям ба ну (20.11.1883; ана сы Гайшә) бу ла.

Җо ма гол ның төп чек улы Зәй нет дин иде. Зәй нет дин ул ла ры: Гай нет дин 
(1822), Нас рет дин (1832–10.02.1903). Гай нет дин Зәй нет дин улы ир ба ла ла ры: 
Сад рет дин (1852), Фәр ра хет дин (1858).

Сад рет дин Гай нет дин улы Нөрмә тов 1877 ел ның 1 де каб рендә нә селдә-
ше Нурмөхәммәт Шәяхмәт улы ның кы зы Миң ле җи һан (25 яшь; ике се нең 
дә икен че ни ках ла ры) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Шәм се җи һан (01.12.1878), 
Гыйль ми җи һан (1885), Бәд рет дин (1886), Хәйдәр га ли (11.05.1889–1895), Сол-
тан га ли (24.09.1893–1894), Мир га ли (1896–1905), Фәр хи җи һан (1899–1905) туа. 
Сад рет дин кы зы Шәм се җи һан 1897 ел ның 11 ап ре лендә Ка мыш лы та мак ның 
Ба тыргәрәй Шәрә фет дин улы (35 яшь; икен че ни ках) белән ни ках ла ша, әм ма 
шул ел ны ук ки яүдән кай тып, 5 но ябрьдә авыл да шы Габ дел ла тыйф Габ дел на-
сыйр улы Кү че мов (27 яшь; өчен че ни ках) белән ка вы ша. Икен че кы зы Гыйль-
ми җи һан (17 яшь) 1902 ел ның 7 но яб рендә авыл да шы Бәд рет дин Фәр хет дин 
улы (22 яшь; ата сы Фәр хет дин Ка ма лет дин улы) белән га илә ко ра.

Бәд рет дин Сад рет дин улы 1905 ел ның 7 де каб рендә авыл да шы Хөс нет дин 
Хи са мет дин улы ның кы зы Гыйз зелх әят (17 яшь) белән ни ках ла ша. Ки яү нең 
ри за лык ша һит ла ры Гый ла җет дин Нас рет дин улы белән Галлә мет дин Гый ма-
дет дин улы бу ла. Бәд рет дин ба ла ла ры: Хөҗҗә те лис лам (13.08.1907), Хәй рет дин 
(15.10.1909–1914), Гыйз дет дин (31.07.1912–1913), Га зи нур (20.11.1914).

Зәй нет дин Җо ма гол улы ның икен че ва ри сы Нас рет дин дә нә сел кал ды-
ра. Нас рет дин Зәй нет дин улы ба ла ла ры: Мин һа җет дин (1859), Гый ла җет дин 
(1867), Гый ма дет дин (1872).

 Гый ла җет дин Нас рет дин улы Нөрмә тов ба ла ла ры (икен че мәхәллә): Фәр хи-
зи ядә (05.10.1894; ана сы Фәр хе руй Габ дел на сыйр Мөхәммәт га лим улы ның кы-
зы), Би би нур (30.08.1897), Шәм се нур (22.05.1900), Ма һи нур (19.02.1902–1905), 
Фәр хе ни са (23.08.1904), Сәр ви җи һан (21.09.1906), Сәрвә рет дин (03.11.1908; 
ана сы Фәр хи со рур Габ дел на сыйр кы зы), Гый лем җан (02.03.1911–1911). Сәр-
ви җи һан авыл да шы Ка мил Нә би ев белән ни ках ла ша, кы зы Фәү ханә туа. 
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Сәрвә рет дин Ва тан су гы шы ал ды ел-
ла ры кенәгә сендә «Ги ла ев Сар бай» 
(1908) дип теркәлгән, фронт ка киткән-
дә өендә ха ты ны Са җидә (1911), ул ла-
ры Зәкә рия (1933), Мөтәвә сим (1936), 
Мәгъсүм (1938) ка ла.

Гый ма дет дин Нас рет дин улы 1899 
ел ның 4 но яб рендә авыл да шы Габ-
делбә шир Габ дел гаф фар улы ның 
кы зы Миң ле задә белән ни ках ла ша, 
ба ла ла ры Шәһәр задә (18.06.1901), 
Шәм се зи ядә (20.06.1904–1905), Рә кыя 
(18.10.1906–1910) туа.

Нөрмәт нең өчен че улы Гарәп тан иде. Гарәп тан улы Гыйсмә тул ла 1781–1852 
ел лар да яшәгән, 1816–1859 ел гы до ку мент лар да Гарәп та нов фа ми ли я се белән 
би релә. Гыйсмә тул ла 1876 ел гы мет рикәдә мул ла дип языл ган, димәк, мәдрәсә 
тә мам ла ган, аның нә се лен Шәй хет дин (1813–02.01.1878) дә вам итә.

Шәй хет дин мул ла Гыйсмә тул ла улы ба ла ла ры: Баһ ман ша (мет рикәләрдә 
Баһ ман; 1834), Заһ рет дин (1839), Га я зет дин (Га я зет дин, 1841; мет рикә бу ен ча 
1852–1899 ел лар да яшәгән).

Баекның Мөхәммәтша Мөхәммәтрәхим улы тамгасы («Н» хәрефе формасында) һәм Яңа 
Катайның Сәүбән Баһман улы тамгасы («+» (плюс) формасында)

Баһ ман ша Шәй хет дин улы ба ла ла ры: Лок манхә ким (1858), Фәр данә 
(1863), Би бимәрхәбә (1872), Сәүбән (1874), Фә си хе лих сан (01.12.1877), Миң-
лемөшәррәфә (икен че чы га нак та Би бимөшәррәфә; 25.07.1880; ана сы Би бисә-
гыйдә). Баһ ман ша кы зы Фәр данә (20 яшь) 1883 ел ның 21 гыйн ва рын да Ба-
ек ның Әхмәтгәрәй Мөхәммәт ша улы (35 яшь; икен че ни ках) белән ка вы ша. 
Ир нең ата сы Мөхәммәт ша Мөхәммәтрә хим улы нә сел там га сын са ла, там га 
нәкъ Арс ланбәк нә се ле не ке, ягъ ни «Н» хә ре фен хә терләтә. Әле ге до ку мент-
ка Сәүбән Баһ ман улы да нә сел там га сын са ла. Баһ ман ша ның икен че кы зы 
Би бимәрхәбә 1889 ел ның 19 фев ра лендә авыл да шы Әхмәт ла тыйф Габ дел на-
сыйр улы (чы га нак та исе ме Габ дел ла тыйф; 24 яшь) белән ни ках ла ша. Өчен че 
кы зы Би бимөшәррәфә ирдән ае рыл гач, 1907 ел ның гыйн ва рын да Ко рыч ның 

Сәрвиҗиһан (уңда) оныклары 
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Сәетгәрәй Сә лимгәрәй улы (икен че ни ках) белән га илә ко ра. Кыз ның ри за лык 
ша һит ла ры –  Са я фет дин Җа ма лет дин улы белән Гый ма де лис лам Га я зет дин 
улы, ки яү не ке Әгъләм белән Ән гам мул ла Әхмәт сит дыйкъ ул ла ры бу ла, ни ках 
бе рен че мәхәллә мет рикә сендә теркәлгән.

Сәүбән Баһ ман улы Шәй хет ди нов 1894 ел ның 24 гыйн ва рын да Ка дер нең 
Мөхәммәт га риф Габ дерә фикъ улы ның кы зы Гыйз зе ни са (17 яшь) белән ка-
вы ша, «а ра ла рын да мәхәббәт вә өлфәт» бул ма ган лык тан, 1895 ел ның 10 фев-
ра лендә ае ры лы ша лар. Шул ук Сәүбән (25 яшь; дүр тен че ни ках) 1899 ел ның 
17 гыйн ва рын да авыл да шы Га ри фул ла Фәй зул ла улы Кор бан га ли ев нең өчен че 
кы зы Мәм ду ха (17 яшь) белән ни ках ла ша, баш ка ла рын нан ке бек, мо ны сын-
нан да ба ла ла ры бул мый.

Фә си хе лих сан Баһ ман ша улы ба ла ла ры: Миң ле ра би га (24.07.1909), Әминә 
(1911–1914), Зөбәйдә (09.03.1914–1914), Мөхәммәт ша мил (12.08.1915; ана сы 
Зә би га Миң ле яр кы зы). Фәс хе лис лам (чы га нак та шу лай языл ган) Баһ ма нов 
1917 ел да ха ты ны (30 яшь), улы һәм ана сы (78) белән яши, 9,37 дисә тинә җи-
ре, аты һәм баш ка мал ла ры бу ла. Фә си хе лих сан Чүмәлә Ка тай га күчә, мон да 
Бүләктән алып кайт кан ха ты нын ае рып, 21 яшь лек Ба лык лы ха ты ны белән 
1925 ел ның 15 ав гус тын да би шен че ни ка хын теркәтә.

Га я зет дин Шәй хет дин улы Нөрмә тов 1876 ел ның 25 но яб рендә авыл да шы 
Ма һи җи һан (Май җи һан) Ба һаут дин Үмер ба ев кы зы белән ни ках ла ша, ба ла-
ла ры Каш ша фет дин (25.07.1878), Гый ма дет дин (1879), Заһ рет дин (28.09.1880), 
Сәр ви җи һан, Гыйль ми җи һан (1883–1895), Бә дер та ли га (13.06.1893), Фәт хел ис-
лам (1895–1898), Мәд хи җи һан (08.11.1898–1903) дөнь я га килә. Га я зет дин улы 
Гый ма дет дин (28 яшь; өчен че ни ках) 1907 ел ның 20 но яб рендә Ис ке Ка тай ның 
Хә тимә Әхтәм җан кы зы (22 яшь, ата сы Әхтәм җан Мөхәммәт җан улы; икен че 
ни ках) белән га илә ко ра. Ир та ра фын нан вә кил Сә ри гаскәр Миң ле хан улы 
бу ла.

Гыйсмә тул ла ның олы улы Габ дел галләм (1809) –  указ лы мул ла, га илә се 
белән Ку ян авы лы на күчә, аның бу ва кыт та улы Габ делхә лим (1837) бу ла.

Нөрмәт нең икен че улы Габ дул ла ның (1748–1811 ел лар да яшәгән) ир ба ла-
ла ры бул мый, шу ңа бу як лап нә сел не дә вам итү че юк.

Нөрмәт нең өчен че улы Габ делкә рим (1751–1826) иде. Габ делкә рим нең бе-
рен че ха ты нын нан ир ба ла ла ры –  Ти мер га ли (1785), Мөхәммәт га ли (1789), 
Мөхәммәдь яр (1790–1830), икен че ха ты нын нан Габ делбәшәр (1798), Ша-
һиәхмәт (1800–1829) һәм Ша һимәр дан (Шәймәр дан; 1805) бу ла.

Габ делкә рим Нөрмә тов ның икен че улы Мөхәммәт га ли нең ир ба ла ла ры: 
Гый ма дет дин (1818), Җәлә лет дин (1824). Бо лар дан нә сел не дә вам итү че юк 
ке бек, чөн ки 1834 ел дан соң күрсә тел миләр.

Габ делкә рим Нөрмә тов ның өчен че улы Мөхәммәдь яр дан нә сел не Мөхәм-
мәтгәрәй (1816), Миң легәрәй (1834 ел гы до ку мент та Шәнгәрәй; 1819), Әдел-
гәрәй (1822), Арс лангәрәй (1824) һәм Мөхәммәтвә ли (1827–18.10.1904) дә вам 
итә.
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Мөхәммәдь яр ның өч улын нан (Миң легәрәй, Әделгәрәй, Асылгәрәй) нә сел 
шак тый тар мак ла на. Миң легәрәй Мөхәммәдь яр улы ба ла ла ры: Хәс би җа мал 
(1843), Дәүләтгәрәй (1844), Бә хетгәрәй (1847), Ба тыргәрәй (яшь ли ва фат), 
Сол тангәрәй (1853). Миң легәрәй кы зы Хәс би җа мал (35 яшь; икен че ни ках) 
1878 ел ның 22 фев ра лендә Ка дер нең Төхфә тул ла Гыйсмә тул ла улы (39 яшь; 
икен че ни ках) белән ка вы ша.

Миң легәрәй нең бе рен че улы Дәүләтгәрәй (1844) иде. Дәүләтгәрәй Миң-
легәрәй улы ның бе рен че ха ты ны Би би ка мал Фәй зул ла кы зы бу ла, 1876 ел-
ның гыйн ва рын да ае ры лы ша лар. Дәүләтгәрәй ба ла ла ры: Әхмәтгәрәй (1872), 
Би биҗә милә (1876), Сә лимгәрәй (1877), Шәм се ка мал (02.12.1880), Миң ле-
ка мал (1881), Дәүләт бай (1883), Гай ни ка мал (1891), Ха җиәхмәт (19.04.1894; 
ана сы Мәр гыя типтәр Әһ лиул ла кы зы), Мул лаәхмәт (15.01.1897), Миң ле ка мал 
(27.04.1901–1901). Дәүләтгәрәй кы зы Би биҗә милә (19 яшь) 1895 ел ның 23 но-
яб рендә Аф за лет дин Гый ма дет дин улы Сай ра нов (22 яшь) белән ни ках ла ша. 
Икен че кы зы Шәм се ка мал 1897 ел ның 21 но яб рендә Ка дер нең Мөхәммәт са лих 
Миң ле ша кир улы (20 яшь) белән ка вы ша. Өчен че кы зы Би би ка милә (17 яшь) 
1902 ел ның 10 но яб рендә Ыр сай ның Сә ла хет дин Шәй хе лис лам улы (19 яшь) 
белән ни ках ла ша. Дүр тен че кы зы Гай ни ка мал (18 яшь) 1909 ел ның 23 гыйн-
ва рын да Чу ра кай ның Ак ма лет дин Га я зет дин улы (25 яшь; ата сы Га я зет дин 
Фәх рет дин улы) белән га илә ко ра. Шул ук Гай ни ка мал (20 яшь; икен че ни ках) 
иреннән ае ры лып, 1911 ел ның 11 фев ра лендә Ыр сай ның Шәм семөхәммәт 
Кәш фет дин улы (20 яшь) белән ка вы ша.

Уң якта аста Сәлимгәрәй Дәүләтгәрәй нәсел тамгасын салган. 1895 ел

Әхмәтгәрәй Дәүләтгәрәй улы Нөрмә тов ба ла ла ры: Миң ле ка мал (25.06.1899; 
ана сы Фәр хи нур Габ дул ла Төхфә тул ла улы ның кы зы), Фә хер җи һан 
(15.08.1900), Мөхәммәтгәрәй (22.09.1903–1903), Габ дул ла (01.01.1905–1925), 
Нур ка мал (01.07.1907), Май ка мал (10.03.1910; ана сы Фәр хи нур Шәй хе лис лам 
кы зы). Әхмәтгәрәй Дәүләтгәр әев (45 яшь) 1917 ел да ха ты ны (49), улы һәм өч 
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кы зы белән яши, 3,87 дисә тинә җи ре, 2 аты, сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла. 
Әхмәтгәрәй Дәүлә тов Ва тан су гы шы ал ды ел ла рын да ха ты ны Фәр хи нур (1879) 
һәм кы зы Дөһө дия (1921) белән яши.

Дәүләт бай Дәүләтгәрәй улы (26 яшь) 1908 ел ның 21 но яб рендә Ис ке Ка-
тай ның Мин һа җет дин Та җет дин улы ның кы зы Ла тый фа (18 яшь) белән 
ни ках ла ша. Егет нең ри за лык ша һит ла ры Бә хетгәрәй Миң легәрәй улы 
белән Сә лимгәрәй Ша һингәрәй улы бу ла. Дәүләт бай ба ла ла ры: Мир га-
лим (17.11.1909–1909; ана сы Миң ле ла тый фа Мин һа җет дин кы зы), На җия 
(23.04.1912–1913), Мир ка сыйм (02.11.1913; ана сы Хөс ни җа мал Мул ла ян кы-
зы). Мир ка сыйм (Мир кай) Дәүлә тов Ва тан су гы шы на чак лы трак тор да эш ли, 
ха ты ны Рә ки га (1916) һәм улы Мирсә гыйть (08.03.1942) белән яши, 1941 ел да 
су гыш та хәбәр сез юга ла.

Сә лимгәрәй Дәүләтгәрәй улы Нөрмә тов ба ла ла ры: Би бимөнәвәрә 
(29.09.1900; ана сы Би бимөсәвәрә Мул ла га ли Га лиул ла улы ның кы зы), Га-
ли әхмәт (21.04.1903–1903), Мәсрүрә (30.03.1904), Мәгъсүмә (1905–1912), 
Мәү сумә (21.05.1907), Ис ламгәрәй (06.03.1910), Га лим җан (08.05.1913), Миң-
лефәү зия (16.04.1916; ана сы Ба ния Мөхәммәт җан Гыйсмә тул ла улы ның кы-
зы), Нә җибә (17.12.1925), Га вис (1929), Га ния (1933). Сә лимгәрәй кы зы Би-
бимөнәвәрә 1917 ел да авыл да шы Га би дул ла Га ри фул ла улы (25 яшь) белән 
ни ках ла ша. Сә лимгәрәй Дәүләтгәр әев (40 яшь) 1917 ел да ха ты ны (25 яшь), 
ике улы һәм ике кы зы белән яши, 8,59 дисә тинә җи ре, аты, сы е ры, 3 са ры гы 
бу ла. Ва тан су гы шы чо ры на ка ра ган авыл исем ле гендә ул Сә лим Дәүлә тов дип 
теркәлгән.

Миң легәрәй Мөхәммәдь яр улы ның икен че ва ри сы Бә хетгәрәйдән дә нә сел 
дә вам итә. Бә хетгәрәй Миң легәрәй улы ба ла ла ры: Миң леәхмәт, Фаз лыәхмәт 
(24.03.1877; ана сы Фә рух җа мал), Ну риәхмәт (10.08.1880), Шәм сех әят (1887). 
Бә хетгәрәй кы зы Шәм сех әят (19 яшь) 1906 ел ның 6 но яб рендә авыл да шы 
Зин ну рет дин Сад рет дин улы (20 яшь; Кү чем нә се леннән) белән ни ках ла ша. 
Кыз ның вә ли вә ки ле –  бер ту ган ага сы Миң леәхмәт Бә хетгәрәй, ри за лык ша-
һит ла ры абый ла ры Фаз лыәхмәт белән Ну риәхмәт Бә хетгәрәй ул ла ры бу ла.

Миң леәхмәт Бә хетгәрәй улы Нөрмә тов ба ла ла ры: Шәм се та ли га (13.04.1897; 
ана сы Сәр ви җи һан Фәт та хет дин Җа ма лет дин улы ның кы зы), Мир заәхмәт 
(06.10.1903–1905; ана сы Миң ле ва фа Фәр ра хет дин кы зы), Миң ле са фа 
(10.04.1906), Шәһәр ва фа (21.02.1909), Шәм се та ли га (24.01.1912–1914), Бә дер-
та ли га (16.08.1914), Та ибә (15.10.1917).

Фаз лыәхмәт Бә хетгәрәй улы ба ла ла ры: Ху җаәхмәт (14.01.1904–1904; ана сы 
Фа тый ма Шә ри фул ла кы зы), Хә тирә (16.03.1905), Мир заәхмәт (12.02.1913–
1913), Миң ле сы лу (23.06.1914–1914), Дөһө дия (16.11.1915).

Ну риәхмәт Бә хетгәрәй улы (25 яшь) 1907 ел ның фев ра лендә Ис ке Ка тай-
ның Исмә гыйль Миң ле га ли улы ның кы зы Ма һи нур (18 яшь) белән ни ках ла ша. 
Шул ел ның кө зендә алар ае ры лы ша лар, 1911 ел ның 20 мар тын да Ну риәхмәт 
авыл да шы Хөс нул ла Гыйсмә тул ла улы ның кы зы Шәм се камәр (18 яшь) белән 
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га илә ко ра, ба ла ла ры Су фиәхмәт (13.09.1912–1916), Шәм се ба нат (1916–1916, 
кы за мык тан ва фат) туа. Шул ук Ну риәхмәт 1915 ел ның 15 гыйн ва рын да авыл-
да шы Хөс нул ла Гыйсмә тул ла улы ның кы зы Шәм се камәр (21 яшь; икен че ни-
ках) белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Шәм се ба нат (15.03.1916), Са җидә (10.10.1917) 
дөнь я га килә.

Сүз уңа ен нан әй тик, Бә хетгәрәй белән Ба тыргәрәй исемнә ре Ка тай да та-
гын бер-ике нә селдә күзә телә. Бә хет ле һәм ба тыр бул сын дигән теләктән чы-
гып, бо рын гы төр ки-та тар тра ди ци яләр не яд кы лып ку шыл ган бу исемнәр!

Габ делкә рим Нөрмә тов ның өчен че улы Мөхәммәдь яр дан нә сел дә вам чы-
сы Әделгәрәй (1822) иде. Әделгәрәй Мөхәммәдь яр улы ба ла ла ры: Әхмәтгәрәй 
(яшь ли ва фат), Асылгәрәй (1855), Җи һан гир (1860), Га рифә (1875–1890).

Асылгәрәй Әделгәрәй улы Нөрмә тов ба ла ла ры: Би бимәр зия (20.06.1883; 
ана сы Миң ле са фи я), Би би гайшә (1888), Гый ни я тул ла (08.11.1894–1895; 
ана сы Ба ния типтәр Шәм сул ла Кә ли мул ла улы ның кы зы), Би бивә ди-
га (11.03.1895; ана сы Са фия Миң ле га ли кы зы), Зиннә тул ла (18.05.1897), 
Хөрмә тул ла (25.11.1899), Би бибә һия (25.02.1901; ана сы Би би ба ния Кә ли-
мул ла кы зы), Би би га лия (06.05.1904–1904; ана сы Би би са фия Миң ле га ли 
кы зы), Хәйдәр га ли (1905–1909), Нә гыймә (03.02.1909–1914), Гый ба дул ла 
(02.01.1912; ана сы Ба ни я), Әхмә дул ла (27.04.1915; ана сы Нигъмә тул ла кы зы). 
Асылгәрәй кы зы Би би гайшә 1905 ел да авыл да шы Гәрәй ша Җи һан ша улы (25 
яшь) белән ни ках ла ша. Асылгәрәй нең та гын Гыйн дул ла исем ле улы бу лып, 
аның Мәү лидә Шәрә фет дин кы зы белән ни ка хын нан Вә зимә (01.04.1925) 
дөнь я га килә.

Әделгәрәй нең төп чек улы Җи һан гир дан (ха лык те лендә Ян гир) да ва рис-
лар ка ла. Җи һан гир Әделгәрәй улы ба ла ла ры: Би би га рифә (30.11.1893; ана-
сы Мәр губә типтәр Мөхәммә ди кы зы), Мө нирә (04.12.1902), Шәр хе мул ла 
(14.05.1905), игезәкләр На сый бул ла белән Ма һирә (15.02.1909; ана сы Мәр губә 
Мөхәммә ди кы зы). Җи һан гир Әделгәр әев нең (57 яшь) олы улын (20) Бе рен-
че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да ха ты ны (50 яшь), ике улы һәм ике 
кы зы белән яши, 4,56 дисә тинә җи ре, аты, сы е ры, 5 са ры гы бу ла. Җи һан гир 
кы зы Га рифә 1909 ел ның 5 де каб рендә Ыр сай ның Шәй сол тан Мөхәммәт сол-
тан улы (24 яшь; ата сы Мөхәммәт сол тан Габ дел галләм улы вә кил бу ла) белән 
ни ках ла ша. Кыз ның ри за лык ша һит ла ры нә селдәшлә ре Асылгәрәй Әделгәрәй 
улы белән Фәх ра зый Ис лам улы бу ла. На сый бул ла Әделгәр әев –  1942 ел ның 
де каб рендә хәбәр сез югал ган Ва тан су гы шы кор ба ны (исе ме Ка тай ның ме мо-
ри аль сте ла сын да теркәлмәгән).

На сый бул ла Ян ги ров 1941 ел ның 13 ию лендә Ва тан су гы шы на китә, яз мы-
шы бил ге сез (Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән), өендә ха ты ны 
Әс ма (1912), кы зы Асия (1932), улы Ти мер хан (1939) ка ла. Ти мер хан Ян ги ров 
ту ган авы лын да га илә ко рып го мер итә.

Габ делкә рим Нөрмә тов ның өчен че улы Мөхәммәдь яр дан нә сел не та гын 
Арс лангәрәй (1824) дә вам итә. Арс лангәрәй нең ир ба ла ла ры: Ба тыргәрәй 
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(1855), Әхмәтгәрәй (1856), Сәетгәрәй (1862). Алар ерак ба ба ла ры исе меннән 
мет рикәләрдә Нөрмә тов фа ми ли я сендә теркәлгәннәр.

Ба тыргәрәй Арс лангәрәй улы ба ла ла ры: Мөхәммәтгәрәй (06.02.1880; ана сы 
Шәм сех әят), Сол тангәрәй (1886), Габд рах ман (1889–1889), Ма һи ба ну (1897–
1905; ана сы Га дел ба ну Ша һи дул ла кы зы), Сә фирә (06.05.1912–1913; ана сы 
Шәм се җи һан Якуп кы зы). Ба тыргәрәй ха тын сыз кал гач, 1902 ел ның 10 гыйн-
ва рын да Кил ка быз ның Га дел ба ну Ша һи дул ла кы зы (30 яшь) белән ка вы ша, 
ике се нең дә өчен че ни ках ла ры бу ла.

Сол тангәрәй Ба тыргәрәй улы (23 яшь) 1909 ел ның 7 гыйн ва рын да авыл да-
шы Ну риәхмәт Ра вил улы ның кы зы Нур са фа (17 яшь) белән га илә ко ра. Ки яү-
нең ри за лык ша һит ла ры –  Сәетгәрәй Арс лангәрәй улы белән Мөхәммәт каш-
шаф мул ла Габ делҗә мил хәзрәт улы, кыз ны кы ту ган на ры Нурмөхәммәт белән 
Нур га ли Ра вил ул ла ры бу ла. Әле ге ни ках тан Сол тангәрәй ба ла ла ры: Әхмәт га-
ли (16.09.1906), Мөхәммәтгәрәй (20.05.1910–1910), Мә динә (26.11.1914–1916). 
Сол тангәрәй Ба тыргәр әев не (30 яшь) Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 
1917 ел да йор тын да ха ты ны (25 яшь) һәм улы ка ла, 1917 ел да га илә се ни ба ры 
0,80 дисә тинә җир эшкәртә, мал-ту ар ас ра мый.

Сәетгәрәй Арс лангәрәй улы Нөрмә тов ба ла ла ры: Ша га ли (29.05.1889; 
ана сы Ка фия Хөс нет дин кы зы), Са имә (25.02.1894; ана сы Гыйль ми ка мал 
Шәймәрдән Бу ла тов кы зы), Хә кимә (11.09.1897), Ху җа га ли (25.02.1901), 
Мөхәммәт га ли (19.03.1904), Фәр хе ба ну (01.05.1905–1906; ана сы Шәм се ба ну 
Миң ле га ли кы зы), Гай нелх әят (01.10.1907; ана сы Гыйль ми ка мал Шәймәр дан 
кы зы). Сәетгәрәй нең икен че ни ка хы авыл да шы Шәймәрдән Бу ла тов кы зы 
Гыйль ми ка мал (17 яшь) белән 1890 ел ның 19 мар тын да бу ла. Сәетгәрәй кы зы 
Са имә (17 яшь) 1910 ел ның 23 де каб рендә Ка дер нең Әхмәтгәрәй Әхмәтвә ли 
улы (22 яшь; ата сы Әхмәтвә ли Га лиул ла улы) белән ни ках ла ша. Шул ук Са имә 
1913 ел да Иш тирәк нең Мин һа җет дин Си ра җет дин улы (45 яшь; ике се нең дә 
икен че ни ках ла ры) белән ка вы ша. Сәетгәрәй Арс лангәр әев (55 яшь) 1917 ел да 
ха ты ны (45 яшь), ике улы һәм өч кы зы белән яши, 10,26 дисә тинә җи ре, аты, 
2 сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла.

Сәетгәрәй кы зы Хә кимә (1897–1938) Иш терәк нең Гый ма зет дин Ми на зов ка 
(1894–1986) ки яүгә чы га, ба ла ла ры Нә зирә (1925–2008; ире –  Мир га яз Ка ма-
лет ди нов (1924–1983), Гарә фет дин (1927; ха ты ны –  На жия (1923–1998)) туа. 
Нә зирә ба ла ла ры: Нә зилә (1959), Гөл бос тан (1964), Аль фир (1966). Гарә фет-
дин ба ла ла ры: Фә рит (1952–2017), Ләис (1957), Фәйләс (1960), Флүсә (1962). 
Сәетгәрәй нең икен че кы зы Гай нелх әят авыл да шы Га лимәр дан Хан на нов белән 
га илә ко ра.

Ху җа га ли Сәетгәрәй улы Арс ла нов (1901) су гыш та хәбәр сез юга ла, ба ла ла ры 
Әф тах (1936; укы ту чы), Ве не ра (1938) һәм Фә ния (1940) ка ла. Әф тах абый ха-
ты ны Зоя (Га лим Ха фи зов кы зы; фельд шер) белән өч ба ла –  Азат (1961), Кла ра 
(1963), Зилә (1971) –  тәр би яләп үс терә. Азат Ба ка лы да яши, ха ты ны Нә фисә 
(1961), ба ла ла ры Ил нур (1987) һәм Ай нур (1989). Кла ра ның Ва дим исем ле улы 
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бар. Зилә Ка зан да яши, тор мыш иптә ше та ныл ган җыр чы Ай дар Габ ди нов, 
ба ла ла ры Ай сы лу, Иль яс, Ман сур.

Мөхәммәт га ли Арс ла нов (1904) кол хоз да трак тор да эш ли, 1940 ел ның 10 де-
каб рендә га илә се белән Бу рят-Мон го ли ягә бә хет эзләп чы гып китә, су гыш 
баш лан гач ха ты ны Мәсүрүрә (1908), ул ла ры Фә һим (1928), Фә нис (1933), Ин-
дус (1938), кы зы На илә не (1942) авыл да кал ды рып, фронт ка китә, исән кай та. 
Су гыш тан кайт кач кы зы Вә зи ха туа.

Фә һим Арс ла нов та әти се ке бек трак тор чы һөнә рен үзләш терә, авыл да шы 
Тәр җимә Ис лам га ли кы зы белән га илә ко ра, тик го ме ре кыс ка бу ла. Өч ба ла –  

Рә симә, Зим фи ра, Фә нил  –  әти сез 
үсә, әм ма әнилә ре нең һәм үзлә ре нең 
ты рыш лы гы белән тор мыш та юл са-
ла лар. Рә симә белән Зим фи ра җит ме-
шен че ел лар да та тар те ле һәм әдә би я те 
бу ен ча Ка зан юга ры уку йорт ла рын да 
читтән то рып укый лар, га илә ко ра лар. 
Әти се ке бек, Фә нил дә кыс ка го мер ле 
бу ла, 28 яшьтә фа җи гагә та рый.

Рә симә Фә һим кы зы Шәй дул ли на 
әти-әни се яз мы шын бо лай искә ала: 
«Ә ни ем Арс ла но ва Тәр җимә Ис лам-
га ли кы зы (1928–2008) Яңа Ка тай да 
иш ле га иләдә дүр тен че ба ла бу лып 
дөнь я га килә. 1936 ел да бе рен че класс-
ка укыр га керә, «5»ле бил гелә ренә 
генә укый. Су гыш баш ла ну га әтилә ре 
Мән на пов Ис лам га ли не  тыл хезмә тенә 
ала лар. Дүрт класс ны тә мам ла ган кыз 
«Я ңа тор мыш» кол хо зын да төр ле эшкә 
йө ри баш лый, ә 1947 ел дан фер ма да са-
ву чы бу лып эш ли. 1951 ел да Арс ла нов 
Фә һимгә ки яүгә чы гып, ма тур гы на 
яши баш лау га, әти е без  сал кын ти дерә 
һәм ши фа ханәдә дө рес дә ва ал мый ча, 
1956 ел да мәрхүм бу ла. Әни е без өч ба ла 

белән ка ла, ке че сенә ни ба ры ике генә ай бу ла. Дөнья көтү  пар лы ке шегә дә 
авыр ва кыт та, ул  ирләр белән беррәттән ат жи геп печән, са лам өю эшенә йө ри. 
Ба ла лар га күр ше-күлән, ту ган на ры ярдәм ку лын су за лар. Ул чак та Ка тай хал-
кы ның ярдәм чел ле генә исең китәр лек! Ки беттә ипи нең дә җан ба шы на бү леп 
би рел үен исәпкә ал саң, ир сез ха тын ның тор мы шын, нин ди авыр лык лар белән 
ба ла лар тәр би ялә вен күз ал ды на ки терү кы ен бул мас. 1961 ел дан сов хоз да төр ле 
эштә йө ри. Ул ва кыт лар да сәбәп сез эш кал ды ру юк иде. Трак тор ча на ла рын да 

Тәрҗимә Исламгали кызы Арсланова 
балалары белән
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утын, печән-са лам та шу да ирләр белән ха тын-кыз лар беррәттән эшлә деләр. 
Яз гы чор да симәнә агу лау да алар йөр де. Ях шы эшләгә не өчен әни ем бер ничә 
тап кыр рәттән авыл со ве ты на де пу тат бу лып сай лан ды. 1971 ел дан дуң гыз чы-
лык фер ма сын да эшлә де, ты рыш хезмә те өчен 1973 ел да «Со ци а лис тик ярыш 
җиңү че се» бил ге се белән бүләклән де, зур итеп агач тан өй сал ды, 1992 ел да 
ла ек лы ял га чык ты. Менә шу лай га ди генә авыл кы зы  на мус лы хезмәт итә, 
зур авыр лык лар ны җи ңеп сок ла ныр лык тор мыш юлы үтә. Авы лы быз шун дый 
шә хесләр  белән го рур ла на ала!».

Шу лай итеп, Габ делкә рим Нөрмә тов ның өчен че улы Мөхәммәдь яр-
дан нә сел шак тый иш әя. Мөхәммәдь яр ның төп чек улы Мөхәммәтвә лидән 
Мөхәммәт за кир (1852–10.08.1916) күрсә телсә дә, аның 1875 ел ның 5 гыйн ва-
рын да авыл да шы Гыйсмә тул ла Хәсән улы ның кы зы Шәм се ба ну (18 яшь) белән 
ни ка хын нан ба ла ла ры бул мый ах ры.

Габ делкә рим Нөрмә тов ның дүр тен че улы Габ делбәшәр нең ир ба ла ла ры: 
Миң ле хан (1824), Шәй хе лис лам (1832), Шәймөхәммәт (1843–01.05.1909).

Миң ле хан ның 1859 ел да ха тын на ры Сә хип ба ну белән Шәм си җа мал, ул ла ры 
Сә ли гаскәр (мет рикәдә Сә ри гаскәр; 1847), Шәй хат тар (1849–1851), Шәй хел-
ман сур (1851–18.09.1915), Шәехшәвә ли (1853), Фәх ре лис лам (1853) һәм ике кы-
зы теркәлгән. Бо лар дан тыш, төп чек ба ла бу лып Ка зый хан (1884) дөнь я га килә.

Сә ри гаскәр Миң ле хан улы ба ла ла ры: Миң лемәд хи җи һан (20.06.1877), Би-
бимәм ду ха (1884), Би бимәф ту ха (06.02.1889–1910; ана сы Хәм де са фа Габ делнә-
фикъ кы зы), Мәү ли ха (1891), Фә хер җи һан (1896), Габ дел фа яз (12.12.1901–1902; 
ана сы Шә рифә Миң легәрәй кы зы), Хә тимә (12.02.1904; ана сы Фа ти ха Гыйззә-
тул ла кы зы), Га лиәкбәр (28.04.1907–1907). Сә ри гаскәр кы зы Би бимәм ду ха 
(17 яшь) 1901 ел ның 2 ав гус тын да Ты пый ның Са я фет дин Фәй зул ла улы на 
(25 яшь) ки яүгә чы га. Икен че кы зы Мәф ту ха (17 яшь) 1905 ел ның 15 но яб-
рендә авыл да шы Миң леәхмәт Миң легәрәй улы (37 яшь; икен че ни ках) белән 
ни ках ла ша. Сә ри гаскәр 1908 ел ның де каб рендә бер-бер арт лы ике кы зын 
ки яүгә бирә: Мәү ли ха ны (17 яшь) –  Кил ка быз ның Сәй фет дин Шәм сет дин 
улы на (25 яшь), Мәм ду ха ны (22 яшь; икен че ни ках) Ты пый ның Гый лем хан 
Мөхәммәт сит дыйкъ улы на (30 яшь; икен че ни ках). Бе рен че кы зы тол ка лып, 
1911 ел ның 20 фев ра лендә авыл да шы Мул ла га ли Фә рук ша улы (30 яшь) белән 
ка вы ша. Икен че кы зы Мәм ду ха Ты пый дан кай тып, 1909 ел ның 15 ма ен да Кил-
ка быз ның Мөхәммәт ха рис Мөхәммәт за риф улы (35 яшь; өчен че ни ках) белән 
ка вы ша. Сә ри гаскәр нең төп чек кы зы Фә хер җи һан (17 яшь) 1913 ел ның 6 гыйн-
ва рын да Ис ке Ка тай ның Фәх ре лис лам Гыйр фа нет дин улы (26 яшь) белән ка-
вы ша. Сә ри гаскәр Миң ле ха нов (70 яшь) 1917 ел да ха ты ны (60) һәм кы зы (14) 
белән яши, 10,02 дисә тинә җи ре, аты, сы е ры һәм баш ка мал ла ры бу ла.

Шәй хел ман сур Миң ле хан улы ба ла ла ры: Шәй хел га ли (16.02.1878), Фәр хи-
нур (02.12.1880; ана сы Шәм сенә һар), Фәр хи нур (1882), Шәех га ли (25.03.1883), 
Ма һи нур (1884–21.04.1905; ана сы Шәм се камәр Йө зекәй кы зы), Ма һи со рур 
(07.03.1889), Би би нур (30.05.1893–1894; ана сы Би бизәйнәп Гый ла җет дин 
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Мөхәммәткә рим улы Кү че мов кы зы), Би би со рур (02.10.1895), Әхмәт га ли 
(14.02.1898), Ма һи со рур (Май со рур; 1899), Би бинә гыймә (02.06.1900–1901), 
Сәр ви җи һан (25.12.1901), Фәр хи җи һан (10.06.1904), Хаҗ га ли (14.10.1906), 
Шәм се җи һан (27.12.1908–1909), Шәй хе нур (10.01.1911), Шәех за ман (03.10.1913). 
Шәй хел ман сур кы зы Фәр хи нур (17 яшь) 1899 ел ның 1 де каб рендә Ка мыш лы-
та мак ның Габ дул ла Габ делмән улы Габ дел ла тый пов (20 яшь) белән га илә ко ра. 
Икен че кы зы Ма һи нур Мөхәммәтр әиф мөә зин Мөхәммәт ла тыйф улы Кү че-
мов белән ни ках ла ша. Ма һи нур 1905 ел ның ап ре лендә ва фат бул гач, Шәй хел-
ман сур ның өчен че кы зы Май со рур (18 яшь) шул ук ел ның де каб рендә мөә зин 
Мөхәммәтр әиф белән ни ках ла ша. Шәй хел ман сур Миң ле ха нов ның (65 яшь) 
ике улын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 1917 ел да 11,88 дисә тинә җи ре, 
3 аты, 2 са ры гы, кәҗә се бу ла.

Әхмәт га ли Ман су ров (1898) Ва тан су гы шы ал дын нан кол хоз рәи се урын-
ба са ры ва зи фа сын баш ка ра, су гыш ка киткәндә ха ты ны Хөс ни җа мал (1892), 
кы зы Гайшә (1928), улы Ти мер га ли (1932) бу ла. Әхмәт га ли –  су гыш кор ба ны, 
хәр би хезмәткә 1942 ел да ча кы ры ла һәм шул ел ны хәбәр сез юга ла (Ка тай ның 
ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән).

Хаҗ га ли Ман су ров (1908) 1942 ел ның ок тяб рендә Ва тан су гы шын да хәбәр-
сез юга ла (Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән), ха ты ны Рә химә 
(1905), ба ла ла ры Мәгънә ви (1929), Рә шидә (1927), Ридәнә (1937), Мәвә зинә 
(1940) ка ла.

Шәй хе нур Ман су ров (1911) –  «Су гыш чан хезмәтлә ре өчен» ме да ле белән 
бүләкләнгән Ва тан су гы шы ве те ра ны, су гыш ка чак лы ха ты ны За кирә (1917), 
ул ла ры Га ли нур (1939), Җә мигъ нур (1941) белән яши. Риф Шәй хе нур улы Ман-
су ров 1977 ел да Яңа Ка тай бу ен ча сай лау ко мис си я се рәи се бу ла. Шәй хе нур-
ның эне се Шәех за ман Ман су ров хәр би хезмәткә 1940 ел да ча кы ры ла, 1942 
ел ның мар тын да хәбәр сез юга ла (Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәл-
мәгән), ха ты ны Гадә вия тол ка ла.

Шәех га ли Шәй хел ман сур улы (21 яшь) 1905 ел ның 10 фев ра лендә авыл да шы 
Әхмәтвә ли Дәүләт ша улы ның кы зы Хә кимә (17 яшь) белән ни ках ла ша, ба ла-
ла ры Са имә (05.01.1906), Мул ла га ли (01.12.1907), Миң ле га ли (20.02.1909–1910), 
Бә һия (11.03.1911), Би би нур (29.01.1914–1916), Әһ лия (26.03.1917), Мөхәммәт-
га ли (1919) туа. Мөхәммәт га ли Ман су ров –  Ва тан су гы шы ве те ра ны.

Миң ле хан ның дүр тен че улы Шәехшәвә лигә кү чик. Шәехшәвә ли Миң ле хан 
улы Нөрмә тов ба ла ла ры: Би би са ра (02.12.1880), Шәм се җи һан (19.08.1889), Ис-
лам га ли (1890), Шәм се га ли (26.07.1894; ана сы Фа тый ма Хөс нет дин мул ла Әү-
ди яр улы Аза ма тов кы зы), Хәсән га ли (19.05.1897), Би би со рур (04.07.1905–1912). 
Шәехшәвә ли кы зы Би би са ра 1898 ел ның но яб рендә авыл да шы Сол тангәрәй 
Дәүләтгәрәй улы Мор та зин белән га илә ко ра.

Ис лам га ли Шәехшәвә ли улы (25 яшь) 1916 ел ның 24 ап ре лендә Ты пый-
ның Би би за ри фа Ба һаут дин кы зы (40 яшь; өчен че ни ках) белән ни ках ла ша. 
Су гыш ал дын нан Ис лам га ли Шәвә ли ев га илә сендә ха ты ны Нә гыймә (1890), 
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улы Шәй ха ли (1922), кыз ла ры На зи ра (1928), Рә зинә (1935) бу ла. Ата лы-ул лы 
Ис лам га ли белән Шәй ха ли Ва тан су гы шы на китәләр, яз мыш ла ры бил ге сез 
(исемнә ре Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сын да теркәлмәгән).

Фәх ре лис лам Миң ле хан улы ба ла ла ры: игезәкләр Хәер за ман белән Би-
бимәсүрә (24.10.1889; ана сы Мөхәммәт ла тыйф кы зы), Шәех задә (02.06.1894; 
ана сы Хөс ни ба ну Җи һан ша Габ дел ла тыйф улы Аза ма тов улы ның кы зы), 
Шәехәгъ зам (06.03.1895; ана сы Хәйрәтмән Әхмәтшә фикъ Габ дел ха ликъ улы-
ның кы зы), Би бимөнәвәрә (05.01.1897), Шәех сол тан (30.07.1899). Фәх ре лис лам 
1894 ел ның 29 мар тын да ха ты ны Хөс ни ба ну (ата сы Җи һан ша Габ дел ла тыйф 
улы Аза ма тов) белән ае ры лы ша («мәхәббәт вә өлфәт бул ма ган сәбәп ле») һәм 
яңа га илә ко ра. Фәх ре лис лам Миң ле ха нов 1917 ел да ха ты ны (45 яшь), улы һәм 
кы зы белән яши, 5,28 дисә тинә җи ре, аты, сы е ры бу ла.

Миң ле хан ның төп чек улы Ка зый хан иде. Ка зый хан Миң ле хан улы ба ла ла-
ры: Әхмәт хан (22.09.1911; ана сы Би би ка милә Мөхәммәтә мин кы зы), Әминә 
(04.08.1914–1915). Ка зый хан Бе рен че бө тендөнья су гы шын да 37 нче Ека те-
рин бур пе хо та пол кы сос та вын да кат на ша, 1915 ел ның 25 ию лендә яра ла на. 
Ка зый хан су гыш ал дын нан ха ты ны Ка милә (1880), улы Әхмәт хан, ки ле не һәм 
онык ла ры белән яши. Аның улы Әхмәт хан Ка зый ха нов Ва тан су гы шы ал ды 
ел ла рын да кол хоз да бри га дир бу лып эш ли, 1943 ел да су гыш та хәбәр сез юга ла, 
ха ты ны Ра би га (1914), ба ла ла ры Мөнә вир (1939), Фә нил (1942) ка ла.

Мон да бер искәрмә ясап үтик. Ва тан су гы шы ал дын нан Шәм сия Әхмә то-
ва (1890) га илә сендә Хат ми зи ян (1912, сы ер са ву чы), Та бирә (1914, авыр ту) 
һәм Зөлфән (1936) теркәлә. Зөлфән нең ата сы –  Әхмәт хан Ка зый ха нов, ана-
сы Хат ми зи ян (Кил ка быз ны кы) бу ла. Шу лай итеп, юга ры да телгә алын ган 
Мөнә вир белән Зөлфән ата ла ры ягын нан бер ту ган бу лып чы га («а та бер, ана 
баш ка» дип әйтәләр бу оч рак та). Зөлфән Ис ке Ка тай ның Мөхәммәтхә тим 
Ха ри сов кы зы Ханә белән га илә ко ра, бү ген ге көндә Ок тябрьс кий шәһә-
рендә яшиләр.

Габ делбәшәр Габ делкә рим улы Нөрмә тов ның икен че улы Шәй хе лис лам да 
нә сел кал ды ра. 1859 ел да аңа 27 яшь, ха тын на ры Шәм се җи һан Мо рат ша кы-
зы (26 яшь) һәм Миң ле ка мал Җа ма лет дин кы зы (26 яшь) бу ла. Шәй хе лис лам 
Габ делбәшәр улы ба ла ла ры: Тә мин дар (1857), Зөләй ха (1868), Зөл хиҗә (1873), 
Фәх ра зый (25.03.1877; ана сы Би би ка мал), Миң ле га ли (10.08.1880; ана сы Би-
би ка мал), Ка зый хан (1906). Шәй хе лис лам кы зы Зөл хиҗә (17 яшь) 1890 ел ның 
19 но яб рендә Сеңрән нең Мөхәммәт ху җа җан Мөхәммәт җан улы (23 яшь) белән 
ни ках ла ша.

Тә мин дар Шәй хе лис лам улы Нөрмә тов ба ла ла ры: Гай ни ка мал (1893–1894), 
Ка зый хан (10.03.1895), Гый лем хан (20.05.1897; ана сы Хәсән ка мал Әхмәт җан 
кы зы), Хә димә (19.03.1902), Әмир хан (20.02.1906). Әмир хан Тә мин да ров (1906) 
су гыш та хәбәр сез юга ла, ха ты ны Мө хип җа мал (1905), кыз ла ры Җәүһә рия 
(15.02.1932) һәм Мөхәссәнә (1938) ка ла. Җәүһә рия Ис ке Ка тай ның Хы я лет-
дин Си ра ев белән га илә ко ра.
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Фәх ра зый Шәй хе лис лам улы ба ла ла ры: Хә лимә (09.05.1904; ана сы Би би-
ка милә Бикмөхәммәт кы зы), Ка зый хан (30.10.1906; Ва тан су гы шы ве те ра ны), 
Әмир җан (27.04.1909–1909), Нә гыймә (19.04.1910–1913), Га зимә (15.08.1913–
1914), Га лим җан (29.01.1915), Фа тый ма (1922–1925). Фәх ра зый Шәй хе лис ла-
мов ны Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, йор тын да ха ты ны (42 яшь), ике 
улы, кы зы һәм ана сы (70) ка ла. 1917 ел да 7,56 дисә тинә җи ре, 2 аты, 2 сы е ры 
һәм баш ка мал ла ры бу ла, хезмәт че ял ла ган.

Ка зый хан Фәх ра зый улы ба ла ла ры: Мәгънә ви (1928–1994), Ама нул ла, 
Рә шидә, Фа тый ма (1936), Вә гыйз (1942–2009), Вә рис (1942) Ис ла мов лар. 
Мәгънә ви нең ха ты ны Мөс лимә Шәкүр кы зы (1930–2010), ба ла ла ры Ма рат 
(1958), Фо ат (1960). Бу мәгълү мат ны Ма рат ның ха ты ны Зим фи ра На сыйх кы-
зы Ис ла мо ва язып җибәр де.

Габ делкә рим Нөрмә тов ның би шен че улы Ша һиәхмәттән (1800–1829) нә-
сел не Нурмөхәммәт (1829) дә вам итә. Нурмөхәммәт ба ла ла ры: Нур га ли (Нур-
лы га ли; 1871), Нур лы га ян (29.04.1875; ана сы Ма һи җа мал).

Нур га ли Нурмөхәммәт улы Нөрмә тов (24 яшь; вә ли вә ки ле –  Нур лы га ян 
Нурмөхәммәт улы) 1895 ел ның де каб рендә Ис ке Ка тай ның Миң ле га ли Ра ма-
зан улы ның кы зы Шәм се камәр (18 яшь) белән ни ках ла ша. Нур га ли ба ла ла ры: 
Мир га ли (01.03.1901–1902), Мөшәррәфә (27.10.1903; ха ты ны Мох лифә Шир-
га зет дин кы зы), Хаҗ га ли (27.04.1907), Ху җа га ли (07.01.1911), Би бимөкәррәмә 

1895 елгы никах язуы тамгалары Нурлыгаян Нөрмәтовның Иске Катайдагы ерак 
нәселдәше белән гаилә коруын раслый
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(11.08.1914). Нур га ли Нурмөхәммә тов 1917 ел да ха ты ны (40 яшь), ике улы һәм 
ике кы зы белән яши, 2,53 дисә тинә җи ре, 2 аты бу ла.

Нур лы га ян Нурмөхәммәт улы Нөрмә тов 1901 ел ның 2 гыйн ва рын да авыл-
да шы Габ дел га зиз Габ делф әез улы ның кы зы Хә тирә (17 яшь) белән ни ках ла ша. 
Нур лы га ян ба ла ла ры: Хә тимә (09.01.1902; ана сы Хә тирә), Ки фая (10.01.1904; 
ана сы Ла тый фа Мөхәммәт ша кы зы), Кә шифә (20.09.1907), Бә дигъ ша 
(17.11.1910), Фәх рел га ян (16.06.1914–1915). Нур лы га ян (27 яшь; икен че ни ках) 
1904 ел ның 20 ап ре лендә Ко рыч ның Мөхәммәт ша Мөхәммәт җан улы ның кы-
зы Ла тый фа га (20 яшь; өчен че ни ках) өйләнә. Нур лы га ян Нурмөхәммә тов ны 
Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, йор тын да ха ты ны (30 яшь), улы һәм өч 
кы зы ка ла, 1917 ел да 3,53 дисә тинә җи ре, кәҗә се бу ла.

Габ делкә рим Нөрмә тов ның төп чек улы Шәймәр дан (Ша һимәр дан; 1805) 
иде. 1859 ел да ул ха тын на ры Сәр ви җа мал Ти мер бай кы зы (50 яшь) һәм Шәм се-
җи һан Мо на сыйп кы зы (55), күп сан лы ба ла ла ры белән го мер итә. Шәймәр дан-
ның бе рен че ха ты нын нан ул ла ры –  Шәй мо рат (Ша һи мо рат; 1834–23.01.1909), 
Шәяхмәт (Ша һиәхмәт; 1836), Шәй хул ла (1840–20.09.1906), Сәет бат тал (1843–
19.05.1876), икен че ха ты нын нан Шәймәр ван (Ша һимәр ван; 1834), Шәнгәрәй 
(Ша һингәрәй; 1836–22.01.1904), Шәй хет дин (1839–23.12.1906) бу ла. Шәнгәрәй 
Шәймәр дан улы ба ла ла ры: Сол тангәрәй (21.11.1883; ана сы Шәм се ка мал), Би-
би җа мал (1888–1889). Сол тангәрәй Шәнгәрәй улын нан Әкъ лимә (1901–1901) 
бил ге ле.

Шәймәр дан ның бе рен че улы Шәй мо рат иде. Шәй мо рат Шәймәр дан 
улы ба ла ла ры: Шәй хел гат тар (1871), Би би ла тый фа (1872), Шәймөхәммәт 
(10.08.1880; ана сы Би би фа тый ма), игезәкләр Ша га ли (15.09.1883) белән Фә-
хер җа ма ли (15.09.1883). Шәй мо рат кы зы Би би ла тый фа (18 яшь) 1894 ел ның 
18 де каб рендә авыл да шы Әхмәтзә ки Җи һан гир улы Аза ма тов (23 яшь) белән 
ни ках ла ша. Шул ук Би би ла тый фа (27 яшь; икен че ни ках) 1899 ел ның 29 ок-
тяб рендә авыл да шы Габ дел ха ликъ Йөзәй улы Сол танбә ков (45 яшь; өчен че 
ни ках) белән ка вы ша. Би би ла тый фа бу ирендә озак тор мый, 1901 ел ның 1 
гыйн ва рын да Иш тирәк нең Миң ле хан Шәй мо рат улы на (35 яшь; икен че ни-
ках) тор мыш ка чы га.

Шәй хел гат тар Шәй мо рат улы Нөрмә тов (23 яшь) 1895 ел ның 24 гыйн ва-
рын да авыл да шы Кә ли мул ла Гай нул ла улы Ае тов кы зы Фәр хе нур (17 яшь) 
белән ка вы ша. Ки яү нең вә ки ле –  ата сы Шәй мо рат Шәймәр дан улы, ри за-
лык ша һит ла ры нә селдәшлә ре Сәетгәрәй Арс лангәрәй улы белән Җи һан-
гир Әделгәрәй улы бу ла. Шәй хел гат тар Шәй мо рат улы ба ла ла ры: Шәй хе нур 
(1899; Ва тан су гы шы ве те ра ны), Шәм сенә һар (05.08.1902; ана сы Шәм се җа мал 
Габ дерә хим кы зы), Габ дел гаф фар (14.11.1905), Сә хип җа мал (05.01.1909–1909, 
ютәлдән ва фат), Гай ни җа мал (20.11.1910–1912; ана сы Шәм се җи һан Габ дерә хим 
кы зы), Шәех бос там (22.09.1913; ана сы Шәм се җа мал Габ дерә хим кы зы). Бо лар 
Чүмәлә Ка тай да Шәй хат та ров дип теркәлгәннәр.



316

Шәймәр дан ның икен че улы Шәяхмәт нең яз мы шы бил ге сез, өчен че улы 
Шәй хул ла га күчә без. Шәй хул ла Шәймәр дан улы Нөрмә тов ба ла ла ры: Шәй-
хел гат тар, Мөхәммәтш әех (Шәех; 1875), Миң ле са фу ра (20.12.1877), Хәй релх әят 
(1879), Хә дичә (20.08.1880; ана сы Шәм се ни са), Миң лемәгъфүрә (17.09.1883), 
Сөләй ман (1886), Шәех за ман (09.11.1890; ана сы Фәх ре ни са Фәх рул ла кы зы). 
Шәй хул ла кы зы Миң ле са фу ра 1894 ел ның 12 но яб рендә авыл да шы Әхмәт-
гәрәй Миң легәрәй улы Бу ла тов (22 яшь) белән ка вы ша. Икен че кы зы Хәй-
релх әят (19 яшь) 1899 ел ның 25 ию нендә Ты пый ның Зәй нел га би дин Мо фаз-
дал улы Ка ба ев (25 яшь) белән ни ках ла ша. Кыз ның ри за лык ша һи ты ту га ны 
Шәй хел гат тар Шәй хул ла улы бу ла.

Кыз тарафыннан вәкил Шәйхулла Шәймәрдан улы тамга салган. Тамга Юлдаш нәселенеке 
белән тәңгәл килә

Шәй хел гат тар Шәй хул ла улы Нөрмә тов ба ла ла ры: Хәм де ни са (1897), Шәй-
хе нур (19.12.1899), Са имә (07.11.1903; ана сы Шә рифә Мөхәммәт са дыйк кы зы), 
Ха җи нур (30.01.1907–1909), Гай ни җа мал (20.11.1910; ана сы Шәм се җи һан Габ-
дерә хим кы зы). Шәй хел гат тар кы зы Хәм де ни са 1915 ел да Ты пый ның Миң-
ле га ли Габ дел га зиз улы (49 яшь; өчен че ни ках) белән ни ках ла ша, 1916 ел да 
ан нан кай тып, Кил ка быз ның Фәт хе лис лам Ну риәхмәт улы (40 яшь; икен че 
ни ках) белән ка вы ша. Шәй хел гат тар га илә се белән Чүмәлә Ка тай га кү чеп 
уты ра, ан да аның улы Шәй хе нур ның ба ла ла ры (Ха җи нур, 1925 һәм баш ка лар) 
дөнь я га килә.

Мөхәммәтш әех Шәй хул ла улы Нөрмә тов ба ла ла ры: Мәр зия (1898–1901), 
Миң лехә тимә (06.06.1899; ана сы Фа тый ма Фәх рет дин кы зы), Әбә дия 
(06.02.1904–1905; ана сы Хәм дия Мо фаз дал кы зы), Би бихә лимә (22.08.1906–
1909), Нә гыймә (29.10.1909).

Сөләй ман Шәй хул ла улы (25 яшь) 1911 ел ның гыйн ва рын да нә селдә ше 
Шәй хел ман сур Миң ле хан улы ның кы зы Май со рур (23 яшь; икен че ни ках) 
белән ни ках ла ша, ба ла ла ры Мәр губә (20.11.1911–1912), Мә динә (08.08.1913) туа.

Юга ры да сүз Шәй хул ла ул ла ры ту рын да бар ды. Шәй хул ла 1906 ел ның 
30  сен тяб рендә дөнья куя. Мет рикә кенәгә сендә икен че мәхәллә има мы 
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Габ делҗә мил Мөхәммәт җан улы Кү че мов ку лы белән Шәй хул ла ның ата сы 
Шәймәр дан Габ делкә рим улы дип языл ган. Бу мәгълү мат ае ру ча әһә ми ят ле, 
чөн ки рус ча чы га нак лар да Шәймәр дан ның ата сы Ка рый, ә фа ми ли я се Ка ри ев 
дип бо зып күрсә телә.

Габ делкә рим Нөрмә тов ның төп чек улы Шәймәр дан нан би шен че бу лып 
Шәймәр ван (1834) ту га нын белгән идек. Шәймәр ван Шәймәр дан улы ба-
ла ла ры: Шәй сол тан (1865), Фәр хи җи һан (1866), Шәй гар дан (1870), Шәй хе-
ра зый (1876), Шәй хе лис лам (1879), Шәймөхәммәт (25.07.1894; ана сы Са ли ха 
Шәймәр дан кы зы), Гыйль ми җи һан (12.04.1897). Шәймәр ван кы зы Фәр хи җи-
һан (17 яшь) 1883 ел да авыл да шы Га зет дин Хөс нет дин улы белән ни ках ла ша, 
кыз ның ри за лык ша һит ла ры Шәй сол тан Шәймәр ван улы белән Шәех ман сур 
Миң ле хан улы бу ла.

Шәй сол тан Шәймәр ван улы Нөрмә тов ба ла ла ры: Ша га ли (1888), Сә рия 
(16.07.1893–1913), Га лия (1898–1914), Би бинә гыймә (25.02.1900), Ху җа га ли 
(09.06.1903–1905), Хаҗ га ли (02.03.1906; ана сы Мәхәү лия Габ дел хан нан кы-
зы), Мо сал лия (27.11.1909). Шәй сол тан кы зы Сә рия (17 яшь) 1910 ел ның 4 мар-
тын да Сеңрән нең Хәй рул ла Га ри фул ла улы на (24 яшь) ки яүгә чы га. Икен че 
кы зы Нә гыймә (18 яшь) 1917 ел ның 5 фев ра лендә Ты пый ның Ак ма лет дин 
Гыйль мет дин улы (35 яшь; өчен че ни ках) белән ка вы ша. Соң гы сын да кыз ның 
ри за лык ша һит ла ры Сә лимгәрәй Дәүләтгәрәй улы белән Ша га ли Шәй сол тан 
улы бу ла. Шәй сол тан ның олы улын Бе рен че бө тендөнья су гы шы на ала лар, 
1917 ел да ха ты ны (55 яшь), ке че улы һәм ике кы зы белән яши, 4,07 дисә тинә 
җи ре, аты, са ры гы, кәҗә се бу ла.

Шәй сол тан улы Ша га ли (25 яшь) 1913 ел ның 25 фев ра лендә Ка зан гу бер на-
сы Ма ма дыш өя зе Са тыш авы лы ның Мөхәммәт за кир Бикмөхәммәт улы ның 
кы зы Нә гыймә (17 яшь) белән ни ках ла ша. Ва тан су гы шы ал дын нан Ша га ли 
Сол та нов га илә сендә ха ты ны Шәм се зи ян (1890), ул ла ры Ис лам га ли (1932), 
Ка ви (1934), Фәнә ви (1938) һәм ике кы зы бу ла.

Шәй гар дан Шәймәр ван улы (20 яшь) 1890 ел ның 11 ок тяб рендә авыл да-
шы Габ дел га ни Габ делкә рим улы ның кы зы Би би фа кия (17 яшь) белән ни ках-
ла ша, ба ла ла ры Шәйхәйдәр (23.07.1893), Га лиәхмәт (03.08.1900), Ха җиәхмәт 
(08.09.1903–1904), Би бифәү зия (13.04.1905), Сә вия (1906–1909, кы за мык тан 
ва фат), Әбә дия (04.03.1908–1909; кы за мык тан), Ху җаәхмәт (13.10.1912), Миң-
ленә кыя (25.12.1915) туа. Га лиәхмәт Гар да нов 1943 ел да Ва тан су гы шын да һә лак 
бу ла, ха ты ны Сәр би ка мал (1904), кыз ла ры Са җидә (1927), Мәгъдә ния (1930), 
Мәгъсүмә (1932), Вә зи ха (1937), Вә зимә (1939), Вә силә (1941) ка ла.

Га лиәхмәт Гар да нов ның эне се Ху җаәхмәт «Ха лык хә те ре» сай тын да «Гар-
да нов Ху зах мет Мар ва но вич» дип теркәлгән. Бо лай язу да төгәл сез лек шун-
да, Мәр ван  –  Ху җаәхмәт нең ата сы тү гел, ә ба ба сы. Еф рей тор-раз вед чик 
Ху җаәхмәт Гар да нов су гыш та ба тыр лык күрсәтә, «Кы зыл Йол дыз» ор де ны 
(19.02.1945) һәм ике тап кыр «Ба тыр лык өчен» (29.11.1942 һәм 20.08.1944) ме-
да ле белән бүләкләнә. Ор ден белән бүләкләү до ку мен тын да аның 1945 ел ның 
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гыйн вар аен да гы су гыш лар да 11 дош ман сол да тын дө мек тер үе, 5 сол дат ны 
һәм 1 офи цер ны әсир леккә алуы ту рын да әй телә. Бе рен че ки тап та кай сы дыр 
чы га нак ка та я нып Ха җиәхмәт дип яз ган идем, мет рикәдә мул ла куш кан исе ме 
Ху җаәхмәт бу лып чык ты.

Шәй хе ра зый Шәймәр ван улы (26 яшь) 1902 ел ның 30 ок тяб рендә авыл-
да шы Габ делбә шир Габ дел гаф фар улы ның кы зы Гыйль ме задә (17 яшь) белән 
ни ках ла ша, ба ла ла ры Гыйль ме ба ну (19.11.1904–1905), Имам ра зый (1910–1912), 
Га ширә (05.08.1913) дөнь я га килә.

Шәй хе лис лам Шәймәр ван улы Нөрмә тов (26 яшь; икен че ни ках) 1905 ел-
ның 7 ок тяб рендә авыл да шы Әбүбә кер Миң ле гол улы ның кы зы Зә кия (17 яшь) 
белән ни ках ла ша, кыз ның ага сы Шәй хе лис лам Миң ле гол улы вә ли вә кил 
бу ла. Бу ни ках тан Шәй хе лис лам ба ла ла ры: Би би са ния (09.12.1906), Гөл чирә 
(25.06.1907), Би би фа кия (25.02.1909–1914), Ну рис лам (28.09.1912–1915), Ти-
мер га ли (16.10.1915; ана сы Би бизә кия Әбүбә кер кы зы). Шәй хел Мәр ва нов 
(1878) Ва тан су гы шы ал дын нан ха ты ны Зә кия (1883), улы Ти мер га ли (1915) 
белән яши. Ти мер га ли не 1942 ел ның гыйн ва рын да хәр би хезмәткә ча кы ра лар, 
күп ме дер ва кыт тан кай та (сәбә бе күрсә телмәгән).

Бу бү лектә ал да рак сүз бар ган ни ках язу ын да гы там га га игъ ти бар итик. Ул 
Ис ке Ка тай ның Юл даш нә се ле не ке белән тәңгәл килә, димәк, кай чан дыр 
нөрмәт не келәр белән юл даш ны кы лар бер та мыр дан чы гып, тар мак ла нып кит-
кәннәр. Ка тай ны икегә бүлгәндә Нөрмәт нең Кә ри ме һич кенә дә Ма ты ның 
икен че ягы на кү ченә се килмәгән, ар ба сы белән күтә реп чы гар ган нар, имеш. 
Төп сәбәп нә селдәшлә реннән ае ры ла сы килмәүдә тү гел ме икән?

Мо ны сы ри ва ять бул ды. Икен че се –  эчтә ле ге аз бил ге ле до ку мент. Ул чы-
га нак та Юл даш карт ва рис ла ры ның ХVIII га сыр ахы рын да баш корт сос ло ви е-
сенә кү чергә теләп га ри за («п ро ше ни е») язу ла ры ха кын да әй телә («Үткәннә рен 
бел Ка тай ның» ки та бын нан ка ра). Нөрмәт не келәр бу сос ло ви едә бул ган да, 
алар ның да «баш корт» бу лыр га ха кы бар дип яз ма ды лар мы икән алар?

Бу со рау лар га без бер ни чек тә җа вап та ба ал мый быз. Әнә шун дый җа вап сыз 
со рау лар бу лу га ка ра мас тан, кеч кенә ачыш лар белән авы лы быз һәм нә селлә-
ре без та ри хы үзенә җә леп итә, яңа дан-яңа эзләнүләргә этәрә.
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Ку шым та
Таб ли ца 1

III ре ви зия (1762 ел) до ку мен ты. Ка тай авы лы ның 
ясак лы та тар сос ло ви е сендә ге ир-ат ла ры

№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

ТабышАбдуллин
Аныңбалалары:
МөэминТабышев
ЯгъфәрТабышев
БаязитТабышев
Бяиз(?)Табышев
МөслимРысаев
АныңулыНәдерМөслимов
НәдернеңулыЗәйнелгабидинНәдеров
ХөсәенАйтуков
АныңулыБикбулатХөсәенов
АетБикчурин
Аныңбалалары:
МостафаАетов
МөстәкыймАетов
ЯманголМәсгутов
ИбраһимГосманов
Аныңбалалары:
МоратИбраһимов
МорадымИбраһимов
МәхмүтИбраһимов
АетБиккенин
АбдулАетов
АныңбертуганыРәмәйСәетов
ИсламайСәетов
ҖанибәкЙувашкин
Аныңбалалары:
ГалибәкҖанибәков
ГыйбадуллаҖанибәков
ГалибәкнеңулыЗәйсанГалибәков
АтнаголМонаитмасов
АкбайЯнбулатов
МөтекАлдаров
АныңулыИшкуәтМөтеков
ЗәетЙортбагышов
Аныңбалалары:
ГомәрЗәетов
Гомәр(?)Зәетов
ГайсарЗәетов

52

21
18
10
4

91
53
19
67
18
84

6
4
17
38

18
3
1
37
3

10
6

75

36
4
8

10
35
76
21
52

24
21
14
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Таб ли ца 1 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

13.
14.

15.

ТимерЙортбагышев
АрсланЮлдашев
АныңулыКылчанАрсланов
СөярголЮлдашев
АныңулыСөендекСөярголов
СәлимЮлдашев
Аныңбалалары:
Баис(Баязит.–  Т.К.)Сәлимов
ӘсәйСәлимов
КөсәкәйШыгаев
АныңулыҮтәмешКөсәкәев

Әлегеисемлекнеңахырындатүбәндәгечәязылган:«ДеревниКатае
войбезутайкиобъявилявыборнойИбрагимУсманов,подпискудал
итамгуприложил,втомястаростаТабышАбдуллинподпискудали
тамгуприложил»
Чыганак:Россияборынгыактлардәүләтархивы,350фонд,2 тасв.,
3801сакл.бер.,446,447битләр.

41
56
20
41
3

52

14
1

69
24

Катай ир-атлары теркәлгән III ревизия документы фрагменты. 1762 ел
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Таб ли ца 2
V ре ви зия (1795 ел) до ку мен ты. Уфа на мест ни чест во сы Бәләбәй ок ру гы

стар ши на Бик ба тыр Бик ти ме ров йөз ле гендә Ка тай авы лы ның типтәр сос ло-
ви е сендә ге ир-ат һәм ха тын-кыз ла ры

№  Исе ме, фа ми ли я се  Я ше
1. ТабышАбдуллин,1790елда80яшьтәвафатбула

Хатыннары:
1.АйсолтанБикәнәева,Катайавылы«типтәр»екызы,68яшьтәвафат
2.[………]Тойкина,БөгелмәокругыТуйкәавылы«ясаклытатар»ыкызы,
1790елдаатасыянынакайтыпкитә
3.ҖәмиләБикәева,Килкабызавылы«типтәр»екызы,1790елдаатасы
янынакайтыпкитә
Уллары:
Ягъфәр
Баязит
Фәйзулла,указлымулла
Габдрахман
Габбәс
Габдерәфикъ
Габделмәҗит,1786елда5яшьтәвафатбула
Габделлатыйф
Габделгаффар
Ягъфәрнеңхатыннары:
1.ГөләйшәТуктамышева,МинзәләокругыСасыборынавылы«башкорт»ы
кызы
2.ФазыйлаМоратова,шулукокругныңЧәкәнавылы«башкорт»ыкызы
Ягъфәрнеңуллары:
Габделгазиз
Фәтхулла
Ягъфәрнеңкызлары:
Гайшә
Хафизә
БаязитныңхатыныФатыймаЧуракаева,МинзәләокругыӘгъбәсавылы
«башкорт»ыкызы
Баязитныңуллары:
Нигъмәтулла
Фәтхулла,1786елда5яшьтәвафатбула
Төхфәтулла
Баязитныңкызлары:
Фәрхиман
Гөлнәүрүз
Фәйзулланыңхатыннары:
1.ГөлзәгифәСагындыкова,БөгелмәокругыКәрәкәшлеавылы«башкорт»ы
кызы

–

–

–

–
52
46
45
24
20
18
–
12
6

53
25

6
3

12
1ай

38

18
–
4

10
2

19
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Таб ли ца 2. (дә ва мы)
№  Исе ме, фа ми ли я се  Я ше

2.

3.

4.

5.

6.

2.ГөлгизәрБикчурина,БәләбәйокругыИлчеммәтавылы«типтәр»екызы
Фәйзулланыңуллары:
Сираҗетдин
Хисаметдин
Кызлары:
Хөснияр
Гафия
Габдрахманныңхатыны:
ГаширәЯмашева,БәләбәйокругыТыпыйавылы«башкорт»ыкызы
ГабдрахманныңкызыГалия
МөэминТабышев
ХатыныГөлбостанГабдерәззакова,БөгелмәокругыӘсәйавылы«типтәр»е
кызы
УлыФәйзулла,1791елда21яшьтәвафатбула
Кызлары:
Сәхипҗамал
Бәдигылҗамал,1788елдаБәләбәйокругыКуянавылы«типтәр»енәки
яүгәчыга
Миңлебикә
Сулгизәр
ВәлитГабдессәлимов
ХатыныШәһәрбанАтнаголова,МинзәләокругыӘмәкәйавылы«типтәр»е
кызы
Кызлары:
Галимә,Куянавылы«типтәр»енәкияүгәчыга,1790елдавафат
Нәзифә,1794елда17яшьтәвафатбула
Улы:Әбүбәкер
АкбайБайбулатов
ХатыныЗөләйхаКилчурина,БәләбәйокругыРысмәтавылы«типтәр»е
кызы
Кызлары:
Мөхиббә
Мотыйга
Миңлебикә
БикташБайбулатов
ХатыныБәдигылҗамалАрсланова,МинзәләокругыӘмәкәйавылы«баш
корт»ыкызы
УлыШәмсетдин
ЗәйнелгабидинНәдеров
Хатыннары:
ГалимәИманголова,БөгелмәокругыӘсәйавылы«типтәр»кызы,1786елда
40яшьтәвафатбула
АтнабикәАитова,шулукавыл«типтәр»екызы

–

2
1

7
4

20
2

55

50
–

22

–
18
8

48

43

–
–
4
67

33

18
12
4

25

23
3

53

–
33
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Таб ли ца 2. (дә ва мы)
№    И се ме, фа ми ли я се   Я ше

7.

8.
9.

10.

Уллары:
Гобәйдулла
Хәбибулла
Кызлары:
Амиллә(?),1790елдаСакатавылы«типтәр»енәкияүгәчыга
Зәлифә,1794елдаТыпыйавылы«типтәр»енәкияүгәчыга
Хәлимә
Миңлебикә
СәгъдиНәдеров
Хатыны:ГөлсылуБакыева,БәләбәйокругыЧагаллыавылымишәрекызы
ГабидуллаНәдеров
МостафаАетов
ҮтәмешКөсәкәев
ХатыныГөлбәрНәдерова,Катайавылы«типтәр»екызы
СатыйГапсәләмов
Хатыннары:
1.РәхимәХөсәенова,БәләбәйокругыЧәкәнавылы«башкорт»ыкызы
2.НәзекәйМорзакаева,МинзәләокругыСәфәравылы«башкорт»ыкызы
КызыРәзәт

15
10

–
–
7
2

31
23
27
43
58
43
58

30
25
4

Буисемлекбуенчабарлыгы28иратһәм31хатынкыз
11.

12.

АрсланЮлдашев,1787елда81яшьтәвафатбулган
АныңулыКылчанАрсланов
КылчанныңхатыныСалихаГабдуллина,БөгелмәокругыУрсайавылы
«башкорт»ыкызы
КылчанныңулыГабделлатыйф
Кылчанныңкызлары:
1.Насиха,1790елдаБәләбәйокругыСеңрәнавылы«башкорт»ынакияүгә
чыга
2.Бәдиха,1792елдаБәләбәйокругыКорычавылы«башкорт»ынакияүгә
чыга
3.Бәзәр
4.Минәс(?)
ГабделлатыйфныңхатыныМәхүбәӘмирова,МинзәләокругыМитрәйавы
лы«башкорт»ыкызы
РазияӘзмәтова(иреСәлимвафатбулган.–Т.К.)
Уллары:
Баязит
Ильяс
Кызы:Җәмилә,1791елдаБәләбәйокругыҮрмәтавылы«башкорт»ына
кияүгәчыга
Баязитныңхатыны:РабигаНәзирова,БәләбәйокругыКәкребашавылы
«башкорт»ыкызы

–
52

48
23

25
16

22

46
30

43
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Таб ли ца 2. (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  я ше

БаязитныңулыМонасыйп
Баязитныңкызлары:
Мәхүбә,1794елдаБәләбәйокругыКорычавылы«башкорт»ынакияүгә
чыга
Мөхиббә
Сәхибә
Вазыйфа
ИльясныңхатыныМөслимәМуллакаева,БөреокругыКутуйавылы«баш
корт»ыкызы
Ильясныңкызлары:
Бәдри
Мәхмүбҗамал
МонасыйпныңхатыныМәүхүбәЮлдашева,БәләбәйокругыКуянавылы
«типтәр»екызы
МонасыйпныңкызыХөсниҗамал

26

20
16
14

25

5
1

20
1

13. СөярголЮлдашев
Хатыннары:1.ЙөзекХөсәенова,БөгелмәокругыСтәрлетамакавылы
«типтәр»екызы,1791елда60яшьтәвафатбула
2.КотлыбикәЯвутева,БөгелмәокругыӘгеравылы«башкорт»ыкызы
Уллары:
Габделвахит
Габделвәли
Кызлары:
Хәбибә,1789елдаБәләбәйокругыКәкребашавылы«башкорт»ынаки
яүгәчыга
Гаширә,1791елдашулукокругныңҮрмәтавылы«типтәр»енәкияүгәчыга
Мәүлетбикә
ГабделвахитныңхатыныСәхипҗамалЯркәева,МинзәләокругыӘмәкәй
авылы«башкорт»ыкызы
ГабделвахитныңулыГабделтаһир

73


40

25
2

5

20
5

14. ГомәрЗыятов
ГайсарЗыятов
Гомәрнеңхатыннары:
1.ЧуганЙөзмәтова,БәләбәйокругыКуянавылы«башкорт»ыкызы,1787
елдавафатбула
2.СалихаРахманколова,БөгелмәокругыЯңаАвыл(Митрәй.–Т.К.)«баш
корт»ыкызы
Гомәрнеңуллары:
Таҗетдин
Шәмсетдин,1790елда9яшьтәвафатбула
Даигин(?)

53
46

30

18

1
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Таб ли ца 2. (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

Гомәрнеңкызлары:
Шигяр(?),1794елдаБәләбәйокругыСарсазавылы«типтәр»енәкияүгә
чыга
Бәширә,1791елдашулукокругныңАлдаравылы«башкорт»ынакияүгә
чыга
Мөнәвәрә,1792елдаКуянавылы«типтәр»енәкияүгәчыга
Бәлхия,1795елдашулукокругныңАлдаравылы«башкорт»ынакияүгә
чыга
Гайсарныңхатыны:ХәдибәКаипбердина,БәләбәйокругыҮрмәтавылы
«башкорт»ыкызы
Гайсарныңуллары:
Гыйльман
Рамазан
Гайсарныңкызлары:
Оркыя
Мияссар

43

19
10

16
5

15. ТимерЙортбагышев
Хатыннары:
1.ТузкыяКорбанаева,БәләбәйокругыКаръяудыавылы«башкорт»ыкызы
2.ХәмидәБоскынова,БөгелмәокругыУрманайавылы«типтәр»екызы,
1787елдавафат
3.ХәзинәГалибәкова,Катайавылы«типтәр»екызы

78

71


30

16. ӘминәНурлымбәтова,1790елда73яшьтәвафатбула
Уллары:
Галибәк
Гыйбадулла
ГалибәкнеңхатыныАлтынбикәХансөярова,БәләбәйокругыТыпыйавылы
мишәрекызы
Галибәкнеңуллары:
Зәйсан
Габделгаффар
Габделмоталлап
Галибәкнеңкызлары:
Зимәш(?)
Әсбаббикә
Гөлмөнәвәрә
Гыйбадулланыңхатыннары:
1.ХәбибәСөярмәтова,МинзәләокругыӘмәкәйавылы«башкорт»ыкызы
2.ХәтимәБайбатырова,БәләбәйокругыЫрсайавылы«башкорт»ыкызы
Гыйбадулланыңулы:Каһарман,1790елдаяшьливафатбула



68
36

63

40
24
17

19
14
2

38
25
–
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Таб ли ца 2. (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

Гыйбадулланыңкызлары:
Мәвиха,1789елдашулукокругныңҮрмәтавылы«типтәр»енәкияүгәчыга
Зөлхиҗә
Шәһәрбану
Зәйсанныңхатыннары:
1.ГөлгизәрШәрымова,шулукокругныңКорычавылы«типтәр»екызы
2.ГөлзифаКучадыкова,шулукокругныңТауларавылы«типтәр»екызы
Зәйсанныңкызлары:
Шәрифә
Мөгълифә
Мөхиббә

5
1

30
25

7
5
1

17. АтнаголМонаитмасов
Хатыннары:
1.Йөзифә(?)Балтина,шулукокругныңТыпыйавылы«башкорт»ыкызы,
1790елдааерылышалар
2.ГөлбәһарКилбаева,шулукокругныңТөрешавылымишәрекызы
Уллары:
Үтәгол
Чурагол
Кызлары:
Казбикә
Сафура
ҮтәголныңхатыныХәбибәИсаева,шулукокругныңТыпыйавылы«баш
корт»ыкызы
ҮтәголныңкызыФәризә

42

30

23
10

6
4

20
2

18. АетБиккенин,1790елда64яшьтәвафатбула
Хатыны:ЗәбидәРахманколова,МинзәләокругыУрманайавылы«баш
корт»ыкызы,1790елдаатасыянынакайтыпкитә

–
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Таб ли ца 2. (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

19. РәмәйСәетов
Хатыннары:
1.СәгыйдәИшкилдина,Минзәлә(Бөгелмә.–Т.К.)округыУрсайавылы«баш
корт»ыкызы,1789елда45яшьтәвафатбула
2.МөхиббәАйдашова,БөгелмәокругыУрсайавылы«башкорт»ыкызы
Уллары:
Миңлегол
Вәлиша
Миңлебай
Ямангол
Кызлары:
Гөлзәбига,1790елдаМинзәләокругыӘгъбәзавылы«башкорт»ынакияүгә
чыга
Габидә,1791елдаМинзәләокругыБүләкавылы«башкорт»ынакияүгәчыга
МиңлеголныңхатыныСәхипҗамал,Камайавылы«типтәр»екызы

42


35

18
16
6
3

15

20. УраздәүләтАбзаева,толхатын,1787елда60яшьтәвафатбула
Уллары:
Морадым
Мәхмүт
КызыГөлсем,1790елдаМинзәләокругыМеңләравылы«башкорт»ына
кияүгәчыга
МорадымныңхатыныКанышУразаева,МинзәләокругыСәмәкәйавы
лыннан
Аларныңбалалары:
Монасыйп
Сагындык,1795елда17яшьтәвафатбула
Сөендек
Сайран
Хәбибулла
МәхмүтнеңхатыныВазыйфаӘсфәндиярова,МинзәләокругыМеңләравы
лы«башкорт»ыкызы
Аларныңбалалары:
Гайнулла
Гөлмәдинә
МонасыйпныңхатыныХәлифәМостафина,Әҗмиавылы«башкорт»ыкызы

Буисемлекбуенчабарлыгы36иратһәм47хатынкыз
Чыганак:БҮДТА,И138ф.,2 тасв.,34сакл.бер.,211б.а.,213б.а.,255–
258 б.
Искәрмә:документ2исемлектәнтора,безаларныберләштерепбирдек

–

35
33

26
–
15
10
5

25

3
5

20
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Таб ли ца 3
VI ре ви зия (1811 ел, ав густ) до ку мен ты. Ырын бур гу бер на сы Бәләбәй өя зе 

Катай авы лы ның типтәр сос ло ви е сендә ге ир-ат ла ры
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

1. ЯгъфәрТабышев
Аныңбалалары:
Габделгазиз
Фәтхулла,1801елда9яшьтәвафат
Габделҗаббар
Габделсаттар
Габделкадыйр
Ягъфәрнеңэнеләре:
Мөэмин,1803елда63яшьтәвафат
Баязит
Фәйзулла,1801елда51яшьтәвафат
Габдрахман
Баязитныңбалалары:
Нигъмәтулла
Төхфәтулла
Нигъмәтулланыңулы:Шәйхулла
Фәйзулланыңуллары:
Сираҗетдин
Хисаметдин
Гыймадетдин
Габдрахманныңуллары:
Галиәкбәр
Габделвәли
Габбәс,1801елда26яшьтәвафат
Габдерәфикъ,1798елданказакхезмәтендә
Габделлатыйф
Габделгаффар

68

22
–
13
12
9

–
62
–
40

34
20
5

18
17
11

12
9
–
34
28
22

2. ВәлитГабдессәлимов,1804елда57яшьтәвафат
Аныңбалалары:
Әбүбәкер,1794елда6яшьтәвафат
Мозаффар

–

–
9

3. АкбайБайбулатов,1809елда81яшьтәвафат
АныңэнесеБикташ
Бикташныңбалалары:
Шәмсетдин,1795елда5яшьтәвафат
Ризван
Шәйхетдин
Мөхетдин

–
41

–
9

11
1

4. ЗәйнелгабидинНәдеров,1806елда64яшьтәвафат
Аныңбалалары:
Гобәйдулла
Хәбибулла
ГобәйдулланыңулыГабделханнан

–

31
26
4
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Таб ли ца 3 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

Зәйнелгабидинныңэнеләре:
Сәгъди,1800елда36яшьтәвафат
Габидулла
Сәгъдинеңбалалары:
Фәхретдин(1959елгыисемлектәФәрхетдин.–Т.К.)
Гыймадетдин(1959елгыисемлектәГайнетдин.–Т.К.)

–
43

9
7

5. МостафаАетов
АныңулыМөхәммәтгали

59
10

6. ҮтәмешКөсәкәев,1811елда74яшьтәвафат –
7. СатыйӘпсәламов 74
8. КылчанАрсланов

АныңулыГабделлатыйф
ГабделлатыйфныңулыГабделхәким

68
39
10

9. БаязитСәлимов
АныңулыМонасыйп,1811елда42яшьтәвафат
Монасыйпныңбалалары:
Хисаметдин
Фәхретдин
Сәйфетдин
Мөхәммәтрәхим
БаязитныңэнесеИльяс,1806елда41яшьтәвафат
ИльясныңулыМөхәммәткәрим

62
–

11
8
5
3
–
10

10. СөярголЮлдашев
Аныңбалалары:
Габделвахит
Габделвәли
Габделвахитныңбалалары:
Габделтаһир
Габделкаһир
Габделханнан
Габделмәннан

89

41
18

21
15
10
1

11. ГомәрЗыятов,1805елда63яшьтәвафат
Аныңуллары:
Таҗетдин
ТаҗетдиннеңулыГайнан
Даян(метрикәдәГабделдаян.–Т.К.)
Раян
ГомәрнеңэнесеГайсар
Гайсарныңбалалары:
Гыйльман
Рамазан
ГыйльманныңулыРизван

–

34
8
17
12
62

35
26
8

12. ТимерЙортбагышов,1806елда89яшьтәвафат
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Таб ли ца 3 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

13. ГалибәкЗыямбәтов,1809елда82яшьтәвафат
Аныңбалалары:
Зәйсан,1804елда49яшьтәвафат
Габделгаффар,1800елда29яшьтәвафат
Габделмоталлап
Габделмоталлапныңбалалары:
Габделгалим
Габделгалләм
ГалибәкнеңэнесеГыйбадулла
Гыйбадулланыңбалалары:
Ибнехаҗип
Шаһингәрәй

–

–
–
33

8
6

52

9
2

14. АтнаголМонаитмасов
Атнаголныңбалалары:
Үтәгол,1799елда27яшьтәвафат
Чурагол
Хәнәфия
Үтәгол
Вәлиша
ЧураголныңулыГаделша

58

–
26
12
11
9
3

15. РәмәйСәетов
Аныңбалалары:
Миңлегол
Вәлиша
Миңлебай
Ямангол
Йөзекәй
Йөзәй
Миңлеголныңуллары:
Шәмигол(Шәмгун.–  Т.К.)
Җиһангол

58

34
32
22
19
12
8

9
2

16. МорадымИбраев
Аныңбалалары:
Монасыйп
Сөендек,1800елда20яшьтәвафат
Сайран
Хәбибулла,1804елда14яшьтәвафат
Гайнулла
Миңлекәй
Нигъмәтулла
Һибәтулла
МонасыйпныңулыТөхфәтулла
МорадымныңэнесеМәхмүт

Типтәрләрбарлыгы –86ират
Чыганак:БҮДТА,И138ф.,2 тасв.,97сакл.бер.,191б.–193б.а.

51

42
–
26
–
19
12
8
5

10
49



331

Таб ли ца 4
VII ре ви зия (1816 ел, ав густ) до ку мен ты. Ырын бур гу бер на сы Бәләбәй өя зе 

Катай авы лы ның типтәр сос ло ви е сендә ге ир-ат ла ры

№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше
1. ЯгъфәрТабышев,1814елда71яшьтәвафат

Аныңуллары:
Габделгазиз
Габделҗаббар
Габделсаттар
Габделкадыйр
ГабделгазизнеңулыСәхәбетдин

–

26
17
16
13
3

2. БаязитТабышев
Баязитныңуллары:
Нигъмәтулла
Төхфәтулла
Нигъмәтулланыңуллары:
Шәйхулла
Мохтарулла
ТөхфәтулланыңулыФәтхулла

66

38
24

9
2
3

3. СираҗетдинФәйзуллин
Аныңэнеләре:
Хисаметдин
Гыймадетдин

22

21
15

4. ГабдрахманТабышев
Аныңуллары:
Галиәкбәр
Габделвәли
ГабдрахманныңэнесеГабдерәфикъ,1798елдаказакхезмәтенәалынган

44

16
13
40

5. ГабделлатыйфТабышев
АныңулыШатбәһар
ГабделлатыйпныңэнесеГабделгаффар

32
3

26
6. БикташБайбулатов

Аның1нчехатыныннануллары:
Шәйхетдин
Ризван
Мөхетдин

45

15
13
5

7. ГобәйдуллаЗәйнелгабидинов
АныңулыГабделханнан

35
8

8. ХәбибуллаЗәйнелгабидинов 30
9. ГабидуллаНәдеров

АныңулыГабделгани
Габидулланыңтуганыныңуллары:
ФәрхетдинСәгъдиев
ГыймадетдинСәгъдиев

47
3

13
11
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Таб ли ца 4 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

10. МостафаАетов
Аныңуллары:
Мөхәммәтгали
Мөхәммәтша

63

14
1

11. Сабит(Сатый.–алдагыисемлекләрдә)Әпсәламов
АныңтуганыныңулыМозаффар

78
13

12. КылчанАрсланов
АныңулыГабделлатыйф,1812елда40яшьтәвафат
ГабделлатыйфныңулыГабделхәким

72
–
14

13. БаязитСәлимов
Баязитныңоныклары:
Хисаметдин
Фәхретдин
Сәйфетдин
Мөхәммәтрәхим,1813елдавафат
БаязитныңтуганыныңулыМөхәммәткәрим

66

15
12
9
–
14

14. СөярголЮлдашев,1812елда90яшьтәвафат
АныңулыГабделвахит
Габделвахитның1нчехатыныннануллары:
Габделкаһир
Габделханнан
Габделмәннан

–
45

19
14
5

15. ГабделтаһирГабделвахитов 25
16. ГабделвәлиСөярголов 22
17. ТаҗетдинГомәров

Аныңуллары:
Гайнан
Гыймадетдин
Таҗетдиннеңэнеләре:
Даян
Раян
ДаянныңулыМөхәммәтҗан

38

12
2

21
16
1

18. ГайсарЗыятов,1812елда63яшьтәвафат
ГайсарныңулыГыйльман
Гыйльманныңуллары:
Ризван
Сафуан

–
39

12
1ай

19. РамазанГайсаров 30
20. ГабделмоталлапГалибәков

Аныңуллары:
Габделгалим
Габделгалләм

37

12
10
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Таб ли ца 4 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

21. ГыйбадуллаЗыямбәков
Аныңбалалары:
Ибнехаҗип
Шаһингәрәй

56

13
6

22. АтнаголМонаитмасов
Аныңуллары:
Чурагол
Хәнәфи
Үтәгол
Вәлиша
Чураголныңуллары:
Гаделша
Корбангали

62

30
16
15
13

7
3

23. РәмәйСәетов
Аныңуллары:
Ямангол
Йөзекәй
Йөзәй

62

23
16
12

24. ВәлишаРәмәев 36
25. МиңлебайРәмәев

Аның1нчехатыныннанулыГомәрбай
26
2

26. МиңлеголРәмәев
Аның1нчехатыныннануллары:
Шәмигол(Шәмгун.–  Т.К.)
Зиянгол,1813елда4яшьтәвафат
Сәеткол

38

12
–
2

27. МорадымИбраев
АныңулыСайран
СайранныңулыТаймас

55
30
3

28. МонасыйпМоратов
АныңулыТөхфәтулла

46
14

29. МәхмүтИбраев
Аныңбалалары:
Гайнулла
Миңлекәй
Нигъмәтулла
Һибәтулла

Чыганак:БҮДТА,И138ф.,2 тасв.,154сакл.бер.,425б.а.–430б.а.
Искәрмә:Таблицадахатынкызларисемлегебирелмәде

53

23
16
12
9
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Таб ли ца 5
VII ре ви зия (1816 ел, ав густ) до ку мен ты. Ырын бур гу бер на сы Бәләбәй өя зе нең 

8 нче баш корт кан то ны. Ка тай авы лы ның баш корт сос ло ви е сендә ге ир-ат ла ры

№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше
1. ГобәйдуллаАрсланбәков

Аныңуллары:
Тимербулат
Сәетбаттал
Сәйфелмөлек
Тимергали
Мөхәммәтгали

50

15
11
8
6
2

2. ҺибәтуллаРәхмәтуллин 18
3. НогманНигъмәтуллин

АныңэнесеКорбангали
16
11

4. СолтанбәкАрсланбәков
Аның1нчехатыныннанулыФәтхулла,юртовыйесаул
2нчехатыныннанулыТөхфәтулла
ФәтхулланыңулыГабделвәли

56
30
15
3

5. ХәбибуллаСолтанбәков
Аныңуллары:
Шаһиәхмәт
Шәйхулла
ХәбибуллаСолтанбәковныңтуганыныңулыФазлуллаФәйзуллин

34

7
1

14
6. СатлыганГалиев

Аныңэнеләре:
Мөхәммәткәрим
Мөхәммәтсадыйк

26

14
11

7. ЯугилдеҮрмәтов,указлымулла
Аныңуллары:
Таҗетдин,указлымөәзин
Сираҗетдин
ТаҗетдиннеңулыГыйлаҗетдин

54

23
20
1

8. СәйфетдинКорбанаев
АныңулыШиһабетдин
Сәйфетдиннеңэнеләре:
Шәмсетдин
Фәйзулла

31
4

25
11

9. ГабделмәҗитМиңлеголов
АныңулыГабделнасыйр

47
15

10. СалихЯкупов,1812елда77яшьтәвафат
Аныңуллары:
Сәфәргали
Фәтхетдин



22
19
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Таб ли ца 5 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

– ҮтәкәйСолтанморатов 50
11. АетколДаутов

Аның1нчехатыныннануллары:
Гайнулла
Зәйнулла
Гайнан
2нчехатыныннануллары:
Габделсалих
Габделхаликъ
Рәхмәтулла
АетколныңэнесеКолый

45

17
11
6

6
3
1

31
12. ГабдуллаНөрмәтов,1813елда65яшьтәвафат

АныңэнесеКәрип(дөресеКәрим.–Т.К.)
Кәримнең1нчехатыныннануллары:
Тимергали
Мөхәммәтгали
Мөхәммәдьяр
2нчехатыныннануллары:
Габделбәшәр
Шаһиәхмәт
Шаһимәрдан


64

30
26
25

17
15
10

13. ӘсфәндиярҖәгъфәров
АныңулыМөхәммәдьяр

40
2

14. КорбангалиҖомаев
АныңэнесеМиңлегол

30
26

15. ЗәйнетдинҖомаев 17
16. ГыйсмәтуллаГарәптанов

Аныңуллары:
Габделгалләм
Фәсихелихсан
Габделихсан,1815елда4яшьтәвафат
Шәйхетдин
Гайнетдин

35

16
13

3
1

17. ГабделсаттарӘпсәламов
АныңэнесеГабделфәез

22
17

18. МөхәммәткәримКолмәмәтов
Аныңуллары:
Габдерәхим
Габдерәфикъ
Габделгани

32

9
6
4



336

Таб ли ца 5 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

19. ДинмөхәммәтКолмәмәтов 50
20. КолыйКолмәмәтов,1812елдаармиядәвафатбула

Аныңуллары:
Габделгаффар
Хөсрәүбәшир
Хасфран,1812елда1яшьтәвафат

–

20
11
–

21. КылчымКүчемов,1812елда73яшьтәвафат
АныңулыГабделсалих
ГабделсалихныңулыГабделгалләм

–
43
12

22. ГабделнасыйрКылчымов,указлыазанчы
Аныңуллары:
Әхмәт
Әхтәм
Мөхәммәтша
Мөхәммәтшәриф
Сафуан

34

11
9
7
5
1

23. ГабделмәннанКүчемов,указлымөхтәсипһәммөдәррис
Аныңуллары:
Мифтахетдин
Нәҗметдин(чыганактаНазиметдин.–Т.К.)
Шәйхетдин
ГабделмәннанныңэнесеМөхәммәткәрим

35

6
5
1
27

24. ГабделҗәлилКылчымов,походныйстаршинаһәмстаршинаярдәмчесе
Аның1нчехатыныннануллары:
Мөхәммәтсәлим
Мөхәммәтсадыйк
Мөхәммәди
Мөхәммәтҗан
2нчехатыныннануллары:
Әхмәтҗан
Әхтәмҗан

45

21
18
7
5

2
0,5

– МөхәммәтәминКүчемов,1813елда23яшьтәармиядәвафат
АныңулыМөхәммәтша 4

25. АлишКүчемов,1812елда60яшьтәвафат
Аныңуллары:
Мөхәммәтрәхим
Мөхәммәтвәли
Мөхәммәтгалим

–

24
19
16

26. ГаббәсГалиев(Азаматныңнәселдәше.–Т.К.)
Аныңуллары:
Габдел,1812елда1яшьтәвафат
Мөхәммәтшәриф,1813елда2яшьтәвафат

37

–
–
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Таб ли ца 5 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

27. ХәсәнГалиев
АныңэнесеХөсәен

28
23

28. АетМортазин
АныңулыХәбибулла
АетныңэнесеГайнулла
ГайнулланыңулыГалиулла

45
20
26
1

29. ӘүдиярАзаматов,указлымулла
Аныңуллары:
Шәрәфетдин
Фәтхетдин

42

14
6

30. КариАзаматов
Аныңуллары:
Габделфәез
Габделкадыйр
Габделгалим
Габделлатыйф

39

18
16
13
1

31. БәхтиярАзаматов
АныңулыГабделхаликъ

55
10

32. ИшкуәтСолтанморатов
Аныңуллары:
Ибнеямин
Миңлеяр
Миңлегол
Ибнехаҗип

37

18
16
5
1

33. МиңлебайСолтанморатов
АныңулыӘхмәди

31
5

34. ИшморатСолтанморатов
Аныңуллары:
Әмин
Кәлимулла

50

24
19

35. ГабделҗәлилМәдияров
АныңулыГабделмәннаф,1813елда4яшьтәвафат

36
–

36. ГабделмәҗитМәдияров
АныңулыГабделгани,1813елда5яшьтәвафат

30
–

37. ЗөбәерАзаматов
Аның1нчехатыныннануллары:
Гозәер
Гобәйдулла

60

33
20
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Таб ли ца 5 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

Гозәернеңуллары:
Габидулла
Рәхмәтулла

7
1

38. ГабдрахманДәүләтов
Аның1нчехатыныннанулыГабделмәннаф
2нчехатыныннануллары:
Габделхәбир
Габделвахит

32
11

2
1

39. ГаптериДәүләтов
АныңулыГабделвафи

60
18

40. ХәкимГаптериев
АныңулыГабделнәфикъ

30
3

41. ВәлишаДәүләтов
АныңулыГаликәй

45
18

42. ИманголЯхшыев
Аның1нчехатыныннануллары:
Бирдегол
Йөзәй
Мөхәммәтҗан
Мөхәммәтәмин

45

20
18
14
9

43. ЭтҗыймасИшбулдин
Аныңуллары:
Гомәрбай
Тимергали
ЭтҗыймасныңэнесеТимергалиИшбулдин

37

8
5

25
44. ТимербайИсламголов

АныңэнесеГомәрбай
ГомәрбайныңулыГыймадетдин

32
30
6

45. ХатымтайЮмәтәев
Аныңуллары:
Тимергали
Тимергази

35

9
6

46. ИсәнгилдеМингалиев,кыргыз 64
– АкмирзаДаутов,төрек

Барлыгы151иратһәм137хатынкыз
Чыганак:БҮДТА,И138ф.,2 тасв.,151сакл.бер.,261б.а.–267б.а.
Искәрмә:хатынкызларисемлегетөшерелепкалдырылды

39



339

Таб ли ца 6
VIII ре ви зия (1834 ел, 14 фев раль) до ку мен ты. Ырын бур гу бер на сы Бәләбәй өя зе 

Ка тай авы лы ның типтәр сос ло ви е сендә ге ир-ат ла ры

№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше
1. ГабделгазизЯгъфәров

Аныңуллары:Сәхәбетдин
Низаметдин
Габделгазизнеңэнеләре:
Габделҗаббар,1820елдахәбәрсезюгала
Габделсаттар,1830елда30яшьтәвафат
Габделкадыйр,1833елда29яшьтәвафат

41
20
12

–
–
–

2. БаязитТабышев,1830елда80яшьтәвафат
Аныңуллары:Нигъмәтулла
Төхфәтулла
Нигъмәтулланыңуллары:Шәйхулла
Мохтарулла
Сәйфулла(Сафиулла.–Т.К.)
Галиулла
Мөхәммәтнәби
Төхфәтулланыңуллары:Фәтхулла
Хәйрулла
Мөхәммәтшакир
Мөхәммәтша
Әхмәдиша

–
51
41
26
19
16
14
12
20
14
5
3
1

3. СираҗетдинФәйзуллин
Аныңуллары:
Гыйлаҗетдин
Минһаҗетдин
З[…]
Сираҗетдиннеңэнеләре:
Хисаметдин
Гыймадетдин
Хисаметдиннеңуллары:
Шәйхетдин
Шәрәфетдин
Гыймадетдиннеңуллары:
Камалетдин
Баһаутдин

39

9
7
2

38
32

6
2

7
3

4. ГабдрахманТабышев
Аныңуллары:
Галиәкбәр,1821елда21яшьтәвафат
Габделвәли,1832елда29яшьтәвафат
Әхмәди
ГабдрахманныңэнесеГабдерәфикъ,1820елда42яшьтәвафат

61

–
–
1
–
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Таб ли ца 6 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

5. ГабделлатыйфТабышев
Аныңуллары:
Татубәһар(Шатбәһар.–  Т.К.)
Шаһиәхмәт(Шәяхмәт.–  Т.К.)
ГабделлатыйфныңэнесеГабделгаффарТабышев

49

20
14
45

6. БикташБикбулатов
Аның1нчехатыныннанулыШәйхетдин
2нчехатыныннануллары:
Ризван,1820елда17яшьтәвафат
Мөхетдин
Мөхәммәтгалим
ШәйхетдиннеңулыМөхәммәтлатыйф

62
32

–
22
2
1

7. ГобәйдуллаЗәйнелгабидинов
Аныңуллары:
Габделханнан
Хәлилулла

42

25
16

8. ХәбибуллаЗәйнелгабидинов
Аныңуллары:
Рәхмәтулла
Кәлимулла

42

13
4

9. ГабидуллаНәзеров,1827елда38яшьтәвафат
АныңулыГабделгани
Габидулланыңтуганыныңуллары:
ФәхретдинСәгъдиев
ГайнетдинСәгъдиев
ФәхретдиннеңулыКалкаман

–
20

30
28
1

10. МостафаАетов,1820елда67яшьтәвафат
Аныңуллары:
Мөхәммәтгали
Мөхәммәтша,1818елда3яшьтәвафат
Корбангали

–

31
–
13

11. СабитӘпсәламов,1821елда83яшьтәвафат
АныңтуганыМозаффарВәлитов
МозаффарныңулыМөхәммәтшәриф

–
30
1

12. КылчанАрсланов,1820елда80яшьтәвафат
АныңоныгыГабделхәким
Габделлатыйпов
Габделхәкимнеңуллары:
Габделгалим
Габделгалләм
Габделнәфикъ

–

31

9
5
3



341

Таб ли ца 6 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

13. БаязитСәлимов,1820елда70яшьтәвафат
Аныңоныклары:
ХисаметдинМонасыйпов
ФәхретдинМонасыйпов
ХисаметдиннеңулыГыйлаҗетдин
Фәхретдиннеңуллары:
Шәмсетдин
Фәхретдин
ФәхретдинМонасыйповныңэнесеСәйфетдин
СәйфетдиннеңулыГабдулла
МөхәммәткәримИльясов
Аныңуллары:
Мөхәммәдьяр
Мөхәммәтгәрәй

–

32
29
4

13
2

26
1

31

7
1

14. ГабделтаһирГабделвахитов
Аныңуллары:
Габделхаликъ
Габдерәфикъ

42

12
10

15. ГабделвахитСөярголов
Аныңуллары:
Габделкаһир
Габделханнан
Габделмәннан
Шәйхетдин
Могтәметдин
ГабделханнанныңулыГабделнасих

62

36
31
22
16
7
7

16. ГабделвәлиСөярголов
Аныңуллары:
Габделвафи
Габделнәфикъ
Габделлатыйф

39

12
5
2

17. ТаҗетдинГомәров,1830елда52яшьтәвафат
Аныңуллары:
Гайнан,1823елда19яшьтәвафат
Гыймадетдин,1827елда13яшьтәвафат
Сираҗетдин
Таҗетдиннеңэнеләре:
ДаянГомәров
РаянГомәров
ДаянныңулыМөхәммәтҗан
Раянныңуллары:
Мөхәммәтсафа
Мөхәммәтсадыйк

–

–
–
11

38
33
18

9
1
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Таб ли ца 6 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

18. ГыйльманГайсаров
Аныңуллары:
Ризван
Сафуан
Вилдан

55

29
18
12

19. РамазанГайсаров,1830елда44яшьтәвафат
Аныңуллары:
Миңлегали
Җомагол

–

14
6

20. ГабделмоталлапГалибәков
Аныңуллары:
Габделгали
Габделгалләм
Баһаутдин
Шәммас
Габделгалинеңуллары:
Габделихсан
Исхак(1859елгычыганактаГабделисхак.–  Т.К.)

54

29
27
16
14

11
9

21. ГыйбадуллаҖанибәков
Аныңуллары:
Ибнехаҗип
Шәнгәрәй
ИбнехаҗипныңулыСәхипбаян

73

30
23
2

22. АтнаголМонаитмасов,1818елда64яшьтәвафат
Аныңуллары:
Чурагол
Кәнәфия
Үтәгол
Вәлиша
Чураголныңуллары:
Гаделша
Корбангали
ВәлишаныңулыӘхмәтша

–

47
33
32
30

24
20
7

23. ВәлишаҖомаев(Рәмәев?),1830елда50яшьтәвафат
Аныңуллары:
Дәүләтша
Мөхәммәтҗан

–

14
7

24. РәмәйСәетов,1827елда73яшьтәвафат
Аныңуллары:
Ямангол
Йөзекәй
Йөзәй
ЙөзәйнеңулыТәхаутдин

–

40
33
29
7
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Таб ли ца 6 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

25. МиңлебайРәмәев
Аныңуллары:
Гомәрбай
Конгырбай

43

19
16

26. МиңлеголРәмәев
Аныңуллары:
Шәмигол
Сәмигол(Сәеткол.–Т.К.)
Яхшыгол
Муллагол

55

29
19
16
8

27. МорадымИбраев
АныңулыСайран
Сайранныңуллары:
Таймас
Таҗетдин
Фәхретдин
Сираҗетдин
Шәрәфетдин
Җамалетдин

72
47

20
16
13
7
5
1

28. МонасыйпМоратов
АныңулыТөхфәтулла,1830елда28яшьтәвафат
ТөхфәтулланыңулыШәрифулла

63
–
7

29. МәхмүтИбраев,1820елда56яшьтәвафат
Аныңуллары:
Гайнулла,1834елда41яшьтәвафат
Миңлекәй
Нигъмәтулла
Һибәтулла
Миңлекәйнеңуллары:
Әбүбәкер
Зәйнулла
Сәйфулла
НигъмәтулланыңулыГайнулла




23
29
26

8
4
1
7

30. ГабделнасыйрГабдерәхимов,указлыимам(БөгелмәөязеУрыссуавылын
нанкилепутырган)
АныңулыГабделгали

Барлыгы141иратһәм130хатынкыз
Чыганак:БҮДТА,И138ф.,2 тасв.,510сакл.бер.,527–537б.

50
12
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Таб ли ца 7
VIII ре ви зия (1834 ел, 10 март) до ку мен ты. Ырын бур гу бер на сы Бәләбәй өя зе 

Ка тай авы лы ның баш корт сос ло ви е сендә ге ир-ат ла ры

№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше
1. ГобәйдуллаАрсланбәков

Аныңуллары:
Тимербулат
Сәетбаттал
Сәйфелмөлек,1828елда20яшьтәвафат
Тимергали
Мөхәммәтгали
Мөхәммәтша
Тимербулатныңуллары:
Дәүләтша
Җиһанша
Фәйруша
Гайнанша
СәетбатталныңулыСәйфетдияр

68

33
29
–
24
20
15

13
10
8
6
1

2. ҺибәтуллаРәхмәтуллин 36
3. НогманНигъмәтуллин

НогманныңэнесеКорбангали1826елда21яшьтәвафат
34
–

4. СолтанбәкАрсланбәков
Аның1нчехатыныннанулыФәтхулла,юртовойесаул
2нчехатыныннануллары:
Төхфәтулла
Сафиулла
ФәтхулланыңулыГабделвәли

74
48

33
12
21

5. ХәбибуллаСолтанбәков
Аның1нчехатыныннануллары:
Шаһиәхмәт
Шәйхулла
2нчехатыныннанулыШәйхелислам
ХәбибуллаСолтанбәковныңтуганыныңулыФазуллаФәйзуллин
ФазулланыңулыСаяфетдин

52

25
19
3

32
1

6. СатлыганГалиев
Аныңуллары:
Әхмәди
Мөхәммәди
Сатлыганныңэнеләре:
МөхәммәткәримГалиев
МөхәммәтсадыйкъГалиев
МөхәммәткәримГалиевнеңуллары:
Мөхәммәтсадыйкъ
Хөснетдин
МөхәммәтсадыйкъГалиевнеңулыИсмәгыйль

44

13
10

32
29

10
3
1
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Таб ли ца 7 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

7. ЯугилдеҮрмәтов
Аның1нчехатыныннанулы:Таҗетдин
2нчехатыныннанулы:
Сираҗетдин
Таҗетдиннең1нчехатыныннануллары:
Гыйлаҗетдин,1817елда2яшьтәвафат
Камалетдин
2нчехатыныннануллары:
Ногман
Бәдретдин
Сираҗетдиннеңуллары:
Гыймадетдин
Шәрәфетдин

72
43

38

–
16

8
3

13
1

8. СәйфетдинКорбанаев,1822елда37яшьтәвафат
Аныңуллары:
Шиһабетдин
Хисаметдин
Нәҗметдин
Сәйфетдиннеңэнеләре:
ШәмсетдинКорбанаев
ФәйзуллаКорбанаев
ШәмсетдиннеңулыСәхаутдин

–

22
16
4

43
29
5

9. ГабделмәҗитМиңлеголов,1829елда60яшьтәвафат
Аныңуллары:
Габделнасыйр
Габделхәбир

–

33
14

10. СәфәргалиСалихов
Аныңуллары:
Юныс
Йосыф
Муса
СәфәргалинеңэнесеФәтхетдинСалихов
Фәтхетдиннеңуллары:
Фәхретдин
Фәрхетдин

40

7
5
2
37

14
10

11. ҮтәкәйСолтанморатов,1823елда57яшьтәвафат –
12. Ает[кол]Даутов,1823елда52яшьтәвафат

Аның1нчехатыныннануллары:
Гайнулла
Зәйнулла,1830елда25яшьтәвафат
Гайнан
2нчехатыныннануллары:
Габделсалих
Габделхаликъ

–

35
–
24

24
21
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Таб ли ца 7 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

Рәхмәтулла
Габделгаис(?)
ГайнулланыңулыШаһидулла
АетДаутовныңэнесеКолыйДаутов,1822елда37яшьтәвафат

19
14
7
–

13. КарыйНөрмәтов,1826елда74яшьтәвафат
Аның1нчехатыныннануллары:
Мөхәммәтгали
Мөхәммәдьяр,1830елда39яшьтәвафат
2нчехатыныннануллары:
Габделбәшәр
Шаһиәхмәт,1829елда28яшьтәвафат
Шаһимәрдан
Мөхәммәтгалинеңуллары:
Гыймадетдин
Җәләлетдин
Мөхәммәдьярныңуллары:
Мөхәммәтгәрәй
Шәнгәрәй
Әделгәрәй
Арслангәрәй
Мөхәммәтвәли
Габделбәшәрнең1нчехатыныннануллары:
Миңлехан
Шаһиман
ШаһиәхмәтнеңулыНурмөхәммәт
Шаһимәрданның1нчехатыныннанулыШаһиморат
2нчехатыныннанулыШаһимәрван

–

44
–

35
–
28

16
10

18
15
12
10
7

10
2
5

1ай
1ай

14. ӘсфәндиярЯгъфәров,1831елда55яшьтәвафат
Аныңуллары:
Мөхәммәдьяр
Мөхәммәтдин(1859елгыдокументтаМөхәммәтҗан)
Әхмәтҗан
Мөхәммәди
Мөхәммәтша

–

20
13
13
5
2

15. КорбангалиҖомаев
Аныңэнеләре:
Миңлегол
Зәйнетдин,1831елда31яшьтәвафат
МиңлеголныңулыГабделсалих
Зәйнетдиннеңуллары:
Гайнетдин
Насретдин

48

44
–
5

12
2
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Таб ли ца 7 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

16. ГыйсмәтуллаГарәптанов
Аныңуллары:
Габделгалләм
Фәсихелихсан,1829елда26яшьтәвафат
Шәйхетдин
Гайнетдин,1818елда3яшьтәвафат

53

34
–
21
–

17. ГабделсаттарӘпсәламов
Аныңуллары:
Габделмәннан
Габделнасыйр
ГабделсаттарныңэнесеГабделфәезӘпсәламов
ГабделфәезнеңэнесеМиңлегол

40

3
½
35
6

18. МөхәммәткәримКолмәмәтов
Аныңуллары:
Габдерәхим
Габдерәфикъ
Габделгани
Габделлатыйф

50

27
24
22
8

19. ДинмөхәммәтКолмөхәммәтов,1827елда61яшьтәвафат
АныңулыНогманвәли

–
16

20. ГабделгаффарКолыев
Аның1нчехатыныннануллары:
Габделнәфикъ
Габделбәшир
Габделҗаббар
ГабделгаффарныңэнесеХөсрәүбәширКолыев
ХөсрәүбәширнеңулыХөснетдин

38

8
5

3атна
29
1

21. ГабделсалихКылчымов,1826елда53яшьтәвафат
АныңулыГабделгалләм,1825елда21яшьтәвафат

–
–

22. ГабделнасыйрКылчымов,1833елда51яшьтәвафат
Аныңуллары:
Әхмәт
Әхтәм
Мөхәммәтша,1829елда20яшьтәвафат
Мөхәммәтшәриф
Сафуан
Гарифулла
Әхмәтнеңуллары:
Мөхәммәтшәриф
Мөхәммәтлатыйф
ӘхтәмнеңулыЗәйнәгытдин(1959елгыдокументтаҖамалетдин.–  Т.К.)

–

29
27
–
23
19
7

7
7
2
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Таб ли ца 7 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

23. ГабделмәннанКылчымов
Аныңуллары:
Мифтахетдин
Низаметдин(1859елгыисемлектә –Нәҗметдин.–Т.К.)
Шәмсетдин
Бәдретдин
Саяфетдин

53

24
23
19
15
2

24. ГабделҗәлилКылчымов
Аның1нчехатыныннануллары:
Мөхәммәтсәлим
Мөхәммәтсадыйк
Мөхәммәди
Мөхәммәтҗан
Әхмәтҗан
Әхтәмҗан
Мөхәммәтсәлимнеңуллары:
Мөхәммәтвәли
Мөхәммәтсадыйк
Мөхәммәтнәби
Әфләтун
МөхәммәтсадыйкныңулыМөхәммәтзариф

63

39
36
25
23
20
18

8
3
2

2ай
12

25. МөхәммәтшаМөхәммәтәминев
АныңулыФәрукша

22
1

26. МөхәммәтрәхимӘминев(Алишевбулыргатиеш.–Т.К.)
Аныңэнеләре:
Мөхәммәтвәли
Мөхәммәтгалим
Мөхәммәтвәлинеңуллары:
Мөхәммәтгәрәй
Шәйхелислам
МөхәммәтгалимнеңулыГабделбасыйр

42

37
34

13
10
½

27. ГаббәсГалиев 55
28. ХәсәнГалиев,1830елда44яшьтәвафат

Аныңуллары:
Хисмәтулла(метрикәдәГыйсмәтулла)
Гафиятулла
Шәнгәрәй
ХәсәнГалиевнеңэнесеХөсәен
ХөсәеннеңулыХөснетдин

–

14
11
5

41
3

29. АетМортазин
АныңулыХәбибулла
Хәбибулланыңулы:
Хәлилулла

63
38

13
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Таб ли ца 7 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

29. Хәмидулла
АетМортазинныңэнесеГайнулла
Гайнулланыңуллары:
Галиулла
Фәхрулла

5
44

19
13

30. ӘүдиярАзаматов,1831елда57яшьтәвафат
Аның1нчехатыныннануллары:
Шәрәфетдин,1823елда21яшьтәвафат
Фәтхетдин
Хөснетдин
Шәрәфетдин
Гыйлаҗетдин

–

–
24
8
5
4

31. Кари(1859елгыисемлектәГабделкәрим.–  Т.К.)Азаматов
Аныңуллары:
Габделфәез
Габделкадыйр
Габделгалим
Габделлатыйф
Мөхәммәтша
Габделфәезнеңулы:
Дәүләтша
Габделкадыйрныңуллары:
Миндияр
Галләметдин

57

36
34
31
19
12

13

10
3

32. БәхтиярАзаматов
АныңулыГабделхаликъ,1823елда17яшьтәвафат

73
–

33. ИшкуәтСолтанморатов
Аныңуллары:
Ибнеямин,1830елда32яшьтәвафат
Миңлеяр
Миңлегол
Ибнехаҗип

55

–
34
23
19

34. МиңлебайСолтанморатов
Аныңуллары:
Әхмәди
Шаһимәрдан

49

23
3атна

35. ИшморатСолтанморатов,1833елда67яшьтәвафат
Аныңуллары:
Мөхәммәтәмин,1818елда26яшьтәвафат
Кәлимулла
МөхәммәтәминнеңулыМөхәммәткәрим
КәлимулланыңулыШәрәфетдин

–

–
37
14
10
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Таб ли ца 7 (дә ва мы)

№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше
36. ГабделҗәлилМәдияров

Аныңуллары:
Җамалетдин(исеме7нчеревизиявакытындатөшепкалган.–  Т.К.)
Гыймадетдин
Таҗетдин(1859елгыисемлектәТәхаутдин.–  Т.К.)

54

22
13
9

37. ГабделмәҗитМәдияров 48
38. ЗөбәерАзаматов,1831елда75яшьтәвафат

Аныңуллары:
Гозәер,1830елда47яшьтәвафат
Гобәйдулла
Гозәернеңуллары:
Габидулла
Рәхмәтулла
Шаһидулла
ГабидулланыңулыШәйхулла
Гобәйдулланыңуллары:
Нигъмәтулла
Равил

–

–
38

25
19
7
1

12
5

39. ГабдрахманДәүләтов
Аның1нчехатыныннанулы:
Габделмәннан,1828елда23яшьтәвафат
2нчехатыныннануллары:
Габделхәбир,1818елда4яшьтәвафат
Габделвахит,1818елда3яшьтәвафат
Габделмәннаф
Габделвәли(1859елгыисемлектәГабделгани.–  Т.К.)
Яугәрәй

50

–

–
–
11
10
7

40. ГаптериДәүләтов,1831елда75яшьтәвафат
АныңулыГабделвафи,1831елда33яшьтәвафат
Габделвафиныңуллары:
Габделвахит
Габделлатыйф

–
–

12
5

41. ХәкимГаптериев
АныңулыГабделнәфикъ,1818елда5яшьтәвафат

48
–

42. ВәлишаДәүләтов
АныңулыГаликәй
Галикәйнеңуллары:
Хәлилулла
Гайнулла
Мөхәммәтшәриф

63
36

15
12
4
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Таб ли ца 7 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

43. ИманголЯхшыев
Аның1нчехатыныннануллары:
Бирдегол,1820елда24яшьтәвафат
Йөзәй
Мөхәммәтҗан
Мөхәммәтәмин(1828елдаСебергәсөрелгән)
ЙөзәйнеңулыШаһислам(Шәйхелислам.–  Т.К.)

63

–
36
32
–
5

44. ЭтҗыймасИшбулдин,1830елда51яшьтәвафат
Аныңуллары:
Үмербай
Тимергали,1817елда6яшьтәвафат
Корбангали
Мөхәммәтгали
ЭтҗыймасИшбулдинныңэнесеТимергали

–

26
–
17
10
43

45. ТимербайИсламголов,1833елда49яшьтәвафат
АныңэнесеГомербай,1824елда46яшьтәвафат
Гомәрбайныңуллары:
Шиһабетдин
Баһаутдин
Галләметдин

–
–

21
16
10

46. ХатымтайЮмәтев
Аныңуллары:
Тимергали
Тимергази
ТимергазинеңулыӘхмәтҗан

53

27
24
6

47. ИсәнгилдеМигашеров,1821елда69яшьтәвафат –
48. АкмирзаДаутов,төрекмилләтеннән(рөхсәталыпЦарьградшәһәренә

күчепкитә)
57

50. МөхәммәтәминКотышов(1859елгыисемлектәМөхәммәткәримКылчы
мов,7нчеревизиядә(1816)төшепкалган.–  Т.К.)
Аныңуллары:
Хөснетдин
Гыйлаҗетдин

48

3
½

1.
Аерымисемлектә:
ТимергалиГабделкәримов,старшинаярдәмчесе,заурядесаул
Аныңуллары:
Габделгазиз
Габделмалик

Барлыгы226иратһәм233хатынкыз
Чыганак:БҮДТА,И138ф.,2 тасв.,512сакл.бер.,484–506б.
Искәрмә:хатынкызлартөшерепкалдырылды

55

22
15
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Таб ли ца 8
Х ре ви зия (1859 ел, 19 июнь) до ку мен ты. Ырын бур гу бер на сы Бәләбәй өя зе 20 нче 
баш корт кан то ны. Ис ке Ка тай авы лы ның типтәр сос ло ви е сендә ге ир-ат ла ры

№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше
1. СәхаутдинГабделгазизов,1850елда36яшьтәвафат

АныңулыҖәләлетдин
СәхаутдиннеңэнесеНизаметдинГабделгазизов
Низаметдиннең1нчехатыныннанулыГазетдин

–
8
37
4

2. ГалиуллаНигъмәтуллин
Аныңуллары:Нуриәхмәт
Галиәхмәт
ГалиуллаНигъмәтуллинныңэнесеМөхәммәтнәби,указлымулла
Мөхәммәтнәбинеңуллары:
Мөхәммәтгариф
Мөхәммәтлатыйф

39
15
1,5
37

7
5

3. ШәйхуллаНигъмәтуллин,1835елданрекрутта,шуннанкайтмый
АныңэнесеМохтаруллаНигъмәтуллин
Мохтарулланыңуллары:Фазлыәхмәт
Вәлиәхмәт
Фәйзрахман
Хәлилрахман
ШәйхулланыңикенчеэнесеСафиуллаНигъмәтуллин
Сафиулланыңуллары:
Мөхәммәтнасыйп
Мөхәммәтсадыйк

–
44
19
10
5
3

41

7
5

4. МөхәммәтшакирТөхфәтуллин
Аныңуллары:
Мөхәммәтзакир
Мөхәммәтзаһир
МөхәммәтшакирныңэнесеМөхәммәдиша(Мөхәммәтшатүгел.–  Т.К.)
МөхәммәдишаныңулыӘхмәдиша

30

6
3

28
6

5. ФәтхуллаТөхфәтуллин
Аныңуллары:Әхмәтсадыйк,1850елда5яшьтәвафат
Гыйззәтулла
ФәтхулланыңэнесеХәйруллаТөхфәтуллин
Хәйрулланың1нчехатыныннануллары:
Гатиятулла
Мифтахулла
Гафиятулла
Вәлиулла

45
–
10
39

11
6
4

2ай
6. ХисаметдинФәйзуллин,1852елда56яшьтәвафат

Аныңуллары:
Шәйхетдин
Шәрәфетдин
ШәйхетдиннеңулыФәррахетдин

–

31
27
1
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Таб ли ца 8 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

7. ГыймадетдинФәйзуллин,1855елда53яшьтәвафат
Аның1нчехатыныннануллары:
Камалетдин
Баһаутдин
КамалетдиннеңулыҖәләлетдин

–

32
28
2

8. ГабделлатыйфФәйзуллин,1851елда66яшьтәвафат
Аныңуллары:
Шатбәһар
Шаһиәхмәт(Шәяхмәт.–Т. К.)
Шатбәһарныңуллары:
Шәрәфетдин
Галләметдин
Шаһиәхмәтнең(Шәяхмәтнең)уллары:
Әһлиулла
Шәйхулла

–

45
39

15
2

10
5

9. МөхетдинБикташев
Аның1нчехатыныннануллары:
Ибраһим
Бикмөхәммәт,1852елда9яшьтәвафат
Әдһәм
Мөхәммәди
МөхетдиннеңэнесеМөхәммәтгатауллаБикташев,указлымулла
МөхетдиннеңикенчеэнесеМөхәммәтшәйхулла,1851елда16яшьтәвафат

47

24
–
14
3,5
27
–

10. ГобәйдуллаЗәйнелгабидинов
Аның1нчехатыныннануллары:
Габделханнан
Хәлилулла
Габделханнанның1нчехатыныннануллары:
Миңлесафа
Әхмәтсадыйк(метрикәдәМөхәммәтситдыйкъ.–Т.К.)
Мөхәммәтнәби
Габделханнанның2нчехатыныннанулыГабделмәннан
Хәлилулланың1нчехатыныннануллары:
Габделхәлим
Габидулла
2нчехатыныннанулыШаһидулла

67

50
35

25
19
11
11

12
1
1

11. РәхмәтуллаХәбибуллин
Аныңуллары:
Мохтарулла
Сафиулла
Галиулла
РәхмәтулланыңэнесеКәлимулла

38

11
5

1ай
29
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Таб ли ца 8 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

12. ФәрхетдинСәгъдетдинов,1854елда50яшьтәвафат
Аныңуллары:
Гыймадетдин
Камалетдин
ФәрхетдиннеңэнесеГайнетдин,1852елда46яшьтәвафат
ФәрхетдиннеңикетуганэнесеГабделганиГабидуллин

–

23
15
–
45

13. МөхәммәтгалиМостафин
Аныңуллары:
Мөхәммәди
Арслангали
МөхәммәтгалинеңулыКорбангали,1855елда34яшьтәвафат

56

18
6
–

14. МозаффарВәлитов
Аныңуллары:
Мөхәммәтшәриф
Мөхәммәтхаҗип
Мөхәммәтхафиз,1850елдаяшедәтулмыйвафат
МөхәммәтшәрифнеңулыМөхәммәтзариф

55

26
17
–
1

15. ГабделхәкимГабделлатыйпов
Аныңуллары:
Габделгалим
Габделгалләм
Габделшәфикъ,урядник
Габделкәрим
Габделмалик
ГабделгалимнеңулыГабделхәбир
Габделгалләмнеңуллары:
Габдерәшит
Габделлатыйф
Габделбаян

56

34
30
28
21
18
8

8
5
2

16. ХисаметдинМонасыйпов
Аның1нчехатыныннануллары:
Гыйлаҗетдин
Шәрәфетдин
ГыйлаҗетдиннеңулыСираҗетдин

57

29
20
4

17. МөхәммәткәримИльясов
Аның1нчехатыныннануллары:
Мөхәммәдьяр
Мөхәммәтгәрәй
Мөхәммәтшәриф
Шаһимөхәммәт
Шаһиәхмәт(Шәяхмәт.–Т.К.)
МөхәммәдьярныңулыӘүдияр(русча –Авдияр)

56

32
26
25
15
6
4
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Таб ли ца 8 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Яшь

18. ФәхретдинМонасыйпов
Аның1нчехатыныннануллары:
Шәмсетдин
Фәрхетдин(Фәхретдинтүгел.–  Т.К.)
Шәйхетдин
ШәмсетдиннеңулыХөснетдин
ФәрхетдиннеңулыГабдулла

54

38
27
12
7
3

19. ГабделтаһирГабделвахитов
Аның1нчехатыныннануллары:
Габделхаликъ
Габдерәфикъ
Габделзаһир
Габделхаликъның2нчехатыныннануллары:
Габделкадыйр
Габделбасыйр
Мөхәммәтвәли
Габдерәфикъныңуллары:
Әхмәтгали
Мөхәммәтгалим

67

37
35
17

8
6
3

5
1

20. ГабделвахитСөярголов,1856елда84яшьтәвафат
Аның1нчехатыныннанулыГабделкаһир
Габделкаһирның1нчехатыныннануллары:
Габделнасыйр
Гарифулла
Хәбибулла
Габделнасыйрныңуллары:
Хәмидулла
Галиулла
ГабделвахитСөярголовның2нчехатыныннануллары:
Шәйхетдин
Могтәметдин
Шәйхетдиннеңуллары:
А[…]ян,1850елда7яшьтәвафат
Камалетдин
Кашшафетдин
Могтәметдиннеңуллары:
Мөхәммәтхафиз
Мөхәммәтка[…]
ГабделвахитСөярголовныңоныгыЙосыфГабделханнанов

–
61

32
22
15

4
1

41
32

–
13
5ай

5
3

21
21. ГабделвафиГабделвәлиев

Аның2нчехатыныннанулыГабделлатыйф
ГабделвафиныңэнесеГабделнәфикъ
ГабделнәфикъныңулыМөхәммәтзариф
ГабделвафиныңикенчеэнесеМөхәммәтвәлиГабделвәлиев

37
8

30
5

23
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Таб ли ца 8 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

22. СираҗетдинТаҗетдинов,1852елда34яшьтәвафат
АныңулыБаһаутдин

–
21

23. ДаянГомәров
Аныңуллары:
Мөхәммәтҗан
Мөхәммәтлатыйф
Мөхәммәтҗанныңуллары:
Мөхәммәтшәфикъ
Мөхәммәтсадыйк
Муллаян
Мөхәммәтзариф

63

43
24

20
15
10
8

24. МөхәммәтсафаРаянов
Аныңуллары:
Мөхәммәтбәдигъ
Мөхәммәтсадыйк
Мөхәммәтхафиз
Әхмәтвәли

34

11
8
6
1

25. РизванГыйльманов
Аныңуллары:
Исрафил
Гыйрфан
Ризванныңэнеләре:
Сафуан,1851елда35яшьтәвафат
Вилдан
Вилданныңуллары:
Хасбиран
Гыйльфан

54

7
1ай

–
37

8
4

26. МиңлегалиРамазанов
Аныңуллары:
Ибраһим
Исмәгыйль
МиңлегалинеңэнесеҖомагол
Җомаголныңуллары:
Габдулла
Сәйфулла
Нигъмәтулла

39

3,5
2ай
31

5
3

3көн
27. ГабделгалиГабделмоталлапов

Аныңуллары:
Габделихсан,урядник
Габделисхак,1846елданрекрутта
Әюп
Ибраһим
Габделихсанныңуллары:
Шәйхеразый
Шәйхелислам

54

36
–
20
17

10
8
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Таб ли ца 8 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

ГабделгалинеңэнесеБаһаутдинГабделмоталлапов
Баһаутдиннеңуллары:
Миңлегәрәй
Баһманша
ГабделгалинеңикенчеэнесеШаммасГабделмоталлапов
ШаммасныңулыШаһимөхәммәтгали(Шәймөхәммәт. –Т.К.)
ГабделгалинеңтуганыныңулыЙосыфГабделгалләмов

41

18
16
39
4

24
28. ИбнехаҗипГыйбадуллин(чыганакта –Габейдуллин.–  Т.К.)

Аныңуллары:
Сәхипбаян
Сәхратулла
Равил
СәхипбаянныңулыГабделбаян
Ибнехаҗипныңтуганыныңуллары:
Ибниямин(метрикәдәИбнҗәмил.–Т.К.)Шаһингәрәев
ГабделҗәмилШаһингәрәев

55

27
22
18
5,5

18
15

29. ГаделшаЧураголов
Аныңуллары:
Дәүләтша
Фәйруша
Гайнанша
ДәүләтшаныңулыМөхәммәтша
ГаделшаЧураголовныңэнеләре:
Корбангали
Мөхәммәди
Корбангалинеңуллары:
Тимергали
Муллагали,1851елда3яшьтәвафат
ГаделшаЧураголовныңагалары:
ХәнәфиАтнаголов
ҮтәголАтнаголов,1858елда56яшьтәвафат
ВәлишаАтнаголов
ХәнәфинеңулыХаҗиәхмәт
Үтәголныңуллары:
Якуп
Идрис
Вәлишаныңуллары:
Әхмәтша,1853елданрекрут
Мөхәммәтша
Мөхәммәтҗан
Гайса

49

24
17
10
1

45
15

14
–

58
–
55
19

23
13

–
24
21
17

30. ДәүләтшаВәлишин
АныңулыӘхмәтша
ДәүләтшаныңэнесеМөхәммәтҗанВәлишин
МөхәммәтҗанныңулыӘхмәтҗан

39
2

32
9
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Таб ли ца 8 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

31. ЯманголРәмколов(Рәмәевтүгел),1858елда64яшьтәвафат
Аныңэнеләре:
ЙөзекәйРәмколов
ЙөзәйРәмколов
Йөзекәйнең1нчехатыныннануллары:
Шәмсетдин
Хисаметдин
Миңлегали
ШәмсетдиннеңулыСаяфетдин
Йөзәйнеңуллары:
Тәхаутдин
Сәхаутдин
Гыйззәтулла
ТәхаутдиннеңулыГыйльметдин

–

58
54

23
–
18

1атна

32
16
9
4

32. КонгырбайМиңлебаев
Аның1нчехатыныннануллары:
Дәүләтбай
Дәүләтгәрәй

41

18
15

33. МиңлеголРәмколов(Рәмәевтүгел),1855елда76яшьтәвафат
Аныңуллары:
Шәмигол
Сәеткол
Яхшыгол
Шәмиголның1нчехатыныннанулыКадергол
2нчехатыныннанулыНәдергол
СәетколныңулыМиңлеягъфәр
Яхшыголның1нчехатыныннануллары:
Рахманкол
Бәдретдин
Сираҗетдин

–

54
44
41
22
16
4

18
2

3ай
34. НәҗметдинТаймасов

Аныңагалары:
ТаҗетдинСайранов
ШәрәфетдинСайранов
КамалетдинСайранов
Таҗетдиннеңуллары:
Җәләлетдин
Мөхәммәтдин
Гыймадетдин
Гыйлаҗетдин
НәҗметдинТаймасовныңикетуганэнеләре:
Гаязетдин
Мифтахетдин

13

41
30
16

21
16
14
12

12
10
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Таб ли ца 8 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

35. МонасыйпМоратов,1850елда79яшьтәвафат
АныңоныгыШәрифуллаТөхфәтуллин(метрикәдәШәрәфулла.–Т.К.)
Шәрифулланың1нчехатыныннануллары:
Гатиятулла
Заһидулла
2нчехатыныннанулыМагихатулла(?)

–
32

9
6

1ай
36. МиңлекәйМәхмүтов

Аныңуллары:
Әбүбәкер
Зәйнулла
Сәйфулла
ӘбүбәкернеңулыХәмидулла
МиңлекәйМәхмүтовныңэнесеҺибәтуллаМәхмүтов,чукынгач –Иван
Григорьев
МиңлекәйМәхмүтовныңтуганыныңулыГалиуллаНигъмәтуллин,1847
елданрекрутта

58

33
29
26
5

51

–
37 ВәлимөхәммәтГабделгазизов

Аның1нчехатыныннануллары:
Нурмөхәммәт
Мөхәммәтхафиз
Мөхәммәтшәфикъ
Мөхәммәтзариф
Мөхәммәтсадыйк
ВәлимөхәммәтГабделгазизовныңэнесеГабделвәли
ГабделвәлиГабделгазизовныңуллары:
Хөснетдин
Шәрәфетдин,1854елда21яшьтәвафат
Борһанетдин
Хөснетдиннеңуллары:
Гыйззәтулла
Төхфәтулла
ШәрәфетдиннеңулыКашшафетдин

61

24
18
14
11
4

59

27
–
12

5
2ай

5
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38. ГабделнасыйрМостафин,отставнойурядник,«башкорт»лардан
Аныңуллары:
Мифтахетдин
Камалетдин
Җамалетдин
Гаязетдин
Мифтахетдиннеңуллары:
Җәләлетдин
Миңлегәрәй
Әхмәтгәрәй
Камалетдиннең1нчехатыныннануллары:
Бәдретдин
Садретдин
ГабделнасыйрМостафинныңтуганыныңулыГыймадетдинГабделхаликов
Гыймадетдиннеңуллары:
Сәгъдетдин,1852елда18яшьтәвафат
Миңлегариф
Галләметдин
Фәхретдин
ГабделнасыйрМостафинныңтуганыныңулыГыйлаҗетдинГабделхаликов
ГыйлаҗетдиннеңулыФәррахетдин

Барлыкиратлар –260(37һәм38нчесаннарбеләнбирелгәннәре1858
елныБишендеавылыннанкүчепкилгәннәр);хатынкызлар –245
Исемлекнераслапкулкуйдылар:авылначальнигы
КәлимуллаХәйбуллин,юртовойстаршинаурядникИшаев,20кантонна
чальнигысотникСолтанов
Чыганак:БҮДТА,И138,2 тасв.,522сакл.бер.,517б.а.–337б.а.
Искәрмә:хатынкызларисемлегентөшерепкалдырдык

70

50
46
26
17

21
19
9

15
4

44

–
16
8
2
27
6

Таб ли ца 8 (дә ва мы)
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Таб ли ца 9
Х ре ви зия (1859 ел, июнь) до ку мен ты. Ырын бур гу бер на сы Бәләбәй өя зе 20 нче 
баш корт кан то ны. Яңа Ка тай авы лы ның баш корт сос ло ви е сендә ге ир-ат ла ры

№  Исеме,фамилиясе Я ше
1. ТимербулатГобәйдуллин(Габидуллин.–  Т.К.)

Аныңуллары:
Дәүләтша
Җиһанша
Фәйруша
Гайнанша
Шаһимәрдан
Шаһингәрәй
Дәүләтшаныңуллары:
Миңлегәрәй
Дәүләтгәрәй
Солтангәрәй,яңатуган
ТимербулатГобәйдуллинныңэнесеСәетбатталГобәйдуллин
Сәетбатталның1нчехатыныннанулыСәйфетдияр(Сәйфетдинтүгел.–  Т.К.)
Сәетбатталның2нчехатыныннануллары:
Гарифулла
Хәмидулла
ТимербулатГобәйдуллинныңикенчеэнесеТимергали
Тимергалинеңуллары:
Габделгалим
Якуп
Йосыф,яшьливафат
Даут
Әхмәтша
ТимербулатГобәйдуллинныңөченчеэнесеМөхәммәтгали
Мөхәммәтгалинеңуллары:
Нурмөхәммәт
Вәлиәхмәт
ТимербулатГобәйдуллинныңдүртенчеэнесеМөхәммәтша
Мөхәммәтшаныңуллары:
Мәрданша
Гәрәйша

58

38
35
33
31
23
20

15
12
½
54
26

11
3

49

23
15
–
4
½
45

17
5

40

16
½

2. ИбәтуллаРәхмәтуллин
АныңулыГыйззәтулла
ГыйззәтулланыңулыМинхәтулла

61
24
3

3. КалкаманНогманов 25
4. ФәтхуллаСолтанбәков,отставнойзаурядесаул

АныңулыМөхәммәтвәли(Габделвәлитүгел.–  Т.К.)
Мөхәммәтвәлинеңуллары:
Мөхәммәтшәриф
Сәлимгәрәй

73
46

25
21
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Таб ли ца 9 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше
 Асылгәрәй

Дәүләтгәрәй
Хафизгәрәй
Әхмәтгәрәй
ФәтхуллаСолтанбәковныңэнесеТөхфәтулла
ФәтхуллаСолтанбәковныңикенчеэнесеСафиулла
СафиулланыңулыҺидиятулла

17
10
6
3

58
37
14

5. ХәбибуллаСолтанбәков
Аның1нчехатыныннануллары:
Шаһиәхмәт(Шәяхмәт.– Т.К.),1858елда49яшьтәвафат
Шәйхулла
Шәйхелислам
Шаһиморат
Шаһиәхмәтнеңуллары:Яхъя
Гайса
Якуп
ШәйхулланыңулыҖиһангир
ШәйхелисламныңулыНурислам

77

–
44
28
24
18
15
11
1
1

6. ФазуллаФәйзуллин
Аныңуллары:
Саяфетдин
Хөснетдин
Гыймадетдин
СаяфетдиннеңулыФәттахетдин

57

26
23
15
3

7. ӘхмәдиСатлыганов
ӘхмәдинеңэнесеМөхәммәдиСатлыганов
МөхәммәдинеңулыМөхәммәтнәби
ӘхмәдиСатлыгановныңагасыМөхәммәткәримГалиев
Мөхәммәткәримнеңуллары:
Мөхәммәтсадыйк
Хөснетдин
Гыйрфан
Кәшфетдин
Шәйхетдин
Мөхәммәтсадыйкныңуллары:
Ибраһим,1855елда5яшьтәвафат
Ибраһим
Хөснетдиннеңуллары:
Әбүнәгыйм
Нурлыгалим(метрикәдәНурлыгаян.–Т.К.)
ӘхмәдиСатлыгановныңикенчеагасыМөхәммәтсадыйкГалиев
Мөхәммәтсадыйкныңуллары:
Исмәгыйль
Ильяс

38
35
4
57

35
28
22
19
16

–
3

4
1

54

26
18
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Таб ли ца 9 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

8. ТаҗетдинЯугилдин,указлымөәзин,1858елдаКилкабызавылынакүчеп
утыра
Аның1нчехатыныннанулыКамалетдин
2нчехатыныннануллары:
Ногман
Бәдретдин(энеләребеләнКилкабызавылынакүчепутыра)
Раҗетдин
Хөснетдин
Хисаметдин
Камалетдиннеңуллары:
Низаметдин
Фәрхетдин
Фәхретдин
ТаҗетдинЯугилдиннеңтуганыныңуллары:
ГыймадетдинСираҗетдинов
ШәрәфетдинСираҗетдинов,Килкабызавылынакүчепутыра

41

33
19
16
10
2

15
4
½

27


9. СәхаутдинШәмсетдинов
Аныңэнеләре:
Таҗетдин
Гыймадетдин,1852елда11яшьтәвафатбула
ТаҗетдиннеңулыМиңлегыйлаҗетдин
СәхаутдиннеңагасыФәйзуллаКорбангалин
Фәйзулланыңуллары:
Йосыф
Гарифулла
Юныс
СәхаутдиннеңикетуганэнесеХисаметдинСәйфетдинов

30

24
–

1атна
54

24
12
9

41
10. ГабделнасыйрГабделмәҗитов

АныңулыГабделкаһир
ГабделнасыйрныңэнесеГабделхәбир,1855елда35яшьтәвафатбула
ГабделхәбирнеңулыГабделәмин,1850елда1яшьтәвафатбула

58
25
–
–

11. СәфәргалиСалихов,1850елда56яшьтәвафат
Сәфәргалинеңуллары:
Юныс
Йосыф
Муса
СәфәргалинеңтуганыныңулыФәхретдинФәтхетдинов
Фәхретдиннеңуллары:
Миңлесадретдин
Гыйлаҗетдин

–

32
30
27
39

9
½
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Таб ли ца 9 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

12. ГайнуллаАетов,1856елда57яшьтәвафат
Аныңуллары:Шаһидулла
Нигъмәтулла
Кәлимулла
ШаһидулланыңулыХәбибулла
Гайнулланыңэнеләре:
ГабделсалихАетов
ГабделхаликъАетов
РәхмәтуллаАетов
ГабделхаликъныңулыГабделхан[метрикәдәГабделхак]
Рәхмәтулланыңуллары:Мөхәммәтзариф
Һидиятулла

–
32
14
11
½

49
46
44
9

21
17

13. ГабделбәшәрКариев
Аның1нчехатыныннанулыМиңлехан
2нчехатыныннануллары:
Шәйхелислам
Шаһимөхәммәт
Миңлеханның1нчехатыныннануллары:
Сәлигаскәр(Сәригаскәр.–Т.К.)
Шәйхаттар,1851елда1яшьтәвафат
Шәйхемансур
Шәйхиши[…]
2нчехатыныннанулыФәхрелислам
ШәйхелисламныңулыТәминдар
ГабделбәшәрКариевныңэнесеШаһимәрдан
Шаһимәрданның1нчехатыныннануллары:
Шаһиморат
Шаһиәхмәт
Шәйхулла
Сәетбаттал
2нчехатыныннануллары:
Шаһимәрван
Шаһингәрәй
Шәйхетдин
МиңлегәрәйМөхәммәдьяров
ӘделгәрәйМөхәммәдьяров
АрслангәрәйМөхәммәдьяров
МөхәммәтвәлиМөхәммәдьяров
НурмөхәммәтШаһиәхмәтов
Миңлегәрәйнеңуллары:
Дәүләтгәрәй
Бәхетгәрәй
Батыргәрәй,1851елда2яшьтәвафатбула
Солтангәрәй

60
35

27
16

12
–
8
6
6
2

52

25
23
19
16

25
23
20
40
37
35
32
30

15
12
–
6
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Таб ли ца 9 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

Әделгәрәйнеңуллары:
Әхмәтгәрәй,1852елда3яшьтәвафат
Асылгәрәй
Арслангәрәйнеңуллары:
Батыргәрәй
Әхмәтгәрәй
МөхәммәтвәлинеңулыМөхәммәтзакир

–
4

4
3
7

14. МөхәммәдьярӘсфәндияров
Аның1нчехатыныннанулыМөхәммәтәмин
Мөхәммәдьярныңэнеләре:
Мөхәммәтҗан
Әхмәтҗан
Мөхәммәди
Мөхәммәтша

45
23

38
38
30
27

15. КорбангалиҖомаголов,1856елда70яшьтәвафат
МиңлеголҖомаголов,1856елда66яшьтәвафат
Миңлеголның1нчехатыныннанулыГабделсалих,1856елда27яшьтә
вафат
2нчехатыныннануллары:
Габделгалим
Габделихсан
КорбангалиҖомаголовныңтуганыныңуллары:
ГайнетдинЗәйнетдинов
НасретдинЗәйнетдинов
Гайнетдиннеңуллары:
Садретдин
Фәррахетдин
НасретдиннеңулыМинһаҗетдин

–
–

–

21
8

37
27

7
1
½

16. ГыйсмәтуллаГарәптанов,1852елда71яшьтәвафат
Аныңуллары:
Габделгалләм,указлымулла(гаиләсебеләнКуянавылынакүчә)
ГабделгалләмнеңулыГабделхәлим
Шәйхетдин
Шәйхетдиннеңуллары:
Баһманша
Заһретдин
Гаязетдин
БаһманшаныңулыЛокманхәким

–

50
22
46

25
20
18
1

17. ГабделсаттарГапсәламов
Аның1нчехатыныннануллары:
Габделмәннаф(метрикәдәГабделмәннан.–Т.К.)
Габделнасыйр
Габделлатыйф
2нчехатыныннануллары:Мөхәммәтхафиз

65

28
25
22
7
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Таб ли ца 9 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

Мөхәммәтсафа
Габделмәннанның1нчехатыныннануллары:
Мөхәммәтлатыйф
Мөхәммәтшәриф(метрикәдәМөхәммәтшәфикъ.–Т.К.)
ГабделсаттарГапсәламовныңэнесеГабделфәез
Габделфәезнең1нчехатыныннануллары:
Миңлегол,1856елда28яшьтәвафат
Габделгазиз
2нчехатыныннанулыГабделҗаббар

5

9
3

60

–
18
10

18. МөхәммәткәримКолмәмәтов,1851елда67яшьтәвафат
Аныңуллары:
Габдерәхим
Габдерәфикъ
Габделгани
Габделлатыйф
Габдерәхимнеңуллары:
Габделихсан
Габделкәрим
Габделгалим
Габделмалик
ГабдерәфикъныңулыГабделбасыйр
Габделганинеңуллары:
Габделкадыйр
Габделзаһир,1851елда5яшьтәвафат
Габделкаюм
Габделҗәмил
Муллагали
ГабделлатыйфныңулыМөхәммәтлатыйф

–

52
49
47
33

24
21
18

9атна
18

18
–
9
4
½
13

19. НогманвәлиДинмөхәммәтов,1853елда35яшьтәвафат
Аныңуллары:Әхмәтвәли
Габделвәли,1852елда3яшьтәвафат

–
14
–

20. ГабделгаффарКолыев
Аның1нчехатыныннануллары:Габделнәфикъ
Габделбәшәр
Габделҗаббар
Габделнәфикъныңуллары:
Мөхәммәтшәриф
Габделхак
Миңлехан
Әмирхан
ГабделбәшәрнеңулыГабделгалләм
ГабделҗаббарныңулыГабделвахит
ГабделгаффарКолыевныңэнесеХөсрәүбәшир
Хөсрәүбәширнеңуллары:Хөснетдин,1850елда17яшьтәвафат

63
33
30
25

13
11
6
4
5

1атна
54
–
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Таб ли ца 9 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

Сираҗетдин 20
21. ӘхмәтГабделнасыйров

Аныңуллары:
Мөхәммәтшәриф
Мөхәммәтлатыйф
Мөхәммәтша
Дәүләтша
Гайса
Мөхәммәтшәрифнеңуллары:
Мөхәммәтфәттах
Мөхәммәтдин
ӘхмәтГабделнасыйровныңэнесеМөхәммәтшәфикъ
Мөхәммәтшәфикъныңуллары:
Мөхәммәтсадыйк
Мөхәммәтхафиз
Мөхәммәтвәли
Мөхәммәдьяр
Мөхәммәтдин,1853елда3яшьтәвафат
ӘхмәтГабделнасыйровныңикенчеэнесеСафуан(улыбелән1858елда
Рәҗәпавылынамөәзинбулыпкүчә)
СафуанныңулыӘхмәтхарис
ӘхмәтГабделнасыйровныңөченчеэнесеГарифулла(1858елдаКорыч
авылынакүчепутыра)
ӘхмәтГабделнасыйровныңтуганыныңулыҖамалетдинӘхтәмов

54

32
29
22
17
13

4
½
48

21
19
17
15
–

–
–

–
27

22. СәхипгәрәйМифтахетдинов
Аныңагалары:
НәҗметдинГабделмәннанов
ШәйхетдинГабделмәннанов
БәдретдинГабделмәннанов
СәйфетдинГабделмәннанов
Нәҗметдиннеңуллары:
Нуретдин
Насретдин
Садретдин
Шәйхетдиннеңуллары:
Фәррахетдин
Сәлахетдин
Фәрхетдин
Бәдретдиннеңуллары:Фәрдетдин
Гыйльметдин
Кашшафетдин

18

48
44
40
27

20
15
8

18
9
7

13
5
1

23. ГабделҗәлилКылчымов,отставнойпоходныйстаршина,1855елда84
яшьтәвафат
Аныңуллары:Мөхәммәтсәлим,отставнойурядник

–
64



368

Таб ли ца 9 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

Мөхәммәтсадыйк,указлымулла
Мөхәммәди
Мөхәммәтҗан
Әхмәтҗан,указлымулла
Мөхәммәтсәлимнең1нчехатыныннануллары:
Мөхәммәтвәли
Мөхәммәтситдыйкъ(1834елдаМөхәммәтсадыйкиде.–Т.К.)
Мөхәммәтнәби
Әфләтун
Шәмсемөхәммәт
Җәләлетдин
Мөхәммәтвәлинеңуллары:
Гаязетдин
Сираҗетдин
Мөхәммәтситдыйкъныңуллары:
Әхмәтвәли
Әхмәтгали}игезәкләр,яңатуганнар
Мөхәммәтсадыйкныңуллары:
Мөхәммәтзакир,указлымулла
Мөхәммәтсадыр
Мөхәммәтзакирныңуллары:
Мөхәммәтзариф
Мөхәммәтгаяз
Мөхәммәдинең1нчехатыныннанулы:
Ахунҗан,1850елда8яшьтәвафат
2нчехатыныннануллары:
Мәхиян
Габдерәхим
Әхтәмҗан
Мөхәммәтҗанныңуллары:
Габделҗәмил
Мөхәммәтхафиз
Мөхәммәтлатыйф
Мөхәммәтзариф
Әхмәтҗанныңуллары:
Габдрахман
Габдулла
Габдерәхим
Хәбибрахман
Әхмәдулла

61
50
48
45

33
28
27
25
16
7

9
1

23
16

2
2ай

–

12
10
6

23
19
18
11

15
10
7
4
2

24. ФәрукшаМөхәммәтшин
Аныңэнеләре:
Җиһанша
Мәрданша

26

17
15
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Таб ли ца 9 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

25. МөхәммәтрәхимӘлмөхәммәтов,1852елда60яшьтәвафат
Аныңэнеләре:Мөхәммәтвәли,1853елда56яшьтәвафат
Мөхәммәтгалим
Мөхәммәтвәлинеңуллары:
Мөхәммәтгәрәй
Шәйхелислам
Мөхәммәтлатыйф
Мөхәммәтгәрәйнеңуллары:
Бәхетгәрәй
Әхмәтгәрәй
Мөхәммәтгалимнеңуллары:Габделбасыйр
Габделкадыйр(метрикәләрдәГабделкаһир.–Т.К.)
Габделнасыйр
Габделгани
Габделханнан,1857елда8яшьтәвафат
ГабделбасыйрныңулыГабделханнан

–
–
59

38
35
17

15
2

25
24
17
15
–
½

26. ХөсәенГалиев
АныңулыХөснетдин
ХөсәенГалиевнеңтуганыныңуллары:
ХисмәтуллаХәсәнов(метрикәдәГыйсмәтулла.–Т.К.)
ГафиятуллаХәсәнов
ШаһингәрәйХәсәнов
Хисмәтулланыңуллары:
Хөснулла
Сибагатулла
Гафиятулланыңуллары:
Гарифулла
Шәрәфулла
Мохтарулла

66
28

39
36
30

8
5

12
5
2

27. ХәлилуллаХәбибуллин
Аныңуллары:
Дәүләтгәрәй
Әхмәтгәрәй
Солтангәрәй
Хәлилулланыңэнеләре:
ХәмидуллаХәбибуллин
ШәрифуллаХәбибуллин
ХәмидулланыңулыВәлиулла

37

12
10

1атна

30
17
2

28. ГалиуллаГайнуллин
Аныңуллары:Гыйззәтулла
Гатиятулла
Гыйндулла
ГалиуллаГайнуллинныңэнеләре:ФәхруллаГайнуллин
ТөхфәтуллаГайнуллин

44
13
6
0,5
38
22
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Таб ли ца 9 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

Фәхрулланыңуллары:Гатаулла,1852елда3яшьтәвафат
Заһидулла
Хәйрулла

–
6
4

29. ГабделганиӘүдияров,указлымулла
Аның1нчехатыныннанулыҖиһангир
2нчехатыныннануллары:
Сәүбән,1853елда5яшьтәвафат
Солтангир
Габделганинеңэнеләре:
ХөснетдинӘүдияров
ШәрәфетдинӘүдияров
Хөснетдиннеңуллары:
Фәттахетдин
Хәсбиетдин
Фазлытдин
Шәрәфетдиннеңуллары:
Садретдин
Нуриәхмәт

49
12

–
1ай

33
30

10
6
4

5
3

30. ГабделкәримАзаматов
АныңулыГабделфәез
Габделфәезнең1нчехатыныннануллары:
Дәүләтша
Батырша,1853елда16яшьтәвафат
2нчехатыныннануллары:
Бәдретдин
Дәүләтгир
Дәүләтшаныңуллары:Шаһиәхмәт(Шәяхмәт.–Т.К.)
Әхмәтвәли

82
61

38
–

16
12
12
9

31. ГабделкадыйрГабделкәримов
Аныңуллары:
Миндияр
Галләметдин
Минһаҗетдин
ГалләметдиннеңулыМослахетдин,яңатуган
ГабделкадыйрГабделкәримовныңэнеләре:Габделгалим,мөәзин
Габделлатыйф
Мөхәммәтша
Габделлатыйпныңуллары:
Җиһанша
Әхмәтша
Мөхәммәдиша
Мөхәммәтшаныңуллары:Миңлегәрәй
Даут
Сарман

59

35
28
24

56
44
37

17
14
5

13
10
2
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Таб ли ца 9 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

32. МиңлеголИшкуәтов
Аныңуллары:
Әбүбәкер
Гомәр
Госман,1852елда3яшьтәвафат
Шәйхелислам
МиңлеголИшкуәтовныңэнесеИбнехаҗип
Ибнехаҗипның2нчехатыныннануллары:
Якуп
Исхак

48

15
12

2

44

12
½

33. ӘхмәдиМиңлебаев
Аныңуллары:
Әхмәтша
Мәрданша
Фәрукша

48

18
15
7

34. КәлимуллаИшморатов
АныңулыШәрәфетдин
КәлимулланыңтуганыныңулыМөхәммәткәримМөхәммәтәминев
МөхәммәткәримнеңулыМөхәммәтшәриф

62
35
39
15

35. ҖамалетдинГабделҗәлилев
Аныңуллары:
Фәттахетдин
Мифтахетдин
Җамалетдиннеңэнеләре:
Гыймадетдин
Тәхаутдин
ГыймадетдиннеңулыМирсаяф,1851елда2яшьтәвафат
Тәхаутдиннеңуллары:
Җәләлетдин
Камалетдин

47

14
1

38
34
–

6
3

36. ГабделмәҗитМәдияров,отставнойзаурядесаул 73
37. НигъмәтуллаГобәйдуллин

Аныңуллары:
Гатиятулла
Әхтәмҗан
НигъмәтулланыңэнесеРавилГобәйдуллин
Равилнеңуллары:
Нурмөхәммәт
Нуриәхмәт
НигъмәтуллаГобәйдуллинныңикетуганабыйлары:
ГабидуллаГозәеров
РәхмәтуллаГозәеров
ГабидуллаГозәеровныңуллары:
Шәйхулла

37

14
4

30

5
3

50
44

26
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Таб ли ца 9 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

Хөснулла,1853елда9яшьтәвафат
Төхфәтулла
РәхмәтуллаГозәеровныңуллары:
Гыйззәтулла
Ярулла

–
12

14
12

38. ГабделмәннафГабдрахманов
Аныңуллары:
Габделханнан,1854елда5яшьтәвафат
Әхмәтситдыйкъ
Әхмәтгали

35

–
3
½

39. ГабделганиГабдрахманов
Габделганинеңуллары:
Муллагали
Муллаян
Әхтәмҗан
ГабделганиГабдрахмановныңэнеләре:
Яугәрәй,1852елда25яшьтәвафат
Мөхәммәтгәрәй

35

11
6
3

–
19

40. ГабделвахитГабделвафиев
АныңулыШаһихәйдәр(Шәйхәйдәр.–Т.К.)
ГабделвахитныңэнесеГабделлатыйфГабделвафиев
Габделлатыйпныңуллары:
Әфләтун
Шаһисолтан(Шәйсолтан.–Т.К.)

37
2ай
30

4
3ай

41. ГабделхәкимГабдерәев,1855елда69яшьтәвафат
42. ГаликәйВәлишин

Аныңуллары:
Хәлилулла
Галиулла(1878елгыметрикәдәГайнулла.–Т.К.)
Мөхәммәтшәриф
Мөхәммәтзариф
Хәлилулланыңуллары:
Нәбиулла,1850елда3яшьтәвафат
Вәлиулла,1853елда4яшьтәвафат
Вәлиулла
ГалиулланыңулыМөхәммәтдин

61

40
37
29
24

–
–
6

1ай
43. ЙөзәйИманголов(1899елгыметрикәдәСолтанголов.–Т.К.)

Аныңуллары:
Шаһислам(1889елгыметрикәдәШәйхелислам.–Т.К.)
Габделихсан
Габделхаликъ
ШаһисламныңулыФәтхелислам
ЙөзәйИманголовныңэнесеМөхәммәтҗанИманголов

61

30
23
17
½
57
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Таб ли ца 9 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

44. ТимергалиИшбулдин
Аныңтуганыныңуллары:
ҮмербайЭтҗыймасов
КорбангалиЭтҗыймасов
МөхәммәтгалиЭтҗыймасов
Үмербайның1нчехатыныннануллары:
Мөхәммәтҗан
Мөхәммәтсадыйк
2нчехатыныннанулыМуллаян
МөхәммәтҗанныңулыШаһимөхәммәт
КорбангалиЭтҗыймасовның1нчехатыныннануллары:
Мөхәммәтшәриф
Шәрәфетдин,1851елда1яшьтәвафат
МөхәммәтгалиЭтҗыймасовныңулыМөхәммәтәмин

68

51
42
35

27
25
3
½

14
–
13

45. ШиһабетдинҮмербаев,1859елда46яшьтәвафат
Аныңуллары:
Шәйхетдин
Сәйфетдин
Сираҗетдин
Шиһабетдиннеңэнеләре:
Баһаутдин
Галләметдин
БаһаутдиннеңулыБаһман
Галләметдиннеңуллары:
Бәдретдин
Мифтахетдин
Шәрәфетдин

–

25
21
7

41
35
9

18
11
3

46. ХатымтайЮмәтәев,1858елда77яшьтәвафат
Аның1нчехатыныннануллары:Тимергали
Тимергази(Тимергалитүгел)
2нчехатыныннануллары:
Хәбибулла,1854елда13яшьтәвафат
Хәлилулла
Тимергалинеңуллары:
Миңлешәрифулла
Шаһидулла
Шәйхулла,1854елда7яшьтәвафат
Тимергазиныңуллары:
Әхмәтҗан
Әхмәтнәби
Әхмәтлатыйф
Мөхәммәтлатыйф

–
52
49

–
8

20
17
–

31
21
18
15
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Таб ли ца 9 (дә ва мы)
№  И се ме, фа ми ли я се  Я ше

47. МөхәммәткәримКылчымов
Аныңуллары:
Хөснетдин
Гыйлаҗетдин
ХөснетдиннеңулыГазетдин
ГыйлаҗетдиннеңулыНизаметдин

Барлыгы412иратһәм392хатынкыз
Чыганак:БҮДТА,И138ф.,2 тасв.,731б.а.,324б.а.–359б.а.;731б.,360
б.а.–362б.а.
Искәрмә:хатынкызларнытөшерепкалдырдык

73

28
25
3ай
2ай
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Таб ли ца 10
Яңа Ка тай га XIX га сыр ахы рын да-XX га сыр баш ла рын да кү чеп килгән нә селләр

(мет рикә кенәгәлә ре мәгълү ма ты бу ен ча алар ның яңа ту ган ба ла ла ры)

№  Ту ган елы  Ба ла ның исе
ме (мәхәллә)  

А та сы  А та сы ның ту ган 
авы лы

1. 07.10.1899 Габделшәкүр
(1 м)

ГабделҗәлилМөхәммәтшәрифулы
Галиев

Кадер

2. 01.01.1899 Миңлегали
(2м)

«башкорт»ГабделгалимГабделсат
тарулыГабделҗаббаров

Габдрахман
(Бөгелмәөязе)

3. 02.01.1899 Сөнәгатулла
(2м)

ӘхмәдуллаГабидуллаулыХәбибул
лов

Ләшәү
(Минзәләөязе)

4. 02.01.1899 Габидулла
(2 м.)

ХәмидуллаХәбибуллаулыГыйсмә
туллов

Ләшәү
(Минзәләөязе)

5. 25.01.1899 Мөхәммәтҗә
мил(2 м.)

Хәбибрахман Габделхаликъ улы
Мәндәев

Усы(Минзәләөязе)

6. 11.02.1899 Әхмәтшәриф
(2 м.)

ӘхмәткәримМөхәммәтгәрәй улы
Корбангалиев

Габдрахман
(Бөгелмәөязе)

7. 24.02.1899 Мәстүрә(2 м.) «яңабашкорт»МөхәммәтсабитГаб
деллатыйфулыУрмакаев

Тыпый
(Бәләбәйөязе)

8. 23.07.1899 Миңлехаҗи
(2 м.)

«ясаклы»ӘхмәтгәрәйӘхмәтшаулы
Дәүләтшин

Нәдер
(Бөгелмәөязе)

9. 09.08.1899 Миңлекамал
(2 м.)

Асылгәрәй Габделсат тар улы
Ярмөхәммәдов

Тайсуган
(Бөгелмәөязе)

10. 01.12.1899 Рәкыя(2 м.) СолтангәрәйҖәләлетдинулы Азалак
(Минзәләөязе)

11. 29.04.1899 Имаметдин
(2м)

«яңабашкорт»СәхаутдинГабдел
ханнанулыГабделхаликов

Кадер

12. 29.04.1900 Сәетгали(1 м.) «яңабашкорт»ҖәләлетдинСәйфет
динулы

Азалак
(Минзәләөязе)

13. 19.02.1900 Мөхәммәтза
кир(2 м.)

«башкорт»МөхәммәтхафизГабдел
гаффарулы

Уразмәт
(Минзәләөязе)

14. 05.03.1900 Шәмсебану
(2 м.)

«башкорт»МөхәммәтзакирГабдел
кадыйрулыМәүликәев

Исәнмәт(Бөреөязе)

15. 24.04.1900 Бибихәтирә
(2 м.)

«башкорт»ШәмсетдинФәтхетдин
улы

Әмәкәй
(Минзәләөязе)

16. 30.07.1900 Миңлесәлим
гәрәй(2)

ДәүләтгәрәйНурмөхәммәтулы Габдрахман(Бөгел
мәөязе)

17. 22.10.1900 Хәлилулла
(2 м.)

ХәмидуллаХәбибуллаулыГыйсмә
туллов

Ләшәү
(Минзәләөязе)

18. 05.11.1900 Гыйззелҗиһан
(2 м.)

«башкорт»АсылгәрәйДәүләтхуҗа
улыБиккенов

Габдрахман
(Бөгелмәөязе)

19. 22.11.1900 Йосыф(2 м.) «ясаклы» Әхмәтгәрәй Әхмәдиша
улы

Нәдер
(Бөгелмәөязе)

20. 01.12.1900 Фәрхебану
(2 м.)

ГалиуллаГарифуллаулыГабделҗаб
баров

Бишмунча
(Бөгелмәөязе)

21. 10.01.1901 Тимергали
(1 м.)

ХантимерГайнуллаулы Ташлыяр
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22. 28.01.1901 Рузәтеҗинан
(1 м.)

СәхаутдинГабделханнанулы Кадер

23. 07.02.1901 Шәмсенуар
(1 м.)

ХәсәнСәйфуллаулы Ахун
(Минзәләөязе)

24. 15.11.1901 Ильяс(1 м.) СәйфуллаТаҗетдинулы Үрмәт
26. 21.01.1901 Мөхәммәтга

риф(2 м.)
МөхәммәтзакирБикмөхәммәтулы Сатыш

(Мамадышөязе)
27. 01.02.1901 Шәмсеруй

(2 м.)
«яңабашкорт»ХәйретдинШәйхет
динулыМиңлеяров

Иштирәк

28. 01.02.1901 Миңлехәят
(2 м.)

«яңабашкорт»Нигъмәтулла Гый
ниятуллаулыҖамалетдинов

Камы(Бөгелмәөязе)

29. 23.02.1901 Миңлеразифа
(2 м.)

«башкорт»ҖиһангирТимербайулы Габдрахман
(Бөгелмәөязе)

30. 21.03.1901 Миңлекамилә
(2 м.)

«яңа башкорт» Бәдретдин Габ
делхәкимулыГабделмәннафов

Чалпы
(Минзәләөязе)

31. 05.06.1901 Дәүләтгәрәй
(2 м.)

«яңабашкорт»СәетгәрәйСәхип
гәрәйулы

Иштирәк

32. 09.07.1901 Ш ә р и ф җ а н
(2 м.)

«башкорт«БәхетгәрәйГатиятулла
улы

Сәфәр
(Минзәләөязе)

33. 13.08.1901 Мөхәммәтза
һит(2 м.)

«яңа башкорт»Мөхәммәтнасыйп
Мөхәммәтзакирулы

Корыч

34. 17.04.1902 Саҗидә(1 м.) МөхәммәтзакирБикмөхәммәтулы Сатыш
(Мамадышөязе)

35. 02.10.1902 Шәмсекамал
(1 м.)

«башкорт»НуримөхәммәтМөхәм
мәтхаликъулы

Әмәкәй
(Минзәләөязе)

36. 18.11.1902 Саҗидә(1 м.) ДәүләтбайШәрәфетдинулы Сатыш
(Мамадышөязе)

37. 30.01.1902 Зәкиҗан(2 м.) «яңабашкорт»ШакирҗанБиктаһир
улыГабдрәшитов

Бишмунча
(Бөгелмәөязе)

38. 10.07.1902 Х у җ а г а л и
(2 м.)

«яңабашкорт»СолтангалиҖәлә
летдинулы

Азалакавылы
(Минзәләөязе)

39. 11.08.1902 Минһаҗетдин
(2 м.)

БәдретдинмуллаГабделхәкимулы Чалпы(Бөгелмәөя
зеТымытыкволосте)

40. 27.10.1902 Ярулла(2 м.) ГалиуллаГарифуллаулы Бишмунча
(Бөгелмәөязе)

41. 20.12.1902 Г а я з е т д и н
(2 м.)

«яңабашкорт»ГыйльметдинНурет
динулыШәйхетдинов

Исәнмәт(Бөреөязе)

42. 03.03.1903 Габделнасыйр
(1 м.)

ГабдебасыйрГабделнәфикъулы Байсар
(Минзәләөязе)

43. 05.03.1903 М у л л а г а л и
(1 м.)

ҖәләлетдинСәйфетдинулы Азалакавылы
(Минзәләөязе)

44. 28.06.1903 Фатыйма(1 м.)
Хәтирә (1м.)
игезәкләр

СәхаутдинГабделханнанулы Кадер

45. 26.05.1903 Муллаян(2 м.) ШәмсетдинФәтхетдинулыЙортба
гышев

Әмәкәй
(Минзәләөязе)

46. 13.03.1903 Ми ң л е з ә к и
(2 м.)

ясаклыӘхмәтгәрәйӘхмәдишаулы Нәдер
(Бөгелмәөязе)
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Ки тап та телгә алын ган авыл лар исем ле ге

Аб лай (Бәләбәй өя зе)
Аеш (Минзәлә өя зе)
Аза лак (Минзәлә өя зе)
Аккүз (Минзәлә өя зе)
Ал дар (Бәләбәй өя зе)
Ахун (Минзәлә өя зе)
Әгъбәс (Минзәлә өя зе)
Әгер (Бө гелмә өя зе)
Әҗ ми (Бәләбәй өя зе)
Әлмәт (Минзәлә өя зе)
Әмәкәй (Минзәлә өя зе)
Ба ек (Минзәлә өя зе)
Ба зы Ку ян (Бәләбәй өя зе)
Бай сар (Минзәлә өя зе)
Бай бу лат (Бәләбәй өя зе)
Ба ла Ку ян (Бәләбәй өя зе)
Ба лак (Бәләбәй өя зе)
Бәкә без (Минзәлә өя зе)
Биш мун ча (Бө гелмә өя зе)
Бай бу лат (Бәләбәй өя зе)
Бай ки (Бәләбәй өя зе)
Бүләк (Минзәлә өя зе)
Бүләк (Чак ма гыш ра йо ны)
Бәйрәкә (Бө гелмә өя зе)
Вәрәш (Минзәлә өя зе)
Габд рах ман (Бө гелмә өя зе)
Дөмәй (Ис ке Дөмәй; Бәләбәй өя зе)
Елан (Минзәлә өя зе)
Җөн ле (Юн ле; Бө ре өя зе)
Исәнмәт (Бө ре өя зе)
Исән сеф (Минзәлә өя зе)
Ис ке Ба лык лы (Ба лык лы)
Ис ке Кыр гыз (Бәләбәй өя зе)
Иш тирәк (Бәләбәй өя зе)
Ка зан баш (Ка зан гу бер на сы)
Кал маш баш (Бәләбәй өя зе)
Ка мышлытамак (Бәләбәй өя зе)
Кан да лак баш (Ба ка лы ра йо ны)
Ка ра баш (Бө ре өя зе)
Ка ра ма лы (Минзәлә өя зе)

Ка ран (Бәләбәй өя зе)
Ка ра Кө чек (Бәләбәй өя зе)
Каръя у ды (Бәләбәй өя зе)
Ка дер (Бәләбәй өя зе)
Ка мы (Бө гелмә өя зе)
Ка мыш лы та мак
Канд ра (Бәләбәй өя зе)
Кәк ре баш (Бәләбәй өя зе)
Кәрәкәш ле (Бө гелмә өя зе)
Кил ка быз (Бәләбәй өя зе)
Ку туй (Бө ре өя зе)
Ку ян (Бәләбәй өя зе)
Ко рыч (Бәләбәй өя зе)
Күбәк (Минзәлә өя зе)
Ләшәү (Минзәлә өя зе)
Мак та ма (Бө гелмә өя зе)
Ман чар (Бө ре өя зе)
Мәс гут (Минзәлә өя зе)
Мәч ти (Минзәлә өя зе)
Ме тер Әюп (Бәләбәй өя зе)
Меңләр (Минзәлә өя зе)
Митрәй (бе рен чел исе ме Яңа авыл, 
 Бө гелмә өя зе)
Мос та фа (Бәләбәй өя зе)
Мул ла нур (Ба ка лы ра йо ны)
На рат лы Ел га (Бәләбәй өя зе)
Нә дер (Бө гелмә өя зе)
Сар саз (Бәләбәй өя зе)
Са сы бо рын (Минзәлә өя зе)
Са тыш (Ма ма дыш өя зе)
Стәр ле та мак (Бө гелмә өя зе)
Сеңрән (Бәләбәй өя зе)
Сәет (Минзәлә өя зе)
Сәкәш (Бәләбәй өя зе)
Сәмәкәй (Минзәлә өя зе)
Сәпәй (Бө гелмә өя зе)
Сәфәр (Минзәлә өя зе)
Су ык су (Минзәлә өя зе)
Сөякәй (Минзәлә өя зе)
Та бын (Минзәлә өя зе)
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Таш лы яр (Минзәлә өя зе)
Тау лар (Бәләбәй өя зе)
Тәй су ган (Бө гелмә өя зе)
То гаш (То гаш хан; Минзәлә өя зе)
Туйкә (Бө гелмә өя зе)
Ты мы тык (Бө гелмә өя зе)
Ты пый (Бәләбәй өя зе)
Тыр бый (Бәләбәй өя зе)
Тө реш (Бәләбәй өя зе)
Түбән Би шен де (Бәләбәй өя зе)
Рәҗәп (Бәләбәй өя зе)
Рысмәт (Бәләбәй өя зе)
Руш Би ту лы (Бө ре өя зе)
Ур сай (Бө гелмә өя зе)
Урыс су (Бө гелмә өя зе)
Усы (Минзәлә өя зе)
Уч тым (Бәләбәй өя зе)
Үрмәт (Бәләбәй өя зе)
Ча ган лы (Бәләбәй өя зе)
Чал пы (Минзәлә өя зе)
Чат (Минзәлә өя зе)
Чәкән (Бәләбәй өя зе)
Чәкән (Бө гелмә өя зе)
Чу ра кай (Минзәлә өя зе)
Юга ры Сәр дек (Бәләбәй өя зе)
Ырсай (Бәләбәй өя зе)
Яма ды баш (Ша ран ра йо ны)
Яңа бир де (Бәләбәй өя зе)
Яңа Әҗ ми (Бәләбәй өя зе)
Яңа Ко рыч (Бәләбәй өя зе)
Яңа Күк тау (Бө ре өя зе)
Яңа Көч (Ба ка лы ра йо ны)
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Йом гак уры ны на
Ка тай нә селлә ре бу ен ча бу зур хезмәт не уңыш лы баш ка рып чы гар өчен 

ав тор күп көч куй ды. Уз ган ел ның ок тяб реннән 2020 ел ның май баш ла ры на 
кадәр ва кыт ны шул хезмәт не ту лы лан ды рып, төзәтмәләр кер теп, авыл даш ла-
рым нан нә селләр ту рын да со раш ты рып үткәр дем. Иле без нең төр ле төбәклә-
рендә яшәү че күп кенә авыл даш лар га язып яисә шыл ты ра тып ки тап өчен шак-
тый кы зык лы һәм әһә ми ят ле өстәмә мәгълү мат җый дым, шун да ук ки тап ка 
өстәп куя тор ган бул дым.

Ка тай нә селлә ре ту-
рын да уз ган га сыр ның 
тук са нын чы ел лар да яз-
ган ны бү ген ге се белән 
ча гыш ты рыр лык тү гел: 
ки тап та һәр нә сел ту-
рын да бер ничә тап кыр 
күбрәк мәгълү мат би-
релә. Шу ңа күрә нә-
селләргә ае рым ки тап ба-
гыш лап дө рес эшлә дем, 
дип әйтә се килә. Бил-
ге ле, авы лы быз ның зур, 
нә селләр нең күп бу луы 
да мо ңа этәр де. Ки тап-
та әйткән не ка бат лыйм: 
кай бер зур нә сел ту рын-
да хәт та үзенә бер ки тап язып бу лыр иде.

 Төп игъ ти бар ны, та рих чы бу ла рак, нә селләр ту рын да га ять әһә ми ят ле ар-
хив мәгълү ма тын ха лык ка җит кезүгә юнәлткән лектән, Ка тай тор мы шын да 
тирән эз кал дыр ган шә хесләргә мах сус тук та лып тор ма дык. Шә хесләр те ма сы 
ав тор ның Ка тай бу ен ча өчен че ки та бын да («Үткәннәргә ка рап уй ла нам») зур 
урын алыр дип кө телә, ан да нә селләр ту рын да баш ка мәгълү мат та бу лыр дип 
уй лыйм.

Тук са нын чы ел лар да языл ган ки тап кулъ яз ма сын күргән кай бер авыл даш-
ла рым, бу ки тап белән ча гыш ты рып әйтә ала лар: мон сын да нә селләр ту рын да 
ае ру ча зур мәгълү мат мет рикә кенәгәлә реннән алын ган. Мет рикә кенәгәлә рен 
укый-укый, һәр исем нең кай сы нә селгә ка ра га нын ачык лап, шул нә сел куль-
яз ма сы ның ти еш ле би тен ачып, өстәп кую –  күп ва кыт ны ала, зур тәҗ рибә 

Җәүдәт абый Вәлиев белән үткәннәрне барлап утырганда  
(2018 ел, август)



380

со рый тор ган эш бу лып чык ты. Бер баш ла гач, тук тап кал ма дым, бу эш не җи-
ренә җит ке зеп, фән ни юга ры лык та баш кар дым, дип әйтә алам.

Кем дер, мет рикәдә ге һәр яңа ту ган ба ла исе мен ки тап та бирү кирәк ме, дип 
әй тергә мөм кин. Баш та рак мин дә шу лай уй лап һәм ки тап ның күлә ме бо лай да 
зур бу лу ын искә алып, мет рикәдә ге ир-ат исемнә рен генә ки тап ка өстәп ба ра 
идем. Авыл даш ла рым ның кы зык сы ну ын кү реп, шул ук мет рикәләр не ка бат 
ачып, ки тап ка ха тын-кыз лар ны да өстәп чык тым. Шу ның ар ка сын да 2019 ел да 
чы га рам дигән ки та бым, бер ел соң га ка лып дөнья күрә.

Мет рикәдә ге исемнәр не мөм кин кадәр күп бирү нә сел та ри хын ту лы рак күз 
ал ды на ки те рергә ярдәм итә, ки тап ның әһә ми я тен та гын да арт ты ра. Авыл-
даш ла рым нан нә селләр ту рын да со раш тыр ган да һәм бу хак та сөйләшкәндә 
мо ңа кат-кат инан дым.

Ки тап яз ган да ав тор кемнәргә мөрәҗә гать иткән, бо лар ха кын да ки тап та 
өлешчә әй телә, исемнә рен ка бат әй теп тор мыйм. Ба ры гыз га да зур рәхмәт, 
авыл даш ла рым! Сез нең их лас ярдә ме гез, кы зык сы ну ы гыз ар ка сын да ки тап ка 
кай бер ва кый га лар, ае рым шә хесләр ту рын да истә лекләр кер де. Аның эчтә-
ле ге бай икән –  димәк, мон да сез нең өлеш зур. Кыз га ныч, истә леклә ре белән 
ур так лаш кан авыл даш ла рым ның кай берлә ренә бу ки тап ны кул ла ры на алып, 
ку а нып укыр га на сыйп бул ма ды.

Бу ки тап ны ту лы лан дыр ган да Ва тан су гы шын да һә лак бул ган һәм исән 
кайт кан авыл даш лар исемнә рен ачык лау ны дә вам ит тем, бе рен че ки тап та гы 
исем леккә яңа исемнәр өстә дем, өлешчә төзәтмәләр керт тем. Ул исем лек не 
киләчәктә өчен че ки тап ку шым та сын да яңа дан бас ты ру ны кирәк дип тап тым. 
Шул ук ва кыт та Ка тай ның ме мо ри аль сте ла сы на 200 гә (!) якын исем кермәгә-
не ачык лан ды, ан да ни ба ры 386 ке ше (шу лар дан 139 һә лак бул ган, 247 исән 
кайт кан) теркәлгән (бу сте ла га мо ңар чы игъ ти бар иткә нем юк иде). Ка тай да 
су гыш кор бан на ры исән кайт кан нар дан күбрәк, сте ла та рих ны дө рес ча гыл-
дыр мый, исемнә ре кермәгәннәр нең ру хын рән җетә, ха лык та канә гать сез-
лек ту ды ра, шу ңа авыл ха ки ми я теннән (Г. Ф. Га    ли ев) ки чекмәстән ха таларны 
төзәтү не, фа ми ли яләр не дө рес һәм та тар ча язу ны таләп итик.

Ка тай нә селлә ре та ри хы мо ның белән генә тә мам лан ма сын, киләчәктә 
аны баш ка лар да яз сын нар, бу хезмә тем баш ка ки тап лар га ни гез бул сын дигән 
теләктә ка лам, та гын бер зур һәм авыл даш ла рым өчен га ять әһә ми ят ле эш 
баш кар га ны ма сөенәм, ил һам алам.
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