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Татарстан Республикасы мəдəният
министры урынбасары Г.А. Нигъмəтуллинаның
«Ə.Хəйри укулары»нда катнашучыларга сəламлəү сүзе
Без бүген Əнвəр Хəйрине – күпкырлы эшчəнлеге, фəнни хезмəтлəре белəн танылган галимне зур хөрмəт белəн искə алабыз.
Əнвəр Хəйри халык белəн аның үз телендə сөйлəшə торган
шəхес, чын мəгънəсендə халык галиме иде.
Борынгы чыганаклар белəн эшлəүче тəҗрибəле белгеч буларак,
ул татар мəгърифəтчелəренең бик күп əсəрлəрен тəрҗемə итеп
халыкка җиткерде. Милли тарихыбызга караган иң борынгы һəм иң
беренче язма чыганак булып торучы – 922 елда Идел буе Болгар
дəүлəтенə Əхмəд Ибне Фадланның сəяхəтнамəсен хəзерге татар һəм
рус теллəренə тəрҗемə итеп, фəнни эшкəртеп бастырган китабы
бүген республика китапханəлəрендə кызыксынып укылучы
китаплар рəтендə.
Татар халкының күп гасырлык рухи мирасын кайтарып бирүдəн
кала Ə.Хəйри татар милли мəгарифен үстерүдəге хезмəтлəре,
əхлакый һəм рухи тəрбия мəсьəлəлəренə багышланган язмалары,
сəнгать өлкəсенə караган тəнкыйть мəкалəлəре белəн дə еш
басылып чыга иде.
Бүгенге очрашу бу зур шəхесне искə алу булып, аның фəнни
һəм əдəби мирасын барларга тагын бер өлеш кертсен иде.
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Истəлеклəр

УДК 929=512.145"19/20"(470.41)
Ф.Г. Гатина
ТАРИХЫБЫЗ, МƏДƏНИЯТЕБЕЗ КҮРКЕ –
ЯКТАШЫБЫЗ ГАЛИМ ƏНВƏР АГА ХƏЙРИ
«Галимнəрнең максатлары югары,
хезмəтлəре авыр һəм изге.
Алар өчен Аллаһы Тəгалə
ризалыгын өмет итеп һəм халык
файдасын да күздə тотып
эш йөртү беренче максатта булыр.
Шуның өчен болар һəр вакытта
хөрмəтле һəм күркəм затлар исəплəнə».
Ризаэддин Фəхретдин.
Аннотация. Истəлек-язмада Аксубай районында туып-үскəн Əнвəр
Хəйринең туган ягы белəн хезмəттəшлеге, 2014 елда Аксубайда аның
«Əхмəд Ибне Фадланның 921–922 елларда Болгар дəүлəтенə килгəндə язган сəяхəтнамəсе» китабын тəкъдир итү кичəсе уздыру турында бəян
ителə.
Ачкыч сүзлəр: Аксубай районы, Ə. Хəйри, китап укучылар, якташлар,
мирас.

Аксубай төбəге дөньяга талантлы шəхеслəрне күп бүлəк иткəн
як. Танылган шагыйрь Хəсəн Туфан, мəгърифəтчелəр Г.ГафуровЧыгтай, Нəҗип Думави, журналист, публицист, шагыйрь Газиз Кашапов, галим, ислам дине белгече Əнвəр Хəйри, журналист һəм
җəмəгать эшлеклесе Роза Туфитуллова, язучы, журналист, психология фəннəре кандидаты Хөсəен Вəлиəхмəтов, танылган язучы
Нəбирə Гыйматдинова, язучы Рушания Низамова, яшь драматург
Илгиз Зəйниев, авыл хуҗалыгы фəннəре докторы Нəҗип Бакиров,
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медицина фəннəре докторы Луиза Фазлыева, Якуп Ибраһимов,
төрле өлкəлəрдə казанышларга ирешкəн профессорлар: Рəис Беляев,
Мансур Абдрахманов, Ильдус Зиннуров, Əскəр Хəйруллин һ.б. тарихыбыз, əдəбиятыбыз, мəдəниятебез күгендə якты йолдыз булып
балкып яналар.
Үзеннəн соң килер буыннарга зур хəзинə – тарихи, əдəби мирас
калдырып, Аксубайның данын еракларга танытучы Əнвəр ага
Хəйри шуларның берсе.
Əнвəр ага да кайда гына йөрмəсен, туган ягын сагынып яши.
Якташларының:
– Читтə йөргəндə, туган авыл сагындырамы, искə төшəме? –
дигəн соравына, ул болай дип җавап бирде: «Туган як, туган авыл,
туган төбəк күзгə күренмəс сихри җеплəр белəн мəңгелеккə бəйлəп
куелган: чит иллəргə чыгасыңмы, төрле иллəрдə, зур шəһəрлəрдə,
зур залларда чыгыш ясыйсыңмы, табигатькə чыгасыңмы – үз ягың,
үз чишмəң суының тəме, яланаяк йөгергəн балачак сукмаклары, дус
малайлар белəн балык тоткан инеш буйлары, учаклар ягып, төн кунып атлар көткəн болыннар искə төшə».
Əнвəр ага язлар җитү белəн ап-ак чəчəккə күмелеп утыручы
бакчаларын, туган авылының Шəрбəн елгасы буендагы сандугачлы
бөдрə талларын, балыклы инешлəрен бернəрсəгə дə алыштыргысыз
икəнен аңлап, туган ягын сагынып яши. Һəр кайтуында туганнар,
урындагы җитəкчелəр белəн күрешеп, сагынуларын баса иде. Олыгайган саен сагыну көче арта гына бара, кайткан саен, мəрхүмнəрнең каберлəрен барлый; туганнар, авылдашлар белəн күрешеп,
аралашып, туган як һавасын сулап, чишмə суларын эчеп,
илһамланып, көч алып китə иде. Бигрəк тə авыл Сабантуйларын
ярата, район Сабантуеның мөхтəрəм кунагы була. Кайткан саен
китапханəгə кереп чыга, буш кул белəн керми, үзенең шəхси
китапханəсеннəн китаплар бүлəк итеп калдыра.
2014 елда Аксубайда «Тылсымлы ачкыч тапкан галим» исеме
астында Əнвəр аганың «Əхмəд Ибне Фадланның 921–922 елларда
Болгар дəүлəтенə килгəндə язган сəяхəтнамəсе» китабын тəкъдир
итү кичəсе оештырылды. Язучы һəм китап укучы арасында, китапны дөрес итеп тиешле укучыга җиткерүдə иң мөһим роль
уйнаучы арадашчы хезмəтен башкаручылар – китапханəчелəр. Үзəк
китапханə хезмəткəрлəре көче белəн, кичəгə килүчелəрнең күңелен
җəлеп итəрлек итеп, фойеда «Мул җимешле иҗат» исемендə китап
күргəзмəсе оештырылды. Күргəзмəдə галимнең иҗат мирасы – ба7

сылып чыккан китаплары һəм аның иҗат юлына багышланган
мəкалəлəр тупланган папкалар урын алган иде.
Район күлəмендə, китапханəлəр, мəгариф системасы, музейлар
белəн үткəрелгəн бу чарада миңа сценарий авторы һəм алып баручы
буларак катнашу, галим белəн якыннан аралашу бəхете насыйп
булды. Укучылар, укытучылар, китапханəчелəр җыелган зур залда
сəхнə түрендə галим – Əнвəр ага. Казаннан чакырылган мөхтəрəм
кунаклар арасында халык шагыйре, ТР Дəүлəт Советының мəдəният, фəн, мəгариф һəм милли мəсъəлəлəр буенча комитет рəисе
Рəзил Вəлиев, Татарстан язучылар союзы рəисе Рəфис Корбан, ТР
мəдəният министры урынбасары Гүзəл Нигъмəтуллина, танылган
язучы, якташыбыз Нəбирə Гыйматдинова һ.б. катнашты. Алар үз
чыгышларында Əнвəр аганың сирəк галим, фидакарь хезмəт иясе
икəнен тагын бер кат дəлиллəделəр. Аксубай районы башлыгы Камил Гилманов үз чыгышында: «Мəдəниятне үстерүгə һəм тарихны
өйрəнүгə керткəн өлешегез бəялəп бетергесез. Сез башкарып чыккан эшлəрне хəтта дистəлəгəн галим дə башкара алмас иде. Без
Сезнең белəн горурланабыз. Сез Аксубайны данлы итəсез», – диде.
Əнвəр ага үзе башкарган эше турындагы фикерлəре белəн уртаклашып, бу эшкə 1995 елда алынуы, ничек итеп өч телдə глоссарий төзүе турында сөйлəде. Лена апа Таҗиеваны иң яраткан остазым, киңəшчем, диеп атады, хезмəттəшлəре, киңəшчелəре – Җ.Тəрҗеманов, Ф.Хуҗин һəм башкаларга рəхмəтле булуын əйтте.
Без – якташлары бу очрашуны зур дулкынлану белəн көтеп,
сокландыргыч фəнни хезмəт авторына горурланып утырдык. Сораулар биреп алҗытсак та, галимнең гаҗəеп зур хезмəт башкарганын, якташыбызның бөеклеген дə күрсəтə алдык бугай. Һəркемнең
күңеленə – үзе зур галим, үзе гади, тыйнак, ихлас, үзе фидакарь булып кереп калды ул.
Без аксубайлылар – якташыбыз, галим Əнвəр аганың бай иҗади
мирасына сокланабыз, аның исеме белəн горурланабыз. Əнвəр ага
аксубайлыларга, Аксубай районының Шəрбəн, Карасу, Мокшы,
Сөнчəле авыллары тарихын барлап кайтаруда, татар халкының күп
гасырлык рухи мирасын кайтарып бирүдə чиксез күп көч куйды.
Без, китапханəчелəр, үз чиратыбызда, галимнең иҗатына багышланган һəр язманы бөртеклəп җыеп, аның иҗатын тагын да
ныклап өйрəнеп, аның мирасын киң катлау укучыга җиткерүдə, армый-талмый хезмəт итəрбез.
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Ф.Г. Гатина
Наш земляк ученый Анвар Хайри – известный
представитель нашей истории и культуры
Аннотация. В публикации повествуется о сотрудничестве Анвара
Хайри со своей малой Родиной, рассказывается о проведенной в 2014 г. в
Аксубаево презентации его книги «Повествование о путешествии Ибн
Фадлана, написанное во время поездки в 921–922 годах в Булгарское государство».
Ключевые слова: Аксубаевский район, А. Хайри, читатели, земляки,
наследие.
F.G. Gatina
Our fellow countryman the scientist Anwar Hayri
is a well-known representative of our history and culture
Annotation. The publication describes the cooperation Anwar Hayri with
your homeland, outlines about held in 2014 in Aksubaevo the presentation of his
book «Narrative of the travel of Ibn Fadlan during your trip in the Bulgar state
in 921–922 years».
Keywords: Aksubaevsky district, A. Hayri, readers, countrymen, legacy.
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УДК 37=512.145"19/20"(470.41)
Д.Г. Гыймранова
ƏНВƏР ХƏЙРИ – ОСТАЗ ҺƏМ ТƏРБИЯЧЕ
Аннотация. Мəкалəдə Əнвəр Хəйринең Р.Фəхретдин мемориаль музеена даими рəвештə ярдəм итеп торуы хакында бəян ителə. Галимнең мирасын тирəнтен өйрəнеп китаплар бастыруы, халык белəн эшлəү алымнары турында языла.
Ачкыч сүзлəр: Ризаэддин Фəхретдин, Əнвəр Хəйри, музей, нəсыйхəт,
кульязма, китап.

«Əнвəр Хəйри синең өчен кем ул?» дип сорасалар, минем өчен
Əнвəр абый бик якын кеше, иң беренче чиратта, остаз һəм тəрбияче
булуын билгелəп үтəр идем.
Р.Фəхретдиннең туган авылында урнашкан музеена җитəкче
итеп билгелəнгəн вакытта никадəр җаваплы эшкə алынуымны
белсəм дə, галимнең иҗади мирасының тирəнлеген исəплəп бетерə
алмаганмын. Музейда эшли башлаганда Р.Фəхретдиннең тормыш
һəм иҗат юлына багышланган берничə мəкалəдəн кала иркен
мəгълүмат та, аның хезмəтлəренең тəрҗемəлəре дə юк иде. Авылдагы кульязма мирасны барлаган вакытта кулыма ике күн белəн
төплəнгəн, шактый таушалган борынгы китаплар килеп керде. 2000
еллар башында республиканың Милли музее методик үзəк буларак
галимнəр белəн очрашулар, гыйльми утырышлар оештыра иде.
Авылда аларны укый белə торган галим булмаганлыктан чираттагы
очрашуга əлеге ике китапны алып барып, аларны кайдан, ничек табуым, əмма аларга тиешле бəялəмə бирə алмаганлыгымны билгелəп
чыгыш ясадым. Шул вакытта Əнвəр Хəйри китапларны кулына
алып аз гына караштырды да, алар турында киң мəгълүмат əйтеп
салды. Музейда кульязма, искечə язылган китапларның күплеген
исəптə тотып мин Милли китапханəдə сирəк кульязмалар бүлегендə
хезмəт куйган Əнвəр Хəйри белəн тыгыз бəйлəнешкə кердем. Хəтер
төпкелендə тирəнрəк казынсаң, бу галим белəн беренче очрашу
1989 елның кышында Кичүчат авылы мəктəбендə Р.Фəхретдиннең
тууына 130 ел тулу уңаеннан уздырылган авылдашлар очрашуында
булган икəн. Ихлас күңелдəн, гади халыкка аңлаешлы итеп олуг
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галимнең мирасын кайтару кирəклеге турында чыгыш ясаган иде
ул. Бүгенгедəй хəтердə əлеге очрашу...
Əнвəр Хəйри Р.Фəхретдиннең тормыш һəм иҗат юлын
өйрəнергə, аның мирасын тəрҗемə кылырга алынган галимнəрнең
берсе буларак музейның олы ярдəмчесе иде. Музейга килгəн кунаклар галимнең нəсыйхəтлəрен, тəрбияви хезмəтлəрен турыдан-туры
миннəн сораганлыктан, бер дə аптырамыйча, мин Əнвəр абыйдан
(ул вакытта ул абыем кебек якын иде) аларны кичектергесез
тəрҗемə итеп халыкка ирештерү кирəклеген əйтеп эшне тизлəтүне
сорадым. Ниһаять, «Идел» журналында Р.Фəхретдин хезмəтлəренең
кисəк-кисəк тəрҗемəлəре дөнья күрде. Əнвəр абый озак та
көттермичə Р.Фəхретдиннең «Нəсыйхəт»лəрен китап итеп
бастырды. Халык арасында тиз арада таралып беткəнлектəн китаплар кат-кат басмага бирелде. Меңəрлəгəн тираж белəн чыккан
китапларның кереш өлешендə Əнвəр Хəйри Р.Фəхретдиннең
күпкырлы эшчəнлегенə, аның мирасына тулы күзəтү ясап укытучыларга, ата-аналарга аңлатмалар язып, əлеге китапларны укып халык
тəрбия алсын иде дигəн өметлəрен баглаган иде.
Ə.Хəйри олуг галим, тəрбияче Р.Фəхретдиннең мирасын халык
өйрəнсен, укып белсен өчен республиканың төрле районнарына чыгып даими рəвештə халык белəн очрашулар оештыра иде. Татарстан
республикасының төрле почмакларында махсус укытучылар өчен
оештырыла торган «Р.Фəхреддин педагогик укулар»ын гамəлгə кую
аның зур тырышлыгы белəн башкарылды. Хөкүмəт тарафыннан
бирелə торган «Р.Фəхреддин премиясе»н тапшыру, шулай ук, Əнвəр
абыйның тормышка ашкан зур хыялы. Р.Фəхретдиннең мирасын
өйрəнеп укучыга җиткерүдə куйган хезмəтлəре өчен Əнвəр Хəйри
2011 елда əлеге премиянең беренче лауреаты булды.
Музей ачылуда үзенең дə зур тырышлыгы кергəнлектəн,
Ə.Хəйри музей эшчəнлегенə мөмкинлеклəрдəн чыгып һəрвакыт
ярдəм итергə ашкынып тора иде. Журналистларны чакырып фильм
эшлəргə, публикациялəр чыгарырга, китаплар бастырырга, фондларны тупларга, Р.Фəхретдиннең туганнарын барларга, галимнəр
белəн очрашулар оештырырга, ул һəрвакыт үзенең киңəшлəре белəн
ярдəм итə иде. Галимнең тууына 150 ел тулу уңаеннан туганнар очрашуы үткəргəндə, республикакүлəм музей хезмəткəрлəре семинары оештырганда үзе килеп кунакларны каршы алу аның өчен зур
мəртəбə иде. Якты йөзе, шат күнеле, шаян, ярдəмчел, гади һəм кешелекле булуы белəн күплəрне таң калдыра иде ул.
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Р.Фəхретдиннең тууына 155 ел тулу уңаеннан музейда Ə.Хəйринең ярдəме белəн башкарырга дип планлаштырылган эшлəр бихисап: Бөтенрəсəй күлəмендə конференция үткəрергə, «Сəлəт» лагерында тəрбиялəнүче яшүсмерлəр өчен «Кичүчат–2014» фестивален оештырырга, галимнең гаилə фотоальбомын гыйльми каталог
форматында эшлəп бастырырга, туганнар очрашуын үткəрергə һ.б.
бик күп планнар. Əмма июль аеның соңгы көннəрендə бик аяныч
хəбəр килеп ирешкəч, əлеге эшлəрне ничек итеп тормышка ашырырга, əллə инде кирəк тə түгелме дигəн уйлар билəп алды күңелне.
Башланган эшне ташларга һич тə ярамый, Əнвəр абый алай яратмый. Планлаштырылган һəрбер чараны үткəргəн вакытта яннан
күренмичə генə ярдəм итеп тора сыман тоела иде ул миңа. Барысы
да уңышлы гына тормышка ашырылды. «Гаилə кечкенə бер
дəүлəттер» дип аталган фотоальбом Əнвəр абыйның гыйльми
күзəтүе астында бергəлəп эшлəнгəн соңгы китап булып басылып
чыкты. Ə алда без аның белəн Р.Фəхретдиннең юбилее уңаеннан
гына түгел, ə килəчəккə төзегəн планнар да юк түгел, башкарып чыгарга насыйп булсын.
Чынлыкта исə, «Əнвəр Хəйри минем остазым, тəрбиячем», –
дип əйтергə телəүчелəр еш очрый. Аның белəн даими рəвештə семинарларда, очрашуларда катнашканлыктан, халык Əнвəр абыйны
үз иткəнен, гыйлем əһеле булуына карамастан, гадилеге белəн халык мəхəббəтен яулаганлыгын мин шəхсəн үзем күрə идем. Очрашулар вакытында Əнвəр абый белəн фотога төшергə телəүчелəр
чиратка тезелə торган иде. Озак еллар дəвамында укып-өйрəнеп белемен тирəнəйткəн, шул ук вакытта, туплаган гыйлемен киң катлам
кешелəренə киңəшлəр биреп таратырга омтылуы игътибарга лаек.
Аны якыннан белгəн галимнəргə, янында эшлəгəн хезмəткəрлəргə,
укытучыларга, укучыларга, аларның ата-аналарына, гомумəн, аның
белəн аралашкан һəр кешегə Əнвəр Хəйри – үрнəк галим, остаз һəм
тəрбияче иде.
Д.Г. Гимранова
Анвар Хайри – педагог, наставник
Аннотация. В статье пишется о постоянной научно-методической помощи Анвара Хайри мемориальному музею Р.Фахреддина. Излагается материал о работе Анвара Хайри с рукописями ученого-просветителя Р.Фахреддина и о переиздании изученного материала.
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D.G. Gimranova
Anvar Hayri is teacher
Annotation. In the article written about the permanent scientificallymethodical help of Anvar Hayri to the memorial museum of Riza’ddin
Fakhreddin. Material is expounded about working as of Anvar Hayri with the
manuscripts of scientist-enlightener R.Fakhreddin and about reediting of the
studied material.
Keywords: Riza’ddin Fakhreddin, Anvar Hayri, museum, discipling, manuscripts, book.
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УДК 929=512.145"1974/1991"(470.41)
Ф.М. Солтанов
ƏНВƏР ХƏЙРИНЕҢ Г.ИБРАҺИМОВ ис. ТЕЛ,
ƏДƏБИЯТ ҺƏМ ТАРИХ ИНСТИТУТЫНДА
ЭШЛƏГƏН ЕЛЛАРЫ
Аннотация. Язмада Əнвəр Хəйринең 1974–1991 елларда Г.Ибраһимов
ис. Тел, əдəбият һəм тарих институтының иҗтимагый фикер тарихы
бүлегендə фəнни хезмəткəр булып эшлəгəн вакыттагы фəнни эшчəнлеге
шəрехлəнə.
Ачкыч сүзлəр: татар иҗтимагый фикер тарихы, Əнвəр Хəйри,
Г.Ибраһимов ис. Тел, əдəбият һəм тарих институты, татар кулъязмалары,
чыганаклар.

Без Əнвəр Хəйри белəн, ул – кече фəнни хезмəткəр, мин –
аспирант буларак, фəнгə 1974 елда килдек һəм унҗиде ел
дəвамында бер бүлмəдə утырып эшлəдек. Остазыбыз фəлсəфə
фəннəре докторы Яхъя ага Абдуллин Г.Ибраһимов исемендəге Тел,
əдəбият һəм тарих институтында туплаган һəм тора-бара бүлеккə
əверелгəн иҗтимагый фикер тарихы төркеменең əле беренче
адымнарын гына ясый башлаган чагы иде. Советлар илендə хөкем
сөргəн идеология нигезендə татарның бик күп зыялы затларына –
Ш.Мəрҗани, Р.Фəхретдинов, Г.Курсави, М.Бигиев, Садри һəм Һади
Максудилар һəм башка шундый күренекле шəхеслəргə – «буржуаз
миллəтче» тамгасы сугылып, аларның фəлсəфи, тарихи һəм мəдəни
мирасларын өйрəнү тыелган һəм хəтта исемнəрен дə уңай яктан
телгə алырга да ярамаган чор иде бу. Лəкин, ничек кенə булмасын,
хөр фикерле татар галимнəре халкыбызның чынбарлык үткəнен
өйрəнүне туктатмыйлар һəм əкренлəп кенə булса да миллəт хəтерен
яңартырга омтылалар. Əнвəр Хəйринең «Татар иҗтимагый фикер
тарихында Ш.Мəрҗанинең урыны» (1974), «Р.Фəхретдиновның
кулъязма мирасы татар иҗтимагый фикер тарихын өйрəнүдə
чыганак буларак» (1985), «Курсави һəм Мəрҗани мирасларында
традиционализмны тəнкыйтьлəү» (1987) кебек рус телендə басылып
чыккан беренче мəкалəлəре моңа ачык мисал булып торалар. Шушы
юнəлештəге эзлəнүлəре Əнвəрне тагын да җитдирəк эшкə –
Ш.Мəрҗанинең «Мөстəфадел-əхбар фи əхвали Казан вə Болгар»
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(Казан һəм Болгар хəллəре турында файдаланылган хəбəрлəр)
исемле хезмəтен татарчага тəрҗемə итүгə алынырга этəрə.
Ике томнан торган «Мөстəфадел-əхбар фи əхвали Казан вə
Болгар» əсəре халкыбызның борынгы заманнардан алып ХIХ
йөзнең икенче яртысына кадəр булган тарихын, мəдəният һəм
иҗтимагый фикер тарихын өйрəнүдə хаклы рəвештə кыйммəтле
чыганаклардан санала. Татар телен камил белгəн, гарəп-фарсы
алынмаларыннан нык хəбəрдар булган һəм бигрəк тə борынгы
төрки кулъязмаларны укуда гаять тə тəҗрибəле Əнвəр, илдəге сəяси
үзенчəлеклəрдəн чыгып, əлеге хезмəтнең кыскартылган вариантын
бер китап итеп 1989 елда Татарстан китап нəшриятында бастырып
чыгаруга иреште. Иҗтимагый һəм гуманитар фəннəр өлкəсендə
тикшеренүлəр алып барган галимнəр, тəрҗемəлəрнең камиллегеннəн тыш, басманың комментарийларына аеруча игътибар
итəлəр. Ə мондый чыганакка аңлатмалар бирү үзе бер мөстəкыйль
фəнни хезмəт язуга тиң. Бу китапның дөнья күрүе татар фəнен
үстерү юлында зур һəм мөһим вакыйга булды.
Ризаэтдин Фəхретдинов мирасын барлауда Əнвəр шулай ук бик
кирəкле һəм кыю эш башкарды. Ташкент, Бохара, Ленинград,
Мəскəү, Оренбург,Уфа шəһəрлəрендəге архив һəм китапханəлəрдə
эзлəнүлəр алып барулары нəтиҗəсендə, ул бай материал туплый
алды һəм аларның күчерелмəлəрен Казанга алдыртуга иреште.
Əлеге мирасны халыкка таныту йөзеннəн Əнвəр Р.Фəхретдиновның
күп кенə хезмəтлəрен нəшер итте, һəм яшь буынны əхлаклы итеп
тəрбиялəүдə алар бүгенгесе көндə киң кулланылыш табалар.
Əнвəр Хəйри чын мəгънəсендə бик күплəргə гыйльми
консультант булды, һəркемгə дə ярдəм итəргə тырышты, берəүне дə
кире борып җибəрмəде. Минем үземə дə фəнни хезмəтлəремне
язганда аның булышлыгы байтак тиде. Ул коллективның җаны иде,
һəр кичəдə моңлы итеп җыр сузды, халыкчан мəзəклəр сөйлəп
күңелне күтəрде, яшəргə дəрт өстəде. Миллəт өчен янып яшəде ул.
Татар милли хəрəкəте кузгалгач та, Əнвəр аның алгы сафында
булды, милли мəгариф комитеты эшен җəелдереп җибəрүдə зур көч
куйды.
Тормыш бер урында гына тормый. Кече фəнни хезмəткəр буларак иҗат юлын башлаган Əнвəр соңга таба танылган галим Əнвəр
Хəйригə əйлəнде, Татарстанның атказанган фəн эшлеклесе дигəн
мактаулы исемгə лаек булды, киң җəмəгатьчелеккə танылды. Əмма
ачы язмыш, барыбызны да олы кайгыга салып, аны арабыздан ва17

кытсыз алып китте... Хəзер инде аның үзенең мирасын барларга чират җитте...
Озак еллар, кулга-кул тотышып, бер бүлектə эшлəгəн Яхъя ага
Абдуллин, Əбрар ага Кəримуллин, Рашат Əмирханов, Фəридə Гаффар, Тəфкил Камал, Əнвəр Хəйри кебек миллəтпəрвəр хезмəттəшлəрем арабызда юк инде. Аларның җылы карашлары, зыялылыклары, акыллы киңəшлəре, дустанə эчкерсез мөнəсəбəтлəре
бүгенге тонык дөньяда миңа бик тə җитеп бетмилəр! Алар гел истə,
алар сагындыра...
Ф.М. Султанов
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УДК 929=512.145"19/20"(470.41)
Ф.Ш. Хуҗин
КҮПКЫРЛЫ ТАЛАНТ ИЯСЕ
Аннотация. Мəкалəдə Ə. Хəйринең XVIII–XIX гасыр татар иҗтимагый фикере тарихын өйрəнүгə керткəн өлеше югары бəялəнə. Советлар
чорында укучыларга бөтенлəй диярлек билгеле булмаган Г. Курсави,
Ш.Мəрҗани, Р. Фəхретдин, К. Насыйри, З. Камали, М. Бигиев хезмəтлəрен
хəзерге əдəби телгə күчереп, кирəкле аңлатмалар белəн фəнни əйлəнешкə
кертеп җибəрүе галим эшчəнлегенең иң зур казанышы иде. Х гасырда Болгарга килгəн атаклы гарəп сəяхəтчесе Ибн Фадлан язмаларын ул турыдантуры гарəпчəдəн татар теленə тəрҗемə итеп бастырып чыгарды.
Ачкыч сүзлəр: Ə.Н. Хəйри (Хəйруллин) – татар иҗтимагый фикер тарихы һəм ислам дине белгече, тəрҗемəче, тарихи чыганакларны өйрəнүче,
фəнне популярлаштыручы.

Татар тарихын, аерым алганда, иҗтимагый фикер тарихын
өйрəнүне – мин биредə проблеманың историографик аспектын күз
алдында тотам – күренекле галимебез Əнвəр Нəҗип улы Хəйри
хезмəтлəреннəн башка күз алдына да китереп булмый.
Бер карасаң, кандидатлык диссертациясе яклап, гыйльми
дəрəҗəгə дə ия булмады, доцент та, профессор да түгел иде, икенче
яктан карасаң, – берничə йөз фəнни һəм фəнни-популяр мəкалəлəр,
китаплар авторы, Татарстанның атказанган фəн эшлеклесе, Россия
Федерациясенең атказанган мəдəният хезмəткəре, Кол Гали
исемендəге Халыкара бүлəк иясе... Шунысын да ассызыклап
əйтергə кирəктер – хезмəтлəре, күпчелек галимнəрнекеннəн аермалы буларак, киң катлам җəмəгатьчелек тарафыннан көтеп алынып,
кызыксынып, авторына ихлас күңелдəн рəхмəт хислəре əйтеп укылдылар һəм əле дə укылалар. Сəбəбе нəрсəдə?
Сəбəплəре төрле, минемчə. Беренче чиратта, əлбəттə, Əнвəр
Хəйринең кырык биш елга сузылган иҗат тормышы дəверендə бары
тик халыкка кирəк булган, ул көткəн, моңа кадəр фəндə бөтенлəй
өйрəнелмəгəн, советлар идеологиясе күзлегеннəн караганда өйрəнелергə дə тиеш булмаган, үзгəртеп корулар чоры башлангач кына
актуальлəшеп киткəн темалар өстендə генə эшлəведер дип уйлыйм.
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Икенче сəбəпне мин Əнвəр Хəйринең коеп куйган тарихчыгалим генə булмыйча, үзе өйрəнə торган мəгърифəтче галимнəребез
кебек үк, белгəннəрен, кечкенə булса да ачышларын төрле юллар
белəн – газета-журналларда мəкалəлəр бастырып, радио-телевидение аша чыгышлар ясап, мəктəплəрдə укучылар-укытучылар
белəн очрашып, студентларга лекциялəр укып, кыскасы, булдыра
алганча популяр формада халыкка җиткерə белүендə, һəрдаим шуңа
омтылуында күрəм.
Популярлыгының тагын бер сəбəбе, һичшиксез, аның шəхси
сыйфатлары иде: матур, төрле сурəтлəү чараларына, бигрəк тə
юморга бай язма һəм сөйлəм теле, кешелəр белəн мөгаллəмəдə олыны олы, кечене кече итеп ихлас була белү, аудиториянең игътибарын бик тиз яулап алырга сəлəтле матур тембрлы көр тавышы,
киенүдə элеккеге татар зыялыларына гына хас ыспайлык... Башкалардан өстенлеге исə гарəп телендə яисə гарəп графикасында язылган борынгы кулъязмаларны җиңел укый белүендə иде.
Без Əнвəр Хəйри белəн Г.Ибраһимов исемендəге Тел, əдəбият
һəм тарих институтында 1974 елда эшли башладык. Əнвəрне əле
оешып кына килə торган иҗтимагый фикер тарихы бүлегенə гыйльми хезмəткəр итеп кабул иткəннəр иде. Биредə ул 17 елдан артык
эшлəде һəм үзен чын галим, Ислам динен һəм Шəрыкъ мəдəниятен
тирəн аңлаучы олы белгеч итеп күрсəтте. Институтта эшли башлагач аңа «Габденнасыйр Курсави һəм Шиһабетдин Мəрҗани
əсəрлəрендə дини тəгълиматны һəм суфичылыкны рациональ
тəнкыйть итүнең төп принциплары» дигəн катлаулы темага кандидатлык диссертациясе һəм монография язуны тапшырдылар. Чыганаклар башлыча гарəп телендə генə булуга карамастан, бу авыр һəм
четерекле эшне (дини тəгълимəтне тəнкыйть итү?!) ул уңышлы
башкарып чыкты [Хайруллин, 1979]. Əмма шул ук вакытта гарəп,
фарсы, төрек теллəрендə телəсə кайсы чорда язылган һəм басылган
телəсə нинди кулъязма, ташбасма һəм башка чыганаклар белəн иркен эш итə ала торган яшь һəм талантлы галимнең һəр мəсьəлəгə
башкаларга бəйсез һəм еш кына заман рухына туры килеп бетми
торган үз фикере формалашкан иде инде.
Онытмыйк: татар иҗтимагый фикер тарихын өйрəнү безнең Институтта əле үзгəртеп корулар, хөр фикерлелек турында уйларга да
ярамаган, марксизм-ленинизм идеологиясе гөрлəп чəчəк аткан Бреж20

нев заманнарында башланды. Бүлек җитəкчесе дə, Əнвəр сүзлəре
белəн əйткəндə, «ата коммунист» Яхъя абый Абдуллин иде. Бу шартларда, əлбəттə, халкыбызның атаклы дин əһеллəре, бөтен мөселман
дөньясында танылган дин галимнəре һəм аларның хезмəтлəре турында объектив, дөрес фикер əйтү мөмкин булмаган эш иде. Ə коммунист
җитəкчелəребез телəгəнчə, Курсави, Мəрҗани тəгълимəтлəрен бозып
күрсəтү, иҗтимагый тормышыбызга булган карашларын кирəксə дə,
кирəкмəсə дə тəнкыйть утына тоту Əнвəр Хəйринең кулыннан килə
торган эш түгел иде. Намусы рөхсəт итмəде.
Шөкер, иҗтимагый фикер тарихы бүлегендə Əнвəр Хəйринең
күңеленə хуш килгəн яңа эш табыла: аңа Ш. Мəрҗанинең
«Мөстəфадел-əхбəр фи əхвəли Казан вə Болгар» исемле ике томлык
хезмəтен хəзерге татар əдəби теленə күчереп, басмага əзерлəү эше
йөклəнə. XIX йөз татар дөньясында милли тарихыбызны фəн буларак
калыплаштыруда, аякка бастыруда тəүге адым сыйфатында кабул
ителгəн əлеге мəшһүр хезмəт, бер гасырдан артыграк вакыт үткəч,
1989 елда, Болгар илендə ислам диненең рəсми рəвештə кабул
ителүенə 1100 ел (һиҗри буенча) тулган көннəрдə басылып чыга
[Мəрҗани, 1989]. Китапның Əнвəр Хəйри тарафыннан язылган (һəм
автордаш сыйфатында Я. Абдуллин исеме дə куелган) күлəмле «Кереш» өлешендə Ш. Мəрҗани иҗаты бүгенге көн талəплəре яктылыгында, бөтенлəй яңача тикшерелə, атаклы дин əһеленең, олуг галимнең татар иҗтимагый фикер тарихында тоткан урыны объектив
рəвештə калку итеп күрсəтелə. Минемчə, Əнвəр Хəйринең нəкъ менə
шушы хезмəте советлар хакимияте чорында сирəк-мирəк кенə телгə
алына һəм əкренлəп онытылып бара торган Шиһабетдин Мəрҗани
исемен яңадан татар дөньясына кайтаруда хəлиткеч роль уйнады.
Тел, əдəбият һəм тарих институтында эшлəгəн елларда Əнвəр
Хəйри халкыбызның тагын бер күренекле фикер иясе – мəгърифəтче, тарихчы, журналист, педагог һəм дин галиме Ризаэддин
Фəхретдиннең бай иҗаты белəн ныклап кызыксына башлый, аның
Уфада, СССР Фəннəр академиясенең Башкортостан филиалы Тарих, тел һəм əдəбият архивында сакланучы 40 томлык кулъязмалар
тупланмасын битен-биткə диярлек өйрəнеп кайта. Əле тагын Диния
Нəзарəте архивында табып алган (ул заманнарда бу архивка сирəк
кешелəрне генə кертə торганнар иде əле) 16 томлык кулъязма мирасын шул ук Фəннəр академиясе фондына тапшырып, аларны юкка
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чыгудан саклап кала. 1970–1980 нче елларда Əнвəр Хəйри XVIII–
XIX һəм XX йөз башы татар мəдəниятендə, иҗтимагый фикер тарихында тирəн эз калдырган шəхеслəр иҗатына һəм дə мəктəпмəдрəсəлəр, мəгариф–мəгърифəт тарихына караган чыганакларны
барлау максатында Мəскəү, Ленинград, Ташкент, Бохара, Оренбург
архивларында, китапханəлəрнең кулъязма бүлеклəрендə эзлəнүлəр
алып бара. Галимнең үзе тапкан яңа чыганаклар нигезендə язылган
мəкалəлəре бер-бер артлы газета-журнал битлəрендə, фəнни
җыентыкларда дөнья күрə. Минем карашка, «Галимнең кулъязма
мирасы» [Хəйруллин, 1984], «Рукописное наследие Р. Фахретдинова как источник по истории татарской общественной мысли» [Хайруллин, 1985], «Ш. Марджани и Р. Фахретдинов» [Хайруллин,
1990], «Риза Фəхреддиннең «Болгар һəм Казан төреклəре» дигəн
əсəрендə татар халкының килеп чыгышына бəйле фикерлəр»
[Хəйри, 1992] исемле мəкалəлəре тикшерелə торган проблемаларның яңача куелуы җəһəтеннəн кызыклы.
1993 елда Татарстан китап нəшрияты киң катлау укучылар
хөкеменə Əнвəр Хəйринең тагын бер хезмəтен тəкъдим итə. Бу –
Ризаэддин Фəхретдиннең əлегə кадəр матбугатта басылмыйча кулъязма рəвешендə сакланган һəм Əнвəр əфəнденең саллы гына «Кереш сүз»е белəн ачылган «Болгар вə Казан төреклəре» дигəн тарихи
əсəре [Фəхреддинев, 1993]. Əлеге əсəр фəнни комментарийлары
белəн 1997 елда, башлыча чит иллəрдə яшəүче татарлар мəнфəгатен
күз алдында тотып, латин шрифтында да дөнья күрде. Шулай итеп,
Əнвəр Хəйринең фидакарь хезмəте нəтиҗəсендə Ризаэддин Фəхретдин исеме дə мəшһүр татар тарихчыларының элгəрелəре арасында үзенең лаеклы урынын тапты.
Əнвəр Хəйри сүзлəре белəн əйтсəк, Р. Фəхретдинов дингə «Əдəп,
Əхлак, Шəфкать, Мөрəүвəт, Изгелек, Итагатьлелек, Кешелеклелек,
Намус, Сафлык, Пакьлек, Гаделлек, Яхшылык һəм башка бик күп
күркəм төшенчəлəрне-сыйфатларны эченə алган һəм барлык бозык
эшлəрдəн тыелып, яхшы эшлəр генə эшлəргə өндəгəн кануннар тупланмасы итеп карый». Атаклы галимнең нəкъ менə шул принциплардан чыгып язылган, тəрбия, əдəп-əхлак мəсьəлəлəренə һəм дə
мөселман дөньясында, татар тормышында хатын-кызларның роле
проблемасына багышланган күп санлы китаплары, табигый ки, Ə.
Хəйринең игътибарыннан читтə калмады, бəлки, аның тырышлыгы
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белəн яңадан халыкка кайтарылды. Р. Фəхретдиннең бүген дə актуальлелеген җуймаган «Балаларга нəсыйхəт», «Гакыйдə. Ислам дине.
Əдəп вə əхлак дəреслəре», «Гаилə. Тəрбияле ана. Тəрбияле хатын»,
«Адəбе тəгълим (Укыту кагыйдəлəре)» һəм башка исемдəге китаплары 2000 нче еллар башында бер-бер артлы, икешəр-өчəр мəртəбə
нəшер ителделəр һəм, күз ачып йомганчы дигəндəй, китап
киштəлəреннəн юкка чыга бардылар. Россия ислам институты
шəкертлəре, мəдрəсə мөгаллимнəре, урта мəктəп укытучылары һəм
ата-аналар бу китаплардан бүген дə бик телəп файдаланалар.
Галимнең фəнни-тикшеренү диапозоны гаять киң иде. Бу
сүзлəрне раслап, аның тарафтан тəрҗемə ителгəн Габденнасыйр
Курсавиның аерым фəлсəфи язмаларын, К. Насыйриның «Фəвакиһел-җолласа фил-əдəбият» исемле энциклопедик хезмəтен, Зыя
Камалинең «Фəлсəфəи игътикадия» (Инану фəлсəфəсе), Муса Бигиевның, əл-Кардавиның, Габделвахид Сөлəйманның һəм башка
галимнəрнең дини вə фəлсəфи китапларын күрсəтеп үтəргə кирəктер.
Əнвəр Хəйрине мин күренекле дин белгече дип тə атар идем.
1980 еллар урталарында башланган үзгəртеп корулар заманында ул
Ислам динен тирəнтен өйрəнеп, аны халык арасында курыкмыйча
пропагандалаучы беренче татар галиме булды. Коръəннең иң күп
укыла торган 57 сүрəсен үзенчə тəрҗемə итеп, аларны вакытлы
матбугатта бастырып, радио аша халыкка җиткерү чараларын
күрде. 1996 елда басылып чыккан һəм хəзерге фəн күзлегеннəн
язылган «Ислам дине бəйрəмнəре» дигəн китабы исə берничə көн
эчендə халык арасында таралып бетте [Хəйри, 1996].
Əнвəр Хəйри үзе эшлəгəн Тел, əдəбият һəм тарих институтында
иҗтимагый фикер тарихы бүлеге нигезендə Исламны өйрəнү
бүлеген ачарга тырышып йөрүчелəрнең берсе иде. Яңа бүлекнең эш
юнəлешлəрен билгелəп, үзе булдыра алганча фəнни концепциясен
дə язып, бүлекне ачуда ярдəм сорап Мəскəүгə академик Камил
Вəлиев янына да барып кайтты ул, Россия Фəннəр академиясенең
Көнчыгышны өйрəнү институты галимнəре белəн киңəште, фəнни
конференциялəрдə, вакытлы матбугатта əлеге фикерне кат-кат
күтəреп чыкты. Нəтиҗəдə бу бүлек ачылды, дөресрəге аның исеме
«Иҗтимагый фикер тарихы һəм исламны өйрəнү бүлеге» итеп
үзгəртелде. Ул Татарстан Фəннəр академиясенең Ш. Мəрҗани
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исемендəге Тарих институтында бүгенге көндə дə уңышлы гына
эшлəп килə.
Соңгы бер-ике дистə ел эчендə Əнвəр Хəйри атаклы сəяхəтче,
922 елда Болгар иленə килгəн Багдад илчелеге сəркатибе Əхмəт ибн
Фадланның «Рисалə»сен гарəп теленнəн турыдан-туры татарчага
тəрҗемə итү һəм шул хезмəткə фəнни комментарийлар язу белəн
мəшгуль булды. Аның бу язмага мөрəҗəгать итүе элегрəк рус
галимнəре тарафыннан тəрҗемə ителгəн тексттагы төгəлсезлеклəр
белəн бəйле иде. Искиткеч тырышлык, тарих һəм филология
өлкəсендə тирəн белем талəп иткəн күп еллык хезмəтнең нəтиҗəсе
куанычлы булды: 2013 елда татар һəм рус теллəрендə дөнья күргəн,
фəнни җəмəгатьчелек тарафыннан уңай бəялəнгəн фундаменталь
хезмəт (гомуми күлəме 1043 бит, карагыз: [Хайри, 2013; Хəйри,
2013]) беренче президентыбыз М. Шəймиев тəкъдиме белəн болгарларның ислам динен кабул итүгə багышланган «Истəлек билгесе»
музей-күргəзмə комплексы экспозициясенə алынды.
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Ф.Ш. Хузин
Многосторонний талант
Аннотация. В статье высоко оценивается вклад А. Хайри в изучение
истории татарской общественной мысли XVIII–XIX вв. Перевод на современный литературный татарский язык богословско-философских и исторических трудов Г. Курсави, Ш. Марджани, К. Насыри, Р. Фахреддина, З. Камали, М. Бигиева, ввод их с соответствующими комментариями в научный
оборот – одно из самых значительных достижений в многогранной деятельности ученого. Он осуществил новый перевод, прямо с арабского на татарский, «Записок» («Рисале») знаменитого арабского путешественника Ибн
Фадлана, побывавшего в составе Багдадского посольства в Булгарском
государстве.
Ключевые слова: А.Н. Хайри (Хайруллин) как историк татарской общественной мысли и исламовед, переводчик, источниковед, популяризатор науки.
F.Sh. Khuzin
Multilateral talent
Annotation. In article A. Hayri’s contribution to studying of history of the
Tatar social thought of the XVIII–XIX centuries is highly appreciated. The
translation into modern literary Tatar language of theological and philosophical
and historical works of G. Kursavi, Sh. Marjani, K. Nasyri, R. Fakhreddin,
Z. Kamali, M. Bigiev, their introduction with the corresponding comments in a
scientific sphere – one of the most considerable achievements in multilateral
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activity of the scientist. He made a new translate, directly from Arab on Tatar,
«Notes» («Risalе») of the well-known Arab traveler Ibn Fadlan, visited consisting of the Baghdad embassy in Bolgare.
Keywords: A.N. Hayri (Khayrullin) as historian of the Tatar social thought
and the person studying islam, translator, the person studying sources, popular
writer of science.
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УДК 929:930
З.Р. Шəйхелисламов
ГЫЙЛЕМ МƏГАРƏСЕНЕҢ ƏНВƏРЕ1 –
МИЛЛƏТ ХАДИМЕ ХƏЙРИ
Аннотация. Мəкалəдə тарихчы, кулъязмалар белгече Ə.Хəйринең
кыскача тормыш юлы, борынгы басма һəм кулъязма чыганаклар буенча
фəнни хезмəтлəре, үткəндəге мирасны халыкка җиткерүдəге роле яктыртыла.
Ачкыч сүзлəр: милли хəтер, мəгърифəт, халыкка хезмəт.

Мəгълүм булганча, укымышлылары, галимнəре булмаган халык
миллəт булып сакланып кала алмый, аның дəүлəте дə булмый. Татар халкы күп гасырлар дəвамында нинди генə авыр сынаулар узса
да, юкка чыкмады, чөнки аның милли хəтерне яңартып торучы,
дөрес юл күрсəтүче, гыйлемне килəчəк буыннарга тапшырырдай
галимнəре булды. Сүзем шундый галимнəребезнең берсе мəрхүм
Татарстанның атказанган фəн эшлеклесе (1999), Татарстанның һəм
Россиянең атказанган мəдəният хезмəткəре (1991, 2008), Кол Гали
исемендəге Халыкара премия лауреаты (1994), Халыкара мəгълүматлаштыру академиясе академигы, Санкт-Петербургтагы Петр I
исемендəге Фəннəр һəм Сəнгатьлəр академиясе мөхбир-əгъзасы,
тəрҗемəче, публицист, язучы, галим Əнвəр Нəҗип улы Хəйри турында.
Ул сугыштан соң илнең җимереклек, мохтаҗлык кичергəн чорында туган буын вəкиле. Ил кичергəнне ул да кичерə, тормышның
авыр йөге аның җилкəлəренə дə төшə. Татарстанның Аксубай районы борынгы Шəрбəн (Шəһри Бану) авылында сигезенче бала булып дөньяга килгəн Əнвəргə колхозда ат көтүе көтəргə, урман
кисəргə, тракторчы һəм комбайнчы ярдəмчесе булырга, Казан мехкомбинатында тире сыгарга, төнге каравылда торырга һəм башка
бик күп төрле эшлəрне башкарырга туры килə. Əнвəр Хəйри «тормыш университетлар»ын шул тəртиптə уза. Лəкин шунысын
əйтергə кирəк, фəн дөньясына юнəлеш бирүче алшартлар аның
гаилəсендə үк була. Əти-əнисе гади колхозчылар гына булсалар да,
өйдə күптөрле китап тоталар, гарəп, латин, кириллицада язылган
1

Əнвəре – якты нуры.
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əсəрлəрне укыйлар, шəрехлəп бирəлəр. Əнвəрне бигрəк тə серле
гарəп язуы, гарəп теле кызыксындыра. Мəктəптə уку елларында
мəгълүм сəбəплəр аркасында моның өчен күп җəфалар күрсə дə,
гарəп теленə мəхəббəте аны 1967 елда Казан дəүлəт университетының тарих-филология факультетына укырга китерə. Кем
белə, Колбай-Мораса урта мəктəбен тəмамлаган егет шул авылдан
чыккан «татар театрының атасы» талантлы артист, драматург, режиссер Габдулла Кариев (чын исеме Миңлебай Хəйруллин) эзеннəн
китсə, бəлки атаклы артист та булган булыр иде. Яшьлегендə,
мөгаен, хыяллангандыр да, юкка гына 1966 елда Казан театр
училищесының актерлар бүлегендə укырга кермəгəн бит! Кариев
кебек оста көрəшче дə булган булыр иде. Ходай Тəгалə аңа буйсынны, алыптай таза гəүдəне дə жəллəмəгəн. Дин юлыннан китсə дə
Кариев кебек «карый» (Коръəнне яттан укый алучы) булыр иде.
Ник дисəң, Миңлебай Хəйруллин Җаекта (Уральскида) мəдрəсəдə
укыганда ук Коръəнне яттан белгəн. Шуның өчен аны «Габдулла
карый» дип йөрткəннəр. Соңыннан шушы псевдоним аның фамилиясе булып китə.
Əгəр телəсə, Əнвəр җырчы булып та китə алыр иде. Табигать
тарафыннан аңа моң, мəкам, ачык дикция мулдан бирелгəн. Артистлык сəлəте аның йөрəгенə салынган. Хəер, үкенергə урын юк, бу
сəлəт аның кызына – мəшһүр яшь җырчы Айгөл Хəйригə күчкəн.
Айгөл татар халык җырларын милли үзенчəлеклəрен саклап, милизмнар белəн баетып башкаруы белəн тиз арада тамашачыларның
мəхəббəтен яулады. Əмма, нəрсə генə фаразласак та, Əнвəр əфəнде
язмышын үзе хəл итə, балачак хыялына хыянəт итмичə, бердəнбер
дөрес юлны сайлый. Университетта уку елларында гарəп теле укытучысы Лена ханым Таҗиева, фарсы теле белгече Мостафа Ногман
аны борынгы кулъязма чыганаклар белəн эш итəргə, аларның эчке,
яшерен серлəренə төшенергə өйрəтəлəр. Əнвəр Хəйри беренче курста ук студентларның фəнни түгəрəгенə йөри, фəнни конкурсларда
катнаша, аның беренче фəнни язмалары басыла башлый. 1974 елда
аны Г.Ибраһимов исемендəге Тел, əдəбият һəм тарих институтының
иҗтимагый фикер тарихы бүлегенə эшкə алалар. Менə шушында
аның университетта алган белеме бик тə кирəк булып чыга. Ул Габденнасыйр Курсавиның һəм Шиһабетдин Мəрҗанинең кулъязма
əсəрлəрен өйрəнə, алардагы рационалистик фəлсəфəне ачыклау омтылышы ясый. Ш.Мəрҗанинең «Мөстəфадел əхбар фи əхвали Казан
вə Болгар» исемле ике томлык тарихи хезмəтен хəзерге əдəби телгə
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тəрҗемə итə. Катлаулы гыйльми телдə язылган бу хезмəтнең текстын эшлəү белем һəм эрудиция талəп итə. Ни аяныч, əзер хезмəт
чын тарихыбызны яктырткан фикерлəрдəн арындырылып, нык кына
кыскартылып, 1989 елда бер том күлəмендə басылып чыга. Шуңа
карамастан, ул бүген дə дөнья фəне тарихында лаеклы урын тота.
Болардан тыш, Əнвəр əфəнде мəгърифəтче К.Насыйри, Р.Фəхретдин, Зыя Камали, М.Бигиев, Г.Ибраһимов əсəрлəрен өйрəнеп,
аңлатма һəм искəрмəлəр язып, хəзерге укучы аңларлык əдəби телгə
күчереп бастырды. Бигрəк тə ул беренчелəрдəн булып энциклопедик галим Ризаэтдин Фəхретдиннең иҗат мирасын өйрəнүгə күп
көч салды. Аның Уфада сакланучы 40 томлык кулъязмаларын
өйрəнеп чыкты, байтак əсəрлəрен кулдан күчереп Казанга алып
кайтты. Шулар нигезендə Р.Фəхретдиннең 57 хезмəтен басмага
хəзерлəп, 24 китаптан торганын бастырып та чыгарды. Болардан
тыш, Р.Фəхретдиннең «Ислам» белешмə-сүзлек китабында, «Татар
календаре»нда 29, төрле журналларда 61, газеталарда 66 хезмəтен
бастырды. Соңгы елларда Татарстан радиосыннан Р.Фəхретдиннең
əхлак тəрбиясе буенча язылган 8 китабы хакында 450 тапшыру
эшлəп халыкка радиодəреслəр аша җиткерде. Аның иҗатын яктырткан 25 лəп фəнни мəкалə язып дөньяга чыгарды. Югарыда
телгə алынганнар өстенə Р.Фəхретдиннең фəнни, дини, тарихи, этнографик, фəлсəфи, педагогик, психологик, язучылык, халыкара
эшчəнлеклəре турында, аңа багышлап 50 радиотапшыру эшлəде.
Җыеп əйткəндə, Əнвəр Хəйри «Татарстан» һəм «Яңа гасыр»
телерадиокомпаниясендəге чыгышлары белəн фəнне халыкка якынайтты, ягъни, популярлаштыруга зур өлеш кертте. Ислам диненə
мөнəсəбəт уңай якка үзгəрə башлагач, халыкның дини əдəбиятка
булган зур ихтыяҗын канəгатьлəндерүдə дə Əнвəрнең хезмəтлəре
бик вакытлы булды. Мəсəлəн, ул 1990–91 елларда «Казан утлары»
журналында Коръəннең 57 сүрəсен татарчага тəрҗемə итеп бастырды. 1996 елда «Ислам дине бəйрəмнəре» исемле китабы басылып
чыкты. Болардан башка да узган гасыр башында иҗат иткəн татар
галимнəренең бүген дə актуаль хезмəтлəрен сайлап алып, халыкка
аңлаешлы əдəби телгə күчереп дөньяга чыгарды. Əнвəр əфəнде
менə шулай озак еллар дəвамында үзенең газиз халкына, миллəтенə
хезмəт итте. Аның мөгаллим, оста педагог икəнен дə əйтергə кирəк.
Университетны тəмамлаганнан соң ул Казан шəһəрендəге 80 нче
урта мəктəптə, Казан дəүлəт педагогия институтында, КДУда, Авыл
хуҗалыгы институтында, Медицина институтында, укытучылар
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йортында, фəнни китапханəдə, гуманитар көллияттə халык медицинасы, гарəп теле һəм язуы укыта. Соңгы елларда Əнвəр Хəйри Татарстан Милли китапханəсенең сирəк китаплар һəм кулъязмалар
бүлегендə əйдəп баручы фəнни хезмəткəр булып эшлəде. 60 яшьлек
юбилее алдыннан гарəп сəяхəтчесе Ибне Фадланның Болгарга
сəяхəте турындагы язмаларны гарəпчəдəн турыдан-туры татарчага
тəрҗемə итеп китапны басмага хəзерлəп бетергəн иде. Һəм ул
«Əхмəд Ибне Фадланның 921–922 елларда Болгар дəүлəтенə
килгəндə язган сəяхəтнамəсе» исеме белəн Казанда 2013 елда 536
бит күлəмендə басылып чыкты.
83 китапны дөньяга чыгарган һəм 800 лəп мəкалə язган
галимнең барлык эшчəнлеген бер чыгышта яктырту һич мөмкин
түгел. Ə шулай да Əнвəрнең əти-əнисе, бабалары зыялы булган.
Юри генə исем-фамилиясенə игътибар итегез əле: Əнвəр – гарəпчə
бик нурлы, якты, Нəҗип улы (Нəҗип – тəрбияле нəселдəн булган
кеше дигəн сүз). Хəйри, Хəйрулла – Алланың игелекле кешесе
мəгънəсендə. Исеме җисеменə туры килə, кылган гамəллəре миллəт
хадиме икəнлеген раслап торалар.
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З.Р. Шайхисламов
Луч пещеры знаний – слуга нации Хайри
Аннотация. В статье освещается жизненный и творческий путь историка, текстолога, переводчика А.Хайри, дается обзор его научных трудов
по истории духовной культуры татар, ислама в Поволжье. Также рассказывается об А.Хайри как о блистательном педагоге, его активной пропагандистской деятельности на страницах СМИ, радио, телевидении.
Ключевые слова: национальная память, просвещение, служение
народу.
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Ray cave of the knowledge –a servant of the nation Hairy
Annotation. The article highlights the life and career of the historian, textual, translator A.Hayri. In this article author give some review to his scientific
works on the history of the spiritual culture of the Tatars and the position of
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С.Т. Ямалтдинова
Р.ФƏХРЕТДИН МИРАСЫН – МƏКТƏП УКУЧЫЛАРЫНА
Аннотация. Истəлек-язмада сүз сонгы 10 елда галим Əнвəр Хəйринең
Керкəле авылы урта мəктəбе укучыларына һəм укытучыларына Р.Фəхретдин мирасын пропагандалавы хакында бара.
Ачкыч сүзлəр: Əнвəр Хəйри, Р.Фəхретдин, Керкəле авылы урта мəктəбе, əхлак тəрбиясе.
«Галимнəрнең максатлары югары,
хезмəтлəре авыр һəм изге...
Шуның өчен болар һəр вакытта
хөрмəтле һəм күркəм затлар исəплəнə».
Р.Фəхретдин.

Кичүчатта бөек галим, якташыбыз Ризаэтдин Фəхретдиннең
тууына 155 ел тулуга багышланган «Туганнарның кадерен белик...»
дип исемлəнгəн чарага Рəсəйнең төрле почмакларында яшəүче якын
туганнары, галимнең мирасын халыкка җиткерүче галимнəр, язучылар, җитəкчелəр, укытучылар килгəн иде. Анда Рөстəм абый
Фəхретдинов: «Күренекле галим Əнвəр Хəйри иң беренчелəрдəн
булып Р.Фəхретдин хезмəтлəрен бүгенге укучыга аңлаешлы телдə
бастырып чыгарды. Гарəп графикасында, иске татар телендə
язылган бу хезмəтлəрне тəрҗемə итүгə Əнвəр абый бик күп көчен
салды. Кызганычка каршы, ул арабыздан иртə китеп барды. Бик зур
рəхмəт Əнвəр абыйга. Аның бастырган китапларын яңадан да
чыгарасы иде», – дигəн телəклəрен җиткерде.
Рөстəм абыйның фикерен куəтлəп, Атлас Муратаев (Нурҗамал
абыстайның якын туганы): «Əнвəр абый Риза бабайның эшлəрен
кайтаруда бик зур эш эшлəде. Урыны җəннəттə булсын!», – дип,
алга таба да Р.Фəхретдин китапларының, бигрəк тə «Тəрбияле
бала», «Тəрбияле ана», «Гаилə» һ.б. əдəп-əхлак темасына караган
хезмəтлəренең тагын бастырылуын телəде.
Очрашуда чыгыш ясаучыларның фикерен куəтлəп, галим
мирасын өйрəнүдə безгə зур ярдəм күрсəткəн Əнвəр абый Хəйри
белəн хезмəттəшлегебез хакында язарга булдым.
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Р.Фəхретдин хезмəтлəре китап булып басылып чыкканчы ук,
Татарстан дəүлəт радиосының «Балкыш» тапшыруында Əнвəр абый
аларны халыкка җиткерде. Гадилə Нургали алып барган бу
радиотапшыруларның аудио һəм кулъязмаларын ветеран укытучы
Галия апа Рəхимова район-шəһəр мəктəплəренə таратты. Бу
язмаларны укучылар мəктəптə тыңлап, хəтердə калганнарын иҗади
эш дəфтəрлəренə язып барды. 1993 елдан башлап тыңлап-язып кына
барсак, 2001 елдан мəктəбебездə үз «Балкыш»ыбызны башлап
җибəрдек. «Балкыш» əдəби-əхлакый тапшырулары белəн без районшəһəр мəктəплəрендə, Əлмəт районы Тайсуган урта мəктəбендə дə
булдык. 2004 елга кадəр мəктəбебезнең 40 укучысы дəүлəт
радиосының «Балкыш» тапшыруында əдəп-əхлак темасына
турыдан-туры эфирда чыгыш ясады. Казандагы «Балкыш»
радиотапшыруының 10 еллык юбилеенда катнашып, эшчəнлегебез
хакында сөйлəдек. Галия апа Рəхимова һəрвакыт безнең ярдəмчебез
булды.
2008 елда безнең мəктəптə Р.Фəхретдин мирасын өйрəнүгə
багышланган «Мəңге җуелмас мирас» дигəн район күлəмендəге
беренче укучылар фəнни-гамəли конференциясе узды. Бер
укучыбыз галим Əнвəр Хəйри, икенчесе – якташыбыз академик
Индус Таһиров, тагын берсе журналист Гадилə Нургали булып
чыгыш ясады. Шунда берсе: «Апа, бу галимнəрнең үзлəрен күрəсе
иде!» – дип куйды. Телефоннан бер сөйлəшүдə Əнвəр абыйга бу
хакта əйттем. Ул һич авырсынмыйча очрашуга килергə ризалык
бирде. 2009 елның 16 феврале – укучылар, ата-аналар, тирə-күрше
мəктəп укучылары, укытучылары өчен дə зур бəйрəм булды.
Беренче мəртəбə гап-гади авыл мəктəбенə хезмəтлəре белəн
халыкка танылган, чын галим килсен əле! Үзенең чыгышын Əнвəр
абый дога укып башлады. Үзе булып чыгыш ясаган укучыга
шатланып, «коллега» дип дəшеп, аралашып алды. Əнвəр абый
Р.Фəхретдин хезмəтлəрен архивлардан ничек эзлəп тапканын,
аларның нинди аяныч хəлдə булуын һəм мəгърифəтченең үзе,
гаилəсе, эшчəнлеге хакында бик күп мəгълүмат бирде. Һəр укучыда
Р.Фəхретдиннең «Тəрбияле бала», «Шəкертлек əдəплəре» һ.б.
хезмəтлəреннəн алынган тезислар дəфтəрен күргəч, гаҗəплəнеп
калды. «Балаларга нəсыйхəт» китабының һəр укучыда булуын
белгəч, аларга үзенең изге телəклəрен язып, култамгасын куйды.
Мəктəбебез «Балкыш»ын карагач, үзенең изге телəклəрен язып
калдырды: «Керкəле мəктəбенең «Балкыш» студиясе эшчəнлегенə
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мин сокланып утырдым. Сөбханалла! Бөек галим, мəгърифəтченең
нəкъ менə шундый талантлы балалар үстерə торган уңдырышлы
туфрактан үсеп чыгуының сəбəбен мин бүген аңладым. Бу кадəр
матур табигатьле, чиста күңелле, ихлас һəм булдыклы укучылар
тəрбиялəүче мəктəп һəм аның данлы укытучылар коллективы
булган авыл һəм тирə-ягы, чыннан да, илһам чыганагы икəнлегенə
инандым. Бу яктан Ризаэтдин Фəхретдиннең дəвамчылары
килəчəктə күплəп чыгуын телəп: Əнвəр Хəйри. 16.02.2009 ел». Шул
көннəн башлап Əнвəр абый безнең мəктəптəн аерылмады. Ул
мəктəпкə килгəн саен, укучыларга тормыш дəреслəре бирде. Ихлас
күңелдəн йөргəн галимне укучылар да үз күрде, аңлады, якын итте,
рəхəтлəнеп аралашты.
Əнвəр абый: «Галия апа – бу төбəкнең тере легендасы, əле дə
халыкны агарту, аның рухын чистарту һəм күңелен даими баету,
халкыбызның күп гасырлар дəвамында яшəү рəвеше булган югары
əхлак кануннарын һəм Иманыбызны яңадан торгызу өстендə
армый-талмый эшлəүче чын Халык укытучысы, чын мəгърифəтче
ул», – дип безнең остазыбызның эшенə югары бəя бирде.
Мəктəбебездə республика күлəмендə «Җəмит Рəхимов укулары»н үткəрергə тəкъдим итүче һəм башлап җибəрүче дə Əнвəр
абый булды. Ул: «Мондый конференциялəр укучыларның фəнгə,
туган якларына кызыксынуларын арттырыр, миллəт горурлыгы
булырдай шəхеслəр тəрбиялəр. Килəчəктə укулар дəвамлы булсын,
Россия күлəмендə үткəрелсен иде. Төбəгегездəн чыккан күренекле
шəхеслəрнең, галим, язучы һəм башка һөнəр иялəренең барысының
да эшчəнлеген яктырткан фəнни-эзлəнү эшлəре күбрəк булсын
иде», – дигəн иде.
Əнвəр абый безнең эшлəгəн эшлəребезне күреп, бəялəп, дөрес
юлда икəнебезне аңлатты. Алай гына да түгел, һəр укучы башкарган
эшкə сокланып, аңа чын күңелдəн шатланып, акыллы киңəшлəре
белəн яңадан-яңа уңышларга дəртлəндереп торды.
«Бары тик эш дəвамлы булганда гына нəтиҗəсе була», – дигəн
Р.Фəхретдин.Үзем Р.Фəхретдингə əнисе ягыннан 6 нчы буын туган
тиешле, бүгенге көндə танылган мəгърифəтче киңəше белəн
Ситдыйк мулла тарафыннан ачылган кызлар мəдрəсəсе нигезендə
утырган Керкəле мəктəбендə 37 ел татар теле һəм əдəбияты
укытучысы булып эшлим. Мəктəбебездə Р.Фəхретдин варисларын
тəрбияли алуыма шатланам. Чөнки укучыларым Р.Фəхретдин
мирасын өйрəнүгə багышланган һəм башка төрле республика,
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Россиякүлəм чараларда, бəйге-конференциялəрдə актив катнашып,
җиңүлəр яулый. Мəсəлəн, Р.Фəхретдиннең тууына 150 ел тулуга
багышланган республикакүлəм бəйгедə 8 нче сыйныф укучысы
Н.Нигъмəтуллина җиңүче, 2014 елда «Р.Фəхретдиннең иҗади
мирасын өйрəнү буенча иң яхшы фəнни эш» Бөтенроссия
бəйгесендə Л.Нигъмəтуллина лауреат булды. Олуг мəгърифəтче
Р.Фəхретдин мирасын пропагандалауда, мəктəпнең «Балкыш»
əдəби – əхлакый тапшыруларын оештыруда актив катнашканы өчен
15 укучыбызга «Мəгариф» журналы «Рəхмəт хаты» тапшырды.
Күренекле галимнəрнең берсе булган Əнвəр абый белəн
аралашу һəм 10 ел дəвамында аннан бик файдалы, кирəкле
мəгълүматлар ишетү бəхете һəркемгə дə элəкмидер. Галим белəн
очрашулардан соң һəр укучының үз фикерлəрен иҗади эш
дəфтəренə теркəп баруы, атна саен үткəрелүче «Балкыш»
тапшырулары, ата-аналар арасында Р.Фəхретдин хезмəтлəрен
өйрəнү буенча уза торган фəнни-гамəли конференциялəр – Əнвəр
абый белəн бергə эшлəвебезнең матур нəтиҗəсе. Үзенең көчен һəм
вакытын кызганмыйча, Казан кадəр ерак араларны якын итеп, ни
өчен безне үз күргəн соң Əнвəр абый? Чөнки ул һəркемгə
игътибарлы, ихтирамлы, ярдəмчел, олы җанлы һəм изге күңелле
Кеше, чын зыялы галим иде. Остазыбызның рухы шат булсын!
Туганнар очрашуында эшлəребез турында берничə сүз əйткəч,
Римма Ратникованың əнисе Лена апа (авылдашым, мин – Түбəн
Чыршылы кызы): «Əнвəр Хəйри – ул минем беренче укытучым.
Казанда гарəп графикасына өйрəнергə курслар ачылгач, мин
аңардан сабак алдым», – диде.
Бер килүендə Əнвəр абый: «Без – галимнəр, бу китапларны
чыгарабыз да, əмма Р.Фəхретдин хезмəтлəрен, киңəшлəрен тормышта кулланучы-үтəүчелəр күп булсын иде. Карагыз сез аның
«Əхлак гыйлеме» сериясендə язылган хезмəтлəрен! Һəрберсе дə
яшəү дəреслеге бит алар, шул хезмəтлəр нигезендə гамəл кылучылар күбəйсен иде!» – диде.
Ышанам: галимнəрнең хезмəтлəре, халыкка җиткерергə телəгəн
уй-фикерлəре, килəчəк турындагы якты хыяллары һичшиксез яшь
буынны алгы көннəргə озата барыр, миллəтебезне саклап калырдай
мəшһүр адəмнəре белəн баетыр.
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Мəкалəлəр

УДК 013=512.145"18"
М.И. Əхмəтҗанов
ƏНВƏР ХƏЙРИНЕҢ ТАТАР ЯЗМА МИРАСЫНА
КАГЫЛЫШЛЫ ХЕЗМƏТЛƏРЕ
Аннотация. Мəкалəдə сүз Əнвəр Хəйринең XIX гасыр татар медицина
белгечлəре тарафыннан язылган хезмəтлəрне халыкка җиткерү юлындагы
эшчəнлеге, аларны кириллицага күчереп «Мирас» журналында бастырып
чыгару турында бара.
Ачкыч сүзлəр: татар язма мирасы, халык медицинасы, Əнвəр Хəйри.

Əнвəр Хəйринең татар мирасына кагылышлы хезмəтлəреннəн
беренчесе итеп, аның тарихчы галим Шиһабетдин Мəрҗани əсəрлəрен халыкка җиткерүдəге өлешен искə алырга кирəк.
Узган гасырның 80 нче еллар ахырына таба Галимҗан Ибраһимов исемендəге Тел, əдəбият һəм тарих институтының иҗтимагый фикер тарихы бүлегендə профессор Я.Г.Абдуллин җитəкчелегендə Ш.Мəрҗанинең «Мөстəфадел-əхбар фи əхвали Казан вə
Болгар» исемле ике томлык тарихи хезмəтен – аның телен һəм
графикасын бүгенге татар укучысына җиткерүдə хəрəкəт башланды.
Бу өлкəдə əле безнең фəнни хезмəткəрлəребезнең эш тəҗрибəсе
булмаса да, əлеге хəзерлек тырышлык белəн алып барылды.
Ш.Мəрҗанинең бу ике томлыгын тəрҗемə итеп матбугатка
хəзерлəү бурычы Əнвəр Хəйригə йөклəнде. Ул бу эшне Я.Г.Абдуллин җитəкчелегендə башкарып чыкты һəм китап 1989 елда 50
меңлек данə күлəмендə халыкка таралып китте [Мəрҗани
Шиһабетдин]. Китапны хəзерлəүдə, əлбəттə, кайбер кимчелеклəр дə
бар иде. Лəкин алар китапка булган ихтыяҗга зыян салырлык
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дəрəҗəдə түгел иде. Ниһаять, татар халкы үзенең кадерле мирасы
белəн кабаттан таныша алды.
Əнвəр Хəйринең мирас мəсьəлəсендə икенче əһəмиятле хезмəте, аның Казанда 1991 елдан чыга башлаган «Мирас» журналының беренче саныннан башлап, татар медицинасының язма
үрнəклəрен халыкка җиткерү юлындагы эшчəнлеге булды. Ул шул
елда басылып чыккан беренче санда XVIII–XIX гасыр чиклəрендə
яшəгəн Габделвахид мөфти бине Сөлəйманның 1816 елның 2 февралендə язып төгəллəгəн «Төрле авырулардан дəвалау чаралары»
исемле кулъязма хезмəтен хəзерге татар əдəби теленə əйлəндереп
«Мирас»ның 1991 елда басылып чыккан сəхифəлəрендə татар
миллəтенə җиткерде [Габделвахид мөфти ибне Сөлəйман]. Габделвахид мөфти бине Сөлəйман (1786–1862, 4 август) язган кулъязманы Əнвəр Хəйри Уфа шəһəрендəге Н.Крупская исемендəге Республика фəнни китапханəсенең кулъязмалар бүлегендə табып күчереп
алган була.
Əлеге дəва кулланмасы чыганакларын мөфти хəзрəтлəргə иске
язмалар аркылы белеп, үзе тəртипкə китереп иҗат иткəн булган. Бу
əсəр татар медицинасы тарихында беренче дөнья күргəн əсəр, милли əсəр дип саналырга мөмкин.
Моннан соң Əнвəр Хəйри, əлеге юнəлештəге эшен дəвам итеп,
«Мирас» журналы саннарында Мөсəгыйдь бине Мостафа Йортыши
дигəн икенче бер медицина белгечебезнең 1824 елдагы кулъязма
китапка теркəлгəн «Тыйбб китабы»ның «Ашау-эчү белəн дəвалану
чаралары» бүлекчəсен нəшер итте [Мөсəгыйдь бине Мостафа Йортыши]. Əнвəр Хəйри бу авторның əлеге медицина китабы текстын
«Мирас» журналының 1992 елда басылган №4–12 һəм 1993 елда
нəшер ителгəн 2, 3, 4 саннарында укучыларга җиткерде.
Əнвəр Хəйри бу ике автордан тыш Низаметдин дигəн авторның
«Тыйбб китабы»нда «Мирас» журналының 1992 елдагы №3 санында бастыруга хəзерлəп биреп, хезмəте шул вакытта дөнья күрде
[Низаметдин].
Бу сериядəн хезмəт язган янə бер Мөхəммəд-Хəсəн бине Хөсəен
дигəн авторның хезмəтен дə табып, Əнвəр Хəйри əлеге дүртенче
авторның да хезмəтен татар халкына кайтарды [Мөхəммəд-Хəсəн
бине Хөсəен].
Бу авторларны табып, аларның хезмəтлəрен матбугат өчен
хəзерлəп бастыру дəрəҗəсенə җиткерү Əнвəрнең зур файдалы эше
булды. Аның бастырган табышлары татар медицина əдəбиятының
38

таралыш зонасын һəм структур төзелешен ачыклау юлында əһəмиятле документлар булып торалар. Тик кызганыч, дүрт авторның
берсенең генə əсəре кулъязмасының кайда саклану урыны
күрсəтелгəн, калган өчесенең кайдан табылуы да һəм төп чыганакның кайда саклануы да күрсəтелми. Хəер, бу жанр чыганакларының сан хисабы XIX йөз башларында татар медицинасы
өстендə эшлəүчелəрнең саны ишле булган дигəн сүзгə дəлилдер.
Чөнки безнең тарафтан шушы темага бəйлəнешле булган кулъязма
табышларыбыз халкыбызда бай, язма медицина хəзинəлəре сакланган булуга көчле дəлиллəр алар. Бу өлкəдə эшлəүче фəнни
хезмəтлəргə менə дигəн язма чыганаклар белəн эшлəү мөмкинлеге
ачылган.
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Труды Анвара Хайри, имеющие отношение
к татарскому письменному наследию
Аннотация. Статья посвящена деятельности Анвара Хайри по переводу на современный татарский язык трудов татарских специалистов по медицине XIX столетия и публикации этих материалов в журнале «Мирас».
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хезмəтлəрен хəзерге телгə күчереп һəм бастырып, беренчедəн, татар
галимнəренең мирасын кайтаруда зур роль уйнады, икенчедəн, Риза
Фəхретдин əсəрлəрен киң катлам укучыларга танытты.
Ачкыч сүзлəр: Əнвəр Хəйри, Ризаэтдин Фəхретдин, Болгар вə Казан
төреклəре, мирас.

Əнвəр Нəҗип улы Хəйри үзенең фəнни эшчəнлегенең бер
өлешен Ризаэтдин Фəхретдин мирасы белəн бəйлəгəне барыбызга
да билгеле. Аның мирасын өйрəнү, кайтару юлында ул беренчелəр
сафында булган, дөресрəге, Риза казый тормышы, эшчəнлеге белəн
кызыксынучылар күп булса да, аның хезмəтлəрен гарəп имлясыннан кириллицага күчереп бастырып чыгару – Əнвəр Нəҗипович
башлап җибəргəн эш. Аның иң беренче тəрҗемəсе «Болгар һəм Казан төреклəре» исемле китап 1993 елда басылып чыга, соңрак 2000
еллар башыннан алып Əнвəр Нəҗип улы Ризаэтдин Фəхретдиннең
«Гыйльме əхлак» сериясеннəн китаплар тəрҗемə итеп чыгара башлый. Башта алар «Идел» һəм «Мəгариф» журналларында кисəккисəк басылып чыксалар, алга таба берничə китап формасында
дөнья күрделəр. Шулай итеп Ризаэтдин Фəхретдиннең балалар, атааналар, укучылар өчен язылган төрле «Нəсыйхəт»лəре: Нəсыйхəт:
Əхлак гыйлеменнəн дəреслек-кулланма: 1 нче, 2 нче, 3 нче китап
(Казан, 2004); Нəсыйхəт: əхлак гыйлеменнəн (Казан, 2005); Балаларга нəсыйхəт. (Казан, 2006. Бу китап эченə Ризаэтдин
Фəхретдиннең «Тəрбияле бала», «Əһле гыяль», ир балаларны
тəрбиялəр өчен «Нəсыйхəт 1», кыз балаларны əхлакый тəрбиялəр
өчен «Нəсыйхəт 2», ата-аналарны əхлакый тəрбиялəр өчен «Нəсыйхəт 3», «Шəкертлек əдəплəре» əсəрлəре кергəн), шулай ук «Гакыйдə», «Ислам дине» «Əдəп вə əхлак дəреслəре» (Казан, 2006);
«Адабе тəгълим (укыту кагыйдəлəре)» (Казан, 2006); «Гаилə»,
«Тəрбияле ана», «Тəрбияле хатын» (Казан, 2006); «Ислам дине –
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нинди дин?» (Казан, 2009) китаплары, «Гаилə» киң катлам укучыларга иреште.
Əлбəттə, бу китапларны да əзерлəү өчен Əнвəр Нəҗип улыннан
зур осталык соралды, аларны эшлəп чыгару өчен гарəп графикасын,
гарəп-фарсы алынмаларын белергə кирəк, хəзерге татар теленə
күчергəндə мəктəп балаларына, аларның ата-аналарына аңлаешлы
стиль белəн язарга кирəклеген онытмаска кирəк. Ризаэтдин
Фəхретдин теле белгечлəр өчен никадəр җиңел булса да, хəзерге
укучылар өчен язма тел формасы катлаулырак.
Ризаэтдин Фəхретдиннең əхлак, тəрбия, гаилəдəге мөнəсəбəтлəр
турында язылган хезмəтлəр һəрбер кешенең өстəл китаплары булырга тиеш дип саный иде Əнвəр Нəҗип улы. Аның фикеренчə, бу
китапларның хəзерге вакытта əһəмияте бик зур, чөнки Риза
Фəхретдин бу хезмəтлəрендə халкыбызның күп гасырлар дəвамында яшəп килгəн тəрбия чараларын, гаилəнең гореф-гадəтлəрен,
гомумəн алганда халык педагогикасы ядкəрлəрен туплаган, шуңа
күрə алар хəзерге вакытта халыкка хезмəт итəргə, буыннан-буынга
күчеп сакланырга тиешлəр [Фəхреддин, 2006, 18 б.].
Лəкин Əнвəр Нəҗип улы киң катлам укучыларын Ризаэтдин
Фəхретдин белəн аның тарихи хезмəтлəре аша таныштыра башлый.
Һəм таныштыруы гади укучыларга гына түгел, хəтта белгечлəргə дə
табуы авыр булган галимнең кулъязма əсəрлəре белəн бəйле.
Риза казый эшчəнлеге белəн шөгыльлəнүчелəргə билгеле, аның
кульязмалары хəзерге вакытта Уфа гыйльми үзəгенең фəнни архивында саклана, алар ике өлештəн тора, беренчесендə 40 данə эш,
икенчесендə 16 данə эш тупланган. Алар арасында төрле хатлар,
шəҗəрəлəр, документлар, эпиграфик материаллар, шигьри һəм язма
əсəрлəр, шул исəптəн галимнең сакланып калган фəнни хезмəтлəре
дə бар. Мəсəлəн, «Асар»ның 3 һəм 4 нче томнары, «Юаныч», «Ислам дине»нең берничə варианты, мəшһүр Акчуриннарга багышланган рисалə, «Болгар вə Казан төреклəре» кульязмасы. Нəкь менə
шул хезмəткə туктап каласы килə.
Югарыда əйтелгəнчə, 1993 елда Татарстан китап нəшриятында
Ризаэтдин Фəхретдиннең «Болгар вə Казан төреклəре» исемле
хезмəте дөнья күрə. Китапны əзерлəгəн кеше – Əнвəр Нəҗип улы
Хəйри. Бу əсəр белəн Əнвəр Хəйри 1979 елда ук Диния Нəзарəтендə
таныша һəм беренче өлешен фотога төшереп ала [Хəйри, 2007, 25
б.]. Лəкин белгечлəр əйтүенчə, Риза казыйның Диния Нəзарəтендə
саклана торган архивы Уфа фəнни үзəгенең архивына 1963 һəм 1966
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елларда тапшырылган [Харисов, 1988, с.79]. Күрəсең, Нəзарəттə
«Болгар вə Казан төреклəре» əсəренең копиясе булган, лəкин бу турыда Əнвəр Хəйри берни язмаган, һəм бу факт уйга калдыра, бəлки
Диния Нəзарəтендə Риза казыйның башка кульязмалары да əле дə
саклана.
1980 нче елларда Əнвəр Нəҗип улы Уфа фəнни үзəгенең архивында Риза казый мирасын тирəнрəк өйрəнə һəм шуның нəтиҗəсе
буларак аның «Рукописное наследие Р.Фахрутдинова как источник
изучения истории татарской общественной мысли» исемле мəкалəсе
басылып чыга [Хайруллин, 1985, с.73–84]. Архивта галим 40 томлык фондны өйрəнə һəм кабат «Болгар вə Казан төреклəре» белəн
кызыксына. Берничə елдан соң əлеге өйрəнүлəрнең нəтиҗəсе китап
формасында басылып чыга. 1993 елда чыккан китап «Болгар вə казан төреклəре» исеме йөртсə дə, анда шул кульязманың бер өлеше
генə урын тапкан. Шулай ук анда «Асар», «Ислам дине», «Юаныч»
һəм «Мəрҗани мəҗмүгасы»ннан өзеклəр, Риза Фəхретдиннең Диния Нəзарəте архивын саклап калу өчен губерния комитетына язган
хаты китерелə. Мəрҗани мəҗмугасыннан башка хезмəтлəр басылмаган килеш кульязма формасында сакланалар иде, шуңа күрə
Əнвəр Нəҗипович аларның да копиялəрен булдыра алган дигəн фараз туа. Соңрак Əнвəр Хəйри эшкəртүендə «Ислам дине»
китабының басылып чыгуы шул фаразның дөреслеккə туры
килгəнен раслый.
Лəкин ничек кенə булмасын, əлеге китапның чыгуы Ризаэтдин
Фəхретдин мирасын барлауда, халыкка кайтаруда беренче һəм
əһəмиятле тəҗрибə иде. Əлбəттə, Əнвəр Нəҗипович зур күлəмле,
559 биттəн торган «Болгар вə Казан төреклəре» кульязмасын тулысынча бер китапта бастырып чыгара алмаган, шулай ук югарыда
искə алынган хезмəтлəр дə зур күлəмле, шуңа күрə ул Риза
Фəхретдин хезмəтлəреннəн төркилəрнең тарихын, мəдəният тарихында эз калдырган шəхеслəрнең тормышын, мəгариф тарихын,
рухи мəдəният тарихын, дин, əхлак мəсьəлəлəрен өйрəнү өчен
өзеклəр сайлап китап туплаган. Əнвəр Хəйринең бу хезмəте 90 нчы
еллар башында да əһəмиятле иде, хəзер дə əһəмиятен югалтмаган,
чөнки Риза казыйның ул кульязмалары («Асар»дан башка) əлегə
кадəр басылмаган. Ə аларның фəнни əһəмияте бəхəссез, беренчедəн,
аларда беренче кул чыганаклардан җыеп алынган мəгьлүмат бик
күп, икенчедəн бу əсəрлəр татар тарихы историографиясенең шул
вакыттагы торышын күрсəтəлəр. Мəсəлəн, «Болгар вə Казан тө43

реклəре» хезмəтен алсак, анда халкыбызның тарихы борынгы
төркилəрдəн алып совет хакимлеге урнашуына кадəр күрсəтелгəн.
Борынгы төрки чор буенча чыганаклар булмаса да, Касыйм ханлыгы документлары, шулай ук 118 кабер ташъязмасы, əлегə кадəр дə
тарихчыларга билгеле булмаган «Татархания» исемле кульязма турында мəгьлүматлар бар. Шулай ук Идел-Урал буйларында ислам
дине, Диния Нəзарəте турында аерым бер бүлек бар. Бу бүлек үзе
аерым бер китапка тиң һəм аның əһəмияте Риза казыйның Нəзарəт
архивындагы документларыннан файдалануында, кайбер вакыйгаларда аның шəхсəн катнашуында чагыла. «Юаныч» китабына
килсəк, ул шулай ук зур күлəмле ике томлы хезмəт, хəзерге вакытта
аның беренче томы югалган, икенчесендə ислам дөньясы,
халкыбызның мəдəнияте тарихы урын алган.
Шулай итеп, бу китапның Риза Фəхретдиннең берничə хезмəтеннəн туплануы очраклы түгел. Əнвəр Нəҗипович галимнең төрле
темалар белəн шөгыльлəнүен, хезмəтлəрендə фактологик чыганакларның булуын, аларны барлау һəм кайтару кирəклеген күрсəткəн,
шуңа күрə үзенең китабын беренче тəҗрибə дип юкка гына атамаган. Шунысын да əйтеп узарга кирəк, 2007 елда Ризаэтдин
Фəхретдин педагогик укуларының 3-нче кисəге басылып чыкты.
Шунда Əнвəр Нəҗипович мəкалəсендə аның «Болгар вə Казан
төреклəренең» икенче тулыландырылган басмасын əзерлəве турында язылган [Хəйри, 2007, 16 б.]. Ул басманы һичшиксез чыгарырга
кирəк, чөнки анда беренче басмага керми калган Риза Фəхретдин
əсəрлəреннəн өзеклəр булырга мөмкин. Бу китап яңадан басылып
чыкса, Əнвəр Нəҗип улы Хəйринең килəчəктə Ризаэтдин Фəхретдиннең күп томлы əсəрлəре дөнья күрү өметенə туры килəчəк.
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Роль Анвара Хайри в возвращении творческого
наследия Ризаэтдина Фахретдина
Аннотация. В статье показана роль А.Н. Хайруллина в изучении и
возвращении широкому кругу читателей наследия ученого и религиозного
деятеля Ризаэтдина Фахретдина. Анвар Хайри сыграл большую роль в популяризации трудов Р.Фахретдина, переведя их с арабской графики на
современный татарский язык, и оказал большое значение на процесс изучения развития татарской исторической мысли начала ХХ в.
Ключевые слова: Анвар Хайри, Ризаэтдин Фахретдин, Булгарские и
Казанские тюрки, наследие.
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shown in article. Anwar Hayri played a big role promoting of works of R.
Fakhretdin, having transferred them from the Arab graphics on modern Tatar
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УДК 908
Д.Р. Гыйлметдинов
СОВЕТ МƏГЪРИФƏТЧЕЛƏРЕ ҺƏМ ИСЛАМ
ТЕРМИНОЛОГИЯСЕ (ТАТАР ДИНИ МИРАСЫН
БАРЛАУДА ƏНВƏР ХƏЙРИНЕҢ РОЛЕ)
Аннотация. Үзенең берничə проекты белəн Ə. Хəйри татарлар
тарихына үтеп кергəн. Татарларның бүгенге яшəешен аңлата торган иң
мөһим хезмəте – Шиһабетдин Мəрҗанинең ике томлык «Мөстəфадəлəхбар»ның 1989 елда кыскартып басылган тəрҗемəсе. Əсəрнең татар
теленə бердəнбер күчермəсе тиражының зурлыгы (50 мең данə) белəн Мəрҗанинең «визит карточкасына», зур шəхеснең «символы» буларак
таралыш алган. Бөек Мəрҗанинең совет заманында басылган бердəнбер
хезмəте укучыларга ни рəвештə тəкъдим ителгəнен бу мəкалəбездə
тикшерербез.
Ачкыч сүзлəр: Ə. Хəйри, Мəрҗани, «Мөстəфадел əхбар фи əхвали
Казан вə Болгар» , татар дини əсəрлəре, биографик сүзлеклəр.

Ш. Мəрҗанинең «Мөстəфадел əхбар фи əхвали Казан вə
Болгар» əсəре татар мəдəниятендə бик мөһим урын билəп тора.
Тарих фəненең методологиясе өлкəсендə маһир булган Йосыф
əфəнде Акчура аны төрки халыклар арасында ике «беренче кулдан»
язган тарихи əсəрлəрнең (Риза Фəхретдинның «Асары» белəн бергə)
берсе буларак кабул иткəн [Акчура, 2011, с. 615]. Шундый ук
мактаулы сүзлəрне бүгенге көнбатыш галимнəре дə əйтə. Мəсəлəн,
Натан Спаннаус аны татар социаль тарихын яктырткан өч əсəрлəр
исемлегенə керткəн [Spannaus, 2011, 51–52 pp.]. Безнең уебызча, бу
əсəр татар мəдəниятенең нигез ташы, татар традицион тормышының беренче энциклопедиясе буларак хезмəт итə. Риза Фəхретдин һəм Мөрад Рəмзи аның методологиясен дəвам иткəннəр.
Əлеге əсəр шəхси карашлардан да азат түгел. Н. Спаннаус бу
əсəрдə, «Асардан» аермалы буларак, документаль чыганакларны
тəкъдим итүгə караганда тасвирлауга, авторның үз сүзлəренə күбрəк
урын бирелə, дип яза [Spannaus, 2011, 52 p.]. Географик яктан əсəр
Казан төбəге мөселманнарының тормышына багышланган. Аның
өйрəнү предметы – бөек шəхеслəр һəм алар калдырган мирас.
Идеологик яктан Ш.Мəрҗани ястү намазының мəҗбүри булуына
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басым ясый – дини бəхəслəргə текстта шактый урын бирелə.
Əсəрнең тагын бер үзенчəлеген атап үтү зарур. Китап Ш.Мəрҗанинең шəхси дини позициясеннəн тыш, авторның «танышбелешлəр түгəрəген» ача. Билгеле булганча, Ш.Мəрҗани нəселе
олуг ислам дине галимнəренə барып тоташа – аның əтисе Бохарада
татардан булган иң танылган дүрт кеше исемлегендə. Шуңа күрə бу
«хрестоматиянең» асылында Мəрҗанинең туганлык һəм дуслык
җеплəре ята. Əлбəттə, автор бу чылбырларны нык киңəйткəн, əмма
җыю методикасы шул ук калган.
Фактологик яктан «Мəрҗанинең тарихы» бик бай. Монда бик
күп исемнəр һəм географик «нисбəлəр» (чəчмə (нарратив) вариантсхемага əйлəндерү телəгеннəн тыелып булмый). Əмма аны сүзлек
яки монография дип атау дөрес булмас. Мин аны Ш. Мəрҗани
шикелле кызыксынучан шəхес тарафыннан социаль (гөлəмалар
арасындагы) хəтер катламын (имеш-мимешлəр белəн бергə) истə
тотып эшлəнгəн, нечкəлеклəргə бирелмичə язылган Казан тирəсендəге «Исламның Юл Күрсəткече» дип атар идем.
Дини тематика, гарəп һəм фарсы теллəрендəге хатлар һəм
фəтвалар, гарəпчə касыйдəлəр һəм пунктуация юклыгы текстны
тулаем алганда аңларга комачаулый. Шул сəбəпле хезмəтнең икенче, дини-фактологик томы əлегə кадəр тулы рəвештə кириллицада
басылганы юк.
Китапның 1989 елгы тəрҗемəсендə анда куелган мəсьəлəлəр
нинди рəвештə чагылыш тапкан? Заманча татар теленə күчерү
оригинал текстның күп сыйфатлары югалуга, шул исəптəн конкрет
тарихи мохиттəн аерылуга, кеше белəн бəйлəнешнең юкка чыгуына,
ягъни «Хуҗа Насреддин маҗаралары»на охшап китүгə сəбəп
булган. Мəзəклəр, көлкеле вакыйгалар тəрҗемəдə сакланган, əмма
алар анекдот кебек яңгырый. Совет редакторлары китапның
төзелешен дə үзгəрткəн. Мəрҗанинең системасы Казан төбəгендəге
мəчетлəрнең тарихына нигезлəнгəн булса, яңа вариантта ул дəүлəт
структурасына, рəсми иерархиягə таяна. Əлбəттə, мондый методология күпчелек танылган татар галимнəренең биографиялəрен
тəрҗемə басмасына кертергə ирек бирмəгəн. Аларның кыска
биографиялəре кертелгəн, əмма бу мəгълүмат шəхеснең зурлыгын,
аның дəрəҗəсен тоярга мөмкинлек бирми. Кайсыберлəренең
«тəрҗемəи хəллəре» берничə урында очрый – мəчетнең имамы
буларак һəм зыялы шəхес буларак бирелə. Мəчет тарихында зур
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роль уйнамаган кеше дə кызыклы, уникаль шəхес буларак барыбер
тасвирлана. Алар өчен Мəрҗани махсус бүлек төзи – «Мөһим соңгы
голəмалар һəм Казан һəм Болгарга бəйлəнеше булган затлар».
Димəк, Мəрҗани өчен мəчетлəр төп объект булса да, өйрəнелə
торган предмет буларак алгы планда – күренекле мөселманнар.
Социаль инкыйлаб бөтен сфераларның гадилəшүенə китергəн.
Совет чорында дини күзаллауларга зур игътибар бирелмəгəн.
Шуның белəн бергə автор-редакторлар кайбер авылларның тарихын
(Мазарбаш, Түнтəр), кайбер чит галимнəр белəн мөнəсəбəтлəрен
(Мөхетдин ибне Габделкадыйр əл-Җилани, Сирхинди һ.б.)
күрсəтүдəн гаҗиз калганнар. Бу фактлар – совет чоры күзаллавын
күрсəтүче билгелəр. Алар Мəрҗанинең шəхси тирəнлеген,
үзенчəлеген, ролен күрсəтми. Шуңа күрə китап Мəрҗаниның
кайбер мəсьəлəлəргə карата фикерен белергə мөмкинлек бирсə дə,
аны файдалану мөмкинлеге бик чикле. Бу – 1980 еллар
чынбарлыгының чагылышы.... Кызганыч, без шушы халəттəн əллə
нинди зур дəрəҗəлəргə менə алмадык. Чынбарлык бүген бөтенлəй
башка осталыкны талəп итə...
Инде галимебезнең эшен бəялəүгə күчик. Безнең уебызча,
Ə. Хəйри дини терминологияне яхшы белгəн шəхес. Аның
тəрҗемəлəрен башка текстологлар белəн чагыштырып карыйк. Бу
чагыштырудан дини текстларда исемнəрне аеру, аларны тану һəм
аңлау дəрəҗəсендə күзəтеп була. Кайбер танылган совет галимнəре
«гомумəн» дип тəрҗемə ителə торган «галə-л-гомум» сүзен əсəр
исеме буларак кабул иткəн. Икенче мəшһүр остазыбыз «тулысынча,
ахыргача» дип тəрҗемə ителə торган «галə-л-итлакъ» сүзенə дөрес
тəрҗемəсен таба алмаган. Бу совет чоры галимнəренең гарəп телен
аңламауларын күрсəтə. Гарəп теле белгече Ə. Хəйри тарафыннан
тəрҗемə ителгəн əсəрлəр шушы ягы белəн бик көчле. Əлбəттə, без
анализлаган əсəр кайбер хаталардан азат түгел, əмма берничə
очрактан тыш (мəсəлəн, «Фаризед-даим» «өзлексез уйлау» дип һəм
«Шарх Гавамил» «эшлəр аңлатмасы» дип тəрҗемə итүдəн башка)
барлык дини əсəрлəрнең гарəпчə исемнəре дөрес билгелəнгəн һəм
тəрҗемə ителгəн. Əйтергə кирəк, төп текстта бернинди билгелəр
(куштырнаклар, нокталар, сызыклар) юк. Шуңа күрə еш кына
китапның исемен аеру бик авыр. Бер мисал: «...Фарсый əл-гыйбара
улан тəракиб мансурия инкяр мансубтыр сахиб тəрҗемə...» дигəн
гыйбарəсен «биографиянең хуҗасы фарсы теленең алга таба
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таралышын туктаткан» дип тəрҗемə итү хата булмас [Мəрҗани,
1900, 296 с.]. Əмма шулай аңлау дөреслеккə туры килми, моны
аңлар өчен тəҗрибə һəм фəнни караш талəп ителə. Андый сыйфатка
Əнвəр абый ия булган. Ул бу җөмлəне дөрес итеп «Фарсы телендəге
«Тəракыйбе Мансурия» китабы аңа нисбəтлəнə» [Мəрҗани, 1989,
212 б.] дип тəрҗемə иткəн. Ягъни аның (беренче мөфтинең
əтисенең) исеме Мансур булганлыктан алга таба барган сүзне ул
«инкяр» түгел, ə «аңар» дип тəрҗемə иткəн (гарəп «н» һəм «к» бергə «ң» хəрефен тəшкил итə) – шулай итеп контексттан чыга торган
«фарсы теле алга таба үсешен туктаткан» урынына иҗат белəн
бəйле булган дөрес мəгънə чыккан. Əлбəттə, шундый осталыкка,
тəҗрибəгə ия булу өчен ниндидер эчке тойгы, дини əсəрлəрнең
исемнəрен белү талəп ителə. Совет заманы кешесендə шундый
сыйфат булуына шаккатасың.
Ə. Хəйри һəм Я. Абдуллин редакциясендəге «Мөстəфадел əхбар фи əхвали Казан вə Болгар» əсəренең 3–4 тапкыр кыскартылган
варианты «Мəрҗани əсəре» булудан туктамады. Тик ул «җанлылыгын», конкрет-тарихи шартлары белəн бəйлəнешен югалткан.
Ягъни бу тəрҗемə 1980 елларның «татарлашкан» фəнни хезмəте.
Бүгенге укучыны бу мəшһүр хезмəтнең тулы тексты белəн
таныштыру өлкəсендə без, галимнəр, соңарабыз...
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ
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БИБЛИОТЕКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Аннотация. В статье описывается «Коллекция татарской эмиграции»
из фонда отдела рукописей и редких книг Национальной библиотеки
Республики Татарстан. Перечисляются хранящиеся в коллекции книги,
газеты, журналы и рукописные материалы.
Ключевые слова: библиотечные фонды, источниковедение, книжные
коллекции, татарские эммигранты, история татар.

Так исторически сложилось, что много наших соотечественников-татар живут за пределами России. Татарские общины есть
в США, Финляндии, Турции, Китае, Японии и в других странах.
Где бы татары не жили, они издавали и продолжают издавать книги,
газеты и журналы. «Коллекция татарской эмиграции», хранящаяся в
отделе рукописей и редких книг Национальной библиотеки
Республики Татарстан, включает газеты, журналы, рукописные и
печатные книги, архивные документы, фото- и аудиоматериалы,
созданные нашими соотечественниками, проживавшими и проживающими за пределами исторической родины.
Поводом к рождению идеи о создании такого фонда послужила
проведенная в 2010 году презентация книг о татаро-японских связях, переданных в дар Библиотеке доктором социологических наук,
преподавателем японского языка и японоведения Института востоковедения К(П)ФУ Ларисой Усмановой. Участники презентации
увидели выставку «Возвращенные имена», на которой были представлены газеты, журналы и книги, изданные на татарском языке
татарскими эмигрантами и хранящиеся сегодня в фондах Национальной библиотеки. И в конце 2014 года было принято решение о
создании этой коллекции.
Сегодня в коллекции татарской эмиграции много уникальных
документов. Это и номера газеты «Милли байрак», которая выпускалась в Мукдене с 1935 по 1945 гг. Решение о создании газеты
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было принято в феврале 1935 г. в Мукдене (Маньчжурия) на первом
объединительном съезде тюрко-татар Дальнего Востока. В течение
всех 10 лет редакционный состав газеты был следующим: редактор
– Ибрагим Девлет-Кильди, основной автор статей – Рукия Мухамедиш, издатель – Сельман Аити. В коллекции хранится 84 номера оригинальных экземпляров газеты с 1935 по 1941 гг. Вместе с
электронными копиями подборка газеты составляет 151 номер. Это
единственный на сегодняшний день самый полный комплект газеты
в Казани.
Также в коллекции есть журнал «Милли юл» – «Яңа милли
юл», который выпускался в Берлине с 1928 г. Редактором журнала
был известный татарский писатель, политический и общественный
деятель Гаяз Исхакый. Почти за 11 лет существования журнала
увидели свет 136 номеров. Из них в библиотеке хранятся 74 номера
журнала (с электронными копиями) с 1930 по 1939 гг.
Особое место в фонде занимают книги и периодические издания татарских эмигрантов, в которых бережно сохраняется наследие
Тукая. Это книги, изданные нашими соотечественниками в Финляндии и Китае, отдельные номера газеты «Милли байрак» (Мукден) и журналов «Яңа Милли юл» (Берлин), «Казан» (Турция), которые посвящены поэту. Из этих изданий видно, что Тукай был и
остается объединяющим духовным маяком для всех татар, где бы
они не жили.
Проживая в Турции, татары также создавали национальные организации, выпускали газеты, журналы, книги. Одной из ярких
страниц истории татар в Турции стало издание журнала «Казан»,
который публиковался с 1970 г. в Стамбуле. Журнал «Казан» издавался один раз в три месяца, последний его номер вышел в 1980 г. В
отделе рукописей и редких книг хранится 44 экземпляра журнала за
1970–1980 гг.
Начиная с конца XIX в. много татар стало переселяться в Китай, а затем в Японию и Корею. Постепенно у них возникли и различные национальные, политические и общественные организации,
стали функционировать мечети и учебные заведения. В 1920-е гг.
эмигранты стали издавать газеты, журналы и книги. Одним из первых периодических изданий стал журнал «Ерак Шəрык», который в
1920–1922 гг. выпускало татарское общество Харбина. В коллекции
хранится 14 номеров журнала за 1921 г. Журнал выпускался под
редакцией Г. Ахмади, X. Габдуша и Р. Рахмати.
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Ценными также являются книги, изданные татарскими эмигрантами в Японии в организованной в Токио типографии «Матбагаи Исламия». Это книги Г. Ибраһимова «Татар нəһүе», «Татарча
сарыф» (1935 г.), А. Максуди «Җəмагəт» (1930 г.), «Руза, зəкəт вə
хаҗ» (1931 г.), Г. Таиба «Холясател-мəсаил вə мөһиммəтел-дəлаил»
(1938), сборники стихов Максуда Файзрахмана (1931–1934 гг.), а
также другие издания. Всего в фонде присутствует 13 книг, изданных в Токио.
Общественно-политический журнал «Азат Ватан» издавался в
Мюнхене (Германии) в 1952–1953 гг. под редакцией А. Файзуллина,
М. Карими, Г. Исхакый и других. В редком фонде есть три номера
журнала, изданные в эти годы. В коллекции присутствуют произведения Г. Исхакый, изданные в Берлине (Германия): пьесы «Дулкын
эчендə» (1937 г.), «Жан Баевич» (1939 г.), рассказы «Көз» (1938 г.),
«Өйгə таба» (1938 г.).
Членами правления Общества культуры тюрко-татар города
Шанхай выпускались рукописные газеты. Два экземпляра газеты
под названием «Берлек» («Единство») от 15 октября 1935 г. хранятся в отделе рукописей и редких книг Национальной библиотеки.
Один экземпляр был передан Р. Салиахметом в 1993 г., а второй –
профессором Калифорнийского университета США Айшой АзадеРорлих в 2010 г. Проживающая в США большая диаспора татарских эмигрантов выпускала свои произведения и сборники стихов,
некоторые из них были переданы в фонды коллекции. Например,
сборники стихов Ахмеда Гарая, перевод на татарский язык поэм
Эмили Дикинсон, различные статьи о жизни татарских эмигрантов
Америки.
Создание этого уникального фонда не было бы возможным без
помощи наших соотечественников: Равиля Салиахмета, Халиды
Дауш, Рокыи и Даяна Сафа, Айши Рорлих (США), Надира Давлета,
Матина Токъала, Ахмета Языджыоглу (Турция), Ларисы Усмановой
(Япония), Мунира Ерзина (Китай-Казахстан) и многих других. Мы
выражаем им свою благодарность и надеемся, что в дальнейшем
при помощи наших соотечественников фонд будет пополняться.
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УДК 329.1/6
И.К. Заһидуллин
1905 ЕЛДА МӨСЕЛМАННАРНЫҢ КАЗАН
ГУБЕРНАСЫННАН ХӨКҮМƏТКƏ ЮЛЛАГАН
ПЕТИЦИЯЛƏРЕНДƏ ҖƏДИТЧЕЛƏР ҺƏМ
КАДИМЧЕЛƏР КАРАШЛАРЫНЫҢ ЧАГЫЛЫШЫ*
Аннотация. Мəкалəдə 1905 елда мөселманнарның хөкүмəткə юллаган
күмəк гаризаларында кадимчелəрнең һəм җəдитчелəрнең фикерлəрен
аерып карау методикасы тəкъдим ителə.
Ачкыч сүзлəр: Җəдитчелəр, кадимчелəр, либераллар, социалист-революционерлар, петициялəр.

Җəдитчелəр һəм кадимчелəр арасында үзара һəм халык массалырына йогынты ясау максатында идеологик көрəш-бəхəснең
кискенлəшүе Беренче рус инкыйлабы елларына туры килə. Бигрəк
тə татар вакытлы матбугаты оешу һəм газета-журналларның
күпчелеге җəдитчелəр кулында туплануы каршылыкны көчəйтеп
җибəрə һəм аларга үз фикерлəрен пропагандалау өлкəсендə
өстенлеклəр бирə.
Без, гадəттə, кадимчелəр дип элекке традициялəрне саклаучы
һəм яңалыкны кабул итмəүчелəрне атыйбыз. Алар сəяси планда монархияне яклаучылар, нинди дə булса кискен үзгəрешлəргə каршы
як булып чыга. Бу кешелəр татар иҗтимагый тормышында аерым
бер урын тоткан кадимче муллалар төркеменə туры килеп тора сыман. Илдə зур тизлек алган сəяси партиялəр төзелеше, сəясəтнең
йогынтысы көчəю, Дəүлəт Думасына сайлаулар татар җəмгыятьлəрендə иҗтимагый вазифа башкаручыларның, төбəк лидерларының сəяси яктан үзбилгелəнүлəрен талəп итə.
Галимҗан Ибраһимов «Татарлар арасында революцион хəрəкəтлəр» исемле хезмəтендə ХХ гасыр башында татарлар арасында
формалашкан берничə сəяси агымны атый. Сүз социал-демократлар, социалист-революционерлар (эсерлар, «татар социалистлары» яки «таңчылар»), милли буржуазия яки «Иттифак əл-мөс* Мəкалə 14–11–16003/15 (а/р) номерлы РГНФ гранты чиклəрендə
башкарылды.
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лимин» партиясе (кадетлар) һəм карагруһлар турында бара
[Ибраһимов, 1984, 212–435 б.]. Чыннан да, илдəге демократик
үзгəрешлəр иҗтимагый мəйданда төрле юнəлештəге сəяси ориентир
тоткан шəхеслəргə сүз əйтү мөмкинлеге бирə. Бер үк вакытта, бу
сəяси һəм иҗтимагый барышта татар халкының төп өлеше – авыл
игенчелəре катнашмый диярлек, аерым очракларда алар үзлəренең
мəхəллə яки авыл җəмгыяте лидерларын тыңлап, алар белəн
килешкəннəр.
1905 елгы яңарышны берничə этапка бүлеп карарга мөмкин.
Шуның беренче һəм барлык социаль катламнарга зур йогынты ясаганы – 1905 елның августын кертеп, «Иттифак əл-мөслимин» партиясе оешканчы булган вакыт – Идел буе һəм Урал төбəгендə көн
итүче мөселманнар арасында киң җəелгəн петициялəр бирү
хəрəкəте була. Императорның «Дəүлəттə идарə тəртибен камиллəштерүгə юнəлтү» («О предначертаниях к усовершенствованию
государственного порядка») исемле 1904 ел 12 декабрь Указы ил
халкына хакимиятнең киң масштаблы реформаларга үткəрергə əзер
булуын белдерə. Указ килəчəктə барлык ватандашлар да кануннар
һəм мəхкамə алдында тигез хəлгə куелачагына, шəһəр һəм земство
үзидарə оешмалары өстəмə хокукларга ия булачагына ышандыра,
эшчелəрнең хəлен исəпкə алган гадел кануннар мəҗмугасын
əзерлəү, дəүлəт һəм конфессиялəр мөнəсəбəтлəре өлкəсендə
халыкларның нинди дин тотуларына һəм кайсы төбəктə яшəүлəренə
карап эшлəнгəн һəм аларны кимсеткəн кануннарны юкка чыгару,
матбугат һəм сүз иреге өлкəсендə бертөрле хокуклар бирү хакында
игълан итə.
Николай II нең 1905 ел 18 февраль рескрипты Россиядə яшəүче
һəркемгə, нинди социаль катлам вəкиле булуына һəм нинди дин тотуына карамастан, император исеменə дəүлəт төзелешен һəм халыкларның тормышын яхшыртуны (!) күздə тоткан гаризалар,
тəкъдимнəр җибəрүне сорап мөрəҗəгать бирергə рөхсəт итə.
Əйтергə кирəк, моңарчы императорга телəсə кем гариза бирə алмаган, мондый кыю гамəл өчен кешелəрне мəхкамə җаваплылыгына
тартканнар. Дөрес, мондый демократия уйнау, халыкларга императорга турыдан-туры мөрəҗəгать итү мөмкинлеге бик кыска гомерле
булып чыга: 1905 елның 6 августында Россиядə Дəүлəт Думасын
оештыру турында канун дөнья күргəч тəмамлана.
Мөмкинлектəн файдаланып, Идел-Урал төбəгендə яшəгəн мөселманнар 500 дəн артык петиция юллыйлар. Галимҗан Ибраһимов
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шəрехлəгəн төрле сəяси агым вəкиллəре нəкъ менə петициялəр бирү
кампаниясе барышында формалаша башлый. Төгəлрəк əйтсəк, аның
өчен шартлар туа – дин белəн бəйле булган кимсетүлəрне юкка чыгару турындагы күмəк гаризаларның эчтəлеген тикшерү һəм СанктПетербургка җибəрү өчен вəкиллəр сайлау максатында хакимият
рөхсəте белəн уздырылган мəҗлеслəрдə барча муллалар, байлар, битараф булмаган кешелəр катнашкан. Шунысы кызык, бер генə калада
да, салада да ике аерым җыелыш ясап, бу төркемнəрнең аерым гаризалар бирүе күзəтелми. Димəк, татар мөселманнарның милли һəм
дини хокукларны киңəйтү мəсьəлəсендə җəдитчелəр дə, кадимчелəр
дə бердəм хəрəкəт иткəннəр, Россиядəге «милли мəсьəлə» буенча либераллар белəн монархия яклы кадимчелəрнең карашлары охшаш
булган дигəн фикер туа.
Киңрəк караганда, петиция бирүдəге хезмəттəшлек инде 1880 еллар ахыры – 1890 еллар башында җəдитчелəр һəм кадимчелəрнең
Россия дəүлəте мөселманнарга каршы алып барган сəясəткə каршы
берлəшүеннəн, уртак протест чараларыннан – петициялəр бирүдəн
башланып китə. Мин алда атаячак 1905 елгы күмəк гаризаларда урын
алган талəплəрнең күбесе шул елларда ук хөкүмəткə адреслана.
Мəҗлеслəрдə петициянең соңгы вариантын раслаганда мөселманнар күпчелек тарафыннан кабул ителгəн карар белəн
килешкəннəр, чөнки максат – гадел кануннар кабул итү һəм хөкүмəтнең дини-милли сəясəтен либераль якка үзгəртү була. Кадимчелəр дə, җəдитчелəр дə эчке үсешкə тискəре йогынты ясаучы тышкы көчлəргə каршы берлəшəлəр.
Чыганакларны анализлау, Казан шəһəре татар җəмгыяте
җыелышында 28 гыйнвар датасы белəн кабул ителгəн петиция тексты төрле сəяси ориентирлы шəхеслəрнең үзара бəхəслəрен, фикер
тартышын шəрехлəргə, лидерлык өчен көрəшне күзалларга мөмкинлек бирə.
Петиция төзүгə багышланган мəҗлеслəр башта сəүдəгəр
Əхмəтҗан Сəйдəшев өендə, аннары Əхмəт бай Хөсəенев йортында
дəвам иткəн. Əйтергə кирəк, шəһəр байлары өйлəрендə булган
мəҗлеслəрдə Гаяз Исхакый җитəкчелегендəге яшьлəр үзлəренə күрə
«инкыйлаб» ясыйлар, моңарчы татарлар арасында «Казан губернаторы» дип дан алган сəүдəгəр Əхмəтҗан Сəйдəшевне кысрыклап,
мəҗлестə рəислек итүне һəм инициативаны үз кулларына алалар. Бу
хəл Казанда иҗтимагый мəйданга рус уку йортларында һəм чит
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илдə төпле белем алган яңа буын төбəк лидерлары чыкканлыгы турында сөйли.
Шушы мəҗлеслəрдə актив катнашкан Гаяз Исхакый истəлеклəрендə бу вакыйгалар шактый тулы тасвирлана: «Хəзерлəйн программалары гаять сабит (даими). Безем динемезə докулынмасындан
башка һичбер сəяси мəталиб юк иде вə падишаһə сəдакатьлəр юлламадан гыйбарəт иде. Без кəнде сəяси программамызы каршы куйдык.
Сəяси хокуклар алынмасыны илəри сөрдек. Вə һəйəткə рəис уларак
адвокат Сəедгəрəй Алкинны, əгъзалыклара тəрəккыйпəрвəр əгъзалар
тəклиф итдек. Мəҗлес аллак-юллак улды. Һичбер карарə багланмадан, икенче һəфтə Əхмəд бай Хөсəеневнең өйендə тупланмак өчен
дагылды. Икенче мəҗлесдə тəрəккыйпəрвəрлəр талəп иде. Без
һəйəтең рəислегенə – Сəедгəрəй Алкинны, əгъзалыкка Йосыф Акчура
бəйне кабул ителде. Вə анлара хəкүмəткə язылачак петицияне
хəзерлəмəйне төүзыйк итдек» [Исхаков, 2013, 398 б.].
Күмəклəп кабул ителгəн гариза өч өлештəн тора. 9 пункттан
гыйбарəт беренче өлештə сүз илдə мөселманнарның дини хокукларын киңəйтү, ислам дине институтларының православие дине институтлары белəн тигез хокуклы булуын тəэмин итү, шул исəптəн,
муллаларның хокукларын православие руханилары белəн тигезлəү,
мөселман дини китапларына цензураны башка дини китапларны
тикшергəн кебек бертөрле итү, иң мөһиме – дини-мəдəни автономияне киңəйтү һəм ныгыту – хакимиятнең 1870–1890 еллардагы
һөҗүме нəтиҗəсендə югалган позициялəрне кире кайтару; мөфтине
һəм казыйларны руханилар арасыннан сайлап билгелəү, мəктəпмəдрəсəлəрне һəм уку-укыту эшлəрен, никахлашу, аерылышуларны,
мирас һəм милек бүлүне, мөселман руханиларын билгелəүне,
мəчетлəр төзүне, вакыфларга күзəтчелек итүне һ.б. дини тормыш
белəн бəйле булган гамəллəрнең барысын да Мəхкамəи шəргыя
Ырынбургыяга тапшыру турында бара. Шулай ук 1891 елда мөселман руханилар вазифаларын алырга телəүчелəр өчен кертелгəн
мəҗбүри русча укый-яза белү турындагы канунны, ата-анасы махсус ташлап киткəн яки табылган кечкенə балаларны, шул исəптəн
мөселманнар яшəгəн торак пунктларында, христиан итеп яздыру
тəртибен юкка чыгаруны, цензор тарафыннан Корьəн текстларын
төзəтү очракларын булдырмауны, мөселманлыкка кайткан татар
керəшеннəренə дин иреге бирүне сорыйлар.
Казан татар җəмгыятенең петициясендə шушы 9 пункттан торган талəплəрне санап үткəннəн соң, документта җəдитчелəр тара58

фыннан тəкъдим ителгəн пунктлар урнаша. Алар Идел-Урал
төбəгендə көн итүче мөселманнарга илдə яшəүче башка халыкларныкы кебек туган теллəрендə газета-журналлар бастыру хокукын
бирүне, шулай ук татар телендə укытыла торган дөньяви гомум белем һəм профессия бирүче мəктəплəр ачуны көн талəбе итеп
күрсəтəлəр [Загидуллин, 2015, с.54–59].
Инде дин һəм белем алу өлкəлəренə кагылган тəкъдимнəрдəн
соң, үзлəренең рус ватандашлары белəн чагыштырганда кимсетелгəн хəлдə булуларына мисал итеп Төркестанда христиан булмаган кешелəргə күчемсез милекне хосусыйлаштыруны тыю, сатуалуда һəм иҗтимагый эшлəрдə кыенлыклар тудыруны китерəлəр.
Соңгысы гражданлык хокукларын киңəйтү белəн бəйле талəп, ул
Г.Исхакый җитəкчелегендəге яшьлəр тəкъдиме белəн кабул ителгəн
дип уйларга нигез бар.
Əлбəттə, өстəмə чыганаклар булмаганда петициялəрне кайсы
очракта җəдитчелəр, кайсы очракта кадимчелəр язганын аеру
мөмкин түгел. ХХ гасыр башында җəдитчелек фикеренең таралу
урыны шəһəр җəмгыятьлəре булуын исəпкə алып, без шəһəрлəрдəн
килгəн петициялəрне тəгаен җəдитчелəр төзегəн документлар дип
əйтə алабыз. Лəкин күпчелек күмəк гаризалар авыл җəмгыятьлəрендə һəм мəхəллəлəрдə төзелгəн.
Казан мəҗлеслəрендə депутатлар итеп сайланган сəүдəгəр
Əхмəтҗан Сəйдəшев, адвокат Сəедгəрəй Алкин, Йосыф Акчура,
мулла Габдулла Апанаев 1905 елның 23 мартында премьер-министр
С.Ю.Виттега беренче петициянең дəвамы буларак тапшырган яңа
гаризаны зур тизлек белəн сəясəткə кереп баручы Казан җəдитчелəре төркеме тарафыннан төзелгəн документ дип бəялəп була.
Гариза тулысынча мөселманнарның гражданлык хокукларын анализлауга багышланган һəм хөкүмəт алдына милли һəм дини изүне
туктату мəсьəлəсен шактый кыю куя. Депутация 1870 елның 26
мартында кабул ителгəн «Россиядə яшəүче инородецларга белем
бирү буенча чаралар кагыйдəлəре» исемле канунда кардəшлəрен
«инородец» дип атауны рəсми рəвештə уку-язу традициялəре булмаган халыклар белəн янəшə кую һəм кимсетү дип бəяли. Алар
дəүлəтнең мөселманнарны җəберлəүче милли сəясəтен шулай ук
шəһəр думасы əгъзаларның 4/5 христианнардан торуында, юридик
белемле дин кардəшлəрен мəхкамəлəргə присяжный поверенный
итеп эчке эшлəр министры рөхсəте белəн билгелəнə алуда, башлангыч мəктəп укытучысының христиан балаларына дəрес бирергə хо59

кукы булмауда күрəлəр. Аларның хатын-кыз гимназиялəре һəм
прогимназиялəрендə попечительлəр советы əгъзалары була алмауларын, Казан университеты студентларының, мөселман булу
сəбəпле, стипендия белəн тəэмин ителмəү очракларын, яңа
мəктəпне фəкать үз хисапларына рус сыйныфы тотарга риза булган
очракта ачулары хакында язалар. Беренче петициядəге кебек, матбугат иреге бирүне, мөселманнарга Төркестанда күчемсез милек
сатып алырга рөхсəт итүне сорыйлар. Мөселманнарның башка халыклар кебек дəүлəт тормышында катнашырга телəүлəрен, моның
төп шарты тигез хокуклылык икəнен хөкүмəтнең исенə төшерəлəр
[Загидуллин, 2015, с.60–63].
Татар социалистларының талəплəрен Г.Исхакый, имам
Ибраһим Камалов, вак сəүдəгəр Мөхəммəтгариф Бадамшинның
Чистай татар мещан җəмгыяте вəкиллəре сыйфатында 1905 елның
31 мартында Министрлар комитеты рəисе белəн очрашу вакытында
тапшырган «гражданлык ихтыяҗлары» исемле гариза тексты буенча анализлый алабыз [Загидуллин, 2015а, 85–87]. Гомумəн алганда,
петиция кискен рухта язылган, императорга карата ниндидер
яңгыравыклы мактау сүзлəре һəм аңа берсүзсез буйсынулары хакында җөмлəлəр юк, алай гына да түгел, документ Россия хакимиятен татар халкының мəгариф, əдəбият һəм милли рухи үсешенə
тискəре йогынты ясауда, аны мəдəни яктан артта калдыруда гаепли.
Куелган талəплəр буенча ул Казан депутациясенең икенче петициясе белəн аваздаш (матбугат иреге, туган телдə укыта торган
дөньяви һəм һөнəр бирүче уку йортлары ачу, Төркестанда мөселманнарга күчемсез милек сатып алырга рөхсəт итү, шəһəр
үзидарəлəренə сайлауларда, шулай ук адвокат, табиб, китап нəшер
итүче һ.б. һөнəрлəр буенча эшкə урнашканда дин кардəшлəрен
чиклəүлəрне юкка чыгару). «Татар социалистлары», мəктəп сəясəтенең мөселманнар арасында рус-татар мəктəплəренə һəм мəдрəсə
каршында эшлəүче рус сыйныфларына, Татар укытучылар мəктəплəренə шиклəнүчəн мөнəсəбəт тудыруын искəртеп, дəүлəтнең
урыслаштыру системасын юкка чыгаруны, мəктəптəн тыш белем
бирү системасын булдыру максатында җəмəгать китапханəлəре һəм
уку заллары, театрлар һəм лекциялəр, төрле союзлар һəм җəмгыятьлəр оештырганда вакланып тикшерүне туктатырга, казахлар
яшəгəн җирлəрдə татарларга төплəнеп яшəү мөмкинлеге бирүне,
милли китаплар белəн сату иткəндə хакимият күзəтүен туктату
кирəклеген талəп итəлəр.
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Билгеле булганча, крестьян, авыл җəмгыятьлəрендə хакимият
белəн арадашчы булган авыл старостасыннан тыш, җəмгыять приговор нигезендə авылдашлары арасыннан бер яки ике кеше килеп
чыккан төрле мəшəкатьлəр буенча йөрүче вəкиллəр итеп сайланган.
Гадəттə, аларның һич югы берсе русча яхшы сөйлəшə һəм укый-яза
белгəн, авылда андый кеше булмаса, татарча укый-яза торган
шəхесне билгелəгəннəр. Төбəклəрдə петиция бирү сүзлəре таралгач,
нəкъ менə шушы кешелəргə күмəк гариза җибəрүне йөклəгəннəр
һəм чыгымнар өчен билгеле күлəмдə җəмəгать акчасы биргəннəр.
Кайбер очракларда махсус вəкиллəр сайлаганнар. 1905 елга кадəр
төзелгəн күмəк гаризаларга авыл җəмгыяте вəкиленең гариза
бирергə хокукын раслаган приговор да теркəлгəн. Шушы юл белəн
авыл җəмгыяте законга каршы килə торган гамəл кылган өчен
күмəк җаваплылыкны үз өстенə алган, ягъни гариза биргəн
вəкилнең үзен генə мəхкамə җаваплылыгына тартып булмаган: ул
фəкать җəмгыять кушканны башкаручы ролен үтəгəн.
Императорның һəркемгə гариза бирергə рөхсəте мондый приговорларны кирəксезгə чыгарган. Шул сəбəпле, күп кенə петициялəр
вəкиллəр исеменнəн язылса да, аларга җəмгыять приговорлары
теркəлмəгəн. Аерым кешелəргə махсус бирелгəн приговорларда
кайсыбер очракларда нинди мəсьəлəлəр буенча гариза язарга
кирəклеге əйтелгəн. Лəкин еш кына бу эшне авыл җəмгыяте тулысы
белəн элекке вəкиллəргə тапшырган. Шул сəбəпле, петиция бирүдə
аларның шəхси элемтəлəре һəм шəһəрлəрдəге таныш писарьлəре
зур роль уйнаган. Соңгылары өчен мондый текстлар язу табыш чыганагы икəне яхшы билгеле. Шуңа күрə, əйтик, Казан губернасы
авыл җəмгыятьлəре вəкиллəре тарафыннан төзелгəн гаризалар 2–3
төрле оригиналдан тулысы белəн яки бераз үзгəртеп язылган текстлардан гыйбарəт.
Əйтик, югарыда анализланган «1905 ел, 28 январь» датасы куелган Казан шəһəре җəмгыятенең петициясе тексты Казан губернасында март азагы – апрель башында төзелгəн 4 гаризада [РДТА,
821 ф., 10 тасв., 15 эш, 48 –58, 300–317, 322–330 б.] чагылыш таба.
Шуларның икесендə2 аның тулы тексты бирелгəн, берсендə 4-нче
пункт (вакыфларны Мəхкамəи шəргыя Ырынбургыя күзəтчелегенə
2

27 кеше, шул исəптəн берничə мулла кул куйган Мамадыш өязе
Əсəн-Елга һəм Иске-Юмья волосте мөселманнарының уртак петициясе
һəм Чистай өязе Иске Əлмəт волостенең Яңа Əлмəт авылы җəмгыятенең
күмəк гаризасы.
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бирү турында)3 төшереп калдырылган, тагын берсендə 6-нчы пунктны (мөселманлыккка кайткан татар-керəшеннəргə дин иреге бирү
хакында) вəкиллəр бераз үзгəртеп, өстəп язганнар4.
Казан шəһəре җəмгыяте петициясенең югарыда санап үтелгəн
беренче өлешендəге пунктлар авыл җəмгыятьлəренең күпчелек
петициялəрендə урын алган дияргə була. Əлбəттə, һəр очракта да
нəкъ менə шушы документны өлге итеп алып, аның тексты
нигезендə эшлəнгəн дигəн сүз түгел, лəкин мондый ихтимал
хакыйкатькə якын тора.
Сүзебезне берничə мисал белəн беркетəбез. Бер төркем күмəк
гаризаларда һəр үтенечне бит уртасына рим саннары куеп бер үк
почерк белəн язганнар. Кулъязма петициялəрне анализлау шундый
нəтиҗə бирде: аларны Чистай өязе Иске Əлмəт волосте Кулбай Мораса авылы вəкиле Зыятдин Сəйфуллин күчереп язган. Авыл
җəмгыяте 15 март көнне аңа петиция язу һəм аны авыл халкы
исеменнəн тиешле адреска җибəрү хокукы белəн приговор биргəн.
Бер көн элек, 14 мартта, шул ук волостькə караган Корналы Əмзи
авылы җəмгыяте авылдашлары Гата Галимовка һəм Спасс өязенең
Матак волостенə караган Исəнбай Карамалы авыл җəмгыяте
Мөхəммəтҗан Фəхретдиновка биргəн приговорлар нигезендə, бу
вəкиллəргə текстларны Зыятдин Сəйфуллин күчергəн. Лəкин документта З.Сəйфуллин үзе күчергəнен язып тормаган, җəмгыять
вəкиллəре дə кул куймаган. Фəкать петициялəргə беркетелгəн
приговорлар гына аларның вəкалəтен раслый [РДТА, 821 ф., 10
тасв., 15 эш, 296–299]. Баштарак күчерелгəн берничə петициядə
З.Сəйфуллин бу ялгышын кабатлый, əле кайберлəрендə дата куярга
оныткан. Күрəсең, бу эшлəрне вəкиллəр үзлəре башкарырга тиеш
булган, лəкин, эшне беткəнгə санап, почта бүлекчəсе аша хатларын
императорга адреслаганнар. (Чынлыкта, крестьяннарның рəсми язусызу өлкəсендə тəҗрибəлəре аз булу сəбəпле, мондый эшлəр
күчереп язучы арадашлыгында яки аның катнашында башкарылган.
– И.З.). Əйтик, ул үзе вəкил буларак биргəн гаризага кул куйган
(лəкин кайсы губернадан икəнен язарга һəм датаны язарга оныткан,
бу фактлар З. Сəйфуллинның күчереп язучы һөнəрен үзлəштереп
килүче генə булганына ишарəли, аның гаризасы императорның га3

Чистай өязе Иске Əлмəт волостенең Яңа Əмзə авылы җəмгыятенең
күмəк гаризасы.
4
Чистай өязе Яңа Əлмəт авылы җəмгыятенең күмəк гаризасы.
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ризалар кабул итү канцеляриясенə почта белəн 26 мартта килеп
җиткəн) [РДТА, 821 ф., 10 тасв., 15 эш, 291–292 б.]. Писарь буларак
күчереп язган башка петициялəргə ул үзенең исемен «күчереп язучы» дип теркəгəн. Кайбер гаризаларда авыл вəкиллəренең имзалары
яки, язу белмəгəнлектəн, алар өчен башка кеше имзасы бар.
Спасс өязенə кергəн Урта Əлки (6 апрель) һəм Тяжбердино
(3 апрель) авыл җəмгыятьлəре үзлəренең вəкиллəренə биргəн приговорларында килештерелгəн күмəк гаризаның биш пункты
китерелгəн [РДТА, 821 ф., 10 тасв., 15 эш, 73–76, 79–80 б.]. Күрəбез,
апрель ае башында Спасс өязенең кайбер авылларында
З.Сайфуллин күчереп яза торган вариант үзенə күрə өлге функциясен үтəгəн.
Безнең исəплəүлəр буенча, З.Сəйфуллин тарафыннан март
аеның икенче яртысында (10 апрельгə кадəр) Чистай һəм Спасс
өязлəрендəге авыл җəмгыятьлəре өчен кимендə 9 гариза күчерелгəн,
1 майда тагын берəү язылган. Апрель аенда аның тексты буенча
күмəк гаризаларны күчереп язу белəн З.Текиллов исемле кеше
шөгыльлəнгəн, ул шушы ике өяз авыл җəмгыятьлəре вəкиллəренə
кимендə 6 петиция күчергəн.
Инде килеп, З.Фəйзуллин үзе биргəн петициянең эчтəлеге белəн
танышып үтик. Фəкать аның гаризасы алты пункттан тора. Соңгы,
6-нчы пунктта мөселман авыл җəмгыятьлəрендə көн күрүче һəм инде йөз елдан артык ислам кануннары буенча яшəгəн татар керəшеннəрен шундагы мəхəллəлəргə беркетү кирəклеге турында язылган. Башка гаризаларда бу пункт юк. Күрəсең, авыл җəмгыятьлəре,
үзлəренең авылларында андый татар керəшеннəре булмауны исəп
алып, күмəк гаризаларына бу пуктны кертмəгəннəр. Димəк, калган
биш пунктны турыдан-туры үзлəренең мəнфəгатьлəрен яклый дип
санаганнар!
Без бу күмəк гаризаны шартлы рəвештə «З.Фəйзуллин петициялəре» дип атап, эчтəлеге белəн таныштырыйк. Беренче итеп,
аларда мөселманнарның дин өлкəсенə караган эшлəрен, губерна
идарəлəреннəн алып, фəкать Мəхкамəи шəргыя Ырынбургыя карамагына бирү турында əйтелə, бу вəкалəтлəр санап үтелə: муллалар
сайлау, яңа приходлар ачу, мəчетлəр һəм гыйбадəт йортлары төзү,
аларга руханилар билгелəү, шулай ук мөселманнарга махсус уку
йортларында белем бирү мəсьəлəлəре. Соңгысын Халык мəгарифе
министрлыгыннан Мəхкамəи шəргыя Ырынбургыя карамагына
тапшыру кирəклеге искəртелə. Икенче пунктта муллаларны бик
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кирəкле булган дин фəннəрен өйрəнүгə кыенлык китереп, күп вакытны алучы мəҗбүри рəвештə рус телен һəм язуын белү
талəбеннəн азат итү кирəклеге əйтелə. Хəзер мулла билгелəгəндə,
беренче чиратта, аларның русча белү-белмəүлəре игътибарга алынуы, ə дини гыйлемнəр икенче итеп каралуы гайре табигый хəл буларак бəялəнə һəм бу күренешкə ризасызлык белдерелə.
Өченче итеп, барлык Русия мөселманнарының башлыгы булган
мөфтине мөселманнар үзлəре сайларга тиешлеге ассызыклана.
Дүртенчедəн, муллаларның җəмгыятьтə тоткан урыннарына туры
килмəгəн хəрби хезмəттəн азат итү сорала. Элек солдат хезмəтендə
булган муллаларны соңгы мобилизация (сүз рус-япон сугышына
алынган руханилар турында бара. – И.З.) нəтиҗəсендə күп кенə
приходларның мулласыз һəм остазсыз калулары, шул сəбəпле
падишаһ һəм Ватан исəнлеге өчен гыйбадəт кыла торган җəмəгать
намазларыннан мəхрүм булуларына басым ясала. Бишенче итеп,
мөселманнарның шəригать буенча никах һəм аерылышуларны руханилар карамагында калдыру, аларны гомуми гражданлык кануннарына буйсындырмау əйтелə. Үтенечнең сəбəбе итеп соңгы «Гражданлык уложениесе» проектында бу мəсьəлəлəр дөньяви мəхкамəлəр карамагында булачак дип язылган булуы, мондый
яңалыкның Коръəнгə һəм ислам дине кануннарына каршы килүе,
проект расланган очракта, мөселманнар үз диннəре кагыйдəлəреннəн ваз кичəргə мəҗбүр ителəчəге искəртелə.
Җəдитчелəр һəм кадимчелəр тарафыннан төзелгəн күмəк
гаризаларның уртак яклары күп булу берничə сəбəп белəн аңлатыла.
Беренчедəн, бүленеш шактый шартлы, кадимчелəр, яңарышка ияреп
яки хакимиятнең яңа талəплəренə буйсынып, кайбер яңалыкларны
кабул итəргə мəҗбүр булалар. Бигрəк тə инкыйлаб елларында мондый «күчешлəр» еш күзəтелə.
Икенчедəн, аерым сословие вəкиллəренең гаризаларында чагылыш тапкан матди һəм социаль мəсьəлəлəргə кагылышлы күмəк гаризалар җəдитчелəр өчен дə, кадимчелəр өчен дə уртак əзерлəнгəн.
Өченчедəн, 1905 елның 10–15 апрель көннəрендə Уфада, җəдитчелəр җитəклəгəн Мəхкамəи шəргыя Ырынбургыяда уздырылган голəмəлəр мəҗлесе тарафыннан əзерлəнгəн дини идарəнең яңа
уставы проекты эшлəнгəч, андагы кайбер фикерлəр ике төркем
тарафдарларының да гаризаларында чагылыш таба.
Дүртенчедəн, төбəклəрдə язылган күпчелек гаризалар берберсенə охшаш, чөнки күчереп язылган.
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Нəтиҗə ясап, шуны əйтергə мөмкин: төгəл генə гариза язучыларның яки кул куючыларның кайсылары кадимче, кайсылары
җəдитче икəнен аеру кыен. Шулай да, кадимчелəр тарафыннан
язылган петициялəрнең эчтəлеген узган гасырның 90-нчы елларында хөкүмəт мөселманнар милли-мəдəни автономиясен җимерү
ниятеннəн кабул иткəн карарларны юкка чыгаруны сорап язган
үтенечлəрнең яңа редакциясе тəшкил итə, дигəн фикер əйтергə
мөмкин. Яңалык буларак, аларда дини идарəнең һəм руханиларның
хокукларын киңəйтү, дин иреге бирү мəсьəлəлəре күтəрелə. Кадимчелəрнең дөньяви белемнəре, бигрəк тə русча уку-яза белүлəре чамалы булу сəбəпле, петициялəрендə, беренче чиратта, ислам диненə
кагылышлы, шулай ук татар керəшеннəренə дин иреге бирү проблемалары чагылыш тапкан.
Бу үтенечлəр җəдитчелəрнең петициялəрендə дə кабатлана.
Лəкин, кадимчелəрдəн аермалы буларак, җəдитчелəр миллəтнең алгарышын тəэмин итүне кайгыртканнар, вакытлы матбугат булдыру,
туган телдə укытып дөньяви гыйлем һəм һөнəрлəр бирə торган уку
йортлары ачу, шул рəвешле белемле яңа буын тəрбиялəп, миллəтне
алга җибəрү турында хыялланганнар. Аларның күз уңыннан
мөселманнарның рус җəмгыятендəге тормышы, гражданлык хокуклары турындагы катлаулы мəсьəлəлəр дə читтə калмаган. Казан татар җəмгыяте петициясе төзү мисалында күренгəнчə, мөселманнарның ил күлəмендə гражданлык хокукларын якларга кирəклекне
беренче булып татар социалистлары куйган, һəм аларның тəкъдимнəре инкыйлаб йогынтысында, җəдитче либераллар төзегəн
петициялəрдə чагылыш тапкан. Җəдитче-либераллар гаризаларында
мөселманнарның гражданлык хокуклары (сүз иреге, җыеннар иреге,
вөҗдан иреге) турында кайгырту əйдəп бара.
Ике як өчен дə уртак булган тагын ике сыйфатны атап китү
мөһим. Беренчесе, җəдитчелəрнең канун алдында һəркемнең тигезлеге турында сөйлəүлəренең нигезендə Россиядə сословиелəрне юкка
чыгару турындагы фикер ята. Чөнки канун алдында берəүлəрнең
өстенлекле булуы кешелəрне сословиялəргə бүлүдəн һəм гражданлык
җəмгыяте булмаудан килеп чыккан. Бер үк вакытта, алар мөселман
руханиларына православие дине руханилары кебек тигез хокуклар
бирүне, шул исəптəн армия хезмəтеннəн азат итүне сорыйлар. Бу очракта сүз руханилар өчен аерым сословие өстенлеклəрен саклап калу
турында бара. Икенчедəн, петициялəрдəн ике төркем вəкиллəренең
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дə, гомумилəштереп əйтсəк, барлык гариза бирүчелəрнең дə хакимияткə карата опппозициядə торулары ачыклана.
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УДК 930.2
И.А. Мөстəкыймов
«ГАЛИ ХАН»МЫ, «ИЛҺАМ ХАН»МЫ, «ƏДҺƏМ ХАН»МЫ?
Аннотация. Мəкалəдə XV гасырның соңгы чирегендə хөкем сөргəн
бер Казан ханының төрки һəм рус теллəрендəге чыганакларда исеме
язылышы вариантлары өйрəнелə. Мəсьəлəне ачыклау өчен яңа чыганаклар
җəлеп ителə.
Ачкыч сүзлəр: Казан ханлыгы, чыганакларны өйрəнү фəне, төрки теллəрендəге чыганаклар, татар тарихы.

Мəхмүтəк хан улы Ибраһим хан вафатыннан соң 1479–1484 һəм
1485–1487 елларда Казан тəхетен билəгəн улының исеме рус
чыганакларында Алегам~Алехам~Аляхам~Алегем дип китерелə5. Бу
ханның исеме тарихи хезмəтлəрдə дə төрлечə языла.
Озак вакыт ул исемнең татарча язылышы һəм əйтелеше
хакында бəхəс барган иде: галимнəрнең бер өлеше «Алегам» исемен
«Гали~Али» исеме һəм «хан» титулының кушып язылуыннан
барлыкка килгəн сүз дип тəгъбир итсə, тарихчыларның икенче
өлеше ул ханның хакыйкый исеме «Илһам» дигəн фикердə торды.
Соңгы елларда икенче фикер өстенлек алды6.
Чыннан да, безнең төбəктə төзелгəн, XVII–XIX йөзлəргə
караган төрки-татар тарихнамəлəрендə Ибраһим хан белəн
Мөхəммəд-Əмин хан хөкемдарлыгы арасында Казан тəхетен
билəгəн ханның исеме « الھام خانИлһам хан» дип күрсəтелə [Ivanics,
Usmanov, 2002, S. 91; Рахим, 2008, 142, 144, 180 б.; Мустакимов,
2008, 154 б.; Мирастан, 2011, 91, 294 б.]. Мəсьəлə хəл ителгəн
шикелле.
Лəкин XVI йөз башында Мавəраэннəһердə үзбəк7 хөкемдары
Мөхəммəд-Шəйбани хан катнашында төзелгəн «Тəварихы гөзидəи
5

Кара: [Вельяминов-Зернов, 1863, 158–175 б.].
Мəсəлəн, бу язылыш Татар энциклопедясендə кабул ителде [Татарская, 2005, 555 б.].
7
«Үзбəклəр» дип XIV гасырның икенче яртысында – XVI гасырда
(кайбер очракларда соңрак та) фарсы һəм төрки чыганакларда Дəште
Кыпчакта, аеруча Дəште Кыпчакның Көнчыгыш өлешендə яшəгəн һəм
Чыңгыз ханның олы улы Ючы нəселеннəн булган хөкемдарларның кулы
астындагы күчмə төрки кабилəлəрне атаганнар. Иранлы автор Фазлулла
6
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носрəтнамə» исемле аноним тарихнамəдə (хроникада), Чыңгызыйларның нəсəплəрен тасвирлауга багышланган һəм фəндə
шактый ышанычлы санала торган бүлектə, югарыда телгə алынган
Казан хөкемдарының исеме «ادھم خانƏдһəм хан» дип күрсəтелгəн
[BL, Or. 3222, f. 73a; Таварих, 1969, 40 б.]. Өстəп түбəндəгелəрне дə
əйтергə кирəк. Беренчедəн, «Тəварихы гөзидəи носрəтнамə»не
төзүче Илһам~Əдһəм ханның ватандашы булмаса да, замандашы
булган. Икенчедəн, бу тарихнамəне яздырган һəм язылуында
катнашкан Мөхəммəд-Шəйбани хан белəн Казан ханы МөхəммəдƏмин арасында шактый тыгыз мөнəсəбəтлəр яшəп килгəн8. Шуңа
күрə Казан ханнарының исемнəре турындагы мəгълүматны
Шəйбани хан турыдан-туры Илһам~Əдһəм ханның энесеннəн –
Мөхəммəд-Əмин ханнан ала алган9.
Кайбер татар мөселман кулъязма догалыкларында Казандагы
«хан мəчетенең эчендə» күмелгəн «изгелəр» (вариант: «ханнар»)
арасында да Ибраһим ханнан соң Əдһəм хан исеменең очравы
игътибарны җəлеп итə: «1) Габдулла хан; 2) Хəлил хан; 3) Ибраһим
хан; 4) Əдһəм хан; 5) Габдеррахман хан; 6) Сахиб-Гəрəй хан; 7) СафаГəрəй хан; 8) Үтəш хан; 9) Йад-Гəрəй хан; 10) Шəех Касыйм хан;
11) Шəех Раббани хан; берсенең исеме мəгълүм түгел».
Бу исемлекне без Совет чорына (якынча 1940–1970 елларга)
караган ике кулъязмада очраттык [ТРМК КСКБ, 2076т, 1а кгз;
2077т, 7а кгз.]. Күрсəтелгəн исемлек революциягə кадəрге Россиянең берəр татар басмаханəсендə дөнья күргəн дини эчтəлекле бер
китаптан алынганга охшый, фəкать əлегə ул китапның исемен
бине Рузбиһан Исфаһани XVI гасыр башында «Миһманнамəи Бохара»
исемле əсəрендə үзбəклəргə өч кабилəнең нисбəт ителгəнен əйтə: «Шулардан [берсе] – шыбанилар, [Мөхəммəд-Шəйбани] хан хəзрəтлəре боларның... хөкемдары. Икенче кабилə – казакълар… өченче кабилə – маңгытлар (нугайлар. – И.М.)...» [Фазлаллах, 1976, 62 б.].
8
Бу турыда кара: [Мустакимов, 2013, С. 34].
9
Мондый ихтималның зур булуын күздə тоткан очракта «Тəварихы
гөзидə»дə Ибраһим хан балалары арасында өч затның гына күрсəтелүе
аңлашылып бетми: «Бу Ибраһим ханның өч углы бар ирде, атлары Əдһəм
хан, Мөхəммəд-Əмин хан, Габделлатыйф» [BL, Or. 3222, f. 73a]. Башка
чыганаклардан Ибраһим ханның биш ир баласы – Фатыйма исемле хатыныннан Илһам~Əдһəм~Гали, Ходайкол, Мəлик-Таһир; Нурсолтан исемле
хатыныннан Мөхəммəд-Əмин һəм Габделлатыйф исемле уллары булганы
билгеле [Вельяминов-Зернов, 1863, С. 185–186; Худяков, 1991, С. 43].
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ачыклый алмадык. Басма китапка исə бу исемлек Казан татарлары
арасында таралган кулъязмалардан кергəн булса кирəк. Күрəбез ки,
Казан ханнарының шушы исемлегендə башка чыганакларда Казан
хөкемдары буларак күрсəтелмəгəн Габдулла хан бар10. Биредə
беркайчан да хан булмаган, лəкин Казан халкы тарафыннан əүлия
саналган Касыйм шəех һəм ниндидер Раббани шəехнең дə
исемнəрен күрəбез. Аның каравы, Казанда хан булган Олуг Мөхəммəд, Мəхмүтəк, Мөхəммəд-Əмин, Мамык, Җангали, Шаһгали
(боларның берничəсе Казанда җирлəнгəн дип уйланыла) телгə
алынмаган. Берничə реаль ханның исеме бозып күрсəтелгəн (Габделлатыйф урынына Габдеррахман, Үтəмеш-Гəрəй урынына Үтəш,
Ядкяр урынына Йад-Гəрəй). Бу исемлектə телгə алынган шəхеслəрнең кайберлəре – Россиядə тоткынлыкта үлгəн Илһам ~ Əдһəм
хан һəм Габделлатыйф ханнар, Кырымда хан булган чагында
үтерелгəн Сахиб-Гəрəй хан, Мəскəүдə үлгəн Үтəмеш-Гəрəй һəм
Ядкяр ханнар һ.б. – Казанда җирлəнмəгəннəр. Бəс, «хан мəчетендə
күмелгəн ханнар исемлеге» никадəр хаталы булуга карамастан, XVI
гасыр башында төзелгəн «Тəварихы гөзидəи носрəтнамə»дəге кебек
үк, бу исемлектə дə «Əдһəм» язылышының кулланылуы дикъкатьне
җəлеп итə.
Шулай итеп, «Илһам» укылышы һəм язылышы файдасына
аның берничə җирле татар чыганагында очравы һəм русча «Алегам»
əйтелеше белəн аваздашлыгы булса, «Əдһəм» укылышының һəм
язылышының файдасына аның Илһам~Əдһəм ханның мəгълүматлы
замандашы – «Тəварихы гөзидəи носрəтнамə» авторы тарафыннан
телгə алынуы һəм шушы «Тəварихы гөзидə» белəн бəйлəнеше
булмаган бер соңрак заман татар чыганагында – «хан мəчетендə
күмелгəн ханнар исемлеге»ндə – кулланылуы сөйли.
Безгə калса, Мөхəммəд-Əмин хан алдыннан хакимлек иткəн
ханның исеме «Илһам» булырга тиеш. Моңа бер яктан Идел-Уралда
XVII–XIX йөзлəрдə төзелгəн һəм башка Казан ханнарының
исемнəрен һəм аларның тəхеттə эзлеклелеген шактый төгəл биргəн
тарихнамəлəр, икенче яктан, XV йөзгə караган берничə рус чыганакларының бу ханның исемен бер рəвештəрəк бирүлəре ишарə итə.
Алай да, мəгълүм Казан ханы исеменə килгəндə, аның «Əдһəм»
10

Бу шəхес «Дəфтəре Чыңгызнамə»дə һəм кайбер тəварих вə риваятьлəрдə Аксак Тимер тарафыннан үтерелгəн «Болгар ханы» буларак күрсəтелгəн легендар (яки ярымлегендар) зат булса кирəк.

70

варианты «Илһам» исеменең бозылып əйтелүеннəн яки укылуыннан
килə, дип уйлыйбыз. Беренчедəн, «الھام خانИлһам хан» язылышы
XVII йөзгə караган һəм Казан ханлыгы хəллəреннəн шактый
хəбəрдар «Дəфтəре Чыңгызнамə» тарихнамəсендə кулланыла.
Икенчедəн, «Илһам» ( )الھامһəм «Əдһəм» ( )ادھمисемнəренең əйтелешендə / язылышында беркадəр аваздашлык / охшашлык бар, бу исə
чыганакларны төзүче / күчерүчелəрне саташтыра алган.
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УДК 930
Э.К. Сəлахова
БЕРЕНЧЕ БӨТЕНДӨНЬЯ СУГЫШЫ
ФРОНТЛАРЫННАН ЯЗЫЛГАН ТАТАР СОЛДАТЛАРЫ
ХАТЛАРЫН ӨЙРƏНҮ ТƏҖРИБƏСЕ ҺƏМ ПРОБЛЕМАЛАР
Аннотация. Беренче бөтендөнья сугышы фронтларыннан, хəрби
госпитальлəрдəн язылган солдат хатлары, аларга туган җирлəреннəн
килгəн җавап хатлары, хəрби əсирлəрнең хатлары мөһим һəм аз билгеле
булган чыганаклардан исəплəнелə. Алар сугыш чынбарлыгын гади кеше
күзлəре белəн күрергə мөмкинлек бирə. Əлеге тикшерү эше солдат
хатларын анализлауга багышланган. Авторның төп игътибары бүгенге
көндə фəнни əйлəнешкə кермəгəн гарəп графикасы белəн язылган татарча
хатларга бирелə.
Ачкыч сүзлəр: Беренче бөтендөнья сугышы, тарихи чыганаклар,
солдат хатлары, кулъязмалар, тарихи чыганакларны анализлау.

Кешелек дөньясы тарихы күпсанлы сугышлардан тора, ил
тарихының кайсы гына чорын алып карасаң да, бер кеше гомеренə
хəтта берничə зур сугыш туры килгəн. XX йөз башында гына да
Россия империясе катнашында барган бер-бер артлы, хəтта ки,
вакыты ягыннан бер-берсенə тоташып киткəн сугышлар булган.
Татар тарихында да аларның эзе тирəн. Армиягə дип чыгып киткəн
татар кешесе бу сугышлар нəтиҗəсендə бер фронттан икенче
фронтка килеп элəккəн.
Еш кына сугыш тəмамлану белəн белəн аны оныту гадəте бар.
Күп очракта аның аерым детальлəре тикшерелми, ул максат итеп тə
куелмый. Татар тарихына да тирəн яра салган Беренче бөтендөнья
сугышы шундый афəтлəрдəн була. Аның турында бары тик 100 ел
узганнан соң, юбилей мөнəсəбəте илə генə телгə алдылар,
конференциялəр узды, кайбер басмалар дөнья күрде [Татарский
народ, 2014; Гилязов, Гатауллина, 2014; Габдрафикова, Абдуллин,
2015], лəкин бу сугышның татар җəмгыятендəге ролен аерым
тикшерү талəп ителə. Татарлар тарафыннан «Зур сугыш», «Герман
сугышы», «Аурупа сугышы» дип аталган бу вакыйганың кайтавазы
хəзерге көннəргə кадəр сузыла. Бу сугышта күпме татар кешесенең
язмышы хəл ителде, өзелгəн гомерлəрнең нəселе киселде. Бу
афəтнең чынбарлыгын, аның татар җəмгыятенə китергəн кайгы73

хəсрəтен, казаларын өйрəнү өчен төп чыганаклар булып XX йөз
башында нəшер ителгəн татар газеталары, татар солдатлары язган
хатлар тора. Вакыйганы эчке яктан күрсəтүче тагын бер алыштыргысыз, гаять кыйммəтле чыганак – бəет һəм мөнəҗəтлəр.
Соңгылары «Татар халык иҗаты» томнарының бəетлəр бүлегендə
тупланган [Татар халык иҗаты, 1983]. Аталган беренче ике чыганак
бу сугышны өйрəнүче хəзерге заман галим-тарихчыларына, кызганыч ки, «теш үтмəслек» чыганак булып кала бирə. Татарларның
бу сугыштагы ролен, аларның кичереш-халəтлəрен мондый
чыганакларны өйрəнми, аларны анализламый, кулланмый ниндидер
нəтиҗəлəр ясау мөмкин түгел. Бу хилафлылыкны булдырмас өчен
гарəп графикасындагы текстлар белəн, шул исəптəн, кулъязма
текстлар белəн эш итүче əзерлекле тарихчы-галимнəр кытлыгы
хəзерге көндə актуаль проблема булып кала бирə.
Татар газетлары сугышның башыннан ахырына кадəр
вакыйгаларны яктырткан зур мəкалəлəр биреп барган. Газета
битлəрендə аналитик мəкалəлəр дə дөнья күргəн. Алар нигезендə
татар җəмгыятенең Беренче бөтендөнья сугышын ничек кабул итүе,
бу шартлардагы яшəешенең тулы картинасын ачып бирү мөмкин.
Бу мəкалəдə тикшерү объекты буларак татар солдатларының
фронт сызыгының төрле җирлəреннəн, госпитальдəн язган хатлары,
туганнарының җавап хатлары торганлыктан, игътибар эпистоляр
җанрдагы чыганакларга бирелəчəк.
Татар солдатларын бүгенге көнгə сакланып калган хатларының
берничə төре бар: оригинал хатлар [КФУ, ФК, кулъязма һəм сирəк
китаплар бүлеге, 1613 т, 1637 т, 1672 т, 1701 т, 2435 т, 4425 т,
4772 т, 4840 т, 4876 т, 4907 т, 5666 т, 5670 т, 5832 т, 5833 т],
жандармия фондларында сакланган татар хатларына цензор
тасвирламалары [ТР МА, 1154 ф., 1 тасв., 238, 239, 338 эш]. Шулай
ук хатларның кайбер өзеклəре мөнəҗəт һəм бəетлəрдə теркəлгəн
[Яурупа сугышы бəете, 1914; «Без плиндə..., 2014].
Беренче бөтендөнья сугышы солдат хатларының зур коллекциясе
Казан университеты китапханəсенең кулъязмалар һəм сирəк китаплар
бүлегендə саклана. Анда иң зур өлешне урыс телендəге хатлар
тəшкил итə [КФУ, ФК, КСКБ, 777 сакл. бер], шулай ук чуаш һəм
татар телендəге хатлар саклана. Əсирлəр тарафыннан язылган
Аурупа теллəрендəге хатлар да бар. Өйрəнелү ягыннан караганда,
урыс телле хатларның шактый өлеше матбугатта басылды
[Шарангина Н.А., 1998, Амерханова Э.И., 2014], чуаш телендəге
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мондый хатлар бөтенлəй дə өйрəнелмəгəн. Татар телендə гарəп
хəрефлəре белəн язылган хатларның биредə исəбе шактый, алар
барысы да Казан дəүлəт университетының археографик экспедициясе
эшчəнлеге нəтиҗəсендə М.Госманов һəм А.Фəтхиев тарафыннан
тупланган. Аларның берсенең дə тексты матбугатта басылганы юк,
бары тик сугышның юбилее уңаеннан оештырылган конференция
кысаларында бу проблемага йөз тоту күзəтелде [Салахова, 2014,
с. 89–96].
Китапханəдə сакланучы татар телендəге солдат хатларының
хəзерге вакытта төгəл санын əйтүе авыр, чөнки алар тасвирламада
барысы да, вакыты күрсəтелмичə, солдат хатлары дип кенə
бирелгəн. Димəк, аларның чынлап та шушы чор хатлары икəнен
ачыклау һəрберсен укып чыкканнан соң гына мөмкин булачак,
аларның санын да шунда гына атап булачак. Хатлар папкаларга
тупланган, төрле папкада хатлар саны төрле. Кайберлəрендə бер
номер астында бер хат бирелсə, башка очракта бер номер астында,
хəтта кырыклап хат саклана. Шундый 14 лəп саклау берəмлеге бар.
Күп текстларның саклану дəрəҗəсе начар: кəгазе ертылган, карасы
тонык, почеркы шактый начар. Чөнки фронт сызыгында, сугыш
барган вакытта кул астында булган карандаш, кəгазьне тез өстенə
куеп язылган хатлар алар.
Татар солдатларының хатлары төрле размерда, язу каралары да
төрле: шəмəхə, соры карандаш белəн язылган күпчелекне тəшкил
итə, шунлыктан, бу хатларның текстларын укуны кыенлаштыра,
чөнки карандаш вакытлар үтү белəн төсен югалта, ышкыла.
Кулъязмалар һəм сирəк китаплар бүлегендə сакланган хатлар,
нигездə, госпитальлəрдəн, яуга керүне көтеп тору халəтендə
торучылар, яудан исəн-имин чыгучылар тарафыннан язылган,
шулай ук аларга якыннары язган җавап хатлары саклана.
Шунлыктан, хатларның эчтəлегендə «яудан исəн чыга алырбызны,
күрешмəсəк, бəхил булыгыз» кебек җөмлəлəр ята. Кайбер хатларда
исəн калуларына шөкер итү, Ходайга рəхмəт сүзлəре язылган.
Хатларның текстын өйрəнүнең нəтиҗəсе буларак, татар
халкының белемле, фикерле булуын ассызыклап китəргə кирəк.
Солдатка гади крестьян алынганлыгын исəпкə алсак, хатларның
эчтəлеге татар крестьянының белем дəрəҗəсе яхшы булуын күрсəтə,
бу үз чиратында гади авыл мəдрəсəсенең белем бирү дəрəҗəсен
билгелəүче фактор.
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Традицион рəвештə татар хатлары озын-озак саналган исемнəргə сəламнəр җиткерү, аларның хəер-догасын сорау белəн
башланып китə, бу өлеш бер биттəн дə ким булмый. Шунысы
кызыклы, сəламнəр туган-тумачага гына юлланмый, барлык тирəкүршелəр, дуслар искə алына. Мəчет картларын, муллаларны аерым
билгелəп үтү бар. Бу, əлбəттə, татар җəмгыятенең яшəү рəвешен,
мəхəллə халкының үзара мөнəсəбəтен билгели торган бер дəлил
булып тора.
Татар солдатлары хатларыннан аңлашылганча, үзлəре яу
кырында булса да, гади крестьянның уй-фикерлəре авылы
тарафында [КФУ, ФК, КСКБ, 1672 т]. Фронттан язган хатларда һава
торышының начар булуы, суыклар килүе, уңышка зыян салыр дип
борчылулар, кышка утын əзерли алу-алмаулары белəн
кызыксынулары – болар барысы да шуны раслый. Ирлəрнең
гаилəне туендыру урынына яу кырында булуларына җаннары əрнүе
күренə. Алар сугышны язмыш сынавы итеп кабул итəлəр, бу
сынауны сабырлык белəн үтəргə тырышалар. Татарга хас булган
сабырлык төшенчəсе татар солдат хатларында төп сызык булып
бара.
Сугыштан язылган хатларда эмоциялəргə урын юк, ачыктаначык сугышны бəялəү дигəн нəрсə күренми. Чөнки солдат хатлары
цензор тарафыннан тикшерелгəн, эчтəлеге «яраксыз» дип
табылган хатлар адресантына барып та җитмəгəн, бу хəлне белгəн
солдатлар «хəл бүгенгə шөкер» дигəн тыйнак төшенчəлəрдəн генə
файдаланган.
Хатлардан аңлашылганча, еш кына хат-хəбəрлəр адресантына
барып ирешмəгəн, бу сугыш шартларында почтаның эшчəнлеге
белəн дə, шул ук вакытта цензор илəге белəн дə аңлатыла.
Солдатларга туганнары җибəргəн акчаларның килеп ирешмəве,
юлда читлəрнең кесəлəренə керү, яисə таланып алынуы да языла.
Акча белəн булса да, читтəге туганының хəлен җиңелəйтергə
тырышкан якыннарына «акча җибəрмəгез, аны монда куллану
урыны да юк» дип җавап салалар.
Татар хатларының эчтəлеге фронт хəллəрен күзаллау, яуга керергə əзерлек хəлендə торган солдатларның режимын, солдатларның эмоциональ кичерешлəрен, гомүмəн, бу сугышны ничек
кабул итүлəрен, аның татар тормышындагы чираттагы бер афəт
булуын ачып сала [КФУ, ФК, КСКБ, 1637 т]. Татар солдаты бу
шартларда татар-мөселман җəмгыятенə хас булмаган гайре табигый
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нəрсəлəр белəн күзгə-күз очраша. Урыс азыгы саналган, буш азык
булган «кəбестə шулпасы»нан башлап дуңгыз итенə кадəр – барысы
да татар солдаты тарафыннан бик авыр кабул ителгəн. Татар
солдатларын үлемнəн бигрəк, үлеменнəн соң җеназасыз җирлəнү
куркынычы хафага салган.
Солдатларның туганнары белəн язышкан хатлары аша, сугыш
чорында тылдагы тормыш хəлен күзалларга мөмкинлек бар. Солдат
əнисе улына язган бер хатта тылдагы солдат балаларына,
хатыннарына бирелгəн пособие турында тулы мəгълүмат бирə
[КФУ, ФК, КСКБ. 2435 т]. Шулай ук, тылдагы кешелəрнең
сугышны күз алдына китерүе, аның яу кырындагы кеше карашы
белəн ни дəрəҗəдə туры килү-килмəве үзе бер кызыклы аспект
булып тора.
Татар хатларының күбесе мөнəҗəт, бəет белəн тəмамлана.
«Язып сүз бетмəс, күреп сөйлəшергə калсын» дип сүзне кыска
тотарга мəҗбүр булган солдат үзенең хис-кичерешен, сагышын,
кайгысын нəкъ менə халык иҗаты аша ачып сала. Хатта сүз белəн
сөйлəнмəгəн моментлар бəетлəрдə, мөнəҗəтлəрдə сөйлəнə, көйлəнə.
Татар солдатлары хатлары тарихи тикшерү объекты гына
булмыйча, тел галимнəрен дə җəлеп итəрлек кыйммəтле
чыганаклар. Аларда хəзерге телдəн төшеп калган сүз-гыйбарəлəр,
диалектик үзенчəлеклəр саклана.
Беренче бөтендөнья сугышы чорында язылган татар
солдатлары хатларын комплекслы өйрəнү фəндə актуаль проблема
булып тора, аларны тикшерү төрле өлкə галимнəренең бурычы,
лəкин хəзерге көндə иң беренче бурыч булып аларны саклау, өйрəнү
һəм бастыру тора. Сыйфатсыз кəгазьгə тонык кара белəн моннан
100 ел элек язылган хатлар өчен вакыт дигəн фактор хəлиткеч
булырга мөмкин. Шуңа да аларны саклау, аларга реставрация ясау,
тиз арада бастырып чыгару безгə аз билгеле сугышны төрле яктан
тулы итеп ачу мөмкинлеген булдыра ала.
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Э.К. Салахова
Проблемы и опыт изучения писем татарских солдат
с фронтов Первой мировой войны
Аннотация. Солдатские письма, написанные с фронтов Первой мировой войны и из военных госпиталей, письма, отправленные им на фронт с
Родины, письма военнопленных, являются одним из важнейших и малоизвестных источников, которые дают возможность увидеть истинное лицо и
реалии войны глазами простых людей. В данном исследовании дается источниковедческий анализ солдатским письмам. Автором делается особенный акцент письмам на татарском языке, написанным на арабской графике, которые до сегодняшнего дня остаются неизвестными научному кругу.
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E.K. Salakhova
Problems and experience of learning the letters
of the Tatar soldiers from the fronts of the First World War
Annotation. Soldiers’ letters written from the front and from the military hospitals, letters were sent to them from the homeland to the front, letters of prisoners
of war are one of the most important and little-known sources in the history of
World War I, which give the opportunity to see the true face and the reality of war
to the ordinary people. In this research can see the source study of analysis of soldiers’ letters. The author makes a special emphasis to the letters which are written
in Arabic script, which stay unknown for the researches till nowdays.
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УДК 82-95"09"(470.41)
И.Р. Тагиров
ОТЗЫВ О МОНОГРАФИИ АНВАРА ХАЙРИ
«НОВОЕ В ПЕРЕВОДЕ НА ТАТАРСКИЙ
И РУССКИЙ ЯЗЫКИ ПОВЕСТВОВАНИЯ
ИБН ФАДЛАНА О ПУТЕШЕСТВИИ
В БУЛГАРСКОЕ ГОСУДАРСТВО»*

Монография Анвара Хайри представляет новизну во всех отношениях. Во-первых, в ней работа Ибн Фадлана с арабского варианта переведена параллельно на два языка и с применением данных
древнеуйгурского и древнетюркского языков. При этом автор проявил великолепное знание арабского языка. Во-вторых, автор подверг полномасштабному анализу все переводы этого известного сочинения, являющегося неоценимым источником для изучения быта
и образа жизни многих народов. Разумеется, в первую очередь
средневековых булгар.
Последнее имеет принципиальное значение в связи с созданием
фонда «Возрождение», в деятельности которого булгарскому периоду нашей истории уделяется особое внимание.
Автор подверг тщательному и детальному сравнительно-сопоставительному анализу почти каждое слово сочинения Ибн Фадлана, показав как оно читалось его предшественниками и что оно означает на самом деле. Все это позволило автору выявить ошибки
своих предшественников. Проделав эту сложнейшую операцию, он
доказал, что Булгария – это не славянское царство, а государство
тюрков, где в 922 году Ислам стал официальной религией этого государства. Он показал также, что Ислам здесь начал укореняться
еще 300 лет тому назад и ко времени приезда багдадского посольст* Рецензируемая книга А.Хайри была издана в 2013 г. под названиями: «Повествование о путешествии Ахмеда Ибн Фадлана, написанное во время поездки в 921–922 годах в Булгарское государство (новое
в переводе на русский язык и научных комментариях)» и «Əхмəд Ибне
Фадланның 921–922 елларда Болгар дəүлəтенə килгəндə язган сəяхəтнамəсе (татар теленə яңача тəрҗемə һəм фəнни аңлатмалар)». – Прим. ред.
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ва в стране имелись мечети, с минаретов которых раздавался азан.
Обращение правителя Булгарии Алмыша к багдадскому халифу с
просьбой прислать посольство для официального узаконения этой
религии как государственной, в большей степени исходило из политических соображений.
Разумеется, величайшим недоразумением является попытка
предшественников автора данного сочинения прочитать некоторые
ключевые слова в произведении Ибн Фадлана, с целью придать им
славянскую окраску. Таково, например слово «Блтавар», читаемое
ими как Владимир. Правда, неизвестно о каком Владимире идет
речь. Если это князь Владимир, при котором Русь принимает христианство, то, как он мог до этого принять Ислам. Между тем, общеизвестно, что князь Владимир отказался от принятия Ислама,
ссылаясь на то, что на Руси любят веселье и питие. Впрочем, у Ибн
Фадлана этому имеются убедительные доказательства. Официальной религией Руси в 988 году стало христианство в его православном формате.
Все достоинства труда Анвара Хайри трудно перечислить. Однако просматриваются и некоторые недостатки. Так, в работе немало повторений, причем в ряде случаев одних и тех же цитат. Ряд
аргументов автора доступен лишь узкому кругу специалистов. Для
более широкого круга читателей требуется более простой и упрощенный способ доказательств. За счет этого можно было бы работу
несколько сократить, имея в виду и ее слишком большой объем.
Не приходится сомневаться в том, что Анваром Хайри проделан гигантский труд, результаты которого должны быть доведены
до широкой общественности.
Предлагаю работу к печати.
И.Р. Таһиров
Əнвəр Хəйринең «Ибн Фадланның Болгар дəүлəтенə
сəяхəтен тасвирлаучы сəяхəтнамəсен татарча һəм русчага
тəрҗемə итүдəге яңалыклар» исемле монографиясенə бəялəмə
I.R. Tagirov
Opinion of the monograph Anwar Khairi «А new in the translation
on the Tatar and Russian languages of narration
of Ibn Fadlan about the travel to Bulgar state»
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ОЛПАТ ГАЛИМНЕҢ МӨҺИМ ХЕЗМƏТЕ
Аннотация. Мəкалəдə танылган галим Əнвəр Хəйринең эшчəнлеге
һəм татар халкының тарихын өйрəнү өчен зур əһəмияткə ия булган «Əхмəд
ибне Фадланның 921–922 елларда Болгар дəүлəтенə килгəндə язган
сəяхəтнамəсе» дип аталган рус һəм татар теллəрендə чыккан хезмəте анализлана.
Ачкыч сүзлəр: Болгар дəүлəте, Ибне Фадлан сəяхəтнамəсе, тел тарихы,
кулъязма, тəрҗемə, ислам дине тарихы, текстология.

«Əхмəд ибне Фадланның 921–922 елларда Болгар дəүлəтенə
килгəндə язган сəяхəтнамəсе» 2013 елда ТР президенты Р.Н. Миннехановның матди ярдəме белəн дөнья күргəн, татар һəм рус
теллəрендə чыккан 532 битлек китап – танылган галим Əнвəр
Хəйринең соңгы хезмəте. Редколлегиягə халкыбызның күренекле
галимнəре, билгеле шəхеслəре кергəн: ТФА академигы, тарих
фəннəре докторы, КФУ профессоры И.Р. Таһиров, ТФА мөхбир
əгъзасы, тарих фəннəре докторы, профессор Ф.Ш. Хуҗин, ТФА
академигы, ТФА вице-президенты, КФУ профессоры Җ.Ш. Сөлəйманов, КФУ гарəп теле укытучысы Л.К. Таҗиева, филология
фəннəре кандидаты, Г. Ибраһимов исемендəге Тел, əдəбият һəм
сəнгать институтының өлкəн фəнни хезмəткəре, шəрыкъ теллəре
белгече С.М. Гыйлаҗетдинов.
Казан дəүлəт университетында күп еллар дəвамында гарəп теле
һəм əдəбиятын, иске татар язуын укыту дəвамында тирəн белемле,
танылган укучыларым күп булды минем. Əмма Əнвəр башкарак
иде. Баштан ук аның белəн тел тарихы, гарəп теле, аның халыкның
рухи тормышындагы роле турында, башка мəсьəлəлəр турында да
сөйлəшүлəребез, киңəшүлəребез, фикер алышуларыбыз күп булды.
Мин һəрвакыт аның миңа булган рəхмəтен, тирəн ихтирамын тоеп
яшəдем. Əмма, минем аңа биргəн киңəшлəремне, белемне шундый
югары бəялəп, «Əхмəд ибне Фадланның 921–922 елларда Болгар
дəүлəтенə килгəндə язган сəяхəтнамəсе» исемле хезмəтен «Гомере
буе Казан дəүлəт университетында гарəп теле укытып, фəн,
мəгариф, əдəбиятыбыз һəм мəдəниятебез өчен бик күп югары
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əзерлекле белгечлəр əзерлəгəн, мине дə шул тылсымлы гарəп китаплары дөньясына җитəклəп кертеп җибəргəн иң яраткан Остазым
Лена Кəлимулла кызы Таҗиевага багышлыйм», дигəн сүзлəр белəн
бирелгəн багышлавы миңа əлегə кадəр бирелгəн бөтен бүлəклəрдəн
дə кадерлерəк булды. Əхмəд ибне Фадланның Идел буендагы Болгар дəүлəтенə килгəндə язган сəяхəтнамəсе – X гасырның беренче
чирегендə яшəгəн күп кенə халыкларның, шул исəптəн безнең борынгы бабаларыбызның да тарихына, тормыш-көнкүрешенə, горефгадəтлəренə, йолаларына, кием-салымнарына, ашау-эчүлəренə,
мəдəниятлəренə караган, дөньяда сирəк очрый торган тарихи кулъязма чыганак булып санала. Əнвəр Хəйри əлеге хезмəтне тəрҗемə
иткəндə, аның əһəмиятен, бөеклеген аңлап, зур җаваплылык тоеп
эшлəде, минем белəн киңəште. Ул академиклар Х.Френ, А.П.Ковалевский, И.Ю. Крачковский кебек олпат галимнəрнең хезмəтлəрен
өйрəнде, аларга тирəн анализ аша карады, лəкин иярмəде, бəлки
фəнни төгəллек талəплəренə җавап бирə торган тəрҗемəне эшлəп
чыга алды. Бу сəяхəтнамə бик күп борынгы халыкларның, шул
исəптəн борынгы болгарларның да, тормыш-көнкүрешлəре, горефгадəтлəре, йолалары, мəдəниятлəре турында бик сирəк очраучы
кулъязма чыганакларның берсе буларак, аңа дөньяның бик күп
иллəрендə яшəүче галимнəр мөрəҗəгать итеп, өйрəнеп һəм тəрҗемə
итеп караганнар.
Мəгънəсе ачылмаган сүзлəрне һəркем үзенчə тəрҗемə итəргə
һəм аңлатма бирергə тырышкан, төрле хаталар җибəрелгəн, алар бер
тəрҗемəдəн икенчесенə күчереп барылган. Кайбер борынгы уйгур
һəм төрки сүзлəрне гарəп сүзлəре итеп уку аркасында килеп чыккан
буталчыклар да хезмəтнең асылын аңлауны катлауландырган. Хезмəтне тəрҗемə итү өчен, беренче чиратта, гарəп, рус, татар
теллəрендə глоссарий төзү юнəлешендə бик зур, шактый авыр эш
эшлəнде. Бу фəнни төгəллек, җентеклелек талəп итə торган эш.
Əнвəр моны тулы җаваплылык тоеп, намус белəн башкарды.
Белгəнебезчə, Əхмəд ибне Фадланның 921–922 елларда Болгар
дəүлəтенə килгəндə язган сəяхəтнамəсе турында үзебезнең рус һəм
татар галимнəренең дə, чит ил галимнəренең дə хезмəтлəре шактый.
Боларга өстəп нинди яңа сүз əйтелде икəн дип, китап бик кызыксынып укыла. Чөнки Əнвəр Хəйрине борынгы текстларны күп өйрəнгəн, бөртеклəп эшли торган, тырыш, тəҗрибəле галим буларак
белəбез. Инде студент елларында ук аның гарəп телен, факультетта
чит тел өйрəнү күлəмендə генə укытылуына карамастан, үзенең ты84

рышлыгы, мөстəкыйль рəвештə тирəнрəк өйрəнергə омтылуы нəтиҗəсендə яхшы ук əйбəт үзлəштерүе күплəрне сокландыра иде.
Галим, иске татар һəм гарəп телендə язылган шактый гына чыганакларны татар һəм рус теллəренə тəрҗемə итеп, фəнни анализ
биреп, фəнни əйлəнешкə кертеп җибəрде.
Дөнья күргəн хезмəтлəрендə һəр галимнең үз фикерен үткəрүе
табигый. Лəкин чыганакларны үз тарихын матуррак, баерак,
халкының ролен башка халыкларныкына караганда зуррак итеп
күрсəтергə тырышу максатында бозып аңлату өчен файдалануга да
мисаллар шактый китереп була. Мəсəлəн, Шəрыкъны өйрəнүче рус
галимнəрененең Ибне Фадлан сəяхəтнамəсен тəрҗемə итеп, аңа
аңлатмалар бирелгəн хезмəтлəрендə бу ачык сизелə. Китапка
керештə автор үзен мондый тикшеренүгə этəргəн сəбəплəрне
күрсəтə. Аларның иң əһəмиятлелəреннəн берсе – төрле авторлар
тарафыннан эшлəнгəн тəрҗемəлəрдə, югарыда əйтелгəнчə, гарəп
теле күзлегеннəн аңлатып булмый торган сүзлəрне үз файдаларына
борып тəрҗемə итү. Шуңа күрə галим иң беренче эш итеп А.П. Ковалевский тарафыннан 1956 нчы елда Харьковта бастырылган
«Книга Ахмеда Ибн Фадлана о его путешествии на Волгу в 921–
922 гг.» исемле китапның артында кушымта итеп бирелгəн факсимиле нигезендə һəр сүзгə өч телдə – борынгы гарəп, рус һəм татар
теллəрендə – глоссарий сүзлек төзи. Бу эштə очраган кыенлыкларның берсе – факсимиледа күп кенə сүзлəрнең начар, тонык булуы, кайберлəренең тузып танып булмаслык хəлгə җитүе. Чыганакның гарəпчə басма текстын эшлəп, əлеге хезмəтенə кушымта
итеп бирүе белəн Ə. Хəйри үзеннəн соң əлеге чыганакны өйрəнергə
алынган галимнəрнең эшлəрен нык җиңелəйтə. Шуның белəн бергə
китапта факсимиле күчермə дə бирелə. Гомумəн, сəяхəтнамəгə үзе
тəрҗемə иткəн һəм фəнни аңлатмалар ясаганнан соң, чагыштырыр
өчен, автор бу китабына академиклар И.Ю. Крачковский, А.П. Ковалевский тəрҗемəлəренең копиялəрен дə китерə. Болардан башка
Ибне Фадлан сəяхəте турындагы башка галимнəрнең хезмəтлəре дə
(Ш. Мəрҗани, З. Вəлиди, Р. Фəхретдинов һ.б.) бик тулы анализлана,
кайберлəренең тəрҗемəлəре китапта бирелə. Əйтелгəн фикерне
ышанычлы дəлиллəр өчен бу бик уңай: кирəкле урынны шундук
табып, чагыштырып карарга мөмкинлек туа. Илчелекнең Багдадтан
Болгарга кадəр юлын күрсəткəн өч төрле карта күрсəтелгəн, Ибне
Фадлан сəяхəтнамəсе турындагы төп чыганакларны бергə туплаган,
бу кулъязмага бəйлəнешле хезмəтлəргə тулы анализ биргəн галим.
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Əнвəр Хəйри һəр фикерен күп фактик материалларга таянып
дəлилли. Моңа кадəр дөрес аңлатылмыйча, яки бөтенлəй аңлатылмыйча килгəн теге яки бу сүз, атама, кеше исемнəре гарəп теле
грамматикасы, сүзьясалышы, сүз төзелеше, борынгы төрки, уйгур
теллəре нигезендə тикшерелə, сүз, җөмлə, контекст мəгънəсенə игътибар ителə.
Бер үк вакытта милли тарихыбызга караган иң борынгы һəм иң
беренче язма чыганак булып торучы – 922 елда Идел буе Болгар
дəүлəтенə ислам динен рəсми дəүлəт дине итеп игълан итəргə
килгəн илчелекнең җаваплы сəркатибе Əхмəт Ибне Фазланның
сəяхəтнамəсен төп нөсхə кулъязмасының факсимиле күчермəсеннəн
турыдан-туры борынгы – классик гарəп теленнəн бүгенге татар һəм
рус теллəренə тəрҗемə итеп, фəнни эшкəртеп матбугатка əзерлəү
белəн шөгыльлəнде. Текстның глоссариен – сүзлеген төзеп, татар
һəм рус теллəрендə тəрҗемə текстны эшлəп, фəн тарихында əле беренче тапкыр кулъязма китапның басма текстын гарəпчə басты.
Үзенең күпкырлы иҗаты белəн Əнвəр Хəйри безнең илдə генə
түгел, чит иллəрдəге укучылары һəм галимнəр арасында ихтирам
казанды. Алар аны күпкырлы галим, ислам дине белгече, борынгы
шəркый чыганаклар буенча бик сирəк очрый торган белгеч буларак
бəялилəр.
Əнвəр Хəйри ислам динен тирəнтен өйрəнеп, курыкмыйча, аңа
объектив бəя бирүче беренче татар галиме булды. Ул Коръəннең иң
күп һəм иң еш укыла торган 57 сүрəсен татар теленə тəрҗемə итеп,
фəнни транскрипциясен һəм аңлатмаларын биреп, «Казан утлары»
журналында 1990–1991 елларда бастырып чыгарды һəм белгечлəрнең, дин əһеллəренең уңай бəясен алды.
Республикабызның көндəлек матбугатында Əнвəр Хəйри бик
күп догаларның гарəпчə язылышлары белəн бергə фəнни транскрипциялəрен, татар теленə тəрҗемəлəрен эшлəп, республикабызда
ислам динен өйрəнү, аны тарату, аңлатуга зур өлеш кертте.
Əнвəр Хəйри текстология фəненең хəзерге ысулларын камил
белгəн галим иде. Фəннең менə шушы гаҗəеп серле, искиткеч катлаулы, бик күп көч һəм сабырлык талəп итə торган иң авыр тармагы
белəн даими шөгыльлəнү безнең борынгы тарихыбызга тирəн
төшеп, җитди фəнни тикшеренүлəр алып барылуга нигез булды һəм
килəчəктə дə əһəмиятлəрен югалтмаячаклар.
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А.Х. Мəхмүтова
БƏЗƏКƏ АВЫЛЫНЫҢ БАРЛЫККА КИЛҮЕ:
ЧЫГАНАКЛАР ҺƏМ ФАРАЗЛАР
Аннотация. Мəкалəдə сүз Татарстанның Менделеев районында урнашкан Бəзəкə авылының нигезлəнүенə бəйле чыганаклар һəм аларны куллану мөмкинлеклəре хакында бара. Чыганаклар – риваять, кабер ташлары,
архив документлары – ярдəмендə ни дəрəҗəдə теманы ачыклап булуы хакында авторның уйланулары китерелə.
Ачкыч сүзлəр: Бəзəкə, риваять, кабер ташлары, архив документлары,
вотчина хокукы.

Авыллар тарихын өйрəнүчелəр алдына чишелеше табылырга
тиешле бик күп проблемалар килеп баса. Аларның иң беренчесе –
авылның барлыкка килү шартлары һəм вакыты. Авыл никадəр борынгырак булса, бу проблеманы чишү дə шулкадəр авырырак.
Чөнки гасырлар аша тирəнгə төшкəн саен, чыганакларга кытлык
ныграк сизелə. Шуңа күрə мин үземнең чыгышымны чыганакларны
барлауга багышладым.
Һичшиксез, əгəр авыл тирəсендə археологлар казу эшлəре алып
барган булса, аларның нəтиҗəлəре төбəкнең борынгы чорларын
аңларга ярдəм итəр иде. Лəкин мондый бəхетле авыллар хəзергə
сирəк. Болгар чоры, Алтын Урда, Казан ханлыгы заманыннан калган язма чыганаклар да юк дəрəҗəсендə. Галимнəребез Шиһабеддин
Мəрҗани, Ризаэтдин Фəхретдин һəм башкаларның əсəрлəрендə
авылыңның исемен очрату – шулай ук зур бəхет. Ə боларның берсе
дə булмаса? Ул чагында авылларда буыннан буынга, телдəн телгə
тапшырылып килгəн бəет-риваятьлəр һəм дастаннар кала. Аларны
ни дəрəҗəдə кулланып була? Менə шундый сораулар үз авылының
тарихын торгызучыларның күбесен борчый дип əйтсəм, бер дə ялгышмам. Шуңа күрə күплəр, борынгы чорны өстəн-өстəн генə яктыртып, чыганаклар табуы җиңелерəк булган XIX–XX гасыр тарихын язу белəн чиклəнəлəр.
Минем чыгышым Татарстанның Менделеев районындагы
Бəзəкə авылының нигезлəнүенə бəйле чыганаклар һəм аларны куллану мөмкинлеклəре хакында. Бəзəкə авылында да борынгы заман88

нардан безнең көннəргə килеп җиткəн риваятьлəр шактый. Аларның
берничəсе С.Таҗиевның 2000 елда Алабугада басылган «Туган
авылыбыз Бəзəкə кайда да безнең йөрəктə» исемле китабында урын
алган. Мин дə чыгышымда үземне эзлəнүлəргə этəргəн бер риваятькə соңрак тукталырмын.
Икенче төр чыганаклар – кабер ташлары. Бəзəкə авыл зиратында да борынгы ташлар булуын филология фəннəре кандидаты Раиф
Мəрданов ачыклады. Үзенең тамырлары да Бəзəкəдəн булган галим,
зиратның иске өлешен тикшереп, эзлəнү нəтиҗəлəрен 2004 елда
«Менделеевск яңалыклары» газетасында бастырып чыгарды. Анда
ул гарəп язулы 42 кабер ташын исəпкə алуы, аларны фотога
төшереп, текстларын күчерүе хакында яза. Шул мəкалəдəн бер өзек:
«Бəзəкə авылының зираты бик зур, иске ташлар бик күп. Дөрес, XIХ
гасырда һəм ХХ гасыр башында куелган кайбер ташларның кеше
исеме һəм елы кебек фактик мəгълүмат язылган өлешлəре ватылган,
яисə хəрефлəре коелып-юылып беткəн», – дип яза автор. – «Зираттагы иң борынгы таш каберстанның уртасында басып тора. Ул таш
1689 елда вафат булган Йөзекəй улы Айман исемле кешегə куелган.
Андагы язуга караганда, ташны мəрхүмнең əтисе куйдырган. Ташның биеклеге бер метр, киңлеге 50 см, калынлыгы 22 см».
Борынгы заманнарда Бəзəкəнең тагын бер зираты булган. Ул
Бəзəкəдəн 1–2 чакрым төньяктарак Көчəнде дип əйтелə торган
урында урнашкан, əле 1930–1940 елларда да бу иске каберлеклəр
өстендə берничə иске язулы таш булуын мин үскəндə бабайлар
сөйли иде. Вакыт узган саен ул ташлардагы язулар акрынлап коелаюыла барган, ə 1960–1970 елларда калган ташларны инеш буена
трактор белəн тарттырып төшереп, бушаган урынны чəчүлек
иткəннəр. Шулай да ул ташларның берсе хəзер Менделеевск музеенда саклана. Р.Марданов, бу таш белəн танышканнан соң, аның да
шушы ук чорга караганлыгын ачыклады. Бер үк чорда язылган ташлы ике зиратның булуы шулай ук сораулар тудыра.
Чыганакларның өченче төркеме – архивларда сакланган рəсми
язмалар. Минем карамакта булган Бəзəкəгə бəйле документларда иң
борынгы даталар XVII гасырга – 1642, 1650, 1670, 1680, 1692, 1697
һ.б. елларга – караган. Бу язмаларда авыл-инеш исеменнəн башка
авыл тирəсендəге хəзер дə кулланышта булган елга-күллəр, ерынтычокырлар, юл-болыннар исемнəрен дə очратырга мөмкин. Димəк,
ташъязма да, рəсми язмалар да авылның XVII гасырда яшəгəнлеген
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раслый. Шушы ук дата Татар энциклопедиясендə дə бирелə. Бəлки
миңа да шуның белəн канəгатьлəнергəдер?
Лəкин кечкенəдəн туган авылымның борынгылыгы хакында
риваять-хикəятлəр тыңлап үскəн бала буларак, минем чынбарлыкны
барлыйсым килə. Əкиятлəрдəн дə кызыгырак тоелган бу риваятьлəрне мин əбилəрдəн кат-кат сөйлəтə һəм һəрвакыт төрле сораулар
бирə идем. Ə əбилəрнең җавабы бер – «мин сиңа үз əбиемнəн
ишеткəнне сөйлəдем, шуннан артыгын белмим». Əнинең җавабы:
«Үскəч, сорауларыңа җавапны үзең эзлəп табарсың». Ниндиерəк
сораулар иде соң ул? Мине ул вакытта борчыган сорауларның
исемдə калганнары: Бу хикəят-легендаларның кайсысы чынбарлыкка туры килə? Яки ул əбилəр уйлап чыгарган əкият кенəме? Кайсы
заманда булган бу вакыйгалар? Борынгы əби-бабаларыбыз яшəгəн
авылларны нинди дошман җимергəн? Һ.б., һ.б. Чыннан да, бу
риваятьлəрнең чынбарлыкка туры килү-килмəвен ачыклау мөмкин
микəн? Үсеп җиткəч түгел (ул чорның үз сораулары күп, борынгы
тарих еракта калган иде), инде олыгайгач, Бəзəкə тарихын барлауга
тотынып, мин шушы сорауга җавап эзлəп карарга булдым.
Минем хəтеремдəге үземə иң ошаган риваять-хикəяттəн башлыйм.
Кайчандыр, бик күптəн, борын-борын заманда, безнең авыл урнашкан якларга зур гына бер төркем кешелəр килеп чыккан.
Төркемнең башлыклары – Бəзəк, Сəйтəк һəм Тəкəш исемле батырлар булган. Аларны өч дус дип тə, өч бертуган дип тə сөйлилəр иде.
Бик ерактан килгəн, арган-талчыккан кешелəр урман-əрəмəлеклəре,
елга-күллəре һəм хəтфə үлəнле киң болыннары булган аулак урында
ял итəргə туктаганнар. Тирə-юнь белəн танышкач, алар урманəрəмəлеклəрдə төрле җилəк-җимеш-чиклəвек, җəнлеклəр һəм киек
кошлар күп булуын, елга-күллəрнең кош-кортка һəм балыкка бай
булуын күргəннəр. Чəчүлеклəргə яраклы аланнар да булган монда.
Һəм өч батыр шушы җирдə туктап авыл корырга булганнар. Тау
астыннан бəреп чыккан искитмəле чиста, тешне сындырырлык салкын сулы чишмə янында нигез салган алар яңа авылга. Бер ел
үткəнме, ун елмы, батырлар яңа авылларга нигез салырга булганнар. Бəзəк үз исеме белəн йөртелə башлаган авылда калган, Сəйтəк
өч-дүрт чакрым көнбатышта булган, искиткеч тəмле сулы чишмə
янында үз авылын, Тəкəш ике авылдан да бертигез ераклыкта
төньяккарак таба булган шундый ук чишмə янында үз утарын булдырганнар. Шулай итеп Кама буе урманнары уртасында Кама елга90

сыннан җиде-ун чакрымдагы калкулыкта урнашкан өч авыл барлыкка килгəн.
Бу хикəятнең икенче варианты яңа мəгълүматлар өсти. Безнең
бабаларыбыз бу җирлəрдəн бик еракта, Идел (Волга) дип атала торган елга буенда, Болгар дəүлəтендə, Бəзəкə исемле авылда тормыш
көткəннəр икəн. Лəкин дошман Бөек Болгар каласын да, аның
тирəсендəге авылларны да җимергəн-яндырган, малларын талап
алган. Күп кеше һəлак булган, əсирлеккə төшкəн. Исəн калганнары
качып котылган, төрле якка таралышкан. Шундый бер төркем,
безнең якларга килеп чыгып, иске исем белəн яңа авылга нигез салган. Риваятьнең тагын бер вариантында Идел буендагы Бəзəкə
авылының Болгар бəклəренең билəмəсе булганлыгы һəм качып котылган төркем башында шул бəклəрнең берсе булуы хакында да
сөйлəнə иде.
Борынгы заманда Болгар дəүлəтендə Бəзəкə исемле авыл булуы
мөмкинме? Эзлəнеп карыйк. Бүгенге Татарстанның Алексеевск
районында, Иделгə коя торган Актай елгасы буенда Базяково исемле авыл бар. Авыл исемен татарчага Бəзəкə дип тəрҗемə итəргə була
дип фараз кылыйк. Базяковоның тарихына күз салыйк. Алтын Урда
чорында ук бушап калган бу җирлəрне XVI–XVII гасырларда рус
патшалары үзенең яраннарына хезмəтлəре өчен өлəшкəн. Рус алпавытлары исə Мəскəү тирəсендəге өязлəрдə яшəгəн үз крестьяннарын
яңа урыннарга, Волга буйларына күчергəннəр. Шундый бер алпавыт үз крестьяннары белəн Актай елгасы буена урнашкан. Татар
энциклопедиясе бу авылга XVII гасыр урталарына нигез салынган
дигəн мəгълүмат биргəн. 1761 елда авылда Тихвин-Богородица
чиркəве төзелгəч, авыл Богородицкое исемен алган. Совет заманында, дин-чиркəүлəр белəн көрəш башланган чорда, авыл борынгы
болгар чорыннан ук килгəн, рус телендə Базяково дип яңгыраган
исеменə кайткан. Əлбəттə, Болгар дəүлəтендə яшəгəн авылның исеме русча түгел, ə болгар-татар телендə Бəзəкə булган.
Вакыйгаларның дəвамын болай фаразларга була.
Идел Болгарстанының йөзлəгəн авыл-шəһəрлəре арасында
Бəзəкə исемле авыл да булган дидек. Башка болгар авылларында
яшəүчелəр кебек, бəзəкəлелəр дə икмəк үстергəн, терлек асраган,
киек кошлар, җəнлек аулау, балык тоту белəн шөгыльлəнгəн.
Уңдырышлы туфрак, куе һəм сусыл үлəнле көтүлеклəр, күп урманнар, мул сулы елгалар əлеге эшлəр өчен уңай шартлар тудырган.
1236 елгы монгол афəтеннəн исəн калган җирлəрдə тормыш яңадан
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тернəклəнеп киткəн. Лəкин ундүртенче гасыр азакларында бу җирлəргə яңа афəт килгəн. 1395 елны Аксак Тимер гаскəрлəре Болгар,
Сарай, Əстерхан кебек шəһəрлəрне һəм Кырымдагы сəүдə үзəклəрен талаган-җимергəн. Күп халык үтерелгəн яки коллыкка алып
кителгəн.
Моның өстенə 1395 елның азагында берничə елга сузылган коточкыч ачлык башланган. Меңлəгəн кеше гомерен өзгəн куркыныч
авырулар таралган. 1405 елда гына бераз басыла төшкəн чума чире
аеруча куркыныч булган. Моннан соң да əле ул берничə тапкыр кабатланган. Урыс ушкуйниклары (юлбасарлары) да ел саен килеп
авылларны талап-яндырып китə торган булганнар. Котылу чарасын
эзлəп, күплəр илдəн киткəн. Алар арасында бөтен бер кабилəлəр дə,
аерым олысларда яшəүчелəр дə булган. Бу вакытта Болгар шəһəре
үзенең элеккеге көчен һəм Болгар җирлəре үзəге ролен бөтенлəй
югалткан. Ызгыш-талашлар, Урда һəм рус кенəзлəре һөҗүмнəре
болгарлар хуҗалыгын тəмам җимергəн. Шəһəрлəр хəрабə хəленə
килгəн. Авыллар юкка чыккан. Болгарларның исəн калганнары
төньякка таба күченергə мəҗбүр булган. Алар Мишə, Казансу, Нократ елгалары буендагы җирлəрне үзлəштергəн. Халыкны КамаЧулман аръягы җирлəре дə җəлеп иткəн. Монда XV–XVI гасыр
башларында дистəлəгəн авыллар барлыкка килгəн.
Туган җирлəрен ташлап китүчелəр арасында бəзəкəлелəр булуын
да фаразлый алабыз. Аларның бер өлеше, риваятьтə сөйлəнгəнчə, тынычырак тормыш эзлəп, Кама буйларына килеп чыгарга һəм яңа
урында иске исем белəн яңа авылга нигез салырга мөмкин. Əгəр бу
шулай булса, Бəзəкə авылына хəзерге урында XV гасырның беренче
яртысында нигез салынган дияргə мөмкинлек бар. Кызганыч, лəкин
без бу фаразыбызны бернинди документ белəн дə раслый алмыйбыз,
чөнки ул чордан бернинди язмалар да, кабер ташлары да калмаган.
Бəлки килəчəктə археологик эзлəнүлəр бу фаразны раслый, я булмаса, кире кага алыр. Авылның башлап урнашу чорына караган документаль чыганаклар булмаса да, халык хəтерендə сакланган
риваятьлəргə нигезлəнгəн шушы фаразны кабул итеп була. Чөнки бу
риваятьлəр əкияти, башка сыймаслык ниндидер могҗизалар,
хакыйкатькə туры килмəстəй вакыйгалар хакында сөйлəми.
Рəсми чыганакларга күчик. Бəзəкə исеме искə алынган иң борынгы документлар элеккеге Казан ханлыгы җирлəре белəн идарə
итү өчен барлыкка килгəн Казан сарае Приказы (идарəханəсе) материаллары арасында саклана. Беренче чиратта, бу Писцовый
92

кенəгəлəр. Рус җирлəрендə XV–XVII гасырларда халык санын, йортҗир билəмəлəрен теркəгəн бу язмалар, Мəскəү билгелəгəн писецлар
(күчереп яки əйткəнне язучылар) тарафыннан урыннарда башкарылып, төрле салымнар билгелəү өчен кулланылган.
Рəсми документларда авылның исеме төрле язылышта – Безяка,
Бозак, Безяково, Безяки, Бизяки формасында, инеш исеме Безяка, Бозак, Безяковка, Безякинка дип бирелгəн. Шуңа да игътибар итик: документлар арасында, XVI–XVIII йөзлəрдə үк архивларга элəгеп, кузгалмыйча безнең көннəргə кадəр сакланган язмалар юк дəрəҗəсендə.
Патшалар һəм рəсми оешмалар тарафыннан бирелгəн бу документларны безнең бабаларыбыз, буыннан буынга тапшырып, кадерлəп,
гасырлар буена саклаган. Кирəге чыкканда, хакимият əгъзаларына
күрсəтə-күрсəтə, яки күчермəлəрен ясатып-тапшырып, бабаларыбыз
алардагы бəһасыз мəгълүматның безнең көннəргə килеп җитүенə
сəбəпче булганнар. Шуңа күрə бу документлар еш кына очраклы
рəвештə табыла. Безнең авылга – Бəзəкəгə караган чыганакларның да
язмышы шундый булган. Мондый фактларга беренче тапкыр мин
1973 елда Россия дəүлəт борынгы актлар архивында (РГАДА) юлыктым, соңрак Татарстан Республикасы Милли архивында (ТР МА)
шул документларга нигезлəнгəн папкага тап булдым.
Аның беренчесе – «Спорное дело об отводе земель вокруг города Елабуги», ягъни «Алабуга шəһəре тирəсендəге җирлəрне бүлеп
бирү хакында бəхəсле эш» дип аталган [РДБАА, 1306 фонд, 2 тасв.,
127 эш]. Əлбəттə, бу исем минем табигый кызыксынуымны уятты –
Алабуга – туган яктагы кала, анда минем əби-бабайлар яшəде, мин
үзем дə 4 ел шунда педучилищеда укыдым. Папкадагы материаллар
белəн якыннан танышкач, гаҗəплəнүем тагын да көчəйде – монда
безнең Бəзəкəбез хакында да материал бар икəн бит! Папкадагы
Бəзəкə җирлəренə кагылышлы иң борынгы документлар XVII гасырга караган, ə папка үзе XIХ гасырда, җирлəр өчен бəхəслəшкəндə, барлыкка килгəн икəн.
Һəм менə, инде безнең көннəрдə, яңа табыш! Казанда яшəүче
үзешчəн тарихчы Руслан Шакиров Бəзəкə җирлəре телгə алынган
тагын бер папканың Казанда, Милли архивта булуын əйтте. Алабуга өяз суды фондында сакланучы бу папка – «ЗАПИСКА из дела
О ПРАВАХ НА ВЛАДЕНИЕ ЗЕМЛЕЙ башкирами и тептярями в
Елабужском и Сарапульском уездах» («Алабуга һəм Сарапул өязе
башкорт һəм типтəрлəрнең җирбилəүчелек хокуклары хакындагы
эштəге язма») исемен йөртə икəн [ТР МА, 986 ф., 1 тасв., 489 эш].
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Һəм менə бу папка минем кулымда. 184 биттəн гыйбарəт папкада
төрле документлар җыелмасының җентеклəп эшлəнгəн тасвирламасы бирелгəн. Бу документлар Алабуга һəм Сарапул өязлəрендə
дəүлəт тарафыннан уздырылган җир билəмəлəренең чиклəрен
билгелəгəн заманда туган дəгъвалашуга бəйле рəвештə 1799–1865
елларда җыелган булып чыкты. Ягъни бу материаллар алда
сөйлəнгəн Мəскəү архивындагы материалларның күчермəсе яисə
тасвирламасы дип əйтергə була. Мөгаен, документларны Мəскəүгə
җибəрер алдыннан чиновниклар төгəл күчермəлəрен алганнар яисə
җентекле тасвирламалар ясаганнардыр. Шулай итеп, «күктəн
эзлəгəн, җирдə табылды».
Шушы ике чыганаклар җыентыгы авылыбыз тарихының борынгы чорын аңлау, фаразлау һəм тасвирлау өчен нигез булды. Бу
җыентыкларда минем өчен иң мөһиме (һəм иң шиклесе дип əйтеп тə
була) – бəзəкəлелəрдəн кергəн документлар тасвирламасында телгə
алынган 1517 елгы грамота булды. Шул мəгълүматны бу урында
тəкъдим итəм: «Повелением, произведенным при генеральном межевании спорам, поверенные спорющихся дач обязаны подписками
в представлении в Межевую контору крепостей, каковые и представлены дачи № 12 деревни Безяков от башкирцев, тептярей и
ясачных татар: 1-я, – грамота 7025 года октября дня (курсив минеке – А.М.), что при деле /122 ст./, засвидетельствованная в Оренбургской гражданской палате копия с сей грамоты от царя Петра
Алексеевича на Уфу воеводе Леонтьеву по челобитной башкирцев
Уфимского уезда Казанской дороги Ирминския волости Агильдейка
Тямова да Еманка Юксеева» [ТР МА, 986 ф., 1 тасв., 489 эш, 58–59
б.]. 7025, ягъни 1517 елгы грамота хакында бу урында башка бер
мəгълүмат та юк. Һəм гомумəн бу дата башка бер җирдə дə кабатланмый. Ə менə Петр I дəн Уфа воеводасы Леонтьевка җибəргəн
грамотада Бəзəкə җирлəренең Тогай Беляковка («со товарищи»)
вотчина хокукы белəн бирелүе хакындагы «старинная крепость»,
ягъни борынгы грамотаның 1643 елда янып юкка чыгуы турында
сөйлəнə. Бəлки шушы ике фактны берлəштереп буладыр?
Менə XVII гасырга караган тагын бер документ. Аны галим Раиф Мəрданов Мəскəүдə РГАДАда табып, миңа куллану мөмкинлеген бирде. Ул «Ведомость с переписных книг Зюрейской дороги
Казанского уезда 188 [1680] года» исемле кенəгəдəн алынган. Бу
урында аны тулысынча китерəм.
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Гаилə

Тормыш юлын башлаганда. 11 апрель 1969 ел

Яңа гаилəнең дуслары һəм туганнар белəн төшкəн беренче фотосы.
11 апрель 1969 ел

«Кадерле əткəй белəн əнкəйгə!». Əнвəр, Альмира, Айдар.
Айдарга 5 ай ярым. Казан. 24 июль 1970 ел

Җиңү бəйрəмендə. Айдарга инде 7 яшь. Казан. 1977 ел

Гаилəбез ишəйде. Айгөлгə 1 яшь. Казан. 1984 ел

Хəйруллиннар гаилəсе. Казан. 23 апрель 1988 ел

Əнвəрнең əнисе
Гыйльмиҗиһан. 1999 ел

Альмира Хəйри оныклар
белəн. Казан. 2003 ел

«Əби-бабайлар партиясе»нə
кергəч. Əнвəр Хəйри оныклары
Камил һəм Зөлфия белəн. Казан.
2004 ел

Айдар белəн Айгөл. Казан. 2004 ел

Бəйрəм табынын «корганда».
Казан. 2004 ел

Əнвəр Хəйри җəмəгате Альмира
белəн. Казан. 2007 ел

Эш

Сыйныфташлар. Əнвəр сул як кырыйда, түбəн рəттə утырган.
12 март 1960 ел

Күчмə театр артисты Нуретдин Нəҗмиев белəн. 1966 ел

Казан театр училищесының 1 нче курсын тəмамлагач. «Массовка»да.
Сулдан уңга: Əнвəр Хəйруллин, Равил Шəрəфиев, Илдар Хəйруллин.
Казан. 1968 ел

КДУның татар драматургия студиясе. Җитəкчесе – Гəүһəр Камалова.
Ə.Хəйруллин арткы рəттə сулдан бишенче. Казан. 1968 ел

Күренекле татар мəгърифəтчесе Каюм Насыйриның тууына
150 ел тулуга багышланган конференциядə катнашкан галимнəр

Арткы рəттə сулдан уңга: Сəлам Алишев, Əнвəр Хəйруллин, Шифа
Ханбикова, Мəсгут Гайнетдинов, Хуҗиəхмəт Мəхмүтов; урта рəттə сулдан уңга:
Р.Шəрəфетдинова, Камил Фасеев, Гөлсинə Мөхəммəдова, Вахит Хаков, Фазыл
Фасеев, Əбрар Кəримуллин; беренче рəттə сулдан уңга: Риза Газизов, Мөхəммəт
Гайнуллин, Мидхəт Мөхəррəмов, Солтанморат Акбеев. Казан, СССР Фəннəр
академиясенең Казан филиалы актлар залы. 1975 елның 11 яки 12 феврале

Сабакташлар белəн истəлеккə төшкəн фоторəсем
Икенче рəттə сулдан уңга: Зиннур Мансуров, Александр Герасимов,
Фиргать Газизуллин, Мөшəррəф Галиев, Əнвəр Хəйри.
Беренче рəттə сулдан уңга: Рашат Низамиев, Рəсимə Талибуллина,
Флера Ганиева, Рамил Галимов. Казан. 6 июнь 1982 ел

Хезмəттəшлəр. Рафаэль Мөхəмəтдинов белəн киңəшлəшкəн мизгел.
Казан. 1985 елның октябрь ае

Г.Ибраһимов ис. Тел, əдəбият һəм тарих инcтитутының
иҗтимагый фикер тарихы бүлеге хезмəткəрлəре
Сулдан уңга утырганнар: Фəрит Солтанов, Əбрар Кəримуллин,
Яхъя Абдуллин, Рашат Əмирханов; басканнар: беренче рəттə – Нурия
Гəрəева, Фəридə Гаффарова, Наилə Рəхмəтуллина, Əнвəр Хəйруллин;
икенче рəттə – Тəфкил Камалов, Мансур Зарипов, Гамирҗан Дəүлəтшин,
Рафаэль Мөхəмəтдинов. Казан. 1987 ел

«Мирас» журналында эшлəгəн чор.
1992 ел

Бөтендөнья татар лигасы президенты Али Акыш
халыкара «Мирас» журналы редакциясендə кунакта.
Казанда Али Акышның 75 еллык юбилеен бəйрəм итү көннəре
Утырганнар сулдан уңга: баш мөхəррир урынбасары, язучы, галим һəм журналист Касыйм Фəсахов; баш мөхəррир, язучы Əхмəт Сəхапов; Али Акыш
(Мюнхен); җаваплы сəркəтип, галим һəм журналист Əнвəр Хəйри; əдəбият һəм
сəнгать бүлеге мөдире, галим һəм журналист Һəнүз Мəхмүтов; басканнар сулдан уңга: рəссам Ринад Галимуллин; юрист Йосыф Сəхапов; баш рəссам Рушан
Шəмсетдинов; тарих бүлеге мөдире, галим һəм журналист Илшат Хəлиуллин;
редакция хезмəткəре Павел Карнашин. 26 июнь 1993 ел

Əнвəр Хəйри Татарстанның
атказанган сəнгать эшлеклесе,
рəссам Эрот Зарипов ясаган
портреты янəшəсендə. 1997 ел

Казан-Чаллы арасын ат арбасында уздык. 1998 ел

Татарстан Республикасы
Милли китапханəсенең
кулъязмалар һəм сирəк китаплар бүлеге əйдəп баручы
фəнни хезмəткəре Əнвəр
Хəйри. 1998 ел

Əнвəр Хəйри. 1998 ел

Казан университеты гарəп теле укытучысы Лена Таҗиева һəм Əнвəр
Хəйри. 13 март 1998 ел. Мидхəт Шакирҗанов фотосы

Татарстан Президенты Минтимер Шəймиев Əнвəр Хəйригə Татарстанның
атказанган фəн эшлеклесе дипломын тапшыра. Казан Кремле, 2001 ел

«Ирек» мəйданында «Хəтер көне».
Сулдан уңга: Разил Вəлиев, Рамил Курамшин, Əнвəр Хəйри.
Казан. 15 октябрь 2001 ел

Фаяз Хуҗин, Җəүдəт Сөлəйманов, Əнвəр Хəйри. Казан. 2006 ел

Татарстанның Дəүлəт Советы рəисе Фəрит Мөхəммəтшин Əнвəр Хəйригə
Россиянең атказанган мəдəният хезмəткəре дипломын тапшыра.
2008 елның октябрь ае

Əнвəр Хəйри шəхси китапханəсендə. 2008 ел

«Починок на пустоши меж речки Безяка и Текеша.
В нем татарских 11 дворов. В них людей – 13 человек, у них детей – 20, братьев – 5, внук – 1, вотчим – 1.
Платит тот починок 7 ясаков с получетью» [РДБАА, 350 ф., 2
тасв., 1102 эш, 646 б.].
Чыганактагы мəгълүмат шактый күп сораулар тудыра.
Шуларның берсенə генə тукталам. Бу документта нинди Бəзəкə хакында сүз бара? Бəлки авыл ул чорда хəзерге урыныннан ике-өч
чакрым өскəрəк урнашкан булгандыр? XVIII гасыр чыганаклары бу
сорауны ачыкларга мөмкинлек бирде – беренче ревизия материаллары Бəзəкə инеше буенда ике авыл, өченче ревизия – өч авыл булуын күрсəтə. Шуларның өченчесе нəкъ Тəкəш һəм Бəзəкə
инешлəре аралыгында булган дип билгелəргə була, чөнки ревизия
материалларында бу авылның исеме «Бозак словет Токмаклы» дип
күрсəтелгəн, ə Тукмаклы дип бүген дə бу урын атала.
Минем карамакта тагын бер төр чыганаклар тупланды. Ул
Бəзəкəгə кагылышлы ревизия материаллары: XVIII гасырдан беренче һəм өченче ревизия материаллары сакланган, ə XIХ гасырда
үткəн биш ревизия материаллары барысы да безнең көнгə килеп
җиткəн. Аларда тупланган бай материал авылның тормышын тасвирларга, гасыр ярым эчендə барган социаль-иҗтимагый үзгəрешлəрне күзəтергə мөмкинлек бирə. Гомумəн алганда, XIХ–XХ гасырга караган Бəзəкəгə бəйле төрле характердагы архив чыганаклары
шактый күп. Һəм алар авыл тормышын төрле яктан тасвирлау
мөмкинлеген бирə.
Кыска гына нəтиҗə: минем фикеремчə, яхшылап эзлəнсəң,
һəрбер татар авылына бəйле тарихи чыганакларны табып була.
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РДБАА – Россия дəүлəт борынгы актлар архивы.
ТР МА – Татарстан Республикасы Милли архивы.
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Возникновение деревни Бизяки: источники и гипотезы
Аннотация. В статье рассматриваются источники, которые могут дать
ключ для раскрытия времени возникновения деревни Бизяки Менделеевского района РТ. Делаются краткие характеристики источников по теме.
Приводятся некоторые размышления автора о возможности использования
легенд при обосновании даты основания деревни.
Ключевые слова: Бизяки, легенда, надмогильные камни, архивные документы, вотчинное право.
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The appearance of the village Bizyaki: sources and hypotheses
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УДК 82-95"20"(470.41)
Ə.Р. Нурхəмəтова
ƏНВƏР ХƏЙРИНЕҢ «ШƏҺРИ БАНУ – ШƏРБƏН
КЫЙССАСЫ» ƏСƏРЕ БУЕНЧА ИҖАДИ ЭШ
Аннотация. Язмада Аксубай төбəкне өйрəнү музеенда төбəк тарихы
белəн кызыксынучы мəктəп балалары арасында Əнвəр Хəйринең «Шəһри
Бану – Шəрбəн кыйссасы» китабы буенча уздырылган рəсем ясау конкурсы турында бəян ителə.
Ачкыч сүзлəр: Əнвəр Хəйринең «Шəһри Бану – Шəрбəн кыйссасы»,
укучыларның иҗади эше, төбəк тарихы.

Кеше һəрвакыт үз туган җирен яратып, аңа тартылып, аның
үткəнен һəм бүгенгесен хəтердə барлап яши. Туган ягыңның, үз
район һəм авылыңның тарихын белү – һəр кешенең изге бурычы.
Əнвəр Хəйринең «Шəһри Бану – Шəрбəн кыйссасы» китабы белəн
танышкач, шəхсəн үземдə, төбəгебез өчен горурлык хисе туды.
Нинди бай тарихлы төбəктə яшибез икəн! Моны ничектер балаларга
җиткезəсе иде бит.
Аксубай төбəкне өйрəнү музее каршында йөрүче балалар белəн
Əнвəр Хəйринең «Шəһри Бану – Шəрбəн кыйссасы» əсəре буенча
иллюстрациялəр эшли башладык. Бик кызыклы, матур рəсемнəр
килеп чыкты. Балалар мавыгып, кызыксынып эшлəделəр.
Музейда «Ефəк юлы буйлап» дип аталучы балалар иллюстрациялəреннəн күргəзмə оештырылды. Менə хəзер инде Аксубай
халкы да туган як тарихыбыз белəн якынрак танышты, кызыксына
башлады. Соңрак күргəзмəбез Татарстан Республикасы дəүлəт
рəсем сəнгате музееның залларында үзенең урының алды. Күргəзмəне ачу тантанасында балалар үзлəре Шəрбəн кыйссасын
сөйлəделəр. Шулай итеп, Аксубай риваятьлəре белəн Казан халкы
да танышты.
Балалар хезмəте югалмасын, килəсе буыннарга барып җитсен
дигəн телəк белəн китап бастырып чыгарырга булдык. «Бөек ефəк
юлы буйлап» дип исемлəнгəн китабыбыз Аксубай районының визит
карточкасына əйлəнде. Бу китап Аксубай районы авылларының тарихи һəм истəлекле урыннары хакындагы риваятьлəрне үз эченə
ала. Əлеге риваятьлəрне укып, без Шəһри Бану (Шəрбəн), Болгар
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шəһəрчеге Мəрҗəн, Кызлар Тавы (Татар Сөнчəлесе) һ.б. турында
мəгълүмат алабыз.
Галим-тарихчы якташыбыз Əнвəр Хəйри менə шундый эшкə
безне җанландырды. Без Əнвəр Хəйригə чиксез рəхмəтле. Аның
белəн горурланып яшибез.
А.Р. Нурхаметова
Творческая работа по книге Анвара Хайри
«Сказание о Шахри Бану – Шербени»
Аннотация. В публикации повествуется о проведении в Аксубаевском
краеведческом музее среди учащихся, интересующихся историей края,
конкурса рисования по «Сказанию о Шахри Бану – Шербени» Анвара
Хайри.
Ключевые слова: Анвар Хайри, «Сказание о Шахри Бану – Шербени»,
творческая работа учащихся, история края.
A.R. Nurkhametova
Creative work on the book of Anwar Khairi
«The legend of Shahri Banu – Sherbini»
Annotation. The publication describes the conducting in Aksubaevo local
museum among students interested of the history of the region, the contest
drawing on «The legend of Shahri Banu – Sherbini» of Anwar Khairi.
Keywords: Anwar Khairi, «The legend of Shahri Banu – Sherbini», creative work of students, the history of the region.
Автор турында мəгълүмат
Нурхəмəтова Əлфия Рəшид кызы – Аксубай төбəкне өйрəнү музее
директоры (шəһəр тибындагы Аксубай поселогы).
Нурхаметова Альфия Рашидовна – директор Аксубаевского краеведческого музея (пгт Аксубаево).
Nurkhametova Alfiya Rashidovna – Director of Aksubaevo local
museum (Aksubaevo).

98

УДК 82.09(470.41)
Р.Ф. Харрасова
УЗГАН ЧОРЛАР ШИГЪРИЯТЕН
ШƏРЕХЛƏҮ ПРОБЛЕМАСЫ
Аннотация. Мəкалəдə текстны абсолют аңлауның бер идеал булуы,
телəсə кайсы шəрехлəүнең иреклелеге турында сүз бара. Текстны аңлатучы галим əсəр үзенчəлеген генə түгел, кабул итү үзенчəлеген дə исəпкə
алырга тиеш. Узган чорлар поэтик мирасын өйрəнүчелəрнең суфичылык
поэзиясенең образлар системасын яхшы белүе, ачыктан-ачык һəм яшерен
мəгънəлəрне янəшə куя алуы, алынмаларны тəрҗемə иткəндə лексик эквивалентларны таба белүе һ.б. кирəк.
Ачкыч сүзлəр: суфичылык əдəбияты, текстология, татар əдəбияты тарихы, шигърият, интерпретация.

Əдəби əсəрлəрне дөрес аңлау һəм аңлату проблемасы галимнəрдəн дə битəр əдиплəрне борчый дип уйлыйм. Безгə фикеребезнең, гомумəн, əсəр аша җиткерергə телəгəн эчтəлекнең укучыга барып җитүе, тасвирлаган образларыбызның иҗади кабул ителүе
соң дəрəҗəдə мөһим, чөнки китапларны шул максаттан чыгып язабыз һəм аларның бəялəнүе дə укучыга күпме дəрəҗəдə аңлаешлы
булуыннан тора.
Укучы прозаик əсəрдə урын алган тормыш барышын тулаем
язылганча кабул итə алса да, шигъриятне һəркем үзенчə аңлый, бу
шулай булырга тиеш, ул шуның белəн кызыклы, дигəн караш яшəп
килүгə карамастан, поэтик текстларның да калəм иясе язганча
аңлашылуы – идеалдыр. Əсəр эчтəлеген автор калəменнəн төшкəнчə
кабул итү укучының аны үзенə үлчəп каравына һич кенə дə комачауламый. Шəхси тормышы башкаларныкы белəн нык кисешкəнлектəн, укучы, вакыйга-күренешлəр, сəнгати образлар тормышчан булса, əдəби дөньяга барыбер кереп китəчəк, үзен вакыйгалар
шаһите сыйфатында тоячак, теге яки бу күренешлəргə мөнəсəбəтен
ачыклаячак. Укучының фантазиясен эшкə җигүе, аңын активлаштыруы кирəк, əмма аның шул рəвешчə нəкъ менə язучы фикерлəренə якын карашларга барып чыгуы тагын да кирəгрəк.
Галимнəр, мөгаллимнəр, текстларны аңлатканда, авторлар каршында җаваплылык хисе тоеп эш йөртергə тиеш, ə бит кеше
хезмəтенə сансыз мөнəсəбəт белдерүче режиссерлар, сценарийчы99

лар һəм, гомумəн, əдəбиятка саксыз якын килүче кайберəүлəр авызыннан соңгы елларда, текст əдип калəменнəн төштеме, аныкы булудан туктый, дигəн бик куркыныч караш əледəн əле ишетелгəли.
Боларны күздə тотканда, текстларны шəрехлəү проблемасының торган саен ныграк актуальлəшə баруы бəхəс тудырмый.
Əдəби текстларны шəрехлəүгə түбəнсетебрəк карау электəн
килə, бəлки, бу китап уку, аны бəялəү технологиясендə аскырак
баскычта торган гамəлгə карата өлешчə гаделдер дə, əмма төгəл
шəрехтəн башка дөрес анализ юклыгын да онытырга ярамый.
Текстны автор телəгəнчə аңлауның төп шартлары күп түгел.
Шуның иң тəүгесе – укучының язучы дəрəҗəсенекеннəн түбəн булмаган аңга, күзаллауларга иялеге. Икенчесе – фикерлəү сəлəтенең
үскəнлеге. Əгəр шулай икəн, ул əдип карашларын кабул итмəскə дə
мөмкин, əмма, текст белəн юл арты юл танышып, үзе дə сизмəстəн
автор логикасына ияреп китеп, əсəр эчтəлеген дөрес ачачак.
Шəрехлəү, чагыштырмача гадирəк гамəл булса да, анализга
шактый якын тора, аларны еш кына бер-берсеннəн аерып карау да
кыен. Дөресен генə əйткəндə, фəнни-эстетик анализдан бигрəк, тасвирлау өстенлек иткəн татар əдəбияты белемебездə күпчелек гыйльми хезмəтлəр шəрехлəүгə нигезлəнə яисə фəнни язмаларда
шəрехлəү теге яки бу күлəмдə очрамый калмый. Бу бигрəк тə узган
чорлар əдəбиятын чагылдырган хезмəтлəрдə ачык күренə. Əлеге
күренеш галимнəребезнең фəлсəфи-эстетик анализга сəлəтсезлеген
күрсəткəн шикелле булса да, һəр очракта да түгел.
Герменевтик методның фəнебездə активлашуының объектив
сəбəплəре бар. Əйтик, моңа кадəр, гарəп шрифтында язылган
күпчелек əсəрлəр массаларга бөтенлəй таныш булмаганлыктан,
аларны эчтəлеклəрен ачмыйча аңлату мөмкин түгел иде. Без бит əле
татарча укымаган яисə аз укыган, начар төшенгəн аудиторияне дə
күздə тотып эш йөртəбез, һəм аларны башта текстларның үзлəре
белəн билгеле бер дəрəҗəдə таныштыру аерымачык кирəк.
Еллар узган саен, искə алынган проблема хəл ителер кебек иде,
əмма эшлəр катлаулана гына бара. Элекке мирасның кириллицага
күчерелеп яңадан бастырылганы да еш кына укучы кулына барып
ирешми я булмаса зур күпчелектə аларны укуга ихтыяҗ формалашмаган. Егерменче гасыр башына кадəр иҗат ителгəн əдəбиятны əле
дəрəҗəле галимнəрнең дə зур кыенлык белəн аңлавын онытырга
ярамый, чөнки алар гарəп-фарсы теленең белгечлəре түгел, əлеге
теллəрдə язылган əдəбиятта да тəрбиялəнмəгəн.
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Узган гасырда, бигрəк тə фəнгə зур талəплəр совет чорында чыгарылган сүзлеклəрнең, читкə тибəрелеп, яңаларына алмаштырылуы, дəүлəт нəшриятының төзүчесе, гарəп-фарсы сөйлəм теленең
үзенчəлеклəреннəн хəбəрсезлеге өстенə, татар филологы да булмаган сүзлекне төп кулланма итүе, андагы язылышны көчлəп
дəреслеклəргə, шул исəптəн без дə хəзерлəшкəн əдəбият тарихларына кертүе укытучыларны, тотрыклы кагыйдəлəргə нигезлəнгəн
сөйлəмдə тəрбиялəнгəн буыннарны авыр хəлгə куйды, күп кенə
сүзлəрнең басмалар аша ныгыган, аңлатып булган элекке язылышын текстлардан кысрыклап чыгарды. Моның, бер яктан, текст
аңлауга зыяны артык юк та кебек, əмма ул нəфис əсəрлəргə, фəнгə,
гомумəн, əдəбиятка һəм телгə, аның язма һəм сөйлəмə төрлəренə
саксыз караш формалаштыруга үзеннəн өлеш кертми калмый.
Язылышны буталчыкландыру янəшəсендə, без, галимнəр, тарафыннан ашыгыч рəвештə хəзерлəнгəн китаплар, текстологик эш
башкарганда, өстəн төшерелгəн сан артыннан куарга мəҗбүрлегебез, һəм аның, үз чиратында, текстларның рус хəрефлəренə хаталы күчерелешенə, еш кына бик үк төгəл булмаган аңлатмалар
белəн чыгуы кебек күренешлəр дə бар бит əле. Белəбез ки, китап
инде кириллицада дөнья күргəн икəн, без, галимнəр, күпчелек очракта оригиналга таянмыйбыз, бастырган кешелəрнең төгəллегенə
ышанабыз.
Сүзлек составының зур өлешен гарəп-фарсы лексемалары алып
торуына карамастан, заман яшьлəренə, мəктəп балаларына өлкəннəр
сөйлəмендə актив йөргəн алынмалар да аңлашылмый. Бүгенге
көндə көндəлек сөйлəмдə пассив катламга күчкəн төрки-татар
сүзлəрен аңламаучылар да торган саен күбəя. Шушы шартларда
текстларны шəрехлəү проблемасы тагын да актуальлəшеп китə.
Əгəр укучы, хəтта укытучы һəм галим дə текстны, шул исəптəн аерым сүзлəрне тулысы белəн төгəл аңламый һəм кабул итми икəн,
əдəби əсəргə дə дөрес анализ бирмəячəк. Мəктəплəр өчен хəзерлəнгəн яңа дəреслеклəрдə аңлатмалар саны арту, дəреслəрдə сүзлек
эшенə күп вакыт калдырулар əнə шушы хəллəрне ачык сөйли.
Теге яки бу текстны шəрехлəп бирми торып, укучыда текст
бөтенлеге тойгысы уятып булмый. Шəрехлəү кабул итү, аңлау,
аңлату кебек өч гамəл-төшенчəне үз эченə сыйдыра, ə бит алар
анализның да эчтəлеген билгели. Димəк, шəрехлəү белəн анализ
бер-берсен алмаштырмасалар да, үзара шактый якын тора. Əгəр галим текстны үзенең эчке тоемы белəн аңлавына нигезлəнеп анализ101

лый икəн, укучы аның тоемына таяна булып чыга. Галимнең үзенең
дə һəр укыганда текстка төрлечəрəк якын килүе, аны аермалырак
аңлатуы əнə шул эчке тоем үзгəрешлəренə барып тоташа. Аңа исə
теге яки бу вакыттагы кəеф, зиһен ачыклыгы кебек психологик хəлхалəтлəр дə тəэсир итə.
Төрле чор һəм төрле миллəт галимнəренең милли-иҗтимагый
мəнфəгатьлəрне күздə тотып субъектив башкарылган, бигрəк тə заманга яраклаштырылган интерпретациясе шулай ук укучыны автордан һəм ул иҗат иткəн тексттан ерагайта. Идеологик максатларны күздə тотып та фальшка барырга, текстны менталь киңлеккə,
заманга яраклаштырып актуальлəштерергə ярамый дигəн карашта
торам.
Узган чорлар шигъриятен интерпретациялəү галимнəребез өчен
иң авыры. Бигрəк тə безнең суфичылык кебек күренешлəрнең
төбенə төшеп аңламавыбыз, һəр иҗатны мөмкин кадəр бу дөнья
тормышы, реалистик фикерлəү белəн ныграк бəйлəргə тырышуыбыз
текстларны дөрес аңлатудан ерагайта. Мин моны Кандалый хакындагы бер язмамда шушы рəвешчə билгелəп үткəн идем: һəрбер
калəм иясенең мирасыннан яңа фикер, форма, образлар эзлəп мавыккан совет чоры галимнəре тарафыннан башка төрки əдəбиятларда хəзергəчə ныклы һəм актив урта гасырчылык традициялəренə
бераз бəя киметелде сыман. Һичшиксез, образлар системасы, сюжетлары һ.б., беренче чиратта, борынгы мифологиягəдəн, төрле
эчтəлектəгерəк, юнəлештəгерəк тамырлары да булган ислам
əдəбиятыннан, башка диндəге халыкларның мистик карашларны
чагылдырган сүз сəнгатьлəреннəн килгəн һəм Аллага мəхəббəтне
данлаган суфичылык шигъриятен кайберəүлəрнең дини əдəбият
белəн тəңгəллəштерүе һəм поэтик юнəлеш буларак бəялəп
бетермəве я булмаса дини-дидактик сүз мирасындагы образлар
системасының тормышчан да, заманча да əсəрлəр иҗат итəргə яраклылыгын танымаулары күзəтелде.
Г.Кандалыйның гына түгел, башкаларның да яңа рухтагы,
эчтəлектəге шигъриятенə берьяклырак бəя бирелде, əдəби күчемлелек проблемасы тиешле игътибарга алынмыйча, шагыйрь мирасын үзенə кадəр иҗат итүчелəрнекеннəн кискен аерып куярга омтылыш ясалды. Никадəр генə тормышчан язмасын, күпсанлы шигырьлəрендə җир мəхəббəтен сурəтлəү үзəктə тормасын, Г.Кандалыйның
əдəби мирасында саф суфичылык əсəрлəре дə бар иде; хəтта
Сахибҗəмал, Фəрхи, Шəфгый кебек гүзəллəргə мəхəббəт хислəрен
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җиткергəндə, Г.Кандалый суфичылык əдəбиятының барлык
мөмкинлеклəрен эшкə җикте, аңа хас образлар системасын булдыра
алганча мул файдаланды. Бигрəк тə кыска күлəмле тезмəлəрен гади
халык телендə иҗат иткəн Г.Кандалый поэзиясендə гарəп-фарсы
алынмаларының күплеге əнə шуның белəн аңлатыла да. Суфичылык
поэзиясендə актив кулланылышта булган төрле тип конструкциялəр, аерым алганда фарсы теле аша кергəн изафəлəр Яңа заман
шагыйре поэзиясендə традициялəр тотрыклыгы хакында сөйли. Һəм
менə без, ХХ гасыр башына кадəр иҗат ителгəн барлык шигърияткə
шушы позициялəрдəн торып якын килергə тиешле.
Кандалый белəн бəйлəү җиңелрəк булуга карамастан, үзенчəлекле мəхəббəт шигырьлəре язган С.Рəмиевне, Г.Тукайны искə
төшерик. Аларның кайбер əсəрлəрендə гашыйклык татлы газап,
мəҗнүнлек, табынган объектның колы хəленə төшерүче хис, кешене
үстерүче дə, рухи һəм физик юкка чыгаручы да итеп күрсəтелə, ə
бит мəхəббəтне шушы рəвешчə тасвирлау нəкъ менə суфичылык
əдəбиятына барып тоташа.
Татар əдəбияты тарихында суфичылык күренеше, суфичылык
əдəбияты махсус тирəнтен өйрəнелмəгəн өлкəлəрнең берсе булып
кала бирə. Без, əдəби текстларны интерпретациялəгəндə, суфичылык идеологиясенең алга таба дөньяга килгəн күзаллауларга да үтеп
керүен аңлап эш итəргə тиеш. Бигрəк тə мөгаллим-шагыйрьлəр
иҗатында, əйтик, Утыз Имəнинең, Г.Чокрыйның күп кенə əсəрлəрендə əдəби текстлар белем бирү юлларының берсе булып тора.
Шул ук Кандалыйның да саф суфичылык рухындагы əсəрлəре
шəкертлəр өчен дəреслек хезмəтен үти.
Ачык, ягъни өс һəм яшерен, ягъни асмəгънəгə ия суфичылык
поэзиясе татар əдəбиятының алга таба аллегорик планда яисə
читлəтеп əйтү яссылыгында үсеп китүенə хезмəт итə, ул əдəбиятта
метафоралаштыру күренешенең көчəюенə китерə. Шагыйрь бигрəк
тə мөстəкыйль дəүлəт, милли яшəеш турында уйланганда, икепланлы символикага ия суфичылыктан ук килгəн əдəби алымнарга таянып эш йөртə. Мистикага зур урын бирүгə карамастан, кеше
хислəре үтə дə көчле чагылыш тапкан суфичылык поэзиясен аңлау
өчен, без барлык көнчыгыш əдəбиятларын, аларда кулланылган образлар системасын белергə, шул образларның мəгънə эчтəлеген туплаган белешмəлеклəрдəн хəбəрдар булырга, үзебезнең əдəбиятка
ятышлыларын төзергə, бастырып чыгарырга тиешбез.
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Суфичылык шигъриятендə кешенең дини тəҗрибəлəре генə
түгел, көндəлек яшəеше дə чагылыш таба, шунлыктан хəтта шактый
абстракт тасвирлы юллары да көчле эмоциональ тəэсиргə ия булып
тора. Дөнья əдəбиятларында бүгенгəчə суфи шагыйрьлəр һəм, суфи
булмауларына карамастан, аларның традициялəрен дəвам итүчелəр
иҗатындагы дəрəҗəдə поэтик буяулар матурлыгы күзəтелми!
Башка төрки халыкларның галимнəре һəм шулай ук руслар тарафыннан да «Коттадгу белек» поэма-мəснəвиендə, Мəхмүд Кашгари төзегəн мəгълүм теллəр сүзлегендə суфичылыкка мөнəсəбəтле
өзеклəр барлыгы исбатланды, алга таба бу төр күчемлелекнең
əдəбиятта эзлекле чылбыр рəвешендə ныгый гына баруын күрсəтү
бурычы тора, һəм əдəби текстларны мөмкин кадəр күбрəк һəм
төгəлрəк шəрехлəү шул эшкə хəзерлек баскычы булыр иде.
Əдəбият белемебездə татар шигърияте тарихында яисə гомумəн
сүз сəнгатендə Коръəн суфичылыгы кебек темалар да өйрəнелмəгəн
килеш кала бирə, əмма теге яки бу иҗатларның Изге китап белəн
бəйлəнешлəре аерым диссертациялəрдə чагылыш тапкалап килə.
Карендəш халыкларның гыйльми хезмəтлəрендə шулай ук Өмми
Камал һəм башка шагыйрьлəр мирасы суфичылык белəн тыгыз
бəйлəнештə шактый ачылган, ə без бу өлкəгə кереп барган хəлдə
тукталып калдык шикелле.
Татар əдəбиятында телəсə кайсы иҗатны фольклор һəм
суфичылыкның бергə гармоник тəэсир рəвешендə яктырту кызыклы. Көнчыгышның суфичылык шигърияте җыр символикасын автор
текстларына трансформациялəүгə үзеннəн зур өлеш кертə. Суфичылыкның кануни поэтикасы исə шагыйрьлəргə үзлəрен чорнап алган тирəлеккə яңа күз белəн карарга булыша, шуның нигезендə традицион образлар яңача ачылып, текст эчендə мəрҗəн кебек
җетелəнеп китə.
Кайбер шагыйрьлəребезнең язганын, бигрəк тə мəгърифəтчелек
йогынтысына элəккəн калəм иялəребезнең иҗатын ничек кенə
диннəн ерагайтырга тырышма, ислам идеалларын яклаулары, аның
əхлак нормаларына таянулары, үгет-нəсихəт, яхшыга өндəүлəре
белəн генə дə, алар үзара тыгыз бəйлəнештə кала. Кандалыйның
җир кызына булган мəхəббəт шигырьлəре дə шул ук куркыту,
өндəү, тəрбиялəү рухында һəм дини суфичылык символикасы белəн
шыплап тулган түгелмени соң?!
Иманлылык, рухи сафлык, гаделлек, яхшыга омтылыш кебек
идеялəр нəкъ менə ислам əдəбияты, суфичылык поэзиясе тəэсирендə
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əдəбиятыбызда ныгый, чөнки шул ук идеялəрнең бу тормыш өчен дə,
бакыйлык өчен дə əһəмияте чиксез дип карала. Ахыр чиктə
мəгърифəтчелек əдəбияты геройлары да барысы да динилəр, Аллага
ихлас ышанучылар, шəригать киртəлəрен атлап чыкмаучылар бит.
Кандалыйныкыдай гыйсъянчылык рухы да бөтен суфичылык
əдəбияты өчен хас. Исламда тыелган шəраб эчү кебек элементларны
текстларга кертү, əмма аларга башка мəгънə салу суфи шагыйрьлəрнең асылда дуалистлар икəнлеген күрсəтеп тормыймы икəн?..
Гарəп-фарсы шагыйрьлəре, бигрəк тə Гомəр Хəйям кебек талантлар иҗат иткəн текстларның Коръəн сурəлəре белəн турыдантуры бəйлəнешлелеге, һəрберсенең Изге китаптан мотивлашуы
күптəн дəлиллəнде. Татар əдəбият белемендə узган чорларга караган бик күп нəфис текстларның Коръəн, хəдислəр белəн бəйлəнешлəрен ачыклау шулай ук алда фəндə көчəергə тиешле юнəлеш
булып тора. Суфичылык əдəбиятының ислам уку йортлары галимнəре тарафыннан ныграк өйрəнелүен, ə безнең тарафтан кимрəк
игътибарга алынуын да билгелəп үтəргə, моны шулай ук дини
гыйлемнəрдəн хəбəрдарсызлыгыбыз белəн бəйлəп карарга кирəк.
Төрки халыкларда дини əдəбиятны суфичылык əдəбиятыннан
аерып карау мөмкин дə түгел, чөнки ул исламны таратуда зур эш
башкара, суфичыл характердагы əсəрлəр еш кына укучы тарафыннан дин дəреслеге дəрəҗəсендə кабул ителə. Мəгърифəтчелек, аңбелем тарату функциясе йөклəнгəн суфичылык əдəбияты безне бик
эзлекле рəвештə мəгърифəтчелек əдəбиятына алып килə. Бу төр фикер əдəбият белемебездə я яңгырамый, яисə бик йомшак һəм
зəгыйфь кенə ишетелə шикелле.
Бигрəк тə ачы нəтиҗəлəрне ассызыклаган, я булмаса дəлиллəнмəгəн хакыйкатьлəрне алга сөргəн, яшəү мəгънəсен аңлаткан,
рухи кыйммəтлəрне алга куйган фəлсəфи лириканың тамырлары да
суфичылык əдəбиятына барып тоташа. Димəк ки, без кайсы гына
язучы, узган чорларда шигърият нигез төр булганлыктан, бу очракта, шагыйрь иҗаты суфичылык белəн тыгыз бəйлəнешлəрдə генə
өйрəнелə ала. Без хəтта Алланы тулысынча кире каккан совет чоры
əдəбиятын да бу тамырлардан кисеп ала алмыйбыз, ул аны тегелəйме-болаймы шифалы сулары белəн сугара.
Текст интерпретациялəү турында сүз алып барган чыгышыбызда шəрехлəүнең оригиналны мөмкин кадəр тулырак ачуына, борынгы əдəбиятны суфичылык күренеше белəн ныграк бəйлəүгə бирелде, чөнки əлегə нəкъ менə алар узган чорлар шигъриятен өйрəнүче
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галимнəр тарафыннан ахыргача хəл ителмəгəн иң зур проблемалар
булып тора.
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А.Г. Хəйретдинов
МУСА ҖАРУЛЛАҺ БИГИЕВНЫҢ КУЕН ДƏФТƏРЛƏРЕ
Аннотация. Мəкалəдə Муса Җаруллаһ Бигиевның шəхси китапханəсендə сакланган куен дəфтəрлəре һəм аларның эчтəлеге турында
мəгълүмат бирелə.
Ачкыч сүзлəр: Муса Бигиев, Муса Җаруллаһ, гарəп язулы кулъязма
чыганаклар, ислам белеме, ислам тарихы, ислам фəлсəфəсе, татар иҗтимагый фикер тарихы, татар дини фикер тарихы.

Күренекле татар дин галиме вə җəмəгать эшлеклесе Муса
Җаруллаһ Бигиев гомерен туктаусыз сəфəрлəрдə үткəргəн. Алман
иле, Финляндия, Япония һəм Көньяк-Көнчыгыш Азиянең колониялəре, Госманлы хəлифəлегенең Хиҗаз, Шам, Шəриф, Гыйрак,
Анадолу, Мисыр кебек билəмəлəре, Иран, Əфганстан, Кытай,
Һиндстан... Кайда гына булмаган олуг галимебез, нилəр генə
күрмəгəн. Муса əфəнденең əйтүенчə, кайда гына булса да, аның
сандыкта йөртелгəн шəхси китапханəсе һəрчак янында булган.
Гыйлем иясе вə язучы буларак Муса əфəнде сəфəрлəрендə алган
тəэсирлəрен, юлда туган фикер-кичерешлəрен, үзенең күңел халəтен куен дəфтəрлəрендə чагылдырып барырга гадəтлəнгəн була.
Əлеге чыгышымда Муса əфəнде калдырган кулъязма мирасның əнə
шул өлеше турында кыска гына бер хəбəр ясыйсым килə.
Мəгълүм булганча, Муса Җаруллаһ гомеренең соңгы көннəрен
Каһирəдə үткəрə һəм 1949 елда шул шəһəрдə бакыйга һиҗрəт кыла.
Аның гомере буе туплаган шəхси китапханəсе вə шул исəптəн куен
дəфтəрлəре дə югалмый. Галимнең Каһирəле якын дуслары Габдерəшит казый Ибраһимовның кызы Фəүзия ханым белəн
Галимҗан Идриси [Хайрутдинов, 2005, с.36] Муса əфəнденең васыятен үтəү йөзеннəн ул шəхси китапханəне Төркия Милли
китапханəсенə тапшыралар. Шулай итеп, əлегə кадəр бу хəзинə Анкарада саклана. Моннан берникадəр вакыт элек Истанбулда яшəүче
дусларым Булат вə Илсөяр Рəмиевларның ярдəме вə арадашлыгы
белəн Муса əфəнденең куен дəфтəрлəренең электрон күчермəлəре
минем кулыма да килеп керде.
Ошбу куен дəфтəрлəре төрле калынлыкта һəм зурлыкта булган
27 дəфтəрдəн гыйбарəт. Араларында мəктəплəрдə кулланыла торган
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12 битле гади язу дəфтəрлəре дə бар, шактый күп сəхифəле, мəсəлəн
86 битле катыргы тышлы блокнотлар да бар. Дəфтəрлəрнең уртак
күлəме якынча 1260 сəхифə тəшкил итə.
Бу дəфтəрлəргə карап галим кылган сəфəрлəр, узган юллар географиясен, зиярəт иткəн иллəр, шəһəрлəр, авылларны барлап,
күзаллап була. Биредə Советлар Союзында нəшер ителгəн мəктəп
дəфтəрлəре бар, моннан тыш Кабул, Дели белəн Бомбей, Тəһран вə
Исфаһан, Гыйрак вə Шам, ниһаять, Истанбулда бастырылган дəфтəр һəм блокнотлар бар.
Кулъязмаларның эчтəлегенə килгəндə, ул гаять төрле.
Дəфтəрлəрнең һəркайсында диярлек төрле темаларга караган
мəгълүмат бар. Алар арасында дини мəсьəлəлəр, мəсəлəн, мөтга никяхы турында бер хəбəр, этимологиягə кагылышлы татарча-урысча
язмалар, тарих, язма чыганаклар белеме, география, астрономия һəм
ел исəбе, сəфəр вакытларында күргəннəрен чагылдырган кыска гына күзəтүлəр, теге яки бу шəһəр вə авылларның көндəлек тормышын
тасвирлаган парчалар, фəлсəфи уйланулар, төрле шəхеслəр белəн
очрашу-аралашулар, ислам дөньясының сəяси-иҗтимагый вəзгыяте
турындагы фикерлəр һəм башка күптөрле язмалар. Аерым бер
дəфтəр галимнең 1927 елда кылган хаҗ сəфəрнамəсенə багышланган. Гомумəн алганда, Муса əфəнденең шəхси язмаларын уку
дəвамында ул яшəгəн дəвернең тере сулышын, халəтен кайгыхəсрəтлəрен тоеп була.
Кайбер дəфтəрлəрдə галимнең фəнни эшчəнлеген чагылдырган
язмалар бар. Андыйлардан, мəсəлəн, Муса əфəнденең ниндидер
китапханəдə язып алган китаплар исемлеге һəм андагы аерым
китапларга карата кыска тасвирламалар рəвешендəге язмаларны
атап була. Дəфтəрлəрнең кайберлəрендə Муса əфəнденең гарəп яки
татар телендə язылган гыйльми əсəрлəре бар. Татар телендə язылганнардан гаилə темасына кагылышлы күлəмле бер мəкалəсе игътибарны җəлеп итеп тора. Сүз дəфтəрлəрнең берсендə урын алган һəм
«Гаилəдə хатын» дип аталган 22 битлек бер əсəр турында бара.
Əлеге əсəрнең Муса Бигиевның «Коръəн кəрим айəт кəримəлəре
нурлары хозурында хатын» исемле китабына кермəгəн мөстəкыйль
хезмəте булуы бик ихтимал.
Моннан тыш кайбер дəфтəрлəр Муса Бигиевның үзе өчен
күчереп яки күчертеп язган теге яки бу əсəрлəрдəн гыйбарəт. Моннан аңлашылганча, Муса əфəнде теге яки бу фəнни əсəрлəрне үзе
өчен бик əһəмиятле вə кирəкле дип санаган һəм аларны үзе белəн
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йөртү өчен күчереп язган булган. Мисал өчен, П.Ф.Тома исемле
авторның «Фəлсəфə дəреслəре» исемле хезмəтенең кулдан күчерелгəн нөсхəсен атап була. Димəк, Муса əфəнде ислам диненə кагылышлы темалар белəн чиклəнмичə, гомере буе Көнбатыш фəне
белəн дə кызыксынып, танышып, өйрəнеп торган.
Муса Бигиевның язма мирасының куен дəфтəрлəрендə сакланган өлешен өйрəнү эше əле башланып кына килə. Шуңа күрə əлеге
кыска күзəтүдə Муса əфəндедəн безгə мирас булып калган куен
дəфтəрлəре турында һəм аларның эчтəлеге турында тулы мəгълүмат
бирү күздə тотылмый. Максатым ошбу «Əнвəр Хəйри укулары» дип
аталган фəнни чарада катнашу форсаты белəн милли мəдəниятебез
вə тарихыбыз өчен əһəмиятле булган бу мирас турында бер хəбəр
ишеттерү иде.
Алга таба, иншаллаһ, Муса Бигиевның куен дəфтəрлəре турында җентекле тасвирлама язу, алардагы материалларның хəрефлəтə
күчермəсен булдыру, аларны хəзерге татар һəм урыс теллəренə
тəрҗемə итү ниятендəмен. Бу планнарым тормышка ашса, Муса
əфəнденең куен дəфтəрлəренə багышланган, аларның эчтəлеген тулаем чагылдырган һəм үз эченə дəфтəрлəрнең һəр битенең фотосурəтен алган бер каталог дөнья күрер дип ышанып калам.
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УДК 001(470.41)"18/19"
Р.Ф. Шəфигуллина
МИЛЛИ МƏГАРИФ ҺƏМ МИЛЛИ ТƏРБИЯ
КҮЗЛЕГЕННƏН КАЮМ НАСЫЙРИ МИРАСЫ
Аннотация. Мəкалə бөек татар мəгърифəтчесе, энциклопедияче галим
Каюм Насыйриның гыйльми эшчəнлегенең методологик нигезлəре, аның
татар һəм рус мəдəниятлəре арасында корган арадашлыкның үзенчəлеклəре һəм фəлсəфəсе турында мəгълүмат бирə.
Ачкыч сүзлəр: Каюм Насыйри, татар мəгърифəтчелеге, татар мəгърифəтчелеге тарихы, татар педагогикасы, татар педагогикасы тарихы, милли
мəгариф, милли тəрбия.

Халкыбызның иң мəшһүр шəхеслəреннəн берсе Каюм Насыйри
(1825–1902) күренекле мəгърифəтче, педагог, əдип, галим буларак
билгеле. Ул Көнбатышның прогрессив фикере белəн Шəрыкъ
дөньясы казанышларын бергə үреп, үзара килештереп миллəтебезнең рухи һəм интеллектуаль тормышында яңа дəвер башлап
җибəргəн, татар мəгърифəтчелеген яңа баскычка күтəргəн галим.
Каюм Насыйриның киң колачлы мəгърифəтче булып җитешүенең нигезендə аның гаилəдə алган тəрбиясе һəм иң алдынгы татар мəдрəсəлəрдə үзлəштергəн гыйлеме ята.
Габделкаюм бине Габденнасыйр (Каюм Насыйри) 1825 елның
2(14) февралендə Зөя өязе (хəзерге Татарстанның Яшел Үзəн районы) Югары Шырдан авылында дөньяга килə. Əлеге авылга нигез
салучыларның болгар ханнары токымыннан булулары турында галим горурлык хислəре белəн яза. Аның нəсел шəҗəрəсе тарихның
нəкъ əнə шул тирəн катламнарына барып тоташа. Нəселлəрен башлап җибəргəн Быраш баба исемле танылган бер гаскəри, Казан ханлыгы дəверендə үк Идел елгасының Тау ягына килеп урнашкан
була.
Быраш-бабаның варислары, шул заманнан алып берничə гасыр
дəвамында җирле мөселманнарның абруйлы башлыклары, авыл
старосталары һəм указлы муллалары буларак халыкка хезмəт
иткəннəр.
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Каюм Насыйриның Казандагы музеенда11 галимнең үз куллары
белəн ясаган нəсел шəҗəрəсе саклана. Шəҗəрəдə Быраш-бабаның
Казан ханнарына һəм Мəскəү кенəзлəренə хезмəт иткəн углы
Габдеррəззак мулла буынының ишле, күпсанлы вəкиллəренең нəсел
чылбыры чагылыш тапкан. Каюм Насыйри, үзенең данлыклы вə
абруйлы бабасына ихтирам күрсəтү йөзеннəн, кайбер хезмəтлəрен
«əр-Раззакый» дип тə имзалый торган була [Салихов, URL].
Шулай ук бөтен җаны-тəне белəн туган төбəгенə һəм аның тарихына тирəн ихтирам белəн хезмəт итүче Каюм Насыйри, дөнья
күргəн əсəрлəренең ахырына, ата-бабалары, туган җире алдында
баш иеп һəм нəсел җебенең башлангыч чорына ишарə кылып: «Габделкаюм мелла Габденнасыйр углы, мелла Хөсəен углы, мелла
Əлмөхəммəт углы, Йосыф углы, мелла Габделгазиз углы, Галикəй
углы, мелла Габдерраззак углы, Габдулла əш-Шырдани əл-Болгари»
дип тə имза куя.
Күрүебезчə, фəн һəм гыйлемгə тартылу – Каюм Насыйрига затлы нəселеннəн тапшырылган бүлəк. Мəсəлəн, аның бабасы Хөсəен
бине Əлмөхəммəт Бəрəскə авылындагы (Татарстанның Əтнə
районы) Сəгыйд бине Əхмəд мелланың данлыклы мəдрəсəсен
тəмамлаган һəм XVIII гасырның икенче яртысыннан алып XIX гасыр башларына кадəр Югары Шырдан авылында имам вазыйфасын
башкарган. Моннан тыш ул остазлык кылган, фəнни эзлəнүлəр алып
барган һəм үзеннəн соң шəкертлəр арасында киң кулланылган гарəп
синтаксисы (əн-нəхү) белəн гарəп грамматикасы (əс-сарф) буенча
хезмəтлəр язып калдырган. Алар арасында, мəдрəсəлəрдə төп
дəреслек булып торган «Шəрхе Мелла», «Мисбах», «Сарфы Һаваи»,
«Гавамил» кебек китапларны атарга була. Болардан тыш, Хөсəен
бабаның хөсне-хат сəнгате, ягъни матур язу осталыгына ия булганлыгы да, үз гомерендə берничə йөз Коръəн күчереп язганлыгы да
Каюм Насыйринең истəлеклəрендə хəбəр ителə.
Ə инде Хөсəен бине Əлмөхəммəт бабаның угылы Габденнасыйр бине Хөсəен хəзрəт (Каюм Насыйриның əтисе), фəндə бик
сəлəтле булып, Казан каласында вə Бəрəскə белəн Мəчкəрə
11

Каюм Насыйриның Казандагы музее Татарстан Республикасының
Милли музееның филиалы булып тора. Ул, Каюм Насыйриның Казанда,
гомеренең сонгы елларын үткəргəн нигездə, ягъни туганы Мөхəммəдбəдигъ Хөсəенов йорты урынында, Париж Коммунасы, 35 адресы буенча
урнашкан. Мөхəммəдбəдигъ Хөсəенов илле сигез ел дəвамында «Галия»/«Галеевская» мəчетендə мөəзин вазыйфасын башкарган кеше.
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(Татарстанның Кукмара районы) авылларының данлыклы мəдрəсəлəрендə дини белем алган, «үзенең заманында, гаярь, үткен, бик
зирəк адəм булган. Вə һəм урыс телен кəма һүə (тиешлечə – Р.Ш.)
яхшы белгəн». Əтисе кебек үк ул да гарəп теле теориясе белəн
тирəнтен шөгыльлəнə, хат сəнгате һөнəренең чын остасы буларак
китаплар күчереп яза. Шулай булса да, Габденнасыйр указлы мулла
булырга омтылмый, бар вакытын һəм көчен туган авылына,
авылдашларының мəнфəгатьлəрен кайгыртуга багышлый. Каюм
Насыйри язганча: «...заманасының атасыдыр, ягъни һəрбер мөптəла
(бəлагə юлыккан. – Р.Ш.) кешегə вə аннан эстəп килгəн адəмнəргə
ата кебек шəфкатьчəн булган адəмдер, шул сəбəпле, изгелекле вə
изгелеге күп булган өчен, «Əбелхəер» (игелеклелекнең атасы –
Р.Ш.) кушылган» [Гайнуллин, 1948, 5 б.].
Каюм Насыйри əтисенең дин өлкəсендəге рəсми дəрəҗəлəргə
салкын карашының, үзенең объектив сəбəплəре дə бар икəн. Фəн
докторы Мəсгуд Гайнетдин күрсəтүенчə, К.Насыйриның əтисе
Сəгыйд хəзрəтнең шəкерте булып торган. Каюм Насыйриның əнисе
ягыннан якын туганнары – югарыда телгə алынган дамелла Сəгыйд
бин Əхмəд һəм аның уллары – күренекле абызлардан булган [Гайнетдин, 2003, 8 б.].
Димəк, Каюм Насыйриның көчле шəхес, зур галим буларак
өлгерүендə ата-бабасының тəэсире, нəселдəн килгəн сыйфатлар,
туган йортта алган тəрбиясе мөһим роль уйнаганнар. Галим үзе язганча, эш сөючəнлек һəм максатка ирешүдə тырышлык күрсəтү
əтисе биргəн тəрбиянең нəтиҗəсе булган: «Һəр бəндəгə итҗиһат
лəзем эш, дип балаларына даим ишеттерер иде».
Ата белəн улының рухи бəйлəнешен күрсəтеп торган ядкарьлəр
бүгенге көндə дə исəн. Музейда Каюм Насыйриның əтисе Габденнасыйр хəзрəт яза башлаган «Утыз вəгазь» исемле китап
саклана. Бу китапны, авторы тəмамлап өлгермəгəнгə күрə, аны,
əтилəренең васыятен үтəп, уллары Габделкаюм белəн Габделкави
бергə язып тəмамлап, нəшер итеп чыгаралар.
Башлангыч белемне Каюм Насыйри төп нигездə заманасының иң
укымышлы кешелəреннəн берсе булган əтисеннəн ала. 1841 елда
Габденнасыйр мулла үзенең улы Габделкаюмны Казанга алып килə
һəм Бишенче Таш мəчет («Галия» мəчете) мəдрəсəсенə сабак алырга
бирə. Бу уку йортында Каюм Насыйри əтисенең остазы булган данлыклы галим Сəгыйд бин Əхмəд əш-Шырдани һəм, күрəсең, мəдрəсə
буенча сабакташы (һəрхəлдə дамелла Əхмəд хəзрəтнең пишкадəм
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шəкерте) булган Шəмсетдин бине Шəмсуар əл-Каструмави хəлфə
җитəкчелегендə дини гыйлем ала. Гарəп, фарсы, төрек теллəрен,
үзлегеннəн урыс телен өйрəнə. Бу уңайдан, яңадан профессор
М. Гайнетдиновның сүзлəренə мөрəҗəгать итик: «...Каюмның да
урыс телен үзлəштерүгə җитди игътибары, беренче чиратта һəм башлыча, урыс теле аша Ауропа мəдəниятенə якынайыйм яки «прикладной» фəннəр нигезлəрен үзлəштерим дип түгел, ə нəсел традициясен
дəвам иттерү булган» [Гайнетдин, 2003, 7 б.].
Мөгаен, рус телен камил дəрəҗəдə белү сəбəпле Каюм Насыйрины мəдрəсəне тəмамлагач та 1855 елда Казан Рухани семинариясендə укытырга чакыралар. Биредə аңа татар теле дəреслəрен
алып бару эше йөклəнə. Шулай итеп, Каюм Насыйриның педагогик
эшчəнлеге башлана.
Семинариядə булачак христиан руханиларына татар телен
укыткан дəвердə Каюм Насыйри Русия һəм Көнбатыш мəгариф системаларында кулланылган алдынгы уку-укыту методик алымнары
белəн якыннан таныша. Ул алга таба ысулларны татар мəгарифенең
теориясе һəм гамəли тəҗрибəсенə кертеп җибəрə. Бу үзенчəлек
аның төрле фəннəргə караган дəреслеклəрендə аеруча көчле чагылыш таба. Шул рəвешле, аның 1871 елда башлангыч белем бирə
торган рус-татар дөньяви мəктəбен ачуы да галимнең яңа милли
мəгариф концепциясен принципиаль рəвештə үзгə булган яссылыкка гамəлгə ашыра башлавының нəтиҗəсе булып тора.
Каюм Насыйри эшчəнлегенең колачы елдан ел киңəя. Аның галим һəм пропагандист буларак эшчəнлеге тирə-як дөньяның,
яшəешнең, кешелек җəмгыятенең төрле өлкəлəренə, күренешлəренə, үзенчəлеклəренə юнəлтелгəн була. К.Насыйри химия, физика, гыйльме-н-нөҗүм (астрономия), геометрия, математика, география, медицина, тарих, ботаника, эпитафика, агрономия, музыка, тел
белеме, əдəбият вə əдəбият белеме, генеалогия һ.б. фəннəре белəн
кызыксына. Моннан тыш Каюм Насыйри Казан император университеты каршындагы «Археология, тарих һəм этнография җəмгыяте»
эшендə катнаша. Күренекле тюрколог галимнəре (В.В.Григорьев,
Н.Ф.Катанов, В.Д.Смирнов) аңа югары бəя бирə. Бу эшчəнлеклəрнең нəтиҗəлəре – татар мəдəниятенең, мəгарифенең, дини һəм
фəнни фикеренең алга таба үсешенə нигез булган күпсанлы фəннигамəли китаплары.
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Мəгърифəтче татар миллəтенен бай рухи дөньясы зиннəтлəрен,
күпкырлы, борынгы тарихи ядкарьлəрен барлап, туплап рус һəм
көнбатыш зыялыларына таныта. Шул ук вакытта татар халкын
дөнья мəдəниятенең, аерым алганда Россия һəм Ауропада булган иң
алдынгы күренешлəр белəн таныштыра.
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Ə.Хəйри язмалары һəм хезмəтлəренең
библиографик күрсəткече

УДК 929=512.145"19/20"(470.41)
Əнвəр Хəйри
ТƏРҖЕМƏИ ХƏЛЕМ
Мин, Əнвəр Нəҗип улы Хəйруллин (Хəйри), 1947 елның 2
декабрендə Татарстан Җөмһүриятенең Аксубай районы Шəрбəн
авылында гади колхозчылар гаилəсендə 8 нче бала булып дөньяга
килгəнмен. 1954 елда укырга кереп, 1962 елда Шəрбəн авылы сигезьеллык мəктəбен тəмамладым. 1958–62 елларда, җəйге каникулларда колхозның ат көтүен көттем. Атлар һəм китап укырга ярата
идем. 4 сыйныфны тəмамлаганда авыл китапханəсенең һəм мəктəп
китапханəсенең бөтен китапларын укып бетергəн идем инде. 1962
елның көзендə Аксубай урта мəктəбенə укырга керсəм дə, ноябрь ае
каникулына кадəр укыгач, укуны ташлап, мин 1963 елның язына
кадəр Аксубай урман хуҗалыгында урман кисүче булып эшлəдем.
1963–66 елларда үз авылымда – «Большевик» күмəк хуҗалыгында
тракторчы ярдəмчесе һəм комбайнчы ярдəмчесе булып эшлəдем.
1963 елда укырга кереп 1966 елда Татарстанның Октябрь, хəзерге
Нурлат районы Колбай-Мораса авылы урта мəктəбен тəмамладым.
Əдəбиятка һəм тарихка мəхəббəтем шул мəктəптə формалашты.
1966 елда Казан театр училищесына укырга кердем. 1967 елда Казан дəүлəт университеты тарих-филология факультетының татар
теле һəм əдəбияты бүлегенə укырга кереп, аны 1973 елда
тəмамладым. 1969 елның сентябреннəн читтəн торып уку бүлегенə
күчеп Казан шəһəренең 80 нче мəктəбендə гарəп теле укытучысы
булып эшли башладым һəм 1974 елның май аена кадəр шунда
эшлəдем. 1969 елның көзеннəн бер үк вакытта Татарстанның дəүлəт
музеенда борынгы кулъязмалар буенча фəнни хезмəткəр булып эш117

ли башладым һəм анда 1974 елның май аена кадəр эшлəдем. Матбугатта беренче язмаларым 1960 еллар ахырында, 1970 еллар башында күренə башлады. 1974 елның май аеннан 1991 елның ноябрь аена
кадəр СССР Фəннəр Академиясенең Казан филиалы Г.Ибраһимов
исемендəге Тел, əдəбият һəм тарих институтының иҗтимагый фикер тарихы бүлегендə фəнни хезмəткəр булып эшлəдем. 1991 елның
ноябрь аенда, борынгы чыганаклар белəн эшлəүче тəҗрибəле белгеч буларак, мине «Мирас» журналын оештыру өчен шул журнал
редакциясенə эшкə күчерделəр һəм анда мин баштан тарих, фəлсəфə
һəм рухи мирас бүлеге мөдире, аннан соң җаваплы сəркатиб, баш
мөхəррирнең беренче урынбасары, ə соңыннан ислам динен өйрəнү
бүлеген оештыргач, 1995 елның июль аена кадəр, ягъни журналдан
киткəнче, шул бүлекнең мөдире булып эшлəдем. 1995 елның
июленнəн 1996 елның июненə кадəр Казандагы «Синдикат» акционерлар җəмгыятендə «Рухи яңарыш» фонды директоры булып
эшлəдем. 1996 елның июненнəн Татарстан Милли китапханəсендə
гыйльми сəркатиб, баш библиотекарь, аннан соң директор урынбасары булып эшлəдем. Хəзерге вакытта Милли китапханəнең сирəк
китаплар һəм борынгы кулъязмалар бүлегендə баш фəнни хезмəткəр
булып эшлим. 1970 елдан башлап, төп эшем белəн бер үк вакытта:
Казан дəүлəт университетында, Казан дəүлəт педагогия университетында, Казан дəүлəт мəдəният һəм сəнгать университетында, Казан
дəүлəт медицина университетында, Казан авыл хуҗалыгы академиясендə, Татар укытучылар белемен күтəрү институтында, Г.Ибраһимов исемендəге Тел, əдəбият һəм тарих институтында, Татар
дəүлəт көллиятендə (соңыннан Татар гуманитар институты), Укытучылар йортында һəм башка уку йортларында гарəп телен, иске
татар телен, рухи мəдəниятебез тарихын, ислам дине тарихын, халык медицинасы тарихын, халык педагогикасы тарихын укыттым.
1986 елның октябреннəн 1996 елның июнь аена кадəр Татарстан
Милли китапханəсенең фəнни киңəшчесе булып эшлəдем. 1974 елдан башлап Татарстан Милли музееның Гыйльми совет əгъзасы буларак та эш алып барам.
2006 елның декабрендə мине БМО ның берлəштерелгəн əгъзасы
– Халыкара Мəгълүматлаштыру академиясенең академигы итеп
сайладылар.
2010 елның декабрендə мине Санкт-Петербургтагы Петр I
исемендəге Фəннəр һəм Сəнгатьлəр академиясенең академигы итеп
сайладылар.
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2007 елның маенда мине «Россия ислам мирасы» исемле
Бөтенроссия иҗтимагый хəрəкəтенең Совет əгъзасы итеп сайладылар.
2008 елның февралендə мине «Россия ислам мирасы» исемле
Бөтенроссия иҗтимагый хəрəкəтенең Татарстан бүлеге Советы
рəисе итеп сайладылар.
Минем тарафтан ХIХ–ХХ гасыр татар мəгърифəтчелəренең һəм
əдиплəренең күптөрле китаплары тəрҗемə ителеп басылып чыкты.
Аларның кайберлəре – аерым китаплар булып, кайберлəре – баштан
журнал басмасы булып һəм соңыннан тагын китап булып, кайберлəре – бер җыентык китап эчендə берничə китап булып басылып
чыктылар. Менə шуларның барысын бергə исəплəгəндə, гомуми
саны 86 га җитə. Шуларның 8-е – үзем язган, автор китаплары:
1. Əнвəр Хəйри. «Шəһри Бану – Шəрбəн кыйссасы» (Борынгы
болгар шəһəре – Шəһре Бануның (Шəрбəннең) нигезлəнүенə 1100
ел тулуга багышлап). Яр Чаллы, 1996. 59 б.
2. Əнвəр Хəйри. «Ислам дине бəйрəмнəре». Казан, 1996. 72 б.
Бу китап – Татарстан радиосыннан тулысынча халыкка да җиткерелде.
3. Əнвəр Хəйри. «Ризаэддин бине Фəхреддин əсəрлəрендə
тəрбия – əхлак мəсьəлəлəре». Əлмəт муниципаль институтында басылды. Əлмəт, 2004. 27 бит.
4. Əнвəр Хəйри. Борынгы Татар Бизнəсе авылы тарихы (Рөстəм
Бакиров. «Безнең тамырлар Бизнəдə» исемле китап эчендə). Казан,
2011. 560 бит.
5. Əнвəр Хəйри. 921–922 елларда Болгар дəүлəтенə сəяхəте вакытында язган Ибне Фадлан китабы. Китапны татар теленə тəрҗемə
итүче, компьютерда гарəпчə басма текстны басучы һəм кереш сүзне
эшлəүче Əнвəр Хəйри. Китап «Сүз» нəшриятында 2012 елда Болгардагы Коръəн залы өчен кыскартылып басылып чыкты, күлəме
150 бит.
6. Анвар Хайри. Повествование о путешествии Ибн Фадлана во
время поездки в Булгарское государство в 921–922 годах. Книгу
перевел на русский язык, отпечатал на арабском языке на копьютере полный текст рукописи и написал вводное слово Анвар Хайри.
Книга издана в сокращенном варианте в издательстве «Слово» в
2012 г., для Коранного зала в Булгаре, объемом 150 страниц.
7. Əнвəр Хəйри. 921–922 елларда Болгар дəүлəтенə сəяхəте вакытында язган Ибне Фадлан китабы. Китапны татар теленə тəрҗемə
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итүче, компьютерда гарəпчə басма текстны басучы һəм кереш
сүзне, кушымталарны эшлəүче Əнвəр Хəйри. Китап «Сүз»
нəшриятында 2013 елда басылып чыкты, күлəме 532 бит.
8. Анвар Хайри. Повествование о путешествии Ибн Фадлана,
написанное во время поездки в 921–922 годах в Булгарское государство. Книгу перевел на русский язык, отпечатал на арабском
языке на компьютере полный текст рукописи и написал вводное
слово, сделал приложения Анвар Хайри. Книга издана в издательстве «Слово» в 2013 г., объемом 512 страниц.
Шул сериядəн тагын 2 китап нəшриятта басылуны көтеп яталар. Шулар өстенə 750 лəп фəнни хезмəтлəрем матбугатта басылганнар, шул исəптəн 132 се – фəнни һəм фəнни–популяр җыентыклардагы мəкалəлəр; 289 ы – фəнни мəкалəлəр, тəрҗемə ителгəн һəм
текстологик эшкəртүлəр узган хезмəтлəр төрле үзəк һəм җирле
журналларда; 240 ы – төрле газеталарда басылган фəнни һəм фəннипопуляр мəкалəлəр.
Бу фəнни хезмəтлəр бик күп мəсьəлəлəргə, шул исəптəн тел тарихы, əдəбият тарихы, татар халкы тарихы, Идел буенда ислам тарихы, мəдəният тарихы, сəнгать тарихы, татар халык медицинасы
тарихы, халык педагогикасы тарихы, татар халкының иҗтимагый
фикер тарихы, татар язу тарихы, татар халкының рухи мəдəнияте
тарихы, татар авыллары тарихы, Уфадагы Диния Нəзарəте тарихы,
татар халык этнографиясе, кабер ташлары, Коръəн Кəримнең
тəрҗемəлəре һəм аны матбугатка əзерлəү, ХIХ–ХХ гасырларның
мəшһүр татар мəгърифəтчелəре һəм əдиплəре Г.Курсави, Ш.Мəрҗани, К.Насыйри, Р.Фəхретдин, М.Бигиев, З.Камали, Г.Ибраһимов,
Р.Гайнетдин, Г.Акыш, Г.б.Сөлəйман, Низаметдин, М.б.М.Йортыши,
М.Х.б.Хөсəен һəм башкаларның иҗат мирасларын өйрəнүгə һəм
аларны гаять авыр катнаш теллəрдəн аңлатмалы (аннотацияле)
тəрҗемə итеп яңадан халыкка кайтару кебек мөһим мəсьəлəлəргə
багышланганнар.
Минем тарафтан Ш.Мəрҗанинең «Мөстафадел – əхбар...» дигəн
ике томлы тарихи хезмəте (тиражы – 50000 данə) Казанда 1989 елда, Р.Фəхретдиннең «Болгар вə Казан төреклəре» исемле китабы
(тиражы – 25000 данə) Казанда 1993 елда, шул ук китабы латин
хəрефлəрендə (тиражы – 500 данə) Казанда 1997 елда, Ш.Мəрҗани
һəм Р.Фəхретдин китаплары өзеклəренең тəрҗемəлəре – «Татар тарихы: онытылмас сəхифəлəр» исемле китапта. Казан, 1994 ел, 38–
96, 212–246 б.б. тиражы – 20000 данə: «Ислам дине – нинди дин?»,
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«Дини вə иҗтимагый мəсьəлəлəр», «Нəсыйхəт – 1», «Нəсыйхəт – 2»,
«Нəсыйхəт – 3», «Тəрбияле бала», «Əһле гыяль», «Шəкертлек əдəплəре», «Укыту кагыйдəлəре», «Тəрбияле ана», «Тəрбияле хатын»,
«Гаилə» китаплары; К.Насыйри, М.Бигиев, З.Камали, Г.Ибраһимов,
Р.Гайнетдин, Г.Акыш, Г.б.Сөлəйман, Низаметдин, М.б.М.Йортыши,
М.Х.б.Хөсəен һəм башка мəгърифəтчелəрнең һəм əдиплəрнең
хезмəтлəре тəрҗемə ителеп матбугатта басылдылар.
Бик күп республика, бөтенсоюз, бөтенроссия һəм халыкара
фəнни конференциялəрдə катнашып, татар иҗтимагый фикер тарихы, ислам дине тарихы, татар халкының халык медицинасы тарихы,
татар халкының педагогика тарихы һəм башка мəсьəлəлəр буенча
чыгышлар ясадым.
Бер үк вакытта төрле очерклар һəм публицистик мəкалəлəр язу
белəн дə шөгыльлəнəм. Татарстан радиосының «Балкыш» тапшыруында һəм «Яңа гасыр» радиосында даими рəвештə тəрбия – əхлак
мəсьəлəлəренə багышланган чыгышлар ясадым.
Бер үк вакытта мин милли тарихыбызга караган иң борынгы
һəм иң беренче язма чыганак булып торучы – 922 елда Идел буе
Болгар дəүлəтенə ислам динен рəсми дəүлəт дине итеп игълан
итəргə килгəн илчелекнең җаваплы сəркатибе Əхмəд Ибне Фадланның сəяхəтнамəсен төп нөсхə кулъязмасының факсимиле
күчермəсеннəн турыдан–туры борынгы – классик гарəп теленнəн
бүгенге татар һəм рус теллəренə тəрҗемə итеп, фəнни эшкəртеп
матбугатка əзерлəү белəн шөгыльлəндем. Текстның глоссариен –
сүзлеген төзеп, татар һəм рус теллəрендə тəрҗемə текстны эшлəп,
фəн тарихында əле беренче тапкыр кулъязма китапның басма текстын гарəпчə басып куйдым. Бик четерекле фəнни аңлатмалар язуны төгəллəп, татар һəм рус теллəрендəге бу олы хезмəтемне 750
шəр битле 2 томда, барысы 1500 битлек күлəмдəге кулъязмамны
2011 елның 1 сентябрендə «Сүз» нəшриятына тапшырдым.
2013 елның март ае башында бу ике монография əйбəт кенə басылып чыктылар, татар телендəгесе – 532 бит, рус телендəгесе – 512
бит. 24 мартта Татарстан Республика Фəннəр академиясенең Кече
залында бу китапларны зурлап тəкъдим итү мəҗлесе булып узды
һəм шунда бу хезмəтлəргə бик югары бəя бирелде... Татарстан Республика Фəннəр академиясе канцеляриясе аркылы алар 35 илнең
илчелеклəренə һəм əйдəп баручы университетларына җибəрелделəр.
Болардан тыш, алар бүлəк итеп Австралия, Кытай, Төркия һəм
дөньяның башка иллəренə җибəрелделəр.
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Хəзерге вакытта мин Ризаэтдин Фəхретдиннең төп нөсхə китаплары белəн параллель рəвештə үзем тəрҗемə иткəн китапларын туплап 21 китаптан, 9 томнан торган сайланма хезмəтлəрен һəм
үземнең аның иҗаты турында язган язмаларымны кушып, барысы
10 том хезмəтне матбугатка əзерлəү һəм бастыру чарасын күреп
йөрим. Аллаһы Тəгалə көч һəм дəрт биреп торсын иде!...
Бер үк вакытта аерым кешелəргə һəм вакыйгаларга багышланган очерклар һəм публицистик мəкалəлəр дə язам...
1991 елда Татарстан ССР Югары Советы Указы белəн мəдəният
өлкəсендəге казанышларым өчен миңа «Татарстанның атказанган
мəдəният хезмəткəре» дигəн мактаулы исем бирелде.
1999 елның 28 октябрендə Татарстан Президенты Указы белəн
күпьеллык нəтиҗəле фəнни-тикшеренү һəм мəгърифəтчелек
эшчəнлегем өчен миңа «Татарстанның атказанган фəн эшлеклесе» дигəн мактаулы исем бирелде.
1994 елда Кол Гали исемендəге Халыкара бүлəк бирү Комитеты
карары белəн татар халкының күп гасырлык рухи һəм тарихимəдəни мирасын халкыбызга яңадан кайтарып бирү өлкəсендəге
уңышларым өчен миңа «Кол Гали исемендəге Халыкара бүлəк»
тапшырылды.
2004 елда милли мəгарифне үстерүдəге казанышларым өчен
Республиканың Каюм Насыйри исемендəге премиясе бирелде.
2005 елның 31 мартында Татарстан Республикасының Язучылар Берлеге əгъзасы итеп кабул ителдем.
2007 елның 8 июлендə Татарстанның «Сəлəт» яшьлəр хəрəкəте
эшендə күпьеллык нəтиҗəле эшчəнлек алып барганым һəм бу
оешманың барлыкка килүендə эчкерсез ярдəмем өчен Татарстанның
«Сəлəт» яшьлəр хəрəкəтенең иң югары бүлəге – Алтын күкрəк
билгесе белəн бүлəклəндем.
2007 елның 2 декабрендə, татар халкының тарихи һəм мəдəни
мирасын саклауда үземнəн лаеклы өлеш керткəнем, үсеп килүче
яшь буынга күп еллар дəвамында əхлак тəрбиясе биргəнем һəм татар халкының үзаңын үстерү юнəлешендə актив эшчəнлегем өчен
Татарстан Республикасы Президентының Рəхмəт Хаты белəн
бүлəклəндем.
2007 елның 2 декабрендə, дини əхлакны, дин əһеллəренең тормышын һəм иҗатын өйрəнүдəге фəнни хезмəтлəрем өчен, əдəби
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иҗат өлкəсендəге уңышларым өчен Татарстан Республикасының
Дəүлəт Советы Рəисенең Рəхмəт Хаты белəн бүлəклəндем.
2007 елның 28 декабрендə, халыкны əхлакый тəрбиялəү өлкəсендəге фəнни əдəбиятне үстерүдəге казанышларым өчен Татарстан Республикасының Мəдəният министрлыгы һəм Татарстан
Республикасының Язучылар берлегенең проф. Җамал Вəлиди
исемендəге əдəби премиясе тапшырылды.
2008 елның 29 маенда, мəдəният өлкəсендəге казанышларым
һəм күпьеллык нəтиҗəле хезмəтем өчен Россия Президенты Указы
белəн «Россия Федерациясенең атказанган мəдəният хезмəткəре» дигəн мактаулы исем бирелде.
2009 елның 18 июнендə, хакыйкать юлындагы гадел гамəллəрем, тормышыбызга Ислам дине кыйммəтлəрен кертүне актив
пропагандалаганым, хəзерге яшьлəрне дини гореф-гадəтлəр һəм дини йолалар рухында тəрбиялəгəнем өчен, яшьлəребездə күпмиллəтле Ватаныбызга карата ватанпəрвəрлек хислəре тəрбиялəгəнем
өчен Бөтенроссия «Россия Ислам мирасы» иҗтимагый хəрəкəтенең дипломы белəн бүлəклəндем.
2011 елның 24 августында, тəрбия өлкəсендə укыту-методик
ярдəмлеклəр һəм үзенчəлекле фəнни хезмəтлəр язган өчен Татарстан Республикасы Президенты Указы белəн яңа гына гамəлгə куелган премия – Татарстан Республикасы Премьер-Министры карары
белəн Ризаэддин Фəхреддин исемендəге Республика Хөкүмəте
премиясе тапшырылды.
2013 елның 8 февралендə, əдəбият һəм сəнгать үсешенə керткəн
зур өлешем өчен Татарстан Республикасының мəдəният министрлыгының «Мəдəнияттəге казанышлары өчен» күкрəк
билгесе белəн бүлəклəндем.
2013 елның 9 апрелендə, нəтиҗəле фəнни-тикшеренү эшчəнлегем, мəгариф системасының үсешенə һəм яшь буынны тəрбиялəүгə керткəн шəхси өлешем һəм күпьеллык намуслы хезмəтем
өчен Татарстан Республикасының фəн һəм мəгариф министрлыгының «Мəгарифтəге казанышлары өчен» күкрəк билгесе
белəн бүлəклəндем*.

* Əнвəр Хəйри 2015 елда Петр I исемендəге Фəннəр һəм Сəнгатьлəр
Академиясенең Михаил Шолохов исемендəге премиясе лауреаты исеменə
лаек була. – Прим. ред.
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УДК 929=512.145"19"(470.41)
Əнвəр Хəйри
ХАТИРƏЛƏР ЯҢАРГАНДА. НИЧЕК ИТЕП МИН
466 ТӨРКЕМНЕҢ КИЯВЕ БУЛЫП КИТТЕМ…
Тарих мең дə тугыз йөз дə алтмыш җиденче сəнəдə мин – Казан
театр училищесының узган елгы шəкерте, яңадан имтихан биреп
Казан дəүлəт университетының тарих-филология факультетындагы
татар теле һəм əдəбияте бүлегенə укырга керү бəхетенə ирештем.
Мин бала вакыттан бик күп китап укып үстем, миңа «китап җене
кагылган» иде. Шул укылган китапларның да файдасы тигəндер
бəлки, аннан соң, минем мəктəптəге укытучыларым да искиткеч
əйбəт, үз эшлəренə бирелгəн, тирəн белемле һəм үз белгəннəрен
безгə дə бирə белə торган фидакарь шəхеслəр иде. Аларның күбесе
хəзер мəрхүмнəр инде... Мин аларның рухына: «Миңа белем биргəн
барлык остазларымның рухлары шат булсын иде, каберлəре якты,
нурлы булсын иде, дөньяда бəндəчелек белəн белеп һəм белмичə
кылган хата-кимчелеклəрен, ялгышларын, гөнаһларын Аллаһы
Тəгалə гафу итеп, җаннары Фирдəвес җəннəте түрендə булырга насыйп итсен иде!» дип Коръəни Кəрим укыгач һəм намазларымнан
соң дога кылам...
Остазларыбыз безне укырга гына һəм тирəн белемле булырга
гына өйрəтмəделəр, алар, безгə биргəн белемнəре өстенə, безне
югары əхлаклы, намуслы, тугрылыклы, ярдəмчел, эшчəн, сабыр булырга да, авырлыкларга түзə белергə дə, кыскасы, һəркемне
мөстəкыйль тормыш корып яши алырлык итеп тəрбиялəделəр,
белмəгəн нəрсəлəрне өйрəттелəр...
Казан шəһəренең Кызыл Позиция (Красная Позиция) урамында
урнашкан Казан дəүлəт университетының 2 нче тулай торагының 13
нче бүлмəсенə урнашып яши башлагач (Актаныш районының
Чишмə колхозына барып көзге басу эшлəренə булышып кайткач)
һəр көнне безнең бүлекнең укытучылары-профессорлары Ибраһим
ага Нуруллин, Вахит абый Хаков, Сəгадəт абый Ибраһимов, Мостафа абый Ногманов, Зəет абый Мəҗитов, Алмазия апа Нуриева,
Флера апа Сафиуллина, Флера апа Гыйльманова, аспирантлар
Фəһимə апа Хисамова, Хатиб абый Миңнегулов, Шəйхи абый Садретдинов һəм башка укытучылар чиратлашып, берəм-берəм
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кичлəрен тулай торакка безнең янга килеп барыбызны да барлап,
тəртиплəребезне тикшереп, дəреслəребезне əзерлəтеп китəлəр иде.
Аларның барысы да безнең бүлмəгə кереп чишенеп, бүлмəлəрне
тикшереп чыгалар иде дə, без йокларга ятканчы, ягъни төнге сəгать
11 лəргə кадəр утыралар, белмəгəн əйберлəребезне аңлаталар,
безнең өчен бик күп кызыклы мəгълүматлар сөйлилəр иде. Кызыл
почмакта күренекле кешелəр белəн очрашулар үткəрəлəр иде. Алар
шулай итеп беренче семестр беткəнче, без тəмам укуга бирелеп, кереп киткəнче безнең белəн шөгыльлəнделəр, вакытларын да,
кайберлəре (мəсəлəн, Ибраһим абый Нуруллин Бөек Ватан сугышы
инвалиды булуына карамастан) сəламəтлеклəрен дə кызганмыйча,
безне үз балалары кебек үз итеп, əле генə авыллардан килгəн һəм
тормыш тəҗрибəлəре бөтенлəй булмаган яклаучысыз-саклаучысыз
балаларны төрле көтелмəгəн хəллəрдəн һəм төрле бозык юлларга
кереп китүдəн саклап, үзлəрен чын укытучы-тəрбиячелəр, олы
йөрəкле, кешелекле, мəрхəмəтле, чын зыялы кешелəр итеп күрсəттелəр. Без аларны үзебезнең иң якын кешелəребез итеп күрə
идек, төрле киңəшлəр сорый идек һəм кайвакытта бик нык кысып
тотсак та акчаларыбыз калмаганда, алар безгə матди ярдəм дə
күрсəтəлəр иде...
Актаныш районыннан эштəн кайтып укый башладык. Беркөнне
мин гадəтемчə, элек бергə укыган дусларым янына Казан театр училищесына киттем, кочаклашып-күрешеп сөйлəшеп утырганнан соң
мин китəргə җыендым. Дамирə дустым Кузаева (Соңыннан Татарстанның халык артисты, Г.Тукай исемендəге Дəүлəт премиясе лауреаты булды, хəзер инде күптəн вафат, урыны җəннəттə булсын
иде!...) Пермь өлкəсе Барда районының Барда урта мəктəбендə бер
караватта йоклап укыган сабакташы Альмира Аптуковага бер
кечкенə генə хат кисəге язып биреп, ул хатны аңа тапшыруымны
үтенде. Тулай торакка кайткач ук, мин хатны өченче катка, Альмира
бүлмəсенə меңгердем, лəкин аларның ишеклəре бикле булды.
Мин бүлмəмə төшеп шактый көтеп утырсам да мине сорап
керүче булмагач, тулай торак астында урнашкан юыну бүлмəсенə
төшеп душта коенып-юынып мендем һəм дəреслəремне əзерлəргə
утырдым. Бервакыт ишек шакыдылар, мин «Керегез!» дип
эндəшкəч ишек ачылды һəм: «Син беренче кер!», «Юк, син кер!»
дип бер-берсенə карап елмаешып ике кыз басып торганын күргəч,
үзем ишек янына барып: «Кызлар, бүлмəгə керегез, ишек төбендə
торсагыз үсмəссез» дидем. Алар керделəр, Дамирəнең амəнəтен
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тапшырдым һəм бераз сөйлəшеп утырдык. Альмира Дамирə янына
училищега килеп йөргəнгə күрə, миңа ул таныш булып чыкты, ə
аның белəн бергə кергəн дус кызы – бер караватта аяклы-очлы йоклый торган Рая Закирова булып чыкты. Бик ачык, күңелле кызлар
булып чыктылар...
Шулай бер-беребезгə китаплар, кирəк əйберлəр сорап, кайвакытта сəбəпсез дə, сөйлəшеп утырыр өчен генə дə кергəлəп, аннан
соң инде тагын да ешрак керешеп йөри башладык. Буш вакытларыбызда бергəлəп кинога, театрга, Үзəк ял паркына, Аэропортка барып кайта торган булдык, шулай итеп, без Альмира белəн дуслашып та киттек.
Минем хəтерем бик көчле иде, укыган китапларны юлын-юлга
яттан сөйли торган идем. Тулай торакның дүртенче катында зур
гына китапханə һəм уку залы бар иде. Анда укырга, дəреслəрне
əзерлəргə шактый кеше йөри торган иде. Альмира белəн без дə
шунда кереп утырабыз һəм иртəнге сəгать дүрткə кадəр укып утыра
идек, төн буена мин гарəп телен өйрəнəм, Альмира үз дəреслəре
белəн утыра, ял иткəндə мин аңа үзем укыган əдəби əсəрлəрне яттан
сөйлим... Шулай итеп, бергəлəп белемнəребезне тирəнəйтеп утырулар ешая башлады.
Беренче курстагы кышкы сессиянең соңгы имтиханнарын тапшырып йөргəндə авылдан əтидəн ашыгыч телеграмма алдым. Анда
кыска гына: «Əниең авыр хəлдə, тиз арада кайтып җит!» диелгəн
иде. Мин имтиханымны ничек биргəнемне дə хəтерлəмим, очып
дигəндəй тулай торакка кайтып җиттем дə, юлга җыена башладым.
Үч иткəндəй, акчаның да беткəн чагы туры килде, чөнки миңа –
француз теленə йөрмичə үз телəгем белəн гарəп телен өйрəнү
дəреслəренə йөргəнем өчен, деканатыбыз секретаре Нурия
Мортазовнаның «тырышлыгы» белəн, беренче курс тəмамланганчы
бер тиен дə стипендия түлəмəү шарты белəн генə университеттан
куылмыйча калган ач шəкерткə һəм атна саен шимбə, якшəмбе
көннəрендə иртəн бер шешə кефир эчеп китеп алтмышар тонналы
күмер, цемент бушатып, тоннасына бер сум исəбеннəн акча эшлəп
уку бəхете тигəн иде. Сессия вакытында вагоннар бушатырга да
йөреп булмады. Шуңа күрə, ерак юлга чыгарга түгел, трамвайга
түлəргə дə рəт юк чак... Кемнəн булса да бурычка да сорап булмый,
сессиялəрен тапшырган барлык студентлар əти-əнилəре янына кунакка, каникулга кайтып бетеп баралар.
126

Үз көнемне үзем күреп яшəргə өйрəнгəн кеше буларак, мин
беркайчан да кызлардан акча сорамый идем... Ə монда чарасызлыктан берни эшлəп булмый, кая барасың, авыру əни янына кайтырга
кирəк... Аннан соң, мин бик оялчан бала булып үстем, мине
мəктəптə дə, оялганым өчен кызлар һəрвакыт үртилəр иде, миңа
берəрсе туры караса, мин җир тишегенə кереп китəрдəй булып, колакларыма кадəр кызарып чыга идем. Ə монда оялмыйча акча сорарга кирəк, лəкин ничек итеп сорарга менə!... «Битемə чабата каплап» дигəндəй, чарасызлыктан оятымны каядыр качырып торып,
Альмира янына кердем. Сүземне башлый алмыйча интегеп беттем.
Ул минем бик борчылганымны йөземнəн үк күреп алыптыр инде,
«Əнвəр, нəрсə булды сиңа, бөтенлəй төсең калмаган, ап-ак
булгансың, берəр кайгың бармы əллə?» дип сорап куйды. Мин
дəшмичə генə аңа телеграмманы күрсəттем. Ул да бик хафаланып:
«Ай, Аллам, кайчан китəсең, юлга акчаң бармы соң?» дип минем
күзлəремə карады. Мин сүзсез генə «Юк!» дип башымны чайкадым.
Ул урыныннан сикереп торып карават астындагы яшел чемоданын
тартып чыгарды да, кулъяулыкка төрелгəн бер төргəк акча алып
минем кулыма тоттырды. «Мə, юкка аптырап йөрмə, хəзер үк юлга
əзерлəн, əйдə, үзем дə булышам» дип мине кулымнан тотып кибеткə
алып керде һəм бик күп күчтəнəчлəр алдырды. Самолетка билет
алышып, «Əниең исəн-сау булсын, мин телəп торырмын, үзең дə
исəн-сау гына йөреп кил, яме!» дип аэропортта озатып калды. Аның
да əти-əнисе янына кайтасы булгандыр инде, лəкин ул, минем ул
акчаны аласым килмичə ничек кенə карышсам да, бөтен акчасын
миңа тоттырып җибəреп, минем өчен үзе каникулны тулай торакта
уздырган иде...
Мин күп итеп күчтəнəчлəр алып тиз арада кайтып җиткəч,
əниемнең ничек шатланганын үзем генə белəм, мин аны район табибларына күрсəтеп йөреп, аякка бастырып калдырып, укуыма бераз соңга калып та бардым... Акча турында кызыксынгач, əнигə кем
ярдəм иткəнен сөйлəдем дə, ул шаккатып: «И-и улым, бигрəк
мəрхəмəтле, кешелекле бала икəн, кешенең кемлеге авыр вакытта
сынала, җирдə менə шундый кешелəр күбрəк булсын иде, туры
килгəндə үзең дə ярдəм ит аңа!...» дип изге телəклəрен телəп, дога
кылып куйды.
Мин ишле гаилəдə, сигезенче бала булып, 1947 елда, əтигə 41,
əнигə 40 яшь тулгач дөньяга килгəнмен, миннəн соң əле Нурия
сеңелем бар, аны əни 42 яшендə тудырган. Əти-əни гомерлəре буена
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динне бик нык тоттылар, дин иң кысылган, иң эзəрлеклəнгəн вакытта да һəм «намаз укымыйлармы икəн?» дип кайбер куштан авыл
укытучылары йорт саен тикшереп йөргəндə дə, качып-посып булса
да биш вакыт намазларын, һəм нинди авыр елларда да уразаларын
калдырмыйча тотып, кыскасы, мөмкин булган барлык дини бурычларын булдыра алган кадəр үтəп яшəделəр һəм безне дə дин кысаларында тəрбиялəп, «бусы гөнаһ, тегесе оят...» дип үстерделəр.
Моның өчен аларга мең-мең рəхмəт, əлбəттə... Урыннары җəннəттə
булсын иде!...
Аннан соң, безнең гаилəдə, авырып урын өстендə ятмаган
һəркем – зурмы син, кечкенəме син, үзеңнең көчең җиткəн хезмəтне
җиренə җиткереп эшлəргə һəм эшсез эленке-салынкы йөрмəскə тиеш идек. Шунлыктан, кушканны, əйткəнне көтеп тормыйча, бер
тапкыр кушып күрсəтеп биргəн эшне үзебез белеп эшлəргə тиеш
идек. Урамда бушка вакыт уздырып уйнап йөрү ярамый иде. Кыскасы, без телəсə нинди эшне, хəтта көчебез җитмəс авыр эшлəрне дə
җиренə җиткереп эшлəргə өйрəнеп, эшкə пешеп үстек. Бу сыйфат
миңа үз гомеремдə бик тə ярап куйды. Нинди генə эшкə алынсам да,
аны җиренə җиткермичə туктамый идем...
Үскəндə безне көндезлəрен дə, кичлəрен дə урамга, клуб
тирəсенə һəм клубка чыгарып йөртмилəр иде. Шуңа күрə, кызлар
белəн генə түгел, хəтта үземнең яшьтəш малайлар белəн дə,
мəктəптəге аралашуларны санамасаң, аралашу тəҗрибəсе бик аз
иде. Шунлыктан миндə, хəзерге тел белəн əйтсəң, бер комплекс,
кешедəн оялу һəм аралаша белмəү комплексы үсеп-яшəп килде һəм
ул сыйфат миңа гомерем буе бик нык комачаулады. Шул сəбəпле,
мин тормышта бик күп нəрсə югалттым, үзем телəгəн бик күп
нəрсəгə ирешə алмадым... Мин берəр кеше белəн, бигрəк тə берəр
кыз белəн сөйлəшə башласам, оялып кызарып, тирлəп чыга идем
һəм сөйлəр сүзлəрем бик күп булса да, каушаудан бөтенесен онытып бетерə идем. Китаплар укыганда бөтен китапларны хəтергə
сеңдереп, тулысынча яттан сөйли ала торган булсам да, имтиханнарда каушап коелып төшəм дə – бар белгəнемне онытам, бераз
утыргач яңадан барысы да искə төшсə дə, «ялгыш берəр сүз əйтеп
куярмын да, оятлы булырмын», дип башны аска иеп утыра идем,
укытучылар минем күп укыганны һəм күп белгəнне белгəннəренə
күрə, төрле ысуллар белəн аны тартып чыгаралар иде...
Шул кышкы каникулдан соң без Альмира белəн тагын да ныграк
дуслаша төшеп, тора-бара əлеге оялчан, самими балалык дуслыгы –
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зур хискə, мəхəббəткə əйлəнеп китеп, без һəркайда, һəрвакытта бергə
була торган идек. Атна саен Альмираның апасы белəн җизнəсе эшли
һəм яши торган Биектау районының Ямаширмə авылына, Венера апа
белəн Феликс абыйга кунакка кайта идек. Алар икесе дə институтны
тəмамлап, шул авылга юллама белəн эшкə җибəрелгəннəр иде. Шулай бер ел ярым дуслашып йөргəч, мин Альмирага өйлəнешергə
тəкъдим ясадым. Ул риза булды. 1969 елның 11 апрелендə, мин
икенче курста укыганда, без Казан шəһəренең Үзəк ЗАГСында язылыштык һəм тулай торакның унөченче бүлмəсендə тыйнак кына студент туе уздырып алдык. Гаилə тормышыбыз башланды, лəкин Альмира өченче катта үз бүлмəсендə, мин беренче катта унөченче
бүлмəдə... Бергə торырга урын да, рөхсəт тə юк. Өйлəнешеп аерым
яшəве бер дə рəхəт түгел инде. Шунлыктан, мин читтəн торып уку
бүлегенə күчеп, тулай торактан квартирага күчеп, эшкə урнашып,
гаилəмне тəэмин итеп, тулы канлы тормыш белəн яшəргə карар кылдым. Миңа бу вакытта 21 яшь иде.
Шунысын да əйтеп узу кирəктер, безнең Альмира белəн ел
ярым дуслашып йөрүебез – шулкадəр чиста, шулкадəр саф, берберебезгə карата шулкадəр ихтирамлы мөнəсəбəтлəргə корылган
иде ки, мин һəрвакытта берəр ялгыш сүз, яки аның хəтерен калдырырлык берəр ярамаган сүз əйтүдəн сакланып йөрдем. Кая инде анда, бүгенге яшьлəр кебек беренче күреп сөйлəшүдəн соң ук җенси
мөнəсəбəткə керү... Əйтергə ярамаса да əйтим инде, əле без,
өйлəнешкəндə, хəзерге киноларда күрсəткəн кебек, «җүнлəп» үбешə
дə белми идек, башкасын əйтмим дə инде...
Азып-тузып йөрмичə генə гаилə тормышын башлап җибəрдек.
Җəй буе эзлəп йөреп, Казанның Яңа Савин районында бер тавык
сараена квартирага кердек. Аның «квартира» дип əйтерлек җире
булмаса да, бергə тору өчен ярый иде. «Сөйгəнең белəн шалашта
яшəү дə – оҗмахка тиң» дигəндəй, без тулы квартира хакы түлəп
торырга риза булып кергəн бу «бина» – моннан 18 ел элек тавык
сарае итеп ике такта арасына пычкы чүбе тутырылып ясалган 6
кв.м. зурлыктагы, ачык китап зурлыгындагы ике тəрəзə, «подтопка»
дип аталган кечкенə генə мич кисəге булган куыш иде. 18 ел буена
анда күселəр, тычканнар оялап, үзлəренə күптөрле юллар салып,
тишкəлəп бетергəннəр иде. Шул «өйдə» 1970 елның 8 февралендə
яраткан Айдар улыбыз туды. Көздəн язга кадəр, балага салкын булмасын, дип ике сəгать саен мичкə ягып торабыз, лəкин җылы гына
тормый, бөтен тишек-тошыклардан җил суырып бетерə. Иртəнге
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чəйгə һəм бала юындырырга, дип кичтəн алып кайтып куйган ике
чилəк су идəндə торып, иртəн торганчы боз ката иде.
Айдарга ике яшь тулган көнне урамда 40 градус салкын иде.
Мин иртəн эшкə киттем (мин ул вакытта Казан шəһəренең 80 нче
урта мəктəбендə гарəп теле укытучысы һəм Татарстан Дəүлəт
музееның əдəбият бүлегендə фəнни хезмəткəр булып эшли идем).
Дəреслəрдəн соң педсовет утырышы булып, эштəн соң гына кайттым. Айдарны котлап мəдəният институтында укып йөрүче Нурия
сеңелем килгəн булган, чəй эчтек тə йокларга яттык, алар өчəүлəп
сəкегə, мин үз урыныма. Бервакыт болар «пожар!...», «янабыз!» дип
чырыйлап кычкырып мине селкеп уяттылар. Мин сикереп тордым
да, иң əүвəл урын-җире белəн баланы күтəреп алып, Альмира белəн
Нурияне алга төрткəлəп ишекне ачып сикереп кенə чыктык, яна
торган түшəм җимерелеп килеп тə төште һəм кибеп беткəн такта
стеналар салам кебек янып 10 минут эчендə юкка чыкты... Без төнге
сəгать 1 дə, 40 градуслы салкында урам уртасында бала күтəреп,
бернəрсəсез басып калдык... Ул төнне күршелəрдə утырып чыктык...
Янгын чыгуның сəбəбен соңыннан белдек, күрше əбинең
үзлəренə каршы якта гына торучы кияве бик əшəке кеше булып, гел
аракы эчеп, боларга кереп һаман талашып, аракы сорап җаннарына
тия икəн... Көндез кереп тагын аракы сораган бу, əбинең аракысы
булмаганмы, булып бирмəгəнме, белмибез, кияү шуңа үч итеп төнге
сəгать бердə əбинең утын сараена ут төрткəн. Кипкəн утыннар шунда ук дөрлəп янып киткəн һəм безнең квартира хуҗаларының утын
сараена күчкəн, ə алар анда язга ит кыйммəтлəнгəч суеп сатар өчен
көздəн алып симертə торган 6 мы, 8 ме баш сарык асрыйлар иде.
Күршелəренең «пожар!...» дип кычкырган тавышка уянып сикерешеп чыгалар да, болар, ут эченнəн сарыкларын коткарырга
керешəлəр, ə безнең ишеккə тибəргə дə башларына килми, əгəр Нурия сеңелем йоклап китə алмыйча безнең «өебезнең» стеналарына
ут капканын сизмəгəн булса, без шунда янып та үлгəн булыр идек...
Шулай итеп, безне Аллаһы тəгалə Үзе саклап калды...
Икенче көнне бала күтəреп, күрше урамда яшəүче, миннəн соң
гына өйлəнеп, хатыны Резидə һəм, Айдардан бер айга гына соңрак
туган кызлары Лилия белəн бер əбинең кечкенə генə бүлмəсендə
квартирада яшəүче сабакташым Рифкать Муллиннарга барып кердек. Рəхмəт, якты йөз белəн каршы алдылар, кайгыбызны уртаклаштылар һəм үзлəренə дə бик кысан бүлмəлəрендə, өстəл астында
безгə урын тəкъдим иттелəр... Кая барасың, без бик шатланып риза
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булдык... Рифкать үзлəреннəн ерак түгел яңа йорт төзелешендə
төнге каравылчы булып эшли иде һəм мин аның белəн төннəрен
аның «вагонка»сына кунарга китə идем, ə Альмира, Пермь
өлкəсенең Барда районындагы Каенавылда яшəүче əнисе Айдарны
килеп алып киткəнче бер атна шул өстəл астында йоклады.
Шулай бер көнне, очраклы рəвештə генə мине эштə, əдəбият
бүлегендə, Дəүлəт музее директоры Владимир Михайлович Дьяконов күреп алып үзенең бүлмəсенə чакырды. Кергəч үк: «Əнвəр,
синең белəн шундый зур бəхетсезлек булган икəн, ə син миңа
кермичə йөрисең, мин сиңа нəрсə белəн булыша алам, нинди ярдəм
кирəк, барысын да əйт!...» дип миннəн нəрсə булганын сөйлəтте.
Завхозны чакырып алып, безгə берəр «раскладушка», берəр йокы
капчыгы, атнага ике тапкыр чиста урын җир бирергə кушып,
хезмəткəрлəр эштəн кайтып киткəч, үзем эшли торган əдəбият
бүлегендə яшəргə рөхсəт итеп: «Күпме кирəк – шукадəр яшəгез,
нəрсə кирəк – сора, һəрвакытта ярдəм итəрмен» дип озатып чыгарды. Аннан соң ул миңа өч айлык эш хакы күлəмендə матди ярдəм
күрсəтте...
Шунысына йөрəгем əрни иде: Альмира ул вакытта телефонистка булып эшкə урнашкан иде, беренче сменада эшлəгəндə көндезге
сəгать 1 дə эштəн кайтып, 1 чəшкə чəй дə эчə алмыйча шыкыраеп
катып, кичке сəгать 6 да бөтен хезмəткəрлəр кайтып киткəнче
көтеп, урамда йөри торган иде...
Без шул əдəбият бүлегендə ярты ел яшəдек... Акчаларыбыз да
янган иде, матди ярдəм акчасына бер электр чəйнеге сатып алып,
шунда баштан икебезгə пакеты 9 тиенлек 4 кечкенə пакет вермишель ашы пешереп ашыйбыз, аннан соң юып, эченə чəен салып чəй
кайнатып эчəбез, аннан соң тагын юып, су кайнатып, туалетка барып, раковина тишеген кулъяулык белəн тыгызлап куябыз да,
киемнəребезне юабыз...
Музейда 5 ай яшəгəч, мине Мəгариф министры Мирза Исмəгыйль улы Мəхмүтов чакыртып алды да: «Əнвəр, син минем карап
торган бердəн-бер гарəп теле укытучым һəм минем ышанычымны
аклап əйбəт кенə эшлəп тə килəсең, мин синең авыр хəлеңə кереп,
шəһəр идарəсе белəн сөйлəшеп, сиңа иске булса да бер өйдəн бер
квартира юллый алдым. Яңа өйдəн булдырып булмады, агач өй
булса да, бер ел яшəсəгез, алдагы елда ул урыннар сүтелеп, сез яңа
квартира алачаксыз!...» дип канатландырып җибəрде... Барып карадык, безнең баштан үткəннəребездəн соң зур мичле, 18 квадрат
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метрлы квартира – патша сарае төсле тоелды. Менə бəхет, ниһаять
баш өстебездə үзебезнең түбəбез булды!...
Гомуми коридорны; һəр квартирага сыңар керосинканы;
туалетның тышта булуын; һəр елны көздəн алып язга кадəр туңып
шартлап ярылган һəм гамəлгə яраксыз колонкадан су килмəгəч, көн
саен эштəн соң, өчəр-бишəр чакрым ике чилəк белəн су эзлəп
йөрүлəрне; ə минем айлык эш хакым 105 сум гына булганга күрə,
тормыш итəргə җитəрлек акча эшлəр өчен миңа берничə урында
эшлəргə туры килгəнне; ике катлы агач өйнең беренче катта яшəүче
күршелəребез утын сатып алырга акчаларын кызганып электр урлап
ясалма «кəҗə» куеп чыгып китеп, ел саен кыш көннəрендə өчəрдүртəр тапкыр ут чыгарып, безнең икенче каттан турыдан-туры кар
өстенə тəрəзəлəрдəн генə сикерүлəрне һəм башка күп санлы кыенлыкларны исəпкə алмаганда, бу өйдə дə яшəп була иде əле...
Аллаһының рəхмəте белəн һəм министрның ышандыруы белəн
без бу өйдə 15 ел «рəхəтлəнеп» яшəдек... 1984 елның 29 мартында
сөекле Айгөл кызыбыз туды. Альмира ул елларда Казан дəүлəт педагогия институтының татар теле кафедрасында «учебный мастер»
булып эшлəде. Айдар улыбыз өйдəн ерак булмаган, элек 1974
елның май аена кадəр үзем гарəп теленнəн укыткан 80 нче мəктəптə
укыды. Ул вакытта Г.Ибраһимов исемендəге Тел, əдəбият һəм тарих
институтының өлкəн фəнни хемəткəре булып эшлəгəндə, 1985
елның декабрендə, тавык сараенда яшəп янгында исəн калган урыннан ерак булмаган җирдə, миңа, инде хəзер «39 нчы квартал» дип
аталган урында, тугыз катлы «ленинградка» дип аталган өйдəн өч
бүлмəле квартира бирделəр. Без күчеп киткəннəн соң да, без 15 ел
буе «бик бəхетле» булып гомер кичергəн агач өебез-шактый озак
еллар сүтелмичə торды. Без элеккеге күршелəребезне сагынып, еш
кына хəл белергə барып йөри идек...
Яңа яшəү урынына күчкəч, Альмира: «Айгөл кызым үз янымда
булыр», дип безнең йортта гына урнашкан балалар бакчасына эшкə
урнашты һəм кешелəр кебек иркен өйдə иркенлəп, рəхəтлəнеп яши
башладык. Берничə елдан соң Айдар улыбыз армиягə китеп исəнсау хезмəт итеп кайтып, университетның үзебез укыган татар теле
һəм əдəбияте бүлеген бик яхшыга тəмамлап чыгып, Г.Ибраһимов
исемендəге Тел, əдəбият һəм тарих институтының аспирантурасын
да төгəллəп, андагы халык авыз иҗаты бүлегендə фəнни хезмəткəр
булып эшлəде... Өйлəнде, быел 10 нчы сыйныфны тəмамлаучы Ка132

мил исемле улы һəм 8 нче сыйныфны тəмамлаучы Зөлфия исемле
кызы бар...
Айгөл кызыбыз Казан шəһəренең 13 нче гимназиясендə һəм 16
нчы балалар музыка мəктəбендə берьюлы укып, 9 сыйныфтан соң
Казан музыка училищесының хор-дирижер бүлегенə укырга кереп,
аны бик яхшыга тəмамлап, Казан дəүлəт консерваториясенең җыр
сəнгате («вокал») бүлегенə укырга керде. Аны кызыл диплом белəн
тəмамлап, аспирантурасын да уңышлы төгəллəп куйды. Г.Камал
театрына музыкаль əсəрлəрдə уйнар өчен штатка алдылар, хəзер ул
шунда эшли. Ире Салават белəн Җəмилə исемле бер «тəти» генə
кыз үстерəлəр, майның 21 ндə бер яшь тула Аллаһы боерса...
Без Альмира белəн сөенеп, шатланып, иң əүвəл, Аллаһы
Тəгалəгə биргəннəре өчен мең-мең рəхмəт əйтеп, аннан соң тормышыбыздан бик канəгать булып, бик бəхетле булып яшəп торабыз,
əлхəмдү лиллəһи раббил-галəмин!... Булганына шөкер итеп, булмаганына өметлəнмичə, рəхəтлəнеп яшибез. Əнə шулай итеп, 6 квадрат метрлы тавык сараенда яши башлап, зур тормыш сынаулары
аркылы үтеп, бу көннəрдə өйлəнешүебезнең 45 еллыгын билгелəп
үтə торган вакытта, үзебезчə булдыра алган кадəр тормышыбызны
көйлəп, үзебезчə барлык мөмкинлеклəребезне булдырып, рəхəт
гаилə тормышында яшəвебезгə без бик шат... Инде Раббем Аллам,
бер Ходаем тигезлектəн генə аермыйча, урын өслəрендə ятарлык
каты авыруларсыз яшəрлек матур картлык кына бирсен иде инде!...
Татар халкында «Җүлəр – хатынын мактар, акыллы – атын мактар» дигəн əйтем бар, янəсе хатын-кызны мактарга ярамый!... Моңа
мин ирлəр шовинизмыннан чыгып əйтелгəн сүз, дип карыйм һəм
мине «җүлəр икəн бу» дисəлəр–диярлəр, лəкин мин моңа каршы
«Мактый алырлык хатының бар икəн, син аны макта һəм: «менə
минем хатыным нинди!» дип үзең дə мактан!» дип җавап бирер
идем. Əйе, чыннан да, миңа Аллаһы Тəгалə мактанырлык хатын
бирде. Альмира бик уңган, тырыш, чиста, эшчəн кеше булды. Ул
түзем, сабыр холыклы, Аллага шөкер, юк-бар белəн ваксынып җан
кыйнамады... Нинди генə авырлыклар күрсəк тə, ул мине тынычландырып, «ярар, борчылма, үз вакыты белəн барысы да булыр
əле!», дип əйтеп килде. Ул балалар һəм оныклар өчен кайгыртучан
һəм яратучан əни һəм дəү əни булды, минем өчен ышанычлы һəм
тугрылыклы хатын булды. Ул беркайчан да «теге яки бу əйбер
кирəк, матур кием-салым, тəмле ризык, иркен һəм бөтен
мөмкинлеклəре булган заманча квартира, машина һəм башка
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əйберлəр кирəк!» дип аптыратмый, нəрсə барына риза булып, булмаганына өметлəнмичə, тавышланмыйча, боларның берсе дə ул сорап кына булмаганын, ə фəкать авыр хезмəт нəтиҗəсендə генə
килгəнен аңлап, акыл белəн яши. Ул минем фəнни эшемə дə бик
нык булыша, элек минем бөтен китапларымны, язган барлык
хезмəтлəремне машинкада басып ярдəм иткəн булса, ул хəзер мине
бөтен вак-төяк тормыш мəшəкатьлəреннəн бушатып, фəкать иҗат
белəн генə шөгыльлəнергə барлык шартларны тудырып тора. Мин
иртəдəн төнгə кадəр эшлəп, иҗат эшлəре белəн генə шөгыльлəнеп
утырам... Əгəр дə ул миңа шундый шартлар булдырып тормаса, мин
бу кадəр эшлəрне, əлбəттə, башкара алмас идем... Мин бу дөньяда,
тормышта, фəндə, иҗатта нəрсəгə булса да ирешкəнмен икəн,
аларның яртысы – Альмираныкы, дип саныйм... Мин шуңа күрə
Альмирага бик рəхмəтлемен. Инде күптəн вафат булган əтисе белəн
əнисенə дə шундый ипле, итагатьле, уңган-булган һəм тəрбияле кыз
үстергəннəре өчен мең-мең рəхмəт укыйм... Урыннары җəннəттə
булсын иде!... Амин!...
Мин үземне 466 төркемнең иң бəхетле кияве итеп саныйм, һəм
сезнең барыгызны да бик хөрмəт итəм, сау-сəламəт һəм бəхетле булуыгызны телим!...
Казан дəүлəт университетының элеккеге 476 нчы төркем
шəкерте, 466 нчы төркемнең иң бəхетле кияве Əнвəр Нəҗип улы
Хəйруллин (Əнвəр Хəйри). 2014 санəнең 23 нче март көне.
Чыганак: Кариева Лəйсəн. Мəңгелек мəхəббəт юлыннан. (Остазлар һəм сабакташлар). Казан, 2014. 194–204 б.
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Əнвəр Хəйри
ТӨРКИ-ТАТАР КУЛЪЯЗМАСЫ

Борынгы төрки кулъязма китаплар; маһир халык һөнəрчелəре
тарафыннан нечкə зəвык һəм гаҗəеп осталык белəн эшлəнгəн,
күңелгə рəхəтлек һəм лəззəт бирə торган шəмаиллəр; Идел буе
Болгар дəүлəте чорында алтыннан, көмештəн һəм бакырдан ясалган
бизəнү əйберлəре, савыт-сабалар һəм сугыш кораллары, металлга
чокып язылган көнкүреш əйберлəре; алтын, көмеш һəм гади җеплəр
белəн чигеп язылган тукымалар, япмалар; зур осталык белəн
бизəлгəн һəм чокып, калкытып язылган борынгы кабер ташлары;
төрле стильдə башкарылган матур язу үрнəклəре, язу əсбаплары һəм
башка бик күп төрле əйберлəр – болар барысы да борынгы болгартөрки-татар бабаларыбызның язу һөнəренə, язу сəнгатенə булган
олы ихтирамы турында сөйли. Аларның гаҗəеп осталыкларына
карап сокланасың һəм алар өчен горурлык хислəре кичерəсең...
Борынгы төрки кабилəлəрнең һəм халыкларның сөйлəм теле
чагылган язулы ядкəрлəр аз сакланган. Безнең көннəргə кадəр килеп
җиткəн текстларның күбесе əдəби тел ядкəрлəре булып та торалар.
Борынгы төрки əдəби теллəрнең иң элгəре үрнəклəре – төрки рун
язулары теле (VII–IХ йөзлəрдə язылган Орхон-Енисей ташъязма
ядкəрлəре). Борынгы төрки əдəби телебез – угыз һəм уйгыр кабилəлəре теле җирлегендə формалашкан. Төрле халыклар һəм төрле
катлам кешелəре тарафыннан кулланылуы сəбəпле, əдəби телебез
торган саен шомарган, торган саен камиллəшкəн, баеган. Борынгы
төрки əдəби телдə иҗат ителгəн иң əһəмиятле ядкəрлəр булып
Төньюкук (VIII йөз), Күлтəгин (732 ел), Билге каһан (735 ел)
ташъязмалары саналалар. Төрки телле халыкларга билгеле булган
борынгы уйгыр теле җирлегендə кайбер əдəби теллəр дə формалашкан. Аның тəэсирендə ХI–ХII гасырларда Караханилар мөселман
дəүлəте территориясендə уйгыр əдəби теле оеша. Бу телдə (уйгыр һəм
гарəп графикасында) А. Йүгнəкинең «Һибəтел-хакаикъ» («Хакыйкатьлəр бүлəге»), Й. Баласагунлының «Котадгу белег» («Игелекле
белем»), Мəхмүд Кашгариның «Диване лөгатет-төрк» («Төрки
сөйлəшлəр җыентыгы») əсəрлəре һəм башка ядкəрлəр иҗат
ителгəннəр.
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ХIII–ХIV гасырларда Алтын Урда җирлəрендə, Сыр Дəрьяның
түбəн агымыннан көнбатышка табан җирлəрдə «Харəзем төркие»
дип аталган əдəби тел барлыкка килгəн, аның нигезенə җирле
кыпчак һəм угыз кабилəлəре теле салынган. Бу телдə Рабгузиның
«Кыйссасел-əнбия» («Пəйгамбəрлəр турында кыйссалар»), Котбның
«Хөсрəү вə Ширин»е, Харəзминең «Мəхəббəтнамə»се һəм башка
гарəп һəм өлешчə уйгыр язулы ядкəрлəре иҗат ителə.
Урта гасырлардагы төрки əдəби теллəр үсешендə соңгы этап
буларак, чыгтай теле барлыка килə. Аның нигезендə ХVI–ХIХ
гасырларда төрки əдəби телнең төбəк вариантлары, шул исəптəн
Идел буе төрки-татар теле формалаша. Моннан тыш, ХIII–ХIV
гасырларда кулланылыш даирəсе бик киң булмаган борынгы төрки
əдəби теллəр булганлыгы билгеле. Боларга мисал итеп ИделЧулман буендагы гарəп язулы кабер ташларындагы болгар телен;
Мысыр һəм Сүриядə язылган кулъязмаларда кулланылган мəмлүккыпчак əдəби телен; Кече Азия һəм Кавказ арты ядкəрлəренең
сəлҗүк телен; ХIII–ХIV гасырларда гамəлдə булган кыпчак сөйлəм
телен; латин язуында язылган «Кодекс Куманикус»ны (1303 ел) һəм
Каменец-Подольскида табылган əрмəн язулы суд актларын
күрсəтергə була...
Идел буе Болгар дəүлəте һиҗри белəн 310 елның 16 мөхəррəм
көнендə, ə безнеңчə 922 елның 21 май көнендə Ислам динен –
үзенең барлык җирлəрендə рəсми дəүлəт дине итеп игълан итə.
Əмма лəкин, Ислам дине – Идел һəм Чулман буйларына, безнең
борынгы бабаларыбыз тормышына аннан 200–230 еллар чамасы
элегрəк үтеп кергəн булган инде.
Ислам дине белəн бергə, борынгы болгар-төрки бабаларыбызның рухи тормышында биниһая зур роль уйнаган гарəп язуы да
кабул ителə. Мəгълүм булганча, гарəп язуы гамəлгə кергəнче,
борынгы бабаларыбыз «чөй язу» («руник язу») белəн файдаланган
булганнар. Ə гарəп язуы кергəч, бу язу əкренлəп кулланылыштан
төшеп калган. Гарəп язуының иң борынгы формасы булып «куфи»
язуы, ягъни «ноктасыз» язу санала. Беренче күчереп язылган
Коръəн нөсхəлəре дə нəкъ менə шушы «куфи» язуында язылганга
күрə, бу язу – изге язу саналган.
Гарəп язуының керүе болгар-төрки бабаларыбызның рухи
тормышында шулкадəр зур əһəмияткə ия була ки; алар мөселман
дине чəчəк атып килə торган Шəрыкътагы кебек үк, Ислам дине һəм
фикыһ (мөселман юриспруденциясе), мəдəният һəм сəнгать, фəн
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һəм əдəбият, тарих һəм фəлсəфə, тыйбб (медицина) гыйлеме һəм
мəгърифəт һəм үзлəре өчен гаҗəеп кызыклы башка бик күп һəм яңа
əйберлəр белəн кызыксыналар. Бу очракларда язуның мөһимлеге
һəм кыйммəте əйтеп бетергесез зур була.
Борынгы бабаларыбыз нинди генə əйберлəргə язмаганнар...
Археологик тикшеренүлəр нəтиҗəсендə безгə бабаларыбызның
алтынга, көмешкə, бакырга, тимергə, ташка, сөяккə, үгез тирелəренə
күптөрле язулар язып калдырганлыклары мəгълүм булды. Алар
тимер йозакларга, көмеш һəм бакыр тəңкəлəргə, балдак, белəзек
кебек бизəнү əйберлəренə, ук-җəялəргə, кылыч-калканнарга һəм
башка бик күп əйберлəргə матур итеп чокып яисə уеп яза торган
булганнар. Безгə алардан кыя ташларын ватып алып, шомартып,
төрле үсемлеклəрдəн торган милли бизəклəр белəн бизəп, чокып яки
калкытып язылган тарихи истəлеклəр калган. Əлеге язулар аркылы
болгар-төрки бабаларыбыз үзлəренең эчке кичерешлəрен, табигатькə һəм əйлəнə-тирə мохиткə үзенең хəерхаһ мөнəсəбəтен, уй
хыялларын, тормыш-көнкүрешлəрен, акыл көчен һəм сəлəтентапкырлыгын, тарихи вакыйгаларын, кыскасы, үз чорының бөтен
матурлыгын, рухи һəм матди рəвештə безгə изге мирас итеп
җиткерергə тырышканнар.
Фəндə гарəп язуының (почеркының) 120 төрле үрнəге барлыгы
мəгълүм. Шуларның 30 төре – Октябрь инкыйлабына кадəр бөтен
мөселман һəм төрки-татар дөньясында иң актив кулланышта
булган. Бу язу төрлəре Россиянең Идел-Чулман буе, Урал алды,
Урта Азия, Казахстан, Кыргызстан, Кавказ җирлəрендə яшəүче
барлык мөселман һəм төрки-татар халыклары мəдрəсəлəрендə
ибтидаи (башлангыч) сыйныфларда ук инде яттан өйрəтелеп, бала
вакытта канга-хəтергə сеңдерелə торган булган. Бу 30 төрле язуның
һəрберсенең аерым бер вазыйфасы булган. Мəсəлəн, Коръəн
Кəримне язар өчен бер төрле язу, əдəби, тарихи, фəлсəфи, гомумəн,
фəнни əсəрлəрне язганда икенче төрле язу, проза əсəрлəре язар өчен
өченче төрле язу, шигъри əсəрлəр иҗат итəр өчен дүртенче төрле
язу, патша фəрманнары язу өчен бишенче төрле язу, сугылган
акчаларга язар өчен алтынчы төрле язу, эш-канцелярия кəгазьлəре
язар өчен җиденче төрле язу, мəхəббəт хатлары язышу өчен тагын
аерым язу, гомумəн, тормыш итəр өчен һəр өлкəнең, һəр тармакның
үз язу стиле булган. Димəк, əгəр мəдрəсəдə укучы шəкерт əлеге 30
төрле язуның бер генə төрен үз вакытында тиешле дəрəҗəдə ятлап
өйрəнеп, хəтеренə сеңдереп калмаса, ул – тормыш итəргə тулы137

сынча əзерлекле кеше булып җитешə алмаган. Шуңа күрə, бу фəнне
үзлəштерүгə элеккеге мəдрəсəлəрдə аеруча нык игътибар бирелə
торган булган.
Төрки-татарларда һəм гомумəн, мөселман халыкларында язу
һөнəре, бигрəк тə китап язу һөнəре – элек-электəн иң мактаулы, иң
кадерле һəм иң изге һөнəр саналган. Шуңа күрə, аны 30 төргə бүлеп
кулланганнар да... Шуннан чыгып, язуның пөхтəлегенə, матурлыгына һəм ачыклыгына гына түгел, ə матур итеп бизəлүенə дə зур
игътибар бирелгəн. Эчтəлеге нинди булуга карап, китапның албите
(титул бите) төрле бизəклəр белəн бизəлə торган булган. Иң еш
кулдан күчерелеп языла торган китаплардан Коръəн һəм аның
тəфсирлəре булган. Əлбəттə, болгар-төрки бабаларыбыз тарафыннан урта гасырның атаклы галимнəре, шагыйрьлəре һəм язучыларының фəнни, тарихи, əдəби əсəрлəре дə укылганнар һəм кулданкулга йөреп күчерелгəннəр. Коръəн һəм дини эчтəлектəге китаплар
«куфи», «нəсех», «рəйхани» яки «сөлес» язуы белəн, гадəттə эре
хəрефлəр белəн күчерелгəннəр. Кайвакытта текстның хəрəкəлəренə
(хəреф асты һəм өсте билгелəренə) тəңгəл килерлек бизəклəр белəн
дə бизəгəннəр. Дөньяви эчтəлектəге китаплар төсле бизəклəр белəн
бизəлə торган булган. Əдəби, фəнни һəм тарихи əсəрлəр ХIV
гасырга кадəр «нəсех» һəм «тəгъликъ» стилендə язылган. Ə ХIV–
ХV гасырлар арасында шул ике язу рəвеше бергə кушыла да,
«нəстəгъликъ» язуы барлыкка килə. Баштан ул матур язу өчен генə
кулланылса, соңыннан «нəсех» һəм «сөлес» язуларын кысрыклап
чыгара һəм дини эчтəлектəге китаплар да аның белəн генə языла
башлый. Бу язу төре төрки-татарларда 1930 елга кадəр яшəп килə.
Ул, бер яктан башка язуларга караганда гадирəк, икенче яктан, язу
өчен матуррак һəм тиз язу өчен уңайрак булган.
Əле исемнəре аталган язу төрлəреннəн башка тагын «мөхаккак», «сиякат», «иҗазəт», «тəүкыйг», «рəка», «шикəстə», «дивани»,
«дивани җали», «кырма», «тавуси», «сөнбөли», «гөлзар», «мөдавар», «шəҗəри» һəм башка язу төрлəре дə булганнар.
Төп кулланылышта булган əлеге язулар, урта гасырларның бер
сəнгать төре буларак, үз чорының сəнгатькə һəм гамəлгə булган
ихтыяҗын канəгатьлəндергəн. Аның үсешенə һəм үзгəрешенə шул
чорның сəяси, тормыш-көнкүреш һəм мəдəни шартлары көчле
йогынты ясаган. Аны үстерүгə фарсы һəм төрки теллəрендə сөйлəшүче һəм гарəп язуы белəн файдаланучы күп кенə халыкларның язу
осталары күп көч куйганнар. Алар, гарəп осталары эшлəгəн язу
138

үрнəклəре белəн генə чиклəнеп калмыйча, үзлəре дə аерым язу
үрнəклəре уйлап чыгарганнар.
Шундый язулар белəн инде IХ гасыр ахырында – Х гасыр башында ук болгар бабаларыбызның дини əдəбияттан тыш тыйбб
(медицина), тарих, фəлсəфə, əдəбият һəм башка фəннəргə караган
китаплар язганлыклары фəндə мəгълүм. Аннан соң, Х гасырда, инде
шул чордагы бөтен Көнчыгышка танылган табиб Əбү Гали Синаның,
Харəзем табибы Габделхəсəн əл-Хаммарның, энциклопедик галим
Əбү Рəйхан əл-Бируниның, шулай ук мəшһүр галим Мөхəммəд ибне
Муса əл-Харəзминең һəм Урта Азиядəн сəүдə кəрваннары белəн
килеп җиткəн башкаларның əсəрлəрен укып һəм кулдан күчереп язып,
борынгы бабаларыбыз бөтен Болгар дəүлəтенə таратканнар. Шундый
күркəм үрнəк Болгар дəүлəтендə төрле фəннəр үсешенə зур этəргеч
ясаган, һəм болгарлар арасында ХII гасырның беренче яртысында
Ягкуб бине Ногманның «Болгар тарихы» китабы языла. Шул чорда
яшəгəн Борһанетдин Ибраһим Йосыф əл-Болгари риторика (матур
сөйлəм сəнгате), гади дарулар турында махсус əсəрлəр һəм əсСəмəркандинең «Əдəб» исемле китабына аңлатма язган.
Ислам дине кабул ителүгə кадəрге вакытларда иҗат ителгəн
халык авыз иҗаты ядкəрлəренең («Бəдавам» һəм башкалар) бүгенге
көнгə кадəр сакланулары, Х–ХII гасырларга караган бəетлəр, ХI
гасыр башында яшəгəн тел галиме Мəхмүд Кашгари аркылы безгə
килеп җиткəн җырлар, тарихи риваятьлəр, язу мəдəниятенең керүе
һəм таралуы, мəчет-мəдрəсəлəрнең, руханиларның һəм башка
укымышлы кешелəрнең барлыкка килүлəре, кабер ташлары язулары, дин һəм күптөрле фəн тармакларына караган китаплар язылу,
Шəрыкъ галимнəре һəм язучылары тудырган əсəрлəрнең болгар
бабаларыбыз тарафыннан укылулары, кулдан күчерелеп таралулары
– тора-бара ХIII гасыр башында Болгарда Кол Галинең «Йосыф вə
Зөлəйха» əсəре кебек даһи əсəр иҗат ителүгə китергəн. Бу əсəр һəм
«Лəйлə белəн Мəҗнүн», «Фəрхад һəм Ширин», «Таһир белəн
Зөһрə», «Мəүлед» һəм гомүмтөрки тел иҗат мирасы буларак тудырылган башка зур күлəмле шигъри əсəрлəр кулдан күчерелеп, бик
еракларга таралганнар. Алар Идел-Чулман буе, Урал алды җирлəреннəн тыш Урта Азиядə, Казах, Кыргыз далаларында, Кавказда
яшəүче мөселман төрки халыкларга да барып җитеп, аларның да
милли рухи хəзинəлəренең, рухи мəдəниятлəренең нигез ташы
булып хезмəт иткəннəр. Шулай ук, гомүмтөрки мираска əйлəнеп
калган дини эчтəлекле «Нəсыйхəтес-салихин», «Тəгъбирнамə», «Ва139

сыятнамə», «Рузнамə», «Кыйссасел-əнбия» («Пəйгамбəрлəр тарихы») кебек чəчмə əсəрлəрен һəм башка бик күп тарих китаплары
да шундый ук бəхетле язмышка дучар булганнар.
Ачык, укый алырлык, чиста, матур, аңлаешлы язу белəн язылган
борынгы төрки-татар кулъязмаларын уку – үзе бер рəхəт ул. Аларны
укыганда шул чорлардагы вакыйгалар күз алдына килə, үзеңне шул
вакыйгалар шаһиты итеп тоясың, əйтерсең лə син ниндидер бер
тылсым дөньясына элəгеп, алар янында йөрисең, сөйлəшəсең, үзеңне
иң бəхетле кеше итеп сизəсең, ə горур болгар бабаларыбыз серле
елмаеп, күз сирпеп кенə сиңа сəлам бирəлəр төсле...
Ул борынгы кулъязмаларны укуның бер серенə төшенсəң, сүз
башында, сүз уртасында һəм сүз соңында сузык авазларның ничек
язылу үзенчəлеклəрен, аннан соң тартык авазларның кушылып
язылу үзенчəлеклəрен белсəң, шулар өстенə борынгы кулъязмалар
белəн эшлəү тəҗрибəң дə булса, аларны укуның бернинди
катлаулылыгы да юк... Əгəр китапны күчереп язучы игътибарлы
булып, барлык сүзлəрне дə дөрес язса, шул ук, бер үк язу белəн
язылган гарəп, фарсы, төрек, борынгы төрки һəм борынгы уйгыр
теллəрендəге язуларны бер үк дəрəҗəдə эшкəртəсең, эш итəсең,
тəрҗемə кыласың, тарихи аңлатмалар бирəсең...
Миңа ярты гасырга якын фəнни эшчəнлегем вакытында бихисап
күп кулъязма чыганаклар белəн эш итəргə туры килде. Идел-Чулман
буйларында язылган чыганакларны миңа Казанда гына түгел, ə
Ташкент һəм Бохара китапханəлəрендə дə, архивларында да, СанктПетербург, Мəскəү, Уфа, Оренбург шəһəрлəренең архивларында һəм
китапханəлəрендə дə бик күп күрергə һəм эш итəргə насыйп булды.
Миңа гарəп хəрефлəре белəн язылган əзəрбəйҗан телендəге бик зур
күлəмле «Искəндəрнамə» поэмасын да кулъязма хəлендə укырга
туры килгəне бар; Дагстанның кумык телендəге борынгы кулъязма
əсəрлəрен дə; төрек телендəге борынгы язмаларны да, үзбəк
телендəге кулъязма китапларны да; борынгы һəм хəзерге уйгыр
телендəге ядкəрлəрне дə; Кытай, Төркия, Польша, Румыния, Венгрия,
Белоруссия, Литва, Латвия татарларының гарəп хəрефле борынгы
кулъязма китапларын да; гомумəн, шактый гына төрки халыклар
телендə иҗат ителгəн чыганакларны укып карарга насыйп булды. Ни
гаҗəп, язу алымнары да, стильлəре дə төрледəн–төрле булса да,
аларның барысын да укып та, аңлап та була. Чөнки аларның хикмəтлəрен генə белергə кирəк... Əмма лəкин, баштан аларның əлеге
шул хикмəтлəрен, тел һəм язу үзенчəлеклəрен төшенер өчен шактый
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вакыт тирлəп-пешеп эшлəп утырырга кирəк. Бер төшенсəң, аннан соң
эшлəр җайланып китə...
Борынгы телəсə нинди гасырда язылган, телəсə нинди эчтəлектəге төрки-татар кулъязмалары белəн эш итə белү – аларны укып
мəгънəлəренə төшенү һəм кирəк икəн – тəрҗемə итə алу, аннан соң
аларга тасвирлама һəм аңлатмалар яза белү – үзен «Галим» дип
санап йөргəн һəр кешегə, бигрəк тə тарихчыларга (чөнки «тарих»
сүзе үзе үк борынгылыкны, узган заманны аңлатып тора),
филологларга, философларга, мəдəният һəм сəнгать белгечлəренə,
гомумəн, гуманитар фəннəр өлкəсендə эшлəүче һəр белгечкə
мəҗбүри белергə тиешле изге бурыч, дип саныйм...
Борынгы кулъзмалар белəн эшлəү – һəркемнəн иң əүвəл зур
сабырлык-түземлек, зиһен-хəтер көче, гыйлем тирəнлеге, бик зур
тəҗрибə, биниһая зур тырышлык, тапкырлык, гаҗəеп көчле үҗəтлек, үз алдыңа куйган максатка ничек кенə булса да ирешергə телəү,
намуслылык, актив кулланылышта булган гарəп, фарсы, төрек,
борынгы төрки, борынгы уйгыр һəм башка шəркый һəм төрки теллəрне камил белүең сорала. Болардан тыш, тагын, аналитик акыл
белəн тəвəккəллек һəм кыюлык та бик кирəк сыйфатлар булып
торалар.
Бу сыйфатларга ия булып, сихри тылсым дөньясына чумып
эшлəүдəн һəм яшəүдəн дə рəхəтрəк һəм лəззəтлерəк тагын берəр
төрле халəт табып буламы икəн?... Чөнки син бу тылсым патшалыгының солтаны; бу өлкəдə синнəн дə күп белүче башка берəү
дə юк; төрле гасырларда, төрле теллəрдə, төрле язу үрнəклəрендə
язылган бу чыганакларны фəкать син генə укый һəм аңлый аласың;
аларга синең генə тешең үтə; ул чыганаклар фəкать сиңа гына
буйсыналар; сиңа гына үзлəренең гасырлар төпкеленə яшергəн
серлəрен ачалар; бабаларыбыз үзлəре белəн алып киткəн гаҗəеп бай
тарих серлəрен һичбер ялгансыз, дөрес итеп ачып, бүгенге
халкыбызга син генə кайтара аласың!... Башкалар егыла-тора акча
һəм дөнья малы артыннан куган чакта, син бер үзең бу дөнья мəшəкатьлəреннəн аерылып, Бөек Аллаһы Тəгалəнең ризалыгы өчен дип,
савап өчен дип, борынгы бабаларыбызның мирасларын кайтарып
утыру – БƏХЕТ түгелмени дуслар!!!...
Бəхетле Əнвəр Хəйри.
Чыганак: Идел. 2014. №4. 54–57 б.
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ƏНВƏР ХƏЙРИНЕҢ ТƏРҖЕМƏИ ХƏЛЕНДƏ ҺƏМ
ЭШЧƏНЛЕГЕНДƏ ИГЪТИБАРГА ЛАЕК ВАКЫЙГАЛАР*

1947 (2 декабрь) – Татарстанның Аксубай (элеккеге Тельман) районының борынгы Шəрбəн (Шəһри Бану) авылында туган.
1954 – 1962 – Шəрбəн сигезьеллык мəктəбе укучысы.
1958 – 1962 (җəй) – «Большевик» колхозының ат көтүе көтүчесе.
1962 (көз) Аксубай рус урта мəктəбе укучысы.
1962 (көз) – 1963 (яз) – Аксубай леспромхозының Шəрбəн участогы
урман кисүчесе.
1963 (җəй) – 1966 (җəй) – «Большевик» колхозының тракторчы һəм
комбайнчы ярдəмчесе.
1963 – 1966 – Октябрь (хəзерге Нурлат) районының Колбай-Мораса
урта мəктəбе укучысы.
1966 – 1967 – Казан театр училищесының татар актерлары бүлеге
студенты.
1967 – 1969 (көз) – Казан дəүлəт университеты тарих-филология факультетының татар теле һəм əдəбияты бүлегенең көндезге студенты.
1969 – 1973 – Казан дəүлəт университетының читтəн торып укучы
студенты.
1969 (сентябрь) – 1969 (декабрь) – Казан мехкомбинатының чимал
цехында тире сыгучы гади эшче.
1969 (сентябрь) – 1974 ( май) – Казан шəһəрендəге 80 нче урта
мəктəпнең гарəп теле укытучысы.
1969 (октябрь) – 1974 (май) – Татарстан дəүлəт музееның əдəбият
бүлегендə борынгы кулъязма һəм басма чыганаклар белгече,
фəнни хезмəткəр.
1969 (октябрь) – 1984 (октябрь) – Татарстан дəүлəт музееның төнге
каравылчысы.
1972 (сентябрь) – 1973 (июнь) – Казан дəүлəт университеты тарихфилология факультетының татар теле һəм əдəбияты бүлегендə
гарəп теле укытучысы.

* Ə.Хəйри төзегəн.
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1972 (сентябрь) – 1973 (июнь) – Казан дəүлəт педагогия институты
тарих-филология факультетының татар теле һəм əдəбияты
бүлегендə гарəп язуы (иске татар теле) укытучысы.
1973 (июнь) – Казан дəүлəт университетын уңышлы тəмамлау турында диплом ала.
1974 (май) – 1991 (ноябрь) – СССР Фəннəр Академиясенең Казан
филиалы Г.Ибраһимов исемендəге Тел, əдəбият һəм тарих институтының иҗтимагый фикер тарихы бүлеге фəнни хезмəткəре.
1974 (сентябрь) – 1976 (июнь) – КПССның Казан шəһəр комитеты
каршындагы марксизм-ленинизм Кичке университетында фəлсəфə факультетының пропаганда бүлеген тəмамлап югары
сəяси белем ала.
1974 (көзге, кышкы) – 1991 (язгы айларда) – Г.Ибраһимов исемендəге Тел, əдəбият һəм тарих институтында аспирантлар
фəнни хезмəткəрлəр өчен гарəп язуы (иске татар теле) укытучысы.
1974 (көзге, кышкы) – 1979 (язгы айларда) – Казан дəүлəт педагогика
институты тарих-филология факультетының татар теле һəм
əдəбияты бүлегендə гарəп язуы (иске татар теле) укытучысы.
1979 (көзге, кышкы) – 1984 (язгы айларда) – Казан дəүлəт педагогика институтының фəнни коммунизм кафедрасында һəм институт китапханəсендə фəнни хезмəткəр.
1975 (көзге, кышкы) – 1985 (язгы айларда) – Казан дəүлəт университеты тарих-филология факультетының татар теле һəм əдəбияты кафедрасында гарəп теле, гарəп язуы (иске татар теле)
укытучысы.
1977 (көзге, кышкы) – 1982 (язгы айларда) – Казан авыл хуҗалыгы
институтының тарих кафедрасында гарəп язуы (иске татар теле)
укытучысы.
1985 (көзге, кышкы) – 1991 (язгы айларда) – Казан дəүлəт мəдəният
институтының тарих кафедрасында гарəп язуы (иске татар теле)
укытучысы.
1980 (көзге, кышкы) – 1995 (язгы айларда) – Татарстан укытучылар
белемен күтəрү институтында татар теле һəм əдəбияты
кафедрасының рухи мəдəниятебез тарихы укытучысы.
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1981 (көзге, кышкы) – 1986 (язгы айларда) – Казан дəүлəт медицина
институтының социаль гигиена кафедрасында татар халык медицинасы укытучысы.
1981 (көзге, кышкы) – 1991 (язгы айларда) – Казан шəһəре укытучылар йортында гарəп теле һəм гарəп язуы (иске татар теле)
укытучысы.
1986 (көзге, кышкы) – 1991 (язгы айларда) – Татарстанның В.И.Ленин исемендəге Фəнни китапханəсендə гарəп язуы (иске татар
теле) укытучысы.
1986 (көзге, кышкы) – 1996 (язгы айларда) – Татарстанның В.И.Ленин исемендəге Фəнни китапханəсенең, соңыннан Татарстан
Милли китапханəсенең фəнни хезмəткəре.
1995 (язгы, кышкы) – 1996 (язгы айларда) – Татарстан гуманитар
көллиятендə гарəп язуы (иске татар теле) укытучысы.
1969 – 1992 – Татарстан «Белем» җəмгыятенең иң актив бушлай
татарча лекциялəр укучы лекторы.
1976 – 1991 – КПССның Татарстан Өлкə Комитетының пропаганда
бүлеге каршындагы Лекторлар төркеменең штаттан тыш бушлай татарча лекциялəр укучы лекторы.
1974 – 1991 – КПСС ҮКна, КПСС ӨКна, КПСС ШКна, КПСС РКна,
Республика прокуратурасына, Татарстан Министрлар Советына, Татарстан Верховный Советына халыктан килгəн гарəпчə
язулы моң-зар белəн тулы хатларны бушлай укып тəрҗемə
итеп, күчереп язып, адресатларына жибəреп торучы.
1991 (ноябрь) – 1995 (июнь) – «Мирас» журналының тарих һəм фəлсəфə бүлеге мөдире, җаваплы сəркатиб, баш мөхəррирнең беренче урынбасары, дин һəм əхлак бүлеге мөдире.
1996 (июль) – 1996 (ноябрь) – Татарстан Милли китапханəсенең
гыйльми сəркатибе, сирəк китаплар һəм кулъязмалар бүлегенең
баш китапханəчесе.
1996 (декабрь) – 1997 (январь) – Татарстан Милли китапханəсенең
директор урынбасары.
1997 елның 15 январеннəн* – Татарстан Милли китапханəсенең
сирəк китаплар һəм кулъязмалар бүлегенең əйдəп баручы
фəнни хезмəткəре.
* 2014 елның 21 июленə кадəр. – Прим. ред.
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ƏНВƏР ХƏЙРИНЕҢ БАСЫЛГАН ХЕЗМƏТЛƏРЕ*

1. Язган китаплары
1. Хəйри Ə. Шəһри Бану – Шəрбəн кыйссасы (Борынгы болгар
шəһəре – Шəһре Бануның (Шəрбəннең) нигезлəнүенə 1100 ел тулу
мөнəсəбəте илə). Яр Чаллы, 1996. 59 б.
2. Хəйри Ə. Ислам дине бəйрəмнəре. Казан: «Заман» нəшр., 1996.
72 б.
3. Хəйри Ə. Ризаэддин бине Фəхреддин əсəрлəрендə тəрбия –
əхлак мəсьəлəлəре. Əлмəт: Əлмəт муниципаль институты, 2004. 27 б.
4. Хəйри Ə. Борынгы Татар Бизнəсе авылы тарихы // Бакиров Р.
Безнең тамырлар Бизнəдə. Казан, 2011. 560 б.
5. Хəйри Ə. 921–922 елларда Болгар дəүлəтенə сəяхəте вакытында
язган Ибне Фадлан китабы / Китапны татар теленə тəрҗемə итүче,
компьютерда гарəпчə басма текстны басучы һəм кереш сүзне эшлəүче
Ə. Хəйри. Казан: «Сүз» нəшр, 2012. 150 б.
6. Хайри А. Повествование о путешествии Ибн Фадлана во время
поездки в Булгарское государство в 921–922 годах / Книгу перевел на
русский язык, отпечатал на арабском языке на компьютере полный
текст рукописи и написал вводное слово А. Хайри. Казань: изд-во
«Слово», 2012. 150 с.
7. Хəйри Ə. Əхмəд Ибне Фадланның 921–922 елларда Болгар
дəүлəтенə килгəндə язган сəяхəтнамəсе (татар теленə яңача тəрҗемə
һəм фəнни аңлатмалар) / Фəнни мөхəррир Ф. Хуҗин. Казан: «Сүз»
нəшр., 2013. 536 б.
8. Хайри А. Повествование о путешествии Ахмеда Ибн Фадлана,
написанное во время поездки в 921–922 годах в Булгарское государство (новое в переводе на русский язык и научных комментариях) / Науч.
ред. Ф.Ш. Хузин. Казань: Изд-во «Слово», 2013. 512 с., илл.

* Автор төзегəн, И.К.Заһидуллин тарафыннан тəртипкə китерелде.
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2. Төрле теллəрдəн укып, тəрҗемə итеп, төзеп, кереш сүзлəр
язып матбугатка əзерлəп һəм бастырып чыгарган китаплары
9. Мəрҗани Ш. Мөстəфадел-əхбар фи əхвəли Казан вə Болгар. (Казан һəм болгар хəллəре турында файдаланылган хəбəрлəр) / Китапны
тəрҗемə итүче һəм төзүче Ə.Н. Хəйруллин. Казан: Татар. кит. нəшр.,
1989. 415 б.
10. Шараитуль–иман (Иман шартлары) / Китапны хəзерге татар
һəм рус теллəренə тəрҗемə итүче, төзүче, кереш сүзне язучы Əнвəр
Хəйри. Казан, 1990. 40 б.
11. Дин дəреслеге. (Учебник мусульманской веры) / Китапны
хəзерге татар һəм рус теллəренə тəрҗемə итүче, төзүче, кереш сүзне
язучы Əнвəр Хəйри. Казан, 1993. 40 б.
12. Фəхреддинев Ризаэддин. Болгар вə Казан төреклəре / Китапны
тəрҗемə итүче һəм төзүче Ə.Н. Хəйруллин. Казан: Татар. кит. нəшр.,
1993. 287 б.
13. Фəхреддин Ризаэддин. Ибне Фазланның тəрҗемəи хəле вə
сəяхəтнамəсе // Болгар вə Казан төреклəре. Казан: Татар. кит. нəшр.,
1993. 61–82 б.
14. Ризаэддин Фəхреддин. Ибне Баттутаның тəрҗемəи хəле вə
Дəште Кыпчакка сəяхəте // Болгар вə Казан төреклəре. 83–117 б.
15. Фəхреддин Ризаэддин. Рихлəтел – Мəрҗани (Мəрҗанинең хаҗ
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