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Соңгы елларда милли үзаңыбыз үсү халкыбызның үткəне, дан-
лы тарихы, күп гасырларга сузылган олы юл узып бүгенге көннəргə ки-
леп җиткəн рухи һəм мəдəни кыйммəтлəре белəн кызыксынуны тагын 
да арттырды. Борынгы бабаларыбызның яшəеше һəм көнкүреше, 
башка миллəтлəр белəн багланышлары, мəдəнияте, тəрбиягə, дингə 
карашлары, бай рухи дөньясы тарихка турыдан-туры бəйлəнеше бул-
маган кешелəрнең дə игътибарын җəлеп итə. Чөнки, бабаларыбыз 
əйтмешли, «Үткəнен белмəгəннең килəчəге юк». Күпгасырлык рухи 
һəм матди мирасыбызны барлау, аны яңача аңларга тырышу күп кенə 
тарихи ачышларга китерде. 

Борынгы төрки халыклар чал тарихта үзлəренең мəңге җуелмас 
шанлы эзлəрен калдырганнар. Гаять зур киңлеклəрне үз эченə ал-
ган Төрки каганлык дигəн мəгърур дəүлəтлəрен булдырганнар, озак 
еллар буена Азия һəм Европа континентларын бер итеп яшəгəннəр. 
Шуңа да Азия һəм Европа тарихларын төрки-татар тарихыннан ае-
рып алып булмый. Бу бергəлек халыкларның яшəү рəвешлəрендə дə, 
үзара мөнəсəбəтлəрендə дə чагылыш тапкан. 

Бүгенге Россиядə дə төрле миллəт һəм дин вəкиллəре үзара 
тату яши. Бу дуслыкның беренче адымнары əнə шул заманнарда ук 
салынган. Төрки каганлык, Бөек Болгар илендə урнашкан мəдəни 
багланышлар вакытлар узу белəн тагын да ныгыган, баеган. Бүгенге 
четерекле заманда да шушы мирасыбызны югалтмыйча, килəчəк 
буыннарга илтеп җиткерəсе иде. Алар да, бабаларыбыз кебек, 
күпмиллəтле даирəдə яшəп, үзенең миллəте, аның үткəне белəн кы-
зыксынып, килəчəге өчен җан атып, «Мин – татар баласы!» дип го-
рурланырлык булсын! Бу басма шул юлда бер ярдəмче булыр дип 
ышанабыз.

Тарих һəм мəдəният мəсьəлəлəрен бер яссылыкта, үзара бəй-
лəнештə яктыртуны төп максат итеп алган əлеге китапта халкыбыз 
тарихының данлы сəхифəлəре – Азиядə һəм Европада һуннар (гун-
нар), Төрки каганлык, Идел-Чулман Болгары, Алтын Урда дəүлəте, 
татар ханлыклары чорларына хас булган үзенчəлеклəр, халыкның 
яшəеше, тормыш-көнкүреше белəн беррəттəн, дине, мəдəнияте, 
əдəбияты, сəнгате, музыка үсеше, архитектурасы, милли ризык, кием 
тарихы, тарихыбызда мəңге югалмас эзлəрен калдырган мəртəбəле 
хатын-кызларыбыз эшчəнлеге тасвирлана. 

Басма татар тарихы белəн кызыксынучы киң катлам укучыларга 
тəкъдим ителə.

КЕРЕШ
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АЗИЯ ҺƏМ ЕВРОПАДА ҺУННАР (ГУННАР)

Һуннар дəүлəте. Безнең эрага кадəр беренче меңьеллыкта 
Урта Азиядə бер-берсенə якын теллəрдə сөйлəшкəн төрки телле 
кабилəлəр халык булып формалаша. Кытайлар аларны хунну яисə 
сюнну дип атыйлар. Төрки телле кабилəлəрнең килəчəк буыннары 
булып татарлар, чуашлар, башкортлар һəм Россиянең башка күп кенə 
халыклары тора. 

Һуннарның күпчелеге терлекчелек, калган өлеше игенчелек 
белəн шөгыльлəнə. Терлекчелəр, ат һəм сарык көтүлəре тотып, 
күчмə, ə игенчелəр исə утрак тормыш алып баралар.

Безнең эрага кадəр өченче гасыр ахырында һуннарның үз 
дəүлəте барлыкка килə. Дəүлəтнең хакиме (Шаньюй) булып көчле 
армия төзегəн кырыс һəм хəйлəкəр Маодунь тора. Аның кул астын-
да дистəлəрчə мең җайдакчылар хезмəт итə. Бер генə һун да, үлем 
җəзасыннан куркып, хəрби бурычларын үтəүдəн баш тарта алмый. 
Һуннарның атлы гаскəрлəре сугышта дошманнары өстенə ук ташкы-
ны яудыра. Җанга үтəрлек сызгыра торган уклар дошманнар арасын-
да каушау һəм курку тудыра. 

Һун җайдагы. 
Борынгы 
кытай 
рəсеме.

Коеп ясалган
хəрби баш 
киеме.

Сугышчан дəүлəт үзенең чиклəрен киңəйтə. Төрле рудаларга 
бай Байкал буе һəм Алтай алды таулыкларын кулга төшерү һуннар 
өчен əһəмиятле табыш була. Бу җирлəрдə һуннар тимер ятмаларын 
эшкəртə башлыйлар. Биредə тимерчелəр, металл коючылар, хəрби 
корал ясаучылар бистəлəре барлыкка килə. Соңыннан һун шəһəрлəре 
һəм ныгытмалары, игенчелəр билəмəлəре калкып чыга.

Һуннарның зур шəһəрлəрендə гыйбадəтханəлəр, сарай-резиден-
циялəр, башка төрле җəмəгать биналары була. Күп кенə торак бина-
лары төтен чыгару каналлары аша ягып җылытыла. Биредə яшəүче 
һөнəрчелəр гаҗəеп зур осталык белəн тимердəн, чуеннан, бронза 
һəм сөяктəн төрле-төрле əйберлəр ясыйлар.
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Һуннарның иң куркыныч дошманы булып Кытай тора. Җиңүгə йə 
бу, йə теге як ирешкəли. Кытайларның һуннарга ясак түлəгəн чаклары, 
шулай ук һуннарның да Кытай кул астында калган вакытлары була.

Азиядəн – Европага. Ниһаять, кытайлар аларга җимергеч һө җүм 
ясыйлар. Безнең эраның I гасырында һуннарның бер өлеше Көн ба-
тышка китə, аларны гуннар дип атыйлар. Аларга буйсындырылып яисə 
ирекле рəвештə башка күчмə һəм ярымкүчмə кабилəлəр кушыла.

375 елда гуннар Идел һəм Дон аша кичеп чыгалар. Аннан аларның 
юллары Көнбатыш Европага юнəлə. Биредə гуннар күп иллəргə по-
ходлар ясаган көчле кабилəлəр берлəшмəсенең башында торалар. 
Аттила юлбашчылык иткəндə, гуннар иң зур куəткə ирешəлəр. Лəкин 
453 елда ул үлгəч, гуннар арасында каршылыклар килеп чыга һəм 
аларның берлəшмəсе таркала.

Азиядəн Европага күчə бару юлында гуннар бик күп кабилəлəрне 
яшəгəн җирлəреннəн куып чыгаралар. Халыкларның Бөек күчешенə 
этəргеч ясала. Бу гомуми ташкынга татар халкының ерак бабалары – 
болгарлар һəм суарлар да элəгə.

Гуннар белəн бергə хəрəкəт иткəн кабилəлəрнең бер өлеше 
безнең җирлəрдə төплəнеп калалар. Алар арасында гуннар үзлəре 
дə була. Татарстанның Аксубай районы Татар Сөнчəлəе авылы янын-
да археологлар ике тоткалы зур бронза казаннар, үтə матур бизəнү 
əйберлəре табалар. Тикшеренүлəр бу казаннарның гуннарныкы бу-
луын күрсəтə.

Гуннар татарларның турыдан-туры бабалары түгеллəр. 
Əмма аларның Көнбатышка күчешлəре Урта Идел буе һəм аның 
халыклары тарихында үзлəренең шанлы эзен калдыра.

Гуннарның бронза казаннары. 
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Ашын нəселенең килеп чыгышы (миф)

Һуннар йортыннан булган Ашын нəселе Көнбатыш диң-
гезе (Каспий, Азов) буенда барган яу вакытында җиңелə һəм 
тулысынча тар-мар ителə. Дошманнар бердəнбер исəн калган 
ун яшьлек малайның аяк-кулын чабып өзəлəр һəм бер күзен 
чыгарып, сазлыкка ташлыйлар. Үлемгə дучар ителгəн бу ба-
ланы ана бүре табып ала һəм тəрбиялəп үстерə. Тагын ун ел 
узгач, дошманнар белəн сугыш вакытында бу егет тə һəлак 
була. Ə ана бүре таулар белəн əйлəндереп алынган далага ке-
реп яшеренə һəм шунда дөньяга ун ир бала китерə. Əнə шул 
балалар ун төрки кабилəгə нигез салганнар да инде.

ТӨРКИ КАГАНЛЫК

VI гасырда Көньяк Алтайда «түрек», «төркөтлəр» («төрки йорт») 
исемнəре астында зур булмаган халык төркеме пəйда була. Алар 
үзлəрен һуннар токымнары дип саныйлар. 

Башта төркилəр, Алтай алды таулыкларында тимер табу һəм 
эретү белəн шөгыльлəнеп, утрак тормыш алып баралар. Шул ук ва-
кытта алар монгол телле жужаннарга (хəзерге монгол теленə якын 
телдə сөйлəшүче күчмə кабилəлəр) буйсыналар. Бумын каган идарə 

Билге каган таҗы.

Бумын каган. Кытай 
рəсеме. VI гасыр.
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иткəндə, төркилəр кө-
чəеп китəлəр һəм жу-
жаннар белəн исəп-
лəшми башлыйлар. 
551 елда Бумын жу-
жан нарның төп көч-
лə рен тар-мар итə, 
үзенə борынгы төрки 
ха лыкларның дəүлəт 
башлыгы дəрəҗəсен – 
ил-каган титулын ала. Яңа дəүлəт – Төрки каганлык барлыкка килə.

Бумын каган токымнары төрки билəмəлəрне киңəйтəлəр. 
Өзлексез сугышлар алып бара-бара, күрше кабилəлəрне кысрык-
лыйлар, алар ның байлыкларын тартып алалар. Əсирлəр исəбенə 
гаскəрлəре тулылана. Берара Кытай императоры да каганлыкка 
салым түли. Халык лардан ясак җыеп, төркилəр күп җирлəрдə үз 
хакимлеклəрен ныгыталар. 

Каганлыкка нигез салынуга егерме ел да узмый, аның би лəмəлəре 
Төньяк Кы тайдан алып Кара диң гез буйларына ка дəр сузыла. Төрле 
телдə сөйлəшүче кабилəлəр яшəгəн əлеге зур җир мəйданнарын бер-
гə туплап идарə итү җиңел булмый. 588 елда дəүлəт икегə – Көнба-
тыш һəм Көнчыгыш каганлыкларга таркала. Тагын йөз елдан алар 
үзлəре дə таркалуга дучар булалар. Ярты гасыр узгач, Көнчыгыш 
Төрки каганлык кабат торгызыла.

Төрки каган лык ның тарихы сугыш лар дан гына тормый. Үзлəренең 
билəмəлə рендə төркилəр сəү дə үсешенə йогынты ясыйлар. Алар бе-
ренчелəрдəн булып язуга нигезлəнгəн мə дəният булдыралар. Рун 
язма ларының гаять күркəм үрнəклəре төрки гаскəр башлыклары 
Күлтəгин, Төньюкук һəм Билге каганнарга куелган кабер ташларын-
дагы язмалар төсендə сакланып калган. Бу язуларда идарəчелəр һəм 
гаскəр башлыкларының тормышлары һəм батыр лык лары хакында 
əйтелгəн.

Төрки каганлыкта шəһəр төзелеше, архитектура һəм сəнгать 
төрлəре тагын да ныграк үсеш ала. Тарихи чыганаклардан төркилəрнең 
юллар һəм почта станциялəре төзү белəн шөгыльлəнүлəре билгеле.

Төрки каганлык Урта Азия һəм Европа халыклары тарихын-
да əһəмиятле роль уйный. Каганлык җирлегендə хəзерге төрки 
халыкларның нигезлəре салына.

Көбəле төрки 
сугышчылар. 

Реконструкция.
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Кимəк каганлыгы. Кимəк каганлыгы – 657 елда Төрки ка-
ганлык таркалганнан соң, кимəк кабилəлəреннəн оешкан борын-
гы төрки дəүлəт. 840 елда Уйгур каганаты таркалганнан соң, əлеге 
дəүлəтнең кайбер кабилəлəре (эймур, баяндур, татар) шулай ук 
кимəк берлəшмəсенə кушыла. VIII–IX гасырларда кимəк кабилəлəре 
Урта Иртыштан алып Җоңгарга кадəр булган киң территориядə 
җəелеп, көнбатышта Көньяк Урал һəм Сырдəрья елгасына хəтле ба-
рып җитəлəр. Бу чор кимəклəрнең дəүлəтчелеге зур үсеш кичергəн 
дəвер булып санала.

Кимəк хакименең йогынтысы бик зур була. IX гасыр ахыры – X га-
сыр башларыннан ул төрки ханнарының иң югары титулын – каган исе-
мен йөртə башлый. Каганның идарəсе Кимəкия (Имекия) шəһəрендə 
урнашып, тимер капкалы ныклы диварлар белəн əйлəндерелеп алын-
ган була. Биредə аның күпсанлы гаскəре һəм казнасы туплана.

Кимəк каганлыгы берничə өлкəгə бүленгəн, һəрберсенең ба-
шында идарəче торган. Өлкə башлыклары кимəк каганына буйсынган 
булсалар да, тора-бара мөстəкыйльлеккə ирешеп, дəүлəтнең югары 
хакимиятен яулап алырга омтылганнар. Аларның яшəү урыннары ди-
варлар белəн əйлəндерелеп алынган шəһəрлəр, югарылыкта урнаш-
кан ныгытмалар булган.

Кимəклəрнең төп һөнəрлəре терлекчелек булган. Алар ат, сарык, 
кəҗə, сыер, үгез һəм дөя асраганнар. Хуҗалыкта төп урынны сарык 
һəм ат үрчетү алып торган. Атларның елгырлыгы һəм чыдамлыгы зур 
мəйданлы җирлəрне үзлəштерергə мөмкинлек биргəн. Атлар җирле 
табигать шартларына һəм ел əйлəнəсендə көтүлек җирлəрендə 
яшəүгə яхшы яраклашкан, халыкны сөт һəм ит белəн тəэмин иткəн. 
Сугыш һəм ау вакытларында да атлар файдаланылган.

Утрак тормышлы кабилəлəр игенчелек белəн шөгыльлəнгəн. 
Уңдырышлы җирлəрдə бодай һəм арпа чəчкəннəр, сугарыла торган 
басуларда дөге үстергəннəр.

Зур үсеш алган кəсеплəрнең берсе булып терлекчелек про-
дукциясен эшкəртү саналган. Тиредəн төрле аяк киемнəре, савыт-
саба, ук кынылары, ат дирбиясе, капчыклар ясаганнар; киездəн 
кием теккəннəр, тирмəлəрне каплаганнар. Кием тегүдə шулай ук 
кыргый хайван һəм кыйммəтле мехлы җəнлек тирелəре кулланыл-
ган. Кимəклəр арасында балчыктан əйбер ясау да киң таралыш ал-
ган. Моннан тыш алар тимер, көмеш, алтын, бакыр һəм кыйммəтле 
ташлар табу белəн шөгыльлəнгəннəр, алтын һəм көмештəн зиннəтле 
бизəнү əйберлəре ясаганнар.

IX–X гасыр башларында кимəклар арасында борынгы төркилəр 
өчен уртак булган дини ышанулар киң таралган, шулардан Тəңре һəм 
ата-баба культлары төп урынны алып торган. Кимəклəрнең кайбер 
төркемнəре манихейлык динен тоткан. Кимəк элитасы арасында ис-
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лам дине дə таралган булуы мөмкин. Кимəклəрнең үз язулары булган, 
алар борынгы төрки алфавитка нигезлəнеп камыш каурыйлар белəн 
язганнар.

X гасыр ахыры – XI гасыр башларында кимəк дəүлəте таркала. 
Төп сəбəп кыпчак ханнарының үз дəүлəтчелеклəрен төзү омтылыш-
лары аркасында каганның югары хакимияте көчсезлəнү белəн бəйле 
була. XI гасырда Үзəк Азиядəн күплəп күчмə кабилəлəр күченə баш-
лау да дəүлəтнең таркалуына этəргеч ясый. Кимəк дəүлəтчелегенең 
варислары кыпчаклар була.

БӨЕК БОЛГАР ИЛЕ

Гуннарның Көнбатышка күчеш чорында ук Кара диңгез һəм Азов 
буе далаларына, башка төрки телле кабилəлəр белəн беррəттəн, 
болгарлар да килə. Соңыннан биредə Төрки каганлык билəмəлəре 
була. 

Болгарлар аның составында буйсындырылган хəлдə (вассал-
лар) булалар. 632 елда Кубрат хан җитəкчелегендə алар бəйсезлеккə 
ирешəлəр. Мөстəкыйль Бөек Болгар дəүлəте барлыкка килə.

Бөек Болгарның башкаласы Тамань ярымутравындагы өлешчə 
торгызылган антик шəһəр Фанəгүр (Фанагория) була. Биредə 
һөнəрчелек һəм сəүдə эшлəре алга китə. Əмма болгарларның төп 
шөгыле булып күчмə терлекчелек санала. 

«Кубрат хан 
хəзинəсе»ннəн 

алтын əйберлəр.

өгыле булып күчмə теершө
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Бөек Болгар 
дəүлəтенең та-
рихы кыска була. 
Кубратның улла-
ры аның «бер-
берегездəн ерак-
лашмагыз һəм 
үзара дус булып, 
килешеп яшəгез» 
дигəн васыятен 
бозалар. Аталары 
үлгəч, алар хаки-
мият өчен көрəш 
башлыйлар һəм 

җирлəрне үзара бүлəлəр. Дəүлəт таркала.
Болгарларны үзлəренə буйсындыру максатыннан, аларны су-

гышчан күршелəр борчый башлый. Кубратның Аспарух исемле улы 
үзенең кешелəрен Дунай ярларына алып китəргə мəҗбүр була. 
Биредə болгарлар, славяннарны буйсындырып, 681 елда яңа дəүлəт 
– Дунай Болгариясен төзилəр. 

Болгарларның күпчелек өлеше Кубратның икенче улы Батбай 
белəн бергə үзлəренең төп җирлəрендə кала. Тиздəн алар Кырым 
ярымутравын, Днепр алды далалары һəм урман яссылыкларын яу-
лап ала. Нəкъ менə бу далаларда, Пол тава шəһəре тирəсендəге Пе-
рещепино авылы янында алтын һəм көмеш савыт-саба, кыйммəтле 
корал һəм бизəнү əйберлəреннəн торган хəзинə табыла. Бу хəзинəне 
«Кубрат хан хəзинəсе» дип атауның сəбəбе, бəлки, алар арасында 
Бөек Болгарга нигез салучының исеме уелган кашлы йөзеклəрнең та-
былуындадыр. 

Бөек Болгар – хəзерге татарларның борынгы бабаларыннан 
берсе булган болгарларның беренче мөстəкыйль дəүлəте. Ул 
озак дəверлəр яшəми, кирəгенчə ныгып өлгерə алмый һəм шуңа 
да тарих барышына əллə ни артык йогынты ясамый.

ХƏЗƏР КАГАНЛЫГЫ

Хəзəр иле һəм гарəп яулары. Болгарларның көнчыгыш күр-
шелəре булып төрки телле хəзəрлəр тора. Аларны шулай ук гуннар 
ташкыны үзенə ияртə, һəм алар Каспий буена, хəзерге Дагыстан 

Болгар сугышчысы. 
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территориясенə килеп 
утыралар. Хəзəрлəр дə 
төрки каганлыкка буй-
сынган булалар, ə ул тар-
калгач, үз дəүлəтлəрен 
– Хəзəр каганлыгын төзи-
лəр.

Хəзəр каганлыгы 
үзе нең иң югары куəтенə 
VIII–Х гасыр башларында 
ирешə. Хəтта Византия-
нең дə хəзəрлəргə бүлəк-
лəр бирергə һəм алар 
белəн туганлашырга ом-
тылган вакытлары була. 
Берникадəр вакыт аларга 
Днепр буе славяннары 
– поляннар, северяннар, 
вятичлар, радимичлар 
– салым түлəп торалар. 
Үзенең чəчəк ату чорында 
каганлыкның билəмəлəре 
Түбəн Иделдəн алып се-
веряннар һəм радимич-
лар җирлəренə, Днепрга 
кадəр сузыла.

VIII гасырның беренче яртысыннан гарəплəрнең яулап алу су-
гышлары башлана. Аларның юлы Хəзəр каганлыгы аша да уза. 
Озакка сузылган хəзəр-гарəп сугышлары башлана. 737 елда хəлифə 
гаскəрлəре хəзəрлəр җиренə җимергеч һөҗүм ясый. Каганлыкның 
башкаласы Сəмəндəр яулап алына, күп шəһəрлəр һəм авыллар ян-
дырыла, талана. Хəзəр илендə ислам дине тарала. 

Каган үз гаскəре бе лəн Дон һəм Түбəн Идел буйларына юнəлə. 
Бирегə илнең күпчелек халкы да кү ченə. Хəзəр лəр Бөек Бол гар тар-
калганнан калган болгар җирлə рен яулап алалар. Бол гар лар ның бер 
өлеше, торган җирлə рен ташлап, Идел буйлап өскə менə. VIII гасыр-
ның урталарында алар хəзерге Татарстан территориясенə килеп җи-
тəлəр.

Итил. Хəзəрлəрдə хуҗалык һəм мəдəният үсеше. Түбəн 
Иделгə күчерелгəн хəзəрлəрнең башкаласы хəзер инде Итил дип 
атала башлый (бу урыннан ерак түгел хəзерге Əстерхан шəһəре ур-
нашкан).

Хəзəр каганлыгы чоры сугышчылары. 
Реконструкция.
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VIII–IX га-
сырларда Көнчы-
гыш Европада 
аңа тиң шəһəрлəр 
бул мый. Итил ка-
ласы елганың 
ике яры буйлап 
берничə километ-
рга сузыла. Җəй 
көне ул бакчалар-
га күмелə һəм 
йөзем җимеше 
а г а ч  л а р ы  н ы ң 
яшел хəт фəсе 
бе лəн каплана. 
Шəһəрдə сарай-

лар, синагогалар, мəчетлəр, чиркəүлəр, славяннарның мəҗүси 
гыйбадəт урыннары (капищелар) күп була. Итил халкы, хəзəрлəрнең 
башка билəмəлəрендəге кебек үк, төрле диннəр тота һəм төрле 
кабилəлəрдəн тора.

Каганлыкның башкаласы һөнəрчелек һəм халыкара сəүдə үзəгенə 
əйлəнə. Товарлар шулкадəр күп була ки, хəтта аларны урнаштыру 
өчен Итилнең бер өлешен бирəлəр. Алар Рус җирлəреннəн, Болгария 
һəм Грециядəн, Каспий диңгезенең көньяк ярларыннан һəм Кавказ-
дан китерелə. Читтəн килгəн сəүдəгəрлəр, үз товарларын сату өчен, 
каганлык ның бүтəн шəһəр лə ренə дə барып җи тə лəр. Сату-алу эшендə 
акча вазыйфасын хə зəр лəрнең металл акчалары – дирһəмнəр үти.

Хəзəрлəр игенчелек, терлек челекне яхшы бе  лə лəр. Алар та ры, 
арпа, бодай, кин дер чə чəлəр, яшелчə үстерəлəр, йөзем эшкəртəлəр. 
Далаларда һəм болыннарда көр үгез, сыер, сарык, ат көтүлəре йөри. 

Каганлыкта рун язуы киң таралыш ала. Бу язманы Көнчыгыш 
Европага Төрки каганлык халыклары алып килə. Рун язмалары 
хəзəрлəрнең балчыктан ясалган чүлмəклəрендə, җиз һəм көмеш са-
вытларда, сөяк эшлəнмəлəрдə сакланып калган. Кызганычка каршы, 
аларның күбесе əле укылмаган.

Х гасыр ахырында Хəзəр каганлыгы яшəүдəн туктый. Əмма 
«хəзəрле» исеме тиз генə юкка чыкмый. Рус чыганакларында бу 
атама əле өч йөз ел узганнан соң да Мəскəү кенəзлəренең төрле 
хезмəтчелəрен санаганда очрый.

Хəзəр каганлыгы үзенең чəчəк ату чорында көчле, алга 
киткəн дəүлəт була. Евразиянең борынгы төркилəре тарихында 
ул үзенең эзен калдыра.

Хəзəр ныгытмасы Саркел. В.Флеров 
һəм О.Федоров реконструкциясе.
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ТƏҢРЕЧЕЛЕК – БОРЫНГЫ 
ТӨРКИ БАБАЛАРЫБЫЗ ДИНЕ

Х гасыр башларыннан алып бүгенге көнгə кадəр татарлар ара-
сында иң таралган дин булып гарəплəрдəн килгəн ислам дине санала. 
Башлангыч чорда төркилəр, табигатьнең илаһи көчлəренə ялварып, 
үзлəренə сəламəтлек һəм уңыш кына телəгəн булсалар, тора-бара 
аларның диннəре катлаулыланып, тирəнəеп, дəүлəт идеологиясе 
дə  рə җəсенə күтəрелə. Шул вакытларда күп аллалыкка нигезлəнгəн 
мəҗүсилектəн бер аллалык, ягъни тəңречелек диненə күчəлəр. 
Тəңре челекнең инану сис те масы, аның дəүлəт хакимияте белəн баг-
ланышы һəм бу диннең əхлак кагыйдəлəренə тукталып үтик. 

Инану системасы. Борынгы төркилəрнең ышануларынча, илаһи 
көчлəр 17 илаһтан торган һəм алар арасында иң куəтлесе Тəңре дип 
аталган баш илаһ булган. Башка илаһлар аңа буйсынганнар.

Тəңре Җир йөзен һəм күкне, җирдəге һəм күктəге бөтен нəрсəлəрне, 
Галəмне, яшəешне дөньяга китергəн көч булып саналган. Ул – игелек 
алласы да, кешене яратучы һəм аны яклаучы да. Төркилəр дөньяны 
түбəндəгечə күз алдына китергəннəр: бөтен дөнья өч өлештəн тора. 
Берсе – җир һəм судан өстə урнашкан «яктылык-игелек» өлеше, ягъ-
ни һава, күк, кояш, ай 
һəм йолдызлар. Икен-
чесе – җир астындагы 
«караңгылык-яманлык» 
өлеше. Өченчесе – əле-
ге яктылык һəм караң-
гылык арасындагы җир 
йөзе һəм су. Дөньяның 
бу өч өлеше төрле кат-
ларга бүленə. Җир асты 
– җиде, ə җир йөзе белəн 
җир өсте – ун, ягъни 
барлык Галəм унҗиде 
каттан гыйбарəт.

Тəңредəн тыш та-
гын: Җир-Су алиһəсе, 
Умай алиһə һəм Əрлек 

Камның дəрəҗə 
билгесе булган таяк 
очындагы бизəк.
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илаһы, Җир, Су, Ут, Кояш, 
Ай, Йолдызлар, Һава, Бо-
лыт, Җил, Давыл, Күк күкрəү-
Яшен, Яңгыр, Салават күпере 
илаһлары да булган. Илаһлар 
үз гамəллəрен фəкать Тəңре 
рөхсəте белəн, аның белəн 
киңəшлəшеп кенə башкара 
алган.Тəңре күктə булганга, 
аны Күк Тəңресе дип атаган-
нар. Һəр илаһның үз иялəре 
булган. Мəсəлəн, Чишмə 
иясе, Тау иясе, Йорт иясе 
һ.б. Иялəрдəн түбəнрəк ру х-
əр вахлар урнашкан. 

Борынгы төркилəр карашынча, Тəңре кешегə дə, хайванга да 
охшамаган, аны күреп булмый. Ул – Галəмдəге иң зур рухи көч.

Тəңре Галəмне барлыкка китергəннəн соң, иң элек «кеше» дип 
аталган бер җан иясен яраткан һəм аңа акыл, бəхетле һəм рəхəт 
яшəргə мөмкинлек биргəн. Лəкин ул «кеше» үзенең Тəңре тарафын-
нан яратылганын, Тəң регə бурычлы булганын оныткан. Үзен Тəңре 
белəн бертигез куеп, аның көндəше итеп саный башлаган, Тəңрегə 
каршы баш күтəргəн. Шул сəбəпле, Тəңре аңа «Əрлек» дигəн исем 
кушып, золым һəм караңгылык дөньясына – җир астына сөргəн. Аннан 
соң Тəңре яңадан тугыз җан иясен яраткан, тора-бара шулардан төрки 
һ.б. халыклар барлыкка килгəн. Төркилəр үзлəрен «Күк яки Тəңре ул-
лары» дип атаганнар.

Кешенең тууына һəм үлүенə төркилəр болай караганнар: иң 
əүвəл Тəңре күктəн җиргə «кот» (яшəү көче) җибəрə, кот баланың төп 
яшəү көченə əйлəнə һəм аңа гомер буе куəт биреп тора. Тəңре котны 
үзенə кире алу белəн, кеше үлə һəм аның коты яңадан күккə кайта. Бу 
ышануны татар телендəге «Котым очты» дигəн гыйбарə дə раслый.

Үз тормышында игелек-яхшылыклар гына кылган, əхлаклы бу-
лып яшəгəн затларның рухлары, алар үлгəннəн соң, күкнең өченче ка-
тында урнашкан оҗмахта гомер итəлəр дип санаганнар. Җəннəттəге 
бабаларыбызның рухлары үз нəселлəренең килəчəк буыннарына 
ярдəм итə һəм игелек күрсəтə алалар дип ышанганнар. 

Борынгы төркилəрнең күчмə 
келəү урыны (алтарь).
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Яманлык кылган кешелəрнең рухлары, үзлəре үлгəннəн 
соң, Əрлек идарə иткəн «караңгылык һəм яманлык» дөньясына 
җибəрелгəн. Əрлек һəм җир асты рухлары «яктылык» дөньясына, 
җир өстендəге кешелəргə зыян китерергə тырышканнар. Шуңа күрə 
яктылык-игелек һəм яманлык-караңгылык рухлары арасында кеше 
күңелен яулар өчен мəңгелек көрəш бара. Кешенең бурычы исə – 
Тəңре ихтыярын күздə тотып яшəүдəн һəм җир асты рухларының 
тəэсиреннəн, аларның явыз котыртуларыннан үз-үзен саклап калу. 

Тəңредəн соң кодрəте буенча икенче урында торган илаһи көч 
– Җир-Су алиһəсе. Ул дөньяның урта өлешендə, ягъни җир йөзендə 
яши. «Җир-Су» сүзенең ике мəгънəсе бар. Берсе – бөек алиһəнең 
исеме, икенчесе – төркилəрнең туган җире, аларның ватаны. Җир-Су 
алиһəсе төркилəрнең җирлəрен саклый, табигать, җирдəге һəм суда-
гы барлык җан иялəре аның карамагында яши дип саналган. Җир-
Су алиһəсе бер үк вакытта уңыш алиһəсе дə булып исəплəнə. Аның 
хөрмəтенə язын һəм көзен корбан чалганнар. Җир-Су һəм Əрлектəн 
тыш тагын бик əһəмиятле бер алиһə – Умай алиһə бар. Ул күктə яши. 
Бу игелекле алиһəнең төп вазыйфасы – төркилəргə илаһи көч бирү. 
Умай – Тəңренең иң яраткан хатыны булып саналган. Умай күктəн 
җиргə таба нурлар җибəрə. Бу нурлар, кеше тəненə үтеп кереп, анда 
кеше үлгəнчегə кадəр чаткылар булып яналар. Бу чаткылар кешегə 
яшəү көче, энергия бирə. Умай ул – кешене Галəм белəн бəйлəп тору-
чы илаһи бер көч. Бу көч кешегə бөек эшлəр башкарыр өчен бирелə. 
Əгəр кешедə бу чаткылар сүнə икəн, ул үлə. Умай төркилəрне саклап 
торучы, аларга сугышларда җиңүгə ирешергə ярдəм итүче алиһə бу-
лып та саналган. 

Рухларны борынгы төркилəр өч төркемгə бүлгəннəр: иге-
лек, яманлык һəм мəхəббəт рухлары. Алар кош, хайван яисə кеше 

Борын-
гы ата-
бабаларга 
ихтирам.
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сурəтендə булганнар. Тəңрегə мөрəҗəгать итү яисə җир астының 
яман рухларыннан котылу өчен, кешегə бер арадашчы кирəк булган. 
Бу арадашчы ролен төркилəрдə «кам» дип аталган махсус рухани 
үтəгəн.

Ə менə Җир-Су алиһəсенə һəр кеше турыдан-туры үзе генə 
мөрəҗəгать итə алган, чөнки бу алиһə кешегə иң якын торган илаһи 
бер көч булып саналган. Кешенең көн саен кирəк булган нəрсəлəр, 
ягъни ризык, су, кием һəм йорт кирəк-яраклары белəн тəэмин ителүе 
нəкъ менə шушы Җир-Су алиһəсеннəн торган. Шуңа күрə кешелəр 
аңа бик еш ялварганнар. 

Төрки дəүлəтлəрдə хакимият һəм тəңречелек. Төрки дəү-
лəтлəрнең башлыклары «каган» яисə «хан» дип аталган һəм алар-
га хакимиятне Тəңре тапшырган дип саналган. Лəкин каган гадел 
булмаса, бабаларның гореф-гадəтлəрен бозып идарə итə башласа, 
Тəңре хакимиятне аның кулыннан алып, бу затка үлем дə җибəрə ал-
ган. Тəңре тарафыннан каганнарга бирелгəн дөнья белəн идарə итү 
хокукының максаты – илдə иминлек, тəртип һəм гаделлек урнашты-
ру. Каганнар исə Тəңре яки Җир-Су белəн турыдан-туры үзлəре яисə 
камнар аша аралашкан.

Каганнарның илаһи көчлəр белəн элемтəсен VIII гасырның ба-
шына караган Күлтəгин исемле гаскəр башлыгына багышланган таш 
язмасыннан күрергə мөмкин. Анда болай дип язылган: «Төркилəрнең 
Күге һəм Изге Җир-Суы: «Бетмəсен төрки халык, халык булып кал-
сын!» – дип əйткəн. Күк (ягъни Тəңре) үз биеклегеннəн əтием Илтəреш 
каган һəм əнием Илбелгə хатын белəн җитəкчелек итеп, аларга халык 
белəн идарə итү өчен хакимиятлек бирде». 

Кам. Күлтəгин.ККү
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Тəңречелекнең əхлак нигезлəре. Борынгы төркилəр тормыш-
та кеше ике юлның берсен сайлый ала дип санаганнар. Берсе – 
яшəгəндə игелеклəр кылып, күккə омтылып, үлгəннəн соң, күктə яшəү 
юлы. Икенчесе – явызлык кылып, үлгəннəн соң, җир астына сөрелү 
һəм анда мəңгелек газапка дучар ителү. Шуңа күрə кеше оҗмахка 
элəгергə омтылган, ə моңа ирешү өчен, ул игелек кылырга, əхлакка 
таянып яшəргə тиеш була.

Тəңречелектə ата-бабаларга ихтирам аеруча əһəмияткə ия. Бо-
рынгы төркилəр карашынча, исəн кешелəр белəн күптəн вафат бул-
ган ата-бабалар арасында тыгыз бер рухи багланыш бар. Алар үлгəн 
бабаларының рухлары белəн камнар аша аралашып, алардан ярдəм 
көтəлəр.

Тəңречелек – борынгы төрки халыкларда аеруча киң таралган 
диннəрнең берсе. Бу дин буенча кеше табигать белəн берлектə яши. 
Тəңречелекнең əхлакый кагыйдəлəре кешедəн тугры, намуслы һəм 
башкалар алдында җаваплы булып яшəүне талəп итə. Каганнар исə 
гадел булырга һəм халыкка карата кайгыртучанлык күрсəтергə тиеш 
булалар.

Тəңречелекнең нигезендə кешенең үз җирен, ватанын ярату 
һəм ата-бабаларына ихтирам хисе ята. Тəңречелек – безнең бай 
тарихи һəм мəдəни мирасыбызның бер өлеше.

Җир ничек яралган (легенда)

Бик борынгы заманнарда, əле Җир дə, кеше дə булмаган 
вакытларда, Җир шары гел судан гына торган, ди. Кая гына 
бакма, бар җирдə дəрья-су булган, давыллар уйнаган, дулкын-
нар күккə бəйлəнгəн.

Дəрьяда мəһабəт кошлар – үрдəклəр йөзеп йөргəн, имеш. 
Алар су төбенə төшеп азык эзлилəр икəн. Тəңре Җирне ярат-
макчы булган. Шунда бер үрдəк су төбенə чумган да томшы-
гына азык алырга телəгəн. Томшыгын тирəнгəрəк батырган-
мы, ул су төбеннəн бик күп лəм-балчык алып чыккан. Бу лəм 
шулкадəр күп булган ди, хəтта əлеге үрдəкнең томшыгыннан 
коелып, су өстенə Җир-утрау булып өелеп калган. Имеш, əнə 
шуннан инде коры җир, Җир шары барлыкка килгəн дə ди. 
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ТӨРКИ-ТАТАРЛАРДА ГАИЛƏ

Кешелек тарихында гаилəнең бик күп формалары һəм төрлəре 
билгеле. Төрки халыкларның традицион гаилə тормышы да озын та-
рихи юл уза. 

Палеолит чорында зур-зур көтүлəр булып яшəгəн кешелəрдə, эре 
хайваннарны аулау өчен, бергəлəп эш итү ихтыяҗы туган. Бу исə ау-
чылар төркемнəрен үзара якынайткан. Шулай итеп, ыруглар барлык-
ка килгəн. Əкренлəп ыруг эчендə бəйлəнешлəр табигый кардəшлеккə 
нигезлəнə башлаган.

Ыруглык җəмгыятендə кешелəр арасында тигезлек хөкем сөргəн. 
Бергə ауга йөргəннəр, тапкан малларын үзара бүлешкəннəр. Ыруг-
лар борынгы кешелəрнең көтүсыман төркемнəреннəн бер урында 
яшəүлəре белəн аерылып торганнар. Балалар барысы да аналары 
белəн бергə яшəгəннəр, нəсел исəбе дə ана ягыннан алып барылган. 
Ыруг тормышында ананың роле гаять зур булган.

Ирлəрнең төп кəсебе аучылык булган. Ирлəре ауда чагында, 
йортта хуҗалыкны алып бару һəм бала тəрбиялəү хатын-кыз өстенə 
төшкəн. Шунлыктан гаилəдə тоткан урыннарына, хезмəтлəренə бəйле 
рəвештə ыругтагы ир-ат һəм хатын-кызлар арасындагы тигезлек 
акрынлап бетə барган, хуҗалык һəм җəмəгать тормышында җитəкче 
рольне хатын-кыз уйный башлаган. 

Терлекчелек, игенчелек үсү һəм тимердəн ясалган эш коралла-
рыннан киңрəк файдалана башлау нəтиҗəсендə, хуҗалыкта төп роль 
ир кешегə күчə, матди байлыклар белəн тəэмин итүдə дə ирлəр төп 
көчкə əйлəнə. Хатын-кызларга йорт эшлəре кала. Ыруг башы итеп 
бары тик ирлəр генə куела, зур патриархаль гаилəлəр барлыкка килə. 
Хуҗалыкның күмəк формалары үскəн шартларда, халыкның сан 
ягын нан артуы аерым ыруглык төркемнəренең зуррак бер лек-
лəргə, кабилəлəргə берлəшүенə китерə. Кабилəлəр күп санлы 
елга үзəннəрендə аучылык, балык тоту, иген игү, терлек асрау 
белəн шөгыльлəнəлəр. Аерым гаилəлəрнең хуҗалык ягыннан 
мөстəкыйльлеге арта. Бай гаилəлəр аерылып чыга, хосусый милек 
барлыкка килə. Бу исə ыруглык мөнəсəбəтлəренең таркалуына ки-
терə. Кабилəлəр һəм гаилəлəрнең башында ирлəр торса да, хатын-
кызларның җəмгыятьтə тоткан аерым урыны əле соңгырак тарихи 
чорларда да чагылыш таба.

Моңа охшаш этаплар борынгы төркилəр тарихында да булган. 
Төркилəргə дə уртак хуҗалык алып барган берничə буын якын ту-
ганнарны берлəштергəн зур патриархаль гаилəлəр (гадəттə, аның 
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башында ир кеше торган) хас булган, əмма акрынлап алардан 5–6 
кешедəн торган кечерəк гаилəлəр бүленеп чыга башлаган. 

Гадəттə, һəр гаилə үз йортында яшəргə тиеш булган: үсеп 
җиткəн егетлəр тиздəн аерым яши башлаганнар. Өйлəнергə җыенган 
егетнең атасы яшьлəргə туй вакытында ук яңа тирмə һəм мөстəкыйль 
хуҗалык алып бару өчен кирəкле милек, мал-туар биргəн. Ата йор-

тын – «улуг өй», өйлəнгəн улыны-
кын – «кече өй» дип атаганнар. Яңа 
учакка утны ата нигезендəге учактан 
алып тергезгəннəр. Бүген дə татарлар 
гаилə коруны «өйлəнү» (үз йортыңны 
кору, үз өйле булу) дип юкка гына ата-
мыйлар.

Патриархаль мөнəсəбəткə ни гез-
лəнгəн гаилəдə ата кешенең дə рəҗəсе 
югары булган. Төркилəр өчен гаилə – 
шул ук дəүлəт. Гаилə башында торган 
ир гаятъ зур хокукларга ия булган. 
Аның алдында шулай ук зур бурычлар 
да торган. Гаилə башлыгын төркилəр 
хəтта «өй каганы» дип тə атаганнар. 
Дəүлəт каганы, илне һəм халыкны 
сак лап, аның иминлеген тəэмин иткəн 
кебек, гаилə башы да өйдəгелəрнең 
иминлеген саклап, аларның мул тор-
мышын кайгыртырга тиеш булган. 

Гаилə. 
Рəссам 

М.Че валков.

Хатын-кызлар киеме. 
Балбаллар буенча 
реконструкция.
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Гаилəдə ананың роле. Ирлəрнең дəрəҗəсе никадəр югары бул-
масын, төркилəр хатын-кызларга, аларның хокукларына да зур хөрмəт 
белəн караганнар. Хатын-кыз үз йортында тулы хокуклы хуҗабикə 
булган. Сугышлар вакытында йортны, гаилəне тəэмин итү тулысынча 
хатын-кызлар җилкəсенə төшкəн. Шундый ук вазыйфаларны алар ты-
ныч тормыш шартларында да үтəгəннəр. 

Йорт эшлəре хатын-кызлар вазыйфасына кергəн. Моңа җавап 
йөзеннəн, ирлəр хатыннарына карата йомшак мөгамəлə һəм игелек-
лелек күрсəтергə тиеш булганнар.

Хатын-кызлар гаилəдə генə түгел, дəүлəт эшлəрендə дə катнаш-
каннар. Хəтта чит мəмлəкəтлəрдəн килгəн илчелəрне дə хан үз хаты-
ныннан башка кабул итмəгəн, ханнарның фəр маннарын хан би кə дə 
раслаган. 846 елда уйгур ха ны Арыслан Кы тай илчесен ка бул иткəндə, 
аның хатыны да катнашкан. Əлеге традиция соңгы чор ларда да дə-
вам иткəн. «Болгар патшасының хатыны тантаналы мəҗлеслəрдə 
ире белəн янəшə утыра, аларның гореф-гадəтлəре шундый», – дип 
яза Ибне Фадлан үзенең сəяхəтнамəсендə.

Хатын-кызлар иҗтимагый һəм дини тормышта да җитди вазый-
фалар башкарганнар (алар арасында дини йолалар белəн җитəкче-
лек итүчелəр дə булган).

Төркилəр ишле гаилəдə яшəүне зур бəхеткə санаганнар. Яшь 
балалар ак сакаллы бабаларыннан тəрбия алып үскəннəр. «Əгəр 
берəүнең баласы туса, баланы атасыннан элек бабасы үзенə ала», 
–  дип яза Ибне Фадлан Болгар иле турында. Төркилəр балаларын 

Əбисе белəн оныгы. 
Фарсы миниа-

тюрасы.
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тормыш тəҗрибəсе туп ла ган аксакалларга тəрбиягə бир гəн нəр, алар-
ны «сөт аталары», «аталыклар» дип олылаганнар.

Гаилəдə балалар булмау зур бəхетсезлек саналган. Чөнки ба-
лалар булмагач, буыннан-буынга тапшырылып килгəн туганлык 
мөнəсəбəтлəре өзелгəн һəм бөтен нəсел, ыруг юкка чыккан.

Олыларга хөрмəт, кечелəргə ярдəм күрсəтү, бердəмлек (бер ха-
лык, бердəм ил булып яшəү) төркилəрнең төп кануны булган.

Зур гаилəдə, бергə яшəү сəбəпле, туганлык мөнəсəбəтлəре га-
ять көчле булган. Туганнар – төркилəрнең таянычы, терəге. Бөтен 
төркилəр бер-берсен туганнар дип санаганнар.

Гаилəдə балалар күп булса, ыруг, кабилə дə көчле була. Көчле 
ыруг белəн бөтен кавем дə исəплəшкəн. Шуңа күрə һəр ир кеше – 
яхшы ул һəм ата, батыр сугышчы – гаилəсенə, ыруг, кавеменə таяныч 
булырга тиеш булган. Батыр сугышта һəлак булса, аның гаилəсенə 
туганнары ярдəм иткəн. Шуңа күрə далада ятимнəр, ялгыз картлар 
булмаган.

Туганлык мөнəсəбəтлəре арасында ана ягы туганнары иң якын-
нары саналган. Төркилəрнең мондый мəкальлəре дə булган: «Ата 
ягыннан бертуганнар ачуланып сугышканда, ана ягыннан бертуган-
нар бер-берсенə ярдəм итəлəр». Күкрəк сөте имезеп үстергəн ананың 
балалары алдында абруе зур була. Ана сүзеннəн чыгу зур гөнаһ са-
налган. Тирмəгə кергəндə, яхшы угыл юкка гына башта анасын, анна-
ры гына атасын сəламлəмəгəн.

Борынгы төрки халыкларда түбəндəге туганлык атамалары кул-
ланышта булган.

Ата, кан – ата; 
Ана, өр – ана;
Огул – угыл, ул;
Кыз – кыз, кызым;
Келин – килен;
Күдегү, күбек – кияү;
Каин ата – иренең атасы;
Каин ана – иренең əнисе;
Aгa, эджи – абый, абзый;
Йенге – җиңги, абыйсының хатыны;
Апа – түтəй;
Йезне – җизни, апасының ире;
Апушка, эр – ир;
Катын – хатын;
Каин ага – хатын яки ирнең абыйсы;
Каин ини – иренең энесе;
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Сингиль – сеңел, үзеннəн кечерəк кыз бала;
Каин сингиль – каен сеңел – иренең сеңлесе; 
Абага – əтисе ягыннан абый;
Тагай – əнисе ягыннан абый;
Балдыз – хатынының сеңлесе.
Ислам дине һəм гаилə. Ислам дине кабул ителү белəн, гаилə 

мөнəсəбəтлəре дə камиллəшə барган. Ислам дине бөтен кешелек-
не бер ата һəм бер ана – Адəм белəн Хаува балалары дип карый. 
Ир белəн хатын мөнəсəбəтлəре, гаилə кору шəригать кануннары-
на нигезлəнə башлый. Ата-ана балаларына үзлəренең һөнəрлəрен 
өйрəтеп калдыра. Һөнəри осталыгына карап, нəселгə исем (балта 
остасы, тимерче, чүлмəкче, күнче, тегүче һ.б.) бирелə. Шуңа бəйле 
гыйбарəлəрне бүгенге телдə дə очратырга мөмкин: «Ата күргəн ук ата 
белер, Ана күргəн тун кисə белер». 

Гаилəдə ананың абруе үскəннəн-үсə барган. «Җəннəт аналарның 
аяк астында» диелгəн бер хəдистə. Ана гаилəдə сəламəт мохит тудыр-
ган, баласына яхшы тəрбия биреп, хəлəл ризыклар ашатып, динле, 
ана телен хөрмəт итүче, үз миллəте өчен файдалы итеп үстергəн. 

Еллар дəвамында гаилə тормышында төрле гореф-гадəтлəр ур-
наша барган, кайберлəре, үзгəрешлəр кичереп, хəзерге көнгə кадəр 
килеп җиткəн. 

Гаилəдə сау-сəламəт бала туу зур шатлык булган. Бала тугач 
та, озакка сузмыйча, исем кушканнар. Матур яңгырашлы һəм яхшы 
мəгънəле исемне төркилəрдə ата кеше үзе сайлаган. Бала туган 

Гаилə тормышы. 
Фарсы миниа-

тюрасы.



23

шатлыктан бəби туе үткəргəннəр, балага бүлəклəр биргəннəр. Нəсел 
дəвамчысы булган ир баланы сөннəткə утырткач, мөселманнар зур 
мəҗлес уздырганнар, көрəш, ат чабышы, уктан ату һ.б. уеннар оеш-
тырганнар. 

Үсеп җиткəч, ир баланы өйлəндерү, кыз баланы кияүгə би-
рү шулай ук ата-ананың изге бурычы саналган. Борынгылар 
яшь егетлəргə кызларны башка ыругтан, башка кабилəдəн дə 
ала торган булганнар. Ханнар һəм аксөяклəр дə, дəүлəт мəн фə-
гатьлəрен кайгыртып, башка мəмлəкəтлəргə кыз биргəннəр, ул-
ларын өйлəндергəннəр. Егет, кыз алу өчен, билгеле бер кү лəм-
дə калым түлəргə тиеш булган. Байлык чит кə китмəсен өчен, 
соңрак кызны үзлəре яшəгəн төбəктəн сайлый баш лаганнар. 
Ата-ана, балала рын ярəш кəндə, килен яисə кияү нең нəселен тикше-
реп, үзара киңəшлəшеп эш иткəн. Мөгаен, шуңа күрəдер, төрки халык-
ларда гаилə нык, таза булган. Олы улларны никахландырып, «башка 
чыгарганнар», аның гаилəсенə аерым яшəү урыны төзеп биргəннəр. 
Гадəт буенча, гаилəдəге төпчек малай ата-ана йортында яшəп кал ган. 
Ата-ана картайган көнгə кадəр балалары, оныклары белəн яшəгəн. 

Йосыф Баласагунлы «Котадгу белек» 
(Бəхеткə илтүче белем). XI гасыр

«Хатыннарны əхлаклы гаилəдəн генə алыгыз. Үз гаилəңнəн 
югарырак торган гаилəдəн булмасын. Андый гаилəдəн алын-
ган хатын тəкəббер була. Йөзнең матурлыгына артык зур 
əһəмият бирмəгез. Артык чибəрлекнең хəтəр булуы мөмкин. 
Əхлаклылык һəм холык күркəмлеге мөһимрəк була. Хатын 
алганда байлык эзлəмə. ... Бала туса – аны өйдə тəрбиялəргə 
яхшырак... Хатыннарның урыны өйдə. Əмма аларга барлык 
кирəклəрен бирегез, муллык һəм иминлеген тəэмин итегез. ...

Өйдəгелəрне аш-су белəн тəэмин ит. Аларга көч җитəрлек 
эшне генə куш. Аларны җəберлəмə. Алар да адəм баласы 
икəнен беркайчан да онытма. Җəберлəсəң – сиңа тəмугъ җəзасы 
булыр. ... Юмарт бул, гаилəңне мул итеп аш-су белəн тəэмин 
ит. Əмма керемнəреңə карап чыгымнар яса».

Сак-сок бəете (өзеклəр)
Мəдрəсəлəрдə китап киштəсе, 
Сак белəн Сокның бəетен ишетəсе.
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ТӨРКИ-ТАТАРЛАРДА АШАМЛЫКЛАР

Татар милли ризыклары – чəкчəк, кабартма, кыстыбый һ.б. бик 
борынгы заманнардан ук килгəн ризыклар. Төрки-татарлар арасында 
нинди ашамлыклар киң кулланылган соң?

Табигать, хуҗалык итү үзенчəлеклəре һəм ризык. Билгеле 
булганча, борынгы халыкның төп кəсебе аучылык булган. Кыргый 
хайваннарны күмəклəшеп аулаганнар. Зур учак ягып, итне шунда 
кыздырганнар. Хəзерге көндə учак өстендə итне кыздыру (шашлык 
ясау) – борынгыдан калган күренеш. Татар халык ашлары төрки 
кабилəлəрнең этник үзенчəлеклəрен саклап калган. 

Милли ашларның формалашуына табигый тирəлек җитди йогын-
ты ясаган. Илнең ике географик зона – урманлы Төньяк һəм далалы 
Көньяк кушылган җирдə, шулай ук ике зур елга – Идел һəм Чулман 
бассейнында урнашуы да табигый азыклар алмашуга, сəүдəнең иртə 

Əнкəй орышты тимер ук өчен, 
Əнкəй орышты бигрəк юк өчен.

Самавыр куйды, чəйлəр эчерде, 
Эчеп бетергəч, каргап очырды. [...]

Əткəй калдырды, өйдə торсын, дип, 
Əнкəй каргады, Сак-Сок булсын, дип.

Төшкəндер безгə əнкəй каргышы, 
Үзебез туганчы, тəкъдир язмышы.

Əнкəй каргагач, Сак-Сок булдык без, 
Бу дөньялардан гыйбрəт алдык без.

Су буйларында бик күп йөрдек без, 
Сак-Сок булгачтын, дөнья гиздек без. [...]

Урыныбыз урман, икебез туган, 
Кавышу юк безгə, əнкəй каргаган. [...]

Əнкəй җылыйдыр, ник каргадым, дип, 
Сак-Сок йөридер, харап булдык, дип.

Болай булдык без: каргыш тəдбире, 
Елама, əнкəй, – Ходай тəкъдире. [...]
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үсеш алуына булышлык иткəн. Болар барысы да халык ашларының 
төрлəрен шактый баеткан. 

Борынгы бабаларыбыз, нигездə, авыл хуҗалыгы, игенчелек, 
һөнəрчелек һəм сəүдə белəн шөгыльлəнə. Гарəп географы Ибне Рөста 
Х гасыр башында ук: «Болгарлар – игенче халык, төрле бөртекле аш-
лык: бодай, арпа, борчак, тары үстерəлəр», – дип язган. 

Халыкның борынгы ризыклары. Ашлыкны урак һəм чалгылар 
белəн җыйганнар, тегермəн ташы ярдəмендə тарттырганнар, онга яки 
ярмага əйлəндергəннəр. 

Шулай ук бөртекле ашлыкны бөтен килеш куыру традициясе дə 
борынгы заманнарга барып тоташа. Куырылган бөртекле ашлыкны 
киледə төйгəннəр яки таш тегермəндə тартканнар. Вак ярмадан тал-
кан əзерлəгəннəр. Аны, ерак юлга чыкканда, үзлəре белəн алганнар, 
суга яки сөткə изеп ашаганнар. Каймакны əкрен генə кайнатып, аннан 
ботка-боламык ясаганнар.

Кыргый хайваннарны кулга иялəштереп, халык терлекчелек 
белəн шөгыльлəнə башлаган. Татарлар эре мөгезле, нəселле терлек 
тоткан. Чыдам, нык атларны арбаларга җиккəннəр. Яшь тайларны ит 
өчен, сугым малы итеп асраганнар. Бия сөтеннəн шифалы эчемлек – 
кымыз ясаганнар. 

Икмəк – изге ризык. Борынгы заманнарда икмəкне җəймə 
рəвешендə учакта пешерə торган булганнар. Хəзерге көндə дə киң 
кулланышта булган кыстыбый иң борынгы һəм гади ашамлыкларның 
берсе санала. Аны кайбер урыннарда «күзикмəк» дип тə атыйлар. 

Икмəк 
сатучы. 
Фарсы 
миниа-
тюрасы.
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Кыс тыбыйны төче ка-
мырдан əзерлəнгəн юка 
җəймə эченə тары бот-
касы салып ясаганнар. 
Соңрак кыстыбый эченə 
бəрəңге боламыгы да 
сала башлаганнар. 

Татар ашлары ара-
сында əче камырдан 
пешерелгəн ризыклар 
аерым бер урын алып 
тора. Аларга, барыннан 
да элек, ипи керə. Ипи 
өчен əче камырны ур-
маннарда үскəн колмак 
үлəненнəн ясалган чүпрə 
салып əзерлəгəннəр. Хə-
зерге көндə дə иписез 
көндəлек аш та, бəйрəм 
табыны да узмый, икмəк 
ул – изге ризык. Электəн 

үк халыкның «ипидер» дип ант итү гадəте дə булган. Табында икмəкне 
гаилəнең иң өлкəн кешесе кискəн. Балаларны кече яшьтəн үк ипинең 
һəр валчыгын җыярга, кадерлəргə өйрəткəннəр. 

Камыр ашлары. Ипидəн тыш, əче камырдан төрле ашамлыклар 
əзерлəнгəн. Алар арасында иң таралганы – кабартма. Кабартма-
ны янып торган мич алдында, кайнап торган майда арыш оныннан 
пешергəннəр. 

Төче камырдан табада коймак та пешергəннəр. Халыкның ярат-
кан борынгы ашамлыкларыннан тагын берсе – камыр эченə симез ит 
(сарык, сыер, каз, үрдəк) һəм ярма салып пешергəн бəлеш. Бəлешне 
зур итеп тə, кечкенə итеп тə əзерлəгəннəр. Өчпочмак та – күптəнге 
татар ашамлыгы, аның эченə элегрəк симез ит белəн суган гына сал-
ганнар, соңрак, бəрəңге үстерə башлагач, бəрəңге кушканнар. 

Эчемлеклəр. Урманнарда кыргый умарта кортлары күп булган, 
алар агач куышлыгына бал җыйганнар. Халык җəенə бер-ике тапкыр 
шул балны җыеп алган. Балдан тəмле эчемлек əзерлəгəннəр (набиз 
һəм суджув), шулай ук җилəк-җимешлəрне дə балга салып саклаган-
нар. Җир җилəге, карлыган, мүк җилəге һəм башка җилəклəрне җыеп 
киптергəннəр, кайсыларыннан как койганнар. Җир җилəге, мəтрүшкə 
һəм башка үлəннəрне чəй урынына файдаланганнар.

Кыстыбый пешерү. 
Фарсы миниатюрасы.
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Чəй татарларга Һиндстан, Кытай һəм башка иллəр белəн сату-
алу аша килеп кергəн. Чəйгə сөт салып эчү гадəте татарларда хəзер 
дə дəвам итə. Урманда чиклəвек күп булган, кыргый алмагачлар 
үскəн. Баллы алма, алмалы сары май чəй янына куела торган ризык 
булган. 

Ислам дине һəм туклану. Идел буе болгарлары 922 елда ислам 
динен кабул иткəннəн соң, ашау-эчүдə аерым үзенчəлеклəр барлыкка 
килə (хəлəл һəм хəрам, яраган һəм ярамаган ризыклар). Мөселманнар 
шəригать кануннары буенча суелган мал итен генə ашаганнар. Җəен, 
көзен яңа суелган ит ашасалар, кыш көне туңдырган ит пешергəннəр, 
шулай ук итне озак саклар өчен ыслап, каклап, киптереп тə куя торган 
булганнар. 

Һəр хуҗалыкта диярлек кəҗə, сарык асраганнар. Сарыкны ите, 
йоны, тиресе өчен күплəп үстергəннəр, ə кəҗəне бигрəк тə сөте өчен 
тотканнар: аның сөте шифалы саналган. Дуңгыз ите хəрам ризык бул-
ганлыктан, мөселманнар дуңгыз үрчетмəгəннəр. 

Сыер сөте шулай ук иң кирəкле һəм файдалы ризыклардан са-
налган. Сөттəн сөт өсте, эремчек, каймак, май, сыр, катык ясаган-
нар. Катыкка салкын чишмə суы кушып ясалган əйрəн – борынгыдан 
килгəн эчемлек. Эремчекне киптереп, корт, кызыл эремчек, ак майны 
кайнатып, сары май əзерлəгəннəр. 

Кырда үскəн үсемлеклəрне (суган, сарымсак, кабак һ.б.) тора-
бара яшелчə бакчаларында да үстерə башлаганнар. Кабак белəн 
тары ярмасыннан пешерелгəн ботка – бик борынгы ризыкларның 
берсе, аны хəзерге көндə дə əзерлилəр. 

Борынгы халыкның көнкүрешенə балчыктан ясалган савыт-
сабалар килеп кергəч, аш-су əзерлəү тагын да камиллəшкəн. Та-
тарларга итне майда кыздыру хас булмаган. Шулпалы кайнар аш, 
токмачлы аш, итле өйрə татарларның иң яратып əзерли торган ри-
зыгы булган. Тутырманы да шушы ук ашамлыклар кебек күптəн 
əзерлəгəннəр. Аны терлек эчəгесенə чапкан яисə вак итеп тураган 
бавыр белəн тары яисə дөге ярмасы тутырып ясаганнар. Су буйла-
рында яшəгəн халык балык тоту белəн дə шөгыльлəнгəн, əмма балык 
ашлары милли ризык булып кереп китмəгəн. 

Уңайлы табигать шартлары татар халкына һəртөрле ашамлык-
лар, эчемлеклəр əзерлəргə мөмкинлек биргəн. Безнең өчен гадəти 
булган ашамлыклар – өчпочмак, токмачлы аш, итле шулпа, итле 
бəлеш, чəкчəк, кабартма һ.б. ризыкларның үз тарихлары бар. 

Милли ризыкларыбыз, бик борынгы заманнарда ук бар-
лыкка килеп, буыннан-буынга тапшырыла барып, елдан-ел 
камиллəшеп, безнең көннəргə кадəр килеп җиткəннəр. 
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БОЛГАР ДƏҮЛƏТЕНЕҢ БАРЛЫККА КИЛҮЕ

Дунай елгасы буена Аспарух белəн болгарларның бер өлеше 
генə килеп җитə. Калган өлеше үзлəренə яңа ватан таба. Аларның 
яңа ватаны – Идел һəм Чулман арасы була.

Урта Иделгə беренче болгарлар VII гасыр ахырында – VIII га-
сыр башында килə. Хəзəрлəрнең Бөек Болгарны тар-мар итүе алар-
ны шундый ерак сəфəргə чыгарга мəҗбүр итə. Болгарлар үзлəре 
белəн безнең якларга ярым күчмə тормыш гадəтлəрен алып килəлəр. 
Гомумəн, алар терлекчелек, көтүчелек белəн шөгыльлəнəлəр. 

Йөз елдан соң, 737 елда, хəзəрлəр гарəплəр тарафыннан зур 
җиңелүгə дучар ителəлəр. Хəзəрлəр кулы астында калган Азов буе 
болгарлары, каты кысрыклаудан сакланыр өчен, зур төркемнəр белəн 
яңадан Урта Идел буена китəлəр.

IX–X гасырлар чигендə Хəзəр каганлыгында дəүлəт дине булып 
яһүд дине (иудаизм) формалаша. Болгарлар арасында исə ислам 
дине таралган була. Яһүд диненə каршы булган болгарлар элегрəк 
салынган юл буйлап Урта Идел киңлеклəренə күченеп китəлəр. 

Болгар дəүлəтенең картасы.



29

Болгарларның безнең 
якларга соңгы күчешлəре 
төрки телле бəҗəнəклəрнең 
(печенеглар) Хəзəр ка-
ганлыгына көчле һөҗүме 
белəн бəйле. Бу вакыйга IX 
гасырның азагы – X гасыр 
башында була.

Урта Идел буена бол-
гарлар килгəнче, биредə 
төр ки, фин-угыр кабилəлəре 
– хə зерге мари, удмурт һəм 
морд ва халыкларының бо-
рынгы бабалары яши. Күп-
медер вакыт Идел-Урал 
киң лек лəрендə борын гы 
венгр лар да гомер сөрə, 
соңрак алар Урта Дунай 
буйларына күчеп китəлəр. 

Болгар дəүлəте бар-
лыкка килү. Тиздəн болгар-
лар җирле халык арасында 
өстенлекне яулап алалар. 
Алар актив рəвештə җирне сабан белəн сөреп эшкəртə башлыйлар 
һəм башка яңа һөнəрлəр үзлəштерəлəр. Бу хəл болгарлар арасында 
милек буенча тигезсезлекнең үсүен тизлəтə.

Болгарда хəрби-кабилə аксөяклəренең көчле хəрби дружинасы 
була. Алар күрше җирлəргə яу чабалар, халыктан салым җыярга да 
ярдəм итəлəр. 

Хəзəрлəр белəн көрəштə дə болгарлар дружинага таяналар. 
Чөнки алар кайчандыр Хəзəр каганлыгына бəйлелеккə төшкəн була-
лар һəм хəзер мөстəкыйльлек яулап алырга ашкыналар. Болар бары-
сы да Идел болгарларының дəүлəтчелеге формалашуын дəлилли.

Болгар дəүлəте формалашуның соңгы этабы X гасыр башына 
туры килə. Ул вакытта Идел һəм Чулман буйларында, безнең төбəктə 
шəһəрлəр һəм ныгытмалар төзелə. Беренче болгар тəңкəлəре бар-
лыкка килə. Чит дəүлəтлəр белəн элемтəлəр ныгый.

Хəзəрлəргə каршы көрəштə ярдəм эзлəп, болгарлар үзлəренə 
Багдад хəлифе əл-Мөхтəдир илчелеген чакыралар. Илчелекнең 
маҗаралы юлы илченең сəркатибе Əхмəд ибне Фадлан язмаларында 
тəфсиллəп язылган. Каганлык ислам динен тарату белəн кызыксын-
ган гарəплəрнең сəүдə юлларында торган. Болгарлар гарəплəрдəн 

Болгар кешесе. VIII–IX гасырлар.
Реконструкция. 
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ярдəм алалар һəм 
рəсми рəвештə яңа 
дин кабул итəлəр. 
922 елда ислам 
Идел болгарла ры-
ның дəүлəт диненə 
əве релə. 965 елда, 
рус кенəзе Святос-
лав хəзəрлəрне тар-
мар иткəннəн соң, 
болгар лар каганлык-
ка буйсынудан тук-
тыйлар.

Болгар иленең 
т е р р и т о р и я с е 
һəм халкы. Идел-
Чулман Болгары 
зур җирлəрне билəп 
торган. XII гасырга 
илнең чиклəре та гын 
да киңəйгəн. Төнь-
якта алар – Ка зан 
елгасына, ə көнь  якта 

Иделнең Са мара янындагы бо рылышына кадəр килеп җитəлəр. Бол-
гар дəүлəтенең көн батыш чиклəре – мордва җирлəрендəге Сура ел-
гасы, көнчыгыш чиклəре Зəй елгасы була. Болгарларның күршелəре 
борынгы мари, удмурт, мордва һəм башка кабилəлəр була. 

Болгарлар Иделнең ике ягында да яшилəр; шулай ук Чулманнан 
төньяктагы җирлəр дə аларныкы булган. Төп җирлəр һəм Билəр, Бол-
гар, Суар, Җүкəтау кебек зур шəһəрлəр Иделнең сул як, дистəлəгəн 
шəһəрлəр, авыллар һəм алар арасында данлыклы Ашлы шəһəре 
Иделнең уң як ярына урнаша. Чулман алды җирлəрендə халык сирəк 
урнашкан була. Мондагы шəһəрлəр арасында иң билгелесе – Кашан 
һəм Чаллы (Балык Бистəсе районыңдагы Котлы Бөкəш авылы янын-
да). XI гасыр башында Казансу елгасы буенда, хəрби ныгытма һəм 
сəүдə үзəге буларак, килəчəктə безнең республика башкаласы була-
чак Казан барлыкка килə. 

Илнең халкы төрле кабилəлəрдəн тора. Болгар кабилəлəреннəн 
тыш суарлар, барсиллар, бəрəнҗəрлəр, шулай ук əсəгеллəр һəм 
билəрлəр дə булган. Х гасырның икенче яртысында алардан бердəм 
болгар халкы барлыкка килə. Илнең бар халкы өчен бердəм атама 
булып болгар исеме тора.

Багдад хəлифəсе илчелеге. 
Рəссам Р.Заһидуллин.
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Болгар илендə идарə. Идел-Чулман Болгары элеккеге феодаль 
дəүлəтлəр кебек идарə ителə. Дəүлəт башында торган хөкемдар Бол-
гарда əмир дип атала. Иң элек аны илтəбəр – җитəкче, дəүлəт баш-
лыгы дип йөртəлəр.

Илнең беренче əмире Алмышның исеме беренче болгар 
тəңкəлəрендə дə бар. Ул Бохарага һəм Багдадка болгар илчелəрен 
җибəрə һəм үзендə дə Багдад хəлифəсе илчелəрен кабул итə. Ислам-
га күчкəч, ул үзен мөселманча Җəгъфəр бине Габдуллаһ дип йөртə 
башлый. Яңа дин кабул итү илтəбəрнең дəрəҗəсен тагын да күтəрə. 
Аның 50 меңлек гаскəре дə була.

Əмиргə дəүлəтнең бөтен өлкəлəрендəге җирле хакимнəр буйсы-
на. Алар барысы иң югары аксөяклəр катламын тəшкил итə. Хаким-
лек итүче катламга шулай ук хəрби дружина җитəкчелəре, бəклəр, 
югары дин башлыклары керə.

Аксөяклəр кул астында игенчелəр, һөнəрчелəр, сəүдəгəрлəр 
була. Алар дəүлəт файдасына феодаль йөклəмəлəр үтилəр, лəкин 
феодалларга бəйле булмыйлар.

Шулай итеп, Болгар иле Көнчыгыш Европадагы иң кодрəтле 
һəм бай иллəрнең берсенə əверелə.

Болгар каласының корылуы турында риваять

Нух пəйгамбəрнең өч улы булган. Аның бер улы Яфəс 
атлы икəн. Яфəснең Газый, Терек, Алып исемле өч улы булган. 
Яфəснең уллары берсеннəн-берсе матур, зифа буйлы батыр 
егетлəр булып үскəннəр. 

Төрек кардəше Алып белəн елга янына барып урнашкан.
Алып бик батыр кеше булган. Ул, чынлап тотынса, кечерəк 

тауларны да аудара икəн, сыңар кулы белəн ат-сыерларны 
күтəрə ала икəн. Болар күчеп килеп утырган җирнең урыны 
сазламык һəм кап-кара урман булган. Шуның өчен йөргəн чак-
та Алыпның чабатасына, яңгырлы вакытта юеш балчык сыла-
нып, корыда тузан тулып, аңа йөрергə уңайсызлый икəн. Шуңа 
күрə Алып əледəн-əле утырып, чабатасына ияргəн балчыклар-
ны кагып йөргəн. Менə шуннан юл буйларында, тигез җир 
өслəренə түмгəклəр, кечерəк таулар хасыйл булган икəн. Бик-
тимер авылыннан Матак авылына барган чакта Олы күл буен-
дагы түгəрəк кечкенə таулар шул Алыпның чабатасын кагуын-
нан хасыйл булган таулар икəн, ди.
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Менə шушы Алып батыр беркөнне ауга, сунарга чыккан. 
Ул чакта урманнар бик калын һəм очсыз-кырыйсыз зур бул-
ганга, ауда озак йөри торгач, юл сабкан – адашкан, агасы Төрек 
янына кайта алмаган. Алып, урман эчендə күп йөри торгач, 
бер су янына барып чыккан. Ул су буенда аның белəн бер телдə 
сөйлəшə торган, лəкин Алыпка ят булган кешелəр тора икəн. 
Тел бер булгач, Алып белəн бу кешелəр үзара аңлашканнар. 
Шуннан соң Алып, үзенең кардəше Төрек янына кайта алма-
гач, бу кешелəр белəн бергə яши башлаган. Алар белəн тəмам 
үзлəшеп киткəн. Ул инде шул кешелəрнең арасыннан үзенə 
бер кыз сайлап өйлəнгəн дə.

Алып батырның ике ир баласы туган. Ул бу балаларга ни-
чек дип тə ат куша алмаган.

Бу чакларда тормыш җəйлəүдə, киез өйдə икəн.
Менə бер көн һава алмашып киткəн. Көн болытлаган, 

һава салкынайган. Алыпның киез өй эчендə бишектə ята тор-
ган балаларыннан берсе өйнең салкынлыгыннан бик нык елар-
га керешкəн. Бу бала елаганда һаман кулларын болгый-болгый 
елый икəн. Алып, баланың елаганын күреп, аны юатырга ты-
рышкан, бишеген тирбəткəн, бишек тирбəткəндə җырлый 
торган җырлар җырлаган. Шулай да бу бала елаудан туктама-
ган, һаман кулын болгый-болгый елаган. Бу бала озак елагач, 
Алыпның күңеленə бер исəп төшкəн. Бу бала тикмəгə болай 
еламаска кирəк, бу инде артык озакка китте, аның болай ела-
вында нəрсə булса да бер хикмəт бардыр дип, Алып уйланырга 
керешкəн. Күп уйлый торгач, Алыпның күңеленə: бу баланың 
елавы аңарга ат кушылмаганнан булырга кирəк, ат кушсаң, 
бəлки, ул елавыннан туктар, дигəн фикер килгəн. Ул шуннан 
соң бу балага ат кушарга булган. Алып үзенең хатыны белəн 
киңəшкəн дə, бала елаган чагында кулларын болгап елаганлык-
тан, аңа Болгар дигəн ат кушкан.

Балаларының Болгар атлы булуы Алыпка һəм хатынына 
бик ошаган. Алар икенче балаларын да бер ат белəн атамакчы 
булганнар. Болар ирле-хатынлы икəүлəп бу турыда уйлашкан-
нар, сөйлəшкəннəр. Байтак вакыт уздырганнар.

Актыгында икенче балаларына Бортас кушмакчы булган-
нар. Шулай итеп, боларның икенче балалары Бортас булган.

Алыпның бу балалары үзе шикелле батыр булып үскəннəр. 
Алар да шул җирдə аталары белəн бергə гомер иткəннəр. Бу 
балалар, зураеп үсеп җиткəч, икесе ике урында кала корып 
яши башлаганнар.
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Болгар корган кала, «Болгар» исеме белəн дан тотып, ничə 
йөз еллар атаклы күп ханнар яшəгəн кала булып киткəн. Менə 
инде шул Болгар хəзерге Идел буенда хəрабəсе генə калган Бол-
гар шəһəре икəн, ди.

Бортас корган кала да, бара-бара зураеп, Бортас шəһəре 
исеме белəн дан тоткан, ди. Бу ике калада яшəгəн кешелəрнең 
балалары күбəеп, күп еллар үткəч, бер токымнан ике төрле ха-
лык: берсе – болгар, берсе – бортас барлыкка килгəн. Боларның 
һəр икесенең башта теллəре бертөсле булган. Əмма күп еллар 
үтə-үтə, теллəре дə бераз үзгəреп киткəн.

Айдархан һəм сəхабəлəр (риваять)

Болгар шəһəре элек бик зур булган, зур-зур кибетлəр 
буеннан-буена тезелеп киткəн. Аның башында Айдархан дигəн 
гайрəтле патша торган. Айдарханның егерме яшькə җиткəн 
Туйбикə атлы кызы бар икəн. Ул авырый икəн. Мөхəммəд 
пəйгамбəр өч сəхабəне (якын көрəштəшлəрен) янына чакырып 
алган. Аларның берсе – Зөбəер бине Тəлка, икенчесе – Зөбəер 
бине Җəдга, өченчесе – Габдрахман. Шуларга таяк биргəн, чал-
масын салып биргəн, кара савыты биргəн:

– Менə Шəһре Болгар йортына юнəлегез, урамнарында 
йөрегез, без табибларбыз диегез, – дигəн.

Болар Болгар йортына килеп җитəлəр, урамда йөри 
башлыйлар. Айдарханның вəзире дə урамда йөри икəн. Ул 
сəхабəлəрне күрə дə яннарына килə. Сорый алардан:

– Сез кемнəр, каян килдегез?
– Без менə Мəккə-Мəдинəдəн килдек.
– Нəрсə, сату итəргəме?
– Юк, без сатучылар түгел, без табиблар, – дилəр болар.
Тегелəрне калдырып, вəзир патша янына китə. Айдархан-

нан сөенче ала бу:
– Безнең шəһəргə өч сəхабə килгəн, дəва итеп йөрибез, 

дип əйтəлəр, – ди.
Айдар патша əйтə:
– Алып кайт үзлəрен, – ди.
Вəзир сəхабəлəрне алып кайта сарайга. Айдархан патша 

сорый болардан:
– Сез каян килдегез? – дип.
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– Без Мəккə-Мəдинəдəн им итү, дəва итү өчен килдек, – 
дилəр алар.

– Менə минем егерме яшьлек кызым бар, авырый, шешеп-
шешеп чыккан.

– Дəва бар, – дилəр сəхабəлəр, – хəзер каен себеркесе кирəк 
булыр. 

– Ə-ə, каен себеркесе бездə күп, – ди патша.
– Юк, – дилəр алар, – безнең таяктан үскəн себерке кирəк.
Бер урынга таяк кадап куялар. Габдрахман сəхабə намаз 

укып тора, таяк утырткан җирдəн су чыга, күз алдында каен се-
беркесе үсə. Айдархан патша бу эшкə хəйран кала. Себеркене 
бирəлəр патшага.

Менə кызны мунчага алып килəлəр. Аны җəймə белəн 
кəнизəклəре күтəреп керə. Туйбикəне чабындыралар, юынды-
ралар. Туйбикə үзе киенə.

– Мин, – ди, – үзем генə чыгам, – ди. Аякка баса, тəмам 
терелə бу.

Кыз əнисенең бүлмəсенə керə. Əнисе бик аптырый, Ай-
дархан патша янына кереп китə, кызның терелүе турында 
хəбəр бирə. Хəзер Айдархан сəхабəлəргə əйтə:

– Кызымны бирəм берегезгə, – ди.
Кызны Коръəнхафиз Тəлкага бирергə була. Сəхабəлəр 

Мөхəммəд пəйгамбəргə хат язалар. «Ал», – ди пəйгамбəр җава-
бында. Кызына да, атасына да:

– Иманга килегез, – дилəр.
– Бөтен шəһəрне иманга китерəм, – ди патша. Ул бөтен 

шəһəрне мөселман итə.
Туйбикə белəн сəхабə Тəлка егерме биш ел бергə торалар. 

Ə теге тылсымлы таяк утырткан җирдəн чыккан коены халык 
изге кое итеп саный, Туйбикə коесы дип йөртə. Аның суы бик 
чиста, бик тəмле була. Хəзер ул кое юк инде.
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Археологик казылмаларда табылган 
чəчүлек орлык бөртеклəре. 

Болгар 
игенчелə-
ренең 
хезмəт 

корал лары.

БОЛГАР ДƏҮЛƏТЕНЕҢ ХУҖАЛЫГЫ

Авыл хуҗалыгы. Болгарларның төп кəсеплəре авыл хуҗалыгы, 
һөнəрчелек һəм сəүдə була. Күпчелек авыл халкы игенчелек һəм тер-
лекчелек белəн шөгыльлəнə. Гарəп географы Ибне Рөста X гасыр 
башында болай яза: «Болгарлар – игенче халык һəм төрле бөртекле 
икмəк: бодай, арпа, тары һəм башкаларны эшкəртəлəр». Болардан 
тыш, алар борай, ясмык, борчак чəчəлəр. Руслардан үзлəштерелгəн 
арыш чəчүлеклəре аз урын ала. Икмəкне урак һəм чалгылар белəн 
җыялар. Зур тегермəн ташы ярдəмендə ашлык тарттыралар (онга 
яки ярмага əйлəндерəлəр). Тегермəн ташларын атлар яки үгезлəр 
хəрəкəткə китерə.

Болгарлар җирне сабан белəн сөрəлəр. Археологлар тарафын-
нан табылган сабан төрəннəре шул турыда сөйли. Уңдырышлы кара 
җирлəрдə игенчелек яхшы уңыш китерə. Икмəк күп була. Болгарлар 
ачлык елларында хəтта рус кенəзлеклəренə ярдəм күрсəтəлəр. Рус 
елъязмаларында ике тапкыр шундый ярдəм турында искə алына.

Болгарлар үзлəренең традицион һөнəрлəрен – терлекчелекне 
дə онытмыйлар. Алар мал-туарның эре, нəселлелəрен тоталар, шуңа 
күрə сөт һəм иткə мохтаҗлык кичермилəр. Чыдам, нык атларны арба-
ларга, көчле үгезлəрне сабаннарга җигəлəр.

Болгарлар сугыш һəм чабыш атлары да үрчетəлəр. Һəр 
хуҗалыкта диярлек кəҗə һəм сарык асрыйлар, йорт кошларыннан та-
вык тоталар. Урманнарга бай булган урыннарда ауга йөрилəр. Алар-
ны бигрəк тə кыйммəтле мехлы җəнлеклəр – кеш, тиен, төлке кызык-
сындыра. Урманнарда шулай ук кыргый умарта кортлары күп була, 
алар агач куышлыгында бал җыялар. Болгарлар җəенə бер-ике тап-
кыр шул балдан набиз һəм суджув кебек үзлəре яраткан эчемлеклəр 



36

ясыйлар. Балыкка бай булган елгаларда мəрсин, чөгə, са зан, җəен 
балыкларын тоталар. 

Һөнəрчелек. Шəһəр халкы һөнəрчелек һəм сəү дə эшлəре белəн 
шө гыльлəнə. Болгарда һө нəрчелек киң колач алган була. Билəрдə 
чүлмəк ясау чыларның оста ха нə лə ре генə дə 3 гектар мəй данны 
били. Нинди ге нə һөнəрчелəр бул мый монда: металл коючылар һəм 
тимерчелəр, зəркəнчелəр һəм сөяк əйберлəр эш лəүчелəр, күнчелəр 
һəм чүлмəкчелəр... Металл коючылар мичлəрдə тимер, бакыр һəм 
бронза эретəлəр. Ти мерчелəр əзер əйберлəрдəн җир сөрүчегə, су-
гышчыга яисə хуҗабикəлəргə кирəкле булган бөтен нəрсəлəрне дə 
чүкилəр. Бакырчылар бронза һəм бакырдан искиткеч савыт-сабалар 
эшлилəр.

Зəркəнчелəр алтыннан озын нечкə җеплəр сузып чыгарырга 
өйрəнəлəр. Аннан соң алар чыбык-җеплəрдəн орнамент үрəлəр, ə 
аның өстенə вак алтын яки көмеш шарчыклар ябыштыралар. Искит-
кеч матур зəркəн əйберлəр килеп чыга. Еш кына казу эшлəре вакы-
тында археологлар йөзеклəр, алкалар, белəзеклəр һəм көмеш чигə 
асылмалары эзлəп табалар. Болар болгар хатыннарының иң яраткан 
бизəнү əйберлəре була. 

Йорт хайваннары сө-
як лəреннəн, мамонт теш-
лəреннəн сөяк ки сү челəр 
төрле вак-төяклəр – тарак-
лар, тартмачыклар һəм 
башка əйберлəр ясыйлар.

Эшкəртелгəн хайван 
тиресеннəн күнчелəр аяк 
киеме, каешлар, ук кына-
лары, ат дирбиялəре ясый-
лар. Рус елъязмаларын-
дагы сүзлəргə караганда, 
барлык болгар сугышчыла-
ры да күн итектəн йөри. 

Чүлмəкчелəр төрле 
балчык савыт-саба, бала-
лар өчен уенчыклар ясый. 
Соңрак Болгар дəүлəтендə 
пыяла савыт-сабалар да 
барлыкка килə. Түгəрəк 

Тимерчелəрнең хезмəт 
кораллары.

Казылмаларда табылган аучыларның 
сөяк ук очлары, балыкчы ыргаклары.
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диск формасындагы тəрəзə пыялалары 
җитештерү дə җайга салына.

Сəүдə. Оста Болгар һөнəрчелəренең 
даны еракларга тарала. Балчык савыт-
лар, «болгари» күннəр, зəркəн əйберлəре 
күп иллəрдə билгеле була.

Болгарларның данын сəүдəгəрлəр 
дə арттыра. Аларны шəһəр базарларында 
һəм елына ике тапкыр уздырыла торган ха-
лыкара ярминкəлəрдə очратырга мөмкин 
була. Товарларның күп һəм төрле булуы 
сəбəпле, базарларда һəм ярминкəлəрдə 
халык кайнап тора. Анда сугышчылар 
үзлəренə кылычлар һəм көбə киемнəр, 
зəркəнчелəр үзлəре ясыйсы əйберлəргə 
Балтыйк буеннан китерелгəн гəрəбə, 
күнчелəр – кəҗə тирелəрен карыйлар. 
Бай кешелəр кыйммəтле мехлар, əрмəн 
келəмнəре, Византия парчасын сайлый-
лар. Бал һəм чиклəвек сатып алучылар 
да күп була. Коллар үзенə аерым бер товар санала. 

Илнең географик урыны уңайлы булу сəүдə үсешенə булышлык 
итə. Идел һəм Чулман елгалары Көнчыгыш Европаның иң зур сəүдə су 
юлларыннан санала. Болгар җирендə күп санлы кəрван юллары очра-

Үрдəк сыны коелган 
алтын чигə алкасы.

Билəрдə табылган 
ябалак сурəте төшерел-
гəн җəя пластинасы.

Үрдəдəк ссыны коелган Көмеш муенса. Болгар. Х гасыр.
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ша. Аларның берсе Киевка, башкалары Итилгə, Харəземгə, Багдадка 
бара. Зур шəһəрлəрдə читтəн килгəн сəүдəгəрлəр өчен кəрвансарайлар 
– кунып чыгу һəм товарлар саклау өчен махсус урыннары булган 
кунакханəлəр төзелə. Дəүлəт башлыклары сəүдə үсешенə зур ярдəм 
итə. Чөнки сəүдə дəүлəткə зур табыш алып килгəн; читтəн кертелгəн 
товарларның уннан бер өлеше дəүлəт файдасына түлəтелгəн.

Идел-Чулман Болгары Урта гасырларда Көнчыгыш Евро-
паның иң зур дəүлəтлəреннəн санала. Хуҗалыгы шактый алга 
киткəн ил була.

БАЙ ШƏҺƏРЛƏР ПАТШАЛЫГЫ

Болгар дəүлəте шəһəрлəр иле буларак дан тота. XIII гасыр 
сəяхəтчелəренең берсе, Венгрия монахы Юлиан: «Болгар дəүлəте 
– бай шəһəрлəре белəн бөек һəм куəтле, көчле патшалык», – дип 
яза. Билəр, Болгар, Суар, Алабуга һəм Җүкəтау шəһəрлəре чит 
мəмлəкəтлəргə дə билгеле була.

Урта гасырлар Европасындагы иң зур шəһəрлəрнең берсе булып 
Билəр санала. Үзенең территориясе буенча ул Париждан бер ярым 
тапкыр, Рим һəм Киевтан ике мəртəбə зуррак була. Рус елъязмала-
рында аны Бөек шəһəр дип атыйлар. Республикабызның Алексеевск 
районы Билəр авылы янында бу шəһəрнең калдыклары сакланып 
калган.

Билəр дəүлəтнең башкаласы була. Анда хакимнəр һəм галимнəр, 
шагыйрьлəр һəм дин белгечлəре яши. Һəм, Урта гасырларның телəсə 
кайсы башкаласындагы кебек, аның да төп халкын һөнəрчелəр һəм 
сəүдəгəрлəр тəшкил итə.

Болгар иленең башкаласы туфрак өемнəре (валлар) һəм ма-
наралы киң диварлар белəн əйлəндереп алынган була. Саклану ко-
рылмалары Билəрне эчке һəм тышкы шəһəргə аера. Эчке шəһəрдə 
кирпеч һəм таш биналар күп була. Андый йортларга аксөяклəр һəм 
байлар – дəүлəт башлыгына якын кешелəр, югары руханилар, эре 
феодаллар һəм сəүдəгəрлəр хуҗа булалар. Кирмəннең уртасында 
əмир сарае, аның белəн янəшəдə ак таштан Җəмигъ мəчете торган.

Тышкы шəһəр эчке шəһəрдəн бик нык аерылып тора. Мондагы 
гади бүрəнə өйлəрдə һөнəрчелəр һəм вак сəүдəгəрлəр яши. Биредə 
һөнəрчелəрнең остаханəлəре, металл коючылар һəм тимерчелəр, 
шулай ук чүлмəкчелəр бистə-бистə булып урнашалар.



39

Эчке шəһəргə алып керүче капка янында зур кəрвансарай ур-
нашкан була. Читтəн килгəн сəүдəгəрлəр монда үзлəренең товарла-
рын куеп торудан тыш, озын юл ал дыннан, мунча ке реп, ял итеп тə 
алганнар.

Болгар шə һəрендə сəү дə гəрлəр гаять күп була. Иделдəге əлегə 
зур булмаган бу шəһəр сəүдə юллары чатында урнашкан, мондагы 
күп санлы базарларга ел əйлəнəсе бөтен дөньядан сəүдəгəрлəр агы-
ла һəм сату-алу эше гөрлəп бара. 

Билəрдəн соң зурлыгы ягыннан икенче урында торган Суар 
шəһəре шулай ук көчле ныгытмаларга ия була. Тышкы туфрак 
өемнəре өстенə очлы башлы баганалардан ясалган калын агач дивар 
утыртыла. Дивар артында тирəн сулы чокыр казыла. Аның төбеннəн 
очланган казыклар чыгып тора. Эчке өемнəр өстенə имəн диварлар 
һəм манаралар торгызыла. Шəһəргə куркыныч янаганда, саклаучы-
лар шул манараларга менəлəр. Алар дошманга ук, сөңге яудыралар, 
таш һəм бүрəнəлəр ыргыталар, кайнар су һəм кайнар сумала агыза-
лар. 

Суарда да кирпечтəн салынган йортлар күп була. Шəһəр урта-
сында алып барылган казу эшлəре вакытында археологлар шундый 
йорт калдыкларының берсенə юлыгалар. Ул гөмбəз түбəле ике катлы 
бина була. Кояш яктысы йорт эченə сарылы-яшелле түгəрəк пыяла-
лар аша үтеп керə. Билəрдəге байлар йортларындагы сыман, мичнең 
җылы һавасы идəн астыннан үткəрелгəн махсус торбалар аша уза.

Гади шəһəр кешелəре, һөнəрчелəр үзлəренə агачтан бер кат-
лы йортлар төзилəр һəм шəһəрнең үзəк өлешеннəн ерак яшилəр. 
Сəүдəгəрлəр, киресенчə, шəһəр үзəгенə якынрак урнашалар, чөнки 
монда базар урыны була. 

Ə Иделнең сул як ярындагы Болгар шəһəрлəре арасында иң 
əһəмиятлесе – Ашлы. Ул дəүлəтнең иң эре бер сəүдə-һөнəр үзəге бу-
лып санала. Ашлы шəһəре калдыклары республиканың Тəтеш райо-
нындагы Богдашкино авылы янында табыла.

Җүкəтау да Болгар иленең данлыклы шəһəре була. Ул Чулман 
елгасы ярында (хəзерге Чистай шəһəренең көнбатыш чигендə) ур-
нашкан. Аның урта өлеше өч катлы диварлар белəн ныгытылган һəм 
Чулман елгасының биек ярына утырган була. Каршы якта, үзəнлектə, 
һөнəрчелек бистəлəре урнаша.

X–XI гасырлар чигендə Идел белəн Казансу елгасы кушылган 
урында Казан дип аталган кечкенə крепость – кирмəн барлыкка килə. 
Тиздəн ул, шəһəргə əйлəнеп, халыкара сəүдə үзəгенə əверелə. Ар-
хеологик табылдыкларга караганда, Казан Көнбатыш Европа, Урта 
Азия, Рус, Якын Көнчыгыш иллəре белəн сəүдə итə.
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Болгар җирендə илледəн артык һөнəр, сəүдə, мəдəният үзəклəре 
булган кечкенə шəһəрлəр дə билгеле. Алар арасында иң танылганы 
– Алабуга шəһəре. Бу шəһəрчекнең үзəгендə, Чулманның уң як ярын-
да, кирмəн була. Аның таштан салынган ныгытма-манарасы хəзерге 
көнгə кадəр сакланган. 

Билəрдəге 
кəрвансарай 
хəрабəлəре.

Шəһəр нигə Казан дип аталган? (риваять)

Казан бəклəреннəн берəүнең хезмəтчесе булган. Шул 
хезмəтче казан алып елгага төшкəн. Елганың яры бик текə, 
су алыр өчен уңайсыз була. Ул шундый уңайсыз җирдəн су 
алам дип азапланганда, кулындагы бакыр казанын су төбенə 
төшереп җибəргəн.

Менə шуннан соң бу елга Казан дип аталган икəн. Казан 
елгасы буена корылган шəһəр дə, шул ук исем белəн, Казан 
дип аталган. 

Казан кайнаган урын (риваять)
Бер заманда хан кала корырга булган. «Кайда кала корыр-

га?» – дип кешелəре белəн киңəшкəн. Берсе əйткəн:
– Арбага казан куйыйк, казанга су салыйк, астына ут ягыйк, 

атларны чаптырып куыйк. Казан кайда кайнап чыкса, шунда 
кала корырбыз, – дигəн. 
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Шулай иткəннəр дə. Казан хəзерге Казан шəһəре урнаш-
кан урында кайнап чыккан. Шунда кала корганнар да. 

Минем шəһəрем этлəргə элəгер (риваять)

Казансуның текə ярында урнашкан Иске Казанда ханның 
килене булган. Бер көнне ул елгага суга барган. Тулы чилəклəре 
белəн тауга күтəрелгəндə, егылган да суын түккəн. Ул шунда 
ачуланып əйткəн: «Тапканнар шəһəр төзергə урынын». Бу 
турыда ханга җиткергəннəр. Хан киленен чакырып сораган: 
«Шəһəрне кайда төзергə соң? Əйт миңа!» Моңа килене җавап 
биргəн: «Балыкчыларны ятьмə белəн Казансу буйлап җибəр. 
Шəһəрне алтын балык элəккəн җирдə төзергə кирəк».

Хан балыкчыларны җибəргəн. Алар бик озак бара тор-
гач, ниһаять, бер алтын балык тотканнар. Ханга бу турыда 
əйткəннəр. Хан урынны карарга киткəн. Хəзер Казан урнашкан 
урын элек начар булган, чокырлар, баткаклыклардан торган. 
Өйгə кайткач, килененə əйткəн: «Мондый урында ничек шəһəр 
салырга соң?»

Килене яңадан балыкчыларны ятьмəлəре белəн җибəрергə 
кушкан. Хан җибəргəн. Балыкчылар янə дə алтын балыкны шул 
ук урында тотканнар. Бу турыда ханга əйткəннəр. Хан əйткəн: 
«Димəк, Ходай шулай язгандыр! Шəһəрне шунда төзи башлар-
быз».

Хəзер Кремль урнашкан җирдə еланнар мыжлап торган 
тирəн чокыр булган. Хан килененə əйткəн: «Анда еланнар бик 
күп. Аларны ничектер юк итəргə кирəк, югыйсə алар кешелəрне 
чагар. Нишлəргə икəн?» Килене əйткəн: «Кышын чокырны са-
лам белəн күмəргə, ə язын, еланнар уянгач, саламны яндырырга 
кирəк. Еланнар янып бетəр». Хан шулай эшлəгəн дə. Язын са-
ламны еланнары белəн яндырганнар, лəкин барысын да түгел. 
Карт еланнар тирə-якка шуышканнар. Хан, аларны үтерергə 
дип, батырларын җибəргəн. Баһадирлар бөтен еланнарны 
кырып бетергəннəр, иң карты гына исəн калган. Ул үзенə таш-
ланган батырны алтыга өзгəлəп ташлаган да каядыр качкан. Бу 
урында Алты Кутар исемле авыл төзегəннəр.

Еланнарны кырып бетергəч, шəһəр төзи башлаганнар. 
Хан мəчет төзергə кушкан. Ул эшчелəргə əйткəн: «Нигез сал-
ганда, сезнең яныгызга кем беренче булып килсə, җиргə шуны 
терелəй күмегез!»
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Төзүчелəр янына хан малае килгəн. Алар аны җиргə 
терелəй күмəргə батырчылык итмəгəннəр, аның урынына эт 
күмгəннəр. Бу турыда белгəч, хан: «Димəк, минем шəһəрем 
этлəргə элəгер», – дигəн.

БОЛГАР ДƏҮЛƏТЕНЕҢ БАШКА ХАЛЫКЛАР 
ҺƏМ ИЛЛƏР БЕЛƏН БƏЙЛƏНЕШЕ

Болгарлар һəм фин-угыр халыклары. Идел-Чулман Болгары 
күп ил лəр һəм халыклар белəн тыгыз бəйлəнешлəр урнаштыра. 

Бəрəнҗəр, барсил, билəр, савир, əсəгел һ.б. кабилəлəрдəн 
гыйбарəт булган болгарлар, беренче чиратта, үзлəренең якын 
күршелəре булган фин-угыр халыклары – удмурт, мари, мордваларның 
борынгы бабалары белəн сəүдə мөнəсəбəтлəрен җайга салалар. Алар, 
удмурт җирлəрендə аслар һəм бик əйбəт тиеннəр күп булганга, еш 
кына Ару иленə кыйммəтле җəнлек тирелəре артыннан килгəлилəр. 
Якын күршелəре белəн сəүдə итү өчен, болгарлар елга буйларында 
махсус факториялəр – чит җирлəрдə сəүдə бистəлəре ачалар.

Болгарлар, кыйммəтле җəнлек тирелəре эзлəп, хəтта Чулман 
буйларына һəм Ерак Себергə кадəр барып җиткəннəр. Хəзерге хан-
ты һəм мансиларның борынгы бабалары белəн товар алмашу яисə 
«телсез» сəүдə алып барылган. Мондый сəүдə вакытында алар, бер-
берсен күрмичə, бары бер əйберне икенчесенə генə алыштыралар. 

Болгарда башка дин тоткан фин-угыр һ.б. халыкларны дини як-
тан көчлəү, эзəрлеклəүлəр булмаган, бу халыкларның милли гореф-
гадəтлəре, уңай традициялəре хөрмəт ителгəн. Шулай да болгарлар 
мəҗүси күршелəренə, рухи яктан бəрəкəтле йогынты ясап, көчлəп 
такмыйча гына ислам диненең асылын төшендергəннəр. Нəтиҗəдə 
бу халыкларның шактый өлеше ислам динен үз телəге белəн кабул 
иткəн, төркилəшүгə юл тоткан, болгарлар белəн диндəш буларак 
үзара тагын да якынайганнар. Фин-угыр халыклары төрки җырларны, 
болгарлар исə фин-угыр халыклары җырларын бик телəп, яратып 
башкарганнар, күршелəренең кубыз, сорнай кебек музыка уен корал-
ларыннан да файдаланганнар.

XII–XIII гасырларда ук Болгар дəүлəтендə яшəүче халыклар 
арасында үзенчəлекле икетеллелек туа: болгарлар җирле фин-угыр 
теллəрен уңышлы үзлəштерəлəр, ə фин-угыр халыклары болгар телен 
əйбəт белəлəр. Бу тугандаш халыклар телендə болгар-татар теленең 
нигезен тəшкил иткəн меңлəгəн сүзлəрнең хəзерге көнгə кадəр сак-
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лануы шул хакта сөйли. Мари телендə, бигрəк тə аның көнчыгыш 
шивəсендə, өч меңлəп, удмурт телендə ике меңлəп төрки-татар сүзе 
бүгенге көндə дə киң кулланыла.

Болгар иле һəм Рус дəүлəте. Болгар-рус мөнəсəбəтлəрендə 
сəүдə иң мөһим урында тора. Ике ил арасындагы шартнамəлəрдə 
сəүдə мөнəсəбəтлəрен киңəйтү турында ассызыклап əйтелə. Руслар 
мал-туар, тире һəм икмəк, савыт-саба, хайван кыяфəтендə ясалган 
бронза йозаклар саталар. Рус иленнəн мехлар, пыяла муенсалар, 
белəзеклəр, савыт-саба, тимер йозаклар һəм ачкычлар, сөяктəн һəм 
балчыктан ясалган вак-төяк əйберлəр кертелə. 

Үзара сугышлар да килеп чыккалый. Бəрелешлəр, гадəттə, со-
лых килешүлəре төзү белəн тəмамлана. 985 елгы килешү буенча, 
болгарлар белəн руслар «таш йөзə башлаганчы, ə колмак баткан-
чы, ягъни мəңгегə» тынычлыкта яшəргə вəгъдə бирəлəр. Тагын бер 
əһəмиятле килешү Болгар дəүлəте һəм Владимир-Суздаль кенəзлеге 
арасында 1229 елда төзелə. Шул вакытта алар уртак бəла – монгол-
лар һөҗүме – каршында дуслык мөнəсəбəтлəрен ныгыталар. Ике як 
та əсирлəр алмашу, үз территориялəре буенча сəүдəгəрлəрнең ире-
кле күчеп йөрүе турында килешү төзилəр.

Идел-Чулман Болгары һəм Рус дəүлəте арасындагы бəйлə-
нешлəр, əлбəттə, сəүдə мөнəсəбəтлəре белəн генə чиклəнми. Тарих-
та шундый мəгълүматлар да сакланган: рус кенəзлəре Владимир һəм 
Анд рей Боголюбский, еш кына күршелəренə һөҗүм итеп торуларына 

Билəр казылмаларыннан 
балтика гəрəбəсе.

Болгардагы казылмалар 
арасында табылган рус 

əйберлəре.



44

карамастан, үзлəренə болгар 
кызларын кəлəш итеп алалар.

Болгар һəм Шəрык 
иллəре. Ислам динен ка-
бул иткəннəн соң, Болгар 
дəүлəтенең Көнчыгыш иллəр 
белəн бəйлəнеше көчəя. Бол-
гар дəүлəте Ислам дөньясы-
ның бер өлешенə əверелə. 
Болгар əмирлəре мөселман 
дəүлəтлəренең баш лыклары 
белəн үзара мөнəсəбəтлəрне 
ныгыталар, бүлəклəр алмаша-
лар. Сəүдə бəйлəнешлəре бик 

киң җəелə. Халык Мəккəгə барып хаҗ кыла башлый.
Көньякта Болгар дəүлəтенең төп сəүдə партнеры Хəзəр ка-

ганлыгы була. Хəзəрлəргə бəйлелектəн чыккач, болгарларны һəм 
хəзəрлəрне үзара сəүдə мөнəсəбəтлəре генə бəйли.

Болгарлар шулай ук Иран, Урта Азия, Византия шəһəрлəре белəн, 
Балтыйк, Скандинавия иллəре, Һиндстан белəн сəүдə итəлəр.

Болгарларның Идел һəм Урал буе төркилəре, Урта Азия һəм Кав-
каз халыклары белəн дə икътисади һəм мəдəни элемтəлəре дəвам 
итə. Теллəр якынлыгы, диннең һəм, гомумəн, мəдəни традициялəрнең 
уртаклыгы бу багланышларга уңай йогынты ясый.

Идел-Чулман Болгары һəм Көнба тыш Европа иллəре. Идел-
Чулман болгарлары белəн Дунай болгарлары X гасырга кадəр нык 
аралашып яшəгəннəр. Ике халык та төркилəрнең борынгы дине – 
тəңречелекне тоткан, яз ганда рун алфавитын кулланган. Əмма Ду-
най болгарларында христиан (православие), ə Идел болгарларын-
да исə ис лам дине кабул ителгəч, сəяси һəм мə дəни багланышлар 
сүлпəнəя.

Болгар шəһəрлəрендə табылган чех акчасы, Балтыйк һəм Скан-
динавия иллəреннəн китерелгəн гəрəбə, сугыш кораллары, бизəнү 
əйберлəре сəүдə юлы белəн килгəн дип уйларга нигез бар.

Болгарлар ерак төбəклəрдəн килгəн чит халык вəкиллəрен һəрчак 
җылы кабул итəлəр, аларга икътисади һəм рухи яктан ярдəм кулы су-
залар. X гасырда венгр монахы Юлиан, бер мөселман сəүдəгəренең 
булышчысы сыйфатында, Билəр шə һə рендə була. Ул биредə болгар 
кешесенə кияүгə чыккан «венгр хатынын» очрата. Аның ярдəмендə 
монах Чулман суы буенда мəҗүси кардəшлəрен эзлəп таба. Юли-
ан болгарлар белəн дустанə мөнəсəбəттə яшəүче кабилəдəшлəре 
турында кызыклы мəгълүматлар язып калдыра. Алар Себер якла-

Билəр казылма ларын нан Иран касəсе.
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рыннан чыгып, Урта Идел аша Дунай 
буйларына күчеп утырган мадьярларның 
(венгрларның) Болгар илендə төплəнеп 
калган бер өлеше булып чыкканнар һəм 
əле һаман ярым күчмə тормыш алып бар-
ганнар. Җир эшкəртмəгəннəр, əмма бик 
күп терлек асраганнар. Атлары, яхшы сый-
фатлы сугыш кораллары күп булган, күрше 
кабилəлəр белəн бəрелешлəр вакытында 
тиңдəшсез батырлыклар күрсəткəннəр.

Шулай итеп, Болгар дəүлəтен Идел 
буе, Төньяк халыклары, Борынгы Рус, 
Көнчыгыш һəм Көнбатыш иллəре белəн 
киң һəм күпкырлы элемтəлəр бəйлəп торган.

Казанда табылган 
Вацлав тəнкəсе. 

Белемле кеше (риваять)

«Болгар» сүзенең мəгънəсе – белемле кеше. Эш шунда ки, 
безгə Бохарадан мөселман сəүдəгəрлəреннəн берəү килгəн, ə 
ул тыйб (медицина) гыйлемен, шəригать законнарын яхшы 
белгəн кеше булган. Шул чакта патша да, аның хатыны да бик 
каты авырып китəлəр. Аларны гамəлдə йөргəн барлык дарулар 
белəн дəвалап караганнар. Əмма авырулары көчəя генə барган, 
алар «үлеп китмəгəек» дип курка башлаганнар. Шул чакта теге 
мөселман əйткəн:

– Əгəр дə мин сезне дəваласам, минем динне кабул 
итəрсезме? – дигəн.

Икесе дə:
– Əйе, – дигəннəр.
Ул боларны дəвалаган, патша белəн хатыны терелгəннəр 

һəм ислам кабул иткəннəр. Шулай ук алар иленең халкы да 
ислам динен тота башлаган. Шуннан боларга зур гаскəр белəн 
Хəзəр патшасы килеп сугыш ачкан:

– Нигə минем əмеремнəн башка бу динне кабул иттегез? – 
дигəн. Шул чакта теге мөселман əйткəн:

– Курыкмагыз, «Аллаһе əкбəр» дип кычкырыгыз, – дигəн.
Һəм алар: «Аллаһе əкбəр! Аллаһе əкбəр! Аллаһе əкбəр!» 

– дип кычкырып, Хəзəр патшасы белəн сугышканнар һəм аның 
гаскəрен качып китəргə мəҗбүр иткəннəр.
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ИДЕЛ-ЧУЛМАН БОЛГАРЫ 
ХАЛКЫНЫҢ МƏДƏНИЯТЕ

Идел-Чулман Болгары тарафыннан ислам дине кабул ителүнең 
тагын бер əһəмиятле ягы була. Болгарлар өчен шул заманда 
Көнчыгышның алдынгы мəдəнияте булган мөселман мəдəниятенə юл 
ачыла. Мəгариф, əдəбият, фəн үсешенə көчле этəргеч бирелə. 

Борынгы бабаларыбызның язуы. Башта рун язуын кулланган 
болгарлар, исламны кабул итү белəн, гарəп əлифбасына нигезлəнгəн 
язуга күчəлəр.

Вакытлар үткəч, гарəп язуы киң кулланыла башлый. Аның 
ярдəмендə күп санлы һəйкəллəргə, зəркəн эшлəнмəлəренə, көндəлек 
кулланылыштагы əйберлəргə язулар төшерелə. Əлеге язмаларның 
күп кенə үрнəклəре каллиграфия – матур һəм төзек язу сəнгате əсəре 
булып тора.

Күбрəк каен тузына һəм балавыз белəн каплатылган такталарга 
сөяктəн ясалган таяклар белəн язганнар. Шулай ук кəгазь дə кулла-
нылышка кергəн. Аны Сəмəркандтан кайтарганнар. Кəгазьгə язу ка-
расы һəм каурый калəм белəн язганнар.

Кулъязма китапларны бик озак һəм тəфсиллəп эшлəгəннəр, 
шуңа күрə алар кыйммəт торган. Аларның һəрберсен махсус тышлык-
ларда кадерлəп саклаганнар.

Болгарда мəгариф һəм фəн үсеше. Гарəп язуын башлангыч 
дини белемле мəктəплəрдə үз лəштергəннəр. Болгар шəһəрлəре 
һəм авылларында төзелгəн мəчетлəр каршында баш лангыч мəк-
тəплəр эшлəгəн. Юга ры белемне болгар яшүсмерлəре Урта Азия 
галимнəреннəн алганнар.

Гарəп телен яхшы белү шул заманның кү ренекле Көнчыгыш 
галимнəре һəм шагыйрь лəре хезмəтлəре белəн танышуга юл ача, 

Бу хəлдəн соң Хəзəр патшасы алар белəн солых төзегəн, 
диннəрен кабул иткəн һəм əйткəн:

– Сугышчыларымны һəлак итеп, мине качарга мəҗбүр 
иткəн күк атлы, алып гəүдəле ирлəр күрдем, – дигəн.

Дин əһеле аларга:
– Бу ирлəр – Аллаһе Тəгалə гаскəре, – дигəн.
Белемле кеше аларда «белəр» дип атала, шуның өчен бу 

илне «Белəр» дигəннəр. Шуны, гарəп теле аһəңенə яраклашты-
рып, «Болгар» дип йөртə башлаганнар.



47

бу исə Болгарда əдəбият һəм төрле фəннəр үсешенə зур йогынты 
ясый. Болгар галимнəренең хезмəтлəре, əдəби əсəрлəре көнчыгыш 
иллəрендə дə танылу таба.

Болгарлар математика һəм астрономия, химия һəм медици-
на, география һəм тарих өлкəсендə зур гына уңышларга ирешəлəр. 
Мəсəлəн, Билəр шəһəрлеге территориясендə археологлар химик 
тəҗрибəлəр үткəрү өчен ясалган махсус пыяла савытлар таптылар. 

Химик тəҗрибəлəр үткəрү 
өчен пыяла савыт.

Ырк битиг. 
Борынгы 

төркилəрнең 
юрау китабы. 

Х гасыр. 

Гарəп телендəге 
язмалы Болгар 

йозагы.
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Язма чыганаклар-
да Болгар шəһəреннəн 
еракта бер болгарның 
астрономик күзəтүлəр 
алып баруы турындагы 
мəгълүмат сакланып кал-
ган.

Көнчыгыш ил лə-
рендə Таҗетдин əл-Бол-
гариның «Агуланудан иң 
ях шы дарулар» дигəн 
хезмəте киң тарала. Ша-
гыйрьлəр үз ши гырь-
лəрендə Болгар галиме, 

табиб Хаҗи Болгарига дан җырлыйлар. Болгар казые Йагкуб ибне 
Ногман «Болгар тарихы» дигəн китап яза. Дини хезмəтлəр дə киң та-
рала.

Əдəбият. Идел-Чулман Болгарында матур əдəбият һəм халык 
иҗатының поэтик төре зур үсеш ала. Шул чорда язылган Кол Галинең 
«Кыйссаи Йосыф»ы («Йосыф китабы») иң бөек əсəрлəрнең берсе бу-
лып тора. 

Шагыйрь Кол Гали XII гасыр ахыры – XIII гасыр башында Билəрдə 
яши. Атаклы поэмасын да ул биредə яза. Анда ул гадел хөкемдар 
һəм идеаль дəүлəт образын иҗат итə. Хөкемдар, аның уенча, акыл-

лы, гадел, əхлакый яктан керсез, тел 
тидермəслек булырга, ə дəүлəт исə 
халыкның тыныч, бəхетле тормы-
шын тəэмин итəргə тиеш. Бəхетне 
Кол Гали тугрылыклы һəм чиста 
мəхəббəттəн, нык һəм дус гаилəдəн 
башка күз алдына китерə алмый.

Урта гасырлар татар поэзия-
сенең иң популяр əсəре булган 
«Кыйссаи Йосыф» поэмасы бүген 
дə укучыларда зур кызыксыну уята.

Болгарда мəдəният югары 
дəрəҗəдəге үсешкə ирешə. Ул 
Көнчыгыш мəдəниятенең бер 

Сөяк һəм металлдан ясалган язу коралла-
ры, балчыктан эшлəнгəн кара савытлары.

Кол Гали һəйкəле. 
Авторлар А.Балашов, 

А.Миңнулина, Р.Нургалиева. 
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өлеше буларак үсə. Урта гасырда болгарлар Европада чəчəк ат-
кан цивилизациялəрнең берсен төзилəр.

Кол Гали (ХII гасыр ахыры – ХIII гасыр). 
Кыйссаи Йосыф 

Фазлы белəн халикъ аны итте барлы, 
Хөкеме дөрес, гакълы камил, үзе гарьле, 
Дине бөтен, гыйльме төгəл, йөзе нурлы, – 
Йөзен күргəн җанын фида кылыр имди. [...]
[...] Беренчедəн – буе зифа, сылу үзе, 
Икенчедəн – күрекле һəм нурлы йөзе,
Өченчедəн – теле бик саф, тугъры сүзе, –
Житмеш ике телне тəмам белер имди!
Дүртенчедəн – кешелекле һəм шəфкатьле, 
Бишенчедəн – алып батырдай йөрəкле, 
Алтынчыдан – бик күплəрдəн ул куəтле, 
Көч-куəте кырык ирдəн артык имди.
Җиденчедəн – дине бөтен, диянəтле, 
Сигезенче – хыянəтсез, əманəтле, 
Тугызынчы – холкы гүзəл, теле татлы, 
Унынчыдан – пəйгамбəрлəр нəсле имди [...]. 
Бу кыйссаны укыр гакълы булган кеше, 
Тыңлаучының күңле эрер, агар яше, 
Юкка чыгар гөнаһларының һəммəсе, – 
Рəхман аңа рəхим-шəфкать кылыр имди.
[...] «Бу шаһ, шиксез, гадел ирдер,
Безнең хəлнең зəгыйфьлеген ул кыладыр, –
Гадел кеше – гариблəрне сөяр имди». [...]
Галим кеше бу нəзымны сөйлəп бирсə, 
Гакыллылар колак салып тыңлап торса, 
[...] Гəүһəрне таш дию белəн ул – таш булмас,
Тикмə кеше гəүһəр кадрен белə алмас,
Бу нəзымның кадрен ары ахмак белмəс,
Гакыллылар тыңлар, аңлар, белер инде.[...] 

Туйбикə мəдрəсəсе (риваять)
Шəһре Болгарда бик галим бер абыстай яшəгəн. Аның 

исеме Туйбикə булган. Ул бик данлыклы хатын икəн. Шəһре 
Болгарның олысы-кечесе Туйбикə абыстайны белəлəр, һəрбер 
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эшлəрендə аңар, «ана» дип, киңəш итəлəр икəн. Туйбикə абыс-
тайны Шəһре Болгар ханы да олылый икəн.

Туйбикə дип бу абыстай шуның өчен аталган, ди: ул 
туйларда була торган үпкə-сапкаларны, бозылышу, аеры-
лышуларны бетерə, кыз белəн егет арасын килештерə икəн, 
һəркемне үгет-нəсыйхəт белəн димли, дуслаштыра икəн. Туй 
бит бер дə үпкəсез булмый, дилəр, менə бу Туйбикə абыстай 
шул үпкəлəрне бетерə икəн.

Туйбикə абыстай үзе хан нəселеннəн булган, ди. Шəһре 
Болгарда аның бик зур кызлар мəдрəсəсе булган икəн. Анда 
төрле иллəрдəн бик күп кызлар, килеп, зур галим булып чык-
канчы укый торган булганнар, ди. Ул мəдрəсəне «Алтмыш 
алты абыстай мəдрəсəсе» дип йөрткəннəр, ди. Аны «Алтмыш 
алты абыстай мəдрəсəсе» дип шуның өчен атаганнар, ди: бу 
укып йөрүче абыстайлар изге абыстайлар булганнар икəн. 
Алар үзлəре Билəр шəһəреннəн Шəһре Болгарга барып сабак 
укыйлар икəн.

Бу алтмыш алты абыстай иртə намазның сөннəтен – Билəр 
шəһəрендə, фарызын Шəһре Болгарда укыйлар икəн. Болар 
сəхабəлəрнең шəкертлəре булганнар, ди. Боларның кулларын-
да тимер таяклар булган, ди. Билəрдəн Шəһре Болгарга сабак 
укып йөри-йөри, аларның кулларындагы тимер таяклары аша-
лып, кыскарып беткəн икəн. Болар Билəрдəн Янбактыга, аннан 
Ширбəтлегə, аннан Шəһре Болгарга баралар икəн.

Туйбикə абыстайның əмере белəн, бу алтмыш алты 
абыс тай, алтмыш алты якка таралып, күп халыкны хак юлга 
күндергəннəр, ди.

ТОРАК ҺƏМ КӨНКҮРЕШ

Күчмə халыклар тормышы. Борынгы бабаларыбыз тормыш-
ларының күпчелек вакытын гел хəрəкəттə булып, төрле җирлəргə 
күченеп йөреп үткəргəннəр. Аларның күчмə халыклар дип аталулары 
да шуның белəн бəйле. 

Күчмə халыклар тормышын сурəтлəгəн язма чыганакларда 
һəм тарихи əсəрлəрнең кайберлəрендə алар кыю, курку белмəс, 
бер-берсенə тугрылыклы күчмə терлекчелəр, батыр сугышчылар, 
икенчелəрендə исə, киресенчə, басып алучылар, вəхшилəр, башка 
халыкларны үзлəренə буйсындыручылар итеп сурəтлəнəлəр. 



51

Тирмəне 
җыю.

Төркилəрдə хуҗалыкның төп нигезен терлекчелек тəшкил иткəн. 
Алар бик күп санда ат, үгез, дөя тотканнар, шулай ук сарык һəм кəҗə ас-
раганнар. Терлеклəр ел əйлəнəсе көтүлектə йөргəн. Килеп төплəнгəн 
урыннарында хайваннарга туклану өчен үлəн беткəч, кешелəр икен-
че җиргə күченеп киткəннəр, шулай итеп, ел əйлəнəсенə ике-өч урын 
алыштырганнар. Мондый тормышта яшəр өчен киңлек, иркенлек 
кирəк булган – алар яңа җирлəрне үзлəштергəннəр. Даими рəвештə 
күчеп йөрү табигатьне саклау чарасы да булып торган. Чөнки гел бер 
урында торган очракта дала җирлəре үзлəренең уңдырышлылыгын 
югалта, анда үсемлеклəр үсми башлый. Ə төркилəрнең күченеп 
йөрүлəре нəтиҗəсендə, җирнең бу сыйфаты юкка чыкмый, киресенчə, 
кабат əйлəнеп килгəндə, үлəннəр куерак булып чыга. 

Борынгы төркилəрнең йортлары. Тирмəлəр. Күчмə тор-
мышта яшəү чорында төрки бабаларыбызның тору урыннары киез 
тирмəлəрдəн гыйбарəт булган. 

Тирмəнең урнашуы һəм аның эчке төзелеше бик үзенчəлекле. 
Тирмəне урнаштырганда, аның ишеген көнчыгышка каратып куйган-
нар. Болай кую тəүлекнең кайсы вакыты икəнен ачыкларга мөмкинлек 
биргəн. Ə җылы көннəрдə ул яктылык чыганагы булып та хезмəт иткəн. 
Чөнки тирмəлəрдə тəрəзəлəр булмаган һəм көндез, яктылык керсен 
өчен, ишекне ачып куйганнар. 

Торакның эчке төзелешенə килгəндə, ул шартлы рəвештə икегə 
бүленгəн. Ишектəн кергəч, сул як – «ирлəр», ə уң як – «хатын-кызлар» 
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ягы саналган. Кайбер тирмəлəрдə, «ирлəр» ягы белəн «хатыннар» 
ягын аеру өчен, тукымадан чаршаулар элеп куйганнар. Көнкүреш 
кирəк-яраклары, сугыш кораллары һəм ирлəрнең башка шəхси 
əйберлəре үз якларында, ə савыт-саба, хатын-кызлар һəм балалар 
əйберлəре «хатыннар» ягында булган. Ашарга яки башка сəбəп белəн 
утырган вакытта да шушы ук бүленеш сакланган. 

Тирмəнең уртасында учак якканнар. Төтене тышка чыксын 
өчен, тирмə түбəсенең учак турысына төннек ясаганнар. Тирмəнең 
идəннəренə киез көрпəлəр (җəймə) һəм хайван тирелəре җəелгəн, 
стеналары йон яки киез паласлар, келəмнəр, төрле тукымалар белəн 
бизəлгəн. Дəрəҗəле һəм хəлле гаилəлəрнең тирмəлəрендəге тукы-
малар ефəктəн булган. 

Тирмəнең төньягы иң дəрəҗəле урын булып саналган. Анда 
гаилəнең истəлекле əйберлəре сакланган, өлкəннəрне һəм кадерле 
кунакларны шунда урнаштырганнар. Гадəттə, йорт хуҗалары, аякла-
рын бөклəп, идəнгə утырганнар, ə кунакларга кечерəк кенə утыргыч-
лар яки киез мендəрлəр, җəймəлəр бирелгəн. Кайбер тирмəлəрдə 
кечкенə генə өстəллəр дə куелган. 

Тирмəдə һəм гаилəдə үз-үзеңне тоту кагыйдəлəре дə яшəп килгəн. 
Аларны безнең бабаларыбыз кечкенəдəн үк белеп үскəннəр һəм 
үтəргə тырышканнар. Бу кагыйдəлəрне бозу əдəпсезлек саналган, ə 
кайвакытта бəхетсезлек билгесе булган. Мəсəлəн, тирмəгə кергəндə, 
бусагага басарга яки аңа утырырга ярамаган. Аңа баскан кеше дош-
ман дип, йортка явыз ниятлəр белəн килгəн дип саналган. Учакка су 
сибəргə, төкерергə, аның аркылы атлап чыгарга, утка очлы əйберлəр 

Тирмəнең эчке 
күренеше. 
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белəн кагылырга, 
чүп ташларга ярама-
ган. Төркилəрдəге бу 
кагыйдəлəр учакка 
хөрмəт тəрбиялəгəн. 
Шулай ук учактан ут 
алып чыгарга рөхсəт 
ителмəгəн. Бу очрак-
та «йорттан» бəхет 
китə дип уйлаганнар. 

Утрак тормыш-
ка күчү. Җир һəм 
агач йортлар. Төр-
килəр терлекчелек 
бе лəн генə түгел, ə хуҗалыкның башка төрлəре белəн дə шөгыльлəнə 
башлагач, аларның яшəү шартлары да үзгəрə. Күбесе күчмə тормыш-
тан утрак тормышка күчə башлый. Хəзер инде аларны тирмəлəр генə 
канəгатьлəндереп калмый, яңа шартларга туры килə торган, утрак 
тормыш өчен җайлашкан торак кирəк була. Алар, агач яки камыш кул-
ланып, йортлар төзи башлыйлар. Бу яңа төр йортларны җир йорт дип 
атыйлар. Чөнки аларны бер метр тирəнлеккə җирне казып төшеп сал-
ганнар. Өй алдыннан ишеккə таба ташлар һəм ботаклар белəн ны-
гытылган җир баскычлар төшкəн. Агачтан эшлəнгəн яңак ка, ишекнең 
киңлеге бер метрга кадəр булган очракта – агач ишек, ə аннан артса, 
хайван тиресе яки киез япма эленгəн. Ишек каршында махсус бага-
наларда сəндерə, өйнең ян-як стеналарына сəкелəр куелган. Җир 
идəн булган. Ул тал чыбыкларыннан үрелгəн чыпта белəн капланган. 
Аның өстенə киез яки башка өслек ябылган. Йорт кирəк-яраклары 
стенадагы махсус киштəлəрдə сакланган. Өйне яктыртыр өчен бал-
чыктан эшлəнгəн май лампалары кулланылган. Мондый йортларны 
еш җиллəтергə һəм еш җыештырып торырга кирəк булган. Чөнки җир 
идəн һəм май лампалары тузан, корым чыгарган. 

Гомумəн алганда, безнең борынгы бабаларыбыз чисталыкны 
бик яратканнар. Алар йортларны гына түгел, ишегалларын һəм урам-
нарны да чиста итеп тотканнар. Урамда чүп ташларга, төкерергə яра-
маган. Əгəр кеше төкерергə мəҗбүр булса, аны туфрак белəн күмеп 
куярга тиеш булган. 

Акрынлап йортларны имəн һəм нарат бүрəнəлəрдəн сала баш-
лаганнар. Идəннəр агачтан була. Байлар идəннəренə палас, ə ярлы-
лар киез җəймə яки чыпта җəйгəннəр. Игенчелек белəн шөгыльлəнгəн 
болгарлар, ашлык саклау өчен идəн астында махсус баз ясаганнар. 
Һəрбер хуҗалыкта диярлек, ашлыкны тарттырыр өчен кул тегермəне 

Тукымалар белəн бизəлгəн йорт күренеше. 
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булган. Тегермəннəн 
чыккан оннан ипи 
пешергəннəр. Алар бар 
эшне дə үз тырышлыкла-
ры белəн эшлəгəннəр, 
үзлəре җитештергəн 
əйберлəрне куллан-
ганнар. Ирлəр икмəк 
үстергəн, хайван кара-
ган, йорт җиһазлары, 
көнкүреш əйберлəре 
ясаган, ə хатын-кызлар 
бала караганнар, ашар-
га əзерлəп, кием тегеп, 
йорт эшлəрен эшлəп 
торганнар. 

Төркилəр чорында-
гы өй эчен ике өлешкə 
бүлү болгарларда да сакланган. Лəкин ул хəзер мич турысыннан түр 
һəм почмак якларга бүленгəн. Бу чордагы йортларның җиһазлану 
һəм бизəлешлəре бик гади булган. Йортның төп өлешен түр як алып 
торган. Өйдə иң кирəкле əйбер булып сəкелəр хезмəт иткəн. Алар 
хəзерге замандагы урын дык ларны, караватларны һəм өстəллəрне 
алыштырганнар. Төнлə сəкедə йоклаганнар, көн дез урын-җирлəрне 
сəкенең бер почмагына җыеп куеп, шунда утырганнар һəм ашаган-
нар. Кайбер кешелəрдə өстəллəр дə булган. Алар кырый стенага яки 
ике тəрəзə арасына куелган. Ул чорда өстəллəр утырып ашар өчен 

түгел, ə чиста савыт-сабаны 
сак лар өчен файдаланылган.

Бəйрəмнəрдə кия тор-
ган киемнəрне һəм бизəнү 
əйберлəрен агач сандыкларда 
саклаганнар. Алар, гадəттə, 
мич янына куелган. Өйгə 
кергəн чит кешелəр шул сан-
дык өстенə утырганнар. 

Почмак якта шулай ук 
сəкелəр булган. Алар көндез 
аш-су əзерлəү урыны, ə төнлə 

Хəзəр чүлмəге.

Турсык. Фарсы миниатюрасы.
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карават булып хезмəт иткəннəр. Өйнең бу ягы «хатыннар» ягы булып 
саналган. Анда йорттагы хатын-кызлар һəм балалар гына керə алган, 
чит-ят кешелəргə керергə рөхсəт ителмəгəн. Ирлəрдəн бу бүлмəгə 
əти кеше, ə чит кешелəрдəн, аерым кагыйдəлəрне саклаган хəлдə, 
дəвалаучылар һəм Коръəн укучылар гына кертелгəн. 

Өй эчен бизəү, матурлау һəм əйберлəрне ябып кую өчен 
бизəкле тукымалар кулланылган. Мич өстендəге матчага озын чар-
шау элгəннəр. Чит кеше булганда, аны ябып куйганнар, ə өйдə гаилə 
əгъзалары гына булган вакытта чаршау ачык торган. Ул почмак якны 
ябык тоту өчен дə кулланылган. 

Савыт-саба. Бу заман кешелəре, нигездə, агач һəм балчык 
савыт-са ба лардан файдаланганнар, хəллерəк гаи лəлəрдə тимердəн 
ясалган савыт-са балар да булган. Бол гарларның кү бесе агач һəм 
балчык савытларны үз лəре ясаган. Лəкин һөнəрчелек киң та ра лу 
белəн, савыт-са ба җитештерə тор ган остаханəлəр ачылган. Монда 
савытларны чүлмəкче станогында балчык тан ясаганнар. Шуңа күрə 
алар шома һəм дөрес формалы булганнар. Мондый савытлар төрле 
бизəклəр белəн бизəлгəн. Чүлмəк ясаучыларны зур шəһəрлəрдə генə 
түгел, авылларда да очратырга мөмкин булган. 

Илтəбəр сараенда. Дəүлəт башлыгы илтəбəр ничек яшəгəн 
соң? Ярымкүчмə тормыш алып барганда, хакимнең кыш көне яшəү 
өчен сарае, ə җəй торыр өчен тирмəсе булган.

Аның сарае үзенең зурлыгы һəм эчке гүзəллеге белəн баш-
каларныкыннан нык аерылып торган. Йортта берничə бүлмə, шул 
исəптəн, тəхет залы да булган. Бу залның түрендə грек чатмасы 
белəн капланган күз явын алырлык хан тəхете торган. Зур тантана-
лар вакытында ханбикə һəм иң кадерле кунаклар тəхетнең сул ягына 
утырганнар. Чөнки сул як, йөрəк ягы булганлыктан, дəрəҗəле урын 
дип исəплəнгəн. Тəхетнең уң ягына дəүлəтнең кул астындагы кабилə 
башлыклары утырган. Алар, тəхет залына кергəн вакытта, хөрмəт 
йөзеннəн, баш киемнəрен салып һəм тезлəнеп, ханны сəламлəргə 
тиеш булганнар. 

Хаким кунаклар җыйганда үтəлə торган бик кызыклы бер гадəт 
булган. Бəйрəмнең башында иң элек кечерəк кенə бер өстəл чыгарыл-
ган. Аны хаким алдына куйганнар, шуннан соң өстəл өстенə кызды-
рылган иттəн төрле ризыклар куелган. Хаким аларны кисеп башта үзе 
авыз иткəн, аннан соң туралган кисəклəрне, чират буенча, кунакларга 
биргəн. Ул ризыкны кемгə бирə, шул кеше алдына өстəл куеп, ризык-
лар чыгарганнар. Хаким кулыннан ит кисəге алмаган кеше ашарга 
керешергə тиеш булмаган. 
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Мəҗлеслəрдə болгарларның ашау-эчү вакыты бик озак дəвам 
иткəн. Алар анда җырлар җырлаганнар, төрле музыка коралларында 
уйнаганнар, тапкыр сүзлəр əйтешкəннəр, шигырьлəр сөйлəгəннəр. 

Əгəр шəһəрдə берəр кеше бəйрəм үткəрергə уйлый икəн, ул ил-
тəбəргə билгеле бер күлəмдə бал китерергə тиеш булган. Балның 
күлəме бəйрəмгə чакырылачак кеше санына карап билгелəнгəн. Бу 
гадəт, əлбəттə, бай кешелəргə караган. 

Шулай итеп, безнең борынгы бабаларыбыз, нинди шарт-
ларда яшəүлəренə карамастан, матурлыкны, чисталыкны ярат-
каннар. Гасырлар дəвамында үзлəренең тормышларын тулы-
ландырырга һəм камиллəштерергə тырышканнар.

АРХИТЕКТУРА

Иң борынгы кешелəрнең торулыклары. Архитектура сүзе 
латин теленнəн алынган, ул «биналар төзүне проектлаштыру, салу 
һəм нəфис итеп бизəү сəнгате» дигəнне аңлата. Төзү сəнгатенең баш-
лангычлары борынгы дəверлəргə үк барып тоташа, чөнки кешелəргə 
тормыш алып бару өчен сыену урыны – торак кирəк була. 

Археологлар, борынгы кешелəрнең торулыкларын (яшəү 
урыннарын) тикшереп, төрле йорт-бина хəрабəлəренə дə тап бу-
лалар. Аларны һəрьяклап өйрəнеп, безгə шул чорның архитектура 
сəнгате үрнəклəре турында кызыклы һəм кыйммəтле мəгълүматлар 
җиткерəлəр. 

Безнең якларда яшəгəн иң борынгы кешелəрнең торулыклары 
Татарстанның Тəтеш, Кама Тамагы, Апас, Спас, Минзəлə һ.б. район-
нарында, Казан шəһəре тирəсендə табылган. Бу җирлəргə моннан 
40–100 мең еллар элек килеп урнашкан кешелəр үзлəре аулый тор-
ган киек-җанвар, хайван көтүлəре артыннан күченеп йөргəннəр. Шуңа 
күрə аларның даими яшəү урыннары да булмаган. Бу чор кешелəре 
куыш-шалашларда, мəгарəлəрдə яшəгəн. 

Моннан 7–10 мең еллар элек яшəгəн төрле кабилəлəр акрын-
лап утрак тормышка күчə башлаганнар. Агач сапка беркетелгəн 
таш балталарга ия булган кешелəр, ниһаять, агач йортлар салырга 
өйрəнгəннəр. Апас районының Кабык Күпер авылы янындагы борын-
гы торулыкны казыганда, археологлар шундый йортларның берсенə 
тап булалар. Ул – агач-бүрəнəлəрдəн төзелгəн зур гына шалашсы-
ман корылма. Аның түбəсен уртага куелган баганалар тотып тора. 
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Торакның эчендə азык 
əзерлəү, яктырту һəм 
җылыту өчен ике учак 
ягылган. 

Хəзерге Татар-
стан төбəгендə яшə-
гəн кабилəлəрдə то-
рак тө зү. Хəзерге 
Та тар стан җирендə 
Во ло сово, Аба шево, 
Бала ново, Казан яны, 
Ананьино, Имəнкискə 
кабилəлəре яшəгəн ва-
кытларда йортлар салу 
эше камиллəшə бара. 
Волосово кешелəре, 
мə сəлəн, аерым ыруг төркемнəре өчен тораклар сала башлыйлар. 
Аларның торулык лары турыпочмаклы берничə җир йорттан торган 
һəм үзара аралык лар белəн тоташтырылган. Баланово кешелəре исə 
бүрəнəлəрдəн салынган йортларда яшəгəннəр. Башта алар тирəн 
итеп нигез чокыры казыганнар һəм шуңа агач бура төшергəннəр. Шун-
нан соң гына өйнең өске өлешен төзеп бетергəннəр. Безнең якларда 
мондый ысул белəн йорт салуны беренчелəрдəн булып Баланово 
төзүчелəре керткəннəр дə инде. Башка кабилəлəр кысрыклый баш-
лагач, балановолылар үзлəренең торулыкларын урлар, чокырлар, ка-
зык читəннəр белəн уратып ала башлаганнар. 

Казан яны ка би-
лəлəре торак төзүгə 
кайбер үзгəрешлəр 
кер тəлəр. Йортлар 
салганда нигез чо-
кырын тирəн казы-
мыйлар башлыйлар, 
шуңа күрə аның зур 
өлеше җир өстендə 
кала. Ул ике яклы 
итеп эшлəнə, түбəсе 
ике кыеклы яисə 
гөмбəз рəвешендə 

Борынгы аучыларның йорты. Реконструкция.

Ярымҗир йорт. 
Реконструкция.
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була. Торак башка хуҗалык корылмаларыннан, бигрəк тə терлек аб-
зарларыннан аерым тора. Йортлар бер яки ике рəт итеп урнаштыры-
ла. Авылның уртасында изге урын – гыйбадəтханə дə төзелə. 

Ананьино кабилəлəрендə өйлəрне җир өстенə салу гадəткə керə. 
Аларның йортлары ике төрдə була. Беренчесе – горизонталь итеп са-
лынган йортлар. Мондый өйлəр Ананьино кабилəлəренең Идел буен-
дагы авылларында очрый. Икенче төр йортларның бүрəнəлəре вер-
тикаль куелып салынган. Мондый йортларны Чулман буенда яшəгəн 
Ананьино кешелəре төзегəн. Ананьинолыларның авыл-шəһəрчеклəре 
зур елгаларның текə ярларында, елгалар һəм тирəн чокырлар белəн 
əйлəндереп алынган борыннарда урнашкан. Монда бары тик ачык 
кыр ягыннан гына кереп булган, əмма ул як та читəн казыклар һəм 
икешəр метрга кадəр тирəнлектəге канаулар белəн ныгытылган. 

Шулай итеп, Идел-Урал төбəгендə яшəгəн бик борынгы кешелəр 
җир, ярымҗир йортларда, бүрəнəлəрдəн салынган өйлəрдə торган-
нар, төзелеш сəнгатендə үзлəренең белем-күнекмəлəрен һəм оста-
лыкларын камиллəштерə барганнар. 

Һуннарда бина төзү сəнгате. Моннан 2–3 мең еллар элек Ев-
ра зия далаларында яшəгəн иң борынгы төрки бабаларыбыз һуннар-
ның күпчелеге мал-туар асраучылык белəн көн күргəн. Күчмə тормыш 
алып барганлыктан, аларның əле даими яшəү урыннары да булмаган. 
Алар терлеклəрне бер җəйлəүдəн икенчесенə куып йөрткəндə тиз 
генə сүтеп-җыела торган тирмəлəрдə яшəгəн. Соңгылары агач колга-
лардан җыелган һəм киез белəн капланган йортлар булган. Аларның 
түбəлəре конуссыман һəм ярымшар (гөмбəз) рəвешендə ясалган. 
Соңрак, инде утрак тормышка күчеп, авыл һəм шəһəрлəрдə яши баш-
лагач та, бабаларыбыз үткəннəрне онытып бетермəгəннəр: җəйлəрен 
тирмəлəрдə үткəрə торган булганнар. 

Борынгы төркилəр ныгыт-
масы. VII–IX гасырлар. 

Реконструкция.
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Һун бабаларыбызның бер өлеше борынгыдан ук утрак тормышта 
яшəгəн. Археологлар Байкал күле буенда, Улан-Удэ шəһəреннəн 
ерак булмаган Иволга елгасы янында аларның зур гына каласын 
казып тикшергəннəр. Ул 5 рəт ур һəм тирəн канау белəн əйлəндереп 
алынган. Анда төтен каналлары, җылыткыч системалы тораклар, 
бөртекле ашлык саклау урыннары, азык-төлек саклана торган базлар 
табылган. Шулай ук башкала булып торган Лунчэнь, Дайлин кебек 
шəһəрлəрдə дə гыйбадəтханəлəр, хакимнəр торган йортлар, башка 
җəмəгать биналары булган. 

Болгар архитектурасы. Бөек Болгардагы Фанəгүр, Хəзəр 
каганлыгындагы Бəлəнҗəр, Сəмəндəр, Итил кебек шəһəрлəр дə 
үзлəренең зурлыгы, төзеклеге һəм ныклыгы белəн билгеле булган. 
Зур һəм мəһабəт сарайлар, җəмигъ мəчетлəре, мəктəп-мəдрəсəлəр, 
таштан һəм кирпечтəн эшлəнгəн биек һəм калын диварлар, 
ярымтүгəрəк манаралар бу дəүлəтлəрнең көч-кодрəтен, төрки чордагы 
архитектура сəнгатенең шактый колачлы булуын күрсəтеп тора. 

Болгар кабилəлəре без яшəгəн төбəклəргə VIII гасыр урталарында 
килеп урнашалар. Баштагы чорларда аларда күчмə тормыш йола-
лары өстенлек итə. Болгарлар, кышын салкыннан сакланырлык агач 
йортларда яшəсəлəр дə, җəй көне җəйлəүгə чыгып, тирмəлəрдə яшəүне 
артык күрəлəр. Шуңа күрə болгарларның Идел, Чулман буйларында 
(шəһəрлəр салганчы) яшəгəн урыннарын табуы кыен. 

IX гасырларда болгар кабилəлəрендə ыруглар җəмгыятенə хас 
булган күмəк эшлəү, күмəк яшəү мөнəсəбəтлəре таркала башлый. 
Ярым күчмə тормыш белəн яшəгəн болгар кабилəлəре ныклы утрак 
тормышка күчə баралар. Беренче авыллар, шəһəрлəр барлыкка килə. 
Акрынлап архитектура үсə башлый, төзү эше колач җəя. Кирпечтəн 
һəм ак таштан сарайлар, мəчетлəр, җəмəгать мунчалары, хəтта торак 
йортлар да салалар. Лəкин корылмаларның күпчелек өлеше агачтан 
була. Шул ук вакытта балчык сылап эшлəнгəн һəм яртылаш җиргə 
иңгəн өйлəрдə дə көн күрəлəр. 

Болгар илендə хəрби ныгытмалар төзүгə аеруча зур игътибар 
бирелə. Шəһəр һəм кирмəннəр биек җир өемнəре һəм тирəн чокыр-
лар белəн əйлəндереп алына, өемнəр өстенə ике рəтле имəн дивар-
кура һəм шактый биек машлар (башнялар) эшлəнгəн була.

Идел һəм Чулманның биек ярларында, чик буйларында һəм 
кəрван юллары очрашкан урыннарда андый җирлəрне һəм юлларны 
саклау максатында хəрби кирмəннəр – форпостлар төзелə. Казан да 
шулай барлыкка килə. Чик буе һəм эре шəһəрлəр тирəсендə урыны-
урыны белəн хəтта унар чакрымнарга сузылган махсус ныгытмалар 
тезелеп китə.



60

Болгар төзүчелəре, 
элеккеге тəҗрибəлəренə 
таянып һəм Византия, 
Иран, Урта Азия архи-
тектура үрнəклəреннəн 
файдаланып, зур оста-
лыкка ирешəлəр. Бина-
лар төзегəндə болгар 

архитекторлары төрле математик хисаплаулар, сызымнар һəм мах-
сус җайланмалардан файдаланалар. Андагы математик, геометрик 
бəйлəнешлəрне төзелəсе бина үлчəмнəренə күчереп, аны төгəл, ма-
тур һəм мəһабəт итеп корырга омтылалар. 

Болгарда торак йортларны, нигездə, нарат бүрəнəлəрдəн бурап 
төзегəннəр. Нигезгə, гадəттə, ныграк булган имəн салынган. Иген 
сак лана торган идəн астын да имəннəн бурап эшлəгəннəр. Йортның 
түшəме һəм идəне калын нарат тактадан булган, түбəсе ике кыеклы 
итеп эшлəнгəн һəм такта, камыш, салам белəн ябылган. 

Таш биналар салу өчен төзелеш материалы махсус таш чыгару 
урыннарыннан китерелгəн. Таш кисəклəрен тигез итеп ватып алу һəм 
аларны эшкəртү өчен үткен йөзле кискечлəр кулланылган. Болгарлар 
балчыктан кирпеч ясау һəм аны яндыру серлəрен дə əйбəт белгəннəр. 
Таш һəм кирпечтəн салынган биналар эчке һəм тышкы яктан тыгыз 
известьташ һəм күзəнəкле туф белəн капланган, шомартып ялтыра-
тылган. Агачка, ташка, гипска уеп төрле бизəклəр төшерү, диварларга 
ак, күк, зəңгəр, алтынсу-сары төстəге керамик плитəлəр ябыштыру киң 
таралган була. Ак таштан салынган Болгар корылмалары төгəл гео-
метрик фигура – гадəттə, сигез яки уналты кырлыга күчə торган куб 
формасында була. Ул гөмбəзле түбə яки чатыр белəн тəмамлана. 

XI йөздə инде Болгар төзүчелəренең даны еракларга таралган. 
Идел-Чулман Болгарыннан Рус җирлəренə дə сыйфатлы төзелеш 
материаллары китергəннəр. XII йөздə Болгар осталары Владимир 
шəһəрендə соборлар төзүдə актив катнашкан, Юрьев соборын, 
мəсəлəн, алар төзегəн.

Идел-Чулман Болгар дəүлəтендə шəһəр архитектурасы мəдə-
ния те аеруча нык үсеш алган. Х гасыр башларында болгарларның 
берничə генə шəһəре булса, XIII йөз башларында инде аларның саны 
180гə җитə. Алар арасында хəрби ныгытмалар (крепостьлар) да, 
җирбилəүче бай феодалларның замоклары да күп. Зурлыгы, төзеклеге, 

Аксөяк йорты. 
Реконструкция.
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матурлыгы белəн 
таң калдырган эре 
шəһəрлəрдəн Би-
лəр, Суар, Ашлы, 
Җү кəтау, Кашан, Ту-
былгытау һ.б.ны 
атап узарга мөмкин. 
Күп санлы тарихи чы-
ганакларда Билəр, 
Су ар шəһəрлəре биг-
рəк тə еш искə алына.

Билəр – Олуг шəһəр. Олуг шəһəр дип йөртелгəн Би лəргə 922 
елда нигез салынган. Мəйданы ягыннан аңа тиң шəһəрлəр Европа-
да бөтенлəй булмаган əле. Бистəлəреннəн башка гына да 620 га 
мəйдан билəүче Билəр борынгы Рус дəүлəтендəге Чернигов, Вла-
димир, Европаның Париж, Лондон, Азиянең Димəшкъ, Иерусалим 
шəһəрлəреннəн күпкə зур булган. Ул территориясенең зурлыгы белəн 
Багдад, Константинополь, Сəмəрканд шəһəрлəре белəн тиңлəшə ал-
ган. XII–XIII йөзлəрдə үк инде монда 70–100 мең кеше яшəгəн.

Билəр ике өлештəн – эчке һəм тышкы шəһəрдəн гыйбарəт бул-
ган. Эчке шə һəрдə Болгар патшасы һəм аның якын туганнары, дəүлəт 
белəн идарə итүдə катнашучы кешелəр, дин башлыклары, бай 
сəүдəгəрлəр һəм аларның хезмəтчелəре яшəгəн. Шуңа күрə монда 
таштан, кирпечтəн салынган матур биналар да күп булган. Шунда ук 
Җəмигъ мəчете дə урнашкан. Ул X гасыр башларында агачтан салын-
ган. Бераздан, шуңа кушып, таштан тагын бер бина торгызганнар. Шу-
лай итеп, гомуми мəйданы 2300 квадрат метрлы бик зур мəчет пəйда 
булган. Аның бер як стенасы тыштан матур итеп ярымколонналар 
белəн бизəлгəн. Таш мəчетнең иркен, киң залы рəт-рəт колонналар 
белəн биш өлешкə бүленгəн.

Мəчет янəшəсендə генə гөмбəз түбəле ике катлы кирпеч йорт 
төзелгəн. Аның һəр катында дүртəр бүлмə булган. Алар барысы да 
бер мичтəн торбалар аша кайнар һава белəн җылытылган. Йортның 
ишегалдында амбар-келəтлəр, башка хуҗалык корылмалары урнаш-
кан. Тышкы шəһəрдə күбесенчə һөнəрчелəр, вак сəүдəгəрлəр яшəгəн. 
Аларның өйлəре бүрəнəлəрдəн салынган. Шунда ук һөнəрчелəрнең 
күп санлы остаханəлəре дə тезелеп киткəн.

Билəрдəге 
кəрвансарай. 

Реконструкция.
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Эчке шəһəргə керə торган 
капка янында ерак иллəрдəн 
килгəн сəүдəгəрлəр өчен 
кəрвансарай төзелгəн. Шунда 
ук кирпечтəн зур гына мун-
ча да салып куйганнар. Аны 
җылыту өчен ишегалды ягын-
нан ягыла торган мич булган, 
кайнар һава идəн астыннан 
махсус торбалар аша йөргəн.

Суар шəһəре гарəп сəя-
хəтчелəренə X йөзнең берен-
че яртысында ук билгеле 
була. Суарның куəтле шəһəр 
ныгытмалары 100 гектар ча-
масы җирне билəгəн. Кайбер 
урыннарда бу ныгытмалар 

икешəр рəт итеп салынган. Тышкы үрлəр өстендə очлы башларын 
югары каратып һəм бер-берсенə терəп утыртылган имəн баганалар-
дан дивар торгызылган. Шəһəрне бөтен яктан сулы тирəн чокыр ура-
тып алган. Аның төбендə очлы казыклар тырпаеп торган. Эчке үрлəр 
өстенə имəн бүрəнəлəрдəн бурап эшлəнгəн ике катлы стеналар һəм 
билгеле бер ара калдырып күтəртелгəн биек манаралар – башнялар 
төзелгəн.

Шəһəрнең үзəгендə матурлыгы белəн ерактан ук игътибарны 
җəлеп итəрлек ике катлы йорт калкып торган. Ул кызыл кирпечтəн 
салынган. Түбəсе, нəкъ Шəрык иллəрендəгечə, гөмбəзлəп эшлəнгəн. 
Киң ишегалды кирпеч койма белəн əйлəндереп алынган. Өйнең зур 
ишеге ике яклап ярымколонналар белəн бизəлгəн. Тəрəзəлəрдə – 
саргылт-яшел төстəге түгəрəк пыялалар. Кыш көне бина бер генə 
мичтəн ягып җылытылган. Эссе һава йөри торган махсус каналлар, 
Билəр мунчасындагы кебек үк, идəн астына урнаштырылганнар. Бу 
йортта берəр бай феодал гаилəсе яшəгəнлеге шиксез.

Идел-Чулман Болгарында төзелеш мəдəнияте шактый юга-
ры һəм колачлы булган. Х йөзлəрдə үк болгар осталары таш-
тан, кирпечтəн, агачтан мəһабəт сарайлар, җəмəгать биналары, 
торак йортлар төзилəр, аларны нəфис итеп бизəкли белəлəр, 
җылыту һəм суүткəргеч системаларын төзүдə гаҗəеп осталыкка 
ирешəлəр. 

Төзүчелəр. 
Фарсы миниатюрасы.
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МИЛЛИ КИЕМ ТАРИХЫ

Татарларда «Киеменə карап каршылыйлар, акылына карап оза-
талар» дигəн əйтем бар. Моның асылында тирəн мəгънə ята. Борын-
борыннан ук халык кием-салымга битараф булмаган, ул аны даими 
төстə камиллəштергəн һəм яшəү шартларына яраклаштырган. Шул 
рəвешле, һəр миллəтнең үз милли киеме барлыкка килгəн. Бүгенге 
көндə төрле миллəт кешелəренең, хатын-кыз һəм ир-атның киеме 
бер-берсеннəн əллə ни аерылып тормый. Ə элгəрерəк заманнарда 
кешенең киеменə карап, аның кайсы миллəттəн, авылданмы яисə 
шəһəрдəнме, баймы яисə ярлымы икəнен билгелəп булган. 

Татар милли киеме дə озын тарихи үсеш юлы үткəн. Кием – мат-
ди мəдəниятнең бер өлеше ул. 

Өс киеме. Һуннар тукымадан һəм хайван тиресеннəн, ефəктəн 
тегелгəн кием кигəннəр. Нигездə, кием ыштан, күлмəк яки халаттан 
торган. Тукымадан тегелгəн күлмəкнең итəге чак кына тездəн өстə, 
җиңнəре озын булган. Халатның итəге озын булып, тукымадан яисə 
тиредəн ясалган билбау белəн буылган. Затлы кешелəрнең билба-
вы җиз тəңкəлəр белəн бизəлгəн. Ыштан һəм аяк киемнəре кəҗə 
тиресеннəн тегелгəн. Салкын вакытта кием өстеннəн бизəкле япма 
салганнар. Һун хатын-кызлары киеме хакында мəгълүмат сакланып 
калмаган. Һуннар күчмə халык буларак күп вакытларын ат өстендə 
үткəргəннəр. Киемнəре дə шул тормыш өчен яраклаштырылган. Алар 

Һуннарның өс киеме. 
Б.э.к. I гасыр.

Болгар хатыны. 
VIII–IX гасырлар. 
Реконструкция. 
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беренчелəрдəн булып ыштан кия башлаганнар. Тора-бара бу гадəт 
башка халыкларга да үтеп кергəн.

Борынгы төрки чорда кием-салымны йортта эшлəнгəн йон, 
киндер, җитен тукымалардан, постау, күн, йорт хайваннарының 
тирелəреннəн əзерлəгəннəр. Кыргый җанварлар – төлке, сусар, кеш, 
кондыз тирелəре дə кулланылган. Аксөяк катлаулар парчадан, ефəк 
тукымалардан тегелгəн киемнəр кигəннəр. Аларны сəүдəгəрлəр Кы-
тай, Урта Азия, Византиядəн су юлы аша алып кайтканнар. 

Ирлəр киеме яшькə карап үзгəрмəгəн. Башлык, халат, күлмəк, 
ыштан, башмаклар ел фасылына карап тегелгəн. Кыш көне сырылган 
халат, итек, бүрек һəм мехтан эшлəнгəн кием кигəннəр. Өске киемнең 
чабулары уңнан сулга капланып, билбау белəн бəйлəп куелган. 

Хатын-кызларның өс киеме яшь үзенчəлеклəрен чагылдырган. 
Яшь кыз балаларның киеме һəм бизəнү əйберлəре гадилеге белəн 
аерылып торган. Кияүгə чыкканнан соң, бизəкле алка, йөзек кигəннəр, 
билбау бəйлəгəннəр. Күлмəк, халат, аяк һəм баш киеме формала-
ры да үзгəргəн. 50–55 яше тулган хатын-кызлар яңадан гади бизəнү 
əйберлəре кигəннəр, кыйммəтлелəрен яшь кыз туганнарына яисə 
кызларына бүлəк итə торган булганнар.

Болгар чорында да күлмəк һəм киң атламлы ыштан ир-ат һəм 
хатын-кыз киеменең нигезен тəшкил иткəн. Алар өстеннəн кыска 
җиңле яки җиңсез камзул кигəннəр. Озын, киң чабулы, озын җиңле 
җиңелчə яки калын кафтан, чапан кулланышта булган.

Озын чабулы, җилкəдə иркен, күкрəк һəм бил өлешлəрендə кап-
тырмалы булып, сəйлəн һəм көмеш җеплəр белəн бизəлү – бу чор 
киеменең төп сыйфаты. 

Соңрак болгарларның өс киеме тагын да камиллəшкəн: бил-
ле җиңел казаки, бишмəт, туннар, җилəн һəм чикмəннəр барлыкка 
килгəн. Эчтəн киелгəн күлмəкнең озынлыгы үзгəргəн. Ирлəр күлмəге 
кыскарып, хатын-кыз күлмəге бала итəк хисабына озынайган. Гəүдəгə 
сыланып тора торган җиңсез камзул кия башлаганнар.

Димəк, татар хатын-кыз күлмəгенең бер өлеше булган бала итəк 
Болгар чорыннан ук килə икəн.

Билбау. Реконструкция.
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Билбау (бил бавы). Билбау барлык чорларда да киемнең мөһим 
бер өлешен тəшкил иткəн һəм аңа тирəн мəгънə салынган. Билгə 
бəйлəнгəн билбау, бабаларыбыз уйлавынча, өч дөньяны аерып то-
ручы билге ролен үтəгəн. Билбаудан өске өлеш – Күкне, түбəндəгесе 
– Җир асты дөньясын аңлаткан. Борынгы төркилəр өчен «кин» дип 
аталган кендек турысы бик мөһим саналган. Явыз көчлəр нəкъ менə 
кендек аша кешегə үтеп керə дип уйлаганнар. Шулай итеп, билбау 
билне дə ныгыткан һəм бер үк вакытта явыз көчлəрдəн, авырулар-
дан, бəла-казалардан да саклаган. 

Алты яшькəчə балаларның билбавына саклагыч кыңгыраулар 
такканнар. Алты яше тулган балага яңа билбау бəйлəгəннəр. Ир ба-
лалар бер генə төстəге, кызлар исə чуар билбау такканнар. Аңа төрле 
бизəклəр төшерелгəн, ə уң ягына ярымтүгəрəк кесəлəр беркетелгəн. 
14–15 яше тулган ир бала билбавына корал тагу хокукы алган. Бу 
– яшүсмерлектəн егетлеккə чыгуны аңлаткан. Билбауга үсемлек 
сурəтлəре белəн бизəлгəн көмеш тəңкəлəр асылган. Аларның саны 
иясенең җəмгыятьтəге дəрəҗəсен күрсəткəн. Зур кайгы килгəн ва-
кытта төркилəр билбауларын салып муеннарына асканнар. Сугышта 
һəлак булган сугышчының гəүдəсе табылмаса, аның урынына билба-
вын күмгəннəр.

Болгар чорында да билбау ир-ат киеменең мəҗбүри өлеше бу-
лып калган. Ул металл тəңкəлəр белəн бизəлгəн, сырлы каптырмалы 
булган. Сөяктəн, металлдан эшлəнгəн, коеп һəм челтəрлəп-бөтереп 
ясалган төймə-сəдəплəр билбау хуҗасының җəмгыятьтə тоткан уры-
нын күрсəткəн.

Баш киеме. Һун-
нарның баш киеме ти-
ре белəн тукымадан 
тегелгəн. Борынгы төр-
килəрнең баш киеме – 
очлым (шлем) форма-
сында булган. Иң башта 
алар конуссыман булса, 
соңрак түбəнəеп гөмбəз, 
түбəтəй формасын ал-
ган. Күчмə халыклар 
(ирлəр дə, хатыннар да) 
озын чəчлəрен толым-
нарга үргəннəр. 

Хəзəрлəрнең көмеш 
билбавы. Х гасыр.
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Болгарларның баш киемнəре киездəн, тиредəн, йон, бəрхет 
һəм башка төрле тукымалардан тегелгəн. Шар-конус рəвешендəге 
бүрек аеруча киң таралган. Шундый сырган бүрекне гаскəрилəр оч-
лым астыннан кигəннəр. Кышкы бүреклəр тиредəн тегелгəн һəм мех 
белəн кырпу тотылган. Аксөяклəрнең баш киеме кыйммəтле җəнлек 
тирелəреннəн эшлəнгəн. Авыл халкы колакчын тире бүреклəр кигəн.

Хатын-кызның баш киеме күп төрле булган. Аларда яшь 
үзенчəлеклəре һəм иясенең иҗтимагый хəле ачык чагылган. Кыз-
лар түгəрəк калыплы бүреклəр, йомшак ак калфакчыклар кигəннəр. 
Алар кайвакыт тəңкəлəр белəн бизəлгəн. Кияүдəге хатын-кыз баш 
киеменең төп өлешен тукымадан эшлəнгəн япма (тастар һəм өрпəк) 
тəшкил иткəн. Алар күн тасма яки җиз тəңкəлəр, сəйлəннəр, энҗе-
мəрҗəннəр, чигə алкалары белəн бизəлгəн. Япма өстеннəн түгəрəк 
шар яки конуссыман бүрек – кашпау кигəннəр. 

Ислам дине таралган саен ир-атларда чəчне бөтенлəй кырып 
алу, сакал-мыек җибəрү йоласы ныгып урнашкан. Баш киемнəреннəн 
чалма кулланышка кергəн. Чалма сəфəрдə вафат булган хуҗасына 
кəфенлек булып та хезмəт иткəн. 

Хатын-кызлар, чəчлəрен турыдан ачып, ике толымга үргəннəр 
һəм чулпылар тагып йөргəннəр. 

Аяк киеме. Борынгы төркилəр очлы башлы кыска кунычлы 
тире итеклəр кигəннəр. Соңрак күннəн эшлəнгəн үкчəсез җиңел аяк 
киемнəре, кəвеш башмаклар, чүəклəр барлыкка килгəн. Аларны «тула 
оек» дип аталган постау яки киндер оеклар белəн, баш-башлары 
чигелгəн аякчу – чолгаулар белəн кигəннəр. 

Болгарларда, борынгы төркилəрдəге кебек үк, күннəн эшлəнгəн 
бизəкле, чигүле аяк киемнəре киң таралыш тапкан. Борынгы болгар-
ларда тире-күн һəм йон эшкəртү шулкадəр дəрəҗəдə камиллəшкəн 
ки, хəтта Европа һəм Азиянең күп халыкларында яхшы эшкəртелгəн 
йомшак күнне, сəхтиянны «болгари» дип атау гадəткə кергəн. 

Борынгы аксөякнең чигүле аяк киеме. 
Пазырык курганы. Б.э.к. V гасыр.
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Хəрби кием. Һун гаскəрендə меңнəргə, йөзлəр, уннарга бүленеш 
гамəлдə булган. Бу борынгы төркилəрдə дə, болгарларда да очрый. 
Укчылар, сөңгечелəрнең киеме җиңел, тиз хəрəкəт итəр өчен уңайлы 
булган. Сугышчыларның бер өлеше көбə күлмəк кигəн. Көбə күлмəк 
– вак металл боҗраларны яисə пластиналарны бер-берсенə кер-
теп эшлəнгəн сугыш киеме. Ул очлым белəн берлектə сугышчының 
тəнен саклаган. Көбə күлмəк өстеннəн күн билбау бəйлəгəннəр. Аңа 
сугыш кирəк-яраклары, су савыты һ.б. беркетелгəн. Борынгы төрки 
гаскəрилəре муеннарына кыршау, кулларына белəзек һəм сул колак-
ларына алка такканнар.

Гаскəрилəр ук, кылыч, сөңгелəр белəн коралланганнар. Коралга 
аның хуҗасының рөхсəтеннəн башка кагылырга, өстеннəн атлап чы-
гарга ярамаган, «кот»ы китүдəн курыкканнар. Хакимлекне белдергəн 
укларга төшерелгəн махсус билгелəр баш күтəрү яисə гаскəр туп-
лауга өндəгəн һ.б. Илчелəр исə кыйммəтле металлдан эшлəнгəн ук 
йөрткəннəр. Ул аларның вəкалəтле булуларын аңлаткан. 

Балалар киеме. Борынгы төркилəр яңа туган баланы эшкəртелгəн 
йомшак хайван тирелəренə яисə мамык тукымага билəгəннəр. 6 ай-
дан күлмəк кидергəннəр. 3–4 яшьлəрдəн балаларның киемнəре олы-
ларныкына охшаган булган. 

Ир балалар киемендə кара һəм зəңгəр, кыз балаларныкында 
кызыл, зəңгəрсу, яшел төслəр урын алган. Кыз балалар 3–5 яшьтəн 

Көбəле төрки сугышчысы. 
Реконструкция. 

Укчы киеме. VI–VII гасыр-
лар. Реконструкция. 

У VI VII
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алып кияүгə чыкканга кадəр гади түгəрəксыман алкалар һəм шома 
йөзеклəр кигəннəр. Əлеге бизəнү əйберлəре балалар арасындагы 
җенси аерманы да күрсəтеп торган. 

Кием баланың яше һəм гаилəдəге урыны хакында мəгълүмат 
биргəн. Кияүдəге хатын-кыз бизəклəр төшерелгəн йөзеклəр, алкалар 
һəм җиз тəңкəле билбаулар таккан. Бизəнү əйберлəренең күп булуы 
өс, баш һəм аяк киеме формасының үзгəрүе җитлеккəнлек билгесе 
дə булып торган.

Болгар чорында яңа туган баланы чиста ак киндер тукыма-
га төргəннəр. Өч көнлек баланы, аяклары төз булсын өчен, тукыма 
белəн тыгызлап бəйлəгəннəр. Башлыклар ак җептəн бəйлəнгəн яки 
тукымадан тегелгəн. 

Кызларның чəчлəре үсүгə толымнарына тəңкəлəрдəн ясалган 
чулпылар такканнар. Ислам дине кергəннəн соң, балигъ булган кыз 
балалар башларын каплаганнар, яулык бəйлəгəннəр. Бəйрəмнəрдə 
яулык калфак яки башлык-кəтəҗи белəн бергə киелгəн.

Шулай итеп, борынгы төрки һəм болгар чорында да кием 
тормыш өчен уңайлы, яшəү шартларына яраклаштырылган һəм 
зəвык белəн эшлəнгəн булган. Һəрбер миллəтнең үзенə хас, ка-
батланмас стиле булган. 

БОРЫНГЫ МОНГОЛЛАР ҺƏМ ТАТАРЛАР. 
МОНГОЛЛАРНЫҢ ИДЕЛ-ЧУЛМАН БОЛГАРЫН 

ЯУЛАП АЛУЫ. ҖУЧИ ОЛЫСЫ ТӨЗЕЛҮ

Борынгы монголлар һəм татарлар. XIII гасырның 20 елларын-
нан башлап Идел-Чулман Болгарына көнчыгыш тарафтан хəвефле 
хəбəрлəр ешая. Хəрби осталыгы белəн дан казанган билгесез 
кабилəлəр Европага таба хəрəкəт итə. Аларны əле монголлар, əле 
татарлар дип атыйлар. 

Составында «татар» компоненты булган кабилəлəр (огуз татар, 
токуз татар) борынгы төрки чордан ук билгеле. ХI–ХII гасырларда 
Монголия җирлəрендə яшəүче бер төркем кабилəлəрне дə «татар» 
дип йөрткəннəр. 

Монголлар һəм татарлар үзара дус яшəмəгəннəр. Монгол 
кабилəлəренең бер өлеше башында торган Темучин боерыгы буен-
ча меңлəгəн татар үтерелə. Исəн калган ирлəр Темучин гаскəрендə 
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хезмəт итəргə тиеш була. Əмма 
лəкин «татар» атамасы тарих 
битлəреннəн юкка чыкмый. 

Монгол яулары. Темучин, 
башка монгол кабилəлəрен үзенə 
буйсындырып, бердəм Монгол 
дəүлəтен оештыра. 1206 елда 
Темучинны Чыңгыз хан, ягъни 
Бөек хан дип игълан итəлəр. 
Монголларның яулап алу поход-
ларына хəзерлек башлана. 

Күпмедер вакыт үтə, мон-
голлар дөньяны буйсындырырга 
омтылалар. Чыңгыз хан боеры-
гы буенча күпсанлы гаскəрнең 
алдында татарлар бара. Аларны 
сугышка беренче булып керергə 
мəҗбүр итəлəр. Бөтен Чыңгыз 
хан явын «татар» исеме белəн йөртү тарала. Шуның өстенə монгол 
хакимлегенə элəккəн барлык кабилəлəр дə «татар» дип аталырга 
тиеш булалар.

Кавказ халыкларын буйсындырганнан соң, 1223 елның язында 
татар-монголлар кыпчак далаларына үтеп керəлəр. Идел-Чулман 
Болгары чиклəре дə якыная. Һəм шул ук елның көзендə монгол гас-
кəре илнең көньягыннан үтеп тə керə.

Чыңгыз хан. 

Монголлар 
яуда. Рекон-
струкция. 
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Гаскəрлəр Иделнең хəзерге Самара янындагы кискен борылыш 
ясаган җирендə очрашалар. Болгар сугышчыларының бер өлеше 
җиңелгəн сыман чигенə башлый. Алар артыннан монголлар ташлана. 
Кинəт монголлар артыннан ук биек калкулык артында качып торган 
башка болгарлар килеп баса, бу исə дошман өчен көтелмəгəн хəл 
була. Сугыш кырыннан əле генə «качкан» болгарлар кинəт кирегə 
борыла. Монголлар өстенə бөтен яктан уклар атыла. Бу моңарчы 
җиңелмəс булган Чыңгыз хан армиясенең беренче җиңелүе була.

Алты елдан соң янə болгарларның монголлар белəн бəрелеше 
була. Җаек елгасы əлеге бəрелешнең шаһиты була. Биредə 
болгарларның каравыл отрядлары торган. Аяусыз сугыш башлана. 
Лəкин бу юлы болгарлар җиңелə. Шул рəвешле дошман гаскəренең 
көчен сынап карау алымы монголларның сугыш тактикасына хас кү-
ре неш була.

1232 елда монголлар тагын бер тапкыр болгарларны яулап 
алырга тырышып карыйлар. Ул вакытта алар Билəргə кадəр җитəлəр. 
Шəһəрнең көчле ныгытмалары зур булмаган монгол гаскəрен кире 
бора. Монголларга кире далага кайтырга туры килə. 

Көнбатышка хəлиткеч походка монголлар озак хəзерлəнə. 1235 
елның ахырына алар йөз меңлек гаскəр туплый. Гаскəр башында 
инде вафат булган Чыңгыз ханның оныгы Батый (Бату) тора. Гаскəр 
иң беренче чиратта Идел-Чулман Болгарын һəм рус кенəзлеклəрен 
яулап алырга тиеш була. 

Болгарларның 
монголлар 
белəн сугы-
шы. Рəссам 
Р.Заһидуллин. 
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Болгарлар монголларның үзлə-
ренə һөҗүм итəргə җыенуларын 
белеп алалар. Алар һөҗүмне кире 
кайтарырга əзерлəнə: шəһəрлəрен 
ныгыта, өстəмə гаскəрлəр туплый. 
Билəрдə генə ун-егерме мең сугыш-
чы исəплəнə. Лəкин монголларның 
көче берничə тапкыр артыграк була.

1236 елның көзендə болгар 
җире канлы сугыш кырына əверелə. 
Шəһəрлəр дөрлəп яна, көлгə əйлəнə. 
Басып алучылар олыны да, кечене 
дə кызганмый. 

Рəхимсез һөҗүмнəн соң бе-
рен че лəрдəн булып дəүлəтнең башкаласы – Бөек Билəр шəһəре 
бирелергə мəҗбүр ителə. Шəһəрдə яшəүчелəрнең бер өлеше үтерелə, 
ə икенче бер өлеше əсирлеккə алына. Халыкның барлык байлыгы, 
мал-мөлкəте монгол сугышчылары ның табышына əверелə. Чəчəк 
атучы шəһəр җир йөзеннəн юк ителə.

Болгар дəүлəтенең башка шəһəр һəм авыллары да Билəр язмы-
шына дучар ителə. Дистəлəгəн шəһəр һəм йөзлəгəн авылның хəтта 
атамалары да калмый. Кайчандыр тормыш гөрлəгəн җирлəр бушап 
кала. Болгарлар куркынычсызрак булган районнарга, Чулман артына 
яисə Рус җирлəренə качалар. Рус елъязмалары хəбəр итүенчə, алар 
Рус җирлəрендə «үзлəренə урын бирүлəрен үтенəлəр». Болгарларны 
Идел буе шəһəрлəренə урнаштыралар.

Идел-Чулман Болгары мөстəкыйль дəүлəт буларак яшəүдəн 
туктый. Аның халкы монгол ханнарына ясак түли башлый. Болгар 
əмирлəре хакимлек итү өчен монголлардан ярлыклар алырга тиеш 
булалар. 

Əмма лəкин тар-мар ителгəн ил басып алучылар өчен җиңел та-
бышка əверелми. Тарихта баш күтəргəн болгарларга каршы ике зур 
поход булуы билгеле. Алар 1239–1240 һəм 1277–1278 елларда була. 
Болгар җирлəрен үзлəренə тулысынча буйсындыру өчен монголларга 
егерме елдан артыграк вакыт кирəк була.

Батыйның 1236 елгы явы нəтиҗəсендə монголлар тарафыннан 
яулап алынган Идел-Чулман Болгары үзенең бəйсезлеген югалта.

Җучи Олысы төзелү. Монголлар Болгар дəүлəтеннəн соң кып-
чакларга, бортасларга, мордва, чуаш, чирмешлəргə (мари) каршы яу-
ларын дəвам итəлəр. Озакламый Төньяк-Көнчыгыш Рус дəүлəте дə 
җиңелүгə дучар ителə.

Батый хан.
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Хəзер монгол гаскəрлəре Үзəк һəм Көньяк Европага юл ала. 
Əдрəн диңгез ярларында Батый Монголиянең бөек ханының үлеме 
турында хəбəр ала. Ул үз гаскəрлəрен кире бора. Əмма лəкин Ба-
тый үз армиясе белəн монгол башкаласы Каракорымга барып җитми. 
Ул Түбəн Иделдə, кыпчак далаларында туктала. Гаскəрлəренең бер 
өлеше белəн ул биредə кала да. Аңа үзе буйсындырган җирлəр белəн 
шуннан торып идарə итү уңайлырак була. 

Кыпчак далаларында яңа дəүлəт оеша башлый. Аны Чыңгыз 
ханның олы улы – Батыйның атасы хөрмəтенə Җучи Олысы дип атый-
лар. Соңрак əлеге дəүлəт Алтын Урда буларак таныла. 

Башта Батый хан Болгар шəһəрендə туктала. Болгар Алтын 
Урданың беренче башкаласына əверелə. Шул чорда шəһəр яңадан 
торгызыла. Анда ул акча сугу эшен торгыза. Кенəзлек итүгə ярлык 
алу өчен рус кенəзлəре бирегə килə торган була. Озакламый Батый 
ханның боерыгы буенча Түбəн Иделдə Җучи Олысының яңа башка-
ласын төзү эше башлана. Аңа Сарай дигəн исем бирəлəр.

Батый үз олысында мөстəкыйль хаким булырга омтыла. Аның 
идарəсе вакытында Алтын Урда əле һаман Монгол империясенең 
баш ханына бəйле була. Батый аның вассалы санала һəм аның 
исеменнəн акча суга.

Алтын Урданың яңа ханы Бəркə (идарə иткəн еллары: 1256/57 
– 1266) мөстəкыйльлеккə җитди адым ясый. Ул Монгол империясе 
ханы исеме белəн акча сугуны туктата. Əмма тəңкəлəргə үз исемен 
əлегə куймый.

Чираттагы Алтын Урда ханы Мəнгү Тимер (идарə иткəн елла-
ры: 1266–1282) үз исеме белəн акча сугарга җөрьəт итə. Бу Алтын 
Урданың мөстəкыйль дəүлəткə əверелүен аңлата.

Алтын Урда ханнарының билəмəлəре Азия һəм Европаның 
яртысын диярлек алып торалар. Аларның көнчыгыш чиклəре – Ир-
тыш, ə көнбатыш чиклəре Днестр һəм Дунай елгаларына туры килə. 

Шəһəрне штурмлау. Фарсы миниатюрасы. 
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Төньякта Җучи Олысы территориясе үз эченə рус җирлəренең бер 
өлешен, болгар, мордва, чирмеш (мари) һəм удмурт җирлəрен ала. 
Көньяктан ул Арал, Каспий, Азов диңгезлəре белəн чиклəнə.

Җучи Олысының халкы төрле була. Түбəн Идел далаларында 
төрки телле кыпчаклар күчмə тормыш алып бара. Кайбер халыклар, 
мəсəлəн, болгарлар, Кырым һəм Харəзем халыклары, утрак тор-
мышта яшилəр. Монголлар үзлəре халыкның азчылыгын тəшкил итə. 
Аларның бер өлеше үз туган иллəренə кайтып китə. 

Вакытлар үтə. Төплəнеп калган монголлар җирле кыпчаклар 
бе лəн кушыла. Болгарлар кыпчак далаларындагы башка төрки тел-
ле халыклар белəн катнаша. Уртак мəдəният хасыйл була. Хəзерге 
татарларның килеп чыгышы да болгарлар һəм кыпчаклар белəн 
бəйле.

Монголлар тарафыннан яулап алынган Көнчыгыш Европа җир-
лəрендə Җучи Олысы төзелə. Əмма бу җирлəрдə монголлар үзлəре 
бик аз була, алар идəрə итүче бер катламны гына хасыйл итəлəр. 
Халыкның күпчелеге төрки телле була. Мəсəлəн, Җучи Олысының 
Болгар вилаятендə шул ук болгар халкы токымнары яшəүлəрен 
дəвам иткəннəр.

XIII гасырның урталарында монгол яулап алулары нəти-
җəсендə үзəге Идел буенда булган Җучи Олысы (Алтын Урда) 
дəүлəте барлыкка килə. Əлеге дəүлəттə ике йөз ел дəвамында 
Идел болгарлары, төбəктəге башка халыклар яши. Алар татар 
дип атала башлый.

Бунчуклар – монгол байраклары. 
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АЛТЫН УРДА ЧƏЧƏК АТУ ЧОРЫНДА

Үзбəк хан идарəсе чоры. Җучи Олысы урнашудан соң җиде 
дистə ел вакыт уза. Алтын Урда тəхетендə берничə хан алышына. 
1312 елда ил белəн Үзбəк хан идарə итə башлый. 30 ел идарə итү 
вакытында ул Алтын Урданы ныгыту һəм аның куəтен арттыру өчен 
күп көчен сарыф итə. 

Үзбəк хан дəүлəт эчендəге фетнə-чуалышларга чик куя, каты 
кулы белəн анда тəртип урнаштыра. Ул фəн, мəгариф үсешенə бу-
лышлык итə, шəһəрлəр төзи.

Ислам Алтын Урданың дəүлəт диненə əверелсə дə, башка 
диннəрне дə тоту мөмкинлеге булган. Үзбəк православие руханила-
рына Алтын Урданың беренче ханнары тарафыннан бирелгəн барлык 
ташламаларны да үз көчендə калдыра. Христиан руханилары ясак 
түлəмилəр һəм элеккеге җир билəмəлəренə хуҗа булып калалар. Бу 
чорда православие динен мыскыл иткəн өчен хəтта үлем җəзасына 
да дучар иткəннəр.

Үзбəк хан вакытында Алтын Урданың халыкара абруе үсə. Хан 
Византия императоры кызына өйлəнгəн була, Мисыр солтаны белəн 
туганлык мөнəсəбəтенə керə. Каһирə мəйданнарының берсе Үзбəк 
исеме белəн атала. Үзенең сеңелесе Кунчакны Мəскəү кенəзе Юрий 

Даниловичка кияүгə бирə, 
аның православие диненə кү-
чүенə каршы килми. 

Үзбəк идарə иткəн еллар-
да Алтын Урда чəчəк ата һəм 
ныгый.

Дəүлəт идарəсе. Фео-
даль дəүлəт булган Алтын 
Урданың башында Батый 
хан нəселе ханнары тора. 
Хан задəлəр (патша улла-
ры) – хакимлек итүче динас-
тия əгъзалары – олыслар бе-
лəн идарə иткəннəр. Мөһим 
булган административ һəм 
хəр би хезмəт урыннарын да 
алар билəгəн. Башка хəрби-

Алтын Урда ханы. 
М.Горелик реконструкциясе.
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феодаль аксөяклəр 
вə  кил лəре белəн бер-
рəт тəн, ханзадəлəр 
к о  р ы л т а й л а р д а 
(съезд ларда) да кат-
нашканнар. Корылтай-
лар ханны тəхеткə утыр-
ту яки төшерү, сугыш 
игълан итү яисə солых 
төзү, башка дəүлəтлəр 
белəн килешү төзү һəм 
башка əһəмиятле со-
рауларны хəл итү өчен 
чакырылган.

Алтын Урда белəн 
идарə итүдə ханга ди-
ван (дəүлəт башлыгы 
каршындагы киңəшмə 
орган) ярдəм иткəн. Анда төп фигура булып бəклəри бəк (бəклəр 
өстеннəн бəк) яки бөек əмир торган. Дəүлəткə буйсынган өлкəлəрдə 
ханның вəкиллəре – баскаклар (җирле идарə башлыклары) идарə 
иткəн. Шунда ук даругачылар да билгелəнгəн. Алар ясак һəм салым 
җыйган. Шулай ук дəүлəттə дистəлəгəн вак вазыйфалар да булган.

Гаскəр ханның төп терəге һəм таянычы булган. Анда 300 меңнəн 
артык кеше исəплəнгəн.

XIV гасырның беренче яртысында Алтын Урда тарафыннан 
идарə ителгəн ил бердəм үзəктəн идарə итү системасы булган, бер 
хөкемдар үзəклəштерелгəн дəүлəткə əверелə. Анда киң тармаклы 
идарə аппараты төзелə.

Хуҗалыгы. Җучи Олысының күчмə халыклары терлекчелек 
белəн шөгыльлəнүен дəвам итəлəр. Көтүчелəр үгез, дөя, сарык, кəҗə 
көтүлəре көткəннəр. Исəпсез-хисапсыз ат көтүлəре аеруча нык сак-
ланган. Утрак тормыш белəн яшəүче өлкəлəрдə гади халыкның төп 
шөгыле игенчелек булган. Шəһəрлəрдə һөнəрчелек үсеш алган. Кара 
һəм төсле металл, декоратив керамика, төзелеш кирпечлəре, пыяла 
җитештерү һəм зəркəн эше югары дəрəҗəгə җиткəн.

Һөнəрчелəр арасында Харəземнəн, Төньяк Кавказдан, Кырым-
нан китерелгəн тəҗрибəле осталар да аз булмаган. Əлеге осталар, 
шулай ук болгар төзүчелəре катнашында Сарай шəһəре торгызыла. 

Əмма үзенең чəчəк атуы белəн Алтын Урда беренче чиратта 
сəүдəгə бурычлы була. Сəүдəгəрлəр үз акчаларын бик телəп Сарай 
дирһəмнəренə алмаштырганнар. Дирһəмнəр белəн əлеге илдə һəм 

Хан шəехлəр белəн. Шəрык миниатюрасы. 
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күрше дəүлəтлəрдə зур табыш белəн товарлар алырга мөмкин бул-
ган. Үзбəк хан чорында сəүдəгəрлəр тыныч күңел белəн юлга чыккан-
нар. Аларны югары булмаган таможня җыемнары һич куркытмаган. 

Бөек Идел Алтын Урданың төп сəүдə юлына əверелə. Ул шулай 
ук Бөек Ефəк юлының да зур өлешен үз карамагында тота. Əлеге ике 
транспорт юлы буенча тышкы сəүдə эшлəре алып барылган. Аларның 
берсе – Алтын Урданың көньяк һəм төньяк өлкəлəрен, икенчесе – 
Шəрык (Көнчыгыш) белəн Гаребне (Көнбатышны) бəйлəп торган. Ал-
тын Урда шəһəрлəре базарларында Көнбатыш Европа һəм Кавказ 
арты, Урта Азия һəм Фарсы, Кытай һəм Һиндстан, рус кенəзлеклəре 
һəм Болгардан китерелгəн товарлар белəн сəүдə иткəннəр.

Алтын Урданың көч-куəте терлекчелек, җир эшкəртү, һөнəрчелек 
һəм сəүдəгə нигезлəнгəн була.

Алтын Урда шəһəрлəре. Алтын Урданың Болгар Олысы. 
Əле  Батый хан идарəсе чорында ук Алтын Урданың 110 шəһəренə 
нигез салынуы турында мəгълүмат бар. Алтын Урда шəһəрлəренең 
күпчелек өлеше Идел ярларына салынган. Калганнары Урта Идел 
буе, Кырым һəм Харəзем өлкəлəрендə урнаша. Кайберлəре, бигрəк 
тə болгар шəһəрлəре, монгол яулап алулары вакытында җимерелə. 
Үзбəк идарə иткəн елларда алар янəдəн торгызыла. Кылганнар гына 
йөгергəн далаларда үз олысларының көчен күрсəтергə омтылган хан-
нар əмере буенча күп шəһəрлəргə нигез салына. 

Йөзлəгəн Алтын Урда калалары арасында иң зурысы һəм көчлесе 
булып өч шəһəр – Сарай, Сарай əл-Җəдид (Яңа Сарай) һəм Кырым 
(Солхат) санала, кечерəк шəһəрлəр – Кафа (хəзерге Феодосия), Азак 
(хəзерге Азов) та алардан калышмаска тырыша.

Сарай казылма-
ларында та-
былган чынаяк 

кирпеч.
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Алтын Урданың бе-
ренче башкаласы бул-
ган Сарайда 75 меңгə 
якын кеше – татарлар, 
монголлар, аланнар, 
чир кəслəр, руслар, ви-
зан тия лелəр яшəгəн. 
Аны җəяү əйлəнеп 
чыгу өчен тулаем бер 
көнне сарыф итəргə 
кирəк булган. Шул за-
ман кешелəре Сарайны 
иң матур шəһəрлəрнең 
берсе дип санаган-
нар. XIV гасыр гарəп 
сəяхəтчесе Ибне Бат-
тутаны бигрəк тə матур 
базарлар, киң урамнар 
һəм күпсанлы мəчетлəр 
таң калдырган.

Сарай матур гына түгел, төзек шəһəр дə була. Анда суүткəргеч 
торбалар сузылган, канализация үткəрелгəн, урамнарда фонтан-
нар, ə юл кырыйларындагы арыкларда чип-чиста су аккан. Биредə 
яшəүчелəр эчəр өчен суны əлеге фонтаннардан алганнар.

Бай йортлардагы торак бүлмəлəр җылы һəм уңайлы була. Идəн 
астыннан узучы төтенүткəргеч каналлар аша мичтəн кайнар һава 
җибəрелеп торган. Əлеге йортлар, җəмəгать биналары һəм сарайлар 
кебек үк, кирпечтəн төзелгəн.

Гади шəһəр кешелəре мондый уңайлыкларны белмəгəн. Алар 
агач яки яндырылмаган кирпечтəн төзелгəн йортларда яшəгəннəр. 
Коллар исə җир алачыкларда (землянкаларда) гомер кичергəннəр. 
Салкында алар учак яндырып җылынган.

Сарай шулай ук һөнəрчелек үзəге буларак та билгеле. Шəһəрнең 
бөтен бер кварталларын чүлмəкчелəр, металл эшкəртүчелəр, зəр-
кəнчелəр алып торган. Ялтыравык йөгертелгəн савытлар, төрле архи-
тектура детальлəре ясаучы остаханəлəр иртəдəн кичкə кадəр эшлəп 
торган. 

XIV гасыр уртасында Үзбəк хан Алтын Урданың икенче башкала-
сына – Сарай əл-Җəдид шəһəренə нигез сала. Аның хəрабəлəреннəн 
ерак түгел хəзерге Волгоград шəһəре урнашкан.

Кырымдагы Үзбəк хан мəчете.
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Сарай əл-Җəдид Алтын Урданың элеккеге башкаласы Сарайдан 
берни белəн дə калышмый. Биредə шулай ук базарлар гөрли, арык-
лар буйлап чиста су ага, дистəлəгəн мəчетлəр торгызыла. 

Йөзлəгəн һөнəрчелəр бай катлаулар өчен зəвыклы, кыйммəтле 
савыт-сабалар, бизəнү əйберлəре һəм көнкүреш кирəк-яраклары, 
хуҗалык товарлары җитештерə.

Биналар архиректурасы да үзенчəлекле була. Шəһəр байла-
ры йортларының диварларын төрле төстəге ялтыравык йөгертелгəн 
матур плитəлəр белəн каплатканнар. Плитəлəргə зур яфраклар һəм 
чəчəклəр рəвешендəге бизəклəр төшерелгəн. Ишек өстендəге арка-
ларны гарəпчə язулар бизəгəн; аларны зəңгəр фонда ак буяу белəн 
төшергəннəр. 

Кырым ярымутравының уртасында Кырым шəһəре урнашкан 
була. Ул Алтын Урдада халык саны һəм байлык ягыннан өченче урын-
да тора. Үзбəк хан идарə иткəн чорда халыкара сəүдəнең үсеше ул 
шəһəрнең тиз арада күтəрелүенə этəргеч ясаган.

XIV гасырда Алтын Урдадагы күп кенə башка шəһəрлəр дə 
күтəрелеш кичерə. Əмма алар барысы да, дəүлəт көчсезлəнү сəбəпле, 
XV гасырның беренче яртысында яшəүдəн туктый.

Бай шəһəрлəрнең күп булуы Алтын Урда цивилизациясенең зур 
үсешкə ирешүен күрсəтə. 

Алтын Урданың Болгар Олысы. 1236 елда Батый хан 
гаскəрлəре тарафыннан хəрабəлəр хəленə китерелгəн Болгар җиренə 
тормыш əкренлəп кире кайта. Батый ханның талауларына Алтын 
Урда ханнарына зур ясак түлəү өстəлə.

Шулай да Болгар иле үз яраларын əкренлəп төзəтə. Иделдə 
– Болгар, Чулманда Җүкəтау яңадан төзелə. Яңа урында Билəр дə 
күтəрелə. Əмма хəзер бер шəһəрнең дə ныгытмалары булмый инде.

Борынгы шəһəрлəр 
– Казан, Чаллы, Кирмəн, 
Алабуга, Казансу бу-
ендагы Урмат ныгый-
лар. Яулап алучылар 
тимəгəн уңъяк Чулман 
төбəклəрендə яңа то-
рак урыннары барлыкка 
килə.

Əлеге шəһəр лəр-
нең төп халкын бол гар-
лар тəшкил итə. Əм ма 
еш кына шəһəр урам-
на рында кыпчак лар ны, Болгардагы Алтын Урда чоры 

мунчасы казылмалары.
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дəүлəтнең көнь  як тө-
бəк лəреннəн күченеп 
ки лүчелəрне оч ра тырга 
мөм кин була.

Шəһəрлəр һəм шə-
һəр һөнəрчелеге бе лəн 
бер рəттəн, авыл ху җа-
лыгы да яңадан торгы-
зыла. Тора-бара Болгар 
Олысы Алтын Урда хал-
кын сыйфатлы икмəк 
белəн тəэмин итə баш-
лый. XIV йөзнең берен-
че яртысында ул, Алтын 
Урда кебек үк, тулаем 
икътисади күтəре леш 
чо рына керə.

Болгарлар җи ме релгəн хуҗалыкны ярты гасыр эчендə зур көч 
белəн яңадан торгызалар. Əмма Болгар җирендə элеккеге кебек 
авыллар һəм шəһəрлəр күп булмый. 

«Җучи Олы сының алтын тə хете» – Болгар шəһəрен зурлап əнə 
шулай атыйлар. Монда бернинди дə артты рып əйтү юк. Чөнки Бол-
гарда Батыйның берен че ставкасы була. Анда Урданың беренче ак-
чаларын суга башлыйлар. 

XIV гасыр башына Болгар Алтын Урданың иң зур шəһəрлəренең 
берсенə əверелə. Анда яңа һөнəрчелəр бистəлəре барлыкка килə. 
Ул бистəлəрдə металл коючылар һəм тимерчелəр, чүлмəкчелəр һəм 
сөяк эшлəнмəлəр əзерлəүчелəр, шулай ук күнчелəр яши.

Һөнəрчелəр гади генə торакларда яшəсə дə, бистəлəрдəге урам-
нар агач белəн каплатылган була. Шəһəрнең бай кешелəре үзлəренə 
йортларны яндырылган кирпечтəн төзилəр, җылытыла торган идəн 
түшилəр.

Болгар төзүчелəре чын осталар була. Шəһəрнең үзəк мəйданында 
алар таштан, биек итеп Җəмигъ мəчетен салып куялар. Мəчет за-
лына майолика (балчыктан эшлəнеп яндырылган һəм ялтыравык 
йөгертелгəн яки буяу белəн буялган) плитəлəр һəм чынаяк кирпечлəр 
җəелə. Болгар кешелəре, хəрби куркыныч булганда, аның калын ди-
варлары артында саклана да алган.

Җəмигъ мəчетеннəн ерак түгел ике төрбə (бер ыру яисə бер 
гаилə əгъзаларын күмү өчен махсус бина) урнаша. 

Хан төрбəсе белəн рəттəн Кече манара калкып тора. Аның 
түбəсенə биек, бормалы эчке таш баскычтан менəргə мөмкин була.

Болгардагы Кара пулат.
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Болгар шəһəрендə берничə 
пулат бар. Кара пулат турында 
күп риваятьлəр йөри. Янгыннан 
каралып калган диварларына 
ишарəлəп, əлеге бинаны шу-
лай атаганнар. Риваятьтə болай 
диелə: Урда кешелəре болгар-
лар күтəрелешен бастырганнан 
соң, исəн калган Болгар ханы 
Габдулла үзенең гаилəсе һəм 
якыннары белəн Кара пулатта 
яшеренə. Эзəрлеклəүчелəр бина 
тирəли бүрəнəлəр өялəр һəм ут 
төртəлəр. Болгар ханының гүзəл 
кызы түбəгə чыга һəм исəн кала. 
Аны ялкын теллəре дə, тынны 
томалаучы кара төтен дə үтерə 
алмый. Янгын сүрелə төшкəч, 
барысы да яшь чибəркəйнең 
күккə ашуын күрəлəр.

Галимнəр Кара пулатның 
нинди максатта төзелүе турында 

əле хəзер дə бəхəслəшəлəр. Татар риваятенə караганда, анда Болгар 
патшалары гаеплелəргə җəза биргəннəр. Бинаның ас кы, рəшəткəле 
тəрəзəлəре шул фикергə юнəлтə. Əмма ул бина ның мавзолей яки 
мəчет карамагындагы мəдрəсə булуы да ихтимал.

Ак пулат – шəһəрнең икенче бер гүзəл бинасы. Ул берничə 
гөмбəзсыман түбəле җəмəгать мунчасы була. Елның салкын вакы-
тында мунча җылытылган, анда даими рəвештə кайнар су да булган. 
Җылылык – җир асты каналы, ə кайнар һəм салкын су – балчыктан 
эшлəнгəн торбалар буйлап бирелə.

Əлеге мунчалар юыну гына түгел, аралашу һəм ял итү урыны да 
булган. Болгар аксөяклəре анда əңгəмəлəр корган, шагыйрьлəрнең 
чыгышларын тыңлаган, шахмат һəм шашка уйнаган.

Болгар һөнəрчелек һəм архитектура гына түгел, сəүдə белəн 
дə дан тоткан. Болгар товарларын рус кенəзлеклəрендə һəм Урта 
Азиядə, Кытайда һəм Һиндстанда, Византиядə һəм Якын Көнчыгышта 
яхшы белгəннəр. Болгар шəһəре тирəсендə чит җирлəрдəн килгəн 
сəүдəгəрлəр дə яшəгəн. Археологларның раславынча, монда 
əрмəннəрнең сəүдə бистəсе һəм рус сəүдəгəрлəренең шактый зур 
бистəсе дə урнашкан булган. 

Болгардагы Кече 
манараның бизəлеше.
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XIV гасырда, Болгар белəн беррəттəн, дəүлəтнең башка 
шəһəрлəре – Җүкəтау, Кашан, Кирмəн дə чын мəгънəсендə чəчəк 
атуга ирешкəн. Бу исə болгар җирлəренең Алтын Урда хакими яте 
астында да үз үсешлəрен дəвам итүе турында сөйли.

АЛТЫН УРДАДА МƏДƏНИЯТ, 
МƏГАРИФ ҺƏМ ФƏН ҮСЕШЕ

Мəдəният (культура) – киң төшенчə. Талантлы шəхеслəр тара-
фыннан тудырылган матур əдəбият, музыка һəм театр сəнгате, архи-
тектура, рəссамнəр иҗаты рухи мəдəниятебезнең аерым тармакла-
рын тəшкил итə. Əмма халкыбызның күңел көзгесенə əверелгəн авыз 
иҗатын (риваять-легендалар, əкиятлəр, мəкальлəр һəм əйтемнəр, 
җырлар һəм бəетлəр), Галəм һəм Табигать турындагы белемнəрен, 
мəҗүсилек чорында туган мифологик карашларын, календарь һəм 
метрологияне (авырлык һəм озынлык үлчəү берəмлеклəре), хəтта 
борынгыдан килə торган гореф-гадəтлəребезне, йолаларыбызны, 

Ук кынысы бизəге. 
XIII–XIV гасырлар. Алтын Урда укчысы. Реконструкция.
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бəйрəмнəребезне дə онытырга яра-
мый, чөнки болар барысы да рухи 
мəдəниятебезнең нигезендə яталар. 

Цивилизациялəр «очраш-
кан» урын. XIV йөздə Алтын Ур-
да мəдəниятенең үсеше өчен 
уңай шартлар барлыкка килə. Бу 
мəдəниятне тудыруда күп кенə ил 
һəм халык вəкиллəре катнаша. Ал-
тын Урда дəүлəтендə, бигрəк тə 
Түбəн Идел буйларында, шəһəрлəр 
торгызу башлангач, бирегə мон-
голлар тарафыннан буйсынды-
рылган иллəрдəн күпсанлы оста 
һəм һөнəрчелəр, акыл иялəре, кол-
лар китерелə. Аларның һəрберсе, 
җирле халыкларның традициялəрен 
дəвам итеп, яңа мəдəният барлык-
ка китерүгə үз 

өлешлəрен кертəлəр. Алтын Урда ханнары 
Бəркə, Үзбəк һəм Җанибəк сарай тирəсенə зур 
галимнəрне, шагыйрьлəрне, дин белгечлəрен 
җə леп итəргə омтылалар. XIX гасыр татар та-
рихчысы Шиһабетдин Мəр җани сүзлəренə кара-
ганда, Бəр кə янында «күпсанлы ихтирамга лаек-
лы кешелəр һəм бөек галимнəр туплана, һəм ул 
алар белəн бергə мəҗлеслəрдə катнаша, чəй ар-
тында эштəн буш сəгатьлəрен үткəрə, аларның 
зирəк фикерлəренə колак сала». 

Башка халыкларның мəдəни казанышлары-
на сəүдə элемтəлəре аша да юл ачыла. Нəтиҗəдə, 
Алтын Урда мəдəнияте төрле мəдəниятлəр ку-
шылмасыннан гыйбарəт үзенчəлекле күренеш 
буларак кабул ителə. Биредə гарəп, фарсы, кы-
тай, төрки цивилизациялəре «очрашкан». Кытай 
һəм Урта Азия сəнгатенə хас алымнар, мəсəлəн, 
алтын-көмештəн эшлəнгəн бизəнү əйберлəрендə, 
керамик эшлəнмəлəргə төшерелгəн сурəтлəрдə 
ачык чагыла. Шəһəр төзелеше һəм архитектура 
казанышлары Урта Азия, Якын Көнчыгыш иллəре 

Сарайдагы Җəмигъ мəчетенə Сүриядəн 
кайтарылган лампа.

Алтын Урдада табылган 
Италия кувшины.
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һəм Идел Болгары ос-
талары ирешкəннəргə 
нигезлəнə. 

Алтын Урдада 
мəгърифəт үсеше. 
Җучи Олысында баш-
лыча төрки халыклар 
яшəсə дə, Батый хан 
идарə иткəн чорда 
монгол теле дəүлəтнең 
рəсми теле булып са-
налган. Лəкин ул тиздəн 
үзенең əһəмиятен, тоткан урынын хəтта югары даирəлəрдə дə югал-
та. XIII гасыр ахырларында ук хəзерге татар теленə якын булган Идел 
буе төрки теле Җучи Олысы халыкларының сөйлəм һəм əдə би те  ленə 
ге нə түгел, дəүлəтнең рəсми те ленə дə əве ре лə. Төркичə-га рəп чə, 
төркичə-русча сүз лек лəр, аеруча 1303 елда төзелгəн «Кодекс кумани-
кус» – ла тинча-фар сыча-кыпчакча (төр кичə)-немецча сүзлек – төр ки 
тел нең абруйлы ха лыкара теллəр дəрəҗəсенə күтəрелүен раслыйлар. 
Бу телдə хан ярлык-
лары, эш кəгазьлəре, 
əдəби əсəрлəр, гыйль-
ми хезмəтлəр языла. 
Мəгариф тə төрки тел 
кысаларында үсеш 
ала. Күп галимнəр һəм 
шагыйрьлəр берничə 
телне белгəн һəм үз 
əсəрлəрен төрки, гарəп, 
фарсы теллəрендə 
язганнар. Əмма язма 
мəдəният, нигездə, 
хəзерге татар теленə 
бик якын булган төрки 
(кыпчак) телендə үсеш 
алган. Аксөяклəр генə 
түгел, күп кенə «кара 

Калəм савыты һəм 
җиз калəм, каен 
тузына язылган 

шигырь.

Гарəп язулы дивар бизəге.
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халык» та (Алтын Урдада гади халыкны шулай атаганнар) укый-яза 
белгəн. Бизəнү һəм көнкүреш əйберлəрендəге күп санлы язмалар шул 
хакта сөйли.

Сарай, Кырым, Бол гар һəм башка шə һəрлəрдə мəктəп һəм 
мəдрəсəлəр ачыла. Язуда гарəп хəрефлəре кулланылган. Алтын 
Урда кешелəре камыштан һəм каурыйдан ясалган калəмнəр белəн 
кəгазьгə язган нар. Калəмнəрне сөяк тəн һəм бронза, җиз, корыч ише 
металлдан да эшлəгəннəр. Балчыктан, бронзадан матур итеп ясал-
ган кара савытлары археологик казу эшлəре вакытында еш табыла. 

Урда халкының күпчелегенең укый-яза белүлəре аларның өйдə 
дə, урамда да, хəтта зиратларда да укырга тиешле, үзенə атап языл-
ган язулы əйберлəр белəн һəрдаим очрашып торулары белəн бəйле. 
Хуҗасына сəламəтлек, дан-шөһрəт, бəхет телəп, ул даими куллана 
торган савыт-сабаларга, белəзек-йөзеклəргə, көзгелəргə, орчык баш-
ларына, йозакларга, кара савытларына язганнар. Мəчетлəрнең, башка 
җəмəгать биналарының гөмбəзлəрен, колонналарын, ишек өслəрен, 
зиратлардагы кабер ташларын матур итеп язылган Коръəн сурəлəре, 
Шəрык язучыларының гыйбрəтле сүзлəре белəн бизəгəннəр. 

Мəктəп һəм мəдрəсəлəр. Мəчетлəр каршында балалар һəм 
яшүсмерлəр өчен башлангыч уку йортлары – мəктəплəр эшлəп кил-
гəн. Сарайда һəм Алтын Урданың башка эре шəһəрлəрендə дəүлəт 
хисабына яши торган махсус мəдрəсəлəр – югары уку йортлары да 
булган. Шулар арасыннан, мəсəлəн, Кырымның Солхат шəһəрендəге 
Үзбəк хан мəдрəсəсе матурлыгы белəн генə түгел, ə уку-укыту 
алымнарының югары дəрəҗəдə куелышы, күп кенə дөньяви фəннəр 
укытылуы белəн дə башкаларыннан аерылып торган. 

Алтын Урданың югары уку йортларын тəмамлаган иң талантлы 
яшьлəр, кулларына күренекле зыялылардан белем алуларын расла-
учы таныклыкларын (аттестат) тотып, чит иллəргə, бигрəк тə Мисыр, 
Сүрия һəм башка гарəп иллəренең атаклы фəн учакларына юл ал-
ганнар. Биредə алар мөселман дөньясында шөһрəт казанган мəшһүр 
галимнəр кул астында өстəмə белем алып, чын галимнəр булып, кире 
туган якларына əйлəнеп кайтканнар. 

Фəн үсеше. Озын-озак дəверлəр буена тормыш тəҗрибəсе 
нигезендə тупланган белемнəрнең фəннилеккə, профессиональлеккə 
якынлашуы Болгар илендə əле монгол яуларына кадəр үк башлана. 
Дəүлəтнең уңышлы яшəеше, икътисади алгарышы өчен кирəк булган 
фəннəр үсеше Алтын Урда чорында да дəвам итə. Эчке һəм тыш-
кы сəүдəдə, һөнəрчелектə, төзелештə, салым-налог системасын-
да һəм хуҗалыкның башка тармакларында математик белемнəргə, 
химия, астрономия, геодезия, география кебек фəннəргə ихтыяҗ 
арта. Дəүлəтнең рəсми идеологиясен барлыкка китерүдə, əлбəттə, 
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тарих һəм ислам дине 
белемнəренə таянган-
нар. 

Югарыда санап ки-
телгəн фəн өлкə лəрендə 
эшлəүче Алтын Урда га-
лимнəренең исеме, кыз-
ганычка каршы, язма 
документларда сакла-
нып калмаган. Əмма 
бүгенге көннəргə кадəр 
килеп җиткəн катлаулы 
архитектура корылма-
лары, дəүлəтнең акча-авырлык системасында килеп чыккан төрле 
үзгəрешлəр (реформалар), һөнəрчелекнең пыяла ясау, кара һəм төс-
ле металлургия тар макларындагы уңыш лары ту рыдан-туры матема-
тикадагы, химиядəге җитди казанышлар бе лəн бəй ле. 

Алтын Урда шə һəр лəрен казыганда та былган почмак үлчəү 
при борлары – астролябия, горизонт өстеннəн күк җисемнəренең 
би ек леген үлчəү өчен ки рəк ле җайланмалар – квад рантлар Ислам 
дөньясында иң популяр саналган астрономия фəненең үсеше турын-
да сөйли. Шунысы кызык: Сарай шəһəрендə торып иҗат иткəн атаклы 
шагыйрь Сəйф Сараи үзенең «Сөһəйл вə Гөлдерсен» əсəрендə, бик 
гади һəм аңлаешлы итеп, егетнең кыз тирəсендə бөтерелеп йөрүен 
Җирнең Кояш тирəсендə əйлəнүе белəн чагыштыра. Ə бит мəшһүр 
астроном Николай Коперник Галəмнең гелиоцентрик системасын 
(Җирнең һəм башка планеталарның Кояш тирəсендə хəрəкəтлəнүен) 
ике гасырдан соң гына исбатлап бирə. Алтын Урдада исə бу турыда 
инде күптəн белгəннəр һəм аны ачыш дип тə санамаганнар. 

Медицина белеме үсеш кичерə. Бу чорда Борһанетдин Ибраһим 
Йосыф əл-Болгари трактатлары киң тарала. Шулай ук Мосулда яшəп 
иҗат иткəн болгар табибы Таҗетдин ибне Юнысның «Зур тирйак» һ.б. 
медицинага караган хезмəтлəре булуы билгеле. 

Алтын Урда мəдəнияте тормышның төрле даирəлəрендə ачык 
чагылыш тапкан. Əмма аның чəчəк ату чоры озакка бармый, ул бары 
тик XIV йөзнең беренче яртысында гына була. 

Фарсы шигыре 
язылган чынаяк 

кирпеч.
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Котб (ХIII – ХIV гасырның уртасы). 
Хосрəү вə Ширин (1342)

[...] Кызык юктыр коелмас бер чəчəктин, 
Вə максатка җитəрсең барсаң əкрен:
Каты акса, күперне су җимертə, 
Син акрын түз – мəкер бар һəр җиңелдə.
Буразнага игенче салса орлык, 
Күңелгə ул сала шунда сабырлык.
Ашыккан тиз арыр, йөгреп юл алмас, 
Кем акрын сөрсə юл, барыр вə талмас.
Кем алтмыш батман ансат күтəрелсə,
Бик артык йөклəсəң дə аңа нəрсə?
Югары тот башыңны, салма юкка, 
Көяз хистəн дə төшмə сарылыкка.
Сабыр итсəң, бəхет-дəүлəт кылыр кяр, 
Сагыныр ул, синең өчен булыр зар.
[...] Əгəр төшсə бер эш – фикреңне тупла. 
Хаталык ихтималын да онытма.
Чаманы бел həp эштə, кемлегеңне, 
Чигенергə əзер тот үз чигеңне.
Таты булмас, əгəр аш булса тозсыз, 
Кызык булмас, шулай ук булса шыр тоз.
Югалтма һич тə син чама хисеңне,
Кара həp эштə хəлне һəм көчеңне.
Ятагыңа карап суз син аякны, 
Югыйсə дөнья тиз орыр таякны.
Лаф орма төп һөнəреңнəн чыгып та: 
Ни белсен чыптачы алтынчылыкта?
Мəкаль бардыр һөнəрмəннəр телендə: 
Шикəрче сөйлəмəс балан турында.
Нəтиҗə шул ки: ашма мəртəбəңнəн, 
Тыныч торган азаттыр төрле гамьнəн. [...] 
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АЛТЫН УРДАДА ТОРМЫШ-КӨНКҮРЕШ 
ҺƏМ АРХИТЕКТУРА ҮСЕШЕ

Алтын Урда дала, урман, таулар, диңгез һəм елгаларны колачла-
ган, эссе һəм суык һава торышы хөкем сөргəн, ягъни төрле ландшафт 
һəм климат үзенчəлеклəренə ия булган гаять зур җирлəрне билəгəн. 
Əлбəттə, географик шартлар халыкның көнкүрешенə, алып барган 
хуҗалык ысулларына зур тəэсир ясаган. Шулай да, Алтын Урданың 
үз халкы – төрки-татарлар турында сүз йөрткəндə гадəттə ике төрле 
көнкүрешне күздə тоталар.

Беренчесе – күчмə тормыш белəн яшəү. Күчмəннəр, гадəттə, 
далада, зур тирмə-йортларда, терлекчелек белəн көн күргəннəр, са-
рык, кəҗə, сыер, дөя һəм ат асраганнар. Ат көтүе дала кешесенең төп 
байлыгы булган. Атлары никадəр күбрəк булса, ул шулкадəр баерак 
саналган.

Күчмəн тормышының тагын бер үзенчəлеге шунда, ул һəрвакыт 
ат белəн бəйле булганлыктан, илнең төп гаскəр көчен дə нəкъ менə 
алар тəшкил иткəннəр. Алтын Урда күп иллəр белəн сату-алу иткəн. 
Чыганаклардан күренгəнчə, алар атларны күбесенчə ерак Һиндстанга 
илтеп сатканнар. 

Утрак тормышлы халыклар еш кына күчмəннəрне, кыргый хай-
ваннарга тиңлəштереп, бернинди тəртип белмəгəн, кануннарга буй-
сынмыйча, буталчык тормышта яшəүчелəр дип уйлаганнар. Бу чыннан 
да шулай булганмы соң? Күчмə тормыш дала буйлап телəсə ничек, 

Татарлар далада күченə. XIX гасыр гравюрасы. 
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телəсə кайда мəгънəсез күченеп йөрү 
түгел. Күчмəннəр ханнарның махсус 
əмере буенча сулыклар тирəсендə 
күчеп йөргəннəр. Күченү төгəл бер 
маршрут буенча барган. Бу туры-
дагы мəгълүматлар риваятьлəрдə 
сакланган, хан ярлыкларында да 
беркетелгəн. Көтүлеклəрнең махсус 
төрлəре булган: җəйлəү һəм кышлау-
лар, якын һəм ерак көтүлеклəр, яшь 
терлеклəр өчен яки кытлык елларын-
да куллану өчен махсус хəстəрлəнгəн 
көтүлеклəр һ.б.

Ыругларның кайберлəре – «сул 
кул», кайсылары исə «уң кул» булып 
саналган. Шуңа карап алар көтүлек 

һəм җəйлəү җирлəренə ия булганнар (күрше ыруг җəйлəүлəренə керү 
тыелган). Сугыш вакытында да шул бүленеш сакланып калган – һəр 
кабилəнең хан гаскəрендə ун яки сул канатта (флангта) үз урыны 
булган. Алтын Урданың һəр олысы үз эчендə тəртип урнаштырган. 
Көтүлəр җəйлəүлəрдəн əйлəнеп кайткан вакытка кышкы көтүлеклəрдə 
җир инде ял итеп, яңа мул үлəн белəн капланган була. Шулай итеп, та-
бигать цикллары белəн тыгыз бəйлəнештə яшəгəн күчмəннəр җирне, 
табигатьне саклаганнар.

Дала халкы терлекчелек белəн генə чиклəнмəгəн, төрле 
эшлəнмəлəр дə ясаган, хезмəт һəм сугыш кораллары əзерлəгəн, 
киез əйберлəр, 
ке лəмнəр суккан, 
кием-салым, аяк 
киемнəре теккəн, 
тире эшкəрткəн, 
савыт-саба яса-
ган.

Күчмəннəр 
терлекчелектəн 
тыш аучылык бе-
лəн дə шөгыль-
лəнгəннəр. Алар 
ит һəм сөт ризык-
лары, кыш айла-

Ияр.

Турсык.
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рында нигездə сарык ите һəм ауланган җəнлек итлəре белəн туклан-
ганнар, кымыз һəм итле (өреле) шулпа эчкəннəр. Җəй көннəрендə 
күчмəннəрнең төп ризыгы эремчек, корт, кымыз булган. Итне нəзек 
итеп турап киптергəннəр һəм һəм кайнар суга салып аш пешергəннəр, 
кыздырган иткə ислəре китмəгəн. Кымыз көндəлек кулланылышта 
булса да, бик кадерле эчемлек саналган. Кымызның иң яхшысы «кара 
кымыз» дип аталган һəм бик кадерле кунакларга гына куелган. 

Алтын Урда ханнары, билгеле булганча, күпчелек вакытла-
рын шəһəрлəрдə түгел, ə күчмə урдада үткəргəннəр. Бу урдалар 
үзлəре шəһəрлəрне хəтерлəткəннəр, əмма бер урыннан икенчесенə 
күчерелеп торганнар. Күчмəннəрне утрак тормышка күчерү əкрен бар-
ган. Шəһəрлəр төзелүгə карамастан, Алтын Урда күчмəннəре дала 
тормышларын саклап калырга тырышканнар. Бары тик дəүлəт эше, 
сəүдə итү омтылышы гына күчмəннəрне утрак тормышка этəргəн.

Тормыш-көнкүреш алып баруның икенче ысулы – ул утраклык. 
Утрак тормышта яшəүчелəрнең тору урыны авыл һəм шəһəрлəрдə 
булган. Утрак тормыш күбрəк Алтын Урданың көнбатышына – Урта 
Идел буйларына хас булган. Əлбəттə, монда да күчмəннəр яшəгəн, 
əмма бу территориядə шəһəрлəр саны арту утрак тормышка күчүне 
тизлəткəн. Авыл халкының төп шөгыле игенчелек булган. Алтын Урда 
читкə зур күлəмдə иген саткан. Генуя һəм Венеция кораблары Урда-
дан ташыган иген бөтен Европаны тəэмин итəргə җиткəн. Иген та-
шулар туктатылганда, Европада хəтта ачлык башланган очраклар да 
булган.

Шəһəрлəр. Алтын Урда шəһəрлəре тарих фəнендə бер феномен 
буларак карала. Төп административ үзəк булып ханнар яшəгəн Урда 
саналган. Алтын Урда шəһəрлəре урта гасыр сəнəгать үзəклəре бу-
ларак танылган. Шəһəрлəрдə һөнəрчелек үскəн, сəүдə эше гөрлəгəн. 
Бөек географик ачышлар ясалып, диңгез-океан юллары ачылганчы, 

Бөек Ефəк юлында кəрван. Шəрык миниатюрасы.
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мəшһүр Ефəк 
юлы бө тен 
Е в р а з и я  н е 
тəэмин иткəн. 
Бөек Ефəк 
юлы ның төп 
тар  маклары 
Алтын Урда 
җ и р л ə р е 
аша үткəн. 
Шуңа күрə бу 

шəһəрлəр транзит сəүдəсен тəэмин итү вазыйфасын да башкарган.
Һөнəрчелек. Əлбəттə, һөнəрчелек дəүлəт һəм халык тормы-

шында бик зур роль уйнаган. Бигрəк тə савыт-саба, төрле корал-
лар, кирəк-ярак һ.б. күп төрле товарлар җитештерелгəн. Шəһəрлəр 
бик төзек һəм алдан уйланылып, билгеле бер план буенча төзелгəн. 
Шəһəр халкы Урта гасырлар өчен бик уңай шартларда яшəгəн, моны 
археологик чыганаклар да исбатлый. Нəтиҗəдə халыкның гомер 
озынлыгы арта. Əлбəттə, бу күренеш Алтын Урданың чəчəк аткан чо-
рына карый. Шəһəр халкы, күчмəннəрдəн аермалы буларак, ит һəм 
сөт ризыклары белəн генə тукланмаган. Аларның табыннарында ипи 
(күбрəк арыштан) һəм бакча җимешлəре дə булган.

Тагын балыкчылык бик алга киткəн. Балыкчылык белəн Каспий, 
Азак, Арал, Кара диңгезлəрдə һəм Идел, Җаек, Үзи, Дон, Чулман ке-
бек зур елгаларда шөгыльлəнгəннəр.

Базарлар шəһəр үзəгенə якын җирдə урнашкан, алар янында 
кəрвансарайлар тезелеп киткəн. Шəһəрлəрдə мəчетлəр күп төзелгəн. 
ХVII гасырда төрек сəяхəтчесе Əүлия Чəлəби, Сарайдагы мəчет 
хəрабəсен күреп соклана һəм мондый матур һəм мəһабəт бинаны 
бер илдə дə күргəне булмавын искəртə. Башка динне тотучыларга 
аерым бистəлəр бүлеп бирелгəн, алар монда үзлəре телəгəнчə иркен 
яши алганнар, чиркəүлəр төзегəннəр, аерым зиратлар тотканнар.

Чит ил сəяхəтчелəре Алтын Урда шəһəрлəренə сокланып кара-
ганнар. Гарəп сəяхəтчесе Ибне Гарəбшаһ татарларның төркилəр ара-
сында иң матур телле һəм курку белмəс кешелəр, бик оста җайдаклар 
һəм төз укчылар булулары турында язып калдырган.

Көпчəкле хан 
тирмəсе. Ре-
конструкция.
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Архитектура үсеше. Бу чорда татар архитектура мəдəнияте шул 
территориядə яшəүче халыклар һəм яулап алучылар алып килгəн кы-
тай, монгол, уйгыр традициялəренə нигезлəнеп формалаша. Болгар 
архитектурасы Харəзем, Кавказ, Кырым төзелеш мəдəнияте белəн 
берлектə аның төп нигезен тəшкил иткəн. 

Тирмə, көймəле арба һəм чатыр – болар төркилəрнең меңьеллык 
күчмə тораклары. Шунда күчмə халыкларның йөзлəрчə буыннары ту-
ган, яшəгəн, хезмəт иткəн һəм вафат булган. Төрки теллəрдə «юрт» 
(йорт) сүзе кеше яшəгəн өйне генə түгел, бөтен илне дə аңлаткан. 
Дəүлəтнең рус елъязмаларындагы атамасы да (Алтын Урда) борын-
гы күчмəннəр традициясен чагылдыра: монголларда башта ханның 
күчмə йорты, төгəлрəк əйткəндə, Чыңгыз ханның зиннəтле бəйрəм 
чатыры «Алтын Урда» дип, ə соңрак Чыңгыз нəселеннəн чыккан 
ханнарның (Чыңгызиларның) йортлары да шулай аталган. 

Күчмəннəр яшəгəн тирмə-йортларның сүтелə һəм сүтелми тор-
ганнары булган. Байлыгына күрə тирмəлəрне ак яки кара күн белəн 
каплый торган булганнар. Диаметры 5-6 метр булган тирмəлəрне тиз 
арада сүтеп җыярга мөмкин булган. Аларда урта хəллелəр һəм яр-
лылар яшəгəн. Тирмə эчендə кирəк-ярак, көнкүреш əйберлəре, су-
гыш кораллары сакланган, стеналарга келəмнəр эленгəн. Уртада ри-
зык əзерлəү һəм җылыту өчен учак янган. Тирмə эчке яктан үрелгəн 
чыпталар, матур тасмалар, кайвакытта төрле төстəге чуклар белəн 
бизəлгəн. Идəнгə келəмнəр һəм илəнгəн сарык тирелəре җəелгəн. 

Тирмə эчтəн ирлəр һəм хатын-
кызлар ягына бүленгəн. Аларның 
зурлыклары да төрлечə. Гадəти 
тирмəлəрдə 10 кеше яшəгəн, ə 
сарай-тирмəлəр күпкə зуррак 
булган. Мəсəлəн, монголларның 
соңгы ханы тирмəсенə 500 лəп 
кеше сыйган. Туй һəм матəм йо-
лаларын үткəрү өчен махсус ри-
туал тирмəлəр дə корылган. Туй 
тирмəлəре аеруча нəзакəтле 
итеп эшлəнгəн, үзенең бизəклəр 
күплеге һəм ачык төслəр муллы-
гы белəн аерылып торган. Хан 
чатыры Кытай богдыханы (им-
ператоры) бүлəк иткəн алтын 
чатма белəн тышланган була. 
Бəркə ханның Итил (Идел) елга-
сы буенда урнашкан йортында Үзбəк хан кызы Түрəбəк ханым 

төрбəсе. Үргəнеч.



92

Мисыр Солтаны Бəйбарс 
илчелəрен кабул иткəн 
вакытта катнашкан гарəп 
сəяхəтчелəренең тасвир-
ламалары хəбəр иткəнчə, 
Бəркə хан ак киез һəм ефəк 
тукымалар белəн каплан-
ган зур, мəһабəт чатырда 
утырган. Ул кимендə 100 
кеше сыйдырышлы бул-
ган. Чатыр диварлары бу-
енча урындыклар тезелеп 
киткəн, аларга 50 яки 60 
лап əмир урнашкан. 

Төркилəрнең ханнар 
һəм хөрмəтле кешелəр кабере өстенə мəңгелек йорт – төрбə торгы-
зу да очраклы гына түгел. Мондый күчмə тирмəлəрне хəтерлəткəн 
биналар агачтан, балчыктан яки таштан эшлəнгəн. Төрбəлəр төрки 
мəдəният, ислам цивилизациясе белəн катнашы булган барлык урын-
нарда (Мисырда, Иранда, Əфганстанда, Һиндстанда, Урта Азиядə, 
Кавказда, Кече Азиядə, Идел буенда, Себердə) очрыйлар. 

Татар өйлəре, меңьеллык утрак тормыш тəҗрибəсе булуга кара-
мастан, ХХ гасырга кадəр диварлардагы тукымалары, сандыклары, 
өелеп куелган юрган-мендəрлəре, идəндəге келəмнəре, тəбəнəк ян 
сəкелəре, савыт-саба шүрлеклəре белəн күчмə торак рəвешен са-
клап калганнар. Алтын Урда дəверендə татар торак йорты нəкъ менə 
шулай булгандыр дип фаразларга мөмкин. 

Күчмə халыкларның архитектура-декоратив (бизəү) сəнгате. 
Бизəклəр һəм сюжетлы рəсем үрнəклəре күчмə тормышның барлык 
өлкəлəрендə чагылыш тапкан. Төркилəрнең орнамент (бизəк төшерү) 
сəнгатендə чиксезлек һəм мəңгелек хəрəкəт мотивлары белəн суга-
рылган. Алар һəрбер композицияне кайма белəн уратып алганнар, ə 
тəгəрмəч һəм кояш символы композиция очында куелган. Бизəклəрдə 
без су һəм кылганлы дала өстендəге дулкыннарны, үрелгəн үсемлек 
сабакларын, кар һəм минерал кристалларын, ай, кояш, йолдызлар 
һəм кометаларны күрəбез. Төрки-татар орнаментларының катлау-
лы үрелешлəрендə лалə, лотос, ирис һəм башка бик күп чəчəклəр, 
үсемлеклəр урын алган. Шулай ук бизəклəрдə хайваннар дөньясы 
(бөркетлəр, тау кəҗəлəре, барслар, еланнар) да күзəтелə. 

Геометрик бизəклəр – күчмəлек сəнгатендə иң төп темаларның 
берсе. Аларның иксез-чиксез күптөрлелеге таң калдыра. Бу бизəклəр 
тукымадан, күннəн, камыштан, саламнан, талдан үрелгəн, ташка, 

Җучилар төрбəсе.
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балчыкка уелган. Ислам дине йогынтысы 
белəн алар тагын да киңрəк тарала, мате-
матик гармониягə нигезлəнгəн геометрик 
бизəклəр барлыкка килгəн.

Ислам сəнгатенең мөһим өлеше бу-
лып «Аллаһ» сүзе торган. Ул каллиграфия 
сəнгатендə чагылган һəм арабеска сəнгате 
белəн берлектə зəвыклы Ислам дөньясы 
символына əверелгəн.

Күчмə төркилəрнең орнаментлары, 
башта гамəли-декоратив сəнгать була-
рак туып, Алтын Урда биналарының алгы 
һəм эчке якларына күчерелə. Шулай итеп, 
нəфис мəдəниятнең хəзерге көннəргə 
кадəр сакланган үзенчəлекле төрки стиле 
барлыкка килгəн. 

Монументаль стиль. Күчмə ар-
хитектурадан тыш, төрки традициялəр 
мəһабəт корылмалар төзүдə дə шактый 
зур үсеш алган. Таштан саклану корыл-
малары, мун чалар, сарайлар, мəчетлəр, 
төрбəлəр төзелгəн. Аларның архитекту-
расында Идел буе, Урта Азия, Кавказ, Кы-
рым, Төр кия төзелеш сəнгате йогынтысы 
да сизелə. Татар архитектурасы да шу-
лай ук башка иллəр сəнгате үсешенə дə 
йогынты ясаган. 

Сəлҗүклəр стиле. Утрак төрки-мө-
селман стиленең беренчесе һəм X–XIII 
гасырларда мөселман архитектурасын-
да əйдəп баручы стильлəрнең берсенə 
əйлəнгəн сəлҗүклəр стиле Х йөздə хə-
зерге Төркия территориясендə барлыкка 
килгəн.

Анда гарəп, грек, əрмəн төзелеш 
сəн гате үзенчəлеклəре һəм күчмə стиль 
формаларын турыдан-туры кабатлау 
да хас. Сəлҗүк стилендəге биналар гади геометрик фигуралардан 
– турыпочмаклы параллелепипедлар, цилиндрлар, конуслардан 
һ.б. төзелгəн. Аларның гөмбəз һəм түбə-чатырлары тирмəлəрне 
хəтерлəтə. Ə мəдрəсəлəр, сырхауханəлəр, мəчетлəр, кəрван-са-
райлар ишеклəренең уеп ясалган детальлəре келəмнəрнең, тукы-

Мозаика үрнəклəре.
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ма чыбылдыкларның, чуклы һəм 
үрелгəн бизəкле пəрдəлəрнең 
күчермəлəрен хəтерлəтə.

Сəлҗүк стиле урта гасырлар-
дагы башка төрки дəүлəтлəр (Идел 
Болгары, Харəзем, Караханидлар, 
Газнəвилəр, Алтын Урда, мəмлүк-
лəр Мисыры) архитектурасына да 
үтеп кергəн. 

Урданың Болгар Олысы. 
Мон гол яулап алу ларыннан соң, 
башкала Бол гарга күчерелə. Казан, 
Иске Казан, Кашан, Җүкəтау, Тубыл-
гытау һ.б. шəһəрлəр дə акрынлап 
күтəрелə башлый. Болгарның оста 
төзүчелəре һəм һөнəрчелəре Урта 
гасыр Идел буе мəдəниятенең нəкъ 
уртасында калганнар. Ə Болгар 

шəһəре берникадəр вакыт Җучи Олысының мəркəзенə əверелə һəм 
аннан соңгы йөзьеллыкларда да үзенең əһəмиятен югалтмый. XIII–
XIV йөзлəргə караган корылмаларны төзү техникасында Урта Азия, 
Азəрбайҗан, Иран һəм Төркия осталарының йогынтысы сизелə. 

Археологлар диварлар белəн əйлəндереп алынган һəм чатлары 
манаралар белəн ныгытылган феодал сарайларын, зур җəмəгать мун-
чалары – хəммамнарны тапканнар. Эре шəһəрлəрдə суүткəргеч һəм 
канализация булган, юлларга, мəйданнарга таш һəм агач түшəлгəн. 
Күп манаралы мəчетлəр җирле архитектура стиленең үзенчəлегенə 
əверелгəн. Шуларның берсе – Болгардагы əл-Җəмигъ əл-Кəбир 
мəчете. Калган таш мəчетлəр бер яки ике манаралы гөмбəзле корыл-
малар рвəешендə төзелгəннəр, ə агач мəчетлəрнең түбəсеннəн бер 
манара күтəрелгəн. Таш биналар манаралар, өскормалар, гөмбəзлəр, 
очлыклар (шпильлəр), төрле-төрле янкорылмалар, галереялар, бал-
коннар белəн тулыландырылган. 

Гадəти кешелəр яшəгəн бистəлəрдə агач йортлар салынган яки 
күчмə тирмəлəр корылган. 

Урта Идел буенда Алтын Урданың яңа шəһəрлəре XIII гасыр урта-
ларында гына калка. Урданың мəркəзе булган Сарай шəһəре Актүбə 
елгасы ярында салынган. Аны мəдəни үсешкə ия булган башка төбəк 
архитекторлары – Харəзем, Иран, Болгар, Кавказ осталары төзегəн. 
Сарай Бату шəһəре ул вакытлар өчен гаять зур, 36 кв. км. мəйданны 
билəгəн һəм анда 100 меңнəн артык кеше яшəгəн. Европада зурлы-
гы буенча Сарайга тиң шəһəрлəр булмаган. Əйтик, XIII гасырда Рим 

Чынаяк кирпечлəр.
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халкы – 35 мең, ə 
XIV гасырдагы Па-
рижда 58 мең кеше 
исəплəнгəн. 

Сарай шə һə-
рендə сарай, мə чет, 
мəдрəсə манара-
лары, төрбə гөм-
бəзлəре игътибарны 
аеруча җəлеп иткəн. Алар янəшəсен-
дə бер катлы йортлардан торган 
кварталлар сузылган. Һəр мəхəллə 
уртасында зур булмаган мəчет һəм 
чəйханə эшлəгəн. Җəмəгать мунча-
лары шə һəр кешелəренең ял итү һəм 
аралашу урыны булган. Шəһəрдə һəм 
аның əйлəнə-тирəсендəге манаралы 
диварлар белəн əйлəндереп алынган 
аксөяк утарлары зур булмаган ны-
гытмаларны хəтерлəткəн. Батый хан 
салган Бөек Таш йорт гөмбəзе алтын 
булган дигəн хəбəрлəр дə бар. Башка-
лада җылылык, суүткəргеч, канализа-
ция системалары, тирə-яктагы суса-
клагычлардагы су биеклеген көйлəп 
тора торган катлаулы гидротехник 
корылмалар да булган. Җучи Олысының яңа мəркəзе – Сарай-Бəркə 
(Сарай əл-Җəдид) шəһəре дə шул ук Актүбə елгасының югарырак сул 
ярында урнашкан булган. Андагы Хан сарае Алтынбаш шулай ук ал-
тын гөмбəзле булган дип яза Ибне Баттута. Яңа төзелгəн шəһəрлəр 
дə күп була: Гөлстан, Сарайчык, Ак Сарай, Ак Кирмəн, Ак Мəчет, Олуг 
Мəчет, Аргамаклы Сарай һ.б. XIV йөздə Җучи Олысының гаять зур 
территориясендə төрле зурлыктагы 150 лəп шəһəр исəплəнгəн. Бу 
вакытларга монда күрше Иран йогынтысы белəн формалашкан һəм 
элеккеге архитектура традициялəрен үзендə туплаган үзенчəлекле 
Алтын Урда стиле барлыкка килгəн. Шул вакытта ук кытай, монгол һ.б. 
мəдəни традициялəрнең элементлары да килеп кергəн. Монументаль 

Болгардагы Җəмəгать 
мунчасы. Реконструкция.

Болгардагы Җəмигъ 
мəчете һəм төрбə. 
Н.Халит реконст-

рукциясе.
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биналар үсемлек, геометрик һəм каллиграфик бизəклəр төшерелгəн 
аксыл-зəңгəр, алтынсу төстəге чынаяк кирпечлəр белəн тышланган. 
Бинаның эчке ягы алтын йөгертелгəн мозаик һəм майолик паннолар 
белəн бизəлгəн, идəнгə чынаяк кирпеч түшəлгəн. Сарайларда тан-
тана заллары, ял итү һəм юыну 
бүлмəлəре булган, ə ишегалдын-
да бакчалар үскəн, фонтаннар су 
бөркегəн. 

Харəзем. Алтын Урда чорын-
нан Харəзем территориясендə 
берничə төрбə һəм Тимер Кот-
лыгъ хан (? – 1399) манарасы сак-
ланып калган. Шулар арасында 
иң əйбəт сакланганы – Үзбəк хан 
(1312–1242) кызы Түрəбəк ханым 
төрбəсе. Үзенең матурлыгы һəм 
нəфислеге белəн сокландырган 
бу корылма эчтəн һəм тыштан бик 
бай мозаика белəн бизəклəнгəн, 
конуссыман гөмбəзенə зəңгəр 
чынаяк плитəлəр түшəлгəн. Ти-
мер Котлыгъ манарасы – Урта 
Азиядəге иң биек корылма. Аның 
биеклеге 60 метр га җитə. Ул 
кирпечкə уеп төшерелгəн куфи 
язуы һəм унсигез əйлəнешле 
бизəклəр белəн каймаланган. 

Алтын 
Урдада 

хан сарае-
ның эчке 
күренеше. 
Н.Халит 
реконст-
рук циясе.

Тимер Котлыгъ манарасы, 
Куня-Үргəнеч.
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Алтын Урда чорын-
да Кырым архитектура-
сы җирле традиция лəр гə 
нигезлəнгəн. Кырымның 
далалы җирлəрендə – 
күчмə традициялəр (тир-
мə лəр), ə таулы урын-
нарда утрак традициялəр 
(агач, балконлы һəм гале-
реяле таш йортлар) өстенлек итə. Ул дəверлəрдəн Кырымда Бакча-
сарай шəһəре һəм аның тирə-юнендəге берничə таш мəчет һəм төрбə 
сакланып калган. Алар бик əйбəтлəп тасланган ташлардан төзелгəн, 
эчтəн штукатураланган, тыштан ташларга уеп бизəклəр төшерелгəн. 
Бизəклəү стиле гади, əмма нəфис. Төрбəгə уеп ясалган бизəклəрдə 
сəлҗүк стиленə хас булган алымнар, үрелгəн бизəклəр сакланган. 

АЛТЫН УРДАДА ИСЛАМ ҺƏМ ДИНИ ВƏЗГЫЯТЬ

Алтын Урда төзелгəн заманнарда ук ислам зур роль уйнаган. 
Бигрəк тə Бəркə хан идарə иткəндə Алтын Урда бəйсез дəүлəткə 
əверелə һəм көннəн-көн мөселманлаша бара. Алтын Урдада дин 
тоту иреге саклана, барлык диннəр дə бер төрле хокукка ия була. Ис-
лам дине Алтын Урда составына кергəн Урта Идел, Кавказ, Харəзем 
төбəклəрендə инде күптəн традицион дингə əверелгəн була. Шулай ук 
мөселман булмаган төркилəр һəм монголлар арасында ислам динен 
таратыр өчен дə мөселман галимнəре, шəех-суфилар күп көч куялар. 
Əлбəттə, Алтын Урда алып барган тышкы һəм эчке сəясəт тə ислам 
дине таралуга сəбəп була.

1312–1313 елларда Үзбəк хан ислам динен рəсми дəүлəт дине 
дип игълан итə. Алтын Урда шəһəрлəре ислам дөньясының танылган 
мəркəзлəренə əверелə. Сарай, Болгар, Харəзем, Кырым, Хаҗитархан, 
Гөлстан һəм башка шəһəрлəр нəкъ менə мөселман шəһəрлəре буларак 
корыла. Алтын Урдада 150 дəн артык шəһəр була. Ханнар бу шəһəрлəр-
гə та нылган ислам га лим нəрен, бел геч лəрне һəм укы ту чы-мө дəр-
рислəрне җый ган нар. Шулай ук Алтын Урдада мəшһүр мəдрəсəлəр 
дə эш лəгəн, аларның шə кертлəре ки лə  чəк тə үзлəрендə ге нə түгел, 

Түрəбəк ханым 
төрбəсенең гөмбəзе.
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ə ерак мөсел ман 
иллəрендə дə галим 
булып танылганнар.

Алтын Урда-
да яшəгəн мəшһүр 
ислам галимнəре 
арасындам Ногман 
əл-Харəзми, Мохтар 
əз-Заһиди, Котб əр-
Рази, шəех əт-Таф-
таза ни, шəех Җəлəл 
əд-Дин, Алə əд-Дин 
əс-Сараи һ.б.ны 
атар га мөмкин.

Алтын Урда 
чорында язылып, 

бүгенге көннəргə кадəр килеп җиткəн дини əсəрлəр арасында Мəхмүд 
Болгариның «Нəхҗел-фəрадис» («Оҗмаһларга ачык юл») һəм Хисам 
Кятибның «Җөмҗөмə солтан» əсəрлəрен атарга мөмкин.

Алтын Урдадагы Ислам галимнəре башка мөселман иллəре 
белəн тыгыз элемтəдə торган. Алар кайбер мəшһүр авторлар, таныл-
ган ислам галимнəре белəн хəтта бəхəскə дə кергəннəр, аларга җавап 
та язганнар. Мəсəлəн Рукн əд-Дин Сарайда Ибне Гарəбинең «Гакыл 
асылташлары» əсəренə шəрехнамəлəр язган. Ə Əбүбəкер Каландар 
Мөхəммəд исə мəшһүр Җəлалетдин Руминың «Мəснəви»енə җавап 
йөзеннəн «Каландар-намə» исемле əсəрен иҗат иткəн.

Халык үз илен «Олуг Олыс», ягьни «Бөек дəүлəт» дип атаган, 
шулай ук гарəпчəлəштереп «Урда-и-могаззам» дип тə йөрткəннəр. 
Ил атамасының гарəп варианты башка мөселман иллəре вəкиллəре 
алдында əйтелгəн, шуңа күрə Алтын Урда акчаларында «Урдаи-
могаззам» сүзен еш очратырга була.

Дини вəзгыять. Билгеле булганча, Алтын Урда составында хри-
стиан җирлəре дə булган, шундыйлардан без кайбер рус җирлəрен, 
Кавказ һəм Кырымны атый алабыз. Алтын Урдада мəҗүсилəрне, 
христаннарны, əрмəннəрне, төрле Европа миллəтлəрен, буддизм, 
яһүд дине вəкиллəрен очратырга мөмкин булган. Аларга үз диннəрен 
тоту иреге бирелгəн. Гыйбадəтханəлəре эшлəгəн. Мəсəлəн, Сарай-
да православие епархиясе булган. Яһүди һəм католикларның дини 
оешмалары эшлəгəн. Аларга миссионерлык эше дə рөхсəт ителгəн. 
Башка диннəрне кимсетүчене үлем җəзасы көткəн. Əлеге сəясəт 
нəтиҗəсендə Алтын Урдада тынычлык хөкем сөргəн.

Манараның каллиграфик бизəлеше.
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XIV гасырның урталарында инде Алтын Урданы чын мөселман 
дəүлəте дип атарга мөмкин. Гарəп сəяхəтчесе Ибне Гарəбшаһ баш-
кала турында: «Сарай фəн үзəгенə əйлəнə, кыска вакытта анда 
шулкадəр галимнəр һəм дан-
лыклы кешелəр, сүз осталары 
һəм башка зыялылар, атаклы 
кешелəр җыелды ки, андыйлар 
бөтен Мисырның зур шəһəр 
вə авылларында да юк иде», 
– дип язып калдырган. Ал-
тын Урдада Исламның төрле 
мəзһəб вəкиллəре яшəсə дə, 
төп халык хəнəфи мəзһəбендə 
булган. Сарай шəһəрендə 
Җəмигь мəчетлəрнең берсе 
шафигый мəзһəбенə кара-
ган. Ибне Баттута, мəсəлəн, 
хəнəфи һəм шафигый казый-
ларын күргəн. Шигыйлар да 
очраган. Ислам дине халыкны 
тагын да ныграк туплаган, та-
тар халкының миллəт булып 
оешуына этəргеч ясаган.

Əлбəттə, ислам дине гади халык, аеруча күчмəннəр арасын-
да тиз таралмаган, əмма, археологик чыганаклардан күренгəнчə, 
мөселманлашу процессы дəвам иткəн. Ханнар əле XV гасырда да 
динне ныгыту өчен тырышканнар.

Суфичылык. Алтын Урдада суфичылык көчле була, чөнки хан-
нар исламны суфилардан кабул иткəн, шул ук вакытта суфичылык 
бөтен ислам дөнясында киң таралган. Əлбəттə, суфичылык укыту-

Əрмəн 
кабер 
ташы. 
Алтын 
Урда.

Несториан кабер ташы. 
Алтын Урда. XIV гасыр.
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чыдан укучыга, мөршидтəн мөридкə 
күчəргə тиеш. Алтын Урда суфичы-
лык əдəбияты Əхмəд Йəсəви (ХII га-
сыр) һəм Нəҗметдин Кубра (ХII гасыр) 
хəзрəтлəре корган тарикатьлəргə, 
ягъни юнəлешлəргə таянган.

Суфилар Алтын Урда ханнарын 
актив рəвештə исламга өндəгəннəр. 
Җузҗани əйтүенчə, Бəркə хан-
нан тыш, Бату хан (1207–1256) да 
яшерен рəвештə ислам кабул итə. 
Туда-Мəнгү хан (? – 1287), мəсəлəн, 
бөтенлəй суфига əверелə һəм Тула-
буга үсеп җиткəч, аңа үзе телəп тə-
хетне тапшыра. Тук та хан да (якынча 
1270–1312/13) мөселман лыкны ка-
бул итə.

Суфи һəм дəр вишлəр Алтын 
Урда ханнары ярлыкларында еш 

искə алына. Алар 
дəүлəт тарафыннан 
яклана.

ХV гасырда 
Ал тын Урда дəү-
лəтенең таркалу 
процессы башлана 
һəм ул акрынлап та-
тар ханлык ларына 
бүленеп бетə. 

Алтын Урда 
ислам диненə ко-
рылган дəүлəткə 
əверелə, анда дин 
белəн бергə мө-

селман мəдəнияте дə тарала. Бу дəүлəт төрле миллəт һəм дин 
вəкиллəренең тыныч һəм тату яшəү үрнəгенə əверелə. 

Диварның каллиграфик бизəлеше.

Суфи. Реконструкция.
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УРТА ГАСЫРЛАРДА ТАТАРЛАР 
ҺƏМ ЕВРАЗИЯ ХАЛЫКЛАРЫ 

АРАСЫНДАГЫ МƏДƏНИ БАГЛАНЫШЛАР

Төрле теллəрдə сөйлəшүче кабилəлəрдəн торган Алтын Урда 
халкын башка халыклар гомумилəштереп «татарлар» дип атаган-
нар. Алар Европа һəм Азия халыклары белəн тыгыз бəйлəнештə 
яшəгəннəр. Əлбəттə, бу халыкларның бер-берсенə йогынтысы гаять 
зур булган. 

Рус җирлəре белəн бəйлəнешлəр. 1230–1240 еллардан соң рус 
кенəзлеклəренең күпчелеге Чыңгызилар дəүлəте кул астына элəгə. 
Рус кенəзлəре Батый хан тарафыннан җиңелеп, мөстəкыйльлеклəрен 
югалтсалар да, үз хакимлеклəрен саклап калалар. Əмма алар үз 
җирлəрендə хакимлек итү хокукын ханнардан сорап алырга тиеш 
булалар. Чөнки Монгол империясе башында торучы Чыңгыз хан 
һəм аның варислары иң югары хаким дип саналган. Шулай итеп рус 
җирлəре Бату ханга буйсынган.

Бу, əлбəттə, борынгы рус шəһəрлəре өчен хас булган үзидарə 
традициясен бетергəн. Хан кулыннан алынган ярлыкка таянып, рус 
кенəзлəре үз җирлəрендə ханнар кебек үк тулы хокуклы хөкемдарлар 
булганнар. 

Əмма идарə итү системасында яңалыклар да күзəтелə. Рус 
кенəзлəре эшлəрен күзəтеп бару өчен ханнар, империянең буйсын-
дырылган башка җирлəрендəге кебек үк, гарəп һəм фарсы түрəлəрен 

Рус патшаларының таҗы 
(«Мономах башлыгы). 

Алтын Урда сəнгате үрнəге. 
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чакырганнар. Алар рус җирлəренə Гарəп 
хəлифəлегендə һəм Иранда кулланылган 
идарə итү ысулларын алып килгəннəр.

Рус телендə төрки һəм гарəп-фарсы алынмалары. Урта га-
сырларда рус теленə кереп калган күпсанлы махсус атамалар бүген 
дə саклана. Мəсəлəн, «деньга» (тəнкə), «дефтер» (дəфтəр), «кили-
чей» (илче), «алафа» (хезмəт хакы, бүлəк) сүзлəре гарəп һəм фарсы 
теллəреннəн килгəн. Еш кына гарəп-фарсы сүзлəре төрки теллəр ар-
кылы кергəн, мəсəлəн «казначей» (татар. «казначы», гарəп. «хəзинə» 
сүзеннəн).

Шəрык иллəрендəге кебек ук Рус дəүлəт идарəсенең нигезендə 
дə казна (хəзинə) торган. Анда салым түлəүчелəрнең исемнəре языл-
ган документлар сакланган, аларны «дефтери» дип атаганнар. 

Мəскəү патшасы сарае хезмəтчелəре арасында сорнайчы («сур-
начей») һəм думбырачы («домрачей»), ягъни сорнайда һəм думбыра-
да уйнаучылар да искə алына. 

Рус теленə татар теленнəн «таможня» (салым алып, тамга 
төшерелə торган урын), «тьма» (төмəн, ун мең), ярлык, казна, хозяин, 
башмак, булат һ.б. сүзлəр дə үтеп кергəн. 

Бөтен монгол дəүлəте җирлəрендə, шул исəптəн Рус җирлəрендə 
дə, гади халык «ям» йөклəмəсен үтəргə тиеш булган («ям» – почта 
станциялəрен ямчылар, ям чабучылар («ямщиклар»), атлар, олау-
лар белəн тəэмин итү). Алтын Урда чорында төзелгəн бу система 
Россиядə ХIХ гасырга кадəр сакланып, үз вазыйфасын уңышлы үтəп 
килгəн. Ясакны тулысынча җыю өчен, Алтын Урда вəкиллəре тара-
фыннан 1245 елда рус җирлəрендə беренче халык исəбен алу узды-
рылган. 

Иван IVнең гарəп һəм рус язмалы очлымы. 
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Рус кенəзлəренең Урда белəн булган мөнəсəбəтлəре ярлык 
алу һəм ясак түлəү белəн генə чиклəнмəгəн. Алар Урданың эчке 
сəясəтендə актив катнашканнар. Үзлəре Урдага еш йөреп, анда ва-
кытлыча яшəгəннəр дə. Мəсəлəн, Мəскəүнең бөек кенəзе Иван Ка ли та 
1332–1339 елларда Сарайга биш тапкыр сəяхəт кылган, үзенең ида рə 
чорының яртысын ул я Урдада, я анда бару-кайту юлында уздырган. 

Үзлəренең ханга тугрылыклы булып калуын раслау өчен, 
кенəзлəр үз улларын ханга «əманəт» (тугрылык əманəте; рус. аманат) 
итеп җибəргəннəр. Сарайда күп еллар буе яшəп, анда тəрбиялəнеп, 
татар асксөяклəре белəн дуслашып, хəтта ханнар белəн туганлашып 
та киткəннəр. Мəскəү кенəзе Юрий Данилович Үзбəк ханның сеңлесе 
Кунчакка өйлəнə, Смоленск бөек кенəзе Фёдор да Урда ханнары 
белəн туганлаша, ул үз 
кенəзлегендə бик сирəк 
булып, күбрəк хан са-
раенда яши, ханның иң 
якын кешесе, яраткан 
кияве була. Хəтта аның 
ике улы да Урдада туа.

Рус кенəзлəре, 
соң рак патшаларының 
казначылары булып еш 
кына татарлар хезмəт 
иткəннəр. Елъязмаларда 

Дмитрий Донскойның 
Туктамыш хан исеме белəн 
суктырылган тəңкəсе.

Иван IIIнең гарəп 
язмалы тəңкəсе.

Болгарда табылган 
Алтын Урда тəңкəлəре.



104

беренче казначылар арасында Остафий Аракчеев исеме искə алына, 
аның татар Уракчыев нəселеннəн булуы һəм нəсел тамгасын да кул-
лануы билгеле. Урдадан чыгып, рус кенəзлəренə хезмəткə кергəн күп 
кенə татар морзалары, угланнары (уланнар), бəклəр (билəр) шактый 
рус аксөяклəренең нəселлəренə нигез салганнар (Мещерский, Юсу-
пов, Енгалычев, Сабуров, Карамзин, Глинский, Урусовлар һ.б.). Пат-
ша Борис Годунов нəселе дə татар биенə килеп тоташа. Ул заманда 
нəселеңне татар билəре, «татар кенəзлəре»ннəн алып бару аеруча 
абруйлы саналган. 

Əмма ханнар белəн кенəзлəр арасында дуслык кына хөкем 
сөргəн дип əйтү дөрес булмас иде. Ике як та шəхси мөнəсəбəтлəрне 
сəяси көрəштə кулланырга тырышкан. Еш кына кенəзлəр үз дошман-
нарын хан алдында яманлап, аларны үтерткəннəр, яисə ханнан 

Карамзиннар гербы.Прокудин-Горский гербы.

Юсуповлар гербы. Глинскийларның татар 
тамгасы төшерегəн гербы.
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гаскəр сорап күрше кенəзлеклəргə 
яу чапканнар. Урдада чуалыш-
лар башланганда хан тəхетенə 
дəгъва итүчелəр үзара көрəштə рус 
гаскəрлəрен дə кулланганнар.

Хəрби система. Мəскəү дəү-
лəтенең бөтен хəрби көчлəре Урда-
дагы тəртиплəргə карап төзелгəн: 
атлы һəм җəяүле гаскəрнең такти-
касы, стратегиясе, кораллары та-
тар йогынтысын кичергəн.

Рус кенəзлəре җайдакларын 
чыдам һəм җитез дала атларына 
утыртып, төрки-татар укларыннан 
атарга өйрəткəннəр, сугышчылар 
өслəренə сырган татар бишмəтен 
(«тегиляй») киеп, кулларына затлы 
булаттан ясалган кəкре кылычлар 
тотканнар. Беренче утлы корал-
ларны да рус сугышчылары Шəрыктан алганнар, алар «тюфяк» һəм 
«мултух» дип аталганнар. Рус телендəге хəрби темага кагылышлы 
күпсанлы төрки-татар атамалары (атаман, караул, колчан, есаул, бун-
чук, булат, нагайка) Алтын Урда чорларында ук кергəн. Рус гаскəрендə 
«Ура!» дип кычкыру традициясе дə шул чорларда башланган.

Рус теленə килеп кергəн төрки-татар 
сүзлəре хəрби өлкə белəн генə чиклəнми 
(базар, товар, таможня, алтын, безмен 
(бизмəн), амбар, аршин (аршын), кирпич 
(кирпеч), тюфяк (түшəк), диван, утюг (үтүк), 
карандаш, каланча һ.б.). 

Кием һəм тукыма исемнəре арасында 
дə шəркый алынмалар күп (кафтан, халат, 
шуба, тулуп, сарафан, армяк, башлык, ка-
лита (калта) һ.б.). Рус кенəзлəре киемнəре 
тасвирламаларында «пояс золот с каптор-
гами» дигəн юллар очрый. 1517 һəм 1526 
елларда Россиядə сəяхəт иткəн Германия 
илчесе Сигизмунд Герберштейн руслар-
ның, бигрəк тə аксөяклəренең, киемнəре 
татарныкына охшавы («төймəлəре генə 
башка якка каптырыла») турында яза.

Татар сырган бишмəте (рус. 
тегиляй) кигəн рус хəрбилəре. 

Рəссам А.Висковатов.

Герберштейн рус 
киемендə.
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Рус кенəзлеклəре Алтын Урда кара-
магында булган чор рус əдəбиятына да 
йогынты ясаган. Фарсы əдəбиятындагы 
атаклы «Шаһнамə» əсəренең өзеклəре 
рус əдəбиятына татар тəрҗемəсе ар-
кылы «Еруслан Лазаревич турындагы 
хикəя» булып кергəн, анда Рөстəм батыр 
маҗаралары турында сүз бара. Бу əсəр 
Илья Муромец турындагы хикəялəргə дə 
зур йогынты ясый.

Шəрык иллəре белəн үзара 
мөнəсəбəтлəр. Əлбəттə, тел, дин һəм 
гореф-гадəтлəр уртаклыгы Алтын Урдага 
шəрык иллəре белəн тирəн мəдəни багла-
нышлар урнаштырырга ярдəм итə. Сарай-
да бөтен мөселман дөньясына мəгълүм та-
нылган галимнəр Котбетдин əр–Рази, Сəид 
Җамалетдин, Шəех əт-Тафтазани, шулай 
ук җирле халыктан чыккан күренекле та-

биб, философ, гарəп теле белгече Мəхмүд Сараи яши. Идел буе 
төбəгеннəн чыккан күп кенə билгеле зыялылар туган җирлəреннəн 

Изге Георгий иконасы. 
Алтын Урда. XIV гасыр.

Гарəп язулы 
христиан кабер 
ташы. Алтын 
Урда. XIV гасыр.
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читтə дан казана: Җамалетдин Йосыф Сараи Тəбриз каласында 
(Иран) укыта, Шəех Əхмəд Сараи Сүрия һəм Каһирə мəдрəсəлəрендə 
дəрес бирə, Ибн Гарəбшаһ Аксак Тимер тарафыннан Сəмəркандка 
чакырыла. 

Мисырда Идел буеннан килүчелəр аеруча күп була, шуңа күрə 
дə аларның сөйлəме мəмлүклəр арасында əдəби телгə əйлəнə. 
Кыпчак шагыйре əт-Тəнбəкнең (? – 1343) шигъри җыентыгы яки əт-
Тафтазаниның риторика буенча китабы төрки телле авторларның 
гарəп мəдəниятенə керткəн зур өлеше буларак бəялəнə.

Киң далаларны, күчмə тормышны сагынып яшəгəн мəмлүклəр 
гарəп архитетурасына төрки элементлар керткəннəр. Мисыр солтан-
нары Бəйбарс һəм Калавунның, үз акчаларын һəм архитекторларын 
җибəреп, Кырымда һəм Сарайда мəчет-мəдрəсəлəр салдырганлыгы 
да билгеле. Татар архитектурасында фарсы, сəлҗүк, армəн, гарəп, 
итальян архитектуралары йогынтысы күзəтелə. 

Византия империясе җирлəре нəкъ менə Алтын Урда һəм мəм-
лүклəр Мисыры арасында «күпер» ролен уйнаган. Христиан дине үзəге 
булуына карамастан, Византиянең тышкы сəясəте бу ике мөселман 
иленə якын булган. Алар Илханнар дəүлəте (Хулагу хан варислары) 
белəн бергəлəп көрəшкəннəр. Əлбəттə, Византия һəм Урда ханнары 
арасында сугышлар да булган, əмма 1272 елдан соң аларның тышкы 
сəясəтендəге дəүлəт мəнфəгатьлəре еш кына уртак була.

Көчсезлəнгəн Византия императорлары кодрəтле ханнарга буй-
сынырга мəҗбүр булалар, аларга ясак түлилəр, һəм татар гаскəрлəре 
белəн бергə Балкан халыкларына каршы сугышларда катнашалар, 
ханнар белəн туганлашып та китəлəр. Нугай бəк, Тукта хан, Үзбəк хан 
Византия императорлары кызларына өйлəнгəннəр. Бəркə хан исə үз 
кызын Бəйбарс солтанга кияүгə бирə. Ханнар гына түгел, гади татар-
лар да башка миллəт кызларына өйлəнгəннəр. Коллар базарында 
сатылып, Венецияга китерелгəн татар кызлары, бай йортларында 
берничə ел асрауда торганнан соң, Венециянең тулы хокуклы граж-
даннарына əверелгəннəр. 

Алтын Урда – күпмиллəтле, күпдинле дəүлəт. Сарайда яшə-
гəн руслар өчен 1261 елда православие епископлыгы ачыла. Епи-
скоплар ханнарга рус кенəзлəре арасындагы низагларны туктатырга 
ярдəм итəлəр һəм Византия белəн үзара мөнəсəбəтлəрне дə ныгыта-
лар. Барлык диннəргə дə бертигез караучы ханнар əрмəн чиркəвенə 
дə, католикларга да Сарайда үз епископлыгын ачарга мөмкинлек 
бирəлəр.

Урданың төрле төбəклəрендə (Болгар, Азак, Маҗар, Казан) 
əрмəн бистəлəре урнашкан. Казан каласында ул Казан ханлыгы чо-
рында да сакланып калган. Аларның үз зиратлары, чиркəүлəре дə 
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булган. Кырымда əрмəннəр ае-
руча күп яшəгəн. Алар сəүдə һəм 
һөнəрчелек белəн шөгыльлəнгəн, 
оста төзүчелəр, ташларны чо-
кып бизəүчелəр булган. Татар 
шəһəрлəрендə яшəгəн əрмəннəр 
татар телен яхшы үзлəштергəн, 
мəдəнияте белəн танышкан. Ал-
тын Урда таркалганнан соң да 
əле алар, əрмəн əлифбасын кул-
ланып, озак еллар дəвамында 
төрки-татар телендə рəсми до-
кументлар, хатлар, китаплар яз-
ганнар. 

Урда территориясендə (Кы-
рым, Кавказ, Харəзем, Азак, Кубань буйларында һ.б.) яһүдлəр дə 
яшəгəн. Алар, башка миллəтлəр кебек үк, үз динен, гореф-гадəтлəрен 
ирекле рəвештə тота алганнар. Урдада аларга карата бернинди 
кимсетү һəм чиклəүлəр булмаган. Алар үзлəре телəгəнчə сəүдə-һөнəр 
белəн шөгыльлəнгəннəр, еш кына дəүлəт хезмəтендə торганнар, та-
биб, хаттат, салым җыючы һ.б. вазыйфаларны үтəгəннəр. Алтын Ур-
дада яһүд динен тотканнарның күбесе чыгышлары белəн Хəзəр ка-
ганлыгы төркилəре була. Аларның токымнарын, караимнарны, бүген 
дə Кырым һəм Литвада табып була. Алар төрки теллəрен һəм яһүд 
диннəрен саклап яшилəр. 

Урдада фин-угыр халыклары. Ханнар мəҗүсилəрне дə кысрык-
ламаганнар. Урта Идел буйларында борынгыдан яшəгəн фин-угыр 

Ике телле (гарəп – караим) мөһер. 
Алтын Урда. XV гасыр.

Сүрия һəм Мисырдан Алтын Урдага 
китерелгəн пыяла савытлар. 
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халыклары үз борынгы ышануларын 
саклап кала алганнар. Монгол яула-
ры вакытында Идел-Чулман Бол га-
рының бөтен халкы кебек үк, мордва, 
чирмеш (мари), маҗар, удмуртлар 
һ.б. җирле халык лар зур югалтулар 
кичергəн. Гасырлар буе җайга са-
лынган хуҗалык җимерелгəн, сəүдə 
мөнəсəбəтлəре өзелгəн, халыкның 
бер өлеше кырылып, икенчесе мон-
гол гаскəренə алынган. Əмма акрын-
лап Идел буйларында да тынычлык 
урнаша барган. Яңа дəүлəт соста-
вына кергəн фин-угыр халыклары 
да акрынлап тыныч тормышка кайта 
башлаганнар. Бердəм дəүлəт кара-
магында булу җирле халыкларның 
мəдəнияте, икътисады, хуҗалыгы 
һəм сəүдəсе үсешенə этəргеч ясый. 
Бу чор хəзерге мордва (мукшы һəм 
эрзя), удмурт һəм мариларның төрле 
аерым кабилəлəр нигезендə, бердəм 
халыклар булып берлəшүенең мө-
һим бер этабына əверелə. Алтын 
Урданың аерым бер олысы булып 
яшəгəн мордва халкы, үз мəдəниятен 
саклап, күрше халыклардан авыл 
хуҗалыгы һəм һөнəрчелекнең ал-
дынгы алымнарын өйрəнə.

Европа халыклары бе лəн мөнəсəбəтлəр. Европа халыклары 
көнчыгыштан килгəн монгол яуларына зур курку белəн караганнар, 

Европа иллəреннəн 
Алтын Урдага китерелгəн 

пыяла савытлар.

Билбау бизəклəре. Каффа, Кырым. XIV гасыр.
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аларны грек мифларындагы 
җəһəннəм «Тартар»дан чыккан 
кыргый хайваннарга охшаган 
затлар итеп сурəтлəгəннəр. 
Əмма Монгол дəүлəтендə һəм 
Алтын Урдада булып киткəн 
сəяхəтчелəр язмалары Евро-
па хөкемдарларының бу дəү-
лəтлəр белəн дипломатик һəм 
сəүдə мөнəсəбəтлəре төзергə 
омтылуын хəбəр итə. Чөнки 
инде яулар чоры тəмамланып, 
Европа иллəренең бəйсез ле-
генə куркыныч янамый баш-
лагач, Европа белəн Азия 
арасындагы сəүдə юлларын 
үз кулында тоткан татар иле 
белəн хезмəттəшлек ике якка 
да зур табышлар китергəн.

Мондый сəүдə бəй лə-
нешлəре Генуя һəм Вене-
ция колониялəре булган 
Кырым ярымутравында гөр-

лə гəн. Əмма итальяннар сəүдə белəн генə чиклəнмəгəннəр, алар 
җирле халыкларның телен, гореф-гадəтлəрен дə өйрəнгəннəр. Шул 
өйрəнүлəр нəтиҗəсе булып «Кодекс куманикус» җыентыгы төзелгəн. 
Аны Кырымда яшəгəн һəм җирле халыкны өйрəнгəн миссионерлар яз-
ган. Үз эченə 1300 сүзне алган латин-фарсы-кыпчак-немец сүзлегенə 
күбесенчə сəүдə, сату-алу өчен кирəкле төшенчəлəр, мал-туар һ.б. 
тормыш-көнкүреш кирəк-яракларын белдергəн сүзлəр кергəн. Моннан 
тыш бу китапка борынгы төрки табышмаклар, кыпчак теленə тəрҗемə 
ителгəн христиан догалары һəм латин язучыларның шигырьлəре, 
вəгазьлəр тупланган. Əлеге хезмəт безнең көннəргə кадəр Венециядə 
сакланып калган.

Литва һəм Польша белəн Алтын Урданың үзара мөнəсəбəтлəре 
шактый катлаулы була. Алар Рус дəүлəте җирлəре өчен еш кына 
үзара сугышлар алып барганнар, əмма төрле сəяси союзлар төзегəн 
чорлар да булган. Бу иллəр арасында илчелəр, сəүдəгəрлəр йөргəн, 
халыклар арасында мəдəни багланышлар урнашкан. 1297 елда Ак-
сак Тимердəн җиңелгəн Туктамыш, бөтен гаилəсе, яраннары, гаскəре 
белəн Урдадан качып, Литва кенəзе Витовт тирəсенə сыенырга 
мəҗбүр була. Алар Трокай шəһəре янында төплəнеп калалар. Алтын 

«Кодекс куманикус»ның бер бите.
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Урда таркалгач, аларга башка 
татарлар да килеп кушыла. 
Дистəлəгəн мең Литва һəм 
Польша татары гасырлар буе 
яңа ватаннарына тугры хезмəт 
иткəн, хəрби хезмəттə батыр-
лыклар күрсəткəн, Литва һəм 
Польша мəдəниятенə һəм 
тарихына зур өлеш керткəн. 
Польша һəм Литва татарла-
рыннан күпсанлы атаклы гене-
раллар, язучылар, галимнəр 
һəм башка күренекле кешелəр 
чыккан. Шуларның берсе – 
күпсанлы тарихи романнар 
авторы, Поль шаның иң ата-
клы язучысы, Нобель премия-
се иясе Генрик Сенкевич (1846–1916).

Алтын Урда дəү лəте, аның халкы, мə дəнияте күрше халык лар 
тарихында һəм мə  дəниятендə тирəн эз калдырган. Моны ук раин ха-
лык авыз иҗаты əсəрлəрендə кү рергə мөм кин. Əлеге əсəр лəрдə ба-
тыр Казак Мамайга дан җырлана.

Алтын Урда чо-
рында сəүдə һəм сəяси 
мəнəсəбəтлəр аркылы 
рус, итальян, фран-
цуз, немец, инглиз 
тел лəренə дистəлəгəн 
төрки-татар сүзлəре 
кергəн. Татар һəм баш-
ка халыклар мəдə-
ни ят лəре бер-берсен 
бае тып, тулыланды-
рып торган.

Литва татарлары мəчете.

Польша татарлары байраклары. 
Варшава хəрби тарих музее.
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«Кодекс Куманикус» 
(XIII гасыр ахыры – XIV гасыр башы)

Табышмаклар
Этеп-этеп ыргалмас, эчендəге чайкалмас (Ул – уру [ашлык 

саклау базы])
Ак көймəнең [тирмəнең] авызы юк. (Ул – йомырка).
Синдə, миндə – юк, 
Сеңгир [биек] тауда – юк,
Үтəли ташта [мəгарəдə] – юк,
Кыпчакта – юк. (Ул – кош сөте диң).

Узун агач башында
Олы битив битидим [хат яздым],
Кемсəн овлу килгəй дип,
Кемсəн тырып сакладым. (Ул – кармак илə балык).
Биш башлы илче килер. (Ул – итəктəн биш бармак багар 

[күренер]).

Əйтемнəр
Ким мəга берса, мен дə агар бергəйем; ким мəга бермəсə, 

мен дə агар бермəм. 
Əгəр тоз-туфрак кояштан мең мең кырла ярык [тап-

кыр яктырак] болса иде, Тəңренең яктылыгына кара[ганда] 
караңгыдыр. 

Кыпчак телен тизрəк өйрəнү турында дога 
Мен сүюнүб əйтер эдим сизгə, Теңри сүзин тил билмəс, 

тылмач йук. Йалваруңыз Теңригə меним үчүн, Теңри маңа бер-
син андый көңүл, ким мен терче тагы йакшы тил үюренгəймен, 
сизгə йакшы Теңри сөз айткаймен, не кимесе(н) бозык үчүн. 
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АЛТЫН УРДАНЫҢ ТАРКАЛУЫ 
ҺƏМ ТАТАР ХАНЛЫКЛАРЫ ОЕШУ

1342 елда Үзбəк хан үлə. Шушы вакыттан Алтын Урдада дистə 
елларга сузылган ызгыш-талашлар чоры башлана. Ике ел гына 
идарə иткəн Бирдебəк хан үлгəч (1359), Алтын Урда бетүгə йөз тота. 
Җучиларның һəрберсе, көч туплаганнан соң, үз олысында үзе генə 
идарə итəргə тели.

Ханнар хакимияте дə тотрык лылыгын югалта. Үзбəк ханнан соң 
15 ел Җанибəк идарə итə. Əмма ул яшерен дошманнары тарафыннан 
үтерелə. Аяусыз Бирдебəк хан да шундый ук язмышка дучар була. 

Алтын Урдада фетнə-чуа лыш лар башланып китə. Бирдебəк 
үтерелгəннəн соң, Алтын Урда төбəгендə егерме елда 25 хан алма-
шына. Рус елъязмачылары сүз лəренчə, бу «Великая замятня» (бөек 
болгавыр заман) була.

Əлеге фетнə-чуалышлар Алтын Урда əмире Мамай гамəллəре 
нəтиҗəсендə барлыкка килə. Ул ханнар исеменнəн акча суга, берничə 
тапкыр Сарай-əл-Җə дидне яулап ала. Мамай Алтын Урданың 
Иделдəн көнчыгышта булган өлешен буйсындыра. Идел аръягында 
исə Сарай башлыклары хакимлек итə.

Җучи варислары арасындагы ызгыш-талашлардан җирле фео-
даллар файдалана. XIV гасырның 60 нчы еллары башында Алтын Ур-

дадан Болгар Олысы, Хаҗитархан 
(Əстерхан), Харəзем аерылып чыга 
башлый. Сарай хакимиятеннəн 
Җүкəтау, Кашан һəм Казан чит-
лəшə.

Таркалган Болгар җирлəре 
яклаучысыз кала. 60 нчы еллар 
башыннан аларга рус кенəзлəре 
һөҗүм ясый башлый. Ишкəкле 
суднолар-ушкуйларда елга буйлап 
хəрəкəт итүче новгородлылар от-
рядлары («ушкуйниклар») да талау 
һөҗүмнəре оештыра. Ул отрядлар 
боярлар тарафыннан төньяктагы 
җирлəрне яулап алу, Идел һəм 
Чулманда сəүдə-талау походлары 
өчен төзелə.Җанибəк хан. Каталан 

Атласыннан, 1375 ел.
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Рус кенəз лек лə-
ре нең Алтын Урдага 
бəй лелеге кими. Мəс-
кəү-Вла димир кенəзе 
Дмит рий Иванович (Дон-
ской) Урдага ясак түлə-
вен туктата. Мамайның 
рус кенəзлеклəрен яңа-
дан буйсындырырга 
ом ты лышлары аны Ку-
ликово кырында (1380 
ел) тар-мар итү белəн 
тəмамлана. Мамай Ка-
фага (Феодосия) кача, 
шунда ук үтерелə дə. 

XIV гасырның икен-
че яртысыннан Алтын 

Урда көчсезлəнə башлый. Аның чəчəк ату чоры уза.
Мамайның җиңелүеннəн файдаланып, Алтын Урда тəхетенə 

Туктамыш хан утыра. Ул күп елларга сузылган ызгыш-талашларны 
бетерүгə ирешə. Озакка булмаса да, Урда тагын бердəм дəүлəткə 
əверелə. Рус дəүлəте яңадан ясак түли башлый.

Аксак Тимер яулары. Туктамыш хан Урта Азиянең гаскəр һəм 
дəүлəт башлыгы Тимер (Аксак Тимер) ярдəмендə Алтын Урданы 
берлəштерүгə ирешə. Башта алар бергəлəп эш итəлəр. Əмма соңрак 
Туктамыш, аның билəмəлəренə ия булырга телəп, үзенең хакименə 
каршы көрəш башлый. Тимер бəк исə Җучи Олысын тулысынча үзенə 
буйсындырырга тели. 

Туктамыш һəм Тимер гаскəрлəре ике тапкыр – 1391 һəм 1395 
елларда – зур сугышта очраша. Икесендə дə Туктамыш җиңелə. 
1395 елгы сугыштан соң Тимер отрядлары Болгар, Сарай, Əстерхан 
шəһəрлəрен һəм Кырымдагы сəүдə үзəклəрен талый һəм җимерə. 
Күп шəһəрлəрнең халкы үтерелə һəм коллыкка алып кителə. «Дəште 
[кыпчак] кешелəре фəкыйрьлеккə һəм бөлгенлеккə төште», – дип яза 
шул заман кешесе. Алтын Урданың икътисади үзəклəре Аксак Тимер 
тарафыннан җимерелгəннəн соң, əле кайчан гына бик көчле булган 
бу дəүлəт таркала башлый. Шəһəрлəрнең, сəүдəнең һəм, гомумəн, 
икътисади тормышның моннан соңгы җимерелүе нигездə Бөек ефəк 
юлының көньякка – Урта Азиягə һəм Иранга – Тимерилəр империя-

Туктамыш хан. М.Горе-
лик реконструкциясе.
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се территориясенə күченүе 
белəн бəйле була. Халыка-
ра сəүдə туктала, кəрван 
юллары эшлəми башлый. 
Шəһəрлəрдə һөнəрчелек 
эше кискен сүлпəнəя. 

Алтын Урда үзенең 
бөтен мөмкинлеклəрен җи-
геп, элеккеге көчен кире кай-
тарырга тырышып карый. 
Шадибəк хан вакытында 
ук татарлар элек югалткан 
җирлəрен, шул исəптəн күп 
кенə шəһəрлəрне өлешчə 
торгызуга ирешəлəр. Əм-
ма шуның белəн бергə 
меңлəгəн тыныч халык 
Аксак Тимер тарафыннан 
юк ителə, коллыка алына. 
1395 елның азагында берничə елга сузылган коточкыч ачлык башла-
на. Меңлəгəн кеше гомерен юк иткəн төрле куркыныч авырулар чыга. 
1405 елда гына бераз басыла төшкəн чума чире бигрəк тə куркыныч 
була. Моннан соң да ул əле берничə тапкырлар кабатлана. 

Котылу чарасы эзлəп, күплəр илдəн китə. Алар арасында 
бөтен бер кабилəлəр дə, аерым олысларда яшəүчелəр дə була. Бу 
вакыйгаларның шаһиты булган Ибне Гарəбшаһ түбəндəгелəрне язып 
калдырган: «Аларның [татарларның] күпчелеге Тимер белəн китте, 
аңа буйсынды һəм аның тоткынлыгында булды. Исəпсез-хисапсыз 
икенче бер өлеше «румлыларга һəм русларга китте», ə калган өлеше 
«бөлгенлеккə төште».

Кайчандыр бердəм дəүлəт булган территориядə бəйсез урда-
лар хасыйл була. Аларның башлыклары арасында хакимият һəм җир 
өчен көрəш башланып китə.

Аксак Тимер киткəннəн соң, Алтын Урда территориясендə татар 
феодалларының төп ике сəяси төркеме барлыкка килə. Алар арасын-
да хакимият өчен җитди көрəш башлана. Партиялəрнең берсе дə əле 
аерым дəүлəт төзергə тырышлык куймый. Киресенчə, һəрбер төркем 
илнең бөтенлеген саклау өчен тырыша. Беренче төркемнең башында 
– Идегəй, ə икенчесендə Туктамыш яклылар була.

Аксак Тимер гаскəре. 
Реконструкция.
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Алтын Урда инде беркайчан да бердəмлеккə ирешмəс кебек тое-
ла. Əмма шулчак Идегəй əмир йолдыз булып кабына. Башта ул Ал-
тын Урда гаскəре башлыгы була, ə аннары Литвага качкан Туктамыш 
һəм Литва кенəзе Витовтның берлəштерелгəн көчлəрен тар-мар итə. 
1399 елда Идегəй Алтын Урда хөкемдары (хан түгел) булуга ирешə. 
Аңа Җучиның элеккеге барлык олыслары буйсына. Бу инде Алтын 
Урданың соңгы тапкыр берлəшүе була. Ун елдан артык анда чагыш-
тырмача тынычлык саклана.

Татар ханлыклары оешу. XIV гасырның икенче яртысында Ал-
тын Урдада күп ызгыш-талашлар һəм хакимият өчен туктаусыз көрəш 
башлана. 

Бу көрəш нəтиҗəсендə 1419 елда Идегəй үтерелə, бердəм дəүлəт 
таркала. XV гасырның 30-60 нчы елларында Алтын Урда җирлəрендə 
һəрберсе аерым үзəккə ия булган дүрт ханлык: Кырым, Əстерхан, Ка-
зан һəм Себер ханлыклары, шулай ук ике урда – Нугай Урдасы һəм 
Олуг Урда барлыкка килə. Җучи Олысының көнчыгыш өлешендə – 
Үзбəк һəм Казакъ ханлыклары оеша башлый.

Алтын Урда ике гасыр дəвамында яши. Шушы чорда Болгар 
җирлəре аның составында була. Аның җирлəрендə бердəм татар 
этносы формалаша. Алтын Урда тарихы татар халкы тарихының 
əһəмиятле бер өлешенə əверелə. Алтын Урда мирасы барлык та-
тар ханлыклары, шулай ук Урта Азиядəге үзбəклəр һəм казакъ 
жөзлəре, күпмедер дəрəҗəдə рус кенəзлеклəре өчен дə уртак 
була.

Хəрабəлəр. Рəссам Р.Заһидуллин.
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Кунак бабай риваяте

Моннан күп еллар элек Аксак Тимер Туктамыш ханга 
каршы сугыш ачкан. Туктамыш хан җиңелгəн. Аксак Тимер 
əсирлеккə алган кешелəр арасында Кунак исемле бер җырчы 
да була. Ул заманында Туктамыш тарафыннан төрмəгə ябылу-
га хөкем ителгəн булган. Аксак Тимер шул җырчыны үзен мак-
тап җырларга өндəгəн, хəтта үтерү белəн дə куркытып караган. 
Əмма җырчы риза булмаган. Ул болай дип җырлаган: 

Илне йоткан Туктамыш,
Мактаганым юк аны.
Син дə илне йоткан хан – 
Мактый алмыйм мин сине.

Шуннан соң Аксак Тимер җырчының башын кистергəн. 

«Кунак бабай җыруы»

Йөз туксан биш яшь яшəдем,
Азу тешлəрем ашадым.
Күпне күреп, күпне белеп,
Гомер сөргəн карт мин.
Иделдə үтте тугыз хан,
Җаекта үтте сигез хан;
Шул ханнарның барысын да
Күреп белгəн карт мин.
Илне йоткан Туймас хан,
Юмарт булган Исəк хан;
Берсен сүгеп, берсен мактап
Күп җырлаган карт мин.
Энҗү дəрьяң киң дəрьядыр,
Бəнгиз дəрьяң мул дəрьядыр,
Мактыйм дисəм, телем йөрми – 
Туры сүзле карт мин.
Туып-үскəн, суын эчкəн,
Идел белəн Җаегыма,
Кайтарсагыз ни була, дип,
Башын игəн карт мин.
Идел белəн Җаегымда 
Ярлы-ябак илкəем.
Үлə калсам, ак тəнемне
Күмəр дигəн карт мин.
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Янмый торган кыз (легенда)

Үзенең дошманы – Туктамышның артыннан килгəндə Та-
мерлан (Аксак Тимер) Ука елгасының урта агымы буйлары-
на килеп җитə һəм монда аның армиясен, бөтенлəй тар-мар 
итеп, Иделгə кадəр куып китə. Шөһрəтле Болгар шəһəрен Та-
мерлан утка тота һəм кешелəрен кылычтан үткəрə. Җиңүчелəр 
дəрəҗəгə дə, картлыкка яки яшьлеккə дə карамыйча, мондагы 
кешелəрне һич тə кызганмыйлар, бөтенесен дə диярлек юк 
итəлəр, калган хатын-кызлар һəм балалар əсирлеккə алына.

Болгарларда ул вакытта патшалык иткəн Габдулла хан, 
үзенең шəһəр саклап кала алмавын аңлагач, гаилəсе һəм кай-
бер якыннары белəн, шəһəрнең иң нык таш пулатларыннан 
исəплəнгəн хөкем палатасына кереп биклəнə. Шəһəргə кергəч, 
җиңүчелəр бу бинаны бүрəнəлəр һəм янучы матдəлəр белəн 
əйлəндереп алалар да яндыралар. Габдулла хан һəм аның 
белəн бергə бинага биклəнгəннəр, ханның кызыннан башкала-
ры, барысы да һəлак булалар.

Болгарлар ханның бу кызын, үзенең акыллылыгы һəм ях-
шылыгы өчен, изге дип атаганнар, гадəттəн тыш матурлыгы 
өчен аңа «хур кызы» дигəн исем биргəннəр. Тəңре бу гадел кыз-
ны газаплап үтерергə ирек бирмəгəн.

Хөкем палатасы янганнан соң, җиңүчелəр аның эченə 
керсəлəр, хан кызының болгарларда изге кеше дип йөртелгəн 
Хисаметдин исемле мулланың ак киеме итəгендə янмыйча уты-
рып калганлыгын күрəлəр. Үлгəн ханның матур һəм акыллы бу 
кызын, аның кече энесе белəн, Тамерлан үзенең пайтəхете бул-
ган Сəмəркандка алып китə...

Канлы һəлакəттəн Габдулла ханның бу кызы гына исəн 
калмый: кызның ике туганы Җалимбик һəм Алтынбик тə исəн 
калалар... Габдулла ханның якыннары аның бу улларын Кама 
елгасының аръягына урлап качалар, сугыш беткəнгə кадəр алар 
шунда, артык куркыныч булмаган җирдə, качып торырга тиеш 
булалар. Лəкин, сугышлар тынса да, бу ханзадəлəргə үзлəренең 
туган шəһəрлəренə əйлəнеп кайтырга туры килмəгəн. Биредə 
аларның аталарының токымы бөтенлəй өзелə.

Качып котылган патша уллары бу чорга кадəр инде яшəп 
килгəн Казанга килеп урнашалар. Шулай ук Казанга тар-
мар ителгəн Болгардан һəм аның тирəлəреннəн шактый күп 
кешелəр күчеп килəлəр.
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КАЗАН ХАНЛЫГЫ – УРТА ИДЕЛДƏ ЯҢА ДƏҮЛƏТ

Алтын Урданың таркалуы нəтиҗəсендə «Казан ханлыгы» дигəн 
яңа дəүлəт барлыкка килə. 

Бу вакытта Болгар шəһəре үзенең элеккеге көчен һəм Болгар 
җирлəре үзəге ролен бөтенлəй югалта. Сəүдə итү тулысынча диярлек 
туктатыла.

Болгарлар төньякка таба күченергə мəҗбүр булалар. 
XV гасыр башында Казанны «Яңа Болгар» (Болгар əл-Җəдид) 

дип атый башлыйлар. «Болгар иленə килгəн күпсанлы фетнəлəр һəм 
бəлалəр сəбəпле, аның элеккеге тыныч, мул тормышы кими баш-
лый, əкренлəп андый тормыш Казанга күчə; ул болгарларның элек-
кеге бөеклегенең варисына əверелə», – дип язган татар тарихчысы 
Ш.Мəрҗани.

XIV–XV гасырлар чигендə Алтын Урдадан аерымланган болгар 
билеклəре арасында беренче урынны Казан билеге алып тора.

Үз билəмəлəреннəн куылган Алтын Урда ханы Олуг Мөхəммəд 
хан да Казанга күз сала. Ул шушы шəһəрне алырга һəм аны яңа 
дəүлəтнең үзəгенə əверелдерергə тели. Əмма Олуг Мөхəммəд хан үз 
ниятлəрен тормышка ашыра алганмы-юкмы – төгəл билгеле түгел.

Олуг Мөхəммəд ханның улы Мəхмүднең Казанны алуы турын-
да күбрəк мəгълүматлар сакланган. Ул вакытта Казан белəн Болгар 
бие Алимбəк (Галимбəк) идарə итə. Мəхмүд 1445 елда Алимбəкне 
үтерə һəм хөкемдарларның яңа династиясен башлап җибəрə. Рус 
елъязмаларының берсендə ул вакыйга турында болай диелə: «Ə пат-
ша Мамутəк [Мəхмүд] Кормыштан килде дə Казанны алды, ə Казан 

Борынгы Казан. Күзəтчелəр кире кайта. Рəссам Р.Заһидуллин. 



1200

кенəзе Азыйны [Алимбəкне] үтерде, үзе Казанга патша булды, һəм 
шуннан Казан патшалыгы башланып китте».

Шулай итеп, XV йөзнең беренче яртысында Урта Иделдə яңа 
дəүлəт – Казан ханлыгы барлыкка килə.

Казан ханлыгы башлыча элеккеге Идел-Чулман Болгар дəүлəте 
территориясен били. Көнчыгышта аның җирлəре – Агыйдел, көн-
батышта Сура һəм Ветлуга елгаларына кадəр сузыла. Төньякта алар 
Югары Чулманнан башланып, көньякта Чирмешəн тамагына кадəр 
җирлəрне колачлый. 

Идел елгасы шушы илнең үзəк районнарын ике якка – Болын 
һəм Тау якларына бүлə. Болын ягына – сул, тəбəнəк яр буе җирлəре, 
Тау ягына Иделнең уң, биек ярлары буенда урнашкан җирлəр керə.

Көньяк-көнчыгышта – Нугай Урдасы, көньякта Əстерхан һəм Кы-
рым ханлыклары Казан ханлыгының күршелəре булган. Көнбатышта 
үсеп килүче Мəскəү дəүлəте урнашкан.

Идел Болгарыннан аермалы буларак, халык Чулманнан 
төньяктагы җирлəрдə күбрəк төплəнə. Алар Казан арты, шулай ук Зөя 
елгасы районнарында урнашалар. Монда йөзлəгəн авыллар барлык-
ка килə. 

Ханлыкның көньяк (Чулманнан көньякта урнашкан) җирлəре 
буш кала диярлек. Алар нугайлар һөҗүме өчен ачык тора. Табигый 

саклану чарасы булган урманлы 
урыннарда гына кайбер авыллар 
очрый. Шул борынгы чорлардан 
аларның Норлат, Шəрбəн, Алпар, 
Əлки дигəн исемнəре сакланып 
калган.

Шəһəр тибындагы зур торак 
урыннар, гадəттə, елга ярлары 
буена салына. Лаеш, Алабуга, 
Тəтеш, Сембер (хəзерге Улья-
новск), Сарытау (хəзерге Сара-
тов) шундыйлардан. Күп шəһəр 
һəм авыллар элеккеге болгар 
авыллары урынын били.

Казан ханлыгының төп хал-
кы татарлар була, аларны хəзер 

Мəхмүд хан. Баш сөяге 
буенча реконструкция. 
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«казанлылар» дип атый башлыйлар. Монда шулай ук чирмешлəр 
(марилар), чуашлар, удмуртлар, мордва һəм башкортлар да яши. 
Моннан тыш, ханлык территориясендə элекке Җучи Олысының баш-
ка төбəклəреннəн чыккан кешелəр дə аз булмаган.

Озак вакыт бергə тормыш иткəн халыклар үзара катнаша. 
Нəтиҗəдə яңа халык – Казан татарлары яки Идел буе татарлары – 
барлыкка килə. «Татар» исеме исə шушы төбəкнең төп халкына ике-
өч гасырдан соң гына берегеп кала. 

Казан ханлыгы яңа халык – Казан яки Идел буе татарларының 
формалашу урынына əверелə.

Казан ханлыгы феодаль дəүлəт була. Аның белəн Җучилар 
династиясеннəн булган ханнар идарə итə. Аның дəүлəт төзелеше дə 
Алтын Урданыкына охшаш булуы очраклы түгел.

Дəүлəт башында хан тора. Аның эшенə «диван» дип аталган 
фео даллар шурасы контрольлек итə. Диван дүрт карачыдан гыйбарəт 
булган. Ханлыкның иң атаклы нəселлəреннəн булган əмирлəрне шу-
лай атаганнар. Ханнарны тəхеткə нəкъ менə карачылар чакыра торган 
була. Алар салымнар кертү һəм аны сарыф итүне күзəтə, гаскəр белəн 
идарə итə, тышкы сəяси эшлəрне алып бара. Дəүлəт тормышының иң 
əһəмиятле мəсьəлəлəре халык җыелышлары – корылтайларда хəл 
ителгəн. 

Казан ханнары тəхете. 
Реконструкция.

Казан таҗы. 
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Карачылардан соң əмирлəр һəм билəр (бəклəр) килгəн. Əмирлəр 
һəм билəр нигездə эре җир билəүчелəр була. Бер үк вакытта алар 
гаскəр баш лык лары да булып тора.

Феодаль баскычта бер басмага түбəндəрəк – морзалар һəм 
оланнар тора. Алар əмирлəр тарафыннан бирелгəн, зур булмаган 
җир билəмəлəренə ия булганнар. Моның өчен алар эре феодал, ягъ-
ни үзлəренең сюзерены гаскəрендə хезмəт итəргə тиеш булганнар. 
Феодалларга буйсынган «кара халык» морза һəм оланнарга төрле 
салымнар түлəргə тиеш булган.

Казан ханлыгында мөселман руханилары йогынтысы көчле 
була. Аларның башлыгы – сəед – Мөхəммəд пəйгамбəр нəселе 
вəкиллəреннəн генə сайлап куела алган. Сəед дəүлəттə ханнан соң 
беренче дəрəҗəдəге кеше саналган. Хан аны каршы алырга чыга, аңа 
баш ия һəм, сəед ат өстендə утырганда, үзе аяк өсте килеш, аның 
кулын тота торган булган. Хан булмаганда, сəед хөкүмəт башлыгы 
вазыйфаларын башкарган. Дипломатик хат алышуларда аның исеме 
һəрчак алда торган.

Казан ханлыгы Алтын Урда традициялəрен дəвам итə – бу чорда 
да хан тəхетенə бары тик ханзадəлəр генə утыра алган. 

Казан ханлыгы халкының хуҗалыгы. Казанлылар үз хуҗалык 
эшчəнлеклəрендə Алтын Урда традициялəрен дəвам итəлəр. Җир 
сөрү, һөнəрчелек һəм сəүдə аларның төп шөгыльлəре була.

Авылларда яшəүчелəр икмəк үстерə, терлек асрый, киек кошлар, 
җəнлек аулау, балык тоту белəн шөгыльлəнə. Уңдырышлы туфрак, 
куе һəм сусыл үлəнле көтүлеклəр, күп урманнар, мул сулы елгалар 

Хан сайлау. Рəссам Р.Заһидуллин. 
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əлеге шөгыльлəр өчен 
яхшы шартлар тудыра.

Ел саен казан-
лылар бик күп бодай, 
арыш, арпа һəм тары 
җыеп ала. Шулай ук 
карабодай, борчак һəм 
ясмык уңышы да мул 
була. Ханлык кешелəре 
яшелчə һəм җилəк-
җимешкə мохтаҗлык 
белмəгəннəр.

Шəһəрлəрдə һəм 
зур авылларда һө-
нəрчелəр төрле-төр-
ле эшлəнмəлəр ясый. 
Металл кою чы лар һəм 
тимерчелəр бигрəк тə 
дан казана. Берəүлəре – 
чуен, тимер коя, ə икен-
челəре аннан хезмəт 
һəм сугыш кораллары, 
көнкүреш əйберлəре 
чүкеп ясый.

Сугыш кораллары 
ясаучы осталарга аеру-
ча кадер күрсəткəннəр. 
Алар корыч пласти-
налар һəм боҗралар эшлəп, алардан көбə кием җыя алганнар. Ко-
рал осталары мылтыклар һəм чуен туп лар ясарга да өйрəнəлəр. 
Казанлыларның үз кирмəннəрен саклау һəм сугышларга бару өчен 
кораллары яхшы була.

Чүлмəкчелəр дə ос та һөнəрчелəр була. Алар эшлəп чыгарган нə-
фис, матур бизəкле савыт-сабаны казанлылар да, чит ил кунаклары 
да бик телəп сатып ала.

Казан зəркəн че лə ре алтын һəм кө меш осталары буларак дан 
тота. Аларның эшлəнмəлəреннəн байлар да, гади кешелəр дə фай-
даланган. Һəр бер яңа хан өчен зəр кəнчелəр кыйммəтле өс һəм баш 
киемнəре, алтын һəм көмештəн төрле савытлар һəм тəлинкəлəр 
ясыйлар. XVI гасырның беренче яртысында эшлəнгəн «Казан таҗы» 
зəркəн сəнгате җəүһəренə əве релə. Ул Мəскəү Крем леның Кораллар 
па латасында – Россиянең иң өлкəн музеенда саклана.

Билбау каптырмалары.
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Сатып алучы-
лар еш кына Казан 
күнчелəрен мак-
тау сүзлəре белəн 
искə ала. Алар эш-
лəгəн зəвыклы аяк 
киемнəрен, акча 
ян чык ларын, нык 
ат дирбиялəрен күп 
иллəрдə белгəннəр. 

Казан ханлы-
гында шулай ук тө-
зелеш һөнəрлəре 
дə үсеш ала. Таш-
чылар хан һəм аның 
якыннары өчен со-
клангыч гүзəл бина-
лар, биек манаралы 
мəчетлəр сала бел-
гəннəр. Башка ос-

талар төрле төстəге чынаяк кирпечлəр һəм ялтыравык йөгертелгəн 
плитəлəр ясаганнар, аларны сырлап бизəгəннəр. Бай кешелəр соравы 
буенча, нəфис бизəклəр һəм гарəп язулары төшереп, кабер ташлары 
койганнар.

Казан ханлыгы сəүдə иле буларак та таныла. Якын һəм ерак 
җирлəрдəн килгəн сəүдəгəрлəр аны читлəтеп уза алмый. Казан 
Мəскəү Русе һəм Көнбатыш иллəре, Кавказ һəм Урта Азия, Себер 
һəм Иран белəн сəүдə бəйлəнешлəрендə тора.

Һəрбер сəү дəгəр үз товарларын күбрəк һəм тизрəк сату белəн 
кызыксынган. Тире-мех эшлəнмəлəр аеруча күп табыш китергəн. Һəр 
елны башкаладан ерак булмаган, Иделдəге Сəү дəкунак утравында 
атаклы Казан ярминкəсе үткəрелə. Анда күн, балавыз, тукыма, тəм-
лəт кеч лəр са тып алырга мөмкин була. 

Ярминкəдəн соң күп товар төя л гəн суднолар кире юлга чыга. 
Казан ханлыгы осталары, һөнəрчелəре, терлекче һəм игенчелəре 
җитештергəн товарлар Мəскəүгə, Польшага, Германиягə, Франциягə 
юл ала. 

Казан ханлыгының алдынгы хуҗалыгы һəм киң сəүдə 
элемтəлəре булган. 

Казан Кремлендə казу эшлəре вакытында табыл-
ган зур хəзинəдəн көмеш рус тəңкəлəре.
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КАЗАН ХАНЛЫГЫ МƏДƏНИЯТЕ ҺƏМ МƏГАРИФЕ

Алтын Урда дəүлəтенең таркалу сəбəплəре мəгълүм: аерым 
олыслар, күрше иллəр белəн бетмəс-төкəнмəс сугышлар, ханнар 
арасында татулык булмау, хакимият, тəхет өчен көрəш... Мондый 
шартларда, əлбəттə, Алтын Урда җирлəрендə калкып чыккан яңа 
дəүлəтлəрнең тернəклəнеп китүе бик авырдан бара. Шуңа күрəдер 
инде, Казан ханлыгына озак яшəү насыйп булмаган. Бер гасырдан аз 
гына күбрəк вакытның да (1445–1552 еллар) шактый өлеше Мəскəү 
Русе белəн көрəшкə, хакимияттə утыручы түрəлəрнең эчке ызгыш-
талашларына сарыф ителгəн. Казан тəхетендə утыручы ханнарның 
барысы да читтəн – Касыйм, Кырым, Себер, Əстерхан ханлыкла-
рыннан чакыртылган шəхеслəр. Аларның да бер өлешен хан итеп 
Мəскəү патшалары басымы астында «сайлаганнар». Бер генə хан да, 
эчке киеренкелек, ызгыш-талашлар сəбəпледер, үз акчасын сугарга 
өлгерми кала. 

Ни генə булмасын, тормыш дəвам иткəн. Гади халык – игенчелəр, 
һөнəрче лəр, сəүдəгəрлəр – илнең хуҗалыгын торгызуда, матди бай-
лыгын арттыруда тырышып эшлəгəннəр. Һəрхəлдə, Казан ханлыгы 
икътисади куəте ягыннан шул заманнар-
дагы күрше иллəрдəн һич тə калышма-
ган. Алай гына да түгел, Болгар һəм Ал-
тын Урда дəүлəтлəренең варисы булган 
Казан ханлыгының мəдəнияте борынгы 
традициялəр нигезендə югары үсешкə 
ирешкəн, башкалабыз исə Идел-Урал 
һəм Себер төбəклəрендə яшəгəн күп-
санлы төрки-татарларның мəдəни үзə-
генə əверелгəн. 

Мəгърифəт. 1517 һəм 1526 нчы ел-
ларда Рус дəүлəтенə килеп, Мəскəүдə 
озак кына яшəп киткəн Австрия илчесе 
Сигизмунд Герберштейн Казан татарла-
ры турында: «Алар бүтəннəргə (Идел бу-
енда яшəүче башка халыкларга) караган-
да аң-белемлерəк – иген игəлəр, əйбəт 
өйлəрдə яшилəр, сəүдə итəлəр», – дип 
язып калдырган. Австрия дипломаты, 
һичшиксез, хаклы: аксөяклəр һəм рухани-
лар катлавы гына түгел, хəтта түбəнрəк Гарəп язуы төшерелгəн 

җиз кувшин.
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катлау кешелəре дə, бигрəк тə 
сəүдəгəрлəр һəм һөнəрчелəр, 
укый-яза белгəннəр. XVI га-
сырның беренче яртысын-
да Мəхəммəд Əмин ханның 
гаскəр башлыгы Күбəк баһа-
дирга Насыйри атлы бакырчы 
ясаган бик матур җиз кувшин 
иң кыйммəтле музей экспо-
натларыннан санала. Яза 
бел мəсə, үзе ясаган җиз кув-
шинга ул гарəп хəрефлəре 
белəн татар телендə шигъри 
юллар, фарсы телендə ба-
гышлау тексты төшерə алмас 
иде. 

Казан ханлыгы чорын-
нан дистəлəгəн кабер таш-
лары сакланып калган. Алар-
дагы чокып язылган матур, 
җыйнак һəм тирəн мəгънəле 
җөмлəлəренең хатасыз булуы 

шул заман ташчыларның укый-яза белүлəре һəм белемле булулары 
турында сөйли. 

Мəчетлəр каршында ачылган мəдрəсəлəрдə дин гыйлемен дə, 
тормышта кирəк булачак фəн нигезлəрен дə өйрəнгəннəр. Язуда 
гарəп хəрефлəре кулланылган. Рəсми, эш кəгазьлəре, ярлыклар, ки-
таплар – барысы да гарəп хəрефлəре белəн язылган. Исеме бүгенге 
көннəргə килеп җиткəн атаклы дин əһеле, дипломат һəм шагыйрь Кол 
Шəриф Казан кирмəне эчендə урнашкан сигез манаралы мəчетнең 
имамы гына түгел, ə шул мəчет каршындагы югары уку йортының – 
мəдрəсəнең мөдəррисе, талантлы шə керт лəрнең яраткан остазы да 
була. Бу шəкертлəр, мəдрəсəдə укуларын тəмам лап, мəчет мулла-
лары гына булып китмəгəннəр бит. Нəкъ менə шулар арасыннан хан 
канцеляриясендə эшли торган белемле сəркатиплəр, китап күчерү 
осталары (хəт татлар), илчелəр сайлап алынган. Шəкертлəрнең 
бер өлеше язучылар, шагыйрь лəр, галимнəр булып өлгер гəн. 
Мəдрəсəлəрдə белем алучы шəкертлəр өчен бө тен шартлар туды-
рылган. Китапханəлəр эшлəгəн. Дини һəм дөньяви фəннəргə караган 
китапларны сəүдə кəрваннары белəн хəтта ерак Шəрык иллəреннəн 
кайтартканнар. 1552 елда Казан алынганнан соң Явыз Иван тара-

Ике шагыйрь. Рəссам Н.Хаҗиəхмəтов. 



121 7

фыннан Мəскəүгə озатылган Хан китапханəсендə генə дə меңнəрчə 
том китап лар булган, сирəк кулъязмалар сакланган. 

Казан ханлыгы чорында матур əдəбият, бигрəк тə шигъри əсəрлəр 
иҗат ителгəн, мəшһүр шагыйрьлəрдəн Мөхəммəдъяр, Өмми Камал, 
Колшəриф һ.б. иҗаты киң таныла. Казан ханлыгында «Идегəй» дас-
таны, шəрык язучыларының əсəрлəре киң таралган була. Халык үзе 
дə легендалар, риваятьлар, дастаннар иҗат иткəн.

Казанлылар җыр, музыка тыңларга яратканнар, гөслə, курай, ку-
бызларда уйнаганнар.

Сарай мəдəнияте. Түрəлəр, дəүлəт хезмəткəрлəренə бе-
лем бирүче укытучылар хəтта Урта Азия, Кырым кебек җирлəрдəн 
дə чакыртылган. Мөхəммəд Əмин хан, заманыңың мəгърифəтле 
кешелəреннəн берсе һəм үзе дə язучы, шагыйрь буларак, сəнгать 
əһеллəрен, акыл иялəрен якын күргəн һəм аларны, заманында Ал-
тын Урда ханнары кебек, үз тирəсенə сарайга туплаган. Үзбəк ханы 
Шəйбаниның Мөхəммəд Əмин ханга бүлəк итеп иң яхшы җырчылар, 
рəссамнар, музыкантлар җибəрүе мəгълүм. Ташъязмалардагы нəфис 
гарəп язулары, шигъри текстлар да сəн гатьнең роле зур булу хакында 
сөйли. Халыкның укый-яза белүе, күчереп язу сəнгатенең абруе арту 
китапка, язма сүзгə игътибарны кө чəйтə. Кулъязма китап сəнгате кал-
лиграфик үрнəклəрдə, шамаиллəрдə, Казан ханнары ярлыкларын-
да да сакланып калган. Кош каурые белəн язылган текстларда баш 
хəрефлəрне алтынга буяу, китаплар өчен күн яки көмеш тартмалар 
əзерлəү киң таралган.

Казан ханлыгы чоры сəнгате төрки һəм Алтын Урда чоры 
мəдəнияте нигезендə формалаша. Казан ханлыгының Төркия, Кы-
рым, Азəрбəйҗан 
белəн бəйлəнешлə-
ре сəнгать үсешендə 
чагылыш таба. Элек-
кеге чорлар белəн 
чагыштырганда сəн-
гать купшылана, бай-
ый. Архитектура да 
«шəркый барокко» 
стиле кулланы ла. 
Таштан яки кир-
печ тəн бизəк ясау, 
күпертмə бизəклəр 
куллану, диварларны 
майолика яки мозаик 
плитəлəр белəн кап-
лау киң тарала.

Казан Кремлендə табылган 
архитектура бизəклəре.
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Казанның һөнəр осталары ак ташкан һəм яндырылган кирпечтəн 
мəһабəт биналар салганнар. Мөхəммəдъярның хан сарайларын тас-
вирлаганда «бер кирпече – алтын, берсе көмеш, туфрагы ганбəр – 
хуш истəн», дип язуы очраклы гына түгелдер. Казан татарларында 
таш кисеп бизəк ясау сəнгате һөнəр дəрəҗəсендə үзлəштерелə. Кабер 
ташларына бизəклəр төшерү гадəти санала. Купшы чəчəк бəйлəме 
рəвешендəге бизəклəр еш кына кабер ташының арткы ягына уела. Ка-
бер ташларында Коръəннəн өзеклəр һəм күренекле шагыйрьлəрнең 
əсəрлəре дə урын ала. 

Шəһəр цивилизациясе. Казан ханлыгы Идел Болгары һəм Ал-
тын Урдадан борынгы шəһəр мəдəниятен мирас итеп ала. Урдадагы 
шəһəр цивилизациясе үзəклəренең берсе нəкъ менə Урта Иделдə 
урнаша. Казан ханлыгы төзелгəч, инде болгар чорыннан ук билгеле 
булган, уңайлы урыннарда янадан шəһəрлəр корыла, бөлгенлеккə 
төшкəн шəһəрлəр торгызыла. Шəһəрлəр, алардагы мəһабəт биналар, 
диварлары бизəкле йортлар, мəчет-мəдрəсəлəр, китапханəлəр хакын-
да шул дəвер кешелəре язып калдырган истəлеклəрдə шəһəрлəрнең 
архитектура үрнəклəренə бай булуы турында əйтелə. 

Казан – дəүлəтнең башкаласы. XI гасыр башында төзелгəн Ка-
зан ул вакытта зур булмаган хəрби кирмəн һəм сəүдə урыны буларак 
билгеле. Йөзлəрчə еллар үткəч, Казан зур шəһəргə, Урта Иделдəге 
зур дəүлəт башкаласына əверелə.

Хан сарае урнашкан Кремль (кирмəн) – Казанның төп, иң матур 
һəм иң яхшы ныгытылган өлеше булган. Кирмəн озын һəм юан имəн 
бүрəнəлəрдəн ясалган дивар белəн əйлəндереп алынган. Ике кат-
лы дивар арасына ком һəм вак таш тутырылган. Кайбер урыннарда 
диварның калынлыгы 6 метрга кадəр җиткəн, кирмəн диварларында 
манаралар һəм капкалар булган. Төньяк манара һəм диварның шул 
як өлеше ак таштан эшлəнгəн.

Ак таштан эшлəнгəн дивар Хан сараен да əйлəндереп алган, 
аңа манара аша үтеп керергə мөмкин булган. Ишегалдында – Хан 
сарае, сарай мəчете, Сəүдə-кунак йорты, казна саклау урыны, дəүлəт 
архивы һəм китапханə, шунда ук – хан төрбəлəре урнашкан. Анда 
шулай ук сакчылар һəм башка хезмəтчелəрнең йортлары, сарай 
һөнəрчелəренең остаханəлəре, ат абзарлары һəм келəтлəр тезелеп 
киткəн.

Хан сараеннан читтə берничə мəчет эшлəгəн. Аларның иң мату-
ры һəм зурысы ак таштан төзелгəн Кол Шəриф мəчет-мəдрəсəсе бул-
ган. Ак таштан салынган Хан сарае, биек мəчет манаралары, мунча-
лар шəһəр сурəтенə милли төсмер бирə. Əйтик, Ш.Мəрҗани Казанда 
8 манаралы Кол Шəриф мəчете, шулай ук мəһабəт Нургали мəчете 
булганлыгы турында язып калдырган. Кенəз Курбский Кремль эчендə 
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5 таш мəчет эшлəвен язган. Француз рəссамы А. Бар, XVIII гасырда 
сакланып калган өлешенə нигезлəнеп, ике катлы, биек сигез кырлы 
манарасы булган, таш катыш кирпечтəн төзелгəн авыл мəчетенең 
сурəтен тергезгəн.

Хəзер Туп сарае урынында хəрби гарнизон, корал ясау 
остаханəлəре һəм арсенал була. Кремльнең калган өлешлəрендə – 
бер-ике катлы агач йортларда – бай феодаллар яшəгəн. Шунда ук гади 
шəһəр халкы – кирмəн сакчылары һəм аксөяклəрнең хезмəтчелəре 
көн күргəн.

Бөтендөнья мирасының иң күренекле ядкярлəре (ЮНЕСКО) 
исемлегенə кертелгəн бүгенге Казан кремле ханлык чорында салын-
ган күп кенə архитектура корылмалары эзлəрен саклый. 

Бистəлəр. Кремльгə сəүдə-һөнəрчелəр бистəлəре (посад) тота-
ша. Ул – Казанның икенче өлеше. Посад (Кремль кебек үк) саклану 
дивары белəн əйлəндереп алынган. Ул Кремль диварына караганда 
да ныграк була. Андагы манаралар һəм капкалар саны унга җитə. 

Посадның төп өлешендə гади казанлылар, сəүдəгəрлəр һəм 
һөнəрчелəр йортлары һəм хуҗалык корылмалары тезелеп киткəн. 
Бай казанлылар исə кирпечтəн төзелгəн һəм ике катлы агач йортлар-
да яшəгəннəр. Шул заман кешелəре искə алганча, «зур түрəлəрнең 
сарайлары бик матур һəм сокланырлык» булган.

Һөнəрчелəрнең остаханəлəре, тегермəннəр һəм мунчалар, 
гадəттə, су кырыенда урнашкан. Болак белəн Кремль диварлары ара-
сында (хəзерге Ярминкə мəйданы урынында) иртəдəн кичкə кадəр 
Ташаяк базары гөрлəгəн. Анда Шəрыктан ки терелгəн татлы ризык-

Ханлык чорындагы Казан урамы. Рəссам Р.Заһидуллин.
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лар, Төньякның затлы җəнлек тирелəре, Европа маллары һ.б. белəн 
сату иткəннəр.

Посад диварлары үзенə күрə шəһəрнең чик буе ролен үтəгəн. Ди-
варлар артында бистəлəр урнашкан. Болак артында Көрəеш бистəсе 
булган, аннан алып Иделгə хəтле сузылган Патша (хан) болыны 7 ча-
крымга җəелеп киткəн. Казанлылар бу болында төрле бəйрəмнəр, ат 
чабышлары, хəрби өйрəнүлəр уздыра торган булганнар. Шундый ук 
чаралар хəзерге Ирек мəйданыннан ук башланып киткəн Арча кырын-
да да ел саен үткəрелеп килгəн. Хəзерге Калинин урамы тирəсендə 
Əрмəн бистəсе дə булган.

Һөнəрчелек. Казан оста лары ның металл, алтын, көмештəн яса-
ган бизəнү əйберлəре, савыт-сабалар, чын сəнгать əсəрлəре буларак, 
бүген дə хаклы рəвештə соклану хисе тудыралар. Савыт-сабалар, 
бизəнү əйберлəре алтын-көмештəн, металл эретмəлəрдəн нəфис 
бизəклəр төшереп əзерлəнə. Хəситəлəр, каптырмалар, чулпылар, 
алкалар, парлы белəзеклəр, кечкенə Коръəн савытлары кыйммəтле 
ташлар белəн бизəлə. Тукымаларда, бизəнү əйберлəрендə дə чəчəк-
үсемлек бизəклəр файдаланыла. Казан татарларының алтын җеплəр 
белəн чигү сəнгате бик югары бəялəнə. Бу əйберлəрнең күбесе 
Мəскəү, Санкт-Петербург, Казан музейларында саклана.

Казанның көнбатыш тарафында, Казансу елгасы тамагында, 
көймəлəр, кораблар төзүче балта осталары бистəсе – Бишбалта ур-
нашкан. Аның янəшəсендəге пристаньга, яздан алып көзен боз кат-
канчы, хəрби һəм сəүдə кораблары килеп торган.

Казан шəһəре посадында. Рəссам Р.Заһидуллин.



131 11

Шəһəрдə һəм 
бистəлəрдə берничə 
дистə мең кеше яшəгəн. 
Биек тау башына ур-
нашкан мəгърур ныгыт-
масы, мəһабəт бинала-
ры булган зиннəтле хан 
сарае һəм күккə ашкан 
гүзəл мəчет манара-
лары шəһəргə үзен чə-
лекле шəрык төсмере 
биргəн. Чит ил кешелəре 
Казанның матурлыгы-
на сокланып, «гаҗəеп 

шəһəр», «Шəрык башкаласы» дип 
зурлаганнар.

Казан ханлыгы татар халкы 
тарихында һəм мəдəниятендə га-
ять тирəн эз калдырган. Халкы-
быз шул заманнарда иҗат ителгəн 
сəнгать əсəрлəре белəн хаклы 
рəвештə горурлана. 

Зəркəн эшлəнмəлəре.

Кол Шəриф (ХVI гасыр башы – 2.10.1552) 
иҗатыннан

Аллага, Галəмнең хуҗасына, дан булсын, шөкер сиңа!
Үзең кабул бирдең иман безгə, [...]
Безне Мөхəммəт пəйгамбəр өммəтеннəн яратты ул, 
Мөхəммəт пəйгамбəрне дəлил итеп безгə җибəрде ул. [...] 
Кем котыла алсын ярдəмчесез, 
Мөхəммəт пəйгамбəр ярдəменнəн башка? [...]
«Үзе эшлəмəгəн гамəллəрдəн ничек халыкка нəсыйхəт бирер» 
аятендə 
Аңлатып бирде Ул: «кыямəт» дип аталган көндə,
Үзе əйтеп тə, шул гамəллəрне үзе тотмаган галимгə, 
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КАЗАН ХАНЛЫГЫ: 
МӨСТƏКЫЙЛЬЛЕКТƏН ҺƏЛАКƏТКƏ ТАБА

Тотрыклылык. Казан ханлыгы мөстəкыйль дəүлəт буларак кы-
рык елдан артыграк яшəп кала. Шуларның баштагы егерме елы яңа 
ханлыкның чəчəк аткан чоры була. Бу вакытта ил белəн Мəхмүд хан 
(Мəхмүтəк) идарə итə. Алтын Урда инде таркалган, аның варисы бул-
ган Олуг Урда Казанның бəйсезлеген чиклəрлек хəлдə булмый.

Əмма күршедə генə Мəскəү дəүлəте күтəрелеп килə. Алтын Урда 
белəн көрəшеп торганда, Казанга кул сузарга аның көче җитми. Əлегə 
Казан ханлыгына беркемнəн дə куркыныч янамый. Казан ханлыгы ты-
ныч яшəгəн чорда шəһəрлəр үсə һəм сəүдə киңəя. Тик Мəхмүд хан 
үлү белəн, барысы да үзгəрə.

Мəскəү белəн мөнəсəбəт. 1467 елда Мəскəүнең бөек кенəзе 
Иван III ханлыкка каршы сугыш башлый. Бу рəхимсез, канкойгыч 

Əйтеп торыр өч йөз алтмыш бəла безгə. [...]
Без укыдык-белдек, əмма тотмадык Аллаһ нəсыйхəтеннəн, – 
«Ни үкенеч! Əй, булса иде!» сүзлəре генə юаныч безгə.
Үзең бел дə ян инде, и Кол Шəриф, 
«Белем алам» дип, бөтен гомереңне үткəреп бетердең. 
Егет чакта тəүбə итү Аллаһның ярдəме (ризыгы) кебек ул, 
Гөнаһларны ярлыка инде, Аллаһ, безнең.

* * *
[...] Үзендə ирлек һиммəте (тырышлыгы) булган кеше Алланың 
нурын күрер, 
Дөньяви максат-морадларын корбан итəр ул (шул юлда), рəхəт 
тормышы китəр җаннан. 
Əгəр нəфсесе белəн сугышса, күзлəреннəн кан-яшь акса,
Раббем, диеп, аңа бакса, килер лəббəйкə (хупланыр) йөз-мең 
яктан. 
Морад кирəк булса сиңа, хакыйкатьтə ян син аңа, 
Гамəл кыйлып төннəн төнгəчə, яхшылыктан (үзеңне камил-
лəштерүдəн) читкə чыкмыйча. 
Риязəт (телəклəрне тыеп тору) билбавындагы оят җирне (бита-
рафлыкны) сызып ташла, и Кол Шəриф, 
Алла гыйшкы хəзинəсе кирəк булса, алтын-көмеш каян чыгар 
башкача?
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сугыш озакка сузылмый. Аның 
башлануына бушап калган Ка-
зан тəхете сəбəп була. Иван III бу 
тəхеткə үз тарафдары Касыймны, 
ə казанлылар Мəхмүднең улы 
Ибраһимны куярга телилəр. Бөек 
кенəз бу юлы үз телəгенə ирешə 
алмый, əмма Ибраһимга 40 ел 
дəвамында əсирлеккə төшкəн 
русларны азат итəргə туры килə. 

Мəскəүнең Казан ханлы-
гының эчке эшлəренə тыкшыну 
сəясəте моның белəн генə бетми. 
Ибраһим хан үлгəч, Иван III тагын 
бер тапкыр көчен сынап карый, 
əмма нияте барып чыкмый. Казан 
тəхетендə күрергə өметлəнгəн 
Мөхəммəд Əминне дə Мəскəүгə 
алырга һəм аңа Кашира шəһəрен 
билəмə итеп бирергə туры килə. 
Казан тəхетенə Ибраһимның улы 
Илһам утыра.

1487 елның июлендə Иван III яңа сугыш башлый: Казанны ка-
мап ала һəм ике ай канлы сугыштан соң шəһəрне алып, тəхеткə үз 
тарафдары Мөхəммəд Əминне утырта. Илһам хан кулга алына һəм 
Вологдага сөргенгə озатыла. Ул шунда үлə. 

Мөхəммəд Əмин хан. Баш сөяге 
буенча реконструкция. 

Казанны алган рус гаскəре яудан кайта. XVI гасыр иконасыннан.
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Мөстəкыйльлек чорында Казан ханлыгы Урта Идел буендагы иң 
куəтле, алга киткəн дəүлəт була. Үз бəйсезлегенə каршы һөҗүмнəрне 
кире кайтарып кына калмый, ə бəлки үзе дə уңышлы походлар оеш-
тыра.

Мəскəү протектораты. 1487 елда Казанның Рус дəүлəтеннəн 
вассал бəйлелек чоры башлана.

Иван III үзенə «Болгар ке нəзе» дигəн титулны ала. Яңа хан 
Мəскəүгə каршы сугышмас ка, киресенчə, башка ханнар белəн 
көрəшүдə кенəзгə ярдəм итəргə һəм ханлыкта булган рус кешелəре 
мəнфəгатьлəрен кайгыртырга йөклəмə ала. Казанлылар үзлəренə 
яңа ханны бары тик бөек кенəз ризалыгы белəн генə сайлый. 

Мəскəүгə бəйле булу Казан халкы арасында ризасызлык тудыра. 
Мөхəммəд Əминнең халыкка салган зур салымнары бу ризасызлык-
ны тагын да көчəйтеп җибəрə. 1496 елда аңа каршы фетнə күтəрелə 
һəм тəхеткə Себер ханы Мамык чакырыла. Фетнəчелəр ярдəме белəн 
Мамык Казанны бик җиңел генə ала һəм бушаган тəхеткə менеп уты-
ра. Мөхəммəд Əмин якыннары белəн Мəскəүгə киткəн була инде.

Мамук хан тəхеттə озак утырмый. Ил белəн идарə итəргə булдык-
сызлыгы һəм халыкны аяусыз талаулары өчен казанлылар үзлəре үк 
аны бер елдан куып җибəрəлəр.

Иван III нең ризалыгы белəн хакимияткə Ибраһим ханның кече 
улы, Мөхəммəд Əминнең энесе Габделлатыйф килə. Тик ул Кырым-
да тəрбиялəнеп, русларның гореф-гадəтлəрен кабул итə алмый. 
Тиздəн Габделлатыйф Мəскəүгə каршы сəясəт алып бара башлый. 
Казанның Иван яклы кайбер түрəлəренə бу ошап бетми. Нəтиҗəдə, 
Иван III кушуы буенча Габделлатыйф тəхеттəн төшерелə һəм 1502 
елда сөргенгə җибəрелə.

Иван III тарафыннан Казан шəһəренə яңадан Мөхəммəд Əмин 
җибəрелə һəм ул икенче мəртəбə Казан тəхетенə утыра. Казаннан 
яңадан куылудан курыккан Мөхəммəд Əмин Мəскəү йогынтысыннан 
котылырга тырыша һəм яңа сугыш башлап җибəрергə ниятли.

1505 елның июнендə узган ярминкə вакытында казанлылар 
бөек рус кенəзе илчелегенə һəм рус сəүдəгəрлəренə һөҗүм итəлəр. 
Аларның күбесе үтерелə һəм талана. Тиздəн Мөхəммəд Əмин 
Мəскəүгə каршы яу белəн китə. Түбəн Новгород шəһəре камалышта 
кала, Ока елгасы буендагы рус җирлəре талана.

Сугыш казанлылар файдасына булса да, 1507 елда Мөхəммəд 
Əмин Мəскəүнең яңа хакиме Василий III кə солых тəкъдим итə. Солых 
«элеккеге заманнардагы дуслык нигезендə» төзелə. Ун елга сузылган 
тынычлык вакытында Казан ханлыгы яңадан ныгый, көчле дəүлəткə 
əверелə.
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Сафагəрəй хан. 
Рəссам Р.Заһидуллин.

Сəхибгəрəй хан. 
Рəссам Ю.Никитин.

1518 елда Мөхəммəд Əмин үлə һəм Василий III тəхеткə Шаһга-
лине җибəрə. Əмма аңа да озак идарə итəргə туры килми. Зур са-
лымнар, сəүдəгəрлəрне кысу, талау, бөек кенəзгə ярарга тырышуы 
өчен ул бəреп төшерелə. Тəхеткə Кырым ханының улы Сəхибгəрəй 
чакырыла. 

Ниһаять, 30 елга сузылган Мəскəү протектораты чоры тəмамлана. 
Бу чорның ахырында Кырым белəн якынаю тарафдарлары өстенлек 
ала.

Гəрəйлəр чоры. Сəхибгəрəй үзенең идарəсен Казандагы Мəскəү 
илчесен һəм рус сəүдəгəрлəрен үтертүдəн башлый. Моны ишеткəн 
Василий III Казанга гаскəр җибəрə. Əмма гаскəр Казанга килеп җитми, 
көз җиткəч, кире борыла. Сəхибгəрəй, русларның Казанны тынычлык-
та калдырмаячакларын аңлап, Кырым ханы белəн бергə үзе Мəскəүгə 
яу чаба һəм аны камап ала. Мондый шартларда Василий III солых 
төзергə һəм «борынгы заманнар тəртибе буенча» ясак түлəп торырга 
риза була.

Өч елдан соң Сəхибгəрəй тəхетне үзенең япь-яшь туганы Сафа-
гəрəйгə тапшыра. Казан өчен иң тынгысыз чор башлана. 

Сафагəрəйнең тоткан сəясəте каршылыклы була: кайвакытлар-
да ул мөстəкыйль булырга омтыла, ə кайчакта Кырымга борыла. Өч 
тапкыр Мəскəүгə яу чаба. Аның идарəсе чорында Василий III рус 
сəүдəгəрлəренə Казан ярминкəсендə сату итүне тыя, ə Явыз Иван өч 
тапкыр сугыш башлап җибəрə.
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Сафагəрəйне ике тапкыр тəхеттəн төшерəлəр. Кырым һəм Нугай 
гаскəрлəре ярдəмендə ул тəхетенə яңадан кайтарыла.

Казан түрəлəре үзлəрен кысулары һəм Кырымга таянганы өчен 
Сафагəрəйне дошман күрəлəр һəм ханны төшерү турында яшерен 
сөйлəшүлəр алып бара башлыйлар. Икенче яктан аларның Мəскəү 
тарафдарлары Җангали һəм аның абыйсы Шаһгалине дə хан итеп 
таныйсылары килми. Мəскəү ярдəмендə хакимияткə килгəн Җангали 
өч елдан соң үтерелə, ə Шаһгали тəхеттə бары бер генə ай утырып 
кала.

Кырымлыларның идарə итүе Казан ханлыгына тынычлык та, 
куркынычсызлык та алып килми. Казан тəхете өчен көрəш яңадан 
көчəеп китə.

Казан ханлыгының һəла кəте. 1549 елда Сафагəрəй хан ва-
фат була, тəхет варисы булып аның өч яшьлек улы Үтəмешгə рəй 
билгелəнə. Балигъ булмаган яшь хан исеменнəн əнисе Сөембикə 
идарə итə башлый. Нугай дала ларында туып үскəн акыллы һəм гүзəл 
ханбикəне казанлылар яратып кабул итə. Əмма Казанда кырымлы-
лар йогынтысы көчле булганлыктан, Сөембикə үзе те лə гəнчə идарə 
итə алмый. 

Казан дəүлəтен үзе-
нə буйсындырудан өметен 
өзмəгəн Иван IV сугыш-
ка ныклап əзерлəнə. 
1551 елның язында Зөя 
елгасының Иделгə коя тор-
ган урыныңда Зөя (Сви-
яжск) ныгытмасы салына. 
Крепостька якын Тау ягы 
җирлəре рус патшасы ку-
лына күчə. Күрше чуаш, 
мордва, мари халыклары 
да аңа буйсыналар. Казан-
га килə торган су юллары 
ябыла. 

Казан халкы хафага 
кала, алар зур куркыныч 
якынаюын сизеп борчы-
лалар. Казанны саклау-
чы Кырым гаскəренең 
шəһəрдəн китүе хəлне 
тагын да кискенлəштереп 
җибəрə. Иван IV яклы шə-Сөембикə һəм Үтəмешгə рəй.
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һəр түрəлəре Сөембикə белəн улын тəхеттəн төшерəлəр һəм ике-
сен бергə русларга бирергə карар кылалар. Казан тəхетенə яңадан 
Шаһгали утыра.

Əмма Иван IV Тау ягы җирлəрен казанлыларга кире кайтарудан 
баш тарта. Аның максаты Казан ханлыгын үзенə тулаем буйсындыру 
икəне һəркемгə ачык аңлашыла. Шаһгалигə өмет өзелə, аны элек тə 
яратмаган халык аңа үз дошманына караган кебек карый. 1552 елның 
мартында Шаһгали Казан кирмəненең зур тупларын, башка корал-
ларны Зөя каласына күчерə һəм, дарыны ярамаслык хəлгə китереп, 
үзе дə Казан тəхетен ташлап китə.

Шушы хəллəрдəн соң Казан халкы тəхеткə Əстерхан ханзадəсе 
Ядегəр Мөхəммəдне чакырып утырта. 1552 елның язында ул Казанга 
килə һəм Мəскəүнең дошманы булырга ант итə. Бу вакытта хəлиткеч 
сугышларның котылгысыз икəне һəркемгə ачык була инде.

1552 елның августында Иван IV 60 меңлек (кайбер тарихчы-
лар фаразлавы буеча 150 меңлек) коточкыч зур гаскəре белəн Ка-
зан шəһəре янына килə. Казанны камап алган көчлəр арасында 
Шаһгалинең атлы гаскəре дə була. Казанлыларның саны ике тапкыр 
кимрəк була. Əмма алар бар көчлəре белəн шəһəрне сакларга тыры-
шалар.

Канкойгыч сугыш айдан артык бара. «Казан тарихында» 
əйтелгəнчə, «һəр ике як үз-үзлəрен аямыйча, батырларча сугыша... 
Бер як өчен Казанны алу мөһим булса, икенчелəре шəһəрне бирмəс 
өчен үзлəрен аямыйлар». Шəһəргə биек күчмə агач манаралардан 
туп лар, ут, ядрəлəр ява.

Татар 
сугышчысы. 

XVI гасырның 
уртасы. 

Реконструкция.

XVI гасырның 
беренче ярты-
сында Казан 
сугышчысы. 

С.Герберштейн 
китабыннан.
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Казанны алу. Рəссам И.Фəйзуллин.

Казанны саклаучыларның саны сирəгəйгəннəн-сирəгəя бара. 
Арча ягыннан уңышлы һөҗүм ясап торган Япанча бинең дə атлы 
гаскəре тар-мар ителə. Казанлылар ягында сугышкан мари, чуаш 
гаскəрлəре дə җиңелүгə дучар була. Шəһəрне саклаучылар су ала 
торган чишмə шартлатыла, алар сусыз кала.

2 октябрь көнне кирмəнне штурмлау башлана. Лəкин аңа кадəр 
бик көчле ике шартлау була. Кремль диварлары берничə урында 
җимерелə. Рус сугышчыларына Кремль эченə юл ачыла. Моңарчы 
күрелмəгəн хəлиткеч сугыш башлана. Көчлəр тигез булмаса да, казан-
лылар зур гайрəт белəн дошман өстенə ташланып, үзлəрен аямый-
ча сугышалар, диварлардан дошманнар өстенə бүрəнəлəр ташлый-
лар, янып торган дегет агызалар. Соңгы сугыш Хан сарае тирəсендə 
була. 

Ядегəр хан əсир итеп алына. Шəһəрне саклаучыларның бик 
азы гына Кремль эченнəн исəн килеш чыга ала. Шəһəр җиңелə. Ул 
еллардагы гадəт буенча, Иван IV җиңүчелəргə аны таларга рөхсəт 
бирə. Мəчет һəм мəдрəсəлəрдə, өйлəрдə исəн калган барлык җан 
иясе үтерелə. Урамнарда өем-өем үлеклəр ята, тирə-як авыллардагы 
хатын-кызлар һəм балалар əсир итеп алына. 

Казан ханлыгы яшəүдəн туктый. Аның җирлəре Мəскəү дəүлəтенə 
кушыла. Иван IV үзен «Казан патшасы» дип атый башлый.
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Казан ханлыгының йөз елдан артыграк яшəү дəвере татар 
халкы тарихында гына түгел, ə бəлки Урта Идел буенда яшəгəн 
барлык халыклар тормышында гаять əһəмиятле чор була.

Патша хəйлəсе (риваять)

Иван Грозный Сөембикə белəн сугышып, бик күп көчен 
бетергəн, лəкин каланы ала алмаган. Шуннан соң ул хəйлəгə 
керешə: «Миңа үгез тиресе хəтле генə җир бирегез, мин башка 
сугышмас идем», – ди. Сөембикə уйлап-уйлап тора да: «Нəрсə 
ул үгез тиресе хəтле җир, алыгыз, сугышмагыз гына», – ди. 

Шуннан Иван Грозный кешелəре Идел буена зур гына бер 
үгезне китереп куялар да, тиресен тунап, бер-берсенə ялгап, 
озын бау ясыйлар да, шул бау белəн зур гына җир мəйданын 
əйлəндереп алалар. «Нигə аның кадəр җир алдыгыз?» – дип, 
Сөембикə ачулангач: «Без үгез тиресе кадəр генə җир алдык», 
– дилəр. Шул урында хəзерге Зөя каласын – сугыш каласын са-
лалар. Сөембикə бу эшкə каршылык күрсəтə алмый. 

ОЛУГ УРДА, ƏСТЕРХАН ХАНЛЫГЫ, 
НУГАЙ УРДАСЫ

Алтын Урданың төп варисы. Алтын Урда таркалганнан соң 
барлыкка килгəн дəүлəтлəр арасында аның Идел ярындагы элекке-
ге башкаласы Сарай-əл-Җəдид урнашкан Олуг Урда төп дəүлəт бу-
лып саналган. Тикмəгə генə аны «Тəхет иле» дип атамаганнар. Ул 
чордагы татар ханлыклары арасында бары тик Олуг Урда гына əле 
кайчандыр искиткеч куəткə ия булган Алтын Урда традициялəрен сак-
лап кала алган. Олуг Урда Алтын Урда варисы, аның турыдан-туры 
дəвамчысы була. Калган барлык татар ханлыклары аннан аерылып 
чыгалар. Ул Идел һəм Днепр елгалары арасындагы җирлəрне, Түбəн 
Идел һəм Төньяк Кавказ далаларын билəп тора. XV гасырның 40 ел-
ларына инде Олуг Урда карамагында Идел һəм Днепр арасында бул-
ган җирлəр генə кала.

Казан ханлыгыннан аермалы буларак, Олуг Урдада яшəүчелəр-
нең күпчелеген күчмə халыклар тəшкил иткəн. Алар бик аз күлəмдə 
ге нə игенчелек белəн, нигездə күчмə терлекчелек белəн шөгыль-
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лəнгəннəр. Казандагы кебек үк, Олуг Урданың да башында Чыңгыз 
хан нəселе дəвамчылары – Җучилар торган. Дəүлəт эчке төзелеше 
белəн дə Алтын Урдага бик нык охшаган була. Ул ярымхəрби дəүлəт 
була. Олуг Урда белəн идарə итүдə Мангыт нəселе зур роль уйный. 
XV гасырның икенче яртысында Олуг Урданың Көнчыгыш Европа 
тормышына да йогынтысы зур була. Əмма лəкин хакимнəрнең үзара 
көрəшлəре, ызгыш-талашлары аның үзен эчтəн таркаткан.

Олуг Урданың беренче ханы Мəхмүд (1459–1465 елларда хаким-
лек итə) була. Мəхмүднең 1465 елда Рус дəүлəтенə каршы оештыр-
ган уңышсыз явыннан соң хакимияткə 1460 елда агасы Əхмəт килə. 
Ул хакимлек итə башлауга ук, үзенə буйсынуларын талəп итеп, башка 
татар ханнарына һəм Мəскəү кенəзенə илчелəр җибəрə.

Əхмəт хан чорында (1465–1481 еллар) Олуг Урданың көче 
арта, Польша-Литва дəүлəте белəн килешү төзелə, Госманлы импе-
риясе белəн дуслык мөнəсəбəтлəре урнаша. 1476 елда Əхмəт хан 
Урданың элеккеге Алтын Урда чорындагы тер риториялəрен торгызу-
га юнəлтелгəн эшчəнлеген башлап җибəрə: шул ук елда Кырым хан-
лыгын яулап ала, анда үзенең остазы Җанибəкне (агасы Мəхмүднең 
улын) билгелəп куя, соңрак икенче бер туганнан туганын – Əстерхан 
ханын үзенə буйсындыра. Əмма көтмəгəндə Кырым ханы Хаҗигəрəй 
(? – 1480) һөҗүменə дучар була, бу исə аның планнарын тулысын-
ча җимерə. Алтын Урда дəүлəтен элеккеге чиклəрендə торгызыр-
га омтылган Əхмəт хан яңа барлыкка килгəн татар ханлыклырына 
һəм рус олысына каршы актив хəрби-
сəяси көрəш башлый. Озакламый 
Мəскəү кенəзе Иван III һəм Кырым 
ханы Миңлегəрəй (? – 1515) аңа каршы 
көрəштə көчлəрен берлəштерəлəр.

1480 елда Əхмəт үзенə ясак 
түлəүдəн баш тарткан рус дəүлəтенə 
һөҗүмгə күтəрелə. Əмма сугыш булмый 
кала, чөнки ике армия дə үз иллəренə 
таба кире борыла. Бу вакыйга 1480 
елгы «Угра буендагы капма-каршы 
тору» дигəн исем белəн тарихка кереп 
кала һəм Россия тарихының мөһим ва-
кыйгаларыннан берсе санала. 

Əхмəтнең дошманы – бөек Мəскəү 
кенəзе Иван III – үзенең улы һəм бар-
лык гаскəре белəн Мəскəүгə кире бо-
рылып кайта. Мəскəү халкы гаскəрне 
зур алкышлар белəн каршы ала. Хаҗигəрəй хан. Рəссам 

Ю.Никитин.



141 11

«Торуның» нəтиҗəлəре Урдада башка 
төрле кабул ителə. Дала буйлап Олуг 
Урда ханының уңышсызлыкка очравы 
турындагы хəбəр тарала.

«Угра буендагы капма-каршы 
тору» вакыйгасыннан соң, Рус олысы 
татар хакимлегеннəн азат ителə. Əхмəт 
чигенə һəм гаскəрлəрен кире Сарай-
га таба алып китə, ул инде көрəшне 
дəвам итə алмый.

Алтын Урданың төп варисы хо-
кукына ия булу өчен Кырым ханлыгы 
белəн ике арада барган көрəшкə Олуг 
Урда хакимнəре аеруча зур өмет ба-
глыйлар. Нəтиҗəдə бу Олуг Урданың 
җимерелүенə китерə. XV гасыр азагы 
Олуг Урда өчен бик уңышлы булмый 
– ачлык еллары башлана. 1502 елның 
май башында Кырым ханы Миңлегəрəй 
гаскəрлəре Олуг Урданың соңгы ханы 
Шəех-Əхмəткə каршы чыга. Моңа кадəр дə Шəех-Əхмəтнең бик күп 
халкы, шул исəптəн хатыны да, Кырым ханы ягына чыккан була. 
Миңлегəрəй сугышсыз-нисез генə Шəех-Əхмəтнең ныгытмаларын юк 
итə һəм аның аз санлы гаскəрен куып тарата. Моннан соң Кырым ханы 
Шəех-Əхмəт билəмəлəрен җимереп-яндырып, Олуг Урданың баш-
каласы Сарай шəһəренə юнəлə, аны талый һəм яндыра. Нəтиҗəдə 
Олуг Урда 1502 елда яшəүдəн туктый. Иделнең аръягындагы җирлəр 
Нугай Урдасы составына, ə Дон һəм Идел елгалары арасындагы 
җирлəр Кырым ханлыгына кертелə. Олуг Урда халкы таланмый һəм 
юк ителми, ул бары тик Кырым ханына буйсындырыла. Олуг Урданың 
җимерелүе нигездə XV гасыр ахыры – XVI гасыр башындагы корылык 
һəм иген уңмау сəбəпле килеп чыккан хуҗалык кризисы белəн бəйле 
була.

Олуг Урда җимерелгəннəн соң, аның соңгы ханы Шəех-Əхмəт 
үзенең 300 җайдагы белəн качып котыла ала. 1504 ел азагында 
хан һəм аның юлдашлары Киевка, Польша короле янына килəлəр, 
биредə алар урындагы воевода тарафыннан кулга алыналар. 1505 
елдан ханны Ковнода шəрəфле əсир итеп тоталар. Аңа барлык 
уңайлы шартлар тудырыла, əмма патшалыктан китү хокукы бирелми. 
20 елга сузылган тоткынлык дəвамында Нугай Урдасы тарафдарлары 
Шəех-Əхмəтне азат итү хакында король хакимиятенə күп тапкырлар 
мөрəҗəгать итəлəр. 1527 елның язында инде картайган Шəех-Əхмəт 

«Угра буендагы капма-каршы 
тору». Рус елъязмасыннан.
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иреккə чыгарыла. Кайбер чыганаклар буенча, Шəех-Əхмəт 1527–1528 
еллардан алып вафатына кадəр Əстерхан ханы булып торган.

Əстерхан ханлыгы. Алтын Урданың үз эчендə ваграк өлешлəргə 
бүленүе XV гасыр буена дəвам итə. Башкаласы Хаҗитархан исеме 
белəн аталган Əстерхан ханлыгы яңа татар дəүлəтлəренең берсе 
була. XVI гасыр урталарыннан Əстерхан ярым мөстəкыйль олыс бу-
ларак Олуг Урда составына керə, əлеге дəүлəтнең бер шəһəре булып 
тора. Анда Олуг Урда ханнарының иң якын туганннары – аларның ага-
лары һəм туганнан туганнары хакимлек итə. Якынча 1480 елдан Олуг 
Урданың башкаласы да Əстерханга күчерелə. Олуг Урданың əлеге 
олысыннан əкренлəп яңа татар дəүлəте – Əстерхан ханлыгы оеша 
башлый. Ə 1502 елда Олуг Урда тəмам тар-мар ителгəч, Хаҗитархан 
аның туры варисы рəвешендə аерым дəүлəткə əверелə. Кырымга 
күченеп китəсе килмəгəннəр һəм Шəех-Əхмəт артыннан Польшага 
китəргə телəмəүчелəр – барысы да бирегə юл ала. Шулай итеп, Олуг 
Урда ханнары нəселен алар белəн нəсел тамырлары бер үк булган 
Əстерхан ханнары алыштыра. 

Əстерхан ханлыгы Түбəн Иделдə нигезлəнə. Башкаласы – 
Хаҗитархан шəһəре, Иделнең уңъяк ярында, хəзерге Əстерхан 
шəһəреннəн 12 чакрым ерак лыкта урнашкан була. Төп халкы дала 
күчмəлəре – нугай җайдакларыннан һəм шəһəр тирəсендə күчмə 
тормыш белəн яшəгəн Əстерхан татарларыннан гыйбарəт була. 
Мəйданы буенча ханлык барлык татар ханлыклары – Алтын Урда 
варислары арасында иң кечкенəсе санала. Көнбатыштан ханлык 
җирлəре Кубань елгасына һəм Донның түбəн агымына ук килеп то-
таша. Көнчыгыштан ханлык чиклəре Бузан елгасына кадəр килеп 

Əстерхан күренеше. Я.Стрейс гравюрасыннан.
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җитə. Биредə ханлык Нугай Урдасы 
белəн чиклəшə. Ханлыкның көньяк чиге 
Терек елгасына килеп җитə, ə төньяктан 
Донның урта агымы киңлеклəре белəн 
тоташа. Дəүлəт җирлəренең бик күп 
өлешен тозлы туфраклы далалар алып 
тора. Ханлык халкы яшəү өчен, нигездə, 
Идел дельтасында урын ала. 

Сəүдə үзəге. Əстерхан ханлыгы 
гадəти феодаль дəүлəт була. Ханлыкның 
башкаласы Хаҗитархан шəһəре транзит 
сəүдəсе үзəге булып торган. Венеция, 
Харəзем, Бохара, Кырым, Казан һəм рус 
сəүдəгəрлəре биредə сəүдə иткəннəр 
яки шушы шəһəр аша үзлəренең товар-
ларнын башка иллəргə чыгарганнар. 
Биредə тукымалар һəм ефəклəр белəн 
сəүдə иткəннəр. Əстерханга Казан белəн 
Мəскəүдəн тирелəр, күн əйберлəр һ.б. 
товарлар китерелгəн. Халкы күчмə тер-
лекчелек белəн шөгыльлəнгəн; аучылык, балыкчылык һəм тоз табу 
эше дə зур роль уйнаган. Игенчелек киң таралыш алмый – бары тик 
Бузан елгасы буенда гына күзəтелə. Халык шулай ук бакчачылык 
белəн дə шөгыльлəнə. Олыстагы кара халык, ягъни гади халык, ясак 
түлəгəн.

Əстерхан ханлыгы һəрвакыт башка татар ханлыкларыннан – 
башта Олуг Урдадан, соңыннан, ул җимерелгəннəн соң, Кырым хан-
лыгыннан һəм Нугай Урдасыннан күпмедер дəрəҗəдə бəйлелектə 
яшəгəн.

Ханлыкның җимерелүе. 1547 елда Əстерханда Кырым тара-
фыннан билгелəнгəн Ямгырчы би хан итеп куела. Ул Мəскəүгə каршы 
сəясəт алып барган. Бу вакыйга Кырым белəн нугайлар арасында-
гы мөнəсəбəтлəрне киеренкелəндерə, чөнки нугайлар Мəскəү яклы 
була. Нугайларның Əстерхан ханы итеп үз кешелəрен күрəселəре 
килə. Шуңа күрə 1548 елда алар Нугай Урдасына элеккеге Əстерхан 
патшасының улы, ул вакытта Мəскəүдə яшəгəн Дəрвишгалине 
җибəрүлəрен сорап, Мəскəүгə вəкиллəр җибəрəлəр. 1549 елның 
башында Дəрвишгали Мəскəү илчесе белəн Нугай Урдасына килə, 
лəкин, нугайларда ул вакытта инде хаким алмашыну сəбəпле, дош-
маннарча каршы алына. 

Казанны яулап алганнан соң, 1554 елның 2 июлендə Мəскəү пат-
шасы гаскəрлəре Əстерханга якын килə һəм шəһəрне басып ала, ə 

Əстерхан ханлыгы сугыш-
чысы. Реконструкция.
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Ямгырчы хан кача. Əстерхан тəхетенə əлеге татар ханлыгының соңгы 
ханы Дəрвишгали утыртыла. Əмма лəкин 1555 елда ул Мəскəү белəн 
һəртөрле мөнəсəбəтлəрне өзə һəм Кырым ягына күчə. Берничə тапкыр 
кабатланган сугышлардан соң, 1556 елның август башында Əстерхан 
янəдəн рус гаскəрлəре тарафыннан басып алына. Дəрвишгали Азак-
ка, аннан соң Мəккəгə кача. Əстерхан патшасының уллары Бохарада 
Шəйбанилəр арасында сыеныр урын табалар, соңыннан Бохара хан-
лыгында Əштарханилар дигəн хан нəселенə нигез салалар. 

Нугай Урдасы. Нугай Урдасы көнбатышта Иделдəн алып, 
көнчыгышта һəм Иртыш елгасына кадəр, төньякта Камадан алып, 
көньякта Сырдəрья елгасына кадəр җəелə. 

Бу күчмə дəүлəттə Урал елгасының түбəнге агымында урнаш-
кан, Алтын Урда заманнарыннан ук калган Сарайчык шəһəреннəн 
тыш башка шəһəрлəр булмый. Сарайчык (хəзерге Казакъстан 
территориясендə) нугайларның башкаласына əверелə. Шəһəргə XIII 
гасырда нигез салына. Алтын Урда заманнарында Сарайчык шəһəре 
аша Кырымнан һəм Кавказдан Каракорымга (монгол дəүлəте башка-
ласы) һəм Кытайга илтүче юллар уза. XIII–XIV гасырлар шəһəрнең 
чəчəк аткан чоры була, əмма XV гасырда Сарайчык җимерелə. Нугай 
Урдасының башкаласына əверелгəч, шəһəр яңадан торгызыла баш-
лый. Алтын Урда һəм Нугай Урдасының бик күп ханнары Сарайчыкта 
күмелə. 

Нугай хакимнəре. Нугай 
хакимнəренең нəсел башы 
Ман  гытлардан килə. Алтын 
Ур да ханнарының уң кулы бул-
ган кайбер бəклəр дə Мангыт 
нəселеннəн чыккан. Алтын 
Урданың төп хəрби башлы-
гы, гадəттə, əлеге нəселдəн 
сайланган. Əмма Мангытлар 
үзлəре Чыңгызхан нəселе ва-
рислары түгел, шуңа күрə хан 
тəхетенə ия була алмаган. 

Мангыт нəселеннəн ки-
леп чыккан кодрəтле бəклəр 
бəге (бөек кенəз) Идегəй Нугай 
Урдасына нигез салучы дип 
санала. 

Идегəй хакимлек иткəндə 
Нугай Урдасы Алтын Урда-
дан аерылып чыга башлый, 

Татар һəм нугай гаскəре яуда. 
Европа гравюрасыннан.
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ə аның улы Нуретдин хакимлеге 
чорында Алтын Урдадан аерылган 
мөстəкыйль дəүлəт булып җитешə. 

Алтын Урда таркалганнан соң 
оешкан дəүлəтлəр арасында халык 
саны буенча иң зурысы Нугай Урда-
сы була. Хуҗалык итүнең төп ниге-
зен терлекчелек (атлар, сарыклар, 
мөгезле эре терлек һəм дөялəр) һəм 
транзит сəүдəсе тəшкил итə. Башка 
татар ханлыклары утрак тормыш 
рəвешенə күчкəн бу вакытта Нугай 
Урдасының икътисады элеккечə 
күчмə характерда була. Шуңа күрə 
сəяси яктан Нугай Урдасы көчсез 
була, чөнки хан хакимияте булмый, 
ə морзалар бигə (Урданың баш 
хакименə) еш кына буйсынмыйлар.

Нугай Урдасы Мəскəү дəүлəте 
белəн дуслык, кайвакытта хəтта 
союздашлык мөнəсəбəтлəрендə була. XVI гасыр уртасында Казан 
басып алынганнан соң, Нугай Урдасы өч өлешкə бүленə. Зур Нугай 
белəн Мəскəүгə юнəлеш тоткан Исмəгыйль би идарə итə. Өч еллык 
корылык һəм йогышлы чир нəтиҗəсендə XVI гасырның 50 елла-
рында барлык терлеклəр кырылып бетə, нугайлар арасында үзара 
бəрелешлəр башлана, чума кизүеннəн халыкның 80%ы вафат була, 
нугайлар Төньяк Кавказга күченеп китə башлыйлар. 

Нугай Урдасындагы туктаусыз фетнə-чуалышлар аның мөс-
тə кыйль дəүлəт буларак юкка чыгуына сəбəп була. Дəүлəтнең көч-
сезлəнүеннəн Нугай Урдасының көндəшлəре файдаланып калырга 
ашыга. XVII гасыр башында Нугайның Җаектан алып Иделгə кадəр 
булган җирлəренə калмыклар урнаша. Нəтиҗəдə нугайларның бер 
өлеше Госманлылар империясенə күченə, икенчесе Мəскəү патшалы-
гы составына кушыла, калган өлеше Казакъ ханлыгына күчеп китə.

Нугай Урдасы һəм Əстерхан ханлыгы элеккеге Олуг Урданың 
варислары була. Əмма аларның сəяси төзелеше һəм икътисади 
үсеше тотрыклы булмый, шуңа күрə күп тə үтми, алар үзара ызгыш-
талашлар, сугышлар, басып алулар һəм низаглар корбанына əверелə. 
Шулай булуга карамастан, нəкъ менə əлеге дəүлəтлəрдə татар халкы 
тарихына һəм мəдəниятенə зур йогынты ясаган Əстерхан татарлары, 
нугайлар кебек этник төркемнəр барлыкка килə. 

Нугай җайдагы һəм 
Кырым татары.
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КЫРЫМ ХАНЛЫГЫ

XV гасырның беренче яртысында үзəктəн тайпылу көчəя. Кы-
рым татар аксөклəренең Алтын Урдадан тулысынча аерымла-
ну өчен көрəше башлана. Аның беренче этабында Җучиларның 
Тукатимерилəр тармагы вəкиллəреннəн торган яңа – Гəрəйлəр татар 
династиясе формалаша. Əлеге династиянең нəсел башы 1443 елда 
Кырым ханы итеп билгелəнгəн Хаҗидəүлəт Гəрəйдəн башлана. XV 
гасыр азагында Миңлегəрəй хан үз билəмəлəренең Алтын Урдадан 
бəйлелегенə чик куя.

Яңа оешкан ханлык составына Кырым ярымутравы, Дунай һəм 
Днепр, Азов буе һəм Кубань җирлəренең бер өлеше керə.

Ханлыкның беренче башкаласы Кырым (Солхат) шəһəре була. 
Хаҗидəүлəт Гəрəй Кырык Йир (Чефет Кала) шəһəрендə озаклап 
яши. Нəкъ менə ул Чурыксу елгасы ярларында Бакчасарай («Бак-
ча эчендəге сарай») шəһəрен сала да инде. Бакчасарай аның улы 
Миңлегəрəй идарəсе вакытында ук Кырымның яңа башкаласына 
əверелə.

Кырым ханлыгы төньяктан Польша, Литва һəм Мəскəү дəүлəте 
белəн чиктəш. Ханлыкта яшəүчелəрнең күбесе татарлар була. Шулай 
ук Кырым ярымутрауында борынгыдан ук грек, гот, алан, əрмəннəр 

һəм караимнəр дə яшəгəн. Хан-
лык белəн хан һəм дəүлəт сове-
ты – диван идарə иткəн. Диван 
составына хан үзе, аның урын-
басары һəм төп варисы – калга 
солтан, ханның өлкəн хатыны 
яисə анасы – ханша валидə, 
ханлыктагы мөселман дин əһел-
лəренең башлыгы – мөфти, төп 
бəклəр һəм угланнар кергəн. 
Калга солтаннан кала ханның 
икенче варисын нуретдин солтан 
дип йөрткəннəр. 

1475 елда Госманлы импе-
риясе Кырымдагы генуялылар 
коло ниялəрен, Фeодоро кенəз-
ле ген яулап ала. Кырымның тау-
лы өлкəлəрен тəшкил иткəн бу 
тер риториялəр, шулай ук кайбер Миңлегəрəй хан. 

Рəссам Ю.Никитин.
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Кара диңгез буендагы, Азов буен-
дагы һəм Кубаньдагы кайбер эре 
шəһəрлəр һəм кирмəннəр төрек 
ад министрациясе тарафыннан 
ида рə ителгəн. 1478 елдан Кырым 
ханлыгы рəсми рəвештə Госманлы 
империясенең вассалына əверелə, 
һəм бу хəл 1774 елга кадəр дəвам 
итə.

Гəрəйлəр гаилəсе əгъзалары 
даими рəвештə Истамбулда яшəгəн, 
солтан шулар арасыннан яңа ханны 
үзе билгелəп куйган. Кырым ханлы-
гына эчке сəяси автономия һəм чит 
ил дəүлəтлəре белəн дипломатик 
мөнəсəбəтлəр урнаштыру хокукы 
калдырыла. Кырым ханлыгының 
үзенең сюзеренына карата төп ва-
зыйфасы татар гаскəрлəрен Гос-
манлы дəүлəтенең яулап алу по-
ходларында катнаштыру була. 

Икътисад. Кырым ханлыгында бары тик көмеш («акча») һəм ба-
кыр («бишлек») вак тəңкə генə сугылган. Перекоп, Каффа һəм Гезлев 
(Кизлəү) төп сəүдə үзəклəре булып торган. Ярымутрауга тирелəр, ту-
кымалар, күн, тимер, кораллар кертелгəн. Кырымнан исə елына мең 
ярым олауга кадəр тоз читкə җибəрелгəн.

XVI–XVIII гасырларда Кырым татарларында, бигрəк тə таулы 
Кырымда, күчмə терлекчелеккə алмашка əкренлəп игенчелек килгəн. 
Шулай булса да, терлеклəр əле бик озак халыкның байлык дəрəҗəсен 
билгелəүче төп үлчəм булып калган. Бу өлкəлəрдə яшəүчелəр ат, дөя, 
мөгезле эре терлек, сарык үрчетү белəн дə шөгыльлəнгəн. 

Татарлар тары, бодай, карабодай, арпа һəм солы чəчкəннəр. Кы-
рым портларыннан ел саен Төркия өчен икмəк төялгəн йөздəн алып 
йөз иллегə кадəр кораб кузгалып киткəн. Татарлар шулай ук умарта-
чылык белəн шөгыльлəнгəннəр, йөзем, җилəк-җимеш агачлары, кар-
быз, кавын, яшелчəлəр үстергəннəр. Кырымдагы башка халыклар, 
нигездə, йөзем үстерү, шулай ук бакчачылык белəн шөгыльлəнгəннəр. 
Ханлыкта күптөрле миллəт вəкиллəре яшəгəн. Кырым шəһəрлəрендə, 
татарлардан тыш, электəн үк греклар, əрмəннəр, яһүдлəр, сəүдə һəм 
һөнəрчелек белəн шөгыльлəнүче күпсанлы төреклəр яшəгəн. 

Дала татарлары терлекчелек тармагын үстерүлəрен дəвам 
иткəннəр. Буҗакта (Днестр һəм Днепр буйлары) халык утрак тормыш 

Миңлегəрəй хан улы белəн. 
Хан каршыда солтан Баязид II. 
Төрек миниатюрасы. 1484 ел.
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алып барган, игенчелектəн тыш, терлекчелек һəм умартачылык белəн 
дə шөгыльлəнгəн. Игенчелек белəн шөгыльлəнү Кырымның су чыга-
накларына бай урыннарында гына мөмкин булган. Бу исə эшкəртергə 
мөмкин булган җирлəргə карата монополия барлыкка китергəн.

Ханлык территориясендə җиргə ия булуның берничə төрле фор-
масы күзəтелгəн: хан җир билəмəлəре, билеклəр (аксөяк карачы-
билəрнең җир билəмəлəре), солтан карамагындагы җирлəр, дин əһел-
лəренə караган вакыф җирлəре, морза җир билəмəлəре, җəмəгать 
җирлəре.

Кырым татарларында ыругларга бүленү традициясе урта гасыр-
лар азагына кадəр сакланып килə. Ыруг башында би торган, алар 
җирне беренче элəктереп алу хокукына таянып, Гəрəйлəр хакимияте 
урнашкан вакытка үзлəренең җирлəренə ия булалар, шул җирлəрнең 
уртасындагы иң яхшы билəмəлəр билəргə бирелгəн, бу җирлəр 
«билеклəр» дип аталган. Билек эчендə аерым җирлəр морзаларны-
кы – би нəселе əгъзаларыныкы булган. Морзалар социаль хəллəре 
буенча билəрдəн түбəнрəк булганнар, шул рəвешчə, алар, җирдəн 
һəм хəрби табышлардан керем алып, феодаллар сыйныфын тəшкил 
иткəннəр дə.

Гəрəйлəр хезмəтлəре өчен феодалларга җирлəтə бүлəклəр 
биргəннəр. Аларга сөрүлек җирлəр, печəнлеклəр, терлек өчен кышлау 
урыннары, бакчалар, тегермəнле җирлəр тапшырылган. Шул рəвешчə 
акрынлап күп җирлəр билгеле бер нəсел карамагына күчə барган. 
Əлеге җир өлəшүлəр билəрне эре җир билəүчелəргə һəм илнең 

Кырым 
татарлары 
хуҗалыгы. 
Х.Гейслер 
гравюрасы.
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фактик хуҗаларына əверелдергəн. Иң югары феодаль хакимияттə 
дə карачы-билəрнең – Ширин, Барын, Аргын, Сəдҗүт, Мансур һəм 
Яшлау нəселлəрнең башлыклары торган. Илдə төп рольне башкар-
ган Шириннар нəселе вəкиллəре аеруча шөһрəтле һəм куəтле бул-
ган. Алар хан йортыннан булган патша кызларына өйлəнə алганнар, 
дəүлəттə иң дəрəҗəле урыннарны билəгəннəр, илдəге иң уңдырышлы 
җирлəргə ия булганнар. Хуҗа үз билегендə, ул җир белəн гомер буе 
файдалану хокукыннан тыш, шул җирлəрдə яшəүче халык өстеннəн 
дə тулысынча хакимлек иткəн. Билəр җирле суд эшлəрен дə күзəтеп 
торганнар, ризыклата алынган салым (рента), елына 8–10 көн тəшкил 
иткəн барщина күлəмен дə үзлəре билгелəгəннəр. Документларда го-
муми салым, уңыштан алынган салым, сату-алудан алынган җыем 
(пошлина), таможня җыемы, җан башыннан алына торган җыем, про-
виант һəм фураж, йөзем җимешлəре сатудан алынган җыем, ындыр 
табагы өчен түлəү, мөгезле эре терлектəн алына торган салым һ.б. 
искə алына. Би хəрби походлар вакытында үз кул астындагы халыкны 
корал белəн дə тəэмин итəргə тиеш була.

Карасудан алып Керчькə кадəр булган җирлəргə хуҗа булган 
Ширин билəре башлыгының резиденциясе Карасу-Базарда урнаш-
кан була. Биредə билекнең бөтен эшлəре белəн аның шəхси диваны 
идарə иткəн. Бинең үзенчəлекле байракка ия үз гаскəре дə булган. Ə 
Аргыннар билеге Кафа һəм Судак янында була. 

Əлеге нəселлəрнең вəкиллəре арасында дəүлəттə хакимлек итү, 
ханга йогынты ясау, диванда урын өчен туктаусыз көрəш барган. 

Кырым ханлыгында яшəүче төрле катлам вəкиллəре. 
Европа миниатюралары. XVII гасыр башы. 
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Хан, төп җир билəүче буларак, тоз күллəре һəм алар тирəсендəге 
авыллар, урманнар һəм буш җирлəргə дə ия булган. Бу җирлəргə яңа 
килеп урнашучылар да авыллар корган, алар əкренлəп ханга гошер 
түлəүче бəйле халыкка əверелгəн. Үлгəн вассалның турыдан-туры 
варисы булмаса, аның мирасына хан ия булган, би һəм морзаларның 
да варисы булып ханнар саналган. Хан билəмəлəреннəн калга сол-
танга да җир бүлеп бирелгəн. Хан билəмəлəре составында шулай ук 
берничə шəһəр, шул исəптəн Солхат, Кырык Йир һəм Бакчасарай да 
була.

Ислам ханлыкның дəүлəт дине булган. Ил тормышында га-
ять зур роль уйнаган руханилар вакыф җирлəренə дə ия булганнар. 
Төп керемнəрен алар шушы җирлəрдəн алганнар. Дин əһеллəре 
керемнəренең тагын бер өлешен хəрби табышлардан тотып калын-
ган өлеш һəм барлык ил халкыннан җыелган салымнар тəшкил иткəн. 
Ханнар, феодаль аксөяклəр тарафыннан мəчетлəр һəм мəдрəсəлəр 
файдасына ясалган бүлəклəр дə аз булмый. Мөселман руханила-
ры башында мөфти торган. Ул Кырым мөселман шурасы башлыгы 
булган, хөкем иткəндə хата җибəргəн казыйларны вазыйфаларын-
нан азат итə алган. Ханлык халкының төп өлешен терлекчелəр һəм 
игенчелəр тəшкил иткəн. Аларны «кара халык» дип йөрткəннəр. Бу 
кешелəр ирекле булып, ыруглык традициялəрен саклап калганнар. 

Җəмгыятьтəге төп социаль берəмлек булып патриархаль гаилə 
торган. Җиргə күмəк милек, уртак коелар булган. Күмəклəп җирлəрне 
сөрүлəр, печəн чабулар – бу эшлəрне башкару өчен берничə гаилə 
берлəшкəн. Җəмəгать җирлəре пайлар нигезендə бүленгəн.

Морза 
йортында. 
XVIII гасыр 
гравюрасы.
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Ханлыктагы иң түбəн катлау булып коллар торган. Коллар саны 
күрше дəүлəтлəргə һөҗүмнəр вакытында һəм Кырым хакимлеге астын-
дагы дəүлəтлəр башында торган вассал кенəзлəрдəн терелəтə ясак 
алган вакытта тулыландырылып торган. Коллар хезмəте хуҗалыкта 
киң кулланылган.

Шəһəрлəр – һөнəрчелек һəм сəүдə үзəклəре. XVI гасыр ахы-
рында шəһəрлəр сəүдə һəм һөнəрчелек үзəклəренə əверелгəннəр. 
Аларда һөнəрчелəр җыйналган. Базарларның əһəмияте бик зур 
булган. Һөнəрчелəр җирле халыкның көнкүреш һəм хуҗалык ки-
рəк-яракларына булган ихтыяҗларын канəгатьлəндергəннəр. Һө-
нəр челекнең алга китүе шəһəрлəр үсешенə дə йогынты ясаган. 
Сəүдəгəрлəр һəм һөнəрчелəрнең җитештерүне һəм бəялəрне җайга 
салучы цехлардан торган оешмалары – 32 цех корпорациясе була. 
Аның белəн өлкəн мастер (оста башы) һəм аның ике ярдəмчесе 
җитəкчелек иткəн. Цехлар хан түрəлəре тарафыннан даими рəвештə 
тикшерелеп торылган. Əлеге түрəлəр төрле цехларда җитештерелгəн 
товарларга бəялəр билгелəгəннəр, барлык сəүдə килешүлəреннəн 
җыем алганнар, казна файдасына күбрəк табыш китерергə тырышкан-
нар. Татар шəһəрлəрендə киез басканнар, тире илəп, күн, сəхтиян (са-
фьян) эшкəрткəннəр, ат дирбиялəре, металл əйберлəр əзерлəгəннəр. 
Шулай ук корал, аяк киемнəре, кием-салым, келəмнəр, көнкүреш 
əйберлəре җитештергəннəр. Базарларда авыл хуҗалыгы продуктла-
ры: ит, сөт, бал, балавыз, йөзем, яшелчəлəр, җилəк-җимешлəр һ.б. 
тəкъдим ителгəн. Ханлыкның акча системасы да нык үсеш алган. 
Ханнар сəүдə үсеше белəн бик кызыксынган, чөнки ул казна керемен 
арттырган. Кырымнан читкə чыгарылган товарлар арасында чи күн, 
сарык йоны, сəхтиян, кайры туннар һ.б. була. 

Шəһəрлəрдə төзелгəн биналар бер катлы була. Килгəн кешелəр 
өчен кунак йортлары салынган. Шəһəрлəр бер үк вакытта эре аксөяк 
вəкиллəренең резиденциялəре дə булып торган. Мəсəлəн, Бакчаса-
рай – ханлыкның башкаласы, Ак-Мəчет – калга солтан резиденциясе, 
Карасубазар – Ширин бəйлəре үзəге, Кафа – төрек солтаны вəкиле 
резиденциясе булган.

Хəрби хезмəт эре һəм вак феодаллар өчен мəҗбүри санал-
ган. Кече яшьтəн үк татарлар корал тотарга, атта йөрергə, салкын-
га, ачлыкка, ару-талуларга тү зəргə өйрəнгəннəр. Татарлар, су гышка 
хəзерлəнгəндə, төп урынны күзəтчелеккə (разведкага) бир гəннəр. 
Алдан ук махсус шымчылар җибəрелгəн, алар андагы хəлне 
белешкəннəр, шуннан соң һөҗүм итүче гаскəрнең юл күрсəтүчелəренə 
əверелгəннəр. Һəр вакытта да көтелмəгəнлек факторын кулланырга 
тырышканнар. Татарларның иң яраткан кораллары Бакчасарайда ко-
елган кылычлар, ятаганнар һəм хəнҗəрлəр булган. Ханлыктагы гаскəр 
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саны 200 мең кешегə кадəр җиткəн. 
Хəрби йөклəмəдəн тыш, хан фай-
дасына сауга салымы – табышның 
биштəн бер өлеше түлəнгəн. 

Дəүлəтнең сəяси төзелеше 
ханлыкның халыкара вəзгыятьтə 
тоткан урынына бəйле булган. 
Ул үзəклəштерелгəн дəүлəт бул-
мыйча, аерым территориаль 
берəмлеклəрдəн торган. Хан хаки-
мияте төрек солтаны һəм ханның 
мəҗбүри киңəшчелəре – карачы 
билəр ихтыяры белəн беркадəр 
чиклəнгəн була. Хан хакимлеге 
хокукын алган Гəрəйлəр нəселе 
аксөяклəрдəн үз хакимлеклəренең 
нəселдəн-нəселгə күчүен һəм 
чиклəнмəгəн булуын талəп итəлəр, 
əмма моңа ирешə алмыйлар. Кы-
рым ханлыгында затлы татар 
аксөяк нəселлəре, Буҗак (Бессара-

бия) татарлары һəм нугайлар арасында хакимлек итү өчен бертуктау-
сыз көрəш барган. 

Дəүлəт тормышында «кече» һəм «олуг» диваннар зур роль уйна-
ган. Тиз арада үтəлергə тиешле һəм конкрет чишелеш талəп иткəн 
сорауларны хəл итүдə аксөяклəрнең аз санлы төркеме катнашса, 

Кырым гаскəре Дунай аша чыга. 
1566 ел. Төрек миниатюрасы.

Дəүлəт 
диваны 

утырышы. 
Реконст-
рукция.
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аны «Кече диван» дип атаган-
нар. «Олуг диван» – «бөтен җир 
җыены», анда барлык морза-
лар һəм затлы нəселдəн чыккан 
кешелəрнең дə вəкиллəре кат-
нашкан. Карачылар традиция бу-
енча Гəрəйлəр нəселеннəн булган 
ханнарны солтан итеп билгелəү 
хокукын саклап кала алганнар. 
Бу хокук Бакчасарайда ханнарны 
тəхеткə утырту йоласында чагы-
лыш тапкан.

Ханнан соң икенче урында 
калга солтан булган. Бу вазыйфа-
га хан нəселеннəн булган ыша-
нычлы кеше билгелəнгəн. Хан 
үлгəн очракта, тəхеткə яңа хан 
сайлаганчы, ил белəн калга идарə 
иткəн. Ул шулай ук, хан сугышка 
үзе бармаганда, гаскəр башлыгы 
(башкомандующий) ролен дə үтəгəн. Əһəмияте ягыннан икенче ба-
скычта торган нуретдин вазыйфасын үтəүче дə хан нəселе вəкиллəре 
арасыннан сайланган. Ул кече һəм урындагы судларда рəис булган, 
яу вакытларында кече корпуслар белəн җитəкчелек иткəн.

Каймакам – хан үзе булмаган вакытта аның урынына кал-
ган вəкил, урынбасар, Ор-Капи кирмəне башлыгы. Бу вазыйфаны 
да күп очракта хан нəселенə караган кешелəр, яисə Ширин нəселе 
əгъзалары башкарган. Ул чик буйларын саклаган һəм Кырымнан тыш 
Нугай Урдасын да күзəткəн. Казый, вəзир һəм башка министрлар ва-
зыйфалары Госманлы дəүлəтендəге шул ук түрəлəр вазыйфалары 
белəн туры килгəн. 

Алда санап үтелгəннəрдəн тыш вəлидə солтанша яки олы сол-
танша вазыйфасы да булган. Бу вазыйфаны ханның анасы яки кыз 
туганы үтəгəн. Дəүлəттə тоткан урыны һəм мөһимлеге ягыннан ул 
калга солтаннан гына калышкан. 

Хан мəчете. Бакчасарай.
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Юмарт хан һəм Мостафа Мөҗаб (əкият)

Бервакыт Кырым-Гəрəй хан аудан кайтып килгəндə аның 
юлында кара ишəкка атланган Мостафа Мөҗаб очраган. Мо-
стафа ханны туктаткан, əмма аның кем икəнлеген танымаган, 
сорау биргəн:

– И мосафир, Кырым-Гəрəйнең сараена юлны күрсəт-
мəссеңме? Минем бер сəүдəгəргə 10 мең тəңкə бурычым бар 
иде, ул, əгəр хəзер үк кире кайтармасам, төрмəгə утыртам дип 
куркыта, – дигəн.

– Син үзең кем буласың соң? – дип сораган хан.
– Минем кем икəнлегемне бары тик əнием генə белə, ул да 

күптəн инде теге дөньяда, – дип җавап биргəн Мостафа.
– Сиңа ни өчен кирəк соң ул хан? 
– Мин аннан 10 мең тəңкə акча сорап карамакчы булам, 

бəлки бирер, – дип җавап кайтарган Мостафа.
– Əгəр дə ул сиңа аның кадəр акчаны бирмəсə?
– Алайса бер меңне бирсен!
– Əгəр дə меңне дə бирмəсə?
– Меңне бирмəсə, йөзне бирер!
– Йөз тəңкə  дə  бирмəсə, нишлəрсең? – дип кызыксынган 

хан.
– Бик белəсең килсə, хөрмəтле əфəндем, хан дигəн бай 

ишəк миңа шул акчасын да кызгана икəн, кара ишəгемнең дүрт 
тоягы да аның хатынының корсагын ярсын, мин шул килеш аңа 
атланып өемə кайтып китəрмен. 

Хан бер хезмəтчесенə Мостафаны үзенең сараена озатырга 
кушкан, үзе дə тиз генə башка юлдан шунда ашыккан. Моста-
фадан алданрак килеп, тəхетенə менеп утырган һəм юлдашын 
кабул итəргə əзерлəнгəн. 

Мостафа ханны танып алган. Ханның:
– Кем син, мосафир? – дигəн соравына:
– И, Кырым һəм Мəскəү хакиме, минем кем икəнлегемне 

Мөхəммəт пəйгамбəр янына оҗмаһка элəккəннəн соң сорарсың, 
– дип җавап кайтарган.

– Сиңа миннəн ни кирəк?
– Синең байлыгың, шөһрəтең турында күп ишеттем, – 

дигəн Мостафа, – менə синнəн бераз акча сорарга килдем. 10 
мең тəңкə бирсəңче.
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– Аллаһ бирсен, – дип җавап биргəн хан.
– Йа хөрмəтле ханым, мескен бер хəерчегə ярдəм итмичə 

Аллаһ каршында гөнаһлы булма, меңне булса да бир.
– Аллаһ бирсен.
– Йөзне дə бирмисеңме? – дип гаҗəплəнгəн Мостафа.
– Аллаһ бирсен, – дигəн хан.
– Ярый алайса, сəламəт һəм имин бул, йа мəрхəмəтле 

хаким. Лəкин шуны онытма, кара ишəгем синең хəрəмеңнең 
ишек төбендə бəйлəп куелган.

СЕБЕР ХАНЛЫГЫ

Таркалган Алтын Урда варислары булган бөтен татар дəү-
лəтлəренең эчке төзелешендə охшашлыклар да, җирле үзенчəлеклəр 
дə була. Шундый үзенчəлекле татар дəүлəтлəренең берсе – Себер 
ханлыгы – Көнбатыш Себердə XIV гасыр уртасында оеша. 

Дəүлəтнең беренче башкаласы Чыңгы Тура (соңрак Төмəн) 
була. Башлангыч чорында аны Төмəн ханлыгы дип атау дөресрəк 
булыр. XV гасыр ахыры – XVI гасыр башында башкаласы Искер (Се-
бер) шəһəренə күчə. Татарлар үзлəре дəүлəтлəрен «Себер йорты» 
дип атаганнар.

Ханлык территориясе зур була. Төньяктан ул Обь елгасының 
түбəнге агымына кадəр җитə. Төньяк-көнбатышта Казан ханлыгы 
белəн чиклəшсə, көнбатыш чиклəре Урал таулары итəгенə җəелə. 
Көньяк–көнбатыштан Нугай Урдасы һəм Казакъ ханлыгы белəн 
чиклəшə, көньяк чиклəре Себер далалары аша уза. Көнчыгыш чиклəре 
Обь елгасының сул ярына кадəр җитə. Себер ханлыгы татар җирлəрен 
генə түгел, Себер халыклары яшəгəн башка төбəклəрне дə үз эченə 
ала. Себер ханнары Урал, Обь, Иртыштагы ханты-мансиларны һəм 
кайбер башкорт кабилəлəрен дə үзенə буйсындара. Татар халкының 
төп өлеше Тубыл, Тура һəм Иртыш арасындагы җирлəргə урнаша.

Дəүлəт төзелеше. Дəүлəт башында хан торган. Аны аксөяклəр 
(билəр, морзалар, тарханнар) сайлаган. Башка ханлыклардагы ке-
бек үк, хан каршындагы дəүлəт диванына дүрт карачы би кергəн. 
Ханга шулай ук карачылардан булган вəзир һəм киңəшчелəр ярдəм 
иткəннəр. Дəүлəт аппараты зур булмаган, ул ясауллар, вəзирлəр, ка-
рачылар, дарухачылар, салым җыючылардан гыйбарəт булган. 

Дəүлəт олысларга бүленгəн, һəрберсенең башында феодаллар 
торган. Себер ханнары олыслардагы эшлəргə бик үк катнашмаган-



1566

Искер – Себер дəүлəтенең башкаласы. Рəссам А.Визель.

нар, хакимиятне олыс морзаларына һəм олыс билəренə тапшырган-
нар. Солтаннар, билəр, морзалар һəм тарханнар үз олысларында 
тулы вəкалəтле хуҗалар булганнар. 

Феодаль аксөяклəр катламы солтаннар (хан варислары), дəүлəт 
вазыйфалы затлары билəр һəм морзалардан (нəселдəн килгəн фео-
даллар) торган. Бинең олы улы – би, аның калган туганнары морзалар 
булган. Билəр һəм морзалар яулап алынган җирлəрдə яшəүчелəрдəн 
ясак җыйган һəм аның билгеле бер өлешен хан казнасына тапшыр-
ганнар. Феодалларның тагын бер катлавы – тарханнар. Бу исем би 
һəм морзаларга хан тарафыннан үзенə күрсəткəн аеруча хезмəтлəре 
өчен бирелгəн. Тархан һəм аның милке кагылгысыз булган, ул ханга 
үз дружинасы белəн хезмəт иткəн. 

Феодаль катлауга шулай ук җирле халык вəкиллəренең бер 
өлеше – иштəк һəм вогул (манси) башлыклары кергəн. Себернең 
башка халыклары (иштəк, вогул, югра һəм самоедлар) «кара халык» 
катлавына кертеп каралган.

Дəүлəт белəн идарə итү ярым хəрби характерда булган. Феодал-
лар үз сакчылары, хезмəтчелəре, һөнəрчелəре, эре сəүдəгəрлəре 
белəн бергə ныгытылган шəһəр лəр дə яшəгəннəр. Һөҗүм куркыны-
чы булганда яисə сугышлар вакытында олыс билəре хəрби көчлəре 
белəн аның янына тупланган. 

Гаскəр кавалериядəн һəм җəяү ле сугышчылардан торган. Əмма 
таркау гаскəрне олыслардан тиз генə бер йодрыкка туплау кыен бул-
ган. Хан үзе даими хəрби дружина (нугай гвардиясе) тоткан. 
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Сугыш кырында татар сугышчылары күчмəннəргə хас тактиканы 
кулланганнар: атлы укчылар дошманнар өстенə оста хəрəкəтлəр белəн 
ук яңгыры яудырганнар. Җəяүле гаскəрдə бик оста күзəтчелəр булган, 
алар тапкан мəгълүматка нигезлəнеп, гаскəр дошманга искəрмəстəн 
һөҗүм иткəн. Сугышчыларның төп кораллары ук һəм җəя, сөңгелəр, 

кылычлар, хəнҗəрлəр, сугыш балта-
лары булган. Моннан тыш татарлар-
да артиллерия дə булган. Сакланыр 
өчен көбə кием, очлымнар (шлем) 
кигəннəр. 

Аксөяклəрдəн тыш барлык ха-
лык – терлекчелəр, игенчелəр, аучы-
лар һəм балыкчылар – олысның 
«кара халкы» дип аталган. Алар 
олыс бие отрядында хəрби хезмəт 
үтəргə, феодалга терлек бирергə 
яисə үзлəре җитештергəн башка 
ризыклата салым түлəргə тиеш бул-
ганнар. 

Буйсындырылган күрше каби-
лəлəрнең кара халкы да, нигездə, 
җəнлек тирелəре белəн ханга ясак 
түлəргə һəм ханның хəрби яу чабу-
лары өчен сугышчылар əзерлəп Себер татарларының коралла-

ры һəм хəрби киемнəре.

Ук кынысы.Ияр.
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бирергə тиеш булган. Ханлыкның үзəк өлешлəрендəге көтүлеклəр, 
сөрүлек җирлəр һəм су чыганаклары ханның, фео дал ларның шəхси 
милке булып саналган. Феодаль мөнə сəбəтлəр патриархаль-ыруглык 
калдыклары белəн үрелеп барган. 

Исламның роле. Себер татарлары арасында ислам инде Үзбəк 
хан вакытында ук киң тарала башлый. Күчем хан идарə иткəндə 
дин үсешендə тагын бер күтəрелеш чоры күзəтелə. Себер ханлыгы 
җəмгыяте үсешендə исламның роле гаять зур. Ханнарның мөселман хо-
кукы (шəригать) һəм традицион төрки хокук нормаларына нигезлəнгəн 
хокук институты булган. Мөселман ру ха нилары (шəехлəр, хаҗилар 
һ.б.) башында торган сəедлəр дəүлəттə аеруча зур йогынтыга ия бул-
ганнар һəм дəүлəт эшлəрендə дə зур роль уйнаганнар.

Исламны кабул иткəннəн соң, гади халыкның рухи тормышында 
ислам мəдəнияте йогынтысы көчəя. Фольклорның төрле жанрлары 
үсеш ала. Халык арасында тарихи риваятьлəр, əкиятлəр, җырлар киң 
таралыш ала. Аларда Себердə яшəүче татар халкының тормышы ча-
гылыш таба. 

Шəһəрлəр. Себер ханлыгында 20 гə якын кечерəк шəһəрлəр бул-
ган: Искер, Кызыл Тура, Тон Тура, Яулы Тура, Тархан кала, Чыңгы Тура 
һ.б. Шəһəрлəрдə җирле феодаллар, сəүдəгəрлəр һəм һө нəрчелəр 
яшəгəн. Шəһəрлəр калку елга ярларында урнаша һəм туфрак өемлə-
ре белəн ике яки өч рəт канаулар ярдəмендə ныгытылган була. 

Ханлыкның башкаласы Искер əйбəт ныгытылган кирмəн була. 
Иртышның текə ярлары аны сак-
лап торган. Кирмəн эчендəге ко-
рылмалар агачтан төзелгəн бу-
ла. Искернең мəйданы шулай 
ук зур булмый, анда хан сарае 
була, ханның якыннары, гаскəре, 
һөнəрчелəр, сəүдəгəрлəр яши. 
Хан казнасы да биредə саклан-
ган. Искер нык үскəн сəүдə һəм 
һөнəрчелек үзəге була. 

Татар кабилəлəре утрак һəм 
ярымкүчмə тормыш рəвеше алып 
барганнар, аучылык һəм балык тоту 
белəн беррəттəн, терлек һəм ат 
көтүлəре дə тотканнар. Терлекче-
лек татарларның төп шөгыльлəре 
була. Чөнки киң далалар терлек 
үрчетү өчен бик уңайлы була. Та-
тарлар ярымкүчмə һəм күчмə тер-Себер татарлары.
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лекчелек белəн шөгыльлəнгəннəр, атлар, мөгезле эре терлек, сары-
клар, кəҗəлəр үр четкəннəр. Тайгалы урманнар һəм сазлыклар булу 
күчмə терлекчелек өчен кай бер уңайсызлыклар тудырган, əлбəттə. 
Татар лар терлекчелектə җитеш терелгəн азык-төлек белəн сату-алу 
иткəннəр. Тубыл, Иртыш һ.б. елгалар буйларында борай, арпа, солы, 
та ры игүче зур булмаган игенчелек үзəклəре дə булган. 

Аучылар кеш һəм ка ра төлке, тиен, куян һəм су сар, поши, кабан, 
кыр тəкəлəрен, кыр казлары һəм үрдəклəрен һəм көртлеклəр аула-
ганнар. Кыйммəтле җəн лек тирелəреннəн кием нəр теккəннəр, мон-
нан тыш аларны алмашу һəм сату өчен дə кулланганнар. Аучылык 
җəяүле булган, кышын исə ауга чаңгыларда чыкканнар. Эре елга һəм 
күллəр тирəсендə яшəүче татар лар өчен, аучылык белəн беррəттəн, 
балыкчылык та зур роль уйнаган. Археологлар тимер кармаклар, 
чиерткечлəр, ятьмə калдык ларын, шулай ук чуртан, кəрəкə, мəрсин 
балыгы сөяклəрен еш та балар. Төрле үлəн һəм кыргый җилəк–җи-
мешлəр җыю да киң таралган була.

Көнкүреш. Се-
бер татарларының көн-
күреше күрше халык-
лар ның көнкүрешеннəн 
күп кə аерылып торган. 
Татарлар төрле торак-
ларда яшəгəн, бу, бе-
ренче чиратта, табигать 
шартларына, утраклык 
дəрəҗəсенə бəйле бул-
ган. Агач бүрəнəдəн 
өелгəн, яссы түбəле йорт-
лар белəн беррəттəн, 
балчык белəн сыланган, 
диварлары читəннəн 
үрелгəн ярым җир өйлəр 
дə булган. Шəһəрлəрдə 
йортларны ылыслы агач-
лар бүрəнəсеннəн сал-
ганнар. Искернең кай-
бер йортлары кирпечтəн 
төзелгəн (шəһəрдə кир-
печ сугу җайга салынган 
була). Күчмə татарлар 
даладагы кебек киез юр-
талар корганнар. Искер XVI гасырда. А.Зыков 

реконструкциясе.
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Һөнəрчелек. Утрак тормыш алып барган шəһəр һəм авыл халкы 
һөнəрчелек белəн шөгыльлəнгəн: чүлмəклəр, бакыр савыт-саба ясау, 
металл кою һəм эшкəртү, тукучылык киң таралыш ала. Зəркəнчелəр 
пыяла һəм асылташ мəрҗəн бөртеклəреннəн муенсалар, алкалар, 
кашлы йөзеклəр, бакыр һəм көмеш белəзеклəр ясаганнар.

Кием-салым. Сəя хəт челəр татарларның кыйм мəтле җəнлек 
туннар дан йөрүлəре турында яза лар. Кием-салым тегү өчен шулай ук 
кычытканнан эр лəн гəн җеплəрне һəм кыргый җитен кулланганнар. Аяк 

киемен мехтан һəм тиредəн 
əзерлəгəннəр. Кышын са-
рык тиресеннəн эшлəнгəн 
итеклəрдəн йөргəннəр.

Себер татарлары, ни-
гездə, йорт хайваннары – 
ат, сыер, сарык, шулай ук 
кыргый хайваннар һəм кош-
корт ите белəн тукланган-
нар. Кыргый үсемлеклəр, 
аларның тамырларын һəм 
җимешлəрен дə яратып кул-
ланганнар. 

Хуҗалык итүнең төрле 
формалары үсеш алу та-
тарларда башка халыклар 
белəн сəүдə итү һəм товар 
алмашуга этəргеч ясый. 
Дəүлəттə нык үскəн сəүдə 
мөнəсəбəтлəре урнашкан. 
Ханлык Европадан Кытайга 
таба барган борынгы кəрван 
юлында урнашкан. Шулай ук 
Себер елгалары – Иртыш, 
Тубыл, Тура буйлап та сəүдə 
юллары уза. Ханлык Кытай, 
Урта Азия, Казан ханлы-
гы, Нугай Урдасы белəн дə 
сəүдə мөнəсəбəтлəрендə 
тора. Себер белəн Урта 
Иделне тоташтырган сəүдə 
юлы Кама буйлап Пермьгə, 
Сылва һəм Чусовая буйлап 
Урал таулары аша сузыл-

Хатын-кызларның бизəнү əйберлəре.
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ган. Ханлык эчендə ашамлыклар, мех, 
тире, һөнəрчелек эшлəнмəлəре белəн 
алмашу һəм сəүдə итү дə яшəп килə.

Урта Азиядəн килгəн сəүдə кəр-
ван нары ефəк һəм киҗе-мамык тукы-
малар, келəмнəр, кипкəн җимешлəр, 
савыт-саба белəн сəүдə иткəннəр. 
Кытайлар ефəк, фарфор савыт-саба, 
бизəнү əйберлəре китергəннəр. Себер 
татарлары үзлəре дə Кытайда һəм Ур-
та Азия базарларында сəүдə иткəн нəр. 
Себердəн кыйммəтле җəнлек (кеш, 
төлке) тирелəрен, ау кошларын алып 
барганнар. Мəсəлəн, Бохара əмире 
Габдулланың Себер ханы Күчемнəн 
үзенə ау лачыннары җибəрүен сора-
ганлыгы мəгълүм.

Себер ханлыгының сəяси тарихы 
тулысынча өйрəнелмəгəн, чөнки са-
кланып калган тарихи чыганаклар күп 
түгел. Дəүлəт 1420–1450 елларда Себер билеге буларак формалаша 
дип санала. Аның тарихы Шəйбанилəр дəүлəте һəм Бохара ханлыгы 
белəн тыгыз бəйлəнештə булган. Соңрак ханлыкка əйлəнгəн дəүлəт 
1505–1506 елларда гына берникадəр мөстəкыйль була. Əмма ул 
һаман да Бохара хакимнəренə бəйле булган. 

Ибакъ хакимлек иткəн чорда (1464–1495) ханлык шактый ныгый, 
халыкара эшлəрдə дə җитəрлек көчкə ия була, танылу казана. 

Казан ханлыгы яулап алынганнан соң, 1555 елда Себер морзасы 
Ядегəр, Мəскəү кулы астына алуын сорап, Явыз Иванга үз илчелеген 
җибəрə. Себер йорты Мəскəү вассалына əверелə. 1563 елда тəхеткə 
Себернең соңгы ханы Күчем менə. Чыңгыз нəселеннəн булган Күчем 
ханлыкның халыкара абруен ныгыту өчен хəрби хезмəткə нугайларны 
чакыра. Шул максатларны күздə тотып, ул үзенең улы Галине нугай 
морзасы Тинəзмəтнең кызына өйлəндерə, үз кызын исə нугай хакиме 
Акморзага бирə. Күчем дəүлəттə исламны ныгытырга омтыла, моның 
өчен Бохарага махсус илчелəр җибəрə, Себергə мөселман динен та-
ратучыларны чакырта. 

Күчем Мəскəүдəн бəйсез сəясəт алып барырга тырыша. Əмма 
көчлəре җитəрлек булмый. Бохара ханы Габдулла да үз эчке эшлəре 
белəн мəшгуль була һəм аңа ярдəм күрсəтə алмый. Мəскəү дə, 
элеккегечə вассал бəйлелек белəн генə чиклəнмичə, ханлыкны тулы-
сынча үз кулларына алырга тырыша. 

Урта Азиядəн 
кайтарылган комган.
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Ермак явы. Патша Иван IV, Себер ханлыгын яулап алу өчен, 
Уралда зур билəмəлəре булган Строгановлар ярдəменə таянырга ни-
ятли. 1574 елның 30 маенда бирелгəн патша грамотасы белəн алар-
га вотчина җирлəре бүлəк итə. Бу җирлəр чит мəмлəкəт җирлəре – 
Лозьва, Тавда һəм Тубыл елгасы буйларындагы барлык җирлəр була. 
Бер үк вакытта Строгановларга патша казнасына 20 ел буена салым 
түлəүдə өстенлеклəр дə бирелə. Бу аларга Себер җирлəрен яулап 
алуны җиңелəйтү өчен эшлəнə. 

Строгановлар үзлəренə ярдəмгə бу вакытта Идел буенда юлба-
сарлык иткəн Идел казакларын чакыралар. Казаклар һəм аларның 
атаманнары Ермак 1582 елда яуга күтəрелə.

Тура елгасын кичкəндə, казакларга Япанча җитəкчелегендəге та-
тар отряды һөҗүм итə, əмма Япанча тар-мар ителə. Ермак яу вакы-
тында татар авылларын талый, анда яшəүчелəрне үтерə. Рəхимсез 
сугышлардан соң, казаклар Чыңгы Тура шəһəрен басып алалар, 
халыкның бик күп икмəген, терлеклəрен, җəнлек тирелəрен талый-
лар. 

Күчем отрядлары бик еш һəм сиздермəстəн Ермакка һөҗүм итеп 
тора. 1582 елның 23 октябрендə Иртыш елгасы буенда хəлиткеч су-
гыш була. Иң авыр һəм иң кирəкле вакытта Күчемне иштəклəр һəм 
вогуллар ташлап китə. Татарларның Мəмəткул җитəкчелегендəге 
гаскəренең бер өлеше тар-мар ителə. Хəлнең котылгысызлыгын 
аңлап алган Күчем башкалага кайта, казна һəм байлыкларны алып, 
Искер шəһəреннəн китеп бара. Казаклар зур тантана белəн башкала-
га керəлəр. Алар биредə шулай ук бай гына табышка, бигрəк тə кеш 
һəм кара төлке, тиен һəм сусар тирелəренə, ия булалар. 

Əмма Искер шəһəренең казаклар тарафыннан алынуы Се-
бер ханлыгы яшəүдəн туктавын белдерми. Күчем үзенең кешелəре 
белəн Бараба далаларына күчеп китə һəм анда хакимлек итə, көньяк 
олысларда ясак җыя башлый. 1585 елның 5 август төнендə Күчем 
Искердəн хəйлə белəн казакларны чакырып чыгара һəм аларга ис-
кəрмəстəн һөҗүм итə. Иртыш буендагы көтелмəгəн бу төнге һөҗүм 
вакытында казаклар кырып салына, ə Ермак үтерелə. Ул үлгəннəн 
соң, Искердə калган казаклар тиз арада Себер ханлыгының башкала-
сыннан чыгалар һəм Мəскəүгə кайтып китəлəр. Ə Искердə яңадан та-
тар дəүлəтчелеге урнаша, башкалада Күчем үзенең улы Галине кал-
дыра. Əмма лəкин бу вакытта Тайбугалар нəселенең абруйлы олыс 
билəре үзара сугыша башлыйлар. Халык көчлəре бүленə. 

Ермакның хəрби походы Себер ханлыгын көчсезлəндерə, шулай 
итеп, аны моннан соң яулап алуларны җиңелəйтə.

1586 елда Мəскəү яңадан Себер ханлыгына каршы гаскəр туп-
лый. Бу юлы ул стрелецлар отрядыннан гыйбарəт була. Сəйдəк 
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җитəкчелегендəге Тайбугалар басып алучыларга каршы бернинди 
каршылык та күрсəтмилəр. Күчем бу вакытта далада була. Рус елъ-
язмалары язганча, 1588 елның җəендə Сəйдəк һəм аның яраннары 
руслар тарафыннан сый мəҗлесенə чакырылган була, биредə алар-
ны бəйлəп салалар, күплəрен үтерəлəр. 

Тайбугалар арасындагы үзара ызгыш-талашлар Себер татарла-
рын буйсындыру эшен бермə-бер җиңелəйтə. Əмма əле ханлыкның 
бер өлеше һаман да рус басып алуларына каршы торган Күчем та-
рафыннан идарə ителə. 1598 елда руслар зур гаскəр белəн Күчемгə 
һөҗүм итəлəр. Канкойгыч сугыштан соң Күчем җиңелə. Аның улла-
ры, туганнары, оныклары, бик күп билəр һəм морзалар юк ителə. 
Күчемнең гаилəсе əсир ителə. Күчем үзе һəм аның улы Гали качып ко-
тылалар. Мəскəү Күчемне дипломатик юл белəн буйсындырырга ты-
рышып карый, əмма хан риза булмый. Руслар да тулысынча җиңүгə 
ирешə алмыйлар. Күчем моннан соң да əле Тубыл далаларында һəм 
Урал таулары тирəсендə русларга каршылык күрсəтүен дəвам итə. 
Яшəвенең соңгы елларында Күчем хан сукырая һəм 1601 елда вафат 
була. 

Себер ханлыгы XVI гасыр буена яшəвен дəвам итə. 1598 ел-
да рус патшасы үзен «Себер патшасы» дип игълан итə. Себер 
Мəскəү патшылыгының бер өлешенə əйлəнə. Əмма Күчемнең улла-
ры һəм оныклары XVII гасыр буена Себер ханлыгын торгызу өчен 
көрəшəлəр. 

Себер ханлыгы җимерелүнең төп сəбəбе русларның техник як-
тан өстенлегендə генə түгел, ə бəлки ханлыкның үз эчендəге таркау-
лыкта да була. Һəрбер татар биенең үзенең хəрби отряды булган, ул, 
шулай итеп, ярыммөстəкыйль хаким ролен дə үтəгəн. Иштəк һəм во-

б

Ермак.

Күчем хан. 
Рəссам 

Р.Əминев.
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гул кабилəлəре үзəк хан хакимиятенə тугры булмыйлар. Сугыш вакы-
тында татар халкының иң күренекле вəкиллəре, рухани җитəкчелəр, 
гади кешелəр күплəп һəлак була. Матди һəм мəдəни кыйммəтлəр, ар-
хивлар һəм китапханəлəр юк ителə, шəһəрлəр җимерелə. 

Үзəк хан хакимиятенең көчсезлеге, эре феодалларның – олыс 
кенəзлəренең һəм билəрнең үзəктəн тайпылулары Себер татар дəү-
лəтенə яный һəм аның һəлакəтен якынайта. 

Əхмəтгəрəй хан (риваять)

Борынгы заманда Əхмəтгəрəй хан булган. Ул үзенең ха-
тынын сатып алган колына биргəн. Гəрəй ханның атасы моны 
ишеткəч, бик ачуланган. Киявен исертеп, ат койрыгына салган. 
Өч көн ат койрыгында йөргəн Гəрəй хан исəн калган, əмма аны 
кайнатасы, улының кинəше белəн башын чаптырып үтертте. 
Гəрəй хан урынына унике яшьлек Күчем хан булып калды. Ва-
кыт җиткəнче аның урынында Богай Солтан халыкны тотып 
торды. 

Күчем хан Том җирен яратмады:
– Монда оро-чокыр күп, мал егылса үлəр, бала егылса 

үлəр, аннан күчик, – диде.
Җəмəгать белəн мəслихəт кылып күчтелəр. Томнан Ту-

былга күчкəндə Күчем хан Барабада торган кешелəргə əйтте:
– Җирегез яман монда. Безнең белəн кушылып китегез! 

Тубылга барып торыйк.
Барабада торган халык аның сүзенə күнмəде:
– Күчегез, без артыгыздан җитəрбез. Безнең монда көтə 

торган йезе – ау калды, аны аласыбыз бар, – диде.
Күчем хан:
– Тиз җитегез! – дип чыгып китте, алар калдылар. Тубылга 

барып, шəһəр кылып торды. Бараба халкының үз җирендə кал-
ганын белеп, Күчем хан əйтте: «Килең!» Халык бармады. «Алар 
бараба булсын», – дип ат куып китте. Ул чактан халкыбызның 
аты бараба булды. 

Күчем хан Тубылда берничə вакыт торды. Урыс җиреннəн, 
патшадан качып, өч угры килде. Аларның башлап йөргəн 
кешесенең аты Ярмак булган. Ул Ярмак Күчем ханга кил-
де. Боларның телен һичкем белмəде, урыслар аларның те-
лен белмəде. Алар күп торганмы, аз торганмы – телне аңлап 
белделəр. 
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Ярмак ханга килде, əйтте:
– Күчем хан, миңа бер бога тиресе зурлыгы җир бир, – 

диде. 
Күчем хан солтаннарын, яхшыларын җыйды, алардан 

мəслихəт сорады. Яхшылары əйтте:
– Бер бога тиресе киңлеге җир күп булмас, анча җир би-

рик! – диде.
Ярмак бер бога тиресе алды, аны нечкə җептəй телде, 

түгəрəк сызды, алдап-ялдап, күп җир алды. 
Ханның боерыгы белəн кешелəр чыгып карадылар:
– Кяфер, – диделəр, – күп җир алды.
Хан əйтте:
– Ул җир күп түгел, җиребез монда күп, үзебез бирдек, 

инде тавыш булмасын.
Ярмак сука ясады, җирне сөрде, арыш чəчте. Чəчкəч, урыс-

лар китте. Икенче елда урыс килеп, арышын урып алды, урын 
алып, клад куйды. Өченче ел да килде.

Күчем һəм Ермак турында риваять 
(Төмəн өлкəсе Вагай районы 
татарларыннан язып алынган)

Əйе, Күчем патша картларны тыңларга телəмəгəн, шуның 
белəн үзенең патшалыгын харап иткəн. Аңа рус патшасыннан 
качып Ермак килгəн. Ул анда бик күп кешелəрне үтергəн, рус 
патшасы аны асып куярга телəгəн, ул безнең патшага качкан 
да инде. Күчем аны каршы алган. Ермак бик яхшы тимерче 
булган, акыллы кеше, яраткан аны безнең патшабыз. Картлар 
əйтəлəр: Ермакка ышанма, [əмма] Күчем аларны тыңламаган, 
аны кая телəсə, шунда җибəргəн. Ермак анда бер ел яшəгəн, 
бар нəрсəне күзəткəн һəм качкан. Аннан соң, бераз үткəч, 
патша янына безнең [картлар] килгəннəр һəм əйткəннəр: 
хəллəр начар, патша, Тубыл буйлап йомычка йөзə, бик күп 
йомычка, яхшы булмас, гаскəреңне җыйна! Тагын тыңламаган 
Күчем картларны. Ə анда руслар Тубылда үзлəренə кораблар 
төзилəр, төзеп бетерəлəр, аларга кереп утыралар, килəлəр һəм 
Күчемнəн патшалыкны тартып алалар да, бу шулай була да, 
бездə бу барлык китапларда да язылган.
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ТАТАР ХАНЛЫКЛАРЫ АРХИТЕКТУРАСЫ

Алтын Урда мəмлəкəте таркалгач оешкан Казан, Касыйм, Себер, 
Əстерхан, Кырым йортлары, Нугай Урдасы, Олуг Урда дəүлəтлəрнең 
архитектурасы Алтын Урданың гомум мəдəнияте җирлегендə һəм 
кайвакыт (мəсəлəн, Кырымдагы кебек) зур үсеш алган борынгы җирле 
төзелеш традициялəренə нигезлəнгəн.

Татарлар төрле табигый-географик (урманнар, таулар, тау итəк-
лəре, далалар, диңгез яр буйлары) һəм климатик зоналарда яшəгəн-
нəр, ə аларның мəдəнияте төрле урыннарда төрле халыкларның 
йогынтысын кичергəн. Шуңа күрə төрле иллəрдəге шəһəр һəм авыл-
лар, мəчетлəр, торак һəм хуҗалык корылмаларының үзенчəлекле 
сыйфат-билгелəре була, төзелеш конструкциялəре һəм аларны би-
зəү ысулларында да төрлелек күзəтелə. Əмма шул аерымлыкларга 
карамастан, аларны телəсə кайсы татар торулыгына хас төгəл план-
нар булмау, бер-ике мəчет тоту, мəхəллəлəргə бүленеш кебек уртак 
билгелəр берлəштерə. Кырым татарлары өчен каһвəханəлəр дə булу 
мөһим. Алар бер үк вакытта кунакханə һəм ир-атлар клубы хезмəтен 
дə үтəгəннəр. Ə хатын-кызлар өчен аралашу урыны булып зиннəтле 
мунчалар хезмəт иткəн. Шəһəр яки авыл читендə каберлеклəр ур-
нашкан. Кабер өстенə мəрмəр һəм таш плитəлəр (баш таш, кабер 
ташы) куелган, ə кайчакта төрбəлəр корылган. 

Алупкада татар йорты. К.Боссоли гравюрасы.
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Утарлар, га дəт тə, 
таш, балчык, бүрəнə 
дивар яки үр мə читəн 
белəн əйлəндереп 
алын ган. Каралты-ку-
ра лар иркен урнаш-
кан, бер-берсе белəн 
тоташмаган. Халыкның 
нинди климатик шарт-
ларда яшəвенə бəйле 
рəвештə йортлар агач-
тан, таштан, саманнан 
салынган. Аларның эч-
ке тө зе леше шəригать 
ка гыйдəлəренə һəм теге 
яки бу дə рəҗəдə күчмə 
торак традициялəре-
нə нигезлəнеп корыл-
ган. Мəсəлəн, йорт 
ха тын-кыз һəм ир-ат 
өлешлəренə бү ленгəн, 
тəрəзəлəр урам ягына 
түгел, ишегалдына ка-
раган. Күчмə архитектура формалары саналган чатырлар, тирмəлəр, 
көймəле арбалар да сакланып калган. 

Йортларның эчке төзелеше. Эчке яктан барлык татар торак 
йортлары да, нигездə, бертөрле эшлəнгəн. Мəсəлəн, ачык төстəге 
келəмнəр, идəнгə җəелгəн бизəкле киезлəр, дивар буйлап урнаш-
тырылган киң һəм тəбəнəк сəкелəр татарлар яшəгəн барлык урын-
нарда да очрый. Юрганнар һəм мендəрлəр сандык өстенə өеп ку-
елган яки махсус куышка урнаштырылган. Күренə торган урынга, 
ачык шүрлеклəргə җиз һəм балчыктан ясалган савыт-саба куелган, 
сөлгелəр эленгəн. Өй җиһазларыннан тəбəнəк өстəллəр, урындык-
лар, көзгелəр, шəмдəллəр, ашъяулыклар, тастымаллар, пəрдəлəр 
булган. Əгəр дə өйдə кунаклар өчен аерым түр бүлмə булса, иң яхшы 
əйберлəр (келəмнəр, савыт-сабалар) шунда тупланган. 

Хан сарае. Гадəттə, манаралы диварлар белəн уратып алынган 
хан сарайларында хан гаилəсе яши торган пулатлар, Дəүлəт дива-
ны бинасы, сарай мəчете, хан каберлеклəре, бакчалар, сак хезмəте 
өчен урыннар, хуҗалык корылмалары булган. Бөтен хан сарайла-
рына да диярлек хас элемент – хан яши торган пулат янəшəсендəге 
биек күзəтү манарасы. Мөгаен, боларның нигезендə Алтын Урда 

Борынгы Казан. Рəссам Р.Заһидуллин.
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ханы сараеның, Сарайда-
гы Чыңгызиларның нəсел 
резиденциясенең берен-
че үрнəге ятадыр. 

Мəчетлəр. Бөтен 
мө селман дөньясындагы 
кебек, татарларда да мə-
хəллə, җəмигъ мə чет-
лəре, мəчет-мəдрəсə, 
ба зар мəчете, хəрбилəр 
мəчете, зират мəчете һ.б. 
төрдəге мəчетлəр булган. 
Йортлар кебек үк, алар 
кирпечтəн, таштан, агач-
тан, балчыктан (салам яки 
чыбык катнаштырылып) 
салынган. Тирмə кебек 
үк тиз сүтеп-җыела тор-
ган конструкцияле күчмə 
мəчетлəр дə булган. Мə-
чет бинасыннан күпкə 
биегрəк торган очлы баш-
лы нечкə манарасы аны 
аеруча тəэсирле иткəн. 
Кырым һəм Казан хан-
лыкларында атаклы ита-
льян архитекторларның 
эшлəве мəгълүм. Бакча-
сарайда Алевиз (Алои-
зио да Милано) капкасы 
бүгенгə кадəр сакланган.

Татар шəһəрлəренең 
архитектура стиле җир-
ле традициялəр юнəле-

шендə, шулай ук XV йөзнең беренче яртысында алга киткəн ислам 
дəүлəтлəрендə таралган госманлы стиле йогынтысында үскəн. Ул 
вакытларда төзелеш сəнгатенə Көнбатыш Европа йогынтысы да үтеп 
керə башлаган. Мəсəлəн, Кырым һəм Төркиядə XV–XVI гасырның ба-
шында ук француз һəм итальян архитектурасы йогынтысы күзəтел-
гəн. Бакчасарайда һəм Казанда Италия архитекторларының булуы да 
билгеле. Алар Европадан яисə Мəскəү аркылы да килə алганнар.

Бакчасарайдагы хан сарае.
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Мөселман дөньясы чиклəрендə үскəн татар архитектурасы урта 
гасыр мөселман төзелеш сəнгатенең төньяк тармагын тəшкил иткəн. 
Вакыт Урта гасыр татар корылмаларын аямаган: йөзлəрчə шəһəрлəр, 
шул исəптəн Билəр, Сувар, Сарай-Бату, Сарай-Бəркə, Болгар кебек 
калалар тулысынча җир йөзеннəн юк ителгəн. 

Алтын Урда архитектурасын хаклы рəвештə Иран, Урта Азия, 
Төркия төзелеш сəнгате белəн тиңлəштереп була. Ул заманнарның 
төзелеш үзенчəлеклəре Казан һəм башка татар шəһəрлəренең 
хəзерге архитектурасында яши, яңадан торгызыла. 

Кырымдагы Мимар 
Синан мəчете. 

Алевиз капкасы Казан кирмəнендə 
Нургали мəчете. 
Н.Халит реконст-

рукциясе.
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ТАТАР МИЛЛИ КИЕМЕ ТАРИХЫ 
(XIII–XVI ГАСЫРЛАР)

Алтын Урда чорында кием үз эченə төрки-монгол һəм кыпчак 
элементларын берлəштергəн. Бигрəк тə шəһəр халкы киемендə Урта 
гасыр Кытай сəнгатенə нигезлəнгəн Үзəк Азия формалары чагылыш 
тапкан. Шартлы рəвештə бу дəвер кием тарихын ике өлешкə бүлергə 
мөмкин. Беренчесе – монгол мəдəниятенең үтеп керүе һəм барлык 
өлкəлəрдə дə аның өстенлек итүе; икенчесе – ислам диненең ныклап 
таралуы белəн беррəттəн җирле халык йолаларының, гадəтлəренең 
өстенлек итүе.

Алтын Урда дəверендə дə, элекке чорлардагы кебек үк, кием 
ыштан, күлмəк һəм халаттан гыйбарəт булган.

Төрки-монгол йолаларына туры китереп тегелгəн халат киң 
җиңле, тезгə кадəр озынлыкта булган һəм уңнан сулга каплатып 
киелгəн. XIV гасыр урталарында исə халат итəклəре озынайган һəм 
ул, уртадан киселеп, төймəлəр белəн каптырылган, яисə бернəрсə 
белəн дə беркетелмəгəн. Бай кешелəрнең халаты ефəктəн тегелгəн. 
Кыш көне халат өстеннəн киң һəм кыска җиңле, тезгə кадəр озынлык-
та кафтан кигəннəр. 

Халат астыннан күлмəк кигəннəр. Кечкенə балаларның күлмəген 
тулы бер тукымадан теккəннəр. Өлкəн кешелəрнекерə өстəмə ялгау-
лар тегелгəн. Күлмəккə басма яка куелган. Яшь хатын-кызның бəйрəм 

Аксөяклəр 
киеме. 
З.Доде 
реконст-
рукциясе.
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күлмəге матурлыгы белəн аерылып тора. Ул киң җиңле, басма якалы 
булган. 

Хан күлмəгенең җиң очлары энҗе-мəрҗəн, кыйммəтле ташлар, 
алтын җеплəр белəн чигелгəн.

Күлмəк өстеннəн киелгəн җиңсез күлмəк хатын-кыз киеменең ае-
рылгысыз бер өлеше булып торган. Аны парча яки кыйммəтле ефəк 
тукымадан теккəннəр, чит-читлəренə ефəк тасмалардан кайма тот-
каннар.

Ыштанның беренчелəрдəн булып төркилар тарафыннан кулла-
ныла башлавы һəм əкренлəп башка халыкларга үтеп керүе билгеле. 
Галимнəр фаразлавынча, Алтын Урдада ыштанның ике төре кулла-
нылган. Беренчесенең киң балагы югары өлешендə бергə тегелеп, 
бил өлешендə бау белəн бəйлəп куелган. Икенче төр ыштанның ике 
балагы арасына турыпочмак сыман өстəмə тукыма тегелгəн. Мон-
дый ыштан формасы белəн «п» хəрефен хəтерлəткəн. Аны киеп, ат 
өстендə җилдерү бик уңайлы булган. Ыштан балаклары балтырга 
яисə тубык сөягенə кадəр озынлыкта булган. 

Хəрби кием. Яугирлəр (сугышчылар) башларына очлым (шлем) 
һəм түгəрəк тимер такыялəр кигəннəр; бу такыяның артыннан са-
лынып төшкəн каплавыч яугирлəрнең муеннарын саклаган. Алар 
өслəренə дə көбəкүз кием кигəннəр, чалбарлары көбəкүздəн яки ка-
лын тиредəн тегелгəн. Сул кулларына түгəрəк тимер калкан тотканнар. 
Байларның бу калканнары төрле язулар һəм рəсемнəр, асылташлар 
белəн бизəлгəн булган. Гади сугышчылар калканының уртасы гына 

Хан белəн 
ханбикə 

тəхеттə.
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тимердəн ясалган була, читлəре 
исə камыш яки чыбыктан үрелə 
һəм төсле җеплəр белəн бизəлə. 
Калкан сугышчыны ук һəм кылыч-
тан саклаган. 

Сул якка кəкре кылыч аскан-
нар, яннарына садак (җəя һəм 
ук кынысы) такканнар. Куллары-
на озын, нəзек сөңге тотканнар. 
Татарларның гаскəре күбесенчə 
атлы булган, ягъни җайдаклардан 
торган. Иярнең артына сарык 
тиресеннəн тегелгəн капчык аскан-
нар, əгəр су аркылы чыгарга туры 
килсə, шуны өреп тутырып, башын 
бəйлəп, өстенə утырып йөзеп чык-
каннар. Иярлəренə эремчектəн 
кайнатып ясалган корт тутырылган 
капчык асканнар; ашыйсылары 
килгəндə, шуны суга яисə шулпага 
катып эчкəннəр. 

Cугышта көбəкүз күлмəк лəр-
дəн тыш, күкрəкне саклар өчен ка-

Калкан.

Көбəкүз күлмəк. Көбə кием.
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лын тире күкрəкчəлəр дə кигəннəр. Аларны җилкəгə каешлар белəн 
беркеткəннəр һəм тимер пластиналар белəн ныгытканнар. Мондый 
сугыш киемнəре эшкəртелгəн калын тиредəн һəм сырган киездəн 
эшлəнгəн.

Баш киеме. Алтын Урда чорында ир-ат баш киеме очлым фор-
масында (артында озын колакчынлы) булган. Төрки-монголлар ара-
сында əлеге баш киеме Урта гасыр башынларында ук кулланылган. 
Аны чөйгə охшатып киселгəн дүрт киез кисəгеннəн башын бераз оч-
лайтып теккəннəр. 

Баш киеме кызыл киездəн үрелгəн яки тукымадан киселгəн 
кəйтəн (тасма) белəн бизəлгəн. «Бəхет төене» дип атап йөртелгəн 
əлеге тасма Алтын Урда чоры татар киемендə киң таралыш тапкан. 
Кəйтəн Евразиядə яшəүче төрки-монгол халыкларында, шул исəптəн 
Идел-Урал татарларында əле бүген дə сакланып калган. 

Ханбикəлəр монголлардан килгəн биек һəм катлаулы форма-
лы «бокка» дип аталган баш киеме кигəннəр. Аның очын тавис кошы 
каурыйлары белəн бизəгəннəр. Бай кешелəр башларына кыйммəтле 
тирелəрдəн тегелгəн очлы, ике чите кайтармалы бүрек кигəннəр. Гади 
халыкның бүреге киездəн һəм сарык тиресеннəн тегелгəн. 

Борынгы татарларда ирлəр чəчлəрен алдан колакка кадəрен кы-
рып алдырганнар, артта калган чəчлəрен кытайлар шикелле берничə 
толымлап үргəннəр, толымнарны салындырып яисə җыеп йөргəннəр. 
Хатын-кызлар чəчлəрен кырмаганнар, ə берничə толым итеп үреп, 
төрле якка салындырып йөргəннəр. 

Хатын-кыз баш киеме тукымадан эшлəнгəн, баш түбəсе ачык 
яки ябык булган, төрле сəйлəннəр, җиз тəңкəлəр һ.б. бизəлгəн. Чигə 

Монгол баш киеме.

Бокка кигəн ханбикə.
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өлешендə асылмалы сыргалар 
булган. Алар да кыйммəтле таш-
лар, тəңкəлəр белəн бизəлгəн. 

ХVI гасырда бай татар хатын-
кызлары күп төрле тəңкəлəр, 
ташлар белəн бизəлгəн конуссы-
ман баш киеме кигəннəр. Гасыр-
лар дəвамында ул барыбызга да 
мəгълүм калфакка əверелгəн.

Билбау бу чорда да өс кие-
ме нең мөһим бер өлеше булып 
торган. Билбауга төрле символик, 
йола һəм тылсым мəгънəлəре са-
лынуы билгеле. Күн яки хəтфəдəн 
тегелгəн, төрле каптырмалар, 
алтын-көмеш тəңкəлəр белəн 
бизəлгəн билбау ир-ат һəм хатын-
кыз киемендə киң кулланылган. 

Билбауга кылыч, кечкенə калта (букча), су эчəр өчен зиннəтле 
касəлəр тагылган. Букчаларга төрле кирəк-яраклар, акчалар салган-
нар. Казан татарлары аңа бөтилəр дə салганнар, һəм бу очракта ул 
хəситə функциясен үтəгəн. Хəситə тəңкəлəр белəн бизəлгəн яисə ал-
тын җеплəр белəн чигелгəн.

Алтын Урда һəм ханлыклар чоры читеклəре.

Очлым.
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Ир-атларның түгəрəк яки сорау 
билгесе формасында алка тагуы бу 
чорның тагын бер үзенчəлеге булып 
тора, гадəттə, алканы бер генə колакка 
такканнар. Соңрак мондый гадəт Дон 
казакларына күчеп, аларда сакланып 
калган. Йөзек формасында эшлəнгəн 
мөһерлəр дə булган. Болар Алтын 
Урда чорында гына түгел, соңрак чор-
ларда да очрый. 

Аяк киемнəре арасында һəр чор-
да төп урынны читек алып тора. Бу чор-
да да читеклəр элеккеге рəвешлəрен 
саклап калган. Читекнең кунычы 
һəм балтыры ике бертөрле кисəктəн 
тегелгəн. Читек балтырны тулысынча 
каплап торган. Кунычының өске һəм 
аскы өлешлəре бертигез киңлектə 
булган. Читекнең табаны – калын, ə 
очлары өскə каратып бөгеп тегелгəн, 
үкчəсез булган. Читеккə киез олтан салынган. Мондый читекне утрак 
тормышта яшəүчелəр бик яратып киеп йөргəн. Аяк киеменə, элеккеге 
чорлардагы кебек үк, тире аппликациялəр каелган, байларның читек 
балтыры ефəк һəм парча белəн бизəлгəн.

Ислам чоры. Алтын Урдада исламның дəүлəт дине буларак 
кабул итүе һəм таралуы тормыш–көнкүрешнең бөтен якларына да, 
шул исəптəн киемгə дə йогынты ясаган. Əмма эссе чүллəрдə яшəүгə 
җайлашкан гарəплəрнең киенү рəвешенə сукырларча иярү булма-
ган. Чөнки һəр халыкның киеме шул төбəкнең климат һəм геогра-
фик үзенчəлеклəренə яраклаша. Болгар һəм Алтын Урда җирлəренə 
килгəн гарəп сəяхəтчелəре мондагы «түзеп булмаслык» үтə салкын 
кышларны искə алганнар. Җылыныр өчен алар кат-кат оек, киез итек 
һəм тун кияргə мəҗбүр булганнар. 

Урда халкының бер өлеше инде рəсми төстə ислам дине кабул 
ителгəнче үк ислам кануннары нигезендə яшəгəн. Аларның киемнəре 
дə ислам дине талəплəренə туры килгəн. 

Бу чорда дəүлəт башлыкларының бер-берсенə илчелəр аркы-
лы зинəтле киемнəр бүлəк итү гадəте яшəгəн. Аксөяклəр арасында 
бигрəк тə фарсы киемнəре мактала. Бу чорда төймəле озын халатлар 
еш очрый. 

Ефəк ирлəр халаты. 
Алтын Урда.
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«Хан җилкəсеннəн» зиннəтле ефəк, парча чапаннар яисə 
кеш, сусар, кондыз, төлке һ.б. кыйммəтле мехлардан тегелгəн тун-
га ия булу иң дəрəҗəле бүлəк саналган. Кайбер хөкемдарларның 
олы бəйрəмнəрдə аксөяклəргə һəм гади халыкларга таратыр өчен 
«бүлəк чапаннар» тегү остаханəлəре булуы билгеле. Шулай итеп, 
аксөяклəрнең кием модасы (фасоннар, төрле төсле тукымалар кулла-

Казан ханлыгы 
бикəсе киеме. 
Реконструкция. 

Кырым 
татар лары 

киеме.

Тун кигəн 
татар 
аксөяге. 
XVII га-

сыр төрек 
рəсеме.
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ну) башта зур шəһəрлəрдə аксөяк һəм сəүдəгəрлəр арасында ныгып, 
соңрак ул ерак төбəклəргə, авыл халкы көнкүрешенə дə үтеп керə. 

Урдада үзəк хакимият көчсезлəнү белəн, киемдəге җирле 
традициялəр йогынтысы арта бара. Алтын Урда Аксак Тимер тара-
фыннан җимерелгəч, сəүдə юллары үзгəреп, базарларда кытай-
монгол товарларын Урта Азия тукымалары һəм киемнəре алмаш-
тыра. XV гасырга монгол модасын җирле традициялəр тулысынча 
кысрыклап чыгара. 

Ислам йогынтысы белəн ирлəрдə башларны такыр итеп кыру, 
сакал-мыекларны китəрү, чит-читлəрен кыру гадəте ныгып урнаша. 
Хатын-кызлар чəчлəрен, баш түбəсендə туры юл калдырып, ике то-
лымга үргəннəр, аларны аркага салындырып йөрткəннəр. Чəч йөртү 
рəвешенə карап, баш киемнəренең яңа төрлəрен тегə башлаганнар. 
Ирлəр чигүле һəм түбəсе чачаклы-чуклы түбəтəйлəр кигəн. Чалма, 
чапаннар ешрак очрый башлый. Өске кием астыннан җылылык өчен 
күлмəклəр кигəннəр. Кайвакытта озын җилəн өстеннəн кыска җиңле 
чикмəн кигəннəр.

Хатын-кызлар чəчлəрен төрле япмалар белəн каплый башлый-
лар. Алар төрле формаларда булган («тастар», «өрпəк», «кашпау») 
һəм башны катлаулы итер ураганнар. Əмма татарлар арасында 
пəрəнҗə белəн йөзне каплау булмаган. Моны Алтын Урдага һəм татар 
ханлыкларына килгəн чит ил сəяхəтчелəре еш искə алалар. Япмалар 
өстеннəн түгəрəк яки конус рəвешендəге бүреклəр кигəнəр. XVI га-
сырда аксөяк хатын-кызларның мондый баш киемнəре биек һəм очлы 
калпакларга əверелə. Аларны каты каркаслы итеп эшлилəр, тəңкəлəр 

XVI гасыр Казан урамында. Рəссам Р.Заһидуллин.
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һəм асылташлар белəн бизилəр. Алар хатын-кыз киеменең аерылгы-
сыз өлешенə əверелə.

Хатын-кыз күлмəклəре озыная һəм төрле бала итəк, чигешлəр, 
чачаклар, чуклар һ.б. ысуллар белəн бизəлə. Хатын-кызларны төрле 
алкалар, йөзеклəр, чулпылар, чигə алкалары, белəзеклəр, яка кап-
тырмалары һ.б. бизəнү əйберлəреннəн башка күз алдына китерү 
авыр. Ир-ат киемендə бизəнү əйберлəре алай киң кулланылмаган. 
Əмма зиннəтле перəшкəлəр белəн бизəлгəн билбаулар элеккечə ир-
ат киеменең аерылгысыз бер өлеше булган. Гади халык биленə күн 
яки тукыма билбау ураган. 

Алтын Урда шəһəрлəрендə меңлəгəн бронза көзгелəр һəм алар-
ны саклау өчен махсус тартмалар табыла. Бизəкле көзгелəр аксөяк 
хатын-кызлары киеменең аерылгысыз бер өлеше булган. 

Кием кешенең җəмгыятьтəге һəм гаилəдəге урынын, яшен, бай-
лыгын, кайсы дин тарафдары булуын, һөнəрен һ.б. үзенчəлеклəрне 
чагылдырган. Урта гасырларда ул кешенең үзенə күрə бер паспорты 
ролен уйнаган. 

Бөек ефəк юлын үз кулында тоткан Алтын Урда халкы 
киемендə кытай, монгол, фарсы, Урта Азия йогынтысы чагылыш 
тапкан. Татар ханлыклары чоры киеменə җирле халыкларның 
гореф-гадəтлəре һəм ислам йогынтысы гаять көчле була. Хан-
лыклар чорында татар халкының төрле этник төркемнəренең 
милли киемнəренə нигез салына. 

XIII–XVI ГАСЫРЛАРДА ТАТАР МУЗЫКАСЫ

Татарларның һун, скиф-сармат, Идел Болгары дəвереннəн кал-
ган музыкаль традициялəре Алтын Урда чорында да дəвам иткəн. 
Алтын Урда төбəклəрендə үзенчəлекле музыкаль сəнгать төрлəре 
үсеш алган. Алтын Урда төркилəре музыкасы Алтай, Себер, Урал, 
Идел-Кама, Урта Азия, Дəшти Кыпчак, Кырым төбəклəрендəге җирле 
фин-угыр, фарсы, монгол халыклары көйлəре белəн мəдəни багла-
нышта үскəн.

Аксөяклəр, хан, морза сарайларында башкарылган көйлəр, кул-
ланылган уен кораллары, көйлəү алымнары, башкару рəвешлəре про-
фессиональ дəрəҗəдə югары зəвыклы булган. Гади халык көйлəре 
исə күп вариантлы булып, һəр төбəккə хас башкару алымнары белəн 
аерылып торган.
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Алтын Урда музыкасы тарихы ике зур дəвергə бүленə. Берен-
чесе – исламга кадəрге һəм икенчесе – ислам дине рəсми дəүлəт 
диненə əверелгəннəн соңгы чор. 

Алтын Урда дəүлəте тарихының беренче дəверендə җəмгыять 
тормышында ырулар берлəшмəсен тəшкил иткəн җыеннар эчендəге 
тəртип төп роль уйнаган. Борынгы төркилəрнең елның төрле фасыл-
ларына багышланган келəү итү йолалары, җыеннарда борынгы җыру-
дастаннар көйлəп башкару, кунак сыйлаганда кара-каршы җыр əйтешү 
тəртиплəре элеккечə дəвам иткəн. Тəңрегə, җир-су, йорт иялəренə 
корбан китерү йолаларын имчелəр, күрəзəче-багучылар башкарган. 
Имчелəр, дөңгер кагып, кешелəрне, мал-туарларны имлəгəннəр, яңа 
эшлəрне махсус ырым йолалары белəн башлап җибəргəннəр. 

Нəкъ Алтын Урда дəверендə «Алпамыш», «Идегəй» һəм башка 
күптөрле эпик дастаннар формалашкан. Ул заманда думбыра, сыз-
гычлы кылкубыз уйнап, борынгы бабаларның батырлыклары турын-
да тарихи җырлар сузу популяр булган.

Сарай музыкасы. Төркилəрнең хан сарайларында монгол, кы-
тай традициялəре йогынтысы бик көчле була. Бу дəвердə ятаган, шы-
дыргы дигəн борынгы элитар музыка кораллары кулланылган. Татар 
халкының борынгы фольклор һəм кулъязма үрнəклəрендə генə телгə 

Сарай музы-
кантлары. 
Фарсы ми-
ниатюрасы. 

Ятаган – борынгы 
татар күпкыллы 
уен коралының 

гомуми күренеше. 
Г.М.Макаров 
рəсеме.
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алынган бу уен кораллары хакас, тыва, алтай, 
монгол халыклары сəнгатендə бүгенге көндə дə 
саклана. Татар халкы музыкасының төп сый-
фатын чагылдырган биш тавышка корылган 
музыка-көй нигезе (пентатоника) шушы дəвердə 
ныгып кала.

Чичəн һəм җыраулар. Төрки халыкларның 
музыкаль-шигъри сəнгатьлəренə хас эпик да-
станнар башкаручы җырчыларны белдергəн иң 
киң таралган атамаларның берсе – җырау. Төрки 
халыклардан казакъ, кыргыз, каракалпак, баш-
корт, нугай, Кырым, Себер, Идел-Урал буе татар-
лары, кумык, карачай, балкар мəдəниятлəренең 
үсеш тарихында Урта гасыр дəверендəге 
сəнгатькə нисбəтле күп кенə танылган җырау-
əйтемчелəр исемнəре һəм аларның иҗади ми-
раслары уртак рухи казаныш тəшкил итə. Татар 
халык иҗаты һəйкəле «Идегəй» дастанында 
Субра-җырау башка каһарманнар белəн ча-
гыштырганда үзенең колоритлыгы белəн аеры-
лып тора. Бу күрəзəче картка, кодрəтле акыл 

Жетыгендə (казахларның уен 
коралында) уйнаучы.

Шыдыргы – бо-
рынгы татар 
мəдəниятендə 
кулланылган 

кыллы-чиртмəле 
уен коралының го-
муми күренеше.

Кылкубызда уйнаучы.
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иясенə йөз туксан биш яшь. Ул Алтын Урданың утыз ханы хакимлек 
иткəн дəверлəрдə яшəгəн. Үзенең кыяфəте һəм зирəклеге белəн 
Субра-җырау мифик персонажларны хəтерлəтə. Əлеге образ Алтын 
Урданың табигый бер өлешен тəшкил иткəн татар җəмгыяте өчен 
гомумилəштерелгəн профессиональ бер шагыйрь-əйтемче, көйче, 
уенчы тибын чагылдыра. 

Халык җырчыларын шулай ук чичəннəр дə дип йөрткəннəр. 
«Чичəн» һəм «җырау» атамалары вазыйфалары буенча бик якын 
булганнар, əмма соңга таба «җырау» сүзе киңрəк тарала. Моны аңлап 
та була, чөнки «җырау» атамасы конкрет рəвештə көй һəм җыр шигъ-
рияте белəн бəйле. Чичəннəрнең иң атаклысы – Алтын Урда башка-
ласы Сарай шəһəрендə Җанибəк хан сараенда 1350 елларда яшəгəн 
Җирəн чичəн. Əлеге халык җырчысы исеме татар фольклорында киң 
чагылган. Җирəн чичəн халык əкиятлəрендə, сөйлəклəрдə тапкыр 
сүзле тел остасы буларак исə алына. Төрле əйтешлəрдə, бəхəслəрдə, 
сүз көрəштерүлəрдə җиңүче булып чыгучы əлеге шəхес ханнан да 
курыкмый һəм, үзенең фикер бəйсезлеген, мөстəкыйльлеген саклар 
өчен, зиннəтле бүлəклəрдəн баш тарта. Җирəн чичəннең шəхесе һəм 
иҗаты Н.Исəнбəтнең «Җирəн чичəн һəм Карачəч сылу» пьесасында 
чагылыш таба. 

Ислам чоры. Алтын Урда тарихының икенче дəверендə төркилəр 
сəнгатенə караган кытай-монгол мəдəнияте йогынтысы кими бара. Бу 
дəвердə Алтын Урдада христианлык тəгълиматының урыны да шак-
тый зур була, христианлык белəн бəйле мəдəният, сəнгать форма-
лары да дəүлəт эчендə ныгырга тырыша, əмма Алтын Урдада төрле 
цивилизация типлары арасындагы бəйгедə ислам юлы җиңеп чыга. 
Гарəп-фарсы телендə үсеш алган дин-ислам тəгълиматы, музыка 
сəнгате, шигъри-
ят үрнəклəре киң 
тарала. Бу про-
цесс беренче чи-
ратта Алтын Урда 
шəһəрлəрендə , 
хан, морза сарай-
ларында үсеш 
алган сəнгатькə 
карый. Сарай му-
зыкасында клас-

Канун һəм дəфтə 
уйнаучылар. Шəрык 
миниа тюрасы.
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сик шəркый уен 
коралларыннан 
тан бур, гыйжжык, 
дəф, канун кебек 
уен кораллары 
кул ланыла, сарай 
җыр чылары тара-
фыннан касыйдə, 
газəл, робагый 
(əр  багый) жанр-
ларында язылган 
классик əсəрлəр 
җырлана.

Ислам тəгъ-
ли маты белəн 
Ал тын Ур дада 
су фичы лык һəм 
дəр  вишлек хə рə-
кə те киң тарала. 

Дəр вишлəрнең үзенчəлекле шигъ ри-музыкаль һəм инструменталь 
сəнгатенə, бергəлəп зикер əйтүлəренə, дини эчтəлекле мөнəҗəт-
робагыйларга гади халык та, аксөяклəр дə битараф булмый. Идел 

буе суфилары арасында 
Ясəвия тарикате (XII йөздə 
яшəгəн Əхмəт хуҗа Ясəви 
исеме белəн бəйле) киң та-
нылу таба. Суфичылыкның 
бу тармагы Идел буен-
да бик күптəн билгеле. 
Нəкышбəндия юнəлеше 
XIV йөздə барлыкка ки лə. 
Əлеге юнəлешне Баһа-
ветдин Нə кышбəнди (1318–
1389) баш лап җибəрə. 

Хəрби музыка. Урта 
гасырлардагы төрки Идел 
буе мəдəнияте үсешендə 
иң мөһим күренешлəр нең 
берсе – хəрби-церемо-
ниаль оркестрлар куллану. 

Гыйжжык һəм танбурда уйнаучылар. 
Г.М.Макаров фотосы.

«Мехтер» хəрби 
оркестры. Төркия.
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Хəр би оркестрлар 
дəү лəт күлəм танта-
налы бəй рəмнəрдə, 
зур кунаклар кар-
шыла ганда, хан 
гас кəр  лəре сə фəр-
гə чык канда, хан 
һəм аның яранна ры 
чы гышы вакытла-
рында яңгыраган. 
Болгар һəм Казан 
ка ласының хан кир-
мəннəрендə төрки-
татар иллəренə хас 
булган һəм дəү лəт 
хезмəте дəрəҗə-
сен дəге даими хəр -
би оркестрлар эш-
лəгəн. Татар хəрби 
уен коралларының 
оригиналь тасвирламалары «Идегəй» дастанында бар.

Алтын Урда мəдəнияте варислары Урта Азия, Əстерхан, Кырым, 
Себер ханлыкларында классик шигърият, элитар сарай музыкасы 
яшəвен һəм үсешен дəвам итə.

Ханлыклар чоры. Алтын Урда таркалганнан соң бу дəүлəттə 
яшəгəн гади халкының этник фольклоры һəм хан-морза сарайларын-
дагы классик музыка сəнгате Казан, Кырым, Себер, Əстерхан, Нугай 
ханлыкларында дəвам итə. Төрки-татарларның уртак музыкаль ми-
раслары яңа тарихи шартларда яңа үзгəрешлəр кичерə.

Казан ханлыгында музыкаль тормыш бигрəк тə Мөхəммəд Əмин 
заманында актив була. Хан сараенда җырчылыр, уенчылар шактый 
күп була. Хəтта Шəрык дөньясында шөһрəт казанган күренекле му-
зыка белгечлəре Хан саренда яшəп иҗат итə. Мəсəлəн, Урта гасыр-
ларда Заһретдин Мөхəммəд Бабур (1583–1530) тарафыннан иҗат 
ителгəн «Бабурнамə» əсəрендə остазлар Дəрвиш Шадый Хабəши 
һəм аның улы Гөлəм Шадый Хабəши искə алына. Дəрвиш Шадый 
Хабəшинең иҗаты Һират шəһəрендəге солтан Хөсəен Байкара са-
раенда җырчы буларак башланып китə. Сарайда аның иҗатын бөек 
шагыйрь Алишер Нəвои югары бəяли. 1502–1503 еллар тирəсендə 
Дəрвиш Шадыйны язмыш Казан ханы сараена алып килə. Казанга, 
хан кирмəнендə урнашкан Мөхəммəд Əмин сараена күчеп килгəннəн 
соң, Остаз Шадый башка уенчылар белəн классик уен коралларында 

Хəрби оркестр. Шəрык миниатюрасы.
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мəшһүр шагыйрьлəр сүзлəренə иҗат ителгəн нəкыш һəм сəвет жанр-
ларындагы əсəрлəрне көйлəп укый. 

Дəрвиш Шадыйның Мөхəммəд Əмин хозурындагы берен-
че чы  гышы гыйбрəтле була. Ул Һират һəм Бохарада киң танылган 
əсəрлəрне башкара. Хан сараенда танбур, гыйжжык, дəф, нəй һ.б. 
классик кораллар кулланыла. Хан уенчыларны кыйммəтле бүлəк лəр 
белəн бүлəкли.

Урта гасыр татар мəдəнияте тарихында үсеш алган элитар му-
зыка сəнгате Казан ханлыгы дəверендə чəчəк ата, аны классик чор 
дип атап була. 

ТАТАР ТАРИХЫНДА ХАТЫН-КЫЗЛАР 
(XIII–XVI ГАСЫРЛАР)

Алтын Урда чорында хатын-кызлар. Кешелек дөньясының 
барлыкка килүендə һəм үсешендə хатын-кыз – гүзəл зат – һəрвакыт 
аерым бер урын алып тора. Бу аңлашыла да. Чөнки кеше Ана ка-
рынында ярала, Ана аны дөньяга тудыра, үстерə, тəрбияли. Шуңа 
күрə дə татар халкының борынгы заман тарихына күз салсак, аның 
нигезендə хатын-кызга, бигрəк тə аналарга тирəн хөрмəт ята. Гаилəдə 

Чəң.Кырым татарлары бəйрəмдə.
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Ана – изге зат, аның сүзе – күп вакыт соңгы сүз, төп нəтиҗə. Ананы 
рəнҗетүдəн, хəтерен калдырудан балалар бик нык сакланганнар; эш 
башлаганда, юлга чыкканда һəркем ата-анасының хəер-фатихасын 
алырга тырышкан. 

Башка халыклар мəдəниятен өйрəн-
гəндə дə, аналар культының тамыры бик 
тирəндə икəнлегенə төшенəсең. Йөз мең 
елларга сузылган матриархат, ягъни ана-
лар хакимлеген ишетмəгəн кеше юктыр, 
мөгаен. Белгəнебезчə, борынгы төркилəрдə 
дə хатын-кызлар гаилəдə дə, дəүлəттə дə 
гаять əһəмиятле роль уйнаганнар, ирлəре 
белəн бертигез хуҗалык алып барганнар, 
хəтта сугышларда катнашып, батырлык 
үрнəклəре күрсəткəннəр. Күптəн түгел ар-
хеологлар белəзеклəр һəм алкалар белəн 
бизəндерелгəн һəм тулысынча кораллан-
дырылган (хəнҗəр һəм ярты метр сөңге), 
ат дирбиялəре белəн күмелгəн Алтын Урда 
бикəсе каберен тапканнар. 

Алтын Урда дəүлəтендə хакимият төзе-
лешендə хан гаилəсенең төп əгъзалары: 
хатыннары, угланнары һəм солтаннар (ул-
лары һəм кызлары) мөһим роль уйнаган-
нар. Кайбер ханбикəлəрнең, ирлəре мəрхүм 
булганнан соң, илбашы булып утырулары, 
шулай ук патша, патша хатыны вазыйфала-

Хан һəм 
ханбикə 

тəхеттə. 
Шəрык ми-
ниатюрасы.

Бозок шəһəрендə 
табылган Алтын Урда 
хатын-кызы баш сөяге 
буенча реконструкция.



1866

рыннан файдаланып, ташлама һəм хокук ярлыклары бирүлəре, чит 
ил патшалары белəн дипломатик сөйлəшүлəр алып барулары билге-
ле. Алтын Урда менə шундый тарихи традициялəр дəвамчысы ул. 

Ханбикəлəр. Мəгълүм булганча, хатын-кызларның хокук һəм 
мөмкинлек дəрəҗəлəре, беренчедəн, аларның шəхси сыйфатлары 
белəн билгелəнсə, икенчедəн, сəяси хəл торышына да бəйле булган. 
Алтын Урдада асыл затларны махсус «хатын» (катун) сүзе белəн олы-
лаганнар. Бу борынгы төрки атама «ханым», «бикə» яки «патшабикə» 
(хан хатыны) дигəнне аңлаткан. «Ханым», «ханбикə», хəтта «бикəм» 
сүзлəре соңрак татар ханлыкларында аеруча күп кулланылган. Җучи 
Олысының кайбер өлкəлəрендə «алтын ханым» дигəн мөрəҗəгать тə 
булган. 

Ханның хатыны дəүлəттə аеруча əһəмиятле урын алып тор-
ган. Мəсəлəн, Алтын Урда ханы Үзбəкнең хатыны Тайдула үзенең 
чибəрлеге өстенə искиткеч акыллы да булуы белəн танылган. Ул, Ев-
ропа патшабикəлəре кебек үк, ире белəн янəшə утырган, илчелəрне 
кабул иткəн. Аның рус руханиларына, Италия сəүдəгəрлəренə би-
релгəн ярлыклары сакланган. Улы Җанибəк, оныгы Бирдебəк ханлык 
иткəн чорларда да ул дəүлəт идарəсендə, сəясəтендə актив катнаш-
кан. Мəсəлəн, аның Урда сəүдəгəрлəрен талап, аларны əсирлеккə ал-
ган венециялелəрне хөкем итүе, казыя ролен башкаруы билгеле.

Ханбикəлəр мəҗлес əңгəмəлəрендə дə катнашканнар һəм 
аларның фикерлəре бик мөһим, ə кайбер мəсьəлəлəрдə хəлиткеч 
булган. Хан нəселенең ир-атлары кебек үк, хатын-кызлар да үз 

Туктамыш хан кызы Җаникə ханым 
төрбəсе. Кырым.

Җаникə ханым. 
Рəссам Ю.Никитин.
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билəмəсенə ия булганнар һəм анда мөстəкыйль идарə иткəннəр. 
Мəсəлəн, Тайдулага билəмə итеп Тула шəһəре бирелгəн була. 

Алтын Урда тарихында ханбикə исеме белəн сугылган акчалар 
да билгеле. Тəңкəлəрдə Туктамыш хан хатыны Толунбəк ханым исе-
ме бар, аны «камил хакимə» дип тəрҗемə итеп була. 

Дəүлəттəге мөһим эшлəрне хəл итү өчен җыелган корылтайда 
аксөяк нəселлəреннəн булган ирлəр генə түгел, хатын-кызлар да кат-
нашканнар.

Алтын Урдада хатын-кызларга булган олы ихтирам хакында 
бу дəүлəттə булган чит ил сəяхəтчелəре таң калып сөйли. Гарəп 
сəяхəтчелəрен татар хатыннарының йөзлəрен капламыйча горур 
йөрүе аеруча гаҗəплəндергəн. Бу күренеш хан һəм аксөяк хатынна-
рында гына түгел, гади халык арасында да күзəтелгəн. 

Хатын-кызларга ихтирам татар əдəбиятында да бай чагыла. Бу 
чорда иҗат ителеп, гүзəл затларга дан җырлаган дастаннар, эпослар 
безнең көннəргə кадəр килеп җиткəн. Котбның «Хөсрəү вə Ширин» 
поэмасында да хатын-кызга олы ихтирам чагыла. Котб чордашы 
Харəзминең «Мəхəббəтнамə» əсəрендə дə хатын-кызга мəхəббəт иң 
олы, изге хис итеп күрсəтелə.

Ни кызганыч, Алтын Урда чорында яшəгəн, аның иҗтимагый-
сəяси тормышында зур роль уйнаган ханымнар, ханбикəлəр хакында 
чыганыклар бик аз сакланган. Кайберлəренең без бары тик исемнəрен 
генə белəбез. Мəсəлəн, 1297 елда Кабан күле буенда күмелгəн Алтын 
Бөртеккə куелган кабер ташы сакланган. 

Казан ханлыгы чоры ханбикəлəре. Җучи Олысы таркалса да, 
аның тарихи язмышы тукталмый. Яңа оешкан Казан, Себер, Кырым 
һ.б. ханлыкларда бай мəдəният үзəклəре, күркəм традициялəр сакла-
на. 

Əлеге чор безгə вакыт ягыннан да якынрак тора, язма чыганак-
ларда да киңрəк яктыртыла. Бу – рус дəүлəте белəн ике арада барган 
сəяси элемтəлəрнең бик тыгыз, бик актив чоры, ифрат та катлаулы, 
фаҗигале һəм гыйбрəтле заманы. 

Бу чорда зирəк дəүлəт башлыклары, зур сəяси эшлеклелəр, ди-
пломатлар булган кайбер каһарман кызларга аерым тукталып үтик. 

Нурсолтан (1451–1519). Казан, соңрак Кырым ханбикəсе бул-
ган Нурсолтан ханнарның иң якын кинəшчесе, дəүлəт эшлəрендə 
ярдəмчесе була. Ул ярты гасырдан артык Мəскəү, Кырым һəм Казан 
арасындагы дипломатик мөнəсəбəтлəрнең үзəгендə торган, Мəскəү 
һəм Казанга илчелеклəр җитəклəп, дипломат вазыйфасын үтəгəн, 
иллəр арасында тынычлык урнаштырырга тырышкан. Иван III һəм 
Василий III белəн хатлар алышкан. 1487 елда Иван III Казанны ала. 
Шəһəрне алса да, ханлык бетерелми, аның мөстəкыйльлеген саклау-
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да Нурсолтан зур көч куя. Аның 
Мəккəгə хаҗ кылган вакытында 
Мисыр хөкемдары белəн очрашуы 
да мəгьлүм.

Соңрак аның кызы Гəүһəршад 
(1481–1546) да Казан ханлыгын-
да сəяси эшлəр алып бара. Яшь 
Җангали идарəсе вакытында 
(1532–1535) ил белəн Гəүһəршад 
һəм карачы би Булат Ширин 
җитəкчелегендəге хөкүмəт идарə 
итə. Җангали балигълык яшенə 
җитеп, 16 яшенə кадəр нугай дала-
ларында яшəгəн гүзəл Сөембикəгə 
өйлəнгəч, Гəүһəршадның регент-
лыгы тəмамлана. Əмма ул əле та-
гын 12 ел буена дəүлəт эшлəренə 
үз йогынтысын югалтмый. 

Сөембикə ханбикə. Сөембикə 
– халкыбыз күңеленə, хəтеренə уелып калган изге бер исем. Ул татар 
халкының гүзəл манарасында гəүдəлəнгəн олуг бер маягы гына түгел, 
безнең милли аңыбыз, аңлы бер халəтебез сагында торган якты бер 
нур да, гомерлек сагышыбыз да кебек. 

Сөембикə Казанга килгəнче үк фарсы, гарəп, рус теллəрендə ка-
мил сөйлəшкəн һəм, атасы Йосыф морзаның яраткан кызы буларак, 
гаилə табыннарында ил-халыклар арасында барган сəяси бəхəслəрдə 
катнашкан. 

Сөембикə – татар халкының соңгы ханбикəсе. Казан шəһəренə ул 
30 меңгə якын гаскəри белəн килə. Ил картлары аларны Арча төбəгенə 
урнаштыралар. Җангали фетнə нəтиҗəсендə үтерелгəч, Сөембикəне 
тəхеткə утырган Сафагəрəйгə димлилəр. Аларның Үтəмеш исемле 
уллары туа. 

1549 елда Сафагəрəй үлгəч, Казан бəклəре, аксакаллары һəм 
имамнары дүртенче яшенə аяк баскан Үтəмешгəрəйне Казан ханы 
итеп тəхеткə күтəрəлəр. Улы исеменнəн ил белəн Сөембикə ханбикə 
идарə итə. Нəкъ шушы чорда Сөембикə Казан каласының кирмəн-
кальгаларын ныгыта һəм ире Сафагəрəйнең кабере өстенə төрбə 
салдыра, Европа һəм Шəрык иллəреннəн китаплар кайтартып, бай 
китапханə туплый. Бу чорда Казан чəчəк ата. Илдə тынычлык, мул-
лык, иминлек урнаша, Казан сəүдəгəрлəре дөнья халыклары белəн 
гөрлəтеп сəүдə итəлəр. 

Нурсолтан. 
Рəссам Н.Хаҗиəхмəтов.
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Казанның шулай көчəеп китүе Мəскəү патшасы Явыз Иванга 
тынгылык бирми. Ул Казанга биш тапкыр яу белəн килə, биш тапкыр 
кан коеп кайта. 

Сөембикə халкын, каласын саклап калу өчен барысын да эшли. 
Явыз Иванга шартнамə – солых төзү өчен илчелəр җибəрə. 1551 елда 
Иван Казан түрəлəренə шарт куя: «Тыныч яшик дисəгез, ханбикəне 
һəм аның угылын Мəскəүгə озатыгыз». 

Каһарман ханбикə тагын бер сəяси адым ясый. Улы белəн Ка-
заннан китəргə ризалык бирə. Чорына күрə искиткеч зур батырлык бу. 
Иле-халкы һəм башкаласы исəн-имин яшəсен өчен, улын һəм үз-үзен 
корбан итə.

Сөембикəне һəм сабый Үтəмешне алырга кенəз Серебряный 
килə. Сөембикəне озатырга урамнарны тутырып халык агылганын 
күреп, ул ханбикəгə ире Сафагəрəй каберенə туктарга, мəрхүм белəн 
саубуллашырга рөхсəт бирə. Сөембикə ире каберенə капланып 
елый, аның белəн саубуллаша. Аннары баскынчылар ханбикəнең 
бөтен байлыгын һəм китапханəсен талыйлар һəм корабка төяп алып 
китəлəр. Мəскəүгə килгəч, Үтəмеш чукындырыла, аңа Александр исе-
ме бирелə. Ул 1556 елда Мəскəүдə үлə һəм Кремльның Архангель-
ский соборында рус патшалары арасында күмелə. 

Сөембикəне Иванның ышанычлы яраны Шаһгалигə көчлəп ки-
яү гə бирəлəр. Яраткан газиз баласыннан аерылып, җаны сөймəгəн 
бер адəмгə насыйп булган Сөембикəнең соңгы көннəре Касыйм 
шəһəрендə уза.

Сөембикə илчелəр кабул итə. Рəссам И.Фəйзуллин. 
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Сүзге – Себер ханбикəсе. Татар тарихында онытылмаслык эз 
калдырган гүзəл шəхеслəрнең тагын берсе – Себер ханы Күчемнең 
сөекле хатыны, иле, халкы өчен җанын фида кылган Сүзге. Ермак 
яулары заманындагы канкойгыч вакыйгалар белəн бəйле легендар 
Сүзге образы күплəргə мəгълүм. 

1581 елның 1 октябрендə атаман Ермак һəм Күчем хан гаскəр-
лəре арасында канлы сугыш башлана. Күчем хан исəн калган гаскəре 
белəн чигенергə мəҗбүр була. Дошман Сүзгенең ныгытылган сара-
ен өч атна буе камалышта тота. Сарай сакчылары казакларга каршы 
җаннарын аямыйча көрəшəлəр. Аларны буйсындыру өчен өстəмə 
көчлəр кирəк була. Əмма Сүзгенең дə хəле авырая. Тигезсез көрəшнең 
ни белəн бетəчəген аңлап, ул казак атаманы Гроза белəн сөйлəшүлəр 
баш лый. Баласының, хал  кының гомерен сак лап калыр өчен, Сүзге 
өч шарт куя: исəн калган татарларга ныгытмадан чыгып китəргə 
мөмкинлек бирергə; аларны елганы кичеп чыгу өчен көймəлəр белəн 
тəэмин итəргə; та тар ларны башка рəн җет мəскə, кысрыкламаска. 

Ханбикə илчесен тыңлагач, атаман Сүзге куйган талəплəргə ри-
залыгын белдерə, əмма Сүзгенең үзенə тотык булу талəбен куя. Илче 
кайтып бу талəпне җиткергəч, Сүзге, əсирлектəн башка мөмкинлек 
калмаганын аңлап, хезмəтчелəренə сарайдагы барлык əйберлəрне, 
казнадагы бөтен акчаны бүлеп бирергə боерык бирə. Үзе иң затлы 
киемнəрен кия, Күчемнең бүлəге – энҗе муенсасын тага. 

Таң белəн Иртеш суы буена зур көймə килеп туктый. Халык, күз 
яшьлəрен тыя алмыйча, ханбикə белəн саубуллаша һəм көймəгə 
төялə. Тиздəн көймə күздəн югала. Чал Иртеш ярында басып кал-

ган Сүзге очлы хəнҗəрен 
гайрəт белəн күкрəгенə 
кадый, йөрəгенə кадəр 
батыра. Казаклар татар 
ханбикəсенең мил ли горур-
лыгына, каһарманлыгына 
таң калалар. Батырлыкка 
хөрмəт йөзеннəн Сүзге 
ханбикəне мөселман гадəт-
лəрен саклап җирлилəр. 

Аның гүзəллеге, уң-
ганлыгы, батырлыгы ха-
кында хəзер дə төрле ри-
ваятьлəр сөйлəнə, җырлар 
җырлана, сəхнə əсəрлəре 
языла. «Конек-горбунок» 

Күчем хан яраткан хатыны Сүзге белəн. 
Рəссам М.Знаменский.
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авторы Петр Ершов аның турында «Сүзге – Себер легендасы» дигəн 
əсəр яза.

Алтын Урда һəм ханлыклар тарихында тирəн эз калдырган 
мəшһүр хатын-кызларның якты истəлеге күп кенə əдəбият-сəнгать 
əсəрлəрендə чагылыш таба.

Сөембикə бəете

Мең биш йөз унбиштə бу дөньяга килгəнмен,
Ата-ана дəүлəтен китмəс диеп белгəнмен.
Ата-ана кулында бер кайгы да күрмəдем,
Бу кайгылар күрермен дип, исəплəп тə йөрмəдем.
Сөембикə атым, нугай затым,
Кайда минем яшь дəүлəтем,
Сабый чагым, нурлы йөзем,
Морза кызы булган вакытым.
Унсигез яшьлəрем тулган чакларымда
Хан хатыны булдым мин ата-ана хакларында.
Кырымнан Казанга китерде тəкъдирем,
Казанның яшь ханы Җангали булды ирем.
Җангали хан мəгъкуль бер залим кулындан,
Бəндəгə казалар очрыйдыр юлындан.
Ханбикə булгачдин ике ел торгачдин,
Тол калдым кайгылы, хан дөнья куйгачдин.
Кырымлы Сафагəрəй Казанга хан булды,
Өч хатыны булса да, дүртенчегə мине алды.
Дөньялар хафалы, замана буталды,
Казанга күрше падишаһлар күз салды.
Сафагəрəй вакытында бик күп булды сугышлар, 
Һəркайдан яу килгəчдин авыр булды сулышлар.
Гомерем үтте ундүрт ел Сафагəрəй хан белəн,
Казан шəһəре күңелсез юлда түккəн кан белəн.
Шəһəр тышында сугыш, эчендə афəт,
Шул тынычсыз вакытта Сафагəрəем вафат
Ике яшьлек угылым, күзем нуры, колыным,
Үтəмешгəрəем калды ятим, былбылым.
Мəскəү ханы Казанны алмак була үзенə,
Казанлылар фетнə ача, карамыйлар сүзенə.
Мəскəү ханы үгетли картны, яшьне, егетне,
«Бирелегез миңа, – ди, – тотармын җəбер итми».
Морзалар сүз аңламый, көчлəре аз сугышка,
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Ничə кабат сүз бозып, барды алар солыхка.
Солых шартын тагын да бу морзалар боздылар,
Нугай, Кырым, казанлылар төрле җиргə туздылар.
Хан урынына хан булып торалмадым пан булып,
Гаҗизлəндем морзаларга, йөрəгем, бəгърем кан булып.
Хан кабере өстенə кордырдым таш манара,
Дидем: «Үзем үлсəм, исемем күп елга бара».
Манараны коргачтын көнлəштелəр хəлемə,
Казандагы кенəзлəр үзе тыныч булырга,
Һəр каюсы кул куйганнар мине əсир кылырга.
Əмер булды китəргə, көймəлəргə җитəргə,
Күзлəремдин нур китте, белмим нихəл итəргə.
Мине тотып ике адəм утырттылар арбага,
Тəхет, бəхет калдырып көймə янына бармага.
Күзем салдым халыкка, күбе җылап озата,
Кайсылары «Мəскəү ханы рəхимле», дип озата.
Иделлəргə чыкканда карадым мин калага,
Калды җылап Казаным, охшап үксез балага.
Дидем: «Мескен Казаным, төште таҗың башыңнан,
Калдың бүген дəүлəтсез, чишмə агар яшеңнəн.
Кайда калды шатлыгың, кайда синең байлыгың?
Күрер күзгə билгеле хəзер кол, гидайлыгың.
Бушап калды сараең, нурың китте үзеңдин», –
Дип җылап Казанны югалттым мин күземдин.
Күп заманнар баргачдин, Мəскəүгə барып җиттек.
Бу бəхетсез башларга ни була дип, без көттек.
Барып кердек зур йортка, эчендə аның хансарай,
Күп кешелəр җыелган, барысы да безне карый.
Ишеттем мин баламны поплар алганнар диеп,
Гакылы да юк сабыйны диннəн чыгарганнар дип.
Мин киткəчтен көндəшем, китте инде, дип, Сөембикə,
Үзенə ир кайгыртып, булмак булган ханбикə.
Халык белəн киңəшеп, Астарханнан хан алган,
Яшь кенə кенəз икəн, исеме Ядегəр хан булган.
Көндəшем ханга барган, Казанны һəм тотам дип, 
Дөнья əйткəн: «Ашыкма əле, сəни дə утка атам», – дип.
Шул елны мине дə падишаһ бирде бер ханга,
Касыймдагы Шəехгали, Казанга дошман җанга.
Мине алгач, сугышка əмер булды барырга, 
Мəскəүлелəр белəн бергə Казанны һəм алырга.
Шəехгалилəр барганнар, Казанны һəм алганнар,
Мине саткан морзаларның башын җиргə салганнар.
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Ядегəр белəн көндəшем тагы да кулга төшкəн,
Мине яндырган утта үзе дə яхшы пешкəн.
Гарип балам Үтəмеш тə алты яшенə җитте,
Фани дөньядан үтте, андин бер кайгым бетте.
Сөембикə атым, нугай затым, күзем яшьле, юк рəхəтем,
Күрдем михнəт, чиктем газап, онытылмый һич хəсрəтем.

Мəрҗəн каласы һəм унике кыз хикəяте

Яңа Үзи авылы янындагы кырда, урман эчендə Хуҗалар 
тавы дигəн тау бар. Шул тауда борынгы заманнарда Мəрҗəн 
исемле болгар шəһəре булган. Мəрҗəн шəһəрендə Тырыш-
мал Хуҗа хөкем сөргəн. Хуҗаның унике кызы булган. Аталары 
аларны Бүлəр шəһəренə Рабига остабикə мəдрəсəсенə укырга 
җибəргəн. Бу мəдрəсə Бүлəрдəге Хуҗалар тавы итəгендəге бик 
зур чишмə янына урнашкан була. Рабига көн саен Шəһре Бол-
гардан Бүлəргə җир асты юлы аша 66 шəкертен укытырга ки-
леп йөргəн.

Бервакыт Болгар илен яу баскан. Ул Бүлəр шəһəрен дə 
камап алган. Башка батырлар белəн бергə Иштирəк батыр 
да, сугыша-сугыша, Хуҗалар тавына менгəн, туган иллəре 
өчен соңгы тамчы каннарына кадəр сугышырга ант эчкəннəр. 
Əмма тигезсез сугышта һəлак булганнар. Аларны тау башында 
җирлəгəннəр. Унике кыз, мəдрəсəдə алган гыйлемнəре белəн, 
үзлəрен куа килүче дошманнарга каршы ау корганнар. Əмма 
Мəрҗəн шəһəренə җиткəч, дошман кызларны тотып алып, 
Хуҗалар тавы янына китергəннəр. Аларны яланаяк килеш 
көне-төне туфрак ташып, яңа бер тау өйдергəннəр. Тау өелеп 
беткəч, дошманнар кызларны терелəй килеш шул тау башын-
да күмəргə телəгəн. Шулчак кызлар унике йолыз булып күккə 
күтəрелгəннəр, аталары, таудан сикереп, елга суына əйлəнеп, 
агып киткəн. Халык, шул елга башланган чишмəне изге санап, 
аңа табынган, ə кызлар өйгəн тауны «Кыз тавы» дип атаганнар.
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