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Предисловие 

 
XVIII столетие явилось переломным периодом в истории России 

и российских мусульман. Начатые Петром I преобразования в 
общественно-политической, социально-экономической и культур-
ной жизни страны осуществлялись с переменным успехом. 
Активизация внешнеполитической деятельности правительства на 
юго-востоке страны последовала вслед за подписанием в 1731 г. с 
ханом Малого жуза договора о переходе казахов в российское 
подданство. Для правительства актуализировался восточный 
вопрос. Стало очевидным превращение Приуралья, куда были 
направлены переселенческие потоки народов Среднего Поволжья, 
в том числе татар, во внутреннюю окраину империи. В 1734 г. была 
сформирована Оренбургская экспедиция. Усиление русского 
военного присутствия и наметившаяся русская колонизация 
Приуралья спровоцировали башкирское восстание 1735–1740 гг., 
охватившее огромный регион от Яика до Камы, от Тобола до 
Волги. Ответом на волнения явился указ Анны Иоанновны от 26 
февраля 1736 г. о возведении новой Закамской линии. 
Одновременно активизировалась миссионерская деятельность 
самодержавно-церковной власти в Среднем Поволжье и Сибири. 
Миссионерское вторжение администрации во внутреннюю жизнь 
уммы было болезненно воспринято мусульманами.  

У мусульман существуют три мира, территории: «дар уль 
ислам» – территория ислама, «дар уль харб» – территория войны, 
«дар уль куфр» – территория неверия. Территория войны – это 
зона, где происходит столкновение с «дар уль куфр»ом1. С 
ликвидацией национальной государственности мусульмане 
оказались в «дар уль куфр» – на территории неверия. 
Приспособление уммы к российским реалиям обозначило две 
возможные альтернативы: стремление правительства к созданию 
условий для реализации норм религиозных прав мусульман и 
признание норм шариата в семейно-бытовой жизни или «дар уль 
харб» – территорию войны. В многочисленных выступлениях 
народных масс против царского самодержавия во второй половине 
XVI – середине XVIII в., несомненно, присутствовала религиозная 
идеология. С началом осуществления широкомасштабной 
христианизации, усиления фискального и национального гнета и 

                                                           
1 Джемаль Г.Д. Освобождение ислама. – М.: UММА, 2004. – С. 93. 
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бесчинства местной русской администрации империя, в которой в 
угоду усиления православия жестоко попирались религиозные 
права «иноверцев», имперское государство для мусульман 
превращалось в «дар уль харб» – территорию войны.  

Именно в этом ключе следует рассматривать общественно-
политические события 1740–1750-х гг. в Волго-Уральском регионе, 
кульминацией которых явились народное выступление 1755 г. и 
деятельность духовного лидера татар и башкир муллы Батырши 
(Габдуллы Галиева). Как свидетельствуют документы, события 
этих лет сыграли важную роль в становлении толерантных 
государственно-исламских отношений в России. 

В данной книге вниманию читателя представлены материалы 
межрегиональной научно-практической конференции «Восстание 
под предводительством Батырши и общественно-культурная 
ситуация в татарском обществе в XVIII веке», посвященной 250-
летию восстания Батырши и проведенной в Институте истории им. 
Ш.Марджани АН РТ 17 мая 2005 г.  

 
Загидуллин И.К. 
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Фәйзелхак Ислаев 
 

2005 ЕЛ – БАТЫРША ЕЛЫ. 
ИСЕМЕ ТАРИХТА МЂЋГЕ САКЛАНСЫН 

 
Русия мөселманнарының ислам динен саклап калу өчен барган 

фидаи көрәшендә иң мөһим урынны Батырша восстаниесе алып 
тора. 2005 елда әлеге вакыйгага 250 ел тула. Халык бик ихтирам 
иткән мулланың патша властена, миссионерларга каршы көрәшкә 
әйдәве һич кенә дә очраклы хәл түгел. Күренекле дин әһеле һәм 
акыл иясе, татар халкының милли-азатлык хәрәкәтенең бөек 
шәхесе Батырша мулла җитәкчелегендәге татар һәм башкорт 
халыклары восстаниесе, анда катнашучыларның үзләрен аямыйча 
көрәше генә көчләп чукындыру сәясәтен үзгәртергә мәҗбүр итә 
һәм ислам динен Русия империясе җирләрендә саклап калырга 
мөмкинлек бирә. 

Батырша 1715 еллар тирәсендә татарлар яшәгән Карыш (хәзер 
Башкортостанның Балтач районы, Югары Карыш авылы) авылында 
Туктаргали абыз (мулла) гаиләсендә туа. Унсигезенче гасыр 
уртасында биредә 35 йорт, 144 ир-ат исәпләнгән. Карыш авылы үзе 
Ырынбур губернасы, Уфа өязе, Себер юлына кергән.  

Батырша заманасы өчен дини яктан зур белем ала. Башта 
әтисеннән сабак ала, аннары Тайсуган авылында (хәзер Әлмәт 
районы) Габделрахман мулла мәдрәсәсендә укый, төпле дини 
белем һәм тәрбия ала. Ахырда Ташкичү авылының (хәзер Арча 
районы) мәшһүр имамы, ахун Габдессәлам Уразмөхәммәд 
җитәкчелегендә дини һәм дөньяви белемен камилләштерә. Ул 
Казан якларында шәкерт булып ун ел чамасы укый (1734–1744 
еллар). Киләчәктә гыйсьянчы мулланың азатлыкка омтылышы 
формалашуда бигрәк тә Габдессәлам мулланың тәэсире зур була. 
Ул Ташкичүгә күрше Мәңгәр авылында 1700 елда туа, дини 
белемен Төркестанда ала. 1746 елга кадәр Ташкичү авылында имам 
һәм мөдәррис булып шәкертләр тәрбияли. Шул елны Ырынбур 
янындагы Каргалы (Сәет) бистәсенә ахун итеп билгеләнә, анда да 
мәдрәсә ачып, шәкертләр укыта һәм тәрбияли. 

Казан артында яшәгәндә үк Габдессәлам имам, каләм тибрәтеп, 
төрле эчтәлектәге шигырьләр иҗат итә. Аның иҗатында төп 
урынны мәхәббәт, иҗтимагый һәм дини мәсьәләләр алып тора. 
Көчләп чукындыруга түзә алмаган мөселманнарның Башкортстан, 
Себер якларына күчеп китүе Габдессәлам иҗатында түбәндәге 
юлларда чагылыш тапкан: 

Без икәүмез ушбу йирдә тормайалыйк, 
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Дуст-дошман арасында булмайалыйк... 
Кадыйр алла, безгә юл бир, китәлүм... 
Габдессәлам иҗатында хөррияткә, милли азатлыкка чакыру да 

бар: 
Карчыга карап очар – тауны күрсә, 
Ир-егет кылыч алыр – яуны күрсә! 
Шунысы игътибарга лаек: Батыршаның күркәм укытучылары – 

Тайсугандагы Габделрахман мулла да, Ташкичүдәге Габдессәлам 
имам да сүз осталары булганнар, фикерләрен шигъри юлларга 
салып, шәкертләрендә хөррият, азатлык хисләрен дә 
тәрбияләгәннәр. 

Батыршаның Тайсуган, Ташкичү мәдрәсәләрендә белем алган 
еллары мөселманнарны көчләп чукындыру тәмам азган чорга туры 
килә. Ул миссионерларның мәҗүсиләрне, мөселманнарны көчләп 
чукындырганны, авыллардагы мәчетләрне җимерүне үз күзләре 
белән күрә, халыкның моң-зарын бергә кичерә. Батыршаның дини 
һәм фәлсәфи карашлары, аның гыйсъянчы рухы христиан дине, 
хакимият даирәләренә таянып, ислам диненә каршы төрле яктан 
һљҗњм алып барган чакта формалаша.  

Ташкичү мәдрәсәсендә берничә ел дини белемнәрен 
камилләштергәннән соң, Батырша Уфа өязе, Уса юлындагы Гәйнә 
вулысы Илеш мулла авылында (хәзер Пермь өлкәсе, Барда районы 
Күземъяр – Байавыл авылы) ел ярым, Исәт провинциясендә 
Мөслим старшинаның мишәр-татар авылында (хәзер Чиләбе 
өлкәсе, Кунашак районы, Мөслим авылы) өч ел ярым балаларга 
сабак укыта, мулла хезмәтләрен башкара. Биш ел чит җирләрдә 
йөргәннән соң, Батырша туган авылы – Карышка кайта һәм ул анда 
имам итеп сайлана, мәдрәсә ачып җибәрә. Тиздән Батырша мулла 
мәдрәсәсе тирә-якта зур абруй казана һәм бирегә дини белем алу 
өчен якын авыллардан гына түгел, ерак Казан һәм Күңгер 
өязләреннән, Исәт провинциясеннән татарлар, башкортлар килә 
башлый. Аның абруе артканнан арта һәм ул 1754 елда Уфа өязе 
Себер юлының ахуны итеп тәкъдим ителә, бары Яныш старшина 
каршы килгәнлектән генә, ахун итеп билгеләнмичә кала.  

Төркиядә иҗат иткән Габделбари Баттал Батырша муллага 
мондый бәяләмә бирә: «Акыллы бер кеше буларак, яхшы белем һәм 
тәрбия алган мулла урысларның сыеша алмаслык дошманы була. 
Фетнә башлаудан күп элек ул башкорт өлкәсен аркылыга-буйга 
йөреп чыга, яшьләрне укыта-өйрәтә, үгет-нәсихәт бирә, халык 
арасындагы сүзләргә, зарларга колак сала, үзе сөйләүдән бигрәк 
башкаларны тыңлый. Ул матур һәм тәэсирле итеп сөйләргә дә оста 
була. Батырша Казан татарлары белән дә, казакъ-кыргызлар белән дә 
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бәйләнешкә керә. Аның вәкилләре Казан өлкәсендәге мөселман 
авылларында да, казакъ-кыргыз далаларында да йөриләр». 

Мөселманнар яшәгән төрле төбәкләрдә тормышны яхшы белгән 
Батырша һәр җирдә дә миссионерларның христиан динен урыс 
булмаган халыкларга көчләп тагу сәясәтен күрә һәм бу сәясәтне 
туктату турында нык уйлана. Русия хөкүмәте һәм миссионер-
ларының, үз максатларына ирешү өчен, һәрбер мөселман кешесен 
урыс диненә көчләп күчерәчәге аңа көн кебек ачык була. Татар 
халкының дљнъяви карашы һәм халәтенең нигезе булган ислам 
диненнән читкә тайпылу урыслаштыру сәясәтен тизләтүгә, 
милләтнең милли йљзен югалтуга китерәчәген Батырша яхшы 
аћлый. Мљселманнарны икътисади бљлгенлектђн, рухи, дини 
изњдђн коткаруның бердђнбер юлы – баскыннарга каршы корал 
тотып кљрђшњ, ди ул. 

Унсигезенче гасыр уртасында халыкныћ дини, рухи изњгђ 
каршы ачуы ић югары ноктасына ќитђ. Татар, башкорт арасындагы 
ризасызлыкны 1754 елгы тозны сатып бирү турындагы фђрман да 
куерта. Тозны сатып бирүне кертњ белђн бергђ, хљкњмђт 
татарларны џђм башкортларны ясак тњлђњдђн дђ азат итђ. Шунысы 
кызык: ќирле халык ясактан азат ителњне сљенеп каршы алмый, 
киресенчђ, халык арасында тиздђн ќирне дђ тартып алалар икђн 
дигђн хђбђр тарала. 

Батырша мулла 1755 елныћ яз айларында мөселманнарны 
восстаниегә чакырып, љндђмђ яза џђм аны шђкертлђре, таныш-
белешлђре аша Казан, Кљнгер, Гђйнђ, Исђт џђм башка якларда 
халык арасында тарата, патша властьларена, миссионерларга 
каршы кљрђшкђ чакыра. Восстание 1755 елныћ 3 июленђ 
билгелђнђ.  

Батыршаныћ программасы буенча бљтен мљселман халкы 
чамадан тыш салымнардан, хљкњмђтнең мђќбњри эшлђреннђн, 
Ырынбур шђџђрен џђм ныгытмасын, чик буенда кальгалар тљзњдђн, 
шулай ук башка казна корылмалары салудан азат ителергђ, чик 
буенда хђрби хезмђт бетерелергђ, тљбђктђ заводлар џђм кальгалар 
тљзњ туктатылырга, ќирне тартып алу рљхсђт ителмђскђ, ќирле 
чыганаклардан тозны башкортларныћ бушка алу хокукы кире 
кайтарылырга, керђшеннђргђ ислам диненђ кире књчђргђ рљхсђт 
бирелергђ, чукынмаганнарга салынган љстђмђ салымнар џђм эшлђр 
бетерелергђ, шђригать эшлђре старшиналардан алынып, руханилар 
кулына тапшырылырга тиеш була. 

Ђмма вакыйгалар шундый тиз њсеш ала, урыс баскыннарына, 
милли џђм дини изњгђ каршы халыкныћ ачуы шул кадђр кљчле була 
ки, Бљрќђн вулысы башкортлары билгелђнгђн кљннђн књпкђ элек, 
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1755 елныћ май уртасында ук, фетнђ башлыйлар. Елан Иткул џђм 
Ходайбирде ќитђкчелегендђге башкортлар тарафыннан 15 майда 
Урал тауларында алтын-кљмеш, тимер, бакыр, кыйммђтле ташлар 
эзлђү љчен ќибђрелгђн экспедиция начальнигы Брагин џђм аныћ 
командасы њтерелђ. 18 майда Исђт юлындагы Сапсал ям станын џђм 
Брагин яшђгђн йортны туздыралар, юлда йљрњче тњрђлђргђ, почта 
станнарын саклаган драгуннарга џљќњм оештыралар.  

Ырынбур губернаторы И. Неплюев тиз арада – 22 майда Бљрќђн 
вулысына подполковник Исаков ќитђкчелегендђ гаскђрилђр 
командасын озата. Боларга љстђп тагын мећнђн артык солдат џђм 
казаклар ќибђрелђ. Фетнђ бастыруда хакимияткә тугры калган 
башкорт џђм мишђр старшиналары да катнаша. Фетнђче 
башкортлар, аларныћ гаилђлђре џђм туган-тумачалары кулга 
алына, мљлкђтлђре хљкњмђт файдасына тартып алына. Исђн калган 
башкортлар казакъ далаларына качалар. 

Уфа љязенећ Уса юлыннан тљнъякта урнашкан Гђйнђ вулысы 
(хәзер Пермь өлкәсе Барда районы) фетнђнећ икенче њзђгенђ 
ђверелђ. Батырша мђдрђсђсендђ Гђйнђ ягыннан да шђкертлђр була. 
Ул Тљћгђк авылыннан мулла Исхак Мурзалиев џђм башкалар белђн 
яхшы мљнђсђбђтлђр урнаштыра, биредђ өндђмђсен дђ кић тарата. 

Бөрҗән вулысында фетнәчеләрнең май аендагы җиңелүе 
борчыса да, Батырша восстаниегә хәзерлекне туктатмый. Изге 
эшне яңадан башлар алдынан, ул њзенећ остазы Габдессђләм ахун 
белђн кићђшлђшергђ, губерна њзђге Ырынбурдагы хәлләрне, Сђет 
бистђсе татарларыныћ ниятлђрен якыннан белергә тели. Ић башта 
ул Бљрќђн башкортлары белђн очраша, май аенда булган 
бђрелешлђр турында ќентеклђп сораша, алар белђн яћа восстание 
башлау турында килешђ, аныћ яңа вакытын да билгели. 

9–10 августа Ногай юлы халкы бердәм рәвештә баш књтђрђ. 
Вознесенски бакыр заводына џљќњм оештыралар, аның 
карамагындагы атларны урлап китђлђр, завод урманнарын 
яндыралар. Фетнђ тиз арада тирђ-яктагы вулысларга да тарала. 
Зилаир кальга-крепостыннан утыз чакрым ераклыкта Кљчекбай 
ќитђкчелегендђге отряд капитан Шкапскийның утыз казактан џђм 
бер рота драгуннардан торган командасын камап ала џђм тар-мар 
итә. Ырынбур губернаторы И. Неплюев фетнђне бастыру љчен 
урыс гаскђрилђрен, урысларга тугры калган башкорт, мишђр 
командаларын җибәрә.  

Фетнәне бастыру љчен Ырынбур губернаторы И. Неплюев тљрле 
чараларны куллана, башкортлар белђн казакъларны бер берсенђ 
каршы куя. Ырынбур ахуны исеменнђн башкортларга џђм казакъ 
далаларына уйдырма мљрђќђгатьлђр тараттыра. 
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Батыршаныћ тарафдарлары Максүт Айсин, Урыскол Исланов, 
Исмђгыйл Апкин, Ђхмђр Кучеков августныћ икенче яртысында 
восстаниегђ љндђњ, аны оештыру љчен Гђйнђ вулысына килђлђр. Алар 
килњ белђн вулыста вакыйгалар кљчле њсеш ала. 1755 елныћ 27–28 
августында Мостай Теребердин белђн Акбаш Андрюшев ќитђк-
челегендђге фетнђчелђр чамасыз күп салым ќыючы вулыс 
старшинасы Ђбдњк Хуќагуловны њтерђлђр. Солтанай авылында 
Сђгыйт Чубаркин сугыш кирђк-яраклары ђзерли башлый. Књп кенђ 
авылларда, мђсђлђн, Башапта, Солтанайда, Тљћгђктђ, Аклышта халык 
ќыеннары њткђрелђ, анда Чурагол мулла Миңлебаев, Исхак мулла 
Мурзалиев џђм ясаклы татар Акчура Ягутеев ялкынлы чыгышлар 
ясыйлар. Бу ќыеннарда Батыршаныћ өндђмђсе укыла, ул халык 
тарафыннан кљрђшкђ чакыру буларак кабул ителђ. Кыска вакыт 
эчендђ Тол буендагы авылларныћ барысы да диярлек баш књтђрњ-
челђргђ телђктђшлек белдерђ: хђрби отрядлар тљзилђр, тљбђктђге 
урыс хакимиятенећ терђге булган Усага џђм Кљнгергђ џљќњм итђргђ 
љндилђр. 1 сентябрь кљнне гомуми џљќњм башларга карар кылына. 

Лђкин књптђн хәзерләнгән планнар тормышка ашырылмыйча 
кала. Моныћ тљп сђбђбе Гђйнђ вулысыныћ элекке старшинасы 
њтерелгђннђн соћ сайланган Туктамыш Ижбулатовныћ кискен 
хђрђкђткђ књчње була. Старшина итеп сайлангач та, ул вулыста 
хљкњмђткђ каршы юнђлдерелгђн фетнђне туктату љчен кыю 
чаралар књрђ. Чљнки шулай эшлђгђндђ генђ ул њзенећ чын 
старшина икђнен раслый алыр иде. 

Кызыл Яр (Ђрќђн) авылы кораллы кљрђшне яклаучылар белђн 
аларга каршы чыгучыларныћ кљрђш мђйданына ђйлђнђ. Туктамыш 
яклылар зур каршылыксыз гына, ќыенны куып тараталар. Тол 
буенда ђзерлђнгђн фетнђ кабына алмыйча сњнђ.  

Шушы ук вакытларда Батырша мулла Борай халкыннан 
«Денсезлђр џђм хаиннар бу тљндђ сезне њтерергђ уйлыйлар, њзегезне 
коткару љчен ашыгыч џђм саклык белђн чаралар књрегез,» – дигђн 
кисђтњле хат ала. Мондый шљбџђле хат алганнан соћ, Батырша: 
«Бернђрсђгђ дђ карамыйча, тђвђкђллђп, изњчелђргђ каршы кљрђшкђ 
ташланыргамы, ђллђ актив хђрђкђтлђрдђн ваз кичеп торыргамы?» – 
дип уйланып йокысыз тљн њткђрђ. Хакимияткђ аз гына булса да 
каршылык књрсђтњ халыкка гаять зур афђтләр џђм бљлгенлек 
китерђчђге аћа яхшы мђгълњм була. Ђмма ул, барча мљселманнар 
килђчђктђ дђ рухи џђм икътисади изњгђ тыныч кына тњзеп тора икђн, 
денсезлђрнећ мљселманнарны тђмам ќићђчђклђрен дђ яхшы аћлый. 
Дин љчен, хљррият љчен, халыкларны колониаль изњдђн коткару љчен 
кљрђш юлын ул аћлы рђвештђ сайлый, лђкин шљбџђлђнер љчен дђ 
урын кала. 
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1755 елныћ 1 сентябрендђ Батырша гаилђсен, ић якын шђкер-
тлђрен алып урманга кача. Аның янына килгђн гђйнђлелђр 
Батыршаны Карышта очрата алмыйча, туган якларына кайтып 
китђлђр. 

Фетнђнећ чиклђре кићђюдђн, бигрђк тђ аңа Казан татарлары 
кушылудан курыккан Русия хакимияте, тљрле ташламалар биреп, 
мљселман халыкларын тынычландырмакчы була. Бу восстаниенећ 
милли џђм дини эзђрлеклђњ, кљчлђп чукындыруга каршы 
булганлыгын патшабикђ фђрманнары да яхшы књрсђтђ. Сентябрь 
башында ук кайбер карарлар кабул ителђ. 1755 елныћ 3 сентябрь 
кљнендђ чыккан Указ нигезендђ, Казан џђм башка губерналардагы 
керђшеннђр белђн бер авылда яшђгђн чукынмаган татарларны 
икенче тљбђклђргђ књчереп утырту тыела, ђ яћа чукынган 
керђшеннђрнећ татарларга каршы шикаятьлђрен губерна кђнселђре 
чиновниклары тикшерергђ тиеш була. Чукынган татарларныћ 
салымнарын чукынмаганнардан тњлђтњ бетерелђ. Шулай итеп, 
татарларны кимсетђ һәм икътисади бљлгенлеккђ китерђ торган 
књчереп утырту, љстђмђ салым тњлђтњ тыела, керђшеннђр белђн 
мљселманнар арасында килеп чыккан низагларны дљнъяви хакимият 
даирђлђре тикшерергђ тиеш була. Ислам динен эзђрлеклђњ, 
мљселманнарны џђм мђќњси халыкларын кљчлђп чукындыру буенча 
шљџрђт казанган Казан епискобы Лука Канашевич џђм Тубыл 
митрополиты Сильвестр Гловацкий, эшләреннән алынып, 
мљселманнар яшәмәгән епархиялђргђ књчерелђ. 

Соћрак Адмиралтействога кораблар тљзњ эшенђ беркетелгђн 
йомышлы татарларныћ џђм морзаларныћ да кайбер талђплђре 
канђгатьлђндерелђ. 1756 елныћ 23 августында кабул ителгђн указ 
нигезендђ Казан, Нижгар, Ђстерхан, Себер губерналарында 
мђчетлђр тљзергђ рљхсђт ителђ.  

1755 елныћ 25 сентябрендђ Уфа љязенећ Уса юлына фетнђне 
бастыру љчен Троицки драгун полкыннан капитан Жеребцов 
ќитђкчелегендђ команда ќибђрелђ. Бу ќђза отрядына оешкан 
каршылык књрсђтелми. Урындагы старшиналар, Батыршаныћ 
актив тарафдарларын кулга алып, гаскђрилђр килгђнгђ кадђр њк, 
хакимият органнарына тапшыралар. Батыршаныћ кљрђштђшлђрен 
кулга алуда старшиналардан Яныш Абдуллин, Туктамыш 
Ижбулатов, Шәрип Кииков зур тырышлык књрсђтђлђр. Яныш 
Абдуллинныћ бу тырышлыгын исђпкђ алып, хакимият аны кылыч, 
кљмеш чњмеч, џђм йљз тђћкђ акча белђн бњлђкли. 

Туктамыш старшина џђм аныћ писаре Алексей Абдалов 1 
сентябрьдђ њк Уса воевода кђнсәлђренђ Чурагол Мићлебаевны џђм 
Баскын Ербагышевны тотып алып килђлђр. Тотылганнарны шунда 
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ук кыйныйлар, сорау да алалар. Беренче сорау алуда ук Акбаш 
Андрюшев старшина Ђбдњк Хуќагуловны њтерњче итеп књрсђтелђ. 
3 сентябрьдђ Акбаш Андрюшевтан Усада сорау алына. Ул 
старшинаны Мостай Теребирдин белђн њтерње турында әйтә.  

Батыршаныћ шђкертлђре булган Уфа љязе Себер юлындагы 
Мљрђсе авылы татары Урыскул Ислановтан џђм Казан љязе Алат 
юлы Куныр авылы (хђзер Балтач районы) ясаклы татары Исмђгыйл 
Апкиннан Уфа провинция кђнсәлђрендђ 4 сентябрьдђ сорау алына.  

Ирђкте вулысы старшинасы Шђрип Кииков Кљчекбай 
Имангуловны Башап авылында кулга тљшерђ, ђ Дђњлђтбай 
Хуќагуловны Елдяк кантурына старшина Якуп Чыкмурзин тотып 
тапшыра. 1755 елныћ 8 октябрендђ Батыршаныћ хатыны Зљлхђбирђ 
Хәсәновадан џђм ике шђкертеннђн Уфада сорау алына. Димђк, 
Батырша хатыны џђм шђкертлђре белђн Бљре елгасы буе 
урманнарында бер айдан артыграк кына була алган. Зљлхђбирђ 
янында ќиде яшьлек улы Таќетдин, љч яшьлек кызы Зљлђйха џђм 
бер яшьлек кызы Салиха да булган. Сорау алганда Зљлхђбирђ ире 
турында бер дђ начар сњз ђйтми, њзенећ Исђт провинциясе Мљслим 
старшинаныћ Олыкош авылыннан Хәсән Такаев кызы булуы, утыз 
яшьтђ икәнлеген, сигез ел элек Батыршага кияњгђ чыгуына, аныћ 
бердђнбер хатыны икђнлеген генђ књрсђтђ. Бљре урманнарында 
Батырша џђм аның шђкертлђре белән бергђ качып йљрњлђре, анда 
Карамыш авылыннан урланган атны суеп тукланулары турында 
сљйли. Зљлхђбирђне балалары белђн тайный советник Борис 
Щербаковка хезмђтче итеп бирәләр, ђ шђкертлђрен тљрмђгђ 
утырталар.  

Хакимияткђ каршы фетнђнећ кић ќђелњеннђн курыккан Сенат, 
1755 елныћ октябрь башында Ырынбур губернасына яћадан љч 
полк гаскђр џђм ике мећ Дон казагы ќибђрњ турында карар кабул 
итђ. Казан љязендђ бу елны солы ућмаганлыктан, килгђн 
гаскђрилђрне урнаштыру, аларны ашату-эчертњ кыен мәсьәләгә 
ђйлђнђ. 

Фетнә ђзерлђњдђ гаеплђнеп, барысы унбиш кеше кулга алына 
џђм Уса, Уфа тљрмђлђренђ ябыла. 1756 елныћ 5 мартындагы Указ 
нигезендђ аларны барысын да Уфа тљрмђсенђ ќыялар. Тик 
восстаниене оештыруда зур активлык күрсәткән Максүт Айсин, 
Кљчекбай Имангулов, Чурагол Мићлебаев џђм Нури Баскунов 
тљрмђдђ сорау алган вакытта вафат булалар. 

Хакимият органнары Батыршаны бик тырышып эзлђсђлђр дђ, 
таба алмыйлар. Ул, Яхъя исемле шђкерте белән тљрле тљбђклђрдђ 
качып йљри. Казан љязенђ чыгып китђ алмыйлар, чљнки юлларда 
тикшерњ нык була. Кышка кергђч Бљгелмђ якларында, шђкерт 
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чакларында билгеле булган Нђдер вулысында качып яши. Авылдан 
авылга, љйдђн љйгђ кереп хәер соранып йљргђн ике мосафир 
њзлђрен Габделрахман мулла шђкертлђре итеп књрсђтђлђр. Иске 
Нђдер авылы мђчетенең идђн астында кышлыйлар. Ќђйгђ чыккач 
Батырша туган якларына юл ала. 

Тик туган авылына кайтып ќитђ алмый, 1756 елныћ 8 
августында Уфадан йљз илле чакрым ераклыктагы Ђќђкәй дигђн 
татар авылында (хђзер Башкортостанның Борай районы) старшина 
Сљлђйман Диваев џђм аныћ ярдђмчелђре тарафыннан кулга алына.  

Старшина Диваев Батыршаны, аяк-кулларын богаулап, махсус 
сак астында шул ук кљнне Уфага алып китә. Уфадан Ырынбурга 
гыйсъянчы мулланы капитан ќитђкчелегендђге 60 кешелек драгун, 
кырык кешелек казак отряды саклап бара. Батыршаны озатучы 
гаскђрилђргђ аны бернинди маќарасыз џђм яшертен генә кирђкле 
ќиргђ итеп ќиткерергђ књрсђтмђ бирелђ. Мондый зур саклык 
чаралары юкка гына булмаган, књрђсећ, чљнки ул хакимият љчен бик 
куркыныч кеше саналган. 23 августа, кич белђн, Ырынбур 
губернаторы И. Неплюев аныћ белђн очраша, кыйный џђм сорау ала. 

Императрица Елизавета Петровна, 25 августта, Батыршаны 
кулга алу турында хђбђр алгач та, аны кичекмђстђн яшерен 
рђвештђ Санкт-Петербург шђџђренђ китерергђ џђм Яшерен 
кђнсәлђргђ тапшырырга куша. 1756 елныћ 16 сентябрендђ капитан 
кенђз Иван Болховский, поручик Левашов, бер унтер-офицер, бер 
капрал џђм алты драгуннан торган кљчле сак астында Ырынбур-
Самара-Арзамас-Владимир-Мђскђњ-Санкт-Петербург маршруты 
белђн Батыршаны озын юлга алып чыгалар. Батырша ябык арбада, 
џђрдаим књзђтњ астында бара. Аныћ ике ягында ике сакчы утыра. 

Гыйсьянчы мулла артыннан Яшерен кђнсәлђргђ фетнђдђ 
катнашулары љчен кулга алынган тарафдарлары џђм шђкертлђре дђ 
озатыла. Алар арасында мишђрлђр, башкортлар, ясаклы татарлар 
да була.  

1 октябрь кљнне, Муром шђџђре тирәсендә, Батырша мулла, 
кулындагы џђм аягындагы богауларны салып, аны саклап арбада 
йокымсырап утырып барган капралны џђм драгунны сугып тљшерђ 
џђм урманга таба йљгерђ. Тик ерак китђ алмый, капрал џђм 
драгуннар аны куып ќитђлђр џђм тоталар. Муром шђџђренђ килеп 
ќиткәч, Батыршаныћ кулына џђм аягына тагын богау салып куялар. 

Мәскәүдә Батыршаны патшабикђ исеменә язма мђгълњматлар 
бирергђ књндерђлђр. Аныћ язмаларын урысчага тђрќемђ итеп 
торыр љчен, Яшерен кђнсәлђргђ чукынган татарлардан Акчурин 
Илья Муратов чакырыла. 
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4-21 ноябрь көннәрендә Батырша кљн саен императрица исеменђ 
хат яза. Башта караламасы әзерләнә, аннары чиста кђгазьгђ 
књчерелђ. Тарихта бу «Гарызнамђ» исеме астында билгеле. Тел 
галиме џђм тарихчы Мђсгњд абый Гайнетдин фикеренчђ 
«Гарызнамђ» – ХVIII йљз ђдђбиятенең ић кыйммђтле энќелђреннђн 
берсе. Шул «Гарызнамђ» авторы буларак кына танылса да, 
Батырша тарихыбызныћ якты, онытылмас шђхеслђреннђн була 
алыр иде. ХVIII йљз уртасы карангылыгында, ул ђдђбиятыбызда 
публицистик, тарихи-ђдђби очерк, сђяси-полемик кљрђш ђсђре 
калдыра алган. Батыршаныћ бу ђсђре, татар иќтимагый фикерен 
урта гасырлыктан бердђн йолкып алып, яћа, мђгърифђтчелек 
кићлеклђренђ чыгара. Ќанлы тормыш хђллђрен, кљнкњреш 
књрешлђрен џђм вакыйгаларын, дљньяви яшђеш кайнарлыкларын 
сњз сђнгатебез мђйданына, башлап, Батырша алып керђ... 
«Гарызнамђ» чал тарихыбызныћ хђзерге яћаруга кискен борылыш 
чатында ић якты маяк булып тора. Хат язылып тђмамлангач, 
тикшерњне дђвам итђр љчен, Батырша мулланы Мђскђњдђн Санкт-
Петербургка озаталар. 

Шул ук елныћ 12 декабрендђ Батыршаныћ хатыны Зљлхђбирђне 
балалары белђн Яшерен кђнсәлђргђ, ягъни, Санкт-Петербурга 
озатырга, дигђн карар кабул ителђ, 20 декабрьдђ ул кызлары белђн 
башкалага озатыла. Димђк, бу вакытта инде Батырша мулланыћ 
олы улы Таќетдин њлгђн булып чыга, чљнки чыганакларда аныћ 
турында бернинди дђ белешмђ юк. 

Гыйсъянчы мулланыћ сљйлђшњен урысчага тђрќемђ итњ љчен 
тљрек, татар теллђрен белгђн толмач Александр Турчанинов 
чакырыла. Петропавел крепостенда урнашкан тљрмђдђ тикшерњ 
ярты ел тирђсе дђвам итђ. 1757 ел уртасында, борын кабагын ертып 
һәм камчы белән кыйнаганнан соң, Батырша гомеренећ ахырына 
кадђр дип Шлиссельбург крепостенећ бер кеше утыра торган 
камерасына ябыла. Аның аяк-куллары богаулана, янында џђрдаим 
сакчылар куела. Шулай итеп биш ел њтеп китђ џђм 1762 елныћ 24 
июль кљне килеп ќитђ. Бу көнне Батырша мулла белђн булган 
хђллђрне аћлату љчен крепость комендантыныћ сњзлђрен китерђбез: 
«Оный колодник взял принесенный солдатом Хомутовым топор, по 
одиночке у капрала Никитина тем топором голову разрубил надвое; 
у солдата Хомутова головы левую сторону разрубил и правый висок 
проломил; у Лазарева в двух местах брюхо пропорото; у Епифанова, 
который был на часах, в двух местах голову разрубил же. Оный же 
колодник и сам умер без всяких язв и побой». 

Татар халкы милли-азатлык хђрђкђтенећ танылган шђхеслђре, 
дини һәм милли изугђ каршы кљрђш идеологыныћ гомере ђнђ 
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шулай љзелђ. Аныћ гђњдђсен кальга диварлары тышындагы бер 
чокырга књмђлђр. Мђсгњд абый Гайнетдин сњзлђре белђн ђйткђндђ, 
бу гаќђеп язмышлы, ќирдђ яшђешен легендага ђйлђндерђ белгђн 
каџарман шђхес, тоткын хђлендђ тормыш юлын, соћгы адымнарын 
да, соћгы бђрелештђ, чая кљрђштђ, ирек давында тђмамлый белгђн. 

Фетнђдђ катнашучыларның язмышы кебек њк Батырша 
гаилђсенећ язмышы да фаќигале була. Улы Таќетдиннећ њлеме 
турында язган идек инде. Зљлхђбирђ Хәсәнова кызлары белђн 
Санкт-Петербургка китертелђ. Тљпчек кызы Салиха 1759 елны 
авырып вафат була. Ул вакытта инде Салиха чукындырылган була, 
ул Наталья дигђн исемне йөртә; Зљлхђбирђне чукындырып Мария 
Александровнага, ђ Зљлђйханы Верага «ђйлђндерђлђр» џђм 1763 
елда кызлар монастырена урнаштыралар. Алар турында башка 
мђгълњмат юк. 

Татар халкыныћ каџарман улы Батырша мулла исеме белђн 
бђйле вакыйгалар ђнђ шулай фаќигале тђмамлана. Ислам динен 
саклап калу, халык бђхете љчен кљрђшњчелђр, гомерлђрен корбан 
итеп, мљселман татарларны тоташ чукындырудан коткаралар. 
Ислам динен юкка чыгарудан, камчы џђм кылыч ярдђмендђ алып 
барылган христианлаштыру сђясђтен тормышка ашырудан әлеге 
восстание генә туктата, Русия хакимиятен ислам динен рђсми тану 
юлына басарга мђќбњр итђ.  

Кызганыч, 1755 елдагы вакыйгалар әле татар тарихчылары 
тарафыннан тирәнтен өйрәнелмәгән дип әйтергә мәҗбүрбез. 
Дөресен әйткәндә, Батыршаның дөрес исемен, Туктаргали 
гаиләсенең Карыш авылына Нижгар якларындагы кайсы авылдан 
күчеп килүен дә, тагын да бик күп мәглүматларны белмибез. 
Аларны тикшерергә, киң җәмәгатьчелеккә җиткерергә иде. 
Батыршаның биографиясенә бәйле авыллардагы мәктәпләргә 
Батыр мулла исемен биреп мәңгеләштерәсе иде.  

Шлиссельбург кальгасе диварларында бик күп шәхесләргә 
истәлекле такталар куелган. Тик алар арасында Батырша исеме юк. 
Батырша турында документаль фильм да эшлисе иде. Гомумән, бу 
даһи затның исеме генә түгел, барча кылган хезмәтләре, аның 
иҗаты татарның тарихи мирасына әверелсен өчен, шактый 
гамәлләр кыласы бар. Без аны, татарлар, юбилейдан файдаланып, 
шушы күрсәтелгән мәсьәләләрнең кайберләрен генә булса да 
тормышка ашырсак, батыр мулла рухына багышланып укылган 
дога шикелле булыр иде.  
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Гульнара Ибатуллина 

 
РАЗВИТИЕ ТАТАРСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
И БОГОСЛОВСКОЙ МЫСЛИ В XVIII В. 

 
В связи с потерей государственности и последовавшими затем 

религиозными репрессиями, разрушением мечетей и медресе – 
главных очагов просвещения, получение классического исламского 
образования в своем отечестве для мусульман Поволжья стало 
практически недоступно. Единственным выходом в сложившейся 
ситуации оставалось обучение за пределами русских границ, в 
странах ислама. Вполне закономерно, что взаимосвязи с этими 
регионами, контакты с зарубежными единоверцами во многом 
определяли последующее развитие общественной, богословской 
мысли Поволжья и Приуралья. В целом можно выделить два 
направления, служивших каналами проникновения новых течений 
и идей – это Дагестан и Средняя Азия  (Мавераннахр). 

Как отмечал Р. Фахреддин, первоначально мусульмане 
Поволжья отправлялись на обучение в Дагестан1. Вероятно, выбор 
этот в немалой степени был определен маршрутом передвижения 
местных купцов: наиболее освоенный ими торговый путь проходил 
по Волге, вниз по течению, через Астрахань, откуда казанцы 
попадали в Закавказье, Иран и Среднюю Азию. Дагестан, за 
которым укрепилось почетное название моря наук (бахр ал-'улум) в 
течение всего периода средневековья, вплоть до 18 в., поддерживал 
тесные связи с арабским Восточным Средиземноморьем, Йеменом, 
Ираном. К тому же здесь издавна проживали колонии арабских 
переселенцев, сохранивших родной язык. Неудивительно, что 
выпускники медресе, в которых преподавание велось на арабском 
(в отличие от персидского в Мавераннахре) отличались высоким 
уровнем владения этим языком. Как отмечают исследователи, еще 
в к 18-19 вв. 'улама Йемена восхищались их познаниями и даже 
просто чистой арабской речью2. 

Одно из знаменитых медресе Дагестана было основано 
                                                           
1 Фђхреддинев Р. С.  Болгар вђ казан тљреклђре. – Казан, 1993. – Б. 238. 
2 Бобровников В.О., Сефербеков Р.И. Абу Муслим у мусульман 
Восточного Кавказа 154–214 / Подвижники ислама: Культ святых и 
суфизм в Средней Азии и на Кавказе / Сост. С.Н.Абашин, 
В.О.Бобровников. – М.: Вост. лит., 2003. – С. 194. 
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Мухаммадом б. Мусой ал-Кудуки (1652–1717) – автором 
популярных сочинений по грамматике, логике, догматике, 
многочисленных записей по вопросам фикха. Известно также, что 
он много путешествовал, посетил Египет, Южную Аравию. В 
Йемене он познакомился с Салихом ал-Йамани, у которого учился 
в течение 7 лет и перенял многие его взгляды – так, придерживаясь 
в догматике системы Аш'ари, а в фикхе – Шафи'и, он не считал 
себя связанным с ними, а по примеру Йамани прибегал к 
иджтихаду3. К тому же Кудуки был поборником исламизации быта 
и правовых обычаев горцев, выступал за уничтожение 
противоречащих шариату адатов. Медресе его пользовалось 
большой популярностью на Северном Кавказе, Дагестане, 
Поволжье, и соответственно служило одним из источников 
распространения подобных идей в этих регионах. 

В сборниках Марджани и Фахреддина мы встречаем немало 
имен выпускников дагестанских медресе, среди которых стоит 
упомянуть Мухаммадрахима Ашити – Мачкарави (первый учитель 
Курсави) и Ибрахима б. Худжаша, в течение десяти лет 
обучавшихся в Дагестане. В целом период связей с Дагестаном Р. 
Фахреддин оценивал как весьма благотворный. Он полагал, что 
такие популярные книги, как «Шурут ас-салат» (Условия 
молитвы), «Та'аллум ас-салат» (Обучение молитве), 
принадлежавшие перу дагестанских авторов были привезены 
учащимися из этих земель К тому же, согласно Фахреддину, 
казанские беженцы, некогда нашедшие приют в Османской 
империи, Северном Кавказе, Дагестане, с наступлением некоторого 
политического затишья возвращались и привозили с собой книги 
типа «Устувани», «Анвар ал-'ашикин», «Алты бармак», «Тарика-и-
мухаммадийа»4. «Тарика-и мухаммадийа» (Путь Мухаммада) 
имевшая хождение еще и под именем «Пиркули васыяте», 
заслуживает особого внимания. 

Появление этого произведения было обусловлено своеобразием 
ситуации, сложившейся в мире ислама и связанной с развитием 
суфизма. Как известно, с течением времени в суфизме все 
отчетливее проступали негативные тенденции: многие его 
положения, смешиваясь с ранее бытовавшими местными 
верованиями, создавали благодатную почву для появления всякого 
                                                           
3 Шихсаидов А.Р. ал-Кудуки // Ислам на территории бывшей Российской 
империи: Энциклопедический словарь. Отв. ред. С.М.Прозоров. – Вып. 2. 
– М., 1999. – С. 51. 
4 Фђхреддинев Р.С. Болгар вђ казан тљреклђре. – Б. 238–239. 
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рода суеверий, новых ритуалов. Все это приводило к 
вульгаризации суфизма, к упрощению его теории и практики. 
Обвинения в адрес тарикатов, критика морального разложения 
верхушки братств, практикуемых ими обрядов, не согласующихся 
с буквой шариата, все чаще раздавались в самых разных уголках 
мира ислама. В Османской империи выразителем подобных 
настроений стало течение тарика-и-мухаммадийа, основанное 
Мехмедом Биргеви. Содержание его сочинения сводится к 
проповеди исламской этики, в основу которой положено 
следование предписаниям шариата. Биргеви большое значение 
придавал состоянию сердца верующего и морали его повседневной 
жизни, подчеркивал обязательность строгого соблюдения всех 
указаний Корана и сунны в вопросах веры и культа, провозгласив 
поведение Пророка образцом для неукоснительного подражания5. 
Наряду с проповедью положительного примера, он выступил 
против распространившихся бид’а, пагубных для общества и 
потому подлежащих искоренению. Обычаи, прямо не 
затрагивающие вопросов веры, согласно Биргеви, следовало 
сохранить, к таким «положительным нововведениям» он относил 
минареты, медресе и книги. Главное условие – чтобы они 
способствовали сохранению и распространению веры6. 
Сформулированные Биргеви принципы правоверия получили 
отражение в литературе и в целом оказали существенное влияние 
на развитие религиозной мысли Поволжья. Его «Тарика-и 
мухаммадийа» долгое время использовалась в татарских медресе 
как пособие по этике (ахлак). 

Наряду с османским влиянием, сходные идеи проникали в 
Поволжье и Приуралье из Средней Азии. Примерно со второй 
половины XVII в. начинает усиливаться ориентация на Бухару7, а в 
XVIII в. поволжские шакирды отдают уже решительное 
предпочтение бухарским медресе перед медресе Дагестана. 
Помимо политических и социально-экономических факторов 
(усиление российской экспансии на Кавказе, содействие 
правительства торговле со Средней Азией и т. д.) во многом выбор 
в пользу Бухары был предопределен общностью традиций 
ханафитского права и матуридитской догматики. В этом плане 
                                                           
5 Кемпер М. Мусульманская этика и «дух капитализма» // Татарстан. – 
1997. – № 8. – С. 75–76. 
6 Там же. – С. 75–81. 
7 Фђхреддин Ризаэддин. – Асар. – 2 ж. – Оренбург: Типография 
Г.И.Каримова, 1901. – Б. 38. 
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Дагестан, являвшийся зоной распространения шафиитского 
правового мазхаба и ашаритской догматики, для волго-уральских 
мусульман был менее привлекателен. 

Кроме всего прочего, связи с Мавераннахром, унаследованные 
еще с булгарских времен, поддерживались также благодаря 
деятельности тарикатов. Даже в такой тяжелый период русской 
оккупации как XVI–XVII вв., у среднеазиатских шейхов имелись 
последователи, прибывшие из земель далекого Булгара. 
Свидетельство этого мы находим, например, в хикметах Мавля 
Кулый, в одном из которых он сообщает, что его пир (наставник) 
является потомком Махдуми А'зама (1464–1542): 
Пиримнен Мэхзуми Эгьзам 
бабалары 

Дед моего наставника – Махдуми 
А'зам 

Андин мэдэд телэр жиhан 
падишаhлары 

Благословения которого желали 
властелины мира 

Перечисляя достоинства своего духовного наставника, он 
упоминает, что тот был родом из Самарканда, а мюридами его 
являлись выходцы из самых разных земель, включая Булгар и 
Казань8. Речь идет о выдающемся политическом и религиозном 
деятеле, в сочинениях которого в наиболее полном виде были 
развиты положения о политической деятельности накшбандийа, 
своеобразной миссии – ответственности руководителя тариката за 
то, чтобы правители не творили зла и правили согласно шариату. 
Махдуми А'зам и его потомки сыграли исключительную роль в 
истории среднеазиатского суфизма, основанная им традиция 
накшбандийа-дахбидийа долгое время оставалась ведущим 
направлением в регионе9. 

С течением времени лидирующее положение перешло к другой 
ветви накшбандийа – тарикату муджаддидийа. Местом его 
рождения была Индия, куда накшбандийа проникла из 
Мавераннахра еще во времена Бабура. Основатель новой ветви 
тариката – Ахмад Фаруки Сирхинди (1563–1624) благодаря 
активной деятельности в защиту шариата известный в мире ислама 
как «Муджаддид-и алф-и сани» (обновитель второго тысячелетия), 
отсюда основанная им самостоятельная ветвь тариката получила 
название накшбандийа-муджаддидийа. Тарикат требовал от своих 
членов неукоснительного соблюдения предписаний шариата, 
                                                           
8 Мђњлђ Колый. Хикмђте Хаким // Мирас – 2001. – № 6 – Б. 42–43. 
9 Бабаджанов Б.М. Махдуми А'зам // Ислам на территории бывшей 
Российской империи: Энциклопедический словарь. / Отв. ред. 
С.М.Прозоров. – Вып.1. – М., 1998. – С 69. 
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противопоставив его традиции экстатического суфизма (вахдат ал-
вуджуд). Учение Сирхинди основывалось исключительно на 
Коране и сунне, единственным примером служил пророк 
Мухаммад, подражать которому предписывалось членам братства. 
По прошествии двух столетий накшбандийа, некогда 
переместившаяся в Индию, вернулась на родину, но, как отмечает 
Б. Бабаджанов, уже в более «суннизированном» виде, вооруженная 
идеей борьбы за очищение шариата от еретических примесей. 
Время ее появления А. фон Кюгельген датирует концом XVII в. и 
связывает с именем шейха Хабибаллаха Бухари (ум. 1111/1699–
1700), получившего посвящение от Мухаммад-Ма‘сума (ум. 
1079/1668), третьего сына Ахмада Сирхинди10. 

С приходом этого шейха в Бухару не только оживились 
надежды на восстановление духовной связи с предшествующими 
поколениями накшбандийи, но, что характерно для тариката, в его 
лице стали видеть муджаддида начавшегося XII века (по хиджре) – 
обновителя религии, призванного исправить общество в эпоху 
всеобщего падения нравов, распространения смут и насилия, 
явившихся следствием пренебрежения шариатом. Шейх 
Хабибаллах был наставником знаменитого Суфи Аллахийара (ум. 
ок. 1720), автора многочисленных мистических трактатов11. 
Выходец из Средней Азии, некоторое время он жил в Казани и 
приобрел здесь множество последователей. Его произведения, 
особенно «Сабат ал-'аджизин» (Опора немощных), были широко 
известны в Поволжье и Приуралье и получили продолжение в 
творчестве последующих поэтов. В поэзии Суфи Аллахийара 
появляются строки, окрашенные чувством благочестивого 
негодования, осуждения лицемерия, внешних проявлений святости, 
когда «...на словах – тасбих и тахлил (восхваления Бога), а внутри – 
обман и хитрость, на словах – проповеди и назидания, а в душе нет 
богобоязни, с виду кажется удивительным суфием, изнутри 
поражен душой собаки». Тем, кто ищет праведную стезю, поэт 
советует примкнуть к истинным подвижникам, духовный 
наставник необходим «старательным юношам», ибо «не вылетит 

                                                           
10 Кюгельген А. Расцвет Накшбандийа-Муджаддидийа в Средней 
Трансоксании с XVIIII – до начала XIX вв.: опыт детективного 
расследования / Суфизм в Центральной Азии (зарубежные исследования) 
Сборник статей памяти Фритца Майера (1912–1998). – СПб.: 
Филологический факультет Санкт-Петербург. ун-та, 2001. – С. 289–290. 
11 Кюгельген А. Расцвет Накшбандийа-Муджаддидийа… – С. 291. 
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стрела без лука, не победит врага войско без военачальника»12. 
Позиции тариката муджаддидийа, пустившего корни в конце 

XVII в., особенно укрепились в годы правления представителя 
мангитской династии Шах-Мурада (годы правления – 1785–1800, 
неофициально правившего в течение десяти предыдущих лет), 
известного также под именем эмир Ма‘сум Гази. Будучи 
убежденным сторонником тариката и благодаря политике 
проводимых им реформ по укреплению шариата, Шах-Мурад 
стяжал славу муджаддида наступившего XIII в., оживителя сунны 
(мухйи-с-сунна), очистителя веры от нововведений. При нем были 
отменены налоги, противоречащие духу ислама, началось широкое 
строительство новых мечетей и медресе. Стремясь к очищению 
нравов своих подданных, он требовал от них строгого соблюдения 
религиозных предписаний, наложил запрет на такие проявления 
распущенности и нововведений, как наркотики, проституция, 
азартные игры13. Гонениям подверглись также шейхи тарикатов, 
практиковавших громкий зикр (зикри джахр), который был 
отнесен к области нововведений и рассматривался как символ 
падения нравов14. Сын Шах-Мурада эмир Хайдар продолжил 
политику покровительства шейхам муджаддидийи, также имел 
личных наставников и получил посвящение в тарикат, однако 
отступил от некоторых принципов отца – при нем были вновь 
введены налоги, противоречащие шариату. Всеобщее недовольство 
вызывали злоупотребления сборщиков налогов, повышение объема 
трудовых повинностей, пристрастие эмира к роскоши. Тем не 
менее, современники высоко оценивали широту его познаний в 
области религиозных наук: он знал наизусть Коран, ежедневно 
давал уроки толкования работ по исламскому вероучению 
аудитории, доходящей до 500 человек. При нем также активно 
велось строительство исламских учебных заведений15.  

Со временем сфера влияния муджаддидийи перешла границы 
Индии, Афганистана и Средней Азии и распространилась также на 
Поволжье и Приуралье. Возвратившись из странствий, 
последователи тариката, приобщившиеся к этой мистической 
традиции в глубинах Азии, деятельно распространяли ее идеи у 
себя на родине. Вероятно, одним из первых ее представителей 
                                                           
12 Татар поэзиясе антологиясе. / Тљз. Г.Рђхим. 1 китап. – Казан, 1992. – Б. 
177–78. 
13 Кюгельген А. Расцвет Накшбандийа-Муджаддидийа… – С. 277–78. 
14 Кюгельген А. Расцвет Накшбандийа-Муджаддидийа… – С. 295–305. 
15 Там же. – С. 279–280. 
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можно назвать Габделкарима б. Балтая (ум. 1171 /1757–1758), 
который был проводником идей муджаддидийи в Каргалы16. На 
рубеже XVIII–XIX вв. выходцы из Поволжья и Приуралья, 
ступившие на стезю тасаввуфа, в большинстве своем становились 
муридами шейхов Фаизхана Кабули (ум. 1802) и Нийазкули 
Туркмани (ум. 1820/21). Именно воспитанникам этих шейхов 
предстояло внести наиболее весомый вклад в развитие 
региональной богословской мысли. 

Шейх Туркмани был наставником по меньшей мере 
четырнадцати человек, многие из которых стали затем 
преподавателями медресе17. Об известности и глубоком почтении, 
которыми пользовался шейх Нийазкули среди татар, говорят 
строки его воспитанника поэта Абу-л-Маниха Каргалый (ум. после 
1833 г.): 
Наме Ниязколый, моршиде 
заман 

Имя его – Нийазкули, наставник 
эпохи, 

Торекмэни дию мэгьруфе жиhан Туркмани – известно всей 
Вселенной18. 

По данным А.фон Кюгельген, прежде чем обосноваться в 
Бухаре, он некоторое время был учеником в Хорезме и там уже 
выступал в роли муршида19. Нийазкули Туркмани стал известен как 
поборник чистого ислама, неиспорченного ересью и язычеством, 
усердный приверженец строгого соблюдения шариата. Из 
сохранившихся писем шейха, по свидетельству исследователей, 
видно, что внимание Туркмани привлекали такие проблемы, как 
приведение обрядов, принятых в тарикате, в соответствие с 
шариатом, взаимоотношения суфия с правителем, соблюдение 
дворцовыми чиновниками нравственных норм. Расхищения, 
совершаемые лицами, хорошо осведомленными в их запретности, 
глубоко беспокоили шейха, он сокрушался, что требования 
шариата нарушаются все чаще, и видел в этом большую опасность 

                                                           
16 Algar H. Shaykh Zaynullah Rasulev. The Last Great Naqshbandi Shaykh of 
the Volga-Urals Region // Muslims in Central Asia. Expressions of Identity and 
Change. / Edited by Jo-Ann Gross. – Duke University Press. – Durham and 
London, 1992. – Р. 113; Рамзи М. Мурад Талфик ал-ахбар ва талких ал-
асар фи вакаи' Казан ва Булгар ва мулук ат-татар. – Оренбург: Тип. 
Каримова и Хусаинова, 1908. – Т. 2. – С. 411. 
17 Рамзи М. Талфик ал-ахбар. – С. 425. 
18 Сибгатуллина Э. Суфичылык серлђре. – Казан: «Матбугат йорты», 1998. 
– Б. 232. 
19 Кюгельген А. Расцвет Накшбандийа-Муджаддидийа… – С. 310. 
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для общества. Нийазкули подверг резкому осуждению, называя 
язычниками, шейхов, посещавших увеселительные торжества с 
музыкой, песнями и чтением газелей, которые устраивали лица из 
окружения эмира Хайдара. Он порицал также получившую 
распространение в некоторых тарикатах практику громкого зикра 
(джахр)20. Наблюдавший казнокрадство и произвол чиновников 
при дворе эмира, с горечью описывавший падение нравов и 
несоблюдение шариата современниками, Туркмани стремился 
наставить своих муридов на путь строгого исполнения всех 
предписаний. Многочисленность его последователей 
свидетельствует о понимании и поддержке, которую он находил с 
их стороны. Пример характерного влияния шейха можно 
обнаружить в сообщении Марджани об одном из его 
воспитанников – Давлатшахе б. Гадельшахе ал-Маскави (ум.1831): 
«Из-за недовольства тем, что люди попусту расходуют богатство и 
другие действия, противоречащие шариату, испытывая неприязнь к 
их образу жизни и пустословию, он не мог ужиться и поддерживать 
хорошие отношения со своим окружением»21. Связь с шейхом 
обычно поддерживалась через переписку, сохранились письма 
Нийазкули, адресованные Давлатшаху Маскави22. Общение с 
шейхом, несомненно, оставляло глубокий след в душе его 
последователей. О степени влияния и силе его харизмы говорит 
знаменитая фраза, произнесенная эмиром Хайдаром после смерти 
шейха: «В Бухаре было два эмира. Теперь остался один». 

Шейх Фаизхан Кабули, по сведению источников, обучил 
пятнадцать человек, приехавших из далекого севера, среди них – 
поэт Габдеррахим Утыз-Имяни, ишан Валид Каргали23.  

Помимо неприязни к ложным ишанам, в татарской общине 
назревало еще одно противостояние – оппозиция некоторой части 
улемов Духовному Собранию. Основанием этого учреждения 

                                                           
20 Babadzanov B. On the history of the Naqsbandiya mugaddidiya in central 
Mawara’annahr in the late 18th and early 19th centuries // Muslim Culture in 
Russia and Central Asia from the 18th to the Early 20th Centuries. – 
Islamkundliche Untersuchungen. – Bd. 1. – Berlin, Klaus Schwarz Verlag, 
1996. – P. 398–399. 
21 Мђрќани Ш. Мостђфадел – ђхбар фи ђхвали Казан вђ Болгар. (Казан 
hђм Болгар хђллђре турында файдаланылган хђбђрлђр)/ Кыскартып 
тљзелде. – Казан, 1989. – Б. 276. 
22 Фђхреддин Ризаэддин. Асар. 6 ќ. – Оренбург: Тип. М-Ф.Г.Каримова, 
1904. – Б. 285–289. 
23 Рамзи. Талфик ал-ахбар. – С. 434–435. 
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правительство рассчитывало не только предстать в выгодном свете 
и обрести сторонников в лице мусульман, но умело манипулируя 
своими ставленниками, получить полный контроль над ситуацией в 
среде «инородцев». Потому и прерогативу назначения муфтия оно 
оставило за собой, тем самым нарушив принцип выборности 
муфтия общиной. Алчность и продажность первого муфтия 
Мухаммеджана б. Хусаина (1758–1824) не могли не вызвать 
недовольства и осуждения со стороны рядовых мулл. В итоге 
образование Духовного Собрания привело к дифференциации 
местного духовенства, его разделению на «указных» и 
«безуказных» мулл, отстаивавших традиционное право назначения 
имама общиной. Негативное отношение к муфтию открыто 
выражено в касыде ишана Валида Каргали (ум. 1217/1802–1803). 
По сообщению Марджани, он был последователем шейха Фаизхана 
Кабули, долгое время находился рядом со своим наставником, а 
впоследствии неоднократно бывал в Кабуле. О степени авторитета 
и близости Валида Каргали к шейху говорит тот факт, что по 
завещанию Кабули ему было поручено собственноручно обмыть и 
захоронить его24. Касыда ишана – своего рода стихотворное 
обличение, в котором резко критикуются поступки и образ жизни 
муфтия Мухаммаджана б. Хусаина (1758–1824). Привычные 
напоминания о скоротечности жизни и иллюзорности богатства 
завершаются призывом вернуться на путь истинный. Он старается 
убедить муфтия с пользой потратить доставшиеся ему богатства – 
на строительство мечетей, обучение, помощь нуждающимся. 
Оммђт ирсэн, соннэте тот, кыйл 
бидгъэттэн ижтинаб 

Если ты муж общины – 
придерживайся сунны, 
сторонись бид’а 

Бер тэкъуэга тэгауен эйлэйуб 
кыйл ихтисаб. 

Примкни вместе с другими к 
благочестивому. 

hэм шэригат, hэм тарикъэт, hэм 
хакъикъэт иктисаб, 

И стяжая [степени] шариат, 
тарикат, хакикат, 

ойлэйуб сидкы дилендэн, эhле 
хакка интисаб. 

С чистым сердцем станешь 
принадлежать к людям 
истины25. 

Обращает на себя внимание то, как Валид ишан трактует 
понятие праведности: здесь, наряду с чисто мистическим 
представлением о «людях истины», прошедших через 

                                                           
24 Мђрќани. Мостђфадел-ђхбар… – Б. 245. 
25 Татар поэзиясе антологиясе. – Б. 219. 
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соответствующие стадии «пути», звучит требование следования 
сунне и отказа от порочных бид'а, в духе традиции муджаддидия.  

Горькая ирония его младшего современника – Таджаддина 
Ялчигула (1768–1838) в словах: 
Санма, йимэс суфи суганны, Не думай, что суфий лук не ест, 
кабыгын дэхи куймас булса аны. найдет – и шелухи не оставит26. 

была также направлена против лживых ишанов, под видом 
аскетов торгующих суфийскими ценностями, искажающих 
сущность учения.  

Следует заметить, что устоявшееся представление о едином 
характере суфизма в Поволжье и Приуралье не совсем верно, как 
свидетельствуют источники, здесь имели место и случаи 
проникновения и «еретических» толков. В «Рисала-и Газиза» 
(комментарии к «Сабат ал-'аджизин» Суфи Аллахийара) Йалчигул 
обрушивается на группу именующих себя «ахл ал-джазб» – 
«людьми экстаза», которые причисляют себя к тарикату, в 
действительности же «враги Аллаха, сами они от дьявола». 
Представители этой секты рушанитов, по его словам, были некогда 
рассеяны в Кашгаре, Балхе и Бухаре, но к тому времени уже 
исчезли с этих мест, между тем как все еще имеются в землях 
Булгара, особенно в районе реки Сюн27. 

В творчестве Ялчигула много места уделяется мотивам 
«правоверия», связанным с определением «прямого пути» (сират 
ал-мустаким). Чистой верой, пишет он, обладали сподвижники 
Пророка, и все они – указующие истинный путь28. Вступивших на 
путь тасаввуфа он призывает выбрать тарикат умеренности – 
«тарикате игтидалэ», который и есть путь сунны. «Пятнадцать 
групп именуют себя людьми тасаввуфа, четырнадцать из них 
ложные. Только одна из них входит в савад а'зам, ее называют 
тасаввуфе-сунна»29 Вместе с требованием умеренности, избегания 
религиозных крайностей, необходимым условием Ялчигул ставит 
знание и соблюдение норм фикха.  
Хэзар ит, китмэдэн раh зэлалэ. Будь осторожен, не сверни на 

ложную дорогу. 
                                                           
26 Ђхмђтќанов М. Татар кулъязма китабы (монография) // Мирас. – 1999. 
– № 2. – Б. 24–29. 
27 Ялчыгол Тажаддин. Рисалэи Газизђ / Текстны Х. Миннегулов эзерлђде 
// Мирас. – 1999. – № 8.– Б. 29–32. 
28 Ялчыгол Тажаддин. Рисалэи Газизэ //Мирас. – 1999. – № 2. – Б. 31–32. 
29 Ялчыгол Тажаддин. Рисалэи Газизђ // Мирас. – 1999. – № 8. – Б. 36; № 
9. – Б. 5. 
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Солук эйлэ тарикъ игътидалэ. Придерживайся пути 
умеренности. 

Кеше бер йул илэ улмаз ходаи, Для человека нет иного пути к 
Богу, 

Мэгэр идэр соалэ икътидаи, Кроме как следование ему 
(вопрошаемому), 

Вэли улан улыр фикыh илэ 
мэусуф 

Угоден [Богу] лишь тот, кто 
имеет познания в фикхе, 

Идэ hэм нэhи монкяр, эмре 
мэгьруф 

Кто запрещает порицаемое и 
повелевает одобряемое30. 

По-видимому, уже во второй половине XVIII в. из Средней 
Азии проникает и получает распространение практика 
схоластических дискуссий. Согласно Марджани, начало полемике 
по таким вопросам калама как божественные атрибуты, возможное 
и необходимое (бытие) положил Ишнийаз б. Ширнийаз ал-Хорезми 
(ум1205/1790) своей книгой «'Акаид ал-болгарийа», он же явился 
инициатором кампании за отмену ночной молитвы31. 

Своеобразно, в стихотворной форме, положение о количестве 
божественных атрибутов (наиболее спорный пункт в давней 
полемике с ашаритами) в духе матуридитской догматики выразил 
Габделманнан Муслими (1724– ок.1784). 
Ирешмийэ гакыл куптер 
сыйфаты 

Атрибутов Его столько, что 
разум их не охватит, 

Сикездер беркелгэн анын 
сыйфаты 

Восемь атрибутов Его 
установлены32 

писал он, подробно перечисляя и разъясняя каждый из этих 
атрибутов. 

Расхождение взглядов по вопросам догматики и законоведения 
проявлялось все чаще и принимало самые разные выражения. 
Отголосок этих споров отчетливо проступает в «Завещании» 
(Васыятнамэ) Йахйа б. Сафаргали ал-Болгари (1758–1838) 
Недовольство его вызывает состояние преподавания, пренебрежение 
подлинными науками шариата, бахвальство и пустословие, царящие в 
среде современников, занятых лишь чревоугодием. 
Модэррислэр гажэиб тэдрис 
идэрлэр 

Учителя обучают странным 
образом 

Шэригать гыйлемене тэлбис 
идэрлэр. 

Искажая науки шариата... 

                                                           
30 Татар поэзиясе антологиясе. – Б. 229. 
31 Мђрќани Ш. Мљстђфадел-ђхбар. – Б. 243. 
32 XVIII гасыр татар поэзиясе антологиясе // Мирас. – № 3. – 2001. – Б. 11. 
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Жэhалэтлэрне вэ гыйрфан 
санарлар, 

Невежество принимают за 
знание, 

дэхи шиклэрне икан санарлар сомнительное считают 
достоверным 

Правоверными (людьми сунны), утверждает он, могут считаться 
лишь те, что строго соблюдают все предписания шариата: 
Кирэк эувэлдэ тасхихе гакаид, Вначале следует исправить 

вероубеждение, 
Анын узре дэляил ула гаид. Тогда и доказательства 

принесут пользу. 
Эгэр тэгайен, собут йук 
игьтикадын, 

Если определенности, твердости 
нет в твоем вероубеждении, 

Ки заигъдер дэлилен, 
ижтиhадын; 

То потеряны твои 
доказательства и старание; 

Кирэк тэгайен, шэригатькэ 
муафикъ, 

Необходимы определенность, 
согласие с шариатом, 

Булырсын эhле соннэткэ 
мотабикъ. 

И [тогда] станешь 
соответствовать людям сунны33. 

Особенно ярко критическое направление проявилось в 
творчестве Габдеррахима б. Гусмана Утыз-Имяни (1754–1834). 

Рано осиротевший, он обучался в медресе Каргалы у ишана 
Валида Каргали, в 1788 г переехал с семьей в Бухару, некоторое 
время состоял имамом при бухарской мечети Магок-и-Аттар. Много 
скитался по Афганистану и Средней Азии, в Кабуле стал 
последователем шейха Фаизхана. Ранние работы Утыз-Имяни, 
комментарий и словарь к трудам Суфи Аллахийара и Ахмада 
Сирхинди, написаны в традициях накшбандия-муджаддидия, 
считает М. Кемпер. Однако со временем он стал более критически 
относиться к тарикату и его представителям, что нашло отражение в 
его стихотворных обличениях ишанов Бухары. В 1798 г. он вернулся 
на родину, продолжил литературную деятельность, проповедовал в 
нескольких деревнях, но поскольку не получал официального 
назначения на должность имама, столкнулся здесь со множеством 
проблем. Резкая критика Утыз-Имяни в адрес определенной части 
ишанов и улемов заслужила ему репутацию известного 
«оппозиционера»34. Этому немало способствовали довольно 
эксцентричное поведение и высказывания самого Утыз-Имяни еще в 
период пребывания его в Средней Азии. Так, например, со словами 
«Имамы – тупицы, не умеют даже правильно читать» он 

                                                           
33 XVIII гасыр татар поэзиясе антологиясе // Мирас. – № 3. – 2001. – Б. 6. 
34 Кемпер М. Мусульманская этика… – 1997. – С. 79. 
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отказывался посещать публичные моления, а на вопрос эмира Шах 
Мурада, чем вызван такой поступок ответил, что он «не слышал 
азана, ибо принял голоса муэдзинов за крики ослов». Мотивируя 
тем, что для пятничных и праздничных молений необходимым 
условием является Миср (мусульманский город), а страна булгар 
есть дар ал-харб (территория войны), объявил подобную практику 
недействительной. Рамы мечети напомнили Утыз-Имяни кресты, 
обозвав мечеть церковью он вообще перестал посещать ее. 
Запретным он считал чтение книг по логике и философии35. В 
вопросах права Утыз-Имяни отстаивал таклид (следование 
признанному авторитету), подчеркивая свою приверженность Абу 
Ханифе, тем не менее, когда толкования последнего казались ему 
недостаточно строгими, отдавал предпочтение трактовкам учеников 
имама – Абу Йусуфа и Мухаммада Шайбани, или других правоведов 
того же мазхаба. «Такой «выборочный» таклид давал ему широкие 
возможности для обоснования своих утверждений по правовым 
вопросам», – считает М. Кемпер36. Утыз Имяни был из числа 
сторонников отмены ночной молитвы в светлые летние ночи 
северных регионов. В его стихах часто обличается падение 
нравственности, алчность и невежество ишанов, звучат обвинения в 
незнании ими элементарных норм фикха. 
Фэна илэ бэкадин гэб орарлар, Спорят о «фана» и «бака» 

[исчезновение личного я] 
Моракъиб сурэтендэ 
ултырырлар... 

Сидят с видом погруженных в 
экстаз... 

Соралды хэр берендин хокме 
ислам, – 

Когда же были спрошены о 
постановлениях ислама –  

Нэ белсенлэр бу жомлэ жахил вэ 
хам! 

Оказалось, что ничего не знают 
эти невежды! (Гавариф аз-
заман)37 

По мнению поэта, эти «псевдосуфии» понятия не имеют об 
истинном тасаввуфе, в корыстных целях обманывают толпу 
простолюдинов (гавам ан-нас) и вносят в нее разлад. В творчестве 
Утыз-Имяни еще более усиливаются идеи его предшественников, 
ратовавших за неукоснительное соблюдение шариата и отказ от 
порочных нововведений. 
Тэкэллямгэ мотабикъ кэлсэ 
эхуаль, 

Если словам будут 
соответствовать дела, 

                                                           
35 Мђрќани Ш. Мостђфадел-ђхбар… – Б. 290–291. 
36 Кемпер М. ал-Булгари // Ислам на территории бывшей Российской 
империи. Энциклопедический словарь. / Вып. 2. – М., 1999. – С. 18–1. 
37 Татар поэзиясе антологиясе. – Б. 234. 
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Шэригъэтькэ муафикъ кыйлсан 
эгьмаль, 

Поступки твои согласоваться с 
Шариатом, 

Улырсэн пакъ моселман, эhле 
соннэт, 

Станешь истинным 
мусульманином из людей 
сунны, 

Вэилля сэна дирлэр эhле 
бидгъэт. 

А иначе тебя назовут человеком 
из людей вводящих бид’а. 

Главные богословские труды Утыз-Имяни того периода – «ас-
Сайф ас-сарим» (Острый меч), «Джавахир ал-байан» 
(Драгоценности разъяснения) и «Инказ ал-халикин мин ал-
мутакаллимин» (Спасение погибающих от мутакаллимов), 
согласно М. Кемперу, представляют собой моральные наставления, 
местами принимающие вид проповеди, несущие сильный 
отпечаток идей Газали и Биргеви. Причины нравственной 
деградации современников Утыз-Имяни видел, с одной стороны, в 
отходе от древних традиций исламского права и суфизма, с другой 
– в заимствовании русских обычаев. «Вину за падение нравов он 
возлагает на мутакаллимов, учителей права и суфиев. Во всех трех 
названных произведениях Утыз-Имяни цитирует письма Сирхинди 
и «Ихйа 'улум ад-дин» Газали, и особенно обильно «ат-Тарика ал-
Мухаммадийа» Биргеви. Произведения проникнуты духом 
строгого аскетизма (зухд) и совестливой «осторожности» 
(ихтийат) во всем, вызывающем малейшее сомнение с точки 
зрения морали, точно так же как это было у Биргеви»38. Подобно 
Биргеви, он выступал против денежного вознаграждения за 
публичное чтение Корана, но совершенно по другому оценивал 
предпринимательство – он не видел ничего позитивного в 
денежных пожертвованиях на благотворительные цели, полагая, 
что это слишком большой соблазн для принимающего. В этом 
вопросе отношения к деньгам и богатству Утыз Имяни разделял 
позицию Газали39. 

Его выдающимся современником и по ряду вопросов 
оппонентом был Абу-н Наср Габденнасыр б. Ибрахим Курсави 
(1776–1812), в период своего обучения в Бухаре (начало XIX в.) 
примкнувший к шейху Нийазкули ат-Туркмани (ум. 1820/21). 
Недовольство уровнем традиционного образования, 
самостоятельные занятия привели к тому, что в его мировоззрении 
сложилось критическое отношение к каламу и в целом к поздней 
богословско-правовой литературе. Активное участие в диспутах 

                                                           
38 Кемпер М. Мусульманская этика… – С. 79. 
39 Там же. – С. 79–80. 
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(муназара), на которых он открыто высказывал свои взгляды, 
ранние работы (комментарий к «Шарх ал-‘Акаид ан-Насафи» 
теолога Тафтазани) вызвали негативное отношение к Курсави со 
стороны большей части как бухарских, так и местных ученых. 
После возвращения, при содействии богатых родственников, 
Курсави занимает должности имама-хатиба и мударриса в медресе 
с. Верх. Корса, продолжает работать над сочинениями. Около 1807 
г. Курсави вновь отправляется в Бухару, где принимает участие в 
дискуссии по ряду богословских проблем, в частности связанных с 
сущностью и атрибутами Бога. В противовес устоявшемуся 
представлению (выраженному в той же известной работе 
Тафтазани) об обязательности следовать в догматике 
мутуридитской или ашаритской трактовке количества (восемь или 
семь) сущностных божественных атрибутов, Курсави утверждал, 
что единственным решением является использование по 
отношению к Богу лишь тех определений, что даны в Коране, в 
котором не говорится об их ограничении. Ученое собрание 
(маджлис), созванное в апреле 1808 г. с целью выяснение 
богословских убеждений Курсави, вынесло фетву, подписанную 
богословами, муфтиями и эмиром, согласно которой любой 
мусульманин, не признававший установленное количество 
божественных атрибутов, считался вероотступником и подлежал 
смертной казни. Неизвестно, как сложилась бы судьба Курсави, 
если бы в ситуацию не вмешался шейх Нийазкули. 
Пользовавшийся большим авторитетом и влиянием, угрожая 
поднять мятеж, он не допустил расправы над молодым богословом. 
Однако Курсави был вынужден отречься от своих слов, сочинения 
его были публично сожжены, по совету шейха он тайно бежал из 
города, через Хиву и Астрахань вернулся на родину. 

Наибольшую известность получило сочинение Курсави «ал-
Иршад ли-л-'ибад» («Наставление для рабов [Божьих]»), в котором, 
главным образом, рассматриваются вопросы, касающиеся 
источников и принципов, применяемых в мусульманском 
правотворчестве (усул ал-фикх), а также нашли отражение 
элементы доксографии (особого жанра мусульманской 
богословско-исторической литературы, содержание которого 
включало формулировку основных принципов правоверия и 
определение категории мусульман – последователей истинной 
веры), апологетики суфизма.  

Сочинение носит подчеркнуто полемический характер и 
направлено против современных ему «невежественных ученых», 
приверженцев таклида (некритического подражания авторитетам 
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прошлого), полагающих, что «заменили значения Корана и сунны 
книги калама и фикха», что хадисы могли применять в качестве 
доказательства лишь муджтахиды. Вопреки подобным расхожим 
утверждениям, Курсави призывает непосредственно обратиться к 
сунне, подчеркивая несомненное преимущество хадисов над 
фетвами поздних правоведов. Курсави последовательно отстаивает 
приемлемость в качестве правовых аргументов хадисов, имеющих 
лишь одну цепь передачи – т. н. хабар ал-вахид при условии 
соблюдения необходимых правил ривайа, и тем более для него 
очевидна правовая сила достоверных преданий. Прошествие 
времени и множество посредников затрудняет проверку сведений, 
потому следует обращаться к сборникам таких авторитетных 
имамов как Бухари, Малик б. Анас, Муслим, Тирмизи, Абу Дауд, 
Насаи. «И если хадис имеет отношение к ним, то он как бы доведен 
до Пророка, ибо они освободили нас от иснада и избавили от 
проверки его». Сборники этих имамов, считает автор, следует 
применять для того, чтобы путем сопоставления определять 
подлинность какого-либо хадиса40.  

Отметим, что Курсави был далеко не единственным, кого 
занимала тема хабар ал-вахид. Например, один из его 
современников Кол Мухаммед, выражал свои взгляды 
относительно такого рода хадисов поэтическими средствами: 
Эгэр сабит улырса бер нэрсэ Если что-то твердо доказано 
Хэбэр вахид илэ ул эш беленсэ, Подтверждено хабар ал-вахид, 
Имамнардан ана ижмаг юк ирсэ И нет на этот счет согласного 

мнения имамов 
Ана инкяр кылырса бер кем 
ирсэ,  

А некто пытается это отрицать, 

Кяфер дэгел – моселман бишик 
ул кэс, 

Он не является кяфиром, 
несомненно он – мусульманин, 

Хэбэр вахид монкир кяфер 
улмас. 

Отрицающий хабар ал-вахид не 
становятся кафиром41. 

Очевидно, что подобные вопросы, попадая в поле зрения 
интеллектуалов, вызывали далеко неоднозначную реакцию и 
широко обсуждались в татарской общине на рубеже столетий.  

Важное место в трактате уделяется проблеме иджтихада 
(самостоятельного поиска аргументации и вынесения решения по 
                                                           
40 Курсави Абу Наср ал-Иршад ли-л-‘ибад. – Казань: Лит. тип. 
И.Н.Харитонова, 1903. – С. 23–24. 
41 Ђхмђтќанов М. Татар кулъязма китабы (монография) // Мирас. – 2000. 
– № 7. – Б. 14. 
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какому-либо вопросу). Курсави, объясняя значение термина, четко 
определяет и сферу применения иджтихада, это область фуру' – 
«ветвей» религии, вопросы фикха. Ни в коем случае иджтихад не 
применяется в усул – основах вероучения и кат'ийат – там, где 
имеются ясные однозначные указания источников. Муджтахид, 
согласно Курсави, помимо безупречной репутации и совершенного 
владения арабским языком, должен обладать обширным 
комплексом знаний в области Корана, сунны, постановлений 
иджма' по различным вопросам, чтобы фетва не вступала в 
противоречие с текстами источников и согласованным мнением 
общины сподвижников. Ему следует в совершенстве овладеть 
методами кийаса и знать условия его применения Подобная 
трактовка вопроса значительно расширяла круг лиц, имеющих 
право на самостоятельное суждение – практически муджтахидом 
мог стать любой образованный мусульманин. Но это вовсе не 
означало наделение правом иджтихада всех без исключения. 
Курсави придерживается линии традиционного для арабо-
мусульманской культуры разделения общества на ‘амма (толпа) и 
хасса (элита) на основе религиозного критерия – степени 
овладения вероучением42. Иджтихад в понимании Курсави не 
только право, привилегия интеллектуалов, скорее это обязанность, 
возложенная на каждого образованного мусульманина в той мере, в 
какой он на это способен. Истина в вопросах, где применяется 
иджтихад, лишь одна, и потому муджтахид не застрахован от 
ошибки, в равной степени он может и ошибиться, и оказаться 
правым. Усилие, направленное на достижение истины, 
оправдывает муджтахида, даже если он пришел к неверному 
решению, ибо сам Пророк утверждал: «Если муджтахид старался 
и оказался прав – ему две награды, если ошибся – одна». Таким 
образом, Курсави подчеркивает благочестивость самого акта 
иджтихада, который принимает характер служения, и потому уже 
непреднамеренная ошибка не может считаться грехом. Все это 
касается области фуру', совершенно иначе обстоит дело с 
                                                           
42 Так, например, имам Газали считал необходимым для широкой публики 
– ‘амма придерживаться таклида. «И тот, у кого нет степени иджтихада, 
и он судит современников, поистине выносит фетву в том, в чем его 
вопрошают, по традиции [накилан] от основателя его мазхаба, и если 
даже станет для него очевидным слабость его мазхаба, не разрешается ему 
оставить его, и нет для него иной фетвы, кроме этой», писал он в «Ихйа 
‘улум ад-дин» Марджани Шихабаддин Назурат ал-хакк фи фардийат ал-
‘иша ва-ин лам йагиб аш-шафак. – Казань: Типог. ун-та, 1870. – С. 30. 
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вопросами догматики (и'тикадийат): «Что касается ошибающегося 
в основах веры и догматике, то он порицается, и даже обвиняется в 
заблуждении или неверии»43. Настаивая на приверженности 
Корану и сунне, Курсави подчеркивает абсолютный и неизменный 
характер их положений, относящихся к делам веры; иджтихад 
может применяться только при решении частных вопросов, 
разработке новых норм касающихся отношений между людьми. 

Наглядным примером использования иджтихада является 
решение Курсави таких вопросов, как совершение ночной молитвы 
в летний период и пятничной молитвы в местных селениях, когда 
отсутствуют необходимые для этого признаки и условия: 
исчезновение вечерней зари, наличие больших городов с 
соборными мечетями. В обоих случаях Курсави отстаивает 
обязательность выполнения данных предписаний, строго 
закрепленных Кораном и сунной, тогда как наличие 
соответствующих условий в вынужденных обстоятельствах 
отходит, по его мнению, на второй план. В этом его позиция в 
корне отличалась от взглядов Утыз-Имяни, выступавшего за 
отмену как ночной молитвы, так и пятничной.  

По мнению Курсави невежество, распространившееся среди 
ученых из-за нерадения и пассивности в изучении Корана и сунны, 
положило начало распространению бид‘а (пагубных 
нововведений). Путь к исправлению общества Курсави видел в их 
искоренении, возврате к Корану и сунне, в возрождении норм 
раннего ислама, включая практику иджтихада. Тщательное 
исследование аргументации – непременное условие для принятия 
или опровержения какой бы то ни было фетвы, что, по его 
мнению, соответствует принципам и ранних сподвижников, и 
основателей мазхабов, включая самого Абу Ханифу. 

Будучи сторонником ал-Газали, влияние которого особенно 
ощутимо в главе о тасаввуфе, Курсави осуждал вульгарные 
проявления суфизма, совершение обрядов, не обоснованных 
шариатом (плата за чтение Корана, совершение ду'а), исповедание 
чуждых источникам веры идей. Большинство современников, как 
писал Курсави, причисляют себя к этому учению, не понимая 
истинного его содержания и цели, что и подвигло его на изложение 
основных моментов суфийского учения и практики. Особую 
ценность для него представляли морально-этические принципы 

                                                           
43 Курсави Абу-н Наср ал-Иршад ли-л-‘ибад. – Казань: Лит. тип. 
И.Н.Харитонова, 1903. – С. 27. 
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суфизма, которые он стремился согласовать с традиционным 
учением. 

* * * 
C определенной долей уверенности можно говорить о том, что в 

течении XVII–XVIII вв. шло постепенное усиление 
возрожденческих настроений в мусульманском обществе Поволжья 
и Приуралья, получивших отражение в литературе того периода. 
Происходило это в рамках процесса очищения ислама, 
охватившего многие регионы. Основные положения – стремление 
возродить авторитет сунны, строгое соблюдение шариата, критика 
бид’а – в равной степени были присущи учениям Ахмада 
Сирхинди и Мехмеда Биргеви, очевидно, служившим ключевыми 
источниками распространения в Волго-Уральском регионе 
возрожденческих идей. Таким образом, зарождение в рамках 
«умеренного» суфизма, под непосредственным влиянием учения 
Газали во многом предопределило специфику этого движения – 
переплетение идей салафизма с суфийским учением, обращение к 
правовым принципам раннего ислама и усиленное внимание к 
этической стороне вероучения. Начиная с последней четверти 
XVIII в., в условиях более свободных контактов со Средней Азией 
духовно-интеллектуальная жизнь мусульман Поволжья и 
Приуралья заметно оживилась, приобрела качественно новые 
особенности: не ограничиваясь сферой адаб в форме поэтической 
дидактики, в татарском обществе стала более интенсивно 
проводиться разработка вопросов «правоверия» на уровне 
классической богословской традиции.  
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Фђњзия Бђйрђмова 
 

БАТЫРША МУЛЛА ЏЂМ АНЫЋ ЧОРЫ 
 
Тарихта Батырша мулла яшәгән чор XVIII гасырның беренче 

яртысына туры килә һәм ул тоташы белән татар күтәрелешләреннән 
тора... Шулай булмыйча мөмкин дә түгел, чөнки Казан алынганга әле 
күп вакыт үтмәгән, татарлар дәүләт югалту белән килешмәгәннәр һәм 
гасырлар буе басып алучыларга каршы кораллы яуга күтәрелгәннәр. 
Моңа урысларның Идел-Урал халыкларын көчләп чукындыру сәясәте 
дә этәреч ясый, татарлар алдына, ил югалту белән бергә, дин югалту 
куркынычы да килеп баса. Шуңа күрә XVII–XVIII гасырлар тоташ 
татар күтәрелешләреннән тора, милләт, кулына корал тотып, 200 
елдан элек югалган дәүләтен кире кайтару һәм динен саклап калу 
өчен, урыслар белән сугыша... XVIII гасырның уртасында кабынып 
киткән Батырша күтәрелеше – шул көрәшнең дәвамы ул.  

Шунысын да әйтеп узарга кирәк, басып алучыларга каршы бу 
кораллы яуларның барысының да башында татарлар тора. Моның 
шулай икәнлегенә гаҗәпләнергә кирәкми, чөнки татар үзенең 
дәүләтен югалткан, татар үзенең динен бирергә теләми, шуңа күрә 
татар басып алучыларга каршы аяусыз көрәшә. Татарларның төп 
максаты – Казанны кире алу, югалган дәүләтне торгызу, урысларны 
татар җирләреннән куып чыгару була. Бу изге максатны тормышка 
ашыру өчен алар, хәтта, урысларның үзләрен дә файдаланалар, ялган 
патша һәм казакларга ияреп, хөкүмәт гаскәрләренә каршы сугышалар, 
берничә тапкыр Казанны алырга киләләр, Мәскәүгә һөҗүм итәргә 
әзерләнәләр. Татарлар, шул рәвешле, XVII гасыр башында качкын 
крестьян Болотниковка ияреп, гасыр азагында Дон казагы Степан 
Разин белән бергә, урыс хакимиятенә каршы яу чабалар, XVIII гасыр 
башында Булавин дигән казак белән бергә патша гаскәрләрен 
кыралар, шул гасыр азагында Пугачев белән берлектә дистәләгән 
татар шәһәрен кире кайтаралар, Казанга хәтле килеп җитәләр, аз 
вакытка булса да, аны яулап алалар. Бу яуларның барысының да 
үзәгендә татар-мишәрләр тора. Алар, хәтта, Дмитрий кебек ялган 
патшаларны да Мәскәү хакимиятен бәреп төшерү өчен файдаланырга 
тырышып карыйлар. 

Урыска һәм чукындыруга каршы яуларның төп әйдәүчеләре булып 
татарларның ислам дине әһелләре торганлыгы да тарихта билгеле. 
Әйтик, Сәед Садур исемле татар мулласы әле 1680 елларда ук Идел-
Урал татарларына өндәмә белән чыга, ул анда урысларга 
буйсынмаска, аларга каршы кораллы көрәшкә күтәрелергә чакыра. 
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Дин өчен, ирек өчен, югалган дәүләтне яңадан торгызу өчен 1681 елда 
татарлар дәррәү яуга күтәрелә. Алар аз гына вакыт эчендә хәзерге 
Удмуртия һәм Татарстандагы күп кенә татар авылларын урыс 
кулыннан тартып алалар, Пермь җирләрендәге Көнгәр шәһәренә 
һөҗүм итәләр, Самарага бәреп керәләр, Уфаны чорнап алалар. 1682 
елның җәендә инде баш күтәргән татарлар бөтен Идел-Урал арасына 
җәелеп өлгерәләр, Казанны алырга җыеналар. 1682 елның июнендә 
Сәед мулла гаскәре белән Ык елгасына хәтле килеп җитә, биредә 
патша армиясе белән бик зур сугыш-бәрелеш була, ике як та зур 
югалтулар кичерә. Бу күтәрелештән соң патша хакимияте татарларга 
карата кайбер ташламалар ясарга мәҗбүр була, аларны көчләп 
чукындыру бераз туктап тора. Халыкның бер өлеше, бу вакытлыча 
алдауларга ышанып, коралын куя, әмма күпчелек ирек өчен көрәшен 
дәвам итә. Татар күтәрелеше Кама буйларыннан нугай далаларына 
хәтле җәелә, анда 50–60 меңгә якын татар катнаша. Сәед мулланың 
илчеләре, ярдәм сорап, хәтта Кырым ханына хәтле барып җитәләр, 
әмма аларга Казанны алу насыйп булмый. 

Урысларга каршы татар яулары XVIII гасырда яңа көч белән 
кабынып китә. Татарлар бөтен нәселләре белән, авыллары, 
төбәкләре белән басып алучыларга каршы көрәшкә ташланалар. 
Төп көрәш Идел-Урал арасында бара, урысларны Уралга уздырмас 
өчен татарлар бөтен ил белән күтәреләләр. Идел-Урал арасы ике 
гасыр буе татар каһарманнарының каны белән сугарыла, 
татарларның Ватан сугышы Казаннан Уралгача җәелә... 1705–1711 
елгы татар яуларының башында Теләкәй улы Күчем торса, 1735–
1740 елгы күтәрелештә яу башына Күчем улы Акай баса, аның изге 
эшен Акай улы Габдулла дәвам итә, шулай итеп, бер татар 
нәселеннән өч буын урысларга каршы арысланнарча сугыша. XVIII 
гасыр башында татарлар зур көчкә әйләнеп китәләр, берләшеп, 
Самара, Камышлы, Сергеевский шәһәрләрен урыслар кулыннан 
тартып алалар. Солтан Морат исемле татар 1708 елны зур гәскәр 
туплый һәм аның белән Төркиягә Казан өчен хан сорарга барырга 
чыга. Әмма Төньяк Кавказда, урыслар белән сугышларда, ул кулга 
төшә һәм аны Казанга алып кайтып асып үтерәләр.  

Кама аръягында яшәүче мишәрләр Казанны яңадан алу ниятеннән 
кире кайтмыйлар һәм, зур гаскәр җыеп, 1708 елның башында 
урысларга каршы яуга чыгалар. Алар юлларында очраган бөтен урыс 
ныгытмаларын җимереп ташлыйлар, Яңа Чишмә, Зәй крепостьларын 
кулга төшерәләр, Биләрне, Алабуганы камап алалар, аннан Кама 
елгасын кичеп, Казанга таба юнәләләр. Алар Казан белән ике арадагы 
бөтен җирләрне, авылларны, татарларны урыслардан азат итә 
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барганнар, бу урыннарда патша администрациясе бетерелгән, халык 
урысларга салым түләүдән азат ителгән. Тарихчылар язуынча, 40 мең 
кешелек татар гаскәре Чаллы юлы белән Казанга килеп җитә, аларга 
Җөри юлында Байлар Сабасы татарлары, Теләче, Саурыш, Балтач 
халкы кушыла, Мамадышлар иярә... Казанга гаскәр арты гаскәр 
җибәрә, бөтен көчен, иң зур хәрбиләрен шунда ташлый.  

Бу урында татарларның ирек өчен башларын салган йөзләгән, 
меңләгән каһарман улларын санарга булыр иде... Алар халык 
хәтерендә сакланган, кайбер тарихи язмаларда да бар... Әмма күп 
кенә урыс тарихчылары татарларның Казан алынгач алып барган 
милли-азатлык көрәшләрен, максатчан рәвештә, танымаска 
тырышалар, күрмәмешкә салыналар. Бу элек тә шулай иде, хәзер 
дә шулай. Татар милләтенең, кулга корал тотып, 250 ел буе 
урысларга каршы алып барган көрәшләрен алар «Крестьян 
восстаниеләре»нә генә кайтарып калдырмакчы булалар.  

XVIII гасырда Уралда барган татар яуларына карата да шушындый 
ук ялгыш караш сакланып килә, имеш, анда икътисадый басымнарга 
каршы «башкорт восстаниеләре» булган икән... Һәрхәлдә, башкорт 
восстаниесе дигән нәрсәнең дөньяда булганы юк, бу – урыслар махсус 
тудырган мәкерле ялган. Кайбер галимнәрнең ул чорлар турында 
тасвирлаганда һаман «Башкортстан» дип язулары да гаҗәпләндерә, 
чөнки XVIII гасырда мондый билгеләмә булмаган, Урал буйлары 
Казан һәм Ырынбур губерналарына кергән. Һәм XVIII гасырда Урал 
буйларын татарларның милли-азатлык сугышлары тетрәткән, югалган 
дәүләтне торгызу һәм ислам динен саклап калу өчен милләт 
урысларга каршы тиңе булмаган көрәш алып барган. Башкортлар 
вакыты-вакыты белән бу татар яуларында катнашсалар да, алар, 
нигездә, икътисадый максаттан чыгып эш итәләр, ягъни, байларга 
каршы, салымнарга каршы, тозны бушка алу өчен, җир белән бушка 
идәрә итү өчен кузгалалар... Һәм башкортларның күтәрелеше күп 
очракта талау белән тәмамлана, шул сәбәпле, Уралга урыс гаскәре 
кереп тула... Башкорт галимнәре бу восстаниеләрдә меңләгән 
башкортның үлеме, меңләгәненең сөргеннәргә сөрелүе турында 
язарга яраталар. Әмма ул вакытта, рәсми рапортлардан күренгәнчә, ул 
тирәләрдә нибары илле меңләп башкорт яшәгән, алары да анда бер, 
монда бер тау араларына сибелеп, көн күргән. Татар 
күтәрелешләрендә шул хәтле башкорт үлсә, анда алар бөтенләй 
калмаган булырлар иде. 

Башкорт фетнәләрендә дәүләт мәсьәләсе дә, дин иреге дә максат 
итеп куелмый, чөнки алар әле күбрәк мәҗүсилектә булалар, ыру 
булып яшәп, дәүләт тотуның ни икәнен белмиләр. Шуңа күрә 
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башкортларның көрәшләре, нигездә, мал йөртергә җир өчен һәм 
бушка тоз алу өчен була... Шунысын да онытмыйк, башкортлар 
Россиягә үз теләкләре белән кергән халык, һәм патша хөкүмәте аларга 
карата чагыштырмача яхшы мөнәсәбәттә булган. Бу хакта үзенең 
патшага язган «Гарызнамә»сендә Батырша хәзрәт бер башкортның 
сөйләгәннәрен мисалга китерә: «Әњвәл-әњвәлдән безнең 
башкортларымыз урысдан бер җәфа күрмәенчә тибрәнмәй торган. 
Әњвәл-әњвәлдән мондый эшләр булган вакытта падишаһлардан 
рәхимле указ килә торган: «Башкорт колларым! Сезне ярлыкадым! Ул 
сезгә залимлык кыйлган усаллар эт үлемендә үлделәр. Сез – 
йортыңызда әмән торыгыз», – дип. Халаиклар фетнәләрдән котылып, 
йорт әмән була торган иде, – диде». 

Тарихта этник башкортларны көчләп чукындыру фактлары юк, 
сүз барса да, «сословный башкортлар», ягъни башкорт исеме 
астында җир биләүче татарларны чукындыру турында бара. Шуңа 
күрә бүген башкортта «чукынган башкортлар» катламы юк. 
Россиянең көчләп чукындыру сәясәте ислам диненә, шул динне 
тоткан татарларга каршы юнәлдерелгән була.  

Шулай итеп, мулла Батырша яшәгән чорда татар халкының дин 
һәм бәйсезлек өчен көрәше Идел буйларыннан Урал тауларына, 
Ырынбур далаларына күчә... Бер гасырдан артык барган туктаусыз 
сугышлардан, көчләп чукындырулардан, талау һәм көчләүләрдән 
Идел буе татарлары кара канга баталар, милләтнең бик күп асыл 
ирләре үз гомерләрен төрмәләрдә һәм дар агачларында тәмамлый. 
Бер өлеш татарлар исә, чагыштырмача тыныч җирләргә, үз 
милләттәшләре янына – Урал буйларына китәргә мәҗбүр була. Әмма 
бирегә дә инде урыс хәрбиләре, поплар һәм завод хуҗалары кереп 
тулган, кулга кылыч һәм тәре тотып, алар Уралны яулап алырга 
керешәләр. Һәм мең еллар буе биредә ил-җир тотып яшәгән татар 
халкының кораллы каршылыгына очрап, зур югалтулар кичерәләр. 
Заманында татарларның Алтын Урда, Казан һәм Себер ханлыклары, 
нугай татарларының Олы Урдасы биләмәләре булган бу җирләрне 
татарлар урыс кулына бирергә җыенмыйлар... Һәм тагы урыс белән 
татар арасында йөз елларга сузылган канлы сугыш башлана, бу юлы 
инде – Урал буйларында... 

Ике як та бу көрәшнең хәлиткеч, соңгы көрәш икәнлеген яхшы 
аңлыйлар, шуңа күрә соңгы тамчы канга хәтле сугышалар... Урал 
тауларында бер гасыр буе барган бу сугышта урыс җиңелсә – ул 
мәңгегә татар җирләреннән китәргә тиеш була, татар җиңелсә – 
мәңгегә урыс коллыгында калырга тиеш була... Моны ике як та 
яхшы аңлый һәм ике милләт Урал тауларында бугазга-бугаз 
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ябыша... Урыс ягында – Мәскәү, патша хакимияте, көчле гаскәр, 
татар ягында – иреккә омтылу, милләт һәм хакыйкать...  

Урыс хакимияте һәм гаскәре бәйсезлек өчен көрәшкән татарларга 
каршы иң рәхимсез алымнар куллана... Бер яктан – көчләп 
чукындырулар, милләтне рухи яктан юк итү башланса, икенче яктан – 
татарларга карата дөньяда тиңе булмаган аяусыз җәзалар тотына... 
1742 елның 19 ноябрендә урыс патшасы татарларның барлык 
мәчетләрен җимереп ташларга, яңаларын салдырмаска дигән Указ 
чыгара. Һәм Идел-Урал арасында, Себердә, Әстерхан җирләрендә, 
Ырынбур далаларында књп санда мәчетлђр җимертелә, утка тотыла... 
Шулай итеп, рәсми мәгълүматлардан күренгәнчә, Казан љязендђ 536 
мәчетнең 418 е юк ителә, Себердә – 133 мәчетнең 98 е яндырыла, 
Әстерхан губернасында 40 мәчетнең 25 е җимертелә... Казан һәм 
Ырынбур губерналарында гына да 270 мең кеше көчләп 
чукындырыла... Әле бу – рәсми урыс тарихында теркәлеп калганнары 
гына, ә теркәлмәгән вәхшилек күпме булган?  

Урыс генералларының мактанып язган рапортларыннан 
күренгәнчә, 1740 елның 25 августында генерал Урусов кул астындагы 
җәлладлар 6 мең татарны, Ырынбур тирәсендәге үзәнлеккә куып 
китереп, җәзалап үтерәләр... Биредә 85 көрәшче татар дарга асыла, 21 
татарның башы чабыла, 11 кешене кабыргасыннан асып үтерәләр, 5 
татарны арты белән очлы казыкка утырталар, калганнарының тереләй 
тиреләрен туныйлар, телләрен, борын, колакларын кисеп алалар... 
Шул ук көнне Сакмар крепостында 170 татар кешесе шул рәвешле 
җәзалап үтерелә, 301 татарның телләре, борын-колаклары кисеп 
алына... 1740 елның июнь аеннан сентябрь аена кадәр вакыт эчендә 
бер Уфа өязендә генә дә 725 татар авылы яндырыла, 5298 ат, 5736 
сыер талап алына. Урыс генералы Соймонов та хезмәттәшеннән 
калышмый, кыска вакыт эчендә, 3665 татар ирен яу кырында үтерә, 
404 татарны җәзалап үтерә, 802 татарны мәңгелек сөргенгә сөрә, 3026 
татар хатын-кызын һәм балаларын урысларга кол итеп тарата.  

Биредә мөселман-татарларны җәзалауның иң вәхши алымнарын 
уйлап табалар. Әйтик, урыс палачы Василий Татищевның әмере 
буенча, 1737 елның 28 февралендә Себер юлы татарлары Сабан 
Севергулов (Сабырколов) һәм Бәкъшурга Назаровны дүрткә 
өздерәләр («четвертовать» һәм «колесовать» итәләр). Заманында 
урта гасырлар инквизиторлары гына кулланган бу җәза ысулы 
дөньяда иң рәхимсезләрдән санала һәм аны ул чорда, урыслардан 
кала, бер җирдә файдаланмыйлар. Җәзага тартылган кешенең 
башта тереләй аяк, бот, җилкә, бил сөякләрен сытып издерәләр, 
аннан, аягы башына тиеп торырлык итеп, махсус тәгәрмәчкә салып 
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әйләндерәләр. Кеше шунда зур газаплардан үлә... Яуга күтәрелгән 
татар җитәкчеләренең дә күбесен әнә шундый газаплы үлем көтә... 

Көчләп чукындырылганнан соң, яңадан ислам диненә кайткан 
татарларны исә җәзаның тагы да катырагы көтеп тора – аларны 
утта яндырып үтерәләр... Әйе, кеше ышанмаслык хәл – XVIII гасыр 
уртасында урыслар Казан губернасының Уфа өязендәге Себер юлы 
мишәре Тойгелде Җүләковны, көчләп чукындырганнан соң яңадан 
ислам диненә кайткан өчен, 1738 елның 20 июнендә, Екатеринбург 
шәһәрендә утта яндырып үтерәләр... Бу коточкыч җәзаны көчләп 
чукындырылган бөтен татарлар карап тора, Тойгелдене инквизиция 
учагында яндырыр алдыннан, аңа патшаның указын укыйлар... 
Менә ул вәхши фәрман, укыгыз һәм тетрәнегез! Бу хәлләр бит әле 
нибары 267 ел элек кенә булган... 

«По указу Ея императорского величества самодержицы 
Всероссийской и по определению его превосходительства Тайного 
советника Василия Никитича Татищева, велено тебя, татарина 
Тойгильду, за то, что ты, крестясь в веру греческого исповедения, 
приняли паки махометанский закон, и не только что в богомерзкое 
преступление впал, но яко пес на свои блевотины возвратился, и 
клятвенное свое обещание, данное при крещении презрел, чем Богу 
и закону его праведному учинил великое противление и 
ругательство, – на страх другим таковым, кои из махометанского 
приведены в христианскую веру, при собрании всех крещенных 
татар велено казнить смертию – сжечь» (Анисимов Е.В. Дыба и 
кнут. Политический сыск и русское общество в XVIII веке. – М., 
1999. – С. 541–542). 

Ислам дине өчен утта яндырып үтерелгән татар Тойгелденең 
хатынын һәм балаларын урысларга коллыккка бирәләр... Бу хакта 
да тарихи документлар сакланып калган... Ул – Тайный советник 
Татищевның полковник Арсеньевка әмере: 

«...татарина Тойгильду за то, что крестясь, принял паки 
махометанский закон, – на страх другим, при собрании всех 
крещенных татар, сжечь; а жен и детей его, собрав, выслать в 
русские городы, для раздачи; из оных двух прислать ко мне в 
Самару» (Чупин Н.К. Сожжение на костре в Екатеринбурге в 1738 
г. // Русская старина. – 1878. – Т. 23. – С. 309-311).  

Урыс гаскәре бу елларда татарларны берәм-берәм генә түгел, 
авылы-авылы белән дә яндырып үтерә башлый. Шулай итеп, шушы 
ике елда гына да 17 меңгә якын татар үтерелә, 5 мең кеше сөргенә 
сөрелә, ун мең татар хатын-кызы һәм балалары урысларга кол итеп 
бирелә... Урысларга каршы милли-азатлык сугышларында бер 
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Казан губернасында гына да 1740 елларга 40 мең татарның 
үтерелүе билгеле... 

1744 елны Урал буйлары, Казан губернасыннан алынып, яңа 
төзелгән Ырынбур губернасына тапшырыла. Әмма аңа карап, 
халыкның хәле җиңеләйми, киресенчә, патша хакимияте тарафыннан 
күзәтү һәм кысу тагы да көчәя, татарларның борынгы җирләре урыс 
байларының завод-фабрикалары, крепость-ныгытмалары белән тула 
бара. XVIII гасыр уртасында биредә инде урысларның иллегә якын 
эреле-ваклы заводы була, алар Урал тауларын актарып, чуен коялар, 
тимер эретәләр, мәрмәр чыгаралар, алтын-көмеш, затлы ташлар 
эзлиләр, кыскасы, җирле халыкны кычкыртып талау юлына басалар. 
Моңа кадәр халык бушка файдаланган җир-суларга, тозга, башка 
табигый байлыкларга урыс хөкүмәте тарафыннан зур салымнар 
салына... Кыскасы, Уралдан татарларны кысрыклап чыгару, юк итү 
өчен урыс хакимияте тарафыннан барысы да эшләнә... Бу җирләргә, 
әкренләп, Россиянең үзәк төбәкләреннән урыс крестьяннары китереп 
тутырыла, алар өчен чиркәүләр, монастырьлар ачыла башлый. Шулай 
итеп, татар үз илендә килмешәккә әйләнә бара... 

Әмма патша хакимиятенең мәкерле планнары бер Идел-Уралны 
буйсындыру белән генә чикләнеп калмый, аңа иксез-чиксез казах 
далалары, бай Урта Азия кирәк була. Тик аңа юл Урал тауларыннан 
татар иле аша үтә, басып алучыларга каршы тагы татар яугирләре 
күтәрелә... Урысларга каршы иң көчле сугышларны Себер юлы 
татарлары алып бара, күп восстаниеләр шунда күтәрелә, милли 
юлбашчылар шунда үсеп чыга. Шундыйлардан, Алланҗиһангул 
Котлыгузинны, «Карасакал» исемен йөрткән мишәр батыры 
Миндегул Юлаевны, Мандар батыр Карабаевны, Исламгул 
Юлдашевны әйтеп үтәргә була. Алар, зур гаскәр җыеп, урысларны 
Ногай юлына, казах далаларына үткәрмәс өчен еллар буе бугазга-
бугаз килеп сугышалар. Баһадир татар-мишәрләрне үзләре генә җиңә 
алмаган урыслар тагы мәкер юлына басалар – аларга каршы сатлык 
башкорт тарханнарын, мишәр старшиналарын җибәрәләр... Татар 
яугирләре ике фронтта – үз сатлыкларына каршы һәм урыс басып 
алучыларына каршы сугыш алып барырга мәҗбүр булалар. Патша 
хакимияте ул арада казахларның да хан һәм байларын сатып алырга 
өлгерә, аларны баш күтәрүче татарларга каршы котырта... Татар 
көрәшчеләре Урал тауларында ике ут арасында калалар... 

Батырша хәзрәт яшәгән чор менә шундый канлы вакыйгалардан 
кайнап тора, ул шушы тарихи хәлләрнең тере шаһиты була. Аның 
күпчелек татар каһарманнарын биргән Себер юлы мишәре икәнлеген 
дә онытырга ярамый, татар милләтенең дин һәм азатлык өчен тиңсез 
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көрәше Батырша хәзрәтнең нәселе, авылы, төбәге аша да уза. 
Тарихтан күренгәнчә, бу төбәктә мөселман-татарларның дин хакына 
утызлап фетнә күтәргәннәре билгеле. Дин бирмәк алар өчен җан 
бирмәк белән бер булган. 1734–1744 елларда, Казан өязе 
мәдрәсәләрендә укыган вакытында Батырша мәчетләрнең урыслар 
тарафыннан җимертелүен күргән, татарларны көчләп 
чукындыруларның шаһиты булган... Иленә кайтып, башта Гайнә 
өязендә, аннан Исәт провинциясендә, соңыннан туган авылы 
Карышбашта имам булып эшләгәндә, ул милләт язмышына төшкән 
барлык фаҗигаләрне дә халык белән бергә күтәрә.  

Батырша хәзрәтнең бигрәк тә Исәт провинциясендәге Мөслим 
авылында яшәгән һәм эшләгән вакытына (1746–1749 еллар) аерым 
тукталасы килә. Хәзерге Чиләбе өлкәсенең Кунашак районына кергән 
Мөслим авылы ул заманнарда, шундагы елга исеме белән, 
Тинүч(Динүч) яки Дениз дип аталган. Урыслар бу елганы Теча дип 
йөрткәннәр, шуңа күрә шәһәр кебек зур мишәр-татар авылын да еш 
кына Течинская слобада, дип атаганнар. (Бүгенге көндә Мөслим 
авылы һәм Теча елгасы Россия империясенең атом калдыкларын 
ташлый торган чүп базына әйләнде, халыкның күпчелеге көчле 
радиация алып, рактан үлеп бетеп бара... Без югарыда телгә алган 
Тойгелде Җүләковны, документлардан күренгәнчә, Течинская 
слободадан алып китеп, Екатеринбургта яндырганнар, тәгәрмәчтә 
дүрткә аертылган татарлар да шушы авылдан булырга тиеш... Ягъни 
Тинүч-Мөслим ул чагында ук татар восстаниеләренең үзәгендә 
булган, яубашлары шушында яшәгән, аларны урыслар яндырып һәм 
ботарлап үтергәннәр...  

Батырша хәзрәт менә шушы авыл старшинасы Мөслим Әширов 
белән бик якын мөнәсәбәтләрдә була, аның кыз туганы Зөлбахар 
Хөсәен кызын хатынлыкка ала. Мөслим старшина динне дә яхшы 
белә, дөнья эшләрен дә тәртип белән алып барырга тырыша. Ул 
күп кенә күтәрелешләрнең үзәгендә була, шул ук вакытта талау 
юлына баскан башкортлар белән дә сөйләшеп карарга уйлый. 
Әмма фәкыйрь башкортлар аны аңларга теләмиләр һәм Мөслим 
старшинаның туган авылы Олыгачны талап китәләр. Шуннан соң 
Мөслим старшина урысларга каршы гына түгел, башкорт 
талаучыларына каршы да коралланырга мәҗбүр була. Єзенең 
патшага язган «Гарызнамә»сендә Батырша хәзрәт Мөслим 
старшина турында да телгә ала: 

«Старшина Мөслимгә әйттем: Әй, Мөслим ага, ничектер 
замана? Көннән-көн хәйреме артадыр яки шәрре (начарлыгы, 
явызлыгы)?» – дидем. Йөзен чытты. Вә әйтте: «Әй, вәли нигъмәт 
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(нигъмәт иясе), нәсен сорыйсың? Хәзрәтеңезгә мәгълүмдер: 
кяфернең җәфасы сәбәбеннән йилкәмез сынгандыр. Хак Тагәлә 
аларның йилкәләрен сындырсын, өметләрен өзсен. Бәнем 
камандамнан байтак кешене хәйләләр, куркытулар берлә диннән 
чыгардылар... Хак Тәгалә үзе белгүчедер, бу кәфернең җәфасы 
сәбәбеннән нә хәлләр пәйда улыр?» – диде. 

Менә шундый катлаулы шартларда Батырша хәзрәт бу авылда 
өч елдан артык имамлык итә, мәдрәсәдә укыта. Ул биредә күп 
гыйбрәтле хәлләрне ишетеп белә, канлы вакыйгаларның шаһиты 
була... Мөслим-Тинүч авылы Батырша хәзрәтнең милли-азатлык 
көрәше җитәкчесе булып өлгерүенә көчле этәргеч ясаган булырга 
тиеш. Карышбашка кайтып киткәч тә, ул бу авылга еш килә, мөһим 
эшләрен Мөслим старшина, Тинүч мишәрләре белән киңәшә. 1755 
елгы яу алдыннан ул тагы биредә була, аларның фатихасын алып, 
изге көрәшкә күтәрелә...  

Батырша хәзрәт ислам динен һәм үз халкының тарихын яхшы 
белгән зур галим була, ул шулай ук милләтнең шул замандагы 
тормышын, халыкара хәлләрне дә бик яхшы аңлый. Шуңа күрә, 
халыкны урысларга каршы изге сугышка чакырып өндәмә язганда, 
ул иң беренче эш итеп Коръәнгә таяна, аннан татар тарихыннан 
гыйбрәтле мисаллар китерә. Урысларның ничек итеп Болгар һәм 
Казанны харап итүләрен, хәзер шул мәкерле юл белән Уралга 
хәтле килеп җитүләрен, әгәр аларга ирек куйсаң, бөтен Урта 
Азияне, казах далаларын басып алачакларын ул бик тәфсилле 
дәлилләр белән аңлата. Милләтнең үз арасында бердәмлек булмау, 
бер иш татар-мишәрләрнең, башкортларның урыска сатылып, 
халыкка каршы эшләүләрен ул әрнеп яза, мондый монафикъларга 
каршы аяусыз көрәшергә чакыра. XVIII гасыр уртасында Батырша 
хәзрәт Идел-Урал арасында исламның яшел байрагын күтәрә, 
басып алучы урысларга каршы изге сугыш игълан итә... Бу хәл 
җирле урыс түрәләрен генә түгел, Мәскәүнең үзен дә тетрәтә, 
чөнки аларның иң курыкканы – мөселманнарның берләшүе була... 
Алар бу көрәшнең башында татарлар торганын яхшы беләләр, 
мишәрләрне моннан сөрми торып, төбәктә тынычлык булмаячагы 
турында патшабикәнең үзен кисәтәләр...  

Милләт 1755 елгы азатлык явына килеп керә... 
Аның башында татар халкының каһарман улы Баһадиршаһ – 

Габдулла Галиев тора...  
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Фђњзия Бђйрђмова 
 

БАТЫРША МУЛЛАНЫЋ ХАЛЫККА ЉНДЂМЂСЕ 
 
Унсигезенче гасыр уртасында Идел-Урал мљселманнарын 

Россия империясенђ каршы ќиџадка љндђгђн Батырша мулланыћ 
бњгенге кљндђ ике тарихи ядкаре сакланып калган, аныћ беренчесе 
– халыкка мљрђќђгате, икенчесе – патшага хаты. Патшага 
«Гарызнамђ» татар матбугатында тулысынча басылып чыкты, 
фђндђ љлешчђ булса да њз бђясен алды. («Мирас» журналы, 2000 
ел, 11-12 саннар, 2001 ел, 1 сан; Батырша (Абдулла Алиев) 
«Гарызнамђ». Казан: «Иман» нђшрияты, 2004.) Ђмма Батырша 
мулланыћ мљселманнарга љндђмђсе бњгенге кљнгђ кадђр татар 
матбугатында тулысынча басылып чыкканы юк. Тагы да аянычы – 
татар галимнђре љндђмђ турында язганда, аныћ русчага тђрќемђсе 
белђн эш итђлђр, шуны тљп чыганак итеп књрсђтђлђр. Югыйсђ, 
љндђмђнећ Батырша мулла њз кулы белђн язган бер нљсхђсе 
Мђскђњдђ, борынгы акт-документларныћ њзђк дђњлђт архивында 
саклана бит, џђм ул књптђн фђнни ђйлђнешкђ кереп китђргђ тиеш 
иде. Бу тарихи ядкарьнећ 2000 нче елны Уфа шђџђрендђ, бераз 
кыскартылып, тљп оригиналь текстта, ягъни иске татарча џђм 
башкортчага тђрќемђдђ басылып чыгуын ђйтеп њтђргђ кирђк. 
(Батырша – выдающийся идеолог и вдохновитель восстания 
башкир, 1755–1756 гг. – Уфа, 2000). Безнећ тарафтан љндђмђнећ 
шушы китапта басылып чыккан варианты файдаланылды.  

Батырша мулланыћ халыкка љндђмђсе – чын мђгънђсендђ, 
татарныћ югалган дђњлђт бђйсезлеген торгызу љчен, басып алучы 
урысларга каршы изге сугышка чакыру ул. Шушы дђџшђтле фикер 
љндђмђнећ буеннан-буена утлы тамга булып сугылган, шућа књрђ 
ул элек тђ, хђзер дђ књп сђясђтче, галимнђрнећ котын алган, аны 
ђйлђнеп њтђргђ мђќбњр иткђн. Ђмма шушы љндђмђне љйрђнми 
торып, без Батырша явына, ул яшђгђн чорга, ул књтђргђн 
мђсьђлђлђргђ тулы ќавап бирђ алмабыз. Чљнки Батырша явы 
шушы љндђмђдђн башланган, ислам дине ќитђкчесе шушы љндђмђ 
аша мљселманнарны кђферлђргђ каршы изге сугышка чакырган, 
џђм шушы љндђмђсе љчен Батырша хђзрђт империя тљрмђсенђ 
ябылып, шђџит киткђн, иншаллаџ… 

Батырша хђзрђт бу љндђмђсен 1755 елныћ март-май айларында 
яза џђм њзенећ шђкертлђре аша аны књбђйтеп, Идел-Урал 
тљбђклђрендђ, Урал аръягында тараттыра. Патшага язган хатыннан 
књренгђнчђ, ул њзе дђ бу чорда халык арасыннан кайтып керми, 
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аларны рухи яктан шушы изге кљрђшкђ хђзерли. Бу чорда ул шђхес 
буларак шушы љндђмђне язарга љлгергђн џђм яу башына басарга 
ђзер кеше була. Ул татар иленећ ић билгеле уку йортларында тљпле 
белем ала, миллђтнећ акыл иялђре белђн даими элемтђ тота џђм 
халыкка килгђн фаќигалђрнећ сђбђбен яхшы аћлый. Батырша 
мулла яшђгђн чорда, аныћ књз алдында урыслар татарларныћ 
йљзлђгђн, мећлђгђн мђчетлђрен юк итђлђр, дистђ мећлђгђн татарны 
кљчлђп чукындыралар, буйсынмаганнарны очлы казыкларга 
утыртып, телборыннарын кисеп алып, ќђзалап њтерђлђр… 
Батырша хђзрђт бу канлы вакыйгаларныћ шаџиты була џђм 
халыкны басып алучыларга каршы књтђреп кенђ бу коллыктан 
котылып буласын яхшы аћлый. џђм шушыны халыкка да аћлата. 

Батырша мулла њзенећ љндђмђсендђ башта ук бу 
бђхетсезлеклђрнећ тљп сђбђпчесен ачык билгели, ул – татар илен 
басып алган урыслар… «Ђй, урыс вилаятендђ (илендђ) торгучы 
ислам ђџеллђре вђ ђй, кђфер вђ залим урысныћ хур вђ ќђфасыннан 
вђ мђкер вђ хђйлђсендин бичара џђм битакђт (тђкатьсез) булып, 
рузкар (тормыш) кичергњче иман ђџеллђре, белегез џђм ђгъла (аћ) 
булыгыз!» – дип башлап китђ ул љндђмђнећ беренче юлларында ук. 
Љндђмђ башыннан алып ахырына кадђр урысларныћ мђкерле 
басып алу сђясђтен ачып бирњгђ багышланган, Батырша мулла 
мљселманнарга урыслар китергђн фаќигалђрне књрсђтеп бирђ. џђм 
халыкны урыс коллыгына каршы кораллы кљрђшкђ – ќиџадка 
чакыра. 

Батырша хђзрђт бу љндђмђсендђ зур дин ђџеле џђм љлгергђн 
милли сђясђтче буларак чыгыш ясый, ул шулай ук кљчле психолог 
џђм хђрби оештыручы – яубашы буларак та ачыла. Ђмма ић 
беренче чиратта ул – ислам дине ђџеле, џђм халыкка сњзен 
шђригатькђ таянып аћлата. Мљселманнарны дин џђм ирек љчен изге 
сугышка чакырганчы, ул, ић беренче эш итеп, аларныћ шушы авыр 
хђлдђ калу сђбђплђрен аћлатып бирђ. Ягъни, русларныћ бу 
књрсђткђн хђсрђтлђрендђ мљселманнарныћ њзлђрендђ дђ гаеп 
булуын, ќирле халыкныћ басып алучылар белђн артык якынаеп 
китњен, аларча кылануларын, урысларга телђсђ нђрсђ эшлђп 
йљрергђ ирек бирњлђрен гаеплђп чыга. Батырша бу урында њзлђрен 
мљселман дип атаучы Идел-Урал халыклары тормышына, аларныћ 
яшђњ рђвешенђ ќентекле бђя бирђ, ялгышларын тљртеп књрсђтђ. 
«Кђфер урыс тарафыннан моныћ кадђр хђсрђт џђм бђхетсезлеклђр 
белђн бђлалђндерелњебез – њзебезнећ ислам кушканча яшђмичђ, 
бозык џђм ялган, яман хђллђр кылуыбыз шомлыгыннандыр, – дип 
яза Батырша хђзрђт ачынып. – Ата-бабаларыбыз џђм дин 
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кардђшлђребез борын заманда гадђт иткђн ислам кагыйдђлђрен 
џђм расњлебез ђйткђннђрне читкђ куеп, бизарурђт кђфер џђм залим 
урыска баш куеп, њзлђребез бер-беребезне мђкер вђ хђйлђ илђ вђ 
њзара ызгыштырып-талаштырып, шул рђвешле кђфер урыска 
итагђть кылдырып, кђфернећ кулын књтђреп, ул кђфернећ динен 
котландырмакка (кљчђйтергђ) сђбђпче булып, ислам динен вђ 
ислам ђџелен хур вђ зђгыйфь тотуга сђбђпче булды».  

Батырша хђзрђт љндђмђсенећ башында ук чын мљселманныћ 
мондый булмаска тиешлеген аћлата, чљнки мондый халык белђн 
коллыктан котылып булмаслыгын ул яхшы аћлый. Џђм аларга 
мисал итеп, ул болгари мљселманнарныћ, ягъни, татарларныћ, 
кђфер урысларга каршы кићђштђ џђм берлектђ булуларын, алар 
белђн батырларча сугышуларын аћлата. «Алар Аллаџы Тђгалђдђн 
истиганђт алып, пђйгамбђребез Мљхђммђт саллалаџу 
галђйџиссђламне шђфђгатьче китереп, яу кораллары белђн 
ярагланып (коралланып), газилек атларына менеп, ул мордар 
кђферлђрнећ љслђренђ сикереп, аларны дђфег кылалар (кыралар) 
иде. Вђ књп кђферлђрне кылыч вђ сљнгедђн кичереп, ќаннарын 
ќђџђннђмгђ ќибђрђлђр иде», – дип яза ул, татарныћ узган бљек 
тарихын искђ алып. 

Халыкныћ шулай акрынлап урыс кул астына керђ баруында 
Батырша мулла миллђтнећ ќитђкчелђрен, байларын џђм 
старшиналарын гаепли. Бигрђк тђ бу якларда Ырынбур кальгасе 
салынганнан соћ, мљселман дип аталган халыклар арасында књпме 
фетнђлђр килеп чыкканлыгын књрсђтђ. «Мљселман аталган 
таифђлђрнећ бђгъзелђре, кђфер урыс белђн бер књћелле (бер уйда) 
булып, вђ кђфернећ гаскђрлђрен њз љслђренђ алып, пакь динле 
ислами халыкларны, ягъни, кђфер урыска итђгать итмђгђн, 
борынгы ата-бабаларыбызныћ яхшы кагыйдђ белђн йорт тотмакта 
џиммђт иткђн мљселманнарны чабып, малларын алып, 
угылкызларын бђндђ вђ ђсир кылып, кђфергђ саттылар», – дип яза 
Батырша хђзрђт, ђрнеп. Бу яман эштђ ул бигрђк тђ старшина дип 
аталган бђгъзе монафикъларны каты тђнкыйть уты астына ала, 
аларны урыска сатылуда гаепли, «кђфер урыска аркаланып, 
мљселманнар белђн кићђш итђр чакта, алар белђн кићђшмилђр, ул 
мљселманнарга тђкать џђм мљмкинлеклђр бирмичђ, ул кђферлђрнећ 
салымнарын џђм ќђфаларын кабул итеп, мљселманнарныћ 
њзлђренђ йљклилђр», – ди. Ул гына да тњгел, кђферлђргђ тиешле 
ќавап бирергђ ќыенган мљселманнарны бу старшиналар урыслар 
кулына тотып биреп, «ќђбер вђ каџђр књрсђтеп, хур вђ џђлакђтле 
кылдылар», – ди. 
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Батырша хђзрђт алга таба халык арасындагы бу сатлык 
ќаннарныћ миллђткђ нинди зур зыян саласыларын яхшы аћлый 
џђм ић башта аларга каршы кљрђш ачарга чакыра. Ул кђферлђрчђ 
эш йљрткђн, кђферлђргђ ышанган монафикъларны старшиналар 
итеп куймаска љнди, алар каршына бармаска, аларга буйсынмаска 
чакыра. «Бђс, ни хђер вђ ни бђрђкђт булыр шул кавемнђргђ, кем, њз 
араларында бер књћелле (уйдафикердђ) булмыйча, бер-беренећ 
џђлакђтенђ сђбђпче булырлар? – дип дђвам итђ Батырша хђзрђт 
њзенећ љндђмђсен. – Вђ ни истирахђт (тынычлык) вђ ни иркенлек 
хасил булыр шул кавемнђргђ, кем кђфер риялы вђ кђфер 
игътикадлы монафикъларны баш вђ старшина итеп, ислам 
шђригатен џђм хљкем иясе галимнђрне куеп, ул монафикъ надан 
старшиналарныћ алдына барып, алардан хљкем эстђрлђр 
(кљтђрлђр)? Ул монафикълар батил (бозык) хљкемнђрне хак санап 
хђрам мал ќыярлар яки кешенећ хђлђл хакын бирмђс булырлар». 

Џђм шушы аћлатулардан соћ, Батырша мулла халыкны тђњбђгђ 
килергђ чакыра, мондый яман эшлђрдђн баш тартырга љнди. Чљнки 
урыс белђн бер фикердђ торып, аларга каршы изге сугышка чыгып 
булмаячагын ул яхшы аћлый. Џђм ул, халыкны урыс тормышыннан 
џђм тђэсиреннђн аерып алу љчен, љндђмђсендђ мљселманнар 
алдына конкрет талђп џђм бурычлар куя. Беренчедђн – урыслар 
белђн бер уй-телђктђ булмаска; икенчедђн – алар белђн берлђшеп, 
мљселманнарныћ канын коймаска, малларын алмаска, ђсир 
итмђскђ; љченчедђн – урысларга башлар џђм маллар белђн хезмђт 
итмђскђ, гаскђрендђ катнашмаска; дњртенчедђн – кђфернећ 
кальгалђрен џђм ныгытмаларын тљземђскђ; бишенчедђн – ат-
олаулар белђн аларны илдђн-илгђ, кальгадђн-кальгђгђ йљртмђскђ; 
алтынчыдан – аларга ясак џђм фураж салымнары бирњне 
туктатырга. 

Ягъни, Идел-Урал арасына њтеп кергђн урысларга бљтен яктан 
да байкот игълан итђргђ, аларга буйсынмаска, аларга каршы кљрђш 
башларга, дигђн сњз. Ђмма бу ђле Батырша хђзрђт куйган 
талђплђрнећ башы гына, тљп сњзне ђйтергђ, тљп эшне эшлђргђ 
ђзерлек кенђ. Яубашыныћ миллђт алдына куйган ић зур бурычы – 
кђфер урыс басып алган ќир-суларны яћадан кире кайтару, 
югалган татар дђњлђтен торгызу була. Моныћ љчен ул ата-бабалар 
ќирендђ кђфергђ юл куюны туктатырга кирђклеген ђйтђ, аларга 
монда кальгђлђр џђм крепостьлар, заводлар тљзергђ ирек бирмђскђ, 
бер эштђ дђ кђфергђ ярдђмче булмаска кирђклеген аћлата. 

«Њткђн заманда кђфер урыска итђгать вђ инкияд (ышанып) 
кылып, ислам ђџленђ вђ ислам диненђ ни зарарлар вђ ни фетнђлђр 
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ирештергђн идек, – дип яза Батырша хђзрђт њзенећ љндђмђсендђ. – 
Шул эшлђребезгђ њкенеп, аларны башка кабатламыйк, Аллаџтан 
гафу њтеник џђм ярлыкавын сорыйк. Вђ килђчђк заманда ул 
кђфергђ итђгать џђм буйсыну кылмыйк! Вђ килђчђк заманда ул 
кђфергђ буйсынмаска, ул кушканны эшлђмђскђ ант бирик! Ислам 
ђџленђ вђ ислам диненђ зарар итђрдђй эшлђрдђн тыелырга ант 
итик! Шулай њткђн елларда башларыбыз вђ малларыбыз белђн вђ 
ќирлђребез вђ йортларыбыз илђ ул кђфергђ књп тљрле хезмђтлђр 
итеп, књп-књп рђнќњлђр вђ михнђтлђр књреп, књп гамь вђ газаплар 
чиккђн идек. Инде ошбу вакытта дин ислам хакында вђ ђџле ислам 
хезмђтендђ ќаннарыбызны џђм башларыбызны вђ милеклђребезне 
фида кылыйк». 

Хак мљселман буларак, Батырша мулла њзенећ ђйткђннђрен 
Коръђн аятьлђре џђм хђдислђр белђн дђлилли бара, аныћ љндђмђсе 
миллђт тормышыннан мисалларга да бай. Катлаулы нђрсђлђр 
турында язса да, аныћ теле гади, халыкка аћлаешлы, ул чордагы 
сљйлђм теленђ якын. Шул ук вакытта љндђмђдђ ќирле мишђр 
сњзлђре дђ мул кулланылган. Љндђмђнећ ић мљџим љлешендђ – 
халыкны урысларга каршы изге сугышка чакырган урында 
Батырша мулла кискен џђм кыска ќљмлђлђргђ књчђ, аныћ џђр сњзе 
кђферлђр љстендђ камчы булып уйный. 

«Ђй, дљрес игътикадлы, пакь динле мљэминнђр, катланыгыз 
(берлђшегез)! Берлђшегез! Берлђшегез! – ди ул. – Газилык 
атларыгызны џђм коралларыгызны яраклагыз (ђзерлђгез)! Ук, 
кылыч, сљћге џђм ни кирђк – хђлегез кадђренчђ хђзерлђнегез! 
Аллаџы Тђгалђнећ ђмеренђ итђгать итеп џђм ияреп, пђйгамбђребез 
Мљхђммђт саллалаџу галђйџиссђламне шђфигъ китереп, ул кђфер 
урысны чабаек џђм аларны ќиребездђн дђфег итик, ягъни, куып 
чыгарыйк! Ил-йортыбызда мђчетлђр вђ мђдрђсђлђр бина кылыйк! 
Вђ динебезне, ислам динен куђтлђндермђккђ џиммђт кылыйк!» 

Батырша хђзрђтнећ бу чакыруы Казан ќимерелгђннђн бирле 
урыс коллыгында яшђргђ мђќбњр булган татарларныћ ић зур 
хыялы була. Ђйе, татарлар њз иллђрендђ, њз ќирлђрендђ тулы 
хокуклы хуќалар булып, мђчет-мђдрђсђлђр салдырып, Аллаџ 
биргђн табигый байлыклардан њзлђре файдаланып, њзлђренчђ 
яшђргђ телилђр. Ђ аларны кђферлђр килеп, кљчлђп њз диннђренђ 
кертђлђр, мђчет-мђдрђсђлђрен ќимерђлђр, татарларныћ ќђннђттђй 
ќирлђрендђ крепость џђм заводлар тљзилђр, ќирле халыкка тњзђ 
алмаслык салымнар салалар џђм кол итеп тоталар… Мећ еллар буе 
ислам динендђ булган татарларны, бигрђк тђ, кљчлђп 
чукындырулар, мљселманнарга карата џљќњмнђр гаќиз итђ. Бу 
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хакта њзенећ љндђмђсендђ Батырша хђзрђт тђ књтђреп чыга. Ул 
Казан губернасында, Казан, Сенбер, Зљя љязлђрендђ кљчлђп 
чукындырылган мљселманнарныћ тилмереп њзлђрен коткаруларын 
кљтеп торганнарын яза. 

«Шуларныћ бђгъзелђре, књћеллђрендђ иман булганнары, – дип 
яза ул, – ни заман ислам ђџеллђре кђфергђ каршы кул књтђрер икђн, 
дип, зарыгып кљтеп торалар. Ислам хакында баш вђ ќан фида 
кылыр идек, дип, хур вђ зар булып торгучы мескеннђрнећ иреге 
љчен дђ тырышыйк! Ђй, мљэминнђр вђ ђй, динне кайгыртучылар! 
Безлђргђ џич бер мљселманыбызны ялгыз ташлап, кђфердђн хур 
иттермђк дљрес тњгелдер! Ђй, мљселманнар, фђџем кылыгыз шуны: 
кђферне ирек куеп, мљселманнарыбызны ялгыз ярдђмчесез 
ташлаганнан књпме кеше хур булып яши џђм џђлак була?» 

Батырша хђзрђт, зур акыл иясе џђм оста сђясђтче буларак, басып 
алучыларныћ чын йљзен халыкка ачып бирђ. Ул мљселманнарны 
аларга ышанмаска љнди, кђферлђрдђн яхшылык кљтњнећ 
мђгънђсезлек икђнлеген аћлата. Кђферлђр кул астында калган 
халыкларныћ њткђндђге џђм бњгенге тормышларыннан аянычлы 
мисаллар китереп, килђчђктђ алардан сак булырга чакыра. «Инде 
ул кђфердђн кљн элгђре (килђчђктђ) яхшылыкмы кљтђсез? – дип 
туп-туры сорау куя ул халык алдына. – Динебезнећ соруры 
пђйгамбђребез Мљхђммђт галђйџиссђламне дошман тоткан кђфер 
ахыр безгђме дуслык кылыр? Шђџђребез мђгъмур Болгарны харап 
кылып, мљселманнарны таркаткан кђфер вђ мђчетлђребезне харап 
кылган, њзенећ батыл (бозык) динен ђкраџ кылган (књралмау 
уяткан) кђфер ахыр авылларыбызны мђгъмур вђ бђннад куяр, 
ягъни, куђтлђндерергђме ирек куяр? Вђ ахыр мђчетлђребезнећ 
мђгъмуриятенђ вђ дин исламныћ тђкуйђтенђме, ягъни, ныгуынамы 
сђбђпче булыр?» 

Юк, ђлбђттђ, Батырша хђзрђт дљрес яза, кђферлђр татарларныћ 
ќђннђттђй ќирлђрен ислам динен ныгыту, шђџри Болгарларны 
яћадан торгызу љчен басып алмады… Ул гына да тњгел, Идел-Урал 
аларга Урта Азия, казах далаларын басып алу љчен бер књпер, 
плацдарм ролен њтђргђ тиеш була. Татарныћ акыл иясе Батырша 
хђзрђт моныћ шулай икђнлеген шул елларда ук яхшы аћлый, 
халыкларны бу хакта кат-кат кисђтђ. Ул, милли сђясђтче буларак, 
Россия империясенећ мђкерле геополитик максатларын ачып бирђ, 
урыс тарафыннан кыргыз-казахка килђсе бђлалђр турында кисђтђ. 
Россия империясенећ тљп максаты – казах-кыргызны кайда 
куркытып, кайда сатып алып, мђћгелеккђ њзлђренђ буйсындыру 
икђнлеген Батырша хђзрђт њз љндђмђсендђ бик яхшы аћлата. 
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Мондый фаќигале хђллђрнећ Казан џђм Болгар тарихында инде 
булганлыгын тагы бер тапкыр искђ тљшерђ. Ул гына да тњгел, 
кђферлђрнећ дала халыкларын Идел-Урал халыклары белђн 
бђрелештерергђ, дошманлаштырырга ќыенуларын Батырша саллы 
дђлиллђр белђн исбатлап бирђ. 

«Вђ дђхи мљэминнђр вђ ђй, мђћхидлђр, тагы аћ булыгыз! – дип 
яза Батырша хђзрђт. – Ул кђфер урыслар тљрле хђйлђ вђ алдау 
белђн вђ књп-књп бњлђк, мал биреп, кыргыз-казахны алдап, алардан 
Ђбулхђер ханныћ улын бер ничђ хђдимђлђре (хезмђтчелђре) белђн 
вђсикђ алды, ягъни, амђнђт (тотык) итте Ырымбурх кальгасенђ. 
Моныћ максаты шулдыр: аларны тђмам њзенђ буйсындырып, 
кљннђн-кљн аларныћ арасына кереп, ќирлђренђ кальгалђр вђ 
крепостьлар тљзеп, аларны мђкрњх вђ мђгълњб кылмак телидер, 
ягъни, ќићеп, аста калдырырга телидер. Уфа љязе халкына шундый 
эш кылган кебек». 

Батырша хђзрђт шундый ук фаќиганећ тиздђн Урта Азия 
ќирлђренђ – Ташкент џђм Бохарага да килеп ќитњ мљмкинлеген 
кисђтђ, урыслар аларны да баш идерергђ џђм таркатырга телилђр, 
ди… џђм бу нђкъ шулай булып чыга да – Казан артыннан Урал 
китђ, Себер китђ, Россия империясе татарларныћ њле гђњдђлђре 
аша Урта Азиягђ юл сала, аларны басып ала… «Ул кђфер урысныћ 
максаты улдыр – ђгђр хђле ќитсђ, бер заманныћ эчендђ њк урыс 
вилаятендђ торгучы мљселманнарныћ љстенђ тђкатьсез авыр 
салымнар салып, аларны гаќиз итеп, њзенећ батил диненђ ќђбер 
џђм каџђр белђн кљчлђп кертер иде, – дип кисђтђ бу хакта Батырша 
хђзрђт. – Бђлки бер кљн эчендђ њк. Лђкин ул кђфернећ хђле 
ќитмђйдер, бер юлы ук тизлек белђн аны кылырга». 

Џђм бу урында Батырша хђзрђт урысларныћ йомшак якларын, 
аларныћ нидђн куркуларын халыкка ачып сала. Урыслар 
мљселманнарныћ берлђшеп, њз хокукларын яклый башлауларыннан 
куркалар икђн, Идел-Урал халкыныћ казах-кыргыз белђн 
берлђшеп, урыс йортын харап итњеннђн куркалар… Аларны тирђ-
яктагы мљселман шђџђрлђреннђн гаскђр џђм ярдђм сорарлар, дип 
хђвефлђнђлђр икђн… «Узган елда ул кђфергђ шул хђвеф тљште, – 
дип яза Батырша хђзрђт. – Ягъни, дњрт юл халкы 
мљселманнарыныћ яшерен вђ яшереп њз араларында кђфер 
урысныћ љстенђ атланып чапмакка кићђш итђчђклђрен вђ џђм 
кыргыз-казагы белђн хђбђрлђшеп, берекмђккђ кићђш итђчђклђрен 
ул кђфер урыс аћлады». Шућа књрђ, љндђмђдђн књренгђнчђ, ќирле 
халыкларга ясакларны киметкђн булып уйныйлар, аерым 
кешелђрне, старшиналарны сатып алалар икђн… Батырша 
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хђзрђтнећ хаклы рђвештђ кисђтњенчђ, болар барысы да 
мљселманнарны патшаныћ яхшылыгына ышандыру џђм алар яу 
белђн кузгалмасыннар љчен эшлђнђ икђн. 

«Књп аћсызлар, ягъни, кыска фђџемле кемсђлђр (кешелђр) 
кђфернећ бу хђйлђсенђ алданалар, – дип дђвам итђ Батырша хђзрђт 
њзенећ љндђмђсен. – Ђмма зирђк џђм њткен акыллы кемсђлђр 
алданмыйлар. Бђлки кђфернећ бу рђсемле (рђвешле) књп хђйлђ вђ 
алдау кылуы сђбђпле, гаять гарьлђнеп, ачуларыннан вђ 
гиззђтлђреннђн ул кђфернећ итенђ ачыгып, канына сусыйлар. 
Чљнки белђлђр – ул кђфер, гђрчђ бу ђйтелгђн рђвешчђ хђвефкђ 
тљшсђ дђ, њзенећ сњзен вђ ирадђсен (яман ниятен) ќиренђ 
ќиткерде».  

Љндђмђнећ бу урынында Батырша хђзрђт ќирле халыкныћ 
тећкђсенђ тигђн тоз мђсьђлђсен књтђреп чыга. Элек халык тозны 
таулардан џђм књллђрдђн бушка алса, хђзер акча тњлђп, урыслардан 
алырга тиеш икђн. Шуныћ љчен ясакларыгызны киметђбез, дип 
алдап, халыктан кул куйдырганнар. «Бу эшнећ соћыннан шул 
мђгълњм булды, – дип яза Батырша хђзрђт, – рахмани хђзинђдђн, 
таулардан вђ књллђрдђн тоз алмак вђ ќирлђребезне вђ 
суларыбызны ђвђлге кагыйдђбезчђ билђмђк кулыбыздан китте. 
Моннан соћ ќиребезгђ вђ суыбызга ябышырга вђ тотынырга 
дђлилебез вђ ќавабыбыз калмады». 

Идел-Урал арасында яшђњче мљселманнарныћ бљтен яктан да 
урыс ќђберенђ дучар булуларын исбат иткђч, Батырша хђзрђт тагы 
сђяси-хђрби мђсьђлђлђргђ књчђ. Билгеле булганча, мљселман 
кешесе буларак аны ић борчыганы – урысларныћ аларны башка 
мљселманнар белђн сугышта файдаланулары, казах-кыргыз белђн 
яу кырында бђрелештерњлђре… «Вђ дђхи аћ булыгыз, – дип яза 
Батырша хђзрђт, – кђфер рус телидер лђшкђр (гаскђр) ќибђрергђ, 
безлђрне рус белђн бергђ кыргыз-казахныћ љстенђ чабарга, ясак 
бирмђгђн вђ багынмаганлыклары љчен, ягъни, буйсынмаганнары 
љчен. Моныћ максаты шул: аларны њзлђренђ буйсындырып, 
безлђрне уртада калдырып, кљннђн-кљн безлђргђ камђллек белђн 
фетнђ вђ ќђфа ирештермђккђ. Ягъни, ул казах таифђсе белђн 
ирлђрне орыштырып, каннарыбызны тњктереп, килђчђктђ ул таифђ 
белђн безнећ арабыздан солыхны вђ татулыкны кидермђктер, 
ягъни, бетерергђ телилђр. Вђ арабызда фетнђлђр чыгарып, ул таифђ 
белђн бер-беребезгђ ышанычыбызны вђ таянычыбызны бетерергђ 
телилђр». 

 Батырша хђзрђт урысларны хђзергђ бары тик мљселманнарныћ 
берлђшњ куркынычы гына тотып тора, ди, «шућа књрђ ул кђфер 
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шиклђнеп џђм тљрле ягын уйлап, мђкерле хђйлђлђрен дђвам итђ», 
дип яза њзенећ љндђмђсендђ. џђм Батырша хђзрђт урысларныћ ић 
нык курыккан гамђлне кылырга љнди – ул мљселманнарны 
кђферлђргђ каршы берлђшергђ, кулга корал тотып, дин љчен, ирек 
љчен изге сугышка књтђрелергђ чакыра. 

«Ђй, мљэминнђр вђ ђй, мђњхидлђр! Ђй, егетлђр вђ ђй, карилар 
(олылар)! Ђй, атлылар вђ ђй, ќђяњлелђр! Коралланыгыз! Чыгыгыз, 
ќиџад кылыгыз! Малларыгыз вђ тђннђрегез белђн Аллаџныћ 
ђмеренђ буйсыныгыз!», – дип яза Батырша хђзрђт, халыкны 
кђфергђ каршы изге сугышка чакырып.  

Шушы ић ќитди сњзен ђйткђннђн соћ, Батырша хђзрђт тагы 
Коръђнгђ мљрђќђгать итђ, ђйткђннђрен шђригать белђн дђлилли. 
Ул бу урында «Тђњбђ» сњрђсенећ 41нче аятенђ таяна, Коръђннећ: 
«Ќићел књрсђгез дђ, авыр књрсђгез дђ сугышка чыгыгыз вђ Аллаџ 
юлында малыгыз, ќаныгыз белђн сугышыгыз! Бу сугышта сезгђ 
яхшылык бар, ђгђр белсђгез, дигђн сњзлђрен дђлил итђ. Батырша 
хђзрђт кђферлђрнећ књп булып књренњеннђн курыкмаска куша, 
«Аллаџ ярдђм бирсђ, сезне ќићњче булмас, Аллаџ сезне ќићелњгђ 
дучар итсђ, кем сезгђ Аннан башка ярдђмче булыр?», – дип яза. 

Шулай итеп, ислам ђџеле, галимнђр, књрше казах-кыргыз халкы 
белђн кићђшкђннђн соћ, књтђрелешнећ вакыты билгелђнђ – шул 
елныћ гаед бђйрђменнђн соћ, ягъни 1755 елныћ 3 июле. Бу хакта 
дњрт юл халкына хђбђрлђр ќибђрелђ, аћлату, ђзерлек эшлђре алып 
барыла. Батырша хђзрђт, яубашы буларак, њзенећ љндђмђсендђ ук 
бу кљрђшнећ стратегик максатларын џђм тактик алымнарын 
билгели. Тљп максат – Идел-Урал мљселманнары берлђшеп, бу 
ќирлђрдђн баскынчы урысларны куып чыгару, биредђ яћадан татар 
дђњлђтен торгызу, кђферлђрнећ Урта Азиягђ џђм казах далаларына 
таралуын, экспанциясен туктату. Яуныћ тактик алымнары – 
урыслар бу ђзерлекне сизеп алып, гаскђр ќибђрсђлђр, телђсђ кайсы 
вакытта аларга каршы књтђрелергђ ђзер булу, нинди хђлдђ дђ 
мљселманнарга бер-берлђрен ташламау, монафикълар коткысына 
бирелмђњ, урыс яклы сатлыкларга каршы кљрђшњ… Батырша 
хђзрђт мљселманнарныћ бу рђвешле берлђшђ алуларын зур дђњлђт 
дип саный, аларны биргђн вђгъдђдђ нык торырга чакыра, 
књћеллђрен дђртлђндерњ љчен, Хђлифђттђн ярдђм килњен дђ 
љметлђнеп хђбђр итђ… 

«Ђй, мљэминнђр, ќиџад итегез! Ќиџад итегез! Мљселманнарныћ 
шул кадђр серлђшеп, кићђшеп, иттифак итеп вђгъдђ куешуларын 
казаныш џђм дђњлђт икђнен белегез! Ничђ еллар берлђшђ џђм 
серлђшђ алмаган мљселманнар берлђштелђр. Бу дђњлђтне вђ бу 
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ганимђтне заигъ итмђгез, ягъни, мљмкинлекне ђрђм итмђгез вђ 
кулын кљйдермђгез… Тагы икенче мђртђбђ кићђшеп, гђџедлђр 
куйганчы, ђллђ нинди фетнђлђр пђйда булыр…»  

Љндђмђдђн књренгђнчђ, Батырша хђзрђт Идел-Урал арасында 
басып алучы урысларга каршы мљселманнарны берлђштереп, изге 
сугыш башлап ќибђрергђ чакыра, фђтвђ бирђ. Бу зур эштђ ул 
халык белђн џђм дин ђџеллђре белђн дђ кићђшђ. Баш књтђрњнећ 
тљп сђбђбе – мљселманнарныћ диннђренђ, иреклђренђ, малларына 
џђм ќаннарына куркыныч янау, ягъни, кђферлђр тарафыннан 
аларны кљчлђп чукындыру, кол хђлендђ тоту, ќирлђрен џђм 
малларын талау, гомерлђрен чиклђњ… Њзенећ љндђмђсендђ 
Батырша хђзрђт моныћ шулай икђнлеген бик ќентекле дђлилли, 
шђригатькђ таянып, мљселманнарныћ мондый авыр хђле ќиџадка 
сђбђпче булуын исбатлый. Ђйткђнебезчђ, ул бу љндђмђсендђ зур 
дин ђџеле буларак чыгыш ясый, мљселманнарны кђферлђргђ каршы 
берлђшергђ чакыра, зирђк милли сђясђтче буларак, Россия 
империясенећ мђкерле максатларын ачып бирђ, халыкларны тљрки 
бердђмлеккђ љнди, оста психолог буларак, урысларныћ йомшак 
якларын аћлатып књрсђтђ, њз халкыбыздагы ќитешсезлеклђрне дђ 
сљйлђп уза… Яубашы буларак ул љндђмђ язу белђн генђ чиклђнеп 
калмый, мђсьђлђнећ џђр ягын ќентеклђп љйрђнђ, мђгълњмат 
туплый, џђр тарафка њзенећ кешелђрен юллый, яуга ђзерлек 
чараларын књрђ. Кайбер галимнђрнећ исбатларга тырышалар, 
Батырша явы, нигездђ, икътисадый максатлар гына куйган дип. Бу 
фикерне бигрђк тђ Батырша явыныћ милли џђм дини якларын 
књрергђ телђмђгђн рус галимнђре язып килде, коммунистлар 
заманы љчен дђ мљселманнарныћ ирек љчен кљрђшенђ социаль-
икътисадый тљсмер бирњ кулай иде, шушы ук ялгыш юлдан кайбер 
татар-башкорт галимнђре дђ китте. Бњген дђ ђле тарихчылар 
арасында Батырша књтђрелешен тоз љчен кљрђшкђ генђ кайтарып 
калдырырга тырышучылар бар. Бу, нигездђ, ялгыш фикер, чљнки, 
љндђмђдђн књренгђнчђ, Идел-Урал халыклары њзлђренећ дини џђм 
милли бђйсезлеклђре љчен Россия империясенђ, баскынчы 
урысларга каршы изге кљрђшкђ књтђрелгђннђр. Кызганычка каршы, 
Батырша явы империя гаскђрлђре тарафыннан явызларча 
бастырыла, урысларга ярдђмгђ ќирле халыкларныћ сатлык 
ќитђкчелђре килђ. 

Кызганычка каршы, Батырша хђзрђт куйган олы максатларны 
ислам диненнђн ерак торган кайбер ќирле кабилђлђр аћламыйлар, 
ќиџад урынына байларны таларга тотыналар, шул рђвешле, 
љслђренђ урыс гаскђрен китерђлђр… Кызганычка каршы, 
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геополитик ќирлектђ дђ барысы да Батырша хђзрђт кисђткђнчђ 
килеп чыга, Идел-Урал халыкларын канга батырып, аларны 
файдаланып, Россия империясе Урта Азиягђ, казах далаларына 
њтеп керђ… Батырша књтђрелеше ќићелњгђ дучар була, Батырша 
хђзрђт џђм аныћ якыннары зур ќђзаларга тартылалар, ђмма алар бу 
дљньядан Идел-Урал халыклары љчен тићсез батырлык эшлђп 
китђлђр. Батырша мулла Уралны чукындырудан саклап кала, 
халыкка хакыйкатьне аћлатып љлгерђ, империягђ каршы яћа 
яуларга кљрђшчелђр ђзерлђп калдыра… 20 елдан соћ Пугачев 
явыныћ нђкъ менђ аныћ туган якларында – Ќаек буйларында 
башланып китње, кљрђшнећ бљтен Идел-Урал буйларына таралып, 
татар явына ђйлђнње, Батырша шђкертлђренећ, кулга корал алып, 
Казанны коткарырга килње ул башлаган ќиџадныћ дђвам итњен 
књрсђтђ…  
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Фђњзия Бђйрђмова 
 

БАТЫРША ЯВЫНЫЋ НЂТИЌЂСЕ 
 
Россия империясендђге бик књп татар књтђрелешлђре кебек њк, 

Батырша явы да рђхимсез рђвештђ бастырыла… 
Урыс гаскђрлђре белђн тигезсез кљрђштђ баш књтђрњчелђр 

ќићелсђлђр дђ, алар куйган максатлар патша хакимиятен 
тетрђнергђ мђќбњр итђ. Батырша хђзрђт язган љндђмђдђн 
књренгђнчђ (ђ аны тђрќемђ итеп, шунда ук патшага ќиткерђлђр), 
татарлар, берлђшеп, урысларны Идел-Урал арасыннан бљтенлђйгђ 
куып чыгару, бђйсез дђњлђтлђрен торгызу максатын куялар. Шућа 
књрђ, Батырша явы ђле башланып китмђс борын, аћа каршы тићсез 
кљрђш башлана… Шул ук вакытта патша хакимияте,баш 
књтђрњчелђрне йомшарту љчен, аларга карата зур ташламаларга 
барырга да мђќбњр була… Язмабызныћ бу бњлегендђ Батырша 
явыныћ ќићелњ сђбђплђренђ џђм нђтиќђлђргђ тукталырбыз, 
иншаллаџ! 

Батырша хђзрђт, дини џђм милли идеолог буларак, 
књтђрелешнећ теоретик нигезлђрен билгели, максатларны куя, 
яубашы буларак, кузгалышныћ оештыру якларын, кљнен-сђгатен 
ачыклый. Ђмма бљрќђн башкортлары бу килешњне бозалар, 1755 
елныћ маенда ук берничђ урысны њтереп, Нугай юлында талауга 
књчђлђр. Аларга каршы патша гаскђрлђре зур-зур отрядлар ќибђрђ, 
башкортларныћ књпчелеге казах далаларына качып котыла. Калган 
ќирле халыкка карата зур ќђза-ќђберлђр башлана. Урал тауларына 
урыс гаскђре кереп тула… 

Шулай итеп, 1755 елныћ 3 июленђ билгелђнгђн књтђрелеш 
булмый кала, дин ђџеллђре џђм халык белђн кат-кат кићђшкђннђн 
соћ, яуныћ вакытын кљзгђ чигерђлђр. Ђмма август башында 
бљрќђн башкортлары янђ фетнђ чыгара џђм бу юлы инде алар бай 
татарларны талый, њтерђ башлыйлар. Алар шулай ук заводларны 
талап, юлларында очраган књп кешелђрне суеп, Ќаек аша тагы 
казах далаларына качалар… Батырша хђзрђт халык књтђрелешенђ 
књпме генђ дини џђм милли тљсмер бирергђ тырышса да, аларны 
дђњлђт љчен яуга тупларга омтылса да, бљрќђн башкортлары бер 
кљнлек талауны артыграк књрђлђр. Батырша хђзрђт аларны дин џђм 
дђњлђт бђйсезлеге љчен кљрђшкђ юнђлдерђ алмый, чљнки тау 
башкортларыныћ књбесенђ дин џђм дђњлђт тљшенчђлђре ят була. 
Аларныћ укымышлы татар-мишђрлђрне рђттђн њтерђ башлавы да 



 

 58

Батырша хђзрђтне хђвефкђ сала, ул кыргый халык љчен ќиџат 
тљшенчђсенећ ят булуын аћлый… 

Татарларныћ књпчелек љлеше Батырша хђзрђтне яхшы аћлап, 
аныћ яклы булса да, хђллерђк кешелђр, бљрќђн башкортларыныћ 
ничек итеп бай татарларны њтереп йљрњлђрен белгђч, баш 
књтђрњдђн баш тарталар, кайберлђре хђтта аћа каршы чыга. Ул 
арада бљрќђн башкортлары кылган явызлыклар љчен урыс 
гаскђрлђре татарларны кыра башлый, књплђп кулга алулар, 
ќђзалаулар, сљргенгђ сљрњлђр китђ… Казах далаларына качкан 
башкортлар исђ анда ќирле халык белђн сугыша башлыйлар, 
казахларны суярга, њтерергђ тотыналар… Шулай итеп, Батырша 
хђзрђт кисђткђн бу хђллђр дђ була – мљселман-тљрки халыклар бер-
берлђренђ каршы корал књтђрђлђр… Казах халкы, баш 
књтђрњчелђргђ ярдђм итђсе урында, качак башкортлар белђн сугыш 
сђбђпле, татарларга да булышмый… Россия империясенећ ић 
курыккан нђрсђсе – мљселман-тљркилђрнећ урысларга каршы 
берлђшње булмыйча кала… 

Ђ бу мђкерле эшлђрнећ барысыныћ да артында урыс тњрђлђре 
џђм гаскђрлђре тора… Татарлар моны яхшы аћлый, књтђрелешне 
ничек тђ милли-азатлык кљрђшенђ ђйлђндерергђ тырышалар, ђ 
башкортлар бљтен эшне бутап, кљрђш кырыннан казах далаларына 
качып китђлђр… Алга таба Батырша хђзрђтнећ бљтен љмете Себер 
џђм Уса юлы татарларына кала… Ул ђле Казан юлы татарлары да 
баш књтђрерлђр, бу изге эшкђ катнашырлар дип љмет итђ, аларны 
оештыру љчен, халык арасыннан кайтып керми, шђкертлђрен 
шушы эштђ йљртђ… Баш књтђрњ кљне кичектерелеп, кљзгђ 
билгелђнђ… 

Ул арада урыс тњрђлђре Ырынбур губернасында ќирле халык 
арасында тиће булмаган эшчђнлек ќђелдереп ќибђрђлђр. Бер 
яктан, гаскђр белђн халыкныћ канын эчсђлђр, икенче яктан, мђкер 
юлы белђн татарларны бутыйлар, кемне куркытып, кемне сатып 
алып кузгалыш юлыннан читкђ алып ташлыйлар. Кулга корал 
алырдай татар ирлђренећ кайсыларын тљрмђлђргђ утырталар, 
кайсыларын Себер сљрђлђр, кайсыларын хђрби походларга дип 
ќыеп чыгып китђлђр… Бу эшлђрдђ губернатор И.И. Неплюев тиће 
булмаган мђкер алымнары уйлап таба, ул хђтта Ибраџим ахун 
исеменнђн Батырша хђзрђткђ каршы ялган хат язып таратуга хђтле 
барып ќитђ. Шулай ук казах ханнарын баш књтђргђн татарларга 
каршы котырту, аларны сатып алу да кић файдаланыла. 
Татарларны сугышып кына ќићеп булмаганны яхшы аћлаган урыс 
тњрђлђре, халыкныћ рухын какшату љчен, бљтен мђкерле 
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алымнарга, алдауга, ялган вђгъдђлђргђ баралар… Урал буйлары 
Казан губернасына кергђндђ, аларныћ бирегђ хђтле куллары килеп 
ќитђлмаса, аерым Ырынбур губернасы тљзелгђч, урыс тњрђлђре 
ќирле халыкны, аныћ тормыш-кљнкњрешен бик ќентеклђп љйрђнђ 
башлыйлар, џђр татар авылы, миллђтнећ џђр билгеле кешесе зур 
књзђтњ астында кала. Ђмма, шушындый ныклы књзђтњ џђм басым 
булуга да карамастан, Батырша хђзрђт яуга хђзерлеген дђвам итђ, 
тљрле яшерен юллар белђн, халык арасында оештыру эшлђре алып 
бара. 

Ул арада, август ахырында, Батырша хђзрђтнећ љндђмђсе 
нигезендђ џђм эшчђнлеге сђбђпле, Гайнђ волостенда чуалышлар 
башлана. Књтђрелеш башында татар муллалары тора џђм алар 
Батырша хђзрђт белђн даими элемтђ тоталар. Халык кораллана, 
чирњ-отрядлар тљзелђ, алар алдында Батырша хђзрђтнећ љндђмђсе 
кычкырып укыла… Берничђ авылда сатлык старшиналар њтерелђ, 
татар кузгалышы турында ишеткђн урыслар Уса џђм Кљнгђр 
љязлђреннђн кача башлый. Бљтен Гайнђ татарларыныћ кузгалышы 
1755 елныћ 1 сентябренђ билгелђнђ. 

Ђмма бу эшкђ башкортныћ кайбер старшиналары кискен 
рђвештђ каршы тљшђ. Алар Тохтамыш Ижбулатов дигђн башкорт 
старшинасы тирђсенђ берлђшеп (соћыннан аны 4 юл башкортлары 
њзлђренећ депутатлары итеп сайлыйлар), баш књтђрњче татар 
авылларына бђреп керђлђр џђм халыкны куып тараталар, Батырша 
хђзрђтнећ илче-шђкертлђрен, ќитђкчелђрне тотып, хљкњмђт 
гаскђрлђре кулына тапшыралар. Август ахырында алар Батырша 
хђзрђтнећ туган авылы Карышбашка да бђреп керђлђр, йљздђн 
артык кораллы сатлыклар мулланыћ љен чорнап алалар… Ђмма 
гаять дђрђќђдђ билгеле дин ђџеленђ кул књтђрергђ батырчылык 
итмилђр – кљчле сак астында анны, гаилђсе џђм шђкертлђре белђн, 
урманга куып кертђлђр… Баш књтђрњче татарлар Батырша 
хђзрђткђ ярдђмгђ килергђ љлгермичђ кала… 

Татарларны ил белђн яуга књтђртмђс љчен ќирле урыс тњрђлђре 
генђ тњгел, патша хакимияте дђ књп эш эшли… Књп санлы регуляр 
армия љстенђ, калмык далаларыннан, Дон, Ырынбур 
казакларыннан чирњ туплап, татарлар љстенђ ќибђрђлђр. Ул 
вакытта Ырынбур губернасында, Урал тауларында 50 мећлек урыс 
гаскђре хђрђкђт иткђне билгеле. XVIII гасыр уртасында Россиядђ 
регуляр армиянећ саны 200 мећ кеше икђнлеген истђ тотсак, 
шуныћ чиреге Идел-Урал арасына, татарларны бастыру љчен 
ќибђрелђ. Шул ук вакытта патшабикђ, ќирле халыкка яхшы булып 
књренњ љчен, 1755 елныћ 1 сентябрендђ манифест та чыгарып 
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љлгерђ: имеш, ђгђр баш књтђрњчелђр ирекле рђвештђ бирелсђлђр, 
ул аларны кичерђчђк икђн… Казах далаларына качучыларны да ул 
алты айда илгђ кайтырга чакыра… Патша манифесты урыс џђм 
татар теллђрендђ књплђп халык арасында таратыла… Шул ук 
вакытта, инде икенче кул белђн, баш књтђрњчелђрне кискен 
рђвештђ бастырырга џђм хљкем итђргђ дигђн ђмерлђр дђ языла. 
Батырша хђзрђтнећ њзенђ џђм тарафдарларына карата, чын 
мђгънђсендђ, ау башлана, аныћ књп шђкертлђре, урыннарда 
восстание ќитђкчелђре кулга алына, хљкем ителђ… Батырша 
хђзрђтнећ гаилђсен дђ кулга тљшерђлђр, хљкем итеп, чукындырып, 
монастырьга ябалар… Мулланыћ башы љчен зур суммалар 
билгелђнђ, сатлык башкорт старшиналарына комсыз татар 
тњрђлђре дђ кушыла џђм Батырша хђзрђт артыннан ау башлана… 
Ђмма аны ђле тагы бер ел буе эзлђрлђр, тоткач, кул-аякларын 
болгаулап, Мђскђњ-Петербург аша, мђћгелеккђ Шлиссельбург 
крепостена сљрерлђр… Биредђ 1762 елныћ 24 июленђ кадђр 
богауда биклђнеп утыргач, Батырша хђзрђт дњрт урысны балта 
белђн тураклап, бер мизгелгђ иреккђ атылып чыгар џђм шунда 
йљрђге ярылып њлђр (Кыйнап њтергђннђр дип язучылар да бар)… 
Татар халкыныћ соћгы ќиџат сугышчысы, њзенећ антына џђм 
љндђмђсенђ ахыргача тугрылыклы булып, бер ялгызы яу кырында 
ятып калыр… 

Батырша хђзрђт башлаган изге кљрђш, урыс тњрђлђре џђм 
гаскђренећ кљчле каршылыгына џђм мђкеренђ очрап, ќирле 
халыклардан дљрес аћлау џђм яклау тапмыйча, ќиџатка ђйлђнеп 
китђ алмыйча, очкынында сњнђргђ мђќбњр була… Халык, канлы 
яраларын ялап, тагы кара урманнарга, тау араларына кереп кача… 
џђм тагы 20 елдан, яћа буын кљрђшчелђр њстереп, 200 мећлек татар 
гаскђре белђн Казанны алырга барырга ђзерлђнђ… Батырша 
явыннан татар халкы зур гыйбрђт џђм гайрђт ала, каџарман 
мулланыћ исеме миллђт телендђ џђм књћелендђ гасырлар буе 
саклана…  

Татарларныћ яћадан яуга књтђрелњеннђн урыс хакимияте уттан 
курыккан кебек курка џђм аларга карата кайбер ташламаларга 
барырга мђќбњр була. 1755 елныћ 3 сентябрендђ императрица 
Елизавета Петровна Указ чыгара, ул анда чукынмаган мљселман-
татарларны авылларыннан сљрњне туктата, ягъни алар анда 
чукынган татарлар белђн бергђ яши алалар. Сенат тђкъдиме белђн, 
алга таба мљселман-татарларныћ чукынган татарлар љчен армиягђ 
барулары, алар љчен зур књлђмдђ салым тњлђњлђре бетерелђ. 
Шулай ук патшабикђ ђмере белђн шул елныћ сентябрь азагында 
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татарларга Идел-Урал арасында яћадан мђчетлђрен салырга рљхсђт 
ителђ. Кљчлђп чукындыруда татар халкыныћ бђгыренђ тљшкђн 
Казан архирее Лука Канашевич џђм Тубыл митрополиты 
Сильвестр Гловацкий, мљселманнар талђбе белђн, башка урынга 
књчерелђ… Шулай итеп, халыкны кљчлђп чукындыру беразга булса 
да туктап тора, бу исђ татарларга бераз тын алырга, аћга килергђ 
ирек бирђ, ић мљџиме, Идел-Урал арасында ислам динен саклап 
калырга ярдђм итђ. Батырша књтђрелешеннђн, аныћ љндђмђсендђге 
ялкынлы хак сњзлђрдђн курыккан патша хљкњмђте вакытлыча булса 
да чигенеп торырга мђќбњр була, татар бугазындагы тимер 
келђшчђлђрен беразга ычкындырып тора…  

Батырша явы нђтиќђсендђ, фђкыйрь башкортлар да њзлђренђ 
кирђкне алалар… Аларга ќир џђм тоз салымнары ќићелђйтелђ, 
Урал аръягында алар эшлђргђ телђмђгђн почта станнары бетерелђ, 
башкортларны џђм татарларны Ырынбурга казна урманы ташудан 
азат итђлђр. Башкортларга хђтта турыдан-туры дђњлђт 
ќитђкчелђренђ мљрђќђгать итђргђ рљхсђт бирелђ. Ахырысы, 
башкорт старшиналары урыс тњрђлђренђ њзлђренећ Батырша 
восстаниесендђ катнашлары юклыгын исбатлый алганнар, шућа 
књрђ патша хакимияте алга таба башкортларга карата яхшы 
мљнђсђбђттђ булган, аларныћ ќирлђрен џђм њзлђрен махсус яклау 
астына алган. 1759 елныћ сентябрендђ башкортлар Петербурга, 
урыс тњрђлђренђ барып баш оргач, Сенат аларга карата тњбђндђге 
карарны чыгара: «… впередь оному башкирскому народу отнюдь 
никому обид и разорений не чинить, и в угодьях их насильством не 
селиться, и от того всего их, башкирцев, не токмо защищать, но 
притом им и всякую благосклонность и надлежащее указом 
охранение». 

Књрђсећ, ул вакытта да, хђзер дђ Россия хљкњмђте башкортларда 
дђњлђткђ карата куркыныч књрмђгђн, аларныћ икътисадый 
юнђлештђге вак талђплђренђ ќавап биргђн, иелгђн башларыннан 
сыйпап, тљрки-татар ќирлђрен басып алуын дђвам иткђн. Патша 
хљкњмђте башкортларныћ беркайчан да зур миллђт булып оешып, 
урысларга каршы баш књтђрђ алмаячагын яхшы аћлаган, аларны 
гомер буе горур џђм башбирмђс татар-мишђрлђр белђн чђкештереп 
тору љчен файдаланган. Шућа књрђ бњген татарлар Сљембикђ 
манарасы янында Казан басып алыну фаќигасен кайгы кљне итеп 
билгелђп њтсђлђр, башкортлар Уфа уртасында, урыс-башкорт 
дуслыгы џђйкђле янында, Россиягђ ирекле рђвештђ керњлђрен 
бђйрђм итђлђр. 
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Менђ шушы хђл инде барысын да ачып бирђ, монда инде 
барысы да ђйтелгђн… Ни љчен Батырша хђзрђт књтђргђн яу зур 
ќиџатка ђйлђнеп китђ алмавы да, ни љчен 1917–20 елларда, татар-
башкорт бергђ кушылып, бер бђйсез дђњлђт тљзи алмаулары да, ни 
љчен XX гасыр азагында ике миллђтнећ бер-берсенђ каршы басуы 
да… Татарга џаман тел кирђк, дин кирђк, ирек кирђк, башкортка 
исђ бњген тук яшђргђ, татар хисабына зур миллђт булып књренергђ 
џђм урыс кулында татарга каршы књсђк ролен њтђргђ кирђк…  

Батырша хђзрђт, бу яуга ђзерлђнгђндђ, кемнђр белђн эш 
йљрткђнен белгђн, ђлбђттђ. Бу хакта аны мишђр старшинасы Яныш 
та кисђтђ, башкортларга гына ышанып, яуга кузгалмаска, ислам 
гаскђрлђре килгђнне кљтђргђ куша: «Мондагы аз мљселманнарыбыз 
белђн џиммђтлђнер булсак, тупрак тик књп гаскђрле кяферлђргђ 
ќаваплаша алмабыз, – ди ул Батырша хђзрђткђ яу алдыннан. – Вђ 
џђм йортларымыздан чыкмай чара тапмамыз. Барча агырлык 
(авырлык) безнећ љстемездђ булыр. Башкортларга џичнђрсђ 
булмас. Бер хђбђр ишетсђлђр, «џа!» дигенчђ хатынлары-кызлары 
берлђ, айлык, йыллык азык ќармаларыны артып (алып), атланып, 
йил тик йићел књчђлђр». («Гарызнамђ», «Мирас» журналы, 2000 ел, 
12 сан, 72 бит). Ягъни, мишђрлђр мондый зур эштђ башта ук 
башкортларга ышанмыйлар џђм бу хакта Батырша хђзрђтне 
кисђтђлђр.  

Бњгенге башкорт галимнђре Батырша восстаниесенећ 
инициаторлары бљрќђн башкортлары булуын куертырга яраталар: 
имеш, алар данлыклы хђзрђткђ њзлђре чыккан џђм яу башына 
басарга тђкъдим иткђн. Моны алар Батырша хђзрђтнећ 
«Гарызнамђ»сенђ таянып ђйтђлђр. Ђмма Батырша хђзрђтнећ 
патшага бу аћлатмасы тљрмђ шартларында язылган, эз югалту љчен, 
ул кайбер фактларны махсус бутарга да мљмкин. Батырша хђзрђт 
бер-ике башкорт котыртуы белђн генђ яуга чыга торган кеше 
булмаган, татар халкына џђм ислам диненђ карата алып барылган 
вђхшилек, геноцид сђясђте аны урысларга каршы ќиџатка 
књтђрелергђ мђќбњр иткђн. Икътисадый мђсьђлђлђр белђн булса да 
кызыксындырып, ул башкортларны да бу кљрђшкђ тартырга 
тырышкан, ђмма башкортларныћ бљтен кљрђшлђре талау џђм 
њтерњгђ кайтып калган… џђм алар, њзлђренђ кирђкне алгач, Яныш 
мишђр ђйткђнчђ, «џђ!», дигђнче, Ќаек аръягына, казах далаларына 
качканнар… Россия империясенђ каршы кљрђштђ татарларныћ 
союзниклары була алмаганнар… Шућа књрђ, бњген дђ Батырша 
явына, каџарман мишђр мулласына џђр халык њзенчђ бђя бирђ. 
Урыс галимнђре љчен ул – фанатик мулла ќитђкчелегендђге 
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крестьяннар књтђрелеше, башкортлар љчен – куркак татар ђрђм 
иткђн башкорт восстаниесе, татарлар љчен исђ Батырша хђзрђт – 
милли-азатлык кљрђше ќитђкчесе, каџарман ир, ул књтђргђн яу – 
татар халкыныћ югалган дђњлђтне торгызу љчен изге сугышы… 
Џђм Батырша хђзрђтнећ, моннан 250 ел элек, татар халкын «кяфер 
урысларга» каршы ќиџатка чакырып язган љндђмђсе бњген дђ њз 
кљчен югалтмаган:  

«Ђй, мљселманнар! Берлђшегез! Берлђшегез! Берлђшегез! 
Атларыгызны џђм коралларыгызны хђзерлђгез! Ук, кылыч џђм 
сљћге – ни кирђк кадђренчђ ђзерлђгез! Аллаџы Тђгалђнећ ђмеренђ 
буйсынып џђм пђйгамбђребез Мљхђммђт галђйџиссђламны 
шђфђгатьче итеп алып, ул кђфер урысны чабаек џђм ќиребездђн 
куып чыгарыйк! Ил-йортыбызда мђчетлђр џђм мђдрђсђлђр бина 
кылыйк! Вђ динебезне, ислам динен куђтлђндерњ љчен кљрђшик! 
Ђй, мљэминнђр, ќиџат итегез! Ќиџат итегез!»  
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Фђњзия Бђйрђмова 
 

БАТЫРША ЯВЫНЫЋ ТАРИХТА ЯКТЫРТЫЛЫШЫ 
 
Батырша явы – урыс, татар, башкорт тарихында шактый кић 

яктыртылган тема. XVIII гасырныћ беренче яртысында Урал 
буйларында татарларныћ урыс басып алучыларына каршы утызлап 
дини џђм милли књтђрелешлђре булса да, алар тарихта аз билгеле. 
Ђ менђ Батырша явы белђн хђл башкачарак тора: чљнки бу татар 
књтђрелеше турында хђбђрлђр тарихи документларда теркђлеп, 
урыс архивларында сакланып калган. Моћа, бигрђк тђ, Батырша 
хђзрђтнећ язмалары сђбђпче булган, аныћ аша миллђтнећ 
кичергђннђре тарихка уелып калган. Батырша мулланыћ 1755 
елныћ язында халыкка язган хаты («Љндђмђ») џђм кулга алынгач, 
патшабикђгђ атап язган аћлатмасы («Гарызнамђ») урыс теленђ 
тђрќемђ ителгђн џђм хљкњмђт архивларына тапшырылган, шул 
сђбђпле, тарихта теркђлеп калган. Бу њзе њк Батырша 
књтђрелешенећ очраклы бунт кына булмыйча, идеологик нигезгђ 
таянып оештырылган милли књтђрелеш икђнлеген књрсђтђ. Баш 
књтђрњчелђрдђн сорау алу, аларны ќђзалау турында белешмђлђр 
дђ, љлешчђ, урыс архивларында бар џђм алар Батырша явын 
тулырак ачыкларга ярдђм итђ. Алга таба тарихчылар, шушы 
документларга таянып, Батырша восстаниесенђ бђя бирерлђр, аныћ 
тарихта тоткан урынын ачыкларлар… 

Ђйткђнебезчђ, урыс тарихчылары татар яуларына, шул исђптђн, 
Батырша књтђрелешенђ дђ, дини џђм милли тљсмер бирњдђн сак 
булдылар, аларны књбрђк крестьян сугышларына гына кайтарып 
калдырырга тырыштылар. Ягъни, алгы планга халыкныћ 
икътисадый талђплђрен чыгарырга омтылдылар, Россия 
империясендђ мљселман-татарларны дини џђм милли яктан кысу 
барлыгын булдыра алганча яшерделђр. Алай да, Октябрь 
инкыйлабына кадђр яшђгђн урыс тарихчылары Батырша явына 
азмы-књпме дини тљсмер бирделђр. Ђйтик, танылган урыс 
тарихчылары С. Соловьев, П. Рычков, Н. Фирсов, Н. Дубровин њз 
хезмђтлђрендђ Батырша явыныћ дини ягына да ђџђмият бирђлђр. 
Алар бу хђзмђтлђрен язганда, хљкњмђт архивларына, Ырынбур 
губернаторы И. Неплюев язмаларына, генерал-майор Тђфкилев 
белешмђлђренђ џђм, ђлбђттђ, Батырша хђзрђтнећ урыс теленђ 
тђрќемђ ителгђн хат-аћлатмаларына таяналар, шулардан чыгып эш 
итђлђр. Ђмма бу хезмђтлђрнећ берсендђ дђ татарларныћ милли-
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азатлык хђрђкђте, шул исђптђн, Батырша явы да гадел 
яктыртылмаган, алар барысы да шовинистик рух белђн сугарылган. 

Октябрь инкыйлабыннан соћ исђ урыс галимнђре бу милли 
књтђрелешлђргђ бљтенлђй икенче тљсмер бирђ башлыйлар, аларны 
тарта-суза сыйнфый кљрђш кырына куып кертергђ тырышалар. 
Имеш, халык патша хљкњмђтенђ каршы икътисадый авырлыкларга 
тњзђ алмыйча гына књтђрелгђн икђн, бу милли џђм дини ирек љчен 
кљрђш булмаган, ђ крестьяннар сугышы булган, аларда бљтен 
миллђтлђр дђ катнашкан… Шулай итеп, татарныћ дђњлђт 
бђйсезлеге, дин џђм миллђт иреге љчен гасырлар буе кулга корал 
тотып урысларга каршы кљрђшње тагы изрђтелђ, йомшартыла џђм 
тамак љчен сђнђк сугышына ђйлђндереп калдырыла. Бу нисбђттђн 
А.П. Чулошников, С.М. Васильев, Н. Калинин, Н. Устюгов 
хезмђтлђрен, совет чорында иќат иткђн кайбер башкорт џђм татар 
галимнђренећ язмаларын књрсђтергђ булыр иде. Ђмма безнећ тљп 
максатыбыз урыс галимнђренећ татар яуларына, Батырша 
књтђрелешенђ карата хезмђтлђренђ бђя бирњ тњгел, чљнки аларныћ 
татарга карата фикерлђре књп вакыт тискђре; безнећ максат – њз 
тарихыбызда бу кљрђшнећ чагылышын ачыклау. Шул ук вакытта 
без кайбер башкорт тарихчыларыныћ Батырша явына карата 
бђялђрен ачыклап китђргђ дђ тырышырбыз.  

Башта ук шуны ђйтергђ кирђк – татар халкы, бигрђк тђ, 
укымышлы катлам, Батырша явы турында белђ, аныћ њзен милли 
каџарманы итеп таный. Шућа књрђ Батырша хђзрђт турында 
мђгълњматлар Риза Фђхретдин хезмђтлђрендђ дђ («Асар», 
Кулъязма, 4-нче том, 21-нче бит), Габделбари Баттал-Таймасныћ 
1925 елда Истанбулда басылып чыккан «Казан тљркилђре» 
китабында да, Зђки Вђлиди хезмђтлђрендђ дђ бар. Риза 
Фђхретдинов югарыда телгђ алган хезмђтендђ Батырша явыныћ 
татар књтђрелеше икђнлеген, аны башкортларныћ љзгђнлеген ачык 
ђйтђ: «Мулла Габидулла (Батырша – Ф.Б.) Казан мљселманнарын, 
мишђр вђ типтђр таифђлђрен вђ бу мђмлђкђттђ булган гомум ђџле 
исламны бер иттифакка (берлђшњгђ) китерде, – дип яза ул 
књрсђтелгђн хезмђтендђ. – Башкортлардан бер таифђ шушы 
тђртипне боздылар. Шул сђбђпле бу тарафта хакимиятлек итњче 
Ырынбур губернаторы Неплюев бу эшне сизеп, тизлектђ чаралар 
књрергђ кереште… Бер тарафтан гаскђр куђте вђ икенче тарафтан 
акча куђте белђн ђџле ислам арасында игътираф вђ ихтилаф салды 
џђм ислам ќђмђгатен куркытты».  

Риза Фђхретдиновныћ «Мулла Габидулла Батырша 
(Баџадиршаџ) (Белешмђ)» дип аталган бу язмасы 2000 елны Уфада 
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басылып чыккан «Батырша – выдающийся идеолог и вдохновитель 
восстания башкир 1755–1756 гг.» дип аталган китапта, башкорт 
галимнђренећ тискђре комментарийлары белђн, дљнья књргђн. 
Ризаэтдин хђзрђт бу белешмђсен кул астында булган чыганакларга 
џђм халыктан ишеткђн хђбђрлђргђ таянып язгандыр, мљгаен. Ул 
Батырша хђзрђтнећ язмышын да, хат-мљрђќђгатьлђрен дђ яхшы 
белгђн булырга тиеш, белешмђсендђ аћа карата зур хљрмђт сизелђ: 
«Риваятьлђрдђн књренгђнчђ, бу зат њзе мишђр таифђсеннђн булып, 
галим вђ фазыл џђм дђ ђџле ислам арасында мљгътђбђр вђ 
мљхтђрђм бер зат иде», – дип яза ул. Риза Фђхретдинов Батырша 
хђзрђтнећ Шлиссельбург тљрмђсеннђн качуын ђйтђ: «Форсат 
табып, зинданнан качты џђм ерак тњгел урында ќансыз гђњдђсе 
табылды, дилђр». Риза хђзрђтнећ Батырша њлеме турында рђсми 
хђбђрлђргђ сак караганлыгы књренђ, ул алар даны ялган хђбђр 
таратуда шиклђнђ. «Хљкњмђт адђмнђренећ газаплауларыннан вђ 
ќђфалауларыннан куркулары сђбђпле, ђџле ислам мулла 
Габидулла хикђятен вђ аныћ хакында булган хђбђрлђрне, аныћ 
гыйльми дђрђќђлђрен сљйлђњдђн сакланганнар вђ шул сђбђптђн 
соћгы кљннђрдђ бљтенлђй онытылган. Иншалла, килђчђк бер кљндђ 
мђйданга чыгар, шул вакытта гарасат мђќмђгасе њзен књрер, 
тђрќемђи хђле мђгълњм булыр», – дип яза ул. (Књрсђтелгђн хезмђт, 
136 бит).  

Ђмма Габделбари Баттал-Таймас, тоташы белђн урыс 
чыганакларына гына таянып, Батырша явын башкорт књтђрелешенђ 
ђйлђндереп калдыра. Шул ук вакытта ул, урыс тарихчысы Н. 
Фирсов фикеренђ нигезлђп, аныћ: «Башкорт фетнђлђрен 
оештырганнар да казанлы качаклар булганнар» – дигђн сњзђрен 
мисалга китерђ. Татар тарихчысы язганча, Н. Фирсов њзенећ 
«Борынгы Казан ханлыгыныћ ќирле халкы» дигђн хезмђтендђ 
болай дигђн: «Чынлыкта, башкорт љлкђсе – урыс хакимиятенђ 
буйсынырга телђмђгђн, элеккеге мљселман тђртиплђре кире 
ђйлђнеп кайтачагыннан љмет љзмђгђн качак казанлыларныћ бер 
«колониясе» хђленђ килђ. Бу качаклар њзлђре белђн бергђ бирегђ 
урыска кљчле дошманлык хисе дђ китерђлђр. Урманлы џђм таулы 
љлкђнећ ућайлы географик шартларына таянып, кљрђшне даими 
яћартып торалар. Гомумђн, башкорт ќирендђге урысларга каршы 
баш књтђрњ омтылышы Каманыћ бирге тарафында яшђгђн урыс 
булмаганнар џђм бигрђк тђ татарлар тарафыннан дљрлђтеп 
ќибђрелђ». (Габделбари Баттал. Казан тљркилђре. – Казан, 
Татарстан китап нђшрияты, 1996. – 76 б.).  
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Габделбари Баттал-Таймасныћ мулла Батыршага биргђн бђясе 
шактый тулы. «Замандашларыныћ сљйлђвенђ караганда, – ди яза ул 
югарыда телгђ алган хезмђтендђ, – 1755 ел башкорт баш 
књтђрњчелђренећ ќитђкчесе булган Батырша, акыллы бер кеше 
буларак, яхшы белем џђм тђрбия алган мулла џђм русларныћ 
сыеша алмаслык дошманы була. Фетнђ башланудан књп элек ул 
башкорт љлкђсен аркылыга-буйга йљреп чыга, яшьлђрне укыта-
љйрђтђ, олыларга њгет-нђсихђт бирђ, халык арасындагы сњзлђргђ, 
зарларга колак сала, њзе сљйлђњдђн бигрђк башкаларны тыћлый. Ул 
матур џђм тђэсирле итеп сљйлђргђ дђ оста була. Батырша Казан 
тљркилђре белђн дђ, казакъ-кыргызлар белђн дђ бђйлђнешкђ керђ. 
Аныћ вђкиллђре Казан љлкђсендђге мљселман авылларында да, 
казакъ-кыргыз далаларында да йљрилђр. Ул рус хакимиятенђ 
каршы башкорт тљркилђрен генђ тњгел, Европаныћ кљньяк-
кљнчыгышында яшђгђн бљтен тљрки-мљселманнарны књтђрергђ 
ният итђ». (Шунда ук).  

Совет чорында да татар галимнђре Батырша явын љйрђнњне 
дђвам иттелђр, ђмма њз хезмђтлђрендђ, заман талђп иткђнчђ, бу 
књтђрелешнећ сыйнфый ягына књбрђк игътибар бирергђ мђќбњр 
булдылар. Ђмма, шућа карамастан, бу хезмђтлђр караћгы базга 
књмелгђн татар тарихы љчен бер яктылык иде. Бу урында тарихчы 
Сђлам Алишевныћ 1976 елда басылып чыккан «Каџарман 
бабайлар» дип аталган китабын аеруча билгелђп њтђсе килђ. 
Хезмђт, шул чорлар идеологиясе талђп иткђнчђ, сыйнфый кљрђш, 
социаль гаделлек џђм халыклар дуслыгы битлеге астына 
яшеренергђ мђќбњр булса да, аннан барыбер тарихи дљреслек 
бђреп тора. Совет системасыныћ ић кљчле заманында да Сђлам 
Алишев татар тарихындагы фаќигале якларны ачып књрсђтергђ юл 
тапкан, патша хакимияте алып барган чукындыру сђясђтен дђ, 
татарларныћ дин џђм ирек љчен кљрђш сђхифђлђрен дђ мљмкин 
кадђр ђйтеп калдырырга тырышкан. Батыршаныћ татар икђнлеген, 
шушы књтђрелешнећ тљп идеологы булганлыгын, татарларныћ дин 
љчен сугышка чыгуларын галим ул вакытта ук ачык итеп ђйткђн. 
«Ул њзенећ халыкка чыгарган мљрђќђгатьлђрендђ социаль-
экономик џђм политик изелњ турында сљйлђп, шућардан азат булу 
љчен кљрђшкђ чакыра, – дип яза Сђлам Алишев бу хезмђтендђ. – 
Икенче яктан, дини џђм милли изелњ турында сљйлђп, барлык 
кђферлђргђ каршы, мљселман динен яклап та кљрђшкђ чакыра». 
(Књрсђтелгђн хезмђт, 45 бит.) «Батырша дин љчен сугышка 
чакыра…», «Чыннан да, Батыршаныћ барлык чакырулары нигездђ 
азатлык чакырулары». (45–46 битлђр). 70 нче еллар љчен болай дип 
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ђйтњ – зур батырлык ул. Галим бу хезмђтендђ патша хљкњмђтенећ 
татарларга књрсђткђн књп ќђберлђрен ачып сала, чукынмаган љчен, 
фетнђ књтђргђн љчен яндырылган татар авыллары турында яза, шул 
рђвешле, 16 893 кешенећ њтерелњен ђйтђ. Ул шулай ук 
ќимертелгђн татар мђчетлђре, кљчлђп чукындыру хђллђрен дђ 
шактый тулы сурђтли. Дљрес, бњген болар турында књп кеше яза, 
ђмма милли џђм дини мђсьђлђлђрне књтђрњ тыелган заманда татар 
тарихын бу рђвешле яктырта алу безнећ љчен бик ђџђмиятле.  

Сђлам Алишев бу хезмђтен язганда «Гарызнамђ»нећ татарча 
нљсхђсенђ таянып эшлђгђнлеге књренђ. Бњгенге кљндђ кайбер 
галимнђрнећ Батырша хатларын урысчага тђрќемђдђ генђ 
файдалануларын искђ алсак, Сђлам Алишевныћ 70 нче елларда 
татарча текст белђн эш итње ућай књренеш. Ул «Гарызнамђ»нећ тел 
байлыгына, ђдђби эшлђнешенђ, стиленђ дђ игътибар итђ: «Бу хат 
тарихи чыганак кына булмыйча, матур ђдђбият њрнђге дђ, – дип яза 
галим. – Ул авторныћ яхшы тел, калђм остасы икђненлеген 
књрсђтње белђн бергђ, аныћ ђдђби алымнарны (чагыштырулар, 
кыска њткер характеристика џ. б) бик белеп эш иткђнен дђ 
књрсђтђ.» (Књрсђтелгђн хезмђт, 47 бит.)  

Тарихчы Сђлам Алишев бу тема љстендђ эшлђвен алга таба да 
дђвам итђ. Аныћ «Батыршаныћ батырлыгы» («Казан утлары», 
1986, № 2), «Батырша – идеолог восстания 1755 года» (Казань, 
1999), «Исторические судьбы народов Среднего Поволжья XVI-
нач. XIX в.» џђм башка язмалары татар халкыныћ тарихын 
ачыклауга, тулыландыруга зур ярдђм итђ.  

Бу урында Батыршаныћ язмаларын љйрђнњгђ књп гомерен 
багышлаган икенче бер галим – Мђсгњд Гайнетдинов турында да 
ђйтеп њтђргђ кирђк. 70 нче елларда ук Њзђк архивларда утырып, 
Батырша хђзрђтнећ «Гарызнамђ»сен галим татар халкына кире 
кайтарган. Ул, филолог буларак, бу тарихи ядкарьнећ ђдђби 
кыйммђтен, тел-стиль мђсьђлђлђрен тикшерђ, бу хакта књп санлы 
хезмђтлђрен бастырып чыгара. Аныћ 1985 елда басылып чыккан 
«Гарызнаме» Батырши – памятник татарского языка 18 века», дип 
аталган язмасы аерата ђџђмиятле. (Исследования по исторической 
диалектологии татарского языка: Материалы и исследования. Ч. 3. 
– Казань, 1985. – С.126). Алга таба Мђсгњд Гайнетдинов Батырша 
хђзрђтнећ «Гарызнамђ»сен текстологик яктан ђзерли џђм бу хезмђт 
«Мирас» журналыныћ 2000 ел, 11–12 саннарында, 2001 елныћ 1 
санында дљнья књрђ.  

Џђм ниџаять, татар тарихында беренче тапкыр буларак, 
Батырша хђзрђтнећ патшага аћлатма – «Гарызнамђ»се 2004 елны 
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«Иман» нђшриятында аерым китап булып басылып чыга, аны 
матбугат љчен филология фђннђре докторы Мђсгњд Гайнетдинов 
ђзерли. Китапта, «Гарызнамђ»дђн тыш, Мђсгњд Гайнетдиновныћ 
«Батырша» дип аталган књлђмле язмасы џђм татар тарихында 
беренче тапкыр, Батырша хђзрђтне кулга алу белђн бђйле 
рапортлар, хатыныннан џђм якыннарыннан сорау алу (допрос) 
белешмђлђре дђ бирелгђн. Шунысын да ђйтергђ кирђк, Мђсгњд 
Гайнетдинов бу хезмђтендђ њзен тарихчы буларак та књрсђтђ, 
иќтимагый џђм сђяси фикерлђрен ачык џђм туры итеп ђйтђ.  

«Књренђ ки, – дип яза автор, – Россиянећ империя булып 
љлгерњендђ татар халкын юкка чыгару мђсьђлђсе бљтен кискенлеге 
белђн гомумдђњлђт программасы рђвешендђ кабат кљн тђртибенђ 
куела. Батырша халкыныћ менђ шул тарихи ќинаять-геноцидка 
џђм ђшђкелеккђ ђрнњле протест авазы џђм гђњдђлђнеше буларак 
тарих мђйданына калка». (Књрсђтелгђн хезмђт, 5 бит).  

Автор Батырша белђн губернатор Неплюев арасында барган 
яшђњ-њлем кљрђшенђ ќентекле анализ ясый, татар мулласыныћ 
акыл кљченђ каршы урыс генералыныћ нинди мђкерле алымнар 
куллануын ачып бирђ. «Менђ шуларны књзаллап кына да, Батырша 
књтђрелешенећ яћа, моћарчы књрелмђгђн, тирђн колачлы, империя 
сђясђтенећ нигез тамырларын тетрђндерђ алган бер хђрђкђт 
булганын аћлап була», – дип нђтиќђ ясый автор. Галим, шулай ук, 
бљрќђннђрнећ вакытыннан алда «ычкынуларын», аннан аларныћ 
Ќаек аръягына качуларын џђм Батыршаныћ «туган яћа шартларда 
тљп планга тиешле тљзђтмђлђр кертергђ мђќбњр булуын» аћлатып 
яза. Батырша восстаниесенећ ќићелњ сђбђплђрен автор коточкыч 
кљчле урыс мђкерендђ џђм ќирле халыкларда милли бердђмлек 
булмауда књрђ. «Инде патша, Неплюев, старшиналар блогы 
дђџшђтле тарихи уяну булып књтђрелгђн Батырша књтђрелешен 
абсолют нђтиќђсез итњгђ, бар игътибарларын ќђмђгатьчелек 
каршында бу олы вакыйганы, тђэсире дђ, эзе дђ калмаслык итеп, 
мђгънђсез сљремгђ ђйлђндереп, кљлен ќилгђ суыруга караталар, – 
дип яза автор, ђрнеп. – Бу хђрђкђтне тарихи мђгънђсез итђр љчен, 
аны, иќтимагый принципсыз, идеалсыз, ђшђке зат старшиналар 
типкђлђп уйнаган «футбол тубы» итеп типкђлђп ђвђлђњлђрнећ 
йљклђмђсе, максаты да шул». (Књрсђтелгђн хезмђт, 11 бит).  

Батырша хђзрђтнећ патшага язган «Гарызнамђ»аћлатмасына 
тукталып, Мђсгњд Гайнетдинов аныћ тљрмђ шартларында язылуын 
искђ тљшерђ, шућа књрђ аћа шул књзлектђн чыгып бђя бирергђ 
кирђклеген ђйтђ. Ул «Гарызнамђ»гђ ђдђби, иќтимагый-сђяси, 
тарихи яктан килеп, зур бђя бирђ.  
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«Гарызнамђ» – XVIII йљздђге ђдђбиятыбызныћ ић кыйммђтле 
энќелђреннђн берсе, – дип яза автор. – Халык тормышын кљчле 
хђрђкђткђ китергђн, чор тарихын ићлђгђн каџарманлыклары 
булмастан, шул «Гарызнамђ» авторы буларак кына танылса да, 
Батырша тарихыбызныћ якты язмышлы, онытылмас иќатлы 
шђхеслђреннђн берсе була алыр иде. XVIII йљз уртасы 
караћгылыгында ул ђдђбиятыбызда кайнар реалистик 
публицистика, књренекле вакыйгалар турында тарихиђдђби очерк-
эссе, сђяси-полемик ђсђр язып калдыра алган».  

Автор Батыршаныћ тљрмђ шартларында коралын калђмгђ 
ђйлђндерергђ мђќбњр булуын, шул калђме белђн дђ империяне 
фаш итђрлек нђрсђлђр язып калдыруын ђйтђ. Авторныћ фикеренчђ, 
Батыршаныћ аћлатмасын патшабикђгђ атап язуы да юкка тњгел, ул 
бу документларныћ юкка чыкмасын, архивларда, тарихта каласын 
яхшы аћлаган џђм килђчђк љчен эшлђгђн. «Дђџшђтле язмышка 
юлыккан, тоткын Батырша XVIII йљз тљрмђсендђ кузгалып 
књтђрергђ мђќбњр ителгђн халыкныћ гаепсезлеген исбат итђргђ 
алына, аларны яклап аваз књтђрђ, – дип яза Мђсгњд Гайнетдинов. – 
Бу аныћ шул ук, књплђрне таћ калдырган, сокландырган сђяси 
эшчђнлеген, кљрђшен, шул ук, элеккеге кыйблалылыгында, олы 
кљрђшле юлда џђм киеренкелектђ, хђтта џичбер мљмкинлек 
калмаган шартларда да дђвам иттерње… Хљкем књсђге астындагы 
Батырша принципиаль гаеплђњче сыйфатында мђйдан тота». 
(Књрсђтелгђн хезмђт, 16–17 битлђр).  

Автор Батыршаныћ њлемендђ дђ могќизага тић батырлык 
галђмђтлђре књрђ. «Бу гаќђп язмышлы шђхес, ќирдђге књп газаплы 
яшђешен легендага ђйлђндерђ алган каџарман, тоткын хђлендђ 
хђтта тормыш юлын, соћгы адымнарын да соћгы бђрелештђ, чая 
кљрђштђ, ирек давында тђмамлый белгђн», – дип яза ул. 
(Књрсђтелгђн хезмђт, 17 бит). 

Ђйе, шулай килеп чыга: Батыршаныћ њлеме дђ тарихка теркђлеп 
кала, тљрмђ архивларында бу хакта белешмђлђр саклана. Мећлђгђн 
татар яугиры империя белђн сугышларда эзсез югалганда, Батырша 
њз њлемен дђ кљрђш тарихына ђйлђндерђ. џђм шунда мђћгегђ њз 
урынын ала… 

Соћгы елларда Батырша восстание темасын ќентеклђп 
љйрђнгђн, бу хакта тулы бер монография язган тагы бер галим бар, 
ул – тарихчы Фђйзелхак Ислаев. Аныћ матбугатта татар џђм урыс 
теллђрендђ бу хакта дистђлђгђн язмасы дљнья књрде, ниџаять, 
«Восстание Батырши. Год 1755» дип аталган китабы да басылып 
чыкты. (Казань: Изд-во «Фђн», 2004). Авторныћ бу љлкђдђ књптђн 
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џђм нђтиќђле эшлђп килњен ђйтеп њтђргђ кирђк: аныћ XVIII 
гасырда Россиядђ татарларны кљчлђп чукындыру тарихы турында 
зур фђнни хезмђтлђре дљнья књрђ килде, Батырша темасы шул 
хезмђтлђрнећ бер љлеше иде. Ниџаять, галим Батырша 
восстаниесен алгы планга чыгарып, монументаль хезмђт язуга 
ирешкђн, тарихныћ књп билгесез якларын ача алган. 

«Восстание Батырши. Год 1755» дип аталган китабында галим 
бик књп тарихи чыганакларга, архив материалларына таянган, 
шушы чорны яктырткан џђм Батырша књтђрелешенђ багышланган 
бик књп хезмђтлђр белђн танышкан. Ул Батырша хђзрђт яшђгђн 
чорны, андагы икътисадый-сђяси хђлне, татарларны кљчлђп 
чукындыру фаќигасен тулы џђм нигезле итеп чагылдыра алган. 
Галим, шулай ук, књтђрелешкђ ђзерлек мђсьђлђлђренђ, 
восстаниенећ барышына, ќићелњ сђбђплђренђ џђм кљрђш 
нђтиќђлђренђ дђ кић тукталган, хезмђтенђ шул чорда яшђгђн бик 
књп тарихи шђхеслђрне, аларныћ матбугатта теркђлеп калган 
фикерлђрен кертеп ќибђргђн.  

Ђмма шул ук вакытта, башкалар фикере белђн артык мавыгып 
китеп, ул књп очракта чыганакларны бђрелештерђ, нђтиќђне алар 
исеменнђн ђйттерђ. Ђлбђттђ, фђндђ мондый алым да яши аладыр, 
ђмма кайбер мђсьђлђлђр буенча авторныћ њз фикерен дђ белђсе 
килђ бит. Алай да, эзли торгач, китапныћ ахырында галим Батырша 
явыныћ ќићелњ сђбђплђрен њзенчђ ачыклап бирергђ тырыша. 
Башта ул урыс совет тарихчысы А.П. Чулошниковныћ Батырша 
хђзрђтне куркаклыкта гаеплђгђн сњзлђрен мисал итеп китерђ џђм 
аћа ќавап итеп, Ислаев њз фикерен ђйтђ:  

«Безусловно, мулла Батыршу Алеева можно обвинить в 
нерешительности, отсутствии воли в достижении поставленной 
цели. Но надо иметь в виду, что не все зависело только от 
поведения Батырши. Не удалось организовать, скоординировать 
дружное и единовременное выступление мятежников как на юге, 
так и на севере Уфиского уезда, и в Исетской провинции. Конечно, 
мятеж нуждался в решительных и смелых руководителях, быстро 
ориентирующихся в окружающей обстановке и оперативно 
принимающих ответственные решения. Но в конкретных условиях 
действовали не идеальные, а реальные герои. Таким и был 
Батырша, который сознательно шел на самопожертвование, 
которое должно было спасти исламскую веру у мусульман и 
исламскую цивилизацию в России». (Књрсђтелгђн хезмђт, 140 бит).  

Сђер яклау, ђлбђттђ, кешенећ булган џђм булмаган гаеплђрен 
санап чыгып яклаган кыяфђт ясау… Бу књтђрелеш «восстание» 
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тњгел, «мятеж», џђм татарларныћ дђњлђт бђйсезлеге љчен 
кљрђшлђре тњгел, ђ Россиядђ ислам цивилизациясен коткару љчен 
Батыршаныћ њз-њзен корбан итње булган икђн… Сђер бђя, џђм 
дљреслеккђ туры килеп бетми. Фђйзелхак Ислаев фикеренчђ, 
«мятеж» кыю џђм тђвђккђл кешелђрнећ ќитђкчелегенђ мохтаќ 
булган икђн, ђ Батырша хђзрђт андый булып чыкмый инде… 
Башкорт тарихчылары да аны нђкъ менђ шундый юнђлештђ 
тђнкыйть итђлђр, 250 елдан соћ, ќылы бњлмђлђрдђ утырып, ничек 
яу белђн идарђ итђргђ кирђклеген љйрђтђлђр… Кызганыч, татар 
тарихчысы да алар таптаган шушы ялган юлдан киткђн… 

Авторныћ шулай ук XVIII гасырдагы бљтен татар 
књтђрелешлђрен «башкорт восстаниесе» дип тамгалап чыгуы да 
гаќђплђндерђ, 150 битле китапта бу сњзтезмђ 150 тапкыр 
кабатланадыр, мљгаен. Бу очракта Фђйзелхак Ислаев урыс џђм 
башкорт галимнђре ђвђлђп биргђн сценарийдан ерак китђ алмаган, 
шулар артыннан бастырып барып, татарныћ азатлык љчен кљрђшен 
«башкорт восстаниесе»нђ ђйлђндергђн дђ калдырган, имеш, 
башкортлар шулай итеп чукындыруга каршы кљрђшкђннђр.. Ђмма 
ул, шушы теманы љйрђнњче галим буларак, яхшы белергђ тиеш 
бит: чукынган асаба башкорт тњгел, аларны чукындыру беркемнећ 
дђ башына килмђгђн. Нигездђ, «сословный башкортларны», ягъни 
ќир љчен башкорт дип язылган татарларны чукындырганнар, 
аларныћ бер љлеше шул килеш керђшен булып калган, бер љлеше 
яћадан ислам диненђ кайткан. Ђ «башкортлыкка» кайтмаганнар, 
шућа књрђ дђ бњген чукынган башкортлар юк… Џђм аларны, тарта-
суза, XVIII гасырда чукындыруга каршы баш књтђргђн итеп 
књрсђтергђ кирђкми, бу хђл беркемне дђ ышандырмаячак. Тагы бер 
тапкыр искђ тљшерергђ мђќбњрбез – басып алынган, кол ителгђн 
халык кына баш књтђрђ ала, ђ башкортлар Россия составына њз 
телђклђре белђн кергђннђр џђм бу хакта бњген дђ кљн саен 
горурланып кабатлап торалар… Башкортлар теге чорда да бары тик 
фетнђ генђ кузгатканнар, ул урысларны, мишђр-татарларны, 
казахларны талауга, њтерњгђ генђ кайтып калган. џђм ул 
талауларныћ идеологик нигезе булмаган. Татарлар исђ, киресенчђ, 
љндђмђлђр язып, максатны ачык билгелђп, зур идеялђр љчен яуга 
књтђрелгђннђр… Башкортларныћ кинђт кенђ Батырша 
восстаниесенђ килеп кушылулары, аны вакытыннан алда башлап, 
љзњлђре дђ сђер тђэсир калдыра… 

Фђйзелхак Ислаев хезмђтенећ башыннан-ахырына кадђр XVIII 
гасырдагы Урал буйларын Башкортстан, дип яза, Башкортстанныћ 
октябрь инкыйлабыннан соћ гына барлыкка килњен ул яхшы белђ 
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бит югыйсђ. Башкортлар шулай яза, дип, тарихи мђгънђсезлектђ 
алар артыннан барырга ярамый, алар Адђм галђйџиссђламне дђ 
башкорт булган, дип язып чыктылар.  

Фђйзелхак Ислаевныћ, ђзерлекле галим буларак, Батырша 
хђзрђтнећ љндђмђ џђм «Гарызнамђ»сенећ урыс теленђ 
тђрќемђсеннђн генђ файдалануы да хезмђтнећ бераз бђясен 
тљшерђ. Чљнки тђрќђмђдђ кайбер нечкђлеклђр бирелеп 
бетерелмђгђн яки махсус йомшартылган. Югыйсђ, Батырша 
хђзрђтнећ халыкка љндђмђсендђ тљп мотив булып урысларны татар 
ќирлђреннђн куу идеясе тора. Чукындыру – баш књтђрњгђ сђбђп 
кенђ, ђ татар явыныћ тљп максаты – Идел-Урал арасында яћадан 
татар дђњлђтен торгызу. Фђйзелхак Ислаевныћ хезмђтендђ 
мђсьђлђнећ бу ягы бик зђгыйфь яктыртылган, кемнећдер фикере 
буларак, ђйтеп кенђ њтелгђн. Бу аћлашыла да, чљнки авторныћ 
максаты ул тњгел бит, аныћ тљп максаты, китабыныћ кереш сњзендђ 
њзе ђйткђнчђ: «Хочется надеяться, что и наш труд будет служить 
делу сближения народов России, формированию религиозной 
толерантности на основе объективных и глубоких знаний истории 
борьбы российских мусульман за сохранение своей религиозной 
идентичности». (Књрсђтелгђн хезмђт, 5 бит). Ягъни, авторныћ 
максаты Россия халыкларын якынайту, дини тњземлек икђн. Изге 
фикер, ђлбђттђ, ђмма ул Россия халкы белђн якынлаша-якынлаша 
юкка чыгып бетђбез бит инде, XVIII гасырда чукындырып та исђн 
калган татар, кђфер кочагында «толерантно» гына эреп, юкка 
чыгып бара бит… Кайда монда дђњлђт бђйсезлеге, кайда монда 
милли тел, кайда монда хакыйкый дин…  

Фђйзелхак Ислаев: «Тем не менее, именно восстание Батырши 
стало поворотным пунктом в изменении государственной политики 
в отношении ислама. С этого момента начинается постепенный 
поворот от религиозной нетерпимости к толерантности», – дип 
китабын тђмамласа да, бу йомшару вакытлыча гына була. 
Татарларны кљчлђп чукындырулар XIX гасырда да кабынып китђ, 
XX гасырда исђ советлар тарафыннан ислам дине законнан тыш 
дип табыла, мђчет манаралары киселђ, дин ђџеллђре Себер 
сљрелђ… Инде бњген, хђтта XXI гасыр башында да, Россиядђ 
мећлђгђн мљселман-татар тљрмђлђрдђ утыра, мђдрђсђлђр ябыла, 
дини китаплар юк ителђ… Кђферлђр њзлђре њк уйлап тапкан 
«толерантность» дигђн кђнфит белђн безне алдап, ђкренлђп дин 
бетњгђ дђ, миллђт бетњгђ дђ тњзем булырга, баш књтђрмђскђ 
иялђндерђлђр… Моннан 250 ел элек Батырша хђзрђт мећ тапкыр 
хаклы булган џђм њзенећ љндђмђсендђ миллђт алдына шундый 
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сорау куйган: «Инде ул кђфер урыстан килђчђктђ яхшылыкмы 
кљтђсез? Динебезнећ соруры Мљхђммђт галђйџиссђламне дошман 
тоткан кђфер ахыр безгђме дуслык кылыр? Шђџђребез мђгъмур 
Болгарны харап кылган, њзенећ батыл (бозык) динен ђкраџ кылган 
кђфер ахыр авылларыбызны куђтлђндерергђме ирек куяр? Вђ ахыр 
мђчетлђребезнећ мђгъмуриятенђ вђ дин исламныћ ныгуынамы 
сђбђпче булыр? Ул кђфернећ максаты улдыр – ђгђр хђле ќитсђ, бер 
заманныћ эчендђ њк урыс вилаятендђ торучы мљселманнарныћ 
љстенђ тђкатьсез авыр салымнар салып, аларны гаќиз итеп, њзенећ 
батил диненђ ќђбер џђм каџђр белђн кљчлђп кертер иде. Бђлки бер 
кљн эчендђ њк… Лђкин ул кђфернећ хђле ќитмђйдер, бер юлы ук 
тизлек белђн аны кылырга. Аныћ љчен аларны хђвеф тотадыр: ул 
кђфер Уфа љязенећ дњрт юл халкы мљселманнар берлђшеп вђ џђм 
кыргыз-казагы белђн хђбђрлђшеп вђ џђм ислам кылычы књтђреп, 
урыс йортын харап итђрлђр дип куркалар».  

Менђ шуларны аћлаган џђм халыкка аћлатканы љчен, патша 
хакимияте Батыршаны ић куркыныч дошманнарыныћ берсе дип 
игълан итђ џђм аны мђћгелеккђ империянећ ић рђхимсез тљрмђсенђ 
ыргыта… Менђ шућа књрђ ул урыс џђм башкорт тарихында 
тњбђнђйтеп тасвирлана, књплђр љчен Батырша хђзрђтнећ татар 
дђњлђтен торгызу љчен кљрђшње файдалы тњгел… Ђмма хакыйкать 
ић караћгы тљрмђлђрдђн дђ барыбер бђреп чыга, џђм татар 
каџарманы Батыршаныћ язмышы – шуныћ ачык мисалы…  

Соћгы вакытта татар матбугатында Батырша књтђрелешенђ, 
аныћ њзенђ багышланган хезмђтлђр еш књренђ башлады. 
Шундыйларныћ берсе – 2003 елда Казанда басылган «Татар 
зыялылары. Тарихи портретлар» китабында дљнья књргђн 
«Батырша (Габдулла Галиев)» дип аталган язма, аныћ авторы – И. 
Вђлиуллин. Зур булмаган хезмђттђ автор халыкка аћлаешлы итеп 
Батырша хђзрђтнећ њзе турында да, ул яшђгђн чорны да аћлатып 
бирђ алган, восстаниенећ сђбђплђрен, максатларын џђм нђтиќђсен 
ђйткђн. Галим фикеренчђ, «Батырша XVI–XVIII гасырлардан 
килгђн традициягђ иярђ. Ул кораллы баш књтђрњгђ чакыра. Аныћ 
хђрђкђт программасы џђм аны гамђлгђ ашыру бљтен мљселман 
кешелђрен ќђлеп итђргђ тиеш була. Тулысынча аерылып чыгу џђм 
руслар белђн багланышлардан баш тарту књздђ тотыла. Ул рус 
хакимлегеннђн котылгач кына исламны саклап калуга џђм 
ныгытуга љметлђнергђ мљмкин дип саный». (Књрсђтелгђн хезмђт, 
16 бит). Автор фикеренчђ, Батырша Россиянећ нинди ил икђнлеген 
яхшы аћлый џђм аннан мђрхђмђт кљтми. Чљнки, ди автор, «Њз 
гражданнарына кимсетеп караучы џђм аларга явызлык кылучы 
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дђњлђт, аныћ (Батыршаныћ – Ф.Б.) аћлавынча, начар нђтиќђлђргђ 
дучар була». 

Автор Батыршаныћ љндђмђсен џђм патшага аћлатмасын сђяси 
программа дђрђќђсендђ књрђ џђм аны ике юнђлешкђ аерып карый. 
«Беренчесе –, ди автор, – рус хакимлеген тулысынча юкка 
чыгарып, ислам иллђренећ ярдђменђ џђм тљрки бергђлегенђ йљз 
тотып, кораллы кљрђш юлыннан китњдђн гыйбарђт. Бу юнђлешне 
сайлаган очракта, халыкныћ тупланганлыгы љчен кљрђш аеруча зур 
ђџђмияткђ ия. Икенчесе традицион юл була џђм кљч кулланмыйча 
гына хђрђкђт итњне: патшабикђ Елизавета Петровна игътибарына 
мљселманнарныћ авыр хђлен ќиткерњне џђм аныћ гаделлекне, 
законлылыкны торгызуын књздђ тота. џђр ике очракта да Батырша 
сђяси џђм дини тигез хокуклылыкка, вљќдан ирегенђ ирешергђ 
омтыла». (Књрсђтелгђн хезмђт, 21 бит).  

Тарихчы галим Искђндђр Гыйлђќевныћ «Мулла Батырша и его 
письмо императрице Елизавете Петровне» дип аталган язмасы 
каршылыклы фикер уята. (Альметьевская энциклопедия. Из 
истории Альметьевского региона. Альметьевск, 1999). Ул Батырша 
хђзрђтнећ халыкка џђм патшага хатларын рус телендђ тђрќемђдђ 
генђ укуын њзе дђ яшереп тормый џђм аныћ бу мђсьђлђдђ фикере, 
нигездђ, урыс џђм башкорт чыганаклары тђэсирендђ 
формалашканы сизелђ. Ул Батыршаныћ бу књтђрелештђ тљп 
идеолог џђм ќитђкче ролен таныса да, аны качып китњче итеп 
књрсђтђ. «Поэтому стихийное выступление жителей некоторых 
волостей означало для Батырши лишь одно – совместного 
выступления мусульман не получилось, планы восстания 
провалились. Узнав об этом, Батырша даже не стал принимать 
участия в активной борьбе, а почти сразу же скрылся, т.е., 
собственно в восстании он и не участвовал. Видимо, не стоит 
обвинить его в малодушии или трусости – он исходил из реалий». 
(Књрсђтелгђн хезмђт, 131 бит).  

Автор ул чор љчен гаять катлаулы нђрсђлђрне, фаќигале 
хђллђрне менђ шулай ќићел генђ бђяли дђ куя… Искђндђр 
Гыйлђќев «Гарызнамђ»дђн дђ њзенђ яраклы нђтиќђлђрне чыгара, 
Батырша хђзрђтне беркемгђ каршы кљрђшмђгђн, бары тик исламны 
саклап калырга тырышкан кеше кебек кенђ књрсђтђ: «Он не был 
антирусски настроен, – как писали об этом некоторые историки 19 
в., он не был даже против православной церкви в целом, он лишь 
категорически не принимал тех методов, которые применялись 
официальной властью и церковью по отношению к 
многочисленному мусульманскому населению. Он не был 
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революционером, для этого он слишком традиционен и наивен во 
многих своих представлениях и рассуждениях», – дип яза ул. 
(Књрсђтелгђн хезмђт, 135 бит). Батырша хђзрђт њзенећ халыкка 
љндђмђсендђ кђфер урысларны татар ќирлђреннђн кулга корал 
тотып куарга чакыра, аларныћ мђкерле сђясђтлђрен ќентеклђп 
ачып бирђ, алар булганда татарга кљн булмаячагын ачык аћлата. 
Џђм шушы сњзлђре љчен башы китђ… Урыс џђм башкорт 
тарихчылары да Батырша мулланы Искђндђр Гыйлђќев 
рђвешлерђк тасвирлыйлар, бу кљрђштђ аныћ ролен тњбђнђйтеп, 
њзен кимсетебрђк књрсђтергђ тырышалар. Урыслар џђм башкортлар 
аны татар булганы љчен кабул итђ алмыйлар, ђ татар тарихчысы 
нигђ алар юлыннан киткђн? Нигђ ул гасырларга сузылган бу 
књтђрелешлђрдђ татарныћ милли-азатлык кљрђшен књрмђгђн? Яки 
књрергђ телђмђгђн?  

Батырша хђзрђтнећ хезмђтлђрен џђм абруйлы исемен халыкка 
кайтаруда галим Марсель Ђхмђтќановныћ нђтиќђле эшлђп килњен 
ђйтеп њтђргђ кирђк. Шулай ук татар язучылары Ќђмит Рђхимов, 
Вахит Имамов, Эдуард Мостафин, Кыям Мићлебаев, Ркаил 
Зђйдулла, Дамир Гарифуллин, Фђњзия Бђйрђмова, журналист 
Хђлил Шђрипов џђм башка зыялыларыбыз да бу љлкђдђ њз 
сњзлђрен ђйттелђр. Бу урында Ќђмит Рђхимовныћ «Батырша» 
романына аерым тукталып њтђсе килђ. 

1992 елны дљнья књргђн бу ђсђр татар халкына Батырша 
хђзрђтнећ исемен кайтаруда зур љлеш кертте. Ђсђр бик књп тарихи 
чыганакларга, ќирле материалларга таянып, нык љйрђнелеп 
язылган иде. Ђмма, кызганычка каршы, ул да югарыда санап 
киткђн ялгышулардан џђм хата фикерлђрдђн азат тњгел булып 
чыкты. Ќђмит Рђхимов урыс џђм башкорт чыганакларына артык 
нык ышанып, аларны хак дљреслеккђ санап, Батырша хђзрђтнећ 
кљрђшен икътисадый ташламалар љчен кљрђшкђ генђ кайтарып 
калдырган. Ягъни, ђсђрдђ татар халкыныћ милли-азатлыгы љчен 
кљрђш тђ, дин иреге љчен кљрђше дђ алгы планга чыгарылмаган, 
алар юк дђрђќђсендђ. Филология фђннђре докторы Мђсгњд 
Гайнетдинов њзенећ югарыда телгђ алган хезмђтендђ Ќђмит 
Рђхимовныћ «Батырша» романын «тарихи чынлыкны бозучы ђсђр» 
дип атый, ђсђрдђ «Батырша – совет чоры, 20-80 еллар тун 
(кажунный) татар «атеистларына» охшаш кеше итеп сурђтлђнђ» 
дип тђнкыйтьли. («Гарызнамђ», Казан: «Иман» нђшрияты, 2004. – 
38 б.). «Ќ. Рђхимов та, ялгышып тњгел, аћлы рђвештђ фактларны 
конъюнктурага кирђк рђвешкђ кертњ белђн генђ мђшгуль, – дип яза 
галим. – Мондый иќатныћ иќтимагый зарарлы, ни дђрђќђдђ 
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џђлакђтле икђнен књзалласаћ, чђчлђрећ њрђ тора». (Књрсђтелгђн 
хезмђт, 47 бит).  

Ђлбђттђ, галимнећ фикере шактый кискен, талђплђре катгый, 
ђмма уйланырга да мђќбњр итђ. Бигрђк тђ, югарыда телгђ алынган 
кайбер тарихчы галимнђрнећ тарихи фактларны «конъюнктурага 
кирђк рђвешкђ кертњлђре» белђн танышканнан соћ… 

 Ђмма тарихны џђм Батырша хђзрђтнећ шђхесен ић нык бозып 
бирњ, ђлбђттђ, башкортларда. Беренчедђн, алар XVIII гасырда 
булган бљтен татар књтђрелешлђрен «башкорт восстаниелђре» дип 
њзлђштереп бетерделђр, чљнки совет чорында Мђскђњ моћа аларга 
рљхсђт бирде. Чљнки Мђскђњгђ татарларныћ дђњлђт бђйсезлеге љчен 
кораллы кљрђшкђ књтђрелњлђрен књрсђтњ файдалы тњгел иде, шућа 
књрђ алар бу теманы махсус рђвештђ башкортларга биреп, аны тоз 
џђм тамак љчен кљрђшкђ ђйлђндереп калдырдылар. Икенчедђн, 
башкортларга бу яуларныћ башында татар-мишђр ирлђре 
торганлыгын књрсђтњ файдалы тњгел иде, алар, гомумђн, бу 
восстаниелђрдђн «татар» сњзен бљтенлђй алып ташладылар џђм 
башкортка гына кайтарып калдырдылар.  

«Башкорт восстаниелђрен» Мђскђњ заказы белђн махсус 
љйрђнњче И. Акманов исемле тарихчы њзенећ хезмђтлђрендђ 
татарны тњбђнђйтњ, исемен тарихтан сызып ташлау љчен бљтенесен 
дђ эшли. Имеш, башкортлар Россиягђ њз телђклђре белђн 
кушылганнар, татарлар анда килеп, аларныћ ќирлђренђ хуќа 
булганнар, имеш, татарлар урыс белђн бергђ башкортларны 
кырган, ќђзалаган… Имеш, бу баш књтђрњлђрдђн татар откан, 
башкорт џаман интеккђн… Џђм тоташы белђн шундый саташу, 
татарга карата агулы књралмау… Бу бит – Башкортстанда чыга 
торган рђсми дђреслеклђрдђ, фђнни китапларда профессиональ 
тарихчылар тарафыннан шулай языла… Џђм шушындый мђкерле 
сђясђт, Мђскђњ яклавында, инде менђ ярты гасырга якын дђвам 
итђ… Батырша темасына да алар нђкъ шундый агулы калђм белђн 
якын килђлђр: аларга Батырша хђзрђт оештырган восстаниенећ 
исеме, даны кирђк, ђ татар мулласы њзе кирђкми… 

Сњзебез дђлилле булсын љчен, берничђ мисалга тукталыйк.  
Менђ безнећ кулыбызда 1996 елны Уфаныћ «Китап» 

нђшриятында басылып чыккан «История Башкортостана» китабы, 
ул 8-9 класс укучыларына багышланган. Китапныћ бисмилласы 
урынына сњзе татарларны пычрату белђн башланып китђ: «В 
течение трех веков они (башкиры – Ф.Б.) боролись против татаро-
монгольских завоевателей, ногайских, казанских и сибирских 
ханов и феодалов. Новая эпоха началась в нашем крае в XVI в., 
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когда башкиры добровольно присоединились к Русскому 
государству». (Књрсђтелгђн хезмђт, 3 бит). Китап шулай буеннан-
буена татарны тњбђнђйтеп, урысны књтђреп дђвам итђ дђ, Батырша 
восстаниесенђ килеп ќиткђч, башкортларныћ урысларны 
талауларын сыйнфый кљрђшкђ ђйлђндереп калдыра, ђ Батырша 
хђзрђтне эшне оештыра белмђњдђ гаепли башлый: «Сам, Батырша, 
видимо, не понимал, что кроме деления населения по 
религиозному признаку существует классовое деление на 
угнетателей и угнетенных, что рядового башкира наряду с русским 
дворянином и заводчиком эксплуатирует «свой» башкирский 
феодал, что русский крестьянин, хотя является христианином, не 
угнетает башкирского крестьянина, и что поэтому для улучшения 
жизни простого мусульманина надо бороться не с христианами, а с 
феодальной верхушкой независимо от религии и национальности». 
(Књрсђтелгђн хезмђт, 120 бит). Бњгенге башкорт тарихчылары 250 
елдан соћ шулай дип акыл сатсалар да, ул вакыттагы башкортлар 
урысны талаганда байга-ярлыга бњлеп тормаганнар – алар тамак 
љчен сугышкан. Ђ Батырша хђзрђт исђ халыкны нђрсђгђ 
чакырганын бик яхшы белгђн: аныћ тљп максаты урысларны 
биредђн куып, Идел-Уралда татар дђњлђтен торгызу булган.  

Бу дђреслектђ башкорт тарихчылары исђ Батыршаны куркып 
качып ятучы бер кеше итеп књрсђтђлђр: «Они ждали указания 
Батырши. Однако последний испугался и не решился бросить 
открытый клич к восстанию, и стихийно сформировавшийся было 
отряд распался». (Књрсђтелгђн хезмђт, 124 бит). Шушы ук урында 
Батырша восстаниесенећ ќићелњ сђбђплђреннђн берсе итеп татар 
мулласыныћ њзен књрсђтђлђр: «Постигшая сторонников восстания 
неудача в этом районе объясняется рядом причин… Не последнюю 
роль играли колебания и нерешительность Батырши и его 
помощников. Кстати, подобное поведение муллы Батырши было 
скорее закономерным, чем случайным». (Шунда ук). Дђреслекнећ 
бу бњлеген язган И. Акманов, Батырша восстаниесенђ нђтиќђ ясап, 
аныћ бары тик татарларга гына файда бирњен, башкортларныћ бу 
књтђрелештђн зыян гына књрњлђрен ассызыклап ђйтђ. Имеш, 
татарлар патша гаскђрлђренђ башкортларны бастырырга ярдђм 
иткђннђр џђм шуныћ љчен патшабикђ аларга зур ташламалар 
ясаган икђн… Татарларны кљчлђп чукындырулар туктатылган (ђ 
моныћ нђрсђсе начар?), аларга мђчетлђр салырга рљхсђт ителгђн, 
Лука Канашевич Казаннан ќибђрелгђн… џђм Акманов башкортча 
нђтиќђ ясый: «В итоге казанские татары не только участвовали в 
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восстании, но и помогли властям в его подавлении». (Књрсђтелгђн 
хезмђт, 126 бит).  

Џђм шушы дђреслек Башкортстан мђктђплђрендђ укытыла…  
Бу фикер татар балаларына да кљчлђп тагыла…  
Идел-Урал халыкларыныћ азатлыгы љчен башын салган 

Батырша хђзрђт рухы рђнќер дип тђ уйламый башкорт галимнђре, 
яу кырында шђџит киткђн, урыслар тарафыннан газаплап 
њтерелгђн мећлђгђн татарныћ исемен пычратырбыз дип тђ 
борчылмыйлар, бњген анда яшђгђн миллионлаган татарга нахак 
бђла ягабыз, дип тђ кайгырмыйлар – тарихны бозуларын дђвам 
итђлђр…  

Шул ук Акманов дигђн кеше њзенећ «За правдивое освещение 
истории народов» дип аталган китабында (Уфа, 1995) Батыршаны 
восстание љзњдђ турыдан-туры гаепли: «Из-за колебаний и 
нерешительности Батырши время было упущено. К тому же сам 
Батырша вместо того, чтобы открыто встать во главе движения и 
бросить клич к восстанию, забрав семью и учеников, бежал в лес, 
тем самым окончательно деморализовал взявшихся за оружие 
башкир Осинской дороги. Поэтому Батыршу нельзя считать 
предводителем восстания, тем более называть это движение его 
именем, как ошибочно писали дореволюционные историки», – дип 
яза ул. (Књрсђтелгђн хезмђт, 57 бит). Ђмма Акманов бу вакыйгага 
џђм Батырша хђзрђткђ бђя бирергђ 250 елга соћга калган шул, 
тарих моћа инде њз бђясен биргђн, аны миллђтнећ каџарманы, 
халыкны ќиџатка љндђњче яубашы итеп таныган… Аныћ тљп 
коралы сњз, калђм булган, џђм ул аны ахыргача дин џђм миллђт 
љчен файдаланган… Аныћ корал тотып, њзенећ сугышка чыгуы 
мђќбњри дђ булмаган, тарихта лидерларныћ кљрђш белђн башкача 
да идарђ итњ фактлары књп бит…  

Њзенећ югарыда телгђ алган китабында И. Акманов татар 
язучысы Вахит Имамовны «Запрятанная история татар» дип 
аталган китабында џђм башка хезмђтлђрендђ «татар-башкорт 
восстаниелђре» дип язган љчен эт итеп сњгђ, аны караклыкта 
гаепли, «башкорт» сњзе алдыннан «татар» дип тђ љстђгђн џђм 
башкаларныћ ђзер хезмђтеннђн файдаланып, «татарбашкорт 
восстаниесе» китереп чыгарган, дип бара. И. Акманов бу 
китабында шулай ук татар тарихчысы Сђлам Алишевны џђм язучы 
Ќђмит Рђхимовны да тђнкыйтьлђп уза, аларныћ бар гаеплђре – 
Батырша восстаниесендђ татарларныћ булуын язу икђн… «Налицо 
не только грубая фальсификация, попытка задним числом, через 
300 лет «улучшить» историю татарского народа за счет 
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героической истории башкир, но и сознательное стремление 
внедрить фальсифицированную историю в толщи народа, ввести в 
заблуждение многострадальный татарский народ», – дип яза И. 
Акманов югарыда телгђ алган хезмђтенећ 5 нче битендђ, татар 
халкын ђле тибеп ќибђреп, ђле «многостардальный», дигђн булып, 
жђллђп башыннан сыйпап… Џђм шуннан соћ тагы њзенећ тђкђббер 
љйрђтњлђрен дђвам итђ: «Немаловажно, что подобные работы 
становятся базой для написания исторических повестей и романов. 
В качестве примера можно назвать роман «Батырша» Ж. Рахимова, 
в котором искажены не только роль и место Батырши в восстании 
1755–1756 гг., но и само движение преподносится как борьба татар 
и башкир. На самом деле, общеизвестно, что татары и мишари, став 
орудием в руках русского царизма, участвовали в подавлении 
восстания башкир». (Шунда ук). Менђ шулай, ќђмђгать…  

Њзенећ башкорт восстаниелђре турындагы китабында И. 
Акманов ђле совет чорында ук Батыршаны яубашы буларак 
танымавын яза: «Батырша не был ни организатором, ни идейным 
вождем восстания» (Акманов И.Г. Башкирские восстания в XVIII в. 
– Уфа, 1987. – С. 64.) 12 елдан соћ ул моныћ нђкъ киресен ђйтђ, 
«Главным идеологом башкирского восстания 1755-1756 годов 
выступил мулла дер. Карыш Сибирской дороги Губайдулла Галиев 
(Батырша)», дип чыгыш ясый ул 1999 елны Карышбаш татарлары 
алдында урыс телендђ. (Батырша – выдающийся идеолог и 
вдохновитель восстания башкир 1755-1756 гг. – Уфа, 2000. – С. 15). 
Књрђсећ, бу чорда инде башкорт тарихчысы Батырша хђзрђтнећ 
халыкка татар телендђ язган љндђмђсен укып чыккан булган, шућа 
књрђ восстаниенећ тљп максаты милли дђњлђт тљзњ булуын соћ 
булса да аћлаган: «Конечной целью восстания является изгнание 
колонизаторов и создание независимого национального 
государства. Эту борьбу автор (Батырша – Ф.Б.) называет 
священной войной во имя сохранения народа. По его мнению, нет 
другого пути спасения мусульман России от ассимиляции и 
обрусения» (16 бит).  

Гомеренећ књп љлешен Батырша тарихын љйрђнњгђ багышлаган 
икенче бер башкорт галиме Гайсђ Хљсђенов та њз героена карата 
каршылыклы фикердђ. Батырша хђзрђт аныћ љчен «башкорт 
восстаниелђре» фонында бер шђњлђ кебек кенђ, яки – ипи ашата 
торган фђнни тема… Ягъни, сњзе кирђк, њзе – юк… Югыйсђ ул 
Карышбаш авылы халкы алдында Батырша хђзрђтне тњбђнђйтђ 
торган мондый сњзлђр сљйлђмђс иде: «Тљрлљ тљбђктђрзђ кабынган 
ихтилалга етђкселек итењ џђм уларзы берзђм хђрђкђткђ 
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ђњерелдереп ебђрењ урынына ул (Батырша – Ф.Б.) њзен кљтљп 
торган кораллы якташлары – гайнђлђрзе ташлап, урманга касыузы 
хђйерлерђк књрђ. Батырзыћ бахырга ђйлђнење бына ошоннан 
башлана ла инде… Батырша, «ахыр был мђлгњндђрзђн 
йђмђгђтемде коткара алмамдыр, бары њз башымды коткарайым», 
тип, катынын, ике балаџын ташлап, Яхъя тигђн шђкерте менђн 
касып китђ. Гаилђџе яттар кулына элђгђ». (Батырша – выдающийся 
идеолог и вдохновитель восстания башкир 1755-1756 гг. – Уфа. – 
2000 – С. 32-35).  

Моныћ Батырша хђзрђткђ карата нахак бђла ягу икђнлеген 
башкорт галиме ничек аћламый икђн? Тарихтан билегеле булганча, 
Батырша хђзрђт гаилђсен урманда ташлап качмый, ђ ышанычлы 
кешелђр белђн кайнаталарына – Урал аръягына озата, ђмма алар 
юлда тотылалар. Батырша хђзрђт, башкорт галимнђре хор белђн 
кычкырганча, урманга кереп качмый, ђ љен кораллы сатлыклар 
сырып алгач, гаилђсен алып, урманга китђргђ мђќбњр була… 
Тарихтан билегеле булганча, ул ђле аннан да халыкны яћадан яуга 
књтђрергђ тырышып карый, тљрле якка њзенећ шђкертлђрен юллый, 
ђмма инде вакыт њткђн була… Батырша хђзрђтнећ 
«Гарызнамђ»сенђ таянып кына, башкорт галимнђре аныћ 
«чукынырга телђгђнен» куертырга яраталар. «Гарызнамђ» – тљрмђ 
шартларында язылган аћлатма, анда тљгђлсезлеклђр дђ, буталулар 
яки махсус бутарга тырышулар да булырга мљмкин, шућа књрђ 
«чукыну» темасын да Батырша хђзрђтнећ бер хђйлђсе итеп кенђ 
кабул итђргђ кирђк. Ђгђр чукынырга телђсђ, ул бу яуга чыкмаган 
да булыр иде. 

Гайсђ Хљсђенов – тел белгече, џђм ул нигездђ Батырша 
«Гарызнамђ»сенећ лексик џђм грамматик њзенчђлеклђрен љйрђнгђн 
галим. Ђмма биредђ дђ ул башкорт файдасына «мљгез» чыгарып 
алырга ќай таба. Ђйтик, «Гарызнамђ»не џђм соћыннан љндђмђне 
дђ татарлыктан арындырып, њзенчђ кыскартып, эшкђртеп ул 
башкортча бастырып чыгара. Аныћ бу «маташтыру»ларына татар 
тарихчысы Искђндђр Гыйлђќев тђ игътибар биргђн. «В 1979 г. Г. 
Хусаинов предпринял неудачную попытку публикации части 
письма в современной транскрипции (Хљсђйенов Г. Б. Батырша 
хатыныћ акка кусермђ нђсхђџе // Башкорт ђзђбиятенећ 
текстологияџы мђсьђлђлђре. – Уфа, 1979. – 131-159 б.): в ней масса 
искажений слов, полностью меняющих или затрудняющих их 
понимание. Очень настораживает в некоторых моментах и 
вольность в цитировании источника, изменения его языка, 
прочтения отдельных слов и фраз. В цитировании письма Г. 
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Хусаиновым видно явное стремление приблизить текст к нормам 
современного башкирского языка, хотя он и использует «язык 
тюрки Поволжья и Приуралья». О надуманности термина «тюрки» 
для определения языка письменных памятников Поволжья и 
Приуралья 16-19 вв. см: Тумашева Д. Г., Усманов М. А., Хисамова 
Ф. М. Об особенностях развития старотатарской деловой 
письменности // Советская тюркология. – 1977. – № 3. – С.51–66», 
– дип яза Искђндђр Гыйлђќев «Из истории Альметьевского 
региона» дигђн китапта. (139 бит). 

Гайсђ Хљсђеновныћ «Канлы илле биш» романы џђм Тайфур 
Сђгыйтовныћ «Батырша» трагедиясе дђ менђ шундый «Урманга 
кереп касты», «сукынырга уйлады» кебек тљрттерњлђр белђн тулы. 
Тайфур Сђгыйтовныћ пьесасы, гомумђн, Батырша хђзрђтне 
ихтыярсыз бер сукбай, кыяфђте њк котны алырлык ќирђнгеч бер 
йолкыш итеп сурђтли, имеш, ул мђчет базларында ятып шундый 
хђлгђ килгђн икђн… Ђдђбият кануннары буенча, халык азатлыгы 
љчен кљрђшњче каџарман болай сурђтлђнми. Салават Юлаев 
турында халык телендђ берсеннђн-берсе ямьсез легендалар йљрсђ 
дђ, башкорт язучылары аларны ђсђрлђренђ љстерђп кертмилђр бит, 
аћа гына башлары ќитђ, димђк… Ђ Батырша хђзрђт турында 
махсус тњбђнђйтђлђр дигђн фикер кала…  

Алай да, Батырша шђхесенђ объектив бђя бирергђ тырышучы 
башкорт галимнђре дђ бар. Ђйтик, галимнђр Д. Вђлиев џђм Р. 
Янгузин њзлђренећ язмаларында ул чорга џђм Батырша шђхесенђ 
гадел бђя бирергђ тырышалар кебек. Дамир Вђлиев Батырша 
књтђрелешенећ тљп сђбђбе итеп мљселманнарны дини яктан 
кысуны књрсђтђ, шул ук вакытта аныћ иќтимагый-сђяси протест 
икђнлеген дђ ђйтђ. «Воззвание это, имевшее програмный характер, 
является ярким памфлетом против колониальной политики в 
Башкортостане. К тому же отличительная черта его – это 
конкретность и наличие ответа на вопрос, что должен делать 
угнетенный народ… В воззвании содержится не только призыв к 
вооруженному выступлению против колониального рабства, но и 
разоблачается стратегия и тактика колонизаторской политики 
России на восточных окраинах… Слова Батырши оказались 
пророческими: время показало, что политике России, а затем и 
СССР в Казахстане и Средней Азии никогда не был чужд дух 
экспансионизма… Самым большим злодеянием русского царизма, 
по мнению Батырши, является насильственная христианизация, что 
и было основной причиной выступления Батырши с призывами за 
освободительную войну всех мусульман против христианской 
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России», – дип яза ул. (Батырша – выдающийся идеолог и 
вдохновитель восстания башкир 1755–1756 гг. – Уфа, 2000. – С. 67-
70.)  

Башкорт галиме Р. Янгузин исђ, Батырша хђзрђтнећ татар 
телендђ язылган љндђмђсен џђм «Гарызнамђ»не љйрђнеп, аларга 
нигезлђп: «Из руководителей народных восстаний в истории 
России редко кого можно поставить рядом с Габдуллой Галиевым – 
Батыршой», – дип нђтиќђ ясый џђм аны «Батырша – политик и 
мыслитель», дип атый. (Югарыда књрсђтелгђн хезмђт, 72 бит). 
Батыршаныћ љндђмђсен ул колониаль сђясђткђ каршы программа 
икђнлеген ђйтђ: «Единство всех мусульманских народов тогдашней 
Росии в вооруженной борьбе против колонизаторов – вот основная 
идея Воззвания Батырши. «Объединяйтесь! Объединяйтесь! 
Объединяйтесь!», – призывал он». (Књрсђтелгђн хезмђт, 74 бит). 
Автор Батыршаныћ бу књтђрелешнећ оештыручысы булуын таный, 
аныћ тљп максаты – бу ќирлђрдђн басып алучыларны куу 
икђнлеген ачык ђйтђ.  

Юрист, њзешчђн тарихчы Рафаэль Зиннуровныћ да Батырша 
књтђрелеше турында уйланулары кызыклы гына. Дљрес, Идел-Урал 
арасындагы бу мљселман књтђрелешлђрен ул Америка индеецлары 
кљрђше белђн янђшђ куеп љйрђнђ, шул сђбђпле, тљп темадан 
шактый читкђ китђ. Шућа карамастан, ул Батырша књтђрелешенђ 
њзенећ китабында шактый урын биргђн џђм аныћ ќићелњ 
сђбђплђрен ачырга тырышкан: «Религиозное угнетение, по 
сравнению с социально-экономическим, в Башкирии середины 
XVIII века не стояло на первом месте. Но тем не менее лидером 
башкир выступил религиозный деятель, кроме того, что весьма 
любопытно – небашкир по происхождению. Чем же это можно 
объяснить?» – дип сорау куя ул њз алдына. (Башкирские восстания 
и индейские войны – феномен в мировой истории. – Уфа, 2001. – С. 
347.)  

Монда автор њзе куйган сорауга њзе њк ќавап та бирђ, ђмма аны 
логика белђн эзлђп табарга гына кирђк. Ђйе, инде югарыда 
ђйткђнебезчђ, башкортларны дини яктан кысу булмаган диярлек, 
империянећ бљтен явызлыгы татарлар љстенђ ябырылган. Џђм шућа 
књрђ кљчлђп чукындыруга каршы татарлар књтђрелгђн, шућа књрђ 
бу кљрђшнећ башында татар мулласы торган. Батырша хђзрђтнећ 
халыкка љндђмђсе дђ татар телендђ язылган бит, башкортча тњгел, 
ђгђр башкортларга мљрђќђгать итсђ, ул аларныћ њз телендђ язар 
иде…  
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Рафаэль Зиннуров моны њзе дђ чамалый џђм љндђмђгђ 
икътисадый мђсьђлђлђрнећ башкортларны кљрђшкђ ќђлеп итњ љчен 
генђ кертелгђн булырга тиешлеген ђйтђ: «Как нам представляется, 
он (Батырша – Ф.Б.) слишком большие надежды возлагал на свою 
пропаганду, особенно в части призывов подняться на борьбу за 
сохранение веры. Поэтому можно предположить, что 
«экономические вопросы» (о налогах, о вотчинных правах башкир 
и т.д.) им возможно были включены в свое воззвание лишь в 
контексте борьбы за веру, с целью привлечь именно башкир». 
(Књрђтелгђн хезмђт, 368 бит). Автор шулай ук бљрќђн 
башкортлары књтђргђн вакытсыз фетнђнећ дини мотивлары 
булмаганлыган ачыктан-ачык ђйтђ. «Таким образом, – дип нђтиќђ 
ясый автор, – не будучи морально и нравственно, а самое главное – 
экономически связанным с башкирами, Батырша в конкретной 
ситуации оказался неспособным возглавить борьбу башкир, 
которые свои социально-экономические интересы, в виде 
вотчинных прав, налогов, всегда выдвигали на первое место». 
(Шунда ук).  

Ђйе, автор дљрес фикерли – Батырша хђзрђт халыкны дин џђм 
ирек љчен ќиџатка, изге кљрђшкђ чакырган, ђ башкортлар тоз џђм 
тамак љчен талауга чыкканнар… Аларга дин љчен изге сугыш та, 
ирек тђ, дђњлђт бђйсезлеге дђ кирђк булмаган… Бу хђзер дђ шулай 
тњгелме соћ?  

Зђки Вђлиди исђ Батырша књтђрелешенећ ќићелњен аныћ 
миллђтендђ књрђ, ягъни, читлђтеп булса да, бу яуда Батыршаныћ 
башкортларга тњгел, татарларга таянырга тырышуын яза: «Будучи 
сам мишарем, Батырша основные надежды возлагал на мишарей и 
татар. Казань он знал как место, где много мусульман, и успех он 
связывал с их помощью. Поэтому он предпочел оставаться в 
приграничных к Казани областях Башкирии и много сил затратил 
на агитацию здешних татар и мишарей». (Заки Валиди Тоган. 
История башкир. История тюрков и татар. – Уфа, 1994. – С. 116).  

Башкорт тарихчысы Н. Мђќитовныћ Батыршага карата фикере 
шулай ук каршылыклы. Бер караганда, ул аны зур милли батыр 
итеп таный, икенче караганда, куркак, ихтыярсыз кеше итеп 
књрсђтђ. Хђер, заманына џђм урынына карап фикерне капма-каршы 
якка њзгђртњ башкорт галимнђренђ хас нђрсђ, ахрысы. 1999 елны 
Карышбаш авылында ясаган чыгышында Нияз Мђќитов Батырша 
хакында башта: «Бљгљн кљн тђртибенђ Башкорт халкыныћ арзаклы 
улы, 1755-1756 йылдарзагы азатлык кљрђшендђ башкорт халкыныћ 
идеологы џђм юлбашсыџы булган Батырша мирасын, 
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эшмђкђрлеген барлау, тейшле баџа бирењ, пропагандалау, џђм ул 
нигез џалган џђм башлап укыткан Љрге Карыш мђзрђсђџенењ – 
мђктђбенећ 250 йыллыгын билдђлђћ менђн бђйле килеп туган 
ђзерлек мђсьђлђлђре куйылган… Батырша башкорт халкы љсљн 
бљтђ гњмерен физа кылган милли батырыбыз, зур акыл эйђџе, зур 
эрудициялы дин ђџеле џђм башкорт халкын колониаль изењгђ 
каршы сакырып, уныћ анык программаџын тљзљњсе шђхес», дип 
сљйли дђ, тагы чалулап, аныћ кимчелеклђрен санарга кереп китђ: 
«Џђр кешенећ йомшак џђм сиклђнгђн тђбиги сифаттары булган 
књек, Батыршаныћ да, башкорт халкыныћ лидеры буларак, эзмђ-
эзлекле булмауы ла џђр галим-тарихсыга мђглњм. Мђсђлђн, уныћ 
љгет-нђсихђте, ойоштороу эштђре џљзљмтђџендђ башкорт 
халкыныћ азатлык кљрђшенђ дђррђњ књтђрелње кљтмђгђндђ 
Батыршаны куркыуга џала џђм ул хђрђкђттђн ситтђ тороп калырга 
маташа», – дип, бњгенге башкорт тарихчысы кичђге татар 
мулласына тибеп њтђргђ тырыша. (Батырша – выдающийся идеолог 
и вдохновитель башкир 1755—1756 гг. – Уфа, 2000. – 90-96 бб.).  

Ђмма башкорт тарихчысыныћ Батырша авылына килњ максаты 
аныћ турында фикер ђйтњ љчен тњгел икђн, ул бирегђ, њзе ђйткђнчђ, 
«башкортлокты њстерењ» љчен, биредђге татарларда башкорт аћы 
уяту љчен килгђн икђн бит! Баксаћ, Батырша хђзрђт туып њскђн 
якларда њзен ялгышып татар дип уйлаган башкортлар яши икђн 
лђбаса! Џђм Н. Мђќитов, њзе язган «тарихка» таянып, Карышбаш 
халкы алдында моны исбатларга тотына џђм Батырша хђзрђтне 
бљтенлђй оныта. Аныћча, совет заманында Карышбаш авылында 
књпчелек халыкны башкорт дип яздырганнар икђн, ђ њзгђртеп кору 
чоры ќиткђч, авыл халкы тоткан да њзен татар дип яздырган. Моћа 
Нияз Мђќитов нишлђргђ белми, Карышбаш халкыныћ милли аћын 
башкорт итеп уяту љчен љзгђлђнђ… «Ђгђр башкорт, тљрлљ 
алдашыузарга, љгљт-нђсихђткђ бирелеп, њзенећ миллђтен урыс, 
татар, удмурт тип књрџђткђн икђн, ул њзенећ тарихи сыгышын, 
халкыныћ, районыныћ, республиканыћ тарихын якшы белмђй џђм 
аћламай тигђн џњз». (Књрсђтелгђн хезмђт, 103 бит).  

Џђм нђтиќђдђ, 2002 елгы халык саны алу вакытында Батырша 
хђзрђт туган Карышбаш авылында књпчелек татарларны башкорт 
дип яздыралар… Џђм нђтиќђдђ, Батырша хђзрђтнећ исемен 
йљрткђн 250 еллык татар мђктђбендђ башкорт џђм урыс теллђрендђ 
укыта башлыйлар…  

2003 елныћ май аенда, Батырша хђзрђт туган Карышбаш 
авылында бу юлларныћ авторына да булырга туры килде. Авылныћ 
шактый ташландык хђлдђ булуы авыр тђэсир калдырды… Биредђ 
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газ да кертелмђгђн, асфальт юллар да юк, мђчет тђ юк, Батырша 
хђзрђтнећ нигезендђге йорт та ќимерек хђлдђ… Батырша мулла 
нигез салган мђдрђсђ урынында бњген аныћ исемен йљртњче урта 
мђктђп, ђмма анда язулар бары тик урыс џђм башкорт теллђрендђ 
генђ, укыту да шућа калып бара… Ђйткђнебезчђ, саф татар-мишђр 
авылы тулысынча диярлек «башкорт» итеп яздырылган, нђтиќђдђ, 
мђктђптђн татар телен башкорт теле кысрыклап чыгарган… 
Батырша хђзрђтнећ истђлеге булып авыл тирђсендђ бары тик 
«Батырша урманы», «Батырша књле», «Батырша чокыры» дигђн 
атамалар гына торып калган…  

Карышбашта Батырша музее юк, ђмма аны район њзђге Балтачта 
ачканнар. Бу юлларныћ авторына ул музейда да булырга туры 
килде. Музей Батырша хђзрђтнећ исемен йљртђ џђм аныћ белђн 
гаярь мишђр ир-егете, районныћ мљхтђсиб-имамы, Батыршаныћ 
якташы џђм ерак туганы Рафис хђзрђт Шђйхђйдаров ќитђкчелек 
итђ. Бу музей-йортта Батырша хђзрђткђ џђм шул чорлар тарихына 
кагылышлы кыйммђтле ядкарьлђр тупланган, шуларныћ ић 
кадерлелђре – Батыршаныћ њз куллары белђн язган љндђмђ џђм 
«Гарызнамђ»нећ архивлардан алдырган фотокопиялђре џђм аныкы 
булырга тиеш дип фаразланган зур китапханђ. Бу борынгы 
китапханђ 80 томнан тора, џђр китапта кимендђ 600-700 бит 
кулъязма. Алар ђле укылмаган, љйрђнелмђгђн џђм њзендђ тау кадђр 
татар тарихын саклый кебек…  

Батырша хђзрђтнећ агач музее мђчет белђн янђшђ, Уфа-Пермь 
арасындагы олы юл љстендђ басып тора… Бу юлдан кайчандыр 
татар ирлђре азатлык љчен яуга киткђн, бу юлдан, ыргылып, татар 
иленђ басып алучылар бђреп кергђн, бу юлдан кул-аяклары 
богауланган Батырша хђзрђтне мђћгелек тљрмђгђ озатканнар… 
Ђмма урыс патшасы ялгышкан, татар каџарманы аныћ тљрмђсендђ 
мђћгегђ калмаган, иреккђ чыгып, шђџит киткђн џђм мђћгегђ туган 
якларына кайткан… Менђ шушы мђчет булып, музей булып, данлы 
исеме белђн, Батырша мулла яћадан Урал буйларына кайткан џђм 
инде китмђскђ дип, мђћгегђ калган…  

Язмабызны татар шагыйре Эдуард Мостафинныћ «Батырша» 
поэмасыннан љзек белђн тђмамлыйсыбыз килђ… 

Кул-аяклар кабат богауланды, 
Ирексездђн књзгђ яшь тулды. 
Бу гомердђ эшнећ яхшысымы, 
Яманымы икђн еш булды. 
Сикђлтђле юллар бигрђк озын, 
Ялыктыргыч моћлы ќыр сыман. 
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Шушы юллардадыр кљлњ белђн 
Бергђ шатлык, шаян ќыр сынган. 
Татар авылларын узган чакта, 
Књћел тетрђндергеч манзара. 
Мђчетлђрнећ урынында кисђњ, 
Кара ќирдђ ауный манара. 
Яћа чиркђњ тора кукыраеп – 
Империянећ бер терђге. 
Имеш, халык њзе шуны сорый. 
Ягъни, 
Чукынганнарныћ шул телђге. 
Ике-љчлђп мљртђт куркак ќаннар 
Чукынганнар кызыгып акчага… 
Тирђ-якта урман тулы качкын – 
Баш бирмђгђн татар яу чаба. 
Яу чаба ул џаман ирек даулап, 
Тђре бумаганда иманын. 
Каян белсен халык, как арбада 
Озатканын бунтарь имамын… 
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Мђсгуд Гайнетдинов 
 

БАТЫРШАНЫЋ УРМАНГА «КАЧУЫ» ТУРЫНДА  
УЛ ЧОР ЧЫГАНАКЛАРЫ НЂРСЂ СЉЙЛИ? 

 
Батыршаның шәхесенә һәм күтәрелеш көннәрендә авылыннан 

урманга китеп яшеренүенә карата какшамас каршылыкка китергән 
бер караш яшәп килә: өстен сыйныф вәкиле рухани, мулла буларак, 
көрәшнең иң җаваплы моментында, халык хәрәкәте колачыннан 
куркып, хәрәкәтне җитәкчелектән мәхрүм итеп, урманга качып 
яшеренә, имеш. Яу башлыгының туган авылыннан китње – гомум 
хәрәкәттән аерылу, җиңелүен танып качу дигән бәяләмә аның 
урманга күченүе көннәрендә үк барлыкка килә. Уфа провинция 
идарәсенә старшина Яныш Габдуллин әлеге фактны «качу» дип 
билгели». «Ул Батырша вур унбер юлдашлары, хатыны, угланнары 
белән качты урманга. Шунларны мин, … юлдашларыныз … 
артындин куа барып, урманда сугыш итеп, ике кешеләрен үтердек. 
Үзләре урманда туздылар…»1, – дип яза ул 1755 ел 7 зөлхиҗә 
рапортында. Мондый карашны күтәреп алып мәңгеләштерүгә өлеш 
кертњчелђр шунда ук та, шуннан соңгы елларда һәм гасырларда да 
күп табыла. Әмма «Бу шулай микән соң?» дип, аны шик астына 
куеп, тикшереп карарга уйлаган кеше табылганы безгә билгеле 
түгел. Күрәсең, мондый бәяләмә күпләрне канәгатьләндергән. Һәм, 
беренче чиратта, Батырша тарафдарларына да, Батырша 
шәкертләренә бу күпмедер аклану мөмкинлеге бирә кебек 
күренгән. Алар остазлары үзбашымчылыгы, мәҗбүр итүләре 
астында яшәгәннәр дә, гүя урманга качу боларга Батыршаның 
үзеннән дә «качып» котылу мөмкинлеге тудырган. Болар шунда ук 
аңардан файдаланганнар. Ибраһим Тимергазый углы допроста: «… 
старшина Яныш кешеләре… ук-садак берлә, авыл тигрәсендә 
йөргәнене күреп, бу усал сагышымызны белеп тотарлар дип 
шикләнеп, алар күбәймәстин борын безне ул вур Батырша сорып 
алып качып чыкты», дип белдерә. Яныш та Гайнәгә, мишәрләргә 
ярдәм өчен отряд оештырып алып кайтырга җибәрелгән «көч 
алырга җибәрелү»ен раслый; ул көч белән мишәрләрне «басар»га, 
шулай көчләп үзенә кушар өчен эшләде дип күрсәтә. Кузгалыш 
бастырылгач, күрәсең, тагын да тырышыбрак: Батырша һич нинди 
яклау тапмады, көчләп халыкны күтәрергә маташты, максатына 

                                                           
1 Батырша (Абдулла Галиев). Гарызнамђ. – Казан. «Иман» нђшр., 2004. – 
107 б. 
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ирешәлмәстән, явызларча, качып китәргә мәҗбүр булды дигән 
карашны гына кабатлыйлар. (Совет фәне, бу «явызларча качуны» 
үз «сыйнфый» принциплары буенча, – «югары катлам (хаким 
сыйныф) вәкиленең, рухани – мулланың халыктан куркып, аңа 
эшләгән явызлыгы дигән төсмерләр белән баета. 

Әйе, Батырша урманга качып китә. Бу хакта шул чор 
документлары - Яныш старшина рапорты, Батырша шәкертләре 
допросы «протоколларында» шик калдырмаслык рәвештә раслана. 
Батырша да үзенең «Гарызнамә»сендә моның нинди шартларда 
булуын хәтта берникадәр тәфсиллђп күрсәтә: «… тугыз көн кичте 
(чынлыкта, биш көн: зөлхиҗә аеның беренче көнендә китәләр. 
Зөлхиҗәнең бишенче көнендә, пәнҗешәмбедә, алда әйтеләчәк 
хатны ала); һичбер төрле хәбәрләре килмәде. … көтеп күңелем 
көеп торганда бер кеше язу китереп бирде. … Язылган: «Гайнәдә 
старшиналар отряды күтәрелмәкче халыкларны көч белән куып 
тарата». Ул динсез монафикълар ошбу төндә үзеңезне һәлак итмәк 
кәсебендә торалар. Бик тизлек һәм саклык берлә башыңызны 
коткарырга җәһђтләнегез»2. Ләкин Батырша шунда да әле үз 
«башын коткарырга» ашыкмый, «сакланмый», һаман авылында 
кала: «…ул төнне йокламадым. Таң атты. Күрәм: йортым тигрәсе, 
авылым тулысы халык, 150 микъдары кеше, кораллары берлә хәзер 
торалар …». Яныш старшина үзе әле килеп җитмәгәнлегеннән 
файдаланып, Батырша гаиләсе, унбер шәкерте белән урманга 
«күчеп китә». Отрядтагы гади кешеләр абруйлы хәзрәткә кул 
күтәрергә, аны тоткарларга базмыйлар, читләшеп, үз сафлары 
арасыннан үтеп китәргә мөмкинлек бирәләр. Әмма, 6–7 
чакрымдагы урманга җиткәнче, ызгышып, янап озата баралар. …Бу 
вакыйганың нәкъ шулай булганы Яныш старшина рапорты, 
каенэнесе Мостафа, хатыны Зөлбәхар, шәкерте Ибраһим 
Тимергазый углы допросы документлары белән дә раслана. Унбер 
(Дәүләтбай 15 дип күрсәтә) шәкертен урманга алып китә». Барлык 
тикшеренүчеләр дә, бүгенге укучылар да моны – мулла булырга 
дип, аның мәдрәсәсендә китап күчереп яткан яшь җилкенчәк итеп 
күз алдына китерә. Әнә бит, хатыны Зөлбәхар да, допроста «… 
Дәүләтбай берлә Касыйм Бакый углына урманда әйтте ирем 
Батырша: … Сез яшь угланнар … Сез кайтыгыз. Сезгә һичнәрсә 
булмас, диде. Ике-өч мәртәбә әйтте»3. Ә менә Гайнәгә җибәргән 
«шәкертләре», азаккача диярлек юлдашы булып калган Яхъя кебек 

                                                           
2 «Батырша. «Гарызнамә». – Б. 87–88. 
3 «Батырша. «Гарызнамә». – Б. 106–114. 
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шәкерте – яу ирләре, көрәш батырлары булып күз алдына килә. 
Урал ары ягында, Мөслим авылында «укучы» Казан арты егете 
Исмагыйль Әпкә улын, Мөслим авылы мишәрләре Яхъяны, 
Касыйм Бакый углын, Әхмәр Көчек углын, үз каенэнесе Мостафа 
Хөсәен улын Батырша 1754 елның җәендә Исет провинциясенә 
барып 4–5 ай «яшәп» кайтканда «иярткђн» булырга тиеш. Гәлкәй 
старшина командасы мишәрләре Габделгаффар, Мөслим, Моталиб 
Юныс углы, Гайнәгә «көч алып килергә» – отряд оештырырга 
җибәрелгән «шәкертләре мишәрләр Ырыскол Ислән улы, Максуд 
Гайса углы, хәбәр йөртүчесе Ибраһим Тимергазый углы… 
(Башкортлардан ике кеше генә телгә алына). Исет 
провинциясеннән Мөхәммәд Шәриф һәм «аның иптәше» Сәфәр … 
Бу шәкертләр командасы Батыршаның тәнсакчылары, «шәхси 
гвардиясе», «адьютантлары» кебек күренәләр. Аларның хәрәкәттә 
нинди роль уйнаганын, яхшы белгән И.И. Неплюев Батыршаны 
тотып биргән кешегә 1000 сум, «шәкертләрен» тотканнарга 500 
сум акча түләргә вәгъдә итә. Мондый бәџа, Батырша хәрәкәтенең 
башлыгы булса, «шәкертләр» – коллегиаль идарә (штаб, үзәк 
комитет», әгъзалары икәненә ишарәли. Ягъни, Батырша «мәдрәсә» 
вывескасы астында шђкертлђрне кузгалышның оештыру-җитәкләү 
үзәге ђгъзђлђренђ әйләндерә. Батыршаның урманга качуы, димәк, 
шул җитәкче үзәкнең урманга күченүе була. Димәк, урманга халык 
күтәрелеше колачыннан «курыккан мулла» Батырша гына качмый, 
кузгалышның яртылаш легальләштерелгән җитәкче үзәге күченә. 

Урманга качуны Батыршаның халык хәрәкәте колачыннан 
куркып, үз башын саклап калу өчен эшлђнгђн гамђл дип аңлаталар. 
Аны эзләп килгән көрәшкә күтәрелгәннәр отрядларын читтән генә 
күзәтеп, иң әшәке хыянәт юлына басу дип шәрехләү бу. Үткәндәге 
тикшеренүләр иң хәтердә калырлык итеп расланып, бүгенгәчә 
дәлилләп инкарь ителмәгән, димәк, бүген дә җанлы мирас булып 
яши торган караш. Ул чор фактлары мондый шикне 
җанландырырлык ниндидер материал бирәме? Һич югы, шуңа 
ишарә бармы соң? Юк! Батыршаның урман тормышы турында, 
бүгенгә, чагыштырмача, иң бай материал Конгыр өязе, старшина 
Атнагол командасы Ирәнбаш авылы егете Дәүләтбай Куҗагол 
углы књрсђтмђлђрендә сакланган. Дәүләтша: «Карыш авылындан 
чыкмастан борын, ун Куҗаш урманына азык чыгарып куйган икән 
(«база» әзерләгән), аны ашап тордык ике җомга» (атна), – дип 
күрсәтә4. Димәк, урманга китү алдан ук планлаштырылган. 

                                                           
4 ЦГАДА, ф.7, ед.хр. 1781, кн. 2, л. 98 об. 
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Батырша урманга качарга мәҗбүр була … Һәм һәлакәтле 
изоляциягә юлыга. Урманга керү-чыгу, халык белән нинидидер 
бәйләнеш тоту мөмкинлеге калдырылмый. Батырша сорауларга 
җавабында «Миррәхмәт, урманга чыкканнан соң, шул ук заман, 
вирелеп, китте, белмәдем нә сәбәптән аерылмакыны. Ибраһим бер, 
йә ике кич кунып…» дип күрсәтә. Күрәсең, беренче көндә үк 
Батырша, элемтәчеләр җибәреп, авылларда калган көрәштәшләре 
белән бәйләнеш урнаштырырга тырыша. Ике көннән даими 
хәбәрчесе Ибраһим да «кача». Икесе дә урманнан чыгуга дошман 
постларына төртеләләр, кулга алыналар: 12.09.1755 елда икесен 
бергә Уфага китереп тапшыралар. Ђгәр шул көнне үк качу 
ниятендә булса, Мирәхмәт төнлә, Батырша өеннән качып, яки, 
Батыршаның 150 ләп дошманы арасыннан үткәндә, алардан үзен 
яклауны үтенеп, алар арасына качмас идеме? Әгәр качкан 
булсалар, үз башларын йолыр өчен халык арасындагы актив 
көрәшчеләрнең башына җиткән булырлар иде.  

Допрос «протоколларында», Батырша күтәрелеш җитәкчесе 
икәне ачыклангач та, «Карыш волостена» ашыгыч рәвештә 
(«следовать со всей поспешностью») Минзђләдән полковник фон 
Францендорф җитәкчелегендә Ревель полкы, артиллерия белән, 
Оренбургтан атаман Шехаумов җитәкчелегендә 100 атлы казак 
җибәрелә. Яныш һәм Сөләйман старшина командалары бергә 
кушылып, 620 кешелек отряд Жеребцов җитәкчелегендә бер хәрби 
кљч итеп оештырыла. Жеребцовка, теләгән вакытында кирәк кадәр 
регуляр гаскәрне үз командасына алу хокукы бирелә5. Әйе, Карыш 
җире яулап алынган ил хәлендә калдырылган. Болай да 
коллыктагы илдә нинди дә булса иҗтимагый хәрәкәт, эшчәнлек 
мөмкинлеге бөтенләй юкка чыгарыла.  

Хәтта шундый, гадәттән тыш, сугыш законнары нигезенә 
корылган каршылыклар да Батырша активлыгын чикли алмый. 
Шәкертләре бу каршылыкларны ерып үтә алмаса да, Батырша Ил 
белән бәйләнеш сәләтен җуймый. Дәүләтбай күрсәтүенә 
караганда, бу курку, тыелу белмәс җанны бернинди киртә юлдан 
туктата алмый. «Батырша бер шәкерте белән Гайнәгә барып килде. 
Монда, безгә: анда Гайнәдин, рәхим юк, дип әйделәр…». Туган 
авылы Карыш белән дә тоташ бәйләнеш тота кебек. Ерак Пур 
урманында торганда, «дүрт шәкерте берлә чыгып, Карыш 
авылында өч ат угырлап алдылар. Янә Татарбай авылына урманчы 
Нури углына барды дүрт шәкерте берлә, буладыр ике җомга. Ике 

                                                           
5 ЦГАДА, ф. 16, ед.хр. 996, лл. 169, 171. 
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ат алып килделәр. Урманчы бирде, дип әйттеләр. Янә Батырша бер 
чирмеш авылына барды, өч шәкерте берлән, бер ат алып килделәр 
угырлап. Янә Пурбаш чирмеш авылыннан бер сыер алдылар, ике 
шәкерте берлән…». 

Батырша бер шәкерте белән Гайнә иленә, билгеле инде, «көч», 
«отряд» – күтәрелешне анда оештырырга дип кенә барган булуы 
мөмкин. Әмма Карыш волостен «оккупацияләгән» көннәрдә үк 
диярлек, кузгалыш башлый язган Гайнә татар авылларында да шул 
ук, Карыштагы режим. Гайнәгә 300 кешелек регуляр гаскәр 
кертелгән. Халыкны күтәрү активистлары – алты кешене, шулар 
арасында, Исхак мулла, аның «юлдашлары» Арыслан, Чурагол һәм 
аның улы Сәед кулга алынганын Яныш бер рапортында телгә ала. 
(Батыршаның «Тәзкирнамә» – «Тәхризнамә» – «Кыздыру хаты» 
дип атый торган воззваниесенең бердәнбер нөсхәсе шул Чурагол 
өй чормасында табыла. Ул аны авыллар буйлап укып йөргән була). 
«Гайнәдин рәхим юк», – дигәнендә, Карыштагы кебек үк, анда да 
хәрәкәт, иҗтимагый эшчәнлек мөмкинлеге тулысынча юкка 
чыгарылуын күз алдында тота. Мондый шартларда кем беләндер 
элемтәгә чыгу – белә торып һәлакәт упкынына гына төртү икәнен 
Батырша бик яхшы белә. Вазгыятьне, реальлекләрне – тормыш 
мөмкинлекләрен үтә сизгер билгели белгән, җаваплылык хисенә ия 
Батырша моңа бара алмаган. Ул төп игътибарын «шәкертләрен» 
ачлык һәлакәтеннән йолып калуга юнәлтү белән генә чикләнә. 
Дәүләтбай күрсәтмәләре бу эшнең дә нинди киеренкелектәге, 
хәтәр нәрсә булганын берникадәр искәртә. Бу «бала-чага 
хезмәтен»дә Батырша үз җаваплылыгына ала – яшьләргә, 
шәкертләренә салынмый, үзе йөри, барсына да үзе җитешә. 

Батырша, аның «кыздыру хаты» дәүләт чиновникларының, 
генерал-губернатор И.И. Неплюевның котын ала. Менә аларның 
«сүздә түгел, басмадагы» бәяләмәләре. («Воззвание» Батырша) … 
на основании их суеверного и нечистивого магометанского их 
закона так коварно и ухищренно составил, что и в прежние 
башкирские замешания, от бывших оному многих предводителей 
так возмутительного, злостного и высочайшим е.и.в. интересам 
толь предосудительного не бывало». Менә ни өчен аңа каршы, әле 
књтђрелеш башланып китмәгән вакытта ук, гадәттән тыш чаралар 
кулланалар. Бөтен төбәктә, Карыш волостенда, Гайнә илендәге 
кебек хәл: хәрби көчләр оккупациясе, хәрби тђртип урнаштырыла. 
Батырша читләшеп качып-посып карап торырлык хәрәкәт, 
отрядлар йөрүе бер кайда булмаган, була алмаган. Алар безнең 
«даһи» – сыйнфый уяу тарихчыларыбыз «иҗат» җимеше генә. 
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Батырша андый хәрәкәтне эзләп, юк булса, булдырырга дип 
Гайнәгә барган. 

Олы тәҗрибә ќыйган сәясәтче, югары дәрәҗәле дәүләт 
чиновникларының Батырша хәрђкәте белән шуңарчы булган халык 
күтәрелешләре арасында аерымлык барлыгына ишарәләре дә бу 
күтәрелеш тарихын өйрәнү һәм тәгърифләүдә һәрчак искә 
алынырга тиеш. Элеккеге кузгалышлар, нигездә, бер стандарт 
буенча мәйданга килә. Борынгыдан килгән, барынта чабулар 
оештыру традициясе нигезендә, «Уфа тавы төбендәге» (яки, аерым 
очракта, башка берәр билгеләнгән урынга) «гомум халык киңәш 
җыелышына» чакырып авылларга хәбәрләр җибәрәләр. 
Билгеләнгән вакытка һәм урынга, гадәт буенча, яу атында һәм 
коралланып ир-атлар җыела. Мәсьәләне уртага салып, озакка 
сузмый, карар кычкыралар. Кузгалырга! Бу җыелган халык шунда 
ук баш күтәрүчеләр отрядына әйләнә һәм хөкүмәт таяну 
пунктларын таларга, туздырырга керешә. Ниндидер сәбәп белән 
(яки ераграк урыннардагы, җыенга килә алмаган авыллардагы ир-
атлар да, кузгалу хәбәрен алгач, кечкенђ отрядларга укмашып, ул 
тирәдәге хөкүмәт яклыларны таларга, туздырырга керешәләр. 
Хөкүмәт җәза отряды белән беренче зур бәрелешләрдә теге, төп 
отряд тар-мар ителә дә, «посу» – качып котылу әмәлен эзләүләр 
башлана. «Мәрхәмәтле» хөкүмәт исә, үзенең хәвефсез генә талау 
хокукын бозган өчен, зур булмаган гаскәр белән кеше үтерүдән 
ләззәт табучы берәр үтә явыз түрәсен җибәреп, төбәкнең 
аркылысын буйга гиздереп, киләчәктәге җиденче буын варислары 
да онытмаслык итеп җәзалата. Гаепле-гаепсезлеген тикшереп 
тормыйча, карт дими, яшь дими, хатын-кыз дими, сабый дими – 
халык күңеленә курку дәһшәте салыр өчен, өлкәнең ярты халкын 
суйдыра. 

Батырша исђ көрәшне аңлы, ачык, чын сәяси сызыкка 
күчермәкче була. «Хөкүмәтнең фәлән-фәлән (чукындыру, хуҗалык 
итү өлкәсендәге законсыз узынулары) сәясәтен халык кабул итә 
алмый. Йә шулардан баш тартасыз, юкса без шул максат өчен 
хәрби көч туплап, кара-каршы басып сугышачакбыз…». «Мондый 
көрәшнең дә һәм ул юлда халык җиңүенең ихтималы да юк 
дәрәҗәсендә; бу буш хыял, утопия генә кебек», – диючеләр булыр. 
Түгел шул: әнә бит, хөкүмәт мондый көрәштән җәһәннәм утыннан 
курыккандай өркә (Батырша шәхесенә югарыдагы бәясен, 
мөнәсәбәтен генә искә төшерик). Бу – изелгән катлауларның ерак 
киләчәктәге азатлык-ирек дауларының иң югары формасы. Ул 
татар, башкорт, казак халыкларын берләштергән кузгалышны 
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яшерен рәвештә әзерләп күтәрелеп чыгар көннәргә кадәр диярлек 
җиткерә. Уңышсызлыкка юлыгу Батырша хатасы яки 
җитешсезлеге нәтиҗәсендә булмый. Батыршаны куркыткан нәрсә – 
кайбер башкортларның, сабырсызланып, үзләренең әүвәлге 
(барынтачылык) традицияләрен җанландыруы, билгеләнгән 
вакыттан бер айлар элек, үзләре генә күтәрелеп, хәрђкәт әзерләнүе. 
Кул астындагы ярдәмчеләре «шәкертләре» барысы да диярлек 
мишәрләр. Ике башкорт егете, Мөхәммәтшәриф һәм Сәфәр 
исемнәре дђ искә алына. Алар ерак Урал артыннан, Исет 
провинциясеннән. Кузгалыш мәсьәләсендә киңәшкән-сөйләшкән 
кешеләре дә – Яныш, Сөләйман, Мөслим старшиналар; Ибраһим, 
Габдессәлам ахуннар. Башкортлар арасыннан төрле яклардан 
«узгынчы» хәбәрчеләрне генә кабул итә. Аларны да, күп очракта, 
авылыннан читтә. Бөрҗән вәкилләре белән дә Оренбургка бару 
юлында гына очрашу булган, күрәсең.  

Йомгаклап шуны гына әйтеп була: гасырлар дәвамында 
Батыршага язылган гаепләүләрне документларны ќентеклђп 
љйрђнњ юкка чыгара. 
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Рђфис Шђйхђйдђров 
 

БАТЫРША ИСЕМЕ – ХАЛЫК ХЂТЕРЕНДЂ 
 
Могътђбђр затыбыз гомере буена џич шау-шулы дђрђќђлђр 

књрмђстђн, халык хезмђтендђ булган, тђмам хђлдђн тайганчы 
миллђтне укыткан, љйрђткђн, лђкин фђкать њзенећ сафлыгы, 
риясызлыгы, бљек хасталыктан азат булуы аркасында тыныч вђ 
тыйнак кына хезмђт итеп, миллђтебезне ђтрафлы тђрбиялђгђн. 

Татарстан мђмлђкђте љчен генђ тњгел, бљтен тљрки халыкларныћ 
могътђбђр бђйрђме – Казанныћ 1000 еллыгы њткђрелгђн елда, 
гомерен динебезгђ, халкыбызга багышлаган, шђџит киткђн олуг 
шђхес Батырша хђзрђтлђренећ рухы шат булса иде, аћа да дога 
булып барса иде. 

Коръђн Кђримдђ: «Аллаџ юлында њлгђн кешелђр њлек тњгел, 
алар тереклђр, алар минем ризыгым белђн ризыкланып торалар, 
алар барысын да белеп торалар», – дип язылган. 

Безнећ дин, миллђт љчен кемнђрдер корбан булган икђн, аларны 
онытырга безнећ хакыбыз юк. «Без юкка гына корбан булмаганбыз 
икђн, безнећ килђчђк буыннар, оныкларыбыз яхшы сњз белђн генђ 
искђ алалар, безнећ дђњлђтебезне аякка бастыру, динебезне 
торгызу нияте белђн йљрилђр», дип, алар бњгенге кљндђге 
гамђллђребездђн риза булып торсыннар. 

Яшђр чагыбызда иманлы, намазлы, вљќданлы бђндђ булып, 
бђгырь ќимешлђребез – балаларыбызга дљнья-ахирђттђ бђхетле 
булырлык чын тђрбия бирик. 

Илебезнећ ерак тљньягында, урманлы-сулыклы дђрьялар 
уртасында, Ладога књлендђ, таш диварлар белђн уратылып алынган 
Шлиссельбург дигђн утрау-кальга урнашкан. Ђњвђл ул патшалыкка 
каршы баш књтђргђн яки тел тидергђн кыю ир-егетлђрне – дђњлђт 
љчен «куркыныч кешелђрне» – мђћгегђ њз зинданнарына биклђп 
алган коточкыч бер таш тљрмђ булган. 

Тарих шул таш капчыкныћ узган гасырдагы корбаннары 
арасыннан љч хђтђр тоткынны аеруча яхшы хђтерли. Аларныћ 
берсе – ташка баскан сњз белђн патшага тел тидергђн нђшир Иван 
Новиков; икенчесе – татар, башкорт, казах књтђрелеше ќитђкчесе – 
Батырша; љченчесе – император варисы Иоан Антонович VI. 
Боларныћ берсе корал, икенчесе ялкынлы сњз белђн зур тђхетне 
аударырга омтылып, ак патшаныћ котын алса, љченчесе, киресенчђ, 
њзе тђхет дђгъвалавы белђн куркыныч булган. Шућа да аларны, 
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гомерлеккђ ябылган бу тоткыннарны, аянычлы язмыш – интегеп 
њлњ яисђ фаќигале ђќђл кљткђн. 

Батырша исђ, њзен-њзе коткармак булып, тљрмђдђ бер њзе баш 
књтђрђ џђм тићсез алышта вафат була. Батыршаныћ батырларча бу 
соћгы алышы 1762 елныћ 24 июненђ карый. Таш тљрмђнећ бер 
кешелек караћгы, салкын, тар камерасында ятып, тђмам иза чиккђн 
бу батыр, ниџаять, акыл ќитмђслек тђвђккђллеккђ базнат итђ: 
моћарчы беркем качып котыла алмаган дђрья уртасындагы таш 
капчыктан кулы-аягы богаулы кље качарга була. Батырша сакчыны, 
њзенећ кљчле гипноз сђлђте белђн, ишекне биклђтмичђ йоклаткан 
булырга тиеш дигђн фикерлђр бар. Чљнки аныћ нђселеннђн булган 
Абделгани Мљхђммђтрђхимов турында Карышбаш авылында 
бњгенге кљндђ дђ риваятьлђр яши. Ул 1802 елда туган, гомере буена 
табибчылык эше белђн шљгыльлђнгђн. 

Шулай, кул-аягы богаулы хђлендђ, тљрмђ сакчылары белђн 
тићсез алышта батыр аяк љсте ќан бирђ. Батыршаныћ бу алышын 
«Патша тљрмђсе тарихы» дигђн биш томлык китапныћ авторы 
профессор М.Н. Гернст «романнарга торышлы соћгы кыю адымы» 
дип искђ ала џђм аћа махсус бњлек багышлый. Патша хљкњмђте, 
губерна џђм тљрле дђрђќђдђге чиновниклар Батыршаны онытырга, 
искђ алмаска тырышсалар да, гади халык аны онытмый. Чљнки 
моћа кадђр књтђрелешлђр књп булса да, гади халыкка ќићеллек 
китерми. Бу књтђрелешне Батырша тђвђккђллек, тапкырлык белђн 
генђ тњгел, акыл белемен файдаланып хђзерли џђм шуныћ 
нђтиќђсендђ хљкњмђтне зур борчуга сала. Кљч белђн ќићђ алмаган 
патша хљкњмђте мљселманнарныћ телђклђрен искђ алмаган кайбер 
Указлар чыгарырга мђќбњр була. Мђсђлђн, татарларны 
керђшеннђр љчен солдатка бару бурычыннан азат итђргђ; 
мљселман-татарны чукынган татарлар булган ќирдђн кууны 
туктата (бергђ, бер ќирдђ, бер авылда яшђргђ рљхсђт итђ). 

1755 елныћ 26 сентябре кљнне Сенатныћ хђрби комиссиясе 
кљчлђп чукындыруда татарларныћ ќанына тигђн явыз Лука 
Канашевич џђм Сельвестр Гловатскийны алыштыру турында указ 
кабул итђ. (Кљчлђп чукындыру туктатыла). 

Казан татарларыныћ књптђнге њтенече нигезендђ, Казан 
адмиралтейство конторасы кире кайтарыла. Башкорт халкына 
турыдан-туры патшага мљрђќђгать итњ хокукы кайтарып бирелђ. 
Башкортстанныћ халык аз яши торган районнарында почта 
станнарыныћ саны кискен киметелђ. Мишђрлђр џђм башкортлар 
казна урманын Ырынбурга ташудан азат ителђлђр. 1759 елныћ 
сентябрендђ Сенат яћа указ кабул итђ: моннан соћ башкорт 
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халкына бер яманлык та эшлђмђскђ, аларныћ ќирлђрен алмаска, 
ризалыкларыннан башка авыллар тљземђскђ, указ нигезендђ бљтен 
яклап та аларга ярдђм итђргђ. Пђйгамбђребез њзенећ бер 
хђдисендђ: «Љч тљрле дога Аллаџы каршында мђкъбњлдер1, монда 
шик юк: мљсафир2 догасы, мђзлум3 догасы, баласы хакында ата 
догасы» – ди. 

Шућа књрђ дђ Батырша яшђгђн йорт урынына џђм ул тоткан 
мђдрђсђгђ мећђр чакрымнан дога кылырга килњчелђр књп булган, 
монда кылынган доганыћ кабул булачагына ышанганнар. Лђкин 
аныћ исемен оныттырыр љчен килгђн кешелђрне теркђп бару 
андагы старшинага йљклђтелгђн. Дога кылырга барганы љчен, 
соћыннан ул кешенећ я чђчњлек ќире киметелгђн, я ќыелып 
бетмђгђн недоимка налогны тњлђргђ тиеш булган. Бу исемлеккђ 
кермђс љчен, књплђр басу капкасы янында гына дога кылып, кире 
борылырга мђќбњр булган. 

Батырша восстаниясе эзсез узмый. Ул чђчеп калдырган 
орлыклар халык књћелендђ џаман яши бирђ. 1760 елларда ук инде 
Морат исемле мулла барча мљселман халыкларны берлђштереп 
милли дђњлђтчелекне кабат торгызу љндђмђсе белђн чыга. 

1773 елда Пугачев ќитђкчелегендђ крестьяннар явы кузгала. 
Пугачев ягында кљрђшнећ алгы сафында Батырша мђдрђсђсендђ 
укыган шђкертлђр дђ катнаша. Батыркай Иткинин – Уфа љязенећ 
Уса юлындагы Байкибаш авылы татары, 1774 елныћ гыйнварында 
Кљнгерне штурмлауда катнаша, апрельдђ Бђхтияр Канкаев 
отрядында йљз башы була. Полк атаманы Канзафар Усаев 1738 
елда Уфа љязенећ Чакмагыш авылында туган, Батырша 
мђдрђсђсендђ яхшы укуы мђгълњм... 1755 нче елгы восстание 
бастырылгач, 1757 елда Бозаязга (Кырмыскалы районы) књчкђн. 
Канзафар шунда ђњвђл мулла, аннары йљз башы булып торган, 
урыс џђм тљрки теллђрне яхшы белгђн. 1774 елныћ 5 июнендђ 
Пугачев Канзафарга бригадир дђрђќђсен бњлђк итђ. Шуннан соћ 
Канзафар аныћ белђн бергђ хђрђкђт итђ. Красноуфимск каласын 
џђм Усаны алуда катнаша. 23 июьдђ Кама елгасын кичкђндђ 
Пугачев Канзафарны, Салаватны џђм тагын 4 полковникны 
кљрђшне дђвам итњ љчен калдыра. 4 август кљнне карательлђр 
кулына элђгђ. 10 гыйнварда, башка юлбашчылар белђн бергђ, 
Канзафарны Мђскђњ шђџђренећ сазлы мђйданына китерђлђр. 

                                                           
1 Кабул ителгђн. 
2 Юлчы. 
3 Рђнќетелгђн. 
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Мишђрлђрнећ баш полковнигы Пугачевны ќђзалап њтерњне карап 
тора. 

1775 елныћ 31 гыйнварында ул Рогервик (хђзерге Палдиски) 
зинданына илтеп ябыла. Ноябрь аенда бирегђ Салават Юлаев белђн 
Юлай Азналин да китерелђ. Љч мљселман, ићгђ-ић торып, 25 ел 
буена бергђ каторга газапларын кичерђлђр. 

1797–1800 еллар арасында – Юлай, 1800 елныћ 26 сентябрендђ 
Салават вафат була. Аларныћ џђр икесен кђфенлђп, ќеназа укып, 
Коръђн аятьлђре белђн Батырша шђкерте Канзафар соћгы юлга 
озата. Ђ њзе ић соћгы кеше булып – 1804 елныћ 10 июнендђ дљнья 
куя. 

Батырша яшђгђн тљбђктђ аныћ шђхесе белђн бђйле ќир-су 
атамалары аны хђтердђ саклаулары турында сљйли... Биредђ 
«Батырша урманы», «Батырша књле» бар. Селдеби књле суын 
карышлылар яратып эчђ (ђ мђгънђсе исђ «сђлсђбил» – оќмахтагы 
татлы чишмђ), бђлки суын яратып, Батырша њзе Сђлсђбил дип 
кушкандыр... 

Башкорт халык иќатында Батырша турында бик књп риваятьлђр 
сакланган: «Батырша белђн Яныш»; «Брагин ташы», «Байбњл 
старшина џђм Брагин», «Тимерче џђм Брагин»... 

Мђшџњр курайчы Гата Сљлђйманов язып калдырган «Батырша» 
халык ќыры, шулай ук курай моћына салынган «Батырша кље» бар. 

Заманыныћ бердђн-бере, гасырында имам булучы Риза 
Фђхретдин њзенећ «Асар» китабыныћ Батырша хђзрђт турында: 
«Хљкњмђт адђмнђренећ газапларыннан вђ ќђфаларыннан 
куркулары сђбђпле ђџел Ислам мулла Габидулла хикђятен, вђ аныћ 
хакында булган хђбђрлђрне, аныћ гыйльми дђрђќђлђрен 
сљйлђњлђрдђн сакланганнары вђ шул сђбђптђн соћгы кљннђрдђ 
бљтенлђй онытылган, килђчђк бер кљндђ мђйданга чыгар, шул 
вакытта гарђсђт мђќмђгасе њзен књрер,тђрќемђи хђле мђгълњм 
булыр», ди. 

Шушы кљннђр якыная, ахрысы... Батыршаныћ даны, исеме 
тарих дулкыннары љстенђ калкып чыккач, књп ђдђби, тарихи џђм 
публицистик ђсђрлђр дљнья књрде. Габдел Барый Батталныћ «Казан 
тљркилђре», мђрхњм Ќђмит ага Рђхимовныћ «Батырша» романы, 
Гайсђ Хљсђеновныћ «Письмо Батырши Императрице Елизавете 
Петровне», «Канлы илле биш», «Ил азаматлары» ђсђрлђре, Фђњзия 
Бђйрђмованыћ «Таралып яткан татар иле», Мђсгњд ага 
Гайнетдиннећ «Гасырлар мирасы», И. Вђлиуллинныћ «Татар 
зыялылары» китабында «Батырша» бњлеге, Рафаэль Зиннуровныћ 
«Башкирские и индейские войны – феномен в мировой истории», 
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Фђйзелхак Ислаевныћ «Батырша восстаниясе. 1755 ел» китапларын 
ђйтергђ була. 

Шулай ук «Башкортостан», «Кызыл таћ», «Љмет», «Яшьлек», 
«Ислам нуры», «Шђџри Казан», районныћ «Балтач таћнары» 
газеталарында публицистик мђкалђлђр дљнья књрде.  

Соћгы елларда Батыршаныћ туган ягы, Башкортостанныћ 
Балтач районында, аныћ исемен мђћгелђштерњ ниятеннђн, 
берниркадђр эш башкарылды: 1992 елныћ ноябрендђ тђњге тапкыр 
рђсми рђвештђ Батырша хђзрђтнећ тууына 275 еллыгы зур ђзерлек, 
рух књтђренкелеге белђн билгелђнде. Бђйрђмдђ галимнђр, дин 
ђџеллђре, тарихчылар, «Батырша» романыныћ авторы Ќђмит 
Рђхимов, аныћ тормыш иптђше Галия ханым да катнаштылар. 
Тантана район њзђгендђ џђм Батыршаныћ туган авылы Югары 
Карышта ике кљн дђвам итте. 

Югары Карыш авылы Мишкђ районы чигендђ урнашкан, урман-
тауларга, елга-књллђргђ бай тљбђк. Халкы да матур, егетлђрнећ 
књбесе озын буйлы, калын бђндђле, кыю карашлы; кызлары елга 
камышыдай зифа буйлы, тљпсез дићгез кебек зђћгђр књзлелђр. 
Љлкђннђр тљпле акыллы, эшсљяр, тырыш кешелђр. Карыш 
чишмђлђре кышларын да суыкка бирешми ќырлап ага, ерак тарих 
сђхифђлђрен бђян итђ... 

1994 елныћ июнь аенда Батырша мђчет-мђдрђсђсенђ нигез ташы 
салу тантанасы њтте. 

1999 елда Башкортостанда Батырша мђдрђсђсе ачылуга 250 ел 
џђм Югары Карыш урта мђктђбенећ беренче укучылар 
чыгарылышына 60 ел билгелђп њтелде. Югары Карыш мђктђбенђ 
Габдулла Галиев – Батырша исеме бирелде џђм истђлекле мђрмђр 
таш куелды. Район њзђге Балтачта яћа урамны Батырша исеме 
белђн атадылар.  

2001 елныћ июнь аенда Батырша мђчет-мђдрђсђсен ачу 
тантанасы њтте. 

2002 елныћ 4 октябрендђ йорт-музеена нигез ташы салынды џђм 
«Ил улы Батырша, ул яши џђм яшђр мђћгегђ» дип исемлђнгђн 
фђнни-гамђли конференция њтте. 

2003 елныћ 30 августында Батырша музее ачылды, бу тантанада 
Башкортостан Республикасы Президенты Мортаза Гобђйдулла улы 
Рђхимов та катнашты. Шулай ук рђссамнарыбыз, 
скульпторларыбыз њз иќатларында аныћ образын тудыру љстендђ 
тырышып эшлђделђр. Аларныћ хезмђтлђре музеебызда саклана. 

Музейда шулай ук Батырша хђзрђт тарафыннан сакланган 
китапханђ бар, анда 80-гђ якын кулъязма китап бар. Алар арасында 
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«Фикџе» (мљселман хокукы – юриспруденция), «Фараиз» (варислар 
арасында мал бњлешњ кагыйдђлђре), «Тђгълим вђ тђрбия» 
(педагогика методикасы) џ.б. китаплар књп. Кулъязма китаплардан 
тыш, басма китаплар бар. Яхшы каллиграфик почерк белђн язылган 
мећнђн артык кулъязма битлђр дђ бар. 

Шушы китапханђне барлауда ярдђм књрсђткђн Шиџабетдин 
Мђрќани исемендђге Тарих институты директоры Хђкимов Рафаил 
Сибгат улына џђм музейга килеп китапларны тикшергђн љлкђн 
фђнни хезмђткђр Байбулатова Лилия Фђрит кызына, 
Башкортостанныћ Балтач район хакимияте џђм XVIII гасыр 
мђгърифђтчесе Габдулла Галиев – Батырша музее ќитђкчелеге 
исеменнђн зур рђхмђтлђребезне белдерђбез. Гыйльми эшлђрегездђ, 
тормышыгызда зур ућышларга ирешегез, бђхетле, сђламђт тормыш 
кичерегез. 
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Марсель Ђхмђтќанов 
 
ХVIII ГАСЫР ТАТАР КУЛЪЯЗМАЛАРЫНДА БАТЫРША 

«ГАРЫЗНАМЂ»СЕНЂ АВАЗДАШ МОТИВЛАР 
 
Батырша тарафыннан XVIII гасырда татар халкыныћ дини-

милли дискриминациялђњгђ дучар ителгђн язмышы турында 
язылган ђсђре татар ђдђбиятыныћ ул дђвердђге ић югары њсеш 
ноктасына ирешкђн, халык язмышын чагылдырган ядкарь булды. 
Аныћ тићдђше ђлегечђ язылмаган. Шунлыктан Русия шартларында 
ул «Гарызнамђ»не татар укучысына оригинал телендђ ќиткерњгђ 
XXI гасырга чыккач кына мљмкин булды1. «Гарызнамђ»не татар 
ђдђбияты тарихында фђнни-тикшерњ объекты буларак куллану ХX 
гасырныћ соћгы чирегендђ башланды2.  

Батырша тарафыннан язылган «Гарызнамђ» XVIII гасыр татар 
ђдђбияты жанрлары системасында нинди урын били? Бу сорауга 
ќавап бирњ љчен шул дђвер татар ђдђбиятыныћ эчтђлегенђ џђм 
љйрђнелешенђ тукталып њтњ кирђк булыр.  

Ђлеге дђвер ђдђби истђлеклђрен барлау, тикшерњ, анализлап 
халыкка ќиткерњ љлкђсендђ Ш. Мђрќани, К. Насыйри, Р. 
Фђхретдинов, Н. Катанов, Гали Рђхим, З. Максудова, Х. Госман, М. 
Госманов, М. Гайнетдинов, Г. Хљсђенов, Ђ. Шђрипов, А. Фђтхи, 
Ш. Абилов, Ђ. Алиева, Н. Исмђгыйлев џ.б. ђдђбият џђм тарих 
гыйльме хезмђткђрлђренећ казанышлары бар. 

Тикшеренњ эшлђренећ хђзергђчђ тљп юнђлешлђре 
материалларны археографик эзлђп табу џђм текстологик эшкђртеп 
фђнни ђйлђнешкђ кертњдђн гыйбарђт. Археографик 
экспедициялђрдђ џђм тикшеренеп башкарылган текстологик 
эшлђрнећ нђтиќђлђренђ таянып бњгенге кљндђ XVIII гасыр татар 
ђдђбиятында тњбђндђге жанрлар барлыгы ачыкланды: елъязмалар, 
мемуар ђдђбият, сђяхђтнамђлђр, васыятьнамђлђр, љндђмђлђр, 
илаџи бђетлђр, мђрсиялђр, дастаннар, шигъри ђхлак трактатлары, 

                                                           
1 Батырша (Габдулла Алиев). Гарызнамђ (Трактат) // Мирас. – 2000. – № 
11, 12; 2001. – № 1. 
2 Хљсђенов Г.Б. Батыршаныћ патшага язган хаты // Татар ђдђбияты 
тарихы. I том. Урта гасырлар дђвере. –Казан: ТКН, 1984. – 411–419 б.; 
Алишев С.Х. Батыршаныћ батырлыгы // Казан утлары. –1986. – № 2. – 
164-170 б.; Гайнутдинов М.В. «Гарызнаме» Батырши – памятник 
татарского языка XVIII в. // Исследования по исторической диалектологии 
татарского языка. – Казань, 1985. 
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тљрле гыйбрђтле џђм тылсымлы сюжетларга нигезлђнгђн 
трактатлар, тарихи хикђятлђр џ.б. 

Бу зур гына мирас татар халкыныћ XVIII йљздђ дини кљчлђњгђ, 
мђчетлђр ќимерелњгђ, милли колониаль изњгђ каршы Акай, 
Батырша, Пугачев тарафыннан ќитђклђнгђн хђрђкђтлђргђ 
катнашын џђм аларга карата мљнђсђбђтен књрсђтергђ ќитђрлек 
мђгълњмат бирђлђр. Алар XVIII йљз татар ђдђбиятыныћ милли 
њзенчђлеген билгелилђр.  

Безнећ тарафтан археографик экспедициялђр барышында XVIII 
гасыр татар ђдђбияты истђлеклђренећ шактый гына санда кулъязма 
нљсхђлђре эзлђнеп табылды џђм текстологик яктан эшкђртелеп 
матбугатка хђзерлђнделђр. Аларныћ бер љлеше бездђн элгђреге 
археографлар тапкан текстларныћ яћа књчермђлђре, бер љлеше 
элегђчђ билгеле булмаган ђсђрлђрнећ текстлары булдылар. Безнећ 
элгђрелђребез тарафыннан эшкђртелеп матбугатта басылган 
ђсђрлђр џђм безнећ тарафтан яћа ачылган текстларны бер 
системага салып љйрђнгђндђ Батырша чоры џђм аныћ «Гарызнамђ» 
ђсђрендђ бђян ителгђн проблемаларныћ чын, халык башыннан 
кичкђн вакыйгалар икђнлеге ачылалар.  

Тарихтан мђгълњм булганча Батыршаныћ мђдрђсђ остазлары 
арасында Казан артындагы Ташкичњ авылында Габдессђлам Урай 
углы (ахун) џђм Тайсуган авылында шагыйрь Габдерахман бине 
Туймљхђммђд (1691–1753) исемле шђхеслђр булганнар3. 

Батырша Габдессђлам мђдрђсђсендђ 1725 еллардан соћ укыган. 
Аныћ остазы бер њк вакытта шагыйрь буларак та мђгълњм4. 
Аларныћ дуслыгы бљтен гомерлђре буенча сузылган дип ђйтергђ 
була. 

Русиянећ Урта Азиягђ экспанциясенђ база итеп 1745 елда 
Оренбург шђџђре белђн бер њк вакытларда Каргалы (Сђгыйть) 
бистђсе корыла башлый5. Шул ук елда Каргалыга Габдессђлам 
Урай углын да Ташкичњдђн чакыртып китерђлђр. 

Батырша хђрђкђтен љйрђнњче тарихчы А.П.Чулошников 
Габдессђлам Урай углыныћ 1755 елгы хђллђргђ кагылышы булу 
мљмкинлеге хакында документлар барлыгын яза6. Лђкин бу шиклђр 
                                                           
3 Ђхмђтќанов М. Дастаннар ватаны. –Казан: «Мђгариф», 1999. – 55 б.; 
Хљсђенов Г.Б. Батыршаныћ... – 411 б. 
4 Ђхмђтќанов М. Габдессђлам // Татар ђдђбияты тарихы. I том. Урта 
гасырлар дђвере... – 404–411 б. 
5 Усманов М.А. Татарские исторические источники XVII-XVIII вв. – 
Издательство Казанского университета, 1972. –191 б. 
6 Чулошников А.П. Восстание 1755 г. в Башкирии. – М.-Л., 1940. – 79 б. 
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патша администрациясе хезмђткђрлђрендђ фђкать шљбџђ 
рђвешендђ генђ калган. 

Габдессђлам Урай углыныћ Батырша хђрђкђте бастырылганнан 
соћ исеме бик књренми. Ђдђбиятчы М.В.Гайнетдинов 
мђгълњматлђренђ караганда ул 1762 елда исђн була. 
Габдессђламнећ аннан соћгы язмышы турында сљйлђгђндђ ул 
эзђрлеклђнмђгђн џђм ахунлыгыннан мђхрњм ителмђгђн. Ул 1776 
елда њлгђн булса кирђк, чљнки шул елда Каргалыда ахун итеп 
икенче бер татар мђгърифђтчесе Ишнияз бине Ширнияз 
билгелђнђ7. 

Моннан тыш 2004 елныћ ќђендђ Каргалы авылыныћ олы 
зиратыныћ бер почмагында Габдессђлам ахун улы Ђбелфђез џђм 
аныћ улы Ђбелмђлих (бусы шагыйрь Ђбелмђних Каргалыйныћ 
бертуганы) џђм аныћ 1909 елда њлгђн улы Ђбеллђес џ.б. 
каберлђренђ куелган кабер ташлары саклануларын ачыкладык. 

Батыршаныћ «Гарызнамђ»сендђ дђ без Габдессђлам ахунга 
кагылышлы ишарђ књрмибез. Лђкин шагыйрь Габдессђлам 
ахунныћ бер «Илаџи бђет»ендђ без Батырша белђн тирђн фикри 
берлек барын тоябыз. Бу бђет беренче мђртђбђ борынгы ђдђбият 
белгече Зђйнђп Максудова тарафыннан табылып, текстологик 
эшкђртелеп, искђрмђлђр бирми генђ бастырылган8. Ул «Илаџи 
бђет» шигъри хат рђвешендђ язылган. Анда автор њзен ахырда 
тњбђнчелекле тондагы исем – Габдњш дип атый (Габдессђлам 
исеменећ кыскартылган варианты). Ихтимал, ул анда њзенећ чын 
исемен ачып язса, хатныћ эчтђлеген ачуга тагын да кљчлерђк ачкыч 
буласын аћлаган дип уйларга кала. 

Бђеттђ мђдрђсђлђр, китапханђлђр иясе булган остазныћ 
ниндидер афђт аркасында шђкертлђреннђн, иленнђн аерылып 
китње хакында языла: 

Ђџле талиблђр ќљдасе, 
Килде безђ бу заман, 
Каты хђсрђт орды безђ 
Фиркат улмак бигљман. 
Мђгънђсе: 
Изге юлда йљрњче талиблђргђ  
Бу заманда аерылу хђсрђте килде. 
Безгђ каты хђсрђт орды, 

                                                           
7 Ђхмђтќанов М.И. Ђдип Ишнияз бине Ширнияз Хђрђзми (1725)? – 1790 
(91) // Гасырлар авазы. –2005. – № 1. – 79-80 б. 
8 Татар ђдђбияты тарихыннан студентларныћ практик дђреслђре љчен уку 
материалы. Хђзерлђњчелђр: Х. Госман џђм З. Максудова. – Казан, 1967. – 
7, 8 б. 
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Уйламастан аерылырга туры килде. 
Газем идњбђн делђдек без, 
Кыйлмага сђфђр ватан. 
Каты хђсрђт орды безгђ, 
Фиркать улмак бигоман. 
Мђгънђсе: 
Изге ният белђн телђдек без, 
Ватаныбызга сђфђргђ чыгарга, 
Каты хђсрђт тљште безгђ, 
Уйламаганда аерылырга. 
 

Икенче бер, соћгы строфада –  
Мђдрђсђдђн ќљда улыб, 
Китде мђџди, аџ оруб. 
Дђхи Габдњш шљйлђ китти, 
Хђсрђт илђ зар идњб. 
 

Китерелгђн строфаларныћ љченчесендђ мђџди сњзе ул баш 
књтђрњче дигђн мђгънђгђ ия, димђк ул автор шигырьдђ киная белђн 
Батырша шђхесенђ ишарђ итђ. Чљнки мљселман дљньясы тарихында 
«Мђџди» чыгу зур вакыйга, бунт, фетнђ, баш књтђрњ кебек зур 
иќтимагый вакыйга дип бђялђнгђн. 1742 елны Казан губернасында 
гына 400 дђн артык мђчетлђрне Русия хђрби кљчлђре ярдђмендђ 
ќимереп чыгалар9. 

Бу вакыйгага татар-мљселманнар зур нђфрђт белђн карыйлар 
џђм Русиядђ татарлар баш књтђрњенђ хђзерлек башлана. Мондый 
ќимерњлђр бер Казан губернасында гына тњгел – Н.Новгород, 
Рязань, Сенбер, Уфа, Тубыл љязлђрендђге татар авылларында џђм 
шђџђрлђрендђ булып уза. Татар халкыныћ бу кара эшлђргђ 
кайгырып язылган бер бђете сакланган10. Бер љзек:  

 

Тарих хисабы мећ дђ йљз дђ илле бишдђ, йа Аллаџ, 
Пак мђсќедлђр хараб булдый – коллык, љйе, йа Аллаџ. 
Касыйдђлђр, љмидлђр ушбудыр џђр кљн, йа Аллаџ 
Гљнаџлар хђддин ашкан љчендер ул, йа Аллаџ. 
џ.б. 

                                                           
9 Ислаев Ф., Галлямов Р. «Экстракт в Правительствующий сенат ис 
Казанской губернской канцелярии о татарских мечетях» // Гасырлар 
авазы. –2005. -№ 1. – 302–318 б. – № 2. 
10 Ђхмђтќанов М.И. XVIII гасыр татар поэзиясе њрнђклђрендђ милли-
дини изњнећ чагылышы // Инсани фђннђр: эзлђнњ џђм табышлар. – Казан: 
«Фикер», 2004. – 265–268 б. 
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Бу дини мђсхђрђлђњгђ каршы Батырша џђм аныћ шђкертлђре 
яшерен рђвештђ баш књтђрњ планы хђзерлилђр. План буенча баш 
књтђрњ бер мизгелдђ 1755 елныћ июль башында башланырга тиеш 
була. Лђкин Бљрќан илендђ май уртасында планны бозып баш 
књтђрњ башлана џђм бу хђл аныћ язмышын шул кљнне њк хђл итђ, 
бердђмлек бозыла, баш књтђрњ љзелђ. 

Габдессђлам Урай углыныћ «Каты хђсрђт орды безгђ» – дигђн 
реефрен белђн кабатланган «Илаџи бђте» шушы вакыйгаларга 
ишарђ итђ. Шагыйрь, Батырша џђм њзенећ чарасыз хђлдђ 
калуларына кайгыра. Батырша џђм Габдессђлам књтђрелешнећ бер 
вариантта гына баруына љмет иткђн булганнар. 

XVIII йљздђ мљселманнарныћ гыйбадђт урыннарын ќимерњгђ 
башка каршы чыгучылар да булган. Бу эшнећ гаделсезлек икђне 
књрсђтеп императорныћ њзенђ барып ќиткђн Биккол бине Ибраџим 
кабер ташына Исхак бине Габделкђрим тарафыннан язылган 
мђрсиядђн књренђ11. Биккол бине Ибраџим 1756 елда 41 яшендђ 
њтерелгђн џђм Љлђ Казаклар авылындагы зиратка књмелгђн. Ул 
Батыршаныћ фикердђшлђреннђн булган дип уйларга тулы нигез бар. 

Баш књтђрњчелђрне аяусыз ќђзалау турында Габдерђфыйк 
солдат бђете џђм Акай явы хакындагы хикђят кебек ђсђрлђрдђ 
языла12. Алар да фђкать иске кулъязмаларда безнећ кљннђргђ кадђр 
сакланган аз санлы язма истђлеклђр аша мђгълњм булдылар. Бу 
исђпкђ тагын 1740 еллардагы Оренбург крепостен тљзњгђ 
хђзерлеккђ џђм чукындыруга каршы юнђлтелгђн Карасакал 
књтђрелеше ќитђкчесенђ багышланган, урыс теленђ тђрќемђдђ 
сакланган мљнђќђтне дђ кертергђ мљмкин. 

Югарыда китерелгђн чыганаклар XVIII гасырда – татар 
ђдђбиятында азатлык љчен, дини-мђдђни изњгђ каршы барган 
кљрђшнећ ђдђбиятта кић чагылган булуы хакында фикерлђргђ юл 
ачалар. Табылган археографик материаллар Батырша 
«Гарызнамђ»сенећ татар ђдђбиятында ялгыз бер ђсђр 
булмаганлыгын раслыйлар. 

                                                           
11 Ђхмђтќанов М.И. XVIII гасыр татар поэзиясе њрнђклђрендђ... – 268–269 б. 
12 Шунда ук. – 270–272, 274–276 б.; Ђхмђтќанов М. Акай явы турында 
хикђят // Мирас. –2004. – № 4. – 48–55 б. 
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Марсель Ђхмђтќанов 
 

БАТЫРША ХЂРЂКЂТЕ ЏЂМ ИБРАЏИМ АХУН 
 
Моннан 250 ел элек татар халкы тарихында бљтен миллђт љчен 

мљџим, фаќигале вакыйга булды. Милли колониаль џђм дини изњгђ 
каршы легендарь шђхес Батырша ќитђкчелегендђ хђзерлђнгђн 
азатлык алу омтылышыбыз тар-мар ителде. Ђлбђттђ, бу 
ућышсызлыкныћ тарихи объектив сђбђплђре дђ бар иде. 

Беренчедђн, Идел-Урал арасында кић мђйданнарда ќђелеп 
утырган татар халкыныћ барлык кљчлђрен берлђштереп чыгарлык 
ќитђкче њзђкнећ књтђрелеш оештыруда координациясе ќитмђде. 
Гђрчђ Казан, Сембер, Минзђлђ, Бљгелмђ яклары татарларыныћ 
аерым вђкиллђре Батырша хђрђкђтендђ актив катнашсалар да, 
ђлеге љязлђрнећ књпчелек халкы ихтиладан читтђ калды. Ђлбђттђ 
бу очракта Батырша хђрђкђтенећ ќђелеп китмђс борын ук зур 
хђрби кљчлђр тарафыннан бастырылуы сђбђп тђ булгандыр.  

Баш књтђрелњне тљп оештыручы – Батырша Алиевныћ планы 
буенча азатлык љчен кљрђшкђ барлык татарларны туплау да књз 
алдында тотылган, лђкин аћа ирешелмђгђн. 

Икенчедђн, Идел-Урал буе татарларыныћ тљрле социаль 
тљркемнђре арасындагы вак каршылыклар бердђмлеккђ 
комачаулаган. Башкорт сословиясендђ йљргђн татарлар, мишђр 
(служилый) татарлары џђм шђџђрлђрдђге (аеруча – Сакмар, 
Оренбур, Каргалы) татарлары арасында рухи консолидация 
ќитешмђгђн. Типтђр сословиясенђ кергђн мари, чуаш, удмуртлар 
бу хђрђкђттђн читтђ калганнар. Чљнки ђле аларны христиан диненђ 
кљчлђп кертњ тиешле конденциясенђ ќитмђгђн џђм аларны 
књтђрелешкђ ќђлеп итњ омтылышы да књренми. Шунлыктан алар 
Батырша хђрђкђтенђ кагылышлы документларда баш 
књтђрелњчелђрне карательлђргђ тотып бирњдђ генђ љлешчђ 
активлык књрсђтђлђр. 

Књтђрелешнећ ќимерелњенђ дисциплинаны бозып, 
сабырсызлык књрсђткђн чыгышлары белђн бљрќђннђр дђ ярдђм 
иткђннђр. 

Батырша књтђрелешен љйрђнњче урыс џђм башкорт 
тарихчылары – аны саф башкорт хђрђкђте итеп кенђ књрсђтмђкче 
булалар. Лђкин бу дђвергђ караган архив документлары бу 
ихтилалны Батырша, Ибраџим ахун, Габдессђлам ахун кебек татар 
укымышлылары џђм аларныћ шђкерлђре тарафыннан хђзерлђнњен, 
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барыннан да бигрђк милли-дини изњгђ каршы юнђлтелгђнлеген 
књрсђтђлђр. Шунлыктан бу тарихи вакыйгага мљнђсђбђтне џђм аны 
рђсми бђялђњне координаль рђвештђ њзгђртњ вакыты ќитте. 

XVII–XVIII гасырлардагы Идел-Урал буйларында Сђйед 
Ќђгъфђр, Болотников, Карасакал, Килмђк абыз, Акай, Батырша, 
Пугачев ќитђкчелегендђ булып узган кораллы књтђрелешлђрне 
урыс тарихчылары тљрлечђ карап, реакцион-феодаль хђрђкђтлђр, 
крестьян сугышлары дип фальсификациялђп килделђр џђм 
килђлђр. 

Хђлбуки алар барсы да татар халкыныћ дђњлђтчелеген торгызу 
љчен булган кљрђшлђре иде. Шуны гына да искђ алырга була, ђгђр 
алар крестьян сугышлары гына булсалар, нигђ Пугачев хђрђкђте 
Иделнећ ућ ягындагы урыс крепостнойлары белђн тулы 
губерналарда телђктђшлек тапмады?! Хђтта Пугачев хђрђкђте дђ 
нигездђ татар азатлык хђрђкђте дулкынында књтђрелде. Пугачев 
хђрђкђте инде књтђрелергђ љлгерми сњндерелгђн Батырша 
эшчђнлегенећ яћадан кабатлануы булды. Анда татарлар яшђгђн 
барлык регионнар да катнаштылар. Пугачев хђрђкђте нигездђ 
Батырша кузгалышыныћ дђвамы булды, љлешчђ ул аныћ 
ќитешсезлеклђрен дђ исђпкђ алган иде (союзникларын арттырган). 

Без тарихыбызда булып узган вакыйгаларга объектив бђя 
бирергђ, аны џђр яктан ќентеклђп љйрђнергђ тиешбез, 
тарихыбызны љйрђнњебезнећ ђхлак мизаны булырга тиеш. 
Шунлыктан Батырша књтђрелешенећ тњгђрђк датасын билгелђп њтњ 
алдагы эшлђребезгђ кереш булырга тиеш. 

Алда ђйтеп њткђнебезчђ Батырша хђрђкђте бер шђхеснећ 
иќтиџады белђн генђ тњгел, аны хђзерлђњдђ башка татар 
зыялылары да катнашкан. Ђлбђттђ бу эштђ Оренбург џђм Сђгыйть 
бистђсе татарларыныћ интелектуаль кљче нык кергђн. 

XVIII гасыр уртасында Оренбург џђм Сђгыйть бистђсе 
татарлары арасыннан Сђгыйть Хаялин, Ибраџим ахун, Габдессђлам 
ахун, Габдрахман мулла, Габделкђрим џ.б. аларныћ шђкертлђре 
књтђрелгђн. Сђгыйть бистђсе бљтен татар (мљселман) дљньясыныћ 
мђдђни-сђяси њзђгенђ ђйлђнђ. Бирегђ Казан, Касыйм якларыныћ 
џ.б. љлкђлђрдђ яшђњче татарларныћ зыялы катлавы туплана. Монда 
шулай ук Бохара, Хђрђзм якларыннан килгђн, анда укып кайткан 
галим-голяма тљплђнеп кала. Аларныћ џђрберсе турында да фђнни 
хезмђтлђр язылып, халыкка ќиткерелергђ тиеш. 

Без бу урында Оренбург укымышлысы Ибраџим ахун бине 
Мљхђммђд-Тњлђк бине Бикмљхђммђд Бђтчђев-Орынбурќы хакында 
мђгълњматлар туплап бирергђ булдык. 
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Аныћ туган ќире, туган-њлгђн еллары мђгълњм тњгел. Лђкин 
аныћ 1743–1755 елларда Оренбург шђџђрендђ ахун булып торуы 
хакында шактый хђбђрлђр бар.  

Татар тарихчыларыннан Ибраџим ахун шђхесенђ беренче 
игътибар итњче затлар – Шиџабетдин Мђрќани џђм Ризаэддин 
бине Фђхретдин булдылар. Аларныћ язмаларына караганда 
Ибраџим ахун Оренбург шђџђрен салган вакытта генерал-майор 
Котлуг-Мљхђммђд (Котлымђт) мирза бине Тђвкил бине Мђмђш 
хезмђтендђ була. 

Ш. Мђрќани хезмђтендђ Ибраџим ахунныћ 1147 ел џиќридђ 
(1734/35) књчерелгђн «Раузател-сафа» исемле кулъязма китабында 
истђлекле автографы булуы теркђлгђн. Ул кулъязма ахун 
варисларыннан булган бер гаилђдђ сакланган1. Ђлеге китапта 
Ибраџим ахунныћ Бохара казый, мљфтилђренекенђ охшатып 
эшлђнгђн мљџерендђге «Ибраџим бине Мљхђммђд-Тњлђк мљфти» 
дигђн язу эзлеге тљшерелгђн була. Бу вакыйгадан Ибраџим 
ахунныћ Бохара, Сђмђрканд якларында белем алган дин белгече, 
џђм татарлардан беренче булып Русия шартларында мљфтилеккђ 
дђгъвђсе булуы аћлашыла. 

Ш.Мђрќани халык телендђге хђбђрлђргђ таянып Ибраџим 
ахунныћ «Џидайђ» исемле (иман проблемасын љйрђнњгђ 
багышланган) китапны гарђпчђдђн урыс теленђ тђрќемђ итње 
хакында да яза2.  

Ризаэддин бине Фђхретдин тарафыннан табылган 
мђглњматларга караган Ибраџим ахунныћ Нигъмђтулла исемле улы 
Габделманнан бине Мостафа ахун кул астында укып, 1187 џиќридђ 
(1773–1774 еллар) «Фарайыз шифаџия» китабын књчереп 
калдырган була3. Котлуг-Мљхђммђд мирзаныћ варисларында 
сакланган кулъязма «Коръђн» тышлыгында Ибраџим ахун кулы 
белђн џиќри 1169 елда (1755–1756 еллар) Орунбург шђџђрендђ 
язылган гарђп телендђге бер сђхифђ тексты искђ алына4. Ул 
«Коръђн» Истанбул хаќисы Фулад бине Мљхђммђд-Салих 
тарафыннан 1105 ел џиќридђ (1693–1694 елларда) књчерелеп 
тђмамланган булган5. 

                                                           
1 Мђрќани Ш. Мљстђфадел-ђхбар фи ђхвали Казан вђ Болгар. II ќилд. – 
Казан: Типо-литография императорскго университета, 1900. – 209 б. 
2 Шунда ук. –209 б. 
3 Ризаэддин бине Фђхретдин. Асар. 2 ќљзьэ. –Оренбург, 1901. – 40-41 б. 
4 Шунда ук. 
5 Шунда ук. 
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Ибраџим ахун кулы белђн язылган тагын бер кыйммђтле 
истђлек Оренбург шђџђре янындагы Татар Каргалысы (Сђгыйть 
бистђсе) авылыныћ иске зиратындагы «Хђдичђ бикђ дљрбђсе» 
эчендђ саклана. Ул истђлек Кутлуг-Мљхђммђд мирза бине Тђвкил 
бине Мђмђшнећ утыз љч яшьтђ њлгђн хатыны Хђдичђ бикђнећ 
(1165/1751 ел) кабер ташы, эпитафик язмасы. Язма текст 15 юл эре 
почерк џђм 9 юл вак хђрефлђр белђн татар, гарђп теллђрендђ иќат 
ителгђн Гарђп имлясыныћ сљлес стилендђ калкытып язылган. 
Эпитафик язма зур габаритлы мђрмђр плитђгђ (37х68х146 см) 
тљшерелгђн. Ђлеге истђлек таш Татар Каргалысы џђм Оренбург 
шђџђре тирђ ягында бњгенге кљнгђ кадђр сакланып калган ић 
борынгы язма. Аныћ язучысы ташка «Кђтиб Ибраџим ахун 
Орынбурќы» дип имзасын салган. Ибраџим ахун XVIII гасыр 
урталарында татар иќтимагый тормышыныћ њзђгендђ кайнаган 
кешелђрнећ берсе. Аерым алганда аныћ Батырша хђрђкђтендђ 
идеолог буларак катнашу мљнђсђбђтендђ тарихта фактлар бар. Бу 
хакта урыс тарихчысы А.П. Чулошниковныћ фикерлђре кызыклы. 
Батырша хђрђкђтенђ кагылышлы документларда, ђлеге татар 
каџарманы 1754 елныћ ќђй башларында Оренбургка њзе килеп 
киткђн. Ибраџим ахун белђн ул дини проблемалар мђсьђлђсендђ 
кићђшкђн, аннан китаплар алып торган. Ибраџим ахун Батыршага 
шђехлек дђрђќђсе бирњне нигезлђнгђн документ тљзи џђм бу 
фикерне Татар Каргалысында яшђњче ахун, мљдђррис џђм шагыйрь 
Габдессђлам Урай улы белђн дђ кићђшеп уздыра. Алар Батыршага, 
– Син галим кыяфђтендђ булырга тиешсећ, – дилђр. 

Батырша хђрђкђте бастырылгач Оренбург губернаторы Иван 
Неплюев (1693–1773) кулга алынган баш књтђрелњчелђрдђн џђм 
колониаль администрациягђ кушылып њз кардђшлђрен 
сатучылардан, баш књтђрњне оештыручылар турында мђгълњматлар 
ќыйный башлый. Ќыйналган архив материаллары књрсђткђнчђ, 
милли азатлык кљрђшен ќитђклђњче Батырша исеме белђн рђттђн 
Ибраџим џђм Габдессђлам ахуннар, тђрќемђче Якуп Гуляев 
шђхеслђре љстенђ дђ књлђгђ тљшђ. Ќавапка тартылган 
ихтилалчылар Батыршаныћ Ибраџим ахун белђн аралашып торуын 
џђм баш књтђреп чыгуны ахунныћ хуплавы хакында књрсђтмђлђр 
бирђлђр. Кораллы књтђрелеш Батырша планы буенча 1755 елныћ 3 
июленђ билгелђнђ. Лђкин Бљрќђн волосте башкортлары май аенда 
ук берничђ урысны њтереп ташлап, криминаль кђсепкђ керешђлђр. 
Бу хђл алдан уйланылган планны тулаем љзђ, таркаулык китереп 
чыгара. Батырша џђм аныћ фикердђшлђре эшнећ бу юнђлеш алуын 
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књз алдында тотмаган булалар џђм књтђрелеш баштан ук 
ућышсызлыкка дучар була. 

Бљрќђн волостендђ болгану башлану белђн Ибраџим ахун алар 
арасына килеп чыга џђм эшнећ бозылганын књреп Оренбургка 
кайтып китђ, анда губернатор И. Неплюев катына кереп бу фетнђ 
турында хђбђр итђ. Соћыннан губернатор аныћ бу визитын бер 
маневр гына булган дигђн фикер белђн бђяли. Лђкин баш 
књтђрњчегђ бђйлђнешлђре булган кешелђрдђн тупланган допрос 
текстларына караганда И. Неплюевныћ, 1755 елгы баш књтђрњдђ, 
Батырша ќитђкчелектђ ялгыз булмаган, аны ачыкларга кирђк 
дигђн сђясђт уздырганлыгы бик ачык књренђ. Шунлыктан допрос 
вакытында алынган ќавапларда Батыршаныћ Ибраџим ахун белђн 
бђйлђнешен ачыклау шакый еш искђ алынганы књренђ.  

И. Неплюев Ибраџим ахунга карата бу шљбџђсен «њтђ яшерен» 
дип књрсђтеп С.-Петербургка, Сенатка да юллый. Њзенећ 
язмасында ул Батырша кулга алынмыйча, Ибраџим ахунны џђм 
тђрќемђче Якуп Гуляевны ачыктан-ачык тикшерергђ ашыкмавын 
белдерђ, лђкин ул аларныћ икесен дђ куркынычлы ќинаятьчелђр 
дип саный. Допросларда тупланган мђгьлњматлар янђшђсендђ, 
Батыршаныћ халыкка багышланган љндђмђсендђге юллар да аныћ 
Ибраџим џђм Габдессђлам ахуннар белђн кићђшлђшкђнен ачалар. 
Мђсђлђн љндђмђдђге «без мљселманнар арасыннан чыккан абруйлы 
галимнђр белђн кићђшеп 1755 елны гаид фытыр бђйрђменнђн соћ 
шђњвђл аеныћ 4 кљнендђ Аллаџ юлындагы изге кљрђшкђ чыгарга 
вђгъдђ бирдек» диелђ. Ибраџим ахунныћ 1755 елдан соћгы 
язмышы хакында ђлегђ башка язма чыганаклар књренми. Ђлбђттђ 
ул, Батыршадан яшь ягыннан олы булган. Шулай да аны И. 
Неплюев С.-Петербургка яшерен рђвештђ тотып озатмадымы икђн 
дигђн шик кала. Дљрес, Батырша њзенећ остазларына тел тиярлек 
бер мђгълњматта бирмђгђн. Ђ шулай да Ибраџим ахун хакында 
1755 елдан соћ бер хђбђр сакланмау, књп сорауларга урын калдыра. 
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Румия Габделхакова 

 
«ГАРЫЗНАМЂ» ЂСЂРЕНЕЋ СЂНГАТЬЧЂ ЭШЛЂНЕШЕ 
 
«Гарызнамә» әсәре 1755 елгы халык күтәрелеше җитәкчесе, 

ялкынлы көрәшче һәм ихтирамлы дин әһеле Батырша тарафыннан 
төрмәдә иҗат ителә. Шул сәбәпле язма сорау алу материаллары 
белән бергә 20 йөзнең икенче яртысына кадәр Мәскәү үзәк дәүләт 
архивы стеналарыннан читкә чыкмый. 18 йөздән башлап 
«Гарызнамә»не рус тарихчылары үз хезмәтләрен язганда фактик 
материал итеп файдалана башлыйлар, аннан өзекләр китерәләр1. 
«Гарызнәмә»не тарихи чыганак итеп кулланалар. Ләкин язманың 
тулы варианты соңгы елларга кадәр киң катлам укучыларга 
тәкъдим ителми. Татар һәм башкорт әдәбият белемендә әсәр 1970 
елларда Г. Хөсәенов, М. Гайнетдинов тарафыннан өйрәнелә 
башлый2. Башлыча язманы тарихи чыганак буларак өйрәнүгә зур 
игътибар бирелә. Татар укучысына ядкәр тулы вариантында 
«Мирас» журналында 2000 елның № 12, 2001елның № 1;2 
саннарында М. Гайнетдинов җитәкчелегендәге текстологик группа 
тарафыннан тәгъдим ителә. 2004 нче елда «Гарызнамә»әсәре М. 
Гайнетдинов сүз башы белән китап итеп басылып чыга3. 
«Гарызнамә» әдәби әсәр буларак әлегә кадәр бик аз дәрәҗәдә 
өйрәнелгән һәм аңа тулы әдәби анализ ясалмаган. 

«Гарызнәмә» әсәренә анализ ясаганда күп сораулар, бәхәсләр 
тудыра торган өлкә – ул аның жанрын билгеләү. Әлеге өлкәдәге 
фикер каршылыклары бүгенге көнгә кадәр дәвам итә. Эчтәлеге, 
формасы, төзелеше белән үзенчәлекле язма булуы аның жанры 
турында дәлиллерәк уйлануларны сорый. 

Күп кенә галимнәр Батырша әсәренең беренче җөмләсенә генә 
не патшадан кичерү сорап, аклану эзлђп язылган хат нигезләнеп 
«Гарызнәмә»дип атыйлар , ягъни эпистоляр жанр үрнәге дип 
билгелиләр (С. Алишев; Г. Хөсәенов). Болай дип уйлауга автор үзе 
                                                           
1 Рычков П. Топография Оренбургской губернии. – Уфа: Китап, 1999. – 
312 с. 
2 Хөсәенов Г. Батыршаның патшага язган хаты // Агыйдел. – 1970. – № 10; 
Гайнетдинов М. «Гарызнаме» Батырши – памятник татарского языка 
XVIII в. // Исследования по исторической диалектологии татарского 
языка. – Казань: ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова, 1985. – С. 92–108. 
3 Батырша (Абдулла Алиев). Гарызнамә. – Казан: «Иман» нәшрияте, 2004. 
– 124 б. 



 

 112 

үк җирлек бирә кебек. Беренче җөмләсе белән дөрестән дә язмасын 
патшага һәм тәхет тирәсендә булган дәүләт эшлекләренә адреслый. 

Ләкин шушы беренче җөмләдән тыш, язмада эпистоляр жанрга 
хас сыйфатлар ачык күзгә бәрелеп тормый. Батыршаның язмасын 
патшага адреславы аны «төрмә кәгазьләре» итеп кенә калдырмау, 
аларга дәүләт кешеләренең дә игътибарын каратуы, тарихта саклап 
калу өчен уйлап табылган чарадыр мөгаен. Бу патша хөкүмәтен 
җитди куркуга салган күтәрелешнең башбирмәс җитәкчесе 
патшага нәрсә әйтергә теләгән икән дип кызыксыну, дөрестән дә, 
тикшерүчеләрнең дә, патша чиновникларының да игътибарын 
үзенә тарткан. Шушы кызыксынуларның нәтиҗәсендә ул язмага, 
күрәсең, төрмәдә үк «Батыршаның патшага язган хаты» дип атама 
биргәннәр. 

«Гарызнамә» әсәрен тәрҗемә итеп бастырып чыгаруга ирешкән 
галим Г. Хөсәенов язманы «Батыршаның патшага язган хаты» дип 
атаса да, аның әдәби әсәргә хас булган сыйфатларын да билгеләп 
үтә4. 

Галим М.Гайнетдинов әлеге ядкәрне әдәби әсәр итеп тәкъдим 
итә. 1972 елда фәнни конференциядә ясаган чыгышында ул: 
«Гарызнәмә» – татар телендә безнең көннәргә килеп җиткән 
беренче мемуар әдәбият ядкәре» дип белдерә. 

«Гарызнамә» төрле жанр элементларын туплаган әсәр. Ул 
күләме ягыннан хикәя яки новелланы хәтерләтә. «Гарызнәмә» 
халык тормышындагы мөһим вакыйганы новелла күләменнән 
киңрәк итеп иңләп алуы, проблемага төрле яктан якын килеп 
тасвирлавы белән характерлы. Шулай ук новелланың төп 
шартларыннан берсе булган көтелмәгән финал әсәрдә чагылмый. 
Киресенчә, әсәрнең эчтәлегеннән, эчке мәгънәсеннән аңлашылган, 
аның органик нәтиҗәсе булган финал белән тәмамлана. 

Чынбарлыкның әһәмиятле, гыйбрәтле бер вакыйгасын алып 
вакыйга-күренешләрне бер үзәк тирәсенә төйнәп, бер ситуация 
чикләрендә тасвирлавы белән «Гарызнәмә» хикәяне дә хәтерләтә. 

Хикәягә хас булганча, әсәрдә бер үзәк вакыйга бар – бу халык 
күтәрелеше. Аңа кадәргеләре – халыкның башыннан кичкән 
газаплы тормыш сынаулары, михнәт-газаплар-алар хикәянең 
үзәген аңлатырга ярдәм итүче күренешләр. Батырша шушы үзәк 
вакыйганы ачыклап бирә торган эпизодлар, эчке кичерешләр, 

                                                           
4 Хөсәенов Г. Батыршаның патшага язган хаты. Татар әдәбияты тарихы. – 
Казан: Таткитнәшр, 1984. – 214 б. 

 

 113

ситуацияләрне генә реаль тормыштан язмасына күчерә, аларны бер 
ноктага туплый. 

Шул ук вакытта әсәрнең повесть жанры белән уртак яклары да 
күзгә ташлана. Әсәрдә тормыш күренешләре тезмәсе бер тәртипкә 
салып бирелә. «XVIII гасыр уртасындагы татар һәм башкорт 
халыкларының көнкүреше, гадәт йолалары, уй-фикерләре, яшәү 
рәвеше җанлы итеп тасвирлана. Шул яклары белән ул үзенең жанр 
табигате ягыннан автобиографик тарихи – документаль повестька 
якын, дип яза Г. Хөсәенов5. 

Бу уртаклыкны башка галимнәр дә билгели. «Ядкәр бер яктан, 
хат жанрында булса, икенче яктан ул автобиографик характердагы 
документаль повестьны хәтерләтә»6. 

Шул ук вакытта язмада матур әдәбиятка хас булган хыял 
очышына, тормышны художестволы чагылдыруга басым ясалмый. 
Әдип вакыйгаларны, мөмкин булганча, тормышка якынайтып 
сурәтли, реаль тормыштан күзәтүләр ясый. Язманың чынбарлыкта 
булган, геройның үз башыннан кичкән чын вакыйгаларга 
нигезләнүе дә әсәрне хикәя яки повесть жанрыннан аерымлый. 

Үзенең язылу максаты, дәлилләүләр алымы, стиле белән әлеге 
күренекле язма публицистика жанрына да бик якын килә. Хәзерге 
публицистикага хас бик күп сыйфатларны, үзенчәлекләрне ул 
үзенә туплаган. Анда үз чоры өчен генә түгел, хәтта алдагы 
гасырларда да актуальләшә барган, көн кадагында торган 
мәсьәләләр күтәрелә. Автор гади халык массалары исеменнән 
чыгыш ясап, халыкның авыр социаль хәлен, җирле түрәләр һәм 
патша хөкүмәте тарафыннан изелүен ачып бирә. Төбәктә дөрләгән 
аяусыз чукындырулар сәясәтенә каршы бөтен йөрәге, җаны-тәне 
белән көрәшкә чыга. Актив хәрәкәтләр аша басым ясау, халыкны 
күтәрү мөмкинлеге калмагач, каләмгә тотына, дөреслекне яклап 
шушы протест язмасын тудыра.(«Гарызнамә» – протест язмасы 
дигән сүз). Батырша халыклар арасында тигезлек, дин иреге, милли 
азатлык идеаллары белән коралланып, җәмгыятьне дә шул юлга 
бастырырга, аңа йогынты ясарга омтыла. «Язма трибунадан 
сөйләнгән гаепләү нотыгын хәтерләтә. Аңа публицистик аһәң , 
ораторлык яңгырашы хас»7. 
                                                           
5 Хөсәенов Г. Күрсәтелгән хезмәт. – 214 б. 
6 Миңлегулов Х., Садретдинов Ш. Әдәбият: Урта мәктәп һәм 
гимназияләренең 9 нчы сыйныфы, урта махсус уку йортлары, педагогия 
училищеларының, колледж һәм лицей укучылары өчен дәреслек. – Казан: 
Мәгариф, 1994. – 170 б. 
7 Миңлегулов Х., Садретдинов Ш. Күрсәтелгән хезмәт. – 171 б. 
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Әсәр булып үткән тарихи вакыйгаларга нигезләнгәнгә һәм үз 
заманының иҗтимагый-сәяси мәсьәләләрен яктыруга зур урын 
биргәнгә күрә, бу истәлекне тарихи-публицистик очерк дип тә 
карап булыр иде. Тарихи дөреслекне чагылдыру мондый төр жанр 
өчен төп принципларның берсе булып тора. «Гарызнәмә» дә 
тарихка мондый төгәллектә якын килү юк. Биредә 1754–1756 
еллардагы вакыйгалар чагылыш тапса да, язма фактлар барлау, 
җыю, булган кадәрен системага салу түгел. Алдан билгеләнгән 
максатка ирешү өчен сайланган фактларны эмоциональ планда 
хикәяләү, тормыш-яшәеш этюдлары итеп сурәтләү өстенлек ала. 

«Гарызнәмә» әсәрендә трактат жанрына хас булган сыйфатлар 
да чагылыш таба. Әсәрнең беренче битендә үк Коръән аяте 
китерелү, нәтиҗәләрнең пунктлап, санап чыгу рәвешендә бирелүе 
әлеге жанрга хас билгеләр.  

Нәтиҗә итеп әйткәндә, «Гарызнәмә»не 1755 елда Батырша 
җитәкчелегендә булган халык күтәрелеше тарихы очеркы дип әйтә 
алмыйбыз. Ул моңа дәгъва да итми. Язмада бу вакыйгалар 
тарихына детальле игътибар ителми. Шул ук вакытта ул XVIII 
гасырда татар фикеренең фәлсәфи трактаты гына да түгел. Сәяси-
иҗтимагый протестлар белән генә чикләнмәгәнгә аны 
публицистика дип кенә дә атап булмый. Төрмәдә интеккән 
вакытларда Батырша шул заманда тормышта булып үткән 
күренешләрнең дәртле сүрәтләнгән этюдларының мул галереясын 
барлыкка китерә. Бу сәнгать әсәре, әдәбият ядкәре. Шуңа күрә 
Батыршаның бу язмасы, беренче чиратта әдәби әсәр дигән карашта 
торабыз. Ядкәр күп төрле жанрга хас сыйфатларны үзенә туплаган 
(жанр синкретизмын нык сиздергән әсәр) булса да, мемуар жанры 
башка жанрларга караганда өстенлеккә чыгарылган. 
«Гарызнамә»не бу чорда, башлыча, мемуар жанры чикләренә 
кертеп язылган татар матур әдәбиятының беренче карлыгачы диеп 
була. Әсәр күпмедер күләмдә Батыршаның үз тормыш юлын 
чагылдыра. Анда автор үзенең укыган еллары, нинди авылларда 
мулла булып торулары, нинди уй-фикерләре белән яшәве хакында 
хәбәр итә. Язманың буеннан-буена авторның үзе катнашкан 
вакыйгалар, очрашкан кешеләр турында истәлекләре урын алган. 
Дөрес, «Гарызнамә» хәзерге чорда махсус истәлек итеп язылган 
мемуар жанры әсәрләреннән нык аерыла. Биредә авторның 
тормышы эзлекле итеп сурәтләнми. Башка жанр элементлары да үз 
тәэсирләрен сиздерә. Шулай булса да бар материал Батырша 
истәлекләренә нигезләнгәнгә күрә, ул барыбер мемуар әдәбияты 
әсәре булып кала. 
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«Гарызнамә» – татар әдәбиятында мемуар жанрының 
башлангычында торган хаҗнамә традицияләрен дәвам итеп 
язылган әсәр. Язмада хаҗнамәләргә хас әзер калыплар, стандарт 
гыйбарәләр булмаса да, гасырлар дәвамында тупланган бай 
традицияләр шулай да ачык сиземләнә. 

Батыршаның «Гарызнамә» әсәре үзенең сюжет төзелеше белән 
дә татар әдәбиятында үзенчәлекле урын алып тора. Автор 
материалны художестволы сюжет итеп оештырыр өчен үз тормыш 
юлын, үз язмышын бар материаллар аша үтәдән-үтә үткәрелгән 
«бәйләүче» чара итеп файдалана. Язма истәлекләр, үз башыннан 
үткән хәлләрне сөйләү төсенә кертелә. 

Сюжет хәрәкәте авторның эшчәнлеге, көрәше, тормышыннан 
сурәтләнгән омтылышларыннан туган тышкы социаль импульслар 
белән билгеләнә. Хикәяләүнең барышы күп очракта авторның 
реаль вакыйгалар һәм тормыш шартлары үзгәреше, агышы һәм 
истәлекләр алышыну белән шартлана.  

Автор язмасын беренче юлларыннан ук патшага адреслый. 
Кулланган эпитетлар «гыйззәтле, дәүләтле» патшаны олылап дәшү 
булып яңгырый. Патшага язылган хат формасына мөрәҗәгать итеп 
Батырша сюжет оештырырга иркенлек ала. Әсәрнең башында ук 
автор теманы да билгеләп куя: «Урынбур губернасында үзендән 
хасыйл улган тәгыйлык вә бәгыйлык һәйятле маҗаралар нә 
сәбәптән вә нә гыйләттән садир улмакыны» турында бәян итәчәге 
турында белдерә. 

Әлеге язма патша, аның яраннары алдында халыкның 
гаепсезлеген исбатлау, аларны һәм үзен дә яклау, берникадәр 
аклану төсмере белән языла. Бу үзенчәлек сюжет төзелешендә дә 
үз урынын тапмый калмый. Барлык хәл-вакыйгалардан Батырша 
патша хөкүмәтенең сәясәтен кире кагуга караган өлешләрне генә 
үзенең әсәренә кертә. Восстание хәлләрендә изелгән, җәберләнгән, 
иреген югалткан халык түгел, ә хакимиятнең кыргый 
законсызлыклары, нигезсез хурлаулар, түзалмаслык авырлыклар, ә 
иң мөһиме халык рухын җимерүгә алып барылган һөҗүмнәр 
сәбәпче булуын күрсәтә, ачыклый торган вакыйгаларны сурәтләүгә 
аеруча басым ясый. Әсәрнең беренче битләреннән үк шул заманда 
булган «игрәнечле бозык эшләрне» тасвирлап, укучыны чор 
атмосферасына алып кереп китә.  

Әсәрдә төп вакыйгалар, эш-гамәлләр чылбырыннан тыш 
авторның үз хис-тойгылары агышын, акыл эшчәнлеге хәрәкәтен 
күзәтергә була. Автор әледән-әле уй-фикерләр белән уртаклаша. 
«Гарызнамә»дә тышкы вакыйгалар белән күңел хәрәкәте аерылмас 
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бердәмлектә яши. Биредә сюжетны вакыйга белән бергә фикер 
агышы да хәрәкәткә китерә, динамиканы булдыруда тышкы 
эпизодлар да, эчке дөнья күренешләре дә бердәй катнаша. 

Язмада Батыршаның фикерләре үзгәрү эволюциясе дә дә 
кызыклы. Автор башта патшага һәм аның наибләренә итагать 
кылып халыкны да аларны хөрмәт итәргә чакыруы турында яза. 
Соңрак, патша хакимиятенең тупас һөҗүмнәре чорында фикере 
үзгәрүен һәм әлегечә нәсихәтләр итүдән тыелуы хакында белдерә. 

Әсәрнең сюжет хәрәкәте авторның үз эшчәнлеге, көрәше, 
тормышындагы реаль вакыйгалар үзгәрешенә бәйле рәвештә бара. 
Әсәрдә төп вакыйгалар, эш-гамәлләр чылбырыннан тыш югарыда 
әйткәнебезчә, авторның уй-фикерләре агышын, хис тойгылары 
хәрәкәтен күзәтергә була. Автор үз гражданлык позициясен, 
идеалларын билгели торган фикер һәм карашларын аек акылга 
нигезләп, системага салып бирә. Сюжет хәрәкәте авторның максаты, 
эш-гамәлләре таләп иткәнчә оештырыла. Артык бизәкләүләргә 
бирелмичә язылуы сюжетның конкрет фактка нигезләнүе генә түгел, 
яңа заман әдәбиятының төп реалистик асылын беренче башлап 
бәяләү, сукмак, эз салып бару нәтиҗәсе ул. 

Җыеп әйткәндә, «Гарызнамә»нең сюжетын җентекләп күзәтү бу 
язманың беллетристик әсәр икәнен дәлилләүгә дә аеруча бай, 
дәлилле һәм күп яклы материал бирә. Бу язмада, вакыйгаларны 
протоколдагыдай төгәл һәм эзлекле теркәү (тарих) та, 
вакыйгаларның монументаль эчке мәгънәләрен тикшерү, 
ачыклаулар юк дәрәҗәсендә. Автор билгеле бер тарихи фактның 
кайбер аспекларын зур осталык белән үзенең бер фикерен, ниятен-
идеясен гәүдәләндереп күрсәтер өчен файдаланган. Бу акыл көче 
белән бер тәртипкә салынган ясалма – сонгый (сәнгати) сюжет. 

«Гарызнамә» – язма әсәр структурасын, урта гасырчылык белән 
чагыштырганда күрелмәгән бер рәвештә һәм тулысынча яңарта. Бу 
үзгәртү яңа дәвер әдәбиятының яңалыгын билгеләүче төп принцип 
булып кала. Урта гасырчылык рухият дөньясыннан аермалы 
буларак сюжет тормыш итү, көнкүреш проблемалары чикләрендә 
кала. Персонажлар-образлар да руханилар буларак түгел, яшәеш, 
дөнья мәсьәләләрен чишү белән шөгыльләнүче кешеләр. 
Чынлыкта, нәкъ тормышның үзендәге рәвешендә. Дөрес, алар иң 
гомуми сызмалар дәрәҗәсенә җитәрлек тыгызландырылган, 
җыйнакландырылган. 

Автор әдәби тулы метражлы типлаштырулар дәрәҗәсендә 
мантыйкый төгәл социаль характеристикалар, бәяләмәләр, 
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билгеләмәләр биреп аларны бу этап матур әдәбияты өчен 
үзенчәлекле булган чын, реалистик әдәби образларга әйләндерә. 

Авторның тасвирлау сәнгате үз табигате буенча өр-яңа. 
Батырша турыдан-туры гадәти тормыш кешесе шәхесен, аның 
башка кешеләр белән мөнәсәбәтләрен сурәтли. «Гарызнамә» дә 
безнең каршыбызга төрле яклап ачылган мөстәкыйль кеше 
индивидуальлекләре килеп баса. 

Шәхеснең акыл хөрлеген, милли һәм дини иреген яклавы белән 
Батырша прогрессив традицияләрне үстерә алды, яңа тормышчан 
геройны иҗат итте. Аның әсәрендә кеше әйләнә-тирә белән 
бәйләнештә яшәүче, чынбарлыкның кырыс кануннарына үз акыл 
һәм ихтыяр көчен, белемен һәм сәләтен каршы куеп көрәшкә 
чыккан шәхес.  

Шулай булса да «Гарызнамә»дә без рыцарь яки подвижникның 
эш- гамәлләре белән түгел, ә кешенең шәхси язмышы белән 
очрашабыз. Аның дуслары һәм дошманнары бар һәм ул беренче 
чиратта үз җаны (рухы) өчен көрәшә. Соңрак, XIX гасырда гына 
әле татар әдәбиятында кеше шәхесе үзәккә куела башлый, кешенең 
шәхси яшәеше кыйммәте югары билгеләнә. Ничек кенә булса да 
Батырша эстетик яктан нәкъ менә үз шәхси тормышын раслый һәм 
бу аның ихтыярыннан тыш була. Аның тормышы башка кешеләр 
белән мөнәсәбәтләр аша ачыла. 

Батырша иҗатында кеше шәхесен сурәтләүгә, аның 
җәмгыятьтәге һәм рухи тормыштагы ролен билгеләүгә яңача якын 
килү омтылышы өстенлек ала. Автор кешене иҗтимагый 
каршылыклар үзәге итеп сурәтләү, шәхси тормыш һәм шәхес 
психологиясе фокусында киң иҗтимагый мәгънәгә ия 
вакыйгаларны, язмышларны туплау омтылышы ясый. 

«Гарызнамә» – субъектив лиризм һәм эпиклык синтезы; 
батырлык һәм гадилек, трагиклык һәм чарасызлык, характер 
төрлелеген сурәтләүгә омтылыш, һәм, ниһаять, киң күләмдә, күп 
фигуралы, күп эпизодлы һәм шул ук вакытта бер линияле, бер 
чылбырлы композиция. 
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Рафик Амирханов 
 

К ИСТОРИИ НАРОДНОЙ ВОЙНЫ  
ПОД РУКОВОДСТВОМ БАТЫРШИ: 16 ЛЕТ СПУСТЯ 

 
История поступления в наше распоряжение нижеприводимого 

документа такова. 
В процессе работы над созданием Альметьевской энциклопедии 

нам стало известно о существовании рукописи 6-го тома 
«Материалов по истории Башкирской АССР» как продолжение 
многотомной публикации документов по истории Башкирии, 
подготовленной еще в 1953 г. Н.Ф.Демидовой и с тех лет еще не 
опубликованной. В этой работе имелись документы, 
непосредственно связанные с Альметьевским регионом. Мы 
обратились к Наталье Федоровне с просьбой разрешить 
пользоваться с этой рукописью, на что получили ее согласие. Она 
передала три части из четырех нужных нам документов. Вскоре, в 
2002 г. в Уфе был издан этот 6-й том, видимо, не без наших 
названных действий. Наталья Федоровна передала нам еще 
несколько томов документов из своего личного архива с правом их 
публикации, за что мы ей искренне благодарны. В этих томах 
имеется один документ, относящийся к народному выступлению 
под руководством Батырши. Документ был подготовлен 10 
февраля 1771 г. «его сиятельству вице канцлеру», извлеченный 
автором из фонда МИД «Краткая о бывшем в 1755 году 
башкирском бунте», учиненная для графа Панина (ф. МИД, св. 494, 
лл. 12–18, 1771 г.). Материал назван: «Описание бывшего в 
Башкирии замешания 1755-го года» на 12 страницах. Приводим 
пересказ текста этого документа. 

15 мая 1755 г. в Бурзянской волости Ногайской дороги, 
«лежащей в гористых местах» местным населением были убиты 
присланные 4 «камнетесца», 4 драгуна и 2 «проезжих крестьян». 
Вскоре, 21 мая двинулись за р. Яик 124 жителя этой волости с 
женами и детьми, «коих было 140 душ». Они же на переправе при 
р. Яик разбили «наехавшую» на них «партию в 45 драгун», убив 10 
чел «с капитаном» и ранив 30 чел., ушли к киргиз-кайсакам. С 
целью пресечения народного выступления против русской власти 
по распоряжению Оренбургского губернатора действительного 
тайного советника Неплюева был «прибран» «к рукам» «главный 
зачинщик» – старшина Бурзянской волости. Его жена и дети вместе 
при бегстве за Яик были перехвачены военной командой, из них 
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«по сопротивлению 27 побиты», прочие – «забраны». Вскоре 
оказались убитыми «новоопределенный» старшина волости, 
несколько солдат и «офицерских людей», около 50 заводских 
людей, «бывших на сенокосе», отогнаны лошади военных команд, 
подожжены леса. Вслед за бурзянцами за Яик ушли жители 
Усергенской волости во главе со старшиной, женами, детьми и со 
скотом, всего около 600 чел. К бурзянцам и усергенцам примкнули 
жители Тонгаурской, Бушмас-Кипчакской и Савун-Кипчакской 
волостей по р. Белой. Ими разрушались коммуникации, 
совершались нападения на военные команды. 

Неплюев обратился письмом («универсалом») к жителям 
волостей тем, что они будут «прощены», «ежели добровольно в 
домы свои возвратятся», дав срока два месяца находящимся в 
Башкирии и шесть – ушедшим за Яик. Этот «универсал» результата 
не заимел. Более того, к восставшим примкнули тамьянцы и 
карагай-кипчакцы, которые «побили» несколько заводских людей и 
сожгли заводы графа А.И. Шувалова. Таким образом уход жителей 
волостей Ногайской дороги принял массовую форму, военные 
команды «не возмогши» их «совершенно одолеть». 18 и 19 августа 
были «побиты» драгунская рота «при капитане» из Зейларской 
крепости и отряд оренбургских казаков в 50 чел. «при сотнике», 
около 1000 чел. ушли за Яик. Вместе с тем 18 августа на р. Яик 
было «побито» 500 жителей «кроме жен и детей» 150 дворов 
Тамьянской волости, 103 чел. взяты в плен. 

В результате массового побега жителей селения Ногайской 
дороги опустели. Считается, что за Яик ушли до 3 тыс. чел. 

В сентябре восстали жители Гайнинской волости Осинской 
дороги, в чем составители документа ссылаются на действия 
мещеряка Сибирской дороги муллы Абдуллы Мягзалдина «по 
прозвищу Батырши». Батырша, согласно текста, «ездя 
заблаговременно по Башкирии» имел согласие на восстание 
жителей Казанской, Осинской и Ногайской дорог, а также имел 
«обнадеживание» казанских татар. В документе Батыршу называют 
«хитрым и коварным» человеком, призывающим к восстанию за 
«утеснение в вере», отягощением в постойке в «построении в 
тамошней стороне городов», что погибнем, если не будем 
сопротивляться. 

Сроком начала восстания было определено 10 июля. Власти 
признали Батыршу «за главного предводителя» и, что «бунтощичье 
зборище его разбил один верный мещеряцкий старшина», после 
чего Батырша ушел в Исецкую провинцию и, «как слышно было, 
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хотел бежать в Киргис Кайсацкую орду, но потом пойман и 
прислан был сюда в бывшую Тайную канцелярию». Неплюевым 
«для разрушения оного» были приняты «все возможные способы». 
На Осинскую дорогу была направлена «немалолюдная» военная 
команда. Для «подкрепления» Сибирской стороны отправлена 1000 
чел. яицких казаков, а к верхним Яицким постам – «другие 
немещеряцкие и башкирские партии». 

26 сентября имперский центр от «ея императорского величества 
имяни» сочинил, напечатал и опубликовал в Казанской губернии 
манифест, котором казанским татарам было повелено, «чтоб они от 
злодеев башкирцев имели осторожности», если явятся к ним, то 
«тех бы они ловили и отдавали в Губернскую канцелярию». Для 
«поисков над башкирцами» было велено из казанских татар 
«доброконных и оружейных 5 000 человек нарядить», а получаемая 
при том добыча (вещи, люди) «оставлялись» за ними. 

Кроме перечисленных военных мер по «тамошним форпостам и 
на линиях» имелось еще 13 регулярных полков, 9280 чел. 
нерегулярных. Были прикомандированы еще 2 драгунских полка и 
1000 чел. донских казаков. Кроме того «наместнику ханства 
калмыцкого» Дондук Даше велено было нарядить и отправить 
против восставших 1 000 чел. из калмыцкого войска. Решено было 
подготовить к выступлению в поход и содержать в готовности 2 
ландмилицких полка на Украинской линии, прибавив еще один 
драгунский полк, 2000 донских казаков и 2 000 калмык. В 
Казанскую губернию командированы 3 драгунских и 2 пехотных 
полков. Для командования «оным войском», сверх находившихся 
уже до того в Оренбургской губернии бригадиров Бособра и 
Бахметьева (Оренбургского коменданта), были направлены генерал 
майор Иван Салтыков и бригадиры Костюрин и Кнутов. 

Имперским центром были разработаны меры наказания 
участников народного выступления. Пойманных участников и не 
явившихся «с повинной» и не годных к службе – сечь кнутом и 
«ссылать на вечную работу» в Рогервик. Годных к службе сечь 
плетью и определить в «солдаты в Остзейские гарнизоны». Прочие 
к «бунту приставших» от 18 лет и выше подлежали отправке в 
Остзейские гарнизоны, от 12 до 18 лет – во флот «в матрозы», 
негодных – в работу в Рогервик. Моложе 12 лет вместе с матерями 
и «оставшийся женский пол» было велено отправить в Москву в 
Губернскую канцелярию для раздачи их «на руки». Матерей, у 
которых не было детей – отдать в крепостные «кто их взять 
пожелает». 
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Оставшиеся без жителей деревни было велено не разорять, а 
заселять их вернувшимися с повинной «в назначенный срок», а по 
истечению срока повинной – отдать с землями «верным 
башкирцам». Вернулись с «повинной» немногие, что означало уход 
основной части населения этих волостей к киргиз-кайсакам 
(казахам). Сколько жителей ушло за Яик – не известно. Однако, как 
отмечено в документе, «побег их происходил на великой 
обширности, и приметить их было невозможно». 

Русская власть в лице Неплюева организовало давление на 
руководителей Малой орды Нурали-хана и Средней орды Аблай-
салтана, дабы бежавшие к ним «злодеи» «были переловлены». 
Нурали-хан беженцев превратил в пленников, разлучив жен от 
мужей и детей от отцов, что в свою очередь вызвало в среде 
киргиз-кайсаков драки и убийства при дележе «добычи». Аблай-
султан выполнить указание Неплюева не торопился – ему письмо 
было «не отдано». Имперская власть вновь вытащила из своих 
«запасников» служилого татарина – генерал-майора Тевкелева. На 
исходе 1755 г. Тевкелев из Оренбурга был направлен к Нурали-
хану с заданием «видеться и склонить его к добровольной тех 
беглецов отдаче». Неплюевым и Тевкелевым на случай отказа со 
стороны Нурали-хана был сочинен план, «каким образом киргис 
кайсакам, за такой прием со здешней стороны отмщение учинить». 
Бывалый татарский служака, видимо, с заданием Неплюева 
справился – Нурали-хан дал «дозволение» беженцам «назад 
возвращаться» без официальной их выдачи. 6 000 беженцев «на 
прежние жилища отпущены», написано в этом документе, 
составленном 16 лет спустя после восстания, через 13 лет после 
водворения Батырши в Шлиссельбургскую крепость и через 9 лет 
его героической гибели. Это означает ни что иное, насколько 
имперский центр России был напуган деятельностью Батырши. 
Власти не ошиблись, через два года новые татарские батыры 
подняли знамя национальной и религиозной свободы. 

 
Примечания составителя: 
1. Названия Бурзянской, Кипчакской и др. волостей связаны с 

названиями татарских племен и родов. 
2. Названия «мещеряки» и «башкиры» (на казанской стороне 

назывались «ясачные» татары) необходимо понимать в сословном 
значении, «Башкирия» – как восточная окраина империи после 
1735 года. 
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Илдар Валиуллин 

 
ИДЕЙНОЕ НАСЛЕДИЕ БАТЫРШИ В КОНТЕКСТЕ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ТАТАР  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА 
 
У каждого народа есть личности, своего рода знаковые фигуры, 

оставившие значительный след в истории. Для истории татар XVIII 
века одной из таких фигур, несомненно, является Батырша. 
Неслучайно исследователи, дореволюционного, советского и 
постсоветского периода, изучавшие XVIII век, так или иначе, 
затрагивали эту личность. 

Этот интерес, на наш взгляд, обусловлен не только тем, что 
Батырша стоял во главе повстанческого движения мусульман. 
Меньше чем через 20 лет, в 1773–1775 годах в России произошло 
более крупное восстание, так называемая Крестьянская война под 
предводительством Е.И. Пугачева. В ней участвовали тысячи 
мусульман, в т.ч. татары, из рядов которых вышли и сподвижники 
Пугачева, и предводители крупных повстанческих отрядов. Тем не 
менее ни один из них не получил такой известности как Батырша – 
славы «ученейшего из мулл», религиозного деятеля, 
ненавидевшего русских (по оценке некоторых русских историков 
XIX века), и руководителя повстанческого движения т.д. 

Возможно дело в том, что Батырша – один из немногих, 
известных нам, идеологов повстанческого движения мусульман 
Поволжья и Приуралья. Пожалуй, еще никто до Батырши не 
обращался к мусульманам с такой обоснованной и развернутой 
программой борьбы. Важным моментом в его деятельности 
является попытка определить проблемы, стоявшие перед 
мусульманским обществом России, и наметить пути дальнейшего 
развития. 

Батырша поднимает вопрос о возможности сосуществования 
мусульман и христиан в России. Мусульмане в России, как он 
думал, лишены «покоя» и «благоденствия». Основаниями для этого 
вывода стали знание исторической подоплеки русско-татарских 
отношений, констатация существовавших в русском обществе 
антиисламских настроений и отсутствие уверенности в 
установлении религиозной терпимости по отношению к 
мусульманам. Кроме того, Батырше не внушал оптимизма 
результат межконфессионального противостояния: ислам начал 
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уступать позиции христианству. Он же видел ислам в «цветущем и 
возвышенном» положении. 

Большое беспокойство вызывало у него положение дел в 
мусульманском обществе: отсутствие единства, междоусобицы 
среди мусульман. События прежних повстанческих движений, 
когда часть мусульман, по его мнению, проявила лояльность 
русским властям и оказывала им помощь в ущерб единоверцам, 
показала ему насколько призрачной является монолитность 
мусульманского общества. 

Испытания на прочность веры не прошли для российских 
мусульман бесследно. Батырша пишет, что они «…оставя 
правой…веры славные и добрые дела, в суетных, неподобных и 
развратных…» обращаются1. Поэтому вооруженное выступление 
для него, возможно, лишь внешняя форма протеста. Суть – 
стремление к духовному очищению общества. Не случайно он 
призывает обратиться к Аллаху и покаяться в прежних грехах. Не 
случайно участников будущего восстания он видит людьми 
«чистую веру имеющими». 

Не менее важным для него является и вопрос о лидерстве в 
обществе. Он отвергает амбиции административной верхушки и 
отказывает ей в праве возглавлять мусульман. Единственные, за 
кем он признает главенство в обществе, это представители 
мусульманского духовенства.  

Батырша, будучи представителем духовенства, не мог 
критиковать его столь же ожесточенно, как старшин. Такая критика 
могла бы ослабить позиции духовенства. Однако именно на эту 
группу общества, отвечавшую за поддержание духовных устоев, на 
наш взгляд, Батырша частично возложил ответственность за 
положение дел в обществе. Слова Батырши, его надежда, что 
мусульмане в будущем обретут «изрядных…духовных опекунов» 
говорят о многом. 

Батырша пытался определить дальнейшие пути развития 
мусульманского общества. Первое направление: вооруженная 
борьба с ликвидацией русской власти, обособление от России, 
ориентация на помощь мусульманских стран, достижение 
«цветущего и возвышенного» положения ислама. 

Второе направление предполагало дальнейшую интеграцию 
мусульман в российское сообщество с реализацией более 
                                                           
1 Воззвание к башкирцам муллы Абдуллы Мягзялдина // В кн.: 
В.Н.Витевский. И.И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его 
составе до 1758 г. – Казань, 1897. – Т. 4. – С. 92. 
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совершенной системы общественного устройства: справедливый 
царь, осведомленный о делах своих подданных; безупречная 
местная администрация; договорная система в отношениях 
государства и его граждан; равенство мусульман и христиан, 
свободное вероисповедание. Однако неясно, каким образом он 
хотел реализовать в рамках своего проекта особый 
(«возвышенный») статус ислама, какое решение должны были 
получить волновавшие его общественные проблемы (отсутствие 
единства мусульман, амбиции административной верхушки и т.д.). 
В итоге он становится на позицию жесткого противостояния с 
российской властью.  

Неудовлетворенность состоянием дел в обществе заставила 
другого представителя татарского духовенства через десять лет 
после восстания Батырши выступить со своей программой 
преобразований. Речь идет о мулле Мураде. Он пытался выйти за 
привычные рамки осмысления окружающей действительности. В 
отличие от Батырши, который в конечном итоге свел дело к двум 
альтернативам – вооруженное восстание или путь мирного 
разрешения проблем, мулла Мурад решение проблем мусульман 
связывал с появлением нового пророка, мировой трансформацией, 
возникновением нового общемирового государства. В новом 
государстве толерантно будут сочетаться все религии. Вместе с тем 
ислам у него играет не последнюю роль. Если Батырша с 
некоторой долей осторожности высказался об обретении 
мусульманами более искусных улемов, то мулла Мурад 
кардинально решил их судьбу, выстроив другую иерархию 
духовных лиц. Ее составили «верховнейший святой», «святые», 
«святые верховные», «меншие святые». 

Идеи муллы Мурада, по мнению некоторых представителей 
мусульманского духовенства (в частности ахуна Сеитовской 
слободы А.Габдуссалямова), противоречили исламскому 
вероучению. Он был, наверное, своего рода татарским сектантом. 
Оренбургский губернатор И. Рейнсдорп усмотрел в нем очередного 
бунтовщика. По определению Правительствующего Сената, 
рассматривавшего дело опального муллы в конце 1771 года, мулла 
Мурад – сумасшедший человек. 

Тем не менее, часть мулл сочувственно отнеслась к идеям 
муллы Мурада. 

Согласно его свидетельству, многие уфимские и казанские 
муллы «…приезжая в дом его, те его сочинения слушали; и по 
выслушании со стороны своей утверждали, что они и сами в книгах 

 

 125

то видали…» и «…сбытия тому желают, в чем и присягу ему дали с 
обещанием тому последовать»2. Таким образом, несмотря на 
фантастичность многих сюжетов скандальной книги и 
нетрадиционность взглядов, идеи муллы Мурада оказались 
востребованными представителями религиозной корпорации. Ведь, 
в сущности, мулла Мурад пытался решить те же проблемы, что и 
Батырша: сосуществование мусульман и христиан, статус ислама, 
духовное состояние мусульман и др. Внимание, проявленное к его 
учению, свидетельствует об определенной идеологической 
неудовлетворенности в среде мусульманского духовенства.  

Прагматический подход в решении насущных проблем отличал 
татарских депутатов Уложенной комиссии, созванной Екатериной 
в 1767 году для выработки нового свода законов. Программа, 
выдвинутая Батыршой, дополняется и развивается ими. На 
заседаниях Уложенной комиссии они активно участвовали в 
прениях, отстаивая интересы татарского населения России. 

Надо сказать, что главные вопросы, имевшие первостепенное 
значение для мусульман – положение ислама в России, 
веротерпимость – были подняты ими не сразу. С учетом реалий 
жизни одно из основных мест в их требованиях занимало 
требование экономической свободы. Настойчиво доказывая 
необходимость свободы торговой деятельности татар, депутаты 
Р.Алкин, А.Еникеев, М.Пулатаев, А.Сеитов, А.Даушев, 
Я.Мангушев обращались к историческому прошлому; 
аргументировали свои требования исправной уплатой податей и 
исполнением повинностей, заботой о своих сородичах и т.д.  

Депутат А.Даушев апеллировал к принципам человеколюбия и 
равноправия. Он считал, что стремление купцов ограничить или 
запретить торговлю татар противоречит одной из нравственных 
основ человеческой жизни, человеколюбию, «...ибо каждому 
человеку должно желать своему брату то, чего он себе желает»3. 
Его требование было основано также на принципе равноправия, 
установленным свыше: «Человек сотворен от Всевышнего Творца с 
равным правом пользоваться всяким сокровищем сего мира»4. По 
его мнению, это не противоречит желанию императрицы 
Екатерины II, которая всем своим подданным желает «равного 
благоденствия». Поэтому основой деятельности людей и их 
взаимоотношений должно быть соблюдение, как личной, так и 
                                                           
2 РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 281, л. 38 об. 
3 Сборник РИО. – СПб., 1871. – Т. 8. – С. 191. 
4 Сборник РИО. – СПб., 1871. – Т. 8. – С. 191. 
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общенародной пользы, понимаемое А.Даушевым, как взаимное 
проявление добра. Принцип равноправия, выделенный 
А.Даушевым, в качестве обоснования свободы торговли, 
затрагивался татарскими депутатами и при обсуждении других 
вопросов. 

Депутаты С.Хальфин и А.Еникеев на заседаниях Уложенной 
комиссии пытались обосновать его важность для 
судопроизводства. На одном из заседаний Уложенной комиссии 
депутат Е.Тихановский задался вопросом: следует ли принимать во 
внимание свидетельство представителей некрещеных народов 
наравне с теми, которые исповедуют «христианский закон». Тогда 
же депутат П.Бурцов предложил установить закон, 
регламентирующий использование мусульман в качестве 
свидетелей «на православное христианское лицо». 

Возражая им, С.Хальфин требовал, чтобы мусульмане были 
свидетелями наравне с христианами во всех случаях. В делах 
подобного рода вероисповедание свидетеля, по его мнению, не 
должно было иметь решающего значения. Он должен говорить 
правду, не обращая внимания на религиозную принадлежность 
участников дела. Его поддержал и А.Еникеев, обосновавший свое 
предложение вполне конкретными обстоятельствами: в случае 
непризнания свидетельств мусульман преступления останутся 
безнаказанными. Как для Хальфина, так и для Еникеева очевидна 
необходимость равенства перед законом мусульман и христиан. 
Оба депутата настаивали на прежнем порядке принятия присяги 
мусульманами, т. е. «по своему мухаммеданскому закону». 

Татары часто ощущали свою незащищенность перед 
представителями власти. Депутат А.Еникеев призвал к 
ограничению злоупотреблений и беззаконий. Во главу угла 
Еникеев ставит торжество права. Недоверие к представителям 
власти рождает у него мысль об организации самостоятельного 
института, осуществляющего судебный разбор некоторых 
вопросов: ссоры, драки, обиды. В эту структуру помимо 
выбранных старшин должен был войти и мулла. 

Вслед за А.Еникеевым по некоторым вопросам организации 
судопроизводства выступил А.Сеитов. Он внес предложения по 
организации словесного суда для иноверцев Казанской провинции, 
задачу которого видел в скорейшем решении дел и более 
эффективном исполнении жалоб «обидимых». Устанавливая 
порядок выбора словесных судей, А.Сеитов учитывает, среди 
прочих, и религиозные различия, предлагая избирать по одному 
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судье от каждого «закона», то есть конфессии. Он определяет 
довольно внушительный перечень дел, которыми должен 
заниматься «словесный суд» иноверцев. Это различные ссоры, 
драки из-за перепашки земель, кражи и потравы сена и хлеба, 
рубки чужого леса, захвата скота, неуплаты взятых в долг хлеба и 
денег др. В сферу деятельности словесных судей также должен был 
войти контроль над уплатой подушных денег и других 
государственных поборов. Представители словесного суда должны 
были улаживать конфликты с воинскими командами, а также 
принимать участие в делах, связанных с разделом «движимого и 
недвижимого имения» и в регулировании семейно-брачных 
отношений. Причем для рассмотрения последних дел он считает 
необходимым участие представителей мусульманского 
духовенства. 

Убеждаясь в бесперспективности отношений с местной 
судебной властью, татарские депутаты пытались создать свою 
более или менее независимую судебную «мини-систему». Здесь 
необходимо отметить двойственность стремлений депутатов в 
вопросах правового положения татар. С одной стороны, налицо 
желание утвердить равенство мусульман и христиан перед 
законом, а с другой – стремление создать изолированный 
национальный и конфессиональный суд. По-видимому, это 
рассматривалось гарантией соблюдения законности, исключив 
влияние национально-религиозного момента, который мог стать 
решающим в деле. Для обоих депутатов являлось несомненным и 
безусловным включение в правовой процесс представителей 
мусульманского духовенства, что по существу означало 
стремление к его официальному признанию российским 
государством. 

Татарские депутаты коснулись и положения мусульман в целом. 
В наказах татарского населения в Уложенную комиссию 
содержались требования свободы вероисповедания и решения 
всего комплекса вопросов, связанных с ней. Депутаты заявили о 
необходимости прекратить насильственную христианизацию. 
Говорилось о возможности добровольного принятия христианства, 
без принуждения: «...из нашего магометанского закона, в веру 
греческого исповедания сильным образом, не имев к тому кто 
собственнаго желания, не склонять…чтоб без собственнаго 
желания к крещению сильно не принуждать…»5. Было выражено 

                                                           
5 Сборник РИО. – СПб., 1881. – Т. 32. – С. 542. 
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желание остаться в «магометанском законе», положить конец 
практике разрушения мечетей и кладбищ, а разбирательство 
«законных дел», то есть религиозных, оставить за муллами. Они 
требовали освободить их от уплаты налогов за новокрещеных, и 
выселить последних из их селений, так как некоторая часть 
новокрещеных приняла христианство, чтобы избежать наказания за 
преступления. Такие новокрещеные причиняли им беспокойство, 
«обиды» и «чувствительные разорения».  

А.Еникеев упоминает об одной важной детали отношений с 
крещеными сородичами: те теряют связь с их обществом, или как 
он выразился, «...от нашего общества и команды удаляются»6. 
Таким образом, желание депутатов можно расценивать как 
стремление к укреплению духовного состояния своего общества. 
Перестав быть мусульманами, новокрещеные теряли духовную 
связь, основой которой являлся ислам, со своими сородичами. Их 
удаление способствовало бы упрочению общества, поскольку 
уходили, по мнению татарских депутатов, не самые стойкие в вере, 
а также безнравственные и дурные люди, склонные к 
преступлениям. 

Предложения татарских депутатов были направлены на 
преодоление ограничительных и дискриминационных мер по 
отношению к татарскому обществу. Среди них – требования 
свободы в экономической деятельности; равноправия в области 
права независимо от религиозной принадлежности; некоторой 
автономии в вопросах судопроизводства; свободы 
вероисповедания, что подразумевало легализацию ислама и 
мусульманского духовенства; урегулирования отношений с 
крещеными татарами и др. Осуществление этих предложений 
позволило бы урегулировать отношения татарского общества с 
российской властью. Впоследствии Екатерина II реализовала эти 
пункты «программы» татарских депутатов в указах о 
веротерпимости (1773 г.), о беспрепятственной торговле для всех 
татар (1776 г.), об уравнении в правах с российским дворянством 
татарских мурз (1784 г.).  

Таким образом, некоторые требования татарских депутатов 
были услышаны. Можно сказать, что часть идейной программы 
Батырши была реализована. В частности после появления в 1773 
году указа Синода «о терпимости всех вероисповеданий...» 
обсуждение статуса ислама начинает терять былую напряженность. 

                                                           
6 Сборник РИО. – СПб., 1881. – Т. 32. – С. 542. 
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Однако усиливается внимание к проблеме, которую Батырша едва 
обозначил: состояние духовенства, его положение в обществе.  

Получивший известность как автор сочинения «Таварих-и 
Булгария» (конец XVIII – начало XIX вв.), Х.Муслими в 
завуалированной форме ведет речь о современных общественно-
политических проблемах. В центре его внимания в заключительной 
части произведения находятся религиозные раздоры мусульман, 
негативные явления в мусульманском обществе (нарушение 
религиозных предписаний, безнравственный образ жизни). Смысл 
некоторых сюжетов, на наш взгляд, заключается в критике 
Х.Муслими духовенства. Не исключая ее в адрес отдельных 
представителей духовенства (муфтий, указные муллы), на наш 
взгляд, в большей степени критика направлена против всей 
духовной корпорации, как потерявшей прежние главенствующие 
позиции. Согласно Х.Муслими ситуация, в которой оказалось 
стамбульское общество, разрешилась его падением. Подобный 
финал грозит и татарскому обществу. Решение, предлагаемое 
Х.Муслими, заключается в жестоком искоренении ереси, 
прекращении любых споров на религиозную тему. 

Один из татарских интеллектуалов того времени Т.Ялчыгул 
критиковал представителей духовенства за проявления 
невежественности и корыстные побуждения. Он осуждал их 
зависимость от официальных структур. Его обеспокоенность была 
обусловлена не только корпоративными интересами. В его 
понимании современные ему муллы не соответствовали идеалу 
духовных руководителей мусульман. 

Подверг критике татарских мулл и другой общественный 
деятель, поэт, богослов Г.Утыз-Имяни. По его мнению, несмотря 
на проявления внешней учености, они невежды, недостойные 
звания настоящих суфиев. Его возмущает их образ жизни. Он 
считал, что они свернули с праведного пути и не могут указать 
истинные ориентиры для народа. Беспокойство у него вызывало 
распространение недозволенных новшеств, часть из которых 
относилась к нарушениям в области религиозного ритуала, 
контакты с «неверными» и заимствование у них мусульманами 
некоторых обычаев.  

Взгляды Х.Муслими, Т.Ялчыгула, Г.Утыз-Имяни характе-
ризуются еще большим, чем у Батырши, обращением к внутренним 
проблемам мусульман. Их ориентиры – единство духовенства, его 
высокий и нравственный и образовательный уровень, 
независимость мулл от власти, обособленность татарского 
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общества от российского, ради сохранения традиционного уклада. 
Тем не менее, ясного понимания, каким образом можно решить 
хотя бы часть проблем, у них не было. Х.Муслими вслед за 
Батыршой склонялся к вооруженному решению. Т.Ялчыгул 
отдавал предпочтение более мирным средствам. Важной была и 
проблема союзников в условиях раздробленности мулл. Т.Ялчыгул 
видел союзников в купцах, однако, Г.Утыз-Имяни и Х.Муслими с 
осторожностью относились к ним. 

Вторая половина XVIII века – это период, когда татарское 
общество приспосабливалось к новым экономическим, социально-
политическим реалиям. В этих условиях идейное наследие 
Батырши продолжало оставаться актуальным. 
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Раеф Амиров 
 

«НА ВЫСОКОМ КОРАБЛЕ ГРЕХА» 
 

В результате интенсивного развития всесторонних связей с 
Русским государством в середине XVIII века активизируется 
башкирская общественно-политическая мысль. В области 
литературно-художественного творчества это проявляется в 
усилении авторского личностного начала, вызвавшего оживление 
«жанровых нарушений», когда жанры все чаще начинают 
«выпадать» из сферы деловой письменности и религиозно-
дидактической литературы. Эти процессы получили наиболее 
яркое выражение в произведениях Батырши, в эволюции жанра 
хажнаме (путевые записки паломников, оставленные ими после 
совершения хаджа-путешествия с целью поклонения 
считающемуся священным камню Каабе в гг. Мекке и Медине) и 
творчестве публицистов Крестьянской войны 1773–1775 гг. 

Исследовательская мысль давно уже обратила внимание на 
«Доношение императрице Елизавете Петровне» идеолога 
башкирского восстания 1755 г. Батырши, жизнь которого, по 
словам историков, достойна сюжета самых увлекательных 
романов1. 

Но, анализируя отдельные стороны идеологии Батырши и 
восстания в целом, авторы этих работ чаще всего опирались на 
«Доношение» как на историко-фактологический источник анализа 
общественных отношений Башкирии XVIII в. И только в 70-е годы 
начинается анализ «Доношения» с литературоведческих позиций. 
Так, Г.Б. Хусаинов впервые ввел эту, по его словам, 
«художественно-документальную повесть», в контекст развития 
художественной мысли в башкирской литературе. В ряде работ 

                                                           
1 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. – Кн. 22. – ТТ. 23–
24. – М.: Наука, 1964; Восстание Батырши. // Вестник знания. – 1909. – 
№№ 8, 9; Хадиев М. Башкиры. – Казань, 1912. – С. 40. (На тат. яз.); 
Чулошников М.А. Восстание 1775 г. в Башкирии. – М.-Л., 1940; Хусаинов 
Г. Письмо Батырши царице. // «Совет Башкортостаны». – 1970. – 1, 2 
декабря; Письмо Батырши императрице Елизавете Петровне как 
историко-литературный памятник. // В кн.: Южно-уральский 
археологический сборник. – Вып. 1. – Уфа, 1973. – С. 122–127; Иделбаев 
Н.Х. Башкирская проза второй половины XVIII в. // В кн.: Проблемы 
изучения башкирского литературно-публицистического творчества и 
фольклорных источников. – Уфа: УИИЯЛ, 1982. – С. 3–17. 
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последних лет есть попытки выделить в «Доношении» элементы 
эпистолярного стиля, черты автобиографического жанра. 

Ничуть не умаляя сделанного литературоведами, необходимо 
все же подчеркнуть, что это замечательное произведение возникло 
на щедрой ниве народной повстанческой публицистики. Оно 
генетически связано и с публицистическим творчеством самого 
Батырши, также остающимся до сих пор за пределами внимания 
исследователей. 

Если «жанр – это реализация, сгущение всех бродящих, 
брызжущих сил слов, и поэтому новый убедительный жанр 
возникает спорадически»2, это соображение совершенно 
справедливо по отношению к произведениям, рождающимся во 
время жанровых сдвигов. А становятся они возможными в пору 
крупных изменений в действительности. Распространенные жанры, 
«обслуживавшие» злободневные нужды XVIII в.: заявления, 
воззвания, челобитные, письма, проповеди религиозные и 
политические, протоколы допросов, слухи, народная молва, – 
переплавляются в «Доношении» в новое художественно-
публицистическое единство и становятся элементами новой 
системы. А причина этой «случайности», или, говоря словами 
Ю.Тынянова, спорадичности, заключается в тесной связи 
произведения с проблематикой агитационной литературы своего 
времени. Проблемы духовной жизни народа («веры»), земли и 
взаимоотношений с царской администрацией подхвачены автором 
как эстафета от предшественников. Их он объединит в выражении 
«три гнусных дела». 

Первоначально эти проблемы подняты в публицистическом 
творчестве Батырши, развивающемся в русле традиционных форм 
устной пропаганды (проповеди, сочинение и распространение, 
толкование слухов, разжигание молвы) и письменной (письма, 
воззвания). В то же время он считает нужным, в целях 
самооправдания, оградить себя от предположения об участии в 
этой наиболее популярной и взрывчатой форме пропаганды. 
«Слушая эти рассказы, – подчеркивает он дважды, – я никому их не 
передавал и не распространял»3 (Далее ссылки на «Доношение» в 
тексте – Р.А.). 

Интересен и поучителен пример использования религиозной 
проповеди в целях побуждения масс к активным действиям. 
                                                           
2 Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. – М.: Наука, 1977. – С. 
191. 
3 НА БФАН СССР, ф. 3, оп. 2, ед. хр. 51, л. 18. 
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Услышав многочисленные рассказы о бедах и притеснениях, 
которые терпит народ, Батырша пишет в «Доношении», что в этих 
условиях он «не мог читать проповедь смирения, покорности и 
терпения. Я не находил в нашем шариате и в наших священных 
книгах слов и основания для того, чтобы делать такие наставления: 
«О правоверные! Повинуйтесь наместникам падишаха нашего 
времени, если даже они прикажут вам отступить от веры ислама, 
разорять мечети и чинить вред вере и достоянию мусульман, не 
оказывая им никакого сопротивления, отступите от своей веры, 
разорите свои мечети и чините вред вере и достоянию мусульман». 
Стилистически и интонационно имитируя проповедь, приемом 
публицистического контртезиса он по существу снимает 
содержащийся в ней призыв к покорности и оправдывает гнев и 
возмущение народа. Характерно, например, полученное в это 
время Батыршой письмо. Его иносказательное содержание, 
понятное лишь посвященным, укрепило Батыршу в решимости 
возглавить движение. Вот его текст: «От здешних знатных 
тамошним знатным. После приветствий уведомление, что 
просвещенным богословам-блюстителям Закона, людям 
совершенства и ревнителям веры предписано религией и 
необходимо возвышать веру аллаха согласно его священному 
слову: «Ревностно воюйте, жертвуя своим имуществом и 
жизнью»4, а также и тем, кто воодушевляет правоверных согласно 
священному слову: «Поощряй верующих к битве»5 и предписано 
религией всем правоверным, которые, повинуясь, помнят 
всевышние слова: «Повинуйтесь богу, повинуйтесь посланнику 
сему»6. Затем объявляется, что понимать сей стих Корана люди 
начнут в конце созвездия Близнецов, если будет угодно 
всевышнему Богу. В подтверждение и приложил печать». Письмо 
заканчивается изречением: «Скажи: если вы любите бога, то 
последуйте мне и он будет вас любить» (л. 14). 

Считалось, что Батырша написал только одно воззвание7. 
Анализ архивных материалов, однако, показывает, что текст, в 
течение двух с лишним столетий фигурирующий под названием 
«Воззвание Батырши», представляет собой свод трех воззваний, 
созданных в течение довольно длительного времени и 

                                                           
4 Коран, сура IX, стих 41. 
5 Коран, сура VIII, стих 66. 
6 Коран, сура IV, стих 62. 
7 Дубровин Н.Ф. Пугачев и его сообщники. – Т. 1. – СПб., 1884. – С. 260–
265. 
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адресованных разной аудитории. Как сообщал сам автор во время 
допросов, «нравоучительные и возбуждающие послания я написал 
в 1755 г. в созвездие Овна (т.е. в марте – Р.А.) и закончил летом». 
Тут же явно не на пользу себе (ведь идет допрос) он указывает на 
количество текстов: «Из памяти у меня ушло, аллах знает лучше: 
три ли письма было написано или четыре». О том же говорят 
показания шурина Батырши, его шакирда Мустафы Асянова: 
«Злосоставные и возмутительные о том бунте письма составя писал 
оной Батырша, сперва сам с собою у себя в клете, причем был и 
реченый Яхъя (один из шакирдов, оставшийся верным до конца 
своему учителю – Р.А.), а в другой раз писал в мечете упомянутый 
Муталин, а в третьей на степи показанный Исмаил мулла, а все это 
делали тайным образом». Их и привел по памяти Батырша на 
страницах «Доношения». 

Итак, о чем же эти письма?  
Приступив к «составлению воззвания и призыва, т.е. 

наставительного и воодушевляющего письма», Батырша показал 
себя талантливым публицистом, в полной мере представляющим 
проблемы своего времени. В каждом из воззваний, заключенных в 
традиционные рамки зачина-молитвы в честь аллаха, обращения ко 
всем правоверным и концовки-обращения, обсуждаются 
актуальные вопросы дня. 

Формулируя призывы отказаться «от работ лопатников, нести 
военную службу, обстраивать и укреплять крепости неверных, 
способствовать их передвижению на извозах от волости к волости, 
от одной крепости к другой, платить ясак и фуражный налог, 
предоставлять тем неверным земли и воды, на которых издавна 
жили наши отцы и деды», Батырша суммарно обозначил в первом 
воззвании те тяготы, которые постепенно ложились тяжким 
бременем на плечи народа. Симптоматично, что наряду с 
проблемами, характеризующими только взаимоотношения башкир 
и русского правительства (призыв «отказаться предоставлять земли 
и воды») автор акцентирует внимание на тех из них, которые 
являются всеобщими. Отказ «от работы лопатников», например, 
находил отклик и среди башкир, и среди тептярей (от ар. дэфтэр – 
бумага) – татары, переселившиеся на башкирские земли в XVII – 
XIX вв. на основе письменных договоров), и бобылей (пришлое 
нерусское население, которое селилось на башкирских землях без 
оговаривания каких-либо условий) (последние с 1735 г. были 
обложены этой повинностью участия в строительстве городов), а 
призыв к отказу от военной службы одинаково затрагивал 
интересы мишарей (татарское племя, переселившееся в Башкирию 
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после добровольного присоединения к Русскому государству и 
наделенное правами полувоенного сословия. Ныне – представители 
этнической группы, говорящей на западном диалекте татарского 
языка) и башкир. 

Наряду с традиционными публицистическими формулировками 
здесь есть и несколько новых акцентов. Это формула «старшины с 
мыслями гяуров», благодаря акцентированному религиозному 
отторжению поставившая рядом деятелей царской администрации 
и тех, кто начал усердно ей служить, и не очень складно 
сформулированный тезис – «не платить ясак», предваривший 
появление нового публицистического образа – эмблемы. 

Дело в том, что в 1754 году был издан указ, отменивший 
существовавшую с 1557 года практику уплаты ясака как формы 
вассальной договоренности. Взамен ясака башкирам было 
предписано покупать из царской казны соль, которой население 
края до этого пользовалось бесплатно. Так замена привилегии, 
касающейся только башкир, новой формой налога привело их 
интересы и интересы народных масс, населявших край, к общему 
знаменателю. Не случайно эти два мотива – «старшины – гяуры», 
«соль» – становятся главными мотивами воззвания Батырши.  

Запрет властей «получать соль из сокровищницы аллаха» 
осмысливается теперь как кощунственное проявление безбожия и 
логическое оправдание борьбы за восстановление попранной 
врагами веры справедливости. На страницах «Доношения» этот 
образ углубляется еще и мотивом нарушения идеальной гармонии. 
Ведь в понимании Батырши «природа-сокровищница бога», а 
человек – творение его. Запретить человеку общаться с природой, 
пользоваться ее дарами – то же самое, что разрушить гармонию, 
установленную высшей силой. Согласно этой логике, выступление 
против «злодеев-победителей» получает религиозное оправдание 
(см. в черновике «Доношения»: «С этим запрещением брать соль из 
сокровищницы бога не согласились ни башкиры, ни мещеряки, ни 
ясачные, ни лучшие, ни простые люди (словом) все мусульмане» 
(л.24). Любопытна метаморфоза, которую претерпевает по 
отношению к разным адресатам один и тот же образ. По 
отношению к тем, кто перешел на сторону «неверных», «покаяние» 
– это формула «угрозы божьим судом», а по отношению же к 
большинству «покаяние в наших прегрешениях» заключается в 
том, чтобы «рассеять этот грех на деле», т.е. побудить человека к 
активному практическому действию.  

Во втором воззвании, опираясь «на законы шариата и пророка», 
широко аргументируя свою мысль кораническими сурами, он 
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обосновывает необходимость «священной борьбы с теми 
лицемерами, потому что они среди нас причина распрей». На фоне 
общего пафоса воззвания, заключающегося в призыве «к единству 
всего мусульманского мира, которому угрожает гибель», эта мысль 
звучит особенно ярко. 

И, наконец, третье воззвание, адресованное жителям Сибирской 
дороги, повторяя основные мотивы предыдущих, содержит 
конкретные указания «всем старым и малым…ни на один час не 
опаздывать к назначенному сроку, в этот упомянутый день (1 июля 
1755 г. – Р.А.) быть наготове и садиться на коней: «Довольно! О 
правоверные! О исповедующие единого бога! О джигиты! О чтецы 
корана! О конные бойцы! О пешие бойцы! Вооружайтесь! 
Выходите! Ведите священную войну!». И, чтобы еще более 
усилить агитационное воздействие воззвания, он включает в него 
политическую легенду: «В сей день для сражения с неверными к 
Астрахани подошли сильные войска, отправленные халифом 
нашей земли. Слышно и говорят также о том (подч. нами – Р.А.), 
что прибывает и в настоящее время». Связанная с идеей газавата – 
священной войны против «неверных», эта легенда о 
международном, или вернее, межмусульманском резонансе 
восстания призвана была вдохновить его участников, убедить 
сомневающихся. (Но вместе с тем она выглядит здесь и как 
потерявшая внутреннюю энергию дань традиции. В ней 
отсутствует элемент, способный убедить практический ум человека 
– частое в воззваниях прежних лет указание на количество идущих 
на помощь войск). Завершает воззвание указание на форму 
распространения: «В чьи бы руки ни попало настоящее писание, не 
мешкая посылать его по аулам, чтобы мусульманам не сидеть без 
дела из-за (одной только) неосведомленности».  

В этом воззвании Батырши окончательно формируется 
наметившееся в публицистике прежних лет противопоставление 
времен: идеализированного прошлого, неблагополучного 
настоящего и мрачного будущего. Эта структурная целостность, 
опиравшаяся на принятую в мусульманской мифологии поэтику 
контраста между загробным миром и грешной светской жизнью, на 
долгие годы становится элементом башкирской публицистики. 

Сегодняшний день – это «море греха», где народы ислама 
«погрязли в грехах», «предаются порочности и распутству». Это 
время господства лицемеров – «старшин с мыслями гяуров». На 
волне этого гневного обличения возникает образ чуть ли не 
апокалиптического будущего, когда неверными будут «разрушены 
города Ташкент и Бухара», «порабощены и натравлены на башкир 
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киргиз-кайсаки, а единый мусульманский мир будет раздроблен на 
куски и исчезнет с лица земли» (л. 15). 

Единственным светлым пятном для Батырши является прошлое, 
ставшее теперь легендарным временем, когда процветала религия, 
когда «к исламу приобщались (силой, конечно! – Р.А.) 
огнепоклонники». Это-эпоха «благоустроения города «Биляр» 
(столицы булгарского государства – Р.А.), когда отцы и дети 
свободно владели землями и водами». Симптоматично, что из 
картины прошлого, нарисованной еще в творчестве Бепени 
Трупбердина, Кильмяка Нурушева, Батырша включает в свое 
произведение только последний элемент, тенденциозно «не 
намечая» других его частей: настойчивого упоминания о 
добровольном и равноправном характере подданства. Из этой 
системы он убирает также мотив уплаты ясака («откажитесь 
платить ясак и фуражный налог»), который в грамотах и 
челобитных прежних лет присутствовал как выражение 
добровольности союза башкир с Русским государством. 

Эта идеализация прошлого стала общим местом в целом ряде 
публицистических и художественных произведений башкирской 
литературы вплоть до начала ХХ века. Порожденный обстановкой 
своего времени дух антиисторизма приводил к тому, что на чаше 
эстетических весов прошлое оказывалось намного тяжелее 
современности. И Батырша, сводя анализ современной ему 
действительности к «трем гнусным делам», горестно добавляет: 
«Пока не исчезнут и не будут устранены полностью и навсегда эти 
три явления, раны наших мусульман также не исчезнут и не будут 
устранены полностью и навсегда» (л. 42). Тут он оказался прав. До 
устранения этих причин – духовного освобождения, обретения 
государственности, решения земельной проблемы – оставалось еще 
160 с лишним лет. 

Содержание воззваний позволяет, таким образом, проследить 
этапы формирования той проблемно-содержательной основы 
«Доношения», которую Батырша объединил в образе «трех 
гнусных дел» (покушение властей на веру, замена платежа ясака 
покупкой соли, злоупотребления чиновников) и которая позволяет 
рассматривать это произведение как важный этап развития 
башкирской художественной публицистики. 

Кроме того, и жанровые сцены, слагающиеся в законченные 
рассказы, возникающие в повествовательной стихии, – для автора 
прежде всего иллюстрирующий ту или иную идею фрагмент, хотя 
авторский темперамент, его наблюдательный талант порой 
чрезвычайно усиливают в них художественно-изобразительное 
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начало. Укажем только на один эпизод. Находящийся в бегах после 
поражения восстания Батырша сидит в подполе мечети, 
охваченный горем потери близких, переживая неудачу 
выступления и собственное малодушие. Ему ничего не известно о 
происшедших потом событиях. Но вот в мечеть приходят старики, 
и их беседы восполняют события восстания, наглядно 
демонстрируя, что борьба Батырши в своих воззваниях за единство 
башкир, мишарей и татар не прошла бесследно. Но это совмещение 
времен – достижение поздней литературы – возникает здесь все же 
на периферии от основной цели повествования и во многом 
помимо воли автора. 

Как жанр деловой письменности доношение неоднократно 
использовалось представителями народа при составлении разного 
рода прошений. 

Но, как мы указывали выше, в силу возникновения на йыйыне 
как продукт коллективного творчества оно превращалось в 
концентрацию народного мнения с ярко выраженной 
публицистической окраской. Для понимания же того, почему 
Батырша обратился к этой форме и какие жанровые сдвиги в ней 
произошли, необходимо обратиться к истории создания 
«Доношения». 

Как известно, о восстании и его причинах Батырша хотел 
доложить императрице Елизавете Петровне лично. 

Это решение созрело в нем во время горестных раздумий, когда, 
«подобно птице, лишившейся птенцов», он скитался по местам, где 
еще недавно разъезжал, воодушевляя людей к восстанию. Но могло 
оно возникнуть и раньше из наблюдений и горьких рассказов о тех 
ходоках, кто отправлялся с жалобами на местных администраторов 
и бесследно исчезал в острогах Уфы, Казани, а то и самой Москвы. 
Не мог не слышать он, например, о своем земляке-торговце из 
деревни Кундашлы, который без суда и следствия пять лет пробыл 
в тюрьмах Казани и был выпущен совершенно ограбленным (М., ч. 
1, с. 124). 

Поскольку челобитчикам десятилетиями не давали добраться до 
царя, невольно создавалось мнение, что царь не знает, что именно к 
нему, единственно способному положительно решить просьбы 
народа, специально не пускают, а злоупотребления допускают 
чиновники сами на местах. «Спорили и сказали они ему Андрею 
(речь идет о сборщике налогов А.Жихареве, свирепое усердие 
которого, по мнению фольклористов, и породило известное среди 
башкир и татар выражение «Андреева казна». «Думаешь, у меня 
Андреева казна?» – ответствует человек, к которому без конца 
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обращаются с просьбой ссудить деньги или доверием которого 
злоупотребляют), что они воры и про те прибыльные дела всякий 
государь именно видеть не изволит», – написано в челобитной 
Кусюм-батыра (М., ч. 1, с. 253) на имя Казанского губернатора 
П.М.Апраксина, поэтому из числа виновников восстания 
повстанцы исключили царя. Они «воюют для того, чтобы великому 
государю учинилось подлинно известно, потому что, напредь сего 
к нему, государю, к Москве на прибыльщиков и всяких своих 
нуждах посылали они свою братью – ясачных людей челобитчиков, 
и те их челобитчики были переиманы в Казани и биты кнутьем, а 
иные перевешаны и отповеди им никакой не учинено», – написано 
в челобитной 1709 г. (М., ч. 1, с. 259). Этому мотиву отведено 
заметное место и в «Доношении». «Генералы вредят царице: ни о 
каких злодеяниях со стороны самого падишаха лично слухов нет, и 
сами бы о наших делах правдиво докладывали бы падишаху, 
возможно все наши дела были бы хороши» (лл. 27–28). А коли так, 
то царь и есть «родник справедливости», к нему и нужно попасть 
любым способом, пусть даже на «высоком корабле греха», – 
приходит к выводу Батырша в результате длительных 
размышлений («От ея и. в. ничего худово не видели», – писали 
также руководители восстания 1737 г., одновременно решительно 
выступая против уплаты штрафов лошадьми (М., ч. 1, с. 315)). 
Данный вывод, в свою очередь, чрезвычайно усиливал чувство 
ответственности у единственного из всех, наконец-то добившегося 
возможности высказать царице о наболевшем.  

В итоге рассуждение о «море греха» одного человека 
закономерно становится поводом для социально-
публицистического спора посредством письма (ведь письмо – «это 
как бы одна из сторон в диалоге»8 безмолвствовавшего до сих пор 
народа с царицей).  

Так Батырша подхватил уже частично сформулированный в 
публицистике предыдущих лет тезис о справедливом царе и 
превратил его в один из содержательных компонентов 
произведения. Но реальность такова, что оказавшегося в руках 
«визирей – этих ручьев живой воды, впадающих в реку с живой 
водой» (так по-восточному витиевато названы автором чиновники 
Тайной Конторы) Батыршу лишают встречи с царицей. Ссылаясь 
на то, что прием откладывается до его выздоровления, ему было 
предложено «о всех имеющихся за собою секретах, тако же о 
возмущении, о чем он был в тайной конторе спрашиван, изложить 
                                                           
8 Античные риторики. – М.: Изд-во МГУ, 1978. – С. 273. 
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письменно, написав обстоятельное доношение на высочайшее имя, 
запечатав своею печатью». Батырша согласился на это, поставив 
лишь условие, «чтобы все им написанное никто другой не 
распечатывал, а прямо б де то доношение за печатью его поднесено 
самой ея и.в.» (пока арестованного или, вернее сказать, выданного 
за тысячу рублей серебром царским властям бывшим приятелем 
старшиной Сулейманом Диваевым Батыршу везли из Уфы в 
Оренбург в открытой телеге и затем через Казань и Москву в 
Петербург, он жестоко простыл, у него началась горячка, 
продолжавшаяся все три недели, пока писалось «Доношение»). 

Не раз повторяющийся в текстах допросов, переписке 
чиновников термин «доношение», думается, использован здесь 
лишь по инерции: ведь необычность ситуации была в том, что 
автора вынуждали написать подобный документ, тогда как в 
судебно-канцелярской практике XVII–XVIII вв. этим термином 
обозначались прошения, в которых описательная часть была 
неизмеримо меньше части, которая содержала просьбу.  

Таким образом, своими усилиями обер-секретарь Тайной 
Конторы Хрущев и переводчик Илья Муратов, выполнявший 
указание – добиться признания о причинах и размахе восстания, 
связях Батырши с соседними народами и, возможно, даже странами 
– с самого начала поставили его в условия, когда ему ничего не 
оставалось делать, как нарушить функцию «доношения» как 
прошения. Они настаивали на том, чтобы «о всех имеющихся за 
собою секретах, тако ж о возмущении изложить письменно». До 
просьб же закованного в кандалы больного предводителя 
подавленного восстания им не было никакого дела. И в силу 
подобного «нарушения конвенции» написанное Батыршой, судя по 
вариантам черновиков, повторяя в начале и в завершающей части 
формулы жанра делопроизводства, превращается в исповедь-
размышление о судьбах края, в анализ причин, вызвавших 
бесконечную цепь восстаний, побудив его самого отказаться от 
благополучной карьеры ахуна – духовного наставника целой 
дороги и избрать тернистый путь политического вождя восстания. 

Опираясь на кодекс восточной логики и риторики – мантик, 
включающий в себя три элемента: посыл – доказательства – 
умозаключение, он трижды возвращается к образу «гнусных дел». 

В вводной части («гнусные дела, ропот и негодование») в чем-то 
повторяя свои ответы на допросе, протокол которого был 
затребован им и лег в основу текста, Батырша в подчеркнуто 
лапидарных выражениях сообщает сведения о себе. Уроженец аула 
Карышбаш Багадуршах, сын Гали, называет медресе, где получал 
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образование, а затем учительствовал сам. В Гайнинской стороне, 
Исетской провинции и родном ауле он, по собственным словам, 
исполнял обязанность муллы, содержал медресе, обучал детей, 
распространял знания и наставлял людей на путь истины. Но как 
только он переходил к рассказу о причинах, побудивших его 
отказаться от проповеди смирения и покорности аллаху и властям, 
повествование приобретает мощную эмоционально-
публицистическую энергию, отражая воодушевление и боль 
автора, который, вновь переживая события подготовки восстания, 
как бы прикасается к незаживающим ранам родного края. «Смогу 
ли перечислить все до конца?!» – восклицает он, пока что 
суммарно сформулировав причины всеобщего недовольства и 
аргументируя их аппеляцией к слухам, упорно распространяемым 
среди народа. Объединившись в публицистическом образе 
«гнусных дел», эти слухи логически подготавливают содержание 
следующей части. 

«Славные приготовления» – так можно назвать ту часть 
«Доношения», в которой автор, прибегая к самым разным приемам, 
воссоздает картины нависших над краем бедствий, передает 
настроение масс. Тут и многоголосие йыйына, и собственные 
наблюдения – микроновеллы, часть которых основана на сюжетах 
народных слухов, и авторские комментарии. Изображая 
нарастающее возмущение, эти факты превращаются в один из 
главных аргументов обвинения, оправдывающих восстание. Так 
«Доношение» превращается в обвинительный акт, направленный 
против системы колониальных отношений.  

А превращение исповеди в проповедь обусловливает 
повышенную образно-смысловую экспрессию произведения, 
выдвижение на первый план публицистического начала. 
Происходит тот же жанровый сдвиг, который наблюдался в 
русской литературе за 90 лет до создания «Доношения» с «Житием 
протопопа Аввакума написанным им самим» (1662). Отдаленные 
друг от друга длительным историческим периодом, 
национальными, языковыми и, наконец, религиозными барьерами, 
эти произведения тем не менее предствавляют собой 
типологически однородные явления. Это тот случай, когда 
«сходные явления в литературе разных народов возникают не в 
результате контактов (хотя эти контакты и могут им 
сопутствовать), но как результат самостоятельного развития на 
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сходной исторической основе»9. Оба они возникли на волне 
широкой религиозно-политической оппозиции царской власти. 
Если «Житие» является одним из вершинных произведений 
движения раскола, то «Доношение» стало концентрированным 
выражением в идеологии башкирских восстаний религиозного 
мировоззрения, кульминация которого падает на 1755 год. Это 
обусловило специфическую общность форм религиозной 
аргументации, принимающей каждый раз остро-социальную 
направленность.  

Необходимо учесть и момент, связанный с творческой историей 
рассматриваемых произведений. Аввакум пишет «Житие» «в 
наиболее патетический момент своей жизни» (Д.С.Лихачев) в 
Пустозерской земляной тюрьме, превращая каждый факт 
действительности, собственной биографии и даже пейзажные 
описания в оружие политической борьбы. «Проповедническое 
начало, – пишет исследователь, – обусловило и публицистическое 
звучание агиографических моментов, видений, преобладание 
разговорной интонации»10.  

Создавая свои произведения в обстановке ожесточенной 
идеологической полемики с политическим противником, Аввакум 
и Батырша вносят в их содержание дух спора. 

Агитационное назначение сочинений, обусловленное 
стремлением убедить царя Алексея Михайловича и царицу 
Елизавету Петровну, определяет и особенности их стиля, для 
которого характерно сочетание традиционно-книжных и народно-
разговорных начал. Батырше, можно сказать, в полной мере 
удалось воплотить живой народный язык, на котором обсуждались 
животрепещущие проблемы времени. По сравнению с 
дидактической стилистикой письменности, изобилующей 
арабизмами, это становилось выражением демократической 
ориентации эстетики обоих авторов. В текст «Доношения» 
широким потоком вошли народные фразеологизмы, 
идиоматические сочетания: 

(«То, что ты заработаешь, ест собака, а твою шею и спину ест 
вошь», «От притеснений неверных у нас переломлен загривок», 
народ, «что вспугнутая хищным орлом птица»). Язык его понятен и 
близок современному читателю. 

                                                           
9 Неупокоева Г. Некоторые вопросы изучения взаимосвязей и 
взаимодействия национальных литератур. – М.: Наука, 1980. – С. 79. 
10 Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. – С. 305–308. 
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В то же время оба автора ориентируются и на образную систему 
и лексику религиозной литературы. В произведения в наиболее 
напряженные моменты повествования входят агиографические 
элементы, чем, в частности, отмечены рассказы Аввакума о 
чудесных исцелениях, о фантастическом пейзаже Даурии. 
Отмеченными элементами насыщена и значительная часть 
«Доношения». 

Усиливая идейно-публицистический пафос произведения, 
Батырша стремится к укрупнению событий и фактов. Эта черта 
художественно-публицистического обобщения особенно бросается 
в глаза при сопоставлении канонического текста с вариантами 
черновиков. Во имя усиления публицистического воздействия он 
иногда жертвует целыми художественно-полноценными кусками. 
Важным показателем стремления Батырши к созданию целостной 
идейно-публицистической структуры «Доношения» является 
работа над фактами, касающимися башкир и мишарей. Видимо, в 
самых начальных вариантах «Доношения» были мотивы, 
позволявшие говорить о них как группах населения с резко 
отличными интересами. Но работа над осмыслением событий 
восстания, стремление убедить адресатов во всеобщности его 
причин неизбежно должны были привести – и привели – автора к 
мысли о единстве целей и устремлений башкир и мишарей, 
выступивших в этом восстании единым фронтом. Поэтому в 
окончательном тексте автор тщательно редактирует места, при 
чтении которых могло бы создаться впечатление об отсутствии 
этого единства. Усиливается эмоциональность в изображении 
йыйына: «Все поднялись, наметили круг борьбы и устроили 
состязание борцов и, по своим обычаям, стали раздавать подарки 
богатырям. Мы простились и разъехались». Добавленное после 
фразы «устроили состязание борцов» в IV черновике «Доношения» 
выражение «между мещеряками и башкирами» в окончательный 
текст не входит. Вместо этого он вводит факты, раскрывающие, как 
от произвола властей и в не меньшей степени, чем башкиры, 
страдают и мишаре. 

Вот аргумент человека, который в скором времени предстанет 
совсем в другом обличье. На вопрос Батырши: «Каково настоящее 
время: Добро ли возрастает изо дня в день или зло?» – старшина 
Муслим отвечает: «Многих людей из моей команды путем 
хитрости и запугивания совратили с веры; и погубили много 
семейств Сальжугутской волости, также совратив их с детьми с 
веры». Этот текст возник, как справедливо отметил проделавший 
текстологическую работу над «Доношением» Г.Б.Хусаинов, в 
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результате снятия частностей. Ведь в данном случае автору важно 
создать единый образ страдающего от притеснений 
мусульманского мира. 

Этой же общей линии Батырша продолжал придерживаться и в 
освещении событий после поражения восстания. Вот 
отсиживающийся в подполе мечети беглец Батырша излагает 
содержание беседы пришедших помолиться мирян: старшина 
Юсуф «не велел своим трогать башкир, запретил стрелять и колоть 
их». Башкиры же, не зная об этом, атаковали его команду, а на 
недоуменный вопрос старшины: «Почему же вы с таким натиском 
на нас?» – ответили: «Мы думали, что вы мишаре, а, оказывается, 
вы не мишаре». В окончательном варианте эти факты, способные 
создать двойственное впечатление, опускаются. Да и события 
изображаются как достигнутое заранее по инициативе Юсуфа 
соглашение между присланными для усмирения повстанцев 
отрядом и башкирами. Услышав об этом, власти, оказывается, 
арестовали старшину Юсуфа, раньше смело заявившего на 
предупреждения об этом: «У меня ответ готов, я ваших доносов не 
боюсь» (л. 153). 

Убрав слово «мишаре» и ни разу не сказав имени автора этих 
слов о единстве действий, Батырша и здесь добился двойного 
эффекта. Во-первых, в его планы не входило расширять список 
единомышленников или хотя бы сочувствующих. Ведь упоминание 
имени рассказчика могло навлечь новые неприятности (а 
допрашивавшие рассчитывали, видимо, и на это тоже. Ведь 
караульному капитану Волховскому была дана строжайшая 
инструкция, «чтобы он при том, когда оный Батырша писать будет, 
при нем был и смотрел прилежно недреманным оком, дабы он из 
написанного чего куда не спрятал, или б и не изодрал» (л. 64)). 

Во-вторых, анонимность в данном случае создавала и 
определенный политический эффект, указывая на общество в 
целом, как на возможных адресатов этих мыслей. А ведь перед 
властями Батырша предстал именно как ходок и защитник 
интересов всего общества. Кроме того, ссылка на многоголосие 
йыйына позволяла замаскировать собственные мысли, представляя 
себя до поры до времени как стороннего комментатора 
распространенных слухов, суждений: «Некоторые говорили: «Мы 
не называли падишаха злодеем, он справедливый, однако, какая 
нам польза от его справедливости, находящейся у него за пазухой и 
не доходящей до нас? Возможно ли, чтобы глаза человека не могли 
достигнуть того места, куда доходит рука? Вы видите, что руки у 
нас коротки, они дальше наших изгородей не доходят. Когда мы 
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видим у себя во дворе ягненка с переломанными ногами, 
перевязываем его. Точно так и мы – под властью падишаха. Если 
бы царица действительно разбирала дела, то неужели ее глаза не 
дошли бы до нас? А не то, как мы своими руками, не 
простирающимися дальше наших домов, можем довести свои дела 
до падишаха?» (л. 29). 

Следует отметить и те образно-стилистические 
новообразования, отличающие публицистику Батырши от 
произведений Кильмяка Нурушева и Бепени Трупбердина. Давшая 
уже у них трещину идея монолитного единства лагеря повстанцев 
требует теперь огромных усилий для его сохранения. Этим 
обусловлено, на наш взгляд, обилие религиозной мотивации, ее 
торжественная стилистика, пафос которой должен, по мнению 
публициста, помочь сохранить единство рядов. Основная причина 
усиления апелляции к религиозному единству заключается в том, 
что среди «правоверных и исповедующих единого бога, живущих 
на русской земле народов ислама» наметился раскол, объявились и 
множатся «неверные старшины», «куштаны» – проводники 
политики царизма. Автор внимательно фиксирует происшедшие за 
15 лет после восстания Карасакала в 1740 году изменения в 
настроении старшин, которые с целью защиты своих феодальных 
интересов все чаще принимали сторону колониальных властей. Не 
случайно этот список имен в «Доношении» открывает зловещая 
фигура палача башкирского народа, теперь уже генерал-майора 
А.И.Тевкелева. Он вновь появился на башкирской земле, когда 
народ взволновался из-за введения налога на покупаемую соль. 
«Бороды и честь вы уже потеряли, – с угрозой обращался Тевкелев 
к избитым чиновниками представителям народа. – Если будете 
упорствовать, недолго и головы потерять. Соглашайтесь!»  

Двойниками Тевкелева размножаются и расползаются по краю 
«верные» старшины Шарип Мряков, Яныш Абдуллин, Сулейман 
Диваев и десятки других, готовых ради собственной корысти на 
предательство общих интересов. 

Чуткий к народному мнению, Батырша точно зафиксировал эту 
классовую конфронтацию в башкирском обществе. 

Углубляя обличительный пафос воззваний, он создает в 
«Доношении» гротескно-обобщенный и в то же время конкретный 
в своей реальности портрет хорошо известного ему старшины 
Карышбашевской волости Яныша Абдуллина, в поведении, 
помыслах и поступках которого просматриваются родовые черты 
всех «лицемеров», спекулирующих на тяготах народной жизни. 
Абдуллин – одна из одиознейших фигур башкирской 
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действительности того времени. Не случайно за активное участие в 
подавлении восстаний ему, наряду с такими грязными личностями, 
как Шарип Мряков, было предоставлено право брать в плен 
участников народных выступлений и членов их семей. После 
восстания 1737 года он захватил несколько осиротевших детей, а 
также жену и дочь казненного повстанца Мавлюта. А после 
восстания Карасакала генерал-лейтенант Л. Соймонов «одарил» его 
еще несколькими пленными. В 1742 г. вместе с семью старшинами, 
с Ш.Мряковым, с которым наконец-то сошлись их пути-дороги, 
Яныш ездил в Москву якобы от имени всего народа «и оболгав, 
испросили себе грамоту и получили вознаграждение», писал вице-
губернатор г. Уфы П.Д.Аксаков, вынужденный назначить 
следствие по поводу злоупотреблений этих «верных старшин». Эти 
факты неплохо знал, видимо, и Батырша, волею судеб оказавшийся 
рядом с Янышем в своей родной деревне и в полной мере 
воспользовавшийся возможностью воссоздать облик «неверного», 
«изменника». Поэтому-то и первый вариант воззвания, 
адресованный всем «неверным старшинам», начинается с 
обращения к Янышу. Возникшие как ответы на уловки Яныша, 
этой «лисы с оторванным хвостом», не захотевшего ни понять, ни 
принять идеи восстания, воззвание вначале еще сохраняет следы 
диалога, лишь затем переходя в сатиру-монолог в адрес предателей 
народных интересов. Стилистически повторяя содержание первого 
воззвания, начинавшегося с обращения к Янышу, и даже совпадая с 
ним в формулировках, автор приводит целую цепь рассказов о 
злоупотреблениях Яныша, характерных и для других старшин. Он 
не соблюдает ни религиозных, ни светских законов, не совершает 
омовения и не читает молитв, за взятку освобождает от воинской 
службы, укрывает воров, угрозами добивается благосклонности 
чужих жен, расправляется с недовольными, делает «виноватого 
правым, правого виноватым». Эти качества усиливаются в 
риторических отступлениях, превращающихся в своеобразные 
обличительные проповеди, адресованные к отдельному человеку, а 
через его голову ко всему клану корыстолюбивых и жадных 
старшин. Вот Яныш обижен на Батыршу за то, что последний не 
покрыл незаконных действий мздоимца-распутника, и автор 
обращается с такой тирадой: «Эй, ты, старшина, ты ведь невежда в 
вопросах шариата, ты не читал ни одной книги: коль о религиозно-
духовных делах должен судить умный человек, чего же ты своим 
невежественным умом правишь неправый суд! Зачем толкаешь 
ученых людей на путь корысти и зла? Разве прямой путь книг 
должен свернуть на твою тропу глупости?» 
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Поняв, что приобщить такого матерого дельца к восстанию 
честным путем невозможно, Батырша решает хотя бы 
нейтрализовать его, используя в качестве приманки богатство. Ему 
пришлось придумать целую легенду о некоем купце, якобы 
владеющем кладом булгарских серебряных монет; а войдя с ним в 
компаньоны, якобы, можно заняться изготовлением фальшивых 
монет. Расчет Батырши оправдался, и в погоне за богатством 
Яныш, как это бывало уже не раз, беспринципно предает интересы 
государства, которому служит. 

Заключает этот ряд отрицательных персонажей фигура 
старшины Сулеймана, пользовавшегося некогда советами ученого 
муллы. Когда же обессилевший, больной, покрытый язвами 
Батырша через год скитаний после восстания пришел к нему и 
сказал «слово и дело» в надежде, что Сулейман поможет ему 
ускорить путь к царице, старшина уговаривает его умолчать о 
добровольной явке: ведь за поимку Батырши обещана тысяча 
рублей: «Все равно уж ничто не изменит дела». «При виде такой 
подлости я и слова не смог вымолвить», – говорит с гневом теперь 
уже ставший пленником вчерашнего собеседника Батырша 
(показательна дальнейшая судьба этого двуличного слуги царизма. 
Предав Батыршу, он поехал несколько лет спустя в Петербург за 
«заработанными» ценой предательства друга и учителя своих детей 
деньгами. Но воспользоваться ими ему не пришлось: по пути 
домой он бесславно скончался). 

Галерее корыстолюбивых лихоимцев, «хитрых лис», 
«нечестивых старшин с душами гяуров» противопоставлена 
встающая во весь рост со страниц «Доношения» противоречивая 
фигура автора – главного героя повествования. 

В сущности – это первое близкое к светской литературе 
произведение башкирской художественной публицистики, в 
котором с такой полнотой раскрылось авторское сознание. Ведь 
если в публицистических текстах прежних лет главенствовала 
установка на анонимность, а авторское начало выявлялось, так 
сказать, путем «криминалистической» экспертизы во время 
следствий, поскольку и выделение содержательных, 
стилистических особенностей текста необходимо было царской 
администрации для предъявления обвинения его создателю, то 
здесь автору уже нечего было скрывать свое имя. 

Его яркая, полная тревог жизнь развертывается перед читателем 
во всей возможной полноте. Мы узнаем, какое образование он 
получил, прочитаем о роде его занятий, о семье и близких, 
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проникнем в мир его чувств и мыслей, станем свидетелями 
нравственных и физических страданий… 

Вместе с тем, несмотря на исключительные обстоятельства 
создания произведения, позиция автора-повествователя продумана 
очень тщательно. Можно отметить три этапа эволюции авторского 
«я» как носителя и выразителя духовного начала, контрастно 
противостоящего образам врагов народа. 

В первой части произведения, связанной с рассказом о 
положении в Башкирском крае и всенародном недовольстве, он 
всячески старается свести свою роль до позиции пассивного 
наблюдателя. Но само молчание, когда перед ним раскрывают 
душу люди, недовольные политикой царской власти, превращает 
Батыршу в негласного союзника, в совесть, глаза и уши народа, 
бережно и расчетливо копящего все новые свидетельства его 
страданий: «Затем я стал выжидать, то есть начал ждать, что будет 
известно и слышно по сторонам и окрестностям от проезжих и 
местных людей».  

Через беседы автора с теми, кто «в то же лето, осенью и зимой 
со всех сторон приезжали», рассказы о собственных поездках в 
Уранскую, Гиреевскую волости, сведения с Ирехтинской стороны, 
интенсивную переписку, стекающуюся в Карышбаш молву 
возникает образ кровоточащего, бурлящего негодованием края. 
«Нам и повернуться некуда – кругом огонь!» – говорит даже 
старшина Яныш, которого уж никак не заподозрить в сочувствии 
народным страданиям. 

Перешедший из поэтики Корана образ огня – символ священной 
кары, настигающей врагов ислама, наполняется в структуре 
«Доношения» современным содержанием. «Огонь злодеяний 
притеснителей, перешедший все границы, неодолимо охватывает 
здание и постройки города нашей веры», – пишет Батырша. 
Обновляя религиозную традицию памятью о том «огненном аде», 
который устроил в башкирских селениях лет 20 назад мурза 
Тевкелев, он бросает клич: «Объединяйтесь, объединяйтесь!», 
«чтобы затушить этот огонь», противопоставить ему «цветущее и 
возвышенное положение веры». Нетрудно увидеть, как в этом 
контексте происходит переосмысление образа «священного огня», 
который теперь идентифицируется со злой силой.  

Мастерски воспроизведена Батыршой обстановка йыйына в 
Сальюгутской стороне. В многоголосии безымянных участников 
собрания, рассказы которых расположены в нарастающей 
последовательности, затронуты наиболее острые проблемы веры, 
земли, взаимоотношений с администрацией. Можно допустить, что 
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некоторые из реплик, развернутых в обвинительные тирады против 
местных чиновников и одновременно проникнутых верой в 
справедливого царя, принадлежат самому автору, искусно 
замаскировавшему свои мысли под слова одного из девяти «иных» 
(бђгзе). Во всяком случае, стилистика и лексика их весьма близка к 
воззваниям Батырши. Так обстоятельства постепенно выдвигают 
его в центр идейно-политической борьбы. И в признании: «Я 
решил, что в этом славном приготовлении есть какая-то тайна, и я 
должен узнать эту тайну», – обнаруживается душа сына своего 
времени, гражданина, чувствующего свою причастность ко всему, 
что творится в родном краю. Убедительнейшим доказательством 
политической активности Батырши становятся написанные им 
«наставительные и воодушевляющие письма», содержание 
которых по памяти он цитирует тут же. Через рассказ автора о себе 
создается образ авторитетнейшего для всех слоев башкирского 
общества человека, справедливого судьи, советчика и трибуна, 
активного участника идеологической борьбы своего времени. В 
поисках управы на неправедный суд к нему за советом приезжают 
«из-за 2–3, а то и 4–5 дней конного пути», (ибо я, говорит Батырша, 
«судил, не разбирая, бедный или богатый истец»). 

Возникший во второй части произведения в силу обстоятельств 
поворот в сюжете – бегство Батырши, долгие скитания вместе с 
учеником Яхъей – вносят в образ автора новые качества сложной 
многомерности. Ассоциируясь с распространенным в восточной 
литературе, и особенно в поэзии, образом дервиша-странника, этот 
образ воспринимается и с сочувствием, и с осуждением. 

В самом деле, разве не вызывает сострадания рассказ о 
человеке, вынужденном скрывать от людей свое имя, питаться 
подаяниями, а зиму проводить в холодном подполе мечети, 
поддерживая существование сухарями вперемежку со снегом? 

Но ведь, с другой стороны, эта «новая дорога странствий» 
уготована и самим Батыршой, как бы он ни пытался объяснить 
божьим предопределением свое малодушие в первые дни 
восстания. 

Неподдельны его переживания: «Эй, дорогие мои, свет моих 
очей, бриллианты души моей, вручаю вас и себя тоже в руки 
всевышнего», – говорит он, оставив жену и детей в руках не очень-
то стремившихся схватить их преследователей. Побег, расставание 
с семьей и последующие скитания он готов объяснить божьим 
определением: «О аллах, царь всех и надо всеми, твои громы для 
нас награда, и коль ты ниспослал на меня такие беды и страдания, я 
готов покорно нести их». 
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Так автором, совсем недавно отложившим в сторону 
религиозные проповеди во имя решения реальных вопросов жизни, 
но оказавшимся не в силах возглавить подготовленное им 
движение, всецело овладевает мысль о фатальности всего 
случившегося: ведь фатализм, предопределение, как указывал 
К.Маркс, является основой философии ислама11. 

В итоге возникает сдвоенный образ путешествия, дороги, 
пронизывающий содержание «Доношения», но становящийся и 
выражением движения героя по пути, предначертанному 
всевышним. Одновременно это и путь преодолений, путь победы 
мысли и деяний человека над роковым безволием, на которое 
обрекала его религия. Первая из этих дорог – реальная дорога 
страданий, по которой, как полагают Батырша и его ученик, их 
водит наказание за грехи. На этом пути на их долю выпадают такие 
лишения, что Яхъя предлагает учителю упасть на снег и отдать 
себя в руки холодной и голодной смерти. Но Батырша отговаривает 
его тем, что шариат запрещает накладывать на себя руки, ведь и в 
живой душе всегда есть надежда («тере жанда омид бар», л.40). На 
этой дороге он еще раз убеждается в том, как велики страдания 
народа. 

Как итог странствий возникает образ мысли, движение которой 
раскрывается как путешествие. Эта форма позволила автору 
наглядно и убедительно раскрыть мир обуревавших его мыслей. В 
результате возникает опирающийся на образную систему 
религиозной и народной публицистики фантастически-
патетический мир, в образной форме воплотивший размышления 
автора. Герой воображает себя «птицей, лишившейся птенцов»; 
действия по его идеологическому и организационному 
обеспечению восстания – это странствие по миру на «корабле 
греха». Человеческая жизнь – это море. Его размышления – это 
полет птицы над «долиной отчаяния и отвращения» и «долиной 
надежды и упования». 

В иносказательных образах представлены царица и ее 
окружение. Если царица – это «река, родник живой воды, 
милосердия», визиры – «ручья живой воды», то весь этот «дивный 
мир находится под толщей черных вод – на дне океана жизни». 
Варьируясь (а вариативность – одна из особенностей поэтики 
Корана, знатоком которого был Батырша)12, эти мотивы-образы 
                                                           
11 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 9. – С. 427. 
12 «Можно представить себе Коран, – пишет исследователь, – за 
исключением самых коротких односюжетных сур, содержащих четыре-
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способствуют созданию картины напряженной интеллектуальной 
жизни героя. 

Вот как, используя коранический сюжет о загробном мире, 
рассказывает автор об отчаянии, охватившем людей: «Наше 
положение походит на положение жителей ада во время страшного 
суда, когда они, увидя на небе появление черной тучи, страстно 
желают дождя, который прольется на них, затушит их огонь и 
утолит жажду: но из этой тучи начинают падать камни, и тогда их 
горе возрастает и иссякает надежда» (л. 42). 

Именно потому «птица его мысли, покружившись над равниной 
отчаяния и отвращения», не увидела там ничего, кроме «трех 
упомянутых гнусностей». 

После этого автор приказывает «птице своей мысли 
покружиться над равниной надежды и упования». Обвинив в 
народных бедствиях царских чиновников, Батырша во всей мощи 
развертывает здесь программу деятельности добродетельной 
царицы. Она праведный судья, умеющая отличить правого от 
виноватого; «рабы различных верований под властью ее 
Величества равны в своем рабстве». Царская власть – это конечная 
инстанция, где будут решены все проблемы. Эта программа 
показывает, что Батырша и его предшественники, как и 
расколоучители, были царистами. «В глазах народа, – отмечает 
ученый, – царь олицетворял в себе мощь и силу крепнущего 
русского государства, высшую справедливость и законность. 
Глубокие симпатии народа вызывала сама идея его единичности, в 
противовес множественности реально существующих властей»13.  

Л.В.Домановский анализирует и ситуацию, когда, 
придерживаясь царистской идеологии, народные массы, тем не 
менее, выступали против царской власти: «Нередко возникали 
слухи, что правящий царь самовольно захватил власть, а 
настоящий находится в изгнании и нуждается в помощи и 
защите…». «Такое понимание позволяло народу с оружием в руках 
выступать против царя, сидящего на троне, высказывать против 

                                                                                                                                 
шесть стихов, как своеобразный сборник вариаций, где одна, две или 
множество тем обрабатывается всякий раз по-новому» (Шифдар Б.Л. 
Образная система арабской классической литературы (VI–VII вв.) – М.: 
Наука, 1974. – С. 59). 
13 Домановский Л.В. Народное потаенное творчество. // Русская 
литература и фольклор (XI–XVIII вв.). – Л., 1970. – С. 256. 
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него дерзкие речи, осуждать в слухах и разговорах его поступки и 
действия»14. 

Однако царистские представления публицистов восстаний 
мусульман проявлялись несколько иначе, чем у идеологов раскола 
– русских публицистов XVII века. Хотя в «Доношении» прозвучала 
весьма смелая мысль об ограниченности «царской милости» 
(«Царица милостива, но что нам пользы от нее, если эта милость 
нам не доступна»), башкирские публицисты не подвергают 
сомнению правоту царской власти. С этим были связаны и 
постоянные обращения к ней как инстанции справедливости, и 
идеализация Белого Царя, в первую очередь, Ивана Грозного, и 
последующих царей в народной публицистике. Для этого 
использовался малейший повод. А все негативное в практике 
правления связывалось с деятельностью местной администрации. И 
у Батырши, как мы могли видеть, нет никаких сомнений в том, 
чтобы царица не рассудила по справедливости и не поняла чаяний 
народа «высвободить свои головы» («Невероятно, чтобы живая 
вода иссякла навсегда и луч солнца погрузился во мрак!»). 
Отвергнув даже саму возможность обращения с просьбой о 
помощи извне («и прежде нас отцы и деды не обращались при 
великих событиях за помощью к зарубежным странам»), он 
приходит к заключению, что «есть надежда столкнуться с разливом 
рек милосердия». Надежда на встречу с царицей так велика, что в 
«Доношении» он делает пропуск, приписав на полях текста: «Здесь 
есть тайна, которую я выскажу только ее величеству падишаху». 

Конечно, предложение автора проверить его правоту – отменить 
«три гнусных дела» и посмотреть, как будут жить после этого люди 
края, попытка решить больные вопросы путем аудиенции у 
императрицы были утопией: историческим заблуждением была и 
сама царистская ориентация. 

Но ведь в этих предложениях были и смелые лозунги отмены 
всей колониальной системы, пусть и высказанные в витиеватой 
форме восточного красноречия. В совокупности с прозвучавшим 
невзначай сомнением в недоступности царских милостей для 
подданных они оборачивались оправданием не только восстания 
Батырши и его предшественников, но и звучали как залог 
активнейшего участия всех слоев многонационального края в 
будущей последней Крестьянской войне. 

                                                           
14 Там же. – С. 257. См. также: Елеонская А.С. Русская публицистика 
второй половины XVII века. – С. 89–93. 
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С точки зрения воплощения социальных идей времени 
небезынтересно обратить внимание и на то, какое место заняли 
религиозные мотивы и представления в воззваниях и 
«Доношении». 

Есть все основания рассматривать и этот компонент творчества 
Батырши в контексте развития башкирской публицистики периода 
восстаний. Целый ряд причин привел к тому, что политический 
протест выступил на данном этапе в одеждах образной системы, 
лексики и фразеологии религиозного мышления. Начать с того, что 
колониальная политика осуществлялась государством, основная 
масса подданных которого исповедовала другую религию, чем 
подвластные ему жители края. И любой акт его, 
воспринимавшийся сквозь призму борьбы религий, сплачивал под 
знаменем повстанцев все новые и новые силы. Как писал Д. 
Благоев применительно к условиям Болгарии, «церковная борьба 
была национально-политической борьбой не только потому, что 
имела целью признание болгарской национальности в Турции, но и 
потому, что в нее была вовлечена вся нация, вся болгарская 
народность»15.  

Ведь и для царского правительства, и его администрации 
приверженность местного населения к своей религии, к своим 
обычаям была равнозначна непокорности властям. А подобная, 
чреватая взрывом, ситуация приводила к тому, что, по наблюдению 
Ф.Энгельса над этапами Крестьянской войны в Германии, 
«догматы церкви в средние века стали одновременно и 
политическими аксиомами, а библейские тексты получали силу 
закона»16. Ведь «чувства масс вскормлены были исключительно 
религиозной пищей: потому, чтобы вызвать бурное движение, 
необходимо было собственные интересы этих масс представлять 
им в религиозной одежде»17. 

Вот почему в большинстве сохранившихся документов, 
отразивших перипетии восстаний, присутствуют религиозные 
мотивы. Подчеркнем тут же, что их усиление в структуре 
публицистики каждый раз связано с обострением конфликтов на 
религиозной почве.  

Так, царским указом от 16 мая 1681 года правительство взяло 
курс на насильственную христианизацию мусульманского 

                                                           
15 Благоев Д. К истории социализма в Болгарии. – София, 1956. – С. 30 (на 
болг. яз.) 
16 Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. – Т. 7. – С. 360. 
17 Там же. – Т. 21. – С. 314. 



 

 154 

населения Среднего Поволжья и соседних районов. Проходят 
десятки йыйынов, на которых принимается решение о нападении 
на закамские крепости. 

Борьба против восстания, в котором религиозные чувства 
выступали на первый план, также принимала религиозную окраску. 
Вдохновляя карателей, «государи и царевна Софья провожали в 
Казань образы и знаменья Святой Богородицы» (л. 29). 

Конечно, социально-историческая незрелость массы 
становилась причиной того, что защита ею своих политических 
интересов выливалась в форме «защиты веры» и разорения 
«инородцев», хотя – «религиозная пелена не застилала глаза 
участникам и руководителям крестьянских восстаний и войн эпохи 
феодализма»18. Религиозная терминология становится образной 
оболочкой социальных, по своему содержанию, проблем. Тем 
более, что разоряют и сжигают церкви не только башкиры и 
татары. Как можно судить по письму абызов Мурзая, Исмаила и 
Токая воеводе кн. Хованскому, «поцеловав землю – поклоняются 
Уфимский уезд всяких чинов: башкирцы, вотяки, черемисы, 
чуваши и новокрещенцы». (М., ч. 1, с. 259). 

Идеология – а мы можем с полным правом говорить об этом – 
повстанцев и их вождей в своих главных проявлениях была схожа с 
идеологией действовавших чуть раньше раскольников, активная 
деятельность которых также положила начало проявлению 
социальной активности наиболее глубинных слоев населения 
России19. Раскрывая идейно-социальные условия, обусловившие 
движение раскола, исследователь народной социальной утопии 
А.И. Клибанов пишет: «Бегство в леса, пустыни и горы было 
бегством от крепостничества, но оно обретало и свою идеологию и 
психологию, как побег из мира «скверны», выход за пределы 
досягаемости в мир, где еще оставались «неоскверненными» и 
почва, и самый воздух. Сколь обобщенным ни представлялся образ 
«скверны», как охватывающий мир, из которого спасались 
побегами, самая «скверна» представлялась не отвлеченно: это была 
«нечистая сила», материализованная стихия зла, источавшая 
ядовитые корпускулы, частицы своей природы, род мирового 
поветрия, несущего конечную душевную гибель. Таким образом, 
смертоносным становился сам факт прикосновения к «скверне». 
Какая оставалась альтернатива? Бегство в леса, горы, пустыни, а 
если и они переставали служить защитой – в огонь. Только ли это? 
                                                           
18 Клибанов А.И. Народная социальная утопия в России. – С. 137–139.  
19 Там же. – С. 111–114. 
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Не только, но на той же идеологической и психологической почве 
и наступательное направление – очищение оскверненной земли 
огнем и мечом»20. 

Ко времени расцвета деятельности Батырши религиозная 
нетерпимость царского правительства начинает уступать место 
тактике сосуществования христианства с исламом, уже достаточно 
успешно примененной в отношении к абызам, ставшим 
переводчиками, дипломатами. В сочетании с институтом старшин, 
среди которых также становилось все больше «лицемеров», 
«куштанов», эти процессы приводили к ускорению кризиса идей 
«священной войны» как главного лозунга восстания, где в 
действительности эти настроения продолжали еще существовать 
длительное время. Вместе с тем время, обозначившее резкую 
классовую дифференциацию в башкирском обществе и 
обнаружившее во взаимоотношениях колонии и метрополии общие 
и для башкир и татар, русских, мишарей и мордвы, чувашей и мари 
проблемы, потребовало лозунгов, которые бы учитывали эти 
требования. Вот почему если в творчестве абызов в 30–40-е годы 
пережил кризис мотив смены подданства, «покочевки», то в 
творчестве Батырши достигает расцвета и в дальнейшем 
исчерпывает себя как прогрессивная жанрово-содержательная 
доминанта религиозного единства. От ощущения ее 
недостаточности идет и необычайно форсированный пафос 
Батырши, его размашистая апелляция к мусульманскому миру, 
пышная религиозная фразеология и лексика. Но за каждой фразой 
«Доношения» и воззваний встает конкретность исторической 
обстановки и соотношения политических сил. Что такое, например: 
«поднять руку на неверных» или «укреплять сердца верой», «не 
оставлять никого в обиде»? В первую очередь – это значит 
протянуть руку помощи тем, кого насильно крестят в Казанском и 
Свияжском уездах, в селениях Сибирской дороги. Тем более важен 
для Батырши лозунг «Объединяйтесь!», проходящий рефреном 
через все воззвания: автор очень точно уловил краеугольный 
камень колонизаторской политики царизма, направленный на 
разъединение народов. Не зная предложений А.П.Влынского21, 

                                                           
20 Там же. – С. 111–114. 
21 Еще в 1730 году в записке «О башкирском вопросе в Российской 
империи и способах его разрешения» этот Казанский губернатор 
предлагал: «Послать туда кого из знатных под таким протекстом, что 
понеже каракалпаки и касаки (казахи – А.Р.) тоже приблизилися 
кочевьями (или жилищами) своими к рукам Эмбе и Еику, которые всегда 
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коварной тактики И.И.Неплюева, но прекрасно видящий тенденции 
жизни Батырша разъяснял своим читателям: «Неверные опасаются 
того, что все мусульмане, жители четырех дорог Уфимского уезда, 
объединившись вместе, а также оповестив об этом киргиз-кайсаков 
и объединившись с ними, поднимутся… Цель их при этом такая: 
«сея меж нами раздор, разрушить то сочувствие и доверие, которое 
существует меж нами и меж тем племенем» (л.18). 

Претерпел существенные изменения и перешедший из 
религиозного ряда образ «священной войны». О какой же войне 
только против иноверцев может идти речь, если «неподдельные 
мусульмане» говорят: «Прежде всего начнем священную войну и 
борьбу с теми лицемерами, потому что они среди нас причина 
распрей»? И Батырше приходится призвать на помощь слова 
пророка и истолковать их таким образом, что, по их логике, 
уничтожение единоверцев также не противоречит шариату: «Веди 
священную войну с неверными и лицемерами… Убей всех 
зловредных» (л. 18). Эта резко бросающаяся в глаза новая 
фразеология должна быть понята и осмыслена в конкретно-
историческом контексте. Весьма уместными кажутся здесь 
суждения одного из крупных исследователей религии 
А.И.Крывелева: «Было бы, однако, грубым упрощением 
механически разделять социально-экономический и религиозный 
факторы. В психологии масс и даже тех группировок, которые 
стоят во главе движения, оба фактора сливаются, взаимно усиливая 
друг друга. На поверхности же остается фактор идеологический – в 
данном случае – исламско-религиозный, так что лозунги 
оппозиционного движения выглядят прежде всего как 
вероисповедально-фанатические»22. Классическим примером 
подобных выступлений А.И.Крывелев считает борьбу кавказских 
горцев против царского завоевания во вторую половину XIX века. 
Как мы имели возможность убедиться, в еще более острой и яркой 
форме эта особенность публицистики проявилась на ранних 
стадиях антиколониальной борьбы – во время башкирских 
восстаний XVI–XVIII вв. вплоть до 1755 года. 

                                                                                                                                 
неприятели башкирцами и калмыками, от них частые чинятся набеги как 
на российские селения, так и на калмык и башкирцев, у которых они по 
все годы берут в полон и отгоняют лошадей, то для того предлагать им 
башкирцам, чтоб они шли на них войною, представляя им, что при них 
будут и российские регулярные и нерегулярные войска». – Материалы. Ч. 
1. – С. 304. 
22 Крывелев А.И. История религий. – Т. 2. – М.: Мысль, 1972. 
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Эту специфику фильтрации социально-экономических факторов 
в религиозные образы и символы необходимо иметь в виду при 
анализе публицистики того времени (не забудем, что формулы 
религиозного мышления были весьма успешно использованы 
впоследствии декабристами для пропаганды антицаристских 
настроений. «Во имя отца и сына и святого духа!» – начинался 
Катехизис, пронизанный призывом к совместному выступлению 
против царя и господ, составленный для доходчивости в форме 
вопросов и ответов: «Для чего бог создал человека?» – «Для того, 
чтобы он в него веровал, был свободен и счастлив». – «Что значит 
быть свободным и счастливым?» – «Без свободы нет счастья». – 
«Для чего же русский народ и русское воинство несчастно?» – 
«Оттого, что цари похитили у него свободу». Этот, огромной 
важности, документ, призывающий к борьбе за идею святого 
подвига «против тиранства и несчастья», завершала опять-таки 
религиозно окрашенная фраза: «А кто отстанет, тот, яко Иуда 
предатель, будет анафеме проклят. Аминь».). Ведь представители 
царской власти на местах в своих классовых целях сводили 
первопричину восстаний к религиозным мотивам, сознательно «не 
замечая» ни подлинных причин восстаний, ни пестрого 
национального состава участников, ни особенностей отражения их 
в публицистике повстанцев23. 

Выдвигая религиозный мотив как ведущий вместо подлинных 
причин восстания, они склонны были не замечать даже очевидное 
противоречие: среди восставших были марийцы, чуваши и даже 
русские, которых объединили с башкирами и татарами кабальные 
условия жизни. Эта не раз использовавшаяся впоследствии 
подтасовка фактов ввела в заблуждение не одно поколение ученых 
и даже таких пытливых исследователей истории башкирских 
восстаний, как Н.В.Устюгова, Т.Б.Бельскую. Следуя логике 
суждений тогдашнего губернатора Оренбургского края 
И.И.Неплюева, записи которого оказали большое влияние на 
историков С.М.Соловьева и Н.В.Устюгова, Т.Б.Бельская, например, 
еще совсем недавно категорически утверждала, что «идея 
образования самостоятельного мусульманского государства, 
являющаяся продолжением прежней концепции отказа от русского 
подданства, является основой программы Батырши»24. Между тем 
                                                           
23 См. также: Акманов И.Г. Башкирские восстания XVII – первой трети 
XVIII вв. 
24 Бельская Т.Б. О характере башкирского восстания 1755 г. – // Ученые 
записки БГУ. Кафедра истории СССР досоветского периода. – Уфа, 1970. 
– С. 156–157. 
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объективный анализ воззваний и «Доношения» показывает, что ни 
идея отказа от Русского государства (как мы показали выше, уже 
исчерпавшая себя в 40-е годы и тем более несостоятельная во 
второй половине 50-х годов), ни идея создания самостоятельного 
государства не являются главными для Батырши. Самыми 
существенными оказываются антиколониальные требования, 
заключенные в религиозную оболочку. Само же выдвижение не 
первое место мотива религиозного единства объясняется 
героическим, но тщетным стремлением Батырши не дать развиться 
все более углубляющимся социальным противоречиям между 
различными слоями башкирского общества. Именно в этих 
условиях, как совершенно справедливо пишет тот же автор, когда к 
«середине XVIII в. классовые противоречия в башкирском 
обществе настолько обострились, что часть феодалов стала верной 
слугой царизма, народные массы нищали, а среди значительной 
части духовенства и старшин зрело недовольство, знамя 
религиозного единства, как казалось многим, могло объединить все 
эти столь разные по интересам и устремлениям группы»25. Исходя 
из этого, и к потенциальному предводителю движения 
предъявлялись соответствующие требования. «Людям ислама 
нужен правитель, человек выдающийся знанием шариата. Если 
такого не будет, (то) как внушить народам повиновение?» (лл. 73-
74) – говорилось об этом в письме башкира Осинской дороги 
Чурагула Минлибаева. А горечь признания раздвоенности, 
разъединенности в собственном доме, равносильная кризису 
исламско-религиозной идеологии, кладет начало формированию 
новых содержательных структур. 

Одни из них, например, идея единства народов (пока еще только 
татар, башкир и мишарей) получат слабое развитие. Зато другая 
содержательная доминанта впервые формулируется и становится 
важным элементом структуры публицистики Батырши. 

Призывая к борьбе «против тех лицемеров, которые называют 
себя старшинами», он уже в определенной мере нарушил идею 
«священной войны», которая теперь приобретает форму призыва к 
войне социальной, гражданской. Именно поэтому Батырша менее 
всего озабочен обоснованием своей мысли только ссылкой на 
религиозные мотивы. Ведь требования, выдвинутые им, носят 
социально-экономический характер и, по справедливому 
замечанию Н.И.Чулошникова, направлены на ликвидацию всех 
форм колонизации. От каких «греховных дел» призывает 

                                                           
25 Там же. 
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отказаться Батырша? «От того, чтобы выполнять работы 
лопатников, нести военную службу, обустраивать и укреплять 
крепости неверных, способствовать их передвижению на подводах 
от волости к волости и от одной крепости к другой; платить ясак и 
фуражный налог. Откажитесь от всего этого. Покайтесь перед 
аллахом» (л.13). 

Как видим, в данном случае обоснование поступка 
греховностью, несовместимостью с саном мусульманина очень 
прозрачно. Поучительна дальнейшая судьба мятежного муллы и 
его «Доношения». После его написания Батырша был отправлен в 
Петербург. Вскоре он объявил, что желает видеть православного 
священника для беседы о христианстве. «Если он, – пишет, 
опираясь на неизвестные нам материалы, историк С.М.Соловьев, – 
смотрит, что закон христианский правильнее магометанской веры, 
которую он совершенно знает, то, оставя магометанскую веру, со 
всеусердием примет он веру христианскую и желает умереть в 
православной вере» (Соловьев С. История России, т.24, с.171). 
Видимо, эта уловка и оттянула, хотя бы на время, казнь. К нему 
несколько раз приходил ключарь Петропавловского собора Стефан 
Левицкий, но ни о ходе, ни о результатах бесед между ними ничего 
не известно. С половины 1757 года Батырша был препровожден в 
Шлиссельбургскую крепость, в камерах которой к тому времени 
уже находились великий русский просветитель и издатель Иван 
Новиков, царь Иоанн Антонович. Ничего не зная о судьбе семьи 
(по дороге в Москву умер от простуды младший сын; по прибытии 
жена Зульхабира и дочери были переведены в греческую веру и 
помещены в женский монастырь), Батырша находился здесь до 24 
июля 1762 года. В этот день комендант полковник Бередников 
донес, что скованный по рукам и ногам Батырша, 
воспользовавшись тем, что приставленный к нему часовой заснул, 
сделал последнюю попытку вырваться на волю. «Оный колодник 
взял принесенный солдатом Хомутовым топор, по-одиночке у 
капрала Никитина тем топором голову разрубил на-двое…». 
Уничтожив еще двух охранников, Батырша пал и сам. Правда, в 
источнике говорится: «Сам умер без всяких язв и побой», но 
лицемерие составителя слишком явно выдает «естественность» 
смерти Батырши. А «Доношение», как и следовало ожидать, 
пролежало нетронутым, пока к нему уже в XIХ веке не обратились 
русские историки. Уже после революции, в 30-е годы оно 
вернулось в Башкирию и стало в центре внимания историков, 
филологов. 
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Казалось бы, донести народные чаяния до сведения высших 
кругов царской власти удалось другому представителю 
башкирского народа, старшине Бакатинской волости Исетской 
провинции Бадергулу Юнаеву. Символично было даже то, что этот 
старшина, избранный депутатом Уложенной Комиссии 1767 г., был 
участником восстания Батырши. Он-то и повез теперь уже не «на 
корабле греха», а легальным путем «Наказ», составленный 
избирателями «после совместного обсуждения его с башкирами 
Уфимской провинции». Естественно поэтому, что он состоял из тех 
же компонентов, что и другие формы народной публицистики, 
содержавшие просьбы народа в адрес царской администрации. 

В первой исторической части, возвращаясь к демократическим 
традициям повстанческой публицистики, Б.Юнаев пишет о 
добровольном характере вхождения башкир в состав Русского 
государства, о заслугах башкир перед Россией – их участии в 
Азовском, Польско-Рижском, Прусском походах. 

Несколько пунктов «Наказа» посвящено проблеме земли. 
Б.Юнаев судит об этом, стремясь учесть особенности 
хозяйственной жизни башкир: скотоводов и оседлых земледельцев. 
Поскольку первым для успешных занятий скотоводством нужны 
были обширные площади, Б.Юнаев предлагает положить конец 
незаконным захватам земель заводчиками, дворянами и другими 
сановниками, узаконив принадлежность их башкирам. Для того же, 
чтобы башкиры могли расширить занятия хлебопашеством, он 
предлагал снять налог за пользование водяными мельницами-
мутовками26. Несмотря на внешнюю безобидность, эти 
предложения встретили, видимо, довольно яростное 
сопротивление: автору пришлось несколько раз выступать при 
обсуждении этих вопросов, писать челобитные и доношения. Ведь 
они шли в одном русле с предложениями наиболее передовых 
депутатов Комиссии об улучшении положения русского 
крестьянства. 

А обращение к проблемам веры, к практике злоупотреблений в 
административном управлении говорит о преемственной связи 
«Наказа» с «Доношением» Батырши. Правда, в проблемах веры 
Б.Юнаев идет намного дальше своего предшественника. 
Высказанная в «Наказе» идея веротерпимости («если среди башкир 
есть желающие креститься, пусть крестятся, но строжайше 
запретить насильственную христианизацию») открывала прямую 

                                                           
26 Агидель. – 1981. – № 1. – С. 119 (на башк. яз.). 
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дорогу свободе вероисповедования, провозглашенной идеологами 
Крестьянской войны 1773–1775 гг. 

Большое место заняли в «Наказе» предложения, направленные 
на ограничение злоупотреблений администрации. В качестве 
писарей в селах, волостях насаждались представители некоренной 
национальности, и их содержание тяжелым бременем ложилось на 
плечи народа. К тому же они зачастую превращались в соглядатаев 
власти на местах. Решительно выступает Б.Юнаев против законов, 
ограничивающих передвижение башкир по родному краю, 
открывавших неограниченные возможности для притеснений и 
злоупотреблений. Ведь чтобы съездить в гости в соседний аул, 
башкир должен был выписать временный паспорт и заполучить 
разрешение волостного старшины. А чтобы выехать в путь более 
чем за 100 верст, он должен был обратиться уже к начальству 
повыше. 

Участие в работе Уложенной Комиссии не только не дало ответа 
на поставленные народной жизнью вопросы, но и отнюдь не 
способствовало укреплению царистских настроений радикально 
настроенного старшины. Не случайно он стал активнейшим 
участником Крестьянской войны под предводительством 
Е.И.Пугачева. Удостоенный чина фельдмаршала, Б.Юнаев 
сражался с царскими войсками до последнего27. 

Сам же «Наказ», как и выступления других депутатов 
Уложенной Комиссии в целом, является публицистическим 
фактом, открывавшим для литературы последующего времени 
новые темы и проблемы. Если для русской литературы под 
влиянием работы Комиссии открылась крестьянская тема28, то для 
башкирской публицистики, представителем которой был Б.Юнаев, 
не последнюю роль сыграло открытие факта единства башкир с 
крестьянскими массами России. 

 
 

                                                           
27 Воевода Исетской провинции И.Лазарев сообщал генерал-майору 
П.И.Панину, что к 6 ноября 1774 г. «остались только первые и главные 
бунтовщики волостей старшины Кара-Табынской – Юламан Кашаев, 
Бала-Катайской – Сара Абдуллин, Мякотинской – депутат Базаргул 
Юнаев». (ЦГАДА, ф. 1274, д. 179, л. 36; см. также: Хусаинов Г. 
Пугачевский фельдмаршал, повесть. // Агидель. – 1985. – № 7). 
28 Макогоненко Г.П. Народная публицистика XVIII в. // Русская проза 
XVIII в. – Т. 1. – М.-Л.: Наука, 1950. – С. 201. 
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Ильдус Загидуллин 
 

ИСЛАМСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ И ХРАМОВОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ КАК 
ИНДИКАТОРЫ СТАНОВЛЕНИЯ ТОЛЕРАНТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 
Превращение Московского государства в Россию началось с 

экспансии Казанского ханства. С потерей государственности 
разрушилась иерархия привилегированного сословия духовных 
лиц во главе с сеитом, с упразднением государственной идеологии 
и политической культуры татарских ханств ислам исчез из 
общественно-политической жизни. У духовных лиц, мечетей, 
мектебе и медресе новая власть отняла земельную и иную 
недвижимость – вакуфы. Содержание исламских институтов стало 
обязанностью местных общин. В ходе военных действий и 
карательных акций была разрушена система конфессионального 
образования, исчезли библиотеки, погибла или покинула родные 
места часть духовенства и т.д. Таким образом мусульманские 
институты Поволжья, Приуралья и Западной Сибири выпали из 
действующей в российском обществе социальной иерархической 
структуры. Более того, ислам оставался враждебным элементом 
для официальной идеологии, формируемой православной 
церковью. Произошло резкое сужение сферы воздействия религии 
в обществе: в Среднем Поволжье мусульмане были выселены в 
сельскую местность. Ислам главным образом сохранялся в 
сельском обществе и семье. Произошла деформация исламских 
институтов, поддерживавших мировоззренческую и социальную 
структуры уммы. 

Во второй половине XVI–VII в. успешность миссионерской 
деятельности церкви зависела от стабильности в стране, 
административного контроля на окраинах и личных качеств 
местных архиереев. Христианское просвещение проводилось 
параллельно с военно-феодальной и мирной русской колонизацией. 
Особо необходимо указать на произошедшие в стране 
политические и общественно-социальные катаклизмы. В данной 
обстановке первоочередное значение имели соблюдение 
общественного спокойствия и полноценный сбор налогов. 
Миссионерская деятельность в Среднем Поволжье, начатая первым 
казанским архиепископом Гурием и его соратниками Германом и 
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Варсонофием, постепенно зачахла. В XVII в. крещением были 
охвачены главным образом мурзы и служилые татары внутренних 
губерний, что наглядно свидетельствовало о слабости 
административного контроля над религиозной жизнью 
новокрещеных и мусульман в регионе.  

Модернизация петровской России выразилась в стремлении к 
христианизации коренных народов Среднего Поволжья. 
Активизация миссионерской деятельности в 1740-е гг. началась с 
запрета на постройку мечетей в поселениях совместного 
проживания мусульман и новокрещеных. Юридическим 
основанием к миссионерской атаке на мечети послужил царский 
указ от 18 июля 1593 г., оказавшийся единственным за все 
предыдущие столетия законодательным актом об упразднении и 
разрушении мусульманских богослужебных заведений. 
Ликвидация мечетей в 1742–1743 гг. производилась под лозунгом 
защиты новокрещеных от влияния мусульман в рамках политики 
христианского просвещения. Так была нарушена имевшая место 
негласная договоренность между российской уммой и 
правительством. Массовые жалобы и прошения на восстановление 
мечетей послужили сигналом об усилении общественной 
напряженности в Среднем Поволжье.  

Массовое уничтожение исламских храмов вызвало 
петиционную кампанию с жалобами на бесчинства властей и 
просьбами на восстановление или открытие мечетей. Трезво 
оценив масштабы содеянного и сложившуюся общественную 
ситуацию в регионе, правительство на совместном заседании 
Сената и Синода сочло возможным выработать «правила» – 
нормативы учреждения новых мечетей, которые на фоне 
абсолютного запрета должны были выглядеть существенной 
«льготой» для мусульман. Свои действия власти объясняли 
международным аспектом религиозного вопроса: «ежели у них 
татар все мечети сломать, то из того не иное что последовать 
может, токмо им татарам, в их законе оскорбление, и от того б не 
могло до разглашения дойти в такие места, где между 
магометанами, в других государствах живут люди греческого 
исповедания, и построены божие церкви, и не произошло бы 
какого тем церквям утеснения, к тому же живущие в России татары 
магометанского закон, приводятся к присяге по их законам в 
мечетях»1. 

                                                           
1 ПСЗ. – 1-е собр. – Т. ХII. – № 8875. 
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Несмотря на все издержки, указ от 22 июня 1744 г. стал точкой 
отсчета в налаживании цивилизованных государственно-исламских 
отношений: 

1) Впервые было объявлено об установлении 
правительственного контроля над исламским храмовым 
строительством, означившее юридическое признание одного из 
самых массовых исламских институтов – мечетей. 

2) Был регламентирован порядок их устройства: мечети 
разрешалось возводить исключительно в моноконфессиональных 
селениях (а в городах – на отдельно стоящих от посада татарских 
слободах). 

3) Был установлен норматив численности мусульманского 
прихода, дозволяющий жителям обзавестись богослужебным 
заведением и публично исполнять религиозный ритуал, что было 
равнозначно признанию автономного существования махалли. 

4) Предоставлялась возможность восстановления ранее 
упраздненных храмов, в случае соблюдения норматива 
численности прихода от 200 до 300 ревизских душ м.п. и 
численности новокрещен. 

5) Признавались легитимными лишь общественные 
богослужебные заведения, что означало невозможность в будущем 
строить «домовые» храмы при учебных заведениях и частные 
мечети при усадьбах. 

6) Разрешалось возводить в селении не более одной мечети, 
независимо от численности жителей. 

От абызов и других выборных мусульманских духовных лиц 
взамен за предоставленную льготу требовалось: 1) не вовлекать в 
ислам русских и новокрещен, даже слуг, состоящих в хозяйстве; и 
2) толерантно относиться к посещающим их селения миссионерам 
и не препятствовать крещению единоверцев2. 

Мусульмане большинства селений вынуждены были проводить 
молитвенные собрания в частных жилищах, нелегальных мечетях, 
так как норматив численности махалли в 200–300 ревизских душ 
м.п. позволял лишь частичное восстановление упраздненных ранее 
исламских храмов. В своих ходатайствах мусульмане просили 
дозволения возводить мечети, по примеру прежних лет, в каждом 
селении, независимо от численности его жителей, а также вывести 
из деревень новокрещеных. С учетом сложившейся историко-

                                                           
2 ПСПИР. – Сер. II. – Т. 2. – СПб.: Синодальная тип-я, 1907. – № 671. – С. 
150–154. 
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демографической и межконфессиональной обстановки в Поволжье 
можно констатировать, что введенный норматив мусульманского 
прихода был ориентирован на снижение численности мечетей.  

До появления указа от 22 июня 1744 г. о дозволении строить 
мечети исключительно для общин, легитимность имели дворцовые 
или усадебные мечети служилых татар и мурз, существовавшие 
еще со времен средневековых татарских государств. Именно при 
разборе в 1767 г. Дмитрием Симоновым такой пустующей 
каменной мечети в татарской слободе г. Касимова, расположенной 
рядом с усадьбой татарина Балакирева (состоящего из дома и сада), 
возник конфликт между нанятыми строителями и хозяином, с 
одной стороны, и местными мусульманами – с другой. Синод 
признал действия владельца недвижимости правомерными, 
предписав мечеть сломать, а «разобранный кирпич употребить на 
церковное строение»3. 

Рассмотрев челобитье «всех слободских и уездных служилых 
мурз и татар» Казанской губернии от 1764 г. об отыскании 
присланного Петром I казанскому архиерею указа от 19 июня 1722 
г. «о неразорении магометанского закона мечетей и их, как старых, 
так и внос кладбищ», Сенат сделал запрос в Казанскую духовную 
консисторию о поиске данного законодательного акта, которого 
среди архивных дел духовного ведомства не оказалось4. 

Однако в период деятельности «Новокрещенской конторы» 
(1731–1764 гг.) новый курс самодержавия в отношении мечетей 
объективно не мог сразу же изменить традиции средневековых 
методов христианизации, о чем свидетельствует пролонгация этого 
указания в указе Синода от 12 декабря 1746 г. «О неупотреблении 
никаких принудительных средств противу иноземцев к восприятию 
веры греко-российского исповедания»5. Просьба о запрещении 
насильственного крещения мусульман прослеживается и в ряде 
наказов татар, посланных в Екатерининскую законодательную 
комиссию в 1767 г.6 

                                                           
3 ПСПИР. – Сер. III. – Т. 2. – СПб.: Синодальная тип-я, 1910. – № 72. – С. 
63–64. 
4 ПСПИР. – Сер. III. – Т. 1. – СПб.: Синодальная тип-я, 1910. – № 373. – С. 
430. 
5 ПСЗ. – 1-е собр. – II. – № 9359. 
6 Материалы Екатерининской законодательной комиссии. – Т. Х // 
Сборник императорского русского исторического общества. – Т. 115. – 
СПб., 1903. – С. 319. 
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Представление об активной широкомасштабной миссионерской 
деятельности русской церкви в 1750 – начале 1760-х гг. дает указ 
Сената от 15 сентября 1760 г. «О воспрещении крестить иноверцев 
неволею», который Синод направил казанскому епискому 
Палладию, рязанскому епископу, тобольскому митрополиту и 
архиереям: нижегородскому – Феофану, вятскому – Варфоломею, 
тамбовскому – Пахомию и астраханскому – Мефодию7. 

После самодержавно-церковной кампании по ликвидации 
мечетей в 1742–1744 г. татары предпринимали попытки возродить 
традиционный религиозно-культурный уклад. Официально это 
удавалось сделать путем строительства мечетей в рамках правил, 
установленных правительством. В большинстве же селениях 
молитвенные собрания проводились в частных жилищах и 
нелегальных мечетях, в частности, сибирские татары и бухарцы в 
1750-е гг. указывали, что после разорения у них исламских храмов 
(1743 г. и 1744 г.) они «на молитвы собираются в юртах»8. Другая 
группа мусульман, несмотря на правительственный запрет, стала 
самовольно возводить общественные религиозные здания, причем 
такая тенденция проявила себя и в поликонфессиональных 
селениях. 

Обострение общественной обстановки усиливалось по мере 
увеличения анклава новокрещеных: указом от 1740 г. 
предписывалось выбрать удобные местности между городами 
Саратов и Царицын для их переселения9. К 1751 г. в 
сформированных новокрещенских селениях Казанской и 
Оренбургской губерний, расположенных отдельно от русских и 
мусульманских деревень, действовало 208 церквей, возведенных в 
большинстве случаев усилиями новокрещеных за свой счет. 
Причем при каждой церкви насчитывалось от 150 до 700 дворов. В 
1751 г. Синод дал разрешение на постройку в новокрещенских 
селениях Казанской и Оренбургской губерний, независимо от 
численности приходов, 33 новых деревянных церквей10. 

                                                           
7 ПСПИР. – Сер. II. – Т. 4. – СПб.: Синодальная тип-я, 1912. – № 1689. – С. 
443. 
8 Малов Е. О Новокрещенской конторе // Е. Малов. – Казань: Тип. ун-та, 
1878. – С. 197. 
9 Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего 
Правительствующего Синода. – Т. 23. – СПб., 1911. – № 381/313. – С. 
460–462. 
10 ПСПИР. – Сер.II. – Т. 3. – СПб., 1912. – № 1230. – С. 376–379. 
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Насильственные меры и материальное стимулирование властей 
кардинальным образом изменили этноконфессиональную 
топографию Среднего Поволжья. Основная масса бывших 
язычников: марийцев, чувашей, удмуртов и мордвы, не выдержав 
административного давления и поддавшись изощренным методам 
воздействия, записались христианами. На фоне таких 
впечатляющих успехов ситуация в татарских деревнях была 
равнозначна поражению православия в противоборстве с исламом: 
в 1750 г. в Казанской губернии насчитывалось «3451 крещеных и 
108680 некрещеных татар»11. Среди 70005 человек, крестившихся в 
1750–1762 гг., татары составляли 8548 человек, или 12,2%12. В 
1743–1760 гг. приняло православие более 400 тыс. представителей 
коренных народов Волго-Уральского региона и Сибири, в том 
числе более 12 тыс. татар. В результате миссионерской 
просветительской деятельности русской церкви доля крещеных, по 
сведениям третьей ревизии, увеличилась примерно до 7,2 %13. 

Таким образом, воинствующая христианизация и миссионерское 
вторжение в традиционную общину серьезно пошатнули 
традиционный религиозный уклад сельских общин. Автономный 
уклад жизни сельских общин был нарушен и другими 
правительственными мероприятиями, которые в целом воспри-
нимались уммой как звенья единого процесса, направленного на 
уничтожения конфессиональной идентичности, интеграцию татар в 
российское общество. Религиозное угнетение, вмешательство 
миссионеров в духовную жизнь уммы, усиление русской 
колонизации, объявление об установлении правительственного 
контроля над возведением мечетей в Приуралье, результативная и 
широкомасштабная деятельность Конторы новокрещенских дел в 
Поволжье, откровенно дискриминационное положение некре-
щеных по сравнению с новокрещеными – все это встревожило 
умму, и как следствие, проявилось в формах активного и 
пассивного протеста мусульман.  

                                                           
11 Кабузан В.М. Народы России в XVIII веке. Численность и этнический 
состав / В.М. Кабузан. – М.: Наука, 1990. – С. 26–27. 
12 В 1750 г. крестилось 1985 татар, 1751 г. – 1441, в 1752 г. – 917, 1753 г. – 
421, 1755 г. – 594, 1756 – 456, 1757 г. – 491, 1758 г. – 319, 1759 г. – 272, 
1760 г. – 245, 1761 – 216, 1762 г. – 115 человек. 
13 Ислаев Ф.Г. Ислам и православие в Поволжье в XVIII в.: от 
конфронтации к терпимости / Ф.Г.Ислаев. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 
2001. – С. 176–177, 214. 
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Ответом на указанные выше правительственные мероприятия 
стали запланированное на 1748 г., но ставшее известным еще до 
начала, а потому сорванное выступление мусульман Казанской 
губернии и восстание Батырши 1755–1756 гг. Для идеолога татар и 
башкир Абдуллы Галиева (Батырши)14 стало очевидным, что 
самодержавие, не удовлетворяясь лишь сбором налогов со своих 
подданных, перестав быть гарантом невмешательства во 
внутренние дела уммы, совместно с духовной властью проводит 
широкомасштабную кампанию по принудительной христианизации 
мусульман, которая не ограничивается Поволжьем и Сибирью. 
Своим воззванием Батырша подводил умму к «дар уль харб». Он 
сделал лозунгом борьбу против неверных, изгнание всех 
«кяфиров» с территории расселения мусульман и организацию 
национального государства, защиту ислама и угнетенных народов 
от самодержавно-церковной власти, от бесчинства и 
взяточничества русской администрации. Лозунги отвечали 
насущным потребностям уммы. Более того, Батырша призывал к 
объединению с казахами, которым русская администрация 
старалась противопоставить татар и башкир. Восстание должно 
было начаться на огромной территории: Среднее Поволжье, 
Приуралье и Западная Сибирь. Известия об антирусских 
настроениях среди коренного населения свидетельствовали о том, 
что откровенно великодержавные действия правительства по 
национальному и религиозному угнетению мусульман выводят 
умму «на тропу войны» с самодержавием15. Для государственных 
мужей стало очевидным, что новоявленный идеолог, объединив 
различные этнические группы мусульман под лозунгом защиты 
ислама и борьбы против неверных, т.е. христианских чиновников и 
                                                           
14 Батырша в начальный период деятельности Конторы новокрещенских 
дел (1731–1744 гг.) обучался сначала в д. Тайсуган, затем – в эпицентре 
насильственной христианизации, в медресе одного из селений (Ташкичу) 
Казанского уезда. В 1744–1745 гг. он являлся мудеррисом в д. Ильша 
Гайнинской волости Уфимского уезда, в 1746–1749 гг. – имамом и 
мудеррисом в д. Муслим Оренбургской губернии, в 1749–1755 гг. – в 
родной деревне Карыш Сибирской дороги Уфимского уезда. 
15 Батырша в начальные период деятельности Конторы новокрещенских 
дел ( 1731–744 гг.) обучался сначала в д.Тайсуган, затем – в эпицентре 
насильственной христианизации медресе села Ташкичу Казанского уезда. 
В 1744–1745 гг. он являлся мударрисом в д. Ильша Гайнинской волости 
Уфимского уезда, в 1746–1749 гг. – имамом и мударрисом в д. Муслим 
Оренбургской губернии, в 1749–1755 гг. – в родной деревне Карыш 
Сибирской дороги Уфимского уезда. 

 

 169

православного государства, мог вывести огромную территорию 
империи из-под контроля царской администрации.  

Самодержавие, стремясь предупредить новые 
антиправительственные выступления, поспешно приняло серию 
указов, предполагавших существенное ослабление религиозного и 
социального гнета мусульман. В сентябре 1755 г. были утверждены 
указы о переводе служилых татар и мурз из Казанской губернской 
канцелярии в ведение конторы Казанского адмиралтейства и о 
введении оплаты за ночные работы при заготовке леса из расчета 
заработанного, включающегося в подушный налог. Согласно 
второму указу (от 3 сентября 1755 г.) прекращалась практика 
переселения некрещеных из родного поликонфессионального 
поселения в другую местность. Жалобы новокрещеных на 
совместно проживающих с ними мусульман впредь должны были 
разбираться не архиереями, а светской властью – губернской 
администрацией. Указом от 28 сентября 1755 г. были отменены 
взимание с татар-мусульман налогов и набор рекрутов за счет 
новокрещеных, в 1855 г. на один год ясачное население было даже 
освобождено от уплаты подушного налога16. Не менее важное 
значение в ослаблении общественной напряженности на местах 
сыграл перевод казанского епископа Луки Конашевича и 
сибирского митрополита Сильвестра Гловацкого в другие епархии. 

Указ от 23 августа 1756 г. следует рассматривать в контексте 
вышеизложенных событий. Этим законодательным актом были, 
наконец, установлены правила строительства мечетей в 
поликонфессиональных поселениях Казанской, Воронежской, 
Нижегородской, Астраханской и Сибирской губерний. 
Строительство мечети запрещалось, если в селении христиане и 
новокрещеные татары составляли более одной десятой части 
жителей, если же менее одной десятой, то власти должны были 
предварительно переселить их в селения, где проживали русские 
или новокрещеные17. Так был решен принципиальный вопрос о 
невозможности соседства в одном селении православного и 
мусульманского храмов. Если ранее возможность возведения 
мечетей рассматривалась в контексте опасности для 
новокрещеных, то теперь в орбиту «табу» была вовлечена вся 
паства – все христиане, независимо от этнической принадлежности. 
                                                           
16 Алишев С.Х. Тернистый путь борьбы за свободу / С.Х.Алишев. – 
Казань: Изд-во «Фэн», 1999. – С. 42–49. 
17 ПСЗ. –1-е собр. – Т. XIV. – № 10592; ПСЗ. – 2-е собр. – Т. IV. – № 
10592. 
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В 1764 г. слободские и уездные татары Казанской губернии 
подали Сенату челобитье о возведении во всех малых и больших 
деревнях мечетей и о выводе из жилищ новокрещеных, на что 
получили отказ правительства18. По имеющимся в правительстве 
сведениям 1756 г. и 1760 г., в Казанской губернии насчитывалось 
56 поликонфессиональных селений, в которых было расселено 
4964 мусульманина и 601 новокрещен (в среднем в каждом селении 
88,6 мусульман и 10,7 новокрещен)19. 

В 1764 г. архиепископ Тобольской епархии обратился в Синод с 
просьбой о «недозволении татарам селиться и жить совместно с 
христианами»20. 

Ситуация коренным образом стала меняться со времени 
вступления на российский престол Екатерины II, осознавшей 
необходимость регулирования государственно-исламских 
отношений во благо укрепления самодержавия. 

Чаяния мусульман Волго-Уральского региона и Сибири 
наиболее емко были выражены в письменных требованиях и 
рекомендациях их депутатов от различных сословий, 
направленных в Екатерининскую законодательную комиссию 1767 
г. Эти требования отражают религиозный уклад и 
межконфессиональную ситуацию на исламо-христианском 
пограничье после издания указа от 23 августа 1856 г. и 
упразднения «Новокрещенской конторы» (1764 г.). От мусульман 
из разных губерний депутатами было избрано 29 человек, в том 
числе 24 татарина, трое башкир и два бухарца. Помимо них в 
списках значатся один старо- и один новокрещеный татарин. Умма 
делегировала наиболее авторитетных членов, в число делегатов 
входили 2 муллы, 4 мурзы, 2 старшины и 1 старшинский сын, 2 
писаря. Служилых мещеряков Исетской провинции представляли 
муллы Абдулла Тавышев и Алмугамет Ибрагимов21. 

Изучив наказы депутатов от мусульман, С.Ф. Ташкин верно 
заметил, что религиозное положение для них «потеряло былую 

                                                           
18 Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству 
православного исповедания Российской империи. – Серия 3. – Т. 1. – 
СПб., 1907. – № 603. – С.723. 
19 Там же. 
20 Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству 
православного исповедания Российской империи. – Серия 3. – Т. 1. – 
СПб., 1907. – № 603. – С.603. 
21 Ислаев Ф.Г. Ислам и православие в Поволжье XVIII столетия: от 
конфронтации к терпимости. – Казань, 2001. – С. 181–182. 
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остроту»22. По большому счету, их прошения сводились к трем 
моментам. Первое – реанимировать прежнее религиозное 
положение, существовавшее до начала массовой христианизации. 
Второе – юридически закрепить сложившиеся еще до слома 
мечетей и введения норматива махалли нормы ислама и 
религиозные права, возродить традиционный религиозный быт 
сельских общин, сделав эти нормы обязательными для соблюдения 
и для администрации, и для православной церкви. Третье – 
постепенно сформировать уравновешенные, цивилизованные 
отношения между исламом и православием на уровне 
священнослужитетей, в сфере публичного исполнения 
религиозных ритуалов и повседневной хозяйственно-бытовой 
жизни, положив конец различного рода дискриминациям при 
совершении исламского общественного намаза.  

Пытаясь обратить внимание правительства на свое ущемленное 
сословно-социальное положение, депутаты были озабочены также 
попранием религиозных прав единоверцев, проживающих в 
поликонфессиональных селениях. В рамках действующего 
законодательства они могли воспользоваться предоставленной 
правительством возможностью публичного устройства 
религиозного быта только в случае выселения из деревни 
новокрещеных. Совместное расселение приводило к общественной 
напряженности, конфликтам между представителями различных 
конфессиональных групп, – именно в этом ключе следует 
воспринимать их просьбы о формировании моноконфессиональных 
селений, что свидетельствовало о существовании надзора за 
религиозной ситуацией со стороны духовной власти.  

В частности, служилые татары и мурзы Казанского уезда 
писали: «Оные новокрещеные и поныне жительствуют с нами. И 
где хотя некрещеных в одном селении до двух сот душ находятся, а 
там же и новокрещеные, – в таких селениях строить нам мечети не 
допущают. А неже наши татарския есть малыми издревне 
селениями, и деревня от деревни разстоянием находятся во 
отдельности, и ежели в одной деревне построить мечеть по числу 
двухсот душ, то, за таковою дальностию деревня от деревни, по 
закону нашему богомоления исправлять никак невозможно и 
весьма отяготительно, ибо в рабочее время принуждены будем 

                                                           
22 Ташкин С.Ф. Инородцы Приволжско-Приуральского края и Сибири по 
материалам Екатерининской законодательной комиссии / С.Ф. Ташкин. – 
Казань, 1922. – С. 55. 
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лишаться по деревенским работам дневного пропитания»23. Как 
видно, их просьбы сводились к прекращению принудительного 
крещения, запрещению строить в мусульманских слободах церкви 
и прекращению притеснения их в религиозном отношении. Они 
также, как и ясачные татары Казанского уезда24, просили 
«дозволить строить мечети в каждом селении, как это было до 1743 
г.»25. Служилые татары Слободского уезда, подчиненные 
Адмиралтейскому ведомству, также ходатайствовали о переводе 
проживающих вместе с ними «в малом числе» новокрещеных в 
русские или новокрещеные селения, подчеркивая нежелательность 
соседства с ними не только из-за лишения их возможности 
возвести мечеть, но в общественном и социально-экономическом 
отношении: уплата за них налогов и несение повинностей в период 
трехлетней льготы за смену веры, безнаказанность новокрещеных 
за правонарушения, что проявлялось в их явном злоупотреблении 
своим привилегированным положением26.  

Депутаты от служилых татар и мурз Пензенского и Саранского 
уездов, помимо необходимости возведения в каждой деревни 
богослужебного заведения со штатом: один мулла и азанчей, 
просили освободить последних от корабельной работы и от уплаты 
государственных налогов27, намекая на желательность 
распространения на них привилегированного статуса. Ясачные 
татары Кунгурского уезда Пермской провинции, указав о наличии 
у них десяти мечетей (со штатом при каждой: «по одному мулле, 
дьячков по два, пономарей по одному»), просили, чтобы такой 
состав был сохранен и в будущем, как и возможность избирать на 
духовные должности достойных из своей среды; «чтобы дозволяли 
строить безо всяких запретов, по своему желанию» новые 
богослужебные заведения28.  

Сообщая о том, что «разных чинов люди употребляют нам о 
законе и о пророке нашем, тако-же во время богомоления нашего 
ругательные слова, и тем причиняют нам крайнюю обиду», 
депутаты просили выработать закон, предусматривающий 
                                                           
23 Материалы Екатерининской законодательной комиссии. – Т.Х // 
Сборник императорского русского исторического общества. – Т. 115. – 
СПб., 1903. – С. 312. 
24 Там же. – С. 371–372, 373. 
25 Там же. – С. 319. 
26 Там же. – С. 342. 
27 Там же. – С. 336. 
28 Там же. – С. 358. 
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наказание в отношении лиц, оскорбляющих религиозные чувства 
мусульман29. 

В «Наказе» Екатерины II Комиссии для написания нового 
Уложения 30 июля 1767 г. декларировались гуманистические идеи 
французских просветителей. В частности, статья 494 «Наказа» 
декларировала следующее: «В том великом государстве, 
распространяющем свое владение над столь многими разными 
народами, весьма бы вредный для спокойства и безопасности своих 
граждан был порок, запрещение или недозволение их различных 
вер». Ключевую смысловую нагрузку несет статья 496 «Наказа», 
раскрывающая суть идеологической основы «просвещенной 
монархии» Екатерины II: «Гонение на человеческие умы 
раздражает, а дозволение верить по своему закону умягчает и 
самые жестковыйные сердца, и отводят их от заматерелого 
упорства, утушая споры их, противные тишине государства и 
соединению граждан»30. Одновременно предполагалось 
продолжение христианизации иноверцев («И нет подлинного иного 
средства, кроме разумного их законов дозволения, православною 
нашею верою и политикою неотвергаемого, которым бы можно 
было всех наших овец паки привести к истинному верных 
стаду»)31. 

Еще в мае 1767 г., делясь своими впечатлениями от посещения 
Казани, Екатерина II писала Вольтеру: «В здешнем городе 
находится двадцать различных народов, которые совершенно не 
сходны между собою. Надобно, однако ж, дать им такое платье, 
которое бы годилось для всех. Можно очень найти общие начала, 
но подробности... и какие подробности! Это почти то же, что 
сотворить, устроить, сохранить целый мир!»32 Знаковыми мерами 
на этой стезе явились, прежде всего, установление цивилизованных 
государственно-исламских отношений, в которых ключевую роль 
сыграли закон от 17 июня 1773 г. «О терпимости всех 
вероисповеданий…»; уравнение в 1784 г. татарских мурз в правах с 
русским дворянством; легализация мусульманского духовенства 
под контролем Оренбургского магометанского духовного 
собрания, учрежденного в 1789 г. Таким образом, в последней 
трети XVIII в. были созданы определенные условия для развития 
                                                           
29 Там же. – С. 319. 
30 ПЗС. – Собр.1-е. – Т. XVIII. – № 12949. – Ст. 494, 496. 
31 ПЗС. – Собр.1-е. – Т. XVIII. – № 12949. – Ст. 495. 
32 Цит. по: Знаменитые люди о Казанском крае / Сост., биогр. справки и 
комментарии А.В. Гарзавиной. – Казань, 1987. – С. 38. 
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национальной культуры, правда – без уравнения в правах с 
русскими. Стала возрождаться система мусульманского 
образования. 

Указом от 3 марта 1771 г. Синод, на основании обращения 
Сената, запросил у казанского архиерея Вениамина и тобольского 
архиерея Варлаама сведения о составе селений, в которых живут 
новокрещеные, а также о том, есть ли в поликонфессиональных 
селениях мечети. Примечательно, что в основе любознательности 
Сената лежало отсутствие в его распоряжении за последние десять 
лет обращений как от губернаторов, городских канцелярий, так и 
от самих новокрещен о переселении в другие селения. Оказалось, 
что вопрос о переселении новокрещен не был предусмотрен и в 
«Межевой инструкции». Но не это самое главное. Такой перевод 
становился невозможным, прежде всего, вследствие 
установившихся традиций землевладения ясачного сельского 
населения: земельные угодья крестьянской общины находились в 
коллективной собственности всех ее членов, независимо от их 
вероисповедания. Лишение переселенцев их земельных наделов 
становилось правонарушением. Единственный выход из 
сложившей ситуации Сенат видел в обособленном устройстве 
новокрещен, локализуя их в поликонфессиональных селениях – 
«особых слободах», чтобы «одни между другими навсегда не 
мешались», с возложением переустройства на казанского 
губернатора. Руководством в действиях чиновников должно было 
стать соблюдение материальных интересов жителей: произвести 
локальное переселение с наименьшими убытками как для 
мусульман, так и новокрещен. Обе группы должны были ходить на 
молитвенные собрания в ближайшие селения, в которых имелись 
мечеть и храм. Таким образом, была признана возможность 
совместного расселения христиан и мусульман в одном селении 
независимо от их численности. Причем право на возведение храма 
в поликонфессиональном селении сохраняли лишь православные. 

В связи с этим вердиктом Сената Синод просил архиереев 
сообщить: 1) на каком основании и в каких местах живут ныне 
новокрещеные; 2) имеются ли в поликонфессиональных деревнях 
мечети, и где именно; 3) не происходят ли из-за совместного 
проживания «соблазн и совращение» их в ислам, если происходит, 
то «через что способнее оное отвратить»; 4) какие способы 
применяются для христианского просвещения мусульман, и 
оставлять ли вновь крещеных в прежних местах жительства, и не 
последует ли из-за смены прежнего места жительства им 
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«тягости», а «татарам большаго от приведения их в христианскую 
веру отвращения»33. 

Православно-христианское пограничье и контроль 
православного духовенства вынуждали жителей Старотатарской 
слободы в Казани продолжать совершение намаза в единственной, 
«весьма малой и ветхой», мечети. В 1767 г. казанским татарам 
выдался случай лично обратиться к императрице Екатерине II, 
посетившей Казань. Вняв просьбе мусульман, российская 
государыня в присутствии казанского губернатора А.Н. Квашнина-
Самарина разрешила постройку в Казани двух каменных мечетей.  

Возведение в 1771 г. в г. Казани двух мусульманских 
богослужебных зданий вызвало новый виток напряженности 
между духовной властью и уммой. Итогом разбирательства 
межконфессиональной ситуации в Казани стал царский указ от 17 
июня 1773 г. «О терпимости всех вероисповеданий и о запрещении 
архиереям вступать в дела, касающиеся до иноверных исповеданий 
и до построения по их закону молитвенных домов, предоставляя 
все сие светским начальствам», впервые провозгласивший принцип 
веротерпимости к исламу в Российской империи. 

Регулирование, на первый взгляд, локального, конкретного 
вопроса одним росчерком пера императрицы было возведено в ранг 
закона – в принцип взаимоотношений между государством и 
исламом, русской церковью и мусульманами. Указ по своей сути 
сводился к двум пунктам: впредь православным архиереям 
предписывалось «в дела, касающиеся до всех иноверных 
вероисповеданий и до построения по их законам молитвенных 
домов, не вступать, а предоставлять оное все в рассмотрение 
светских команд». А гражданские власти, в свою очередь, «должны 
прилагать, в силу государственных законов, старание, чтоб от того 
между подданными не могло быть никакого разногласия, а паче б 
между ими любовь, тишина и согласие царствовали». Если 
исходить из буквального текста закона, то это означало 
изолирование православной русской церкви от всякого 
вмешательства в государственно-исламские отношения и 
предоставление всей полноты власти местным губернаторам. 
Половинчатость данного законодательного акта заключалась в том, 
что в нем не была проведена ревизия ранее изданных 
«высочайших» указов, которыми до сих пор руководствовалась 
местная администрация, и не было заявлено об их аннулировании.  
                                                           
33 Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству 
православного исповедания Российской империи. – Серия 3. – Т. 1. – 
СПб., 1907. – № 603. – С. 725. 



 

 176 

Для иллюстрации создавшейся юридической коллизии 
обратимся к тексту документа. Претензии казанского архиепископа 
Вениамина носили вполне «законный» характер: архиерей указал, 
что в Казани «близ благочестивых церквей и в общем жительстве 
татар и новокрещеных» построены две каменные мечети. 
Принятый императрицей указ он единовременно проигнорировал, 
по крайней мере – указы ее предшественников: законы от 19 
ноября 1742 г., 20 февраля 1744 г., 22 июня 1744 г. и 23 августа 
1756 г. Чтобы сделать указ от 17 июня 1773 г. полноценным 
законом, необходимо было заявить об их отмене: чего не 
последовало.  

Данный закон сыграл весомую роль в формировании 
толерантных принципов государственно-исламских отношений. В 
указе от 17 июня 1773 г. речь шла о возведении исламских храмов 
в поликонфессиональных поселениях, и ничего не говорилось о 
нормативе численности христиан (более 1/10), лишающем 
мусульман, даже при наличии более 200–300 ревизских душ, права 
на постройку мечети. Этот же закон давал «зеленый свет» 
устройству религиозного быта в поликонфессиональных 
поселениях, прежде всего – в городской местности, где русские 
составляли большинство, а мусульмане являлись пришлым 
элементом.  

Упразднение в 1764 г. «Новокрещенской конторы» 
положительно повлияло на снятие напряженности. В 1767 г. в 
Сибири возведение мечетей было отведено на рассмотрение 
сибирского губернатора34. Указом от 20 ноября 1769 г. вновь была 
подтверждена передача решения вопросов исламского храмового 
строительства в Сибири в компетенцию местного губернатора на 
основании выработанной нормативной базы35.  

В плане отношений между православием и исламом в России 
«просвещенный абсолютизм» Екатерины II, с учетом религиозной 
ментальности русского народа и православной церкви во второй 
половине XVIII в., вполне оправдал свое название. В данном 
случае именно правительство выступило в роли силы, 
стремившейся к установлению правовых, договорных отношений с 
нехристианской религией. Тем не менее, в ХIХ в. сохранилось 
неприятие русским политическим сознанием ислама как религии и 
цивилизованного феномена36. 
                                                           
34 ПСЗ. – 1-е собр. – Т. XIХ. – № 13336, п. 3. 
35 ПСПИР. – Сер. III. – Т. 1. – СПб., 1910. – № 517. – С. 614. 
36 Шукуров Ш. Красная невеста / Ш. Шукуров, Р. Шукуров // Тюркский 
мир. – 1999. – № 1–2. – С. 26. 
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Таким образом, основные принципы и правила строительства 
мечетей были разработаны до Екатерины II, которая, опираясь на 
них, объявила в 1773 г. о «свободе вероисповедания». Правила, 
введенные во время насильственной христианизации в Среднем 
Поволжье, в период деятельности «Новокрещенской конторы», по 
сути, определили критерии организации самых массовых 
общественных религиозных организаций мусульман – махалли 
(прихода). Они были направлены на ограничение развития 
исламских институтов.  

Реализация толерантного курса начала осуществляться после 
подавления Крестьянской войны 1773–1775 гг., для принимавших 
участие в ней мусульман «исламский вопрос», право на свободу 
вероисповедания играли немаловажную роль.  

В 1782 г. «Уставом Благочинного или полиции» императрица 
возложила на местную полицию контроль за сооружением зданий 
молитвенных собраний в городах европейской части России37. 
Признание ислама означало необходимость создания нормативной 
правовой базы для регулирования стабильных государственно-
церковных отношений. В этом плане весьма кстати оказался опыт 
взаимоотношений местной администрации и институтов ислама в 
Приуралье, а также цивилизованного регулирования религиозного 
вопроса во вновь присоединенном к России Крымском ханстве, 
подданные которого также исповедовали ислам. 

В 1783 г. правительство принципиально высказалось за 
назначение всех, независимо от статуса, духовных лиц из числа 
исключительно российских подданных. В именном указе от 28 
января 1783 г., данном рязанскому и тамбовскому генерал-
губернатору «о доставлении подданным магометанского закона 
избирать самим у себя ахунов», говорилось о «неудобности 
выписывать» ахунов из Бухарии или другой «чужей земли». Речь 
шла о наиболее ученых духовных лицах, в которых остро 
нуждалось в тот период российская умма в силу начального этапа 
возрождения исламского образования в империи. Правительство 
также корректно изолировало высшее мусульманское духовенство 
от включения в состав Нижней (уездный сословный суд первой 
инстанции для непомещичьих крестьян) и Верхней расправ 
(губернский сословный суд для рассмотрения в апелляционном 
порядке уголовных и гражданских дел государственных, 
экономических, дворцовых крестьян и однодворцев), уравняв в 

                                                           
37 ПСЗ. – 1-е собр. – Т. ХХI. – № 156579. – Ст. 58. 
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этом плане их возможность избрания на вышеназванные 
учреждения с другими местными жителями. Этим же указом 
Екатерина II подтвердила сохранение прежнего норматива 
устройства махалли, подчеркнув необходимость контроля за 
возведением мечетей «без надобности в тягость их (мусульманам – 
И.З.) собственную умножаемую были»38. 

В ходе второй русско-турецкой войны Османское правительство 
попыталось вовлечь в борьбу с Россией среднеазиатские ханства и 
казахские жузы. В частности, приграничная администрация 
перехватила письмо из Турции в Бухарию, в котором сообщалось о 
скором отправлении туда паши с большими подарками. Помимо 
оригинала этого письма, высланного А.О. Игельстромом, 
Екатерина II получила аналогичную информацию из Ирана. Эти 
сообщения вызвали серьезную обеспокоенность правительства. 
Еще свежи были в памяти воспоминания о суматохе в 
правительственных кругах, вызванной Крестьянской войной под 
предводительством Е. Пугачева в Волго-Уральском регионе, 
движущей силой которой выступили коренные народы, прежде 
всего мусульмане. В ответ на свое донесение барон А.О. 
Игельстром получил секретное предписание от 11 сентября 1887 г. 
о «самоприлежном надзирании» над обитающими во вверенных 
ему губерниях «иноверными народами» для удержания их от 
вредных, антиправительственных воздействий, клонящих к 
волнениям. Аналогичные предписания были направлены 
казанскому губернатору князю Мещерскому, некоторым 
начальникам губерний39, что свидетельствовало об оценке 
Екатериной II неприятной для себя новости как общеимперской 
угрозы. Было чего бояться: во многих местностях 
функционировали мечети во главе с муллами, которые не зависели 
от правительственных учреждений и вели вполне самостоятельную 
деятельность. Для исполнения указаний из столицы, барон А.О. 
Игельстром направил своих подчиненных в расправы для 
инструктажа местных начальников на случай появления в 
местности бухарцев с целью препятствования их замыслам. 

Возвратившись из командировки, во время которой 
обсуждались меры против проповеднической деятельности 
бухарцев, авторитет которых среди российских мусульман был 
непререкаем, советник Уфимского наместнического правления Д.Б. 
Мертваго (1787–1797) предложил проект о создании специального 
                                                           
38 ПСЗ. – 1-е собр. – Т. XXI. – № 15653. 
39 РГАДА, ф. 248, оп. 113, д. 618, лл. 1–2. 
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правительственного органа по контролю над духовенством, чтобы 
лояльные к устоям империи муллы «противодействовали 
проникновению антиправительственной проповеди» в среду 
российских подданных. Таким образом, идея о Духовном собрании 
возникла как противодействие внешней идеологической угрозе со 
стороны соседних мусульманских государств. При этом 
чиновники, несомненно, подразумевали модель государственно-
исламских отношений, действующую в Османском государстве. 
Известно, что автор проекта Д.Б. Мертваго40 и барон А.О. 
Игельстром после присоединения в 1783 г. Крымского ханства к 
России находились некоторое время по служебным делам в 
Турции41. Поэтому царский указ от 22 сентября 1788 г. об 
учреждении специального правительственного органа для 
мусульман правомерно оценивать как контрмеру по изолированию 
мусульман-российских подданных от воздействия эмиссаров 
соседних мусульманских государств. 

Создание Духовного собрания явилось не самоцелью, а 
изначально стало инструментом формирования лояльных к устоям 
империи группы духовных лиц из числа российских подданных. 
Они призваны были противодействовать проникновению в 
российскую умму антиправительственной исламской идеологии из 
Османского государства и среднеазиатских ханств. Самодержавие, 
учредив Духовное собрание, признало (вслед за мечетями, в 1744 
г.) приходское мусульманское духовенство европейской части 
России и Сибири, став на путь сотрудничества, тем самым начав 
комплектовать в соответствии с существующими в регионе 
условиями этой группы своих подданных как сословия, 
нацеливаясь в перспективе на вовлечение мулл к исполнению ряда 
административных функций. При вступлении на должность, в 
присутствии имама и представителя местной власти, духовное 
лицо произносило с Кораном в руках «Клятвенное обещание» на 
верность российскому престолу, содержание которого 

                                                           
40 Записки Дмитрия Борисовича Мертваго. 1760–1824. Изд. Русского 
архива. – М.: Тип. Грачева и Коми, 1867. – С. 44 
41 А.О. Игельстром был участником русско-турецкой войны 1768–1774 гг., 
обеспечивавшим в марте 1773 г. русско-турецкие переговоры о 
перемирии, участвовавшим в дальнейших событиях, последовавших за 
Кючук-Кайнарджийским мирным договором. В 1784 г. барон А.О. 
Игельстром, завершив «Крымские дела», был назначен Симбирским и 
Уфимским генерал-губернатором (Губернаторы Оренбургского края / 
Авторы-составители В.Г. Семенов., В.П. Семенова. – Оренбург: 
Оренбург. кн. изд-во, 1992. – С. 116). 
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соответствовало тексту «Клятвенного обещания» лица, 
вступающего на чиновничью должность. В этой связи на основе 
анализа содержания записей приходских духовных лиц Казанской 
губернии о российских монархах конца XVIII – начала XIX в. Г. 
Рахим тонко подметил, что в освещении ими событий, начиная от 
правления Екатерины II, веет духом примиренчества с 
правительством: вместо «русских ханов» императоры именуются 
не иначе как «нашим государем» (шахыбыз), Екатерина II – «нашей 
бабушкой», подробно перечисляются годы рождения и смерти 
каждого представителя дома Романовых42.  

Легализация приходских духовных лиц означала завершение 
официального признания российским законодательством махалли 
как массовой социокультурной ячейки уммы. Регулирование прав и 
обязанностей духовных лиц и прихожан по организации 
религиозно–духовной жизни, по устройству общественной 
молитвы в традиционной общине произошло в XIX в. Оно шло 
одновременно с расширением компетенции ОМДС по управлению 
духовными делами мусульман. Так происходило адаптирование 
исламских институтов в общеимперском правовом пространстве, 
определение черты дозволенности применения норм шариата в 
российской умме. 

На запрос Синода о возобновлении христианского просвещения 
Сенат в 1799 г. ответил отказом, поэтому миссионерские 
обязанности были возложены на приходское духовенство, не 
знающее языки коренных народов региона43. 

Таким образом, рассмотренный материал позволяет выделить 
несколько этапов эволюции юридического оформления 
государственно-исламских отношений в целом и отношения 
правительства к мусульманскому богослужению как к 
общественно-политическому явлению в частности. Акция по 
ликвидации мусульманских культовых зданий явилась частью 
политики христианизации коренного населения региона, 
направленной одновременно на борьбу с исламом и язычеством. 
Отступление церковно-самодержавной власти от первоначальных 
установок происходило бессистемно, как ответная реакция на 
петиции или движение протеста мусульман, и его завершение 
                                                           
42 Рахим Али. Новые списки татарских летописей / А. Рахим // Проблемы 
истории Казани: современный взгляд. Сб. статей. – Казань: Институт 
истории им. Ш. Марджани, 2004. – С. 565. 
43 Можаровский А. Изложение хода миссионерского дела по 
просвещению казанских инородцев с 1552 по 1867 год. – М.: Ун-тская 
тип-я, 1880. – С. 108. 
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ускорилось восшествием на престол Екатерины II. «Переходной 
период» условно состоит из нескольких этапов. Первый этап 
(1744–1756 гг.) – это период «воинствующей христианизации» в 
Казанской, Воронежской, Нижегородской, Астраханской и 
Сибирской губерниях. После произведения массовой «зачистки» 
мечетей в 1742–1743 гг., в условиях запрета на совершение 
общественного богослужения в поликонфессиональных 
поселениях и малочисленности жителей и дворности в деревнях, 
норматив махалли в 300–200 ревизских душ должен был тормозить 
увеличение численности исламских богослужебных зданий. Идея 
толерантности, заложенная в указе от 22 июня 1744 г. о признании 
мусульманских приходов, выхолащивалась активной 
миссионерской деятельностью православной церкви. 

На втором этапе «переходного периода» (1756–1764 гг.) в 
рамках действующего норматива махалли указом от 25 августа 
1756 г. мусульмане получили возможность совершения 
общественного богослужения после выселения новокрещен, 
составляющих менее 1/10 части. Ослабление контроля над 
духовной жизнью мусульман в поликонфессиональных селениях 
последовало со снятием с должностей архиереев Казанской и 
Сибирских епархий, руководивших крещением мусульман и 
язычников. Этот этап, с одной стороны, характеризовался 
изолированием духовной власти от разбирательства конфликтных 
дел, возбужденных новокрещеными в поликонфессиональных 
селениях, с другой стороны, продолжением миссионерского 
просвещения «Новокрещенской конторой». Можно уверенно 
констатировать, что с 1764 г. в селениях мусульман 
стабилизовалось исполнение общественной молитвы благодаря 
прекращению вмешательства миссионеров в жизнь 
моноконфессиональных общин. 

Приметой третьего этапа «переходного периода» (1764–1773 гг.) 
явилось прекращение широкомасштабной христианизации 
мусульман самодержавно-церковной властью, что произошло с 
упразднением «Новокрещенской конторы» и формальной 
передачей его миссионерских функций епархиям. Правительство в 
1771 г. официально признало возможность мирного 
сосуществования в одном селении мусульман и христиан путем 
локализации их усадеб в обособленные слободы или улицы. В 
случае удачного завершения разработки нового Уложения законов, 
юридическое оформление цивилизованных государственно-
исламских отношений с учетом высказанных пожеланий 
депутатов-мусульман могло быть осуществлено системно и 
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комплексно. Этого не произошло. Зафиксированные в наказе 
Екатерины II 1767 г. гуманистические принципы не отменяли 
дискриминационных законов, действующих в 
поликонфессиональных селениях. Итогом третьего этапа 
«переходного периода» стал указ Екатерины II от 17 июня 1773 г. о 
веротерпимости. Было объявлено об отлучении церкви от 
непременного участия в решении вопросов строительства мечетей 
и о передаче их полномочий в компетенцию светской 
администрации, что создавало условия для публичного 
богослужения независимо от удельного веса мусульман во всех 
поселениях империи. Декларированная в ней идея о гарантии 
религиозных прав российских подданных независимо от 
вероисповедания имела чрезвычайно важное моральное значение. 
Появление царского указа от 17 июня 1773 г. совпало с началом 
Крестьянской войны под предводительством Е. Пугачева (1773–
1775 гг.), хотя и не было непосредственно связано с массовым 
социальным протестом народных масс. Он был издан как ответ на 
регулирование напряженной общественной ситуации в Казани 
между мусульманами и архиереем. С 1773 г., когда на 
политическом уровне принципиально был разрешен вопрос о 
предоставлении мусульманам прав для исполнения всех пяти 
основных заповедей ислама, обозначился новый этап в 
жизнедеятельности исламских институтов в Российской империи.  

Правительство, предоставившее мусульманам свободу 
вероисповедания в рамках установленных им правил, осознало 
необходимость установления контроля над мусульманским 
духовенством, имевшем огромное влияние на умму. Четвертый 
этап завершился (1773–1788 гг.) правительственной инициативой о 
сотрудничестве с приходскими духовными лицами, главным 
инструментарием которого выступало ОМДС – коллегиальный 
орган из избранных на определенный срок мусульманских 
духовных лиц во главе с муфтием – и губернские, областные 
администрации. Будущие духовные лица начали сдавать экзамен на 
знание основ ислама в религиозном управлении. Легализация 
приходского мусульманского духовенства и учреждение 
религиозного управления свидетельствовали о структурировании 
ислама в общеимперское правовое пространство, что 
осуществлялось посредством принятия локальных 
законодательных актов по частным случаям, или ведомственными 
предписаниями, или циркулярами, или фетвами оренбургского 
муфтия. В дальнейшем проявилась тенденция расширения 
компетенции данного правительственного учреждения по 
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управлению исламскими институтами. В плане стабилизации 
«мусульманского вопроса» ОМДС стало, с одной стороны, 
адаптированной к российским реалиям системой государственно-
церковных отношений, существующих в Османском государстве, с 
другой – вписалось в модель управления самодержавия наряду с 
религиозными администрациями других вероисповеданий, 
распространенных на территории России, в том числе Синодом.  

В условиях двусмысленности юридической трактовки и явного 
противоречия указов от 1744 г. и 1755 г., с одной стороны, и 1773 г. 
– с другой стороны, несмотря на то, что согласно правовым нормам 
признавалось верховенство последнего из принятых законов, 
политическая конъюнктура сыграла определяющую роль во 
введении в «Уставе строительном» 1857 г. правила о разрешении 
строительства новой мечети лишь в случае отсутствия опасности 
соблазна в вере для живущих совместно с мусульманами 
новокрещеных и христиан, практически официально признав тем 
самым право участия православной церкви в исламском храмовом 
строительстве. Показательно, что модернизация России и 
формирование элементов гражданского общества не смогли 
изолировать русскую церковь от «участия» в решении о постройке 
мечетей – этого не захотела верховная власть. 

Таким образом, после признания легитимности мечетей в 1744 
г. наблюдалось свертывание массовой христианизации мусульман, 
изолирование русской православной церкви от вмешательства в 
религиозно-обрядовый уклад традиционной мусульманской 
общины, а также уменьшение ее контроля над духовной жизнью 
жителей поликонфессиональных селений, создание условий для 
функционирования махалли в городах. Признание в 1789 г. 
мусульманского духовенства стало основанием для дальнейшей 
интеграции исламского ритуала вне традиционной общины. Эти 
моменты характерны для Среднего Поволжья, Центральной России 
и Сибири. В Приуралье и на казахско-российском пограничье, на 
окраине, вследствие практического отсутствия миссионерского 
просвещения и слабости административного контроля властей, 
существовала «свобода вероисповедания». Указанными мерами 
правительство шло к уравнению статуса мусульман внутренних 
губерний в вероисповедальном отношении фактическим 
религиозным положением их единоверцев на юго-восточной 
окраине последней четверти XVIII в. 
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«Батырша җитәкчелегендәге баш күтәрү һәм XVIII йөз 
татар җәмгыятендә иҗтимагый-мәдәни торыш» исемле 
Батырша восстаниясенећ 250 еллыгына багышланган төбәкара 
фәнни-гамәли конференциянећ резолюциясе (Казан шәһәре, 
Кремль урамы, 9-нчы йорт, Ш. Мәрҗани исемендәге Тарих 
институтының конференцияләр залы, 17 май 2005 ел).  

1) Батырша (Габдулла Галиев) җитәкчелегендәге баш күтәрүгђ 
бђйле документлар һәм материаллар җыентыгын әзерләү һәм 
бастыруны республиканың «Мирас» программасына кертњне сорап 
Татарстан Фәннәр академиясенә мөрәҗәгать итәргә. 

2) Татар халкының каһарман улы Батырша исемен 
мәңгеләштерү йөзеннән оештыру комитеты төзергә, урамнарга, 
парк һәм мәйданнарга аның исемен кушу тәкъдимен халык 
депутатларының шәһәр, поселок, авыл советларына җиткерергә. 

3) Элеккеге Шлиссельбург крепосте бинасында Батыршага 
мемориал такта куйдыру турында Татарстан мәдәният 
министрлыгына мөрәҗәгать итәргә.  

4) Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитетына Батырша 
эзләре буйлап фәнни-мәдәни экспедиция оештыру турында 
тәкъдим белән чыгарга.  

5) Тарих институты дирекциясеннән конференция 
материалларын аерым китап итеп нәшер итүне сорарга. 

6) Конференциянең резолюциясен массакүләм мәгълүмат 
чараларында бастыруга ирешергђ.  

 
Конференциянећ рђисе  
Ш. Мәрҗани исемендәге Тарих институтының  
урта гасырлар бњлеге мљдире  И.К. Заџидуллин 
 

Резолюция 
межрегиональной научно-практической конференции 

«Восстание под предводительством Батырши и общественно-
культурная ситуация в татарском обществе в XVIII веке», 
посвященной 250-летию восстания Батырши (Казань, ул. 
Кремлевская, 9; конференц-зал Института истории им. Ш. 
Марджани, 17 мая 2005 г.)  

 
1.Обратиться в Академию наук Татарстана с предложением о 

включении в республиканскую программу «Мирас» (Наследие) 
подготовку и издание сборника документов и материлов о 
восстании под предводительством Батырши (Габдуллы Галиева).  
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2. В целях увековечевания имени героя татарского народа 
Батырши учредить организационный комитет, обратиться в 
городские, поселковые и сельские советы народных депутатов с 
предложением о наименовании улиц, парков и площадей 
поселений республики именем Батырши. 

3. Обратиться в Министерство культуры РТ с предложением об 
установлении мемориальной доски в память Батырши в бывшей 
Шлиссельбургской крепости. 

4. Предложить Исполнительному комитету Всемирного 
конгресса татар организовать научно-культурную экспедицию по 
следам Батырши. 

5. Просить дирекцию Института истории издать материалы 
конференции отдельной книгой. 

6.  Распространить резолюцию конференции в СМИ. 
 
Председатель конференции 
заведущий отделом средневековой истории  
Института истории  
им. Ш. Марджани АН РТ   И.К. Загидуллин 
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КУШЫМТА 

 
 

КЕРЕШ 
 
 

…«Воззвание» Батырша, на основании 
суеверного и нечестивого магометанского их 
закона так коварно и ухищренно составил, что и 
в прежние башкирские замешания от бывших 
оному многих предводителей так 
возмутительного, злостного и высочайшим ее 
императорского величества интересам столь 
предосудительного не было… Яко он Батырша 
возмущал всех (и других тамошних иноверцев в 
генеральной бунт) и за основание положил, что 
защищает свое беззаконие против христиан.  

(Оценка Батырши и его «Воззвания» 
представителями власти). 

 
 

«Гарызнаме» Батырши –  
памятник татарского языка XVIII в. 

 
1.1. К лету 1755 г. было намечено крупное совместное 

выступление (восстание) татарского, башкирского и казахского 
народов в районе Приуралья против бесчинств и произвола царизма в 
отношении к инородческому населению края. Во главе движения 
стоял мулла из татар-мишарей Абдулла Алиев (Батырша), 
выдающиеся способности и слава ученого которого среди 
мусульманских «улемов» (законоведов) признавались и буржуазными 
учеными1. Незаурядный ум, организаторские способности позволили 
Батырше в краю, находившемся под началом такого «зоркого» 
царского наместника, как Оренбургский губернатор Неплюев И.И., 
довести подготовку выступления распыленного подневольного 
населения почти до кануна восстания. Выступление было намечено на 

                                                           
1 Витевский В.Н. И.И.Неплюев, верный слуга своего отечества, 
основатель Оренбурга и устроитель Оренбургского края. – Казань, 1891. 
С.182-183. 
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3 июля 1755 г. Однако часть угнетенной массы не выдержала 
предгрозового напряжения, неорганизованно поднялась раньше 
назначенного срока (15 мая) и, тем самым, выдала тайну, сорвала 
восстание: Неплюевым немедленно были предприняты экстренные 
меры, сделано все для того, чтобы население не могло подняться на 
борьбу. Через год Батырша попал в руки властей и был отправлен на 
Сенатский суд в Петербург. 

1.2. Батырша не владел русским языком. При содействии 
Петербургского татарина-мишарина от имени царя был составлен 
для него вопросник на татарском языке. 

1.3. Составление властями вопросника от имени царя, видимо, 
навело Батыршу на мысль построить свою защиту таким образом, 
чтобы раскрыть царю невыносимое положение народа. Он 
составляет о разыгравшейся трагедии развернутую записку, 
которую сам многократно называет «Гарызнаме» «заявление», 
внешне напоминающую ответы на вышеприведенный вопросник. 
Он рисует неприглядную картину бесчинства властей и произвола 
местных чиновников и квалифицирует восстание народных масс 
как единственную оставшуюся возможность у народа для 
доведения до сведения верховной власти о своем невыносимо 
тяжелом положении. В «Гарызнаме» Батырша продолжает 
оставаться поборником правды. 

2.1. «Гарызнаме» Батырши историки уже в XIX в. ввели в 
научный оборот. В последние десятилетия, в связи с повышением 
интереса к письменным памятникам прошлого, он попал и в круг 
внимания татарских филологов. Почти одновременно им начали 
интересоваться и башкирские филологи: в 1969 и 1970 гг. 
Г.Хусаинов опубликовал фрагменты из него в республиканской 
газете «Совет Башкортстаны» и журнале «Агыйдел» (№10) на 
башкирском языке. В 1979 г. значительную часть памятника он 
поместил в сб.: «Башкорт әзәбиятенең текстологияһы мәсьәләләре» 
(Өфе, 1979) Извлечения, опубликованные в 1979 г. в сборнике, 
носят научно-текстологический характер, однако невозможно 
умолчать о том, что они не лишены множества неточностей и 
ошибок. Зачастую слова оригинала в публикации, о которой идет 
речь, обретают фонетические нормы башкирского языка, что 
несовместимо с правилами научной текстологии. Так, например, 
буква ج (җ) всюду передается через «ж»: жәүаб вместо Җаваб, 
мәжагәт вместо җәмәгәт и др. Такие «исправления» текста нередко 
приводят к извращению смысла слов. Нередки и случаи 
неправильного чтения. Например: 
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№ листа в 
оригинале В нашей передаче Стр. В передаче 

Г.Хусаинова 

16 Аллаһ әгләм – бог 
велик 134 Аллаһы гәләм – бог 

Вселенной 

16, 14 об. Җәмәгәтьләре – 
общество, их мир 134 Мәҗагәтләре, 

мәҗагәтендән (?) 
16 Инкяр – отрицание 136 Аңар – ему 

14 Тәләввүн-изменение 
(цвета) 137 Тилиун – (?) 

13 әйтүбдүр – сказал 138 Идүбдүр – сделал, или 
отнес 

13 Лагәллә – авось 139 әглә – отлично 

12 Безреквәрләрендән – 
от великих, высших 140 Бәзер күәрләрендән (?)

11 об. әшкяр итмәй – не 
раскрыв 141 Эшгәртмәй-не 

переработав 

11 об. Йурлаб – распевая 141 йыраглаб – 
удалившись 

11 әйләдем-сделал 142 илдым-зацепил 

11 инкярсез – 
безотказно 142 аңарсыз – (?) 

8 бергә-вместе 146 берлә – с 

8 Тәрек-покинуть 147, 
155 терәк-опора 

7 Килүңез – приходите 148 
килүшең – 

согласитесь; твой 
приход 

 вирәләр – дают 148 вә яралар – и раны 

6 халикы – создатель 
его 151 халкы – народ его 

5 тойырыны – птичку 153 тирне – пот 

4 об. әйләмәмәкдүр – не 
делать 154 илә мәмекдүр (?) 

 хадисәи – явление 154 хадисән – по 
изречению пророка 

 залим – злодей  заман – время 

4 үчмәз – не потухнет, 
не исчезнет 155 очмаз – не полетит 

 Чәүрәсендә – вокруг  чурасында – у его 

 

 189

холопа 

 зәррин – 
озолоченный  зәрен – его золото, его 

пояс 

 аждрһа, мардур – 
дракон, змея  аждырһа камардур – 

дракон обложит 
 дөрр – жемчуг  дәр – предлог 

 золмәт – мрак  залимат, залимәт – 
злодейство 

 вәзараи – везиры  вә зәраг – и 
земледелие 

 нәһренә – реке  шәһәренә – городу 
 агыйзз – дороже  агыз – рот 
 кайу – который  каг – пастила 

 йаманлык – злое 
намерение 156 иманлык – 

обладающий верой 
 валлаһ – ей богу  вә иллә – но однако 
 бең – тысяча 158 бәң – наркотик 

2 ийәсесән: үзе – 
хозяин ты: сам  эйәсе, син үзе – 

хозяин, ты сам 

1 об. әүлярәк – 
предпочтительней  вәлирәк – святее 

 
2.2. «Гарызнаме» Батырши является ценным памятником 

татарского языка XVIII в. В нем автор сообщает о своем 
(мишарском) селе Карышево (на территории современного 
Балтачевского района Башкирии), говорит о башкирах как об 
этнической группе, к которой сам он не относится, не раз 
упоминает мишарей, четко представляя себе, что это – не 
башкирское население. Записки его составлены на татарском 
языке, порождены и неотъемлемо связаны с татарской культурой. 

2.3. Необычная судьба «Гарызнаме», составленного Батыршой в 
тюрьме, может служить ключом к раскрытию некоторых 
существенных особенностей татарского литературного языка 
XVII–XVIII вв. По строгому стилю, «Гарызнаме» тяготеет 
образцам канцелярской переписки, обыкновенной деловой бумаге, 
составленной на близком к народно-разговорному в письменном 
языке. И, действительно, разговорная стихия отразилась в 
содержании памятника (см., например, диалоги). В то же время, 
«Гарызнаме» является цельным художественным произведением, 
образцом мемуарно-исторического очерка середины XVIII в. Как 
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литературное произведение оно составлено на уровне 
литературного языка того времени. Язык «Гарызнаме» 
принципиально не отличается от языка литературы того времени 
(Габди, Габдесәлам, «Исмагыйль ага сәяхәте»), и даже от языка 
литературы XVII в. (Мәүла Колый, Дастаннар китабы»). 
«Гарызнаме» Батырша лишний раз подтверждает, что татарский 
народ, расселенный на огромной территории, к началу сложения в 
буржуазную нацию имел высоко развитый народно-разговорный и 
близкий к нему письменный литературный язык. Наблюдается 
такое нехарактерное для этого этапа развития явление, как процесс 
унификации лексической и фонетико-морфологической структуры 
языка во всех регионах обитания этноса. В связи с потерей народом 
своей государственности и из-за его относительной 
территориальной разобщенности в рассматриваемый период 
гипертрофируется значение языка в выражении этнического 
самосознания народности. Письменные памятники, созданные за 
пределами приказанского Поволжья («Җәмигыт-тәварих» 
Кадыргали, 1603 г., «Мөнәббиһат», 1632-в г. Касимове; 
«Гарызнаме» Батырши, 1757 г. – Предуралье), служат яркими 
показателями этого процесса.  

В предлагаемых вниманию читателей фотокопиях отдельных 
отрыков из «Гарызнаме» Батырши идет речь главным образом о 
татарах-мишарях, башкирах, каргалинских татарах и др. Далее 
даны тексты представленных фотокопией в транслитерации с 
элементами транскрипции. (Приводится фотокопия отрывков из 
оригинала «Гарызнаме» и их транслитерация на современный 
алфавит – стр.97-108). 

«Исследования по исторической диалектологии татарского 
языка». К., 1985. 

 
 

Тарихыбыз каһарманы Батырша 
 

Еллар үткән саен, тарихтагы хезмәтенең әһәмияте ачыла барып, 
мәһабәт олылыгы белән фидаи халык каһарманы Батырша образы 
калкурак чагылыш таба бара. Аның олылыгын татар тарихы 
барышының аумас терәк баганаларын тәшкил иткән шундый ук 
күренекле шәхесләр һәм фактлар рәтенә куеп билгеләп була; 
«Йосыф китабы» белән Кол Гали; Бөек Идел дәүләтен (Алтын 
Урда) төзүе белән Батый хан, ханлыкны саклап калу эшләре, 
«Могҗизнамә» китабы белән Мөхәммәдәмин хан; мәдрәсәләре, 
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сәүдәгәрләре белән Оренбург-Каргалы; шәхесе, күтәрелеше һәм 
«Гарызнамә»-«Тәхризнамә»ләре белән Батырша; мәдрәсәсе һәм 
«Мостафадел әхбар»ы белән Ш.Мәрҗани; «Тәрҗеман»ы һәм 
мәктәп, җәмгыяте хәйрия реформалары белән И.Гаспралы; 
«Таң»чылыгы, әдәби иҗаты, иҗтимагый эшчәнлеге белән 
Г.Исхакый һәм үлемсез шигърияте, шагыйрьлек язмышы белән 
Г.Тукай, иҗадый эшчәнлекләре һәм «Вакыт» – «Шура»лары белән 
Дәрдмәнд, Р.Фәхретдин, Ф.Кәримиләр … Болар татар халкының 
тарихы юлында мәңге сүнмәс якты маяклары, үткән көннәренең 
җанлы йөрәк тибеше генә түгел, шуннан соңгы һәр тарихи 
чорларның, һәм киләчәкнең дә, җанлы, актив, хезмәттәшләре, 
иҗади яшәеш мәктәпләре һәм шиңмәс илһам чишмәләре, – тарихи 
яшәешебез генофонды. Этник үзбилгеләмә, этник көнкүреш 
чикләрендә, ул этник–көнкүреш чикләнгәнлекләрен ашып, аның 
яңа (яңару) мөмкинлекләре юнәлешләрен, юлларын, реаль 
мөмкинлекләрен табулар, ачулар – чикләр яңартулар. Тәрәккыят 
яңару, үсү талпынышлары һәм адымнары. 

Татар халыкының алар шәкелләндереп саклап барган 
яшәүчәнлегенә, рух көченә шак катырлык. Биш йөз еллар, бар 
хакимият, мәгълүмат чараларын, хәтта газета–журнал, матбугат, 
мәктәп, институт, университет, академия сүрәтләренә кертеп, татар 
халкын юлдан яздырырга гына тырышлык күрсәтәләр; «җенси 
иркенлекләр» чикләрендә генә яшәү – активлык рөхсәт ителгән эш 
хайванына әйләндерергә, манкортлаштырырга каратылган һөҗүм 
тырышлыклар чикләрендә генә «тәрбиялиләр». Ә ул, күргәнебезчә, 
чикләрне цивилизацияле халыклар ирешкән сызыкка якынайтуга 
сәләтле асыл затларын мәйданга чыгара да тора. Шул рәвешчә, 
алдынгылардан калышмастан диярлек алга бара. Икенче яктан, 
башкорт, чуашлар кебек кардәш халыкларны, дәүләт кадәри хәл, 
алга үткәрергә тырышып, манкортлаштыруга буй бирмәс татарны 
«артта калган халык» итеп зәгыйфьләтүгә дә җитди игътибар 
карата. Кыскасы, татарның бар уңышлары–казанышлары гадәти 
булмаган шартларда борынлый. Шул рәвешчә, ул казанышларны 
тиешле күләмдә бәяләү, билгеләү һәм файдалануларда да 
җәмәгатьчелек тоташ гадәти булмаган сүлпәнлекләр, 
«онытучанлыклар» күрсәтеп, искәртеп яшәргә мәҗбүр ителгән. Бу 
фидакарьләр – шәхси тырышлыклары – үз яшәү көчләре белән генә 
көн кичереп, мөстәкыйль рәвештә, бер үк вакытта, олы тарихи 
йөкләмәләрен дә башкара барырга тиешләр. Ярдәм, «спонсрлар» 
алар өчен түгел. Шуңа күрә: «Бусы берникадәр яхшырак 
үзләштерелгән, бусы…» – дип сүз куертырга, – аларны үзара 
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«сөзештерергә тел бармый. Популярлык дәрәҗәләрендә 
аерымлыклар булса да. (Дөрес, ул да бездә аларның хезмәтләрен 
төгәл бәяләү итеп эшләнми). Шунда да, Батырша хезмәтләре, 
бүгенгечә диярлек, бөтенләй истән чыгарылуын билгеләп үтмичә 
булмый. Ул җитәкләгән кузгалышның 250 еллыгын билгеләү белән 
бәйле рәвештә, 2005 елда гына берникадәр җанланулар булып 
алды. Аеруча, Ф.Бәйрәмованың «Батырша мулла» китабы күп кенә 
яңа, кыю гомумиләштерелүләре белән игътибарны үзенә каратты. 
Бик тә аз тиражы (100 данә) белән, бу китап күпләр өчен табу, күрү 
мөмкин булмаган күләгә генә булып калган булыр иде. Шул ук 
елда «Мирас» журналында басылып чыгуы аны теләгән һәр кеше 
табып танышыр хәлгә якынайтты. Менә, насыйб булса, утыз еллар 
татар җәмәгатьчелегендә һич кемгә кирәксез макулатура 
хөкемендә яшәгән, 70 – еллар уртасында Мәскәү архивыннан 
(РГАДА) без туплаган кайбер документлар күчермәләре басылып 
чыгу ихтималы күренеп тора кебек. Бу ният гамәлгә ашса, ерак 
үткәндәге ул хәлләр һәм шәхесләр эшчәнлеге асыл документлар 
рәвешендә, төп, нигез моментларында, ничегрәк булганын һәр кем, 
шул заман документаль язмалары буенча, күңеленнән һәм күз 
алдыннан үткәрү мөмкинлеге табачак. Бу бездә гадәткә кертелгән 
чәлкәштерүләр узынуын берникадәр чикләр дип ышанасы килә. 

Батырша мирасы, шул чордагы хәлләрнең һәм ул катнашкан 
вакыйгаларның тарихи чынлыгы, менә инде 250 еллар, татар 
җәмәгатьчелеге игътибарыннан читтә, тулысынча диярлек 
билгесезлек чикләрендә яшәсә дә, архивларда ул хәлләр турында, 
чамасыз бай, тирән эчтәлекле, үтә мәгънәле кыйммәтле 
документаль материаллар сакланып калган. Бу муллык Батырша 
хәрәкәтенең гадәттән тыш тарихи колачлыгы, тарих күчәрен, 
сындырырлык диярлек, дугаландырып бөгеп, яңа юнәлешкә, – 
өскә, яктыга боруы белән аңлатыла. Чуалыш хәлләрен Сенатның 
тикшерү материаллары исеме белән байтак материаллар биш зур, 
томнар рәвешендә төпләнгән. Батыршага нисбәт ителгән, тагын 
шундый документлар тупланмалары томнары барлыгы билгеле. 
Үзәк аталмасы булмаган җыелма томнарда Батырша кузгалышына 
кагылышлы сибелеп-чәчелеп төпләнгән күп санлы документлар 
хисабын, Батырша хәлләренә карашлы документлар, тагын кайсы 
архивларда, күпме төркәлеп калганын бер Ходай гына белә. 
Барлык архив материаллары компьютерга кертелсә, андый 
материалларның да, бер көн, өскә калкып тулысынча фәнни 
әйләнешкә кертелү ихтималы бар. Ә хәзергә, тасвирламаларда 
чагылдырылган барлык хәзинәне менә шушы китап кебек 
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җыентыклар итеп китап киштәләренә чыгару тарихыбызның 
сүндерелгән бер якты маягын кабат кабызу булыр иде. 

Батырша күтәрелеше Акай, Килмәк абыз, Карасакал һ.б. кебек 
XVIII йөзнең беренче яртысындагы күтәрелешләрдән нык аерыла. 
Башы зур сугышлардан чыкмаган Петр патшаның салымнар салу, 
җыюда елдан елга чамасызлана баруы, яңа башкала, хәрби 
ныгытмалар, портлар салырга, хәрби көймәләр төзү 
(адмиралтейство) эшләренә, заводларга эшче көч дип халыкның 
авыл көнкүрешен нигездән җимерүләре илдәге бар халыкларны 
диярлек башларын алып төрле якларга качарга мәҗбүр итә. Качкын 
булсаң да, һәр көнге тамак дәрте җилкәдән төшми. Алар кара 
урманнарда юлбасарлар отрядларына укмашып, юлларны, калган–
коткан авылларны талап яшәгәннәр. Шәһәрләргә һөҗүм итүнең дә 
җаен гына күзәтеп торганнар. Бөтен ил тоташ сугыш, бәрелеш 
мәйданына әйләнә. Анна Ивановна, Елизавета Петровна (көчләп 
чукындырулар) чоры башбаштаклыклары бу чуалышларны тагын 
да югарырак баскычына күтәрә. Анна Ивановна вакытында хәтта 
башкала, Санкт Петербург мондый отрядлар һөҗүменнән имин 
булмый. Башкала тирәсендә һәм Петербург белән Мәскәү 
арасындагы олы юлда, алар һөҗүме хәвефен азайтыр өчен, юлның 
ике ягыннан, 30 ар чакрымга кадәр, урманнарны юк итәргә мәҗбүр 
ителгәннәр. Югарыда саналган татар-башкорт күтәрелешләре, 
милли-азатлык шигарьләре белән олы, затлы максат өчен фидакарь 
көрәш тә булганнары хәлдә, чор шаукымы төсмереннән дә котыла 
алмаганнар, шул чуалышларның бер күренеше булган. 

Котылгысыз шул шаукым кагылган каршылык хәрәкәте 
буларак, беренче чиратта, замандаш сәясәтчеләре тарафыннан алар 
шул башбаштаклыкларның, (хаосның) бер чагылышы, 
чуалышларның милли үзенчәлекле бер канаты дип кенә кабул 
ителгән һәм бәяләнгән. Безнең халык тарихына нигез булган рәсми 
һәм академик (фәнни) рус тарихына да алар тик шул билгеләмә 
рәвешендә генә кереп кала һәм яши. Икенче яктан, ул милли 
хәрәкәткә дә, шул заман, шул мөхит хәрәкәте буларак, теге 
башбаштаклыкларның кайбер «фольклорчыл егетлек» чалымнары 
үз тәэсирләрен, үз шәүләләрен салмавы мөмкин түгел. Сәяси актив 
яшәеш, сәяси яшәү тәҗрибәсе булмаган гавамга аларның тәэсире 
беренчел булып күренерлек күперә алган. Менә ни өчен XVIII 
йөзнең беренче яртысындагы «башкорт кузгалышлары»нда, 
формалашуында һәм хәрәкәтләрендә «барынта» традицияләре һәм 
алымнары шундый зур активлык күрсәткән, барынтачылыкка 
тоташып яшәгән. Хөкүмәт, сәясмәннәр карашында гына түгел, үз 
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практик адымнарында да, укмашу рәвешеннән башлап тактика 
үзенчәлекләренә кадәр, масса күләи төс алу һәм күпмедер 
«аклану» өчен генә түгел, яшәү, дәвам итә алу өчен дә илне чорнап 
алган болаларның күп кенә үзенчәлекләре чикләрендә чәпчергә – 
дулкынланырга мәҗбүр булганнар. Шуңа бу хәрәкәт башкорт 
тарихи яшәешнең төп кагыйдәләреннән берсе булып танылган 
«барынтачылык», «барынта чабу» ысуллары, «идеологиясе» 
төсмерләре белән тамгаланганнар.  

Батырша күзгалышында андый төсмерләрнең эзе дә калмаганын 
күрәбез. Батыршаның үзе әйткәнчә, бу күтәрелеш – «бу дәүләт вә 
ганимәт» – «мөселманнарның бу кадәр («ничә еллар») серләшеп 
киңәшеп иттифак итүе» нәтиҗәсе. Көчләп чукындыруларга каршы 
бөтен халык күтәрелеше. Батырша «Гарызнамә»сендә һәм 
«Тәхризнамә»сендә аның фәлсәфи-идеологик нигезләре, 
программалары, «планнары», тактик-стратегик принциплары 
чагылдырыла. Бу үзенчәлекләре белән ул XVIII йөзнең беренче 
яртысындагы милли-азатлык хәрәкәтләреннән (чуалышларыннан) 
гына түгел, үзеннән ике дистә ел соңрак үткән зур колачлы 
«Ямәлкә явы»ннан да югарырак дәрәҗәгә ирешкән дияргә була. 
Безнең китаптагы материаллар ул әзерлекләрнең кайбер 
моментларын билгеләү мөмкинлеген бирә кебек. Әзерлек эшләре, 
дөрестән дә, күп елларга сузылган һәм, Батырша стиленә хас 
рәвештә, үтә төпченеп хәлне өйрәнеп, күтәрелешкә әзерлек 
чараларын берәмтекләп, зур камиллектә үткәрелгән кебек. Бу эшкә 
Урал арыягында, Мөслим авылында нигез салынганга охшый. 
Мәдрәсә тәмамлап Гайнә илендә Илеш мулла авылында ел 
ярымнар имамлык иткәннән соң, Батырша Урал артындагы 
Мөслим старшина авылына имам булып китә. Бу күченү дә 
очраклы нәрсә була алмый. Әле яңа гына колниаль биләмә халкына 
әйләндерелә башланган казаклар арасындагы ризасызлыклардан 
файдаланып, царизмга каршы кардәш халыкларның бердәм 
хәрәкәтен әзерлисе итәләр. Казаклар белән бәйләнешләрдә ил 
агасы карт старшина Мөслим ага ярдәме хәл иткеч роль уйный ала. 
(Халыкның атаклы, күренекле аксакаллары гына ике зур халык 
арасында мондый киңәшләшүләргә вәкаләтле саналган). Мәсьәлә 
хәл ителгәч, авылыннан 70 чакрымнарга (Урта җөз чикләренә якын 
барып төпләнгән есаул Мансур казаклар белән элемтә тотуда 
Мөслим старшина «эмиссары» булып яшәгән күрәсең. Ул 
яклардагы эшләр эзгә салынганнан соң, туган якта, мишәрләр 
арасында эш алып бару өчен Батырша инде туган авылына кайтып 
урнаша. Шул ук вакытта, ул башка төбәкләрдәге оештыру, әзерлек 
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эшләрендә дә турыдан туры катнаша: Үрән иленә Күдәйләргә (Әй 
буена), Гәрәй иленә баруларын «Гарызнамә»дә телгә ала. Әмма бу 
хәрәкәттә Агыйдел буе, Урал арты татарларына һәм казак халкы 
катнашына аерым бер әһәмият бирелгән була. 1754 елда Урал 
төбәге халыклары җыены соңгы карарны кабул иткәннән соң. 
Батыршаның Урал ары ягына Мөслим авылына һәм ясаул Мансур 
авылында дәвамлы сәфәре моны ачык искәртә кебек. Димәк, 
Мөслим старшина, есаул Мансурлар да кузгалыш тарихында, 
Чурагол Миңлебаев, Исхак мулла Морзалиевлар кебек аерым төбәк 
җитәкчеләре буларак кына түгел, гомүм хәрәкәт тарихында һәм 
язмышындп мөһим роль уйнаганнар.  

Батырша хәрәкәте турында сөйләгәндә, язганда, ниндидер 
хәрәкәт әсәре, тарихларда, Бөрҗән башкортлары чуалышына гына 
кайтарып калдырыла. Хәрәкәтне әзерләүдә, күтәрелешнең язмышы 
турында («Гарызнамә»сендә) уйланганда гына түгел, әзерлек 
барышында да нәкъ шул төбәк (кенә) Батыршаның, үтә олы 
җаваплылыкны үз өстенә алган җитәкченең игътибарыннан читтә 
тора кебек. Хәрәкәткә «кузгалыш» исемен биреп аны тарихка 
керткән төбәк ничек соң Батыршаның ялгышу белмәс 
игътибарыннан читтә калган? Көчле гипнозга сәләтле Батырша 
үткер күзле психолог та булган. Моцарчы булган хәрәкәтләр 
тәҗрибәсе аңа яхшы таныш. Табигатендә үтә актив барынтачылык 
традицияләре булган башкорт халкы шул көндәге шартларда, 
мәхсус әзерлекләргә мохтаҗ түгел. Алар бу яуга, барынта дип, 
бердәм күтәреләчәк. Шуңа күрә, Батырша анда үзе барып буталып 
йөрми. Хәтта беренче чуалыштан соң да, аларның вәкилләре белән, 
Оренбурга барганда, юлда, бер су буенда гына, дүрт кеше белән 
очрашып киңәшмә үткәрә. Ихтимал, нәкъ менә бу төбәккә 
Батырша кулы җитмәве, аның фикере турыдан-туры кагылмавы ун 
еллар хезмәтен астын-өскә китергән, хәрәкәтне котылгысыз 
һәлакәткә китереп чыгарган бу төбәктәге «күтәрелешкә», 
өзеклеккә – урынсыз чуалуга җирлек булгандыр. Батырша 
«командасыннан» кем бу төбәктә җитәкче ролен башкарган. 
Билгеләнгән вакыттан бер ай элек, башкалар белән 
хисаплашмастан – хәбәрләшмәстән чәчрәп чыгуны оештыручылар 
Батырша көрәштәшләре була алмый, очраклы кешеләр булганга 
охшый. Алай гына да түгел, Янышлар, Сөләйман старшиналар, 
Үрән иленә Батырша белән барып та, күтәрелү сәгате җиткәч, 
каршы якка күчеп, халыкны туздыруда үтә активлык күрсәтергә 
мәш килгән Шәриф старшина Киекевләр – Мишәр, яки теге-бу 
халыктан булганнары өчен явызлык юлын сайламый алар. Бу 
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чыгышны оештырган башкорт старшиналары да нәкъ шул, 
«Яңышлык» төркемендәге шәхесләр булганнар. Халык 
күтәрелешеннән котлары алынган Бөрҗән старшиналары, күрәсең, 
бу беренче күтәрелеш – чыгышларны провакацияләгәннәр һәм 
халыкны шулай үзләренә кирәкле юлга (рәвешкә) борганнар. 
Мәсәлән, әгәр Брагинны үтереп почта станциясен һәм тиешле 
саклау көчләре булмаган заводны талаган Бөрҗән башкортлары 
дөрестән дә көрәшкә күтәрелгән булсалар, көчләре җитмәс гаскәр 
туплануын күргәч тә, көрәш көче буларак атларга атланып, отряд 
(яу көче) булып кына казаклар ягына чыгарлар иде, бөлгенлектә 
интеккән казакларга әзер барынтага чакыру авазын ишеттерерләр 
иде. Ярлы казаклар: «Нургали хан рыйза булырмы?» – дип 
тормаслар иде, яше-карты, баласы-чагасына кадәр, атларына 
атланып, корал алып, барынта очрагы туудан файдаланып, болар 
белән бергә, теге, боларны өркеткән гаскәрләрне таптап-җимереп 
барынтага томырылырлар күтәрелеш кабынын китүгә сәбәнче 
булырлар иде. Күренә ки, Бөрҗән башкортлары, үзләренә хас, 
барынта принципы буенча хәрәкәтләнмәгәннәр. Үз балаларын да 
туендыра алмаган казакларга хатын, балачагаларын, карт-
корыларын тагасы – «кунакка» алып барасы иткәннәр. Чикне 
кичеп, тынычланып-рәхәтләнеп, Батырша Агидел буен күтәргәнен 
көтеп утырыр чакмы? Ә янгын чыгарган Бөрҗан болачылары шул, 
10 июль көнен тынычлап көтеп торырга Җаек ары ягына качкан. 
Икенче күтәрелештә дә, Агыйдел буе күтәрелә алмаганын аңлап, 
киңәштәш Әй буен, Урал артын күтәрергә түгел, нәкъ шул хата, 
һәлакәтле тактиканы кабатлыйлар – үзләрен өнәмәгән Нургали хан 
биләмәләренә «кунакка китәләр». Күренә ки, бу янгыннарны 
кабызып уйнаучы Бөрҗән болалары җитәкчеләре, бу вакыйгаларда 
башкарак төсмер йөгертеп, шул ук, Янышлар, Шәриф старшиналар 
йомышын башкарганнар. Шулар кулында, көтү малы хөкемендә 
калган кара халык, нәрсәнең нәрсә икәнен искәрми дә кала. 
Бөрҗәндагы беренче күтәрелеш Агыйдел, Гайнә якларындагы 
күтәрелү мөмкинлеген бу төбәкләр кулыннан сугып төшерә. 
Җентекләп әзерләнгән районнарда күтәрелү мөмкинлеген Бөрҗән 
Янышлары Яныш Габдуллиннардан күпкә элек юкка чыгаралар. 
Мәсьәләнең асылын күрү-аңлаудан ерак рус тарихчылары һәм 
хәзерге башкорт галимнәре Батырша хәрәкәтен, нигездә Бөрҗән 
чуалышларына кайтырып калдырулары белән, мәсьәләнең чын 
асылын яшерү җуюны максат итәләр диярсең. Үз хыялларында 
гына туып яшәүче, тарихи дөреслеккә капма каршы булган ясалма 
схемаларын затлы бизәкләр белән бизәп җанландыру белән 
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мәшгульләр. Бу – барны юкка чыгару, юкны бар итеп күрсәтү. Иң 
азы, хәрәкәткә үтергеч зәһәр катучылар кулында сукыр коралга 
әйләнгән көчләргә-хәрәкәтнең бердәнбер каһарманнары дәрәҗәсе 
тагылса, боларның үтә негатив «казанышларын» Батыршага 
сыларга мәш киләләр. Шул тарих буламы да, шул фән буламы?!… 
Хәтта казакларга качкан Бөрҗән башкортлары фаҗигасы да, бу 
эшкә И.И.Неплюев кулы күпмедер кагылган тәкъдирдә дә, асылда 
шул чуалышларны мәкерле эзгә юллаган Бөрҗән старшиналары 
«казанышы». Барынта, һәр күчмә халыкларда кебек үк, Бөрҗәннар 
өчен дә – гадәти нәрсә. Барынтачылар холык-табигатен яхшы 
белгән Бөрҗән старшиналары гади халыкны саклаучысыз-
чакырусыз Батырша хәрәкәтенә тартылмаган Кече җөзгә көтүләре, 
мал-туарлары белән юллаганда, моның күңелсез тәмамлану 
ихтималын искә алмаулары мөмкин түгел. Бер нинди саклык 
чаралары, гарантия булмаган хәлдә. Тарихларының буеннан-буена 
этле-мәчеле яшәгән күршеләренә үз авырлыкларын йөкләп 
тынычланып калулары, бу чараның нәкъ шул ихтималга чамалап 
эшләнгән булуы турындагы шикне раслый. Старшиналар гади 
халыкны дәвыллар башланганчыга кадәр үк шул канлы фаҗигага 
юллап аларны, дөресрәге үз тынычлыкларын, Батыршадан 
кубаруны, читләтүне максат үткән бик зур. Вакыйгалар нәкъ шул 
сценария буенча бара ич… 

Батыршага тәкъдим ителгән язма сораулар һәм Батыршаның 
аларга җаваплары «Гарызнамә»не дә яңа бер ноктадан яктырта. 
Сораулар «Гарызнамә» материаллары нигезендә төзелгән. Димәк, 
«Гарызнамә» язылганнан, өйрәнелгәннән соң. Батырша бу «хатын» 
патшабикәгә, сарай гыйшрәтләре исереклегендә яшәгән, 
танецлардан башка гаме булмаган затка язган диләр. 
Патшабикәнең, иң яхшы очракта да, аның Русия башында торган 
Петербург түрәләренең иң беренче Неплюевы гына икәнен 
Батырша аңламаслык кеше түгел. Шундый патшабикәгә нәрсәдер 
ишеттерергә мәш килү, аңардан ниндидер җавап адымнар көтү, 
шул утопик идеал юлында интегү, гомүмән, татар кешесе өчен 
нонсенс. Батырша була белгән кеше өчен бигрәк тә. Бу очракта, 
Батырша Хуҗа Насретдин чикмәненә уралып эш итә. Хуҗалар 
колагына ятышлы һәм хуш күренмәячәк бер нәрсә турында сөйли. 
Шул «төтен җибәрү»ләр аша, ул күз күрмәгән, хыялга ят, үтә 
киткән сәләтле, мәкерле Петербург тикшеренүчеләре буташтыру, 
башны чуалту ихтималыннан сакланыр өчен, үзенә «конспект» – 
әзер җавап, какшамас «ныгытма» (таяныч) әзерли. Кеше 
психологиясен яхшы белүе бу очракта да Батыршаны күп хәтәр 
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бәләләрдән коткара. Җавапларыннан күренгәнчә, четреклерәк, 
чуалту ихтималы булган сорашулардан Батырша инде: «Бу сорауга 
минем «Гарызнамә»мдә җавап бар», (яки шул, «Гарызнамә» 
җавабын, ышанычлы дәлил, итеп таянуын искәртүне дә истән 
чыгармыйча), сүзгә-сүз, цитата итеп китерү белән котыла. 
«Гарызнамә» төгәллеге, ихласлыгы, тормышчан конкретлыгы, 
буталу-буташтырулар әсәре күрсәтмәве белән, Петербург 
тикшеренүләрен, нигездә, канәгатьләндергәнгә охшый. Чөнки алар 
ниндидер «азгын татар мулласыннан» хакыйкый хәлне ачу өчен 
ниндидер информация алырга мохтаҗ да түгелләр. Күтәрелеш 
бастырылган. Ул онытылырга тиеш. Ә Батыршаны хөкем итү өчен 
Оренбург губернаторы хәбәрләре дә кирәгеннән артык… Батырша 
да, бер катлы диярлек бу стратегиясен мәйданга куйганда, нәкъ 
шул ихтималлыкларны күз алдында тоткан, күрәсең.  

Күренә ки, Батырша вакыйгасы документларын күтәрү бу 
мәсьәләгә карашларыбызда җитди соралуларга урын калдырган ул 
катлаулы хәлләрне артык та гадиләштереп бер сызыклы итеп 
күрсәткән моментларны сыенган кат-кат пәрдәләре артыннан 
яктыга чыгара. Батырша вакыйгалары документларын мөмкин 
булган кадәр тулырак фәнни әйләнешкә кертү халык тарихында – 
дәвер, олы борылышның куәт алуында зур роль уйнаган бу 
вакыйганы тирән һәм дөрес аңлау һәм аңлатуга китерер иде.  

 
Мәсгуд Гайнетдин, филология фәннәре докторы 
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I. БАТЫРША ЯЗМАЛАРЫ 

 
Тәхризнамә 

(Батыршаның халыкка өндәмәсе) 
 

Әт-тәвәккәл галә вәлиэ вәс-салават галән-нәбиуллаһ вә әсхабел 
мөҗаһидин фи сәбиләм – мөтәсәллалә мөрәвә әглаг ләдинә. 

Вә бәгъд, Габедуллаһ Мәгъзетдин тәзкирән вә тәхризән 
әйтәдер: «Әй рус вилаятендә торгучы ислам әһелләре! Вә, әй кяфер 
вә залим русның хур вә җәфасындин вә мәкер вә хәйләсендин 
бичара вә битакать улып рузгяр кичерүче иман әһелләре! 
Белеңезләр вә әгяһ улыңлар: кяфер рус тарафындан бонча фетнә вә 
бәләләр, вә бонча хәсрәт вә нәдамәтләр илә мөбтәла вә грифтар 
улмакымыз – кәнделәремездин. Исламда мәгъруф вә мәшруг 
эшләрне тәрек итеп, батыйл вә фасикъ вә фәсад үзәренә әкряһән 
дәвамәт кылмакымыз шомлыгыннандыр. Ата вә бабаларымыз вә 
әхване диннәремез заман сәләфдә гадәт ителгән кавагыйд 
исламияне вә сөннәт нәбувияне тәрек итеп, биз зарурәт, кяфер вә 
залим руска баш куеп, кәнделәремез бер-беремезне мәкер вә хәйлә 
илә, вә җәң вә мохарәбә илә кяфер руска итагать кылдырып, ягъни 
багындырып, көффарның-кулын күтәреп, ул көффарның динен 
куатләндермәккә сәбәпче улып, ислам динене вә ислам әһелене хур 
вә загыйфь тотмакымызның гыйвазыдыр. Нитәккем, сәлимет 
табигъ вөҗүд, каләндаре мәхфи мөселманнар, барчасы – бер 
күңелле булып, вә мәҗүси әһеләрене вә ислам әһелен, мәдәд вә 
куәт өчен, яхшы нәсихәтләр илә бер күңелле итеп, һәрбер хавадис 
заманда, ягъни кяфер вә залим рус мөселманлар илән гаһедләшкән 
гаһдене бозып, мөселманлара бер нәвыг фетнә вә җәфа 
ирештермәк касдын кылган вакытта, ул, барча Болгари2 
мөселманнар, мөшәварә вә иттифак итеп, Хак Җөллә вә Галә 
хәзрәтендән истиганәт теләп, вә аңа тәвәккәл вә игътимад кылып, 
пәйгамбәремез Мөхәммәдне шәфигъ килтереп, хәрб кораллары илә 
ярагланып, газыйлык атларына менеп, ул мордар кяферләрнең 
                                                           
2 Болгари мөселманнар – «Гарызнамәсендә» дә Батырша, берникадәр 
идеаллаштырып кабат–кабат Болгар исемен телгә ала. Соңыннан Мулла 
Морадтан Вәисевләргә кадәр бик күпләр бу башлангычны күтәреп алып, 
бу хәрәкәт, бүген, идеалсыз, кыйбласыз «Болгари»лык һәм болгарчылык 
шау-шуын мәйданга китерәләр. Батыршада «Болгардагы» – 
мөселманнардагы дин ирке урыс дәүләтенең көчләп чукындыруларына 
каршы куела. 
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өслренә сикереп, анларны дәфыг кылалар ирделәр. Вә һәм күп 
кяферләрне кылыч вә сөңгедән кичереп җаннарыны җәһәннәмгә 
йибәрәләр ирделәр. Вә күп кяферләрне рус вә чирмеш, таулы вә 
анлардин гайреләрне дә кәшеф вә тәхрыйз кылып, ислам диненә 
китерәләр ирделәр. Мәхфи түгелдер: бу заманда һәм ул 
таифәләрдән ислам динендә торгучылар бардыр. Бәс, ул 
сәләфләремез, бу рәсемлә, гакагыйд кәмалә вә белге илә дөньядан 
рихләт итеп Аллаһның рәхмәтенә кушылдылар. Вә табигълардан 
зикре җәмил вә дога хәер илә мәзекүр улдылар. Бәйге зиһи өлфәт, 
зиһи дәүләт, зиһи гыйш вә зиһи гыйшрәт илә төрелек итеп аңлар 
җиһандан калдылар. Рихләт вә һәм мәхфи дәгелдер.  

Безем ошбу хаятемездә, ягъни кяфер рус Ырымбург 
кальгасының3 гыймарәтенә касд кылган замандан ошбу замана 
диген, мөселман атанган таифәләрнең бәгъзеләре кяфер рус илә 
бер күңелле булып вә кяфернең гаскәрләрене үзләренең өстләрендә 
әкряһ, – пак динле ислами халаекларны, ягъни кяфер руска итагать 
кылмаюб, борынгы ата вә бабаларымызның яхшы кагыйдәсе илә 
йорт итмәккә һиммәт иткән мөселманнарны чабып, малларыны 
алып, угыл-кызларыны бәндә вә әсир кылып кяферә саттылар вә 
һәм бәхшиш кылдылар. Күп мөселманнарны хур вә заигъ 
кылдылар. Мәгълүмдер кем, бу хәлдә һәм ул, әүвәлдә русилык 
булганнарның бәгъзеләре, үзләренең батыйль игътикадлары 
мөҗибенчә, ул мәзкүр ислами башкортларның угыл–кызларыны, 
колымыз вә кәнизәкемез дип эш биреп, кызларыны гакъд никяһ 
кылмаенча көчләп түшәкләренә алалар. Вә үзләрене мөселман 
санайлар. Хәлбүкем, анлар – кяферләрдер вә мортәдләрдер, аның 
өчен кем:дәлил катгый илә сабит харәмне халәл игътикад 
санадылар. Вә һәм, бу заманда, бәгъзе мөнафикълар, ягъни 
старшина аталганнарның бәгъзеләре, батыйп игътикадлары 
үзәренә сябит улып, кяфер руска аркаларыны таянып, 
мөселманларда киңәш иткүдәй хәварисдә, анлар да киңәш итмәюб. 
Бәлки киңәш итмәмәк кенә түгел, ул мөселманлара да тәкать вә 
мәҗаль һәм бирмәюб, ул кяфернең салымнарыны вә җәфаларыны 
кабул итеп мөселманнар үзәренә йөклиләр. Мәхфи дегелдер кем, 

                                                           
3 Урыс Оренбург кальгасен салганнан алып – сүз сөрешеннән, беренче 
«Оренбург» – Орск шәһәре күз алдында тотылу аңлашыла. Царизм хәрби 
ныгытмалары халык арасына яңа таркаулык кертүенә, моның халык 
язмышына тискәре тәэсиренә игътибар каратыла. 
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кяфер рус, мөселманлар үзәренә, бәгъзеләренә сиксәнешәр4, вә, 
бәгъзеләренә – егерме бишәр тиен салым салган вакытта, ул 
старшина атанган мөнәфикълар нәчә һиммәт иясе мөселманнарны, 
ягъни ислам әһеленә мәсләхәт вә мәнфәгать булгудай вәҗеһчә 
мөсарәт итеп кяфергә җавап бирмәккә касд иткән кемсәнәләрне, 
җәбран вә каһрән тотып кяфер руска биреп, анларны хур вә заигъ 
кылдылар.  

Бәс, ни хәер вә ни бәрәкәт хасыйл улыр шул кавемнәргә кем, үз 
араларында бер күңелле булмаеп, бере беренең һәлакәтенә сәбәпче 
улалар? Вә ни истирәхәт вә ни фәрәгать хасыйл улыр шул 
кавемнәргә кем, кяфер риялы вә кяфер игътикадлы мөнафикъларны 
– баш вә старшина итеп? Ислам шәригатене вә хөкем иясе 
галимнәрене куеп, ул мөнәфикъ надан старшиналарның алнына 
барып, анлардан хөкем әстәрләр? Ул мөнафикъларның батыйл 
хөкемнәрене хак санап, харам мал йиерләр. Яки кешенең хәләл 
хакыны бирмәс булырлар.  

Әгадәнә Аллаһ гани дәлк фил җөмлә, гарз мәдәдкәре ошбудыр.  
Әй мөэминнәр! Вә әй мәүхидләр! Югарыда яд кылынган әгъмәл 

сиәгъә вә әфгаль фахишәдән, ягъни – кяфер урыс илә бер күңелле 
улып, мөселманнардан, чабып, каннарыны түгеп малларыны алып, 
үзләрене бәндә вә әсир итмәктән. Вә һәм ул кяфер руска 
башларыңыз вә малларыңыз илә төрле нәвыг хезмәтләр итеп: – чирү 
итмәктик, лапатник5 эшен эшләп кяфернең кальгаларын мәгъмүр вә 
мәхкәм итмәктик, анларны илдән илгә вә кальгадан кальгага олаулар 
илә йөртмәктик, ясак вә фураж салымнары бирмәктик. Вә һәм ата вә 
бабаларыңыз кадимге замандан биләй торган йирләреңезне вә 
суларыңызны, ул кяфергә ирек куеп, кальгалар вә крепостльлар вә 
завутлар төзетеп, вә бондан гайре һәм күп нәвыг хезмәтләр илә 
кяфер кулын күтәреп вә аңа ярдәмче булып, ислам җәмәгатьләренә 
би хәд вә би ниһая хурлык вә җәфалар ирештермәктән. Вә ислам 
диненә көндән көн загъф вә фотур ирештермәктән кайтыңызлар! 
Тәүбә вә истигъфар итеңезләр! 

Өмиддеркем, Хак Җәллә вә Галә лотф вә кәрәме илә, ислам 
әһеленә мәшарәтле вә дин ислманы әгъла кылмакка һиммәтле 
кемсәләре безләрә рәис вә имам итеп, ул кяфер, риялы мөнафикъ 
старшиналарны арамыздан мәхв идеп, безләрә хәер вә бәрәкәт вә 
                                                           
4 Мөселманнарның кайсына сиксәнешәр (80 тиен) башкортларга – (25 
тиен) Башкортстан мишәрләренә хезмәткә тартылуларына өстәмә, җан 
салымы кертелү күз алдында тотыла. 
5 Лапатник – Лопаты – көрәк (казучы) сүзеннән алынганмы, лапти – 
чабатаданмы, аныклыйсы бар. 
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багайрәт вә куәт рузый әйләя. Вә көндән көн ислам динене 
куәтләндерә. Амин, мөҗибеддагыйн.  

Вә нә кем Аллаһ Җөлл зикре кәламендә боермышдыр Һуд 
галәйһиссәламнең лисаны үзәренә: «Вә я кавем әстагъфируллаһ 
оаббекем сөммем тәүбуа лә иллә ирсал әл-исмаг галәйкүм 
мәдарарә вә йеддәкүм куәтә әл ли куәтәм». (XI сүрә 54 аят) Ягъни, 
әй бәнем кавемем! Мәгъфирәт таләб итеңезләр! Аннан соң, тәүбә 
итеңезләр! Аның сары, йибәрер күктән сезнең игенеңез үзәренә 
күп ягъмур Нәтәкки, арттырыр сезлә куәтне сезнең куәтегез берлә. 
Вә мәүзуг санида, Нух галәйхиссәламнең лисане үзрә 
боермыштыр. (21 сүрә, 9-11 аятлар). 

Бәс, аяти кәримендән мәгълүм улды кем: истигъфар вә тәүбә 
таибләрен нигъмәт вә ауларының чуклыгына вә анлара носрәт вә 
куәт зиядә кылынмагына сәбәптер. Вә белеңләр: һәр гөнаһның 
тәүбәсе ул гөнаһны эшләдекеңә пәришан улып, халән эшләмәкене 
тәрек итеп, киләчәктә тәрекне газимәт итмәктер.  

Бәс, әй мөэминнәр, әй мәүхидләр! Юкарыда зикер кылынан 
фисыкъ вә фәсад вә көфер зәлаләт вә, эшләдекемездән, безләрә бу 
тарик илә тәүбә вә истигъфар итмәк кирәктер кем, үткән заманда 
кяфер руска итагать вә инкыяд кылып, ислам әһеленә вә ислам 
диненә ни зарарлар вә ни фетнәләр ирештергән ирдек. Шул 
эшләремездә пәришан вә мөтәссыйф улын. Хак Җәлла вә Галә 
хәзрәтендән гафу вә мәгъфирәт теләек! Вә, бу хәлемездә һәм ул 
кяфергә итагать вә инкыяд кылмаек! Вә киләчәк заманда һәм ул 
кяфергә итагать вә инкыяд кылмаек! Вә киләчәк заманда һәм ул 
кяфергә итагать вә инкыяд кылмамакны газыймәт итәек! Ислам 
әһеленә вә ислам диненә зарар вә фетур ирештермәгәндәй тарикъне 
газимәт кылаек. Нәтәк кем, үткән елларда башларымыз вә 
малларымыз илә, вә йирләремез вә йортларымыз илә ул кяфергә 
төрле нәвегъ хезмәтләр итеп, күп-күп рәнҗүләр вә михнәтләр, күп 
гамь вә газәлар чиккән ирдек. Шуның тик, ошбу хинемездә дин 
ислам хакында вә әһле ислам хезмәтендә җанларымызны вә 
башларымызны, вә малларымызны вә милекләремезне фида вә 
нисяр кылаек! Дин ислам хакында һәр ни рәнҗү вә газә безләргә 
ирешсә, һәр берсенә, көлл көлләгу, җаена кичерелеп, аның 
гыйвазына кыямәт көнендә дәрәҗәләр бирелер. Инша Аллаһ Тәгалә. 

Бәс, әй дөрес игътикадлы /пакъ динле мөэминнәр!/ 
Катланыңызлар! /Катланыңызлар! /Газыйлык атларыңызны/ һәм 
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коралларыңызны / яракланыңызлар!6 Ук, кылыч, сөңге, – вә һәр 
никем кирәкледер, хәлеңез әндәзасенчә, хәзерләнеңезләр! Аллаһ 
Тәгаләнең әмеренә итагать вә имтисал итеп, вә Аллаһдан истиганәт 
теләп вә Аңа тәвәккәл вә игътимад идеп вә пәйгамбәремез 
Мөхәммәдне, салл. г-м., шәфигъ китереп, ул кяфер урысны басаек! 
Вә анларны йиремездән дәфегъ идәек, чыгараек! Ил-
йортларымызда мәсҗедләр вә мәдрәсәләр бина кылаек!7 Һәм 
динемезне – ислам динене куәтләндермәккә һиммәт кылаек! Вә 
кайсы мескеннәрдер кем, Казан губерналы Казан өязле вә Сембер 
вә Зөя өязле кешеләрдән 5000 микъдар кеше, яки артыграк, кяфер 
русның җәбер вә каһрендән мәкһүр вә битакать улып, ул кяфер рус 
динене изһар кылдылар. Шунларның бәгъзеләре мөтәъмән калеб вә 
балә иман улып, ягъни күңелләрене иман илә мәхкәм тотып, 
монтазыйр улып торалар: ни заман ислам әһелләре кяфер үзәренә 
кул күтәрерләр икән, тип; рогъяи ислам хакында баш вә җан фида 
кылыр ирдек, тип. Шундаг хәлне хур вә зар булып торгучы 
мескеннәрнең әхласы улмакка һиммәт идәек!  

Әй мөэминнәр! Әй дин [игътый] кадендә уланнар! Рәва 
дегелдер безләрә һичбер мөселманымызны, ялгыз ташлап, 
кяфердән хур иттермәк! Әй мөселманнар! Фәһем кылыңызлар 
шуны кем: кяферне – ирек куеп, мөселманнарымызны ялгыз, 
ярдәмчесез ташламакдан ни микъдар кеше хур, заигъ улдылар! 
Имде ул көффардан, көн элгәре, яхшылыкмы көтәсез?! Динемезнең 
сәрвәре пәйгамбәремез Мөхәммәдне, с. г-м, дошман тоткан кяфер, 
ахыр, безгәме дуслык кылыр? Шәһремез мәгъмур Болгарны хараб 
кылып, мөселманнарны тәүкыйф кылган – көффар! Вә 
мәсҗедләремезне хараб кылган, үзенең батыйл динен әкряһ кылган 
кяфер, ахыр, авылларымызнымы мәгъмур вә бөньяд куяр?! Вә, 
ахыр, – мәсҗедләремезнең мәгъмүриятенә вә дин исламның 
тәкавыятенәме сәбәпче улыр?! Вә дәхи, (әй) мөэминнәр, вә әй 
мәүхидләр! Әгяһ улыңңызлар! Ул кяфер русы, төрлек хәйлә вә ал 
белә, вә күп-күп мал белә8 кыргыз-казакны алдап, анлардан 

                                                           
6 Бу юлларда Батыршаның халыкка шул мөрәҗәгатен көчәйтү өчен, 
үлчәмле, рифмалы сөйләмгә, сәҗыгка, шигырьгә мөрәҗәгать иткәне 
аңлашыла. 
7 Мәчетләр һәм мәдрәсәләр бина кылаек – Халык Батыршаның бу 
программасын күтәреп алып, XVIII йөздә үк зур эзлеклелек белән гамәлгә 
ашыруга ирешкән.  
8 Мал илә кыргыз-казакларны алдап – газета укымаган, империя сәяси 
тормышыннан читтә торган хәлдә, Батырша царизмның Көнчыгыш 
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Әбелхәер ханның углыны берничә хәдимәләре илә васика алды, 
ягъни аманәт алды, Ырымбурх кальгасына. Бондан максуды улдыр 
кем, анларны бәлкөлле үзенә табигъ итеп көндән-көн анларның 
арасында аралашып, йирләренә кальгалар вә крепостьлар төзеп, 
анларны мәкһур вә мәгълүб кылмак теләйдер. Нитәккем, Өфе өязе 
халкына бондаг эш кылды. Вә һәм, кайсыдыр кем якынрак ислам 
шәһәрләр, Ташкәнт вә Бохаратик, анлары һәм хараб кылып, 
мөселманнарны мазлүм вә тәфрик кылмак теләйдер. Нитәк 
шәһремез мәгърур Болгара бу рәсемлә эш кылган ирде. Вә, 
кайсыдыркем Ырынбур(а) тәбигъ улан мөселманнар, шунларны 
күп салымнар вә күп эшләр белә ябыктырып зәбүн вә бичара 
кылып, анларны үзенең батыйл диненә киермәк теләйдер. 
Нитәккем, Казанга табигъ уланларга бу рәсемлә эш кылды, һәнүз 
кыладыр. Ул кяфер урысның максады улдыркем, әгәр хәле 
йитешсә ирде, бер заманның эчендә үк, рус вәлиятендә торгучы 
мөселманнарның өстенә тәкать тотмагыдай агыр салымлар салып 
анларны гаҗиз итеп, үзенең батыйл диненә җәбран вә каһрән 
киерер ирде. Бәлки бер көн эчендә үк. Ләкин ул кяфернең көче 
йитмәйдер, бер юлы ук, тизлек берлә андаг кылырга. Аның өчен 
кем, хәвеф тотадыр ул кяфер шунданкем, Өфе өязенең дурт юл 
халкы мөселманнар, бөрегеп, вә һәм кыргыз, казагы илә 
хәбәрләшеп, вә һәм берегеп ислам кылычын күтәреп, рус 
йортының хараблыкка касд итәрләр дип. Вә һәм тарафтагы ислам 
шәһәрләрендән ләшкәр вә мәдәт теләрләр дип. Нитәккем, вә узган 
елда9 ул кяфергә шул хәвеф төште. Ягъни дүрт юл халкы 
мөселманнарының пинһан вә яшерен үз араларында кяфер русның 
өстенә атланып чапмакка киңәш итмәкләрене вә һәм кыргыз 
казагы илә хәбәрләшеп берекмәккә киңәш итәчәклекләрене ул 
кяфер урыс аңлады, югарыда мәзкүр мөнафикъ бәгъзе 
старшиналарның бәгъзеләренең аңлатуы буенча. Ләкин, аңласа да, 
ул кяфер гайрәт итә алмады, гайрәт берлә ул эшне туктатмак 
мөмкин улмадыгы өчен. Бәс, нәчар улып ул кяфер, үзенең борынгы 
кагыйдәсенчә, хәйлә вә ал белә туктатмакка катланды. Күңелләре 
сәламәт улмаян гафел кемсәләр инангудай вә алдангудай. Вә 
җәберлә. Ягъни, ал: кяфер рус башкортларның вә мишәрләрнең 

                                                                                                                                 
сәясәтенең асылын, яшерен максатларын һәм адымнарын төгәллектә 
аңлаган, укучысы күз алдына да аны бастыра алган. 
9 Узган елда – 1754 елда дүрт юл халкы.. яшерен җыелыш үткәреп, яу 
чабарга – кузгалышка катгый (соңгы) карар кабул иткәне аңлашыла. 
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ясакларыны ташлатты10. Вә бәгъзе комачларның бушлинасы, вә 
һәм Идел кичүе хаклары ташлатылды. Вә һәм заставларны 
алдырды. Өфе өязендә генә дегел, Өфе өязенә якын өязләрдә(дә) 
ушандаг кылды. Та кем инансыннар Өфе өязенең дүрт юл 
халаеклары. Вә һәм әйтсеннәр: «Падишаһның бу хәлдә мәрхәмәте 
күп булды. Инде, хәбәр кылаек, кузгалышмаек», – дип. Әмма күп 
бәлидләр, ягъни кыска фәһемле гафел кемсәләр кяфернең бу 
хәйләсенә алданалар (гарәпчә аят). Әмма зәкиел – фәһем вә 
сәлимел – гакыл улган кемсәнәләр алданмайлар. Бәлки, кяфернең, 
бу рәсемлә, күп хәйлә вә ал кылмакы сәбәңле, гаять гарләнеп, 
ачыгларындан вә гыйззәтләрендән (гыйнадларындан?), ул 
кяфернең итенә ачыгып, канына сусыйлар. Аның өчен кем: ул 
кяфер әгәрчә, бу яд кыйлынган рәвешчә, хәвефкә төшсә дә, үзенең 
сүзене вә ирәдәсене йиренә китерер. Рахмани хәзинәдән алына 
торган тозларны, ягъни таглардан вә күлләрдән алына торган 
тозларны алмактан мәныг кылып, руси хәзинәдән алмакка көчләде. 
Вә һәм кадим замандан биләй торган йирләремезнең бер, горефчә 
түләнә торган ясакларыны ташлатты, көчлек берлә, һич тә ирек 
бирмәй. Әмма барчаларымызның телемездән язу алды, бу эшнең 
хилафынча, җәбрән. Ягъни: тозны руси хәзинәдән аласы булдык. 
Вә йир ясакларымызны ташладык үз ихтиярымыз вә 
рыйзалыгымыз берлә. Вә һәм кулларымызны куйдык, вә 
тамагалармымызны салдык, диеп. Бәс, бу эшнең кәсниясендән(?) 
мәгълүм булды кем, рахмани хәзинәдән – таглардан вә күлләрдән 
төз алмак вә һәм йирләремезне вә суларымызны әүвәлге 
кагыйдәмезчә биләмәк кулымыздан китте, Бондан соң йиремезгә 
вә суымызга ябышырга вә тотынырга дәлилемез вә җавабымыз 
калмады.  

Вә дәхи әгяһ уласыз кем, кяфер рус теләйдер ләшкәр йибәрергә 
безләрне, рус илә бергә, кыргыз казагының өстенә, анларны 
чабарга, ясак бирмәгән вә бәлкөлле багынмаганлыклары өчен. Вә 
бондан максуды улдыр кем, анларны бәлкөлле багындырып, 
безләрне уртада калдырып, көндән көн, безләргә кямәллек берлә 
фетнә вә җәфа ирештермәккә. Ягъни ул казак таифәсе илә илләрне 
орыштырып, каннарарымызны түгештереп, көн элгәредә ул таифә 
илә безем арамыздан солыхлыкны вә татулыкны китәрмәктер. Вә 

                                                           
10 1754 ел җыеныннан соң кайбер пошлиналарны алудан туктау, Идел 
кичүләреннән хәрби сакларны, заставаларны алу кебек чараларны, 
Батыршадан башка, берәр тарихчының болай бу хәлләрнең мәгънәсен 
ачып игътибарга алу тарихта күзгә бәрелми.  
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арамызга фетнәләр борагып, ул таифә илә бер-беремезгә 
ышанычымызны вә игътимадымызны калдырмамактыр.  

Әмма ул кяфер рус бу эшне тизлек берлә эшләр ирде. Ләкин хәвеф 
тотадыр. Шундан кем: әгәр ислам әһелләре орыш кораллары илә 
ярагланып атлансалар, хәбәрләшеп-берегеп рус өстенә касд итәрләр, 
тип. Бәс, шул сәбәпле ул кяфер мөтәрәддед вә мөтәффиккер улып, 
ихтимал вә истидраг үзәренә мөдәвәмәт кыладыр.  

Бәс, әй мөэминнәр! Вә әй мәүхидләр! Вә әй, егетләр! Вә әй 
кариләр! Вә әй атлылар! Вә әй йәягләр! Ярагланыңызлар! 
Чыгыңызлар! Җиһад кылыңызлар! Малларыңыз вә тәнләреңез илә 
вә итагать вә имтисад итеңезләр Аллаһның әмеренә, нәтәк кем 
боермыштыр кәламендә: 

«Инфиру хыйлфәфү васикалә вә җәһдү вә мувәликум вә 
әнфасикум фи сәбили Аллаһи дәликүм вә хәйрел ләкүм ин көнтүм 
тәгъләмун» (9 нчы сүрә 41 аят). Мәгънәсе югарыда тәкрир вә 
тәхрир кылынды.  

Вә дәхи, әй мөэминнәр! Курыкмаңызлар вә хәвеф тотмаңызлар 
ул көффардан! Тәвәккәл кылыңызлар Аллаһга: әгәр Аллаһ 
безләргә носрәт бирсә, һичбер кавемең үзәремезгә галиб улмаз! 
Нәтәккем Аллаһ Җәлл зикрә кәлемендә боермыштыр. 

«Фәта газимәт фәтакум галя Аллаһ инн Аллаһ … әт-
тәгълимун». Мәгънәсе будыр кем: качан бер эше касд кылсаң, 
мөшәвәрә кылмакдан соң, бәс, тәвәккәл бул Ходайга. Ба дөрестә дә 
Ходай дус тотыр тәвәккәл кылгучыларны. Вә дәхи боермыштыр:  

«Дәлләди янсурукем мим бәгъдиһи вә галәя Иллаһи фәлья -
тәвәкәллим мөэминун. Ин янсурукем Аллаһ фәлә галибә ләкүм вә 
якдулүкем фәмән». Мәгънәсе: будыр кем: Әгәр носрәт бирсә 
сезләргә Аллаһ, бәс галиб улгучы юктыр сезнең үзәреңездә. Вә, 
әгәр тәрек кылса сезләрне Аллаһ, бәс, кемнәр ки носрәт бирер 
сезгә Аллаһның тәркеннән соң? Бәс, андаг исә, Аллаһга тәвәккәл 
кылгай мөэминнәр. Вә дәхи, әй мөэминнәр! Хәвеф тотмаңызлар 
кем: безем ислам әһеле аз кавемдер. Кяфер рус – күп кавемдер, 
анлара мөкавәмәт кыйла алмазмыз тип. Аның өчен кем, Аллаһның 
каләмендә боермыштыр (9 сүрә 25 аят). Мәгънәсе будыр: ул вакыт 
кем, гоҗебкә салды сезләрне ләшкәрнең күплеге Бәс, дәфег 
кылмады сезләрдән ул ләшкәрнең күплеге һич нәрсәне. 
Көффарның җөмләсеннән таки зур улды сезнең үзләреңезә йир 
киңлеге берлә, Андан соң арка бордыңыз дошман үзәренә качкан 
хәлеңездә. (8 сүрә, 66 аят). Вә дәхи боермыштыр кем (2 сүрә, 250 
аят). Ягъни Әгәр булса сезләрдән 20 сабыр кылгучылар мәгърәкә 
коталдә, ягъни сугыш йирендә, галиб улыр 200 тән үзәренә 
мөшрикләрдән, Бу йирдә шарт әмер мәгънәсендәдер. Ягъни, 
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сезләрнең берәгүеңез дошманның ун тәне мокабәләсендә сабыр 
кылгай, качмагай. Вә дәхи, мөһтәр хафекин пәйгамбәремез 
Мөхәммәд г.-м боермыштыр: (хадис) Ягъни: мәглүб улмаз ун ике 
мең кеше, азлыктан, качан булса анларның сүзе вә итагате бер.  

Бәс, безләрә лаземдер кем, ул кяфер рус илә мөҗәһадә вә 
мөкатәлә кыламыз. Аның гаскәре күплегендән хәвеф тотып җәһедне 
тәрек кылмаймыз. Аның өчен кем, безләрнең годадемез унике меңгә 
генә түгел, ничә-ничә йөз меңләргә йитешер, инша Аллаһ тәгалә. 
Аның өчен кем: бән-фәкыйр. Мәгъзетдин Ырымбурх 
губернасындагы әснаф халаекъ вә андагы кабаилнең, ягъни 
башкортларның вә мишәрләрнең вә гайреләрнең хасиләре берлә, 
ягъни яхшылары берлә хәбәрләшеп серләр вә хәлләр аңлашдык кем, 
барчалары бер сүзле вә бер күңеллеләрдер. «Ислам дине хакына 
башларымыз фида улсын! Бер, чебентик җанымызны аямамыз» тип, 
интизарда торалар. Мәгәр мишәр таифәсендән беранча мөнафикълар 
кяфер риялы вә кяфер игътикадлы улып, мөселманлара хур вә җәфа 
ирешдермәк касдында торалар. Вә ләкин ул мишәрләрнең халис 
мөселманнары әйтәләр: әүвәл ул монафикъларны мөҗәһадә вә 
мөкатәлә кылырмыз, аның өчен кем, – арамыздагы фетнәдер, дәю. 
Әмма ул мөселманнарның серләре вә игтикадлары динемезгә вә 
шәригатемезгә муафикъдыр. (9 сүрә, 74 аят) 

Вә дәхи беләсез ки, кыргыз казагы һәм безем илә бер сүздә вә 
киңәштәдер. Вә әтрафдагы ислам шәһәрләреннән кяфер руска, бу 
тарихда, куркулар вә хәвефләр бардыр, Өмиддер кем, ислам әһеле 
носрәтләнә вә ислам дине куәтләнә. Инша Аллаһ тәгалә. 

Әссәламе галәйким, ислам әһелләре! Беләсез вә әгяһ уласыз ки, 
без Габидулла Мәгъзетдин дүрт юл халкы мөселманнары 
хәлләрене вә серләрене югарыда мәзкүр вәҗеһчә тикшереп вә 
аңлап, шул мәзкүр мөселмандан беранча һиммәт иясе галимнәр вә 
тигез халаеклар киңәшеп, иттифак итеп вәгъдә куйдык кем: ошбу 
елда, 1755 сәнә гаед фитырдан соң, маһе шәүвальнең дүртенче 
көнендә «вә җәһдүә бамуалләкем вә нәфсикем фи сәбил Аллаһ» 
әмеренә итагать вә имтисал итеп, җәң кораллары илә ярагланып 
кяфер урысны чабарга носрат Аллаһ бә хөрмәте хәбибә 
саллаллаһем. Вә һәм тарафларга язулар вә хәбәрләр дә йибәрдек. 

Бу яд кылынган вәгъдәле көндә, хәзерләнеп, атланырга! Бәс, 
ислам динендә улан барча олугларга вә кечекләргә лаземдер кем, 
бу мәзкүр иттифакланган вәгъдәгә хилаф итмәгәйләр. Бәлки бер 
көн вә бер сәгать тә ул вәгъдәдән кичекмәйләр. Аның өчен кем: 
вәгъдәгә хилаф итмәк вә кичекмәк мөселманнарның Аллаһ ләгънә 
вә хараблыгына сәбәптер. Вә кяфернең куәтләнмәгенә вә кулы 
күтәрелмәгенә сәбәптер.  
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Бәс, әй мөэминнәр! Җәһед итеңезләр, җиһад итеңезләр! 
Мөселманнарның бу кадәр серләшеп-киңәшеп иттифак итеп вәгъдә 
куешмакыны ганимәт вә дәүләт белеңләр! Ничә еллардан бирү 
берегә алмаган вә серләшә алмаган мөселманнар берегештеләр. Бу 
дәүләтне вә бу ганимәтне заигъ итмәңезләр, вә кулын 
китәрмәгезләр! Та икенче мәртәбә киңәшеп гаһедләр кылганчы 
әлләни фетнәләр пәйда булыр.  

Әмма югарыда мәзкүр вәгъдәмез – гаед фитырындин соң маһ 
шәүвальнең дүртенче көнедер. Әгәр шул вәгъдә йитмәсдин борын 
кяфер рус арамыздагы хәлләрне11 аңлап бер-бер төрле усаллык вә 
фетнә чыгарса, арамызга полклар йибәрмәктик вә андан гайре һәр 
ни төрле фетнә булса, һичбер мөселманымызны ташлай бирмәек. 
Вә һәм ул мәзкүр вәгъдәмезне көтмәенчә, шул хәлдә үк атланаек. 
Хак Җөлле вә Галәгә тәвәккәл итеп, җиһад эшене ибтида итәек. 
Инша Аллаһ тәгалә носрәтләндерәдер. 

Бу мөбарәк намә йибәрелде Себер юлында торучы 
мөселманнарга. Та кем, бу язуны тикшереп, вәгъдәләнгән эшкә 
хәзер булгайлар вә гафил улмагайлар дип. Бу язу һәр кемнең 
кулына төшсә, илдән илгә, һич тә йөбанмаенча, йөрткәйләр. Та 
кем, мөселманнар, аңламыйча, гафиллек берлә тормагайлар. Вә һәм 
бу язуны вә бу серләрне кяфер игътикадлы мөнафикълардан 
пинһан кылгайлар. Ләгаль Аллаһ, барча мөселманнарны саклая вә 
морадларына ирештерә. Вә хуааэл могыйн фи Аллаһ хәйр вә хуә 
Рәхимер-Рөхман. 

Бу көндә халифә руи зәминдән куәтле гаскәрләр килеп 
җиткәндер Хаҗитархан өстенә. Кяфер рус илә мөҗәһадә вә 
мөкатәлә кылмак өчен. Вә, һәнүз, дәхи килә торадыр, дәю 
аңланыладыр вә ишетеләдер.  

1168 сәнә (һиҗри) – 1755 ел. 
Ч.4, 367-374. 

                                                           
11 …арабыздагы хәлләрне аңлап…… арабызга полклар йибәрсә… 
вәгъдәләшкән ае көнне көтмәенчә (күтәрелегез). Батыршаның һәр 
ихтималны истә тотуы. Шул рөхсәтне бөрҗаннарның урынсыз һәм 
фикерсез, плансыз (чынлыкта усал ният белән) файдалануы бар 
тырышлык-әзерлекләрне юкка чыгара һәм күтәрелү мөмкинлеген җуюга 
китерә.  
Соңгы искәрмә: «Тәхризнамә»нең асыл тексты кулыбызда булмау 
сәбәпле, Г.Хөсәеневнең ул текстның башкортчага тәрҗемәсе кабат 
татарчалаштырып бирелде. «Тәрҗемәдән тәрҗемә» асыл текстның, төп 
нөхсәнең һич шиксез, күпмедер мөһим нюансларын җуюга китерә. 
Оригинальны мәйданга кайтару бурычы һаман киләчәккә калдырыла.  
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[Воззвание]12 
Батырша «Тәхризнамә»13сенең беренче 

Оренбург тәрҗемәсе. Л.367 
 

Я, Габдулла Мягзилдин14, уповая на бога и милость пророка, и 
последуя стезой потомков его, учеников, воспоминая и вразумляя 

                                                           
12 Батырша өндәмәсенең бу тәрҗемәсе, документ губернатор идарәсенә 
китерелгәч тә, Якуб Гуляевнең «Татар теле мәктәбе»н тәмамлаган толмач 
Петр Чучалов тарафыннан тәрҗемә ителеп Петрбургка җибәрелә. 
Батырша күтәрелешен тикшерү материаллары арасында төркәлеп калган. 
Хәзер Мәскәүдә РГАДА да саклана. Ф.7, д.1781, ч.4, 367-374 л. 
Өндәмәсенең башка бер тәрҗемәсе Витевскийның И.И.Неплюев турында 
дүрт томлык хезмәтендә басылып та чыккан. 
13 «Тәхризнамә» – Батырша үзе бу өндәмәне шулай атап йөртә. Тагын 
«Кыздырмак хаты», «Тәзкирә» кебек атамалар куллангалый. Г.Хөсђенев, 
«Гарызнамә»гә таянып күрәсең, Батырша өндәмәсе март аенда языла 
башлап, «бүлә-бүлә май уртасында (1755 ел) язып бетерә» дип күрсәтә 
(«Башкироведение», Уфа, 2004 ел, 448 б.). Мондый фаразны 
ышандырырлык дип булмый. Бәхәсле итәр дәлилләре артык та күп.  
а) Күрсәтмә алган икән, бу үтә җаваплы эшне Батырша алай озакка суза 
алмый – сүлпәнлек күренеше, әленке-сәленке эш була. Озак уйланулар 
җимеше булмаганы, «бер сулышта» язылганлыгы язманың стилендә дә 
сизелеп тора. 
б) XVI–XVIII йөз халык кузгалышлары, халыкны күтәрү, кузгату кебек 
үтә четрекле – эштә кырыс кагыйдәләр – көрәш этикасы барлыкка 
китергән, Бөрҗән якларындагы май урталары, «әтәчләнү»ләре – бу 
өндәмә азагындагы Батырша «санкциясе»н сылтау итәрәк кенә мәйданга 
чыга ала. «Әгәр шул вәгъдә йитмәсдин борын кяфер рус арамыздагы 
хәлләрне аңлау … фетнә чыгарса, арамызга полклар йибәрмәктик 
(Г.М.)… көтмәенчә, шул хәлдә үк, атланаек…». Бөрҗәннәр бу 
искәрмәнең «фетнә чыгарса» кебек сүзләрен генә күрәләр, без сызык 
өстенә алган кисәтүләрне санга сукмыйлар. Брагинның гадәти 
залимлыкларын фетнә дип сылтау итәләр. Югыйсә, авызларыннан кан 
түгел, йөрәкләренә төкергәндә дә, алар күтәрелмәгән булырлар иде. 
Димәк, май урталарында инде өндәмә бөрҗәннәргә яхшы билгеле була.  
Ә менә, Каргалыдамы, анда барыр алдыннанмы Батырша өндәмәнең яңа, 
икенче вариантын эшләп тараткан булуы мөмкин. Русчага тәрҗемәләрдә 
бу аерымлыклар эзе сакланып калу ихтималы бар. Тикшерү-
чагыштырулар сорала. 
14 Мязгилдин – Бу аталманы Батырша үзе исеме итеп файдаланганмы, 
эпитет-аергыч, билгеләмә итеп кенәме, моны бәхәссез итеп раслый 
алмый. Ул – гарәб теленнән алынма, «мәгъзеддин» – «диннең теше», 
диннең акылы» (фикере, бу мәсьәләгә карашы). Яки «газ (газа) сугыш, 
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высшее повеление вам, в Российском государстве живущим, и от 
неверных россиян разными нападками и коварствами обидимым и 
пришедшим в изнеможение и несостояние и в том пребывающим 
правоверным, следующим образом: 

Знайте и чувствуйте, каким мы со стороны неверных россиян 
крамолам, бедам, печалям и огорчениям и раскаяниям повержены. 
И, наконец, оставя правой нашей веры, славные и добрые дела, в 
суетных, неподобных и развратных обращаемся. И презряя 
узаконения проотцов и отцов и ахунов веры нашей и обетование 
правоверным пророка нашего, без всякой нужды, им неверным и 
обидящим россиянам поддались. И собственным, друг на друга, 
коварством, с ворами и разоренем им неверным россиянам в 
послушание поверглись. И подняв их неверную руку и 
подкреплению веры их сами причиною сделались. А свою правую 
и держащих оную в уничтожение и укоризну привели.  

А понеже вам есть ведомо, да и с книг откровенно, а не скрытно, 
во время прошедшие, наши болгарцы, правоверные будучи, все в 
одной согласии, (л.136 об.) идолопоклонников и во правоверие, для 
помощи и силы своей, одним своим только учением приводили. Да 
и оным неверным и обидящим россиянам, за нарушение ими 
междуусобного обещания, и во время намерения их против наших 
правоверных к восстановлению крамолы и разорения 
нижеобъеявленное учинено. А именно: все болгарские 
правоверные, сообщався и согласясь, единодушно прося помощи у 
истинного великого и вышнего Бога, и положа надежду свою и 
упование на него Единого, и представя ему ходатаем пророка 
Мухаммета, облеклись в военное оружие, и всядши на военных 
лошадей, на них поганцев неверных выезжали и их губили, и 
многих мечем и копьем умершвляя, души их неверных в геенну 
посылали. И притом многих же неверных россиян, черемись, 
вотяков и протчих страхом во правоверие приводили, что не 

                                                                                                                                 
дини сугыш сүзеннән, «дин сугышчысы» дигәнне аңлатамы? – моны тел 
белгечләре дәлилле билгеләп бирергә тиеш. Беренче башлап П.Чучалов 
тәрҗемәсендә баш хәреф белән язып, «гилдин» рәвешендә тәмамлый. 
Петербург Сенат чиновниклары аны күтәрелеш башында торган татарның 
фамилиясе дип кабул итәләр һәм язышуларда шул мәгънәдә 
файдаланалар. Шул рәвешчә, бу сүз Батыршаның фамилиясе булып китә 
һәм кайбер тарих китапларына да фамилия буларак кереп кала. Батырша 
да аны исеменә алмашлык итеп файдаланган. Әмма аның өндәмәсендә бу 
сүз югарыда күрсәтелгән мәгънәләр аталмасы буларак куллану ихтималы 
да бар, күрәсең.  
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секретно, ибо и ныне тех родов в правоверной нашей вере 
пребывающих есть. И таким образом те предки наши, препроводя 
жизнь свою в покое и благополучии, от сего света переселились и в 
Божее упование приобщались, а и от последующих им вечную и 
благую память и похвалу восприяли; которым лишь глаголится: во 
благом житии в веселии и в сщастие жизнь свою изнуривщие они 
сего света преселившиеся. 

Да не скрытно и то, что в сим краю от них неверных россиян от 
построения города Оренбурга поныне между нарицаемым 
правоверным нашим народом какие неистовства и разорении явились. 

А именно: некоторые из нарицающих [себя] правоверным со 
оными неверными россиянами учинились (л.368) единодушными и 
их неверные войска в жилищах своих содержать допустили. И 
правоверный свой народ, тот, который по примеру дедов и отцов 
своих, не желает быть им неверным россиянам в послушании и 
печется о жилище своем, разорят и имение их грабят, а детей мужск 
и женск пол в плен и в слуги брать подвергли. Которые многих 
правоверных и распродали и расдарили; итак с поношением сгубили, 
Ведомож есть и сие, что некоторыя и(з) наших придержащеяся 
россияном, по суеверие своему, помянутых правоверных наших 
башкирцов детей мужска и женска полу слугами и служанками 
учиня, в работу употребили. И девок, без законного брака, насильно 
наложницами учинили. – А сами правоверными себя быти мнят. 
Однако таковые не есть правоверные, но неверные и отступники. 
Ибо сему есть довод. Сказанной тако, яко в жестокости 
пребывающей поганец, не может никак верным себя учинить. Ныне 
же некоторые нечестивые называющаяся старшинами в суеверии 
пребывают. И надеясь на неверных россиян, при советных беседах 
не только правоверным требуемого совета не дают и в их 
несостоянии помощи не делают, но еще и налогаемые от неверных 
подати и налоги чиненные, принимая за благое, правоверных, 
отягащают. Не скрытно же есть, что когда оные неверные из нас 
правоверных на некоторых осмигривенной (80 тиен), а на некоторых 
и (25 ти) копеешной оклад налогали; тогда оные, старшинами 
называющиеся, по нечистию своему (368 об.) пекущихся в пользу и 
благоденствие правоверных, имеющих соглсие и намерение к даче 
им неверным ответа, учиня им насильство и поймав отдали тем 
неверным россиянам, от которых они бедные поруганы и гублены; 
Какое же благо и какой плод быть может в том народе, которой 
между собой не имеют союза, но оной к гибели своей сам причиною. 
Какой же покой и какое благоденствие тот народ получит; которой 
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пребывают между неверных жилищами; и имеют постановленных 
над собою нечестивых старшин? Верность являющих неверным и 
отставя свой законных правоверных судей и ученых людей, требуют 
суда от тех неискусных нечестивцев старшин, от которых получают 
тщетной суд. И мня ему быть истинну, лихоимственно имение 
собирают и иных же, повеленную от бога плату удерживают. 

Что все вам верным и исповедующим единого Бога предложа 
советую: от выше писанных дел и непотребных действ отстать. То 
есть с неверными россиянами в согласии не быть. Правоверных не 
разорять и кровь их не проливать. И имения не грабить, и самих в 
слуги и в плен не имать. И им неверным россиянам, головами 
вашими и имением, во всякой службе, то есть на службе, в 
лапотничьей работе не быть. И им неверным городов не строить и 
не утверждать. И их от жил(ь)а до жил(ь)а, от города до города на 
подводах ваших не возить. Ясака и фуражу не давать. И на землях 
и водах, искони (л.369) дедами и отцами вашими владеющих, им 
неверным города, крепости и заводы строить воли не давать, И в 
других службах им не находиться. И к поднятию руки им 
неверным способа не давать. И правоверной народ от 
безчисленных обид и налогов защищать. И правой вере нашей день 
от дни померцать. И хулить не допускать. А о прежнем своем в том 
погрешении принесите ваше покаяние. И тем испросите 
оставление. Ибо имейте надежду на истинного великого и вышняго 
Бога, который есть щедр и милостив. И может нам правоверным и 
возвышение веры нашей изрядных над нами духовных опекунов 
определить. А имеющихся у нас, поставленных от неверных 
нечестивых старшин из среды нас извергнуть. И нам 
благославление, благодать, помощь и силу подать. И день от дня 
правую нашу веру укрепить, как о сем собственным языком Богом 
избранный пророк наш изрек: аще вы мое стадо, просите тогда 
вашего оставления грехов ваших. И потом принесите ему покаяние 
ваше, которой за то с небеси низпаслет на пашни ваши дождь мног 
и умножит силу вашу, И на другом месте, через пророка Ноя 
сказано, что за прошение отпущения грехов и покаяния бывает от 
Бога благодать и умножение рода, помощь, сила и крепость; И 
ведайте что покаяния с сокрущенным сердцем всякого греха делает 
человека свободна и упокоенна ныне и в будущем веце15. И тако 
                                                           
15 Веце (веке – гасырда дигән сүз. Биредә, (бу һәм теге) дөньяда 
мәгънәсендә. П.Чучалов теле һәм язу стиле хәзерге укучыга аңлавы бик 
кыен бер рәвештә, нокталарны өтерләрне дә, укучыга аңларга 
ярдәмләшерлек итеп, күпчелек очракта, без куйдык. Бу үзенчәлекне – 
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вам верующим и исповедующим единого Бога, о вышепомянутых 
неподобных разорительных, неверным приличных прелестных 
делах надлежит принесть покаяние и просить отпущения таким 
(л.369 об.) образом, что мы неверным россиянам были в 
послушании и покорении. И тем правоверным людям и правой вере 
своей вред и хулу нанесли; в минувшее уке время. И отныне уже 
тем неверным в послушании и в покорности быть не имеем. И 
потом действительно о непослушание и непокорение им неверным. 
И приступим и правоверным нашим и правый вере нашей доселе 
приклочавшейся вред и хулу отвратим. А понеже мы, и в прошлых 
годах, будучи в разной им неверным службе, лишились голов 
своих, имений, земель жилищ. Також многие из нас претерпели 
напасти и страсти и многия ж печали и горести. То, подобно тому, 
и ныне для правой нашей веры и для правоверные души свои и 
головы положить и имение и протчее истратить не пожалеемте. 
Ибо кто здесь для правой веры своей постраждет и что претерпит, 
то все вменится ему в службу Богу. А вместо того, в день восстания 
мертвых дадутся тому, аще Бог восхощет, райские степени.  

Вы, други мне верные, чистую веру и Богу имеющие, старайтесь, 
старайтесь старайтесь16, военных лошадей и оружие приготовляйте!  

 

                                                                                                                                 
«функциональ (документаль) стиль» дип тә, авторның тәҗрибәсезлеге 
белән дә аңлатып булмый. Әйтик, заманның күренекле матур әдәбият 
хадиме, академик, шагыйрь Тредиаковскийның матур әдәбият язмалары да 
шуннан әллә ни ерак китмәгән? (Радищевның «Путешествие»сенә 
эпиграфын хәтерлик). Төрмәдә иҗат ителгән югары стилле, – «патшага 
хат» Батырша «Гарызнамә»се дә, әлбәттә, шул чор функциональ стиль 
(документ) язма сөйләме кысалары тәэсирендә язылган. Әдәби язма 
сөйләме, теле сөйләменең бүгенге дәрәҗәгә, бүгенге укучыга якынлыгы, 
аңлаешлылыгы гаҗәпләндерерлек бер күренеш. Күрәсең ул авторның һәм 
аның максатының соң чиктәге халыкчанлыгы, демократизмы һәм татар 
әдәби сөйләменең тирән эшләнгәнлеге белән аңлатыла. 
16 Оригиналда җәһед – шулай ук асыл мәгънәсен ачыкларга мохтаҗ гыйбарә. 
Гарәб язуында ул «җһд» рәвешендә, өч хәреф белән билгеләнә. Бу сүзне 
«Җәһед (итегез) – тырышыгыз дип тә, «җиһад» – дин өчен сугыш дип тә 
тәрҗемә итеп була. Бүген татар, башкорт галимләре «җиһад» вариантын 
активлаштыра башладылар. Чучалов һәр очракта аны «старайтесь» 
«тырышыгыз» дип тәрҗемә итә. Рус тәрҗемәчесе шул мәгънәдә тәрҗемә итә 
икән, димәк ул чор татар сөйләмендә бу сүзнең шул мәгънәсе актив 
кулланышта, әйләнештә булган. Дөрес, Батырша, күңеленнән, аның бер үк 
вакытта икенче, җиһад мәгънәсен дә искә алган булуы мөмкин. 
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Сабли, копья, луки-стрелы и всякие к тому принадлежности по 
возможности своей припасайте! И Божию повелению повинуйтеся, от 
которого попросим помощи и положа на него надежду нашу и 
упование и представя ему ходатая, неверных россиян разорить 
начнемте! И их из земли своей исжевим исгубимте и в жилищах своих 
мечети и училищи построим и правую нашея веры по укреплению 
(л.370) опечемся. Ибо в Казанской губерний из бедных наших 
Казанского, Синбирского, Свияжского уездов17 пять тысяч или более, 
от насилия и обид их неверных, россиян пришед во изнеможение и 
несостояние. Их неверных веру восприяли. Токмо из них некоторые 
оную притворно имеют и, самым сердцем, нашу веру держат. И ждут, 
когда, правоверные над ними, неверными руку подымут. Тогда и они 
за тое ж нашу правую веру головы положить и души испустить не 
оставят. И тако оных бедных таком состоянии и плаче живущих о 
избавлении попечемся. Яко нам верным непристойно есть ни единого 
правоверного оставлять и к поношению допускать. Вы сами изволите 
взять в рассуждение: дав волю им неверным сколько человек нашию 
правоверных, не имея не единого себя помощника погибло. И еще ли 
от них неверных вперед добра ожидаете, которые начальника веры 
нашей и пророка Мухаммета врагом почитают? А с нами ли дружно 
пребывать будут? Они град Болгарской опустошили и правоверных 
наших и женую мечети разорили. И вместо того свои построили, для 
проповедования своей суетной веры. А наконец деревни ли наши так 
оставят? Или к построению мечетей или по укреплению правоверия 
нашего способ дадут? 

Вы верующие и исповедующие единого Бога, будьте ведомы, 
что они неверные россияне разными умыслы и лестию и многими 
подарками киргиз кайсаков обманули. И сына Абулгаира хана от 
них с некотрыми служителями в аманаты к себе в город Оренбург 
(370 об.) взяли, в таком предприятии, чтоб через него всех из 
киргиз кайсак ко себе в подданство привесть. И потом, день от дни 
между ими вмещаться. И построя на землях их города и крепость, 
их изгнать и тем победу получить. Так, как они Уфимского уезду 
народу учинили такое ж и ближние правоверные города, яко тот 
Ташкент, Бухария и протчия разорить и над правоверными победу 
получить желают. Так, как они и над Болгарским нашим градом 
сделали. Да и к Оренбургу подчиненные наших правоверных 
отягча многими податьями и делами. И приведя во изнеможение, в 
                                                           
17 «Казан, Сембер, Зөя өязе» … Батырша 40-50 еллар көчләп 
чукындыруларының географиясен, масштабын, мөкрәһләр 
настроениесеннән төгәл хабәрдар булган. 
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суетную свою веру привести хотят. Так, как и над подчиненными к 
Казане учинили и ныне чинят. И их неверных россиян желание в 
том состоит. Ежели их была возможность, то бы они, в одно время, 
всех живущих в государстве их правоверных, наложа на них 
несносные тяжкие подати и приведя их в несостояние, в свою 
суетную веру сильно привели. Однако к тому, чтоб то вскоре 
учинить, столько силы их неверных не достает; А при том и страх 
имеют. И рассуждают, что из того Уфинского уезду всех четырех 
дорог народ правоверной, сообщась с киргиз кайсаками, могут 
восстать. И свой правоверной мечь подняв, их россиян разорить к 
себе в помощь и с протчих правоверных городов войска испросить. 
Как, то, и в прошлом году18, они неверные страх возымели. По той 
причине, когда проведали они четырех (л.371) дорог народа 
правоверного тайное между собою, о выезде к разорению их 
неверных советование и к сообщению с киргиз кайсаками согласие. 
И то через некоторых вышепомянутых же нечестивых старшин и 
хотя о том сведали, однако ж ничего не спроводили за 
невозможностию их к отвращению. От того, по прежнему своему 
обыкновению умышленно и лестно, к успокоению их старались 
единым токмо, сплошные и верным наших обманом. То есть с 
башкирцев и мещеряков сложением ясака. И с некоторых товаров 
пошлины и речных перевозных денег. И отложением застав, не 
только в одном Уфинском, но и в ближних ко оному других уездах. 
В том виде, чтоб Уфинского уезду всех четырех дорог народ, то 
почуя к себе за милость, государству и служил. И так онои, из-за 
того, так и остался в терпении без движения. Однако многия, 
искудного разума, и оплошные люди, сей их неверных умысл и 
обман наконец узнали. И за то их неверных таким образом над 
ними чиненное наругание, пришед правоверный народ наш в 
сердце и ревность. Алчет их неверных тело есть и жаждет их кровь 
пить. Для того, хотя оные неверные, как выше упомянуто, и впали 
было в страх, токмо предприятие свое и волю исполняли, то есть из 
казны божией получаемую из гор и озер соль брать воспретили, а и 
с казны своей покупать принудили. И насильно издревле за 
вотчинные земли платимый ясак платежом отставили. И в том 
взяли с нас подписку что мы тоя соль из казны покупали, а вместо 
того ясак не платили, которую подневолею, а якобы ко оной руку и 
тамги. Из сего явно учинилось (л.371 об.) что от нас и с казны 

                                                           
18 «В прошлом году …» 1754 елдагы халык вәкилләренең бу җыены 
тарихларда яктыртылмый. 
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божией получаемая на Илеке и с озер соль. И попрежнему примеру 
землями и водами владение стало быть отрешенно. И затем, в те 
земли и воды приступать и держаться нам резону не осталось. Еще 
будьте ведомы что оные неверные россияне хотят послать войско 
на киргис кайсаков и с ними нас уже разорения их за не дачу ими 
ясака. И за неподданство всех их, в таком предприятии и желании, 
чтоб по приведении их киргисцов всех в подданство, нас в 
середине их оставить. И день от дни нам притеснении чинить. И с 
ними киргизцами поссоря кровь пролить. И впредь с ними 
имеющей между нами с ними крамолу надежду нашу и верность к 
ним имеющую уничтожить; И сие бы дело оные неверные вскоре 
учинили, токмо имеют страх оттого, что правоверные сообщась с 
ними киргис кайсаками могут вооружиться и на них россиян 
напасть. В рассуждении чего онои неверные и всегда пребывают19. 

Вы, верующие и исповедующие единого Бога юноши и старые, 
конные и пешие! Собирайтесь и выезжайте с поспешением! Не 
жалейте дела, и имения своего, а повинуйтися Божию повелению, 
как они волий через пророка рещи в Куране, как то выше сего 
упомянуто. А притом, вы верующие, не бойтесь и нестрашитесь от 
тех неверных, а уповайте крепко на Бога, ибо ежели Бог нам 
поможет, то никто не может (л.372) над нами победы получить, как 
то сам Бог в Куране же повелел. Когда одно дело по согласию 
делать вознамеритесь, тогда в том упование ваше на гда (Господа, 
Бога) своего возлагайте, которой уповающих на Него целым 
учинит и другами Себя возимеет. Еще повелел: ежели Бог вам 
поможет, то не будет над вами победителей, а ежели Бог оставит 
вас, то кто вам помощи подаст, по оставлении Божием? Тако и мы 
верные упование наше возложим на Бога. 

Вы же верующие, не страшитися! И не мните, что нас 
правоверных мало а их неверных россиян много, и что мы против их 
возстать не можем. Для того понеже в Куране Божием повелено: 
Дотоле не страшит вас множестве воиска, дотоле оно от вас никакой 
вещи не отторгнет. Ибо оного и пространное на вас место будет во 
время вашего побега тесно. И еще повелел: Хотя верующих и малые 
будут полки, а неверных многие, однакож зерующего, за свою веру, 
над неверными победу получат Божию помощью и вспоможением, 
яко Он терпящим силу и помощи подает. И таки повелел: Ежели из 
вас при бою умершвление будет, терпящих числом двадцать, оние 
                                                           
19 Батырша үзенең яңа заман (хәзерге) кеше дәрәҗәсендә хөкүмәтнең 
тышкы сәясәте белән кызыксыну, хабәрдар булу, аңлау сәләтенә ия 
булуын күрсәтә. 
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победу могут получить над двумя стами тех суеверных и таком 
против врага каждой терпел и не отступал. Да избранный наш 
пророк Мухаммет повелел: Побеждены не будут двенадцать тысяч 
от малости, когда будет в них слово и согласие едино. И тако и нам 
надлежит с ними неверными россиянами к воспротивлению 
подвизаться (л.372 об.) и видя их войско множество не страшиться и 
подвига своего не оставлять. Ибо нас числом не двенадцать тысяч 
быть, но много сто тысяч набраться может, аще Бог восхощет, для 
того. Что я бедный Мягзалдин Оренбургской губерний башкирского 
и мещерского народов с достойными и хорошими людьми о сем уже 
переговаривал и сносился. Тайность и состояние друг друга познали. 
Которые находятся в одном слове и усердии, чтобы положить за 
верную нашу веру головы свои и душ лишиться. С таким притом от 
них выговором, что они душ своих каждой яко мух не пожалеет. И 
ждут. А хотя из мещеряков несколько нечестивых и поныне в 
жилище их неверных находятся и им в верности будучи, нашим 
правоверным обиды и насилие чинить отваживаются. Но то(ль)ко их 
мещеряков настоящие правоверные говорят, чтоб наперед их 
нечестивцев побить, для того, что оные нам-свои мятежники. Но со 
всем тем их правоверных слова и верность с верою нашего и 
законом сходственны. Как то сам Бог в Куране и собственно 
избранный его пророк Мухаммет повелевает на них нечестивых 
восставать, да и все ученые люди к тому согласуют. 

Еще знайте что киргис кайсаки с нами в одном слове и совете 
состоят. Да и от прочих правоверных градов им неверным 
россиянам в нынешнем времени боязнь и страх есть. И таковы 
правоверные изволить надеятся, что аще Бог восхощет, то мы от 
него помощь получим и правую нашу веру (л.373) укрепим. Мир да 
будет вам правоверными. За тем, извольте знать и ведить: что я 
Абдулла Мягзилдин, всех четырех дорог народа правоверного, 
состояние и тайность как выше упомянуто разведал и познал. И из 
оного с некоторыми попечителями, учеными и смышленными 
людьми советовал. Условясь срок предположили: чтоб в сем 1755 
м году после праздника проговения нашего, то есть июля 10-го 
числа восстать и последуя стезям пророка нашего и повинуяся 
повелению Божию устроя себя в военном оружии, их неверных 
россиян разорить. Во славу Бога и в честь волеобъявленника его, 
приступимте. Ибо во все стороны письма и вести от нас разосланы, 
чтоб к вышепомянутому назначенному дни изготовили и выезжали.  

Да и вам, в правой вере пребывающим малым и большим, 
надлежит к вышеупомянутому постановленному сроку 
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приготовляться и не препятствовать ни одного дня часа. Кроме 
того положенного дни ни продолжаться, понеже тому сроку 
препятствие и продолжение сочинить, может правоверным 
несогласие и разорение, а неверным упрежение и к поднятию руки 
в способе. И тако, вы верующие, пожалуйте: старайтесь, старайтесь 
старайтесь! И такой учиненной с правоверными секрет совет и 
согласие и предположение термина не упускайте. И то себе за 
благополучие и счастие признавайте, ибо от скольких лет мы 
правоверные друг с другом тайно не советовали. А ныне так 
сообщились И сие благополучие и счастие не губите и руки своей 
не откладывайте. (л.373 об.) Другого советования и предположения 
термина ибо не ведомо. Какие между того мятежи явятся могут, 
токмо держитеся одному вышеписанному предположенному после 
праздника и разговения, то есть июля 10 дня термину. А ежели 
прежде того термина оные неверные россияне сии имеющие между 
нами обстоятельства сведают и будут какое худо чинить, то есть 
ежели к нам полки пошлют и протчие тому подобные действа 
чинят, тогда мы ни единого правоверного своего оставить не 
должны. Но в таком случае и не дожидаяся того термина вьезжайте 
и положа упование свое на вышняго великого Бога дело военное 
начнемте, в чем нам еще он Бог восхожет поможет. 

Сие благославленное письмо послано и живущим на Сибирской 
дороге правоверным которое извольте рссмотреть и к тому 
положенному делу приготовляться и не плошиться  

Сие письмо кому в руки не попадет, извольте ево от жил(ь)а до 
жила не мешкая возить, дабы наши правоверные, не ведая в 
оплошности не были. И сие письмо и тайность от них неверных и 
верных им наших нечестивцев скрывали, А затем всех вас 
верующих сам Бог да защитит и подаст получить вам желание ваше 

На сих днях и от салтана турецкого из Туркии сильные войска 
на Астрахань пришли (л.374) для воспротивления и умерщвления 
оных неверных россиян, да и еще, как слышно и мнительно, идут  

 
Перевел Петр Чучалов 
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Гарызнамә20 
 

Гыйззәтле, дәүләтле падишаһымыз, газыйми хәзрәтләренә21, 
кем тәхте виляйәтендәдер рус милке вә һәм гайреләр, вә һәм 
гайреләр, вә һәм гайреләр. 

Бәян вә гайян кыйладыр бәхре гыйсйанда гаркъ хәкыйрь 
бәндәсе – Урынбурх губернасында үзендән хасыйл улан тәгыйлык 
вә бәгыйлык22 һәйятле маҗаралар нә сәбәптән вә нә гыйлләттән 
садир улмакыны бу рәсемлә. 

Бән фәкыйрь бәндә – Баһадиршаһ Гали углы23 гыйлем тәхсил 
кыйлмакымдан соң ел ярым микъдары Гайнә илендә24 Илеш мулла 

                                                           
20 [Гарызнамә]. – Батыршаның бу әсәрен «Патшага язган хаты» дип атап 
йөртәләр. Хәлбуки автор бик күп урында (без санаганы 64 мәртәбә) 
үзенең бу язмасын «Гарызнамә» дип атый. Архивта сакланып калган 
бердән-бер күчермә башына бу исем куелмавы, автор язмаларында 
сакланып калган исемнән баш тартуга нигез була алмый. Бу рәвештә 
әсәрнең эчтәлегенә тәңгәл килгән исем «Тәгъризнамә» – ризасызлык 
белдерү (протест) язмалары кебек яңгырар иде. 
21 Ул заман гадәтенчә, нәгът, мәдхия рәвешендә кертелә торган шул 
рәсми формулага гына таянып, бик күпләр авторның бу әсәрен 
«Батыршаның патшага хаты» дип билгелиләр, әһәмияте белән, шул 
сүзләрне генә беренче урынга чыгаралар. Төп текстта, язманы «патшага 
хат» итә торган бер генә төсмер дә юк. 
22 Үзендән хасил улан. – Восстание өчен җаваплылыкны автор үз өстенә 
ала, җаваплылыктан качмый. Язма да чуалышның асыл сәбәбен ачып 
бирүгә каратылган. 
23 Батырша (Габдулла Алиев). – Авторның үз исеме – Габдулла, фамилиясе – 
Алиев. Восстаниене оештыручылар арасында һәм, соңыннан, тарихта да ул 
«Батырша» («Баһадиршаһ») исеме белән йөртелә, восстание турындагы 
документларга һәм тарихка да шул исем белән кереп калган. Якын 
Көнчыгыш ислам укымышлылары арасында урта гасырларда аеруча 
танылган шәхесләргә «Гыйззетдин» («Дин хөрмәте») «Таҗешшәрига» 
(«Шәригать таҗы») кебек мактаулы исем бирү гадәте була. Ул гадәт татарлар 
арасында да шактый таралган. Батырша да «Тәхризнамә»сендә үзен 
«Мәгызетдин» («Динне данлаучы» – «дин орлыгының кабык эчендәге 
үзәге») дип мактаулы исеме белән атый (Дөрес, анда – үз исемен яшерү, 
псевдоним йөкләмәсе дә бар). Русча документларны язучылар бу сүзне 
Батыршаның фамилиясе дип аңлаганнар. Шуңа күрә, күп кенә тарих 
китапларында аны, әлеге атама буенча «Батырша Мязгильдин» дип тә 
йөртәләр. 
24 Гайнә илендә – Хәзер Пермь өлкәсендәге бер район. Алда: Сәлҗәгут 
иле, Күдәй иле, Үрән иле һ.б. кебек аталмалар – башкортлар яшәгән 
район (аймак) исемнәре. Бер очракта, мондый районлар шунда яшәгән 
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авылында25 тордым галимлектә. Вә дәхи Исәт правинчәсендә26 
Мөслим старшина агылында тордым түрт ел микъдар галимлектә. 
Аннан соң үз йиремә27 кайтып, Яныш камандасыпда Карыш 
авылында тордым алты ел кадере. Бу яд кыйлынган авылларда 
тордым имамлык кыйлып, мәдрәсә тотып, угланлар укытып вә һәм 
халаикъларга әмре мәгъруф (яхшылыкка өндәү) вә нәһи мөнкәрләр 
(начарлыктан тыю) итеп бу тарикъ илә: 

Әй мөэминнәр! Аллаһның, ферманыны тотыңызлар вә 
фарызларыны әда кыйлыңызлар, кем үземезне юктан вар итән вә 
барча нигъмәтләрне кямиллек берлә вирән Илаһымыздыр. Вә дәхи 
пәйгамбәрнең сөннәтенә лязем улыңыз, кем динемезнең олугыдыр. 
Вә дәхи, имамнарымызның мәзһәбенә28 мөтәсябит (тугрылыкта) 
улыңыз, кем анлар вәрасаи әнбиялардыр, дин эшләрендә иҗтиһад 
итеп, безләрне дин юлына күндерәчеләрдер, вә әман вә сәламәтлек 
илә рузгяр кичермәкемезә сәбәпчеләрдер. Вай мөэминнәр29, ошбу 
                                                                                                                                 
башкорт ырулары (Сәлҗәгут, Күдәй) исеме белән, икенче урыннар 
шундагы берәр зур авыл яки төбәк исеме белән (Үрән иле) аталган. 
Гадәттә шәкертләр, баштарак үзе укыган мәдрәсә тирәсендә, я туган 
якларында эшкә урнашалар. Батырша Гайнә ягында «Илеш муллада» 
укыган булуы бик мөмкин. 
25 Илеш мулла авылында – ул чорда рәсми документларда авыл исеме 
түгел, «фәлән мулла», «фәлән старшина» «фәлән сотник командасы» 
рәвешендә, шул авылның рәсми башлыгы исеме белән күрсәтелү гадәте 
дә булган.  
26 Исәт правинчәсе – Башкортстан җирләре ул чорда «провинция» дип 
атала торган ике административ бүлемгә аерылган: 1) Уфа провинциясе 2) 
Исет провинциясе (Алар икесе дә Оренбург губернасына кертелгәннәр). 
Исет провинциясенең үзәге Чиләбе шәһәрендә була. 
27 Үз йиремә – автор туган, гомер иткән авылы Карыш баш авылын шулай 
атый. Хәзер Башкортстанның Балтач районында. 
28 Имамларыбызның мәзһәбләрен – Ислам дине гореф-гадәтләрендә төрле 
илләрдә шактый зур аерымлыклар бар. Бу аерымлануларны башлап 
җибәргән дин галимнәре – имамнар дип, алар башлаган юнәлеш – 
мәзһәбләр дип йөртелә. Ислам дине, нигездә, дүрт мәзһәбкә бүленә. 
29 «…Вай, мөэминләр!» – Фактлар элек Батырша җирле властьлар 
алдында зур ышаныч казанганын, сирәк кешегә бирелгән иркенлекләргә 
(мәсәлән, һич нинди рөхсәтсез, паспортсыз ерак районнардагы авылларга 
барып йөрүләр) ия булганын күрсәтә. Чорының күренекле 
укымышлылары (муллалар) арасында да аның авторитеты гадәтидән күп 
югары тора. Һәр мулла менбәрдән сөйләгән, мондый, – законга, 
властьларга буйсынуга – чакыру сүзләрен телдән кабатлап кына 
калмастан, ул бу хакта вакытында, җәмәгатьчелек игътибарын казанган 
китап (яки китаплар) язган булуы бик ихтимал. (Әлеге гадәттән тыш 
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әмре мәзкүрәләр безләрә ляземдер аяте Коръания илә, нитәк кем 
Аллаһе гыйззе шанә Кәлямендә боермыштыр, кауляһи тәгалә: 
«Әтйагуллаһ вәтьйагу-р рәсүл вә әүлял әмир мәнкем»30, әл айәтә. 
Бу айәттә зикер иделән «әүлял әмир»дән морад – мәзһәб иясе 
имамлардыр, вә мәмләкәт биләгүче падишаһлардыр, вә мәртәбә 
вирелән наибләрдер. Вә боннан артыграк һәм, ни нәсихәтләр вә ни 
хөкеме тәһдидләр кирәк булса, китапларымызда боерылган 
вәҗеһчә, мәелсез тугрылык берлә, галя кадәрел имкян әда 
кыйламыз ирде. Вә халаикълар сәмган вә тагатән (баш өсте) диеп 
ошбу нәсаихе мәзкүрәне җан вә дил илә кабул итәләр ирделәр. 

Бәс, шул кагыйдәи мәзкүрә илә рузгяр кичерә торгач, 
халаикълар арасында ишетелә башлады вә беленә башлады 
игрәнечле хәбәрләр вә яңа пәйда улан бозык эшләр. – Шундай 
игрәнечле бозык эшләр, кем ислам әһеленең дин вә дөнья 
торышына мозаррәтләр виреп бичара вә битакать31 әйләя. 

Ул эшләрнең берсе улдыр, кем тарафлардакы диндәшләремезне, 
ягъни Казан вә Урынбур вә Тубыл губернасындагы мөэминләрне, 
рус җәмәгатенең әрхәрәйләре, яки поплары, яки үзгәләре, тәгълим 
вә тәһдидләр илә вә һәм хәйлә вә тәхвифләр (куркытулар) илә, 
ничекдер кем мөмкин ула, анларны җәбран вә әкряһан ислам 
диненнән чыгарып рус диненә китереп32. Вә дәхи ул мискинләр 
буйлә җәбер вә әкряһ әйләмәк сәбәпле, хөкем ияләренең ганденә 
варып, халләрене гарыз итеп, кире ислам динендә тормакыны вә 
һәм ул әкряһ кыйлгучы залимнәр үзәреңә хөкем вә дад кыйлмакны 
эстәгән вакытларында, анларның һичбер сүзләре тыңланмаеп, 
анлар әбәдел әбәд мәхрүм вә мәгъбүн улдылар. 
                                                                                                                                 
авторитетын автор ул елларда, шул юл белән генә казана алыр иде). Бу 
мөрәҗәгатьләр шул хезмәтенә ишарә булуы мөмкин. Үткәндә, халык 
арасында игътибар казанган, соңыннан, күп мәртәбәләр басылып та 
чыккан, «Вай, мөэминнәр!» – һ.б. югарыдагы чакыруларга охшаш сүзләр 
күп кабатланган, тел үзенчәлекләре белән дә «Гарызнамә» дән әллә ни 
ерак китмәгән «Нәсихәтес-салихин» дигән китапны шул ноктадан өйрәнү 
кызыклы булыр иде. Ул Батырша иҗаты түгел микән? 
30 Коръәннең сүрәсеннән аят. 
31 Бичара вә битәкать – автор: «Халык күтәрелешкә ихтиярсыз мәҗбүр 
ителде», – дигән фикерне алга сөрә, шуңа ышандырырлык дәлилләр 
китерә. Биредә шул чордагы көчләп чукындырулар күз алдында тотыла. 
32 Рус диненә китереп – Автор XVIII йөзнең 40-50 нче елларында 
үткәрелгән Идел буе халыкларын көчләп чукындыру хәлләре турында яза. 
Ул чор эшлеклеләре (И.И.Неплюев һ.б.) һәм күп кенә тарихчылар да бу 
көчләп чукындыруларны Батырша кебек үк бу кузгалышны китереп 
чыгарган төп сәбәпләрнең берсе итеп күрсәтәләр.  
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Вә дәхи ул ислам диненнән чыгарылганларның ясакларыны вә 
һәм үзгә хезмәтләрене калган мөселманнарның өстенә салдылар. 
Ул мөселманларны, үзләренең диннәрендә сабит булып торган 
өчен, анларны хур күреп, гаһде кадимдә33 өетләренә лязем улмаган 
йөкләрне йөкләделәр, та кем анларның дин вә дөньяларына тарлык 
вә ноксанлыклар йитешсен диеп. 

Вә дәхи улдыр кем кадими заманнан бире Хакъ җэлле вә галя 
хәзрәтенең хәзинәсендән – таглардан вә күлләрдән алына торган 
тозлардан халаикъларны мәныг итеп, кальгалардан сатып алмакка34 
көчләделәр. Урынбур губернасындагы олуг вә кечек барча 
мөселманнарның ризалыклары юк икәч, динен динчә көтмәгән, 
халыкка киңәшен тотмаган35 үз райлы куштан түрт-биш 
старшинаның ризалыкыны барча губерна халкы үзәренә ризалык 
яздылар. Вә кайсы старшиналардыр, кем изгелеккэ вә әманлыкка 
һиммәт итеп, халык киңәшен тотын, барча мөселманнар берлә ул 
мәныг кыйлуга риза булмаган ирделәр, шул старшиналарны төрле 
хәйлә вә тәхвифләр вә изалар илә ул рыйзалык язуына куллар 
куярга вә тамгаларыны салырга көчләделәр. Вә ул 
старшиналарның мөбарәк вә кямил җавабыны тыңламадылар. Шул 
рәвешле җавабтыр кем ул старшиналар әйттеләр: «Әй түрәләр, 
падишаһымыз хәзрәтләреннән рәхимле указ килде. Укылды. 
Ишеттек: әй колларым, телэсәңез, тозны таглардан вә күлләрдән, 
алыңыз, теләсәңез кальгалардан алыңыз диеп. Вә һәм шул указ илә 
                                                           
33 Гаһде кадимдә – Борынгы килешүдә дигән сүз Батырша: «Патша власте 
– патша нәселенең халык, җәмәгатьчелек белән килешүенә нигезләнгән», 
– дигән кебекрәк карашта булганын күрәбез. Төгәл бер системага 
китерелмәгән булса да, бу фикердә. XVIII йөздә Көнбатыш Европа 
(Франция) мәгърифәтчеләре алга сөргән «Общественный договор» 
теориясенә аваздаш караш яралгыларын күрмәү мөмкин түгел.  
34 1754 елда Идел-Урал буе халыклары тозны әлбәттә хөкүмәт 
складларыннан гына, сатып алырга тиеш дигән указ чыгарыла. Бу указ 
көчләп чукындырулардан ярсыган халыкның ачулы хәрәкәте башланып 
китүгә соңгы төртке була.  
35 «Халыкка киңәшен тотмаган» – Автор җирле властьларның көчләүгә, 
алдауга нигезләнгән, халыкны изүгә, кысуга каратылган политикасына 
контраслы рәвештә, язмасының буеннан буена халыкны (аны гына) 
дөреслек, хакыйкатьне көтеп, таләп итүче, саклаучы, яклаучы көч итеп 
күрсәтә. Бу татар әдәбиятында һәм иҗтимагый фикерендә яңа күренеш. 
Соңыннан югары идея – эстетик төгәллеккә ирешкән революцион-
демократик карашлар системасы – менә шундый яралгылардан үсеп чыга. 
Шундый фикерләрне эзлекле үткәргән Батыршаны революцион-
демократик идеологиянең ерак элгәре дип атап була.  
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бергә үк янаралдан36 указ килде. Укылды. Ишеттек: Әй, 
халаикълар, тозны кальгалирдан аласы булыңыз диеп. Имди, 
падишаһымызның рәхимле указы мөҗибенчә, тозны таглардан вә 
күлләрдән аласы булдык. Камандамыздакы37 олугъ вә кечек барча 
халыкларымыз илә: «риза булмаймыз кальгалардан алырга» диеп 
җавап бирделәр. Түрәләр ул җавапны кабул итмәеп, ул 
старшиналарны – бәгъзесен сүкеп вә бәгъзесен яңакыга сугып, 
бәгъзесен сакалын тарткалап, бәгъзесен кальгага алдырып вә өенә 
кайтарып, вә һәм алдырып, вә һәм кайтарып, вә һәм алдырып, вә 
һәм кайтарып – бимаза йөретүләр берлә рәнҗетеп: «Анлардан нә 
гаепле эш вә гаепле сүз вә гаепле инкяр табылыр икән? 
Хәвефләнеп, риза булырлар иде!» – диеп. Шул рәвешле, 
халаикълар риза булмаенча бер яйне уздырдылар. Ахырыләмер, 
кыш көне Урынбурдан Котлымәт мирза38 Уфага килеп, янарал 
указын куәтләндереп, старшиналарга боерды: «Риза булыңыз! 
Ахыр, бу эш булмай калмас. Чара тапмассыз тозны кальгалардан 
алмаенча», – диеп. Вә һәм куштан старшиналар бу эшкә ярдәмче 
булып әйттеләр: «Әлхәл сакалларыңызны йолыктырдыңыз. Бара 
торгач, бер гаепле сүзгә яки гаепле эшкә төшәрсез – башыңызны 
һәлак итәрсез! Түрәләр берләме каршылашып торырга теләйсез? 
Риза булыңыз», – диеп. Ахыр, ул старшиналар һәм, бондан артык 
чара вә тәкать тоталмаеп, кальгалардан алырга көчләнделәр. 

Вә дәхи улдыр кем, кальгалардагы түрәләрнең залимлыкы хәд 
вә гаяттән кичте. Џәр хадисәләрдә, хөкем вә дад эстәмәккә 
кальгаларга бармактан халыкларның өмидләре киселде. Нәтәк кем 

                                                           
36 Янаралдан. – Оренбург өлкәсенең беренче генерал-губернаторы 
И.И.Неплюев күздә тотыла (1697–1773). Алда да «янарал» дигәндә шул 
И.И.Неплюев турында сүз бара. 
37 Камандамыздагы. – Йомышлы татарлар, мишәрләр (Оренбург шәһәре, 
Сакмар, Җаек, Уй чик сызыгы крепостьлары төзелә башлаган еллардан 
соң, башкортлар да казачийлар кебек, патша (хәрби) хезмәтендәге 
кешеләр саналганнар, командаларга бүленгән булганнар. Гадәттә, бер 
авыл бер команда (сотня) тәшкил иткән. Сотнялар башында 
«старшина»лар торган зуррак берәмлекләргә берләштерелгән. Хөкүмәткә 
теге яки бу хезмәтләре өчен, андый берләшмәләре – сотнясы булмаса да 
аерым кешеләргә старшина исеме бирелгән.  
38 Котлымәт мирза. – Котлымөхәммәт (русча документларда, Алексей 
Иванович Тәвкилев 1675–1764), татар мирзаларыннан, полковник, 
бригадир (бригадир – XVIII йөздә полковник белән генерал-майор 
арасындагы хәрби исем, звание, чин), Оренбург губернаторы урынбасары. 
Батырша кузгалышы вакытында аңа генерал-майор дәрәҗәсе бирелә.  
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Өфедә вә Чиләбедә түрәлектә торган ике кенәзнең39 вакытында 
анлар хозурына барган дәгъвачылар вә һәм каручылар бәгъзесе 
утыз сумга, бәгъзесе илле сумга йитеп чыктылар. Көндә бетәр 
эшне – айга, айда бетәр эшне елга суздылар, мал алыр өчен. 

Вә һәм илүләрдәге бәгъзе старшиналар, биниһая залимлыклар 
илә халаикъларның малын йиеп, вә исерткечләр эчеп, вә 
адәмиләрне кылыч берлә чавып кулларыны кисеп, моның 
охшашлы хәдсез җәфалар кыйлдылар. Әмма хөкем эстәгән вакытта 
хөкем ияләре ул залимнар үзәренә хөкем йөретмәделәр. 

Вә дәхи улдыр кем, тарафларга узып йөргүче йомышлы 
урыслар40 биниһая җәфалар күргәзделәр, кыйнамак-сукмак, вә 
алым алмак, вә угырламак берлә. Вә һәм «указдан тыш олау 
бирмәйбез» дип кару иткән кешеләрне үлтермәктик. Вә һәм олау 
озатучы кешеләрне драгуннар кыйнап үлтермәктик. 

Кайсы бөрене әйтеп төгәтәен! Һәр тарафларда вә һәр түбәләрдә 
(районнарда) залимлыклар хәд вә гаяттән кичте. Мискин 
халыкларның таянып вә игътимад кыйлып дад вә хөкем эстәр 
чарасы булмады. 

Ошбу яд кыйлынган яңа пәйда булган бозык, игрәнечле 
эшләрнең сәбәбеннән, халаикълар нәдамәтләнеп вә зарланып тора 
торгач, ишетелә башлады гаваменнас арасында: «Нугай юллы41 
башкортлар җәя коралларыны төзиләр, гаят төземәк илә. Аллаһе 
әгълям, ни хәл өчендер? Вә һәм аннан аз соңрак ишетелә башлады: 
«Себер юлы, Уса юлы башкортлар(ы) корал төзиләр, Аллаһе 
Әгъләм, ни хәл өчендүр?» 

Аннан сон, бән фәкыйрь зан иттем: «Бу рәвешле, атлы-чаплы 
төзенмәктә бер хикмәт бардыр? Бу серне бән һәм аңламак 
тиешледер дип Себер юлына, Исәт правинчәсенә, үзем әүвәл 
галимлектә торган Мөслим старшина авылына42 миһманлык 

                                                           
39 Өфедә вә Чиләбедә түрәлектә торган ике кенәз – фамилияләре махсус 
ачыклауга мохтаҗ. 
40 Йомышлы урыслар – дәүләт эшләре (йомышы) буенча, үтеп – китеп 
йөрүче рус чиновниклары, хәрбиләр һ.б.  
41 Нугай юлы – Казан губернасы кебек үк, башкортстан җирләре дә Казан 
юлы, Нугай юлы, Себер юлы, Уса юлы дигән административ бүлекләргә 
(дүрт юлга) бүленгән була.  
42 Батырша шул авылның Хөсәен исемле кеше кызы Зөлбәһарга өйләнгән 
була. Батыршаның күп сүзләрендә тирән эчке мәгънә салынган. 
Восстаниегә әзерлек турындагы сүзне ул читләтеп халык җәберләнүе аша 
күрсәтә. «Җаваплылыкны яуга чыккан, гаскәр баскан Нугай юлы, яки үз 
ягы авылларыннан төшерер өчен, сөйләмне Урал аръягына күчерә.  
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вәсиләсе илә сәфәр әйләдем. Ул яй көнендә миһманлыкга 
өндәгәннәр ирде. Бу көндә өченче яй тәмам улды. Ул Мөслим 
авылының җәмәгатьләре, бәнем миһманлыкымны ганимәт күреп, 
гыйззәт вә икрәмләр иттеләр. Вә тигрәдәге авыллардан 
муллаларны вә һәм гайреләрне өндәп, үзләренең сәхрәдәге яйләү 
авылларында мәҗлес хилкасын корып, төрлек нигъмәт вә әсбаблар 
илә халыкны хөрмәтләделәр. Бән фәкыйрьнең хозурында, тәвазигъ 
тамлыклар илә дез чүкеп муллалар вә гайреләр43 – һәрберсе үзенә 
хаҗҗәтле мәсьәләне сөаль әйләделәр. Бу фәкыйрь бәндә фөнүне 
гыйлемнән үзенең хәзинәсендә варынча, анлара җавап бирмәк илә 
сәмахәт күстәреп, анларны иршад вә дилшад әйләде. Вә мәҗлес 
халкы кымыз эчеп мәст улып, шатлык сүзләрен вә һәм югарыда яд 
кыйлынган яңа пәйда улан фетнәләрнең44 рәнҗүсеннән 
хәсрәтләнмәк сүзләрен сөйләделәр. «Бер Ходаемыздан гайре 
игътимад кыйлыр йиремез юктыр» – дию сөйләделәр. Мөнтазыйр 
улдым, артык сүз булмады. 

Ул авылда ун көн кадере торганнин соң, Салҗугут илүенең 
башкортлары мишәрләрне миһманлыкка өндәделәр45. Мишәрләр, 
алтмыш-йитмеш атлы кеше, Салҗугут илүенә бардык. Башкортлар 
күп авыллардан муллалары, тигез, халаикълары берлә күп халык 
җыелганнар. Мәҗлес, – кымыз илә халыкны хөрмәтләделәр. 
Халаикълар, мәстлек галиб улып, гяһ шатланып, гяһ хәсрәтләнеп 
күп сүзләр сөйләделәр. Вә әйттеләр: «Мәныг кыйлынды: эчә торган 
тозларымыз вә аулай торган сунарларымыз. Вай хасрата! Харап итте 
кяфер рус, илемездэн, күп мөселман туганларымызны диннән 
чыгарып чукындырып! Вә һәм рәхим булмады түрәләремездән вә 
һәм янаралдан. Хәд вә гайәтдән кичде фетнәләр вә җәфалар бу 

                                                           
43 Бу фактлар Батыршаның, югарыда әйткәнебезчә, муллалар арасында 
гадәттән тыш абруйга ия булуын күрсәтә.  
44 Хөкүмәтнең татар телендәге рәсми кәгазьләрендә «фетнә», 
«фетнәчеләр» дип халык күтәрелешләрен, восстаниедә катнашучыларны 
атыйлар. «Гарызнамә»дә ул аталманы Батырша, ышандырырлык 
дәлилләгәннән соң, җирле чиновниклар, сатлык старшиналарга тага, 
шуның белән халык чуалышлары җаваплылыгын изүчеләр, җиңүчеләр 
ягына йөкли.  
45 Башкортлары мишәрләрне миһманлыкга өндәделәр. «Гарызнамә»нең 
башка урыннарында да мишәр мулласы Батыршаның, башлыча, мишәр–
татарлар арасында эш йөрткәне турында сүз бара. Башкортлар белән 
очрашуларын ул, һәрчак, башка төркем, башка этник даирә белән 
мөнәсәбәткә керү итеп сүрәтли.  
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падишаһымызның заманында46: Бәс, тәкать тотарлыкымыз калмады! 
Бондан яманрак эш булырмы кем: хаклыкны икърар вә игътикад 
идән хак диннән чыгарып; хаклыкны икърар вә игътикад әйләмәгән 
дингә керелә? Хәлбукем, һәр дин әһленен үз дине үзенә 
сүвекледер», – диделәр. Бэгъзесе әйтте: «Диннән чыгармак указ илә 
мәныг кыйлынган дию ишетеләдер», – диде. Бәгъзесе әйтте: «Ул 
мәныг кыйлмакда безгә нә файда, хөкем гаделлек берлә 
кямилләнмәсә?! Шул рәвешле кем: качан безнең мөселманнарымыз 
берничә кеше русларны көчләб ислам диненә китерсәләр47, вә 
чиркәүләрене харап әйдәсә; аннан соң, падишаһ ул мөселман 
колларының гөнаһыны гакыл таразысының бер пәлләсенә салса, вә 
гаделлек мыскалыны таразының икенче пәлләсенә салса; ул 
мөселман колларның гөнаһы гаделлек мыскалы тәкабелендә нә 
микъдар агыр килер, вә нә хөкем вә нә җәза лязем улырсә, шунтик 
падишаһның рус бәндәләре мөселманнарны, дин сәбәпле, көчләп 

                                                           
46 Моңарчы автор җирле түрәләрнең, старшиналар һ.б. феодал көчләрнең 
законга сыешмый торган кыланышларын – халыкны рәнҗетүләрен фаш 
иткән иде. Сәлҗәгут башкортларының мишәрләр белән әңгәмәсе 
рәвешендә, инде шундый ук гаепләү сүзләре патшаның үзенә карата да 
әйтелә. («Бу падишаһымыз» дип конкретлаштырудан да курыкмый). 
Россия Петр I – чорында «мәгърифәтле абсолютизм» режимы дәгъвасын 
күтәргән (битлек иткән). Петр I үлгәннән соң, күп кенә яңаруга каршы 
феодал реакция режимы урнаштырыла. Бу шартларда, рус 
мәгърифәтчеләренең төп игътибары «мәгърифәтле абсолютизм» 
программасын яклау, яшәтү эшенә каратыла. Алар реакция башында 
торган патшаларның политикасын «мәгърифәтле абсолютизм» 
программасы файдасында эшләтү чараларын эзлиләр (М.В.Ломоносов 
һ.б.). Шул шартларда, Батыршаның да царизм политикасын 
реакционлыкта кискен гаепләп чыгуы илдәге радикаль фикернең бер 
күренеше югарылыгына күтәрелә. 25-35 елдан соң, рус 
мәгърифәтчелегендә бу радикаллык революцион идеология югарылыгына 
таба үсә башлый (Фонвизин, Радищев). Менә шул радикаллык 
нигелистлану булып күренмәсен өчен, язмасының бу өлешенә, Батырша, 
мөхтәрәм бер респектабельлек төсмерен дә йөгертә.  
47 Бу мәсьәләдә фикер йөртү дә, татар әдәбиятында, тагын бер мөһим 
проблема куелышы һәм чишелешенең яңа заман өчен үзенчәлекле 
рәвешкә күчә башлавы булып тора. Автор төрле милләт һәм дин 
кешеләре арасында бер-берсенең гореф гадәтенә хөрмәт, тиң хокуклык 
булырга тиеш дип, халыкларның үзара дуслыгын булдыру турында 
уйлана. Милли, дини кысуларның ни дәрәҗәдә килбәтсез булуын ул 
патша хөкүмәте үткәргән политиканы: «Татарлар христиан диненә карата 
шулай кыланса…» дип сөйләп күрсәтә.  
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мәсҗедләрене харап иткән вакытта48, шул мәзкүр игътибарча, гакыл 
таразысында гаделлек мыскалы илә үлчәп, шул мәзкүр игътибарча, 
хөкемнәр вә җәзалар лязем улмак тиешле ирде. Аның өчен: 
барчамыз – падишаһның колларымыз; җан вә дилемез илә, 
падишаһымызның сәламәтлеген теләймез. Вә барчалар 
падишаһымызның дәүләте вә шәүкәтенең кямалияте илә шат вә 
мөтәфәххир уламыз. Вә барчаларымыз җәвер вә җәфалар, фетнә вә 
бәлаләр вакытында падишаһымыза шикаятләнәмез вә 
падишаһымыза сыгынамыз. Бәс, качан падишаһ бәндәләренә 
мәрхәмәт нәзарын бәрабәр салмаса, вә залимнарның җәзасын кәма 
янбәгый әда кыйлмаса, вә һәм, үзе илә диндәш улмаган сәбәпле 
рәгъятләренә хәкарәт нәзары салып, анларның дин вә дөньясына 
тарлыклар бирсә, аз фәһеме бар кемсәнә фәһем әйләр кем, ул эшнең 
ахыры нәтәк ула», – диде. Бәгъзесе әйтте: «Үз рөгъйәсе берлә 
уйнаган, үз кулы астына залимлык кыйлган йорт уңмас булыр. 
Халык теленә төшкән – буш булмас, бу усаллыкның ахыры, бер 
ниһаясе бардыр!» – диде. Бәгъзесе әйтте: «Залимлык – 
түрәләремездә вә янаралларымыздадыр. Күрәсез кем, ошбу мәлгун, 
бифәһем залим йанарал: «Падишаһка прибул итәм, падишаһка 
сәвекле улаем вә биек мәртәбә табаем!» – дип, кул асты 
халаикъларны болгатып, төрле хәлләргә дүндереп, өстләренә гаһде 
кадимдә лязем улмаян йөкләрне йөкләмәккә көчләп, риза 
түгеллекләрен ризалыкка язып, тамгаларыны салырга көчләп, төрле 
хәйләләр берлә, дин вә дөньяларына тарлыклар биреп, халыкларга 
тәхәйел вә тәнәфферләр вирәдер. Ягъни халыкларны падишаһ 
хакында яман хыялга төшереп, йөз дүндереп, качмаклыкларына 
сәбәпче уладыр. Фәһеме йитешмәйән күп гавамнар, падишаһ 
хакында хыялга вә гөманга дәшеп, кем: «Бу барча фетнә вә җәфалар 
– падишаһдандыр», дип, качмакга һиммәт итәләр. Бәс, ул мәлгун, 
бифәһем йанарал, падишаһка файда вә яхшылык итәмен ди торгач, 
үзенең ахмаклыкы берлә, падишаһка «залимлык» вә «җафи»лык 
исемене йөкләп, падишаһның рөгъйәләрене качырмакка сәбәпче 

                                                           
48 Мәсҗедләрне харап иткән … – Сенат указы буенча, 1742 нче елның 
ноябреннән 1743 нче елның июненәчә бер Казан өязендә генә дә 536 
мәчеттән 418 сен җимертү хәлләре турында сүз бара. (П.С.З. №10597). 
Батырша мондый башбаштаклык эшләүчеләр – хөкемгә, җәзага 
тартылуын таләп итә. Уртак ватанда, милләтенә, диненә карамастан, 
закон алдында, һәр кеше, һәр халык тиң хокуклы һәм җаваплы булырга 
тиеш дигән алдынгы прогрессив карашны алга сөрә. Бу, патша режимы 
каршына басып ирек даулау авазын күтәрүгә охшаш нәрсә, 1905 нче ел 
революциясенә кадәр, татар әдәбиятында мисалы юк бер күренеш.  
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уладыр. Вә падишаһны үз рөгъйәләре арасында вә һәм үзгә 
өлкәләрдә «залим »лык вә «җафи»лык исеме илә шөһрәтләндерәдер. 
Хак Тәгалә тәкъдире: замананың ахыры, – без нә кыйлаек анлардан 
узып? Залим булсалар да, эш анлар кулында. Әгәр анлар угрыны 
«тугры», тугрыны «угры», риза тегеллекемезне: «Риза», – дию 
падишаһ хәзрәтенә мәгълүм итсәләр, эш, сүз анлар дигәнчә уладыр. 
Вә иллә, хассән, падишаһның үз җәнибеннән һич тә залимлык 
хәбәре ишетелмәйдер. Әгәр эшләремезнең хакыйкате, кәмаһүә хак, 
падишаһымыз хәзрәтенә мәгълүм улынса иде, ләгаллә барча 
эшләремез улыр иде», – диде. Бәгъзесе әйтте: «Падишаһны «залим» 
дигәймез, падишаһ – гаделдер. Вәликин үз куеныннан китмәгән, 
безгә килеп йитмәгән гаделлегеннән безгә нә файда? һәркемнең 
кулы йиткән йиргә күзе йитмәс булырмы? Күрәсез кем, безнең 
кулымыз кыскадыр, йорт киртәләрмездән тышка узмайдыр. 
Йортымыз эчендә бер кузының аягын сынган күрсәк, аны 
бәйләймез. Шуның тик, без һәм падишаһның кулы астындамыз. 
Әгәр хакыйкать, падишаһлык тикшерүе илә тикшерсә, күзе 
йитмәсме булыр иде?! Вә иллә без, йортымыздан узмаган кыска 
кулымыз берлә, түрәләр, янараллар ашасыннан эшемезне вә 
хәлләремезне качан падишаһ хозурына йитештерә алырмыз?! – диде.  

Бәгъзесе әйтте: «Әүвәл-әүвәлдән ишетә-күрә киләмез: залим 
түрәләрнең мондай хәд вә гаятдән кичкән залимлыклар хәбәрләре 
вә һәм хәләикъларның, үзләре эшләгәнтик, – анларга эшләмәенчә 
(бетмәс)49. Бәс, анлар безнең динемезне хурласалар, безне үз 
динләренә көчләсәләр, әүвәлге падишаһларымыз гаһдендәге 
хезмәтләремезне үзгәртеп, малымызны-милкемезне тәләф итсәләр, 
безгә нә үңкә булыр? Без һәм, анларның динләрене хурлап, үз 
динемезгә өндәйек; малларыны тәләф идәек. Хәбәрләремез 
падишаһка ирешер, эшләремезнең вәҗһе кямиллек вә гаделлек 
берлә тикшерелер. Әүвәл-әүвәлдән безнең башкортларымыз 

                                                           
49 Бу абзац Батырша идея казанышларының һәм публицистик 
осталыгының үрнәге булып тора. Автор: «Дәүләт тормышында, гади 
халык та политик активлык күрсәтергә тиеш. Җирле властьларның 
законга сыешмый торган кыланышлары җәмгыять тормышының нормаль 
агышын җимерү; дәүләтне зәгыйфләндерү. Мондый чакта гади халык, 
восстание күтәреп булса да, патша (дәүләт) игътибарын шул нормаль 
булмаган хәлгә каратырга мәҗбүр генә дә түгел, тиеш», – дип фикер 
йөртә. Бу фикер – восстаниечеләрне, шундый гражданлык активлыклары 
өчен, тулысынча аклау, яклау, халык чуалышлары өчен җаваплылыкны 
тулысынча «янарал» (җирле властьлар), старшиналар өстенә йөкләү 
булып тора. Ул татар иҗтимагый фикеренең зур казанышы булып калды.  
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урысдан50 бер җәфа күрмәенчә тибрәнмәй торган. Әүвәл-әүвәлдән 
мондый эшләр булган вакытта падишаһлардан рәхимле указ килә 
торган: «Башкорт колларым! Сезне ярлыкадым! Ул сезгә залимлык 
кыйлган усаллар эт үлемендә үлделәр. Сез – йортыбызда әман 
торыңыз», – дип. Хәлаикълар фетнәләрдән котылып, йорт әман 
була торган иде», – диде. 

Бәгъзесе әйтте: «Безнең хәлемездән Нугай юлы халкының хәле 
мөшкелрәктер:51 Янарал берлә мирза52 Урунбурга якын тора торган 

                                                           
50 Батыршаның күп кенә фикерләре татар тормышында яңа. Шуңа күрә, 
күп кенә очракта, аларның кайберләре әле иске, терминнардан 
файдаланганы белән, иске карашлар һәм мөнәсәбәтләр төсмеренә буялган 
бер төстә күренүе дә котылгысыз иде. Аерым очракларда, алар әле 
тиешле төгәллегенә җиткерелмәгән булуы мөмкин. Мәсәлән, рус халкы 
белән царизм политикасы арасында тәңгәллек – «урам»–гавам карашы 
чикләрендә кала кебек. Дөрес, моны яклый торган җитди сәбәпләр дә бар: 
ул чорда рус авыллары Урал алды далаларында юк дәрәҗәсендә аз. Шул 
вакытта, гади урыс крестьяны да татарны явыз дин дошманы санаган. 
Җирле халык белән контактка кергән барлык рус кешеләре дә, әлегә, 
халыкны хурлаучы, талаучы чиновниклар, восстаниеләрне канга батырып 
бастыручы драгуннар, Брагин кебек вәхшиләрчә кыланган залим, 
заводчылардан гыйбарәт. Шул рәвешчә, изүчеләр сыйныфы 
залимлыклары белән алар чыккан халыкны буташтырып «урысдан җәфа», 
«кяфер рус» дигән кебек, асыл дошманы царизм икәнне аныкларга, 
нигездә, комачаулый торган, төгәл үк булмаган төшенчәләр, аталмалар да 
Батырша язмаларында әле очрый булыр. Әмма шул ук вакытта, бу, инде 
татар иҗтимагый фикеренең милли мәсьәләдә дә яңа югарылыкка 
борылыш җире, борылышның башлангыч ноктасы булып тора. Татар 
иҗтимагый фикере ун-унбиш елдан соң нәкъ шул, Батырша 
карашларындагы «йомшак» якларны «төзәтү» юнәлешен ала. Мулла 
Морад китабында, изүчеләргә каршы дөньядагы бар халык (хезмәт 
ияләре) берләшеп көрәшкәндә генә олы максатка – ирек, тиңлек, 
гаделлеккә ирешү мөмкин дигән фикер алга сөрелә; Мулла Морад идеясе 
– татарларның «Ямәлкә» явын үз итүенә санкция булды. Е.И.Пугачев 
башчылыгында крестьяннар сугышында инде формалашып, бу берлек 
юнәлешендә беренче зур уңышлар кулга кертелә. «Гарызнамә»дә бу 
мәсьәләнең куелуы, шул гомумилектәге хәлендә дә, шул тарихи борылыш 
башлангычы буларак, мөһим әһәмияткә ия. Ул татар азатлык көрәше 
идеологиясендә милли мәсьәләләр ничек, нинди ноктадан, ни рәвешле 
кузгалып киткәнен күрсәтеп тора; шуның аша бүгенге ирешелгән 
югарылыкның үтелгән ара ераклыгын билгеләү мөмкинлеген бирә.  
51 Бу җөмлә авторның восстание күтәргән Нугай юлы халкын яклап сүз 
әйтүе, аны да сызык өстенә алуы. 
52 И.И.Неплюев һәм мирза Котлымөхәммәт Тәвкилев күз алдында тотыла. 
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башкортларның җаннарыны алырга йитешәләр: бөтен йәйләй 
бүрәнә, дыранча, кабык ташытып, биләгән йирләренә, агачларына 
көчлек итеп. Ул түбәдә, укын яза (кырга, җилгә) атмаган, аты йиргә 
ятмаган данлы-чаплы – Алдар53 иде. Имди аның аймакы качан 
кяфернең бу фетнәләренә чыдасын? – диде. Бәгъзесе әйтте: 
«Кяфернең бу фетнәләре вә бу зәхмәтләре башкортларгамы 
үтмәде?! Вә мишәрләргәме үтмәде?! – Бу зәһәрләр барчамызга үтте. 
Имди башларымызны бер аерып алсак, бу вафасыз, залим кяфернең 
култыгына икенче качан баш иңдерермез!? Ошбу күрдекемез 
фетнәләр безгә йитәрлек гыйбрәтләр тегелмедер?», – диде. 

Вә боннан башка һәм, кайсы старшиналарның камандасында иске вә 
яңа нә фетнәләр пәйда булгандыр, аны яд итеп сөйләделәр. Мәҗлес 
тәмам булды. Тордылар. Көрәш мәйданы кордылар, пәһлеванларын 
көрәштерделәр. Үзләренең кагыйдәләренчә, баһадирларга җәгальләр 
бирделәр. Андан, исәнләшеп, киттек. Бу мәҗлестәге сүзләрдән 
халаикълар райы нәтәклеге бераз мәфһүм улды. 

Аннан соң, – старшина Мөслим, түрт-биш ойле кеше, үзенең 
авыл җәмәгатеннән екерме чакрым кадере йир аерылып төшкән 
иде – аңа миһман булдым. Мәҗлес төзеде. Әмма мәҗлес тар иде. 
Сер пәнһандан ул-бу сүз сөйләнмәде54. Ахыр, хилвәттә икәндә, 
старшина Мөслимгә әйттем: «Әй Мөслим ага, ничектер замана? 
Көннән-көн, хәйреме артадыр яки шәрре?» – дидем. Йөзене чытты. 
Вә әйтте: «Әй, вәли нигъмәт, нәсен сорайсын? Хәзрәтеңезгә 
мәгълүмдер: кяфернең җәфасы сәбәбеннән йилкәмез сынгандыр. 
Хак тәгалә анларның йилкәләрене сындырсын,55 өмилләрене өзсен. 
Бәнем камандамдан байтак кешене хәйләләр, куркытулар берлә 
диннән чыгардылар. Вә һәм сәлҗәгут күп җәмәгатене, әһел вә 
әүляды илә диннән чыгарып харап иттеләр. Яшем карылды, 
кувәтем төгәнде – Падишаһның әмерен тоттым, хезмәтен иттем. 
Падишаһ ризалыгы өчен диндәшләремнең канын түктем, җанын 
кыйдым. Халкымызның сәламәтлегенә вә йортымыз әманлыкына 
һиммәт итеп. Указлар укылды: «мишәр халкы вә вирнай башкорт 

                                                           
53 Алдар – Алдар Исекеев (Исәнгилдин) – XVIII йөзнең беренче 
яртысында Башкортстанда халык кузгалышларында иҗтимагый-сәяси 
хәрәкәтләрдә зур активлык күрсәткән шәхес. 1740 ел мартында асып 
үтерелә.  
54 Өсләренә тап төшермим дигән кешеләр хакында Батырша, шулай, ул 
восстание турында серләшүләргә катнашмады дигәндәй күрсәтмәләр 
биреп бара.  
55 Автор, һәр чак, старшиналар царизмга ышанычлы таяныч була 
алмаслыгын искәртеп барарга тырыша.  
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халкы – ярлыкаулы; барчалары торсыннар йортларында, кадими 
кагыйдәләренчә» дию. Имдегәчә, безнең диндәшләремез инсаф 
кыйлып, йорт әман булган ирде. Ахыр, вафасыз кяфернең 
җанибеннән фетнә киселмәйдер; көннән-көнә фетнәләр артадыр. 
Бу хәлдә һәм, фетнә пәйда булып торадыр. Указ укылган: Илтабан 
старшина, командасы берлә, ислам динен ташлап рус диненә 
керсеннәр, яки үзләренең борынгы бабаларының диненә – чуаш 
диненә кайтсыннар дип.56 Хак тәгалә хәзрәте үзе белгүчедер, бу 
кяфернең җәфасы сәбәбеннән нә хәлләр пәйда улыр? », – диде. 
Пәнһан серләредән сүз аңламадым. 

Аннан соң, йитмеш чакрым кадере булыр, ясаул Мансурның 
йортына миһман булдым. Теләүвене әзмандан вә тәгайере 
әхвәлдән сөаль әйләдем. Старшина Мөслим сөйләгән сүзләрнең 
бәгъзесен (кабатлады) вә һәм әйтте: «Падишаһ ризасы өчен 
мөселманларымның канын түктем, җаным дәригъ кыйлмай укка – 
сөңгегә каршы барып, күп җәрәхәтләр зәхмәтен чиктем57. Ахыр 
кимәләремез комга утырды. Вафасыз мәлгунларның кайсыбер 
җәфасыны сөйләп сүз төгәтерсен: сиксән сум бурычлы малчымны 
чукындырып, малымны тәләф кыйлдылар»58, – диде. 

Мишәрләр арасында бер ай микъдары миһманлык кыйлдым. 
Ике ай микъдарында, үзем тора торган Карыш авылына килеп 
йиттем, Сәнбәлә йолдызының эчендә59. Вә һәм ушандак ук йөрегән 
вә торган кешеләрнең сөйләвенчә вә хәбәрләвенчә. Уса юлы вә 
Казан юлы халкының шул яд кылынган рәвешчә рәнҗүләр вә 
изалар чикмәклекләре беленде вә аңланды60. Бәс, бу мәзкүрә 
хәлләрне аңламактан соң, фикергә вә фәһемгә төштем кем: «Кяшки 
бу мөселман бәндәләрнең буйлә изтыйрарлык хәлләре хассән 
падишаһымыз хәзрәтләренең үз хозурына игълам кыйлынса иде! 

                                                           
56 Казан өязе, Табул якларында христианлаштыру хәлләре турында 
материаллар бар. Батырша «Гарызнамә»седә бу хәлләр Урал буйларында 
да ничекрәк барганын искәртә торган кайбер материаллар бирә.  
57 Элек булып үткән «башкорт восстаниеләрен» бастыруда катнашулары 
күз алдында тотыла. 
58 Христиан диненә күчүчеләр, закон буенча, бурычлардан азат 
ителгәннәр. Бу мөмкинлекне үз шәхси максатында файдалануны «кәсеп» 
иткән (чукынучы) кешеләр булган.  
59 Сөмбәлә йолдызының эчендә – Иран календарендә алтынчы ай «Кыз» 
йолдызлыгы.  
60 Күренә ки, автор бу вакытка инде, һәр якта барган ризасызлык, яуга 
хәзерләнүләр турындагы хәбәрләрне туплаучы үзәк, танылган җитәкче 
булып кала.  



 

 232 

Һәр әййәнә падишаһлык гадәләте илә тикшереп, залимнарның 
җәзасын, кәмаһуә хак, әда кыйлып, мискин вә мазлум бәндәләренә 
рәхмәт вә рәэфәт хыйлгатене киерә иде. Вәликин падишаһымыз 
хәзрәтләренә игълам итмәккә күп хәлләр кирәк. Әүвәл, халаикълар 
җыелып киңәшеп, яраклы кешеләр хәзерләмәк кирәк. Вә күп 
хәреҗләр тотынып, түрәләрдән вә янараллардан рөхсәтләр вә 
пашпыртлар теләмәк кирәк. Вәхаләнки, ул эшләр һичберсе мөмкин 
тегел, аның өчен кем: әгәр халаикълар падишаһ хозурына мәрхәмәт 
эстәй йибәрергә кеше төзер өчен җыелсалар, ул залим старшиналар 
вә һәм түрәләр «вурлыкга киңәшергә җыелган вурлар!», дип, 
тотып, калудник итеп, падишаһның каһренә хакландырырлар. 
Нәтәк кем, мишәрләр өстенә йөкерме бишәр тиен, ясаклылар 
өстенә сиксәнешәр тиен61 ясак салынган вакытта, старшиналар 
риза булдылар: тигез, халаикълар риза булмадылар62, мөгайин, бу 
эш – падишаһымызның әмере тегел дип. Бу җәфа сәбәпле падишаһ 
хозурына барып мәрхәмәт эстәр өчен кеше төзергә җыелган 
вакытта, ул залим старшиналар вә түрәләр ул җыелган 
халаикъларны: «Вурлыкка киңәшергә җыйылган вурлар!» дип, 
тотып калудник итеп, анларны падишаһның каһренә 
хакландырдылар. Бәс, һичбер вәҗеһ берлә бәндәләренең 
изтыйрарлык хәлләрене падишаһ хәзрәтләренә йитешеп игълан 
кыйлмак вә дад эстәмәк мөмкин тегел дип, ул фикердән һәм 
мәныгландым63. Бәс, бондан соң бән фәкыйрь бәндә мөгайян вә 
тәхкыик белдем кем: ул югарыда яд ителгән яңа пәйда булган 
игрәнечле бозык эшләр берлә мөселманлар мөбтәля вә 
мозтарлардыр. Вә һәм мөгайян вә тәхкыик белдем кем: ислам 
әһелләре ул эшләргә риза тегелләрдер. Вә һәм ул эшләр риза 
булмакка яраглы тегелдер. Бәс, буйлә икәч, мәныгландым ул залим 

                                                           
61 «Йомышлылар» түләүсез, дәүләт хезмәтләренә тартылганы өчен, җан 
салымыннан («подушная подать») азат ителгән була. 1754 елда, биредә 
күрсәтелгәнчә, түләүсез хезмәтләре өстенә, мишәрләргә җан башына, 25 
тиен, башкортларга – 80 тиен салым салу турында указ чыга, әмма аны 
гамәлгә кертү кискен каршылыкка очрый һәм, яңа указ белән, юкка 
чыгарыла.  
62 Күренә ки, Батырша каршында халык массаларының ризалыгы – риза 
булмавы, теге яки бу мәсьәләне чишү юнәлешен билгеләүдә хәл итүче 
роль уйный. 
63 Үз теориясе буенча, дәүләт белән үзара килешү, тоташтан, җирле 
түрәләр тарафыннан бозылып тора, халык кузгалышын шул китереп 
чыгара дип, чуалышлар өчен җаваплылыкны тулысынча җирле түрәләр 
өстенә йөкли.  
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наибләргә итагать кыйлмак хакында, югарыда яд кыйлынган 
вәҗеһчә, халаикъларга нәсихәтләр итмәкдән. Ягъни, югарыда яд 
иткән ирдем кем: «Әй, мөэминләр! Фәрманбәрдар (сүзтыңлар) 
улыңыз заманамыз падишаһының наибләренә дә кем, анлар – дин 
вә дөнья, дәүләтемезгә мәдәдчеләрдер, вә әман вә сәламәтлек илә 
рузгяр кичермәклекемезә сәбәпчеләрдер» – дәю. Ошбу вәҗеһчә 
нәсихәт итмоктән мәныгландым аның өчен кем: ул наибләр – 
безнең дин вә дөнья дәүләтемезгә мәдәтче вә һәм әманлык вә 
сәламәтлек илә гомер итмәкемезә сәбәпче улмадылар, бәлкем дин 
вә дөньямызның хараплыгына сәбәпче улдылар. Вә һәм 
шәригатемездә вә китапларымызда гыйбарәт (сүз) дәлил 
тапмадым, буйлә нәсихәт итергә кем: «Әй мөэминнәр! 
Фәрманбәрдар улыңыз заманымыз падишаһының наибләренә, 
әгәрчә ислам динендән чыгарга боерсалар да, вә мәсҗедләрне 
вәйран итәргә боерсалар да, вә ислам әһелләренең дин вә 
дөньясына мозыйрәтләр ирештерергә боерсалар да, һич тә 
мохаләфәт итмәеп, динеңездән чыкыңыз, мәсҗедләреңезне вәйран 
итеңез, мөселманнарның дин вә дөньясына мозыйрәтләр 
ирешдереңез» дию64. 

Аннан соң, интизар әйләдем, ягъни көтеп тордым кем 
тигрәләрдән вә тарафлардан йөргәнләрдән вә торганлардан нә 
хәбәрләр вә нә хәлләр ишетелер вә аңланыр дип. Килде шул ук яй 
көнендә Күдәй илүендән65 ике башкорт. Берсе, «Шаганай старшина 
камандасымын», диде. Исемләрен, авылларын сорамадым. Барамыз 
Урән илүенә йомыш берлә. Сәнең хәзрәтеңә күрешеп, мәсьәлә сорап 
китәек дип килдек, диделәр. Мирас малы сәбәпле бер мәсьәлә сорап, 
тизчәк китәсе булдылар. Анлардан сорадым: «Нә хәбәрләр ишетәсез 
йөрегән-торган йирләреңездә? Вә һәм йортыңыздагы 
халаикъларыңыз нә хәлдә вә нә киңәштә торалар?» – дидем. Анлар 
әйттеләр: «Әй хәзрәт! Сәнеңтик кешеләрдән яшереп кемгә әйтәсе 
булырмыз! Хакыйкать вә чын сүз улдыр: безнең күдәйләр вә һәм Әй 
суы буйлары, Урал ары яклары вә Нугай юллары хәбәрләшеп хәл 
белешкәнләрдер: кяферләрнең тәкать тоткысыз җәфалары 
сәбәбеннән гаҗиз улмаклыклары өчен, сугыш кораллары хәзерләп, 
ул кяферләрне мәныг итәргә вә аңнардан үч вә дад алырга», – 
диделәр. Бән әйттем: «Нә вакытда?» Анлар әйттеләр: «Әл-халь 
вакыты мөгайян тегел. Вәликин һәркем хәзер торсынлар дип хәбәр 

                                                           
64 Автор, яңа шартларда, үзенең элеккеге позициядә калуы, әүвәлге 
вәгазьләре ни дәрәҗәдә мәгънәсезлектә калганын ачып сала.  
65 Куди иле – 4 нче искәрмәне кара.  
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тотыштылар»,66 – диделәр. Бән әйттем: «Үрән илүенә хәбәрләшер 
өчен барамысыз?» – дидем. «Үз йомышымыз берлә, алыш-
бирешемезгә барамыз», – диделәр. Киттеләр.  

Аннан соң, Сөләйман старшина авылының мулла Габдессаттар 
Каргалыдан,67 Габдессәлам ахунд мәдрәсәсеннән, укып өенә 
кайтты. Анасына, карендәшләренә күрешер өчен [килде]. Шул 
вакытда бәнем хозурыма һәм килеп, галимнәр арасында мөшкел 
улан мәсьәләләрне сөаль әйдәде вә җаваплар алды. Шул вакытта 
бән сорадым: «Әй мулла Габдессаттар! Урынбур кадәр ерак юлдан 
килдең, нә хәбәрләр ишеттең вә белдең, сөйләгел», – дидем. Мулла 
Габдессаттар әйтте: «Каргалы җәмәгатьләре арасында сөйләделәр: 
башкорт җәмәгатьләре киңәшкәннәр, бөреккәннәр, шаят, кичекмәй 
күтәрелерләр, дию». Вә дәхи әйтте: «Ишеттем бер-ике кешедән, 
яхшы кешеләрдән, Каргалыда: яшренлек берлә вә яшермәк шарты 
берлә әйтептер ул ике кешегә Йагкуб правутчик:68 мөэминнәрнең 
догасы, инша Алла, кабулдыр, ислам диярларыннан бондагы 
мөселманнарга ярдәмчелек хәбәрләре беленәдер.69 Ләгаллә, ул 
эшләр булмай калмастыр. Бондагы мөселманнарның дин вә дөнья 
көтешләренең тарлыгыннан зарланмак хәбәрләре вә һәм өстләренә 
вәли улан рус падишаһ җанибеннән ул мөселманлара һич тә 
гаделлекләр вә мәрхәмәтләр булмамак хәбәрләре; вә һәм күп 
мөселманнарны хәйлә вә әкраһлар илә диннән чыгарып вәйран 
итмәклекнең хәбәрләре ислам диярларының вәлиләренә вә 
салатыйннарына кәррат вә кәррат мәгълүм улынгандыр. Догада вә 
                                                           
66 Крестьяннарның бу кузгалышы күп очрашулар, хәбәрләшүләр белән 
шактый зур осталык белән алдан хәзерләнгәнлеге аңлашыла.  
67 Бу хәзерлекләрдә 9-10 ел элек Казан ягыннан күченгән Каргалы 
күренекле урын тотканы аңлашыла. Буржуалашу юлына баскан татар 
сәүдә дөньясы, шул рәвешчә, халык хәрәкәтенә оешканлык кертү 
юнәлешендә күренекле социаль эшчәнлек башлап җибәрә. Әмма бу 
юнәлештә эшчәнлек (оештыру-берләшүләр) пугачевчылар җиңелүе белән 
юкка чыга.  
68 Ягкуб переводчик – Оренбург Татар теле мәктәбен оештыручы һәм, 
чирек гасыр буенча аның мөдире, губерна канцеляриясе толмачы Яков 
(Йомагол) Гуляев. 1754 ел азагында ул, дәүләт эшләре белән, Хивага 
киткән була. Восстаниечеләр күңелендә җиңүгә ышаныч тудырыр өчен, 
җитәкчеләр, халык арасында Якуб Хивадан безгә ярдәм сорарга китте 
дигән хәбәр тараталар күрәсең.  
69 Көчләр чагыштыра алмаслык, тиң булмаганга, халык нәрсәгәдер 
ышанып күтәрелсен өчен, җитәкчеләр, һәр вакыт, «ярдәм килү» турында, 
шундый уйлап чыгарылган, булмаган «имеш-мимеш»ләр – легендалар 
таратканнар. 
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теләктә улыңыз дию әйтептер ул Йагкуб», – диде. Бән әйттем: 
«Каргалы җәмәгатьләренең райе нитәктер? Ни сөйләйләр?» – 
дидем. Мулла Габдессаттар әйтте: «Каргалыда мәсҗет алнында ак 
сакаллы картлардан ишеттем: йортка бүлеклекләр төшмәса яхшы 
ирде дию сөйләделәр. Әмма егетләр ук атышкан вакытта «кяферне 
шуйлә атармыз, дип, башкортлар берлә берекермез, дип әйтәләр», 
– диде. Бән әйттем: «Дәхи ни хәбәрең бар, сөйләгел», – дидем. 
Мулла Габдессаттар әйтте: «Әлхаль, Урынбурдан килгән 
вакытымда, Казан юлы мишәрләредән – Сәфәр авылларыннан вә 
һәм Тирмә авылларыннан сордым: «Сез ни хәлдә торасыз?» – дип. 
Анлар әйттеләр: «Кайсы тараф куәтле булса, ул тарафка булырмыз 
диделәр», – диде. Бән әйттем: 

«Старшинаңыз Сөләйманның70 хәле нитәкдер, беләмесән?71 – 
дидем. Габдессаттар әйтте: «Старшина Сөләйманга күрешдем. 
Сәнең тик, ул һәм хәбәрләр сорашды. Сәңа сөйләдекем хәбәрне 
аңа һәм сөйләдем», – диде. Бән әйттем: «Сөләйман ни әйтте?» – 
дидем. Габдессаттар әйтте: «Сөләйман һичнәрсә әйтмәде, кешеләр 
күп иде», – диде. Бән әйттем: «Сезнең Танып суы буйының 
мишәрләре ни фикердә торалар?» – дидем. Габдессаттар әйтте: 
«Урынбурдан килдекем ун көн кадере булыр, халаикъларнын, 
хәлен, киңәшләрен белмәймен. Мәгәр үз авылымның, 
кешеләреннән ишеттем, мәсҗед алнында сөйләделәр. Старшина 
Сөләйман әйтәдер: әгәр урман тарафлы вә һәм ялан тарафлы 
халаикълар берегеп күтәрелсәләр, без һәм чара тапмасмыз 
берекмәенчә.72 Нигәчә вафасыз кяферлар өчен үз 
мөселманларымыз илә кан түкермез дип әйтәдер диделәр, – диде. 
Бән әйттем: «Тизме кайтырсың Каргалыга?» – дидем. «Биш-алты 
көн торырмын», – диде. Бән әйттем: «Дәхи һәр тарафлардан 
хәбәрләр вә хәлләр аңларга катлан. Вә ләкин, үзең сүзләшмәенчә, 
гайреләрнең сүзенә колак салып торгыл. Вә һәр ни хәбәр аңласаң, 

                                                           
70 Сөләйман старшина – Сөләйман Дәваев, Батыршаны тотып биреп, 
Петербургка барып, бу эш өчен билгеләнгән 1000 сум приз алган кеше. 
Тик ул бу бүләк «рәхәтен» күрә алмый. Бүләк алган көнне Петербургта 
«кинәт» үлеп кала.  
71 Батырша үзе старшиналар белән халык арасында (дөресрәге, татар 
халкында) бердәмлекне саклап, старшиналарны хәрәкәткә тартырга 
тырыша. Бу, – алда, авылдашы Яныш старшина белән мөнәсәбәтләрен 
сөйләгәндә тагын да калку күренә.  
72 Батырша: «Восстание хәзерләнү турында Сөләйман старшина да минем 
кадәр үк белә иде. Мин генә түгел, алар да бу хакта властьларга хәбәр 
бирмәде дигән фикерне үткәрә.  
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мөмкин улан вәҗеһчә, бик ихтиат илә, безләрә белдергел», – 
дидем. «Инша Аллаһ Тәгалә», – диде. Исәнләшеп китте73. 

Аннан соң шул яй көнендә, һәм көз көнендә, вә һәм кыш 
көнендә, һәр тарафлардан кешеләр килеп-китеп йөрделәр. 
Бәгъзеләре узып йөргән вакытларында күрешер өчен керделәр. 
Бәгъзеләре үзләренә бер эш вакыйг булып, ул эшнең вәҗһен сорар 
өчен, нитәккем, аннан элгәре вә шул кагыйдәчә: бәгъзеләр – 
көннек йирдән, бәгъзеләр – ике-өч көннек йирдән74 мәсьәлә сорар 
өчен килә торганнар ирделәр. Шул рәвешчә килгән кешеләрнең 
һәрберсендин сораган вакытымда хәбәр бирделәр: «Безнең 
халкымыз барчаларымыз хәзерләрдер, киләсе яй кук ут (яшел 
үлән) вакытында ат туенгач, атланырга», – дип. Вә һәм мишәрләр 
арасында фаш булды, тигрәдәге башкортлар атлансалар, без һәм 
атланырмыз дип. 

Андин соң кыш көнендә Өфе кальгасыннан указ куәте берлә 
теләп, бәне вә һәм Иректә илүенең Шәриф старшинаны Үрән 
илүенә, Уртавыл дигән авылга алдырдылар, Султык старшинаның 
тәрикә (мирас) малыны китап хөкеме берлә мирас ияләре арасында 
өләшер өчен. Йортымыздан өч көнлек йир булыр. Ул Үрән илүендә 
алты көн тордым, тәрикә малыны тикшереп вә һәм мәҗлесләрдә 
йөреп. Анда йомышлы вә йомышсыз күп кешеләр җыелдылар, 
галимнәр мәҗлесен күреп нәсыйхәтләр вә гыйбрәтләр алыр өчен. 
Вә һәм шәраблар, баллар эчеп, мәст улып, шатлыклар кыйлып, 
берничә сүзләр сөйләделәр. Вә әйттеләр: «Безнең урман тарафлы 
халаикъларымыз, башкортларымыз вә һәм гайреләремез, гаят 
пәһләуанлардыр. Вә һәм ук атарга гаят мәргәннәрдер. Кырыгар, 
иллешәр тиенлек Санай яйләремез ялан башкортларының унар, 
егермешәр сумлык Әдернә яйләреннән75 артыктыр, аның өчен, 
никадәр эссе һава көн булса да, атышкан саен куәтләнәдер. Аткан 
укларымыз һәргиз киеккә тукталмыйдыр. Вә һәм чаңгы берлә 
йөрергә шулкадәр осталар, урман эчендә качкан киек 
котылмыйдыр. Алында аркылы яткан эт биеклеге агачларны аша 
сикереп чыгалар. Юлдан йилгән йилешле ат кардан йилгән 
чаңгылы кешеләрмезгә йитмәйдер. Вә һәм йөрэклелектә 
                                                           
73 Алда бу хакта сөйләнелгән очраклар хәлләр ни рәвешчә әзерләнгән 
булганын күрсәтергә тиешле мисал гына, язма – булган хәлләрне эзлекле 
системага салып тоташ сөйләү булмаганын искәртә.  
74 Восстание – бер кеше коткысы нәтиҗәсе түгел, бәлки бар халык 
хәрәкәте булганы искәртелә. 
75 Санай яйләремез … Әдернә яйләреннән – XVIII – йөздә халыкта 
мәшһүр, акчага алына торган җәя (ук ату коралы) төрләре.  
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шулкадәрдәрдер. Узган еллар мәгърәкәсендә Гайнә илүенең 
уртасына меңләгән урыс булкы76 килеп, арбадан кальга сугып 
яттылар Гайнәне чабар өчен. Шул вакытта безнең Гайнәләр, түрт 
йөз кадере кеше, ук-сөңге берлә урысның өстенә чабып, кальгасын 
алып тәмам урысны кырдылар вә тупларыны кулга төшерделәр. 
Ярашу булгандан, тубларыны килеп алдылар. Имди бу хәлдә һәм 
кяфернең җәфалары хәддән кичте. Аллаһе әгълям, киләсе яйдә, 
шаят, дөхи мәгърәкәләр булырдыр», – дию сөйләделәр. Аннан соң 
ивемә кайттым. 

Йәнә бер ай микъдарыннан соң, Гәрәй илүенә бәне алдылар, 
югарыда яд кыйлынган рәвешчә тәрикә малы өләшер өчен. Анда 
һәм алты-йите көн тордым. Анда һәм Үрән илүендә сөйләгән 
сүзләр охшашында сөйләделәр. 

Бән фәкыйрь бәндә ошбу югарыда яд ителгән мәҗлесләрдә яд 
ителгән сер сүзләргә һич сүз кушмадым. Бер мәҗлестә ишеттегем 
хәбәрне икенче мәҗлескә сөйләмәдем, белекле-белексез кешеләр 
арасында сүз сөйләнеп, эш фасадка китмәсен дип. Вә ликин 
әйтәмен иде: «Әй мөэминнәр, һәр нәвыгтан эшкяра вә кизлү 
хәбәрләреңез вә серләреңез булса, сүзләшә ултырыңыз», – дию. 

Аннан соң шул ук кыш көнендә хәмәл йолдызында (Кучкар, 
беренче ай) бер башкорт килде. Бер язу бирде77. Сордым: «Кем 
сән? Ни йирлек сән?» Әйтте: «Нугай юлы Кәлчир илүенең 
Исмәгыйль дигән буламын». Әйттем: «Кайда барасың?» Әйтте: 
«Әй буена барамын». Әйттем: «Бу язу кемнәндер?» Әйтте: 
«Укысаң мәгълүм улмасмы?» – диде. Гарафия акча78 илә басылган 
пичәтне бозып укыдым. Язылмыш: «Бу тарафның 
бөзрүгвәрләреннән (өлкәннәреннән) ул тарафның бөзрүгвәрләренә 
догалардан кәзин, игъламдыр ошбу кем; фарыз вә ляземдер һиммәт 
иясе галимләргә, вә хафизләрә, вә кямилләрә кем, һиммәт итәләр 
Аллаһ динене әгъля итмәкгә «вә җәһедуа ба муаләкем вә 
әнфасәкем»79 әмре илә. Вә тәхриз итәләр мөэминләрне «хәрразел 
мөэминин галәл әкъталь»80 әмре илә. Вә һәм фарыз вә ляземдер 

                                                           
76 … Урыс булкы (полкы). Гайнә ягында мондый вакыйга безгә билгеле 
түгел. 1735 елда Уфаны узгач Оренбург шәһәрен төзергә баручы 
Кирилловның җитәкчелегендәге отряды җиңелү хәлләре турында 
хикәяләү булса кирәк. 
77 Бу язмада кузгалышны хәзерләү үзәге Каргалы якларында булганына 
ишарә күрергә була. 
78 Гарафия акча. 
79 Аят. 
80 Аят. 
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барча мөэминнәрә кем, итагать итеп истихзар итәләр: «Әттыйгуа 
Аллаһе вәт тыйгуа рәсүл»81 әмре илә. Вә дәхи игълямдыр кем: 
бондагы һиммәт ияләре һиммәт итмәкдәдер. Вә дәхи игълямдыр 
кем, бу айәтнең мәфһүме ибтида кыйлыныр нөҗме җәүзанең ахыр 
көнләрендә, (Игзәкләр йолдызлыгы, өченче ай) инша Аллаһ 
Тәгалә. Инанмак өчен буйлә мөһерләдем», – дәю. Ул язуның 
ахырына ошбуны язып тәмам әйләмеш: «Коль ин көнгем 
кәбунуллаһ фатбу фи бәхәбибиким Аллаһ»82, кауля Тәгалә. 

Бән әйттем: «Әй, Исмәгыйль бу язудан мәгълүм улмайдыр, 
һичкемнең исеме юк, – дидем. – Сөңа кем бирде?» – дидем. Ул 
әйтте: «Бән язу танымайман. Мулламыз илә писаремез Урынбур 
тарафына барып йөрделәр. Бер-ике мәртәбә йөреп килгәч, бу язуны 
мәңа бирделәр, сәңа тапшырыр өчен. Аннар әйтмәделәр бу язу 
кемнән икәнлеген. Вә ләкин әйттеләр: укымак илә тиз фаһем итәр 
бу язу кемдән икәнлеген, диделәр», – диде. Кәндемә фикерләдем: 
«Бу язу, шаят, ахундлардандыр83, яки анлар тик галимлекдә кямил 
кемсәнәләрдәндер. Буш кешеләрдән бу рәвешле бәлагатьле вә 
фәсахәтле эш пәйдә улмаз», – дию. «Юл азыкың булсын» – дип, 
биш тиен акча бирдем. Китте. 

Аннан соң, ягни бу кадәр хәлләрне аңламактан соң, шөруг 
кыйлдым тәзкир вә тәхризнамә язмакка, ягни үгетләмәк вә 
кыздырмак язуыны язмакка84. Ягни хэд вә гаядән кичкән 
залимнарның залимлык уты галиб улып, динемез шәһренең 
гыймарәтләреңә вә биналарына тотынып, динемез кальгасыны 
билкөлли харап вә монгадәм кыйлмакка якын улмакыны күреп, 
барча диндәшләремез мөшавәрәт вә иттифак кыйлганнар85 
                                                           
81 Аят. 
82 Аят. 
83 1736 ел указы буенча, Башкортстан һәм Оренбург якларында – Урал 
буенда, һәр юлга берәр, – (Казан, Нугай, Уса, Себер юлларына берәр) 
дүрт ахун билгеләү рөхсәт ителгән. Биредә Оренбург ахуны (Ибраһим 
Бәтчәев-Түләкев), Каргалы ахуны Габдессәламнар (Ураев) күз алдында 
тотыла. Үзләре шагыйрь, язучы булган ахуннарның «Тәхризнамә» – 
көрәшкә чакыру «хатын» язу эшен Батыршага тапшырулары да, аның да 
заманының күренекле, танылган каләм әһеле булу ихтималы турындагы 
фикеребезне куәтли.  
84 Восстаниегә чакыру, өндәмә язмасы. Аның, хәзергә, шул чорда ук, ике 
мәртәбә русчага да тәрҗемә ителгәне безгә билгеле.  
85 Авторның кешелек җәмгыятенә яңача карашы. Ул патша белән халык 
арасындагы мөнәсәбәтләр («гаһде кадим») кебек үк, тормыш 
вакыйгалары шәхес белән җәмәгатьчелек арасындагы «килешү» – «киңәш 
һәм бердәмлек» («мөшәвәрәт вә иттифак») нәтиҗәсе дигән карашны 
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ирделәр: ул утны сүндереп, динемез милкене, сәламәт вә мәгъмүр 
вә мөгаллә итмәкгә. Бән фәкыйрь һәм мәзкүр мөшавәрәт вә 
иттифак ителгән эшләрне эшләмәкгә үгетләмәк вә кыздырмак 
язуыны язмакка шөруг әйдәдем, китапларымыздан мәфһүм улан 
вәҗеһчә.  

Аннан соң күп-күп тәфәккер әйләдем кем: «Кяшки бу кизле 
серләрдә старшина Яныш86 да бергә булса иде, ләгаллә халаикълар 
дәхи бераз куәтләнерләр иде», – дәю. Вә ликин серләшергә 
базмаймын иде, арамызда дустлыкымыз кямил тәгелеге өчен. Ягни, 
заһирда дуст улып, батыйнда дошманлыгымыз барлыгы өчен. 
Аның гаят тә күп залимлыклары сәбәбеннән87. Шундай 
залимлыклар кем, әйтеп төгәтмәк мөмкин тегел. Вә ләкин, бу 
мәхәлдә, бераз әйтмәй калмак – һиммәт тегел. 

Әүвәл залимлыгы улдыр кем, һичбер вакыт тәһарәтләнеп 
Ходайга сәҗдә кыйлмышы юктыр. Вә дәхи улдыр кем, һәр елда 
гадәт итенгән: үзе тик залим сотниклары илә берегеп, нәүбәт 
тикмәз кешеләрне бахутка язадыр. Ул язылмыш мазлумнар, 
икешәр сум акча яки ике сумга бәһалангыдай нәрсә биреп, мәгълүм 
итеп үтенәләр: «Әй старшина! Бу йыл нәүбәт безгә тегел иде», – 
дип. Аннан соң старшина анларга әйтәдер: «Мән кайдан беләем? 
Сотникларыңыз языптыр. Алай булса, сез үзеңездән нәүбәт тиешле 
кешеләрне язу илә күргәзеңез? Мән сотникларга боерырмын, сезне 

                                                                                                                                 
үткәрә. Бу караш, – әлеге вакыйгаларда («фетнәдә») үзенең роле хөкүмәт 
гаепләүләрендә күрсәтелгән характерда булмавын исбат итер өчен дә 
файдаланыла.  
86 Яныш Габдуллин – старшина, Батыршаның авылдашы. «Гарызнамә»дә 
автор восстаниене таркатуда Янышның ролен шактый тулы ача, аның 
чиркәнеч образын тудыра. Восстаниене бастыруда гадәттән тыш 
активлык күрсәткән өчен Янышка бүләк (зиннәтле кылыч) һәм 100 сум 
акча бирелә. Сөләйман Диваев кебек үк, бу старшина да бүләк алып 
кайтканда юлда «кинәт» үлә.  
87 Батырша восстаниесе шул чор татар тормышында гадәттән тыш 
киеренке социаль каршылыклар җитешкәнен күрсәтә. Яныш старшина 
образы – феодал идарә системасы гәүдәләнеше. Кузгалыш баштан ук, 
күбрәге, гади халык белән «старшиналар» тартышуы төсен ала. 
«Гарызнамә» авторы гади халыкка югары катлаулар белән тиң ирек-хокук 
даулаучы. Ул хокуксыз гади халыкларга бер төрле, «куәтлерәк вә 
мәртәбәлерәк» кешеләргә – старшиналарга карата икенче төрле 
мөнәсәбәт күрсәтә. «Көчлеләр» яшәешен кабул итә алмый, аны – золым – 
начарлык, явызлык дип бәяли. Батырша карашларының буржуаз 
демократик характерда кагыйдәлелеккә (законга) нигезләнгән булганы, 
аның Янышка нәфрәтендә аеруча ачык чагыла.  
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калдырып, ул кешеләрне пахутка язарга»,– дип. Шул кагыйдәчә, 
анлардан алым алып, ике мәртәбә, яки өч мәртәбә язадыр. Акча 
бирмәгәннәрне бахутка йибәрәдер. 

Вә дәхи улдыр кем, качан бер угры тотылса, ул угрыдан мал 
алып, аның өстенә хөкем йөретмәенчә, дәгъвачыны солыхлыкка 
көчләйдер. Әгәр тыңламаса, юк йирдән бер төрле гаепле иткән 
булып, ул дәгъвачыны суктырадыр. Вә һәм тотылган угрының 
тотылмаган юлдашлары бар булса, яшренлек берлә анлардан мал 
алып, анларны эшкярә итмәй вә өстләренә хөкем йөретмәй 
калдырадыр. 

Вә дәхи улдыр кем, үз камандасында вә һәм гайредә, кайсыдыр 
кем үзе йөри торган авылларда билгеләгән, күзгә күренгедәй бер 
җәмалле (матур) хатынны зина берлә алып ятар өчен, көчләмәк, 
куркытмак берлә. Бәс, һәр качан, камандасы арасына йөрергә 
чыгар булса, камандасындагы кешеләр, исерткечләр, баллар 
хәзерләп вә һәм ул зинага билгеләнгән хатынны хәзерләп, аның ул 
гадәт итенгән бозык кагыйдәсене ирекле-ирексез кямилләйләр. 
Әгәр ул зинага билгеләнгән хатыннарның ирләреннән яки 
карендәшләрендән яки гайреләрдән ризасызлык вә инкярлык хәле 
беленсә, анларны тизчәк бер хәйлә (берлә) суктырадыр. Шундай 
хәйлә берлә кем: үзе берлә бергә эчкү мәҗлесендә йырлап, вә зина 
вакытында каравул торып йөри торган егетләрдән берсе баш 
орадыр, фәлән кеше мәне сүкте яки сукты дип. Аннан соң анларны 
суктырадыр. Бондаг залимлык хәлләрене күреп, һичкемнең дәм 
ормак тәкате калмайдыр, бәлкем аның теләмәкенчә улалар ирекле-
ирексез. 

Вә дәхи улдыр кем, дәгъвачы баш орувы буенча каручыны 
алдырган вакытта, әгәр каручы әйтсә: «Мән монда 
хөкемләшмәймән, йибәргел мәне ахундларга, муллаларга, китаб 
хөкеме берлә эшемне тикшереп хөкем итсеннәр», – дисә, аны 
суктырадыр. Әгәр ул каручы кеше куәтлерәк вә мәртәбәлерәк кеше 
булса, аны китаб хөкеменә йибәрәдер, чарасыз булып. Вә ләкин ул 
ахундларга вә муллаларга язу йибәрәдер: «Мән, старшина Яныш, сез 
ахундларга әмер иттем: бу эшкә буйлә хөкем итеңез». Гуаһларга 
боерадыр: «Буйлә гуаһлык биреңез», – дип. Ул муллалар, нәчар 
улып, аның һәйбәтеннән вә гайрәтеннән куркып, аның әмереңчә 
улалар, вә иллә (юкса) бер фетнәя уграйлар. Бән фәкыйрь бәндәнең 
хозурына һәм берничә хосумәтле кешеләрне йибәрде, язу берлә, үзе 
теләгәнчә хөкем итәргә боерып. Вә ләкин мән фәкыйрь аның әмрен 
тотмаеп вә һичбер тарафка мәел итмәеп пәйгамбәремезнең шәригате 
вәҗеһенчә хөкемне тәмам әйдәдем. Шул сәбәпле өенә барган 
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вакытымда бәңа рәнҗеп, үфкәләп әйтте: «Бән указ куәтеңчә барча 
камандам өстенә, ахундлар вә һәм муллалар өстенә хакиммән, нитәк 
кем бән кальгалардагы хакимләрдән килгән әмерне тәгъйир вә 
тәхйир итмәйенчә йиренә китерәмен. Шуның тик әвәлге ахундлар вә 
муллалар бәнем әмремне инкярсыз йиренэ китерә торганнар иде88. 
Бәс, сан ни өчен бәнем әмремне йиренэ китермәйсән? Өстеңә вәли 
улган хакимнең әмренә мөхаләфәт идәсән?» – диде. Бән әйттем: «Әй 
старшина, бәнем хөкемем шәригатемез әмренә вә һәм указ әмренә 
муафикътыр, аның өчен: һәр даим хосумәтлек кешеләр 
мөназәгатьләрене катгъ итмәк сәбәпле Урынбурдан яки Өфедән указ 
килтерәләр галимнәр хозурына. Боерылган ул указларда: «Сез, 
муллалар, тәмам иткәйсез бу эшләрне үз шәригатеңезчә, һичбер 
тарафка мәел итмәенчә», – дию. Боерылмаган указларда вә һәм 
китапларымызда, эшләрне тәмам иткәйсез күңлеңез теләмәкенчә 
дию. «Бәс, әй старшина, сән шәригать вә китап белмәйсән икәч, вә 
дин-шәригать эшләренә галимнәр хозурына йибәрергә тиешле икәч, 
ни өчен надан фәһемен, илә яңлыш вә батыйль хөкемләр идәсән? Вә 
дин-шәригать белгән галимләрне батыйль юлга көчләйсән? 
Китапларымызда тугры юл бар икәч, сәнең игре юлыңа кермәк 
тиешле улырмы?» – дидем. Бондан соң дәхи рәнҗешләремез артты. 
Вә ләкин заһирда, мәҗлесләрдә сүздә-өндә дүст ирдек. 

Бән фәкыйрь бәндә лаф юненнән әйтмәймән, бәлкем хак 
әйтәмән: үземезнең шәригатемездә мәхкәм улып, байны-ярлыны вә 
дустны-гайрене вә кардәшне-ятны бәрабәр күреп, һичбер алым 
алмаеп, вә һичбер тарафка мәел итмәеп. Китапларымызда 
боерылган вәҗеһчә тугрылык берлә хөкем итеп89, мөназәгатьләрне 
катгъ итмәкем өчен, галимнәр вә гавамнар – барча халаикълар 
Себер юлы халкы өстенә, Ибраһим ахунд90 урнына, ахундлыкка 
куймакка теләделәр. Вә ләкин старшина Яныш, аның үзенең 
әмеренчә булмамагым, өчен, бәне теләмәеп, аның үзенең әмереңчә 
булгыдай бер мулланы ихтияр итеп язу язды, галимнәрдән вә 
гайреләрдән кулларыны куйдырып вә тамгаларыны салдырып. Ул 
мулланы Урынбурдагы ике ахундлар хозурына йибәрде, динемездә 
ахундлык ни кагыйдәчә бирелә торгандыр, шул кагыйдәчә 
                                                           
88 Старшиналар белән күп кенә мулла-руханилар арасында, «гайре 
табигый» рәвештә булса да, бердәмлек формалаша башлавы да аның 
игътибарыннан читтә калмый.  
89 Китапларда боерылган вәҗеһчә хөкем-фикһ, законлылык XVIII гасыр 
азагында (Курсавилар) зур хәрәкәткә әйләнә.  
90 Ибраһим ахун нәкъ шул елда Себер юлы ахунлыгыннан Оренбург 
ахуны итеп күчерелгән була. 
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ахундлык мәртәбәсе бирелер өчен91. Вә ләкин ул ахундлар, ул 
мулланың галимлек хәлен тәфтишләп, аны ахундлык мәртәбәсенә 
ләякатьсез күреп буш кайтарганлар. 

Вә, аның соңыннан, ахундлар киңәшеп: «Бу хиндаге галимнәр 
арасында мулла Баһадиршаһтан гайрегә ахундлык мәртәбәсе лаек 
тегел», – дип, бән фәкыйрь бәндәнең хакына ахундлык рисаләсе 
дөзегәннәр бән Исәт правинчәсенә миһман булып бардыкым яй 
көнендә. 

Шул рәвешле тора торгач, старшина Яныш илә бәнем арама бер 
кизле сер вакыйг уллы. Шундай сер кем, ошбу югарыда мәзкүр 
серләрне серләшмәккә василә вә сәбәп ула. Ул сернең сурәте 
будыр кем, шул ук юкарыда яд кыйлынган кыш көнендә, Аллаһе 
әгъләм, хәмәлнең (Куй йолдызлыгы) әүвәл көннәрендәме, яки 
сәвырның (Үгез йолдызлыгы, 2 нче ай) әүвәл көннәрендәме, бәнем 
якын карендәшем – старшина Яныш мәсҗеденең имамы мулла 
Исмәгыйль Рәҗәб углы бәнем өемә миһман улды. Өйлә намазы 
вакытында икемез мәсҗедкә бардык. Мәсҗед алдында хилвәт 
икәндә бәңа әйтте: «Әй мулла Баһадиршаһ, ошбу яңа йөреп 
килдекем сәфәремдә Чирмешән буенда – кайниш йортында бер 
гаҗәп сер, әз хәл, аңладым, сәңа бәян идәем», – диде. Бән әйттем: 
«Хуптыр, бәян әйләңез», – дидем. Мулла Исмәгыйль әйтте: 
«Чирмешендәге бер кайнагам бәңа әйтте: әй киявем мелла 
Исмәгыйль, сәне гаят тә арзулап көтәмен иде вә һәм хәбәрләр 
йибәрәмен иде – бер кизле сер, аны хәл өчен. Шундай хәл кем, 
Бүләр кальгасында бәнем бер гаят дә сердәш урыс дустым бар92, 
фәлән исемле. Ул дустымда гаят тә күп ислам язулы саф көмеш 
акча бар. Бирәдер ул акчаны бәңа вә һәм гайреләргә дә, сер 
яшергедәй ышанычлы кешеләргә, һәркемнең теләгәне кадәренчә, 
шундай шарт берлә: ун пот алган кеше, ул акчаны тәсрыйф итеп 
манетка әйләндергән соң, биш пот манет килтереп бирер; биш пот 
алган кеше – ике пот ярым килтереп бирер. Вә дәхи ул урыс 
дустым бәңа әйтәдер: һәркем сәңа ышанычлы вә билгеле булса, 
аны бәна килтер, теләдекенчә акча бирермен, «унга – биш, икегә – 
бер» шарты берлә дип. Вә дәхи әйтәдер: бәнем бу акчам үз 
вакытымда вә угланнарым вакытында ни кадәр тәсаррыф итсәк тә, 

                                                           
91 Бөрҗаннар хәлен сорашкан Мортаза ахун Янышның шул мулласы 
булуы ихтимал. 
92 Урыс дустым – татарларның ул чорларда да күрше рус крестьяннары 
белән аралашып дуслашып яшәве.  
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төкэнмәз93 дип. Имди, әй киявем мелла Исмәгыйль, бән сәне 
ышанычлы җан дустым күреп, бу серне сәңа игълам әйләдем. Әгәр 
мәелеңез булса, бу хәлдә үк берничә акча алып кайтыңыз, яки 
өеңезгә барып, яңадан килеңез. Вә һәм үзеңезгә яраклы вә 
ышанычлы кешене алып килеңез», – диде. Бән әйттем: 

«Әй кайиага, бу хәлдә хатыным, угланларым бар, мазасыз 
булыр. Яңадан килермен, бер-ике юлдаш алып», – дидем. Ул 
кайнагам: «Шул рәвешле акчадыр, – дип, берничә акча күргәзде – 
иске бер алтынлык көмеш акча кадәре, ислам язулы», – диде. 

Мулла Исмәгыйль бу сүзләрне мәсҗед алдында сүзләдектән 
соң, бән әйттем: «Бу серне гайрегә сөйләдеңме?» – дидем. Мулла 
Исмәгыйль әйтте: «Старшина Янышка вә һәм старшина 
Сөләйманга сөйләдем, (сезгә), сезне ул эшкә юлдаш итәр өчен. 
Гайреләргә сөйләсе тегелмен», – диде. Бән әйттем: 

«Яныш ни сүз әйтте?» – дидем. Мулла әйтте: «Яныш гаят тә 
шатланды вә әйтте: аның хәйләсен вә юнен табармыз. Никадәр күп 
булса да, аны эретеп сум көмеш итәрмез. Андин соң фәһем итеп, 
теләдекемезчә тәсрыйф идәрмез дип әйтте»94, – диде. Бән әйттем: 
«Сөләйман старшина ни әйтте?» Мулла Исмәгыйль әйтте: 
«Сөләйман старшина бу серне хуп күрде вә әйтте: Көндәшле 
авылының Габделмәннаф берлә Дикәйдән бу серне аңлаган ирдем, 
анлар бу эшкә катланалар, диде. Аннан соң, Габделмәннафны 
күрдем, сүзләштем. Ул – Габделмәннафларның белдеке үзгә урыс 
икәндер. Ул урыс потлап бирмәйдер ирмеш, өчәр-түртәр йөз 
сумлап бирәдер ирмеш, алгучы кешегә аз файда берлә дип 
Габделмәннаф сөйләде», – диде. Аннан соң, мәсҗедтән үгә 
кайттык. Миһманлык хөрмәтен иттем. Өенә кайтты. Бән фәкыйрь 
бәндә мулла Исмәгыйльдән бу мәзкүр серне ишетдекемнән соң 
                                                           
93 Таркау крестьян массасын үзләреннән чагыштырусыз көчле хәрби 
көчләргә каршы күтәрү, үз көчләренә ышану тудырыр өчен, еш кына: 
«Фәлән гаскәр ярдәм итәм дип тора икән» рәвешендә хыялый имеш–
мимешләр тарата торган булганнар. «Восстаниечеләр гаскәрен тәэмин итү 
өчен күпме байлык кирәк, беләсезме», – дип шикләнүчеләрне 
тынычландырыр өчен, «Хәзинә табу», «Сөләйман пәйгамбәр хәзинәсе», 
(«йөзеге»), «Муса пәйгамбәр таягы» табылу турында фантастик хәбәрләр 
таратканнар. Биредә Болгар хәзинәсе турындагы шундый имеш-
мимешләрне автор сюжетка китереп кертә. «Болгар» хәрәкәте 
башлангычы буларак та кызык факт.  
94Бу имешләрне искәртү аша автор, байлык дигәндә, теләсә кемгә 
ташланырга әзер торган түрәләрне восстаниечеләрнең иң актив 
дошманнары Яныш һәм Сөләйман старшиналар өстенә эсләтер өчен 
файдалана күрәсең. 
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фикер әйләдем кем: имди старшина Яныш илә бәнем арама гәр бу 
сер вакыйг улды, бу сернең васитәсе илә ул халаикълар 
арасындагы серләрне дә серләшермен дип.  

Тора торгач, көннән-көн халык арасында хәбәрләр вә сүзләр 
күбәйде: ат туенгач, халаикълар күтәреләләр дип. Һәм яй булды, 
йир кипте. Вә һәм указ килде: старшина Яныш камандасы белә тиз 
атлансыннар, Нугай юлы башкортлары күтәрелгәнләр95, анларның 
өстләренә барсыннар дип. Буйлә улгандан соң, бән әйттем: «Әй, 
Яныш ага! Бүләр кальгасындагы кизле хәлгә бер төрле иҗтиһад 
кыйлмаймысыз? Әгәр Ходай өмидкә йитештерсә, файдалы кәсеп 
булгыдай фәһем кыйлынадыр»96, – дидем. Яныш чйтте: «Бик хуш 
булыр иде, вә ләкин бу хәлдә... Күрәсең, олуг фетнә илә 
мәшәкатьләнеп торамыз. Ходай сәламәт биреп, бу сәфәремездән 
йөреп кайтсак, инша Алла, ул эшкә бер төрле кайгы вә җәһед 
итәрмез», – диде. Аннан соң бән әйттем: «Әй Яныш ага, үзеңезгә 
мәгълүмдер кем, залим вә җафи урысларның хәд вә гайәтдән 
кичкән золым вә җәфалары сәбәбеннән мөселманларымыз төрлек 
бәлаләр илә мөбтәлаланып торалар. Вә дин вә дөнья көтешләренең 
тарлыкындан бичара вә битакать улмаклыклары өчен, ерткучы 
бөркетләрдән өркеп очарга вә качарга хәзерләнгән кошлартик 
торалар. Ул мескин мөселманларымызның бу рәвешле гаҗнзлек 
хәлләрене ядыңа килтереп, анларны исеркәп, һичбер төрле фикер 
вә фәһем итмәймесән? Мөселманнарымыз илә дин вә дөньямызга 
мәнфәгатьле мөшәвәрәт вә иттифак итеп, ул хәд вә гаяттән 
кичкә(н) залим вә җафи кяферләргә җавап бирергә вә анларны 
залимлыктан мәныгландырырга», – дидем. Яныш әйтте: «Әй 
вэлинигъмәт, барча хәлләр мәгълүмдер! Беләмез кем, залимнарның 
җәфалары хәддән кичкәндер вә һәм көннән-көн артадыр. Бу хәлдә 
                                                           
95 Автор Нугай юлы башкортларының вакыттан элек күтәрелүләренә 
үзенең катнашы юклыгын искәртә. Бу, вакыты җитмәстән, серне фаш итү, 
старшиналар отрядларын («Яныш командасы») һәм хөкүмәт гаскәрләрен 
халык күтәрелгәнче ук аякка бастыра һәм башка төбәкләрдә хәрәкәт 
башлау мөмкинлеген юкка чынлыкта чыгара. Батыршаның гадәттән тыш 
чаралар кулланып, бер төбәктә, Гайнәдә отряд җыеп, башка төбәкләр 
буенча йөреп халыкны күтәрергә тырышулары да инде көтелгән нәтиҗәне 
бирми. 
96 Батыршаның Яныш белән сүзне акча, табыш мәсьәләсеннән башлавы, 
бер яктан, хәтта хыялдагы, – күз алдына китерелгән хәл генә булса да, һәр 
кем белән аны кызыктырган мәсьәлә буенча әңгәмә башлау гадәтен, 
тактикасын күрсәтсә, икенче яктан, камандасын көрәшкә күтәрмәкче 
Янышның, комсызлыгын җанландырып, халыкка каршы хәрәкәттән читкә 
бору омтылышы да булган булса кирәк бу «көмеш» темасын күтәрүендә.  

 

 245

һәм, йортымызда, тиген яки, аз бәһага табыла торган дегет берлә 
күн эшләмәк мәныг кыйлынып, кальгалардан балык мае алырга 
боерылды. Бер сум ике сум тотыныр йирдә ун сум тотынамыз. 
Кайсыбер җәфаларыны әйтеп сүз түгәтәек? 

Эшләгәнең – эт йияр,  
Арка буең – бет йияр, – 
дип безнең хәлемез охшашлыга әйтелә торган. 
Әйләнер тәкатемез юктыр, – 
Тигрә-янымыз уттыр. 
Әй хәзрәт! Кямил фәһем илә рәгаяэләр хәлен тикшереп, 

залимнар вә мазлумнар кемнәр идекен белмәк вә кямил һиммәт илә 
рәгаяэләргә мазлумнарның дадын залимнардан алып, мәгъдаләтләр 
вә мәрхәмәтләр ягмырын рәгаэләр үзәренә ягдырмак качан булыр? 
Шундай мәмләкәттә кем (...) (Ярты биткә якын буш. Кырыйда: Бу 
мәхәлдә сүз бардыр кем, халаикълар падишаһымыз хәзрәтләренә 
васитәсез игълям вә игълян итмәк тиешледер...) 

(...) сөйләде», – диде. «Кемнән ишеттең», – дидем. «Мәшһүрдер, 
– диде. – Яки сабырлык илә өмиддә тораек кем, елдан-ел, көннән-
көн ислам диярларыннан гаскәрләр килмәк хәбәрләре ишетеләдер. 
Әгәр Ходай ул өмидкә йитешдерсә, инша Аллаһ, бер төрле хәл 
итәрмез. Вә илля бондагы аз мөселманнарымыз илә һиммәтләнер 
булсак, тупрак тик күп гаскәрле кяферләргә җаваплаша алмасмыз. 
Вә һәм йортларымыздан чыкмай чара тапмасмыз. Барча агырлык 
безнең өстемездә булыр. Башкортларга һичнәрсә булмас. Бер хәбәр 
ишетсәләр, «Ка!» дигәнчә хатыннары-кызлары берлә, айлык, еллык 
азык җармаларыны артып, атланып, йил тик йиңел күчәләр. Бәс, 
безгә бу хәлдә сабырлык сәламәтлекрәк беленәдер, сабыр итәек», – 
диде. Бән әйттем: «Әгәр тирәмездәге ялан тарафлы вә урман 
тарафлы халаикълар: динемез хакында һиммәт итмәк вә динемезне 
хурлаган вә көчләгән залимнардан дадымызны алмак безгә, бу 
көндә, фарыз вә ляземдер, дип, һиммәт итмәккә шөруг кыйлсалар, 
ялгыз без мишәр җәмәгатьләре калсак һәм йортымыздан чыкмай 
чара тапмасмыз. Вә һәм ул күп җәмәгатьле мөселманнарга сугыш 
берлә җавап бирә алмазмыз. Вә һәм анлар илә кан түгешмәклекнең 
хәләллыкына, китапларымыздан, юл вә дәлил таба алмазмыз», – 
дидем. Яныш әйтте: «Әгәр үземезнең мөселманнарымыз ул 
рәвешле дин хакында һиммәт итеп, куәтләнсәләр, үзгә тарафдан 
гаскәрләр килмәкендә безнең ни хаҗәтемез бар?! Ул вакытта 
берекмәк сәламәтлекрәк булыр. Без һәм берекермез, кан 
дүкешмәзмез. Вә ләкин, бу көндә, андай хәлләр булмаган икәч 
сабыр итмәк тиенледер», – диде. Бән әйттем: «Хак сүзне әйтмәк 
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тиешледер! Сезнең хәлеңез – хәйләсе беткән, йоны йиткән төлке 
(гә) охшаштыр: артыннан эт йиткәч, койрыгыны гяһ уңга, гяһ сулга 
салыр. Сәламәтлек буйлә улырмы икән? – дип. Бәс, йорт 
әманлыкына һиммәт итеп, халаикъларның нужаларын вә 
хаҗәтләрен өлкәнләргә әйтеп, ирлек гайрәте илә мәхкәм торырга 
тиешле икән вакытта, кахбә хатынлартик җәмальсез йөзеңезне 
җәмальле күргәзеп, түрәләргә сәвекле булыр өчен куштанлыклар 
итеп, халаикълар өстенә җәфалар йөкләйсез. Вә халаикъларга 
тәнаферләр вә тәшвишләр вирәсез. Ахырда икейөзлелек ниятен 
тотып игътибарсызлык кыйласыз. Чын вә хак сүз будыр кем: әгәр 
безләр бер падишаһның гаһдендә улсак, ягни өстемезә бер нәвыг 
хезмәтне әбәдән лязем итеп әман тормагымыз шарты илә бер 
падишаһның гаһденә вә хөкеменә баш куйсак, ул падишаһ ул 
гаһдендә сәбат вә даим икәнлегендә, ягни ул гаһеддә әбәдән лязем 
улан хезмәтне тәгъйир вә тәбдил итмәеп вә һәм гәһеддә лязем 
улмаян эшләрне өстемезә йөкләмәеп, әманлык шартын 
сындырмаган вә һичбер нәвыг вафасызлык итмәгән икәнлегендә, 
фарыз вә ляземдер безләрә шәригатемез вә китапларымыз 
әмеренчә, вә һәм антымыз вә шартымыз мөҗибенчә, һичбер нәвыг 
вафасызлык итмәеп, ул гаһдендә улан гадел падишаһымызның 
хезмәтендә башларымызны вә җаннарымызны фида итмәк. 

Вә хәрамдыр безләргә: башымыз сәламәтлеге өчен тарафлардан 
килгән куәтле гаскәрләргә мәел итеп, яки падишаһның тәхте 
вилаятендә улан куәтле бурларга мәел итеп, антымызны вә 
шартымызны сындырмак, андак гаһдендә вафалы гадел 
падишаһымыза хыянәтле вә гыйсъянлы улмагымыз. Әлбәттә вә 
әлбәттә, харамдыр иде! Вә ләкин безнең ошбу хинымызда гаһде 
кадимдәге өстемезә лязем улан хезмәтләр ничәмә тәгъйир вә 
тәбдилләнеп, вә ничәмә гаһеддә улмаян йөкләр өстемезә йөкләнеп вә 
ничәмә дин көтешемезә тәзъйиклар ителеп, арамыздагы әманлык 
шарты бәлкөллия сындырылгандыр: Әлбәттә вә әлбәттә, дин вә дөнья 
көтешемездә һич дә әманлык вә сәламәтлек калмагандыр. Бәс, буйлә 
икәч, безләрә ляземдер диндәшләремезә муаффәкан вә могавәнә итеп, 
шәригатемездә боерылган вәҗеһчә, динемезне әгъля кыйлмакка 
һиммәт итмәк»97, – дидем. Яныш әйтте: «Әй хәзрәт, сәнең 
                                                           
97 Восстание – халыкның аяныч хәлдә яшәвен искәртеп, бу 
законсызлыкларга хөкүмәтнең чик куюын таләб итү икәненә автор кат-
кат басым ясый. Бу мәгънәне ачу, аңлау – әхлак, принцип, закон 
ноктасыннан караганда, восстаниечеләрнең мораль, закон мәсьәләсендә 
дә үзләрен бастыручылардан өстен торганын күрсәтә, аларны законлылык 
гаделлек көрәшчеләре итеп таныта. Яныш принципсызлыгына каршы 
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нәсихәтләрен тәгальлекында һич шөбһә вә хилаф юктыр, 
китапларымыза вә һәм гакылларымыза муафикътыр. Вә ләкин 
картлар сүзе дә китапдан ерак дәгелдер. Мән әйтәмен сәңа: «Сабыр 
иткел», – дип, бәс, сән сабыр иткел, аның өчен, ул сәнең, 
нәсихәтләреңнең эшене эшләргә әлхаль вакыт йитмәгәндер, 
иртәрәктер. Вакытсыз эш лаек улмас. Бу сүзне гаваменнаска 
сүләмәгел. Анлар чебен тикдер. Йил истеке тарафка мәел идәрләр. 
Саклангыл эш фәсадка китмәгәй», – диде. Бән әйттем: «Хәйердер, 
сабырлык – китабларымыз әмредер, изгелекләрнең асылыдыр. 
Сүзләремә бәхил ул. Сәламәтлек илә сәфәрдә бул»., – дидем. 
Исәнләштек. 

Аннан соң югарыда зикер ителән «Тәзкирнамә»не 
[«Тәхризнамәне»] язып тәмам итеп. Казан өязе Исмәгыйль исемле 
тәлмиземезне ул намә илә Гайнә илүенә йибәрдем, үгетләп вә 
әйтеп: «Әй, мулла Исмәгыйль, баргыл, бу намәне Гайнә илүенә 
илтеп, хилвәт йирдә бер кешегә тапшыргыл. Вә ул кешегә әйткел: 
«Ялан тарафлылар – бу намә эчендә боерылган эшләргә һиммәт 
итәләр. Сезләр һәм, ошбу намә эчендәге әмерләр мөҗибенчә 
һиммәт вә гамәл ляземдер, дип». Ул Исмәгыйль ул намәне илтеп 
кайтты вә әйтте: «Әй, хәзрәт, әмреңезне йиренә китердек», – диде. 

Аннан сон, Гайнә илүенең мулла Исхак килде, юлдашы – бер 
кешеме, яки ике кешеме – оныттым. Бән, үз авылымның Борһан 
Мостафа углы берлә анларга кушылып, хилвәттә сүзләштек. Анлар 
әйттеләр: «Безнең урман тарафлылар – Гайнәгә табигъ халаикълар, 
барчамыз хәзермез. Йибәрделэр безне сезнең хәзрәтеңезгә – хәбәр 
белер өчен», – диделәр. Бән әйттем: «Әлхәл сабыр итеңез, бән 
Урынбурга барып киләем. Ул тарафларның хәлен беләем, аннан 
соң хәбәрләшермез, инша Аллаһ Тәгалә», – дидем. Киттеләр. 
                                                                                                                                 
куеп, бу идея тагын да үткенәйтелә. Автор, шул чорларда, хөкүмәтнең 
халыктан акча алыр өчен чыгарган бойрыкларына игътибар карата. Тагын 
восстаниене патша белән халык арасындагы хәбәрләшүнең бер төре итеп 
күрсәтә. Үзенең «общественный договор» (патша-халык килешүе) 
теориясен төгәлрәк сөйләп бирә. Патша белән халык тиң хокуклы ике 
тараф булып «гаһед» – килешү төзи икән димәк, халык кына патша өчен 
түгел, шул ук дәрәҗәдә, патша да халык файдасына хезмәт иткәндә генә 
патша санала ала. Шул рәвешчә, Батырша патшаны «илаһилык» («божий 
помазанник») тәхетеннән төшереп, «гади чиновник» дәрәҗәсендә 
калдыра. Методологик планда, бу нәтиҗә – урта гасырчылык 
идеологиясенең җимерелүе, яңача дөньяга карашның төп принцибы – 
рационализм, акыл хөкеменең үзен һәр нәрсә турында хөкем йөртә алучы 
көч итеп раславы иде. Яныш тибындагы старшиналарның принципсыз 
бозык эшкуарлар булуын фаш итә.  
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Аннан соң старшина Янышның писаре Кузьмага бардым,98 
пашпорт алырга Урынбурга барыр өчен. Иске пашпортның 
эчендәге исемләрне кырып, пашпорт төзеп бирде. Ачы бал хәзер 
итте. Икәвемез эчтек. Мөселманнарның җәфа чикмәге сәбәбеннән 
берничә сөйләде. Вә дәхи әйтте: «Ислам диярларыннан гаскәрләр 
килмәк хәбәрләре аңыладыр. Рус йортына хәвеф төшкән дию 
сөйләнәдер», – диде. 

Аннан соң Урынбурга киттем. Юлда Бөрҗән халкы99 тора 
торган ямда ат утлатырга төштем. Һава эссе көн ирде. Ямнан 
ераграк су буена барып, госел, тәһарәт кыйлып, намаз кыйлдым. 
Шул хәлдә, түрт атлы башкорт килделәр. Атлары яхшы. Киемнәре 
әсбаб. Икесе – карт, икесе – урта кеше. Сәлам биреп күрештеләр вә 
әйттеләр: «Муллалык рәвешең бар, кем дигән буласын?» – 
диделәр. Бән әйттем: «Мәдрәсәләрдә гыйлем үгрәнеп йөри торган 
шәкертләрдәнмен, Ибне Гали дигән булырмын», – дидем. «Кайсы 
галимнең мәдрәсәсендә торып укыдың?» –диделәр. «Мулла 
Баһадиршаһ мәдрәсәсендә укыдым», – дидем. «Мулла Баһадиршаһ 
вә һәм Мортаза ахунд хуш торалармы?» – диделәр. «Бик хуш 
торалар, үзеңез күргән рәвешчә», – дидем. «Без дә намаз кыйлаек», 
– дип атларыннан төштеләр. «Үзеңез кайсы илүләрсез, ни 
йомышларга йөрисез?» – дидем. «Бөрҗән халкы буламыз, 
старшиналык эшен тикшереп йөримез», – диделәр. «Сезнең бөрҗән 
халаикълары босып беткәннәр дип ишетәмез ирде100, сез ничек 
калдыңыз?» – дидем. «Вурлар босып киттеләр, берничә халык 
калдык», – диделәр. «Вурлар дип әйтәсез, ни нәрсәләреңезне 
угырлап киттеләр?» – дидем. «Һичнәрсәмезне угырламадылар, 
мәгәр падишаһның әмереннән баш тартып киттеләр», – диделәр. 
«Падишаһның кайсы әмереннән баш тартып киттеләр?» – дидем. 
Анлар әйттеләр: «Бер вур залим завут башлыгы101 юлдашлары 
берлә малларыбызны угырладылар, вә һәм талап та алдылар. Биләй 
торган йиремездән, суымыздан ирексез иттеләр. Хәтта кем 
хатынларымызны вә кызларымызны, күземез алнында көчләп зина 
                                                           
98 Кузьма – Батыршаның авылдашы Яныш писаре. 
99 Бәрҗан – башкорт халкының бер ыруы исеме. Ул ыру яшәгән төбәк тә 
шул исем белән атала.  
100 Май аенда Нугай юлы күтәрелешендә бөрҗанлар катнашалар һәм Җаек 
(Урал елгасы) аръягына – казакларга качып китәләр. 
101 Бер вур, завут башлыгы – Брагин. Аның Батырша сөйләгән 
явызлыклары Бөрҗан халкын билгеләнгән сроктан күп алдан күтәрелүенә 
сылтау була. Алар Брагинны, юлдашларын үтереп, якындагы почта 
станициясен басалар да, гаскәри частьлар белән бәрелешкә көчләре 
җитмәгәннән, бала-чага, мал туарлары белән, казахларга качып китәләр.  
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иттеләр. Шундай җәфаларга чыдамаганлыктаң, качан да булса 
үлем хак, имди, тәкатемез юктыр дип, ул завут башлыгыны 
юлдашлары берлә үлтереп, босып киттеләр». Бән әйттем: 
«Падишаһ ул завут башлыгына шундай эшләр эшләмәк әмер 
иткәнме? Ул башкортлар патшаның шундай әмереннән баш тартып 
киттеләрме? Имди сез калган башкортлар падишаһның әмередер 
дип, хатынларыңызны, кызларыңызны – урыслардан орды-
рырмысыз? Сакалларыңыз агарган. Сурәтләреңез хуш. 
Гакылларыңыз һәнүз агармаган, сүзләреңез нәхуштыр», – дидем. 
Анлар әйттеләр: «Әй, мулла Гали дуст! Сиңа сүзләшергә хәвеф 
тотамыз ирде. Имди белдек: сәндә камиллек галәмәте бар икән. 
Бәс, сер яшермәк тиешле тегелдер. Әй, мулла Гали, ничә мәртәбә 
халкымыз ул мәлгунь завут башлыгының җәфалары сәбәбеннән 
мирзага вә һәм янаралга бардылар. Анлардан һич файда 
табылмады. Качан безгә файда табылыр ул мирза белән 
янаралдан?102 Анлар үзләре Урынбурга якын халаикъларны, 
халыктан аеры, үз хезмәтләре илә йөдәтделәр. Безләр һәм, түрт юл 
халкы барчаларымыз бергә, хәрәкәтләнәек дип торамыз иде. Вә 
ләкин чыдамак мөмкин булмады, бәлкем ярым көн кадере дә сабыр 
итмәк тәкатемез калмады. Бу рәвешле халкымызның өрекмәке вә 
босмакы, вә ата вә бабаларымыз биләй торган оҗмахтик хуш 
йирләремезне вә суларымызны ташлап китмәке падишаһымызның 
хилгатьләрен вә мәрхәмәтләрен йөкләй алмаганлык өчен тегел, 
бәлкем залимнарның җәфасы сәбәбеннән тигрә-янымызны ут алып 
бер сәгать торырга тәкать тота алмаганлыкымыз өчендер»103, – 

                                                           
102 Мирза – Котлымөхәммәт Тәфкилев; янарал губернатор И.И.Неплюев. 
Автор, искиткеч конкрет, дәлилле рәвештә, восстание күтәргән халыкның 
– «вур» – карак та түгеллеген, патша боерыгыннан баш тартучы да 
булмауларын, чиксез мыскыллауларга закон нигезендә чик кую 
мөмкинлекләрен күп мәртәбәләр эзләп тә, таба алмагач, бу 
законсызлыкларга түзәрлекләре калмагач кына, бу мәсьәләгә югарыдагы 
– үзәктәге властьлар игътибарын каратыр өчен генә, чуалышлар башларга 
мәҗбүр ителгәнлекләрен исбат итә.  
103 Бөрҗәннәр, сабырсызланып, вакытыннан алда күтәрелеп Батыршаның 
бөтен планнарын җимерәләр, восстаниене башланмастан борын буылуга 
сәбәпче булалар. Шунысы игътибарга лаек, бу чыдамсызлык күсәкнең 
хәрәкәткә китергән авыр башы үзенә төшкән Батырша көрәшчеләр 
этикасының язылмаган законы – көрәш корбаннары рухын шелтә, гаепләү 
сүзләре белән рәнҗетмәү кагыйдәсенә турылыклы булып кала – патша 
түрәләре алдында да, килер буыннар алдында да ул көрәшчеләрне аклап 
көчле дәлилләр китерә, аларның вакытлы-вакытсыз чыгышы – олы халык 
хәрәкәте җитлегү, давыл алды атмосферасы тәэсиренә бирелеп 
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диделәр. Бән әйттем: «Бу сүзләреңез хакдыр. Имди калганларыңыз 
ни фикердә торасыз?» – дидем. Анлар әйттеләр: Аллаһ 
белгүчерәктер. Әгәр хәляик хәрәкәтләнсәләр, хуштыр, бергә 
булырмыз. Вә әгәр хәрәкәтләнмәсәләр, ахыр безнең 
хәрәкәтләнмәй чарамыз булмас, аның өчен: бер-беремезнең өстенә 
тел булып тотылып, кырылып бетәрмез. Безнең падишаһка һич тә 
вурлыгымыз булмаса да, залим урысларның залимлыгына чыдай 
алмаганлыгымызны залимлык вә нурлык итсәләр дә, анларны вур 
итмәйләр. Күрәсез кем, кулга төшкән кешеләремезнең һичберсе 
сүзе тыңланып, һичберсе кайтканы юк. Бәлкем һәрберсе вурлык 
аты берлә һәлак булалар. Бәс, ни йирдән өмид тотып босмай 
торайык? Һәр ни улса. Ходайга тәвәккәл кыйлып хәрәкәтләнмәк, 
бер, хәерле фәһем кыйлынадыр», – диделәр. Киттеләр. 

Аннан соң Урынбурга йитдем. Ибраһим ахунц вәли-
нигъмәтләремез илә күрешеп, кирәкле мәсьәләләрне китаплардан 
моталәга итеп, бер-ике көн, мәҗлес булып, ултырдык. Ибраһим 
ахунд әйтте: «Мелла Баһадиршаһ, сәнең хакыңа ахундлык рисаләсе 
төзеп, моһеремезне басып, ул рисаләне Габдессәлам ахундка 
бирдем104, кул куйып, сезә тәслим кыйлыр өчен. Ул рисаләне кабул 
итеп алгайсыз; егетлек һәйәтеңезне тәрык итеп, мәшәех һәйәте илә 
һәйәтләнгәйсез»,– дип нәсихәтләр бирде. Бән әйттем: «Без кимләре 
дин мәртәбәсе илә хөрмәтләдекеңез өчен, Хак Тәгалә сезләре 
дидаре илә хөрмәтләсен. Вә ләкин, кабул итмәде дию тотмагайсыз, 
– бу хәлдә, теләмәймез», – дидем. «Соңрак, үземез, йибәрермез», – 
диде. «Инша Аллаһ Тәгалә, хәйер улыр», – дидем. Халаикъларның 
көнкүреше вәҗеһендән сүзләшкән вакытымызда әйтте: «Бу 
фәһемсез янаралның төне-көне фикере вә хыялы – халаикъларга 
бәлаләр вә агырлыклар йитешдереп, йортны вәйран итмәктәдер. Бу 
фәһемсезнең вакытында ничәмә фетнәләр йөкләнде хәлаик өстенә, 
ахры тәкатьсез улып баш качырырга катлана башладылар» – диде. 

Аннан соң Каргалыга бардым. Мулла Габдрахманның үенә 
кунак булдым. Ул югарыда яд кыйлынмыш Сөләйман камандасы 
мулла Габдессаттарны Габдессәлам ахундның мәдрәсәсеннән 
өндәп, икемез мәсҗед алнында хилвәт утырып сүзләштек. «Ни 
хәбәрең вар?», – дию сордым. Әйтте: «Каргалы халаикъларын 

                                                                                                                                 
«әтәчләнүгә якынрак булса да, чыдарлык мөмкинлек калмау корбаннары 
итеп, аларны аклап сүз әйтә.  
104 Каргалы ахуны Габдессәлам Ураев күз алдында тотыла. Аның 
восстаниене хәзерләшүчеләр арасында булуына Батыршаның бу 
язмаларында да ишарәләр бар, губернаторның Сенатка хәбәрендә дә аның 
шик астына алынуы хәбәр ителә.  
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бахутка йибәрделәр үгетләп: «Әгәр башкорт җәмәгатьләре 
галибрак, куәтлерәк булса, анларга кушылыңыз. Вә әгәр куәтсезрәк 
булсалар, анларның котылмагына вә һәлак булмамагына сәбәпче 
улыңыз. Күрәсез кем, бу вафасыз кяферлар үзләре хәдсез 
залимлыклар итәләр дә, безнең мөселманнарымызның каннарыны 
нәхак түгәргә катланалар дию сөйләделәр», – диде. Әмма хәбәрнең 
хакыйкатен вәли-нигъмәт берлә сүзләшсәң яхшырак белерсең», –
диде. Бән әйттем: «Вәли-нигъмәтнең бу эштә һиммәт итмәклеген 
беләмесән?» – дидем. «Аллаһ әгълям, белмәймән. Вә ләкин, 
барчаларның һиммәте буйлә икәндә, вәлинигъмәт нитәк һиммәтсез 
торыр?» – диде. 

Аннан соң Габдессәлам ахунд вәлинигъмәтләр илә бер-ике көн 
китаплардан кирәкле мәсьәләләр моталәга әйдәдек вә мәҗлесләрдә 
йөредек. Вә ләкин бу сер сүзне сүзләргә һич тә хилвәт вакыт 
булмады. Мулла Габдессатардан аңладыгым хәбәр кифая булыр 
дип, тәэхирләнмәй өемә кайттым. 

Аннан соң, үз авылымызда мәсҗедтән кайткан вакытымда 
очрады ике егет. Сорадым: «Кайда барасыз? » Әйттеләр: « Урал 
ары йагында галимлекдә торыб Казан өязенә – өемезгә кайтып 
барамыз», – диделәр. Сорадым: «Ни хәбәрлөреңез бар?» – дидем. 
Әйттеләр: «Тыруйскайда тора торган чирү кешеләренә башкортлар 
һәм мишәрләр хәбәр йибәрделәр, бик саклык белә торыңыз, һәр 
әйнә, халык тиз күтәрелерләр дип», – диделәр. Бән әйттем: 
«Халаикълар кайдан күтәрелә башлайлар дип ишеттеңез?» – дидем. 
«Аны белмәдек, вә ләкин башкортлар бу көн таңда атланаек дип 
торалар», – диделәр. Киттеләр. 

Аннан соң, ул югарыда яд кыйлынган Гайнә илүенең мулла 
Исхак икеме яки өчме юлдашы берлә килделәр. Бән үз 
авылымызның Борһан Мостафа углы берлә, ул Гайнәләр кушылып, 
хилвәт ййрдә сүзләшдек. Анлар әйттеләр: «Әй хәзрәт, безнең 
халаикъларымыз сездән берничә кешеләр сорадылар, йорттагы 
мишәрләрдән, инанмак өчен вә һәм фирасәтләнмәк өчен»105, – 
диделәр. Бән әйттем: «Кайтыңыз, хәзер торыңыз, берничә кеше 
йибәрермез, инша Аллаһе Тәгалә», – дидем. Кайтдылар.  

Аннан соң Ибраһим атлы шәкертемне йибәреп өндәдем – Орыш 
авылының Галикәйне вә Мөрасым авылының Максудны вә һәм 

                                                           
105 Гайнә халыклары да, Батырша тирәсендәге мишәрләр дә инде 
башкалар күтәрелеп команда булып килгәндә генә күтәрелергә – 
килүчеләргә кушылырга вәгъдә бирәләр. Исхак мулла Гайнәгә 
мишәрләрне чакырырга килгәне кебек, Батырша үзе дә, халыкны күтәрер 
өчен Гайнәдән отряд җыеп килегез дип, шәкертләрен Гайнәгә җибәрә.  
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шул ук авылның Ырысколны вә һәм Торналы авылының Йосыф 
мулланы. Анлар түртесе килделәр. Вә һәм үз авылымызның Борһан 
Мостафа углы килде. Бәнем ивемдә сүзләшлек. Анларга әйттем: 
«Сезне аның өчен өндәдем: сез, яхшы атларыңызны менеп, Гайнәгә 
барыңыз. Әүвәл, мулла Исхакларга юлыкыңыз. Аннан соң Гайнә 
җәмәгатьләре берлә Үрән, Ирәктә, Гәрәй халкыны атландырып 
алып килеңез. Сез, килдекеңездән соң шул тәртиб илә Әй 
буйларына вә һәм Күдәйләргә, вә барча Себер юллыларга, вә һәм 
барча мөселманларымызга кушылып, Хак җәлле вә галя 
хәзрәтеннән носрәт вә истиганәт теләп, кайсы залим кяферләрдер, 
кем безнең мөселманларымызны җәбран вә әкраһан хак 
динемездән чыгарып сүзгә дингә китермәккә һиммәтләнәләр 
ирделәр вә һәм әнваг төрлек хәд вә гаятдән кичкән залимлыклар 
илә динемезгә дөньямызга мөзиррәтләр вирәләр ирделәр, шундак 
залим кяферләр илә каршы торышып җаваплашмак вә динемезне 
әгъля кыйлмакка һиммәт итәйек», – дидек. Анлар әйттеләр: 
«Динемез хакында җанымыз фида улсын. Ивемезгә кайтаек. 
Хәзерләнәек», – диделәр. Вә ләкин мулла Йосыф әйтте: 
«Вәлинигъмәт, бәне Гайнәгә йибәрмәңез, бәне Әй буена 
йибәреңез, анда белешләрем күпдер», – диде. Бән әйттем: «Хәер 
улыр», – дидем. Кайтдылар. 

Аннан соң, указ килде: «Нугай юллылар дәхи атланганнар, 
старшина Яныш, камандасын атландырып, анлар өстенә 
йибәрсен!» – дип. Халык арасына гауга төште. Тагынан вә кәрһан 
яракләна башладылар. Бән авыл кешеләремнән ни сүз ишетермен 
икән дип, Солтан Акбалтыр углының йортына бардым. Ул Солтан, 
үзенең бер тугма агасы Мостафа берлә икесе Солтанның йорт 
киртәсенә таяанып торалар иде. «Ни сүзләшәсез?» – дидем. 
Әйттеләр: «Гайнә тигрәсе халаикълар атланалар, киләләр дию 
байтак заманнан бире ишетәмез. Әгәр ул тарафлар килсәләр, 
безнең мишәрләремез һич калмай атланырлар иде», – диделәр. Бу 
сүздән соң Мостафа әйтте: «Безнең мишәр халаикъларымызны 
бүлеп туктатып торадыр, өч-түрт кеше старшина сотниклары 
берлә»106, – диде. «Сабыр итеңез, өмидеңезә йитешерсез», – дидем. 
Киттем. 

                                                           
106 «Халаекларны» туктатыб торадыр… – Гайнәдән килгән Исхак мулла 
сүзләре, Мостафа Акбалтыр углының бу фикере – Нугай юлындагы май 
фаҗигаларыннан соң Батырша һәм башка җитәкчеләргә халыкларны 
күтәрү кыенлашуын искәртеп көннән-көнгә икеләнүчеләр саны күбәя, 
старшиналар инде хәрәкәтне тар–мар итәр өчен көч туплый алалар һәм 
актив хәрәкәткә күчәләр.  
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Аннан соң халаикълар бахутка атландылар, арттагы авыллар 
безнең авылымыздан уздылар. Вә һәм ул югарыда яд кыйлынган 
Орыш авылының Галикәй килде вә әйтте: «Әй хәзрәт, бәне бахутка 
язып, чирү кешеләре өстенә сутник итделәр, Гайнәгә бармак 
мөмкин тегел. Әмма, хәзрәт, күңелеңезне хуш тотыңыз: бәнем 
Гайнәгә бармагымнан пахутка бармагым хушракдыр, аның өчен: 
качан мөселманнарның атланмак хәбәре ишетелсә, бән үз кулым 
астындагы кешеләрне тиз заман сезнең, хәзрәтеңезгә алып 
кайтырмын. Бәнем кулым астында бәнем әмремдәп чыкар кеше 
юктыр», – диде. Бән әйттем: «Хәердер!» – дидем. Аннан соң 
халаикълар арасында сөйләнде: «Пахутка киткән кешеләр барчасы 
бер сердә булып киттеләр», – дип. Үз авылымызның Салих 
Мүкәләй углы намаздан чыккан соң мәсҗед янында әйтте: «Мән үз 
авлымның кешеләренә әйттем, үз мөселманнарымыз илә сугышып 
кырылышмаңыз дип», – диде. 

Аннан соң, югарыда яд кыйлынган Морасым авылы Максуд вә 
һәм Ырыскол килделәр, Гайнәгә йибәрелер өчен. Ул икесенә ике 
шәкертемне кушып, берсе – югарыда яд ителгән Казан өязенең 
Исмәгыйль, икенчесе – Мөслим старшина камандасы (ндан) 
Әхмәр. Шул түрт кешене, авылымызның Борһан Мостафа углы 
берлә107 икемез киңәшеп, үгрәтеп йибәрдек, югарыда яд ителгән 
кагыйдәгә Гайнә халаикъларыны вә һәм Гайнә тигрәсендәге 
халаикъларпы алып килер өчен. 

Аннан соң тугыз көн кичте, һичбер төрле хәбәрләре килмәде. 
«Быйлә кичекмәктә бер хикмәт бардыр?» – дип көтеп күңлем көеп 
торган хәлемдә, бер кеше язу килтереп бирде. Бән әйттем: «Бу язу 
кемнәндер? Вә сән кемсән?» – дидем. Ул әйтте: «Әй хәзрәт, бәнем 
кем идекем вә бу язу кемнән идеке сәңа хаҗәт тегел. Бу язу эчендә 
игълям ителгән үзеңә хаҗәтле эшкә җәһедлән. Вә ләкин бу дустлык 
Борай җәмәгатеннән дию белгел», – диде. Тиз китте. Ул язуны 
укыдым. Язылмыш: «Имамел мөслимин мулла Баһадирша 
хәзрәтләренә игълямдыр: сән ислам дине хакында һиммәт итеп 

                                                           
107 Борһан Мостафа углы – Батыршаның авылдашы, күрәсең зур абруйлы 
кеше. Гайнә вәкилләре белән ике сөйләшүне дә һәм Гайнәгә шәкертләрен 
җибәрүдә, төп киңәшче кебек, ул да катнаша. Әмма, Батырша белән Үрән 
иленә барган старшина Шәриф Киек улы (шулай ук, кузгалыш 
әзерләшүче) белән бер көндә диярлек дошман ягына күчә: күрәсең, 
Гайнәгә кеше җибәрүләрен шунда ук Янышка да хәбәр итә. Гайнәгә үзе 
ук җибәрешкән шәкертләрнең икесен качып кайтканнарында, ул тотып 
Яныш кулына тапшыра. Хыянәт, – таркалу шулай Батыршаның үз 
«штабына» ук үтеп керә.  
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Гайнәгә түрт кеше йибәрмәкеңне динемезнең дошманлары 
монафикълар аңлап, ул дүрт кешеләрнең артынча тәкърар-тәкърар 
күп кешеләрне йибәргәннәр, анларны тотар өчен. Вә һәм 
халаикъларны, алдау вә куркытулар берлә күңелләрен чүктерер өчен. 
Әмма ул йибәрелмеш кешеләрегезнең хабәренчә вә һиммәтенчә, 
Гайнәгә табигъ халаикълар мөталигъ улып, Гайнәләрнең килүендә, 
атланып, кушылырга торалар иде. Вә һәм Гайнә халаикъларының 
ярымы атланганнар иде. Шул хәлдә, ул монафикъларның йибәрелмеш 
кешеләре барып: «Вурлар тотарга килдек! Һич халаикъларда андаг 
вурлык киңәше юктыр!» – дип, кешеләр тәкърар-тәкърар барып, 
халаикъларның күңелләрен чүктереб, халаикълар ике яры булганнар. 
Вә һәм кеше дә үлтергәннәр108. Ходай белгүче ни хәлләр булырын. 
Кяшки халаикълар куәтләнгедәй, күп кешеләр йибәреп, үз 
хозурыңыза дәхи кешеләр алып торган булсаңызчы?! Ул динсез 
монафикълар ошбу төндә үзеңезне һәлак итмәк касдында торалар. 
Бик тизлек вә һәм саклык берлә башыңызны коткарырга 
җәһедләнегез», – дию тәмам әйләмеш. 

Аннан соң, Хак җәлле вә галянең тәкъдире буйлә ирмеш дип 
хәсрәтләнеп, ул төнне йокламадым. Таң атты. Күрәм: йортым тигрәсе, 
авылым тулысы – халык, йөз илле микъдары кеше, кораллары берлә, 
хәзер торалар. Хәвефкә төштем: «Бу кадәр халыкның эчендә, шаят, 
бәңа дошманлык итәр кешеләр дә бардыр», – дип. Мөмкин булмады ул 
тарлык хәлдә, халаикъларны өндәп, нәсыйхәтләп үз җанибемә алырга. 
Нәчар улып, бер Ходаема тәвәккәл итеп, өй җәмәгатем вә 
шәкертләрем, алты садак, бер сөңге коралымызны алып, ул халыкның 
уртасыннан чыгып киттек. Алты чакрым урманга йиткенчә, сәламәтлек 
берлә озаттылар. Без урманга кердек. Анлар кайтдылар. Белдем: ул 
халык арасында безгә дошманнар юк икәндер109. 
                                                           
108 Батыршаның Гайнәгә җибәргән илчеләре халыкны җыеп Кызыл Яр 
авылында беренче сентябрь 1755 елда җыелыш уздырганда, старшина 
Туктамыш Ижбулат улы җитәкчелегендәге команда җыелышка һөҗүм 
итәләр. Җыелышны куалар. Эзәрлекләүләр башлана. Батырша илчеләре 
үз якларына качып кайтканда, аерым-аерым, һәммәсе кулга төшәләр. 
Халыкны күтәрергә тырышулар, шул рәвешчә, уңышсызлыкка очрый. 
Казакълар ягына качып китү мөмкинлеге булган Нугай юлы – Җаек буе 
халыклары гына кабат күтәрелеп, тагын 50 меңләп кеше, Казакъстанга 
качалар. Батырша Әбдүш Хуҗаголов үтерелүенә ишарәли кебек. 
109 Яныш рапортында, унбер кеше лип күрсәтелә. Урманга качулары турында 
тагын бер версия бар. Батыршаның үз авторитетына ышанычы шул кадәр 
зур, ул үзен эзәрлекләргә килгән 150 кешелек гаскәр дә үзенә кул 
күтәрергә батырчылык итә алмаячак дип уйлый. Һәм дөрестән дә, шулай 
булып чыга. Бу вакыйга турында губернаторга рапортында старшина 
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Аннан соң, кич, көн инмәз борын, берничә кешеләр атымызның 
юлы берлә юллап йиттеләр. Бән, үз яныма ике шәкертемне алып, 
анларга каршы бардым, сүзләшеп үгетләем дип: Анлардан бер 
монафикъ, өстемезгә, бәңк орып, бәне мылтык берлә атарга касд 
итде. Түсәде. Бән, аның өстенә хамлә итәрәк, барып, ук берлә 
атдым. Укым ике колагының астындан үтә кичте. Йөзтүбән 
екылды. Үзгәләре әйттеләр: «Хәзрәт, безне атма!» – диделәр. 
Атмадым110. Киттеләр111. 

Аннан соң ул урманда ун көн кадере тордык. Көннән көн: 
«Халаикълар ни хәлгә әйләнерләр икән? Вә ни хәлләр аңлармыз 
икән?» – дип. Бу ун көн эчендә, һәр көндә, куәтле тавышлар берлә 
сөйләшеп, тигрә-янымыздан кешеләр узып йөрделәр. Гяһ анларның 
өстемезгә тугры килмәкене аңлап, бер юнә тайчандык. Гяһ анлар 
үзләре, безне күреп, бер юнә тайчандылар112. Анларның бу рәвешле 
йөремәкеннән фәһем әйләдек кем: «халаикълар дин хакында 
һиммәт итмәккә берегә алмаганнар ирмеш!113 Безне гаскәрләр илә 

                                                                                                                                 
Яныш: «Үзем икенче көн бераз кичегебрәк барып җиттем. Мин юклыктан 
файдаланып кулга алмыйча качарга юл куйганнар», – (дөрес, отрядымның 
яртысы гына булганы өчен» дип, – тә аклана). Батыршаның да, зур 
отрядның да бу көндәге холкында икенче бер эчке мәгънә дә бар. 
Батырша, һич югы, дошманның мине кулга алуы халыкны мине яклауга 
аякландырмасмы дип тә өметләнә. Дошман отряды да (һәм Яныш та) шул 
ихтималдан куркып пассивлек күрсәткәндәй итә. 
110 Шул бәрелештә булса кирәк Яныш старшина рапортында, урманга 
качкан Батыршаны куа барып, бәрелештә ике юлдашы үтерелде дип 
күрсәтә. 
111 Бу вакыйга, бер яктан мөнәсәбәтләрнең гадәттән тыш киеренке булуын 
чагылдыра, икенче яктан Батыршаның җитез, тапкыр, оста укчы–
сугышчы булганын да искәртә. 
112 Автор: «Хәрәкәт – бөтен халыкның бердәм теләкләренең чагылышы 
иде», – дип күрсәтергә тырыша. Икенче яктан, халык арасында аның 
авторитеты, дөрестән дә, гадәттән тыш зур булганын билгеләргә мәҗбүр 
булабыз: зур гаскәр аның берничә шәкерте белән генә кайда яшеренеп, 
дөресрәге, яшеренмичә дә, торганын белә, әмма кулга алырга 
батырчылык итми. Аны кулга алу, коткарыйк дип, халык күтәрелүенә 
сылтау булыр дип тә тыелганнар күрәсең. 
113 Батырша һәр урында кузгалыш «ислам дине хакында» булганына 
аеруча басым ясый. Дөрестән дә, восстаниенең килеп чыгуында, башлыча, 
шул чорда тупас рәвештә үткәрелгән көчләп чукындыру сәясәтенә 
протест төп рольне уйнаган. Әмма бу күтәрелештә социаль 
каршылыкларның гадәттән тыш кискенләшүе, катнашы да аз түгел. 
Батырша моңа да тоташ басым ясый: «восстание – закон бозу булмаганын 
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әзләйләр ирмеш. Вә ләкин гаскәрләрнең яманлык касдлары безгә 
юк ирмеш», – дип. 

Аннан соң бер көнлек йир китеп, Идел урманына кердек. Анда 
екерме биш көн кадере тордык. Агач биләй торган чирмешләр һәр 
даим, гяһ биш, гяһ ун кеше, өстемезгә килеп, сүзләшмөй, бер юнә 
борылып китә торганнар ирделәр. Ахыр бер көн аңсыздан, 
арамызга килеп керделәр, сүзләштеләр. Әйттеләр: «Ераграк 
китеңез, күп кешеләр эзләйләр. Әллә ничек дошман күңелле 
кешегә очрарсыз, дуст күңелле кешеләр дә дустлык итәргә чара 
тапмазлар», – диделәр. Киттеләр. 

Аннан китеп, ярым көннек йир ул урманның икенче тарафына 
барып төшдек. Җәмәгатьләремез ачлыктан һәлак булмакка 
йитешмәке өчен, урман тышындакы бер чирмешнең атын суеп, 
җәмәгатьләремезгә йидердек. Вә һәм, дәхи азыгымыз юклыгы өчен 
шәкертләремез үземезнең йортымыз тарафына киткәннәр ирделәр, 
азык кәсеп итәр өчен114. Бән калган ирдем урманда, хатыным, 
угланнарым, өч-түрт шәкертем берлә, ике садаклары, кораллары 
берлә. Вә әйттеләр: «Без сезне бер айдан бире урманымызда 
асрыймыз, сезгә һичбер яманлык итмәенчә вә һичбер 
дошманнарыңызга мәгълүм итмәенчә. Ахыр, сез безгә яманлык 
иттеңез – атымызны суйдыңыз. Имди, куркамыз сездән, үземезне 
үлтерерсез дип. Биреңез коралларыңызны, үзеңез китегез!» – 
диделәр. Бән әйттем: «Атыңызны түләмәк безнең өстемездә 
булсын. Вә ләкин бүген үзеңез якын килмәңез, атармыз!» – дидем. 
Чирмешләр бәнем өстемә ук төсәп, бән чирмешләр өстенә укымыз 
төсәп, анлар – бәне атарга базмайлар, бән аларны атарга 
базмаймын, анларның күблеке өчен. Ул урман эчендә шул рәвешчә 
                                                                                                                                 
хөкүмәт һәм чиновниклар тарафыннан тупас рәвештә закон бозуларга 
каршы каратылганын, «закон чикләрендә» барганын кабат-кабат искәртә.  
Халыклар … һиммәт итәргә бөрегә алмаганнар… Авторның бу фикеренә 
тикшеренүләрдә никтер бөтенләй игътибар итмиләр. Хәлбуки ул 
Янышның барлык рапортлары белән дә раслана. Чулошников 
«Батыршаның муллалыгын фаш итәр өчен, Батырша көрәшкә күтәрелүче 
халыктан урманга кача дигән бер ни белән дә расланмаган (ялган) 
фикерне гадәткә кертә. Аны хәзерге башкорт галимнәре күтәреп чыгалар 
(С.Г.Хөсәеневнең соңгы «Батырша» (2005 ел) әсәрендә дә бу шулай. 
Татар галәмалары да алардан калышмый. 
114 Батыршаның шәкертләре, бергәләшеп, үз якларына азык эзләргә 
киткәндә түгел, берәм-берәм, урманнан халык белән бәйләнешкә керү 
юлын эзләргә дип чыккан вактыларында, урманнан чыгып күренү белән 
үк, сакчы гаскәрләр кулына эләгәләр. Аларның кулга алынуы турындагы 
рапортларда бу ачыктан- ачык әйтелә. 
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ике чакрым кадәре йир йөрешен бардык. Гөман әйләдем: «Ахыр, 
бу мәлгуньнәрдән җәмәгатьләремне коткара алмандыр. Бары үз 
башымны коткарырга катланаем», – дип, өй җәмәгатьләремә 
әйттем: «Әй җәмәгатьләрем, күземнең нурлары, күңлем 
сорурлары! Сезне һәм үземне үземезне яраткан бер Ходаема 
тапшырдым. Бәхил улыңыз!» – дип, Яхъя атлы шәкертем илә 
икемез, йөгереп киттек. Җәмәгатьләремезне тота калдылар115. Бән, 
балаларындан аерылган коштик булып, җәмәгатьләремнең 
хәсрәтеннән «Ва вәйла!» – дип, йөзем (үзрә) йирә төшеп, биниһая 
тәзаррыглар әйләдем. Вә әйттем: «Илаһым, барча галәмнең халикы 
(яратучысы) вә барча мәләкнең малике (патшасы)! Барча бәләң – 
нигъмәттер! Барча эшең – хикмәтдер! Бәңа бондай боланы вә 
бондай хәсрәтне тәкъдир иткән икәнсән, хәмде. Ходаем, барча 
нигъмәтеңә! Ризамын, Ходаем, барча бәлаңә!» – дидем. 

Аннан соң фикрә вә фәһемә төшдем кем: «Бу һәлаклекләр вә бу 
бәләләр, халаикъларымызның хаҗәтләре вә зарлыклары 
падишаһымыз хәзрәтләренә игълям ителмәк мөмкин улмаеп, 
падишаһымыз хәзрәтләренең җәнибендән гадәләт ягмурлары 
ягдырылып, залимнарның мәмләкәтне көйдергедәй куәтле 
залимлык утлары сүндерелмәгәнлек сәбәбеннәндер. Вә һәнүз дә бу 
фәкыйрьлек вә гариблек хәлемдә падишаһымыз хәзрәтләренә 
йитешмәк вә игълям итмәк, батарик, (законлы юлда), ула мөмкин 
тегелдер. Бәс, башымны алып, бу дарны (илне) тәрек итеп 
(ташлап), ислам диярларына китәемме икән?» – дию фикерләдем. 
Вә дәхи фикер әйләдем ки: «Әгәр бәнем фәһемем вә тәдбиремчә 
падишаһымыз хәзрәтләренә йитешмәк мөмкин булмаса да, шаят, 
Хак Тәгалә тәкъдиреңчә мөмкин ула», – дию. Бондан соң, 
                                                           
115 Биографиясендәге бу фактка Батырша берникадәр драматизм төсмере 
бирә кебек. Аның хатыны Зөлбохар, өч баласы һәм энесе Мостафа белән 
урманнан чыкканда дошманнар кулына төшәләр, диләр. Допроста: «Сабый 
балалар белән урманда яшәргә мөмкинлек калмады», – дип, каенесе 
Мостафага Батырша гаиләсен ничек булса да, әтиләренә – Исет 
провинциясе (Чиләбе ягы), Мөслим старшина авылына озатып кую 
бурычын йөкли күрәсең. Күрәсең, ниндидер килешү буенча, аларны 
кемнәрдер урманнан алып чагалар да... Яныш кулына тапшыралар. 
Зөлбохар Хөсәен кызының шуннан соңгы язмышы гаять фаҗигале. Аны да 
(балалары белән) Мәскәү төрмәсенә алып китәләр. Батырша һәлак 
булганны ишеткәч, чукынсаң азат итәбез дигән вәгъдә буенча, ул христиан 
динен кабул итә, азат итеп, үзен – туган якларына җибәрүләрен үтенеп 
Сенатка гариза бирә. Әмма аны, кечкенә кызы белән берлектә, каты күзәтү 
астында тотарга боерып, Мәскәүдәге бер хатыннар монастырена ябалар. 
Шуннан соңгы язмышлары билгеле түгел.  
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шәкертем мулла Яхъя илә икемез Казан өязенә юнәлеп киттек: 
«Мәктәп – мәдрәсә арасында йөреп кышны уздырырмыз, яй көне, 
шаят, Хак тәгалә морадымызга ирешдерер», – дип. 

Аннан соң Надир116 камандасы арасына йитдек. Казан өязлек 
кешеләрне күреп сорашдык: «Сезнең йиреңездә мәдрәсәләр, 
муллалар бармы?» – дип Аңлар әйттеләр: «Бу елда безнең 
йиремездә һәм пашпортлы вә һәм пашпортсыз вә мәдрәсәдә 
тормак мөмкин улмас, тикшерүләр катыдыр», – диделәр. Гаҗиз вә 
хәйран улып, юлдашыма әйттем: «Әй мулла Яхья, нә кыйлаек? 
Атлар ййремез калмады!» – дидем. Яхья әйтте: «Әй хәзрәт, 
Аллаһның язмышыдыр, имди урманга кереп, кар астында ятып, 
ачыгып вә һәм савыкга туңып үләек», – диде. Бән әйттем: 
«Үземезне үземез үлтермәк шәригатемездә хәрамдыр. Терек җанда 
өмид бар, Хак Тәгаләнең рәхмәтеннән өмид кисмәек. Тикшерүләр 
катыглыкы сәбәбеннән, һәрәйнә, халык арасында кыш чыкмак 
мөмкин улмастыр. Вә ләкин без Надир камандасы авылларында, 
шәкертмез дип, азык-нәфка эстәек. Ул нәфкамызны хилвәт йиргә 
алып, кышны уздыраек», – дидем. Аннан соң, Надир 
камандасындагы авылларда иүдән-иүгә кереп йөреп, азык-нәфка 
эстәдек. «Кайдагы шәкертләрсез?» – дию сорасалар, без әйттек: 
«Ошбу, үз камандаңызның олуграк имамы мулла Габдерахман117 
мәдрәсәсендә торамыз», – дидек. 

Аннан соң, авыллардан тапкан нәфкамызны алып. Надирнең 
иске авылындагы мәсҗед алнының идән тактасыны ачып кердек. 
Үземез ултыргыдай вә һәм ятарга мөмкин улгыдай итеп бер чокыр 
казыдык, өстене япдык. Шул тапкан нәфкамызны ашап вә һәм кар 
ашап, һич дә халыкга күренмәй вә беленмәй, шул чокырның 
эчендә, Хак Тәгалә хәзрәтенә коллык итеп, кышны чыкттык. Көз 
                                                           
116 Надир – Ул чорда түрәләр арасында исеме мәшһүр, Әлмәт, Бөгелмә, 
Баулы якларында эш йөрткән старшина Надир Уразмәтев. 
117 Мелла Габдерахман – шул заманның күренекле укымышлысы 
Габдерахман Тайсугани. Шул язмасына нигезләнеп, Батырша яшьлегендә 
Габдерахман хәзрәт мәдрәсәсендә укыган, восстание уңышсызлыкка 
очрагач та, килеп, шунда кышны уздырган дигән караш яши. Әнә бит, 
Батырша бу якларда мәдрәсә барлыгын-юклыгын хәтта белми, халыктан 
«Сезең йирегездә мәдрәсә, муллалар бармы?» – дип тә сорый. Нәдир 
авылында кышлаулары да эз җую өчен, хакимнәр ышаныч белдергән 
адресны атау гына. Документларда, кышын аның Пермь якларында 
күренүе, яз башларында Урал ары ягында, Мөслим авылы тирәсендә 
күренүе турында да хәбәрләр бар. И.И.Неплюев юк–бар имеш–
мимешләрне …. язып буташтыра торган кеше түгел, аларны да тикшереп 
карарга ярый. 
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көне елы көннәрдә халаикълар мәсҗедкә йөределәр. Кышкы 
сувыкларда һич дә йөрмәделәр. Ул көз көнендә мәсҗедкә йөрегән 
кешеләр мәсҗед алнында сөйләделәр: «Старшина Йосыфны 
Бөгелмә түрәсе алдырган, шаят. Ялан башкортларының эше 
сәбәпле өстендән сүз булгандыр», – диделәр. Бәгъзеләре 
сорадылар: «Нидәй эш сәбәпле?» – дию. Сөйләүчеләр җавап 
бирделәр: «Бу ел пахутта икәнемездә илле атлы кеше башкортлар, 
сөңгеләрене санычмакка төсәп, өстемезгэ чабып килделәр. Әмма 
өстемезгә йиткәндән соң, һичберемезне атмадылар вә 
санчымадылар. Вә һәм старшина Йосыф безләрне мәныг кыйлды 
анларны атмактан вә санычмактан. Безнең кешеләремездән бер-ике 
кеше, барып, ул башкортларны сөңгеләр берлә башка 
суккаладылар вә бәйләмәккә касд иттеләр: «Сез вурлар икәнсез!» – 
дип. Әмма старшина Йосыф ирек бирмәде, бәйләтмәде. Ул 
кешеләр әйттеләр: «Әй старшина, өстеңнән түрәләргә мәгълүм 
итәрмез, вурлар белә бер киңәштә буласын!» – диделәр. Старшина 
Йосыф әйтте: «Бәнем җавабым хәзердер, ул сүзеңездән 
курыкмайман», – диде. Ул сәбәпле, байтак орышлары булды», – 
диде. Икенчесе сорады: «Ул башкортлар йөрәкләнеп-гайрәтләнеп 
килгән вакытларында нитәк атмай вә санычмай туктадылар?» – 
диде. Ул сөйләгүче әйтте: «Йосыф аганың, заһирдагы 
каравыллардан башка, саклык өчен куйган кешеләре (бар иде), 
белмәенчә, яманлык касдын кыйлып килгән башкортларга, 
ишарәтләшеп, аңлатыр өчен. Шул ишарәтләшмәк буенча, анлар 
атыш, санчыш итмәделәр», – диде. 

Аннан соң, сәвер (үгез бозау) йолдызында, елы көннәрдә дәхи 
мәсҗедкә йөри башладылар. Без үземезнең тора торган 
чокырымызның ишегене ачып, колак салып тыңлаймыз иде, ни 
сүзләр вә ни хәбәрләр аңлармыз икән дип. Һәр көндә, үгет-
нәсыйхәттән башка сүз сөйләмәйләр иде. Ахыр бер көн сөйләделәр 
вә әйттеләр: «Кяферләрнең фетнәләре сәбәбеннән тәкатьсез 
булдык. Котлымбәт мирзаны белдегемез заманнан бире, һәр елда 
ничә мәртәбәләр аннан ишетәмез, Урынбур губернасы 
халаикъларына падишаһның күп мәрхәмәтләре вә күп рәхимле 
указлары бардыр дип. Без мискин халаикълар ул ялганчы карт 
дуңгызның сүзенә инанып, гяһ вакытта, арзу да кыйламыз: шаят, 
без бәндәләренең бичаралык хәлләре падишаһымыз хәзрәтләренә 
игълям кыйлынып вә падишаһымызның җәнибеннән безләргә 
мәрхәмәтлә(р) йитешеп, кадими гаһдемезчә, дин вә дөнья 
көтешләремездә әманда вә сәламәттә уламыз дию. Хәлбукем, бу 
көнгәчә өстемезә бер катрә мәрхәмәт тамчысы дөшмеше юктыр. 
Бәлкем, көннән-көн каһәр вә ләгънәт ягмырыннан хали улмаймыз. 
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Безнең хәлемез шул мисалдыр кем, кыямәт көнендә тәмуг әһле 
күрерләр: һава йөзендә бер кара болыт пәйда булган. Арзу 
кыйлырлар: өстемезә ягмур яга, утымызны сүндерә вә 
сусаглыкымызны дәфыг итә дип. Тора торгач, ул кара болыттан 
ташлар яга башлар. – Анларның газабы өстенә газап артар, нәөмид 
улырлар», – дию сөйләделәр. 

Аннан соң, ачлык вә сусаглык, вә сувыклык, вә тарлык, вә 
караңгылык җәфасыннан васыф кыйлгысыз михнәтләр күреп, 
корыг сөйгәкләремездәге җан әсәре берлә яйгә йитештек. Ул 
тордыкымыз йирдән бер төндә чыктык. Дәхи, әүвәлгечә, Надир 
камандасы авылларында йөрдек. Ачлык сәбәбе зәхмәтендән бер ай 
микъдары тәнемез шешеп, куәтсез булып йөредек. «Кемнең 
шәкертләре сез? – дию соргучыга: «Үзеңезнең имамыңыз мулла 
Габдрахманның мәдрәсәсендәге шәкертләрмез», – дию сөйләдек. 
Сәнбәлә (кыз) йолдызынача халык арасында шул рәвешчә йөредек. 

Ошбу мөтдәте мәзкүрәнең эчендә фикерем тойырыны (кошын) 
күп кәррәләр йаэс вә нәфрәт сәхрасында вә һәм риҗа вә инабәт 
сәхрасында җәүлән итдереп, ул ике сәхраның тәрәикыны вә 
мәназилене тәфтиш әйләдем, шул рәсемдә кем: 
«Мөселманнарымызның бичаралык хәлләрене падишаһымыз 
хәзрәтләренә ирештермәк вә игълям итмәккә һиммәт идәемме 
икән? Яки бу дарны тәрек итеп китәемме икән?» – дию. Вә дәхи 
фикер әйдәдем ки: «Бу рәвешле падишаһыма гыйсьянлы вә 
хыянәтле һәятем илә качан бәнем сүзләрем вә игълямларым 
мәкъбул улып, бән падишаһымның гафуына лайык уламын?» – 
дию. Вә дәхи фикер әйдәдем ки: «Мөселманнарымызның 
күңелләренә әбәдан уңалмаз җәрәхәтләр ирештергүче хадисәи 
хәбисәләр өчтер118. Ул өч хадисәләр мөселманнарымызда әбәдан 
вә билкөлли мөнкатыйг вә мөнгадим улмаенча, 
мөселманнарымызның җәрәхәтләре әбәдән вә билкөлли мөнгадим 
улмас», – дию. 

Ул өч хадисәи хәбисәнең берсе улдыр: кайсы мөселманлардыр 
кем, анларның теләмәге вә һәм ризалыгы улмаенча, ислам динене 
тәрек итеп рус диненә кермәккә вә һәм деләмәк вә риза улмак 
һәятенчә гарызнамәләр вирмәккә әкряһ кыйлынганнар ирделәр, шул 
мөселманнарны әүвәлгечә ислам динендә торырга ирек куймаеп вә 
һәм ул әкряһ идән залимнар үзәренә, кәма һүә хак, җәзалар вә 
хөкемнәр йөретмәеп, ул эшне, билкөлли мөнкатыйг әйләмәмәктер. 

                                                           
118 Бу урында Батырша восстаниечеләрнең төп таләпләрен дәлилле итеп 
тагын бер мәртәбә бәян итә.  
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Вә дәхи хадисәи хәбисәләрнең икенчесе улдыр кем, кадими 
падишаһларымыз гандендә вә шартында лязем ителмәян 
хезмәтләрне мөселманнарымыз өстенә йөкләмәктер. Ислам 
диненнән әкряһ иделәнләрнең хезмәтләрене калган 
мөселманнарымызның өстенә йөкләмәктик; чирүле мишәрләр 
өстенә егерме бишәр тиен ясак салмак тик; ясаклыларның ясагын 
арттырмак тик; чирүле мөселманнарга чирү хезмәтеннән башка, 
«ике баш эшен» эшләтмәк тик. «Ике баш эше» дидекемез улдыр: һәр 
елда указ киләдер, чирү кешеләре пахутка чыксыннар, елдагы 
билгеле урыннарында караул торыр өчен дию. Ул указ 
икътизасынча, чирү кешеләре пахутка барып караул тормак эшене 
кямилләйлә(р). Вә һәм указдагы караулчылык эшләреннән башка, 
бөтен яйнең буеңча, төрлек нәвыг эшләр эшләмәккә ирексезләнәләр, 
бүрәнә кисмәк, вә такта ярмак, вә дранча ярмак, вә бура бурамак, вә 
һәм атлары берлә бу мәзкүрләрне ташымак, вә һәм атларыны 
олауларга алмактик. Шундый җәфалар сәбәбеннән, атлары һәлак 
булып, үзләре михнәт вә иза чигеп яйаг кайталар. Вә һәм сөйләйләр: 
«Ясаклылар һәр берсе ялгыз башы берлә лапотник эшен эшләйләр. 
Без чирү хезмәтемездән башка, атларымыз берлә ике баш булып, ике 
лапотник микъдары эш эшләймез», – дию сөйлиләр. 

Вә дәхи ул хадисәи хәбисәләрнең, өченчесе улдыр кем: 
Хак Тәгалә хәзрәтенең тагларда вә күлләрдә яраткан тоз 

хәзинәләрене вә һич мәныгсыз вә дәригъсыз бәндәләренә сәхавәт вә 
ингам итеп, өсте ачык, ирек куелан хәзинәләрене Хак Тәгаләнең 
бәндәләренә дәригъ вә мәныг итеп, кальгаларга бикләмәкдер. Өч 
хадисәи хәбисәләр, ягни яңы пәйда улан бозык эшләр, ошбулардыр. 

Вә дәхи фикер әйдәдем ки: ул зикер иделән яңы пәйда улан 
хәбисәләр мөселманнарымыз үзәренә берничә еллар йөкләнеп 
тормакы өчен, ул залим наибләр мөселманнарымыз үзәренә ул 
фәгальләренең лязем улмакыны үзләренә гадәт вә дин 
итенгәнләрдер; вә һәнүз дә ул гадәтләрене тәрек итмәеп, ихья 
итмәккә һиммәт иткүчеләрдер. Бәс, ул галиб улан залимнарның 
һиммәтләре барлыгында безем һиммәтемез качан каим вә пайдар 
улып, максудларымыз хасыйл ула? – дию фикерләдем. 

Ошбу мәкхүр тариклар илә фикерләр әйләдегемнән соң, фикерем 
тойырына әйттем: «Йаэс вә нәфрәт сәхрасында чәүлан итеп, бонча 
тарикълар вә мәнзилләр күрдең. Имди риҗа вә инабәт сәхрасында 
чәүлан әйләгел, вә ниләр күрсәң, аны сөйләгел», – дидем. Бәс, дәхи 
фикерләдем кем: Өфе кальгасында Аксаков вә һәм Люткин, вә 
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Чиләбе кальгасында Питыр Эстапаныч түрәләр119 булып тордылар, 
шундаг кямил һиммәтләр илә кем, анларның тәсаррыфында 
(идарәсендәге) улан кальгалардагы вә өязләрдәге залимнар 
анларның гадәләтләре вә гайрәтләре һәйбәтеннән залимлыклар 
итмәктән мәныгланып, инкярсыз вә тәэхирсез мазлумларның хакын 
әда кыйлып истимлал әйләделәр. Галәлхосус, барча хас вә 
гавамнардан биниһая афәриннәр улды Аксаков һиммәтләренә кем, 
мал иясе вә мәртәбә иясе залимнарның малына вә мәртәбәсенә һич 
тә мәел вә илтифат итмәеп, анлара кямил хәбис вә зәҗрәләр әйләде, 
та кем, кальгалардагы алым (взятка) алгучы эш ияләре подъячилар 
вә гайреләр ярым акча алмактан мөмтәнигъ улдылар. Бәс, залимнар 
кальгаларга йөрмәктән мәныгландылар, залимлыклары вә 
куштанлыклары мәрдүд вә матруд улдыгы өчен вә мәзлүмнәр 
мәныгландылар, хаклары мөстәүфи вә мәъзүз улдыкы өчен. Хәтта 
халаикълар ул гаделләрнең һиммәтләре бәрәкәтендэ фәрагать вә 
истирәхәтләр илә гыйш-гыйшрәтлэр әйләделәр. Вә бондаг рәхмәт 
болытларыны Хак Тәгалә безем үзәремезә саябан итеп, безләре 
залимлык һаваларыннан хәляс әйдәде дию шөкерләр әйләделәр вә: 
«Дөнья-ахирәт деләкләрене Хак Тәгалә теләдекләре әндазәсенчә 
бирсен!» – дию, анлара дога әйләделәр. 

Бәс, падишаһымыз хәзрәтләренең тәхте вилаятеңдә улан 
гаделләрнең һиммәтләре вә гайрәтләре илә халаикълар бу кадәр 

                                                           
119 Идел буендагы башка диндәге халыкларны 1740 нчы елдан башлап 
көчләп масса күләмендә чукындыру хәрәкәте башлаганда, халыклар 
арасында үзара ызгыш-буталыш орлыклары чәчү өчен, Уфа воеводасы 
Аксаков җитәкчелегендә, старшиналар, толмачлар һ.б. җирле түрәләр 
өстеннән халыкларның «жалоба бирү» компаниясе башланып китә. Воевода 
халык арасына үз канторыннан махсус жалоба язучылар чыгарып җибәрә 
күрәсең, архивта (РГАДА, ф.248,оп.3, д.814) бер үк кәгазьгә бер почерк 
белән әллә ничә авылда, 30-40лап жалоба тоташ язылган документлар 
сакланган. «Ике князь» турындагы фикеренә караганда, Батырша бу 
компаниенең асыл мәгънәсен дөрес аңлаган дип уйларга нигез бар. Әмма, 
бу урында, уңай мисал күрсәтү зарурлыгы аны әлеге фактларны үрнәк итеп 
китерергә мәҗбүр иткәнгә охшый. Шул уңай белән ул үзенең 
«мәгърифәтле патша» (абсолютизм) теориясенең крестьян идеаллары белән 
бәйләнгән булуын (явыз түрәләрне «гаделлек күкрәтү» белән тыеп торучы 
яхшы-акыллы патша) тагын бер мәртәбә сиздереп үтә; Аксаковларның 
старшиналарны сискәндергән эшчәнлекләрен, (хәлбуки ул шау-шулардан 
бер генә старшина, сотник, толмач кисәге һичнинди зарар күрмәсә дә), 
сагынып искә ала. Хәтта шул буш шау-шулар гына да күп шакшылыкларны 
туктатып торганын, шуның белән, халык кузгалышлары («залимлык 
уйлары») да юкка чыкканын ассызыклаган була. 
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инсафа киләләр! Бәс, әгәр падишаһымыз хәзрәтләренә 
рәгаяләренең мөбинендәге хәлләр игълям иделеп, падишаһымыз 
хәзрәтләре падишаһлык һиммәтләре илә гайрәте рәгъдене гадәләт 
болыты үзәренә хәвалә итеп, мәрхәмәт ягмырыны рәгаяләр үзәренэ 
ягдырса, рәгаяләр бәйнендәге залимлык утлары билкөллия 
дөкәнмәз вә үчмәз улырмы? Вә рәгаяләр дәхи инсафа килмәс 
улырлармы? – дию. 

Вә дәхи фикерләдем ки: «Бәли, хактыр, инсафа килерләр, 
бәлкем залимнар анадан тугмамыш вә галәмә баш күтәрмәмеш 
кеби улырлар. Вә ләкин падишаһлар – газизләр вә шәрифләрдер. 
Вә һәр нәснә кем, кадерле вә газиздер, аның чәүрәсендә 
манигълары вардыр, василәсе улмаяннары мәныгъ итәрләр. 

Гөл шаһның, чәүрәсендә 
Манигы – хардыр, 
Кәнҗе зәррин хәзиине 
Әҗдарһадыр, мардыр. 
Дөрре сәмин – дәрья дөбендә, 
Абехәят золмәт эчендә. 
Абехәят гыйззәт вә шәрәфәттә шуйләдер кем, аның бер 

катрәсенә тиң улмас дөнья галәменең сим (көмеш) вә зәр (алтын) 
хәзинәсе. Бәс, гадәләт – абехәйәт мисаледер. Падишаһлар – 
абехәятнең нәһре мисаллеләрдер, ягни мәҗмагы гадәләтләрдер120. 
Вә падишаһларның чәүрәсендәге вәзарәэ шәрәфасы – әбехәйат 
нәһренә акып дөшән абехәят чишмәләре мисаллеләрдер, ягни 
гадәләт нәһренә кәсирэт (күбәйтү) вә куәт вирәчеләрдер. Вә 
әтрафдакы залимнар – абехәят мәныг идәче золмәт121 
мисаллеләрдер. Нәгъме Хактыр (Алла нигъмәте). Бәлкем, 
абехәят(тән) һәм агыйзз вә әшрәфләрдер, аның өчен кем, һәм 
гадәләт, вә һәм мәрхәмәт, вә сәхавәт (юмартлык) нәһерләре вә 
чишмәләредерләр. Бәс, андак улса, һәр нәснә кем, кадере вә 
                                                           
120 Автор: гаделлек ул бар халык мәнфәгатен («дин вә дөньясын») яклауга 
каратылган тәртип закон нигезендә оештырылган җәмгыятьнең яшәү 
шарты абелхаят дип бәяли. Патшаларның бурычы шул гаделлекне җыеп, 
тоташ тормыш агымына әйләндерү. Патшаны мондый патетик 
идеаллаштырулар – элеккеге крестьян утопияләренең «мәгърифәтле 
абсолютизм» трында карашлар системасына әйләнү омтылышы 
гәүдәләнеше дип билгели алабыз. Шул ук вакытта, авторның бу 
патетикасында татар халкының бай дәүләтчелек традициясе үз 
дәүләтчелегенә сусавы чагылышы да бар.  
121 Залимнарны – изүче сыйныф – феодаль бюрократияне («янарал», 
«мирза», «старшиналар»ны) автор төреклекне юкка чыгаручы караңгылык 
дип атый. 
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гыйззәте әгъля вә әкъва (көчле) ула, аның манигълары һәм әгъля вә 
әкъва ула. Вә ул манигълары үтә кичерәче василәсе аннан бөһтәр 
әгъля вә әкъва ула. Бәс, буйлә икәч, бән бу горбәтлек хәлемдә каю 
вәсилә илә ул залимнар зөлмәтеннән үтә кичеп, ул мәгъдәләт вә 
мәрхәмәт нәһерләренә вә чишмәләренә йитешеп, сусаглыгым 
дәфыг идәмен?» – дию фикерләдем. 

Вә дәхи фикерләдем ки: «Бән падишаһымыз хәзрәтләренә буйлә 
хаин һәйятле улмакым илә шундак олуг гөнаһ мәркәбенә 
батмышмын, кем падишаһымыз хәзрәтләренә җитешмәккә[нә] 
василә ула? Вә куәтле, олуг вәсиләләргә тиң ула? Вә әгәр бу 
мәркәбем (транспорт чарам, – ат, дөя кебек) илә падишаһымыз 
хәзрәтләренә юнәлсәм, бу мәркәбемнән аерып төшермәккә 
һичкемнең куәте йитешмәя, бәлкем манигълардан вә золматлардан 
үтә кичеп абехәятлара вә мәҗмагы гадәләтләрә ирештерә?» – дию. 

Вә дәхи фикерләдем ки, падишаһымыз хәзрәтләренең тәхте 
виляятендә әнваг динле бәндәләре бәндәлектә бәрабәрләрдер. Бәс, 
кайсы залим бәндәләрдер кем, ничә еллардан бире югарыда зикер 
ителән яңы пәйда улан хәбисә фәгальләргә безем 
мөселманнарымызны җәбер вә әкряһ итәләр ирделәр. Шул залим 
бәндәләр илә безем мөселманнарымыз һәм бәндәлекдә бәрабер 
икәч, ул залимнар үзәренә анларның үзләре кыйлган эш охшашлы 
эш кылмаеп, сабыр итеп торалар ирделәр, өмидле улып, шаят, бер 
вакыт, хәлләремезе падишаһымыз хәзрәтләренә игълям итеп, 
мәгъдәләтләр вә мәрхәмәтләр табармыз дию. Яки падишаһымыз 
хәзрәтләре үзе, падишаһлык һиммәтләре илә рәгаяләрене 
тәфтишләп, вә рәгаяләр бәйнендәге төрле хәлләре моталләгъ улып, 
вә без бичара бәндәләрнең хәлләренә һәм мөталигъ улып, 
мәгъдәләтләр вә мәрхәмәтләр әйләмәге илә бу фетнәләрдән халяс 
уламыз дию сабыр итеп торалар ирделәр122. Ахыр, берничә 
рузгярлар кичте. Мөмкин улмады безләрә падишаһымыз 
хәзрәтләренә хәлләремезне игълям әйләмәк, манигълар барлыгы 
сәбәбеннән. Вә һәм уграмады безнең хәлләремез падишаһымыз 
хәзрәтләренең һиммәт тәфтишләренә дә. Ахыр, нәчар улып, безем 
мөселманнарымыз каю вәҗеһ илә ула, залимнардан 
башларымызны кортарып, әһел вә әүлядларымыз илә вә һәм 

                                                           
122 Биредә автор тагын бер мәртәбә восстание күтәргән халык түгел, 
җирле феодал властьлар-түрәләр, старшиналар һәм патшаның үзе бу 
фаҗигалы хәлләр өчен бердәнбер җаваплы кешеләр булуын тагын да 
ачыкрак һәм дәлиллерәк рәвештә, хөкем итүчеләрдәй тыныч аваз белән, 
исбатлап бирә. Халык исә законсызлыкларга түзәрлек хәле калмаган 
шартларда хәтта «сабыр идеб тора». 
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сонгымыздагы фәрыгларымыз (тармакларыбыз-дәвамчыларыбыз) 
илә, әбәдән вә даимән, һич шөбһәсез хак динемездә сябит улып 
рузгярлар кичеремез(ме) икән дип123, башларыны кортармага касд 
вә һиммәтләр әйдәделәр. Бу рәвешле баш кортармага 
һиммәтләнмәкләре – падишаһымыз хәзрәтләренең өстемезә лязем 
улан хезмәтләрене йөкләмәкне агыр күреп, падишаһымыз 
хәзрәтләреннән баш тартып китәр өчен тегелдер, бәлкем мәхыз 
залимнар җәфасыннан башларыны кортармага һиммәтләнмәк 
хәлләре124 падишаһымыз хәзрәтләре ул бичара бәндәләрене ничек 
өстен күрә: «Вәли улан хакимләрнең дин вә дөнья хакындагы әнваг 
төрле әмерләренә итагать итмәеп вә җәфаларина риза булмаеп, 
башларыңызы кортармага касдлар вә һиммәтләр идәсез», – дип, 
каһренәме хакландырыр икән? Вә ул залимнары һаман әүвәлгечә 
мөселманнарымыз өстенә мөсәлләтьме әйләр икән? Вә бу ислам 
динле бәндәләрене үз хәзрәтләреннән билкөлли мәэюсме әйләр 
икән? Мәхальдер ки, абехәят мотлака түнә, вә нуры афтаб – 
золмата дүнә», – дию. 

Вә дәхи фикерләдем ки: «Бәндәләрнең тәүбәсе Хак Тәгалә 
хозурында кимияи сәвад торыр, чөнки бәндәләр тәүбә кимиясене 
гөнаһ бакырына орсалар, ул гөнаһ бакырлары хәсәнәт алтынына 
дүнәр. Нитәк кем Аллаһ Тәгалә Кяләмендә боермыштыр: «Әүлиякө 

                                                           
123 Восстаниечеләр тарафыннан бу күтәрелеш «фетнә» түгел, 
«залимнардан баш коткару» – җан саклау өчен мөһим һәм мәҗбүри адым 
дип раслый автор.  
124 Тагын шул ук фикер, бүтәнрәк аспектта кабатлана. Күтәрелеш – халыклар 
өстенә йөкләтелә торган бурычлардан баш тарту да түгел, бу патшалыкка риза 
булмыйча, «баш тартып китү» дә түгел «фәкать залимнар җәфасыннан бичара 
булу» – чарасыз калу нәтиҗәсе генә. Бу моментларны кабат-кабат 
ассызыклаудан максат шул: мондый «аклану»лар урта гасыр крестьян 
күтәрелешләре өчен үзенчәлекле күренеш түгел. Алар – җәмгыятьне ныклы, 
дөньяви законнар нигезендә оештыру, үткер акыл-фикер белән иминлек 
юлыннан алып бару кебек, яңа заман принципларына нигезләнәләр, яңа заман 
принциплары нигезендә феодал хөкемдарлар алдына җитди, кырыс, 
гражданлык таләпләрен кую булып торалар. Бу урында автор, үз фикерләве 
белән, патшаны стенага терәгәндәй итә: патша, әгәр гаделлек, «чын патша»лык 
исемен дәгъва итсә, восстание күтәргән халыкны, һәм Батыршаны да, гафу 
итеп, аларның таләбен үтәргә бар көчен каратырга тиеш. Шулай эшли алмый 
икән, ул – гадел түгел, хәтта патша да түгел, явыз түрәләр кебек бер «залим» 
гына булып кала. Кешенең, халыкның тормыштагы максаты…гаделлекләр, 
мәрхәмәтләр табып, исәнлек–саулык тынычлыкта мул һәм шат тормыш күрү – 
гомер итү дип билгеләве дә. Бу Батыршаны урта гасырчылыкның бирге ягына 
чыккан авторлардан итеп таныта.  
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йүбәдделуллаһ сиятеһем хәсәнәт»125. Вә падишаһлар – зилли 
Илаһлардыр. Ля җәрәм һәр зилл – аслына табигътыр. Бәс, өмиддер 
кем, һәр кыйлдыкымыз фәсадларымыздан дүнеп, падишаһымыз 
хәзрәтләренә мөтәвәҗҗиһ улсак, мәрхәмәтләрендән вә 
мәгъфирәтләрендән мәхрүм әйләмәя» – дию. 

Бәс, бу рәсемлә фикерем тойырыны чәүлян иттереп, риҗа вә 
инабәт сәхрасындагы тарикъларны вә мәнзилләрне 
тәфтишләдекемнән соң, йәэс вә нәфрәтне, ягни өмидсез улмакны вә 
өрекмәкне тәрек итеп, риҗа вә инабәтне, ягни өмидия улмакны вә 
кайтмакны ихтыяр әйләдем. Вә күңлем мәелене әтрафы галәмнән 
җәзем итеп, падишаһымыз дамә дәүләтнең, хәзрәтләренә инабәт 
әйләдем. Вә кәнде кәндемә нәсыйхәт әйләдем кем: «Безем 
кабиләмездәге ата вә бабаларымыз һәр хәдисәләрдә ярдәмчелек истәр 
өчен, хариҗи виляятләрә мәел итмәмешләр, бәлкем кәнде 
вакытларының падишаһларында мәгъдәләтләр вә мәрхәмәтләр табып, 
әманлык вә сәламәтлек илә гыйш вә гыйшрәтләнеп рузгяр 
кичермешләр вә падишаһларның изге атларыны телдән-телгә вә 
вакыттан-вакытка күчереп вә сөйләп, та безем вакытымызга 
ирештермешләр. Бәс, имди безләр һәм ата вә бабаларымызтик 
вакытымызның хәдисәләрендә падишаһымыз хәзрәтләреннән 
мәгъдәләтләр вә мәрхәмәтләр өстәп, хадисәләрендә нәфрәт итәнләре 
әю нәсыйхәтләр илә вә сәлахиятле һиммәтләр илә падишаһымыз 
җанибенә өндәек. Вә падишаһымыз хәзрәтләренең изге атларыны вә 
гадәләт даннарыны әтрафы галәмә вә әнвагы әкъвамә изһар вә игълян 
итмәккә һиммәтләр идәек. Вә сәбах вә рәвах әүкате хәмсәләремездә 
(биш вакыт намазларыбызда) падишаһымыз хәзрәтләренең дәвамы 
дәүләтенә вә әкваме мөлкәтенә догалар идәек», – дию. 

Бу рәсемлә кәндемә нәсыйхәтләр әйләдекемнән соң, юлдашым 
мулла Яхъя берлә киңәштек: «Бүген Бигеш авылында кунаек. 
Әрәмәгә куйган нәфкамызны алаек, юл азыкымыз булыр. Таңда 
Казан өязенә чыгып, максудымызга юнәләек», – дип, Бигеш 
авылына килдек. Мулла Яхъяны әрәмәдәге нәфкамызны алырга вә 
һәм атымызга126 печән алырга йибәрдем. Бер сәгать микъдарыңдан 
соң, гауга пәйда булды: «Шәкерт әрәмәгә качты! Тота алмадык!» – 
дип. Аны ишетәчәк хыялга төштем: «Безнең кем идекемезне аңлап, 
безне тотарга касд иттеләрме икән? Яки әрәмәгә куелган 
нәфкамызны күреп, угрылык гөманын тотып сакладылармы икән? 
Һәр ничек булса да, ахыр, кемнәр идекемез тикшерелмәй калмаз, 
качмак тиешледер», – дип, бән һәм качтым урманга. 
                                                           
125 Коръан аяты.  
126 Бу ат каян алар кулына төшкәне билгесез.  
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Хак Тәгаләнең тәкъдире буйлә ирмеш, ничә мәртәбә Казан өязенә 
чыгып максудыбызга юнәлергә касд әйдәдек, юлымыз уңмады, ахырда, 
юлдашымнан һәм аерылдым дию, чук хәсрәтләр йидем. 

Аннан соң, фикер әйдәдем кем: «Имди йиремә кайтаем, 
старшина Сөләйманга бараем127. Аның илә бергә Өфе кальгасына 
бараем вә аннан, Урынбурга бараем. Өмидтер кем, батәратиб 
падишаһымыз хәзрәтләренә ирешәмез», – дию. 

Аннан соң, шул фикер илә, старшина Сөләйманның авылына 
барып йитдем төнлә. Әмма Сөләйманның өйдәлекен вә юклыгын 
вә һәм йортында ни кешеләр барлыгын белмәгәнлегем өчен, өенә 
туры барырга базмадым. Ул авылның Ишназар дигән кешенең 
йортына бардым, Сөләйманны сорар өчен. 

Өенең тышыннан сордым: «Иншазар өйдәме?» – дию. Бер хатын 
кеше әйтте: «Өйдә юк. Кырда кунып печән чабалар, таңда кичкә 
кайтырлар! – диде вә, – Кем сән? Ни хаҗәтең бар? – дию сорды. 
Бән җавап бирмәдем. 

Киттем. Барып мәсҗедкә кердем. Түбә тактасыны ачып, югары 
бендем. «Бу, бүгене, бонда тораем. Кич чыгып. Ишназардан хәл 
аңлап, Сөләйманга барырмын», – дип, мәсҗед түбәсендә ятып 
йокладым. Кичкә якын, көн инмәз борын, уяндым. Күп кешеләр 
куәтле тавышлар берлә җыелып килделәр: «Мәсҗедне яхшы 
тикшермәк кирәк!» – диделәр. Бән гаҗәп әйләдем кем: «Бәнем бонда 
кермешемне һич кеше күрмеш тегел иде. Вә һәм бондагы 
мөселманлардан яманлык булыр дию гөманыма килмеш дәгел иде. Бу 
ни хикмәттер? – дию. – Әгәр Сөләйман старшина бонда булса, тизчәк 
төшеп күрешәем, булмас ирсә качаем», – дип югарыдан бактым. 
Сөләйман күренмәде. Шул хәлдә мәсҗеднең түбә тактасыны ачып, 
бәне күрделәр: «Бонда ирмеш!.. дию бәң кыйлдылар. Бән тизчәк 
сәкереп төштем, мәсҗеднең тәрәзәсеннән чыгып качдым. Екерме 
микъдары кеше кудылар, йитә алмадылар, күп йир калдылар. Күрдем: 
биш-алты кеше атлар бенеп, кораллар алып чыкдылар. Анларны 
күрәчәк, өй тарафына, анларга каршы бардым. Танышмаган кешеләр 
икән: «Ни кешесен?» – дию сордылар. «Мөселманмын», – дидем. 
«Кемсен?» – диделәр. «Сөләйман өендә танышырмыз», – дидем. Күп 
                                                           
127 Батыршаны Сөләйман старшина тотып властьларга тапшыра, «Старшина 
Сөләйманга бараем», – кебек фикерләр, Батырша, восстаниегә кагылышлы 
башка фактларны яки шәхесләр исемен язмасына керткәндә, аларның инде 
властьларга билгеле булуын аныклап (яки кайбер шәхесләрнең дөньядан 
үткәнен анык белгәнлеге өчен генә) телгә алган дип уйларга нигез бирә. Үзен 
җаваплылыктан йолыр өчен бар гаепне, хәтта аз-маз гаепне башкалар өстенә 
чөяргә теләү кебек ниятнең «Гарызнамә»дә дә, авторның язма башка 
җавапларында да әсәре дә сизелми. 
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кешеләр җыелдылар. Сөләйман һәм йортыннан тышка чыгып каршы 
килде, иүенә алып керде. Барча халаикълар бәне таныдылар вә 
әйттеләр: «Әй, хәзрәтемез! Вәлинигъмәтемез! Динемезнең олугы, 
күңелләремез чырагы! Сән идекеңне белмәдек! Әй Ходайның 
тәкъдире, гөнаһларымыз шомлыгы», – дию хәсрәтләнделәр. Бән 
әйттем: «Бән Ходаемның хөкеменә вә казасына риза булып, бу 
рәвешле грифтар икәч хәсрәтләнмәймән. Бәс, сезнең хакыңыза – бең 
сум128 ярлыкаш хакланып, морадларыңыз хасыйл улган икәч, ни өчен 
хәсрәтләр йиясез коры тел хәсрәтене?»129 – дидем. 

Сөләйман әйтте: «Әй, хәзрәт! Валлаһ, сәне белмеш вә һәм сәңа 
касд итмеш тегел ирдек. Вә ләкин авылымызда бер кешенең 
умарталарыны ватып балларына угырлаган сәбәпле, авылымызны 
тиргәп-тикшереп тәмам иткәннән соң, мәсҗедне (тен)тергә йибәргән 
ирлем. Ходайның тәкъдире икән, сәнең грифтарлыкына сәбәп 
улыпдыр», – диде. Аннан соң бән әйттем: «Әй старшина! Сәңа 
мәгълүм итәмен ошбуны кем: бәнем хасс падишаһымыз 
хәзрәтләренә, үзенә әйтергә тиешле сүзем вә йомышым бардыр. Ул 
сүземне вә йомышымны падишаһымыз хәзрәтләренә йитештерергә 
һичбер хәл илә имкян таба алмаганлыкым өчен, монда – сиңа килгән 
ирдем, сән бәне үз ихтиярым вә теләмәгем илә Өфе кальгасына 
илтәр өчен. Вә ләкин иүдәлекеңне вә юклыгыңны вә һәм йортында 
ни кешеләр барлыгыны белмәгәнлегем өчен, өеңә тугры килергә 
базмадым: «Имди бүген мәсҗедтә, түбәсенә бенеп йоклаган ирдем. 
Җәмәгатьләр бәне мэсҗед түбәсендә таптылар. Анлар арасында сәне 
күрмәдекем өчен анлардан качтым, соңыннан үз ихтыярым илә 
килеп сәңа мәгълүм итәрмен дип. Хак Тәгаләнең хөкеме буйлә 
икәндер, анлардан котылмак мөмкин улмады. Имди сезләрә 
әлхаһым улдыр: нитәк кем, бәнем ни рәвешчә качдыкымны вә 
дотылдыкымны Өфе приказына мәгълүм итәрсез. Шуныңтик 
дотылдыкымнан соң, падишаһымыз хәзрәтләренә кирәкле сүзем 
барлыгының сезләргә ни рәвешчә мәгълүм иттекемне сезләр һәм 
кямиллек(лә) Өфе приказына мәгълүм иткәйсез», – дидем. Сөләйман 
әйтте: «Сезне тоткан кешегә бең сум ярлыкаш тәхсыйс 
кыйлынгандыр. Бу кадәр сезнең падишаһка кирәклегеңез барлыкы 
                                                           
128Батыршаны тотып биргән кешегә мең сум акча вәгъдә ителгән була (Бу 
акчаны Петрбургка барып Сөләйман старшина ала да). Биредә Батырша 
бу сүзләре белән, тотучыларга шелтә, рәнҗүен дә искәртә, ул акчаның 
авыл халкына бирелергә тиешлегенә дә дәгъва белдерә.  
129 Икенче җәйдә, көрәшне дәвам итү максаты белән туган якларына 
кайтканда, Батырша халыклар арасында инде теләктәшлек һәм яклау 
тапмый күрәсең, «коры тел хәсрәте» дип автор халыкның шул суык 
мөнәсәбәтен шелтәли булса кирәк.  
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берлә, бу кадәр күп халаикълар арасында тотылмакыңыз фаш икәч, 
бән сезне яшереп калмак мөмкин тегел, әлбәттә, сезне Өфегә 
итәрмен. Анда үз сүзеңезне үзеңез кямилрәк сөйләп мәгълүм 
итәрсез», – диде. Мән әйттем: «Мән сездән мәне яшереп калмакны. 
теләмәймән. Вә ләкин теләймән шуны кем, һәр эшне үз урнында вә 
үз мәртәбәсендә эшләмәк тиешледер: нитәк кем, мән падишаһымыз 
хәзрәтләренә кирәкле сүзем вә йомышым барлыкны сезләргә 
мәгълүм әйдәдем ошбунда. Өфе приказына мәгълүм итмәкемне Өфе 
приказына мәгълүм итмәк, һич тәгъйирсез!» – дидем. 

Аннан соң бәне Өфегә алып киттеләр. Бәне алып бара торган 
кешеләр сөйләделәр: «Гайнә тарафлы халаикълар аз гына 
өлгермәделәр, кичерәк төштеләр130. Мәгәр һичберемез калмаз ирде, 
анлар өлгергән булсалар ирде атланырга», – диделәр. Вә һәм 
әйттеләр: «Без сәне монда дию белмәймез ирде. Мәгәр көтәмез 
ирде, ислам диярларыннан гаскәрләр килтерер, мөселманна-
рымызга мәдәдчелек өчен дип», – диделәр. 

Аннан соң юлда бара торганда, Кормаш авылында келәттән 
караулчы(ны) чыгарып, старшина Сөләйман ялгыз үзе кереп сөйләде, 
вә әйтте: «Вәлинигъмәт! Күңелеңезгә рәнҗү килтермәңез, безнең 
сезгә яманлык касдымыз юктыр. Сәнең элгәреге кичтә килеп, 
мэсҗедкә, азыксыз, бер көнне уздырып, икенче кичәне көтмәкеңнән 
вә һәм Ишназар анасы мәңа килеп мәгълүм итмәкеннән, төнлә сәнең 
мәсҗедкә барып кермәкеңне – тәхкыйк белдем.131 Сәнең сүзең 
                                                           
130 Бу сүзләр Гайнә яклары «атланырга» – күтәрелергә өлгермәгәнлеген 
ачыктан-ачык күрсәтә. Кайбер тикшеренүчеләр: Гайнәдән отряд килгән, 
әмма Батырша урманда качып яткан, халыкларны аларга кушылырга 
чакыручы булмаган дигән кебекрәк, фикер әйтәләр. Гайнәдә Батырша 
шәкертләре отрядка халыкны күтәрмәкче булганда, 1.IX–1755 тә, 
Кылыъяр авылында җыелган халык төркемен башкорт старшинасы 
Туктамыш Ишбулат улы гаскәре белән куып тарката. Бу бәрелеш 
старшиналарның халыкка каршы һөҗүмгә үтүенә сигнал була. Гайнәдән 
отряд килгән дигән караш, күрәсең, шул ук Батыршаның язмасында «…аз 
гына өлгермәделәр, кичрәк төштеләр», – кебек, дөрес аңланмаган кебек 
сүзләргә генә нигезләнә. Бу сүзләр исә «Карыш ягына килеп өлгермәү, 
кичрәк килеп төшү» турында түгел күтәрелеп «өлгермәүләре», көрәш 
юлына «кичрәк төшүләре» турында. «Анлар өлгергән булсалар ирде 
атланырга» дигән сүзләр дә моны турыдан туры раслый. 
131 Сөләйман старшина үзенең: «Валлаһ сине белмеш вә һәм сиңа касд 
итмеш түгел идек», – дип каргануы ялган икәнен үзе үк фаш итә. 
«Ишназар анасы миңа килеп бәян итмәкеннән… мәсҗекә барып 
кердекеңне тәхкыйк белдек», – ди. Батыршаның соңгы фаҗигасы: халык 
инде аны якламый да, сакламый да. «Карак эзләү» шау-шуын «аны» 
мәчеттән, мәчет башыннан «эзләтүне» Сөләйман старшина Батыршаны 
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хактыр, шиксез. Вә ликин күңелеңезгә рәнҗү китермәгәйсез мәгълүм 
итмәкемезне мәгълүм итмәйсез дию, аның өчен: сәне тоткан кешегә 
бең сум ярлыкаш тәхсыйс ителгәндер! Бәс, сән үзең фәһем иясесән: 
үзе килде дию мәгълүм итмәкемездә безә файда юктыр. Вә һәм сәңа 
да файда юктыр! Аның өчен сәнең сүзеңне без кямилләй алмазмыз. 
Вә һәм сәнең кирәкле сүзләрең без мәгълүм итмәсәк тә, аяк астка 
ташланмаз», – диде. Вә һәм әйтте: «Без сәне бу йирдә дию фәһем 
итмәймез ирде, ислам диярларында һиммәт итмәктәдер дию фәһем 
итәмез ирде. Бәнем камандамдан Сәлимҗан берлә Гайнулла киттеләр, 
ун йыл микъдары буладыр. Тәмугдан оҗмахга чыкгантик рәхәт сөреп 
йөриләр. Һич бер һиммәтләре вә хәбәрләре ишетелмәйдер. Имди сән 
бер һиммәтсез тормассың, дию фәһемләгән ирдек», – диде. 

Вә дәхи әйтте: «Әй, хәзрәт! Хәвеф тотмаңыз, өмидеңезне 
кисмәңез: падишаһымыз хәзрәтләре рәхимледер. Әгәр 
падишаһымыз хәзрәтләренә йитешер булсаңыз, мөселманнарның 
ни рәвешле җәфалар чикмәкен мәгълүм әйләңез, гадәләтнең, 
мәрхәмәтнең мәгъдәнләредер132, шаят, мәрхәмәтләреннән мәхрум 
улмассыз», – диде. Заһиры – адәм, батыйны – гайре икәнлек өчен, 
ачыгым килеп, һич сүз димәдем. 

Аннан сон, Өфега тапшырдылар. Түрәләргә мәгълүм әйләдем, 
та югарыда яд ителгән мәгълүм итмәгемне. 

Аннан соң – Урынбурга, Урынбурдан бу тарафка юнәлдек. Юлда 
килә торгач, күрдем бәне алып килә торган кешеләрнең гафиллегене. 
Кәндемә фәһем әйләдем: «Буйлә, – ризасызлык вә ихтыярсызлык 
һәйәтенчә бармагымнан, бонлар кулындан котылып, үз ризалыгым вә 
ихтыярым илә барып, падишаһымыз хәзрәтләренә мәрамларымызны 
бәян вә гаян әйләмәкем әүлярәк булыр. Хасс үземнең әүвәлге ниятемчә 
вә деләгемчә бармыш улырмын», – дию фикерләдем. Аннан соң, бер 
малатук тимере, бер пычак алдым. Ун көн, кадерендә аякымдагы 
тимерне ачтым. Ике көндә кулымдакы тимерне ачдым. Аннан соң 
арбадан төшеп урманга качтым. Бер ук атымы кадере барган идем 
алныма баранча, ачык йир вә һәм бер олуг елга килде. Гөман әйләдем: 
«Төшемдә күрдекем елга бу имеш! Качмак мөмкин дәгелдер!» – дию 
качмадым. Артымнан килә торган кешеләрне көтеп алдым. 

Ничә фикерләр вә тәдбирләр әйдәсәм дә, үз фикерем вә 
тәдбиремчә килә алмадым, бәлкем Хак Тәгаләнең тәкъдиреңчә 
килдем. Ушдә фәкыйръ банда падишаһымыз хәзрәтләренең 
мәрхәмәт дәрьясы ташкан вакытга уградыммы икән? Яки каһәр 
                                                                                                                                 
кулга төшерер өчен, әмма халыктан берникадәр шүрләп, «бал урлау»ны 
да махсус оештырган булуы бик ихтимал.  
132 Автор гаделлекне, – мәгърифәтле хөкемдар булуны патшадан һәр 
катлам халык көткәнен искәртә, бу теләкне таләп итеп куя.  
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уты ашкан вакытка уградыммы икән дип, хәвеф илә риҗа арасында 
хоммәләнмеш кеби зилзилә-ләнеп падишаһның хәзрәтенә баш 
килтереп торадыр вә догалар кыйладыр: 

«Әй, Галәмнәрнең Илаһы, падишаһларның, падишаһы! Рәхмәт 
вә рәфитә ит падишаһымыз хәзрәтләренә, вәзарәи кәрәмәсе илә, 
шундый кямил рәхмәтне кем, дөнья-ахирәт теләкләре теләдеклэре 
әндазәсенчә хасыйл ула!133 Вә һәм рәхмәт вә рәифтә сал анларның 
мөбарәк күңелләренә! Шундай кямил рәхмәт вә рәифтәне кем, 
теләяннәрнең деләкләрене деләдекләре әндазәсенчә виреп 
мәрхәмәтлелек даннары Галәмә мөнтәшир ула! Амин! Мөҗибәд-
дагыйн вә мөҗиббес-сагыйн! 

Падишаһымыз император газыйме хәзрәтләренә кем, тәхте 
виляйәтендәдер рус мәмләкәте вә гайреләр, вә гайреләр, вә гайреләр. 

Бу фәкыйрь бәндәнең һәлаклек хәвефе илә мәрхәмәт өмиде 
арасында баш индереп килеп, «Игълямнамә»да134 яд ителгән хәлләрне 
игълям вә игълян итмәкдә мәраме вә илтимасы вә әлхахы рәхмәт 
нәзарен вә игълям иделән сүзләренә раифәтән самгын дәригъ 
әйләмәеп, ислам динле бәндәләренә гаммәтән (барысына да) вә 
Урынбур губернасындагы мөселманлара хассан мәрхәмәтләр әйләгәй 
ирделәр. «Игълямнамә»дә зикер иделән, падишаһымыз 
хәзрәтләреннән әмерсез вә мөселманнарымыздан ризалыксыз үзәренә 
йөкләнгән өч хадисәләрне ташлатып, ул мөселман бәндәләренә 
әүвәлге гаһедләренчә вә әүвәлге хәлләреңчә торырга ирек куймак 
илә; 

Вә дәхи кальгаларымызга кямил һиммәтле гадел түрәләр 
йибәрмәк илә. 

Вә дәхи дин-шәригать эшләремездә хөкем итмәктән надан 
ыстаршиналарны мәныг итеп, хасс ахундларымызга вә ахундлар 
кашында хөкемнәр кабилиятле галимләребезгә боермак илә. 

Вә дәхи кайсы бәндәләрдер кем, хәд вә гаятдән кичкән вә 
залимнарның җәфасыннан тәкатьсез улып, ул залимнардан башларыны 
коткармага вә диннәрендә сәламәт тормакта һиммәтләр вә киңәшләр, 
вә хәрәкәтләр иткәннәр ирделәр, вә, падишаһымыз хәзрәтләренең 
хакында, тагыйлык вә багыйлык ниятләре юк икәч, бу хәрәкәтләрне 
итмәк сәбәбе берлә, тагыйлар вә багыйлар һәйятле булганнар ирделәр, 
шул Урынбур губернасындагы тагыйлык һәйятле улан бәндәләренә, 
                                                           
133 «Гарызнамә» тексты композициясеннән тыш әмма аның белән тыгыз 
мәгънә бәйләнешендә һәм тоташ язылган, патшага яңа мөрәҗәгать белән 
башланып, Батыршаның хөкүмәт алдына куйган таләпләрен эченә алган 
бу бүлек, безнеңчә, әсәрнең «Йомгагы» булып тора. Аны һич кенә дә 
«Гарызнамә»дән аерып калдырырга ярамый. 
134 «Гарызнамә» күз алдында тотыла.  
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әшкярларына-яшереннәренә, вә бу фәкыйрь бәндәсенә дә анлар илә 
бергә барчаларымызга гафу вә мәгъфирәт кулын яймәк илә. 

Вә дәхи бондаг кямил гафу вә мәгъфирәтләр илә ул күп 
җәфалар сәбәбеннән өмидләре киселгән бәндәләрнең өмидләрене 
кәнде җанибенә мәхкәм вә мөбрәм әйләмәсе илә. 

Әмма бу фәкыйрь бәндәнең мөселманнарымыздан «ризасызлык» 
дигән сүзләре, заһирда, ялган һәйятле күренер, аның өчен кем: 
ризасызлар һәм, ризалылар һәйятенчә, гарызнамәләр вирмәккә 
әкряһ ителмешләрдер. Вә ләкин сүзләремнең хаклыгы шул тарикъ 
илә заһир вә мәгълүм улыр кем, падишаһымыз хәзрәтләре, 
хакыйкать, рәхмәт нәзарен салып, ул бәндәләргә боерса: «Кайсы 
бәндәләрдер, кем ризалыксыз вә деләмәксез ислам диненнән 
чыкмакка вә гаһде кадимдә лязем улмаян йөкләрне йөкләмәккә вә 
Рәхмани хәзинәдән алына торган тоздан мәныгъләнмәккә вә 
ризалык вә теләмәк һәйятенчә гарызнамәләр вирмәккә җәбер вә 
әкряһ ителәннәр ирсәләр, шул бәндәләрә рәхмәтләр улынды әүвәлге 
гаһедләренчә вә әүвәлге хәлләреңчә торырга. Вә кайсы бәндәләрдер 
кем, үз ризалыклары илә гарызнамәләр бирделәр, шул ризалык 
хәлләреңчә торырга!» – дию. Бу рәсемле гадел кемсәнәләр хәйләсез 
вә тәхвифсез вә һич зәррә кадәре күңелләрендә кер тотмаеп вә һәм 
залимнарны арага киирмәеп, ихлас илә тәфтишләсәләр, әлбәттә вә 
әлбәттә, эшнең хакыйкате мөгайян вә мәгълүм улып, бәндәләренең 
гауга вә нәфрәт утлары сүнеп, падишаһымыз хәзрәтләренең биниһая 
гадәләтләре вә рәхмәтләренә чук афәринләр итеп, дәүләтенең 
дәвамы вә милкәтенең кавамы илә догалар итәләр ирделәр.  

 
[Батырша (гаризасы)] 

102 л. Сазаи мәрхәмәтнең кәлидбане, шаһ мәмләкәт 
пәнаһымызның мәшәр аләйһе вә мөһтәмәэ галәйһс улан вәзире биек 
мәртәбәле графның гали җәнабләрендән бу мәъҗүн әлхак вә 
әлг(ф)асы улдыр: кайсыдыр кем хассатән вә биля васита 
падишаһымыз хәзрәтләренең үзенә җитештерергә тиешле сүземез вә 
хаҗәтемез барлыкыны «Гарызнамә»мездә игълан әйләгән ирдек. Вә 
һәнүз дә, шул игълан әйләдекемез көндән бу көнгәчә интифалдә 
торамыз ирде, ул сүземезне вә хаҗәтемезне патишаһымыз 
хәзрәтләренә җитештерергә форсат булырмы икән? дәю. Вә ләкин 
бу көнгәчә форсат булынмаюб тәъхир колының әлбәттә вә әлбәттә 
тәъхирләндермәк тиешле декел икәч, белмәймән, нә сәбәбдән вә нә 
галәтдән тәъхир кыйлынды. Шул мәгъһуд сүземезне вә хәҗәтемезне 
бәҗаи кыйлырга, ягъни падишаһымыз хәзрәтләренә йитештерергә 
форсат бирелгәй ирде дәю әлхаклар идәмез. 

(Димәк «хат» («Гарызнамә») патшага түгел әле). 
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Батыршаның үз кул язмалары. 
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Сораулар һәм җаваплар 
 

Батыршага бирелгән беренче «сөальлек» 
Соаль улынды 

100 л. Урынбур губернасында нә эш вә нә хәрәкәт булганын, 
хыянәтлек вә хыфьянлык (зыянлык) нә җәһәтдән пәйда улынды, 
сән Батырша бер-бер инһа вә ихъяк (н.) идәсен 

Вә бондаг тарикъ сән Батыршаның ниятенә ничек килде? Вә һәм 
шундаг яман ният өчен гайре йирләрнең хәбәре вармыдыр? Вә сән 
кемсәя гаян итденме? Вә кемсәнең мөшәвәрәсе улындымы? Вә я 
сән үзен кемсә илә мөшәвәрә итмәденме? Вә шундаг бозыклык 
нәчә гамәлә кәлде, нә вакыт? Вә ул фәсаддә(н хә)бәр улынанлар вә 
кинәшчеләр кемләрдер, вә сәңа ярдәм идәнләр? Вә бондаг 
гасыйлеке сән ничек безем рогъяләрә вә һәм башкортлара фөсүлә 
вирден? Нә сәбәбдән? Вә унлара нә сүйләден? Вә ул яман мәншерә 
рәгъяләр сәңа нә әйтделәр? Вә сән үзен ничек тотылдын? Вә кем 
тотды? Вә сәнең гасйлыгына мокыйр уланлары нә шәкел үзенә 
юлдаш иденеб? Вә сәне ничек тыңладылар? Вә дәхи һәр нә кизлү 
вә сиранә, үзен белгәнен вә гайре, боңа манәнд эшләре һич 
хыянәтсезлек илә тәмамән падишаһымыз хәзрәтләренә гаян идәсен 

(«Горызнамә» язудан элек, шуңа прогр. сораулар)  
 

[Сораулык] 
[5нче сөаль] 

(л.51 об.) Батырша, әүвәлән, Исет правинчәсенә старшина 
Мөслим авылына сәфәр әйләдекендә, ул авылның кешеләре 
миһанлыкка (чакырып)135 өндәп Барганыңда андагы әхвәлләрдән 
сорап вә ягъни теләвүн дөнья бабындан сүзләр сүйләдекең вакытда 
фетнә кубармак сәбәбендән ул авылның кешеләренә мәслихәт 
итдеңме? Вә, ул авылның кешеләре вә үзгә кешеләр, һәм 
кемнәрдер шул фетнәя мәел кыйлган? Вә старшина Мөслимә һәм 
шул фетнә өчен әйтдеңме? Вә каманда янында, вә Мөслим һәм уңа 
мәел кыйлдымы? 

Өмеддер ки, Салҗугут авылына барганыңда һәм фетнә сәбәбле 
әйтгансен? Әгәр кем әйтган булсаң, авылда торган кешеләрдән 
кемдер, әүвәл башдан, шул фетнәя иттифак булган? Вә дәхи үзгә 
авылларның кешеләре кемдер? Әүвәл башдан фетнә син башлаган 
вә синең фетнәңә кушылган кешеләр кемнәрдер? 

                                                           
135 Документта шулай язып сызылган. Моннан соңгы сорауларда 
«сызылган» дип күрсәтелә торган сызылган сүзләр дә шулай. 
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Старшина Мөслим өстенә әйтәсен: ул Мөслим ул авылындан егерме 
чакрым кадәре аерылып төшкәндә Мөслим (Мөслимә күлепсен) Сән 
Батыршагамы килебдер, вә яхуд сәнме Мөслимгә барыбсын? 

(л.51) Старшина Мөслим кашындан китеп, ясаул Мансур йортына 
килепсен. Ул Мансур дигән ни кешедәр? Вә аның йорты кайдадыр? 
Вә ул йорт нә йортдыр? Вә ул Мансурның исме кемдер? Мансур 
йортына киләнеңдә кемә миһман булдың? Тәләвүне әзмандан вә 
тәгъйир әхвәлләрдән кемдән сорадың? Вә бу заманның (нәчек) нә 
рәвешле әхвалләрен вә тәгъйир әхвәлләрдән сөал сорадың? Вә сәңа 
нә җавап сораганнарына каршы (соаль) әйләгәнеңдә сүйләгәнләр? 
Падишаһ ризасы өчен, мөселманнарның канын дүккәнләр, җанларын 
даригъ кыйлмай, укга сөңгегә каршу барыб җәрәхатьләр зәхмәтен 
(күреп) чикеб, ахырында бәгъзеләре үлебләр, Вафасыз мәлъгүнләрен 
җәфасындан кайсы берсен төгәтер. Сәна сиксән сум (бурыч өчен) 
бурычлы ялчымны (алачагымны) чукындырыб малымны тәләф 
кыйлдылар димеш. Шул сүзләрне сүйләгән кемдер вә нә кешедер? Вә 
сән Батырша шул сүйләгән сүзләргә каршы нә сөйләдең? Вә шул 
сүзләрне Мөслимнең үзендән ишетдеңме? Вә әгәр Мөслимдән 
ишеткән булсаң нә вакытта (ишеттең)? Вә кемнең хозурында 
ишетдең? Вә үз араңызда нә киңәш кыйлдыңыз? Вә сән Батырша 
Мөслимә вә үзеңә кемләрне һәм шул фетнәгә кыздырмадыңмы? Вә 
Мөслим шул фетнәя мәел кыйлдымы?  

Сән Батырша ясавыл Мансур йортында мишәр халкы арасында 
бер ай микдары миһман булып торганыңда командага сән, мишәр 
халкына фетнә кубармак сәбәбендә кыздырып мәслихәтләр 
вирмеш ула. Син 

6 
ул мишәрләрдә миһман булдыгын вакытда нәчүк хикәятләр 

ишетдең? Вә андар әйтмәдеме сәңа шул нәрсәне кем, фетнә 
кубарырга мәелләре булганны? Вә сән дәхи анларны фетнәгә 
кыздырмадыңмы? Вә шул хосусда анлар илә мәслихәт 
кыйлмадыңмы? Вә әгәр кем, сән ул мишәрләрнең фетнә кубырырга 
морадларыны ишеткән булсаң, вә яхуд үзең һәм кыздырган булсаң, 
нә вәҗһ илә булгандыр? Велгүле әгъян кыйлгайсан  

7 
Нә вакытдан сән Батырша үз йортыңа Карыш авылына сәнбәлә 

аенда килепсен? Шул сәнбәлә аеның кайсы көнендә? Вә нә тарихда? 
Вә үз авылыңа килгәндән соңра йөрегән вә торган кешеләрен 
сүзләрендән ишедепсен, ягъни: «Уса юлы вә Казан юлы халкы 
рәнҗүләр вә изалар чикмәкдекдәдер». Шул сүзләрне сүйләгән 
кешеләрнең исемнәре кемдер? Вә нә кешеләрдер? Вә нә кадәр 
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кешедер? (л.50) Вә йортлары кайдадыр? Вә сән Батырша анларнын 
сүзенә каршы нә сүйләгәнсән, Вә ул кешеләрне фетнә кубармага 
үгрәтмәдеңме? Вә әгәр кем үгрәткән булсаң нә вәҗһ илә угрәтдең?  

8 
Күдәй авылы – Күдәй иле кемнеңдер? Вә ул илдән ике башкорт, 

берсе – Шаганай старшина камандасының нә эш сәбәбендән сән 
Батыршага килебләр? Кайсы яйдә, вә кай тарихда? Кай айда вә 
айның кайсы көнендә? Вә исемнәре кемдер? Вә старшина Шаганай 
нә кешедер? Вә сән Батырша нә сәбәбдән анлардан сорадың ки: 
«Нә хәбәрләр ишетәсез? Вә йортыңыздагы халаеклар нә хәлдәдер? 
Вә нә киңәшдә торалар» диб? Вә ул кешеләр нә эш өчен вә кемдән 
йибәрелгәнен сән Батырша сорадыңмы? Вә яхуд анларның 
килгәнләрендән һичбер эш белмәдеңме? Вә дәхи мәзкүр старшина 
Шаганай анларың сәңа кәлдекләрендән хәбәре бармы иде? 

9 
(л.49 об.) Сән Батыршага нә вакытда ул Әйле башкорт 

сүйләгәннәр кем, «Әй суы буенда Уралның ары ягы вә Нугай юлы 
хәбәрләшеб хәл белешкәнләр? Вә кяферләрнең тәкать тоткусыз 
җәфалары сәбәбендән сугыш кораллары хәзерләп ул кяферләрне 
мәныг идеб анлардан үч вә дад алырга?». Вә сән Батырша нә 
вакытда боларны нә сәбәбдән сорадың? Вә ул башкортлар 
әйтепдер: «Вакыты мөгайян декел, ликин һәркем хәзер торсынлар 
диб хәбәрләшебләр». Сән дәхи әй(тепсен) ул башкортларга 
әйтебсән: Үрән иленә хәбәрләшер өчен барамысыз? Анлар дәхи 
сәңа әйтебдер: «Үз йомышымыз өчен барамыз» диб. (Нә сәбәптән) 
Шул сүзне сән анлардан сорадыкыңның сәбәбе нәдер? Вә шул 
башкортлар сәндән чыкыб киткәнләре вакытда сән анларга нә 
сепарш кыйлдың? Вә анлар(га) нә киңәш әйләдең? Вә анларга 
фетнә кубырырга мәел кыйлдырмадыңмы? Вә әгәр кем мәел 
кыйлдырган булсаң нә тарик берлә (мәел кыйлдырдың вә ни өчен?) 
Вә нә сәбәбдән мәел кыйлдырдың? Вә әгәр кем анларга мәел 
кыйлдырган булмасаң нәчен ул башкортларны тотмадың? Вә 
анларның фетнәя мәелләре булганын гарыз кыйлмадың? 

10 
(л.49) Сөләйман старшина авылының Габдесаттар мулланы 

Батыршага нә вакытта нә тарихда вә кайсы айда вә айның нә 
көнендә килеб вә нә мөшкел улан мәсьәләләрне сәндән сөаль 
әйләде? Вә сән уңа нә җавап бирдең? Вә шул вакытта сән Батырша 
мулла Габдесаттардан сорапсын: «Урынбурх кадәре ерак юлдан 
килеркән нә хәбәрләр ишетдең?». Аслы вә сәбәбе нәдер? Вә нә 
хаҗәтең бар иде аны мулла Габдесаттардан сорамак (өчен)? 
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11 
Мулла Габдесаттар сән Батыршага әйтебдер: «Каргалы 

җәмәгатьләре арасында сүйләбләр кем, башкорт җәмәгатьләре 
киңәшкәннәр, бөреккәнләр, шаяд кичекмәй күтәрелерләр диб. Шул 
арада Габдесаттар сәңа сүйләмәдеме шул сүзләрне: Каргалы 
җәмәгатьләрендән мөшшәхас кемләр сүйләде? Вә кемләрдер, 
башкорт җәмәгатьләрендән, бөреккән? Вә бөреккәннең сәбәбе 
нәдер? Вә Габдесаттар һәм ул башкортлар берлә бергә киңәшдә 
булмадымы? Вә Габдесаттар тәхкыйкмы шул сүзләрне сән 
Батыршага сүйләгәндер? 

12 
Шул ук Габдесаттар сән Батыршага әйтебдер: «Бер-ике яхшы 

кешеләрдән Каргалыда яшьренлек берлә ишедебләр, вә ул ике 
кешея правутчик Якуб әйтебдер: Мөэминләрнең догасы, инша 
Аллаһ, кабулдыр: Ислам диярларындан бондагы мөселманлара 
ярдәмчелек хәбәрләре беленәдер. Ләгалл ул эшләр булмай 
калмаздыр. Бондагы мөселманларның дине вә дөнья көтешләренең 
тарлыкындан зарланмак хәбәрләре вә һәм вә һәм остләренә вәли 
улан рус падишаһы җанибендән ул мөселманлара һич дә 
гаделлекләр вә мәрхәмәтләр булмамак хәбәрләре вә һәм күб 
мөселманнарны хәйлә вә әкраһ илә диндән чыкарыб вәйран 
итмәклекнең хәбәрләре ислам диярларының вәлиләренә вә һәм 
сәлатыйнларына кәррат бә кәррат мәгълүм улынгандыр. Догада вә 
деләкдә булыңыз» диб тәхкыйкан әйткәнме? Вә әгәр кем 
тәхкыйкан әйтган булса, ул сүзгә каршы сән Батырша нә әйтдең? 
Вә Габдесаттар берлә нә киңәш кыйлдың? Вә ул ике кеше, 
Каргалылар, нә кешеләрдер? Исемләре вә ләгабләренә кем 
дигәндер? Вә торган йортлары кайдадыр? Вә сән Батырша 

Габдесаттар әйтде вә бән Батырша шул сүзгә каршы уңгар әйтдем: 
байтак хәбәр беләсен. Вә дәхи хәбәр аңлага катлан дидем136. 

Андан үзгә һичбер киңәш (кылмадым) Габдесаттар илә 
кылмадым мәгәр Гарызнамә(гә) язылган сүзне әйтдем. Вә шул ике 
кеше Каргалыларның нә кешеләр булганын исемнәрен 
вә/ләгабләрене/ белмәймән. Вә һәм торган йортларыны һәм 
белмәймен Габдесаттар…(бер юл киселгән) (л.48) ул кешене 
беләмесен? Вә әгәр белгән булсаң сән Батырша анларга фетнәлек 
сәбәбендән әйиткәнмесен? Вә әгәр кем әйтган булсаң, андан үзгә 
һәм, анлар илә нә киңәш кылдың? Вә правутчик Ягкубны сән 
                                                           
136 Җавап сызык белән сызылып, сорауга каршы, – сораулар бер багана, 
Батырша җавабы бер багана итеп язылган. Шуннан соңгы җавап тоташ 
юллар рәвешендә бара.  
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Батырша беләмүсен? Белгән булсаң, аның берлә фетнә сәбәбендән 
нә киңәш кыйлдың? Вә сән Батырша беләмүсән Вә кемнең 
вәсатыйсы илә вә мөхәккак ислам диярларының кайсы җанибендән 
бондагы мөселманларга ярдәмчелек булырын? Вә нә вәҗһ илә ярдәм 
вә кайсы мөселманларга булыр? Вә кайсы ислам диярларының 
җанибләренә вәлиләренә вә сәлатыйннарына кәррәт ба кәррәт хәбәр 
вирелгән? Вә ул хәбәрне кем биргән? Вә кемләргә биргәндер? 
Белеклү исме илә әгъян кыйлгайсын. Вә мәзкүр Габдесаттар вә 
праватчик Якуб әлхал кай йирдә торалар? Аны һәм сүйләгәйсән. 

13 
Габдесаттар мулладан Каргалы җәмәгатьләренең райы нәтәкдер 

диб сораганның сәбәбе нәдер? Анларның фетнәгәме вә яхуд үзгә 
эшкәме? Вә Габдесаттар әйтебдер: Каргалыда мәсҗед алдында ак 
сакалы картлардан ишетебдер: йортка бүлеклекләр төшмәсә яхшы. 
(л.47 об.) ирде дәю сүйләделәр диб. Шул сүзне әйткән аксакаллар 
кемләрдер? Вә йортларына нә яхшылык булыр иде (вә 
нәсәбәбдән?). Вә бүлеклекләр булмагай ирде дигән сәбәбе нәдер? 

(Батырша җавабы) 
Вә анлар берлә күрешкәнем һәм юк. Правутчик Якубны 

беләмүн. Вә ликин 1754 сәнәсендә Габдесаттар берлә сөйләшкән 
тарихда бән Батырша Урынбургка бармадым. 1755 тарихында 
Урынбурхка бырганымда шул правутчик Якуб ивдә юк иде Вә 
аның берлә күрешмәдем вә киңәш һәм кылмадым. Кемнең васиты 
илә вә мохакак ислам диярларының кайсы җанибендән бондагы 
мөселманларга ярдәмче булырны вә нә вәҗһ илә ярдәм булырны вә 
кайсы мөселманларга 

Габдесаттар кемнең вәсалыгы булганын тәгаенсез сүйләде  
Әсәд (Арыслан) йолдызыда 1755 сәнәдә бән Батырша 

Урынбурхка барган вакытта Якуб йорты Урынбурхда иде. Вә 
мулла Габдесаттар Каргалыда Габдессәлам ахун мәдрәсәсендә 
гыйлем үгрәнеб тора ирде. Әлхал кайда булганларын белмәймән 

14 
Вә нә вакытта сән Батырша Габдесаттар муллага әйтдең: «Дәхи 

нә хәбәрең бар, сүйләгел, – диб? Белгүле, нә хәбәрләр өчен сән 
Габдесатардан сорадың? Вә Габдесатар һәм сәңа әйтебдер: «Әлхал 
Урынбурдан килеркән Казан юлы мишәрләрдән Сафәр 
авылларындан вә һәм Торма авылларындан сордым, сез нә 
хәлләрдә торасыз диб. Анлар әйтделәр: Кайсы тараф куәтле булса, 
ул тарафка булырмыз диб. Казан юлының нә кешеләредер? Вә 
Сафәр авылларының вә Торма авылларының һәм мишәрләре нә 
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кешеләрдер? Вә кайсы тараф нәдән куәтле булыр? Вә нә сәбәбдән 
ул куәтле тарафга булырмыз диб әйтебләр? 

15 
(Нә вакытта) Сән Батырша мулла Габдесаттардан старшина 

Сөләйманның хәле нәтәкдер, беләмүсән? – диб сораганыңда, аның 
нә хәлен белмәк өчен истәдең? 

16 
(л.47) Габдесаттар сән Батыршага: «Старшина Сөләйман илә 

күрешдем. Сөләйман дәхи сәнеңдик хәбәрләр сорашды. 
Габдесаттар сән Батыршага сүйләгән хәбәрләр тик уңа һәм 
сүйләдем Вә ул Габдесаттардан Сөләйман ниндәй хәбәрләрдән 
сорады вә кемнең янында, сән Батырша беләмүсән? Вә Габдесаттар 
Сөләйман илән» йирдә күрешкәнләр?  

17 
Сән Батырша Габдесаттардан сораган вакытда Сөләйман нә 

сәңа әйтде диб, Габдесатар сәңа әйтебдер: «Сөләйман һич нәрсә 
әйтмәде, кешеләр күб иде Вә ликин Габдесаттар шул вакытда 
ишетмәдеме Сөләймандан вә аның янында булган кешеләрдән 
фетнә сүзләрен вә сән Батыршага әйтмәдеме?  

18 
 Сән Батырша Габдесаттардан сорабсан: Тануб суы буеның 

мишәрләре нә фикердә торадыр диб аның җәһәте вә мәгънәсе 
нәдер? Фетнәлеккә хәзер булыб тораларму диб сорадың? 

19 
(л.46 об.) Сән Батырша Габдесаттарга әйтелсән, һәр тарафдан 

хәбәрләр вә хәлләр аңларга катлан диб. Нә җәһәтдән шул сүзне 
сүйләдең? Нә хәбәрләр вә нә хәлләр аңларга Габдесаттарга катлан 
дидең? Вә кайсы тарафлардан вә кемдән хәбәр? Вә нә хәбәр? 
килмәсенә мөн(та)зир бул диб әйтдең? 

20 
Кай язда вә кай тарихда вә кай айда, айның кайсы көнендә, яй 

көнендә һәм көз көнендә вә һәм кыш көнендә һәр тарафлардан 
йөрегән, килгән вә узыб киткән вакытларында күрешер өчен сән 
Батыршага килгән кешеләр нә кешеләр иде? Вә нә чаклы кеше 
килебдер? Вә нә мәсьәләләр өчен сораблар? Вә сән дәхи күрешер 
өчен килгән кешеләрдән, кайсы кешеләрдән нә хәбәр сорадың? Вә 
ул кешеләр хәбәр биребләр кем, безнең халкымыз барчаларымыз 
хәзерләрдер. Киләсе яй көн ут вакытында, ат туенгач атланырга 
диб. Вә һәм мишәрләр арасында фаш булды: тигрәдәге башкортлар 
атлансалар без һәм атланырмыз диб. 
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(л.46). Шул кешеләр бу сүзне нә сәбәбдән сүйләделәр? Вә нә 
өчен шул кешеләр вә тигрәдәге башкортлар хәзерләнеб торалар? 
Вә атланыб кайда барырга теләйләр? Вә нә эш кыйлмага мәел 
иткәнләр? Вә андан нә булырын өмид идәләр? Вә сән Батырша 
дәхи анларның ушпу бозык эшләренә иттифак булдыңмы? Вә ул 
сәңа күрешер өчен килеб киткән кешеләргә нә пәнд вә нәсихәт 
вирдеңме? Вә ничек сән анларның мөгайир хәрәкәтләре өчен 
һичбер йиргә гарыз кылмай тордың? Вә анларга мәшүрәт идеб 
иттифак улдың?  

21 
Уфу кальгасында указ буенча, нә тарихда вә нә айда вә айның 

кайсы яумендә сән Батыршаны вә Ирәктә иленең Шәриф 
старшинаны Үрән иленең Урта авыл дигән авылга тәрке малны 
мирас ияләренә өләштермәк өчен алдырганда, вә ул авылда 
старшина Шәриф берлә торган заманың старшина Шәриф берлә 
фетнәләр кылмадыңмы? Вә әгәр кем кылган булсаң, ул фетнәя. 
(л.45 об.) әүвәл башдан иттифак булган кемләрдер?  

Вә кемләр илә мәшүрәт әйләдең? Вә нә мәшүрәт кыйлдың? Вә 
ул вакытта нә кадәр кеше вар иде? Вә исемләре кем дигәндер? Вә 
дәхи мәҗлесдә, әчеб мәст булган вакытда, фетнә өчен халык 
арасында нә сүзләр сүйләнде? (Вә сәбәб нә иде кем) Вә урман 
тарафлы халыклар башкортлары гаят пәһләванлардыр. Ук атарга 
гаят мәргәннәрдер. Ялан башкортларының унар, егермешәр 
сумлык яйләреннән артыкдыр диб нә сәбәбдән мактанып 
сөйләделәр? Вә рус кешеләрен басыб чапмагамы диделәр? Вә шул 
мактаулы сүзләрне сүйләгән кешеләр кемләрдер?  

22 
Шул ук вакытта сүйләбләр: Узган еллар мәгърәкәсендә Гайнә 

иленең уртасына меңләгән урыс булкы килеб арбадан кальга сугыб 
ятдылар, Гайнәне чапар өчен. Шул вакытда безнең Гайнәләр, түрт йөз 
кадәре кеше, ук сөңге берлә, урысның өстенә чапыб, кальгасыны алыб 
тәмам урысны кордылар, вә тупларыны кулга төшерделәр. 

(л.45) Бу хәлдә һәм кяфернең җәфалары хәддән кичде. Аллаһ 
әглям, киләсе яйдә шаяд мәгърәкәләр булыр диб сүйләгән кешеләр 
кемдер? Вә сән Батырша һәм нәчүн шул фетнәя иттифак кыйлдың вә 
шул хосусларда ул кешеләргә нә мәслихәт кыйлдың? Вә кайсы яй 
көнендә ул кешеләр кемләр илә вә нә йирдә мәгърәкә кыйлырга 
истәделәр? Кай тарихда? Кай айда? Вә айның кайсы көнендә? Вә сән 
Батырша шул мәгърәкәдә баш кеше булырга эстәмәдеңме? Вә шул 
эшкә анларны кыздырмадыңмы? Вә шул Гайнә иле кемнеңдер? 
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23 
Вә сән Батырша (Гайнә) Урән илендән чыкыб үеңгә килгәндән 

соң кай айда вә кайсы тарихда Кедәй иленә сәне алдылар? Вә 
Кедәй иле кемнеңдер? Вә шул илдә фетнә өчен нә сүз сүйләделәр? 
Вә сүйләгән кешеләр кемләрдер? Вә шул сүзләрне кемдән 
ишетдең? Вә сән Батырша ул илнең кешеләренә фетнә кубармак 
өчен кемләргә сүйләдең? Вә нәсихәтләр кыйлдың? Вә шул эшкә 
мәел әйләгән кешеләр кемләрдер?  

24 
(л.44 об.) Кыш көнендә хәмәл йолдызында кайсы тарихда Нугай 

иленең Колчир иленең башкорт Ысмагул сән Батыршага кәлеб 
нәндәй фиску вә фасад язуыны бирде? Вә шул язу тәхкыйкан 
кемдән иде? Андагы тарафның бөзергүвәрләренен бу тарафның 
Бөзергүвәрләренә вә бу тарафның бөзергүвәрләре, галимләре вә 
хафизләре, вә кямилләре кемләрдер? Вә чөнкем шул язу сән 
Батыршага язылмаган булса, нәчен сәңа виргән? Мөмкин дәгелдер 
кем, сән Батырша ул язу кемдән икәнен белмәясен? Әлбәттә 
белмәк кирәкдер, аның өчен кем, мәзкүр Ысмагул язуны биргән 
вакытда әйтебдер кем, укысаң белерсен, кемдән язылган.  

Сән Батырша Ысмагулга әйткән вакытда ушбу язуны (кем 
бирде) диб, Ысмагул сәңа әйтебде кем, мулламыз илә писаремез 
бер айлы мәртәбә Урынбур тарафына барыб йөределәр. Вә килгәч, 
бу язуны мингә бирделәр, сән Батыршага тапшырыр өчен. Ул 
мулла берлә писарьнең исемләре вә ләгаблары кем дигәндер? Вә 
тора торган (л.44.) йортлары кайдадыр? Кемгә вә нә эш өчен 
барганлар? Башкорт берлә мишәр халкы арасында фисык вә фәсад 
кыйлыргамы Уренбургка барганлар? Вә сән Батыршаның 
иттифакы берлә барганнармы? Вә анларның Урынбурхга 
барганнарындан хәбәрең бармы ирде? Вә мәзкүр Ысмагул кәтереб 
сәңа биргән язуны кайда куйдың вә яхуд кемгә вирдең, вә нә чен? 
Шул язу өчен вә язуны һич кайда мәгълүм кыйлмадың вә шул 
фиск-фосад вә хаинлек кыйлган кешеләр өстенә гарыз әйләмәдең? 
Вә Ысмагулны һәм үзеңдән кайда йибәрдең? Вә уңар нә сипариш 
кыйлдың? Вә аның берлә, кемгә булса, фетнә язуларын 
йибәрмәдеңме? Әгәр йибәргән булсаң, кемләргә, вә нә кадәр язу 
йибәрдең? Вә нә мәзмүндә ул язуларны яздың?  

26 
Үгетләмәк вә кыздырмак язуларыны ни микдар яздың? Вә ул 

язуларны нә вакытда, кайда вә кемләр илән йибәрдең? Вә шул (л.43 
об.) язулар нә мәзмүндә иде Вә әлхал шул язулар кайдадыр? Вә 
нәчен шундай залим эшкә шөруг кыйлдың?  



 

 282 

27 
Ибраһим ахунд урнына кайсы галимнәр вә исемләре кем сән 

Батыршаны ахундлыкка куймак теләделәр? Вә старшина Яныш нә 
сәбәбдән сәне теләмәюб үзгә кешене ихтияр кыйлды, аның сәбәбе 
нәдер? Бу хиндә галимләр арасында сән Батыршадан гайрегә 
ахундлык мәртәбәсе лаек дәгелдер диб әйтган вә киңәш кыйлган 
ахундлар кемләрдер? Вә нә эш өчен сән Батырша ахырда Исәт 
правинчәсенә бардың? Вә кемгә бардың? Вә фетнә өчен нә 
мәшүрәт вә кемләр илә кылдың? Шул фетнәя мәел кыйлган 
кешеләр кемләрдер? Вә дәхи Ибраһим ахунд илә сән Батырша 
фетнә өчен мәшүрәт кыйлдыңмы? Вә шул Ибраһим уңар мәел 
кыйлдымы? Вә шул Ибраһим ахунд кайда торадыр? Вә дәхи сән 
Батырша Урынбур ахундлары вә Урынбур халкы илә шул фетнә 
өчен (л.43) мәшүрәт кылдыңмы? Вә әгәр кылган булсаң, кемләр 
илә мәшүрәт кылдың? Вә сәнең мәшүрәтенә мәел кылдылармы? 
Вә әлхәл, шул кешеләр кайда торалар?  

28 
Шәкертең мулла Исмагыйльне нә язу берлә Гайнә иленә 

йибәрдең? Кайсы тарихда? Нә айда? Вә нә көндә? Вә белекләр нә 
кешея хыйлвәттә бирергә боердың? Ул кеше кемдер? Вә шул 
шәкертең мулла Исмагыйль һәм нә кешедер? Вә әлхал анлар кайда 
торадыр? Вә нә сәбәбдән сән Батырша ул Исмагыйльгә сепариш 
кылыбсын кем, шул кешегә язуны тапшырганда әйткел, Ялан 
тарафлылар бу намә эчендә боерылган эшләргә һиммәт идәләр: 
Анларга һәм ышпу намә эчендәге әмерләремез мөҗибенчә, һиммәт 
вә гамәл итмәк ляземдер. Шул намә эчендә боерылган эшләргә 
һиммәт вә гамәл кыйлгучы ялан тарафлылар нә кешеләрдер? Вә 
шул язу нә сәбәбле язылган ирде? Вә фетнә өчен нә пәнд вә 
нәсихәтләр бирелгән ирде? Вә сән Батырша шул язуны белеклү 
кемгә язган ирдең? Вә мулла Исмагыйль Гайнә илендән (л.42 об.) 
кайтыб килгән соңра сәңа[нә] җавап сүйләде? Вә кемдән булса 
сәңа язулар һәм кәтермәдеме? Вә әгәр килтергән булса, кемләрдән 
килтерде? Вә әлхал шул язулар кайдадыр? 

29 
Гайнә иленең мулла Исхак ике юлдашы берлә нә тарихда вә нә 

айда вә айның кайсы көнендә сән Батыршага кәлебдер? Вә сән 
Батырша шул Исхак илә вә Борһар Мостафа углы илә хилвәтдә 
фетнә өчен нә сүзләр сүйләшдең? Вә шул Исхак вә юлдашлары вә 
Борһан Мостафа углы фетнәгә мәел кылдылармы? Вә ул фетнәгә 
нә тәдәрикъ кылдылар? Вә әлхәл Борһан, Исхак вә аның ике 
юлдашы кайдадыр? 
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30 
Сән Батырша Уренбурхга нә тарихда, нә айда вә айның кайсы 

көнендә бардың? Уренбурхга бара торганыңда юлда дүрт кеше, 
сәңа кәлебләр. Анларның исемләре вә ләгаблары кем дигәндер? Вә 
тора торган йортлары һәм кайдадыр? Вә нә сәбәбдән Мортаза 
ахундның хушлыгы өчен сорадылар? Вә шул башкортлар ниндәй 
старшиналык эшен тикшереб йөриләр. Вә сән Батырша шул 
башкорлар берлә фетнә сәбәбендән нә мәшүрәт кылдың? Вә ул 
башкортлар берлә Мортаза ахундка вә үзгә кешеләргә фетнә өчен 
әйтмәк сипариш кылмадыңмы? Вә белеклү нә кылдың? Вә шул 
башкортларны фетнәгә мәел кыйлдыңмы? Вә анлар нә әйтделәр?  

31 
Вә шул башкортлар билгеле кем дигән завод башлыгы өчен 

малларымызны угырлады вә һәм талаб алды. Вә биләй торган 
йиремездән суымыздан ирексез (итде дип сүйләделәр). Вә үзгә һәм 
рәнҗүләр кылган өчен үлтерделәр диб сүйләгән. Шул завут 
башлыгы нә кешедер? Вә кайсы завудта торган иде? Вә нә 
җәфаларга чыдамай башкорт халкы ул завут башлыгы өстенә 
[жалөба] кыйлырга мирзага вә янаралга һәм барыблар. Ул ми(р)за 
вә янаралның исемләре кемләр дигәндер. Вә сән дәхи шул 
ми(р)заны вә янаралны беләмесен? Вә шул башкортлар сәңа вә сән 
һәм анларга фетнә сәбәбендә нә сөйләдең? 

32 
(л.41 об.) Сән Батырша Урынбурхга барыб Ибраһим ахунд илә 

күрешкәндә, Ибраһим ахунд әйтебдер: Сән Батыршаны ахунд 
әйләргә ахундлык рисаләсе төзеб мөһремезне басдык дигәндә, сән 
Батырша ул Ибраһим ахундка әйтебсен: Бу хәлдә, ахундлыкны 
теләмәймән диб әйтмәгеңнең асыл вә сәбәбенә нә иде. Вә нәчен 
ахундлыкны теләмәдең? Вә дәхи сән Батырша Ибраһим ахунд илә 
фетнә өчен нә сүзләр сүйләдең вә ул һәм сәңа нә җаваб кылды? Вә 
фетнәя иттифак кылдымы?  

33 
Ибраһим ахундтан сән Батырша Кыргалыга кәлеб мулла 

Габдерахманның үенә кунак булганыңда, мулла Габдерахман 
үедәме иде? Вә әгәр кем ивеедә булса, ул мулла Габдерахман берлә 
фетнә өчен нә мәшүрәт кылдың? 

34 
 Вә мулла Габдерахманның ивендә кунак булганыңда, мулла 

Габдесаттарны ондәб икеңез мәсәҗед алдында хилвәт утырыб сән 
Батырша нә эш өчен сүйләшдең? Вә Габдесаттар әйтебдер. 
Каргалы халаклары пахутка [киткәндә] үгетләб: әгәр башкорт 
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җәмәгатьләре галибрәк вә куәтлерәк (л.41) булса, анларга 
кушылыңыз. Вә әгәр куатсезрәк булсалар анларның котылмакына 
вә һәляк булмамыкына сәбәбче улыңыз. Габдесаттар сән 
Батыршага әйтдеме: Нә йиргә Каргалы халкы паходка 
йибәрелебдер? Вә нә эш сәбәбле әгәр башкорт халкы галибрәк вә 
куәтлерәк улсалар нә кешеләр ул халыкка кушылсын диб. Вә әгәр 
кем куәтле булмасалар, котылмакына вә һәляк булмамакына 
сәбәбче булалар диб? Билекле нә мәфһүмдә шул сүзләр сүйләнгән? 
Вә кемнең котылмагына вә һәляк булмамагына сәбәбче улалар? 

35 
Габдессәлам ахунд вәли нигъмәтләр илә нә йирдә күрешдең? Вә 

белеклү кемләр илә фетнә сәбәбендән сән Батырша сүйләшдең? Вә 
шул Габдессәлам ахунд вәли нигъмәтләр фетнә сәбәбендән сән 
Батырша илә нә сүзләр вә нә мәшүрәтләр кылдылар. 

36 
Габдессәлам ахунд вәли нигъмәтләр илә нә мәҗлесләрдә 

йөрдең. Вә кемләргә фетнә өчен әйтдең? Вә нә сүзләр сүйләдең вә 
кемләргә мәел кылдырдың? Вә белекле кемләрдер, әүвәл башдан 
бу фетнәя (юл киселгән). 

(л.40 об.) Вә вәлинигъмәтләрнең тормышы вә йорты кайдадыр? 
37 

Габдесаттардан аңладыгың хәбәр кифая булыр диб әйткән 
сүзнең мәгънәсе нәдер? 

38 
Сән Батырша Каргалыдан ивеңә кәлеб мәсҗедкә барыб 

кайтканыңда, Казан үязенең (ике башкорт) июләренә бара торган 
ике (башкорт) егете очраганлар. Анларның исеме вә ләгабе кем 
дигәндер?  

Шул (башкорт) егетләрнең йорты кайдадыр? Вә шул (башкорт) 
егетләргә фетнә өчен нә сүйләдең? Вә Казан үязенең халкына 
фетнә сәбәбендән һичбер сүз анлар илә сипариш кылдыңмы? Һәм 
шул башкорт егетләрене фетнәя мәел кыйлмадыңмы? Вә анлар 
сәңа нә җаваб итделәр. 

39 
Гәйнә иленең мулла Исхак икеме я өчме юлдашлары илә сән 

Батыршага килебдер? Шул кешеләрнең исемләре вә ләгабләре кем 
дигәндер? Вә сән Батырша шул Исхак берлә һәм юлдашлары 
берлә, вә Борһан Мостафа углы берлә берекеб хилвәткә белекләр 
нә сүз сүйләшдеңез? Вә сән Батырша анларны фетнәя мәел 
кыйлдырдыңмы? Вә ул Исхак юлдашлары белеклү нә сүз 
сүйләшдеңез? Вә сән Батырша анлары фетнәгә мәел 
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кылдырдыңмы? Вә ул Исхак юлдашлары (Аерым кәгәздә шулай 
кабатлана). (л.40) вә Борһан һәм фетнәя иттифак булдылармы? Вә 
үзгә кешеләрне һәм шул фетнәя мәел кылдырмадылармы? Вә 
белеклү кемне кылдырдылар? Вә үз араларында фетнә өчен нә 
сүзләр арбләделәр? 

40 
 Нә вакытда сән Батырша Уруш авылының Галкәйне вә 

Мирасым авылының Максудны вә шул ук авылның Ырысколны вә 
һәм Торна авылының Йосыф мулланы – ушпу түрт кешене үзеңә 
өндәб, вә Борхан Мостафа углыны һәм Гайнә иленә мелла Исхакга 
нә эш өчен вә белеклү нә вакытда йибәрдең вә Исхак меллага нә 
сипарыш кылдың?  

Вә шул Ырыскул юлдашлары белә сән Батырша илә фетнәя 
иттифак кылдылар 

41 
Шәкертең Ибраһим сән Батыршадан фетнәлек кылган эшләрең 

өчен хәбәре бармы иде? Вә сәнең илә иттифак ителдеме? 
42 

(л.39 об.) Мелла Йосыфны сән Батырша Гайнәгә нә эш өчен 
йибәрергә истәдең? Вә нә сәбәбдән ул мелла Йосыф сән 
Батыршага әйтебдер кем: «Бәне Гайнәгә йибәрмәң, Әй буена 
йибәр, анда белешләрем күпдер», – диб. Вә ул Йосыф сән Батырша 
илә вә белеш кешеләре берлә нә кыйлырга теләде? Вә ниндәй 
залимлык эш кылыр өчен иттифак кылдыңыз? 

43 
Мелла Йосыф сәндән кайтыб килгән соңра, халык арасында нә 

җәһәтдән вә нә өчен гауга дөшде? Вә сән Батырша Солтан 
Акбалтыр углының йортына нә эш өчен бардың? Вә йортына 
килеб, шул Солтан илә вә агасы Мостафа илә ниндәй Гайнә 
тигрәсе халаеклар атланалар киләләр дәю сүйләшдеңез? Вә шул 
кешеләр атланыб кай йиргә килмәккә эстәделәр?  

Вә дәхи сән Батырша Солтан илә вә Мостафа илә фетнә 
сәбәбендән нә сөйләшдең? Вә анларны фетнәлеккә мәел 
кылдырдыңмы? Вә анлар кылдылармы?  

44 
Уруш авылындан сән Батыршага (нә кеше килде вә) белекле кай 

тарихда вә кайсы айда вә айның кайсы көнендә? Галкәй сәңа кәлеб 
әйтебдер «Бәне пахутка языб чирү кешеләре (л.39) өстенә сотник 
итделәр. Гайнәгә бармак мөмкин декел. Күңелеңезне хуш тотыңыз. 
Бәнем Гайнәгә бармакымдан пахудка бармакым хушракдыр. Аның 
өчен, качан мөселманларның атланмак хәбәре иметелсә, бән үз 
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кулым астындагы кешеләрне тиз заман сән Батыршага алыб 
кайтырмын. Бәнем кулым астында бәнем әмремдән чыкар кеше 
юкдыр дигән. Шул сүзне сән Батыршага әйтганнең сәбәбе нәдер? Вә 
сән Батырша нәчүн ул Галкәйгә әйтебсен кем, Гайнәгә бар диб. 
Аның аслы вә сәбәбе нә иде? Вә нә мөһим эшең бар иде? Вә шул 
Галкәйгә белеклү нә пахутка языблар? Вә ул пахут нәдән 
хушракдыр диб әйтде? Вә аны кулы астында булган ниндәй кешеләр 
берлә тиз заманда сән Батыршага килермән диб әйтде? Вә нә 
сәбәбдән? Вә сән Батырша шул Галкәй берлә фетнә өчен нә 
сүйләшдең?  

45 
Сәнең авылың нә дигәндер? Вә сәнең авылыңдан Салах 

Мукәләй углы белекле ул авылның кешеләренә кемләргә әйтебдер 
кем, үз мөселманларымыз илә сугышыб кырылышмаңыз диб. 

 Вә шул сугыш вә кырылыш мутлакан булмагы нә өченде(р)? Вә 
шул Галкәй углы нә кешедер? Вә әлхәл кайда торадыр?  

(Бу л.39 б. – ике кадр) 
46 

(л.38 об.) Юкарыда яд кылынган Мирасем авылының Максудны 
вә Ырыскулны вә шәкертләреңдән ике кеше, берсе – юкарыда яд 
ителгән Исмагыйльне, икенчесе Мөслим старшина камандасы 
Әхмәрне сән Батырша Борһан Мостафа углы берлә икеңез киңәш 
кылыб Гайнә халаекларын вә һәм Гайнә тигрәсендәге халаекларны 
үзеңә алыб килтермәккә белеклү нә өчен йибәрдең? Вә шул 
Максудны юлдашлары берлә йибәргән вакытда сән Борһан берлә 
икеңез анларга нә пәнд вә нәсихәт кылдыңыз? Вә белеклү сәбәбдән 
вә ул кешеләр нә эш өчен сезгә кирәкләр вә дәркяр иде? Вә шул 
кешеләр сән Батыршага кәлделәрмү? Вә әгәр кем кәлгән булсалар, 
сән Батырша вә Борһан шул кешеләр берлә фетнә өчен нә мәшүрәт 
кылдыңыз? Вә нә сәбәбдән вә дәхи сән Батырша шул кешеләрне 
үзгә йирләрнең халаекларга фисык-фосад вирмәк өчен 
йибәрмәдеңме? Вә белеклү кайда йибәрдең?  

47 
Гайнә илендән сән Батыршага язу кәтергән белеклү (конкрет) 

кемдер? Вә нә вакытда кәлтерде? Вә шул язу килтергән кеше 
белеклү нә кеше әйтеб йибәрде диб сүйләде кем, сән Батырша 
(л.38) үзеңә хәҗәтле эшкә җәһәтлән вә шул дустлык сән 
Батыршага Борай җәмагатендәндер диб әйткан. 

Вә сән Батырша шул язуны укыгандан соңра, шул язуда Гайнә 
иленә дүрт кеше йибәрдең диб сән Батыршага язган кеше белеклү 
кемдер? Вә дәхи: ...динеңез дошманлары монафикълар аңлап шул 
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түрт кешеләрнең артынча, анларны тотар өчен, күб кешеләрне 
йибәргәнләр. Вә һәм халаекларны алдаулар вә куркытулар берлә 
күңелләрен чүкдергәнләр. Һәм белеклү кемләрдер? 

48 
Вә шул, анларның күңелләре нә иде? Вә шул түрт кешенең 

ниндәй хәбәрләре буюнча вә сән Батыршаның һәм ниндәй 
мәсләхәтең буенча, Гайнәгә табигъ халаеклар иттифакдыр? Вә 
белеклү нә җәһәтдән вә нә иттифак кылганлар? Вә дәхи нә вакытда 
Гайнә халкы җәмыг улдыклырында анлар… илән бергә 
кушылырбыз дигән кешеләр белеклү кемләрдер? Вә Гайнә халкы 
берлә нә эш кылырга мәел иткәнләр? 

49 
(л.37 об.) Вә шул ук язуда ниндәй үлтергән кеше өчен яд 

кылынган? Вә дәхи халаеклар куәтләнгүдә, Гайнәгә күб кешеләр 
йибәреб, үз хозурыңыза дәхи кешеләр алыб торган булсаңыз. Һәм 
ул динсез монафикълар ушбу төндә үзеңезне һәляк итмәк касдында 
торалар. Бик тизлек вә һәм саклык барлә башыңызны коткарырга 
җәһәтләнегез дәю тәмам әйләмеш. 

Әгәр кем сән Батырша күб кеше йибәрсәң, халаеклар нә 
сәбәбдән куәтләнерләр? (иде) Вә кемләр кемләргә каршу торырлар 
иде? Вә нәдән яхшылык булыр иде? Вә сән Батыршага белеклү 
кайсы төндә, нә вакытта вә нә кеше һәляк кылырга касд кылды? Вә 
нә сәбәбдән сән Батырша башыңны коткарырга җәһәт кылдың? Вә 
сәңа шул язуны йибәргән белеклү кемдер? Вә нә мәнсүбле 
кешедер? Исеме вә ләгабы кем дигәндер? Вә шул язу өчендә 
фисык-фосад вә фетнә өчен һәм язганмы ирде? Вә әлхәл шул язуга 
каршы сән Батырша ул кешегә нә белеклү җаваб яздың?  

50 
(л.37) Сән Батырша урманга качыб екерме биш көн микдары 

кизләнеб торган вакытыңда сәнең берлә иттифак булганлар вә 
шәкертләреңдән вә ив җәмәгатеңдән сәнең илә бергә торган кеше 
кемләр иде? Вә белеклү нә вакытла вә ниндәй чирмеш кешеләре 
сән Батыршага юлдашларың берлә, килеб: «Еракрак китеңез, 
сезләрне күб кешеләр эзләйләр. Ләкин дошман кешеләргә 
очрарсыз да, дуст кешеләр дә дустлык итәргә чара тапмазлар» диб 
әйтебләр. Вә ул чирмешләр сән Батырша вә юлдашларың илә 
фетнә сәбәбендән дәхи нә сүзләр сүйләшделәр? Вә сән Батырша 
аларны фетнәя мәел кылдырдыңмы? 

51 
Шәкердең Яхъя, әлхәл, кайдадыр? 
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52 
Сән Батырша шәкердең мелла Яхья илә бергә Казан үязенә 

кидеб, мәктәб вә мәдрәсә арасында йөреб Надир камандасына 
барганыңызда, шул үязнең кешеләрен фетнәя мәел кылдырдыңмы? 
Вә белеклү кемләрдер? Шул фетнәгә әүвәл башдан мәел кылган? 

53 
(л.36 об.) Сән Батырша шәкердең Яхья илән мәсҗеднең идән 

тактасын ачыб, чокрының төбендә уптырган вактыңызда мәсҗед 
алдына килеб йөргән кешеләр старшина Йосыф өчен сүйләгәнләр. 
Старшина Йосыфны Бөгелмә түрәсе алдырган, шаяд ялан 
башкортларның эше сәбәбледер диб. Вә ләкин, белеклү, нә эш 
сәбәбле вә нә гаеб эш өчен Бөгелмә түрәсе аны алдырган? Бөгелмә 
түрәсенең исеме кем дигән булыр? Вә башкортлар ниндәй кешеләр 
өстенә барыб, чапыб, сөңгеләр берлә санчымак истәделәр, вә бер 
кешене дә санычмадылар? Вә старшина Йосыф кемләрне мәныг 
кылды атмакдан? Кемләрдер вә кемләрне бәйләнмәккә касд 
итделәр? Вә нә сәбәбдән старшина Йосыф шул эшдән мәныг 
кылды? Вә дәхи шул Йосыф ниндәй вурлар белә киңәш кылган? Вә 
белеклү нә сәбәбдән шул сүзләр сүйләнде? Вә белеклү ни(н)дәй 
сугыш өчен? Вә нә сәбәбдән? Шул сүзне сүйләгән кемдер? Сән 
Батырша шул кешене беләмүсән? Вә тәхкыйкән, шул сүзләр 
сүйләндеме? Сән Батырша үзеңдән, нәхак йиргә сүйләмәймүсән? 
Вә яхуд үзгә кешеләрдәнме ишетдең? Белеклү әйткайсән. 

54 
(л.36) Сән Батырша шул чокыр эчендә булганыңда мәсҗед 

эченә кергән кешеләр сөйләшебләр: Кяферләрнең фетнәләре 
күблеге сәбәбендән тәкатьсез булыб, Котлымбәт мирзаны 
белдекемез замандан бирү һәр елда нәчә мәртәбәләр андан 
ишетәмез Урынбур губернасы халаекларына падишаһның күб 
мәрхәмәтләре вә күб рәхимле указлары бардыр диб. Без мискин 
халаеклар ул ялганчы карт дуңгызның сүзенә инаныб гяһ вакытда 
арзу да кыйламыз ирдек. Вә ликин андан һичбер мәрхәмәт 
күрмәдек. Шул сүзләрне тәхкыййкән кемләр сүйләде? Вә сән 
Батырша шул сүйләгән кешеләрне беләмесән? Вә үзгә кешеләрдән 
һәм шул сүзләрне ишетмәдеңме? Вә белеклү кемләрдән ишетдең?  

55 
Сән Батырша шәкертең Яхья илә Бигәш авылына барганыңда ул 

авылда фисык-фосад кыйлмадыңмы? Вә нә эш өчен сән Батырша 
шәкертең Яхья илә Казан өязенә барыб максудыңны юнәләек 
дидең. Белекле максадың нә иде?  
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Батыршаның язма җаваплары 
 

35 об. 
1 

(Л.52 об.) 1754 елда сәратан (кысла) йолдызының (июнь) 
ахырына якын көнләрдә, белмәймән кайсы вә ничәнче көне ирде, 
бардым Исәт правинчәсенә, Мөслим старшина авылына Кышлау 
авылына вә һәм Яйләү авылына вә һәм Салчыгут ивенә вә һәм 
Мансур йортына. Вә кунак булдым. Андан соң сәнбәлә (Кыз) 
йолдызының эчендә, белмәймен ничәсе көнендә ивемә кайтып 
йитдем. Ике ай микдарында. Әмма мөбарәк сөәльләреңездә изһар 
идебсез Мансур йортында ике ай микъдары торыпсыз дәю. Әмма 
мөгайян вә тәхкыйк беләсез ки «Гарызнамә»мездә ыйлә 
язмамышмыз. Бәлки ике ай микдарында ивемезгә кайтып 
йитмәкемезне игълам әйләмешмез. Ул Мөслим камандасы 
мишәрләр арасында кунак булып йөрдем бер ай микдары, яки 
артыкрак: Бәгъзесендә биш кич, бәгъзесендә алты кич кундым. 
Мансур ивендә һәм алтымы яки бишме кич кундым. Әмма 
Салҗугут илендә һичбер кич тә кунмадым. Үземнең тора торган 
авылымдан Исет правинчәсенә килеп йитмәкемдә вә һәм Исет 
правинчәсендән авылыма кайтып йитмәкемдә бер ай микдары яки 
кәмрәк көнләр үтде. Бәс, көллесе ике ай микдары булды. Әмма ул 
ясавыл Мансур Тукай углы, старшина Мөслим камандасы вә 
Мөслим авылыныңдыр. Вә ләкин бу хәлдә (л.52) старшина Мөслим 
авылындан китеп, йитмеш чакрым микдары барып яңа авылга 
төшкәндер. Ул Мансурның узенең өндәмәке буенча кунак булдым. 
Дөньядан кичмеш анасының рухы өчен корьән укырга өндәгән 
ирде. Вә һәм старшина Мөслимгә үзенең өндәмәке буенча кунак 
булдым. Әмма ул старшина Мөслимгә вә һәм Мансурга вә һәм 
гайреләргә фетнә сәбәбле һичбер сүз сүйләмәдем. Вә һәм анлардан 
һәм фетнә чыкармак сәбәпле һичбер сүз ишетмәдем. Быйлә кем, 
тәгъйир әхвәлдән сордым. Шул рәвешле: «Дин вә дөнья 
көтмешнең хәйре улармыдыр яки шәрре улардыр?», – дәю 
сордыкымызда, җавап бирделәр, «Гарзнамә»мездә яд ителгән 
рәвешчә. 

Әмма дәхи мөбарәк сөальләреңездә изһар идепсез: сиксән сум 
бурыч өчен балачугымны чукындырып дәю Әмма мөгайян вә 
тәхкыйк беләсез кем, «Гарыз»мызда ыйлә язмамышмыз Быйлә кем, 
ялчымны дәю игълам әйләмешмез. Ягъни Мансурның ялчысыны, 
ул ялчының өстендәге сәксән сум бурычы Мансурга тиешледер. 

 



 

 290 

Әүвәлән 
1754 елда Исәт правинчәсенә старшина Мөслим авылына сәфәр 

әйләдекемдә вә анлар арасында миһман улыб йөрдекемдә фетнә 
кубармак сәбәбендән һич бер кешегә сүз сүйләмәдем. Вә һәм 
фетнә кубармак сәбәбле һичбер кешедән сүз ишетмәдем. Старшина 
Мөслим үз авылының җәмәгате арасында юк ирде. Екерме чакрым 
микдары ерак төшкән ирде. 

2 
Сәлҗәгут иленә барган вакытымда анларда фетнә кубармак 

сәбәбле һич сүз сүйләмәдем. Анлар һәм бәңа сүйләмәделәр. Мәгәр 
кем сүйләделәр «Гарзнамә»дә яд ителгән сүзләрне. Вә ул сүзләрне 
кемләр сүйләдекене һәм белмәймән. Шуның өчен кем, анлар берлә 
әүвәл ахыр күрешкән вә (әүвәл) танышкан дегел ирдем. Кымыз 
мәҗлесе таралгунча йөрдем. Андан соң китдем. 

3 
Старшина Мөслимнең өн(дә)мәке буенча аның үендә кунак 

булдым, бән Комышак авылында икәнемдә. 
4 

Ясаул Мансур Тукай углы Мөслим камандасы Мөслим 
авылының.  

Ләкин бу хәлдә Мөслим авылындан йитмеш чакрым кадәр 
аерылыб, яңгы авылга төшкән. Ул авыл һәм Мансур авылы әйтелер. 
Мансурның үенә миһман булдым. Бу заманның вә тәгъйир әхвальдән, 
көндән көн дөнья вә дин көтешенең хәйреме уладыр яки шәрреме 
уладыр дәю Мансурдан сордыкымда, «Гарзнамә»дә зикер иделән 
җавабны Мансур сүйләде. «Әкрәһ юк ирде. Вә ликин имчеләре иве 
әкраһ вә җафа йортына боздылар(?) ирде, белмәй кемләрдер». 

Вә ул «Гарзнамә»дә зикер иделгән сүзләргә каршу бән нәснә 
сүйләмәдем. Вә һәм фетнәя кыздырмадым, бәлки мон(та)зыйр 
улыб тордым Гайреләрдән нә хәл вә сүз аңлармын икән? – дәю. 
Мәгәр җаваб бирдем Мансур сүзенә: Гөнаһларымыз шомлыкы вә 
заманның ахырыдыр дәю.  

35 б. Вә ул «Гарзнамә» дә зикер иделгән сүзләрне Мөслимнең 
үзендән ишетдем, Мансурдан кайтыб килүемдә, көндез. Кеше юк 
ирде. Мәгәр кымыз китерүче хезмәтчеләр бар ирде. Белмәймен 
кемләрдер. Әмма «Гарызнамә»мездә Мөслимгә кунак 
булмакымызны вә һәм нә сүзләр сүйләдекене бәян әйләгән ирдем. 
Вә ликин ул сүзләрне сүйләмәке кайтыб килүемдә идекене бәян 
әйләмәгән ирдем. Ул старшина Мөслимгә фетнә сәбәбле һич сүз 
сүйләмәдем вә кыздырмадым. Вә ул һәм бәңа фетнә сәбәбле һич 
сүз сүзләмәде.  
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Ясавыл Мансур йортында бер ай тормадым. Бәлки Мөслим 
камандасы мишәр халкы арасында бер ай микдары тордым. Ул 
Мансур һәм Мөслим старшина камандасыдыр. Ул Мансурда 
алтымы яки йитеме кич кундым. Арамызда фетнә сәбәбле һичбер 
сүз садир улмады. 

6 
(Вә ул Мөслим камандасы)137 Мишәрләр арасында бер ай 

микъдары миһман булыб йөрдекем вакытда «Гарызнамә»дә зикер 
иделгән шикаятләрне ишетдем. Әмма анларны фетнә сәбәбле 
мәшүрәт әйләмәдем вә кыздырмадым. Анлар һәм бәңа мәшүрәт 
әйләмәделәр. Вә ликин Сәлҗәгут халкының (4 юл сызылган) дәю. 

7 
1754 сәнәдә сәнбәлә йолдызының белмәймен ничәсе көнендә үз 

авылыма кайтдыкымдан соңра, йөрелгән – торган кешеләрдән 
«Гарзнамә» дә зикер иделгәнчә, сүзләр вә хәбәрләр ишетелде, 
халык арасында фаш вә мәшһүр булды. Вә ликин куб халык 
арасындакы мәшһүр булган күб сүзләрне вә күб хәбәрләрне вә 
кыш вә яз, даимел әукат сүйләнгән сүзләрне һич кемгә тәгаен 
кыйлыб әйтмәк мөмкин декел. Вә һичбер сүзне мөмкин декел 
һичбер вакытка вә һич кешегә, күңелдә тотыб тәгаен вә бәян 
әйләмәк. Әмма андаг хәбәрләрне вә сүзләрне ишетдекемез 
вактында бердәк ишетмәк берлә 34 об. каламыз ирде. Һичбер төрле 
мәшүрәт вә кыздырмай вә тәхриз итмәенчә, хәтта ки «Гарзнамә»дә 
зикер иделгән «Тәхризнамә»не языб тәмам әйләгүнчә һич кемгә ул, 
яшрен вә кизлү, серләрне сүзләшмәдем. Әмма ул мәзкүр 
«Тәхризнамә»не тәмам әйләндекемдән соң, «Гарызнамә»мездә 
зикер иделгән кемсәнәләрә зикер иделгән вәҗеһчә сүйләдем. 

8 
Исәт правинчәсендән кайтдыкым тарихда көз фаслы көне: 

белмәймен кайсы йолдызның кайсы көнендәдер: Күдәй илендән 
ике башкорт килде. Кем камандасы буласын дидекемдә, берсе: 
Шаганай камандасы буламан дәю җаваб бирде. Әмма исемләрен 
сорадыкым вә сорамадыкым исемдә юк. Вә һәм анларның кайсы 
авыллык идекен вә һәм кемдән йибәрелдекен вә һәм анларның 
бәңа кәлмәкене Шаганай башкорт старшина белдекен, белмәдекен 
бән сорамадым, анлар һәм әйтмәделәр. Вә ләкин бән анлардан 
сорадым: «Нә хәбәрләр беләсез вә йортыңыздагы халаеклар ни 
хәлдә вә ни киңәшдә торалар?» – дәю. Анлар бәңа җаваб бирделәр 

                                                           
137 Җәя эчендә китереләчәк сүзләр автор (Батырша) тарафыннан 
сызылган. 
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«Гарызнамә»дә яд иделән рәвешчә. Вә һәм китделәр. Әмма бән 
анлардан хәбәр сорадыкымның сәбәбе ул ирде кем, һәр 
тарафларның хәлләрене белеб вә аңлаб тора идем. Барчаларның 
хәлләре бер шәкелдә булса, бән һәм анларның хәлләрене камиллек 
берлә аңламакымдан соң«Тәхризнамә» язаем вә үз хәлемезне 
халаекларга аңдыраем. Динемез милкенә туганган золымлык 
утларыны ул мөселманларымыз илә сүндермәккә һиммәт идәем, 
Алла өчен җан фида идәем дәю. 

34. Әмма ул мәзкүр ике башкортдан ни вакытта күтәрелмәккә 
киңәшмәкләрне сорамакымның сәбәбе вә һәм «Үрән иленә 
хәбәрләшер өчен барамысыз?» – дәю сорамакымның сәбәбе вә һәм 
ул башкортларның андаг хәбәрләрдән вә сүзләрдән ишеткәнем 
икәч анларны тотмамакым вә гарз әйләмәмәкемнең сәбәбе улдыр 
кем: бу җавабымызның алнындагы җавабымызда зикер 
әйләмешемез. Әмма анларга нәрсә сипариш әйләмәдек Вә һәм 
киңәш вә тәхриз әйләмәдек. Шул сәбәбдән кем, максудым ул ирде 
кем, һәр тарафларның хәбәрләрен вә хәлләрен камиллек берлә 
аңладымдан, вә, соң үземнең мәйлемне вә хәлемне «Тәхризнамә» 
илә бәян идәем. Вә көн әлгәре, ягъни вакытсыз, үз хәлемне 
аңдырмаем, та кем эш фәсадга китмәгәй дәю ихтираз кыйламан 
ирде. Әмма анларга «Гарызнамә» мездә зикер иделән сүземездән 
артыкны. [сөйләмәдем] Сүз ул булды кем, анлардан: «Нә 
хәбәрләреңез бар, сүйләңез?» – дәю сордыкымдан соң, анлар: «Һич 
хәбәремез юктыр», – диделәр. Бән анлара әйтдем: «Бәне үзеңезнең 
белеңез. Бәндән усаллык булмас. Һәр нә хәбәрләр белсәңез 
сүйләңез. Һич хәвеф тотмаңыз» – дидем. Вә дәхи икенче сүз ул 
булды кем, анлар сордылар: «Вәли нигъмәт, үзеңез ни хәбәрләр 
беләсез?» – диделәр. Бән әйтдем: «Бән төне-көне китаблар вә 
мәсьәләләр тикшермәкдән вә шәкерт җәмәгатьләремезгә дәрес 
әйтмәкдән фаригъ улмаймыз. Үзеңезтик кешеләрне күрмәенчә, 
дөньяның нәчеклеген дә белмәймез» – дидем. 

10 
 Старшина Сөләйман авылының мелла Габдесаттар Исәт 

правинчәсендән кайтдыкым тарихда 1754 көз фаслы көне ирде. 
(Язып сызган: Көз димәкемнең мәгънәсе улдыр кем, Исәттән 
кайттым сәнбәлә йолдызында. Сәнбәлә – яй фаслының 
ахырындадыр. Кайтдыкымдан берничә көнләрдән соң, ул мәзкүр… 
Поляда, югарыда, бит башында: нә вакытда ул ике башкорт мәңа 
сүйләгәнләр ирде: Әй суы буе, Уралның ары ягы вә Нугай юлы, 
хәбәрләшеб хәл белешкәннәр вә кяферләрнең тәкать тоткысыз 
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җәфалары сәбәбендән сугыш кораллары хәзерләб, ул кяферләрне 
мәныг идеб анлардан үч вә дад алырга дәю. 

(л.33 об.) Мелла Габдесаттар кәлде. Шул вәҗеһдән гомән берлә 
әйтәмән көз фаслы көне дәю. Әмма гаваменнас арасында ул 
вакытны яй көне диб әйтелә торган, аның өчен кем, гаваменнас 
суыклыкны вә каты кырауларны күрмәенчә, көз дәю сүйләмәйләр, 
бәлки яй дәю сүйләйләр әгәрчә көз фаслы булса.  

Ул мелла Габдесаттар мәңа кәлде Әмма аның соаль әйләдеке 
мәсьәлә дин бабындандыр. Сөәль әйләде шул ләтифә илә кем, «әй 
вәлинигъмәт, динемезне, ислам динене хак дәю икърар вә игътикад 
кыйламыз. Вә үзгә динләрне мә нөсүх вә батыйл дәю икърар вә 
игътикад кыйламыз. Һич гөманымыз вә шөбһәмез юк. Вә үзгә дин 
әһелләре һәм, нәчәмә дин әһелләре бардыр, йөһүддән, нәсарадан 
булсын, мәҗүсидән вә гайреләрдән, – барчалары ул динләренең 
хаклыгына икърар вә игътикад идеб, дәлил вә җаваб күстәрәчеләрдер. 
Вә үз динләредән гайре динләрә батыйл вә мәнсух дәю икърар 
идәчеләрдер. Бәс, мәхальдер кем, барча динләр Хак Тәгалә кашында 
хак вә кабул ула. Ля җәрәм Хак Тәгалә кашында хак вә лазем улан 
дин бер диндер кем, ул ислам динедер. Бәс, буйлә икәч, әгәр үзгә дин 
әһелләрендән берәү безләрдән соаль әйләсә, инкяр вә мөназигъ 
җәһәтендән декел, бәлки хакны вә батыйлны аерыб, хакка экърар вә 
игътикад әйләмәк өчен. Шул рәсемлә сөаль әйләсә кем, «ислам 
динене хак вә лазем дәю икрар вә игътикад идәсез вә үзгә динләрне 
батыйл вә мәнсух дәю. Бәс, нәчек белдеңез кем, ислам диненең 
хаклыкыны вә үзгә динләрнең батыйль мәнсухлыкыны? 
Кирәклеләрнең кирәклерәке – диндер. Вә дөнья – ахирәт дәүләте – 
диндер Вә бәндәләрне Хак Тәгалә хәзрәтенә ирешдерән диндер. Бәс, 
әл ислам диненең хаклыкы вә үзгә диннең батыйльлыкы – күзгә 
күренгән көн тик рәүшан вә заһиридыр. 

(л.33) бәян вә гаян әйләсәң, һич шәк вә шөбһә куймаенча. Ля 
җәрәм хак дингә кермәк тиешле вә ляземдер. Ягъни ислам диненә 
кермәк тиешледер. Вә үзгә батыйл вә мәнсух динне ташламак 
тиешледер. Вә әгәр ислам диненең хаклыгы, вә үзгәнең 
батыйллыкыны кәма һуә Хакка һич шәк шөбһә куймаенча 
(чукындыруда уңышсызлыкларына ишарәләп, дошманын җиңә – 
Г.М.) бәян вә гаян кыйла алмасаң сән һәм хак дин әһлендән декел 
икәнсен, бәлки борынгы сөлүктә ата вә бабаларыңыз(а) иярмәк илә 
батыйль динне хак дәю икърар вә игътикад идеб газиз гомереңне 
заигъ идәсен. Сәна рәва һәм лазимдыр бу динне куеп, хак динне 
истәмәк дәю сөаль әйләсә, ул саильгә нә тарикъ илә җаваблар 
биреб, ислам диненең хакл(ыг)ына вә үзгә динләрнең 
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батыйльлегына күзгә күренгәнтик рәвшан вә заһир юл күстәреб, ул 
саильнең күңелендән шик-шөбһә керләрен китәрмәк кирәк дәю 
мелла Габдесаттар бездән сөаль алды. Әлхамделиллаһ әлләзи 
әнгамнә минәл бәян малям наглям. Ул мелла Габдесаттарның 
сөаленә җәваб күстәрдек. Мелла Габдесаттар хариҗдагы саил 
йиренә торыб бәнем җавабым үзәренә сөальләр вә бәхәсләр 
килтерде. Хәтта ки күп сөальләр вә бәхәсләр, вә җаваблар кичде. 
Та кем сүзнең ахыры шуңа ирешде кем, мелла Габдесаттар әйтде: 
«Шәриф хозурыңыздан бәнем морадым ул ирде кем, ислам 
диненең хаклыкы вә үзгә динләрнең батыйльлыгы күзгә күренгән 
көн тик бәян идәсән дәю. Әмма сезләр мөбарәк вә ләтыйф 
җавабларыңыз илә көндән һәм изһар вә әҗля идеб бәян әйләдеңез. 
Хәтта ки бу лятиф җәвабларыңыз үлгән җанны дерелтте. Җан 
җаны улды.  

Тән җаны илә тән йөрер җир йөзендә  
Җан җаны илә җан очар күк йөзенә 
Ирешер та хәзрәте Аллаһ. Әлхамделиллаһ вәл миннәтә диде. 

Әмма ул сөальләр вә җавабларның кәйфиятене бу дәфтәргә имла 
әйләмәдек. Сүзне тату белә ирешдермәк сәбәбендән. Әгәр сүздә 
әмер вә ишарәне боерылса, икенче дәфтәрә имла иделәр инша 
Аллаһ тәгалә. Вә бондан гайре, нәхүдән вә фәраиздан сүальләр 
әйләде. Вә ликин тирән гыйлемлек ки, динемезнең гыйлемлекдән. 

На 11 и 12 
(32а об.) Юкарыда язылган сүзләрне, тәхкыйкән Габдесаттар 

әйтде. Вә бән Батырша шул сүзгә каршы уңар әйтдем байтак хәбәр 
беләсән. Вә дәхи аңларга катлан дидем. Андан үзгә һичбер киңәш 
Габдесаттар илә кылмадым. Мәгәр «Гарәзнамә»дә язылган сүзне 
әйтдем. Вә шул ике кеше, каргалыларның, нә кешеләр булганын, 
исемләрене вә ләгабләрене белмәймән. Вә тора торган йортларыны 
һәм белмәймән. Габдесаттар әйтган, Каргалы кешеләредер диб. Вә 
анлар берлә күрешкәнем һәм юк. Бравотчик, Ягкубны беләмән. Вә 
ликин 1754 сәнәсендә Габдесаттар берлә сүйләшкән, тарихда бән 
Батырша Уренбурхка бармадым. 1755 тарихда Уренбурхка 
барганымда шул праватчик Якуб ивдә юк ирде. Вә аның берлә 
күрешмәдем вә киңәш һәм кылмадым. Вә дәхи кемнең вәситаты илә 
вә мохаккак ислам диярларының кайсы җанибендән бондагы 
мөселманларга ярдәмчелек булырыны вә нә вәҗһ илә ярдәм вә 
кайсы мөселманларга булыр, вә кайсы ислам диярларының 
вәлиләренә вә сәлатыйнләренә кәррат вә кәррат хәбәр виргән, вә ул 
хәбәрне кем биргән, вә кемләргә бирелгәндер – мелла Габдесаттар 
тәгаенсез сүйләде. Вә 1755 сәнәдә әсәд йолдызында бән Батырша 
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Уренбурхка барган вакытда Якуб йорты Уренбурхта ирде. Вә мелла 
Габдесаттар Каргалыда Габдессәлам ахунд мәдрәсәсендә гыйлем 
үгренеб тора ирде. Әлхал кайда булганларын белмәймән.  

(31 дәвамы. (Сызылган)… ишетдекене вә ишетмәдекене һәм 
белмәймен. Аның өчен кем, анлар ул сүзләрне Шәрифнең 
хәзерлекендәме, яки юлга чыккан вакытындамы, яки, мәслек галиб 
улып йокладыкындамы сөйләделәр. Әмма бу сөальләреңезең 
җавабы аладакы сөальләреңезең җавабыдыр. Әмма «Гайнә» – бер 
илүнең исемедер. Падишаһымыздан гайре кешенең милке 
дегелдер. Бәс, «Фәләннең милке», динелмәз). 

1755 сәнәдә яз фаслында хәмәл йолдызында теркә малы 
өләшмәк өчен бәне алдылар. Бу соалеңезнең җавабы һәм алындагы 
сәвалеңезнең җавабыдыр. Ягъни гыйлемлек бабындан бәңа тәхсис 
идеб соралган сүзгә җаваб бирдем, әмма үзгә сүз вә мәшүрәт 
бәндән анларга, анлардан бәңа һич садир улмады.  

(32а об. (Күчерүченең язмага кайбер аңлатмалары) 
…тенденцияле, муллараны, «галимнәрне» гаепле итеп күрсәтү 
теләге – соңгыларның патшага хезмәткә үтү юнәлешенә каршы  

а) хәрәкәтне берәү хәзерләмичә бөтен халык арасында 
җитлеккән хәл итеп таныту. 

в) үзе тоташ йөргән. Җавапта искренность, тормышчанлык, 
ялгышмаслык, бер үк хәл турында кабат-кабат бер үк показаниене 
хәттә шулай булганына үз күңеле түрендә дә тузан кадәр шик 
калдырмый торган рәвештә сөйләү өчен, үзе белән булган, әмма 
хәрәкәткә аз да бәйләнеше булмаган хәлләрне сөйләү. 

г) Бөтен проблемаларны дин мәсьәләсенә кайтарып «аклану» 
тенденциясе. 

– Гарзнамә патша белән җитди сөйләшү, шуңа хакыйкәткә иң 
якын итеп (22 об., 43), җитди 20 об.: «Бәңа һәляклек касдын кылган 
кешене белмәдем дигәне – минем җинаят үлем җәзасына лаек түгел 
дию ул. 

 
(л.32 об.) назек вә дәкыйк улан мәсьәләләрене вә җавабларны 

динемезнең гыйлемгә бик зар күңелле уланлары бәян идеб 
мөһимләтмәк һәм саһел декелдер. Вә ликин ишарәт боерылса, имля 
кыйлыныр. Әмма Габдесаттар мелладан: «Ишетдекең, белдекең 
хәбәрне сөйләгел дәю сормакымның аслы вә сәбәбе улдыр кем, 
мәхәз хәбәр белмәк өчендер, нәтак кем юкарыгы җавабымызда 
зикер әйләгән идем.  

на 11 и 12 (үзендә шулай кабатлана) 
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Әмма мелла Габдесаттар «Гарзнамә»дә зикер иделән сүзләрне, 
ягъни ушбу суаль әйләдекеңез сүзләрне сүйләде. Тәхкыйк вә 
зыядәсез. Ягъни Каргалы җәмәгатьләрен тәгайен кылмаенча вә 
башкорт җәмәгатьләренең береккәненең сәбәбен бәян итмәсенчә. 
Вә дәхи мелла Габдесаттар шул башкортлар берлә иттифак 
булганын я булмаганын һәм тәгаен әйтмәенчә Вә кемнең васитәсе 
илә вә ислам диярларының кайсы җанибендән вә нә вәҗһ илә 
кайсы мөселманларга вә хәбәрләр кем вирдекен бәян вә тәгаен 
итмәенчә. Мәгәр ул кем, кайсы (дыр) кем Ягкуб ике кешегә 
сүйләгән. Ул ике кеше кемләр идекен сорамаганмын дәю гоман 
кыйлың. Әмма мөгайян сорамакым һәм ядымда. Әмма ул 
кешеләрнең исмене мелла Габдесаттар әгәрчә әйткән булса да, 
бәнем ядымда юк, аның өчен кем, Каргалы җәмәгатьләре 
белешкән-танышкан кемсәләрем декел. Мәгәр аз кешене беләмән. 
Әмма ул мелла Габдесаттардан: «Килдекең вакытда башкортлар 
илә сүзләшдеңме?» – дәю сордыкымда: Башкортларны юлда 
күрдем, сүзләшмәдем диде. Әмма Габдесаттар илә бәнем арамда 
сер сүз ул булды кем, мелла Габдесаттар сорды: «Вәлинигъмәт, 
үзеңез нә һиммәттә торасыз?» – диде. Бән әйтдем:  

«Җан ширин тәндән уланча җодә 
Бән кыйлырәм Хак юлында җан фида». 
Байтак хәбәрләр сүйләдеңез. Дәхи һәм хәбәрләр аңларга 

катланыңыз. Саклык берлә. Үзеңез сүзләмәенчә вә хәлеңез кешегә 
аңдырмаенча. Һәр нә аңладыкыңызны безә игълам идеңез. Мөмкин 
улан вәҗһчә бик ихтираз илә. Әгәр һәр тарафдагы мөселманнардан 
динемезнең сәламәтлегенә һиммәт итмәк хәбәрләре вә хәлләре 
аңланса, инша Аллаһ Тәгалә, безләр һәм дин хакында һиммәт 
итмәккә шоруг идәрмез дидем.  

1755 сәнәдә Урынбурга бардыкым вакытда, әсәд йолдызында 
Ягкубның тора торган йорты Оренбурда иде. Үзе ивдә юк ирде. 
Белмәймен кайда киткән ирде. Шул ук тарихда (л.32) вә шул ук 
баруымда Габдесаттар Каргалыда Габдессәлам ахунд мәдрәсәсендә 
торадыр иде, гыйлем үгрәнеб.  

Әмма андан соң ивемә кайттым. Йортымдан аерылдым, галәм 
халкыннан бихәбәр улдым. Бәс ул көндән бу көнгәчә белмәймен 
анларның кайда икәнен. 

13 
Габдесаттардан Каргалы җәмәгатьләренең райе нәтәкдер дию 

сорамакымның сәбәбе улдыр, Күп замандан бире динемез милкенә 
төганган золымлык утыны сүндерергә вә динемезне ихья вә әгъля 
итмәкгә анларның һиммәтләре бармы икән дәю белмәк өчендер. 
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Әмма ул Габдесаттар мәсҗед алдында Каргалы аксакалы 
картлардан ишедебдер; анлар сүйләгәнләр кем, яхшы булыр иде 
йортымызда бүлеклекләр төшмәсә. Вә ләкин шул кешеләрнең 
исемләрене вә сәбәбене Габдесаттар бән Батыршага тәгаен әйтмәде 
Каргалылар, кемнең аслы, нә хәлдә торалар диб. Ак сакаллы 
картлар дәю вә һәм бүлеклекләр дәю мотлак сүйләде, исемләрене 
вә сәбәбене тәгаен әйтмәенчә.  

14 
Ул Габдесаттар шул мәзкүр Каргалылар сүзен сүйләгән 

вакытта: «Дәхи нә хәбәрең бар, сөйләгел дидеке(мдә) Габдесаттар 
бән Батыршага. Әлхәл Урынбурхдан киләркән, Казан юлы 
мишәрләрендән Сафи авылларындан вә һәм Торма авылларындан 
сорыб, сез нә хәлдә торасыз диб. Анлар әйтебдер: «Кайсы тараф 
куәтле булса, без ул тарафка булырбыз», – диб. Вә ликин мотлак 
исемләрен тәгаен әйтмәенчә. Дидекемдән соң, старшина Галкәй 
камандасы Сафи һәм Торма авылы мишәрләренең мәзкүр 
сүзләрене сүйләде. Мотлак. Ягъни исемләрене тәгаен әйтмәенчә. 
Әмма сәбәбен тәгаен кыйлды. Шул рәвешле әйтде: «Сордым ул 
мәзкүр мишәрләрдән, сез нә хәлдә торасыз? Башкорт җәмәгатьләре 
дин сәбәбле залимлык иткән залимлардан үч алмакка вә анларны 
залимлыкдан мәнгыләтдермәкгә вә ислам динене ихъя өчен 
киңәшәләр дәю аңланадыр», – дидекемә каршы анлар әйтделәр: 
Кайсы тараф куәтле булса, ул тарафка булырмыз дәю диде. 

15 
Старшина Сөләйманның хәле нәтәкдер дәю динемезне әгъля 

итичәк һиммәте барлыкын белмәк өчен сорадым.  
16 

Ул Габдесаттар старшина Сөләйманнан ниндәй хәбәрләр вә 
кемнең янында сорадыкың, тәгаен кыйлмады. Әмма нә йирдә 
сүйләмәкен Сөләйманның ивенә тәгаен кыйлды. 

17 
Ул Сөләйман вә аның хозурындакы кешеләрдән фетнә сүзе 

садыр улмакын Габдесаттар сүзләмәде.  
18-19 

(л.31 об.) Таныб буеның мишәрләре нә фикердә торалар дәю 
сормакымның мәгънәсе улдыр кем, анларның динемезне ихья вә әгъля 
итмәккә һиммәт әйләмәк фикерләре барлыкын белмәк өчендер. 

19 
Һәр тарафдан хәбәрләр хәлләр аңларга катлан димәкемнең 

вәҗһе вә мәгънәсе улдыр: динемезнең хараблыгына касд идән 
залимлардан үчемезне алырга вә анларны залимлыкдан 
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мәныгландырыб динемезне ихья вә әгъля идәргә һиммәт әйләмәк 
хәбәрләрене аңларга катлангыл димәкемдер. Мөгайян тарафга вә 
мөгайян кешегә тәгаен кыйлмаенча. 

20 
1754 сәнәдә Исәтдән кайтдыкымдан соң, 1755 сәнәнең мизан 

йолдызынача, көз вә кыш вә яз, тарафлардан килгән вә киткән 
кешеләрдән «Гарызнамә»дә әйтелгән хәбәрләр ишетелде вә гавам 
арасында фаш булды. Әмма күб халык арасында вә күб вакытларда 
сүйләнгән вә фаш булган хәбәрләрне, ядта тотыб вә бер кешегә вә бер 
вакытка тәгаен кыйлмак мөмкин дегел. Әмма кайсыдыр кем 
ядымызда бардыр вә тәгаен әйләмәк мөмкиндер, аны 
«Гарызнамә»мездә тәгаен вә бәян әйләгәнмез, мөмкин улан 
кадәренчә. 

Вә шул кешеләрнең барчалары, хәзер булыб, мәзкүр тәгаен 
кыйлынган вакытда атланырмыз диб. Вә мишәр халкы арасында фаш 
булды, тигрәдәге башкортлар атланалар. Без һәм атланырмыз 
дигәннең сәбәбе вә һәм мәелләре улдыр кем: кайсыдыр кем, әнваг 
төрле җафалар әйләмәк илә динемезнең хараблыгына касд идән 
залимлар залимлыкдан мәныгланмай вә дад вирелмәй торалар ирде. 
Шул залимнарны залимлыкдан манигъландырыб вә анлардан дад 
алыб, мөмкин улан вәҗеһчә, динемезне ихья вә әгъля идеб, динемездә 
сәламәт торырга дәю һиммәтләр идәек дәю. Әмма анларга ул эш 
сәбәбле бән мәшүрәт әйләмәдем вә кыздырмадым. Та кем, бәнем 
хәлем вә сүзем вакытсыз бәйненнас фаш вә мөнтәшир улыб, эш 
фәсада китмәгәй ирде дәю. Вә һәм анларны ул хәрәкәтләргә мәел 
итмәкдән мәныг да кыйлмадым. Вә гарыз һәм итмәдем. 

(л.31а) Шул сәбәбле кем, халаекларның дин хакында һиммәт 
итмәк хәлләрене камиллек берлә аңладыкымдан соң, бән һәм 
«Тәхризнамә» язаем вә хәлемне халаекларда аңдыраем вә 
динемезне ихья вә әгъля итмәгә һиммәт идәем дәю. 

21 
1755 сәнәдә, кыш фаслында дәлү йолдызындамы яки хут 

йолдызындадыр. 
Уфу кальгасының указы буенча, бән Батыршаны вә Ирәктә 

иленең Шәриф старшинага Үрән иленең Урта авыл дигән авылга 
тәркә малны мирас ияләренә өләштермәк өчен алдырганда вә ул 
авылда старшина Шәриф берлә торганымызда, старшина Шәриф 
берлә вә үзгә кешеләр берлә һәм һичбер фетнә мәшүрәт 
кылмадым. Вә шул вакытда күб кеше бар ирде. Әмма хисабыны вә 
исемләрене һәм белмәймен. Вә дәхи мәҗлестә, эчеб мәст булган 
вакытларында, «Гарызнамә»дә яд иделгән сүзләрдән башка халык 

 

 299

арасында сүз сүйләнмәде. Вә урманлы тарафның башкортлары гаят 
бәһләванлардыр. Ук атарга мәргәнләрдер ялан башкортларының 
укларындан, соңгеләрендән вә яяләрендән яхшыдыр. Вә кыйммәт 
бәһа берлә алыныладыр дигәнләренең аслы вә сәбәбе ул ирде кем, 
үзләренең сунарга осталыкларындан башлаб сүйләделәр. Вә шул 
сүзне кайсылар сүйләделәр белмәймән. Вә һәм анда борындан 
әүвәл танышкан кешеләрем декел ирде.  

Указ мөҗибенчә Үрән иленә тәркә малларыны бүлешер өчен 
бардыкым вакытда ул «Гарзнамә»дә зикер иделән сүзләрне 
сүйләделәр. Ул сүзләрнең аслы вә ибтидасы үзләренең сүнарга 
осталыкларындан чыкды. Кайсы сүзне кем, галимлек бабындан бәңа 
тәхсис идеб сорсалар, җаваб бирдем. Вә кайсы сүзләрдер кем, анлар 
үз араларында сүйләделәр, мәстлекләр вә яңлар илә, ул сүзләренә 
фетнә сүзе вә мәшүрәт кушмадым. Вә һәм мәныг әйләмәдем. Вә ул 
халаеклар, әүвәл-ахыр, бәңа танышмаган ят кешеләрдер, Шәриф 
старшинадан вә һәм мирас дәгъвасын кыйлгучы Султык 
старшинаның тутасы берлә каручы Султык хатынындан, я башка 
кешеләр(е) мөгайян танымадым. Вә һәм ул старшина Шәриф бәнем 
илә фетнә сәбәбле сүз сүйләмәде. Вә һәм ул анларның «Гарзнамә»дә 
зикер иделән сүзләрене ул Шәриф старшина (л.32а об.та сызылган) 
ишетдекене вә ишетмәдекене һәм белмәймән, аның өчен кем, анлар 
ул сүзләрне Шәрифнең хазерлекендәме (шунда чагындамы), яки 
юлга чыккан вакытындамы, яки мәстлек галиб улыб 
йокладыкындамы сүйләделәр. 

Әмма бу сүалләрегезнең җавабы алындакы суалләреңезнең 
җавабыдыр. Әмма Гайнә – бирелүнең исмедер Падишаһымыздан 
гайре кешенең милке дегелдер. Бәс. фәләннең милке динелмәз. 

22 
(л.30 об.) Шул ук вакытда сүйләгәннәр кем, узган еллар 

мәгърәкәсендә Гайнә илүвенең уртасына меңләгән урыс пулкы 
килеб, арбадан кальга сукыб ятдылар, Гайнәне чапар өчен. Шул 
вакытда безнең Гайнәл(е)ләр, түрт йөз кадәр кеше, ук-сөнге берлә, 
урысны кырдылар. Вә тупларыны һәм кулга төшерделәр. «Бу хәлдә 
һәм, кяфернең җәфалары хәддән кәчде. Аллаһ әгълям. Киләсе яйдә 
шаяд мәгърәкәләр бу(лы)р» – диб сүйләгән кешеләрнең 
исемнәрене тәгаен белмәймен. Вә анлар берлән шул фетнәгә 
мәшүрәт вә иттифаклык һәм кылмадым. Кайсы вакытда вә кайсы 
тарихда вә кай йиргә вә кемләр берлә мәгърәкә кыйлырга мәел 
иткәнләрен шул кешеләр мән Батыршага әйтмәделәр вә 
белмәймән. Вә дәхи, шул мәгърәкәдә мән баш кеше булырга 
диелмәдем. Вә шул кешеләрне һәм ул залимлыкга кыздырмадым. 
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Вә Гайнә дигән ил Уфу өязенеңдер (бер юл сызылган). Башкорт 
халкы башка-башка авыл берлә торалар.  

[сөаль]: 23. Сән Батырша Уран илендән чыкыб үз үеңә 
кәлгәндән соңра, кайсы айда вә кайсы тарихда Көдәй иленә сәне 
алдырдылар? Вә Көдәй иле кемнеңдер? Вә шул илдә фетнә 
өчен…(л.30. сызылган) нә сүз сүйләделәр? Вә сөйләгән кешеләр 
кемләрдер? Вә шул сүзләрне кемдән ишеттең. Вә сән Батырша ул 
илнең кешеләренә фетнә кубармак өчен кемләргә сүйләдең вә нә 
нәсихәт кылдың? Вә шул эшкә мәел әйләгән кешеләр кемләрдер?). 

23 
1755 сәнәдә хәмәл йолдызында бәне Кәдәй иленә алдырдылар. 

Вә шул Кәдәй иле Уфу өязенеңдер. Башкортлар торалар. 
(сызылган: Вә шул илдәи үз араларында сүйләгән бән Батыршага, 
«Гарзнамә»дә язылган сүздән башка фетнә өчен һич кем 
сүйләмәде.) Бән Батыршага фетнә сәбәбендән һич кем сүйләмәде. 
Мәгәр үз араларында сүйләделәр «Гарзнамә»дә яд иделгән 
рәвешчә. Вә шул сүйләгән кешеләр кемләр икәнен белмәймен. Вә 
шул кешеләргә һәм бән Батырша фетнә сәбәбендән мәшүрәт 
кылмадым. Вә һичбер мәслихәт вирмәдем. Вә шул эшгә һәм мәел 
иткән кешеләр кемләрдер, белмәймән.  

24-25 
(Кыш көнендә хәмәл йолдызында, кайсы тарихда[дыр] Нугай 

юлының Калчир иленең башкорт Ысмагул Батыршага кәлеб 
ниндәй фиску фәсад. (л.29 об.) язуын бирде? Вә шул язу тәхкыйкән 
кемдән ирде? Андагы тарафның безрегварлары нидән бу тарафның 
безрегварларына? Вә бу тарафның безрегварлары галимләре вә 
хафизләре вә кямилләре кемләрдер? 

Вә, чөнки шул язу сән Батыршага язылмаган булса, нәчен сәңа 
йибәргәнләр? Мөмкин дегелдер кем, сән Батырша ул язу кемдән 
булганын белмәясән? Әлбәттә белмәк кәрәксен. Аның өчен кем, 
мәзкүр Ысмагул язуны биргән вакытда сән Батыршага әйтебдер: 
Укысаң белерсең кемдән язылганын).  

Шул язуны кыш көнендә хәмәл йолдызында 1755 сәнәсендә 
башкорт Ысмагул бән Батыршага килтереб бирде. Тәхкыйкән, 
кемдән икәнен вә ул тарафның бөзергварлары кемләр икәнен һәм 
әйтмәенчә вә бу тарафның безергварларын, галимләрен вә 
хафизларын вә кямилләрнең исемләрен һәм шул язуда язмаенча (вә 
чөнкем шул язу сән Батыршага язылмаган булса, нәчүн сәңа 
йибәргәнләр? Мөмкин дегелдер кем сән Батырша ул язу кемдән 
булганын белмәясән. Әлбәттә белмәк кирәкдер, аның өчен кем, 
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мәзкүр Ысмагул язуны биргән вакытда сән Батыршага әйтебдер: 
укысаң белерсең кемдән язылганын). 

Вә бән Батырша шул язуны ачыб укыгандан соңра күрдем ки, 
шул язу эчендә язган кешенең исме юкдыр. Вә кемләргә язылган, 
анларның исемләрен язмаган. Мәзкүр Ысмагулдан янә сорадым. 
«Бу язуны сәңа кем бирде?» Ысмагул әйтде: Мулламыз берлә 
писаремез бер ике мәртәбә Урынбурхка барыб килгән соң, бу 
язуны бәңа бирделәр сән Батыршага тапшырмак өчен вә әйтделәр: 
Укыгач фәһемләр… (л.29.) дәю. Андан соң бән фәһем вә филкер 
әйләдем кем; «Бу рәвешле кәгәзне язуы буш кешеләрдән дегелдер. 
Шаяд ки, Урынбухтагы ахундлардандыр. Яки анлар тәк галимлекдә 
кәмаләтле кемсәнәләрдәндер дәю. Әмма ахундлар үзәренә гөман 
әйләмәкемә сәбәб улдыр, ул Ысмагул әйткән ирде, Ырынбурх 
тарафына мулла берлә писарь йөреб килгәч бу язуны бәңа 
бирделәр, дәю. Вә дәхи бән Батырша зан вә гөман әйләдем кем, бу 
язу гайре могаяндан гайре мөгаянга язылыбдыр. Язучы кәнде үзене 
изһар әйләмәкдән ихтираз идебдер. Әмма бу язу бәңа каю 
тарафдан вә кемдән булса да, ислам динене ихья әйләмәк хакында 
булган язу. Әйгандыр. Вә Ислам динене ихья вә әгъля итмәкгә 
һиммәт иткүчеләр икәндер. Вә бу кадәр һиммәтләр итәләр 
икәндер. Бәс, бәндән һәм анлар тик һиммәт итмәкгә вә динемезнең 
ихьясында мөсәбәб улмакга тиешледер дәю һиммәт итмәкгә вә 
«Тәхрыйзнамә» язмакга шөруг әйләдем. Вә шул мулла берлә 
писарьның кемләр икәнен, исемнәрен, ләгабләрен вә тора торган 
урынларын һәм бән сорамадым. Вә Ысмагул һәм әйтмәде. Анлар 
Ырынбурга кемгә вә ни эш өчен барганлар(ын) һәм әйтмәде вә бән 
дәхи сорамадым. Вә шул Көлчир илүе берлә бән Батыршаның (л.28 
об.) йорты арасы сәкез вә я тукыз көнлек юл кадәре бардыр. Вә 
анлар берлә һәр кәз белешкәнем вә танышканым вә һәм 
Урынбурхка бармакларында хәбәрләшкәнем вә иттифак кылганым 
юкдыр. Вә мәзкүр Ысмагул бәңа килтергән язуны, һич кемгә 
йибәрмәй, утка яндырдым. Вә ул язуны мәгълүм кылмамагымның 
сәбәбе вә һәм шул фиску фосад вә хаинлык кылган кешеләр өстенә 
гарыз кылмамагымның сәбәбе шулдыр ки гоман әйләдем кем, бу 
язу каю тарафдан вә кемдән булса да – ислам динене ихья итмәк 
хакында булган язу икәндер. Вә ислам динене ихья вә әгъля 
итмәкгә һиммәт иткүчеләр бар икәндер. Бу кадәр һиммәтләр 
итәләр икәндер. Бәс, бән һәм алартик һиммәт итмәкгә вә 
динемезне ихья итмәкгә сәбәбче улмакка тиешледер дәю, һиммәт 
итмәкгә вә «Тәхрыйзнамә» язмакга шәруг әйләдем вә, гарыз 
кылмадым. Вә язуны һәм һич кайда мәгълүм әйләмәдем. Вә шул 
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Ысмагулны һәм бән үземдән һич кайда йибәрмәдем. Вә һич нәугъ 
мәшүрәт вә сипариш кылмадым. Вә фетнә язуларын аның берлә 
һич кемсәнәя йибәрмәдем. Вә ликин үз деләмәке илән Әй буена 
бараман диб китде. Вә ат азыкым юк дидекенә тәрәххем идеб биш 
тиен акча бирдем. 

(л.27 об.) (сызылган: 1755 сәнәдә хәмәл нәҗмендә ул мәзкүр 
Ысмагул мәзкүр язуны бирде. «Гарызнамә»дә зикер иделән 
рәвешчә, зиядәсез. Бәс, тәгаенсез мотлак язылган язуны кемдән 
дәю белмәк нәтәк мөмкин ула? Мотлак язуны язмак мөмкин улса 
да, белмәк мөмкин дәгелдер. Бәс, коры зан берлә, кемдән дәю 
әйтмәк рәвамы булыр? Әмма безергвару галим вә хафиз дәю безем 
шәригатемездә шул кешеләрне әйтелер, кем Аллаһ тәгаләне берләя 
вә аның әзәле вә әбәди вә даим пакъ затыны вә сыйфатларыны вә 
исемләрене лаексыз васыфлар илә васыфламая. Вә гамәлене мәхәз 
Аллаһның үзенә кыйла. Һичбер мәхлүкны гамәлендә Аллаһга 
шәрик итмәл вә һәр нә гамәл кем, Аллаһ боергандыр, аны хифыз 
идә, тәрек итмәя. Гыйлем илә гамәл кыйла. Мәелсез, кямил берлә. 
Әмма ул Ысмагул ул мулла берлә писарьнең кемләр вә кайдалар 
идекен бәян итдеке вә итмәдеке ядымда юк. Вә һәм белмәймән. 
Анларның Урынбурга ни сәбәбле бармакыны дәхи сүйләмәде). 
Бәнем тордыкым йирдән Колчирә иве – сәкез көнлек микдары 
бардыр. Бәс анларның Урынбурга бармакындан нәтәк хәбәрле вә 
анлар илә иттифаклы уламан? Әмма ул Ысмагул бәндән язусыз вә 
һич нәвыг мәшүрәтсез үз деләмәке илә үзе теләгән йиргә китде, Әй 
буена бараман дәю. Ләкин: «Ат азыкым вә юл азыкым юк», – 
дидекенә тәрәхем идеб биш тиен акча бирдем, юл азыкың булсын 
дәю. Әмма ул язуны, нә йирдә кем Аллаһ исеме бардыр, аны су 
берлә юеб, утка якдым, та кем гайреләр күзенә юлыкмая дәю. 
Әмма ул язуны вә һәм язу килтерүчене мәгълүм вә гарыз 
әйләмәдекемнең сәбәбе улдыр кем, ул язуны укыдыкымдан соң зан 
вә гөман әйләдем кем, бу рәвешле бәлагатьле язу буш кешедән 
дегелдер. Шаяд ахунд вәлинигъмәтләрдәндер. Яки анлартик 
галимлекдә кәмаләтле кемсәнәләрдәндер дәю. Әмма ахундлар 
үзәренә гөман әйләмәкемә сәбәб улдыр: Ул Ысмагул әйткән ирде: 
Урынбур тарафыга йөреб килгәч (27 об.) бу язуны миңа бирделәр 
дәю. Вә дәхи зан вә гөман әйләдем кем, бу язу гайре мөгаяннән 
гайре мөгаянгә язылыбдыр вә язгучы изһар әйләмәкдән ихтираз 
идебдер. Әмма бу язу каю тарафдан вә кемдән булган булса да, 
ислам динене ихья итмәк хакында булган язу икәндер. Вә ислам 
динене ихья вә әгъля итмәккә һиммәт иткүчеләр бар икәндер. Бу 
кадәр һиммәтләр, итәләр икәндер. Бәс, бән дә һәм, анлартик 
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һиммәт итмәккә вә динемезнең ихьясына мөтәсәбәб улмакга 
тиешледер һиммәт итмәкгә вә «Тәхризнамә» язмакга шөруг 
әйләдем. Бәс, шул сәбәбдән ул язуны вә язу килтерүчене һичбер 
йиргә гарыз вә мәгълүм әйләмәдем. 

(Ибраһим ахунд урнына сәне куярмыз дәю барча галимләр вә 
гайреләр арасында сүйләнде даимәл әукатда. Фәлән мәхәлдә 
сүйләде [диб] бәян вә тәхсис әйләмәк мөмкин декелдер. Әмма 
Яныш бәне тәләмәюб үзгәне ихтияр әйләмәкенең сәбәбене 
«Гарызнамә»мдә бәян әйләмешем.) 

26 
Үгетләмәк вә кыздырмак язуыны 1755 сәнәдә хәмәл нәҗмендә 

язмакга шөруг әйләдем. Әмма яй көнендә тәмам әйләдем. Аллаһ 
әглям, ядымдан китде, өчмедер яки дуртмедер язу язылды шул 
мәзмундә кем, кайсы залимлардыр «Гарызнамә» мездә зикер 
иделгән өч (поляда бозык вә әкраһ) әфгале хәбисә вә кәрһләр ки, 
безем мөселманларымызны җәбер вә әкраһ идәләр ирделәр. Вә 
безем мөселманларымыз ул хәбисәләр сәбәбендән үз араларында 
даимеләукат (сызылган: тәзарыгда вә) зарланмакда вә рәнҗемәкдә 
торар ирделәр. Шул залимлары залимлыкдан мәныгландырыб вә ул 
хәбисәләрне мөнкатигъ вә мәху идеб хак динемдә ислам 
динемездә, вә хаклыкында һич дә шөбһәгә вә шикгә мәхәл вә юл 
булмаган хак динемездә сәламәт вә сөбит улыб торырга һиммәт 
әйләмәк хакында язылмышдыр. Әмма ул язуларның берсене мелла 
Исмагыйль илә Гайнәгә йибәрдем, нәтәк кем «Гарзнамә»дә зикер 
әйләмешмез. Калганы, өчмедер, йортымда келәтемдә калды. 
Үземнең бу эшемне залимлыкга хәмәл әйләмәдем, бәлки дин 
намында һиммәт итмәкгә хәмел әйләдем.  

27 
(л.26 об.) Ибраһим ахун урнына сәне куямыз дәю галимләр вә 

гайреләр арасында даимел аукат сүйләнде. Бәс, бер кешегә вә бер 
вакытга тәгаен әйләмәк мөмкин дегелдер. Әмма Яныш мәне 
ихтияр итмәюб үзгәне ихтияр әйләмәкене «Гарызнамә»мездә зикер 
әйләмешмез. Әмма бу хиндаге галимләр арасында: мелла 
Баһадиршаһдан гайрегә ахундлык мәртәбәсе лаек дегелдер дәю, 
Ибраһим ахунд илә Габдесеәлам ахунд киңәшеб, сәнең хакыңда 
ахундлык рисаләсен төзеделәр дәю мелла Габдесаттар сүйләде. Вә 
һәм Урынбурга бардыкым заманда Ибраһим ахунд үзе сүйләде. 
Әмма Исәт правинчәсенә «Гарызнамә»дә зикер иделгән 
бардыкымдан соң бармышымыз юкдыр. Вә ул мәзкүр 
бармакымызның сәбәбе вә һәм нә сүзләр ишетдекемезне 
«Гарзнамә»дә бәян әйләмешмез. Әмма Исәт правинчәсенә 
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бардыкым вакытда әүвәлән Мөслим старшина авылының (с)уку(р) 
Мөэмингә кунак булдым. Бәйрәм вакты ирде. Һәр кем бәйрәм өчен 
яки туй өчен ивенә, яки миһман итәр өчен, ивенә өндәсә, аның 
ивенә миһман улдым. Бәс, атаб, кемләрне ядымда тотаем, байтак 
кешегә бардым. Бәгъзесендә кундым. Бәгъзесендә кунмаенча, бер 
аш мәҗлесене уздырыб китдем. Ибраһим ахунд илә һәм, вә һич 
кемсәнәләр илә фетнә мәшүрәтене кыйлмадым. Вә Ибраһим 
ахундин Оренбурга бардыгым тарихда 1755 сәнәдә Урынбурда иде. 
Аннан соң бу көнгәчә, кайдадыр, әлхәл кайдалыгын белмәймән. Вә 
Урынбур ахунлары илә вә халкы илә фетнә сәбәбле һич мәшүрәт 
кыйлмадым. (26 об. дәвамы) әмма ул мишәрләр арасында старшина 
Мөслимне вә һәм Мансурны вә һәм салҗыгут башкортларыны 
«Гарызнамә»м вә һәм юкарыдагы җавабымызда тәхсис вә тәгайин 
идеб сүйләмәкемезнең сәбәбе улдыр кем, анлардан ул 
«Гарызнамә»(дә) зикер иделгән шикаятле сүзләр ишетелде. Әмма 
үзгәләрдән йимәк-эчмәк тәгать тотмак сүзләрендән гайре сүзләр 
кичмәде. Шул сәбәбдән анлар бәян кыйлынмады. Ул тарихда, 
ягъни бәнем хакымда ахундлык рисаләсе төзелмеш тарихда, 1754 
(сәнә) бән Урынбур халкы арасына бармадым, бәлки Исәт 
правинчәсенә барган идем. Вә һәм ул Ибраһим ахунд бән 
Урынбурга бардыкым тарихда 1755 сәнә Урынбурда иде. Андыйн 
соң бу көнгәчә белмәймән кайдадыр. 

28 
(л.26). 1755 сәнәдә яй фаслында Урынбурга бармакымдан элгәрү, 

белмәймән, кайсы йолдызның ничәсендәдер шәкердем мелла 
Исмагыйльне «Тәхринамә» язуы берлә Гайнә иленә йибәрдем, 
билгеле бер кешегә табшырыр өчен декел, бәлки һәр кем булса да, 
бер кеше, хилвәтдә шуңа табшыргыл дәю. Вә ул шәкердем мелла 
Исмагыйл Казан өязенең белмәймән кайсы авылыныңдыр. Вә әлхал 
һәм аның кайдалыгын белмәймән. Әмма ялан тарафлылар бу намә 
эчендә боерылган эшләргә һиммәт идәләр димәмәкемнең сәбәбе 
улдыр кем, салҗыгутларның мәзкүр шикәятләрендән вә Күдәй 
илүвенең ике башкортының мәзкүр хәбәрләрендән вә Колчир 
илүвенең Ысмагулның мәзкүр язуындан вә һәм гаваменнас арасында 
даимеләукат сүйләнгән мәзкүр хәбәрләрдән (бәгъзе хәбәрләрдән 
мәфһүм улынган ирде) динемезне ихья итмәк хакында һиммәт, 
(Гайнәләрнең) һиммәтләнмәке барлыгы (– ул шул мәзкүр 
хәбәрләрдән һиммәтләнмәк мәгълүм улганындан соң шул) вә 
мәфһүм улан һиммәтне-һиммәт идәләр дәю белеб бән һәм 
«Тәхризнамә» яздым, динемезне ихья вә әгъля әйләмәк булыб. Бәс, 
шул сәбәбдән: «Ялан тарафлылар ушбу, намә эчендә әмерләр 
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мөҗибенчә һиммәт вә гамәл идәләр», дәю әйттең боердым, (поляда: 
Вә шул ялан тарафлыларның һиммәт кыйлгучы кешеләренең кемләр 
икәнен тәгаен кыйлмаенча, шул мәзкүр вә һәм мөгайян кемләр 
идекен белмәенчә, ялгыз шул мәзкүр хәбәрләр мәгълүменчә). Вә ул 
мәзкүр «Тәхризнамә» бер кешегә тәгайин вә тәхсис кыйлынган 
дегелдер, бәлки дин кайдендә уланларга дәю язылгандыр. Әмма нә 
эш сәбәбле вә нә нәсихәтләр вә нә мәзмун илә язылдыкыны 
юкарыгы җавабымызда ишарәт әйләгән ирдем. Язылды шул 
мазшунда дәю. Әмма ул «Тәхризнамә»не әүвәлдән ахыргача әүвәлге 
тәртибе берлә бәян идеб язарга ядымда юк. Вә ликин ядымда 
барынча язмак һәм тавилдер.  

Әмма ул мелла Исмагыйль Гайнәдән язусыз вә хәбәрсез кәлде. 
Вә әйтде: Әмреңезне йиренә китердем: бер кешегә хилвәтдә язуны 
тапшырдым диде. Ул кешене тәгаен әйтмәенчә. Вә әлхал, ул кеше 
кем, вә кайда, вә мелла Исмагыйль кайда икәнлекене белмәймән. 
Вә ликин старшина Сөләйман әйтде: «Сәнең илә бу сердә беленгән 
кешеләр һич берсе тотылмай калмады, һәм шәкертләр, вә һәм 
Гайнәләр», – диде.  

29 
(л.25 об.) 1755 сәнәдә, яй фаслында, белмәй(мән) кайсы 

йолдызның ничәсендәдер, Урынбурга бырмасымдыйн борын, 
Гайнә илүенең (өч юл сызган) ике кеше (килде) («Өч юл». 
Дүртенче – Себер юлыннан – Батырша, Борһан, полки Батырша, 
тарих өчен, Оренбургка барыр алдыннан шундый очрашу булганны 
искәртәдер. Г.М.). Белмәймән нә исемлек вә кайсы авылныңдыр. 
Борһан Мостафа углы берлә эчәвесе, Борһанның ивендән, 
хилвәткә(ле) йиргә чыкыб, бәне өндәб алдылар. Анпар илә 
хилвәтдә кушылыб сүзләшдек. Анлар әйтделәр: «Безнең урман 
тарафлылар, Гайнәгә табигъ халаеклар, барчамыз. Йибәрделәр 
безне сезнең хозурыңызга хәбәр белер өчен. Бән әйтдем әлхәл 
хәбәр итең: бән Урынбурга бараем. Ул тарафның хәлен беләем, 
андан соң хәбәрләшермез дидем. Шул вакытда ушбудан зиядә сүз 
фетнә сәбәбле һич сүз булмады. (шул сөәлеңезнең җавабын 
әзрәкчә «Гарызнамә»дә зикер иделән сүзләрне анларга сүйләдем). 
Вә кайтдылар. Әмма ул мәхәлдә мелла Исхак юк ирде. 
«Гарзнамә»мездә мелла Исхак дәю онытыб әйтебмән. 
(Урынбурхдан кайткандан соң аның килмәке күңелемә вә фикрә 
дөшеб, «мулла Исхак ике юлдашы берлә» дәю хата сүзләбмен). Вә 
әлхәл анларның кайдалыкыны белмәймән. Мәгәр Сөләйман 
старшинадан ишеткән ирдем сәнең белән бу сердә беленгән 
кешеләр тотылмай калмагандыр диб.  
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30 
1755 сәнәдә әсәд нөҗменең белмәймән кайсы көнендәдер, 

Урынбурга бара торган вакытымда намаз кыйлган төшемдә түрт 
башкорт килделәр. Ни йирлекләрсез дәю сорадыкымда Нугай юлы 
Борҗан иленең халкы буламыз диделәр. Исемләрен, ләкабләрен, 
авылларын бән сормадым, анлар әйтмәделәр. Безнең динемездә 
ләкабне (Сызган: ислам динендә күркәм гадәтләрдәндер: ишетә 
белгән яки күрә белгән кешенең) әхвәленең хушлыкындан 
сорамакның сәбәбе улдыр кем, мөселманлармыз, бер-беренең 
сәламәтлек хәлен сорамак тиешле. Шул сәбәбдән Мортаза 
ахундның сәламәтлек хәлен сорадылар. Вә анларның ниндәй 
старшина эшен тикшердекен бән тикшермәдем. «Гарзнамә»дә 
зикер иделән сүздән зиядә сүземез булмады. Мәгәр бән анларга 
әйтдем: «Нә өчен хәбәр итмәй ашыгыб хәрәкәт итдеңез? Түрт юл 
халкы берекеб бер юлы хәрәкәт кыйлмак тиешле ирде, дидекемә, 
«Гарзнамә»дәге җавабы бирделәр. Ягъни берекеб торырга да 
такатемез калмады диделәр.  

31 
Ул башкортлар завут башлыгыны вә һәм завутчы исмене 

Берләнгин идеб әйткәнләр иде. Бәнем ядымдан китте. Әмма бәнем 
ядымда булмаса да Урынбур губернасында кайсы завут 
башлыгыны, җәфасына чыдамай, башкортлар үлтереб босыб 
китмәке мәшһүрдер. Губарна халкы арасында, ул завут 
башлыкының «Гарзнамә»дә зикер иделгән җәфаларына чыдамай, 
мирза берлә янаралга барганлар. Халкымызның арасында (л.25) 
заһир вә шаигъ улан гадәтдер кем, үз вакытларында кальганы 
биләгән түрәне вә губарна биләгән янаралны исемләрен тәгаен 
әйтмәенчә, «түрә» диб вә «янарал» диб сүзләшерләр. Шул гадәтчә, 
ул башкортлар һәм исемләрен тәгаен әйтмәенчә, вакытның тәгаен 
итмәкенә игътимад идеб, мирза вә янарал дәю сүйләделәр (поляда: 
Ул вакытда мирзаның исме Котлымөхәммәт мирзадыр, янаралның 
исмен һәм ишеткән ирдем, Юан Юаныч дирләр иде. Вә шул 
башкортлар берлә бән Батырша фетнә сәбәбле сүз сүйләмәдем). 

1755 сәнәдә, нөҗме әсәд ирде. Әмма анлар илә сүзләмәкемез 
юкарыдагы җәвабымызда әгъян кыйлынгандыр. 

32 
Ибраһим ахундка ахундлыкны бу хәлдә теләмәй(мен) димәкемнең 

аслы вә сәбәбе ул ирде кем, Ибраһим ахунд хәзрәтләренә әйтдем: «Әй 
вәли нигъмәт, бәнем кем хәлем ул мәртәбәгә лаек дәкел икәч, бәнем 
хакыма ул мәртәбәне тәгаен идеб сез бән кәмтәрне дин мәртәбәсе илә 
хөрмәтләдеңез өчен Хак Тәгалә дидар илә хөрмәтләсен. Вә ликин бу 
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хәлдә ахундлык рисаләсене алыб китмәкне теләмәймән. Аның өчен 
кем, йортымызда, әнваг төрле халык арасында хәсәд көңеллеләр 
тәгъна идеб сүзләшерләр. Мелла Баһадиршаһ ахундлык рисаләсе вә 
мәртәбәсене истәб вә теләб вә сатыб алды дәю. Буйлә дидекемә 
Ибраһим ахунд әйтде: «Хубдыр андаг исә соңрак йибәрермез. Әмма 
кабул иткүче булыңыз», – диде. Инша Аллаһ дидем. Ибраһим ахунд 
илә мабәянемездә һичбер нәвгъ фетнә сүз вә иттифак булмады.  

33 
25 (дәвамы) Каргалыда мелла Габдрахманга кунак булдыкымда 

мелла Габдрахман иведә ирде. Фетнә өчен һич мәшүрәт кыйлмадык. 
34 

Мелла Габдрахманга кунак булдыкымда мәсҗед алдында мелла 
Габдесаттар (поляда ны өндәб) хилвәтгә дидекемдә: «Үзгә хәбәр 
белмәймән, мәгәр Каргалы халкындан ишетдем ки, Каргалылар 
пахутка барыблар үгетләб. Алар башкорт җәмәгатьләре галибрак 
вә куәтлерәк булса, анларга кушылыңыз. Вә әгәр …  

Сурдым: Дәхи нә хәбәрләр беләсен, сүйләгел дәю. (Ул 
Габдесаттарның «Гарызнамә»дә зикер иделгән хәбәрләренә һәм 
ивендә бәңа сүйләмәкене күңелемдә тотыб. Андан соң Габдесаттар 
«Гарызнамә»мездә мәзкүр улан сүзләрне сүйләде). (Вә зыядә… 
бәңа мәфһүм улан мәгънә (тагын бер юл сызган). 

(л.24 об.) Бөрҗан күәтсезрәк булсалар, анларның котылмакына 
вә һәлак булмамыкына сәбәбче улыңыз дәю. Вә Габдесаттар бән 
Батыршага нә йиргә Карагалы халкы пахутка йибәрелгәнен вә нә 
эш сәбәбле (поляда башкор) вә кайсы тараф куәтлерәк булса 
анларга кушылыңыз, вә куәтсез булса, анларның котылмакына вә 
һәляк булмамагына сәбәбче… У һәр кәз дигәнен тәгаин идеб 
әйтмәде). Вә ликин бән Батырша Каргалы халкындан, белмәймән 
нә кешеләрдән ишетдем. Күб кешеләр әйтделәр кем, пахутка 
йибәрдек Нугай юлына, йортындан посыб киткән Бөрҗан 
халкының йорты өстенә, урыс пулкына кушылыр өчен диб  

35 
23 об. Габдессәлам ахунд вәлинигъмәтләремез илә мәсәҗед 

алдында күрешдем (поляда: Вә шул вакытда, үзгә кешеләр берлә вә 
Габдессәлам ахунд илә һәм фетнә сәбәбле һичбер сүз садыр улмады. 

36 
 (поляда: Габдессәлам ахунд вәлинигъләтләр илә) ашамак-эчмәк 

мәҗлесләрендә йөрдем, бергә. Һич кемгә бәндән вә һич кемдән 
бәңа фетнә сүзе садыр улмады. Вә Габдесәлам ахундның йорты 
Каргалыда иде. Мәгәр мәзкүр Габдесаттар илә «Гарызнамә»дә 
мәзкүр сүзләрне сөйләдек, мәзкүр мәсҗед алдында хилвәттә. 
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37 
Мелла Габдесаттардан ицетдекем хәбәр кифая булыр 

дидекемнең мәгънәсе улдыр кем, бондай гаят әхзазлы кизлү серне 
бәнемтик ерак йирдән килгән миһманга кем изһар идәр? Вәхаләнки 
һәр кем үз хәлене пинһан идеб, гайреләрдән хәл аңларга 
катланадыр. Бәс, андаг исә, Габдесаттардан мәзкүр хәбәрне 
аңламакым кифая булыр. Аның өчен кем, залимлар җәүрендән 
мазлүм вә бичара улан мөселманларымызга. Каргалы 
җәмәгатьләренең тәрәххем вә шәфкать әйләмәке вә динемезне 
ихья итмәкгә һиммәт әйләмәке бераз мәфһүм улды. Бәс ушбу 
кифая булыр дәю үемә кайтдым. 

38 
Карагалыдан үемә кайткан соң мәсҗеддән кайтдыкымда ике 

екет, Казан үязлек Исәт правинчәсе башкортлар арасында угланнар 
укытыб ивләренә кайтыб баралар ирделәр. Исемләрен, ләгабләрен 
вә авылларын сормадым. (Поляда: Вә анлар берлә фетнә 
сәбәбендән һичбер сүз сүйләмәдем. Вә Казан үязенең халкына һәм 
анлар(а) фетнә өчен һичбер сүз сипариш кылмадым). (Шул 
«Гарызнамә»дә зикер иделәндән зиядә сүзләр улмады. Киттеләр. 

39 
Урынбурдан кайтдыкымдан соң, Гайнә иленең мелла Исхак, 

икеме-өчме юлдашлары берлә, белмәймән, нә исемлеләрдер, вә мелла 
Борһан Мостафа углы берлә хилвәтдә нә сүзләшдекемезне вә һәм 
мәелләремез вә иттифакларымыз нәтәклекене «Гарызнамә»дә зикер 
әйләмешмез. Бәс, андан зиядә нә дәю бәян идәям. Вә ул Исхак. (л.23 
об.) (дәвамы) дан вә юлдашларындан белекле кемнәрне фетнәгә 
мәел итдердеңез дәю бән сормадым. Анлар сүйләмәделәр. Мәгәр 
билгеле мелла Чураголны сүйләделәр, безем белә бер 
иттифактадыр дәю. 

40 
23. 1755 сәнәдә сәнбәлә йолдызындамы яки мизан 

йолдызындамы, Уруш авылының Галкәйне вә Морасым авылының 
Максудны вә шул ук авылның Ырыскулны вә Торна авылының 
мелла Йосыфны, – ушбу дурт кешене үземә өндәб вә Борһан 
Мостафа углыны һәм өндәб нә сүзләшдекемне вә иттифакларымыз 
нә идекене вә кемләрне Гайнәгә йибәрдекемне вә кемләр 
калдыкыны вә нә эш өчен йибәрдекемне «Гарзнамә»мездә зикер 
әйләмешмез, фәһем ителер кадәре. Бәс, андан зиядә зикер вә бәян 
әйләмәк нитә мөмкин ула. 
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41 
Үз авылымыздан шәкердем Ибраһим бәнем илә авылдан 

урманга бергә чыкды. Әмма урманга чыккандан соң бездән 
аерылды. Белмәдем, нә сәбәбдән аерылып китмәкен (поляда: Вә 
бәнем хәлемдән белдемү вә я белмәдемү, аны белмәймән. Вә дәхи 
үз хәлемне уңа әйтдемме вә әйтмәдемме бәнем ядымда юк. 

42 
Мелла Йосыфны Гайнәгә нә эш өчен йибәрдек (дүрт юл сызган 

да, поляга: истәмәкемне «Гарзнамә»дә бәян әйләгән ирдем. Ягъни 
ул мелла Йосыфка әйтдем: Сезне аның өчен өндәдем кем, сез яхшы 
атларыңызны бенеб Гайнәгә барыңыз. Әүвәл Исхак муллага 
юлыкыңыз. Андан соң ул мелла Исхак берлә Гайнә җәмәгатьләрене 
вә һәм ул тарафдагы халаекларны атландырыб алыб килеңез монда 
безнең хозурымызга. Андан соң барымыз Себер юлына, Әй буена вә 
гайреләргә кушылырмыз, мөселманларымызга. Андан соң 
мөселманларымыз илә мәшүрәт вә иттифак идеб, кайсы 
залимлардыр кем, әнваг дөрлү золым вә җәфалар илә безем 
мөселманларымыз бичара вә би такать идеб ислам динендән вә 
хаклыгында шөбһәгә мәхәл улмаган динемездән чыкарырга вә 
үзләренең батыйл динә керергә һиммәтләр идәләр ирделәр. Вә күб 
мөселманларымызны һәм харәб дә кыйлдылар, ислам динемездән 
чыкарыб. Вә нәчә еллар кичде, алар ул залимлыкдан һич дә 
мәныгланмадылар. Шул хәд вә гаятдән кичкән залимларны 
залимлыкдан мәныгландырырга вә һәм анлардан үчләремез вә – 
дадларымызны алырга һиммәтләр идәек, мөмкин улан вәҗеһчә дәю. 
Буйлә дидекемдән соң, мелла Йосыф әйтде: «Бәне Гайнәгә йибәрмә, 
Әй буена йибәр, анда белешләрем күпдер. Бу рәвешле, динемезне 
ихья вә әгъля әйләмәккә һиммәт әйләмәкемезнең хәбәрене анларга 
игълям идәем диде. Бән әйтдем: «Хуш улыр. Кайттып торыңыз, 
кирәк булсаңыз дәхи өндәрмез», – дидем. Ул кайтды. Андан соң ул 
Йосыфны Әй буена йибәрелмәде. Аның өчен кем, бәнем максудым 
ул ирде кем, качан Гайнәләрнең атланыб йортларындан чыкыб 
килмәк хәбәре бәңа килсә, андан соң Әй буена йибәрәем дәю. Вә 
ликин ул хәл булмады, йортымдан аерылдым.  

43 
(л.22 об. 1755 сәнәдә көз фаслында Урынбурдан кайтдыкымда 

Уруш иленең Галкәй бәңа кәлеб. «Гарызнамә»дә зикер иделгән 
сүзләрне сүйләде. Нугай юлы йортларындан басыб киткән Бөрҗән 
халкының өстләренә пахутка барырга чыкган вакытда. Әмма ул 
Галкәй борлә сүйләшдекемдә вә нә сәбәпле сүйләшдекем 
«Гарызнамә»дә зикер әйләнмешмез дәхи һәм әйтелер кадәре. Бәс 
дәхи нә сүйләем. Мәгәр «Гарзнамә»дәке сүзне икенче кәррә яки 
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артыкрак фикерләр язылса булырмы. Бәнем авылым Карыш 
авылыдыр. Бәнем Карыш авылымның мишәр Салих Мүкәләй углы … 
«Гарызнамә»дә зикер иделгән сүзне әйтде, Зиядәсез. Әммә ул 
сүзләрне ул, авылга, кемләргә әйтдекене бән тикшермәдем. Ул Салих 
ул вакытда Карыш авылында иде. Әлхәл … дан белмәймен 
кайдалыкын. 

Җокарыда яд кыйлынган Мөрасим авылының Максудны вә 
Ырыскулны вә Исмагыйльне вә Әхмәрне түртесен Борһан Мостафа 
углы берлә икәвемез киңәшеб Гайнә халаекларын вә һәм Гайнә 
дирәсе халаекларын үземә алыб килмәкгә белеклү нә өчен йбәрдекем, 
вә нә сәбәбдән нәнде нәсихәт вә нә эш өчен дәркяр улдыкын вә 
анларның килдекен вә килмәдекен бәлкөллү кирәкенчә ноксансыз 
«Гарызнамә»мдә зикер әйләмешмен. Дәхи андан артык нә сүйләен 
юкны. Әгәр андан үзгә йирләрдә йибәрмеш улсам иде, 
«Гарзнамә»мдә бәян идәр идем, калан йирләргә дәхи йибәрдем дәю 
(поляда:).  

Мелла Йосыф бәндән кайткандан соң халык арасында бахутка 
чыкмак гаугасы төшде. Вә Солтан Акбалтыр углы үзенең агасы 
Мостафа берлә икәгүсе Солтанның йорт киртәсенә таяныб 
тормакыны күреб анларның янына бардым урам белә, анлардан бер 
сүз вә хәбәр аңланырмы икән диб. Вә ул Солтан берлә Мостафа: 
Гайнә тигрәсе халаеклар атланалар вә киләләр дәю ишетеләдер вә 
сүйләнәдер дәю сүйләделәр. Ниндәй Гайнә тигрәсе вә нә йиргә 
килмәк истәдекен тәгаен әйтмәделәр. Вә бән анларны фетнәгә мәел 
кыйлдырмак сүзене сүйләмәдем. Мәгәр кем әйтдем: Әгәр Гайнә 
тарафлылар килә дәю сүйләнә торган булса, ул сүз чын булынса, 
инша Аллаһ, килерләр дидем. Китдем.  

44 
Уруш авылындан бән Батаршага 1755 сәнәдә көз фаслында 

Галкәй килеб әйтде: Бәне пахудка языб чирү кешеләре өстенә 
сотник итделәр. Гайнәгә бармак мөмкин декел. Күңелегезне хуш 
тотыңыз: Бәнем Гайнәгә бармакымдан паходка бармакым 
хушракдыр. Аның өчен качан мөселманларның атланмак хәбәре 
ишетелсә, бән үз кулым астындакы кешеләрне тиз заман сәңа алыб 
килермән. Бәнем кулым астында бәнем сүземдән чыкар кеше юкдыр 
дәю. Вә шул сүзне бән Батыршага әйткәннең сәбәбе вә һәм бән 
Батырша ул Галкәйгә Гайнәгә бар диб әйтмәкемнең сәбәбе вә аслы 
вә һәм нә мөһим эшем барлыкы улдыр кем, Ходай динендә 
тормакымыз сәбәбле, дошманлык вә залимлык иткән залимларны 
залимлыкдан мәнигъландырыб ул залимлардан үчемезне вә 
дадамызны алыб, Ходай динене ихья вә әгъля әйләмәкдер. Вә шул 
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Галкәйне билгеле Нугай юлына йортындан босыб киткән Бөрҗан 
иленең халкының өстенә барырга урыс пулкына кушарга язганлар 
иде. Вә ул: «пахут хушрактыр, кул астындагы кешеләрне алыб 
кайтыр өчен» [диде]. Вә кул астында нинди кешеләр барлыкын 
әйтмәде. Ислам динен ихья итмәк сәбәбендән сән Батыршага тиз 
заман алыб килермен диде. Вә бән Батырша шул Галкәй берлә нә 
сүйләдекемне «Гарзнамә»дә гаян әйләгәнмез. Л.22. (поляда, бер юл 
сызган):  

45 
Бәнем авылым – Карыш авылыдыр. Бәне авылымның Салих 

мишәр Мүкәләй углы: үз мөселманларымыз илә сугышыб 
кырылышмагыз диб, үз авлының нә кешеләргә, вә һәм шул сугыш 
вә кырылыш нә өчен булмакын тәгаен әйт(мә)де. Вә әлхәл ул 
Салихның кайдалыкын белмәймән. Ул вакытда авылда иде ул.  

46 
Юкарыда яд кыйлынган Мөрәсим авылының Максудны вә 

Ырысколны вә шәкертләремдән ике кеше, берсе юкарыда яд 
иделгән Исмагыйль, икенчесе Мөслим старшина камандасы 
Әхмәрне Борһан Мостафа углы берлә икемез киңәшеб Гәйнә 
халаекларын һәм Гәйнә тигрәсе халаекларыны үземә алыб килергә 
белеклү нә өчен йибәрмәкемне вә шул Максудны юлдашлары 
берлә йибәргән вакытда бән Борһан берлә икемез анларга нә пәнд 
вә нәсихот кыйлдыкымызны вә билекле нә сәбәбдән вә ул кешеләр 
нә эш өчен безгә кирәкле, дәркяр улындыкыны вә, шул кешеләр 
бән Батыршага килмәздән борын, йортымдан урманга 
чыкдыкымны кәма һү чака «Гарызнамә»дә гаян әйләгән ирдем. Вә 
шул кешеләрне үзгә йирләрнең халаекларына фиску фәсад вирмәк 
өчен йибәрмешем юк. Л.22.  

47 
Гайнә илендән бәңа язу килтергән кеше юк. Вә һәм андаг сүзне 

бән «Гарзнамә»(гә) язмышым юкдыр. Мәгәр бер кеше язу килтерде 
диб «Гарзнамә»дә зикер әйләмешмез. Нә рәвешчә килтереб 
китдекен вә язуда нә язылдыкын һәм бәян әйләмешмез. Бәс, үз 
янымдан юк фикерне вә юк сүзне нә сүз кушыб сүйләем? Вә нә 
хәлне вә нә сүзне кемләргә тәгаен итеб сүйләем, юкны?  

48 
Шул анларның күңелләре нә икәнен ул язуда сүйләмәгән. Вә 

шул мәзкүр Гайнә иленә түрт кеше ниндәй хәбәр вә сүзләр илә 
йибәрдекемне «Гарызнамә»дә гаян әйләмешмен. Вә һәм ул 
йибәрелмеш кешеләрнең кайтыб килмәдекен дәхи зикер 
әйләмешмен. (Бән гаебдән нә белеб сүз әйтәем вә нә иттифак 
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кыйлдылар дәю сүйләем. Әмма ул мотлак язылган язуның сүрәтене 
язылган рәвешенчә «Гарзнамә»дә яздык. Бәс, ул янымдан вә үз 
фәһемемдән ул язуга нә сүз кушыб сүйләем? Бән фәһем әйләдекем 
кадәре үзеңез һәм фәһем әйләрсез ул язукы!) 

49 
Вә шул ук язуда ниндәй кеше үлтерелгәнлеге вә кем икәнлеке 

дәхи бәян кыйлынмаган. Вә «күб кеше йибәрсәң» диб тә язмаган. 
Вә «күб кеше йибәрсәң яхшы булыр» дәю ниндәй халаеклар 
куәтләнер вә кемләр кемләр илә каршы торыб вә нәдән яхшы 
булырыны бән Батыршага языб тәгаен кылмаган. Вә белеклү кайсы 
тарафда вә нә вакытда вә нә кеше бән Батыршаны кемләр һәляк 
кыйлырга касд кылганын бән Батыршага язуда тәгаен кылмаган. Вә 
белмәймән. Чөнки язуның сүрәтене, «Гарзнамә»дә үзегезгә язмыш 
ирдем. Бән кеме кем үтергән дәю әйтәем? Кязеб вә я тул фәһем 
белән гаебкәме? Мәңа күб кеше йибәрсәң юкны бән «Гарзнамә»дә 
андай сүзне язганым юк. Бәс, андак сүзләргә нә әйтәем юк сүзгә. 

(Бу сызылганнар рәвешендә бер мәртәбә җаваб биргәндер дә, 
поляда кабат подробнорак яздырганнардыр. Бу листта да, 
алдагыдагы кебек). 

[50] (Үзендә, ялгыш 47 дип күрсәтелә.  
Дөрес, эчтәлеге белән, 47 гә аңлатма) 

(л.21 об.) Гайнә илендән бәңа язу килгәне юк. Мәгәр бер кеше язу 
килтерде. Кемдән килтергәнен вә уның исмен һәм бән сораганда 
әйтмәде. Язган кеше үз исемен язмаган. Вә «үзеңә хаҗәтле эшкә 
җәһедлән» – диде. Вә шул дустлык бән Батыршага Борай 
җәмәгатендән диб әйтде. Вә шул язу эчендә язган кешенең исеме юк 
иде. Шул сәбәбдән язу язган кем икәнен белмәймән. Вә динемез 
дошманлары аңлап шул дүрт кешенең артынча, анларны тотар өчен 
күб кешеләр йибәргәнен вә һәм халаекларны алдаулар вә 
куркытулар берлә күңелләрене чүкдерер кемләр икәнен белмәймән. 
Вә шул, анларның күңелләре нә икәнен ул язуда язмаган.  

[51-52?] 
(л.20 об.) 1755 сәнәдә көз фаслында, белмәймән кайсы 

йолдызның кайсы вә ничәсе көннең төнендә ирде кем, авылымызга 
күб кешеләр җыелдылар. Ул мәзкүр язуның мәфһүменчә, гөман, 
әйләдем: «Шаяд ушбу җыелган кешеләр бәнем һалякемә касд 
итделәр дәю. Бәс, шул сәбәбдән башымны коткарырга җәһед 
итдем. Әмма бәңа һәлаклек касдын кылган кешене белмәдем. 
Аның өчен: дошманлык идеб, бәне аткан, санычан булмады. Вә 
дустлык идеб бәнем катыма килгән кеше булмады. 

Шул язуны йибәргән кеше белекле кем икәнене язу эчендә 
тәгаен кыйлмаган. Вә һәм язу килтергүче бәңа әйтмәде. Бән 
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белмәдем. Вә шул язу эчендә фетнә өчен язмаган. Мәгәр 
«Гарызнамә»дә гаян иделгән рәвешчә язган (4 юл сызылган) дегел. 
Язуны утга якдым.(Ул кешегә җавап бирмәдем). Вә шул язуга 
каршы һич бер җаваб язмадым. 

53 
Екерме биш көн микдары урманда кизләнеб торган вакытымда 

бәнем илә бергә булган кешеләр барчамыз ун биш кеше ирдек. 
Әмма әүвәлдән урманга чыккан вакытымда ун кеше ирдек. Әүвәл, 
– бән, хаты(ны)м, бер углым, ике кыз балам берлә бишәү. Вә янә 
шәкертләрдән әүвәл, мишәр Мирәхмәт, (мишәр) Сөләйман 
старшина камандасы. Вә янә Ибраһим, старшина Яныш камандасы. 
Әмма шул мәзкүр Мирәхмәт (вә Ибраһим) урманга чыккандан соң 
шул ук заман аерылыб китделәр, белмәдем, нә сәбәбдән 
аерылмакыны? Вә Ибраһим бер яки ике кич куныб.  

Вә янә Габделгаффар, вә Мөслим, вә Мөталлиб, мишәрләр, 
Галкәй старшина камандасы. Вә янә Яхья, вә Мостафа, вә Касыйм, 
Исәт правинчәсенең, мишәрләр, старшина Мөслим камандасы. Вә 
янә Габделкәрим, ясаклы кеше, Исәт правинчәсе старшина Илтабан 
камандасы. Вә янә Мөхәммәдшәриф, юлдашы берлә, исмен 
белмәймен, хәтремдән чыкды. Ул илү тәкый Исәт правинчәсенең, 
башкортлар, белмәймән кайсы авылның вә кайсы старшинаның 
камандасы. Вә янә Дәүләтбай, Күңгур өязенең, белмәймән кайсы 
авылының кем камандасы. Вә шул мәзкүр көз фаслында урманда 
торган вакытымызда чирмеш кешеләре, белмәймән кемләрдер 
аңсыздан өстемезгә килделәр. Без хәвефсенеб коралларымызны 
кулымызга алдык. Чирмешләр кире тайчандылар. Вә ул 
чирмешләрнең нә эшкә йөргәнен сорарга Яхьяны йибәрдем. Вә 
Яхья ул чирмешләргә якынрак барыб сурды: «Нә эшкә 
йөрисезләр?», – дәю. Анлар әйтделәр: «Урманымызда бал агачы 
тикшереб йөримез», – диделәр. Вә ул чирмешләр Яхьядан дәхи 
сордылар: «Сез кемләрсез? Вә нә эшкә безем урманымызда 
йөрисез?» – дәю. Яхья анларга җаваб бирде: «Без якын тигрәдәге 
авылның кешеләремез. Сезнең урманыңыздан читләвек эзләб 
йөримез», – дәю. 

20. (поляда) Вә ул чирмешләр әйтделәр: «Беләмез кем, сез 
читләвек эзләүчеләр дегелсез. Ишетәмез ирде, Батырша мулла 
шәкертләре илә безем урманымызда торадыр дәю. Шаяд кем, сән 
Батырша мулланың шәкердесән, яки Батырша мулла үземе 
буласан?» – диделәр. Яхья әйтде: «Растдыр кем, мелла 
Батыршаның шәкердемән», – диде. Ул чирмешләр әйтделәр: 
«Бездән сезгә яхшылык сүз өстедер: бонда тормаңыз, еракрак 
китеңез. Батыршаны күб кешеләр эзләйләр. Дошман күңелле 
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кешеләргә очрарсыз да, дуст кешеләр дустлык итәргә чара тапмаз», 
– дәю сүйләделәр. Вә китделәр. Вә бән Батырша юлдашларым 
берлә фетнә сәбәбендән ул чирмешләргә сүзләмәдем.  

51 [54?] 
Ушбу шәкердемез Яхъя әлхәл кайдалыкын белмәймән. 
Шәкердем мелла Яхъя илә бергә Казан үязенә вә мәктәб-

мәдрәсә арасына барыб йөрегәнем юк вә андаг сүзне бу 
«Гарызнамә»дә язмышым юк. Андаг сүзләргә нә дияен? 

Бән Батырша шәкердем мелля Яхья илән мәсҗед алдының идән 
тактасыны ачыб, чокрының эчендә торган вакытымызда, мәсҗедкә 
намазга килеб йөргән кешеләр мәсҗед алдында сүйләйләр ирде, 
васфыны «Гарзнамә»дә зикер иделгән сүзләрне артыксыз вә 
кәмсез. Бән чокырдан чыкыб анларны тикшермәдем. Андаг 
тикшерү тикшермәк нәтәк мөмкин ула? Хәлбуки үзем өркенеб 
вәһим улубән торар ирде. Сулуымызны катыгглы улмай ирде. 
Теләкем җанымызны вә анда барлыкымызны аңламагайлар ирде 
дәю. Вә шул сүзләр тәхкыйк сүйләнде шул мәзкүр мәхәлдә. 
Үземдән нәхак сүйләмәймән. Әмма бу сүзем хаклыкы старшина 
Йосыф өчен сүйләделәр. Старшина Йосыфны Бөгелмә түрәсе 
алдырган. Шаяд ялан башкортларының эше сәбәбледер дәю. Вә 
һәм бән Батырша бү сүздән башка нә, сүз ишетдекемне 
«Гарзнамә»дә гаян әйләгәнмән, ишетдекем рәвешенчә. Бәс ул 
сүзләрнең өстенә үз янымдан вә үз фәһемемдән һичбер сүз кушмак 
мөмкин вә рәва декелдер. Әлбәттә, ишетдекем сүзләр шул 
кадәрдер. Вә Бөгелмә түрәсенең исмене белмәймән. Вә тәхкыйк 
шул сүзләр сүйләнде. Бән Батырша үз ядымдан нәхак йиргә 
сүйләмәймән. Вә үзгә андан башка әфкяр кешеләрдән ишетмәдем. 
Әмма бу сүзнең вә бу эшнең хаклыкы Бөгелмә түрәсендән сорамак 
илә мөхәккак улыр. Әгәр аның хозурына бу эш мәгълүм 
кыйлынган булса, вә әгәр мәгълүм кыйлынган булмаса, ул сәнәдә 
Йосыф берлә паходка барган кешеләрдән сорамак илә мохакак 
улыр. Чөнки илле микдары башкорт анлар өстенә сөңгеләрене 
тусәб килгән булса, андаг эшне яшермәк мөмкин улмаз, әлбәттә 
әйтерләр.  

52 (поляда) 
Бән Батырша шәкердем мелла Яхья берлә бергә Казан мәктәб вә 

мәдрәсә арасында йөремәдек, өязенә барыйк диб чыкдык. Вә ликин, 
Казан үязенә йитмәенчә, Уфу өязендә Надир камандасында йөреб, һич 
кемгә фетнә сәбәбендән сүйләмәдек вә мәел кылдырмадык. 

53 
(л.19 об.) Бән Батырша шәкердем Яхья илә мәсҗед. Ник, нә эш 

вә нә гаеб сәбәбле старшина Йосыфны Бөгелмә түрәсе алдырганын 
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бән Батырша белмәймән. Вә Бөгелмә түрәсенең исемен һәм 
белмәймән. Вә башкортлар ниндәй кешеләр өстенә барыб сөңгеләр 
берлә санчымак истәделәр вә бер кеше дә санчымадылар. Вә 
старшина Йосыф кемләрне атмактан мәныг кылды вә кемләр 
кемләрне бәйләмакка касд итделәр, бән Батырша белмәймән. Вә 
дәхи Йосыф ниндәй вурлар берлә киңәш кыйлдыгын. Вә белеклү 
нә сәбәбдән шул вурлар сүйләнде. Вә ниндәй сугыш өчен. Вә нә 
сәбәбдән шул вурны сүйләгәнләр. Кемләр булганын бән Батырша 
белмәймән. Зира күб кешеләр мәсҗед алнына килеб йөрделәр. 
Сүйләгән кешене тәгаен кылырга мөмкин дегел. Вә ликин 
тәхкыйкан шул сүзләр сүйләнде. Бән Батырша үземдән нәхак 
йиргә сүйләмәймән. Вә андан башка үзгә кешеләрдән ишетмәдем.  

54 
Бән Батырша шул ук чокыр эчендә булганымда мәсҗедкә йөри 

торган кешеләр шул сүзләрне сүйләделәр. Вә ликин кемләр 
сүйләделәр, шул кешеләрне танымаймын вә исемләрене һәм 
белмәймән. Вә ул кешеләрдән шул сүзләрне ишетмәдем. 

(л.18 об.) Вә бән Батырша шул чокыр эчендә булганымда 
мәсҗед эченә кергән кешеләрдән шундай ахыры тәгъйир кылынган 
сүзләрне, ягъни арзу да кыйламыз ирде. Вә ликин андан һичбер 
мәрхәмәт күрмәдек дәю тәмам ителгән сүзне бән ишеткәнем юк. 
Вә андаг рәвешле сүзне бән «Гарызнамә»дә язганым юк. Әмма бән 
Батырша шул чокыр эчендә булганымда мәсҗед эченә кергән 
кешеләрдән шул мәзкүр сөаль әйләдекеңез сүзләрне ишетдем. Вә 
ахыры тәгъйир ителмәгән рәвеше берлә. Вә шул. «Гарызнамә»дә 
яд ителгән тәртиб берлә. Кемләр сүйләдекен белмәдем. Чөнкем ул 
авылларда мәсҗед белешкән вә танышкан кешеләремез юк ирде. 
Вә һәм ул чокыр эчендә икәнемездә сулуымызны һәм бик 
яшренлек берлә аламыз ирде, Кешеләр ишетмәгәйләр ирде вә 
бонда тордыкымызны белмәгәйләр ирде дәю.  

 
Вә бән Батырша шәкердем Яхья илә Бигәш авылына 

барганымда, ул авылда фисык-фәсад кылмадым. Вә шәкертем Яхья 
илә Казан үязенә чыкаек вә максудымызга юнәләек дидекемдә, 
билгеле максудым ул ирде кем: ул тордыкымыз йирдән ягъни Уфу 
өязендән китеб, Казан үязенә, вә андан Алатыр үязенә вә шул 
тәртиб илә монда, ягъни ушбу мәрхәмәт мәгъдәне улан 
Питербурухга килеб, «Гарзнамә»мездә әүвәлдән ахыргача бәян 
иделгән сүзләрне вә хәлләрне падишаһымыз хәзрәтләренә игълам 
вә игълян идеб, андан мәрхәмәт, олы мәгъфирәтләр теләем дәю, 
нәтак кем «Гарзнамә»мездә кәма һу хаккы бәян әйләмешмез. 
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II. РАПОРТЛАР 

 
 

Рапортлар. Допрос материаллары 
 

1. 7 – зөлхиҗә Яныш старшина рапорты 
РИПУРТ, ӨФЕ ПРИКАЗЫНА 
(Допрослардан аермалы буларак, бу рапорт Яныш старшинаның үз 

кулы белән язылганга охшый). 
Ошбу мең дә йите йөз дә илле бишенче елда маһе зөлхиҗәнең 

йитенче көнендә (синхрон таблица буенча 14 IX – 1755 елга туры 
килә. Хәлбуки бу – Батырша урманга качуының өченче көне – 2 нче 
сентябрь генә) кайсыдыр вурлар һәм йорт болгагычы – бәнем 
камандамның Карыш авылының Батырша мулла биргән, йибәргән 
икән Гәйнә иленә, вурларны һәм үзгә бер яхшы кемсәнәләрне 
алдар өчен, – бәнем камандамның Мөрасим авылының Ырыскол 
Ислән углыны, Казан өязенең Алат юлының Айгилде сотнясенең 
Исмәгыйль Әпкә углын. Ул югарыда язылган Ырыскол Ислән углыны, 
Исмәгыйль Әпкә углын бәнем камандамның Кыймка авылының 
чирүле мишәр Нияз Габдессәлам, Карыш авылының – Борһан138 
Мостафа углы139 юлдашлары берлән тотып килтерделәр. Һәм 
йибәрелде ул ике вур Өфе приказына, һәм дапруслары. 

Ул Батырша вур, унбер юлдашлары, хатыны-угланнары берлән, 
качты урманга. Шунларны мин, – старшина Яныш Габдулла углы, 

                                                           
138 Ырыскол да иректә озак йөри алмый. Аны, икенче көнне үк, Гайнәләр 
туздырылгач качып кайтучы иптәше Исмәгыйль Әпкә углы белән икесен 
тоталар. Гайнәдән килгән вәкилләр белән Батыршаның очрашулары 
һәрвакыт (Гарызнамә», 2004 ел, 82, 85 б.) Борһан Мостафа углы 
катнашында үткәрелә. Гайнәгә дүрт шәкертен җибәрү дә шул Борһан 
Мостафа углы катнашында булган (87 б.). Инде шул ук Борһан Мостафа 
углы Ырыскол белән Исмәгыйльне (Әхмәт Көчек улын да) тотып Яныш 
кулына тапшыра (Күрәсең, аларның яшеренгән җирләренә «үз кеше» 
буларак үтеп кулга төшерә). Ырысколларны тотуда Кыймка авылы чирүле 
(гаскәри) мишәре Нияз Габдессәлам углы да катнаша. Шул көннәрдә үк 
Яныш аны Гайнәдәге хәлләрне аныкларга Гайнәгә җибәрә. Анда да ул 
алты күренекле Гайнә җитәкчеләрен кулга алуда катнаша. Ул да бәлки 
Батыршаның танылган якыннарыннан булып, ихтимал, Гайнәдә «Борһан 
Мостафа углы ролен үтәргә» җибәрелгәндер. Хәрәкәт уңышсызлыкка 
юлыккач, үз җаннарын йолып калыр өчен, алар һәр нинди хыянәтләргә 
барганнар булып чыга.  
139 «Гарызнамә»дән күренгәнчә, моңарчы Батыршаның киңәшчесе.  
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писарем Кузьма Ураклы углы, юлдашларымыз ул вурларның 
артындин куа барып, урманда сугыш итеп, ике кешеләрен 
үтердек.140 Үзләре урманда туздылар. Безнең бер кешемезне 
яраладылар. Ул вурларны өч йөз кеше берлән урманда эзләймән. 
Әлбәттә ул ярак(ланган) кешеләр (тоты)лмай калмасдыр. Мөгайян үзе 
берлән качкан юлдашлары (исемнәре китерелә). Шуларны тотар 
өчен Исет провинциясенә йибәрелсә иде. 

Яныш Габдулла улы, язылды 1755 ел маһе зөлхиҗәнең 7 
көнендә. 

 
2. 6 – зөлхиҗә Максуд Гайса углы тотылу 
Яныш Габдулла углы 
Ч.4, л.345. Рипурт Бөре приказына 
(Максуд Гайса углы допросы) 
Мәгълүм улына Бөре приказына, кайсыдыр бәнем камандамның 

Мөрәсим авылының качып йори торган Максуд Гайса углы, Ырыскол 
Ислән углы. Ул ике вурның берсен Максуд Гайса углын тотырдым. 
Берсе качкан. Бу вур Максуд141 бүген, маһ зөлхиҗәнең 6 нчы көнендә 
җомга көн тоттым һәм әйтәдер: «Безне йибәрде Карыш авылының 
мулла Батырша Гали углы Гайнәгә, килсенләр җыелып мондагы безгә 
багынмаган мишәрләрне һәм үзгәләрне дә чабарга. Вә һәм бездин ул 
Гайнәләр җыелып да калдылар, килер өчен чабарга. Бүген, яки таңда 
йитәрләр дию. Вә һәм мондагы Карыш авылының мулла Батырша 
Гали углы үзенең янындагы шәкертләре берлә көлле яу корал(ы) 
берлә чыкдылар йортындин. Ул мулла Батыршаны кува йибәрдем 
тотар өчен. (л.347 об.) Вә һәм бу тотылган вур Максуд Гайса углыны 
йибәрдем Бөре приказына Тапрасдин әйтеп язгайсызлар Уфага. 
Старшина Яныш Габдулла углы 

                                                           
140 Бу мактану-аклану гына булырга охшый «Гарызнамә»дә дә, 
допросларда да бу хакта бер сүз юк. 
141 «Вур Максуд(ны)… маһ зөлхиҗәнең 6 нчы көнендә, җомга көн 
тоттым». – Бу җыйнак рапорт кабатланмас информация белән аерылып 
тора. «Җомга көн» бу Батырша урманга качкан җомга. Димәк Батырша 
штабы 6 зөлхиҗәдә (1755) урманга кача. Максуд Ырыскол Ислән углы 
белән бергә була, Ырыскол (бу юлы) качып котыла. Димәк Батыршаның 
Гайнәгә җибәрелгән дүрт шәкертенең икесе Гайнәлеләр туздырылганчы 
ук кайталар. Максуд: «Бездин ул Гайнәләр җыелып калдылар. Бүген, яки 
таңда йитәрләр», – ди. Димәк, болар Гайнәдә халык кузгала, төркемнәргә 
туплана башлагач та, «аларның бүген яки таңда» килү хәбәрен Батыршага 
китереп, бу тараф халкын әзерли (күзгата) башлар өчен алдан 
җибәрелгәннәр.  
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(л.344) тә 3/IX–1755, перевод присланного из Бирской воевод. 
канцелярии письма от старшины Яныша Абдуллина. 

 
3. 7 – зөлхиҗә Ырыскол Ислән углы допросы 
РАПОРТ 
Ошбу мең дә йите йөз дә илле бишенче елда маһе зөлхиҗәнең 

йитенче көнендә мишәрләр старшинасы Яныш Габдулла углының 
командасының Морасим авылының чирүле мишәр Ырыскол Ислән 
углы дапруста әйтте: «Шул ук сәнә 1755 елда маһе зөлхиҗәнең 
әүвәл көнендә, якшәмбе көн. (Синхрон таблицада бу ел зөлхиҗә 
аеның беренче көне 8/1Х, дөресе, 28 – августка туры килә). Мин – 
Ырыскол Ислән углын, юлдашым – Максуд Гайса углын, янә Исет 
провинчәсенең, үзенең шәкерте, Тинүч авылының старшина Мөслим 
командасының чирүле мишәр Әхмәр Көчек углын юлдашы 
Исмагыйль берлә, түртемезне, старшина Яныш Габдулла углының 
камандасының Карыш авылының мулла Батырша Гали углы Уса 
юлының Гайнә иленең Түндәк авылының Исхак, юлдашы берлә, янә 
шул ук Гайнә, Түн(д)әк Башаб авылының Акчурага, – ягъни шул өч 
Гайнә кешесенә кушып йибәрде безне: «Гайнә иленә барып көч 
алып килеңез. Падишага тугрылык берлә торганнарны, безгә 
багынмасалар, шундайларны чабар өчен. Без барча түрт юл халкы – 
бермез», – дию. Ул Исхак берлә Акчура безне башлап алып 
бардылар ул Гайнә иленең Башап авылына, андыйн соң Сируш 
башына, андыйн соң Түндәк авылына, андыйн соң Кызылъяр 
авылына. Бу турт авылга ул мулла Батыршаның боерган сүзләрен 
әйттек. Ул авыллардан җыелды шул Кызылъяр авылында илле-
алтмыш кадәре атлы кешеләр. Шул Кызылъяр авылында җыелып 
торган вакытымызда, шул ук Гайнә иленең Качмакты авылының 
Туктамыш, юлдашлары берлә килеп, орыш-сугыш берлә, 
барчамызны туздырдылар. Һәммәмез таркалып качтык, беремез 
калмаенча. Мин ялгыз качып килүемдә, юлда, Яңа Каен авылы берлә 
Тәтеш авылының арасында старшина Яныш Габдулла юлдан (бу сүз 
авыр укыла, «улыннан» булуы мөмкин) эзләп тотар өчен 
йибәрелмеш Нияз Габдессәлам углы юлдашлары берлә тоттылар. 

Ул Гайнә иленең Кызылъяр авылында безгә юлдаш булып 
җыелган кешеләр(не) исемнәре берлә белмәймен. Анларны белер ул 
Исхак берлә Акчура, барчасын, кемнәрдер, исемнәре берлә. 

Ул мулла Батыршаның, мондагы, падишаһ хәзрәтләренә тугрылык 
берлә торганнарны чабарга, Гайнәдин барып көч алыр өчен киңәш 
итеп, безне Гайнәгә йибәргәнен бу әйтелгән юлдашларымыздин башка 
һичбер кем ирсә белмәде. Берүк, старшина Яныш камандасының 
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чирүле мишәр Нәҗар авылының Якуб Биктимер углы белде. Гайнә(гә) 
көч алырга барырымны ул Якубка әйттем. 

Мин Ырыскол Ислән углы бу дапрусны тугрылыгым берлә 
бирдем. Кулым куйдым. 

 
4. 7 – зөлхиҗә Исмагыйль Әпкә углы допросы 
Ошбу сәнә 1755 елда маһе зөлхиҗәнең йитенче көнендә Казан 

өязенең Алат юлының Гаед Айгилде углының сотнясе Күкнур 
авылының Исмәгыйль Әпкә углы дапруста әйтте: «Шул ук мең дә 
йите йөз дә илле бишенче елда, маһе зөлхиҗәнең әүвәл көнендә, 
якшәмбә көн, Уса юлының Ирәктә иленең старшина Шәриф Киек 
углының камандасы Түңкән (Түндәк) авылының Исхак, юлдашы – 
Гайнә иленең старшина Әйдүк Куҗагол углының камандасы Башаб 
авылының Акчура, кем углыдыр, беленмәй, – икесе килделәр142 
старшина Яныш камандасының Карыш авылына, мулла Батырша 
Гали углына. Әмма ул Батырша кушып йибәрде Гайнәгә: мин, – 
Казан өязенең Алат юлының Гаед Айгилде углының сотнясе 
Күкнур авылының Исмәгыйль Әпкә углын, Исет провинциянең 
старшина Мөслим Гашир углы камандасының Динүч авылының 
чирүле мишәр Әхмәр Көчек углын вә һәм старшина Яныш 
камандасының Мөрасим авылының Максуд Гайса углын, юлдашы 
– шул ук авылның Ырыскол Ислән углын, Гайнә иленнән көч алып 
килеп мишәрләрне вә һәм үзгәләрне, торышучыларны кастлыкта, 
чабар өчен. Әмма ул Исхак алып барды Солтанай авылына, Сараш 
авылына, Түндәк авылына, Актүлүш авылына. Вә һәм җыелдылар 
илле кадәре кеше, ул усаллык сагышлагучы Батырша сүзе бәрлән, 
йорт бөлдерергә. Әмма ул Гайнә иленең Качмакты авылының 
Туктамыш, яхшы юлдашлары берлән җыелып килеп, ул вурлыкка 
киңәш кыйлгучыларны туздырдылар, качырдылар. Без һәм качтык. 

Ул усаллык сагышлагучыларны, кайсы авылныңдыр, атлары 
берлән аны – Исхак белер; Мин, Исмәгыйль Әпкә угылы, 
белмәдем, ни атлылардыр. 

Бу дапрусны бирдем, Исмәгыйль Әпкә углы кулым куйдым.  
Старшина Яныш Габдулла углы язылдым. 

 
5. 7 – зөлхиҗә Әхмәр Көчек углы допросы 
Ошбу мең дә йите йөз дә илле бишенче елда маһе зөлхиҗәнең 

йитенче көнендә Өфе өязенең Себер юлының Исет провинчә, 
старшина Мөслим камандасының Мөслим авылының (Алдагы 

                                                           
142 Димәк, Исхак мулла, отряд сорап, тагын килгән була. 
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рапортларда – Тинүч-Динүч авылы-биредә шул ук авыл старшина 
исеме белән генә аталган булырга охшый) чирүле мишәр Әхмәр 
Көчек угылын минем камандамның Чишмәкүлнең Сәедҗәгъфәр 
Ибрай углы, Габдерахман Исмакай углы, Исмакай Сөләйман углы, 
Тимкә авылының Сәфәрәли Сөләйман углы, Карыш авылының 
Борһан Мостафа углы, юлдашлары берлә, тотып килтерделәр мин 
старшина Яныш Габдулла углына. 

Ул Әхмәр Көчек углы дапруста әйтте: «Шул ук сәнә 1755 елда 
маһи зөлхиҗәнең әүвәл көнендә, якшәнбә көн Уса юлының Ирәктә 
иленең Шәриф камандасының Башаб (бу кулъязмада авыл исеме, 
бу урында, «Башайран» кебекрәк укыла) авылының Акчура, Гайнә 
иленең Идүк (Әбдүк) камандасының Түндәк авылының Исхак 
юлдашы берлә килделәр старшина Яныш камандасының Карыш 
авылының вур Батырша Гали углына. Ул вур Батырша мин Әхмәр 
Көчек углын, Казан өязенең Исмәгыйль Әпкә углын, старшина 
Яныш камандасының Мөрасим авылының Максуд Гайса углын, 
Ырыскол Ислән углын – түртемезне ул Башаб авылының Акчурага, 
Түндәк авылының Исхак юлдашы берлә, кушып йибәрде, Гайнә 
илендин көч алып килер өчен, падишаһка тугрылык берлә торган 
мишәрләрне вә һәм үзгәләрне чабар өчен: «Әүвәл, Янышка 
барырмыз; багынмаса, үзен-үлтерермез авылын чабармыз», – дию. 

Ул Акчура, Исхак, юлдашы берлә, Гайнә иленә алып бардылар, 
әүвәл, Башаб авылына, андыйн соң өч-дүрт авылга, мөгаян атларын 
белмәймен. Берүк, бер авылда җыелып торамыз идек, усаллык 
киңәшен кыйлгучы Гайнәләр берлә, илле кадәр атлы булып. 
Падишаһка тугрылыклы торгучы Качмакты авылының Туктамыш, 
юлдашлары берлә җыелып килеп, орыш-сугыш берлә, барчамызны 
туздырдылар. Беремез дә калмаенча таркалып качтык. 

Ул Гайнә иленә көч алырга барганымызны вә һәм усаллык 
киңәшемезне һичбер кеше белмәде. 

Мин, Әхмәр Көчек углы тугрылыгым берлә бу дапрусны бирдем. 
Тамгам салдым. 

 
6. 8 – зөлхиҗә Мирәхмәт Әхмәт углы допросы 
135 об. 
135а об. Янагош авылының (башка сүз юк) 
ч.4 л.136 Ушбу мендә 700 дә 55 нче елда маһ зөлхиҗәнең 8 нче 

көнендә кайсыдыр вур Батрыша Гали углы берлә бер киңәштә 
булып ул вурның үзе берлә бергә качып китеп йөри торган, 
старшина Сөләйман камандасының чирүле мишәр Мирәхмәт 
Акмәт углыны качып йөри торган йирендә күреп тотып 

 

 321

килтерделәр Бикмәт камандасының Шагман авылының ясаклы 
чирмеш Исмәгил Урускул углы юлдашлары берлә мин старшина 
Яныш Габдулла углына. 

Ул Мирәхмәт Акмәт у(г)лы дапруска әйтте: Старшина Яныш 
камандасының Карыш авылының үземез укып тора торган вур 
Батырша Гали углы әйтте: Ук, яя ясаңыз, быел яу булыр, барча 
халаеклар хәзердер дию. Шул сүзне ишетеп белеп, кешегә әйтмәй 
тордым. Ушбу 1 (мең) дә 700 дә 55 нче елда маһ зөлхиҗәнең әүвәл 
якшәмбе көн (1755, зөлхиҗәнең әүвәл көне 27.08, җомга, якшәмбе 
исә, 29.08 шул көн дөрес) Гайнә илендин көч алып килер өчен ул 
мулла Батырша Гали углы йибәрде үзенең ике шәкерте – Казан 
өязенең Исмәгыйл Әпкә углын, Исәт правинчәсенең старшина 
Мөслим камандасының Мөслим авылының Әхмәр Көчек углын, 
старшина Яныш камандасының Мөрасим авылының Максуд Гайса 
углын, Урускул Ислән углын. Гайнә илендин көч алып килгәч, 
әүвәл Янышны үлтереп авылын чабармыз, андыйн соң, йөреп, 
барчаларны багындырырмыз, багынмаганларны чабармыз дию. Ул 
Гайнә илендин көч алып килер дип ул вур Батырша чәһәршәнбә 
көн, пәнҗшәмбә көн көтте. Андыйн старшина Янышның кешеләре 
ук садак берлә авылның өстендә йөргәнне күреп, безне тотарга 
килгәннәрдер дип шикләнеп, җомга көн иртә берлә качып чыктык, 
монда үлгинчә иркендә үләек дию. Ул көч алырга йибәрелмеш 
түрт кешенең вур Батырша вә һәм без дә белмәдек, ишетмәдек дию 
мин Мирәхмәт Акмәт углы бу дапрусны тугрылыгым берлә 
бирдем, кулым куйдым. 

 
7. 12.09 Мирәхмәт допросының русчасы 
[Показания Мирахмета Акметова] 
Ф.7 оп. 1781 кн.2 
[12.IX.1755] 
54 л. 1755 году сентября, 12 дня, присланные при репорте от 

старшины Яныша Абдуллина колодники мещеряки Мирърахмет 
Акметов, Ибрай Тимергозин, Якуб Бектимиров, Исецкого 
ведомства Ахмер Кучюков. С Уфинской провинциальной 
канцелярии, порозно, ис-под плетей секретно расспрашиваны и 
показали 

а именно: 
Мирърахмет Акметов: Родиною с Уфинского уезду Сибирской 

дороги деревни Кулевой, мещеряк. Команды нашего старшины 
Яныша Абдуллина деревни Карыш у мещеряка муллы Батырши 
Алеева я находился года 4 для обучения татарской грамоте. Ныне 
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тому дней с двадцать, оной Батырша, призвав к себе через ученика 
же своего Исецкого ведомства (54 об.) башкирца Мустафы, 
мещеряка Урускула Исланова сказывал ему, что он мулла Батырша 
ездил ныне, тому месяца з два Уфинского уезду Нагайской дороги 
деревни Термы соучеником мещеряком Абдулмуталипом 
Юнусовым в Оренбург для разведывания, что там происходит и 
соглашения к бунту с Ногайской дорогою. И будучи как в том 
Оренбурге, так и дорогою с кем бы он там з башкирцами не 
свиделся, к тому бунту соглашался. А о ногайской дороге сказывал 
же, что все той дороги башкирцы уже с киргизцами через нарочно 
посланных давно с Среднею Ордою согласились. И как де башкирцы 
за Яик в Орду з женами, детьми и скотом уберутся тогда де и они-
киргизцы с ними, башкирцами (55) пойдут войною на российские 
города А около которого времени, не сказал. А на Сибирскую дорогу 
он мулла Батырша еще в прошлом году ездя, посю и по ту сторону 
Урала, соглашался. Да и с Казанского и Осинского дорогами со 
всеми же согласился. А сверх оного слыхал я от мещеряка, 
объявленного Урускула, что как он в Гайнинскую волость с 
товарищами ездил, то де из оных ево товарищей Казанского уезду 
татарин Исмаил сказывал им, что он в Уфимском уезде находится 
якобы под видом для обучения татарской грамоте, но как ныне им 
истинную сказывал, что он ис Казанского уезду от тамошних 
казанских татар для разведывания в каком (шунда өзелә). 

 
 

Батырша шәкертләре 
 
1. Габдегаффар Сөләйман улы. Казан юлы, старш. Галкәй 

камандасы Ирүсмәк авылы мишәре. 8 мөхәр (12.Х) Уфа суы 
кичүендә тоталар.  

2. Габделкәрим Биктимер улы. Исет пров., старш. Илтаман 
камандасы Динүч (Дәнүс?) авылыннан. 8 – мөхәррәм, күчүдә 
тотыла. 

3. Габделмоталлиб (Моталиб) Юныс улы. Казан юлы. Старш. 
Галкәй камандасы Тирмә авылы мишәре. Батырша «сердәше» 
Бергә О/бга баралар. 8 мөхәр. кичүдә тоталар. 

4. Дәүләтбай Куҗагол улы; Коңгыр өязе ст. Атнагол 
камандасы. Ирәнбаш авылыннан. 4 көн качып йөргәч, 8 
мөхәррәмдә (12.Х) ахшам вакытында узып баручы эзләүчеләр бер 
авыл урамында тоталар.  
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5. Ибраһим Тимергазый улы. Яныш командасы Орыш авылы 
мишәре. 9 зөлхиҗәдә (14.9) Подлуб авылында тоталар. 

6. Исмагыйль Әлкә улы, Казан өязе Апат юлы Кукнор 
авылыннан. Гайнәдән кайтканда 7 зөлхиҗәдә Тәтеш янында 
тоталар. 

7. Касыйм Бакый улы. Исәт пров. ст. Мөслим, Динүч 
авылыннан. 8 мөхәррәм кичүдә тоталар. 

8. Максуд Гайсә улы. Яныш командасы Морасим ав. 
Гайнәдән кайтканда, 6 зөлхиҗәдә, I – аны кулга алалар.  

9. Мирәхмәт Акман улы, старшина Сөләйман камандасы 
Янагол авылыннан. 9 зөлхиҗәдә Шасман ав. Чирмешләре тота. 

10. Мостафа Хөсәен улы. Батырша каенесе, Исет, старшина 
Мөслим 8 мөхәррәмдә Куҗаш (Порбаш) урманында бирелә. 

11. Мөслим Ибраһим улы, Казан юлы старшина Галкәй 
камандасы Туруш авылында 8 мөхәррәм кичүдә тоталар.  

12. Мөхәммәтшәриф Юртәм улы. Исет, Ялан иле Симертянә 
авылы башкорты, старшина Кортбай камандасы 8 мөхәррәм кичүдә 
тоталар.  

13. Мөшәйхи Сөнчәләй улы. Исет, старшина Мөслим мишәре. 
14. Сәфәр Җәгъфәр улы, Исет, Әйле иле Исмагыйль авылы 

старшина Кортбай камандасы башкорты, 9 мөхәррәмдә үзе бирелә.  
15. Ырыскол Ислән улы Яныш камандасы Морасим авылы, 

Гайнәдән кайтканда, 7 зөлхиҗа, Тәтеш янында. 
16. Яхья Сөнчәле улы. Исет 
17. Әхмәр Көчек улы. Исет, Мөслим старш. Динүч авылы. 

Гайнәдән кайтканда 7 зөлхиҗәдә тотыла.  
 
 

Исхак муллалар әсир ителү 
 
8. 11 сентябрь 1755 Гайнә старшиналары рапорты 
Яныш Габдулла углы 
Ч.3, л.325. Уфу приказына рипурт 
[Гайнә җитәкчеләрен тоту] 
14.IX.1755 
Ушбу мең дә йитте йөз дә илле бишенче елда сентябрьнең 

өченче көнендә Уфа приказындан йибәрелгән указ мин старшина 
Яныш Габдулла углына. Ул указ берлән йибәрелгән бер пакетны 
Усуга бер ышанычлы кеше берлән дәю йибәргәйсән дип. Ул указда 
боерылган: Гайнә илендин хәбәр белдерең. Ул указ куәтенчә, 
йибәргән ирдем ул пакет берлән Усуга Туктар авылының Бикбулат 



 

 324 

Иман углын. Ялә шул ук Гайнә илендән хәбәр белер өчен йибәргән 
ирдем Тимкә авылының Нияз Габдессәлам углын. Кайсыдыр пакет 
барган, Бикбулат ул пакетне Усуга илтеп биреп кафтәнчә 
(квитанция) алып килде. Югары яд кылынган Нияз Гайнә илендән 
мең дә йите йөз дә илле бишенче елда маһ зөлхиҗаның ун 
сикезенче көнендә сиһшәнбе көн кайдып килде Гайнә илендә 
падшаһга тугрылык берлән торгучылары старшина Юлдаш 
(Әймаш?) Унаш (Әднаш) углы, сотник Хөсәен Билал углы, писарь 
Алексей Билал углы, Туктамыш Ишпулат углы юлдашлары, янә 
миндән юл әмәле хәбәр өчен йибәрелгән Тимкә авылының Нияз 
Габдессәлам углы юлдашы – старшина Якуб камандасының 
Кыйртаниб(нин?) иленең. Сатлык, кем углыдыр белмәймен, 
юкарыда язылган юлдашлары берлә, падишаһга усаллык берлән 
яман сакынгучы вурларны тотыблар. Ул, Солтанай авылының 
Сәгид Чурагол углын, шул ук авылның Күчүм Сиктә углын, Башаб 
Тирмүннең Сөяргол Имангол углын, Казмаклы авылының Арслан 
Сөбханкол углын янә Түнгәк авылының Исхакны, янә Башаб 
түрәнең Тинбай Имангол углын, Шул тотылган алты кешене 
йибәрәсе булганнар Уфу приказына Вә һәм кайсыдыр ул (324 б.) 
пакетны Усуга илтеп кулына алган кәфтанчәне инанмаклык өчен 
ушбу рипурит берлән бергә йибәрелде. 

Янә мәгълүм ула, Гәйнә иленә разспискнуй камандадан 300 
кеше берлән капитан килде. Янә мәгълүм ула, Түнгәк авылының 
Чурагол вурның Батырша Гали углы берлә бергә киңәш иткән 
саставнуй язуларын хатдан юрамалый йибәрелгән хәбәр өчен Нияз 
Габдессәлам углы алнында Чурагул вурның өенең түбәсендән 
табып (кайткан) Качмаклы авылының писарь Алексей Билал углы. 

Яныш Габдулла углы язылдым 1755 елда маһ зөлхиҗәнең (18) 
нче көнендә. 

 
9. 11 сентябрь старшина Шәриф Киек углы рапорты 
14-зөлхиҗә [11.09.1755] 
[Старшина Шәриф Киек углы рапорты] 
ч.4, л.188 об. Уфу приказына рипурт  
(Исхак мулла) 
Уса юлының Ирәктә иленең старшина Шәриф Киек углы Уфу 

приказына шул хәлне, мәгълүм булыр мондый түбән. 
Кайсыдыркем минем каманда бондыйн ераклыгы (алтмыш) 

чакрым Гайнә белән бергә ултыра торга(н) Түңгәк авылының 
Исхак Морзалы углы безгә мәгълүмсез (нисез?) би паспорт Ялдәк 
кальгасына тозга барамын дип киткән вә һәм тозга бармаенча 

 

 325

кайткан. Вә һәм кайтып килгән чагында, очраптыр, мишәр 
старшина Яныш камандасындан вур Батыршаның юлдашлары түрт 
кешене. Алардан сорайдыр ушбу Исхак Морзалы углы: «Кайда 
барасыз?» – дип. Ул вурлар әйтепләр: «Батыршаһ йибәрде безләрне 
Гайнәгә барырга, усаллыкка катышкучыларны чакырырга дип 
әйтепләр. Ул вурларны ушбу Исхак камандага килеп мәгълүм 
итмәгәнлеге өчен, каты бик шикләнеп, ул – вурларның юлдашыдыр 
дәю белеп йибәрдем Уфу приказына каты каравыллар белән дип.  

(л.188) Шул ук минем камандам Гайнә белән якын ултыра 
торган Башаб авылының Тинбай Имангол углына килеп керепләр 
ул Исхак күрмеш мишәрләр. Ул вур Батыршаның йибәргән 
кешеләре түрт кеше. Аларны туйдырып, ашатып-эчертеп 
йибәрептер ушбу Тинбай. Аларның пашпортларын сорамаган һәм 
аларны һичбер, камандага йөреп, мәгълүм кылмаганлыкы өчен, 
алар берлән бер киңәштәдер дип, каты, бик шикләнеп, йибәрдем 
Уфу приказына каты каравыл белән дәю. 

Вә һәм янә шуның тик пулут вурлар беленсәләр, кайда булса да, 
ул хәлгә хәзермен камандам белән андый вурларны тотарга вә һәм 
мондан гайре. Камандаларым яхшы кагыйдә илән торалар һич тә 
хезмәтләрен аямаенча дип. 

(л.189) Бу рипурт тәслим улына Уфу приказына. 
(л.189 об.) 1755 елда бетелде маһ зөлхиҗәнең 14 көнендә 

инанмалык өчен мин старшина Шәриф Киек углы кулым куйдым. 
Писарь мин Бәшир Сәйдүк углы язудем старшина әмеренчә. 

Кулым куйдым. 
 
10. 24 мизан старшина Шәриф Киек углы143 рапорты 
[Шәреф Киек углы рапорты] 
363 б., ч.3 дә Уфу приказына рипурт 
(Исхак мулланың кулга алынуы) 
Ирәктә иленең старшина Шәриф Киек углындан, ни өчендер, 

мәгълүм булыр мондан түбән. Кайсыдыркем Гайнә илендә торучы 
минем камандым Түң(Күкри-Түнгәк) авылының вур Исхак 
                                                           
143 Шәриф Киек улы – шулай ук Батыршаның якыннарыннан (Үрән иленә 
бергә баралар). Гайнәләрне күтәрешүдә дә башта катнаша кебек. Исхак 
муллаларны тотып биреп, (дөресрәге, үгетләп – ышандырып илтеп 
тапшыруы (Исхак мулланың «тозга бару»лары, Батырша шәкертләре 
белән юлда очраклы юлыгып, ашарга алып керүе, хәрәкәттә катнашы 
барлыгы-юклыгы турындагы версияләре – тикшеренүләрне шул чиккә 
кертү теләге) аңгырарак кеше булып күренер өчен бүләк сораулары – 
моның аклану тактикасы. 
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Морзали углыны144, аның юлдашы, шул ук үз камандым Башаб 
авылының Йетсәнбай Имангол углыны тотып йибәрелгәндер, каты 
каравыллар белән Уфу приказына Вә һәм янә (Спун Күлдән?) 
тотып бирдем ул вур Исхакның юлдашларыны. 

Вурлар эшен тикшерүче Туруйтски бүлекнең (полкның) 
башлыгы гуспудин капитан кулыга үз камандым шул ук Гайнә 
илендә торгучы Башаб авылының Көчекбай Имангол углыны вә 
һәм шул ук минем камандам Түңгәк авылының Нурсбу Йосыф 
углыны (363 а) вә һәм янә Гайнә иленең старшина Габбас Сәйдәш 
углының камандасы Түңгәк авылының Нурай Будкун углыны. Вә 
һәм шул ук Гайнә иленең булып үткән старшина Әбдәк Куҗгол 
углы камандасының Башаб авылының Акчура Йиктәй углыны, – 
барчасы алты кешедер. Вә һәм ул вурларның ничек тотылмаклык 
билгеле булыр үзләренең дапрусында вә һәм безнең бирелгән 
рипуртымызда. Вә һәм шул мәзкүр юкарыдагы әйтелгән 
хезмәтемез йиренә килер булса безләргә, рәхим кылып, бирелсә 
(йибәрелсә?) иде ахвальнай указ [мактау кәгазе] вә һәм үзгә бер-
бер төрле изгелекләр. Вә һәм мондан соң бер-бер төрле беленсәләр 

                                                           
144 Исхак мулла Морзалиев Гайнә төбәгендәге «Батырша урынбасары» 
диярлек шәхес. Дөрес Шәриф Киек улы башлык урынында булуы 
ихтимал. Исхак мулла исә аның янындагы даими йөгерек йомышчысы, 
ышанган иптәше (Батырша янындагы Борһан, Яхъялары кебек) булганга 
охшый. Батыршадан аермалы буларак, Шәриф старшина, һәр эштә, үзен 
күләгәдә калдырып, алга үзенең «уң кулы» – Исхак мулланы чыгарганга 
охшый. (Батыршаның гадәттән тыш сәләте, фикер көче исә, һәр чак, бар 
эшне аның үз кулында тота. Борһан, Яхьялар янәшәдә күләгәдәй генә 
хәрәкәтләнәләр). Шул рәвешчә, Исхак мулла Батыршадай йөгерек өлгер 
кеше – «Гайнә Батыршасы» булып кала кебек. «Тәхризнамә»дәге: 
«Серебез фаш булса, шунда ук бердәм күтәрелергә» дигән күрсәтмәне 
истә тотып, ике Бөрҗән чыгышы хәбәрен ишетү белән, күрсәтмә алырга 
Исхак мулла Батыршага килеп җитә. Батырша Гайнәләрдән «отряд» 
китерү ярдәмендә халыкны күтәрергә ниятләгәне кебек, бер үк вакытта, 
Исхак мулла да Батырша «шәкертләрен чакырулары ярдәмендә, Гайнәне 
күтәрергә омтылыш ук ясап карый. Исхак мулла яңа заманның үз исемен 
ишетргә, үзен күрсәтергә кыбырсучы (нарцис) тибы түгел, Батырша 
кебек, эш башлау, эш булдыру дип янып яшәүче кеше. Менә шул 
активлыклары бу хәрәкәт тарихында аны Батыршага иң якын кеше итә. 
Язмалар, тарихчылар Гайнәдәге бу хәрәкәтләр башында Чурагол 
Миннебаев торган дип күрсәтәләр. Шәриф старшинага ышанып җитмәү 
Батыршаны – Чураголны да Гайнәгә, «гайре рәсми» (запастагы «өстәмә») 
башлык сыйфатында файдаланырга мәҗбүр иткән булуы бик мөмкин. 
Бәлки нәкъ шул «икеләндерелү» бу башлыклар ролен тыныкландырадыр. 
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усал сагышлы вурлар, андайларга (323 б.) катлангучы, мин үземнең 
антымның ләзүменчә, һичбер йотмаенча (йөртмәенчә? куймаенча?) 
тотып бирергә калаларга дәюв. 

Ина(н)малык өчен старшина Шәриф [Киек] углы кулым 
куйдым. (1755 сәнә бетелде) елда мизан йолдызының 24 көнендә 
(тәрҗемәдә 9/Х – 1755). 

 
 

Батырша язмалары 
 
11. 11 – сентябрь. Гайнәдән Илеш старшина рапорты 
[Рипурт Гайнә старшиналары] 
(Чурагол «Тәхризнамә»сен табу) 
(ч.3, л.342) 1755 маһ мөхәррәмнең йитенче көнендә Уфу өязенең 

Уса юлының Гайнә иленең старшина Илеш Аднаш углындан, 
старшиналык эшене әда кыйлгучы сотник Хөсәен Абдал углындан, 
старшина Габбас Сәйдәш углы ивдә юклыкында сутник Дангол 
Йортбагыш углындан Уфуның правинсаяльнай кансәләренә шуның 
сәбәбледеркем. Иректә илүе старшина Шәриф Киек углы 
камандасы Түңкүй(гәк) авылының вур Акчура [Чурагол] Миңлебай 
углы күрсәткән рузыскада Усы властной кансәләрендә мишәрләр 
старшинасы Яныш Габдулла углы камандасы Карыш авылының 
вур, (плут) Батырша Гали углыдин йибәрелгән язувны яшердем үз 
келәтемнең җабув астында, ягъни тоз арасындалыр див. Ул вурның 
ул язувыны күрсәтмәкене Усы түрәсе эзләп алып (342а) мәгълүм 
итәргә боерган икән башкортларына (баш кантурына) писәре 
Әләкчәй Абдал углына, Усы приказына дәев. Без старшина вә 
сотниклар вә писерлар күп камандаларымыз берлә барып 
келәтенең түбәсене күтәреп эзләп (алыб) ушбу рипорт берлә 
кушып ул язуы берлә йибәрдек өч писарларымызны Могыйн-
Элэкчей Абдал углы, Хужам Мәмәйгол углыны Батыркай Иткенә 
углыны Уфуның правинсиальнай кәнсәләренә. 

Стыршина Илеш Әднаш углы ушбу рипуртга кулым куйдым. 
Сотник Хөсәен Абдал углы кулым куйдым. Сутник Даңгол 
Йортбагыш углы тамгам салдым v (тамга). 

1755 елда сентябрьнең II көнендә  
 
12. 12 – зөлхиҗә Яныш старшина рапорты.  
Л.130 Бу рапорт тәслим улына [Уфу] приказына билятәэхир 
(ч.4, л.131). Рипурт Уфу приказына 
(4 колодник Батырша язулары) 



 

 328 

Ул вур Батыр[ша]ның тотылган юлдашлары, Исәт 
правинчәсенең старшина Мөслим камандасының Мөслим 
авылының Әхмәр Көчек углын, старшина Сөләйман камандасының 
Янагуш (кош?) авылының чирүле мишәр Миррәхмәт Акман углын 
минем камандамның Уруш авылының чирүле мишәр Ибрай 
Тимергазый углын, янә Нәчар авылының Ягкуб Биктимер углын, – 
(допросында хәбәр) иткән ирде Гайнәгә барып йөрегән вур 
Урускул Ислән углы киңәшемезне ул Ягкуб белде, аңарга әйттем 
дию. Вә һәм вурларның дапруслары йибәрелде. Янә йибәрелде ул 
вур Батыршаның саставнай язулары Ибрай Тимергазый углы әйтүе 
буенча эзләп табыб пичәтләп патшамыз газме хәзрәтләрендин 
бирелгән пичәт берлә. Кайсыдыр бу йибәрелмеш вур Ибрайдан 
катыг соралса ирде. Ул вур Батыршаның усал вурлык сагышларын 
ул белер. Янә йибәрелде ул вур Батыршаның биктәре һәм прапәре, 
мылтыгы, садагы яясе берлә. Янә алты баш атлары кара дунан, янә 
бурлы кунан, янә чаптар айгыр, янә туры алаша, янә буз бия, янә 
кире туры ат. Бу рипурт эчендә язылган нәрсәләр йибәрелде минем 
камандамның Уразай авылының чирүле мишәр Сәйфулла Әшир 
углы берлә. 

Старшина Яныш Габдулла углы язылдым 1755 елда маһ 
зөлхиҗәнең ун икенче көнендә. 

(тәрҗемәдә подана 11/IX) 
 
13. 16.09.1755 тән соң. Яныш старшина рапорты 
Яныш Габдулла углы  
ч.3 л.330 Рипурт Уфу приказына. 
[Батырша язулары] 
Указы ул император әгъзам хәзрәтләренең Уфу приказына 

сентябрьнең (16) нчы көнендә мин, старшина Яныш Габдулла 
углына йибәрелгән. Ул указда боерылган. Чурагол берлә вур 
Батыршаның табылган вурлык язулары һәм түрт кешесе Уфугә 
йибәрелмәгән дәю. Ул аларның вурлык язулары писарь Алексей 
Абдал углы кулында калган. Ул түрт вурны Солтанай авылының 
Сәгид Җүбәкка углын, шул ук авылның Күҗим Миктә углын, 
Башаб авылының Сөяргол Имангул углын, Туктамыш юлдашлары 
берлә биргәнләр брапурщик Пьяновга. Качмакта авылының Арслан 
Собханкул углын һәм язуларын писарь Алексей Абдул углы үзе 
берлә Уфу приказына алып киткән. Янә йибәрүдем капитан 
Ширбачовдин йибәрелгән түрт калотникны һәм пакитны бу рабурт 
берлә барган кеше Рәҗәб Бикмул углы берлә. Уфу приказына 
алынып, китанчә (квитанция) бирелсә ирде. 
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[Яныш старшина рапорты], (Указлар алуы) 
308 л. Уфаның атлы казагы рейтар (Румов) аркылы миңа, 

старшина Янышка бирелгән ике указны, берсе (…) хакында, 
икенчесе Батырша вурның язулары һәм китаплары хакында 
юлыктым һәм йибәреп кулым куйдым  

1755 елда маһ мөхәррәмнең (2) көнендә 
Переводил Курмаш Уразметов 
 
14. 11 – зөлхиҗә Ибраһим Тимергазый углы145 показаниесе 
Ч.4, л.137. Ушбу меңдә 700 дә 55 нче елда маһ зөлхиҗәнең ун 

беренче көнендә Уфу өязенең Себер юлының старшина Яныш 
камандасының Падлуб авылының чирүле мишәрләр Йосыф Сүләй, 
Гаед Усейн углы, Габделҗәмил Киләүле углы юлдашлары белән минем 
камандамның Карыш авылының вур Батырша Гали углының 
мәктәбендә укып торган вакытында вурлык киңәшендә булган Уруш 
авылының Ибраһим Тимергазый углыны тотып килтерделәр мин 
старшина Яныш Габдулла углына. Ул Ибраһим дапрусда әйтте: Ул вур 
Батырша Гали углының вурлык усаллык сагышын белдем. Ул усаллык 
сагышын бер кешегә әйтмәй тордым. Вә һәм ул Батрыша үзенең 
шәкерте Казан өязенең Исмәгыйл Әпкә углын, Исәт правинчәсенең 
старшина Мөслим камандасының Мөслим авылының чирүле мишәр 
Әхмәр Көчек углын, старшина Яныш камандасының Морасим 
авылының чирүле мишәр Максуд Гайса углын, Ырыскол Ислән углын 
Гайнә илендин көч алып килергә йибәргән вакытта мин мәктәпдә юк 
ирдем, белмәдем. Берүк, үзем мәктәбкә кайтып килгәч, «әүвәл 
Янышны үлтереп, авылын чабармыз, андыйн соң, йөреп, 
багынмаганнарны чабармыз дию ул вур Батыршаның кыйлган 
сагышыны белдем. Һичбер адәмгә әйтмәдем, хәтерене саклап. Ул вур 
Батырша Гайнәдин көч килер дип чәһаршәнбә көн, пәнҗшәмбә көн 
көтте. Андыйн соң старшина Яныш кешеләре писарь Кузьма Уразлы 
углыдин Мөхәммәд Хөсәен углы, Исмәгыйл Рәҗәб углы юлдашлары 

                                                           
145 11 нче зөлхиҗәдә кулга алынган Ибраһим Тимергазый улы допросы: 
«Батыршаның састауной язган язулары бардыр…Ул язулары келәтендә, 
кабык арасындадыр», – дип белдерә. Ырысколның да шундый показание 
биргәне мәгълүм, Гайнәләрне кулга алгач, Чурагол да, шунда ук, үзендә 
Батырша өндәмәсе булуын, кайда яшерелгәнен әйтә. Шул рәвешчә, 
Батырша язмалары баштан ук мәхкәмә кулына төшә. Әмма шуннан соң 
да, аның язмаларын эзләү тукталмый (Янышка Өфе указы). Бу исә 
Батырша күтәрелешендә халыкны идеологик әзерләү, Россия өчен, 
гадәттән тыш югарылыкларга омтылышлы булганын искәртә. 
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берлә, ук-садак берлә, авыл тигрәсендә йөргәнне күреп, усаллык 
сагышымызны сизеп, тотарлар дию, шикләнеп, алар күбәймәсдин 
борын безне ул вур Батырша сорыб алып качып чыкты. Ук–яясен 
кулына алып: «Безне монда торсак та алар үлтерерләр, монда үлгәнчә 
иркендә үләек», – дию. Ул юкарыгы мәзкүр артымыздан куа килгән 
кешеләргә йөгереп кайтаем дип карадым. Ул вур Батырша үзе 
артымыздан килде, «Карамаңыз, ук берлән атармын», – дип куркытып 
барды урманга тикрү. Урманга кергәч, аерылып киттем. Урманда 
адашып бер кич кунып, йортыма кайтып чыгып баруымда Падлуб 
авылында тоттылар. Мин Ибраһим Тимергазый углы тугрылык берлә 
бу дапрусны бирәмен. Мөгаен, ул вур Батыршаның хәйлә берлә 
саставнай язган язулары бардыр, халык аздырырга. Ул язулары 
келәтендә, кабык арасындадыр. Мин Ибраһим Тимергазый углы бу 
дапрусны биреп кулым куйдым. 

(л.135-137 бер үк вакытта язылган, тәрҗемәсе дә аз-аз ара 
калдырып тоташ, 11/IX–1755 тә ясала) 

 
15. 12 – зөлхиҗә Ягкуб Биктимер углы допросы 
ч.4, л.135 Каршын авылының Борһан Мостафа углы (буш урын 

гына калдырылган). 
[Ягкуб Биктиемр углын тоту] 
Мөрасим авылының Урыскул Ислән углы күрсәтүе буенча ушбу 

мең дә йите йөз дә илле бишенче елда маһ зөлхиҗәнең (12) нче 
көнендә мин старшина Яныш Габдулла углы үз камандамның 
Нәҗар авылының Ягкуб Биктимер углын алдырып дапрус иттем. 
Дапрусында әйтте: «Мин ул Урыскул берлә сөйләштем. Әйтә 
миңа: Мин Гайнәгә мал алырга барамын дию. Әйтмәде миңа, мине 
Батырша Гайнәгә көч алырга җибәрде дип. Мин Ягкуб Биктимер 
углы бу дапрусны тугрылыгым берлә биреп тамга салдым 

дупруслары:  
 
 

Батыршаның (Бөрбаш) лагеры туздырылу 
 
16. 9 – мөхәррәм Яныш старшина рапорты 
7.10.1755 
Ч.4, л.251. Бу рипурт тәслим улына Уфуның Мәхкәмә 

приказына биля тәэхир 
Ч.4, л.252. Рипурт146, Уфу приказына 

                                                           
146 Яныш старшинаның 9 нчы мөхәррәм рапорты Батыршаның Борбаш 
урманындагы лагере туздырылу хәлләренә яңа фактлар өстәве белән 
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(Батыршаны эзәрлекләү. Лагеры туздырылганда кулга алулар). 
Ушбу мең дә 700 дә 55 нче елда маһ зөлхиҗәнең [6 нчы] көнендә 

вур Батырша шәкертләре берлә йортындин урманга качып чыккандин 
соң, раст хезмәтле писарь Кузьма Уразлы углы мулла Исмәгыйль 
Рәҗәб углы берлән бергә, ул вур Батырша Гали углының һич дә үк 
котылмаслыгына сәбәб улмак фикерене кыйлып түрт юлга да яз(у)лар 
йөретеп яр(җар) иткән ирдем, ул вур Батырша Гали углын шәкертләре 
берлә, һәр кем очратсалар да, тотсынлар; бәйләп бик катыг каравыл 
берлә һич тә үк йомшаклыкны кыйлмай килтерсенләр миңа Уфуга 
йибәрер өчен дию. Вә янә капитан Жирибсов берлә Нугай юлына, 
старшина Давыдка тикрү бәнем камандамның Туктар авылының 
мулла Мансур Исмагыйль углын йибәргән ирдек. Алар һәм һәрбер 

                                                                                                                                 
кызыклы. «Гарызнамә», Зөлбохар, Мостафа Дәүләтбай версияләре бер–
берсенә якын, бер үк диярлек. Яныш рапорты бу бердәмлекне җимереп 
кенә калмый, «8 нче мөхәррәм фаҗигасенә» бөтенләй яңа төсмерләр өсти, 
«Мансур (мулла), Борһан (Мостафа улы) барлык камандаларга җар 
салулары буенча», «мөхәррәмнең 7 нче көнендә, якшәмбе көн Сөләйман 
(Диваев) камандасы Борай авылының чирүле мишәре Күсәкәй Мортаза 
улы, Садкәй Габдүк улы аз камандалары Батыршаны, хатыны, 
шәкертләре, угланнары берлә, Бөребаш урманында «очратканнар». 
Хатыны Зөлбохар, боларны күргәч, ике кызы, углын алып, энесе Мостафа 
берлә, үзләре каршы килеп, үз ихтиярлары белән» боларга бирелгәннәр. 
Батырша Карыш авылннан урлап алган өч ат бер сыерны (да) Күсәкәйләр 
тышаулап алып килгәннәр. Батырша, шәкертләре белән үзе, «атышып-
сугышып котылып» калган. Сугыш бар, чирмешләр юк. Батырша хатыны, 
каенесе нәкъ шулай әсир ителгәнгә охшый. Тик, «атыш-сугышулары» 
гына бәйләнчек түрәләр алдында акланыр өчен. Күсәкәй, бу очракта, 
(ихтимал, «Борай җәмәгатеннән дуслык күрсәтүче» буларак, – 
«Гарызнамә», 87 б.), Шәриф старшинаның Исхак муллалар белән «алыш-
биреше» кебек бер нәрсәне Батырша гаиләсенә карата эшләткән булуы 
мөмкин. Икенче бер вариант: төбәктә, «бирәннәр камандасы» – 
полковник Фраундорф, капитан Жеребцов командалары җирле халыкны 
талау хисабына яшиләр. Алар халыкны шул кадәр интектерәләр ки, кыш 
чыгарга да калу ихтималы төбәкне, талануда, көчләп чукындырылучы 40 
нчы еллар азагындагы Казан өязе дәрәҗәсенә төшерүе мөмкин. Ил 
агалары, гаиләсен үз яклаулары астына алу вәгъдәсе белән, Батыршаны 
«Бөрбаш штабын» таркатуга күндергән, үзара килешүгә ирешелгән булуы 
мөмкин. Шул рәвешчә, Батырша хуҗасыз калган гаиләсен өч ат, бер сыер 
белән тәимин итеп озаткан булуы мөмкин. Әмма бу сөйләшүләрдән 
хабәрдар Яныш,икенче көнне үк, 8 нче зөлхиҗәдә, Мансур мулла белән 
Борһанны җибәреп, Батырша гаиләсен үз командасына алдыра һәм Өфе 
мәхкәмәсенә озата. Бу мәсьәләгә игътибар, яңа докуиментлар, фактлар 
ачыклап, бу хәлләрнең чын дөреслеген ачар иде. 
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камандада яшерен әйтә йөргәннәр, ул вур Батыршаны, шәкертләре, 
хатыны угланнары берлә тотарга дию. Ул Мансур берлә Борһанның 
яр әйтүе буенча, шул ук меңдә 700 дә 55 нче елда маһ мөхәррәмнең 7 
че көнендә якшәмбе көн Усуның старшина Сөләйман камандасының 
(Борай) авылының чирүле мишәр Күсәкәй Мортаза углы, Сәлкәй 
Габдук углы юлдашлары аз кеше берлә ул вур Батыршаны 
шәкертләре, хатыны, угланнары берлә очратканлар Бөре баш 
урманында. Ул Батыршаның хатыны Зөлбохар, боларны күргәч, ике 
кызы бер углыны алып, энесе Мостафа Хөсәен углы берлә үзләре 
каршы килгәнләр, ихтиярлары берлә. Кайсыдыр ул вур Батырша, шул 
йөргән заманында, бәнем камандамның Каршын авылындан алган 
икән өч ат, бер сыер урлап. Ул өч атны бер сыерны мәзкүр Күсәкәй, 
Сәлкәй, юлдашлары берлә тышаулап алып калганнар. Үзе ул вур 
Батырша шәкертләре берлә яяүләп, атышып-сугышып 
котылганнар147. Тота алмаганнар. Шул юкарыда язылган Күсәкәй 
Мортаза углы юлдашлары берлә мәндин йибәрелгән Мансур һәм 
Борһан берлә килтерделәр ул Батыршаның хатыныны ике кызы бер 
углы берлә, шәкерте Мостафа Хөсәен углыны мин Яныш Габдулла 

углына. Янә үзе берлә ул Батыршаның бергә котылып киткән 
шәкертләре – Уфу өязенең Нугай юлының старшина Галкәй Мөслим 
углының камандасының Тирмә авылының Моталиб Юнес углы, янә 
Габделгаффар, кем углыдыр, беленмәйдер, янә Туруш авылының 
Мөслим; янә Исәт правинчәсенең Яхья Сөнчәле углы, янә 
                                                           
147 Бөрбаш лагере туздырылу – бу олы, тирән эчтәлекле хәрәкәтнең сүнү, 
сүрелүгә борылыш ноктасы булып тора. Старшиналар абсолют өстенлек 
алып, төбәктә үзләренең чикләнмәгән диктатураларын урнаштыралар. 
Халыкны, – киң катлау җәмәгатьчелекне хәрәкәттән читләшергә 
(суынырга), элеккеге «тәртәләр арасына» кереп тыныч кына авыр йөген 
интегә-интегә, тартарга мәҗбүр итәләр. Батыршаның сафташлары 
(«шәкертләре») шул, мөхәррәм ае фаҗигалары вакытында кулга 
алыналар. Батырша бер үзе диярлек калганы хәлдә көрәшен дәвам иттерә. 
Бөтен империя эзтабарлары, иснәнеп, артыннан төшсәләр дә, алар кулына 
төшми интектерә. Явызлык империясен, бер үзе, халык көрәше 
көннәрендәгедәй, шул ук коты алынып калтыранган хәлдә тота. Халык 
Шәриф старшина, Борһаннарга охшап, Батыршага хыянәт итми, аны 
дошманнарына сатмый. Батырша да, шул, намуслы халкы исеменнән, 
көрәшне шул ук киеренкелектә дәвам иттерә. Тоткынлык хәлен хәтта, 
шундый ук, батырларча яшәүгә (героикага) әйләндерә белгән, 
(богауларын селкеп коеп качу, «Гарызнамә»не язу, һәлакәте хәлләрен 
искә төшерик) шул тиңсез, тарихыбызда башка кабатланмаган 
батырлыклар күрсәтә белгән шул шәхесне кемнәрдер бүген куркак итеп 
күрсәтергә мәш килә. 
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башкортлар Мөхәммәтшәриф, янә Сәфәр, янә шул ук правинчәнең 
Илтабан камандасының Габделкәрим Биктимер углы, янә Касыйм 
Бакый углы, Коңгыр өязенең Ирәнбашның Дәүләтбай Куҗагол углы, 
янә бу елда Оренбургка ул вур Батыршаның барган юлдашы шул ук 
югарыда язылган Тирмә авылының Моталиб Юнес углыдыр. 

(л.251 об.) Бу заманда ул вур Батыршаның юл уңгае Себер 
юлына Күди иленә табадыр. Күди иленең башкортлар 
старшиналарыга вә һәм бу илләр старшиналары Аләксәй 
Камуллдайга, урманчыга һәм Катай иленең Давыд Жанали углына 
һәм Идел буендагы үзгә старшиналарга ул вур Батыршаны 
шәкертләре берлә эзләр, тотар өчен Уфу приказындан указ 
инбәрергә тиешледер. Әлбәттә үзем, писарь Кузьма Уразлы углы 
(һәм)дә Исмәгыйл Рәҗәб углы күп кешеләр берлә эзләймез. Алла 
боерса, шаяд тотылыр дию өмид итәмез. Ул вур Батыршаның 
хатыны Зөлбөхарны бер углы ике кызы берлә, янә, шәкерте 
Мостафа Хөсәен углыны һәм дапруслары йибәрелде, бәнем 
камандамның Карыш авылының чирүле мишәр Абукай Киләкәй 
углы берлә Уфу приказына Алынып, капитанчә бирелсә ирде. 
Старшина Яныш Габдулла углы язылдым. 1755 елда маһ 
мөхәррәмнең 9 көндә. Тәрҗ. 7/Х. 

 
17. 8 – мөхәррәм Зөлбохар Хөсәен кызы допросы 
Шул, ук сәнә 1755 елда маһе мөхәррәмнең 8 көнендә старшина 

Яныш камандысының Каршын авылының вур Батырша Гәли 
углының хатыны дапрусында әйтте: «Мин, Батырша хатыны 
Зөлбөхар Хөсәен кызы, ул – ирем Батыршаның вурлык киңәшен 
белмәдем. Гайнә иленең Исхак юлдашы берлә килгәнен белмәдем, 
күрмәдем. Һәргәз, янә, Гайнә илендин көч алып килер өчен 
Мөрасим авылының Максуд Гайса угылын, Ырыскол Ислән углын, 
үзенең шәкерте – Казан өязенең Исмәгыйль Әбкә углын, Исет 
правинчәсенең Мөслим командасының Әхмәр Көчек углын Гайнә 
илендин көч алып килер өчен йибәргәнен белмәдем Һәргәз, берүк, 
Максуд Гайса углы килде, кич ахшам вакытында, ягъни кояш инәр 
вакытта. Соң, төнлә, ул ирем Батырша, ясиг намазына мәсҗедкә 
барамын дип, чыгып китте. Максуд тышта ирде. Мин угланларым 
берлә келәттә ятып йокладым. Бераз йоклагандыйн соң, ирем 
Батырша килеп ятты. Иртә берлән тордым, – Максуд юк. Ирем 
Батыршадин сорадым – Максуд кайда? –дию. Әйтте, китте, диеп. 

Мин әйттем «Ни өчен килгән?». Ирем Батырша әйтте: «Ни 
эшләйсен? – Үз йомышына йөридер», – дию. 
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Андыйн соң бераз көндин, җомга көн иртә берлә, ат йиктереп, 
алып китте угланларым берлә урманга: «Гайнә илендин яу киләдер 
ирмеш», – диеп. Ничек икәнен белмәдем. Берүк, урманга кергәч 
белдем, бу вурлык, усаллык сагышыны. Ирексезләп алып йөртте. 
Һич качарга юнен тапмай йөрдем, бер ай кадәрле. Шул качып 
йөргән вакытта артымыздин кешеләр килделәр. Мин ул артымыздин 
килгән кешеләргә ике кызым, бер угылымны алып, каршы чыгып 
бардым, рәхимле падшадин рәхим өмид итеп, ул ирем Батыршаны 
тотыңыз дию әйтеп. Әлбәттә, ул ирем Батыршаны тота алмадылар. 
Шәкертләре берлә яяу качып котылдылар. Аларның азыклары, 
һәргәз, юктыр. Атлары һәм юктыр. Берүк, ирем Батыршаның 
өстендә-бишмәте, яясе, унбиш кадәр угы бар. Янә шәкерте 
Мөхәммәтшәрифнең өстендә, кулмәкдин башка, нәрсәсе юк. Яясе, 
екерме кадәре угы бар. Янә Мөталлиб Юныс углының өстендә – 
бишмәте, яясе, ун биш кадәре угы бар. Янә Мөслимнең – өстендә ак 
чикмәне бар, коралы юк. Янә Яхъяның – өстендә камзулы, яясе, 
унбиш кадәре угы бар. Янә Габделкәримнең – ак чикмәне бар, 
коралы юк. Янә Габделгаффарның өстендә чикмәне бар, яясе 
сынган, ун биш кадәре угы бар. Янә Сәфәрнең өстендә ак чикмәне 
бар, коралы юк. Янә Дәүләтбайның иске бишмәте бар өстендә, 
коралы юк. Янә Касыйм Бакый углының өстендә күк чикмәне бар, 
коралы юк. Әлбәттә, шул Дәүләтбай берлә Касыйм Бакый угылына, 
икесенә, урманда әйтте ирем Батырша: 

«Сез бу минем усал эшемне, һәргәз, белмәдеңез. Сез яшь угланлар, 
– ирексезләп алып чыктым. Языгыңыз миңа булыр. Сез кайтыңыз. Сезгә 
һич нәрсә булмас». – Ике-өч мәртәбә әйтте. Куркып, кайтырга юнен 
белмәй йөрделәр. 

Бу дапрусны тугрылыгым берлә биреп мин Зөлбөхар Хөсәен кызы 
тамгам салдым». 

Старшина Яныш Габдулла углы язылдым. Сәнә 1755 елда, маһе 
мөхәррәмнең 9 сы. 

 
18. 8 – мөхәррәм Мостафа Хөсәен углы допросы 
Ошбу мең дә йите йөз дә илле бишенче елда, маһи мөхәррәмнең 

сигезенче көнендә Исет правинчәсенең правинчә старшина Мөслим 
Әшир углының камаңдысының Мөслим авылының чирүле мишәр 
Мостафа Хөсәен углы дапруста әйтте: 

«Мин, Мостафа Хөсәен углы, ул вур Батыршаның вурлык 
сагышыны һәм Гайнә иленең Исхак юлдашы берлә вурлык 
киңәшенә килгәнен белдем. Вә һәм – ул Батырша Мөрасим 
авылының Максуд Гайса углын, Ырыскол Ислән углын, үзенең 
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шәкерте – Казан өязенең Исмәгыйль Әпкә углын, Исет 
правинчәсенең Мөслим Әшир углының камандысының Әхмәр 
Көчек углын ул, Гайнә иленең Исхакка юлдашы берлә, кушып, 
Гайнә илендин, көч алып килер өчен йибәргәнен белдем. «Гайнәдин 
көч алып килгәч, әүвәл, Яныш авылына барып, Янышны үлтереп, 
авылны чабармыз. Андыйн барча халаеклар өстенә бәгынмагә – 
анларны чабармыз», – дию әйтер. 

Ул вур Батыршаның ул усал киңәшене яратмадым. Берүк, 
куркып, һич кешегә әйтмәй тордым. Соңра, җомга көн, сырхау 
хәлемдә, ирексезләен алып китте урманга. Урман эчендә, 
сырхаулыгын берлә, хәйран булып вә һәм чыгарга куркып йөрдем. 
Шул качып йөргән вакытта, артымыздан кешеләр килгән тавышны 
ишетеп, күңелемдин Батыршаның усаллык сагышларыны чыгарып, 
падишаһымызның рәхимене исемә төшереп, ул кешеләргә каршы 
чыктым, орышсыз-сугусыз. Ул гаепләремә ирекле – падишаһдыр, 
ни кыйлса да – ихтиярыдыр. 

Мин, Мостафа Хөсәен углы, тугрылыгым берлә бу дапрусны биреп 
кулым куйдым. 

98 об. [Елтәк конторы] старшинасы (2че) рапорты. 
…Түрт шәкерте берлән китә. «Кужаш башы авылының урманчы 

Нурай углына бардым. Ике ат угырлап бирде», – дип, ике ат алып 
килде. Шаят ки, шундый карендәшләре ул Батыршаны асрыйдыр. 
Ул Тәүләтбай Уфу приказында бар дип ишетәмез. Тәүләтбайның 
миндәге дупрусы буенча, шул биш кешене Батырша Ерайви очына 
(ү)вега йибәргәне растмыдыр? Янә урманчы Нурай углы ике ат 
угырлап бирде дигәне растмыдыр? Ул урманчыны алдырып, биш 
кешене алдырып дупруска алынса ирде, нә әйтерләр ирде дип 
йибәрдем үшбу рипуртны. Янә Тәүләтбайның дупрусыны һәм 
йибәрдем үшбу рипурт берлән. Әүвәл, Ялтәк кантурына да 
йибәргән ирдем ушбу дупрусны.  

Янә мәгълүм ула: ул юкары язылган биш кеше миңа 
әйтмәделәр, угырлаблар биш ат Яныш камандасы Иштирәк 
авылндан ул атлар. Ул атларны ташлаблар Бардаш тамагы 
правуздан дүрт-биш чакрым йирдә. Ул атлар шул ук Иштирәк 
авылының Исмагыйль Искәндәр углы юлдашы бернә алып кайтды, 
безнеке дип. Юлдашы кем ик»нен белмәдем. Әүвәл йибәргән 
рипуртларым шаят ки йитмәгәндер дип ушбу рипурты җибәрдем 
Уфу приказына.  

[Елтәк конторы] старшинасы (1че) рапорты. 
(л.96.) Имәк кандурындан йибәрдем ушбу рипурт берлән Тәүләтбай 

Куҗагол углының дупрусы. Кунгур үязенең Ирән баш авылының 
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старшина Аднагол камандасы Тәүләтбай Куҗагол углы Батырша 
муллада тордым ике ел. Батырша мулламыз алып чыкты (15) шәкерте 
берлән урманга, кердек Куҗаш урманына. Бер ай кадәре тордык. 
Андыйн Пур урманына бардык. Анда торганда Батырша (4) шәкерт 
берлән чыгып алдылар Карыш авылында (3) ат угырлап. Янә Татарбай 
авылына урманчы Нурый углына барды Батырша (4) шәкерте берлән 
Буладыр ике җомга (2) ат алып килделәр, урманчы бирде дип әйттеләр. 
Янә Карыш авылындан чыкмасдин борын ул Куҗаш урманына азык 
чыгарып куйган иркән, аны ашап тордык (2) җомга. Янә Батырша бер 
чирмеш авылына барды, (3) шкерте берлән бер ат алып килделәр 
угырлап. Янә Пурбаш чирмеш авылындан бер еыгыр алдылар (2) 
шәкерте берлән угырлап Пур урманында торганда Пурбаш чирмешләр 
килеп бастылар. Өч атымыз бар ирде, алдылар. Мин шундан аерылып 
качдым. Батыршаның тотылганын шәкертләренең тотылганын 
белмәдем. Качканым (4) көн (л.95 об.) буладыр. Янә киңәш иттеләр 
шәкертләре берлән, Куҗаш урманында кышлаек. Безне, андыйн 
киткәннәр дип, эзләмәсләр диб әйделәр. Куҗаш урманына килергә 
торадыр ирдек, чирмешләр килеп бастылар. (5) юлдашын йибәргән иде 
Куҗаи урманына йир ив ясарга. Анлар старшина Галькәй камандасы 
Итесмәкәй авылының мишәр Әбелгафар Сөләйман углы, янә Урал 
арты Исәт уязенең старшина Мөслим камандасы мишәр Касыйм Бакый 
углы, янә шул ук Исәт үязенең өстаршина Илтабан камандасы 
Габделкәрим Биктимер углы, янә шул ук Урал артының башкорт 
старшина Картбай камандасы Мөхәммәтшәриф Йортай углы. Янә 
Батырша үзе өч шәкерте берлән калды Пур урманында (1) исет үязенең 
старшина Мөслим камандасы мишәр Яхья Сүнчәли углы, янә бере 
старшина Галькәй камандасы мишәр Мөслим Ибраһим углы, янә бере 
– Урал артының старшина Карбай камандасы Сәфәр Җәгъфәр углы 
(1755) елда мөхәррәмнең (8) көнендә. 

 
19. 1 – җөмадиел ахыр (1756) Ягкуб Чынморза, Дәүләтбай 

допросы 
Ч.4, л.261 Елтакь конторына. Дубрусыдыр бу (йи)бәргән 

вурның. Старшина Яггуб Чынморза углындан. 
Л.262. Ушбу мең 700 дә 55 нче елда ушбу мөхәррәм аеның 

сикезенче көнендә Батырша вурның шәкерте Кунгыр өязенең 
Ирәнбаш авылының старшина Аднагул камандасы Тәүләтбай 
Куҗагол углыны тоттым. Дубрусында әйтте: Батырша(да) тордым ике 
ел Башбортым бар ирде. Карыш авылында калды дип әйтте. Батырша 
Гайнә явы киләдер дип алып чыкты, ун биш шәкерте берлән. Куҗаш 
урманына кердек. Бер ай тордык. Янә Бүр урманына кердек. Анда 
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торганда Батырша түрт шәкерте берлә чыгып алдылар Карыш 
авылындан өч ат угырлап. Янә Татар Бае авылының урманчы Нурай 
углына Батырша түрт шәкерте берлән барды, ясанып, корал берлән, 
буладыр ике җомга. Ике ат алдылар урманчы …. (батырхан) иттеләр 
диделәр. Янә Карыш авлындан чыкмасдин борын Куҗаш урманына 
азык чыкарып куйган иркән, аны ашап ике җомга тордык дирдер. Янә 
Батырша ул шәкерте берлән бер ат алып килделәр угырлап дирдер. 
Тулай ун шәкертмез минем берлән дирдер. Янә Бурбаш чирмеш 
авылындан бер сыгыр алдылар, ике шәкерте берлән угырлап. 
Урманда торганда Бурбаш чирмешләре килеп бастылар. Өч атымыз 
бар ирде Алдылар. Мин шундан аерылып качдым. Батыршаның һәм 
шәкертләренең тотылганын белмәдем. Качканыма түрт көн буладыр 
дидер. Янә Батырша бер шәкерте берлән Гайнәгә йөреп килделәр, 
алты көндә, безгә анда рәхим юк дип әйттеләр дидер. Гайнәгә 
кергәнен белмәсен дидер.  

(л.261 об.) Янә киңәш иттеләр шәкертләре берлән, Куҗаш 
урманында кышлаек, безне андыйн киткәнләрдер эзләмәсләр (дип) 
әйтте дидер. Куҗаш урманына килергә торадыр ирдек, чирмешләр 
килеп бастылар дидер. Биш шәкертен йибәргән ирде Куҗаш 
урманына йир иүви ясарга. Ул йибәргән шәкертләр: әүвәл, старшина 
Илкәй камандасы мишәр Тирмә авылының Габделмөталиб Юнес 
углы. Янә шул ук Илкәй камандасы мишәр Әбелгаффар Сөләйман 
углы, кайсы авылның икәнен белмәйдер. Янә Урал артының мишәр 
старшина Мөслим камандасы мишәр Касыйм Бакый углы. Янә шул 
ук Урал артының старшина Илтабан камандасы Габделкәрим 
Биктимер углы. Янә шул ук Урал артының башкорт старшина 
Картбай камандасы Мөхәммәтшәриф Юртүш углы. Янә үз янында өч 
шәкерт Бурбаш урманында Аның иманалары (именалары): Урал 
артының Мөслим камандасы Яхья Суюнчәле углы, янә бере – Илкәй 
камандасы мишәр Мөслим Ибраһим углы, янә бере Урал артының 
старшина Картбай камандасы Сәфәр Җәгъфәр углы. Йибәрдем бу 
дубрусны ушбу мөхәррәм аеның 9 нчы көнендә бән старшина Яггуб 
Чынморза углы кулым салдым. 

 
20. 1 – җөмадиел ахыр, Ягкуб Чынморза, Дәүләтбай турында 
Елтакь кантурына рипурт 
Ул император газми хәзрәтемезнең указының куәтенчә, 1755 

елда ушбу мөхәррәм аеның сикезенче көнендә Батырша вурның 
бер шәкертене тоттым бән старшина. Яггуб Чынморза углы 
юлдашларым берлән Юнес авылының старшина Госман камандасы 
сотник Рәки Юнес углы берлән Туиш авылының мулласы 



 

 338 

старшина Сөләйман камандасы мулла Зәет Шагбан углы берлән 
Акбүләк авылының писарь Гомәр Рәҗәб улы белән, старшина 
Яныш Камандасы Арслан Сабай углы берлән шул юкары язылган 
кешеләр берлән, – Свиш авылының урамындан көн ултырып 
барган вакытда авыл очындан узып барган йирдә очрап тоттык. 
Допрос итдем. Ни әйткәне дупрусда мәгълүмдер. Йибәрдем Ядтәк 
кантурына калутка берлән һәм дупрус та йибәрдем Ушбу мөхәррәм 
аеның 9 нчы көнендә бән старшина Яггуб Чынморза углы кулым 
куйдым. Бу вурны илтеп тапшырырга йибәрдем бу карендәшем 
энем Сәфәр Сәед углыны. 

 
21. 9 – мөхәррәм Сәфәр Җәгъфәр углы показаниесе  
(Яныш рапорты) 
Ч.4, л.256 Ушбу меңдә 700 дә 55 нче елда маһ мөхәррәмнең 9 

нчы көнендә вур Батырша Гали углының үзе берлә бергә качып 
йөри торган юлдашы – Исәт правинчәсенең Әйле иленең старшина 
Кортбай камандасының Исмәгыйль авылының башкорты Сәфәр 
Җәгъфәр угнлы үз ихтияры берлә падишаһка баш саламын дию 
килгән старшина Бикмәт камандасының Хуҗаш баш авылына. 
Шул авылның урманчы Түрәй (Нурәй) углы алып килтерде мин 
старшина Яныш Габдулла углына. Ул Сәфәр Җәгъфәр углы 
сорауда әйтде: «Бу заманда булыр аңар бер ай кадәре, Батырша 
мулла Гайнәдин яу киләдер дию без шәкертләрене мәктәбдин алып 
китде урманга. Урманда бер ай кадәре йөрдек. Йөри торган 
вакытымызда кешеләр килеп туздырдылар. Шул тузгандыйн соң: 
«Ирекле падшамдыр бәнем гафуыма», – диеп фикерләп, үз 
ихтиярым берлә килдем падшаһга баш салып. Мин Сәфәр ул 
Батыршаның (л.255 об.) үзгә киңәшен һәр киз белмәдем, миңа 
сүзләмәде. Белсә белер һәр киз киңәшене Моталлиб берлә Яхья. 
Мин белмәймен диеп мин Сәфәр Җәгъфәр углы бу җавапны 
тугрылыгым берлә биреп тамгам Х салдым. Старшина Яныш 
Габдулла углы язылдым. 1755 стилда маһ мөхәррәмнең көнендә. 

8 – мөхәррәм [Ягкуб Чынморза углы рапорты]. 
Ч.4, л.260 Елтәк (русча, Едецкую контору) ( иске язу) кантурына 

рипурт старшина Яггуб Чынморза углындан.  
 
22. 28 – мөхәррәм Ягкуб Чынморза углы рапорты 
Ч.3, 460 а Уфу приказына рипурт, Старшина Ягкуб 

Чынморзадан 
Ч.3, 461 а Уфу приказына рипурт 
(Куҗаш урманындагы биш шәкертен тоту) 
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21.02.1756 
Ушбу меңү йитте йөз илле бишенче елда узмаган көз көнендә, 

мөхәррәм аеның 8 нче көнендә, Батырша вур мулланың бер 
шәкертен, Күңгер өязенең Ирәнбаш авылының старшина Аднагол 
камандасы Тәүләтбай Куҗәгол углыны тотып йибәргән ирдем 
Йелтәк кантурына рипорт берлән, андин йибәрелсен Уфу приказына 
дип. Янә шул ук мөхәррәм аеның (28) нче көнендә ул Батырша 
вурны юлдашлары берлә тотарга камандамдан куйган ирдем Уфу 
сувының буена кешеләр каравыллап йөрергә. Каравыллап йөргән 
түрт кешемә очраган Батырша вурның биш юлдашы, анларны алып 
килделәр бәнем камандам Балыкчы иленең Сәеткол Түрәгуҗа углы 
юлдашлары берлән шул ук Балыкчы иленә Черуяй авылына. Андин 
тотып бәйләп китерделәр миңа, карендәшем Сувунлар иленең Сәед 
Акбүләк углы, Балыкчы иле – Исмәгил Сөярмән углы юлдашлары 
берлән. Ул вур Батыршаның юлдашлары, әүвәл, Исет өязенең 
старшина Мөслим каамандасы Дәнүс авлының мишәре Касыйм 
Бакый углы; янә шул ук Исетнең старшина Картбай камандасы 
Башкорт ялан иле Симертгенә авылының Мөхәммәд Шәриф 
Юрт(ш)әм углы; янә шул ук Исет өязенең старшина Илта(ба)н 
камандасы Дәнүс авылының Габделкәрим Биктимер углы; янә Казан 
юлының старшина Галкәй камандасы Ирүсмәк авылының мишәр 
Әбелгаффар Сөләйман углы; янә шул ук Галкәй камандасы Термә 
авылының Габделмоталлиб Юнес углы. Ушбу юкары язылган 
Батрыша вурның биш юлдашын, аякларына куладка (колодка) куеп, 
бәйләп йибәргән ирдем үз камандам, ягъни карендәшем Кибәк 
Төйгын углын мулла Тукай Азналы углын канбуй берлән старшина 
Янышка тикрү. Старшина Яныш Уфу приказына йибәргәйсен дип. 
Ул биш кеше Уфу приказына йибәрелмәгән дип ишетәмез, ничек 
эшләргә булганын мән белмәймән. 

Янә ул юкарыда әүвәл тотып йибәргән Тәвләтбай дубрусында 
әйткән ирде шул мин тотып йибәргән биш кешене имяналары 
(исемнәре) берлән, Батырша вур Куҗаш урманына йир ив ясарга 
йибәргән ирде дип. Янә шул Тәүләтбай дубрусында әйде, бер 
төндә, Батырша түрт шәкерте берлән китте, Куҗаш баш авлының 
урманчы Нурай углына (460 б.) бардым, ике ат угырлап бирде дип, 
ике ат алып килде. Шаят ки шунда карендәшләре ул Батыршаны 
асрайдыр. Ул Тәвләтбайның мондагы дубрусы буенча, шул биш 
кеше Батырша йир ив ясарга йибәргәне растмыдыр? Янә урманчы 
Нурай углы ике ат угырлап бирде дигәне растмыдыр? Ул 
урманчыны алдырып, ул биш кешене алдырып дупруска алынса 
ирде, ни әйтерләр дип йибәрдем ушбу рипуртны. Янә 
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Тәүләтбайның дупрусыны һәм йибәрдем ушбу рипурт берлән. 
Әүвәл Йилтәк кантурына да йибәргән ирдем ушбу дубрусны. Янә 
мәгълүм ула ул юкары язылган биш кеше әйтделәр, угырлаблар 
биш ат Яныш камандасы Иштирәк авылындан. Ул атларны 
ташлаблар Бардаш (Борбаш?) тамагы провоздан үрдә, биш чакрым 
йирдә. Ул атларны шул ук Иштирәк авлының Исмәгыйл Искәндәр 
углы юлдашлары берлән алып кайтты, безнекедин юлдаш кем 
икәнен белмәдем. Ул йибәргән рипуртым шаят ки йитмәгәндер дип 
ушбу рипуртны йибәрдем Уфу приказына Ушбу меңү йитте йөз 
илле алтынчы елда җөмадиел ахыр аеның әүвәл (21.02.1756) 
көнендә. Бән старшина Ягкуб Чынморза углы кулым куйдым. 

 
23. 8 – мөхәррәм Дәүләтбай Куҗагол углы допросы 
РИПУРТ. 
Старшина Ягкуб Чынморза углы 
Февраль 1756(?) Ч.3, 459а. 
Йибәрдем ушбу рипурт берлән Тәүләтбай Куҗагол углының 

дупрусы. Куңгыр өязенең Ирәнбаш авылының старшина Аднагол 
камандасы Тәвләтбай Куҗагол углы Батырша муллада тордым ике ел. 
Батырша мулла безне алып чыкты, унбиш шәкерт берлән урманга, 
кердек Куҗаш урманына. Бер ай кадәре тордык. Андыйн Пур 
урманына бардык. Анда торганда Батырша түрт шәкерте берлән 
чыкыб алдылар Карыш авылындан өч ат угырлап. Янә Татар өй (баш) 
авылына урманчы Нурай углына барды Батырша түрт шәкерте 
берлән, буладыр ике җомга. Ике ат алып килделәр, урманчы бирде 
дип әйттеләр. Янә Карыш авылындин чыкмастин борын ул Куҗаш 
урманына азык чыгарып куйган икән, аны ашап тордык ике җомга. 
Янә Батырша бер чирмеш авылына барып өч шәкерте берлән бер ат 
алып килделәр угырлап. Янә Пурбаш чирмеш авылындан бер сыгыр 
алдылар ике шәкерте берлән угырлап Пур урманында торганда. 
Бурбаш чирмешләре килеп басдылар. Өч атымыз бар ирде, алдылар. 
Мин шундан аерылып качдым. Батыршаның тотылганын, 
шәкертләренең тотылганын белмәдем. Качканым түрт көн буладыр. 
Янә киңәш итте(458 б)ләр шәкертләре берлән. Куҗаш урманында 
кышлаек, безне андин киткәннәр дип, эзләмәсләр дип иделәр. Куҗаш 
урманына килергә торадыр идек, чирмешләр килеп бастылар. Биш 
юлдашын иярткән (йөрткән?) ирде Куҗаш урманына йир ив ясады. 
Әүвәл, анлар: ыстаршина Галкәй камандасы мишәр Тәрмә(а) 
авылының Габделмоталиб Юмай углы. Янә шул ук Галкәй камандасы 
Ирекмәк авылының мишәр Әбелгаффар Сөләйман углы. Янә Урал 
арты Исет өязенең старшина Мөслим командасы мишәр Касыйм 
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Бакый углы. Янә шул ук Исет өязенең старшина Илтаман камандасы 
Габделкәрим Биктимер углы Янә шул ук Урал артының башкорт 
старшина Картбай камандасы Мөхәммәд Шәриф Юртәм углы Янә 
Батырша үзе өч шәкерте берлән калды Пур урманында Ул: Исет 
өязенең старшина Мөслим камандасы Мөхәммәд Шәйхи Сөенчәле 
углы. Янә бере – старшина Галкәй камандасы мишәр Мөслим 
Ибраһим углы. Янә бере – Урал артының старшина Картбай 
камандасы Сәфәр Җәгъфәр углы Ушбу дөрест Бән Тәүләтбай 
Куҗагол углы күп гуаһлар алдында кулым куйдым. Мең дә йите йөз 
илле алтынчы елда җөмадиел ахырның әүвәл көнендә. Бән старшина 
Ягкуб Чинмурза углы кулым куйдым (тәрҗ. 28/II-1756). 

 
24. 28 – мөхәррәм Ягкуб Чынморза углы рапорты 
(Дәүләтбай) 
(л.97 об.) 1755 елда мөхәррәм аеның (28) көнендә Батырша 

вурның шәкертләрдән(еннән) биш авылының кеше, әүвәл 
анларның иман берсе Исәт үязенең старшина Мөслим камандасы 
Мөталиб вә Касыйм Бакый углы янә старшина (Галкәй командасы) 
мишәр Әбделгафар Сөләйман углы, янә шул ук Галкәй камандасы 
мишәр Габделмоталиб Юнес углы янә Исет өязе старшина Картбай 
камандасы Башкорт Елан иленең … авылының Мөхәммәтшәриф 
Юртуш углындин сәнең янә шул ук Исәт өязенең старшина 
Илтабан камандасы Габделкәрим Биктимер углы. 

(л.98 об.) …түрт шәкерте берлән китә. «Куҗаш башы авылының 
урманчы Нурай углына бардым. Ике ат угырлап бирде», – дип, ике 
ат алып килде. Шаят ки, шундай, карендәшләре ул Батыршаны 
асрайдыр. Ул Тәүләтбай Уфу приказында бар дип ишетәмез. 
Тәүләтбайның миндәге дупрусы буенча, шул биш кешене Батырша 
Ерайви очына вега [Куҗаш урманына] йибәргәне растмыдыр? Янә 
урманчы Нурай унга ике ат угырлап бирде дигәне растмыдыр? Ул 
урманчыны алдырып, биш кешене алдырып дупруска алынса ирде, 
нә әйтделәр ирде?» – дип йибәрдем үшбу рипуртны. Янә 
Тәүләтбайның дупрусыны һәм йибәрдем үшбу рипурт берлән. 
Әүвәл, Ялтәк кантурына да йибәргән ирдем ушбу дупрусны. 

Янә мәгълүм ула: ул юкары язылган биш кеше миңа әйтделәр, 
угырлаблар биш ат Яныш камандасы Иштирәк авылындан. Ул 
атларны ташлаблар Бардаш тамагы правуздан, дүрт-биш чакрым 
йирдә. Ул атларны шул ук Иштирәк авылының Исмагыйль 
Искәндәр углы юлдашы берлә алып кайтды, безнеке дип. Юлдашы 
кем икәнен белмәдем. Әүвәл йибәргән рипуртларым шаят ки 
йитмәгәндер дип ушбу рипурты җибәрдем Уфу приказына. 
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25. 14 – мөхәррәм Дарья Алексеевна рапорты 
[9.1.1756?] 
ч.3, 310 б. Уфы приказына рипурт 
(Мөслим Ибраһим углын тоту. 
Казан өязенең … (Юри юлының) госпудин генерал майор 

Алексей Иванович Тәфкилевнең вутчинкасы Тирсә волсындан 
Йосыф мирза Тәвкиләүнең хатыны капитаншамыз Дарья 
Алексеевна җибәрдем үземезнең кешеләремез һәм үземезнең 
мулламыз Морадбакый Нурмөхәммәт углыны, шул ук Казан 
өязенең Арча юлының Тәмкә сотносенең Яңы Кызыл яр авылының 
Иманай Бикбау углының өендә ят кеше барлыгындан күрә, ул ят 
кеше ничек кеше икән дәю тоттырырга. Ул җибәрелгән 
кешеләремез тотып китерделәр. Ул ят кеше, мәгълүм булынды, 
Уфа өязенең кайсыдыркем вур мулла Батыршаның шәкерте шул ук 
Уфа өязенең старшина Галкәй камандасының Туруш авылының 
Мөслим Ибраһим углы дәю. Без ул сәбәбдән җибәрдек ул 
Мөслимне үземезнең кешеләремез һәм яд кылынган мулламыз 
Морадбакый берлән Уфы приказына тапшырыр өчен һәм ушбу 
рипуртка ышанмаклык өчен Мин, капитанша Тәфкилева үземнең 
мөһеремне салдым. 

Язылды маһ гашүрәнең 4 көнендә 1755. Тәрҗемәдә, дер. Тюреш 
мещеряк. 9/I–1756. 

 
 

Батыршаны эзәрлекләү һәм эзләүләр 
 
26. Кызылъяр казаклары язуы копиясе 
(л.66 а) Кызыл яр казакларының язуының купиясе Пудлиннайны 

Уфуга йибәрелде. 
Уфу өязенең Себер юлының Козгын авылының старшина Бикмәт 

камандасының Ишмән Арслан углы үз ихтияры берлән сүйләде: 
«Батырша үлмәгән, тере», – диб. Старшина Абдрахман Сүләй углы 
алдында вә янә Сакмай Иосвәркә(?) углы алдында. Сән старшина 
Янышка шул сүзләрне мәгълүм кыламыз: Кызыл яр кальгасының 
казак Митрәй Пупов вә янә шул ук Кызыл яр кальгасының яңы 
крәшен Якер Микитә углы вә янә Нурмай Килмәй(мән) углы вә янә 
Шабай Якәү углы вә янә Гаед Алтыш углы вә янә Умар Брамалы углы 
вә янә Аделша Брамалы углы. Вә янә ушпу тукыз кеше алдында үз 
теле берлә, ормай-сукмай, сүйләде: Ишмән Арслан углы, Батырша 
тере диб. Аның өчен йибәрдек сән старшина Яныш Габдулла углына 
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казак Якер Микетә углы Мирәй Попов биреб йибәрдек Ают (Ает) 
Алтыш углының кулына вә янә Нурмай Килмәй углының кулына. 
Вир белән ушпу язуны Кызыл яр кальгасының казак Якер Миктә улы 
яздым. Кулым куйдым. 

67… канчәләренә каралыр өчен. 
 
27. 4 – шагбан 1756 Кызылъяр язуы турында Яныш рапорты 
Яныш Габдулла углы 
Рипурт Уфу приказына. 
[Батыршаны эзләү] 
[25.04.1756а] 
Ушбу 1756 (сүз б-н) елда маһ шагбанның түртенче көнендә, 

сишәмбә көн Кызыльяр кальгасының казакары Йигор Микитә 
углы, Митри Пупов татар язувы берлән йибәргәнләр мәнем 
камандамның Орыш авылының Гаед Алтыш углы берлә Усу 
юлының старшина Бикмәт камандасының Козгын авылының 
ясаклы чирмеше Ишмән Арслан углын. Пүттә (будто?) ул Ишмән 
Арслан углы әйтебдер: Падлуб авылында старшина Габдерахман 
Сүләй углы ивендә Батырша вур торадыр дәю. Шул сүзе буенча, 
мән Яныш Габдулла углына ул Гает Алтыш углы ул казакларның 
йибәргән язуын һәм ул Ишмән Арслан углын килтерде. Ул 
Кызыльяр казакларының тотыб йибәрмәкләре вә һәм язган 
язувлары. Мән Яныш Габдулла углына ул Ишмән Арслан углы 
сорауда әйтде: Бу заманда булыр аңар ике җомга кадәр Шул ук 
Козгын авылының чирмешләре Ирүш Таңбулат углы, Янәсбай 
Тәҗбулат углы, Илкәй Игубай углы, – өчесе китеп йөрделәр ике 
җомга кадәре белмәймен кайда. Ушбу маһ шагбанның түртенче 
кичәсе сишәмбә кич төнлә ивләренә килделәр Ирүсбай вә Янәсбай, 
һәм илгә сүләделәр өчесе, Батырша вур тере дәю. Вә шул ук төндә 
таңлә ук, садык, мылтык, сөңге һәм азык алыб китделәр. Кайда 
киткәнләрен мән белмәймән. Мән Ишмән Арыслан углы бу 
дапрусны тугрылык берлә биреб тамгам II салдым. 

Шул сәбәбле ул чирмеш Ишмән Арслан улгын һәм Кызылъяр 
казакларының язган язуын бу рипурт берлән йибәрдем Уфу 
приказына. Алынып, кәпитанчә бирелсә ирде дәю Старшина Яныш 
Габдулла углы язылдым. 1756 елда маһ шагбанның 5 көнендә. Бу 
рипуртны һәм Кызыл яр казакларының язган язуын вә һәм Ишмән 
Арслан углы чирмешне Уфуга йибәрелде, Бигилде вылының 
Мөхәммәдрәхим Йосыф углы берлән. 

Вә Илдәк кантурына рипурт Рәхимкули авызындин чирмешләр 
хакында йибәрелгәндер шагбанның алтынчы көнендә. 
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28. 26 – җөма диел әүвәл. Яныш. Тубыл-Ирбит ягыннан эзләү 
67 … канчәләренә каралыр өчен. 
(14.06.1756) Вә янә ушбу 1756 елда маһ җомадиел әүвәлнең 

екерме алтынчы көнендә үз камандамның Бицри (Биглү…) 
авылының Гомәр Йосыф углыны, үз янымдин прагун биреб ул вур 
Батырша юлдашы Яхья берлә, эзләр һәм тотар өчен, йибәргән 
ирдем Табул губернасына Ирбет сатуына. Ул Гомәр һәм кайтыб 
килде Ирбет сатуында йөреб. Ул вур Батыршаны юлдашы берлә 
тапмай һәм кайдалыгын ишетмәй дәю . 

1756 елда маһ җөмадиел ахырның 28 көнендә бу рипурт Тимкә 
авылының чирүле мишәр Ярмөхәммәд Биккез углы берлә Уфуга 
йибәрелде юкары мәзкүр рипурт берлән. 

 
29. 12 җөмадиел ахыр 1756. Яныш. Казактан кайткан 

башкортлардан сорашу 
Рипурт Урынбураски губернски приказына  
Ушбу 1756 елда маһ җөмадиел ахырның 12 көнендә Дәвеш 

авылының чирүле мишәр Мәсгуд Илмәш угылын юлдашы берлә 
йибәргән ирдем ул мәгълүм вур Батыршаны, юлдашы Яхья берлән, 
эзләр-сорар өчен, Нугай юлындагы башкортлардан. Арасында 
йөреб, казакдин яңа килгән башкортлардин ул вур Батыршаны 
сорашыр өчен. Ул йибәргән кешем Мәсгүд Илмән углы ушбу 1756 
елда маһ рәҗәбнең 25 көнендә кайтыб килеб миңа мәгълүм 
кайлды: старшина Шайлы камандасында вә һәм Чәңкүм илүвенең 
сотник Итәш Янәли углының камандаларының араларында вә һәм 
үзгә камандаларның арасында ул вур Батыршаны эзләп-сораб 
йөргән, юлдашы берлән казактин яңы килгән башкортлардин вә 
һәм үзгә, йортында сәбит улыб торучы башкортлардин. Һич 
бәрәгүдин ул вур Батыр(ша)ның вә һәм юлдашы Яхьяның һичбер 
хәбәрләрен ишетмәгән вә һәм үзләрен тапмаган. 

Вә янә мәгълүм ула: бу заманда, бәнем үз камандамның вә һәм 
үзгә илүләрнең камандаларының халаеклары барчасы яхшылыкда 
торалар. Һичбер усаллык мәгълүмлеке юкдыр. 

Ушпу 1756 елда маһ рәҗәбнең 29 көнендә бу рипурт Уренбург 
вә һәм Уфу приказына ислува-ислува (слово в слово) артыксыз-
кәтсез итеб йибәрелде. Күлдәшленең Мәхмүд Мансур углы берлән.  

 
30. 5 – рамазан 1756. Яныш. Илдә тыныч 
1756, май азагы 
1) Рипурт, Уфу приказына 
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Мәгълүм ула, бәнем камандамның җәмәгатьләре вә һәм улу(г) 
тигрә янымдагы мишәр һәм башкорт старшиналарның каманда 
җәмәгатьләре, – барчасы, бу заманда яхшылыкдадыр. Һичбер 
усаллык мәгълүм булынгалыгы юктыр дәю, старшина Яныш 
Габд(улла) язылдым 1756 елда маһ рамазанның 5 көнендә  

Бу рипурт Көндәшленең Хисаметдин Мөслим углы берлән Уфу 
приказына йибәрелде (алдагы белән икесе бер кәгаздә) 

7д. 1781 ч.3 
 
31. 26.04.1756. Яныш Рәхимәне кулга ала алмый 
29.04.1756 
Мең дә йите йөз дә илле алтынчы елда априльнең 29 нчы 

көнендә Уфу приказындан йибәрелгән указда боерылган Курдгун 
авылының чирмешләрен (Ирусны, Яньяны, Илкәне), янә Янакуш 
авылының Мансур хатыны Рәхимәне тотыб, каты каравыл берлә 
Уфу кальгасына йибәрергә. Ул указ кушканча, ул Ирусны эзләтеб 
тотыб, юлдашлары берлән Уфу кальгасына йибәрдем. Ул Мансур 
хатыны Рәхимәне алырга йибәргән кешеләремез Хәсән берлә 
мелла Сөләйманны ул Мансурның углы Хәммәт: «Сез, вурлар! Ник 
килдеңез, тотыр язувы берлә Янышдин, мәнем инәмне алырга?» – 
диб, указга каршылык кыйлыб, сотник алнында вә һәм пунәтәйләр 
алнында сүккән, төрле сүгүләр берлә. Һәм әйткән: «Яныш бәнем 
берлә даулашыб мең сумга йитте. Һәм сезне дә мең сумга 
йиткерермен», – диб. Гарз зид иткән, инәм ивдә юк дәю, инәсен 
күргәзмәгән. Ул Ирус, юлдашлай(ры) берлә өчесе дә сорауда 
һичбер нәрсә әйтмәделәр. 

1756 елда, маһ шагбанның 18 көнендә юкарыгы Ирус 
юлдашлары берлә Уфу кальгасына йибәрелде Көндәшленең 
Мәхмүд Мансур углы берлә. Уфу приказына алыныб капитанчә 
бирелсә иде дәю. 
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III. ЧУАЛЫШ ТУРЫНДА ЯЗМАЛАР 

 

[Кайсебер мөһим фактлар] 
(л.362) Зачинщики Акбаш да Мустай (в Гайне) старшину своего 

Абдюка убили 
(л.361 об.) Казанские татары все вспомогать будут готовы, о чем 

де Батырша и татарское письмо к ним из О/б га послал. 
… а на Сибир. дорогу Батырша еще в прошлом году ездил  
Допрос материаллары: 
1) 361-2 Мирахмет Акметов Сиб. дор. дер. Кулевой мещер. 4 ел 

шәкерт 
2) 362 об.-364 Ибрай Тимергазин, дер. Урушево, шәкерте  
л.363 с киргисы Ср.-Ор. давно согласились. И как де башкирцы 

за Яик в Орду с женами, детьми, скотом уберуться, тогда де и они 
киргисцы с ними пойдут войною на рус. городы.  

По ту и сю сторону Урала дали согласие пойти за Яик  
… Исмаил сказывал, что он в Уфу-де приехал якобы под видом 

для обучения, …что он из Казан. у-да от тамошних татар для 
разведывания что если уфим. будет воевать, то и казан. тат. все 
вспомогать будут. 

Гайнан волость письмом, чтоб прибежали. Письмо дали в 
каждой деревне, прочитав оное, единогласно согласны (364 об.) 
кыздыру хатын 4 юлга, так и Казан. у-ду с нарочными послан ди  

3) л.464 об.-366 – Ахмер Кучуков, Исец, Муслюм авылы 3 ел 
шәкерт  

л.366. Гайнанцы, мы готовы: но нас не допустит до него 
команды Яныша диләр 

4) Якуб Биктимиров. Незнал. Все лето в О/б и на службе, 
Кайткач  

Елдецкий крепостка челобитье. Кайтканда юлда Ырыскол әйтә. 
 
 

Чуалыш турында дәүләт идарәләре язышулары 
«О башкирском замешательстве» … делосыннан 

 
Ф.16 Д.996. О башкирском замешательстве в Оренбургском крае. 
(Л.27) Сенат 1/IX–55, Неплюевка, гаскәрләр һәм чаралар 

турында. 2/IX–1755. Л.1. 1/IX–1755. Копия с доклада сената 2/IX–
55 о требуемых тайным советником Неплюевым в помощь его по 
упр О/б губерний чиновников и экстракт о башкирских злодеяниях. 

(Л.10) Доклад. Неплюева, пишет о башкирском замешательстве. 
Имея с посланными командами супротивление, с женами и детьми 
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бегут за Яик к киргизам. Для прекращения того злодеяния, 
прибавок регулярным и нерегулярным войскам наряжено 
несколько полков, так и нерегулярных, да бригадир Ф.Кнутов, о 
чем указы посланы. 

Притом он, Непл., что он тамо один, очень ослабел. Не 
соизволит ли е.и.в. камергеру Ив.Брыдкину. (1 об.) кот. в том чине 
состоит с 1741 г., наградя чином тайн. советника быть с Непл. в 
товарищи и отправят его туда.  

Что в команде его Неплюева, кроме бригадиров из генералитета 
никого, а требуется. Чтобы отправили из ген. май-ов Ив. Салтыкова 
да из лейб гвард. полка майоров, кот. Сенат достойным признает 
Ф.Ушакова или Вас. Нащокина. 

(Л.2) Неплюев пишет, что о выдаче башкир казакам писано, но 
до сих пор их не возвращено. И он в том надежды мало полагает. 
Послан был раньше по разным делам Тавкелев (бригадир), кот. и 
ныне сенат для посылки в Орду к возвр. беглых башкир за 
способного признает. Канцлер Бестужев-Рюмин говорил, что 
Неплюев писал, чтоб и киргис усилным требованием не огорчать 
… дабы сперва до ослушания в выдаче (2 об.) а потом и далее до 
чего-либо противного не довести. Иностр. коллегии известно, что 
бриг. Тевкелев уже с 1742 года в том чине находится. И не токмо в 
последнем баш бупте будучи полковником и командуя полком с 
пользою употреблен был … его трудами и искусством, имеющим в 
тамошних народах великий кредит … но и сам хан со всею ордою в 
подданстве нашего пришел. Изготовлен уже в колл. Ин. Дел доклад 
об отставке его с награждением чина, по чему Сенат (л.3) о 
пожаловании его чином и об отир в кайсац орду из ин. колл. с 
надлежащ. инструкцией. 

Необходим Казанской губернии губернатор, ибо прежний – 
Греков за старостью и болезни от дел уволен – с переменою (л.3 
об.) рангов ген. май-ов – Фед. Головина, Влад. Измайлова, сенат. 
обер прокурор Н.Жеребцова. Екатеринбурге необходимо бы. 
Главному командиру – Сенат достаточным признает ст.сов. Анд. 
Щербинина. 

Л.5. Краткий экстракт о баш. замеш-ве 25/V–1755 – Непл. О 
получ. 18/V. Верхноисец дор. на Уйской лин. известия, что в 
Бурзян вол. наход. там уже несколько лет. Брагин и 6 чел. убиты. 
Станцию грабили, а потом проезжих некот. убили. Да и взвода 
драгун 4х чел., Послан для поимки подполковник (Исаков) с ком. 
Тех злодеев чел. 100 (с др. стороны, командам башк. и мещ. 
старшин-приказ. Кроме того послан туда О/б.ск комендант 
бригадир Бахметьев (в Воздвиж. крепость) командирован. Те 
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злодеи с семьями и со скотом ушли к кайсакам, (л.5 об.) о чем 
будет писан Нурали хану. 

15 и 20 числа в Сенат определено Неплюеву не полагать, что за 
побегом уже опасность не состоит. Крайне предосторожность 
иметь, следствие чинить о бежавших осторожно, чтобы остальные 
не могли возмущ. Достоверным доказательством подозрительных 
забирать. Не участвовавшим – ни малейшего озлобления и 
изнурения не чинить (л.6) в прибавок из др. ближайших мест 
воинские команды требованы будут. (Воен. колл. указлары б-н 
эшләргә). Г.ру в указе писать, чтоб он в том деле все силы употр. к 
умеренности, а не к жестокости, дабы затруднен. 

8/VI Непл. доносил, что тех злодеев было в собр. и уезжало 124. 
При них 26 муж. пола малолет и 140 больших женского полу. Из 
наехавших на них партии из 45 чел. по сражении капитана. 2 
капралов, 7 рядовых убили, а прапорщика и 29 рядовых ранили, 
лошадей у них всех отогнали. По побегу злодеев через 2 дня г-р 
писал подполковн. (л.6 об.) Исакову в Бурзян волость и 
назначенный с ним команды – регулярных более 1000, да казаков 
300, сверх того башкирцев до 2 тыс. Но там скоро все собраться не 
могли. Однако той волости баш. оробели. Как старшины, так 
сотники и десятники собрались. И они под образом ласки … с 
протчими у себя удержал, кои в О/б привезены. Сверх того 
поймали 2х из бежавших злодеев, оставшихся за своими нуждами и 
одного абыза, кот. в О/б. В распросах показали, что Бурзянский 
старшина еще зимой советовал с др.ми 5мя старшинами (из коих 2х 
арестовали) чтоб весною начать бунт. И усмотрел он губернатор из 
распросов, что злодейство оной волости не нечаянное …И того 
ради о прибавке рег. и нерегулярн. 

(Л.7) Бахметев жен, детей старших и сотников беглых, так же 
оставших родных братьев с женами и с детьми и племянников в 
О/б прислал, а пожити их конфисковал. 

21/VI – Сенат Неплюеву – (послать) воинск. команду. Поступать 
по своему и о киргиской стороне наблюдать, как бы не произошло 
каких нечаянных худых. В отнош. захваченных – к умеренности, а не 
к жестокости, чтобы через то побегу и возмущению побуждены не 
были  

15/VI – Неплюев, что из самих бежавших пойман 5 чел. 
(л.7 об.) Показали с I сходственно, что наперед, еще в 

прошедшей осени 2 (ордам) кайсакам для приготовления в оной 
себе пристанища ездили, чтобы они башкирцев по разорении всех 
Воздвиженско-Верхноисецких крепостей и почтовых станов и 
ближних заводов… что де киргис кайсац Аблай салтан учинить и 
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обещал, токмо как протчие старшины по учинении ими смертного 
убивства, к ним не пристали, то они мало людство бежали … при 
реке Тоболе Меньшой орды ведомства Нурали ханского брата 
Акчувак салтана, где они посемейно разделены. 

Султану с требованием выдачи нарочного капитана отправил. 
Подполк. Исаков с командами в Бурзян волости стоит. Башкирцев 
противностей явных нет, и забирает злодеев и главных их 
умышленников. (л.8) Команду тех беглых из кайсац улуса взять, а в 
противном случае тем улусам вооружен рукою поступить. Но сего 
учинить не принял, ибо не укротив оного народа, другой 
раздражать. Но когда башкирцы успокоены будут,тогда и тем 
улусам и беглых не возможно будет найти средства желаемое 
получить. 

На сие 10/VII Сенат и указ Иностр. коллегии велено, как 
наискорейшим образом те бежавшие в кайсац улусы получить что 
должен делать, губернатор О/б, (должен) дать коллегии 
достаточные наставлен. Без замедления. 

22/VI – донош. Неплюева, копия расспроса Бурзян волости 
старшины Бекбулат доносил, что бурзянцы, его жена и дети в 
собрании были и бежали к Яику, но наехал на них (8 об.) капитан с 
командой, требовал у них ружья, сопротивлявшихся 3х ранили. На 
это ответ – 24 побили, протчих всех забрали Бахметеву с полками и 
калмыками велел ехать в Бурзян и определить старшин и сотников 
на место забранных и верных. Опубликовать, чтоб жили мирно в 
домах без сумнительно. А забранных колодников розыск еще не 
чинено. 

А в распросе тот старшина показал зимой пред начатием весны 
отставной старшина его команды Авкат с несколь сотниками и 
десятники приезжал, что находящиеся при каменотесе Брагине 
ученики башкирцы 4 чел-ка, ездя взад и вперед уговаривают оного 
Брагина убить, что башкирцы работами Брагина весьма отягщены 
(л.9) иного способа свободиться они не чают. Бунт начать. Всем 
заодно стоять. Согласились. Ожидали от тех учеников начала. Если 
сил не хватит к киргисам бежать. Губернатор особым доношением 
сообщил, что по распросу старшины Бекбулата оказалось, что едва 
не от всех тои ногайской дороги умысл был. Нужно быть 
осторожной не токмо в нынешнем, но и в будущем, учреждение 
учинить, чтобы башкирцы впредь так легкомысленно отваж. не 
могли (9 об.) для этого Неплюев между Верхнеисец. и О(р?)ской 
крепостей вприбавок Казанского горнизона драгунского полка 6 
рот определить да внутри, где злодейство оказалось крепость 
построить и ввести 2 роты горнизона. 



 

 350 

18/VII – Сенат шул крепость һәм роталарны тәэмин итү тур. 
31/VII дә шул хакта Непл.ка представл. буенча күрсәтмә.  
29/VI – Неплюев. Бурзинда тын. Гаскәрнең яртысы башка 

волостьларга җибәрелгән. Кайсакны да күзәтәләр. Качып 
киткәннәрдән тагын 2 кеше тотылган. 

Сенат 27 июльдә. Тыныч башкортларга ни малейшего огорчения 
не было, командирам о том наставление бирдем ди. 

27/VII – Берг коллегиядән рапорт Екатернибургтан О/бга гвозди 
и крышечные доски илтәргә башкортларга (подвод/җыярга 
җибәрсәләр, казакны тотып үтергинчә кыйныйлар и говорили, 
пускай де везут русские. Ис той канцелярии велено, нарядить для 
охранен погран. крепости – из крестьян казаков 1000 чел., чтоб, по 
наряду, в 3 дня они могли выступать. 

Сенат 27/VII – той заводск. канцелярии: иметь крепчайшую 
предосторожность. Связаться с Непл. и действовать согл. с ним. (11 
об.) 10/VII – Неплюев. Бахметев – новых старшин. Он же новые 
крепости на р. Степном Зелаире, между Воздвиж. И верх Отцком. 
Если хан не возможет о выдаче злодеев, нужно силой со временем 
достать, ибо хан и др. … неучастны. (л.11 об.) так оставить, 
башкирцам весьма соблазном будет и многие число могут в 
Башкирии заводы разорить. Надо заводы укрепить. 

2/VIII – Сенат 1) МИД. Каким образом беглецов неотменно 
возвратить и виредь такое утверждение восстановить, чтоб в 
улусах такие беглые принимаемы не были.  

2) В заводах Башкирии иметь крайнюю предосторожность. 
Надлежаще укрепить, и оружие иметь, поступать (л.12) по 
диспозициям О/б го г-ра. Чтобы приписные гос. крестьяне, не 
будучи при тех заводах поселены, но приходе в оные для работы по 
наряду, не могли подвергнуться нападению сообщниками. К тем 
заводам приписанных переселить (к зав). 

27/VII – доношение Неплюева. О застроение Бахметевым на 
Залаире крепости. Новые старшины приступили к раб. И в 
волостях башкирцев вместо службы (к чему ныне…) для повозки 
лесу на оное строение крепости и изготовл сена нарядили, кот. 
действительно в работу вступили (12 об.) как новые, так старые, ту 
крепость нужной признали, стр-ву желание показали. И в протчем 
благополучно.  

2-ое. Для баш волостей по … сторону Урала, создать новый из 
Уфим. Канц. Суду и расправу ведать той крепости. Воздержать 
башкирцев в надлежащем порядке весьма надоб. Волостей Бурзан, 
Кара-Кипчак, Табын һ.б. ны (л.13) О/б канц. на сие требовало 
указу. И определить бы из Уф. канц. служителей. 
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8/VIII – Сенат об учрежд. нового Заураль. Дистрикта, 6) и если 
желают еще 2х волостей суду той крепости. А служителей – из 
Уфы, из тех же доходов, от они там получали. 

Иностр. Кол, Неплюеву о кайсаках и бежавших к ним башкир 
наставление раскрипта отправлены. При одном, в Закас 
наместнику, из ханства калмыцкого о наряде. (л.13 об.) В случае 
нужды, против баш. калмыц войска толикого числа, сколько Непл. 
будет требовать. А полковнику Спицыну копия о неприятии впредь 
кайсац. орде, по рассуждению кайсацкого варварского состояния, 
ханы и салтаны совершенно у них власти не имеют. Коллегии 
никакого распоряжения учинить не можно. Надобно в форпостах 
чтобы беглецы к ним проходить не могли. Да и калмыки могут 
употребляемы летом. Зимой их по форпостам располагать и 
удерживать невозможно. 

22 и 24/VIII – Сенат Неплюеву о предлож. Коллегии Ин. дел 
чтобы ему о переходе башк. надлежащ. предостережение учинить 
по своему рассуждению. 

(л.14 л.) Рапорт из Берг коллегии. Из Пермьского горного нач-ва 
известие, якобы Уф. у-да Гайн. волости 4 дер. башк. начали бунт. 
Посланных для взятия к допросу из Осин воевод. канц. копеисту с 
солдатами не дались, едва посланные убежали. Берг колл. 
надлежаще предупр. делал. 

С оного рапорта 21/VIII – Сенат Неплюеву указ о 
предосторожности и немедл. прекращении, по своему усмотр. 
Обстоятельно исследовать, от чего произошло и рапортовать в 
Сенат. Берг кол и Уфе – чтоб действ. по диспозиции Непл. 

22/VIII – Неплюев Сенату доношение от 10 и 12, в I, что Нурали 
хан с братом Эрали салтаном и старшинами имел совет и 
положили, ушедших башкирцев переловя отдать сюда и в 
объявлении оного быть Нурали и О/б-ге. 

О рапорте Бахметева, что Бурзян вол дер. Запянова башкирцы 
новоопределенного из мешяр старшину, писарем, (л.14 об.) еще с 2 
мя мещ убили и собравшись чел с 60, напали на башкир той 
волости, а потом с жен, детьми, скотом по Сакмару, чтоб 
пробраться за Яик. Бригадир Бах. переловить их послал полную 
партию. 

Того же числа Сенат Неплюеву указ – чтоб во всех местах 
крайняя осторожность. Если они еще в пределах. Башкирии, не 
допускать к кайсакам, переловить. Наикрепко наблюдать, чтоб то 
начавшееся баш. злод-во было пересечено и в силу указа от 3/VIII 
впредь как их содержать писать Сенату (л.15)  
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14/VIII. Неплюев писал в Сенат. Бахметев писал, что новые 
Бурзянцы у принадл. Камергеру Сиверсу Вознесенского медн. 
завода 34 лошади отогнали и на драную на дехтярное сидение 
бересту пожгли и в лесные угодья во мн. местах кладут огни. А 
направленному к нему бригадиру из Верхояиц. крепости с 
провиантом прапорщиком прибыв 10 числа к описанному яму 
[станции] драгуна и ямщиков ни одного не застал, но драгуна 
нашли, в стороне, убитого, 11 числа, в 12ти верстах от лагеря. 
Бригадира, чел 60 баш., на лошадях, внезапно выскочив, кричали, 
что они стоят, (л.15 об.), что башкири взбунтовались, причем, 
бывшего для присмотру за теми работниками драгуна и ранили 
прочие же разбежались. А тем работным башкирцам сказали, чтоб 
все в домы шли. И бывшее при воске лесу Бурзян и Тенгаурской 
волостей башкирцы, по подбегу той Тюнгаурской в-ти баш-в, все 
ушли. Посланные за ними от бригадира партии один гренадер 
прибежал, объявил, что в 4 х верстах от Зелаирской крепости на 
сенокосе солдат, ружьем, из 9-ти офицерских людей, 5 убил 4 х 
ранили. Да и на другие сенокосные команды такие воры нападали. 
И лошадей отогнали. Видно, что Тюнгаврская волость вся 
взбунтовалась. А 11 дня Твердышева завода приказчик ему, 
бригадиру де писал, (л.16) что 9 числа башкирцы, днем, на 
угольних печах в 2 дровосеках зажгли дрова, а ночью увели с 
сенокосов несколько лошадей. Когда крестьяне не отдавали, 
угрожали всех перебить, что сено и завод сожгут  

2. Из Воздвиженской крепости от секунд майора Залесского, что 
воры башк. до 30 чел наехав на посланного с Баракалского яму в 
Зелаирскую крепость ямщика ранили. Тот ям сожгли, а II го того 
завода людей на покосах чел.к до 50 до смерти побили. 

3. Из Озерной крепости от капитана Коптева Уфим у-да Усерген 
волости дер. Ерышево, II го по закате солнечном собравшись со 
всем скотом женами и детьми примерно 600 ч-к нашли для 
собрания к побегу в Киргис орду за Яик. 

(л.16 об.) Вверх по р. Сакмаре в Курунлыские вершины на гору 
Сок Карагыш из Ильинской крепости капитан Фомин рапорт, что 
12/VIII, находясь для смотрения между рек Сакмар вершина речки 
Караганки на степи капитан Моисеев ему писал, что имеющиеся 
при нем башкирский табун неведомо какими людьми угнан, а 
оставшиеся при нем усергенские башкирцы все неведомо куда 
скрылись что он капитан с малою командою остался отправлено в 
сикурсу казаков 60 чел. 

Того же числа в 50 верстах от О/б тракту баш старшина Муса 
Иманов сказал, что через посланного для разведки в Ючшман(?)- 
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Кипчакск. волость чел-ка уведомился, что злодеянию склонные 
старшине объявили, что слушаться и служить ему не будут. И если 
старшина заодно с ними не будет, они его живого не оставят. Что 
он находится ныне в крайней опасности и не знает что и делать. 
(л.17) Уже не только Бурзянцы но и Тюнгаурская и Усергенские – 3 
волости действительно взбунтовались. А все пробираются к побегу 
за Яик, видя что в Башкирии не устоять. Вследствие чего, и 
Ючшкан Кипчак башк. к тому же готовыми. И по р. Белой 
живущие, ибо старшина из шаило ( М.Иманов?) присылал сюда 
сына с тем, что …не надеется. Сперва пойманные и сюда 
забранные в допросах показали. (3+2 Кыпчак) волости начало 
только сделать согласились. Что потом случай и всем на бунт. Что 
все те 3 волости, хотя в разных местах, но в одно время восстали, 
потом выше уп. 2 волости и потом др. поднялись, только от Яиско-
катайск., карагай-кипч., и гирей-кипчак и др. некот.показание в том 
умысле неведома. 

(л.17 об.) умышленники сюда забраны, здесь им утаиться уже 
невоз. Зло им от г-ра не сделано. Они подозрительны, сами собою 
беспокоятся. Ныне в комуникации стало трудно, ибо в рапорте 
Бахметьева видно, что он про Усерген. волости поныне не ведает, 
хотя от него близко. К нему может посланные не проехали. 

Того же часу, собрав всех имеющихся в О/бге штаб офицер 
держал с ними военный совет, что у Бахметьева людей мало, он в 
разные места их партиями радсылает (л.18) невозможно узнать, 
когда откуда и сколько двинеться, притом он, бригадир, и около 
себя в лагере должен иметь. Хотя на Яике на перевозе рассмотры 
учреждены, но воры к перелазам. Имеются на разных и в не малом 
расстоянии. Что в таких условиях команды в одном месте иметь не 
можно. Чтобы где нужно умножить было можно при разных 
крепостях и редутах. (л.18 об.) Что башкир по Белой выше 
Бугучаку в 10 верстах уже многое число собралось, а в прежних 
баш кочевьях никого не осталось. И Уральские ямы все разорены. 
Воры башкирцы, во I-х, ямы разорит намерены. Совет решил, 
крепости по Яику предупредить, чтобы от воров в неусыпн 
осторожности. И в сенокосы людей не посылать не меньше роты; 
Определенный от воен. колл. инспекторский смотр отменить; 
Бригадиру Бахметеву в новую крепость из О/б горнизона выделить 
батальон, с 2мя пушками. До 50 чел. – Бердянские, Казан, Уфим. 
дороге и р.Белой. (л.19) Находящ.ся в О/б отряд армийских полков 
400 ч-к рядовых при секунд майоре и обер офицерах с 2-мя 
пушками отправлено и 300 не регулярн. И первоположен., 
публиковав универсал чтоб они башкирцы были спокойны, 
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никаких сборищ не имели и не мало озлобления учинено не будет. 
Иначе с ними будет поступлено как с противниками – против 
злодеев дан указ действовать вооруженной рукою. В Исец. пров. 
где по р. Ику ген., графа Ал. Ив. Шувалова заводы, кот. не токмо в 
опасном месте, но, по новости, защиты никакой не имеют, – одну 
пехотную роту с 1 пушкой определено. Бахметеву, легкой партией, 
если возможно, (к заводам) и сенатора, ген. аншефа (19 об.) гр. П. 
Ив. Шувалова и камергера барона Сиверса, хоть по 50 чел. на завод 
и по пушке дал. А другим заводам, приказчиков предупредить, в 
виду опасности, остановить все работы, укрепить заводы, создать 
вооруж. охраны Казакам послан указ в 24 часа 1000 чел. выступить 
в О/б да 300 казаков велено прислать в запас и в Уфу. Из оставших 
армийский полк наряжен. 

Получил Непл. от бриг. Бахметьева рапорт 12, что из 
находящихся у него башкирцев бежало бурзянцам 168, осталось 
116. У воров башк между Ангельского и Святинского редутов 
многолюдное собрание через Яик на степную сторону перелезли. 
Затем выше Сыртинского редута по вечер еще 200 перебрались. 
Послан в догонь за оными партии, что он Бахм. (л.20) признавает, 
что те ушедшие за Яик Тянгаурцы, кои II го около лагеря его 
злодействовали знатно.  

Что Неплюев об этих фактах сообщил Воен. и Иност. дел 
коллег. Что он держится умеренно; просит еще полка 3. 

При том доношен 15 числа г-р, прибавляя некот полученные 
вновь от некот. башкир, что они по отогнании с 1000 лошадей 
вверх по Белой, пробираться намерены в перелазы. Хотя при Янке 
есть люди, но они башк. бежали великими партиями и разными 
дорогами, когда против одних соберутся, другие бегут свободно. В 
нынешнем году уже больше делать ничего, но по возможности 
ничего упущено не будет. 

В будущий год к большим беспокойством рассуждать (л.20 об.) 
должно. Ибо те башк. кот. к кайсакам бежали, не токмо сами 
злодействовать будут, но иногда и киргизы. Того ради, 
заблаговременно сенат сюда не только 3, но хотя до 6 полков 
регулярных. А довольно ли будет и тех, не знает; да тыс. 2 или 3 
донских, сколько возможно, волжских казаков прибавили. Так же и 
командиров из генералитета, хотя 3 чел-ка определить. А он, 
Неплюев один. С прошлой осени столько слаб, что более на 
постели лежит, а при нынешней суете еще ослаблен, т.ч. не знает 
как далее труд понесет. 

28/VIII – сенат по этому доношению определил:  
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1. Непл. крайно предосторожность иметь, дабы те злодейства 
утешить, как возможн. Поступить по своему усмотрению, притом... 
умеренности, а не к жестокости. Дабы огонь от них, как прежде 
неоднократно бывало, не распространился. И накрепко наблюдать, 
дабы кто в киргиз орду. Все проходы как возможно пресечь. 

2. Пойманных расспрашивать и поступать по прежн. Указу. 
Именно, если кого оговаривать будет, оговоренных до будущего 
рассмотрения, дабы другим страху не придать, не забирать, а 
оставлять в своих жилищах. Секретно присматр. 

3. Когда же пребывающие в покорности башк. будут требовать 
для вспоможения в поимки и для своего охранения команд, на 
казенном коште. (л.21 об.) И о тех башкир. обращениях писать в 
Сенат и в Ин. колл., о чем надо и в Военн. Колл. (Если надо) Иметь 
связь с Сибир и Казан г.-рами без упущения. 

4. Чтоб башкирцы воры пребывали спокойно и от побегов 
удержались, а бежавшие возвратились, публиковать о том на рус, 
турец и калмыц. печатными манифистами. 

Того же числа были призваны в Сенат от Военной колл. (л.22) и 
объявлено, что Непл. 15/VIII о присылке полков. Чтоб объявили 
ведомость об имеющихся в командах его войсках. Показали, что 13 
регул. полков. 8904 чел., да нерегулярн. 9280. Велено отправит 2 
драгунских полка, что из генералитета ныне отправить никого. 
Отправить бы бригадира. Ф.Кнутова, а Волжск и Дон казаков, за 
надобность их командировать не можно. Прибавить из Яицких 
1000 чел. или сколько ему нужно (22 об.) в самом скором времени, 
о чем даны указы.  

(23) Вчерашнего, т.е. 1/IX от Непл. с нарочным рапорт от 
20/VIII что башкирцы …ксото – Усергян вол. почти все, а с Бурзян, 
Табын, Тангоу, Бушмас-Кипчак и Сувун Кыпчак. – большая часть 
посланн. Уфим. дорогу посланную от О/ба лежащую. Кроме 
старшины Шия, кот знатным числом своей волости от 
бунтовщиков оружием отбился и сидит в крепком месте. Все, 
женами и детьми и скотом по разным дорогам и перелазам за Яик. 
Команды, поставленные наблюдать врознь за ними ходят, иные 
постигнули на перелазе, а иные уже за Яиком во многих местах 
имели крепкие сражение и 2 партии наши с авартаним остались, 
пленных взяли. Однако, за усталостью лошадей, совершенно 
победить не могли III-я, 200 рус, 60 башкир состояща з 
многолюдством атаковало (23 об.) великим уроном отошла, побита 
16 чел. калмык, 20 драгун ранено, несколько лошадей отогнано. 
Везде Ногай дороги башкирцы изменяют, почему многие в караул 
побраны. Поимать одного тархана, знатного старшину, 
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сговаривают, кот. так же определено осведомить. Но остаток той 
Ногай дор. к Уфе ближайшие, по сие число спокойны. И наряд им 
учинить велено. Бунтовщики около заводов, на рудниках, особ на 
Твердышев завод вверх по Сакмаре несколько людей побили. Им 
подтверждено (л.24) было, чтобы они, оставя все работы, заводы 
укрепили и себя защищали, яко ныне ни о прибыли, но о целости 
людей попечение иметь должно. Бунтовщики, кот. близко Уфим. 
дороге еще и доныне собрание вверх р. Ика. Против кот-х всякого 
звания регул 500 чел и 150 нерегул отправл. Понеже они в великом 
числе, то команде тише идти, дабы Яиц казаков 1000 чел. туда 
наряженных дождать, с кот. бы могли поиски бунтовщикам чинить. 
Пока те бежать хотят в киргизцы. 15/VIII близ нов. завода гр. Ал-ра 
Ив. Шувалова в медно плавильном – все строение сожгли и 
несколько людей побили, а прочие в леса бегом спаслись (л.24 об.). 
И хотя от него, г-ра послана была целая рота с 1 пушкою были в 
великом от завода расстоянии, ускорить не могли, а на оном заводе 
никакого управления кроме рабочих не было Казаков же гр. П.Ив. 
Шувалова, Бахметьев уже 1 роту драгун отправил, а от него, г-ра, 
по тр. завода, дано ружье, порх. 

Бахметеву приказ, оставить батальон в Залаирской креп. 
Самому с довольною командою – на линию, навести порядок Ибо 
весьма опасно, при таком многолюдстве бежавших, киргизцы с 
ними соединиться и в крепости нападут. И хотя Ирали султан у 
него г-ра был и обещал их бунтовщиков искоренить и отдавать, то 
весьма не надежно хан, братья (теләсәләр дә, булдыра алмыйлар). 
Ибо народ и Батыр Салтанова партия в орде сильна, кот. им 
против. Поэтому он велел туда еще 500 чел. Яиц. казак. А другой 
стоявщие в Пензен, Щацком р-не 3-м полкам послан нарочный (25 
об.) (чтоб) в 24 часа выступили и шли возможным поспеш. о чем и 
Военн. колл. доносил и утверждения просил. И бригадиру – чтоб 
собрал оставшихся от 3-х полков команды его г-ра Неплюева 
людей и отправил немедленно в Уфу при команде полковника 
Фроэнддорфа. Что он слаб. Если он в крайне изнеможение придет, 
здесь никому, того ради велит ему, бригадиру по почте в О/б быть 
однако до последнего издыхания по возможн. будет стараться 
(л.26). Забранные баш. из разных мест единогл. показывают, как 
бежавшие, так и бегущие, что намерены иметь там общее 
пристанище чтобы … нападение чинить, русских побивать, табуны 
отгонять и прочие буйства произв. 

Командира майора кн. Назарова допрос выбежавщего из-за Яика 
обратно башкирца Япара, показал, что они в степи от Яика в третий 
день кибитками своими располож. Не чаяние, – приехав из Меньш. 
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и Средн. Орды, во первых, лошадей их впредь себя отогнали, а 
затем (л.26 об.) и башкирцы разделились на двое в Ср. и Мал. Орду 
к своим кощам повели. И хотя они к бежавшим сперва бурзянцам 
просились, то киргизцы сказали, что когда волею не пойдут, то 
неволей погонят и всех по разным своим кощам разберут. Он Япар 
с 40 чел-к от них убежали. Если то правда, то по натуральному их 
ко всякой корысти лакомству, что они для своей корысти или для 
безопасности то чинят. А о той к ним опасности он г-р и Эрали 
салтану довольно толковал, особливо когда они к неприятелям 
хана и салтана пристали, что и он солтан за достоверно признал, 
потому (л.27) Таковы их киргизцев с башк. поступки, не только к 
пресечению других поколебит но с той стороны башк-в многих к 
возвращению с великий способ служить могли, потому на них 
киргизцев надеяться невозможно, ибо и разделе могут с ними 
совокупиться. (Командаларга, казакларга төртке булмасын дип, 
Яик аръягына үтмәскә боердым ди). 

1/IX – Сенат определил. Неплюеву к прежде наряжен (л.27 об.) 
2м драгун полкам еще одну – др. Астр. полк, находящ. в Шацке 
велеть по получении указа в 24 часа выступить. И Володим и Азов. 
полков всех обер и унтер офицеров собирав, стоят наготове на 
полном комплекте. Если не полный комплект, добавить из других 
драг. полков и отправить тех полков по тому же немедленно (л.28 
л.) 2. Отправить Непл. донских казак. 1000 чел. конных и хорошо 
вооруженных в самой крайней скорости. Для того похода дать им 
подъемного жалования. Стараться, чтоб те деньги получены были 
без всяк. задержания. 

3. Воен. же колл. наряжать 2 полка ландмилиции состоящ. при 
украинской линии, в полном комплекте (л.28 об.) кот. по приказу 
Неплюева выступить в 24 часа и повеленное от него место 
маршировать. 

4. Вдобавок и прежде наряженным, дать ему из Яиц. казаков, 
сколько надо 

5. Воен. коллегии, полков, кот. состоят в О/б губернии в полный 
комплект дополнять из горнизонных солдат и из рекрут в 
немедленном времени. 

6. Ин. Коллегии. Если калмык. войско к Непл. не отправлено 
(л.29), то сколько ему будет надобно, наряжать и отправить 
немедленно. 

7. Неплюеву крайнее старание прилагать, провиант… и фуража 
как покупкою, так и подрядом заготовлено было, дабы в оном 
никакого недостатка не было. Употреблять оное деньги, кот. в О/б 
налицо, так же и генерал провиантмейстеру в том крайнее в – 
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споможение чинить, в помощ отправить кого надлежить (29 об.) к 
тому денежной казны ассигновать без недостатку. О том указы 
даны сего 2/IX – дип бетә. (л.156-162 – Уфада кулга алынганнар 
исемл. һәм показ. тотылган числолары). 

 

Ф.248, д.151.  
Батырша (кулга алынганнар показаниесе)  
(л.156, 30/VIII. Уфа, Ногай, Пошмас-Кипчак волости команды 

бывш. старшины Сатлыка Евкеева дер. Солтангулова, Котлыбай, 
Гилкилдин, дер. Абдраковой Бикбулат Кутеев, башкирцы явились в 
Табын канц. И показали,будто они были перевезены за Яик 
связанным. Ночным временем бежали. Что старшина командою 
бежал. Они от них убежали чего статься не можно. Присланы в 
Уфим канц. Спрашивать крепким пристрастием. 31/VIII. О/б канц. 
рапортовал 3/IX – дер. Мряс, Максут Айсин; Урускул Ислянов; 
Каз.-у-да. Исм. Апкин.  

В Уфе допрос с пристрастием. Исмаг. Тат-н тур. показаниедән 
башлына. 

л.157 11/IX – дер. Кулевой Мирахмет Акметов, (Ырыскол), Ибр. 
Мирюсан, Ахмер Кучюков, дер. Начар мещяр Якуб Бектимиров. 
допр. с пристрастием. Якуб показаниесенә акцент. 4, 12/IX – дә О/б 
канцеляриесенә протоколы допр. В О/б  

14/IX – Исхак Мурзалиев Тимбай Имангулов – Шерип 
Кеиковтан. Искак (18/ IX) вместе с башк Нуреем Боскуновым да тат. 
Акчурой. собирались в дер. Аккулуш ехать в Кызылъяр собирать 
людей и с ними ехать к Батырше. Тимбайда ашап чыгалар, Гайнә 
волостена китеп 50 кеше б–н кайтып болар авылыннан да кушыла. 
Кайсында мылтык, лук, и все с саблями. Намерены вниз по р.Тулве. 
Түнгәктән мин аерылып кире кайттым ди.  

 

(л.158) 16/ IX дер. Армет баш. Мортаза Колмаметов в 3х местах 
по 500 чел. за Яик Табыннан разведкага бара. Башкирское 
намерение казакам объявил и побитье их отворотил. За разные 
показан. плетми, потом освобожд. 24/ ХI Давлет Атнагулов, Итика 
Маймасов, Бадакша Туруметов, Тавла Асланкин. Из Табын канц. 
Мортаза показан. буенча Бадакша Яикка качмас өчен тауга качтым 
ди. II допрос 8/Х, Кире, Табынга освободить. 

4/Х – дер. Пашап Куунбай Имангулов, дер. Тюндяк Нурюсуп 
Юсупов, баш. Шерип Кеиков капитан Жеребцовка тапш. 22/ IX 
копияләрен Уфага 25/ IX-О/бга. Куецбай по посылке от вора 
Чюрагуна в Гайн к Батыр. Батырша үткән ел О/б да булдым, м-ла 
Ибраһим б-н киңәштек дип әйтте ди и переводчиком Якупом 
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Гуляевым. Чурагул посылал к Бат для соглия к бунту Мирюсуп 
тана. 2/Хдә Уфада допрос Мирюсупны освоб. на поруки. 

Л.160, 7/Х Зөлбахар с 3мя малолетн. Дер. Комяк Мустафа 
Асяновы Сыфар Агафаров (башк.) женка без пристрастия, понеже 
она беременна148. БуЖонка во всем против протчих показаний 
заперлась и на мужа про злое ево намерение к бунту ничего не 
показала. Якобы о том не знала и ни от кого не слыхала. А М. и С. 
показали, что они с Б. были в соглаг. 

16/Х. Кунгур н-да Ирбит читы дер. Енапаевой тат, уч. 
Б.Давлетбай Козягулов Гайна дер. Тюндяк, команды ст.Абяса 
Сейдашева баш Нури Баскунов, ясашн. тат. Акчура Тутеев, от кап. 
Җеребцова, а к нему от Шерипа Кеикова. Капитан копии еще 28/IX 
– прислал. Винились, в выезде от вора Чюрагула к Батырше и в 
бывший в собрании башк. в в Гайн. волости. 

(поляда) Только бы Б. доставать любыми ср-вами, дабы такой… 
зло, коварный и хитрый ч-к не шатался и свой возмутить те 
рассевать не мог. 

В городе Осе 
Л.161. Чюрагул Минибаев. Батырша хаты тәэсирендә шул уйга . 

Копия, 5/X в О/б 
Баскун Юртбатышев, Севергул Имангулов, Сагит Чибаркин, 

Кусюм Микин, Акбаш Абдрюшев – с Чюрагулом в равномерном 
возмутительстве сообщниками Чебаргулу были Акбаш старшину 
Абдюка Козюгулова сообща с баш Мустаем Тярибердиным до 
смерти убили. А оный Мустай при чиненной поимке убит. Уфада 
алган допр. 12/Х һәм 25/Х дә О/б га 

На Авзяно Петровском заводе 
Шаял Кулумбетов, баш Елдаш Буракаев 
Л.169. Гайна җыелышында Максют 200 ләп кеше дип күрсәтә.  
Что наберется до тыс. ч.к., помогут чер. И вот. 
Близ Красноуф. дер. чюашской Ив.Серебренников, кроме того в 

Круф воевод канц 31/VIII – прислано об сожжении от башк. 
острожка Торговишского и Сокольского. Послана команда. 

3. Из Кр.уф воев. Об убийстве старшины Абдюка и о приходе 
башк к р. Урен. Приехал к Чюрагулу и звал к Бат. мулле. Что в Уф. 
у-де в 160 км от Уфы в дер. Шераше. Куда он пойдет на Осу или 
Кунгур, неизвестно. Просить о командировании регулярной или 
какой команды. 
                                                           
148 Бу искәртүгә игътибарны аерым юнәлтәсе килә. Зөлбохар төрмәдә 
тагын бер кыз бала дөньяга китерә. Кече кызы Салиха 1759 елда төрмәдә 
вафат була (170 б.). Димәк, 1763 елда төрмәдә чукындырылган «малютка 
Наталия» – шул төрмәдә дөньяга килгән бала була. 
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4. Гайнәгә җибәргән шәкертләрен тоту тур. Яныш. Батырша 17 шәк. 
б-н кача. Кыргызлар б-н бәйләнеш тур. күрсәтәләр, күрәсең халык 
теленә, күзенә эләкмәсен дип, Яныш аларны башкача хәбәр итә.  

Ревельского полка полковник фон Фрацендорф идет в Карыш 
волосте ягына из Минзеленска. Он определ.гл.команд. и над 
прочими кои где с артилл. Из О/б к поиску злодеев командировать 
конных казак (Л.171) мещеряков 100 чел. от Яныша, 50 от Сул. 
Деваева = всего 620 чел. кот. соединить и быть под одной командой 
– Жеребцова и через 24 часа выступить, следовать со всем 
поспешением, команды чтоб приступили к искоренению со все 
усердием по винским регулам. Жеребцову, использовать по 
надобн. и тамошних верных быш. и мещ и пр. инов. 

(л.172) На разведку по Осин. дороге послан толмач Никита 
Заруцкой с 27/VIII – рапортов нет и не возвращается. В Осин. канц. 
послан вчера через Яныша мещер его команды. 

(л.173) Б.ның 4 шәкерте О/бга Указ 16/IX–55 Воззвание Б. на 
основании суеверного и нечестивего магом их закона так коварно и 
ухищренно составил, что и в прежние баш замешания от бывших 
оному многих предводителей так возмутительного злостного и 
высочайшим е.и.в. интересам столь предсудительного не было. В 
Гайнин. вол. собр. 100 чел., в кот. главным Чюраш. Той же в-ти 
верные башкирцы149 Туктамыш Ижбулатов да Алексей Абдалов 
собрав свою команду, разогнали. Смотреть, чтоб по письму 
Батырши не только баш., но и др. тамошни иновер. генеральной 
бунт не уклонились. Яко он Б. возмущал всех и за основание 
положил, что защищает свое беззаконие против христиан. (л.174). 
Бежал свое злодейство продолжить. Старшина ахун, муллаларга 
послание тексты (указда ди) «Б. хатларын копия калдырмый 
тәрҗемә иттерми җыярга» ди (хәтта русларга тәэсир итүдән, фаш 
итү көченнән курка. (л.175) Гайнәгә полковник Фрауэндорф, 
подпол Корф, майор Менэренцлар и кап. Жеребцов. 

                                                           
149 «Верные башкирцы» – җитди игътибарга лаек гыйбарә. Димәк 
Батыршаның соңгы өметләре, ниятләре дә (ихтимал, этник читләшүләр 
файдаланылып) башкорт старшиналары оештырган һөҗүм нәтиҗәсендә 
чәлпәрәмә килә. Бу хәлләр Бөрҗан вакыйгаларын, башкортны 
Батыршадан аерыр өчен башкорт старшиналары мәхсус оештырган булуы 
мөмкин дигән фаразны тагын бер кат куәтли. Ф.Ислаевнең «Батырша 
восстаниесе. 1755 ел» дигән китабында (91б. ) «Фетнәчеләр … урысларны 
һәм фетнәгә кушылмаган башкортларны (димәк, каршылык дип күз 
алдында тотылган булып чыга) чапкалау теләген белдерәләр» – дигән 
җөмләсе кабат хәтергә килә. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Некоторые сведения о Неплюеве и об Оренбургской губернии. 
Ф.248, д.151. 
л.517 19/IV-дә (1742) Ставропольдән китеп 26 да булачак 

Мәскәү юлы буенча, горнизоннар билгеләп, О/б га кайтканы. Уфа 
наряженныйлары хәрби хезмәткә дип (землекоп – җир казу эшенә) 
столько же явились, и служить баш. мещ., яиц. казаки. Л.518 – 
шуларның ведомосте 26/IV – и 1/V – башкирцов в О/б – 622+15. 
Шуларның: 20- Черноречинск. 30-Татищевега; 50-Сорочина; по 
Сакмару – 10 где работы чинятся, В Вязовом редуте – 20; стр. 
Новогилярск – 25, между Озерн и Илмен 25 =281. При О/б осталось 
356 – Кроме …748. Итого башк. в О/б – 1385. 

Яиц казаков приб. 500. Из них в Орск – 150, Кизылы – 50; 
Сорочин 50 = 250. При О/б – 250. Кроме того их же яиц каз. при 
Илецкой и Рассылной – 199. Крешенн. калмыков походе – 297. Из 
них в Сорочн – 100, в О/б – 97. 

К Орск креп. положенн. число баш из Уфы – 200, расположены 
при Озерный и Ильинске. Да на Таналык из них послано – 25. А на 
Кизылскую линию требованные от Аксакова 600 явились или нет 
неизвестно. 

К город. строению тептерей и бобылей I числа – 86; 13го – 141; 
15го – 13; 23го- 819 = 1059 Недосылка – 141. 

Л.529. По указу Сената О/б губ канц. бриг. Аксакову 28/VIII – 
приказ быть в Москве. (л.537) Указ сената от 4/ IX. Аксакову 
немедленно в Москву (л.11) Рычковны 27/Х – 16/XII (1742 хатлары 
б-н ассесорлыкка тәкдим править будет в секретном и заграничн. 
делах секретарьскую работу.  

Об. 23/IV – 43 указ о бытии ему в П/б ге. 
(л.16) Неплюев 8/VII. 43 Прощение – хатыным үлде. Просит 

быть в П/б по зимнему пути чтоб увести дочь, интересы по сироте 
исправить. 

Об. А башк. и казахск. дела к зиме останутся. Яко зимою здесь 
все народы в покое и не токмо дел, но и коммуникации мало. 

 
л.343. 18/V.1734 О привилигиях новооснов. г-ду О/бгу было §1 

дается соизволения всем и всякого народов российских (кроме 
беглых из службы и крестьян в подушный оклад положенных 
купечеству, мастеровым и разночинцам. Так же … башк. народу и 
живущим с ними всякого зв. и веры приходить селиться жить 
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торговать и всяким ремеслом промышлять, так и на свои жилица 
отходить свободно и невозбранно Ел. Петр указлары да, ежели 
отколь будут охотники для поселения в О/б купцов, ремесленных 
принимать и подушных платить за них из О/бга токмо по новости и 
отдаленности того места  

л.343 об. Таких охотников явилось самое малое число, да и те 
все убогие и торги производить не в состоянии. Потребности есть. 
Иметь составных и зажиточных. 

(Неплюев, Рычков, о переселениях состоятельных татар) 
В 1740 командир О/б комиссии Урусов в кабинет просьбу о 

переводе в О/б купцов из др. г.дов. Сие затруднено и не без 
тягости. Ныне просили меня самоохотно желающие из Каз. татар 
люди торговые и пожиточные, чтоб им по силе пожалованной 
(1734) при привелигий г-ду поселиться и жить при О/б. Только за 
отдаленность места уволить их от дачи рекрут, а подушные 
обязуются исправно в О/бге чтобы им свободные содержание веры, 
построить мечетей. Какое к-во Сенат позволит, жит-во им иметь 
вне города (чтоб построить мечеть). Мечеть по ныне 
опубликованной привелигии всем азиат нар. §11 и свободн. 
содержание им дух персон, содержали бы себя в надлежащем 
порядке не примешивась к тому, от чего могло (л.354) быть 
предосуждение нашей провославн. церкви и гос-м правам и 
уставам. Освобожд. от рекрут они за главный пункт в своем новом 
поселении почитают. По моему мнению не менее пользы быть 
может прибыванием их при О/б как бы рекруты от них иманы 
были, ибо во время потребности всегда так, как нерегулярные люди 
употребляемы быть могут… Яко пожалованные выгоды не нашло 
таких, кои никакого капитала и торгов своих не имеют, чтобы им 
токмо свободиться от рекрут, при приеме их надлежить наблюдать 
и определить, до коликого числа семей их принять, но что больше, 
то полезнее. Буду ожидать резолюции. Неплюев, Рычков. 

Москва 25/II–1740(3) Слушано 2/III–1744 
(л.355.) 2/III–1744 Неплюев Сенатта үзе катнаша. 
(л.356 об.) приказали: принять только 200 семей, более не 

принимать. При приеме их накрепко наблюдать, чтоб были 
пожиточные и торги производить могущие, от чего на новой земле чтоб 
коммерция распространилась, а подушны платить в те места, где они 
положены, рекрут с них не брать вместо того, когда случаи требовать 
будут, служить с протчими нерегулярными ок О/ба. Мечеть им вне 
города, где их особо селение будет, всех обязать , что они в своей мух. 
закон из подданных е.и.в. из др. народов. кот. туда приезжать будет 
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никого не подговаривали и не превращали (в мусульманы), чего за 
(л.357 об.) ними накрепко смотреть таможним командирам.  

л.358-361 – указ об этом. 
л.363 – этот указ Неплюеву от 13/III–1744, № 1172. 
л.364 7/IV – 44 из Каз губ. канц. о получении указа 6/IV- 
л.366-7 – 29/V – Неплюев Сенатка. Казанга татарларга игълан 

итәргә хәбәр бирде 
л.366 об. с женами, детьми и служителями в семействах их 

живущими и с их пожитками без всякого удержания но и охочевание 
и чтоб наискорее О/б пожиточн и торг и производить могущими 
жителями умножить к распространение здешней коммерции 
утырырга, мәчет төзергә җир бирелә, однако с наблюдением чтоб к 
торгам обыкновенные и собственн. капитала имеющие. Как в О/б 
придут с них подушные будет собирать О/б губ. канц. и отсылать в 
указанн. места… дабы означенные татара не ведав указа пр–ва не 
возмнили, что они при посел их в О/б будут употребляемы в службы в 
равенстве с казаками (л.367) или служить, если (соседи) нападут на 
О/б табуны и др.тому подобн. Ибо как то в О/б ге и Орске торгующим 
татарам известно напад на табуны. Другими нарядами и службами 
утруждаемы не будут (ә тегесенә халык болай да үзе теләп, сорап 
катнашмас ди). Чтоб это наискорее от Казан. губ. канц. было 
исполнено Обретающемуся в Казани у приему денежной казны 
ландмилиции Биляр. полку поручику Некрасову – как идут дело 
рапортовать в О/б. и в Орске полковнику Пальчикову, чтобы от 
торгующим там Казан.татарам объявил и у желающих принял 
прошения или их самих присылать в О/б губ канц. 

Л.369. до 1743 главные торги в Орске, В 1744 – объявл. быть в 
О/б а в Орске продовать только те товары, кот остались от 
прошлого ярмарки. О чем объявлено и в обеих кайсаццких ордах. 
Бар эшне туктатып үткән ел башланган Гостиной и Меновой двор 
төзүне тәмамларга. (л.369) дабы здешнее новое место обселилось 
купеческими достойн. людьми и не наездом торги произвели. 
Кроме того нужда здесь и в времени людях. Сибирь населяли 
ссыльными. Просить Сенат ссылать в О/б (л.370) особенно из 
промышлен. и мастеровых, ремесленных. А на земляные работы с 
уфим. пров. тептерей, бобылей 1200 чел. с их старшинами с пол 
апр. до июля, как в прошлом году, когда число их не много было. 
Просит Сенат. Непл. 14/I–1744.  

Отст капитанам – 100, поруч – 80, подпоруч – 70, прапор – 50 
четверти земли (л.400). Урусов в 1741 сенату, что Закам линия по 
Соку и до Кичуя для защиты от кирг, и воровских калмык и башк 
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набегов. Когда приказ – крепости по Яику и Сакмаре до Сибири, не 
только Закам, но и Баш – внутри. Когда новые линии утвердятся, 
служить ни чем не могут, разве от баш. Не единой нужды, ибо башк. 
отовсюду окружены, отважиться не могут 20/II – 1739 Татищев 
доносил в кабинет, что она (линия) не токмо (л.об.) малополезна, но и 
вредительна, что их строение у баш. повод к непристойным рассужд. 
Достраивать ее великий убыток. Полки оные в отдалении от гран., 
жалование бесплодно получат. Представил оные полки к Яику 
перевесть и в Башкирию. Будут в ограде, и киргизцам нападать 
невозм. Дан указ о переводе ландмилиц. полков на Самару, Сакмар, 
Яик 20/VIII – 1739 г. казенные строения продать. И Румянцев и 
Кириллов, что это линия О/б-гу из бесполезности, нет нужды (л.401) 
Вся та линия в верстах 200 длиной делано великим казен. расход. 
Продать строения сыскать купцов не могут. Построенных крепостей 
пустых оставить не надлежит 1) жители на эти готовые жилища 
найдутся 2) Могут Самар линию поддержать продовольствием. 3) С 
развитием О/б торговли, для застав, придется, как было и в Сибири 
заброшенн. крепости вновь восстановить 4) Если калмыки в 
Ставрополе останутся, их удержать потребуются эти крепости (л.402) 
5) Башкирцы еще больше злости могут… Решение: селить отставных 
в этих готовых крепостях; указ 26/II–1736 г. Уфим новокрещен за их 
верную службу против башк. воров (л.403) определить в службу 
казацкую между Уфой и Мензелин. строящ-ся городах, ясак с них 
снять. Они живут среди татар и баш. Служба их на старых жилищах 
не весьма нужная. Не можно ли оных новокр. несколько или всех для 
заселения Закам. лин. Кот. будучи между христ. в провославие лучше, 
разъезде по Закамье содержать могут и пашни. Сколько их, не знает. 
Под их именем не укрываются ли между ними беглые. А впусте, 
оставленные крепости все развалется. (л.403 об.) Чтобы то не было 
оставить пока из росписанных на поселение по Сакмаре 15 рот хоть 
половину и более оставить. Ибо те Сакмар крепости в один год не 
построешь. Для летних разъездов можно Самар. драгун и казаков, кот 
там уже не нужны. И живущих около Минзелинска татар в ведом-во 
учрежденного. О/б эксп. сотни Надира и выше явлен. Новокрещен 
кот. и напред сего такие народы бывали. 

Ген-майоры – Саймонов ген-лейт. Урусову в письмо от 25/I–
1740 г. Ланд. мил. перевести. Закам крепости ветхи, требуют 
починки, требует казну и людей. Ныне де башкирцы штрафных 
лошадей ведут и находящихся к новому замещению сами ловят 
(л.404) он же ему ж, от 16/IV что ген-лейт. приказал ланд мил на 
новые линии…, а отставных. 
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(л.405) 2/III-44, Непл. допущен в собр пр.Сената и при нем 
послушан. этот вопрос (л.406 об.) Пустой не оставить. О поручении 
Закам. линии в Ведомство поселения отставных указ о том 14/III-44 
(л.412). Указ О/бга алыну, команда калдыру тур (л.431) В сенат от 
Непл 18/I–(1744) об бытье меня из О/б в Москву да будущим со 
мной ассессору Рычкову. 

(л.432) 9/III – та для обратного (выезда Неплюева) 24 ямских 
подвод бирү тур. 

(л.439) по опред. 22/III – 1735 г. из Казан горнизона О/б комис. 3 
пехотн бат (л.445) Степным, Сакмар Яик, Уй горнизонным и 
ландмилиц командам производить остзийское жалование. Пока 
обживутся, и угодий.земель для своего удовольства получат 15/III – 
44 (л.457-62) Ведомость расположения ландмил и горнизон команд 
(л.463) О/б линиясендәге крепостлардагы командалар составы 
ведом. 7х197=1379 сум полковникларга; 5х182 сум – подполк. в 
пример майор = 591.  

7 секунд майор = 413 с һ.б.һ.б. 6446 драгун и солдат = 10847 с 
Барлыгы 7689 хәрби = 23321 сум. 

(л.465) 7 – 2/III – 44 Сенатта горнизон, крепостлар тур.  
15/III – 1744та указ. О/б губернясен төзү тур. Бөтен башкортлар 

яңа Уфим провинц. Виц г–ру не быть, воеводе. Аксакову быть в 
Москве (л.475) О/б г-рнясен төзү тур басма указ от 15/III-44. Так же 
и в О/бге особой О/б комиссии не быть. Ведать г-ру. Ему же г-ру 
ведать и киргисский народ, пограничные дела. (л.481) Башкортлар 
Уфа ведомствосында по прежн булырга сорыйлар 22/I – 44 Аксаков 
сенатка (22/XII – 1741 дә л.483 9/VII–41 дә 483 указ) Уфим 
провинция состоит под особливым ведомством Сената. В Башк. 
перепись была в 1738 г.  

(л.483 об.) 16/XII – 43 г. башкортларны һәм мәчетләр санын 
перепись обязатель. (л.484) объяснить, что сия перепись не для 
обложения их, а знать, сколь убыло (Карасакал вакытында күп 
кырылды дип, для пользы их, ясак күп түгелме икәнен белергә ди. 
И хотя в разорен и разграблен место приехал и никакого почти 
военной команды не имел, но нашел от них (тулы түләү, буйсыну), 
чего никогда не бывало (Сенат Мәскәүгә киңәшкә килергә 
чакыргач язган хаты) (л.487-90) Аксаков өстеннән жалобалар 
экстракты 1) 12/XI – асеесор Мертваго, өендә канцелярию завел, 
близких кап. Демидова, прап. Ульянина да переводчика из чуваш 
Амасхомеманима, Уракова. У себя держит баш старшин под 
караулом. На (ассесора) кричит, угрожает в присутствиях (обр.) 2) 
16/XI-43 секретарь Зубов, из казны забрал себе более тыс. руб. И 
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всегда берет. А в указе сказано в г-ра взыскать перебранные 183 
руб. и овса 10 четвертей. Оных отворовал, не платит 3) Казенного 
вина перебрал не менее 200 ведер бесплатно 4) в квартире завел 
канц и невинных забирает и бьет 6) Плут переводчик 8) прошения 
принимает и протоколы сочиняет в квартире (л.488) 10) 
Новокрешенам дает без указу по 1 р = 11 р. Из иноверцев воров 
некоторых не разыскивает, крестя, освобождает. 3 и 4 15/XI и 8/XII 
– Аксаков на Зубова 1)взяточник 2)за вину в 1738 г. наказан 
Татищевым 3) м-ца 3 не допрашивал из лакомства 4)нерадив 5)к 
лихоимству склонен, чего для арестован и (л.489) послан в Сенат 
конвоем. Сенат 12/XII – 43 повелел – отослать Непл. назначив 
полковника – исследовать. Зубова освободить пожитки вернуть. 
Дорожные расходы, взыскать с Аксакова җибәрелгән полковник 
Люткин, комачаулый дип жалобы яза. 
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АВТОРЛАР ТУРЫНДА БЕЛЕШМЂ 

 
Ђмиров Раеф Кадим улы – Башкорт дђњлђт педегогика 

университетыныћ рус ђдђбияты кафедрасы мљдире, филология 
фђннђре докторы, профессор. 

Ђмирханов Рәфыйк Хазим улы – Нефть һәм газ чыгару 
идарәсе «Ђлмәтнефть»нећ «Ђлмәт энциклопедиясе»н язу буенча 
оештырылган иќади тљркем ќитђкчесе. 

Әхмәтҗанов Марсель Ибраһим улы – филология фәннәре 
докторы, Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать 
институты мирасханәсе мөдире. 

Бәйрәмова Фәњзия Әүхәди кызы – язучы. 
Вђлиуллин Илдар Рәүф улы – тарих фђннђре кандидаты, Татар 

энциклопедиясе институты өлкән фәнни хезмәткәре. 
Габделхакова Румия Госман кызы – Г. Ибраһимов исемендәге 

Тел, әдәбият һәм сәнгать институты аспиранты. 
Гайнетдинов Мәсгут Вәлиәхмәт улы – филология фәннәре 

докторы. 
Заџидуллин Илдус Котдус улы – тарих фђннђре кандидаты,  

Ш. Мәрҗани исемендәге Тарих институтыныћ урта гасырлар 
тарихы мљдире бњлеге.   

Ибђтуллина Гөлнара Идиђтулла кызы – тарих фђннђре 
кандидаты, Ш. Мәрҗани исемендәге Тарих институты өлкән фәнни 
хезмәткәре. 

Ислаев Фђйзелхак Габделхәй улы – тарих фђннђре кандидаты, 
ИПКРОның тарих һәм иҗтимагый фәннәр кафедрасы мөдире. 

Шәйхәйдђров Рәфис Муллагатдәр улы – Башкортстан 
Мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгының Габдулла Галиев 
(Батырша) музей-йорты директоры, имам-хатыйп. 

 


