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АЛҺҮҘ
Был китап АТАЙСАЛ тип исемләнде.
Атайсал — «ата-олаталар йәшәгән ер, ил» тигән киң мәғәнәлә ҡулланы
ла. Ошо мәғәнәлә ҡулланылыуына, күрәһең, уның нигеҙенә атай тигән һүҙҙең
һалыныуы сәбәп булғандыр. Яңы барлыҡҡа килгән һүҙ борон-борондан телебеҙҙә ҡулланылған атай һәм сал морфемаларынан тора. Атай һүҙенең мәғә
нәһе билдәле булһа ла, сал морфемаһының мәғәнәһе әлегә тулыһынса асыҡ
ланмаған. Сал морфемаһы «ҡарт, иҫке, боронғо; сал сәсле, хөрмәтле ҡарт
кеше» мәғәнәһен йөрөтөүе ихтимал. Сал һүҙе сал, сул, чул «таш, ҡаты, ныҡ»
тигән боронғо болғар морфемалары менән дә бәйле булырға мөмкин. Нисек
кенә булмаһын, ул боронғо башҡорт шәжәрәләрендә батырҙар исеме араһын
да йыш ҡына осрай. Мәҫәлән, беҙгә бөрйән, ҡыпсаҡ, түңгәүер, үҫәргән
шәжәрәләрендә Атайсал, Байсал, Ҡаҙаҡсал, Сапсал, Ялпаҡсал тигән антропонимдар булыуы билдәле.
Боронғо башҡорт һүҙе хәҙерге башҡорт телендә яңырыу кисерҙе һәм «атаолатайҙар төйәге, тыуған ил» мәғәнәһендә ҡулланыла Атайсал ошо китапта
тап шул мәғәнәгә эйә лә инде. Сөнки бында хәҙерге башҡорттарҙың боронғо
ата-бабалары нигеҙ һалған ауылдарҙың исемлеге, уларҙы өйрәнеү сығанаҡта
ры бирелде. Ошо исемлек бер үк ваҡытта хәҙерге башҡорттарҙың борон йәшә
гән территорияһының, йәғни Боронғо Башҡортостандың яҡынса сиктәрен дә
күрһәтеп тора.
Был исемлек башҡорттар иле — Бороню Башҡортостан буйынса юл күрһәткес-белешмә ролен дә үтәй. Ул һәр башҡорт ауылында башҡорт ауылдары
тарихын өйрәнеүҙе маҡсат итеп тә ҡуйҙы. Бында документтар менән дәлилләнгән, ысынбарлыҡҡа тап килгән мәғлүмәттәр генә килтерелгән. Уларҙа
боронғо һәм хәҙерге башҡорттарҙың Көньяҡ һәм Урта Уралда, Урал артында,
Урал якында, Урта Волга буйында һәм Көнбайыш Себерҙә урынлашҡан ауыл
дары тураһында мәғлүмәттәр табып була.
Авторҙар АЗАТ менән ФИРҮЗӘ КАМAJIOBTАР

3

ИНЕШ
Көньяҡ Урал топонимияһы буйынса XVIII быуаттан алып хәҙерге көн
дәргә тиклем алып барылған тикшеренеүҙәр, йыйылған материалдар, ҡулъ
яҙма сығанаҡтар, әҙәбиәттә сағылыш алған күҙәтеүҙәр Башҡортостандың
ер-һыу атамаларының тарихын һәм сығышын асыҡларға мөмкинселек бирә.
Тарихи-этимологик тикшеренеүҙәргә тотонорҙан алда башҡарыла торған
эштәр була. Шуларҙың байтағы, айырым әйткәндә, атамаларҙың яһалыу ысул
дары, барлыҡҡа килеү принциптары, географик терминдарҙың исемлеге һәм
мәғәнәләре, уларҙа сағылған фонетик, лексик, морфологик һәм синтаксик
диалектизмдар һәм башҡалар ғалимдар тарафынан өйрәнелде лә инде. Улар
башлыса Р. 3. Шәкүров, Ф. Ғ. Хисаметдинова, А. Ә. Камаловтарҙың хеҙмәттә
рендә сағылыш таптылар. Быларҙың барыһы ла «Башҡорт АССР-ының топо
нимдар һүҙлеге» (Өфө: Башҡортостан китап нәшриәте, 1980), А. К. Матвеевтың «Уралдың географик атамалары» (Свердловск, 1980), «Пай-Хойҙан Моғажарға тиклем» (Свердловск, 1984), Е. Н. Шуваловтың «Париждан Берлинға
ҡәҙәр» (Силәбе, 1982) исемле хеҙмәттәрҙә тупланған. Этимологик тикшере
неүҙәр яһау өсөн кәрәк буласаҡ мәсьәләләрҙең ҡайһы берҙәре, мәҫәлән, ата
маларҙың ҡатнаш милли мөхиттә ҡулланылыуы, атамаларҙың фонетик үҙенсә
лектәрен уртаҡлыҡ исемдәр менән сағыштырып ҡарау һәм башҡа проблема
лар ошо хеҙмәттә бер ни тиклем асыҡланасаҡ.
Һәр топонимик эштең төп маҡсаты булып ул атаманың тарихын һәм килеп
сығышын асыҡлау тора. Әммә уның өсөн атаманы тәшкил иткән компонент
тарҙың мәғәнәһен асыҡларға булышлыҡ иткән тикшеренеүҙәр яһалырға те
йеш. Мәҫәлән, атаманың ҡулланыу әлкәһен, үҙенсәлеген билдәләгән мәғлү
мәттәр кәрәк. Атамаларҙың ҡулланылыуы, дөйөм алғанда, һүҙҙәрҙең төрлө
варианттарҙа йөрөүе менән туранан-тура бәйле. Атаманың варианттары төрлө
(фонетика, морфема, һүҙ һәм һүҙбәйләнеш) кимәлдә ҡаралһа, маҡсатҡа
ярашлы була. Әлбиттә, бындай тикшеренеүҙәр үткәреү өсөн төрлө урында
йыйылған, төрлө сығанаҡтарҙан тупланған материалдарҙың булыуы зарур.
«Ни өсөн кәрәк былар?» тигән һорауҙың тыуыуы ихтимал. Атама вариант
тарының береһе генә лә уның килеп сығышын асыҡларға ярҙам итеүе ихти4

мал. Мәҫәлән, Ноҡат тигән йылға бар. Уны Онҡот тип тә йөрөтәләр. Ә был
һуңғы вариант йылға атамаһының мәғәнәһен, сығышын асыҡлай ҙа инде. Тағы
ла бер нисә атаманың варианттарын әйтеп үтәйек. Ейәнсура районында
һаҡмарға ҡойған йылғаны Ҡороюл тип тә, Ҡоруйыл тип тә атап йөрөтәләр.
Оло кешеләр Учалы районындағы Учалы күленең элек Асыуҙы тип тә атал
ғанын әйтәләр. Архангель, Ғафури райондарында Асҡын тигән йылғаны
Аҡһын тип тә яҙҙырҙылар. Быларҙың барыһы ла башҡорт теленең фонетик
үҙгәрештәре ҡанундарына ярашлы барлыҡҡа килгән.
Учалы районындағы бер йылғаны ҡайһы берәүҙәр Мараҙы тип, икенсе
мәғлүмәт биреүселәр Маҙар тип атайҙар. Әлбиттә, Маҙар формаһы атаманың
сығышын мазар «зыярат» тигән ғәрәп һүҙенә бәйләп аңлатырға мөмкинлек
бирә, сөнки был осраҡта р — ҙ өндәренең урыны алмашыуы һөҙөмтәһендә
маҙар һүҙе Мараҙы булып киткән.
Атамаларҙың морфологик варианттарын иҫәпкә алыу ҙа этимологик
тикшеренеүҙәрҙә мөһим урын тота. Бүздәк һәм Ҡырмыҫҡалы райондарында
Ҡарбаш тип йөрөтөлгән ауылдар бар. Морфемалар йәһәтенән бер төрлө
булһалар ҙа, Ҡырмыҫҡалы районындағы Ҡарбаш ауылы Ҡарламанбаш тигән
тулы форманан, Бүздәк районындағыһы Ҡарамалыбаш тигәндән ҡыҫҡартып
алынған.
Мейэс йылғаһы Силәбе әлкәһенең Арғаяш районында Миәһыу формаһын
да ла ҡулланыла, һуңғы форма Мейэс атамаһын башҡорт теленән сығып аңла
тырға мөмкинселек бирә.
Бер үк атаманың төрлө телдәрҙә йөрөгән формаларын иҫәпкә алыу ҙа
уның сығышын асыҡларға ярҙам итә. Сөнки был осраҡта топонимды тәшкил
иткән тамыр морфемалар йыш ҡына бер телдән икенсе телгә тәржемә ите
ләләр. Күптәргә таныш Тянь-Шань тауҙары атамаһы ҡытай телендә «Күккә
олғашҡан тау» тигәнде белдерә. Төрки телдәрендә иһә был тау Хан-Тэңре тип
атала. Был ике атаманың мәғәнәләре, дөйөм алғанда, яҡынса тап килә, сөнки
тәңре — мәжүсиҙәрҙең күктә йәшәгән Аллаһы тип иҫәпләнә.
Лексик варианттарға асыҡ миҫал булып Днестрҙағы Белгород ҡалаһының
исемен алырға мөмкин. Ул ҡала Днестрҙың Ҡара диңгеҙгә ҡойған ерендә
урынлашҡан. Молдавандар уны Четате-Альба, төрөктәр Аҡкирмэн тип йөрө
тәләр. Был өс атама ла «Аҡ ҡәлғә», «Аҡ ҡала» тигән төшөнсәгә эйә. Ошоға
оҡшаш атама Башҡортостанда ла бар. Мәҫәлән, Ғафури районынан аҡҡан
Усолканы элек башҡорттар Тоҙйылға тип атаған булған. Әлеге осорҙа Ырымбурға ҡараған Соль-Илецк ҡалаһын башҡорттар Тоҙтүбә тип йөрөткән.
Силәбе өлкәһендәге Теча йылғаһы башҡортса ТинесЦДинес, ҡайһы бер доку
менттарҙа Писим тип тә теркәлгән. ДинесИТинес тигән форма атаманың ке
ше исеменән яһалыуына ишара яһай. Киң билдәле Хөсәйенбәк мавзолейы
Хөсэйенбәк кәшәнәһе, Кәшәнә тигән варианттар ҙа осрай. Ырымбур әлкәһендә
бер тирмәнде Гиберт дегермәне тип тә, Тасмун дегермәне тип тә атайҙар. Тик
шереүҙәр Тасмун кешенең фамилияһы, Гиберт шул уҡ кешенең исеме булы
уын асыҡланы. Ҡалтасы районында мариҙар йәшәгән Оло Ҡураз, Кесе Ҡураз
тигән ике ауыл бар. Күршеләре уларҙы Ҙур Атасавыл, Бәләкәй Атасавыл тип
йөрөтәләр. Атас тигәне боронғо ҡураз «әтәс» тигән фарсы һүҙен тәржемә
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итеүҙән барлыҡҡа килгән. Ошоға оҡшаш топонимик варианттар атамаларҙың
тарихын һәм сығышын тикшергәндә иҫәпкә алынырға тейеш.
Хәҙер, беҙ ауыл, ер-һыу атамаларының тарихын, сығышын асыҡларға
етерлек, төрлө осорға ҡараған, төрлө типтағы сығанаҡтарҙан алынған мәғлү
мәттәр тупланыҡ, тип иҫәпләйбеҙ. Бының өсөн Башҡортостандағы ғына түгел,
ә күпме күрше әлкәләрҙә, Мәскәүҙә, Санкт-Петербургтағы дәүләт архивтары
нан ҡулъяҙма китаптарҙы, шәжәрәләрҙе өйрәнергә тура килде. Башҡорт
дәүләт университеты, Башҡорт, Стәрлетамаҡ дәүләт педагогия институттары
ның фольклор, археологик һәм диалектологик экспедициялары материалдары
ла иҫәпкә алынды. Төп сығанаҡтар исемлеген төҙөү, уларҙың ғилми һәм
ғәмәли әһәмиәтен билдәләү — географик атамаларҙың этимологияһын, тари
хын тикшереүҙә тик билдәле бер этап ҡына. Шуға ла ошо маҡсатты ниндәйҙер
кимәлдә тормошҡа ашырыу һәм сығанаҡтарҙа бирелгән мәғлүмәттәрҙең дөрөҫ
лөгөн асыҡлау өсөн айырым бүлектә был сығанаҡтарға анализ яһалды. Төрлө
сығанаҡтарҙы ентекле һәм үҙ-ара сағыштырып өйрәнеп тикшереү һөҙөмтә
һендә күп кенә легенда һәм риүәйәттәрҙә әйтелгән факттарҙың ысынбарлыҡҡа
тап килеүе асыҡланды. Бында яҙма сығанаҡтарҙы халыҡтан йыйып алынған
материалдар менән сағыштырып өйрәнеүҙең һөҙөмтәле булыуын әйтеп үтергә
кәрәк. Миҫал итеп Асҡар, Буранбай, Мәмбәт, Һабыр, Сибай, Әмин һ. б.
ауылдарҙың тарихын күрһәтеп үтергә мөмкин. Материал нисек кенә бер урын
да күп тупланмаһын, бөтә башҡорт ауылдары тарихын һәм ер-һыу атамалары
этимологияһын бер-ике кеше генә эшләп бөтөрә алмаясаҡ. Шуға ла был ки
тапта беҙ урындағы энциклопедистар, төбәкте өйрәнеүселәр үҙҙәре тикше
реүҙәр алып барһын өсөн төп сығанаҡтарҙы күрһәтеп, уларҙың әһәмиәтен
билдәләп үтәбеҙ. Тарихты белеү — киләсәкте дөрөҫөрәк планлаштырыу өсөн
кәрәк. һэр кем үҙ тарихын үҙе өйрәнергә һәм яҙырға тейеш. Был китап шундайҙарға ярҙам итер, тип ышанабыҙ.

I бүлек
БАШҠОРТТАР ТУРАҺЫНДА БОРОНҒО АВТОРҘАР
Тарихи сығанаҡтар мәғлүмәттәре буйынса ике төркөмгә бүленә.
Беренсе төркөмдө ниндәй ҙә булһа тикшеренеү элементтары булған
сығанаҡтар тәшкил итә. Икенсе төркөмгә статистик типтағы сыға
наҡтар ҡарай. Бындай сығанаҡтарҙағы мәғлүмәттәр теге йәки был ата
маны һанап үтеү менән генә сикләнә. Уларҙа ниндәй ҙә булһа тикше
реү элементы, факттарға баһа биреү булмай. Был төркөмгә тарих, ге
ография, экономика һ. б. буйынса сығанаҡтар инә. Урында йыйып
алынған материалдар ҙа ошо төркөмдә тикшерелә.
Башҡортостанда үҙҙәрен башҡорт тип иҫәпләгән ҡәбиләләр һаны
ҡырҡтан ашып китә. Шуларҙың береһен, мәҫәлән, бөрйәндәрҙе ака
демик Б. Н. Рыбаков IX быуатта хәҙерге Румыния менән Болгария
территорияһында йәшәгән тип иҫәпләй (8-се биттәге картаны ҡара)*.
Ә бына башҡорт тигән этноним (халыҡтың дөйөм исеме) тик IX бы
уат урталарында ғына тарихи-географик әҙәбиәттә теркәлгән. Быны
IX быуаттың атаҡлы ғалимы Сәлләм Тәржемән эшләгән1. Сәлләм
Тәржемәнде русса яҙылған сығанаҡтарҙа Саллам Переводчик тип тә
йөрөткәндәр.
Ғәрәп географияһын тикшергән барлыҡ рус ғалимдарының тикше
ренеүҙәрендә Сәлләм Тәржемәндең әҫәре иҫәпкә алынған. Мәҫәлән,
билдәле шәрҡиәт белгесе Б. Н. Заходер уның тураһында: «Әл-Васик
хәлифәһе хакимлыҡ иткән заманда (был 842—847 йылдарҙа була. —
Авторҙар) Кавказ аша Хазарҙарға һәм унан арыраҡҡа сәйәхәткә
барҙы... Хәлифәгә тәғәйен булған документтарында һәм телдән дә шул
сәйәхәте тураһында тәьҫораттарын хәбәр итте», — тип яҙҙы2. Ғәрәп
әҙәбиәте белгесе И. Ю. Крачковский хеҙмәттәрендә лә Сәлләм Тәр
жемәндең әҫәре юғары баһалана: «Төрлө сәйәхәттәр яратыусы Әл-Васиктың исеменә Сәлләм Тәржемәндең төньяҡтағы илдәргә сәйәхәте
алып бара... Бынан ике йөҙ йыл элек иң тәүге академиктарҙың береһе
3. Байер уны академик аңлатмаларҙа иҫкә ала... Ул Сәлләмдең яҙма
лары ысын булған сәйәхәт тураһындағы отчетты тәшкил итә һәм
фәндең иғтибарына лайыҡ»3, ти.
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Племена Восточной Европы в первой половине IX в. по данным
«Худуд ал-Алем»*
Сэллэм Тәржемәндең яҙмаларын немец теленән урыҫ теленә
А. Н. Шемякин тәржемә итә4. Сәлләм Тәржемән яҙмаларының ҡайһы
бер өлөштәре IX быуат урталарында Көньяҡ Уралда көн күргән баш
ҡорттар, уның дөйөм исеме «башҡорт» этнонимы тураһында тәүге
мәғлүмәт биреүе менән ҙур ҡыҙыҡһыныу уята. Түбәндә ул яҙмаларҙан
бәләкәй генә өҙөк килтерелә:
«Беҙ Сорра-мен-ранан (ул Багдадтың төньяҡ өлөшө. — Авторҙар)
әрмәндәрҙең батшаһы Исааҡ бин Измаилға яҙған хәлифәнең хаты
менән юлға сыҡтыҡ, уны Тифлиста осраттыҡ. Унда алтын тәхет бат
шаһына тәғәйенләнгән яңы хат алдыҡ. Ул беҙҙе бик яҡшы ҡабул итте
һәм артабан алландарҙың батшаһына оҙатты... Бында беҙ Филаг бат
шаға килдек. Унда артабан ышаныслы юл күрһәтеп барыусылар тап
ҡанға тиклем оҙаҡ ҡына йәшәнек. 27 көндән һуң беҙ башҡорттар
сигенә килеп еттек»5.
*
1982.
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Б. А. Рыбаков. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. — М.: Наука,

Сәлләм Тәржемәндең был мәғлүмәттәре шул ваҡыттағы һәм унан
һуңғы осор ғалимдары тарафынан ысынбарлыҡҡа тап килгән, тип
ҡабул ителгән.
Беренсенән, улар хәлифәгә тәғәйенләнгән булған, ә уны алдарға
кемдең баҙнат итеүе мөмкин.
Икенсенән, яҙмаларҙың авторы үҙ заманының билдәле ғалимы бул
ған. Юҡҡа ғына уны «Тәржемән», йәғни «тәржемәсе» тигән ҡушамат
менән йөрөтмәгәндәр. Ул утыҙға яҡын телде белгән һәм заманында
киң танылыу алған уҡымышлы кеше иҫәпләнгән. Ундай кеше үҙенең
исеменә һәм яҙмаларына еңелсә генә ҡарай алмаҫ ине. Шуға күрә лә
тикшереүселәр Сәлләм Тәржемән яҙмаларының булыуын да һәм унда
килтерелгән мәғлүмәттәрҙе лә шиккә алмаған.
Сәлләм
Тәржемәндең
яҙмаларында
килтерелгән
мәғлүмәттәрҙең
ысынбарлыҡҡа тап килеүен унан һуңғы осор тикшереүселәренең
хеҙмәттәре лә раҫлап тора. Мәҫәлән, Сәлләм Тәржемәндән һуң
75 йыл үткәс беҙҙең эраның 921—922 йылдарында Көньяк-Көнбайыш
Урал менән Түбәнге һәм Урта Волга буйы араһынан сәйәхәт яһаған
Әхмәт
ибн-Фаҙлан
«үҙҙәрен
төрки
халыҡтарының
береһе
тип
иҫәпләгән башҡорттар» илендә булыуын яҙып ҡалдырған6. Әхмәт ибнФаҙлан яҙмаларының ҡиммәте шунда: уның үткән юлы төрки халыҡ
тары йәшәгән территория аша үткән. Сөнки Әхмәт ибн-Фаҙлан төнь
яҡтағы илдәргә Сәлләм Тәржемән кеүек Кавказ тауҙары аша түгел, ә
Урта Азия һәм Волга (Иҙел) йылғаһының һул яғынан сәйәхәт яһаған.
Шуға күрә лә ул боронғо башҡорттар йәшәгән ерҙәрҙең көнбайыш
өлөшөндә, Ҡондорса йылғаһы буйында булған. Административ-территориаль йәһәттән хәҙер был ерҙәр һамар әлкәһенә инә. Хәҙерге ваҡыт
та һамар әлкәһендә компактлы төркөм булып башҡорттар йәшәй.
Әгәр ҙә ошоно иҫәпкә алһаң, һамар башҡорттары борон-борондан
башҡорттарға ҡараған урындарҙа нығынған һәм хәҙерге ваҡыттарға
тиклем боронғо ата-бабаларының төйәген һаҡлай икән, тип уйларға
тулы нигеҙлек бар. Әхмәт ибн-Фаҙландың яҙмаларын ентекле өйрән
гән А. П. Ковалевский тағы ла бик мөһим бер нәмәгә иғтибар иткән.
Ул: «Ибн-Фаҙланда һанап киткән йылғалар һәм унда йәшәгән ха
лыҡтарҙың урыны тулыһынса тап килмәй. Сөнки теге йәки был тер
риторияла йәшәгән халыҡтарҙы һанап сыҡҡас ҡына, ул үҙе үтеп
киткән йылғаларҙың исемен теркәй. Яҙманан оғуздар, йәнәһе, Чинк
һәм Саған йылғалары араһында, башҡорттар Ҡондорса менән Оло
Сәрмәсән араһында йәшәй булып сыға. Ь1сынында иһә был халыҡтар
байтаҡ киң территорияны биләп торған... Нәҡ шуның кеүек үк, бөтә
йылғаларҙы һанап сыҡҡандан һуң болғарҙар батшаһы ставкаһында
оҙайлы ваҡыт йәшәгәс булып киткән ике йылғаны атап ҡуя»7. Шулай
итеп, Әхмәт ибн-Фаҙлан яҙмаларының үҙенсәлеген иҫәпкә алыу X бы
уатта башҡорттар йәшәгән илдең көнбайыш сиктәрен аныҡ билдәләргә
булышлыҡ итә. Ул саҡта башҡорттар Ҡондорса буйын ғына түгел, ә
унан көньяҡта һәм көнсығышта ятҡан байтаҡ ерҙәрҙе биләгән булып
сыға.
Бының шулай икәнен ошо регион атамаларын хәҙерге Башҡорт
остан Республикаһы йылғалары системаһы менән сағыштырыу ҙа күр
һәтеп тора, сөнки Волга-Иҙел буйы гидронимияһы тулыһынса тип
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әйтерлек
тора:

Башҡортостан

Республикаһы

ер-һыу

атамаларына

тап

килеп

Аҙаш атамаларҙың бер үк халыҡ, бер үк кешеләр тарафынан
ҡушылыуын иҫәпкә алғанда, үрҙә һанап үтелгән ер-һыу атамаларын
башҡорттар ҡушҡандар, тип фараз итергә тулы нигеҙ бар. Бер үк
ваҡытта ошо атамалар Боронғо Башҡортостандың төньяҡ һәм көн
сығыш сиктәренә лә ишара яһай.
Ибн-Фаҙландың яҙмалары ер-һыу атамаларының дөрөҫ теркәлеүе
менән генә түгел, ә күплеге менән дә айырылып тора. Шуныһы ҡыуа
ныслы: Әхмәт ибн-Фаҙлан һанап сыҡҡан атамаларҙың барыһы ла
тиерлек хәҙерге көндәргә үк килеп еткән. Мәҫәлән:
Ибн-Фаҙлан яҙмаһындағы Джаих, Йайх — хәҙер Яйыҡ (XVIII бы
уаттан алып рәсми исеме Урал); Джаха-Саған, (урыҫса Чеган), Ирхиз — Ырғыҙ (карталарҙа Иргиз), Бачаг — Мешә (урыҫса Моча),
Самур — Һамар (урыҫса Самара), Кинали — Кинәле, Сух — Сок,
Кюнджюлю — Ҡондорса (урыҫса Кундурча), Джарамсан — Сәрмәсән
(урыҫса Черемшан), Уран — Уран (Соран), Урам — У рем, Байнах —
Майна, Ватыг — В атык (урыҫса Утка), Ниасна — Ниясна (урыҫса
Ненеловка), Джавсыз — Даушызма8 һ. б.
Был ике боронғо яҙманан тыш, XI — XII быуаттарға ҡараған баш
ҡа сығанаҡтарҙа ла башҡорт тигән халыҡ исеме һәм Башҡортостан
дың ер-һыу атамалары күрһәтелә. Атаҡлы Мәхмүт Ҡашғарлының
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Река Атиль на карте Идриси (сверху) и соответствие ей на современной
карте (Белая Воложка — Кама — Волга)*
*
Рыбаков Б. А. Русские земли по карте Идриси / Краткие сообщения Института
истории материальной культуры. — М., 1952. — Т. 43. — 25-се бит.
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«Диуану лөғэт-эт төрк» исемле хеҙмәтендә башғырт{ этнонимы һәм
Этил (Этил) йылғаһы теркәлгән9, һуңғы сығанаҡтарҙың ҡиммәте
атаманың боронғо ваҡытта ҡулланылған формаһын дөрөҫ биреүендә
тора. Мәхмүт Ҡашғарлының һүҙлегендә бер карта бирелгән. Ул карта
иң боронғо төрки картаһы тип билдәләнә10. Был карта төркиҙәрҙең
донъя һәм халыҡтар тураһындағы боронғо ҡараштарын күрһәтеүе
менән дә әһәмиәтле. Төркиҙәр донъяның сиге бар тип уйлағандар.
Донъяның көнбайыштағы сиге булып Испания, көньяҡтағы сиге —
Цейлон (хәҙерге Шри Ланка), көнсығышта — Япония, төньяҡта Себер
менән Урал тауҙары иҫәпләнгән11. Картала Иҙел (хәҙерге Волга) тура
һында түбәндәгеләр яҙылған: «Этил — ҡыпсаҡтар илендәге йылға. Ул
Болғарҙар диңгеҙенә (бында Каспий диңгеҙенең икенсе исеме бирел
гән. — И. Умняков) ҡоя; уның урыҫтарҙы ситләп аҡҡан бер ҡушыл
дығы бар»12. Беҙҙең өсөн картала Ҡаманың Этилдең үрге ағымы булып
иҫәпләнеүе ҙур әһәмиәткә эйә. Был турала И. Умняков: «Мосолман
дарҙың барлыҡ яҙыусылары Этил йылғаһының үрге ағымын бик үк
яҡшы белмәгәндәр. Беҙҙең картограф Волга менән Каманы Урал
тауҙарынан башланған Этил тип ҡабул иткән. Кама ғәрәп географтарынса Волганың ҡушылдығы тип түгел, ә уның үрге ағымы тип иҫәп
ләнгән»13.
Шул уҡ ваҡытта был проблемаға икенсе төрлө ҡараштар ҙа булы
уы билдәле. Академик Б. А. Рыбаков фекеренсә, ғәрәп географтары
Каманы түгел, ә Ағиҙелде Этилдең (йәғни хәҙерге Волганың) үрге
ағымы тип һанағандар. И. Умняков фекерен уртаҡлашмайынса, ул
Этил — Волга көнсығыш географтарына Идрисигә (йәғни XII быуат
ҡа) тиклем үк билдәле булған тип яҙа14. Артабан үҙ фекерен түбәндәге
сә дауам итә: «Этил йылғаһының үрге ағымы төшөнсәһе беҙҙең хәҙер
ге ҡараштарҙан айырылып торған. Идриси картаһында... ул Осказка
тигән тауҙан сыҡҡан өс ҡушылдыҡтан яһала һәм көнбайышҡа табан
аға. Был өс ҡушылдыҡ хәҙерге Урал тауҙарынан ағып төшкән Ағиҙел,
Өфө һәм Эй йылғалары булырға тейеш. Этилдең көньяҡҡа боролған
ерендә килеп ҡойған ҡушылдығы, һис шикһеҙ, Кама. Тик Этилдең
Кама тамағынан алып Волгаға тиклемге өлөшө генә Этил тигән
төшөнсәгә тап килә»15. (11-се биттәге картаны ҡара.)
Әгәр ҙә ки академик Б. А. Рыбаков башҡорттарҙың йылға систе
маһына исем биреү принциптары менән таныш булған булһа, ул саҡта
боронғо Этилдең өс ҡушылдығы итеп Ағиҙелде, Ҡариҙелде һәм Күги
ҙелде һанар ине. Боронғо төркиҙәр Каманы ла (Сулман Иҙелде) Этил
йылғаһының бер өлөшө тип ҡарағандар. Нисек кенә булмаһын, борон
ғо сығанаҡты тикшереүсе академик Б. А. Рыбаковты интуицияһы
алдамаған. Этил йылғаһы системаһына исем ҡушыу ҡанундарын бел
мәһә лә, дөйөм алғанда, Этил йылғаһының үрге ағымын дөрөҫ билдә
ләй алған һәм Идриси картаһының ҡиммәтен аныҡлаған.
Юғарылағыны йомғаҡлап, шуны әйтергә мөмкин: Хазар (Каспий)
диңгеҙенә ҡойған Этил өс йылға (Ағиҙел, Ҡариҙел һәм Күгиҙел йыл
ғалары) бергә ҡушылғандан һуң ғына барлыҡҡа килә, тип иҫәплә
гәндәр ғәрәп географтары. Тимәк, Этил йылғаһының башы хәҙерге
Өфө ҡалаһы, ҡойған ере Каспий диңгеҙе булып сыға. Кама —Сулман
Иҙел иһә Этилдең уң ҡушылдығы тип ҡабул ителгән. Ә инде хәҙерге
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Волганың башынан алып Камаға — Сулман Иҙелгә тиклемге өлөшөн
ғәрәп географтары бер ниндәй исем менән дә картаға теркәмәгәндәр.
1154 йылда һыҙылған Идриси картаһы башҡорттарҙың йәшәгән
урыны тураһындағы мәғлүмәттәре менән ҡыҙыҡһыныу уята. Мәҫә
лән, унда: «Әтилдән (ул хәҙерге Волганың тамағындағы ҡала. —
Авторҙар) Болғарға тиклем дала буйлап 30 көнлөк, һыу буйлап 2 ай
лыҡ... ара бар. Тауҙарҙан (бында Бәшнәк тауҙары күҙ уңында тото
ла. — Авторҙар), Эске Башҡортостанға 10 көнлөк, Эске Башҡорто
стандан Болғарға 25 көнлөк юл»16, — тип яҙылған. Академик Б. А. Рыбаковтың иҫәпләүенсә, Идриси картаһындағы бер көнлөк юл 35—
40 километрға, ә бер туҡталыш 87 километрға тиң булған. Шул
тәртиптә иҫәпләгәндә, башҡорттар Болғар ҡалаһынан 875 км, ә бәжнәктәрҙән 350—400 км алыҫлыҡта йәшәгән булып сыға. Әммә, икенсе
сығанаҡҡа таянып, академик Б. А. Рыбаков һуңғы араға төҙәтмә ин
дерә, сөнки ысынында иһә башҡорттар бәжнәктәрҙән 10 көнлөк түгел,
ә 10 туҡталышлыҡ юлда ятҡан. Ә, беҙ беләбеҙ, бер туҡталыш 87 кмға тиң. Шулай булғас, бәжнәктәр ҙә башҡорттарҙан 870 км алыҫлыҡта
йәшәгән.
Был
һандар
башҡорттарҙың
XII
быуатта
(дөрөҫөрәге
1154 йылға тиклем) көн күргән территорияһын күрһәтеп тора. Күрә
һең, был ерҙәр хәҙерге Башҡортостан Республикаһының — көнбайыш,
ә Боронғо Башҡортостандың урта (эске) өлөшөнә тап килә, сөнки Ид
риси картаһында ул урындар «Башкир ал-харидж» тип билдәләнгән.
Харидж һүҙе ғәрәпсә «эске» тигән мәғәнәгә эйә. Идриси картаһын
өйрәнгән Конрад Миллер схемаһында был бик асыҡ күрһәтелгән
(14-се биттәге картаны ҡара).
Тышҡы Башҡортостан, йәғни Оло Башҡортостандың сиктәре, ҡай
һы тарафтарға барып текәлгәнен Идриси картаһы күрһәтмәй. Ә бына
Тышҡы
Башҡортостандың
(ғәрәпсә
әйтһәк,
Башкир
ал-Халидж)
көнбайыш сиктәрен башҡорттарға ҡараған башҡа сығанаҡтарҙы фай
ҙаланып
билдәләп
була.
Мәҫәлән,
Башҡортостан
Республикаһы
Фәндәр академияһының тулы хоҡуҡлы ағзаһы Ғайса Батыргәрәй улы
Хөсәйенов Илеш районында яҙып алған «Болғарҙар һәм башҡорттар»
тигән риүәйәттә болғар ханы Айҙар тураһында һүҙ бара. Ул үҙенең
ауырыу ҡыҙын һауыҡтырыу өсөн өс ғәрәп дауалаусыһына мөрәжәғәт
итә. Улары иһә болғарҙар ислам динен ҡабул иткән хәлдә генә ҡыҙҙы
һауыҡтырырға риза булалар. Был риүәйәттә болғар ханы Алмуштың
Бағдат хәлифәһе Джафар аль-Моҡтадирҙан (ул 902-932 йылдарға тап
килә) болғарҙарҙы ислам диненә күндереү өсөн ғәрәп миссионерҙарын
ебәрергә һорағандан һуңғы осор ваҡиғалары тураһында һүҙ бара,
күрәһең. Ошо риүәйәттә, башҡорттар болғарҙарҙан 15—20 көнлөк юл
алыҫлығында йәшәгәндәр, тип әйтелә17. Б. А. Рыбаковса иҫәпләгәндә,
ул ара 525—700 км-ға тиң. Бында ике ил араһындағы юл Идриси картаһындағынан 175—350 км-ға яҡыныраҡ күренә. Риүәйәттәге һандар
ҙы Боронғо Башҡортостандың көнбайыш сиктәренән алып Болғарҙарға
тиклем ерҙәргә ҡарай, тип ҡабул итергә кәрәк.
XI быуаттағы картала ла (ул Мәхмүт Ҡашғарлының һүҙлегенә
ҡушып бирелгән) Башҡорт далаһы күрһәтелгән. Шулай итеп, IX, X,
XI һәм XII быуаттарҙағы сығанаҡтарҙың барыһында ла Көньяҡ Урал13

Восточная Европа по данным Идриси (схема Конрада Миллера)*
да һәм Урал яны далаларында йәшәгән башҡорттар, Башҡорттар иле,
йәғни Боронғо Башҡортостандың барлығы сағылыш тапҡан.
Боронғо Башҡортостан тураһында ентекләп яҙған, уның сиктәрен
күрһәткән XIII быуат сығанаҡтары беҙгә билдәле түгел. Ә бына XIY
XV быуат сығанаҡтары Боронғо Башҡортостан, уның йылғалары, ҡа
лалары хаҡында бик ҡиммәтле мәғлүмәттәр бирә.
1375 йылда яҙылған Каталон атласында һәм бер туған ағалы-энеле Пициганиҙарҙың картаһында Иҙел йылғаһы бик аныҡ күрһәтелгән.
Унда Иҙел (картала Эдил) Себер ҡалаһынан алыҫ түгел ерҙән башла
на, артабан көнбайышҡа ҡарай аға, шунан һуң көньяҡҡа юл ала, тип
яҙылған (15-се биттәге картаны ҡара).

* Рыбаков Б. А. Күрһәтелгән хеҙмәт.
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Каталон атласын һәм бер туған ағалы-энеле Пициганиҙарҙың кар
таһын өйрәнгән Ф. К. Брун был турала түбәндәгеләрҙе яҙа: «...Уның
уйынса, Эдил 1) Оло һыҙма китабының Ағиҙеле йәғни Белая Воложкаһы менән; 2) Ағиҙел ҡушылғанға тиклемге Кама менән (XIV бы
уатта ла Кама Волганың ҡушылдығы тип түгел, ә, киреһенсә, Волга
Каманьщ ҡушылдығы тип иҫәпләйҙәр. — Авторҙар); ахырҙа, 3) Ка
ма ҡушылған ерҙән алып тамағына хәтлем Волга менән тап килгән»18.
Ф. К. Брун фекеренсә, борон Эдил тип хәҙерге Ағиҙел йылғаһы, Каманың Ағиҙел тамағынан Волгаға тиклемге һәм Волганың Кама
тамағынан алып Каспий диңгеҙенә тиклемге өлөшө аталған. XII бы
уатта һыҙылған Идриси картаһы менән XIV быуаттағы Каталон атла
сы һәм Пициганиҙарҙың картаһы араһында Иҙел йылғаһы тураһында
бер генә айырма бар. Идриси Этил 3 йылға (Ағиҙел, Ҡариҙел,
Күгиҙел) ҡушылғандан һуң ғына барлыҡҡа килә, тип XIV быуат атла
сы һәм карта авторҙары (Ф. К. Брун фекеренсә) Эдил Ағиҙелде лә үҙ
эсенә ала тип иҫәпләйҙәр. Был ике картала боронғо Эдил (Этил)
йылғаһының башланған урыны ла башлыса дөрөҫ билдәләнгән, сөнки
уларҙың береһендә Этил Себер ҡалаһынан бик үк алыҫ булмаған
урындан, икенсеһендә Рифей тауҙарынан башлана, тип фараз ителә19.
1459 йылғы Фра Мауро картаһында асыҡтан асыҡ: «Edil йәки
Vulqa йылғаһы Рифей тауҙарынан башлана... аҙаҡ Каспий йәғни Гиркан диңгеҙенә ҡарай аға», — тип яҙылған20.
Бер туған ағалы-энеле Пициганиҙарҙың картаһы башҡа сығанаҡ
тарҙа осрамаған топонимик материалдарҙың күп булыуы менән үҙенсә
лекле. Мәҫәлән, унда ошондай юлдар бар:
«Артабан беҙ тәүге карталағы Char ҡалаһынан һуң (күрәһең, был
ҡала атамаһының башы), Каталон картаһында Pascherti ҡалаһы төшө
рөлгән урында һәм уға ифрат оҡшаш Pascerty тигән ҡаланы осрата
быҙ, уның атамаһы Рубруквиста Pascatir тип аталған. Курбский кенәз
әйтеүенсә, «Каманың үрге ағымында йәшәгән» башҡорттарға бәйле,
Ике картала ла Башҡорт һәм Йүкәтин ҡалалары араһында, Ителдең
көньяҡ өлөшөндә, йылғанан бер аҙ ситтәрәк Рәшид-әд-Диндең Мөримдәрен хәтерләткән Marmorea ҡалаһын осратабыҙ. Уларҙы, ныҡ ҡар
шылыҡ күрһәтһә лә, Батый тарафынан баҫып алынған бик һуғышсан
мари (бигерәк тә туғай мариҙары) тип ҡабул итергә кәрәк»21. Шулай
итеп, XIV быуатта эшләнгән Фра Мауро картаһында Паскерт тигән
ҡала тәү тапҡыр теркәлгән. Моғайын, был урыҫтар нигеҙ һалған Өфө
ҡалаһына тиклем үк булған Көньяҡ Уралдағы тәүге ҡала-ҡәлғәләрҙең
береһелер. Уралдағы ҡалаларҙы өйрәнеүселәр, урыҫтар төҙөгән хәҙер
ге Өфө ҡалаһы урынында шул ерҙә йәшәгән халыҡтың ҙур йәшәү
төйәге булған, тип әйтәләр22. Ә бының булыуы бик ихтимал, сөнки хә
ҙерге Иҫке Өфө тигән биҫтәне борон башҡорттар Туратау тип йөрөт
кәндәр. Туратау һүҙе, хәҙерге башҡорт теленә әйләндерһәң, «ҡала
тау» тигән мәғәнәгә эйә. Шулай итеп, Фра Мауро картаһы беҙҙең өсөн
Паскерт тигән ҡаланың булыуын раҫлауы менән әһәмиәтле. Көнсығыш
сығанаҡтарының
байтағында
Паскерттан
башҡа
икенсе
ҡалалар
теркәлгән булһа ла23, XVI быуатҡа тиклемге Башҡортостан ҡалаһыҙ
ил тип иҫәпләнгән. Ә Фра Мауро картаһында туранан-тура ҡала ла
төшөрөлгән, Паскерт тигән исеме лә әйтелгән.
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Урта быуаттағы сығанаҡтарҙы ентекле өйрәнгән Ә. Б. Булатов
Идриси картаһында Башҡортостанға ҡараған дүрт ҡаланы таба.
Уларҙың Хараҡыя тигәне Каманың Ағиҙел менән ҡушылған ерендә
булған. Ҡалған өсәүһе Минжан, Мазира һәм Казира тип аталған24.
Хәҙерге Башҡортостан картаһында был ҡалаларҙың урыны ла юҡ, исе
ме лә билдәһеҙ. Әммә борон Башҡорттар илендә ҡалаларҙың булыуын
күрһәткән ер-һыу атамалары бар. һүҙ бында ҡала һәм тура тигән
һүҙҙәр менән яһалған урын исемдәре тураһында бара. Беҙ хәҙерге
башҡорт телендәге ҡала һүҙе һәм боронғо төрки телендәге тура һүҙе
«нығытма» (урыҫса город) мәғәнәһен йөрөткәнен беләбеҙ.
Боронғо төрки ҡомартҡыларында ҡулланылған тора (тура) һүҙе
менән Башҡортостан Республикаһында ун дүрт атама яҙып алынған.
Улар Башҡортостандың бөтә райондарында тиерлек осрай, әммә күп
селеге төньяҡ-көнсығыш, көньяҡ-көнсығыш үҙәк райондарға тап килә.
Мәҫәлән: Тратау — Краснокама, Стәрлетамаҡ райондарында; Хантора> Ҡандра — Туймазыла; Туратау, Туралы күле — Өфө районын
да; Тора йылғаһы — Баймаҡ, Дыуан, Мәләүез, Мәсетле, Салауат,
Учалы райондарында; Торасыҡ тубэһе Ҡариҙел районында теркәлгән.
Ҡала һүҙенә нигеҙләнеп барлыҡҡа килгән атамаларҙың һаны ла
күберәк, таралыу ареалы ла киңерәк. Исеме есеменә тап килә тигән
дәй, ҡала һүҙе атама эсенә ингән урындың күбеһендә ҡорған, убалар,
боронғо ҡаласыҡ, нығытмалар табылып тора. Мәҫәлән: Илеш райо
нындағы Ҡалатауҙа — Йондоҙ ҡаласығы, Ҡалтасы районындағы
Ҡыҙ-Ҡалатауында — Иҫке Мошты ҡаласығы, Нуриман районының
Ҡыҙ-Ҡалатауында — Аҡбирҙе ҡаласығы, Дүртөйлө районындағы Ҡалай-Тубала Бишҡурай ҡаласығы булыуы билдәле. Былар Башҡортос
тандың археологик картаһында күрһәтелгән. Юғарыла һанап үтелгән
дәрҙән башҡа, Ҡалабар, Ҡалайылға (Күгәрсен районында), Ҡалатау
(Баҡалы, Балтас, Ғафури, Мәсетле, Миәкә, Салауат, Тәтешле, Саҡма
ғош, Шишмә райондарында), Ҡалакүл (Балтас районында), Ҡалаташ
(Мәләүез районында), Ҡалғаһау (Бөрйән районында) тигән атамалар
булыуы билдәле. Бәлки, был атамалар теркәлгән урындарҙа ла борон
ғо ҡаласыҡ, нығытма табылыр (17-се биттәге картаны ҡарағыҙ).
Әлбиттә, боронғо ҡалалар хәҙерге ҡалалар кеүек ҙур майҙанды
биләмәгән, унда халыҡ та күп йәшәмәгән. Боронғо ҡала ырыу, ҡәбилә,
ҡәбиләләр берләшмәһенең башлығы (бейе) йәшәгән урынды, оло йы
йынға йыйыла торған төбәкте тәшкил иткән булырға тейеш. Шуғалыр
ҙа, моғайын, боронғо ҡаласыҡтар атамаһында хан һүҙе лә осрай. Быға
миҫал итеп, Баҡалы районындағы Карпов ҡаласығының Ханша, Иглин
районындағы Охлебинин ҡаласығының Ханҡала,, Баймаҡ районын
дағы Ханҡала убаһын, Учалы районындағы Ҡантүбэ убаларын килте
рергә мөмкин (17-се биттәге картаны ҡара).
19-сы биттә P. Ғ. Кузеев төҙөгән Боронғо Башҡортостан картаһы
килтерелә*. Уның буйынса, боронғо башҡорттар хәҙерге Ағиҙел йыл
ғаһының уң яғында йәшәмәгән булып күренә. Башҡорттарҙың боронғо
*
Кузеев Р. Г. Историческая этнография башкирского народа. — Уфа: Башкнигоиздат, 1978. — 164-се бит.
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ҡаласыҡтары (ҡалалары, туралары) иһә хәҙерге Башҡортостан Рес
публикаһының бөтә райондарында ла табыла. Шуға ла был карта бо
ронғо башҡорттарҙың VIII — IX быуаттарҙағы территорияһына ғына
ҡағыла, тип ҡабул итергә кәрәк.
Ер-Һыу атамалары — ышаныслы сығанаҡ. Сөнки топоним ижти
мағи ихтыяжды ҡәнәғәтләндереү өсөн барлыҡҡа килә. Шуға ла атама
лағы мәғлүмәтте ала, уҡый белеү мөһим. Ер-Һыу атамаларын ғилми
эштәрҙә файҙаланыу мөһим һығымталарға нигеҙ була ала, элек йәшәп
килгән,
нығынған
фекер-фараздарға
яңыса
ҡарарға
мөмкинселек
бирә.
УРЫҪ ТЕЛЕНДӘГЕ СЫҒАНАҠТАР
(XVI—XVIII БЫУАТТАР)
IX—XIV быуаттарға ҡараған сығанаҡтар башлыса ғәрәп телендә
яҙылған. Тик Каталон атласы, ағалы-энеле бер туған Пициганиҙарҙың
һәм Фра Мауроның карталары ғына латин телендә башҡарылған.
Боронғо сығанаҡтарҙың ер-һыу атамаларына ҡарағанда күберәк теге
йәки был халыҡтар тураһында мәғлүмәт биреүен дә әйтеп үтергә
кәрәктер. Башҡорттар Урыҫ дәүләтенә үҙ ирке менән ҡушылғас, XVI
быуат урталарынан алып урыҫ сығанаҡтарында Башҡортостан, унда
көн күргән башҡорттар тураһында мәғлүмәттәр бермә-бер арта.
XVII
быуатта яҙылған «Оло һыҙма Китабы» иң ҡиммәтле сығанаҡ
тарҙың береһе булып тора. Унда башҡорттар тураһында түбәндәгеләр
әйтелгән: «Ағиҙелдең тамағынан алып башына тиклем, Өфө йылғаһы
ның ике яры һәм Урал тауҙарының ике яҡ битләүҙәре буйлап һәм унан
арыраҡ та тик башҡорттар ғына йәшәй»25.
«Оло һыҙма Китабы»нда Көньяҡ Уралдағы, Урта һәм Түбәнге Вол
га буйындағы башҡорт атамалары сағылған: Мәҫәлән: Белая Волож
ка (ул саҡта Ағиҙелде урыҫтар шулай атаған. — Авторҙар), Кама,
Өфө, Яйыҡ, Һамар, Ыҡ, Өфө ҡалаһы, Шайтан (Алабуға) ҡаласығы,
Һарытау, Царицын, Аралтау (Уралтау) һ. б. Быларҙан тыш «Оло
һыҙма Китабы»нда шул осорҙағы башҡа сығанаҡтарҙа осрамаған, ата
малар ҙа һанап кителә: Йүгерек Ырғыҙ, Йылаш Ырғыҙ, Супулаҡ
(Соҡулаҡ), Тура, Быҙаулыҡ, Кэмэлек, Караман, Кесе Үҙән, Ағас Үҙән
тигән йылғалар һәм Һәнәрле күле. Сығанаҡтағы Тим, Карадыуан,
Һыҙан (Һыҙран), Туйма, Үгеҙ, Уроя, Ырыҫлан, Царицьш, Упа, Услы,
Уса, Арен (Ырын) кеүек атамалар Көньяҡ Уралдағы топонимдарҙың
килеп сығышын асыҡлауҙа баһалап бөткөһөҙ ярҙам итәсәк.
XVII—XVIII
быуаттарҙағы
дауыллы
ваҡиғаларҙан,
бигерәк
тә
1773—1775 йылғы Крәҫтиәндәр һуғышынан һуң, урыҫ телендәге сыға
наҡтарҙа кеше йәшәгән төбәк, ауыл тураһында, уның ултырған уры
ны, ҡәлғәләрҙән алыҫлығы, унда йәшәгән кешеләрҙең дөйөм иҫәбе,
ир-ат һәм ҡатын-ҡыҙҙарҙың һаны, ауылдың күренекле, хөрмәт ҡаҙан
ған кешеләре хаҡында мәғлүмәттәр күбәйә төшә. Бындай мәғлүмәттәр
батша администрацияһына башҡорттарҙы ауыҙлыҡлар өсөн, уларҙан
һалым түләтергә һәм башҡорттарҙың үҙ ирке өсөн иҙеүселәргә ҡаршы
көрәшен алдан белеү өсөн кәрәк булыуы шикһеҙ. Шундай сығанаҡ
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тарҙың береһе булып 1776, 1777 йылдарҙа яҙылған ҡулъяҙма —
«Ырымбур губернаһының топографик лексиконы йәғни һүҙлеге» то
ра26. Был ҡулъяҙма һүҙлектең авторы — «Ырымбур губернаһының
топографияһы»н яҙған Петр Иванович Рычков. Ваҡытында баҫылырға
тейешле булһа ла, авторы үлеп китеүе сәбәпле, ике томдан торған
һүҙлек баҫылмай ҡала. 1994 йылда баҫылып сыҡҡан «Башҡорт топонимияһы» исемле монографияла беҙ был хеҙмәттең ғилми әһәмиәтен
күрһәтеп үткәйнек инде27. Шуға күрә бында П. И. Рычков һүҙлегенең
сығанаҡ булараҡ ҡына әһәмиәтенә иғтибарҙы йүнәлтәбеҙ.
П. И. Рычковтың ҡулъяҙма һүҙлеге ономастик материалдың күпле
ге менән айырылып тора. һүҙлектә башҡорт ырыуҙарының, ауылдары
ның, ауыл эсендәге төрлө йәмғиәт етәкселәренең, ауыл ултырған йылға-тау һ. б. шундай урындар исемдәре бирелгән. Бер нисә миҫал
килтерәбеҙ:
«Абҙаҡ — Исәт провинцияһының Күбәләк улусындағы, Байым тар
хан Таймасов старшина булған башҡорт ауылы. Ҡыҙылға ҡойған
Ҡаҫмаҡты йылғаһы буйында. Ауылдан Силәбегә тиклем 20 саҡрым,
унда 10 йорт бар»28.
«Башҡортостандың Ағиҙел йылғаһының үрге ағымындағы бөрйән
улусы. Перепись буйынса унда 156 йорт теркәлгән29».
«Иҫке һаҡмар ҡаласығынан төньяҡҡа бер саҡрымда Дар ағасы
тауы ята (һаҡмар буйлап ярты саҡрым алыҫлығында яңы ҡаласыҡ тө
ҙөлгән). Был тау үҙ исемен элек булып үткән беренсе башҡорт күтәре
лешендә ҡатнашыусыларҙы ҡурҡытыу маҡсатында язалау өсөн ҡу
йылған дар ағастарынан алған. Унда ике күл бар, үрге яғында — ваҡ
сауыллыҡ»30.
П. И. Рычков һүҙлегендә килтерелгән мәғлүмәттәрҙең дөрөҫлөгөнә
шул осорға ҡараған башҡа сығанаҡтар менән сағыштырып ышанып
була. һүҙлектә, мәҫәлән, топонимдарҙың сығышын асыҡлауҙа дәлил
булырлыҡ башҡорт дворяндары һәм урыҫ алпауыттарының исемлеге
бирелгән. Беҙ уларҙың тулы исемлеген төҙөнөк. Башҡорт дворяндары
нан түбәндәгеләрҙе һанап үтәйек:
Аяҙбай Ҡаҙылов — Сырҙы улусы йөҙ башы; Байғаҙы Көҫәме
шев — Әйле һәм һыҙғы улустары старшинаһы; Байым тархан Ҡыҙра
сов — Күбәләк улусы старшинаһы; Исай Тоҡтағолов — Ҡара табын
(икенсе урында Көҙөй) улусы старшинаһы; Көсөк Мортазин — Тиләү
улусы старшинаһы; Күкәй (Көнәй тип тә яҙылған) Бикбулатов —
Ҡыуаҡан улусы старшинаһы; Ҡоломбәт Асылбаев — Оло ҡатай улу
сы старшинаһы; Мортаза Юртумов — Әйле улусы старшинаһы; Мәх
мүт Ҡалмаҡаев — Терһәк улусы йөҙ башы; Рәсүл тархан Таймасов —
Күбәләк улусы старшинаһы; Сары Абдуллин — Бала ҡатай (икенсе
урында Шуран) улусы старшинаһы; Собханғол Ҡошманов — Әйле
улусы старшинаһы; Сөләймән Ҡармышаҡов (Ҡармышев тип тә йөрө
тәләр) — Оло ҡатай улусы старшинаһы; Тереғол Ҡаҙанбаев — Оло
ҡатай улусы старшинаһы; Туғыҙаҡ Тәүәбилев — Мәкәтин (Бәкәтин)
улусы старшинаһы; Хәмит Тимеров — Салйоғот улусы старшинаһы;
Әбделкәрим Ҡорманаев — барын табын улусы старшинаһы; Әбдел
кәрим Рахманғолов — Барын табын улусы старшинаһы; Әлекәй
Юнаев — Шуран улусы старшина ярҙамсыһы; Әшер (Әшир) Байсу21

рин — Терһәк улусы йөҙ башы; Ялтыр тархан Таймасов — Ҡара та
бын улусы старшинаһы һ. б.
Ошо исемлектәге кешеләрҙең күбеһе академик В. В. ВельяминовЗернов тарафынан асыҡланған тархандар араһында бар. Мәҫәлән,
Ялтыр Таймасов, Рәсүл Таймасов, Байым Ҡыҙрасов һ. б. Әммә унда
яңыларын да осратырға мөмкин, мәҫәлән, П. И. Рычков һүҙлегенә
Рәсүл Этйеймәҫов инмәгән.
В. В. Вельяминов-Зерновтың «Башҡорттарға урыҫ батшалары бир
гән тарханлыҡты өйрәнеү сығанаҡтары» тигән хеҙмәтендә31 тархандың
фамилияһы, исеме, уның балалары, яҡындары, тархандың дәрәжәһе
бирелеү сәбәптәре һәм тархандың батшаға күрһәткән хеҙмәттәре һа
нап үтелгән. Мәҫәлән, «Ырымбур экспедицияһы Өфө әйәҙе кәнсәлә
ренең тархандарға һәм башҡорттарға 1784 йыл 24 декабрь указы.
Ноғай даруғаһы
Бөрйән улусынан
1) Алдарбай Исәкәев тарханға, уның балалары, ейәндәре һәм ир
туғандарына — Алдарҙың Ҡырым һәм Аҙау походтарында ҡатнаш
ҡаны, унда өс тапҡыр яра алғаны, уның менән яңғыҙ алышта һуғыш
ҡан черкесты еңеп үлтергәне, ҡырым татарҙарынан тел (плен) алып
ҡайтҡаны һәм император Петр Беренсе ғали йәнәптәре хөрмәтенә
изгелекле һәм мәңгелек дан иғлан иткәне өсөн»32.
В.
В. Вельяминов-Зернов хеҙмәтенең аҙағында тархандар тураһын
дағы архив документтарының күсермәһе бирелгән. Шул күсермәләрҙә
Алдарбай Исәкәевтең балалары, ир туғандары, ейәндәренең исемдәре
килтерелгән. Мәҫәлән, Алдар Исәкәев тархандың Морат, Муса,
Йосоп, Мәҡсүт, Мансур, Мысыр, Сәйетбаттал, Бәхтегәрәй, Әҙелгирәй
Алдаров тигән улдары булған. Уның ир туғандары Арыҫланбәк Дәүәтәев, Ҡашҡар Дәүәтәев, ейәндәренән Алтынйәлил, Үтәгән Моратовтар, Хоҙамәндә, Уткилде, Сыуашбай Мусиндар, Әбдәс Йосопов,
Хоҙайназар Мәҡсүтов, бүләләренән Сурай, Яҡшыдәүләт, Байғужа,
Ләнүзә Арыҫланбәковтар, Йәһүтә Суриндар тарханлыҡ дәрәжәһен
алған булған. Ошо уҡ сығанаҡтарҙан Алдар Исәкәевтең атаһы Исәкәй
Ҡаҙырбаҡин да һанап үтелгән. Хеҙмәттең иҫкәрмәләрендә Алдар
Исәкәевтең артабанғы яҙмышына ҡағылышлы ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәр
бар. Мәҫәлән:
«Алдарбай (Алдар) Исәкәев (Исәев) тураһында, уның ҡырғыҙҡайсаҡтарҙы
Рәсәйгә
буйһоноуына
булышлыҡ
итеүҙә
ҡатнашыу,
ғөмүмән, уның тормошо хаҡында Рычковтың «Ырымбур тарихы»нда
(11-се, 14-се, 16-сы, 403-сө, 419-сы, 486-сы биттәрҙә) һәм «Ырымбур
губернаһы
топографияһы»нда
(111-се,
218-се,
311-се
биттәрҙә)
ҡыҙыҡлы һәм ентекле мәғлүмәттәр табырға мөмкин. Алдар ғүмере
бәхетһеҙ тамамлана. 1740 йылда ул генерал-майор Соймонов тарафы
нан Минзәлә ҡалаһында 1735—1740 йылғы Башҡорт ихтилалында
ҡатнашҡаны өсөн язалап үлтерелә»33.
Ошоға оҡшаш мәғлүмәттәр башҡа улус тархандары тураһында ла
бар. Әлбиттә, тулы мәғлүмәтте был сығанаҡты ентекле тикшергәндән
һуң ғына алып булыуын онотмаҫҡа кәрәк. Айырып әйткәндә, В. В. Вельяминов-Зернов хеҙмәтенең 22-се битендә «(Себер даругаһы Ҡара
табын улусы. — Авторҙар) башҡорт тархандары Ҡыҙрас, Ильяс Мул22

лаҡаевтар, уларҙың бер туған ағалары Үтәкэй Юлышев һәм уның улы
Йомаҡайға»34 тарханлыҡ бирелгән тип яҙылған. Был инде Ҡыҙрас
менән Ильястың аталары Муллаҡай, уның атаһы (бәлки ағаһы. —
Авторҙар) Үтәкәй, Үтәкәйҙең атаһы Юлыш булған тигәнде аңлата.
Шулай итеп, сығанаҡ мәғлүмәттәрен ентекләп өйрәнеү табын ҡәбилә
һе башҡорто Муллаҡаевтар шәжәрәһенең бер өлөшөн асыҡларға
мөмкинлек бирә.
Был сығанаҡта беҙҙе атамаларҙың сығышын асыуға булышлыҡ
иткән мәғлүмәттәр ҡыҙыҡһындыра. Ошо йәһәттән тарханлыҡ дәрәжәһе
«башҡорт бейҙәре Йосоп, Ғәбдин, Сәфәр Бикәтәевтәргә... уларҙың
иптәштәре Ишкә, аталары һәм олаталары Ишкилде менән Йосоп һәм
ҡарт ата-олатайҙарының Ҡырым, Аҙау һәм Швед походтарындағы
хеҙмәттәре өсөн бирелде»35 тип әйтелгәндәр бигерәк тә мөһим. Бында
хәҙерге Әбйәлил районындағы Оло Ғәбдин ауылына нигеҙ һалған
Ғәбдин Бикәтәев тураһында һүҙ бара.
Академик В. В. Вельяминов-Зернов архивта һаҡланып ҡалған
указдар буйынса ғына эшләүен һыҙыҡ өҫтөнә алған. Шуға ла нисек
кенә ҡиммәт булмаһын, академик төҙөгән тархандар исемлеге тулы
түгеллеген әйтеп үтергә кәрәк. Бының шулай икәнлегенә Ә. Н. Усмановтың XVI—XVIII быуаттарҙағы Башҡортостан тарихына арналған
хеҙмәтен өйрәнеп ышанырға мөмкин36. Ошо хеҙмәттә В. В. Вельяминов-Зернов исемлегендә булмаған тархандарҙың исеме һәм фамилия
лары осрай. Мәҫәлән, Күрпәс-Табын улусынан Аҡҡыров Күскәлдәй,
Мең улусынан Балтан Үркәй, Ҡыпсаҡ улусынан Бикбулатов Күсәнбирҙе, Тамъян улусынан Икбаев Тәкәй, Әйҙе улусынан Имаев Кил
кәй, Бөйрән улусынан Сәликәев Әхмәмәт, Тамъян ауылынан Юшуров
Ивен һ. б.37.
Өфө һәм уның эргә-тирәһендәге ер-һыу атамалары буйынса 1591 —
1629 йылдарҙы эсенә алған «Өфө буйынса ер бүлеү кенәгәһе» бик
ҡиммәтле сығанаҡ булып тора. Был сығанаҡты тәүгеләрҙән булып бил
дәле тарихсы Н. Ф. Демидова археографик йәһәттән тикшерҙе38. Айы
рып әйткәндә, ул «Өфө буйынса ер бүлеү кенәгәһе» Өфөлә даими
хеҙмәт гарнизонының барлыҡҡа килеүен, ҡаланың, тәүге халыҡтары,
XVI быуат аҙағында Өфөлә барлыҡҡа килгән төрлө ҡатламдар струк
тураһын, бүлеп бирелгән ерҙәрҙең географик ориентирҙарын, йомош
ло кешеләр һәм башҡорттар биләмәләренең үҙгәреү характерын
һ. б.-ларҙы асыҡларға булышлыҡ итә, тип билдәләне. Хеҙмәттең топо
нимик йәһәттән ҡиммәтен күрһәтеүгә Р. 3. Шәкүрев тә ике мәҡәләһен
арнағайны39. Унда автор «Өфө буйынса ер бүлеү кенәгәһе» Өфө эргәтирәһенең физик-географик һәм топонимик тасуирламаһы тип баһа
лай. Тарихи үҙгәрештәр кисергән топонимик номенклатура автор та
рафынан тикшерелгән. «Өфө буйынса ер бүлеү кенәгәһе»нең төрки
сығанаҡлы топонимдарҙы өйрәнеүҙә, атамаларҙың сығышын асыҡлау
өсөн әһәмиәте ҙур.
Әммә «Өфө буйынса ер бүлеү кенәгәһе» ер-һыу атамалары ғына тү
гел, ә, ғөмүмән, XVI быуат аҙағы — XVII быуат башы Өфө ономасти
каһы буйынса бик ҡиммәтле мәғлүмәттәр йыйылмаһы булып тороуын
да күҙ уңынан сығарырға ярамай. Бының шулай икәнен был сыға
23

наҡты икенсе сығанаҡта һаҡланып ҡалған мәғлүмәттәр менән сағыш
тырып белеп була. Мәҫәлән:

Ошондай ономастик материалдар Өфө янындағы ер-һыу атамала
рының сығышын асыҡлауҙа ышаныслы сығанаҡ булып тора. Быны
түбәндәге таблица күрһәтә:
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Беҙ «Өфө буйынса ер бүлеү кенәгәһе»ндәге топонимдарҙың һәм
антропонимдарҙың исемлеген төҙөнөк һәм уларҙың дөйөм һанын бил
дәләнек. Китаптағы кеше исемдәре һәм фамилияларының һаны 355,
топонимдарҙың һаны 267 булып сыҡты. «Өфө буйынса ер бүлеү кенә
гәһе» ҡайһы бер атамаларҙың боронғо торошон асыҡларға, формаһын
тергеҙергә, региондағы топонимик системаның үҫеш ҡанундарын күҙә
тергә булышлыҡ итә. Түбәндә «Өфө буйынса ер бүлеү кенәгәһе»ндә
генә осраған атамалар килтерелә. Мәҫәлән, (ойконимдарҙан) Абыҙ
ҡаласығы, Булаш Игилик, Максим Керәшен, Шөгөр ауылдары. Кү
гәрсен баллы төбәге, Максим Мордвинов (Мордвин) починогы, Яңы
Слобода, Яңы Починок, Пятое Писемский биләмәһе; (гидронимдарҙан) Брызгалову Булаш күлдәре; Киәҙе (Киәз), Ҡарғалыҡ, Лесен,
Өлдөклөу Сикияз, Ҡара ярын, Черкасъяҙы, Шекшиҙе (Шекшиҙер)
йылғалары, Табын кисеүе һ. б.-лар.
Тикшеренеүселәр өсөн «Өфө буйынса ер бүлеү кенәгәһе»ндәге ата
маларҙың структураһы ла ҡыҙыҡһыныу уята. Сығанаҡта бер нигеҙле
һәм күп нигеҙле топонимдар ҙа бар. Уларҙың 91 процентын ике һәм өс
нигеҙҙән яһалған атамалар тәшкил итә. 9 процент бер һәм дүрт ни
геҙҙән торған атамаларға тура килә. Әммә улар оригиналь структура
лы булыуы менән айырылып тора. Мәҫәлән, бер нигеҙле атама
ларҙың барыһы ла генетив типта (йәғни эйәлек килеш формаһында).
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Бында һүҙ рус сығышлы топонимдар тураһында бара. Мәҫәлән, роспашь Атаева, деревня Кадомцева, городьба Рудакова. Генетив тип
тағы атамалар бер, ике һәм ос нигеҙле атамаларҙың 35,5 процентын
тәшкил итә. Сығанаҡтағы атамалар морфологик йәһәттән дә ифрат
ҡыҙыҡлы. Уларҙың 30,5 проценты -ов, суффикслы сифаттан, 16,3 про
центы төп сифаттан яһалған. -ск> -ин суффикслы атамалар өлөшөнә
11,5 процент тап килә.
Юғарыла күрһәтелгән Р. 3. Шәкүрев мәҡәләһендә Иванова межа
Рудакова, Первушинская пашня Пушкарева кеүек өс нигеҙле һирәк
осрай торған атамалар килтерелгән. Уларға Енгузина пустая земля,
Иванов Васильчинин усад тигән атамаларҙы өҫтәргә мөмкин. Әммә иң
ҡыҙыҡтары дүрт һәм биш һүҙҙән яһалған атамалар араһында. Ҡара
ғыҙ: Якова Звягина поместная земля, Яковлева земли Звягина грань,
Иванова заложные земли Рудакова (былары дүрт һүҙле топонимдар),
Михайлова земля Гаврилова сына Ортемьева, Якунина пашня Кон
дратьева сына Толмача (былары биш һүҙле атамаларҙан).
һүҙьяһалыш йәһәтенән сығанаҡтағы атамаларҙың ҡатнаш ысул
менән яһалған синтаксик конструкцияларҙың күп булыуы иғтибарҙы
йәлеп итә.
Әлбиттә, тикшерелгән сығанаҡтағы тарихи, географик һәм лингви
стик мәғлүмәттәр һанап үтелгәндәр менән генә, бәлки, сикләнмәйҙер,
тип уйлайбыҙ. Әммә ошолары ла «Өфө буйынса ер бүлеү кенәгәһе»нең
(1591 —1592—1626 йылдар) тарихи һәм хәҙерге Башҡортостан топонимияһы өсөн ифрат ҙур әһәмиәтле икәненә ышанырға мөмкинлек
бирә.
XVIII
быуат аҙағында Рәсәйҙә Генераль межалау башлана. Уның
төп маҡсаты булып ерҙәрҙе илдәге социаль-сәйәси хәлдәргә ярашлы
итеп бүлеү тора. Межалау материалдары карталарға тошөрөлә. Карта
лар иһә иҡтисади иҫкәрмәләр менән тәьмин ителә. Был иҫкәрмәләр
ҙә теге йәки был ауылдың, географик объекттың кемдеке булыуы,
уның ориентирҙары, ауылда йәшәгән кешеләрҙең социаль һәм милли
йәһәттән составы, кешеләрҙең һаны, шөғөлө, административ-территориаль бүленеше, урынға ҡыҫҡаса географик тасуирлама урын ала.
Мәҫәлән:
«Ҡалны (Ҡаңлы. — Авторҙар) улусы,
Үрмәкәй, Балғажы һәм Аҡтау түбәләре башҡорттары менән пра
порщик Петр Осип улы Тевкелев, төрлө дәрәжәле типтәрҙәр һәм
башҡа диндәге кешеләрҙең дөйөм биләмәһе:
Бүздәк
башҡорттар 7 йорт — 11 ир-ат, 12 ҡатын-ҡыҙ,
мырҙалар 11 йорт — 46 ир-ат, 33 ҡатын-ҡыҙ;
Ҡандракүл
башҡорттар 23 йорт — 73 ир-ат, 78 ҡатын-ҡыҙ,
типтәрҙәр 5 йорт — 22 ир-ат, 16 ҡатын-ҡыҙ;
Шалынлыкүл (Шланлыкүл. — Авторҙар)
башҡорттар 12 йорт — 40 ир-ат, 37 ҡатын-ҡыҙ,
типтәрҙәр 14 йорт — 48 ир-ат, 55 ҡатын-ҡыҙ,
мырҙалар 4 йорт — 8 ир-ат, 5 ҡатын-ҡыҙ...
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Иҡтисади иҫкәрмәләр.
Күрһәтелгән ауылдар урынлашҡан:
Бүздәк — Ҡыйҙаш йылғаһының һәм ике Шишмәнең ике ярында.
Унда мәсет...
Ҡандракүл — Ҡандракүл буйында. Унда мәсет...
Шалынлыкүл — Ҡыйҙаш йылғаһының уң, исемһеҙ үҙәктең ике
яғында. Унда мәсет... Ерҙәре Әсән йылғаһының — уң, Сөн,
Сәрмәсән йылғаларының — һул, Силанзар йылғаһының — уң, Су
раш йылғаһының һул яғында, Оло Ҡарандың ике яғында урын
лашҡан.
Ошо ауылдарҙың кешеләре ерҙе эшкәртәләр. Етеш йәшәйҙәр. Ҡыр
эштәренән тыш бәйләм бәйләйҙәр, етен, киндер иләйҙәр. Үҙ мәнфә
ғәттәре өсөн етен, буҫтау һуғалар, күпмелер өлөшөн һаталар»40.
һүрәтләнгән объекттың төрөнә ҡарап мәғлүмәттәрҙең характеры
үҙгәрә. Ҡалалар, мәҫәлән, түбәндәгесә тасуирлана: «Бәләбәй ҡалаһы
сыуаштар, суҡындырылған крәҫтиәндәр һәм улар менән бергә йәшәгән
сауҙагәрҙәр, мещандар, отставкалағы һалдаттар һәм уларҙың кесе
йәштәге балаларының биләмәһе. Ере 3547 дисәтинә һәм 1353 сутый.
V рәүиз буйынса унда 279 ир-ат...» Артабан ауылдар һәм уларҙың ху
жалары исемлегендә йорттар һаны, йәшәгән ир-ат һәм ҡатын-ҡыҙҙар
һаны бирелә: «Бәләбәй ҡалаһы:
сыуаштар 14 йорт — 31 ир-ат, 30 ҡатын-ҡыҙ,
сауҙагәрҙәр 3 йорт — 16 ир-ат, 15 ҡатын-ҡыҙ,
мещандар 4 йорт — 15 ир-ат, 16 ҡатын-ҡыҙ,
отставкалағы һалдаттар һәм
уларҙың балалары 4 йорт — 2 ир-ат, 9 ҡатын-ҡыҙ,
кесе йәштәге балалар — 3 ир-ат, 1 ҡатын-ҡыҙ,
дворяндар — 36 ир-ат, 32 ҡатын-ҡыҙ,
сиркәү хеҙмәткәрҙәре — 17 ир-ат, 32 ҡатын-ҡыҙ,
рәүиз сауҙагәрҙәре — 3 ир-ат, 6 ҡатын-ҡыҙ,
төрлө чиндағы кешеләр — 149 ир-ат, 133 ҡатын-ҡыҙ».
Ҙур йәшәү урындарына иҡтисади иҫкәрмәләр ентеклерәк бирелгән:
«Был ҡала (йәғни Бәләбәй ҡалаһы. — Авторҙар) губерна ҡалаһы
Өфөнән көньяҡ-көнбайышта 54—15 төньяҡ киңлектә (широта) һәм,
71—58 оҙонлоҡта (долгота) ята. Баш ҡала Мәскәүҙән — 1432, СанктПетербургтан — 2160, губерна ҡалаһы Өфөнән 139 верста алыҫлыҡта.
1782 йылда, Өфө наместничествоһы асылғанда, элекке сыуаш ауылы
нан ҡала итеп раҫлана.
Бәләбәй йылғаһының уң һәм ике Шишмәнең һәм түбәнге Бәләбәй
тип аталған йылғаның ике яғында урынлашҡан»41.
Ошоноң кеүек мәғлүмәттәр Өфө һәм Ырымбур губерналарының
бөтә ҡалалары һәм ауылдары буйынса бар. Уларҙың дөрөҫлөгө шик
тыуҙырмай, сөнки улар элекке һәм һуңғараҡҡы сығанаҡтарҙа ла ос
рай. Мәҫәлән, Өфө ҡалаһы янындағы Брызгалово күле42 XVI быуат
аҙағында яҙылған «Өфө буйынса ер бүлеү кенәгәһе»ндә лә бар43.
Иҡтисади иҫкәрмәләр өҫтәлдәге белешмә әсбабы булырлыҡ итеп
төҙөлгән, сөнки унда ауылдар, биләмәләр һәм уларҙың хужалары
алфавит күрһәткесе менән тәьмин ителгән. Түбәндә Өфө өйәҙендәге
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ауыл һәм биләмәләр хужаларының (эйәләре) фамилиялары бирелә,
уларҙың ҡайһы берҙәренең Өфө һәм Ырымбур губернаһының башҡа
өйәҙҙәрендә лә үҙ биләмәләре бар. Ҡарағыҙ: Аксаков, Алакаев,
Алкин, Ахлебинин, Атаев, Бекетов, Булгаков, Вавилов, Ветошников,
Воецкий, Волков, Гладышев, Глумилин, Демидов, Дурасов, Зубов,
Иглин, Каловский, Кадомцев, Киржацкий, Пекарский, Суворов, Тарбеев, Тимашев, Топорнин, Черников-Анучин, Шипов, Юматов һәм
башҡалар.
Биләмәләрҙең һәм географик объекттарҙың күрһәткесе ойконимия
буйынса ғына түгел, микротопонимдар буйынса ла материалдарҙы үҙ
эсенә ала. Ул исемлектән теге йәки был объекттың нисек һатып
алынғанлығы тураһында ла белергә мөмкин.

Шулай итеп, «Генераль межалауға иҡтисади иҫкәрмәләр»ҙең бар
лыҡ өлөштәре лә Башҡортостан топонимияһы буйынса баһалап бөткө
һөҙ ҡиммәт сығанаҡ булып тора. Улар Көньяҡ Уралдағы ҡала, ауыл
дарҙың үҫеш тарихын, килмешәк халыҡтың тупланыу процесын, Баш
ҡортостан халҡының милли составы үҙгәреүен, һәм башҡа шундай
күренештәрҙе күҙәтергә мөмкинлек бирә.
XIX БЫУАТ СЫҒАНАҠТАРЫ
«VIII рәүиз буйынса башҡорттар менән мишәрҙәрҙең ауылдары,
йорттары һәм йән иҫәбе ведомостары» XIX быуат сығанаҡтары ара
һында иң ҡиммәте һәм күп мәғлүмәтлеһелер44.
БДУ профессоры Ә. 3. Әсфәндиәров был документты тәү башлап
тапты, өйрәнде һәм донъяға сығарҙы45. Ул кантондарҙың нумера
цияһын дөрөҫләп, «Генераль межеваниеға иҡтисади иҫкәрмәләр» мате
риалдары менән сағыштырып ауылдар исемлеген тулыландыра, һәр
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өйәҙҙәге ауыл халҡының милли составын билдәләй. Сығанаҡтың ғил
ми һәм практик әһәмиәте уның тарафынан түбәндәгесә баһаланған:
«Ведомостарҙа һәр кантондағы һәм өйәҙҙәге башҡорт һәм мишәр
ауылдарының һаны бирелгән. Тарихсылар ауыл, йорт һәм кантон, өйәҙ
буйынса ғына түгел, ә ырыу һәм түбәләр буйынса ла халыҡ иҫәбе
тураһында мәғлүмәттәр табасаҡ. «Ведомостар...» һәр ауылдың ҡайһы
түбәгә һәм ергә милке буйынса ҡайһы ырыуға ҡарағанын күрһәтә.
Уларҙа шулай уҡ ауыл халҡының (аҫаба, һатып алынған, ҡаҙнаға,
ҡортомға алынған һ. б.) ергә мөнәсәбәте, шөғөлдәре билдәләнә. «Ведомостар...» буйынса мишәрҙәрҙең таралып ултырыуын һәм улар ауыл
дарының барлыҡҡа килгән яҡынса ваҡытын асыҡлап була»46. Килте
релгән өҙөктәргә сығанаҡтың Башҡортостан ҡалалары, ауылдары һәм
башҡа географик объекттарҙың тарихын, атамаларының этимология
һын асыҡлау өсөн кәрәк булған төп сифаттары һанап сығылған. Ҙур
күләмле хеҙмәтте архивтағы төп нөсхәһе менән сағыштырыу уның
ҡайһы бер урындары төшөрөп ҡалдырылыуын күрһәтә. Мәҫәлән,
«Ведомостар»ҙың баҫылған вариантында нөсхәләге туғыҙынсы иҫкәр
мәләр бирелмәгән. Мәҫәлән, «Көньяҡ Урал археографик йыйынтығы»ның II сығарылышында түбәндәгеләрҙе уҡыйбыҙ:
VII Башҡорт кантоны
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Әммә архивтағы төп нөсхәләге ведомостарҙың 9-сы номерлы
иҫкәрмәһендә тикшеренеүселәргә әһәмиәтле булған мәғлүмәттәр бар.
Ҡарағыҙ:
«9-сы иҫкәрмә
Өршәк-мең улусы ерендә ауыл булып көн күрәләр: Йәнбәк —
типтәрҙәр — 21 йән, Бозаяз — мишәрҙәр — 41 йән, Туҡай — мишәр
ҙәр — 339, типтәрҙәр — 11 йән, Ҡорманай-мишәрҙәр — 316, типтәр
ҙәр — 26 йән, Таңсәйет — типтәрҙәр — 83 йән, Искәндәр — типтәр
ҙәр — 114 йән, сауҙагәрҙәр һәм мещандар — 66 йән, Николаевка —
сыуаштар — 113 йән, Ниғмәтулла — мишәрҙәр — 422 йән.
Башҡорттарҙан башҡа Меркет-мең улусы • ерҙәрендә ауыл булып
йәшәйҙәр:
Кәлсер-Буран — 36 типтәр, 106 мишәр,
Итекәй — 60 типтәр, 16 мишәр,
Ғүмәр — 57 типтәр,
Кәбәс — 39 типтәр, 14 мишәр, 10 татар,
Татлыгүл — 115 сыуаш һ. б.»
Бының кеүек иҫкәрмәләр башлыса ҡатнаш зоналарҙа, йәғни баш
ҡорттар менән йәнәш мишәрҙәр, татарҙар, сыуаштар һәм башҡа кил
мешәк халыҡтар йәшәгән территорияларҙағы ауылдар буйынса яһал
ған. Бындай иҫкәрмәләр ҡайһы бер атамалар сығышын тикшергәндә
бик кәрәк булыр ине. Әммә башҡорт һәм мишәр кантон етәкселәре
төҙөгән ведомостарҙы әҙерләү, баҫтырып сығарыу — үҙе үк ҙур хеҙмәт
емеше. Улар башҡорт һәм мишәр ауылдары буйынса бик кәрәкле һәм
ышаныслы ҡулланма әсбап булып хеҙмәт итә.
Ә. 3. Әсфәндиәров тарафынан әҙерләнгән һәм баҫтырып сығарыл
ған ведомостарҙағы мәғлүмәттәргә килгәндә, улар, дөйөм алғанда, төп
нөсхәнең материалдарын дөрөҫ сағылдыра. Ҡайһы бер яңылышлыҡтар
ауылда йәшәгән кешеләрҙең һанын һәм ауыл исемен дөрөҫ яҙмауға
ҡайтып ҡала. Бындай хаталар, күрәһең, сығанаҡты баҫыуға әҙерлә
гәндә ебәрелгәндер. Әйтергә кәрәк, улар күп түгел. Мәҫәлән, Иткүл,
Шәкүр, Күсәр, Тәкә, Ҡолоҡас ауылдары һәм Бала-Ҡатай улусы исем
дәре Иткүлек, Шкүр, Ҡусҡар, Така, Ҡулукач һәм Бала-Батай тип
яҙылған.
Дөйөм алғанда, тикшерелгән сығанаҡтың әһәмиәте Башҡортостан
топонимияһын өйрәнеүҙә баһалап бөткөһөҙ ҙур. Унда беҙ урындарҙа
йыйып алынған материалдарҙа әйтелгән күп факттарҙың документаль
раҫланыуын табабыҙ. Ведомость мәғлүмәттәре бигерәк тә төньяҡ һәм
төньяҡ-көнбайыш башҡорттары өсөн мөһим, сөнки был төбәктәге баш
ҡорт халҡын 30-сы йылдарҙан бирле мәктәптә татар телендә уҡытыу
һөҙөмтәһендә улар үҙенең ниндәй милләткә ҡарағанын онотоп бара.
Быны раҫлау өсөн XIX быуат уртаһына ҡараған «Ведомостар»ҙан һәм
XX быуат уртаһына ҡараған 1969 йылғы «Башҡорт АССР-ының административ-территориаль бүленеше»нән бер нисә миҫал.
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Элек бер генэ татар ҙа булмаған Мәүлет, Юлыш ауылы кешеләре
хәҙер үҙҙәрен татар тип иҫәпләй. Бына шуның өсөн дә төньяҡ-көнбайышта башҡорттар халыҡ иҫәбен алған һайын яҡынса 8 процентҡа
кәмей.
Башҡортостанға типтәрҙәрҙең килеү ваҡыты, һаны, уларға бирел
гән ер күләме, нигеҙләнеп алған документтары, бәхәсле һәм башҡалар
менән уртаҡ биләмәләр тураһында ла ышаныслы сығанаҡ бар. Ул до
кумент «Ырымбур, Пермь һәм Волга губерналарындағы типтәрҙәр
менән бобылдәрҙең һаны, улар хужа булған ер күләме, шулай уҡ
1839 йылдың 18 ноябренән алып 1842 йылдың 15 февраленә тиклемге
ер һатыу һәм ҡортомға биреү ҡағиҙәләрен уларға ҡарата ҡулланыу
тураһында дело» тип агала47. Был сығанаҡ БДПУ доценты, тарих
фәндәре кандидаты Б. С. Дәүләтбаев тарафынан табылған һәм баҫты
рып сығарылған48. Шул уҡ автор сығанаҡҡа тәүге археографик тасу
ирлама яһаған49. Мәҫәлән, «ведомостарҙа типтәрҙәрҙең биләгән ерҙә
ренә акттары һәм хоҡуҡтары тураһында ҡиммәтле материалдар туп
ланған50, тип билдәләй автор. Б. С. Дәүләтбаев тарафынан әҙерләнгән
һәм баҫтырып сығарылған ведомостарҙың ҡиммәте иң тәүҙә Башҡор
тостанға типтәрҙәрҙең күсеп килеү ваҡытын, шулай уҡ башҡорт,
мишәр ауылдарының яҡынса барлыҡҡа килеүен асыҡлау өсөн өҫтәлмә
материал биреүҙән ғибәрәт. Мәҫәлән:
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Уҡыусыларға тәҡдим итеп, был материалдарҙы баҫыуға әҙерләүсе
Б. С. Дәүләтбаев ошо сығанаҡты Ә. 3. Әсфәндиәров баҫтырған доку
мент52 менән бергә өйрәнергә кәрәклеген иҫкәртә, сөнки әле тикшергән
сығанаҡта ауылдағы халыҡтың бер өлөшө булған типтәрҙәр, бобылдәр
тураһында ғына һүҙ бара. Авторҙың ошо кәңәштәренә иғтибар итеп,
типтәрҙәр һәм башҡорт менән мишәр ауылдары буйынса мәғлүмәт
тәрҙе бер-береһе менән сағыштырыу өсөн Ә. 3. Әсфәндиәров әҙерләгән
сығанаҡтан Яңғыҙҡайын һәм Янрус буйынса материалдар килтерәйек:
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Килтерелгән миҫалдар Б. С. Дәүләтбаев исемлеге буйынса баш
ҡорт ауылы Яңғыҙҡайында мишәрҙәрҙән башҡа 1741 йылдан алып
212 типтәр, Янруста 1749 йылдан алып 211 типтәр, 15 бобыль йә
шәүен күрһәтә. Ә. 3. Әсфәндиәров исемлеге буйынса шул уҡ ауылдар
ҙа 207 һәм 218 типтәр көн күргән, һандар тулы тап килмәһә лә, улар
араһында айырма ҙур түгел (207 урынына 212, 218 урынына 226)53.
Тимәк, сағыштырылған сығанаҡтар бер-береһендәге мәғлүмәттәрҙе
үҙ-ара тултыралар. Шул уҡ материалдар XIX быуат уртаһынан алып
ҡайһы бер ауылдарҙа килмешәк халыҡтың һаны төп халыҡтыҡынан
ҡарағанда арта барыуын да күрһәтеп тора. Мәҫәлән, Яңғыҙҡайын
ауылында 53 башҡорт менән бергә 349 типтәр һәм мишәр йәшәһә,
Янруста 76 башҡортҡа 256 типтәр һәм бобыль тап килә. Был мәғлү
мәттәр XIX быуат уртаһында башҡорт ауылдарында, ғөмүмән, бөтә
Башҡортостанда барған социаль-иҡтисади, социаль-сәйәси хәлдәрҙең
торошон һәм үҫешен, шулай уҡ ул хәлдәрҙең хәҙерге Башҡортостан
халыҡтары тормошонда сағылыуын күҙәтергә булышлыҡ итә.
2 Атайсал
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Әле анализланған сығанаҡтар, башлыса, Башҡортостан ауылда
рындағы башҡорт, мишәр һәм типтәрҙәр тураһында ғына мәғлүмәттәр
бирә. Уларҙан айырмалы рәүештә, Рәсәй империяһының бөтә губерна
лары буйынса төҙөлгән кеше йәшәгән урындарҙың (ауыл, ҡала, ҡаса
баларҙың) исемлеге илдә йәшәгән барлыҡ халыҡтарҙы ла үҙ эсенә
алған. Шул исемлектәрҙең 1870 йылда төҙөлгән 45-се томы Өфө гу
бернаһын төрлө яҡтан тасуирлауға арналған54.
Был белешмә әсбап ике өлөштән тора. Беренсе өлөшөндә Өфө гу
бернаһына дөйөм характеристика яһала. Айырып әйткәндә, сығанаҡ
губернаның географик урынын, территорияһын, был региондың фи
зик-географик үҙенсәлектәрен күҙ алдына баҫтыра. Ауылдарҙың, ҡаса
баларҙың исемлеген килтереүҙән алда ҡалаларға тасуирлама яһалған.
Ауылдар һәм ҡасабалар исемлеге түбәндәге тәртиптә бирелгән: 1. Өфө
әйәҙе; 2. Бәләбәй; 3. Бөрө; 4. Златоуст; 5. Минзәлә; 6. Стәрлетамаҡ
өйәҙҙәре. Белешмәнең аҙағында ауылдарҙың алфавит тәртибендәге
күрһәткесе бар.
Беҙҙең өсөн был сығанаҡ бөтә йәһәттән дә мөһим. Шулай ҙа унда
Өфө губернаһы тураһында урыҫ тикшеренеүселәренең үҙҙәре яҙған
тарихи, статистик, этнографик күҙәтеүҙәр һәм материалдар бигерәк тә
әһәмиәтле.
Тарихи очерктарҙа урыҫ ауылдарының һәм ҡалаларының төҙөлөү
сәбәптәре һәм үҙенсәлектәре әйтеп үтелгән. Мәҫәлән, инеш мәҡәләлә
«башҡорт ихтилалдарынан иң ышаныслы ҡотолоу сараһы булып
һаҡланыу өсөн махсус төҙөлгән нығытмалар (крепостар) тирәһендә
урыҫ колонияһын үткәреү тора», тип яҙылған55. Сығанаҡта тәүге урыҫ
ауылдарының барлыҡҡа килгән ваҡыты туранан-тура күрһәтелгән.
XVII быуатта Өфө губернаһы Өфө әйәҙендә — 8, Бөрө әйәҙендә — 2,
Минзәлә әйәҙендә 2 урыҫ ауылына нигеҙ һалына, мәҫәлән: Красный
Яр (1635), Богородское (1647), Дәүләт Дыуанайы (1647), Иҫке Яңғалыш, Монастырь Дыуанайы, Воскресенское (Чесноковка), Ямашевка
(1677), Сорвиха, Касево, Иванкино (XVII быуаттың 2-се яртыһында
барлыҡҡа килгән).
Сығанаҡта хәҙерге көндә лә үҙенең фәнни әһәмиәтен юғалтмаған
күҙәтеүҙәр бар. Мәҫәлән, сығанаҡты төҙөүсенең «XVIII быуатҡа тик
лем Златоуст, Стәрлетамаҡ һәм Бәләбәй өйәҙҙәрендә бер генә урыҫ
ауылын да күрмәйбеҙ» тигән иҫкәрмәһе төбәк өйрәнеүселәрҙең иғтиба
рын йәлеп итерлек мәғлүмәт булып тора. Шуны ла әйтеп үтергә кәрәк:
XVIII быуаттың 1-се яртыһында төҙөлгән торама пункттарҙың бөтәһе
лә нығытма итеп һалынған. Айырып күрһәткәндә, Бөрө өйәҙендәге
Йәлдәк нығытмаһы 1735 йылда, Бәләбәй өйәҙендәге Нуғайбәк нығыт
маһы менән Стәрлетамаҡ өйәҙендәге Табын нығытмаһы 1736 йылда
барлыҡҡа килгән56.
Торама пункттар стан буйынса бирелгән, урыны, ихата һаны, ираттарға, ҡатын-ҡыҙҙарға айырып, кешеләрҙең иҫәбе күрһәтелгән. Быларҙан тыш, ауылдағы халыҡтың милли составы, административ,
уҡыу, хәйриә йорттары, ғибәҙәтханалар һанап сығылған, ауылда
йәшәгән кешеләрҙең сәнәғәт төрҙәре буйынса шөғөлө лә белешмә
төҙөүселәрҙең иғтибарынан ситтә ҡалмаған, һанап үтелгәндәрҙән баш
ҡа белешмәлә ауылдарҙың өйәҙ ҡалаһынан һәм стан үҙәгенән алыҫлы
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ғы билдәләнгән. Әммә улар бында бирелмәне. Ошондай уҡ мәғлүмәт
тәр башҡорт, урыҫ, татар, сыуаш һәм башҡа милләт ауылдары буйын
са ла бар. Мәҫәлән:

Был сығанаҡ тағы ла ауыл-ҡалалар урынлашҡан гидрографик объ
екттарҙы күрһәтеүе менән дә әһәмиәтле. Сөнки был үҙе үк бер исемле
төрлө ауылдарҙың сығышын аныҡлауҙа өҫтәлмә дәлил булып тора.
Ошондай
материалдар
«Генераль
межеваниеға
иҡтисади иҫкәрмәләр»ҙә генә бар ине.
Әле тикшерелгән сығанаҡтағы кеүек материалдар XIX быуат
аҙағында сыҡҡан 10 томлыҡ «Өфө губернаһы буйынса статистик мәғ
лүмәттәр йыйынтығы»нда59 ла күп.
Был сығанаҡта Өфө губернаһына тулы иҡтисади характеристика
бирелгән. Беҙҙең топонимик тикшеренеүҙәр өсөн иһә ауыл-ҡалаларҙың үҫеш тарихын һәм атамаһының килеп сығышын асыҡларға
2*
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булышлыҡ иткән материалдар кэрэк. Улар статистик йыйынтыҡтың
беренсе — алтынсы томдарына яһалған ҡушымталарҙа тупланған.
Ошо алты томдың ҡушымталарында һәр ауыл-ҡалаға киң генә физикгеографик тасуирлама бирелгән. Мәҫәлән: Архангельское (Иглино,
Бәләгәҫ) ауылы — тигеҙ урында: Бәләгәҫ йылғаһы тирмән ҡуйыу өсөн
яраҡһыҙ; ялан ерҙәрҙә күл һәм бер нисә һаҙлыҡ бар. Ауылға бүленгән
ер ике урында: береһе ауыл янында, икенсеһе 7 саҡрымда. Ауылға
ҡараған ерҙәрҙә үҙгәрештәр: 18 дисәтинә тимер юл өсөн тартып алы
на, айырым усадьбалар өсөн майҙан артты. Ерҙе бүлеүҙең һуңғыһы
1886 йылда тимер юлды һалыу өсөн булды. Ялан ерҙәр ауылдан
7 саҡрымға тиклем. Ере — ҡара тупраҡ. Асыҡ урманһыҙ урындарҙың
18 дисәтинәгә яҡынын Өфө йылғаһының яры ҡомло һәм 15 дисәтинә
һен йырынлы урындар биләй, һуңғыларының һаны билдәһеҙ, ә күрһә
телгән майҙан яҡынса билдәләнде. Ҡыуаҡтар тигеҙ ерҙең бер генә
урынында. Алпауыт Вергилинға ҡараған ерҙә ауылда аҙна һайын
баҙар була. Тимер юл станцияһында көндәлек эшләү — ауыл халҡы
ның төп кәсебе»60. Әле килтерелгән мәғлүмәттәр Башҡортостан Рес
публикаһының Иглин районы үҙәге Иглин (Бәләгәҫ, Архангельское)
ауылы атамаһын өйрәнгәндә, һис шикһеҙ, кәрәк була.
«Өфө губернаһы буйынса статистик мәғлүмәттәр»ҙең VII томында
ла ауылдар тарихын, уларҙың исемдәренең этимологияһын асыҡлауға
ярҙам итерлек иҡтисади мәғлүмәттәр, ауылдарҙың эйәләре тураһында
материалдар ифрат күп61. Миҫал итеп, сығанаҡтың Өфө әйәҙе (хәҙер
Иглин районы) Иглин, Ҡыбау һәм Таутөмән ауылдары буйынса өҙөк
килтерәбеҙ:

* Ауылда ике йәмғиәт.
** Ауыл Яңы Троицкий улусындағы Таутөмән ауылы менән бер йәмғиәткә ҡарай.
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Башҡорт ауылдарына нигеҙ һалған кешенең кем икәнлеген асыҡ
лау өсөн рәүиз (хәҙергесә әйтһәк, перепись) материалдарын файҙала
ныу ҙур әһәмиәткә эйә. Рәүиз (урыҫса ревизские сказки) — ул пере
пись (рәүиз) ваҡытында ауылда йәшәгән кешеләрҙең исемлеге. Унда
ауылға нигеҙ һалған кешенең үҙен йәки туғандары тураһында матери
ал табырға мөмкин. Миҫал өсөн Хәйбулла районы Аҡъюл ауылы бу
йынса рәүиздән өҙөк килтерәйек:
«Ырымбур губернаһы, шул уҡ өйәҙҙең IX Башҡорт кантоны 1-се
өлөшөндә нисә ир-ат һәм ҡатын-ҡыҙ йәшәгәнен күрһәткән рәүиз исем
леге. 1816 йылдың 22 февраль көнөндә 15-се номерлы исемлек буйын
са Аҡъюл ауылында.
3. Аҡъюл Абзанов — 89 йәштә. Аҡъюлдың улдары Әбделвәхит —
3, Әбделхалиҡ — 28, Әбделмән — 30 йәштә. Әбделмән дең улы
Әбделхәйер — 4 йәш. Аҡъюлдың бисәһе — 40, ҡыҙы Шалара — 13,
Әбделхаликтың бисәһе Сәлимә — 20 йәштә. Әбделмәндең бисәһе
Күҙбикә — 40, ҡыҙы 8 йәштә»62.
Был исемдәр һәм һандар Аҡъюлдың 1727 йылғы, ауылға исеме би
релгән кеше һәм Абзандың улы булыуы тураһында һөйләй. Аҡъюлдың
4 улы: Аҡынсыҡ 1773 йыл, Әбделмән — 1786, Әбделхалик — 1788,
Әбделвәхит 1813 йыл, Шәкирә тигән бер ҡыҙы 1803 йылғы, ҡатыны
Уразбикә 1776 йылда тыуғанлығын, Аҡъюлдың 89 йәштә икәнлеген
күрһәтә. Ауыл буйынса төҙөлгән исемлектән Аҡъюлдың 1759 йылғы
Әҙелбай Абзанов һәм 1744 йылғы Юлдыбай Абзанов тигән ағайҙары
булыуы, тик уларҙың рәүиз үткәрелгән ваҡытта икенсе ауылда йәшәүе
асыҡлана. Абзандың өлкән улы Аҡынсыҡ 1816 йылда 40 йәшлек
бисәһе Йәнбикә, ике улы Әбделвәли (1799 йылғы) һәм Дөсмөхәмәт
(1806 йылғы) менән айырым ғаилә ҡороп йәшәгән. Ошо материал
дарҙы файҙаланып, Йылайыртамағы тигән ауыл үҙенең Аҡъюл тигән
исемен 1727 йылда тыуған Аҡъюл Абзановтан XVIII быуат урталарын
да алған, тип фараз итеп була.
Ошоға оҡшаш мәғлүмәттәрҙе рәүиздән Өфө, Ырымбур губернала
рына ҡараған барлыҡ ауылдар буйынса ла табырға мөмкин. 1984 йыл
да «Ағиҙел» журналының 5-се һәм 6-сы һандарында билдәле тарихсы
Ә. 3. Әсфәндиәровтың «Ауылдар ҡасан барлыҡҡа килгән?» тигән хеҙ
мәте баҫылып сыҡты63. Был хеҙмәт тулыһынса рәүиз материалдарына
таянып яҙылған. Мәҫәлән:
«Һаҡмар буйындағы Кинйәбулат ауылы ике ауылды башлап ебәр
гән. Уларҙың береһе — Таналыҡ буйында Буранбай, икенсеһе — Яңы
Кинйәбулат. Тәүгеһе 1816 йылғы VII ревизияла күрһәтелгән. Ул йорт
старшинаһы, атаҡлы ҡурайсы Буранбай Ҡотосов тарафынан XIX бы
уат баштарында нигеҙләнгән. 1834 йылда унда — 38, 1859 йылда ни
бары 26 йорт иҫәпләнгән. VIII ревизия материалдарында ғаилә баш
лығы 53 йәшлек Буранбай Ҡотосов «енәйәте өсөн 1820 йылда Себергә
һөрөлгән» тип яҙылған64. Был факттар Ә. 3. Әсфәндиәров тарафынан
1816 йылғы (йәғни VII) рәүиздән алынған. Тик ҡайһы бер осраҡтарҙа
ғына ул рәүиз материалдарының дөрөҫлөгөн раҫлар өсөн шәжәрәләрҙе
файҙалана.
Рәүиздәрҙең ҡиммәте тағы ла шунда: улар бер генә түгел, ә бер
нисә күрше ауылдарҙың сығышын асыҡларлыҡ мәғлүмәттәр бирә.
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Мэҫэлэн, VIII рәүиз буйынса VI Башҡорт кантоны IV йорто Тау
лыҡай ауылында Таулыҡайҙың улдары Аҡҡусҡар Таулыҡаев —
84 йәшлек, Йәнйегет Таулыҡаев — 59 йәшлек (1812 йылда) һ. б. Йән
йегет Таулыҡаев фамилияһынан һуң: «Баш начальство бойороғо
буйынса яңы ойошторолған Йәнйегет ауылына күсерелде», — тип
яҙып ҡуйылған65. Шуға ла рәүиздәр бөтә ауылдарҙы бергә алып, ком
плекслы өйрәнеүҙе талап итә. Шундай тикшереүҙән һуң ғына ауылдың
сығышы,
атамаһының
этимологияһы
тураһында
тулы
мәғлүмәтте
алырға мөмкин. Әммә рәүиз материалдарын өйрәнгәндә уларҙың бер
үҙенсәлегенә иғтибарҙы йәлеп итке килә: рәүиздәр ауылдың барлыҡҡа
килеү ваҡыты тураһында ғына түгел, ә ауылға теге йәки был исемдең
ҡушылыуы тураһында мәғлүмәт бирә. Рәүиз материалдарында Буран
бай Ҡотосов 1816 йылда 49 йәштә булған тип яҙылған, йәғни ул 1767
йылда тыуған. 1820 йылда Буранбай Себергә һөргөнгә ебәрелә. Ошоға
ҡарап, Буранбай ауылы 1767 йылға тиклем, йәғни Буранбай Ҡотосов
тыуғанға хәтлем булмаған, тип иҫәпләргә ярамай. Ауыл уға тиклем
икенсе исем, Кинйәбулат исеме менән йөрөгән булған. Тик Буранбай
Ҡотосов ваҡытында ғына ул Буранбай тип аталған. Тимәк, рәүиздәр
аныҡ атаманың яҡынса барлыҡҡа килеү ваҡытын ғына күрһәтә. Бынан
беҙ Кинйәбулат исеменең һәм ауылдың ҡасан барлыҡҡа килгәнен
билдәләй алмайбыҙ әле.
Кешеләрҙең йәшен билдәләүҙә әҙерәк айырмалыҡтар күренһә лә,
дөйөм алғанда рәүиз ауыл халҡы тураһында аныҡ ҡына мәғлүмәттәр
бирә. Быны беҙ төрлө рәүиздәр буйынса материалдарҙы сағыштырып
белә алабыҙ. Мәҫәлән, бер рәүиздә Аҡъюл Абзанов 1727 йылда,
икенсеһендә 1731 йылда тыуған тип яҙылған. Бер үк рәүиз материал
дарында Аҡынсыҡ Аҡъюлов төрлө орфограмма менән йә Ахунчюк, йә
Акунчук тип, ҡыҙы бер урында Шалара, икенсе ерҙә Шаказа тип
теркәлгән. Дөрөҫө Шәкирәлер тип уйлайбыҙ, сөнки Шалара, Шаказа
тигән ҡыҙ исемдәре башҡортта осрамай. Шулай булыуға ҡарамаҫтан,
бындай ғына хаталар был сығанаҡтың ҡиммәтен бер нисек тә
төшөрмәй.
Рус телендә яҙылған сығанаҡтарҙы өйрәнеүҙе йомғаҡлап, ғалим
дарҙың иғтибарынан ситтә ҡалған, әммә ҡиммәтле мәғлүмәтле тарихи,
географик әҙәбиәттең күп булыуын әйтеп үтергә кәрәк. Был йәһәттән
беҙ Өфө губернаһы Бөрө әйәҙе исправнигының элекке ярҙамсыһы
Н. Н. Макаровскийҙың «Өфө әйәҙе V стандың географик һәм статис
тик тасуирламаһы»н күрһәтмәй мөмкин түгел66. Н. Н. Макаровский
өйәҙҙе улустар, участкалар буйынса һәм төрлө аспектта — статистик,
социаль-иҡтисади, медик-биологик, географик һ. б. тасуирлай. Китап
тың аҙағында Өфө әйәҙе V стан ауылдары айырым тасуирлана.
Мәҫәлән: «Ҡатау улусы Ләмәҙ ауылы. Ләмәз йылғаһының текә ярын
да урманда урынлашҡан. Ауылдың 45 өйө 1 урам булып һуҙылған.
Тасуир ителеүсе ауыл 1843 йылда барлыҡҡа килгән. Ауыл халҡы
ның ҙур өлөшө — урындағы кешеләр, шулай уҡ Ҡатау заводы хужаһы
кенәз Белосельский-Белозерскийҙыҡылар ҙа бар, бәләкәй өлөшө —
һарытау
губернаһынан
күсеп,
урындағы
йәмғиәткә
яҙылыусылар.
Рәүиз буйынса 81 кеше... Ысынында иһә 139 ир-ат, 129 ҡатын-ҡыҙ
йәшәй»67.
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Башҡорт ауылдарын тасуирлау нигеҙҙә ошоноң һымаҡ структура
лы статьяны тәшкил итә. Әммә башҡорттарҙың көнкүрешен характер
лаған яңы мәғлүмәттәр ҙә бирелә:
«Яхъя ауылы, Ҡытаутамаҡ улусы. Асыҡ ерҙә Бирҙәш тигән йылға
буйында урынлашҡан. Барыһы ике буй, өс арҡыры урамдан тора. Иха
талары киң, күбеһенсә кәртәләп алынмаған. Урамдары киң, 20 сажин
дан кәм түгел. Ауылда 87 өй. Уларҙың бөтәһе лә ағастан буралған,
иҫкергәндәре бар, ҡайһыларының ҡыйығы юҡ. Рәүиз буйынса... 169
кеше. Ысынында 156 ир-ат һәм 140 ҡатын-ҡыҙ. Бөтә кешеләр ҙә
аҫабалыҡ хоҡуғында, бик ярлы йәшәйҙәр. Малсылығы 169 баш ат,
154 һыйыр, 63 һарыҡ һәм 92 кәзә аҫрауҙан ғибәрәт.
Яхъя халҡы күрше Миндеш, Ишембай һәм Абдрахман ауылдары
башҡорттары менән бергә бик уңдырышлы 10380 дисәтинә ергә хужа,
әммә ошо байлыҡ менән файҙалана белмәйҙәр...»68.
Автор тарафынан ошоноң һымаҡ Өфө әйәҙе V станының 43 ауылы
тасуирланған. Бындай мәғлүмәттәр хәҙерге Башҡортостан Республи
каһының Салауат, Ҡыйғы, Нуриман һәм Иглин райондары ауылдары
тарихын, ойконимдарының сығышын билдәләүҙә бик кәрәк. Китап
элекке стан приставы тарафынан яҙылғанғамылыр, был сығанаҡ ыша
ныслы мәғлүмәткә эйә булыуына ҡарамаҫтан, Совет осоронда фәнни
әйләнешкә индерелмәне.
БАШҠОРТ ТЕЛЕНДӘГЕ СЫҒАНАҠТАР
Башҡорт телендә яҙылған сығанаҡтар башҡа телдә яҙылғандарына
ҡарағанда, әлбиттә, күпселекте тәшкил итә. Улар, Рәсәй фәндәр ака
демияһы Өфө ғилми үҙәге Тарих, тел һәм әҙәбиәт институты, Башҡорт
дәүләт университеты, Башҡорт дәүләт педагогия университеты, Стәр
летамаҡ дәүләт педагогия институты һ. б.-лар тарафынан төрлө йыл
дарҙа ойошторолған ғилми экспедицияларҙа йыйылған. Хәҙерге ва
ҡытта улар Рәсәй фәндәр академияһы Шәрҡиәт институты Санкт-Пе
тербург бүлексәһенең ҡулъяҙмалар фондында69, В. И. Ульянов-Ленин
исемендәге Ҡазан дәүләт университетының ғилми Китапханаһында70,
Рәсәй фәндәр академияһы Ҡазан филиалының ғилми архивында7',
Башҡорт дәүләт университетының башҡорт әҙәбиәте кафедраһында72,
Рәсәй фәндәр академияһы Өфө ғилми үҙәгенең ғилми архивында
һаҡлана73.
Башҡорт телендә яҙылған сығанаҡтарҙың араһында беҙҙе бигерәк
тә географик атамалар һәм ауыл исемдәре тураһындағы шәжәрәләр
һәм легендалар ҡыҙыҡһындыра. Әгәр ҙә юғарыла һанап үтелгән фонд
тарҙа, дөйөм алғанда, төрлө йөкмәткеле риүәйәт һәм легендалар
бирелгән булһа, Рәсәй фәндәр академияһы Өфө ғилми үҙәге Тарих,
тел һәм әҙәбиәт институтының ҡулъяҙма фондында тик шәжәрәләр
генә тупланған74. Экспедицияларҙа йыйып алынған шәжәрәләрҙең бер
өлөшө баҫылып сыҡты75.
P. Ғ. Кузеев тарафынан әҙерләнгән «Башҡорт шәжәрәләре» тигән
китапта ҡәбилә, ырыу шәжәрәләре менән бер рәттән ҡайһы бер ауыл
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дарҙың, мәҫәлән, Сытырман, Моҡас һәм Мораҙым ауылдарының
шәжәрәләре лә бар76.
Моҡас
ауылы
шәжәрәһендә, башҡаларҙан айырмалы рәүештә,
ирҙәрҙең генә түгел, ә ҡатын-ҡыҙҙарҙың исемдәре лә теркәлгән.
P. Ғ. Кузеев фекеренсә, шәжәрә «XVIII быуат аҙағында, йә XIX быуат
башында» яҙылған77. Ауылға исеме бирелгән Моҡас тигән кеше Аҡъяр
бейҙең улы. Аҡъяр бейҙең атаһы билдәһеҙ, ағаһымы, ҡустыһымы Кил
дейәр бей исемле булған. Шәжәрәлә Моҡастың, уның атаһы Аҡъяр
бейҙең тыуған-үлгән ваҡыты тураһында бер ниндәй ҙә мәғлүмәт бирел
мәгән. Шәжәрәне төҙөгән кеше Бүкәнбайҙың ҡыҙы Еҙбикәнең ейәне
булып сыға тигән генә иҫкәрмә бар. Еҙбикәнең атаһы Бүкәнбай иһә
Байҙағол тигән кешенең Арыубикә тигән бисәһенән тыуған кеше
икәне билдәле. Арыубикә менән Моҡас — ағалы-һеңлеле кешеләр,
сөнки икеһе лә Аҡъяр бейҙең балалары. Был мәғлүмәт ауылға нигеҙ
һалған кешенең тыуған ваҡытын яҡынса билдәләргә мөмкинселек
бирә. P. Ғ. Кузеев, был шәжәрә XVIII быуат аҙағында, йә XIX быуат
башында яҙылған, тип фараз итә, сөнки ул шәжәрәләге һәр быуынға
уртаса 25 йыл бирә. Ошо система менән иҫәпләгәндә, Еҙбикә — 1760,
уның атаһы Бүкәнбай — 1735 йылда, ә Бүкәнбайҙың атаһы Байҙағол,
Байҙағолдоң бисәһе Арыубикә һәм Моҡастарҙың 1705—1710 йылдарҙа
тыуыуы ихтимал. Ул саҡта ауыл үҙенең Моҡас тигән исемен тәбиғи,
Моҡас тыуғандан һуң ғына ҡабул итә ала. Тимәк, шәжәрәләге ауыл
Моҡас исеме менән 1705—1710 йылдарҙан һуң теркәлә башлай.
Әммә ошо уҡ ауыл буйынса БДУ профессоры Ә. 3. Әсфәндиәров
тә бер шәжәрә табып баҫып сығарҙы78. Унда P. Ғ. Кузеев донъяға сы
ғарған шәжәрәләгенән боронғораҡ мәғлүмәттәр бар. һуңғы шәжәрәлә,
Моҡас Теләүкәй тигән кешенең улы булыуы тураһында яҙылған. Ике
шәжәрәлә лә хәҙерге Башҡортостан Республикаһы Мәләүез районын
дағы Оло Моҡас хаҡында һүҙ бара. Ә. 3. Әсфәндиәров шәжәрәһендә
Моҡас Тамъян ҡәбиләһе башлығы Шәғәле Шаҡманға барып тоташа.
Ә ул башҡорттарҙың Мәскәүгә 1552 йылда ебәрелгән илселеге соста
вында булған оло башҡорт кенәзе. Икенсе шәжәрәнең өлөшө түбән
дәгесә: Төмән бей — уның улы Балун бей — уның улы Тамъян бей —
уның улы Ураҙай бей — уның улы Мотай бей — уның улы Ҡырай
бей — уның улы Шәғәле Шаҡман — уның улы Буралы — уның улы
Илсекәй — уның улы Теләүкәй — уның улы Моҡас Теләүкәев — уның
улы Ҡасҡын Моҡасов. Ҡасҡын Моҡасов иһә 1764 йылғы документ
тарҙа осрай. Әгәр ҙә был йылдарҙа донъяуи эштәр менән шөғөлләнгән
Ҡасҡын Моҡасовты 30-ҙар тирәһендәге кеше булғандыр тип фараз
иткәндә, уның тыуған йылы яҡынса 1734 йылдарға тура килә.
Ҡасҡындың атаһы Моҡас, тимәк, 1705—1710 йылдарҙа тыуған кеше
булып сыға. P. Ғ. Кузеев килтергән шәжәрә схемаһы буйынса ла,
Ә. 3. Әсфәндиәров шәжәрәһе буйынса ла Моҡас 1705—1710 йылдар
тирәһендә тыуған булып сыға. Ике сығанаҡ та бер датаны раҫлай. Был
инде шәжәрәләге мәғлүмәттәрҙең дөрөҫлөгөн күрһәтә.
«Башҡорт шәжәрәләре» китабының аҙағында P. Ғ. Кузеев Моҡас
ауылы шәжәрәһенә аңлатмалар биргән. Унда Моҡас ауылы Тамъян
ҡәбиләһенең Нөгөш-Тамъян ырыуы башҡорттарына ҡарай тип яҙыл
ған79. Экспедиция материалдары, шулай уҡ башҡорт ауылдары ведо40

мостары был аңлатмаларҙың дөрөҫлөгөн күрһәтә. Оло Моҡас ауылына
ысынында Тамъян ҡәбиләһе башҡорттары нигеҙ һалған. Ауылдың оло
ҡарттары ундағы араларҙы ла (аймаҡтарҙы) онотмаған. Унда моҡас,
тимэс, ҡаҙаҡ, шағыман тигән аймаҡтар булған. Ауылдың тамғаһы
түбәндәге сифатта СЦ,.
Оло Моҡастан айырылып сыҡҡан Бәләкәй Моҡаста араларҙың
исеме икенсерәк: күҙәй, ҡалмаҡ, тараҡан һ. б.
Юғарыла тикшереп сығылған «Башҡорт һәм мишәр кантоны
начальниктарының... ведомостарында» Моҡас ауылы берәү генә һәм
ул Стәрлетамаҡ әйәҙе VII Башҡорт кантоны Тамъян улусының 20-се
йортонда80 теркәлгән.
XIX
быуат урталарында Моҡаста 310 кеше, шул иҫәптән 153 ират, 157 ҡатын-ҡыҙ йәшәгән. XIX быуаттың икенсе яртыһында Моҡас
тан Бәләкәй Моҡас айырылып сыҡҡан булырға тейеш, сөнки XIX бы
уат аҙағына һәм XX быуат башына ҡараған сығанаҡтарҙа ике: Оло
Моҡас, һәм Бәләкәй Моҡас күренә. Ул саҡта Оло Моҡаста 37 йорт
булып, 96 ир-ат, 83 ҡатын-ҡыҙ, Бәләкәй Моҡаста 31 йорт булып,
83 ир-ат һәм 74 ҡатын-ҡыҙ йәшәгән81.
Шәжәрә, әгәр ҙә уны файҙаланып, ауыл барлыҡҡа килгән ваҡы
тын, тарихын, уға нигеҙ һалған кешенең шәхесен, тоҡомдарын, атабабаларын асыҡлап булһа, баһалап бөткөһөҙ ҡиммәтле сығанаҡты
тәшкил итә. Әммә ундай мәғлүмәттәрҙең шәжәрәлә булмауы ла ихти
мал.
Юғарыла күрһәтелгән P. Ғ. Кузеев тарафынан төҙөлгән «Башҡорт
шәжәрәләре» китабында БР-ҙың Ауырғазы районы Иҫке Мораҙым
ауылы шәжәрәһе лә бар82. Әммә был шәжәрәне Мораҙым ауылы бар
лыҡҡа килеүен асыҡлау өсөн ҡулланып булмай тиерлек. Сөнки унда
Мораҙымдың ата-бабалары ла, тоҡомдары ла күрһәтелмәгән. Шәжә
рәлә тик бер генә дата — башҡорт бейҙәренең 1555 йылда Ҡаҙанға
Мәскәү дәүләте батшаһына барған ваҡыты ғына әйтеп үтелә. Мәҫә
лән, Мең һаҙаҡлы Ураҙас бей мең ырыуының 11 бейе араһында 6-сы
бей итеп һанап үтелгән. Шунан башҡа мәғлүмәт табыуы ҡыйын. Шуға
ла фараз итергә тура килә. Әгәр ҙә 1555 йылда Ураҙас бей 40 йәштә
булһа, уның тыуған йылы итеп 1515 йылды иҫәпләргә тейеш булабыҙ.
Мораҙым иһә Ураҙас бейҙән 12 быуын һуң йәшәгән. P. Ғ. Кузеев сис
темаһы буйынса һәр быуынға яҡынса 25 йыл иҫәпләгәндә, Мораҙым
ауылына исем биреүсе 1815 йылдарҙа тыуған булып сыға. Тимәк, Иҫке
Мораҙым ауылы үҙенең хәҙерге Мораҙым тигән исемен тик 1815 йыл
дарҙан һуң ғына йөрөтә башлаған, тип әйтә алабыҙ.
Был дата өҫтәлмә дәлилдәр файҙаланыуҙы талап итә, тик улар
беҙҙә хәҙергә юҡ. XIX быуат уртаһындағы башҡорт кантондары на
чальниктарының ведомостарында Мораҙым ярайһы уҡ ҙур ауыл булып
теркәлгән. Унда 305 кеше йәшәгән булған. Шунда уҡ Мораҙым ауы
лы Меркетмең улусының Аҡҡондо түбәһенә ҡарай, тип яҙылған83.
Экспедицияла хәҙерге Иҫке Мораҙымда 4 ара (аймаҡ) барлығы асыҡ
ланды. Сатлыҡовтар араһы — таҙ, Смаҡовтар — ҡара, Мораҙымовтар байым тип йөрөтөлә. Тағы ла кинйәкәй тигән ара булыуы билдәле,
тик уның кешеләре йөрөткән фамилиялар әйтелмәгән. Өршәк һыуын
да ултырғанғамы, уның буйындағы мең ҡәбиләһе башҡорттары ҡайһы
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бер документтарҙа өршәк-мең ырыуы тип теркәлгән. Шул уҡ мәғлүмәт
P. Ғ. Кузеевтың аңлатмаларында ла сағылыш тапҡан84. Беҙ иһә
башҡорт кантондары начальниктары төҙөгән ведомостарҙың мәғлүмәт
тәрен дөрөҫ, тип һанайбыҙ. Уның буйынса Мораҙым ауылы меркетмең башҡорттары тип ҡарала. Етмәһә, өршәк-мең ырыуы ауылдары
араһында Мораҙым ауылы бөтөнләй теркәлмәгән.
ТОПОНИМИК РИҮӘЙӘТТӘР ҺӘМ ЛЕГЕНДАЛАР
Фольклорҙы өйрәнеүселәр риүәйәттәр менән легендаларҙы халыҡ
тың ауыҙ-тел ижадының бер жанры тип ҡарай. Улар араһында ауыл,
аныҡ географик урын атамаһына бәйле риүәйәттәр һәм легендалар
бар.
Улар
фольклористика
фәненә
«топонимик
легенда
һәм
риүәйәттәр» термины менән килеп инде85. Халыҡтың үҙаңының, донъя
ға ҡарашының һәм халыҡ ижадының ҡулланылыу формаһы булараҡ
легенда һәм риүәйәттәр, әлбиттә, халыҡ фантазияһы, реаль ысынбар
лыҡты ҡабул итеү емеше булып тора. Мәҫәлән, Ашҡаҙар, Өфө ата
маһының барлыҡҡа килеүенә арналған легендаларҙың тарихи ысын
барлыҡ менән бер ниндәй ҙә уртаҡлығы юҡ.
Әммә легенда һәм риүәйәттәр араһында реаль ысынбарлыҡҡа ни
геҙләнеп барлыҡҡа килгәндәр ҙә бар. Ҡайһы бер фольклор жанрының
тарихилығын өйрәнеп, БДУ профессоры Ә. 3. Әсфәндиәров, «һуңғы
осорға ҡараған легенда һәм риүәйәттәр генә түгел, ә боронғо эпостар,
ҡобайырҙар ҙа халыҡ тормошонда һәм аңында һиҙелерлек эҙ ҡалдыр
ған тарихи факттарға нигеҙләнеп тыуҙырылған. Улар мөһим ваҡиға
ларҙың халыҡ тарафынан ҡабул ителеүен һаҡлайҙар», тип яҙа86.
Авторҙың был фекере күп кенә тарихи йырҙарҙы, айырып әйткән
дә, кантон түрәһе Ҡыуатов тураһында ауылдар тарихы, «күбәләк»
этнонимы, Салауат Юлаевтың улдары тураһындағы һәм, йәнәһе бол
ғарҙар тарафынан нигеҙләнгән ауылдар һ. бгларҙың тарихын ентекле
тикшереү һөҙөмтәләренә нигеҙләнгән.
Башҡорт дәүләт университеты тарафынан 1969 йылда сығарылған
«Башҡорт
легендалары»
китабында
тормош-көнкүреш
легендалары
араһында «Сибай» риүәйәте бирелгән87. Ул риүәйәт «Сибай, Айсыуаҡ,
Биктимер, Баҡдәүләт — Атайсалдың тоҡомдары» тигән белдереүҙән
башлана. Артабан ул түбәндәгесә дауам ителә: «1667 йылдар тирәһен
дә улар, барлығы 7 ғаилә Ырымбур далаларынан ауылдың (йәғни
Иҫке Сибайҙың. — Авторҙар) хәҙерге ултырған урынына күсеп кил
гәндәр»88. 1967 йылда «Совет Башҡортостаны» гәзитендә (4 март но
меры) Ғибат Биишев олатайҙың «Сибай» исемле мәҡәләһе баҫылды89.
Унда шәжәрәнән тыш Атайсал һәм уның тоҡомдары тураһындағы
риүәйәт файҙаланылған. Гәзит мәҡәләһендә Атайсалдың Ирәндек буй
лап күсеүе ентекләп тасуир ителгән. Мәҫәлән, Атайсалдың тәүҙә
Ырымбур далаларында күсмә тормошта йәшәүе, унан хәҙерге Баш
ҡортостан Республикаһы Күгәрсен районы Санъяп ауылы тирәһенә
килеп ултырыуҙары, шунан һуң ғына хәҙерге Иҫке Сибай ауылы ул
тырған ергә килеп нығыныуҙары тураһында яҙылған.
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Беҙҙең экспедиция материалдары араһында Атайсал тураһындағы
риүәйәттең ҡайһы бер урындарын раҫларлыҡ мәғлүмәттәр бар. Мә
ҫәлән, Туҡ һәм Соран буйындағы бөрйән башҡорттарының Ҡотломбәт ауылында атайсал араһы теркәлгән90. XIX быуат уртаһында
Ырымбур әйәҙе IX Башҡорт кантоны Бөрйән, Ҡыпсаҡ улустарының
18-се йортонда (БР-ҙың хәҙерге Күгәрсен районы территорияһы)
Моҡас һәм Мырҙабай тигән ике ауыл телгә алынған. Уларҙың икәүһе
лә Бөрйән улусының атайсал ырыуына ҡараған булған91. Риүәйәттә
иҫкә алынған Санъяп (рәсми исеме Үрге Санъяп) хәҙер Күгәрсен ра
йонында Атайсал Бөрйәне тип йөрөтөлә. Әйткәндәй, ауыл эсендәге
ара — аймаҡтар араһында атайсал атамаһын осратып була92. Тағы ла
Атайсал тоҡомдары булған Сибай, Айсыуаҡ, Биктимер һәм Баҡдәүләт,
шулай уҡ Сибайҙың ете улы 1834 йылғы рәүиз материалдарында
теркәлгән. Баҡдәүләт Ырыҫаҡов — 1745, Биктимер Мотаев 1756,
Айсыуаҡ Мотаев 1750 йылда тыуған. Сибайҙың өлкән /улы Этбай —
1775, Ҡотлогилдеһе — 1776, Иҫәнгилдеһе — 1784, Амангилдеһе —
1785, Дәүләте — 1787, Утарбайы 1789 йылда тыуған. Утарбай Сибаевтың, йырҙарҙа данлаған ҡатыны Батима уның үҙенән ике йәшкә кесе
(1791 йылғы) булған93.
«Башҡорт халыҡ ижады: Риүәйәттәр, легендалар» китабында «Бол
ғарҙар менән башҡорттар» риүәйәте урынлаштырылған. Унда баш
ҡорттар болғарҙан 15—20 көнлөк юлда, урман араларында йәшәгән,
тиелә94. Сағыштырығыҙ: 1154 йылда Идриси һыҙған картаға академик
Б. А. Рыбаковтың иҫкәрмәләрендә эске башҡорттар (Эске Башҡортос
тан тип уҡы. — Авторҙар) болғарҙарҙан 25 көнлөк юл алыҫлығында
йәшәгәндәр тип, билдәләнә95.
Риүәйәттәрҙең тарихи ысынбарлыҡҡа тап килгән осраҡтарына ми
ҫалдарҙы күп килтерергә мөмкин. Әммә ошолары ла ҡасандыр булып
үткән реаль хәл-ваҡиғаларҙың риүәйәттәрҙә сағылыш алыуына ышан
дыра.
ЕР-ҺЫУ АТАМАЛАРЫ ТАРИХЫ БУЙЫНСА
ЭКСПЕДИЦИЯЛАРҘА ЙЫЙЫЛҒАН МАТЕРИАЛДАР
Үткән тормоштоң ысын хәл-ваҡиғалары хәҙерге көндәргә легенда
һәм риүәйәт рәүешендә килеп еткән. Әммә боронғо көнкүреш ниге
ҙендә барлыҡҡа килгән халыҡ ижады төрҙәренең ҡайһы берҙәре леген
да һәм риүәйәт формаһында түгел, ә ысын булған тарих итеп һөйләне
лә. Урта быуаттар, XIX быуат һәм XX быуат башы әҙәбиәтендә тауарих тигән әҙәби әҫәрҙәр осрай. Әммә улар монографик характерҙағы,
ғилми-тикшеренеүҙең
һөҙөмтәһендә
барлыҡҡа
килгән
ғилми-әҙәби
жанрҙы тәшкил итә. Ә тарих — бәләкәй күләмле, тауарих менән риүәйәт
уртаһында торған халыҡ ижады төрө. Сөнки унда тәпсирләп тикшереү
юҡ. Тарихта, башлыса, һөйләүсенең үҙ ҡарашы сағыла. Рәсәй Фәндәр
академияһының Өфө ғилми үҙәге Ғилми архивында һәм Тарих, тел
һәм әҙәбиәт институтының ҡулъяҙма фондында тупланған, ғилми экс
педицияларҙа һәм командировкаларҙа йыйылған материалдарҙың күп
селек өлөшө тап ана шундай тарихты, йәғни бәләкәй тауарихты тәш43

кил итә лә инде. Улар халыҡтың ауыҙ-тел ижадында «ер-һыу тарихы»,
«ауыл тарихы» һ. б. шундай формаларҙа йәшәй. Ошондай тарихтарҙың
бер нисәүһен килтерәйек.
Башҡортостан Республикаһы Федоровка районы Оло Сытырман
ауылы тураһында тарихтар.
Беренсеһе, 1892 йылда тыуған Мәүҡәев Мәхмүт Мөхәмәт улы һөй
ләгән версия:
«Беҙҙең элек йәшәгән төп урыныбыҙ хәҙерге Ҡариҙел районы
Сытырман ауылында булған. Салауат ихтилалы ваҡытында батшаға
ҡаршы сығыш яһаған кешеләрҙе сытырман тип атағандар. Беҙҙең
ата-олатайҙар тынысыраҡ йәшәү урыны эҙләгәндәр. Эҙләй торғас,
улар хәҙерге Стәрленән алыҫ булмаған ергә ултырғандар. Әммә унда
ла тыныс булмаған. Стәрле эргәһенән Балыҡлы йылғаһы буйына күс
кәндәр. Был яҡынса 1673 йылдарҙа булған. Сытырманда Сытырман
улусының контораһын төҙөгәндәр. Сытырман бигерәк тә ҙурайып кит
кәс, унан 1898 йылда Бала Сытырман бүленеп сыҡҡан».
Икенсеһе, 1893 йылда тыуған Сәлимов Әхмәҙулла Ғилман улы
һөйләгән версия:
«Сытырман ауылы хәҙерге ултырған ергә Иҙел аръяғындағы Мирәтәк тип аталған урындан күскән.
Тәүҙә Оло Сытырманға нигеҙ һалынған, аҙаҡтан Бала Сытырман
ға. Бала Сытырман ауылы уртаһынан Сытырман тигән йылға ағып
ята. Хәҙер ҙә бар, ҡоромаған ул йылға. Оҙонлоғо 20 км тирәһе».
Өсөнсөһө, 1900 йылда тыуған Кинйәбаев Йыһаннур Йыһангир
улының версияһы:
«Сытырман ауылы урынлашҡан ерҙә урман юҡ. Әйләнә-тирәлә тик
тал ғына үҫә. Шуға ла унда сытыр күп. Ошо һүҙ ауыл исеме булып
китеп, ауыл Сытырман тип аталған».
Күреүегеҙсә, Сытырман ауылының тарихы һәм атамаһының килеп
сығышы тураһында ауылдың ҡарттары араһында ла уртаҡ ҡараш юҡ.
Ә был хәл атаманың этимологияһын тикшереүҙә өҫтәлмә ҡыйын
лыҡтар тыуҙыра. Дөрөҫмө-түгелме, халыҡта һаҡланып ҡалған ҡараш
тар иҫәпкә алынырға тейеш: шулай ҙа һәр фекер, һәр деталь тикше
реүҙе талап итә. Мәҫәлән, хәҙерге Федоровка районы Сытырманы
Ҡариҙел районынан күсеп килгән тигән фекер башҡа сығанаҡтан
алынған мәғлүмәттәр менән раҫланмай. Федоровка Сытырманын юр
маты ҡәбиләһенең тәтегәс ырыуы башҡорттары нигеҙләгәндәр, Ҡари
ҙелдәге Сытырман — татар ауылы.
«Бала Сытырман Оло Сытырмандан 1898 йылда бүленеп сыҡҡан»
тигән фекер ҙә дөрөҫ түгел, сөнки 1834 йылғы VIII рәүиздә Бала Сы
тырман айырым ауыл булып теркәлгән96.
Икенсе версияның, Сәлимов Әхмәҙулла олатайҙың «Сытырман
ауылы Иҙел (йәғни Ағиҙел) аръяғынан Мирәтәк тип аталған урындан
күсеп килгән» тигән фекере дөрөҫлөккә тап килгәнгә оҡшай. Сөнки
Стәрлетамаҡ ҡалаһын һалыу өсөн уның хәҙерге урынында йәшәгән
Юрматы башҡорттарын Ағиҙелдең уң һәм һул ярҙарына һөрәләр. Шу
ның һөҙөмтәһендә күп кенә ауылдарҙың ерҙәре тартып алына, ауыл
дар
икегә
бүленә.
Мәҫәлән,
Стәрлебаш
районындағы
Йәлембәт
(икенсе исеме Шипай) һәм Ишембай районындағы Ҡанаҡай (Шипай)
44

ауылдары элек күрше йәшәгәндәр. Ҡала төҙөү өсөн ер таҙартыу
арҡаһында элекке ике күрше ауыл ике яҡта тороп ҡалған. Ошоно
иҫәпкә алһаҡ, Сәлимов версияһы ысынбарлыҡҡа яҡын. Икенсенән,
Оло Сытырман ауылында мирәтэк араһы бар. Был да Мирәтәк тигән
ерҙән күсеп килгән тигән фекерҙе ҡеүәтләп тора.
Сытырман атамаһының этимологияһын асыҡлағанда, батшаға ҡар
шы көрәшкә күтәрелгән кешеләрҙе, шулай уҡ сытыр күп булған
урынды сытырман тип атауҙарының дөрөҫлөгө тикшерелергә тейеш.
Шунан һуң ғына был ауыл исеменең сығышы бер ни тиклем асыҡла
на төшә.
Учалы районы Һөйөндөк ауыл советына ҡараған Көсөк тигән ауыл
атамаһының нигеҙендә ятҡан Көсөк исеме тураһындағы тарих иғти
барға лайыҡ. Шул ауыл кешеһе 1898 йылда тыуған Раянов Шакир
Раян улы беҙгә түбәндәге тарихты һөйләне:
«Беҙҙең тирәләге башҡорттарҙа борон, әгәр ҙә бер кеше икенсе
кешене үлтерһә, уның ҡанын яларға тейеш булған. Әгәр ҙә ки ул бы
ны эшләмәһә, үлтерелгән кеше һәр ваҡыт уның төшөнә күренә икән.
Ауыл батыры Көсөккә үҙ ауылын, ырыуҙаштарын һаҡлағанда йыш
ҡына йортҡа баҫып килеүселәрҙе үлтерергә тура килгән һәм үҙе
үлтергән дошмандарҙың ҡанын көсөк һымаҡ ялау уның ғәҙәтенә кереп
киткән. Шуға ла уны Көсөк тип исемләгәндәр, имеш».
Беҙҙең һәм башҡалар тарафынан йыйылған, Рәсәй Фәндәр акаде
мияһы Өфө ғилми үҙәге һәм Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтының
фондтарында тупланған ошондай материалдар күп кенә ауыл һәм
географик объекттар атамалары буйынса бар. Уларҙың барыһы ла
башҡа анализланған сығанаҡтар менән бергә ҙур әһәмиәткә эйә һәм
топонимдарҙың этимологияһын асыҡлағанда файҙаланырға тейеш.
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12/348, 12/445; опись 23/7; опись 26/10; опись 32/17, 32/25, 32/26, 32/30, 32/32, № 81
к; 32/33, № 52 к; 32/33, № 58 к; 32/34, № 102 к; 32/34, № 91 к; 32/35, № 87 к; 32/35,
№ 98 к; 34, № 97 к; опись 47/1, 47/3, 47/31, 47/60, 47/59, № 64 к; опись 61/2, 61/33,
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№ 88 к; 61/33, № 95 к; 61/33, № 76 к; опись 63/56, 63/57, 63/65, опись 65/2, 65/3, 65/6,
65/7, 65/9; опись 67/7 Һ. бглар.
74 РФА ОҒҮ ТТӘИ-нең ҡулъяҙма фонды. №№ 3 к, 22 к, 24 к, 25 к (оригинал һәм
копия), 26 к, 28 к, 29 к, 32 к, 45 к, 67 к, 84 к, 85 к, 103 к; Ҡ. Аралбаев № 79 к, № 86
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№ 7 к; реставрац. № 38 к; Археографик экспедиция, 1 (аҙаҡ АЭ, 1), № 47 к; 93 к; 94
к; F. Б. Хөсәйенов, 99 к; 100 к; а—8, № 10 к; а—8, № 33 к; а—8, № 66 к; реставрац.
№ 34 к; АЭ, 2, № 2; 7, инв. 198, № 60 к; № 9, № 161 к; № 10, № 61 к; № 63 к; № 37 к;
№ 42 к; № 54 к; № 62 к; а—2, № 68 к; а—8, № 2 к; а — 9, реставрац. № 3 к; АЭ, 3,
№ 69 к; № 70 к, № 71 к; № 72 к; № 105 к; акт. № 77, № 12 к; а — 3, № 16 к; АЭ, 4,
№ 49; 50; а — 13, № 1 к; АЭ, 6; № 51; № 101 к; № 71, № 23 к; № 83 к; а — 8, № 18 к;
а — 8, № 40 к; а — 48, № 39 к; а — 11, № 70 к; АЭ, 7, а — 12 /1, 2/ № 17 к; а —
12, № 14 к; а — 12/1, № 5 к; АЭ, 9, № 31, а — 25, № 13 к; АЭ, 10, а — 35, № 15 к;
АЭ, И, № 31, а — 20, № 82 к; АЭ, 12, № 20 к.
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ПРЕДИСЛОВИЕ*
Атайсал. Совершенно новое слово в башкирском литературном языке. Оно
как авторский неологизм введено в язык современными башкирскими поэта
ми. Употребляется это слово в емком значении «отечество». Приобретению та
кого значения, видимо, способствовало то обстоятельство, что в основу данной
лексемы положено слово атай «отец». Новое слово имеет древние корни, ибо
состоит из двух корневых морфем атай и сал. Значение последней морфемы
пока точно не установлено. Сал может иметь значение «старый, старинный,
древний; седой, почитаемый, старый человек» и др. Сал связан также с булгарской лексемой чул, чал, сал «камень, твердый». Как бы то ни было, оно
издревле функционировало в башкирских шежере в составе личных имен
батыров. Н а п р и м е р , нам известны такие антропонимы, как Атайсал, Бай
салҠаҙаҡсал, Сапсал, Ялпаҡсал и др. в шежере племен бурзян, кыпсак,
тангаур, усерган.
Таким образом, ныне новое слово в башкирском языке приобретает новую
жизнь, с новым значением «родина, отечество». Оно в таком же значении
использовано в данной книге, так как здесь приведен наиболее полный пере
чень аулов, которые были основаны предками современных башкир. Этот спи
сок указывает на границы обитания, расселения древних и современных баш
кир.
Справочник-путеводитель по Башкортостану — стране башкир — должен
способствовать развертыванию исследований по истории башкирских аулов на
местах. Потому что здесь даны совершенно достоверные (документально под
твержденные) сведения о башкирах, территории их распространения, местах
былого и современного проживания башкирского населения Южного Урала,
Приуралья, Среднего Поволжья и Западной Сибири.
Азат и Фирюза К AMАЛОВЫ

*
Основная часть этого справочника написана на башкирском языке. Однако при
мерно треть башкир, в особенности городские башкиры, не знают своего родного язы
ка. Для того, чтобы они были приобщены к изучению своей истории глава об источни
ках указатели даются и на русском языке.
49

ВВЕДЕНИЕ
Многочисленные исследования по топонимии Южного Урала, проводив
шиеся с X V I I I века по настоящее время, а также накопленный полевой мате
риал и обнаруженные литературные и рукописные источники, позволяют
вплотную заняться вопросами происхождения географических названий Баш
кирии. Работы историко-этимологического характера предполагают специаль
ное изучение ряда вопросов, которые должны предшествовать этимологичес
ким разысканиям. Некоторые из них, в частности, словообразование нарица
тельных слов и топонимов, сравнительный анализ основ, употребляющихся в
названиях в качестве детерминативов, отражение диалектных лексических,
фонетических и морфологических особенностей, ареалы их распространения,
специфика номинации географических объектов в башкирском языке, а также
этимологии отдельных топонимов были разработаны в трудах А. А. Камалова,
Р. 3. Шакурова, Ф. Г. Хисаметдиновой, А. К. Матвеева и других. Наиболее
полно они отражены в «Словаре топонимов Башкирской АССР» (Уфа: Башкнигоиздат, 1980), «Географические названия Урала», «От Пай-Хоя до Мугоджар» А. К. Матвеева, «От Парижа до Берлина» Е. Н. Шувалова и других. Но
другие вопросы: особенности функционирования топонимов, изучение фонети
ческих закономерностей топонимии, в частности, нарицательных слов и др.,
необходимые при этимологических разысканиях, будут освещены в данном
исследовании.
Конечная цель всякого топонимического исследования — это этимология,
установление происхождения названия. Для этого необходимо проделать ряд
исследований, способствующих выявлению смыслового содержания топонима
и, прежде всего, сбор и накопление различного рода исходного материала,
н а п р и м е р , сведения о функционировании топонима. Вопрос о функциониро
вании рассматривается в связи с варьированием географических названий.
При этом варьирование охватывает все уровни языка: фонетику, морфологию,
лексику. Может возникнуть вопрос: зачем это нужно? Это нужно, чтобы уста
новить, какая из варьирующих форм может считаться исходной. Для примера
скажем, н а п р и м е р , гидроним Ноҡат употребляется еще в форме Онҡот.
Последняя форма может быть основой для выяснения смыслового содержания
топонима. С р а в н и м еще: один из притоков Сакмары в Зианчуринском рай
оне бытует в формах Ҡороюл и Ҡоруйыл, а в Салаватском районе есть реки с
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названиями Буләк и Бүлек, в Учалинском районе, город, ранее населенный
пункт и озеро имели два фонетических варианта: Учалы и Асыуҙы; река
Асҡын в Гафурийском районе русским населением называется Аксын и др.
Одна из этих форм служила основой для возникновения топонима, а другая
возникла в результате влияния фонетических закономерностей башкирского
языка.
Другой п р и м е р . Гидроним Мараҙы, что бытует в Учалинском районе, в
других источниках отмечается в форме Маҙар. Последняя форма является ис
ходной для этимологизирования названия речки, ибо форма Мараҙы возник
ла в результате фонетического изменения, а именно метатезы, перестановки
звуков р и ҙ.
Учет морфологических вариантов также обязателен в этимологических
работах. Н а п р и м е р , название населенного пункта Ҡарбаш в Буздякском
районе имеет вариант Ҡарамалыбаш, а деревня Ҡарбаш в Кармаскалинском
районе образован в результате усечения формы Ҡарламанбаш. Если бы мы не
знали эти морфологические варианты, то могли бы неправильно объяснить эти
названия. В Аргаяшском районе река Миас употребляется в форме Миәһыу.
Последняя форма вполне удовлетворительно может быть объяснена на мате
риалах башкирского языка.
В топонимии Башкирии лексическое варьирование занимает ведущее по
ложение по сравнению с фонетическим и морфологическим. Ценность учета
лексического варьирования заключается не только в этом. Лексическое варь
ирование способствует наиболее полному выявлению лексических связей
топооснов. Лексическое варьирование возникает тогда, когда один и тот же
объект обозначен несколькими названиями. Эти лексические варианты одного
и того же названия могут быть и равнозначными и неравнозначными в лекси
ческом отношении. Лексические варианты, или топосинонимы, могут образо
вываться как в одной языковой микросистеме, так в разносистемной языковой
среде. Для топонимического этимологизирования особенно ценны лексические
варианты одного и того же объекта в разной языковой среде. В таком случае
чаще всего семантика топооснов или дословно, или частично, или обобщенно
калькируется в другой язык и в калькированной форме употребляется в нем.
Этимология многих известных топонимов была установлена в результате
сопоставления всех наименований одного и того же объекта в разных языках.
Известно, что китайское название Тянь-Шань «небесные горы» было сопос
тавлено с его тюркским вариантом Хан-Тенгри. Значение последней формы
аналогично семантике «небесные горы» китайской формы оронима. Русское
название города Белгорода — Днестровского, что находится на Северном бе
регу Черного моря, в молдавском языке звучит Четате-Альба, в турецком
языке — Аккерман, что означает «Белый город». Этимология каждого из этих
этнонимов была бы более затруднительной, если бы не были известны все его
другие лексические варианты в других языках.
Подобные п р и м е р ы имеются и в топонимии Башкортостана. И мы их
должны учитывать в своих исследованиях по этимологии отдельных топони
мов. Башкирское слово тоҙ «соль», в русском языке и в русской топонимии
чаще всего передавалось лексемами соль и усолка. Так город Соль-Илецк у
башкир назывался Тоҙтубә. Река Усолка, что протекает по территории Гафурийского района, раньше назывался Тоҙйылға. Река Теча, что протекает по
территории Челябинской области, назывался раньше Писим. В настоящее
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время у башкир этих краев имеет еще одно название Т инес II Динес. Эти лек
сические варианты помогают более убедительному объяснению этимологии
гидронима. Варьирование топооснов и топонимов может происходить также
внутри одной языковой микросистемы. Известный мавзолей в Чишминском
районе, именуемый мавзолеем Хусейнбека (Хөсәйенбэк кәшәнәһе), имеет еще
название Кәшәнә. В Оренбургской области зафиксировано название Тасмун
дегермәне. Синонимом к нему выступает лексический вариант Гиберт
дегермәне. Исследование показало, что оба названия имеют между собой не
посредственную связь, ибо Тасмун — фамилия, а Гиберт — имя владельца
мельницы. В Калтасинском районе имеются две деревни под названиями Большекуразово и Малокуразово, в которых живут марийцы. Эти деревни марий
цы именуют Кугу Агытан и Изи Агытан, а татары — Зур Атасавыл и Бәләкәй
Атасавыл. В основе всех этих вариантов лежит древнее башкирское слово ҡу
раз «петух», которое в свою очередь восходит к персидскому слову кураз
с аналогичным значением. Подобные лексические варианты или топосинонимы (суть не в терминологии) должны быть учтены при установлении их эти
мологий.
К настоящему времени нами собран огромный полевой материал, выявлен
основной фонд источников, необходимых для написания монографии. Список
только опубликованных источников достигает одной тысячи названий. Сюда
входит литература по истории, географии, этнографии и филологии Башкор
тостана и сопредельных территорий, а также родственных и неродственных
языков, топонимия которых имеет какое-либо отношение к этимологии геогра
фических названий Южного Урала. Уточнен перечень рукописных источни
ков, в частности, материалы фольклорных, археологических экспедиций, хра
нящиеся в научном архиве и в рукописном фонде ИИЯЛ УНЦ РАН, а также
некоторые источники из ЦГИА РБ и РГАДА в г. Москве и научного архива
ГО РФ в г. Ленинграде. Выявление основного фонда источников и установле
ние их научной ценности — необходимый этап работы в области этимологии
географических названий. Это частично осуществлено в главе «Анализ источ
ников» данной работы. В ней сделана попытка корреляции данных, полу
ченных в результате полевых исследований, со сведениями исторических
источников. В результате такого комплексного анализа удалось доказать до
стоверность многих устных преданий и легенд относительно происхождения
некоторых названий, например, в отношении ойконимов Аскар, Сибай,
Амин, Сабыр, Буранбай, Мамбет и др. В этой связи надо отметить ценность
материалов ревизских сказок, карт Генерального межевания и «Экономичес
ких примечаний к Генеральному межеванию».

I глава
ДРЕВНИЕ АВТОРЫ О БАШКИРАХ
Источники в зависимости от содержания информации подразделя
ются на 2 группы. Первую группу составляют источники исследо
вательского характера. В них имеются сведения об истории и проис
хождении топонимов. К другой группе относятся источники стати
стического типа. Сведения таких источников ограничиваются фикса
цией или констатацией функционирования названия. В состав второй
группы входит большой круг литературы, в том числе историческая,
географическая, статистическая и др. Сюда же относятся и полевые
материалы, собранные на местах путем опроса информаторов.
Считающих себя башкирами и входящих в него как составная
часть народа племен много. Один из этих племен — бурджане, по мне
нию академика Б. А. Рыбакова, находились на западном берегу Чер
ного моря (см. карту на стр. 8 и 54)*. Как единый народ, обитающий
в IX веке на Южном Урале, и его общее наименование этноним башкорт впервые упоминается арабским путешественником Салламом атТарджуманом1.
Саллам Тарджуман (его иногда называют Саллам Переводчик)
был известным путешественником IX века. Почти во всех исследова
ниях русских ученых по арабской географии отмечается сочинение
Саллама Тарджумана. Так известный востоковед Б. Н. Заходер о нем
пишет: «В правление халифа аль-Васика (между 842—847 годами. —
Авторы) ездил через Кавказ к хазарам и далее... Свои впечатления от
поездки Саллам описал в документе, предназначенном для халифа, а
также сообщал в устной форме...»2. В работах крупного арабиста
И. Ю. Крачковского высоко оценено сочинение Саллама Тарджумана:
«К имени халифа аль-Васика (842—847), уже фигурировавшего выше
любителя экспедиций, возвращает нас знаменитое путешествие Сал
лама ат-Тарджумана (Переводчика) в северные страны... Еще более
двухсот лет тому назад помянул его... один из первых академиков
3. Байер в первом томе академических комментариев... Они признали,
что записка Саллама представляет отчет о действительном путешест
вии и заслуживает внимания науки»3.
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Племена Восточной Европы в первой половине IX в. по данным
«Худуд ал-Алем»*
А сама записка Саллама Тарджумана на русский язык переведена
с немецкого языка А. Н. Шемякиным4. Некоторые фрагменты записки
Саллама Тарджумана представляют несомненный интерес как одно из
ранних свидетельств о башкирах, обитавших на Южном Урале:
«Мы отправились из Сорра-мен-ра (к северу от Багдада) с препо
ручительным письмом халифа к армейскому царю Иссаку бен-Измаилу, и застали его в Тифлисе, где получили новые препоручительные
письма к царю золотого престола, который принял нас очень благос
клонно и отправил дальше к царю аллан... Отсюда прибыли мы к
Филаг-шаху, где жили многие дни, до тех пор, пока не получили на
дежных провожатых в дальнейший путь. В 27 дней мы добрались до
границы башгирдта (башкиров)»5.
Эти сведения учеными воспринимались как достоверные, ибо бы
*
1982.
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ли, во-первых, предназначены для халифа, которого вряд ли могли
осмелиться ввести в заблуждение, снабжая его фальшивыми данными,
во-вторых, автор сочинения был известным ученым своего времени,
овладевшим тридцатью языками, неслучайно получившим свое про
звище «Переводчик», испытывающим уважение широкого круга лиц.
Такой человек не мог относиться с пренебрежением к своему имени и
своему труду. Поэтому все исследователи сочинения Саллама Тарджу
мана не подвергали сомнению достоверность как самого сочинения,
так и сведений, содержащихся в нем.
Убедительным подтверждением достоверности сообщаемых Салламом Тарджуманом сведений стали материалы последующих исследова
телей, в частности, арабского миссионера Ахмеда Ибн-Фадлана,
который 75 лет спустя в 921—922 годах проехал через Юго-западное
Приуралье и был в стране «народа из (числа) тюрок, называемого баш
киры»6. Ценность «Записок» Ибн-Фадлана для нас заключается преж
де всего в том, что маршрут путешествия пролегал по территории оби
тания тюркских народов, в том числе и башкир. Этому способствовало
то, что Ибн-Фадлан ехал в северные страны не по маршруту своего
предшественника Саллама Тарджумана (то есть через Кавказ), а через
Среднюю Азию и по левобережному Поволжью. Таким образом, им бы
ла охвачена часть территории древних башкир, которых Ибн-Фадлан
своими глазами видел в районе реки Кундурчы, что сейчас админист
ративно относится к Самарской области РФ. Если учесть, что и в на
стоящее время башкиры проживают в некоторых районах Самарской
области, то можно допустить, что эта территория издавна ими была ос
воена. А. П. Ковалевский обратил внимание на особенность описания
Ибн-Фадланом маршрута путешествия посольства: «...перечисленные
Ибн-Фадланом названия рек далеко не точно увязываются у него с его
рассказами о тех народах, через которых пролежало посольство... Пе
речисление рек, протекающих по стране огузов, следует у Ибн-Фадла
на после подробного рассказа об этом народе и даже после сообщения
об отъезде посольства из страны огузов. Создается впечатление будто
огузы жили где-то... на узкой полосе между северным Чинком и рекой
Чаган. Страна башкир тоже оказывается где-то в узких пределах меж
дуречья Кундурча — Б. Черемшан. Между тем эти народы занимали
гораздо более обширные пространства...
Точно так же в конце перечисления всех этих рек он называет две
реки, у которых посольство побывало уже гораздо п о з ж е (разрядка
наша. — Авторы)> после длительного пребывания в ставке царя бул
гар»7. Таким образом, учет специфики записок Ибн-Фадлана позволит
более определенно установить западные границы территории обитания
башкир в X веке, которая охватывала земли, южнее от места встречи
Ибн-Фадлана с башкирами, т. е. южнее реки Кундурчи. Сравнение на
званий этого региона с гидронимией современного Башкортостана по
казывает их примерную идентичность. Н а п р и м е р , Узень — левый
приток Волги и Үҙән, левый приток Белой в Белорецком и Бурзянском
районах, Үҙән (другое название Йүрүҙән) — левый приток Уфы в Салаватском, Дуванском и Караидельском районах; Өйәҙән (вариант на
звания Үҙән) — правый приток Уршака в Кармаскалинском районе;
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Ырғыҙ — левый приток Волги и Ырғыҙлы — левый приток Белой в
Бурзянском районе; Быҙаулыҡ — левый приток Самары и Быҙау
лыҡ — правый приток Таналыка в Хайбуллинском районе, Черемшан — левый приток Волги и Сәрмәсән — левый приток Белой; река
Уран (другое название Соран) — правый приток Самары и башкир
ский этноним уран на севере-западе Башкирии; река Кундурча, левый
приток Волги и Ҡондорош — правый приток Зилаира в Баймакском,
Ҡондорошло — река в Гафурийском районе и др. Если учесть, что
идентичные названия могут быть созданы одними и теми же носителя
ми, то вполне обоснованным кажется предположение о том, что ука
занные выше гидронимы и этнонимы имеют тесную связь между собой
и их создателями были башкиры. Притом эти названия указывают на
северную и западную границы обитания древнебашкирских племен.
«Записки» («Рисала») Ибн-Фадлана поражают топонимистов не
только достоверностью сообщаемых фактов, но и обилием географиче
ских названий. Вызывает восхищение и то, что почти все топонимы,
приведенные Ибн-Фадланом, дошли до наших дней.
Сравните:

* — этот знак указывает на реконструируемую форму топонима
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В источниках XI—XII веков также упоминаются этноним «башкорт» и некоторые топонимы Южного Урала и Приуралья. В знаме
нитом словаре Махмуда Кашгарского «Девону лугат ит-турк» (XI век)
отмечен этноним Башғырт и гидроним Этил9.
Ценность словаря М. Кашгари заключается прежде всего в том,
что в них наиболее точно передана форма, которая была характерна
топонимам отдаленных времен. К этому словарю была приложена кар
та, которая учеными квалифицируется как самая старая турецкая кар
та мира тюрков на турецком языке10. Примечательной особенностью
этой карты является то, что она отражает представление тюркских на
родов о народах и странах мира, которое было характерно ученым
XI века. По представлению тюрков конечными пунктами мира на за
паде считалась Испания, на юге — Цейлон, на востоке — Япония, на
севере — Сибирь и Уральские горы11. На карте имеются сведения об
Атиле (Волге), в частности в текстовой части карты написано:
«Атил — река в области кыфджаков, она впадает в море булгар (здесь
дано тогдашнее название Каспийского моря. — И. Умняков); у нее
имеется рукав, текущий против или мимо русов»12. Для нас большое
значение имеют сведения о верхнем течении Волги, под которым под
разумевается река Кама. Об этом И. Умняков пишет следующее: «Все
мусульманские писатели имели весьма неясное представление о верх
нем течении Волги. Наш картограф, очевидно, под Атилем имел в
виду Волгу с Камой, текущей из Уральских гор. Кама у арабских
географов считалась не притоком Волги, а верхним ее течением»13.
В то же время имеются другие ученые, иначе объясняющие этот
вопрос.
По мнению академика Б. А. Рыбакова древние арабские картогра
фы не реку Каму, а Белую считали верхним течением Итиля. Вопре
ки И. Умнякову он считает, что река Волга — Атиль хорошо была из
вестна восточным географам задолго до Идриси14. Далее он пишет:
«Верхнее течение реки Атиль очень далеко от наших представлений
о Волге. На карте Идриси... вытекает она тремя истоками из гор
«Осказка» и течет на запад... Три истока реки Атиль — это, очевид
но, реки Белая, Уфа и Ай, вытекающие из Южного Урала. Правый
приток реки Атиль, изображенный на карте Идриси между ее истока
ми и поворотом на юг, — почти несомненно Кама в верхнем течении.
От Елабуги до устья она входила в понятие реки Атиль, и лишь по
сле Камского устья древняя Атиль совпадала с нашей Волгой»'5
(см. карту на стр. 58).
Если бы академик Рыбаков был знаком с башкирской системой
обозначения рек Волги, Камы, Белой, Уфыу Демы, то, возможно, он
вместо (в своей основе верных) предположения о трех истоках древ
него Итиля предложил бы таковыми считать реки Ағиҙел (букв. «Бе
лую Итиль», современную реку Белую), Ҡариҙел (букв. «Черную
Итиль» современную Уфимку) и Күгиҙел (букв. «Зеленую Итиль»,
современную Дему). Тюрки XII века реку Каму относили в систему
Итиля и обозначали родственным ей названием Сулман Иҙель (Чулман Идель). Интуиция не обманула исследователя древнего источника.
Академик Б. А. Рыбаков, и не располагая башкирскими обозначения57

Река Атиль на карте Идриси (сверху) и соответствие ей на современной
карте (Белая Воложка — Кама — Волга)
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Восточная Европа по данным Идриси (схема Конрада Миллера)*
ми речной системы Итиль, смог правильно установить особенности в
номинации географических объектов и определить научную ценность
анализируемого им картографического материала аль-Идриси.
Таким образом, аль-Идриси считал, что Итиль, впадающая в Ха
зарское море, начиналась только после слияния трех истоков (которы
ми мы считаем Ағиҙел — Белая, Ҡариҙел — Уфимка и Күгиҙел — Де
ма), вытекающие из гор «Оскаска» (видимо, современный Южный
Урал), а река Сулман Иҙел (Кама) считалась правым притоком Итиля. На карте Идриси верхнее течение и крупные истоки И тиля нашли
своего верного отражения.
Определенный интерес представляют сведения Идриси о башкирах
и их месте обитания. «Расстояния... от Атиля (города в низовьях Вол
ги. — Авторы) до Булгара через степь 30 дней, водою 2 месяца. От
* Рыбаков. Б. А. Указ. соч. — С. 27.
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гор (т. е. печенегов. — Авторы) до Внутренних Башхирд 10 дней, от
Внутренних Башхирд до Булгар 25 дней»16. По подсчетам Б. А. Рыба
кова один день пути по карте Идриси равнялся от 35 до 40 км, а одна
остановка равнялась примерно 87 км. Примерный район обитания
башкир в XII веке определяется изменением расстояния от города
Булгар до башкир, которое равнялось 25 дням, т. е. 875 км. От пече
негов башкиры находились примерно в 10 днях пути. По другому
источнику в это расстояние внесено исправление, ибо речь шла не о
10 днях пути, а 10 остановках. Одна остановка, как известно, равня
лась приблизительно 87 км. Таким образом, башкиры от печенегов
находились в 870 км, от Булгара 875 км. Эти цифры указывают на ре
гион проживания башкир XII века, который приходится примерно на
западную половину современной территории Республики Башкортос
тан и на центральную (внутренную) часть Древнего Башкортостана,
ибо на карте Идриси эти земли даны под названием «Башкир аль-Харидж». Арабское слово харидж обозначает «внутренний». Это хорошо
видно на схеме Конрада Миллера, изучившего источник арабского
картографа (см. карту на стр. 59). До каких пределов простиралась
«Внешняя Башкирия», этих сведений карта Идриси нам не дает. Но
они могут быть установлены путем использования косвенных данных,
принадлежащих самим башкирам. Н а п р и м е р , в башкирской леген
де «Булгары и башкиры», записанной Г. Б. Хусайновым в Илишевском
районе РБ, говорится о булгарском хане Айдаре, который для исцеле
ния своей больной дочери прибег к услугам трех арабских лекарей.
Условием исцеления ханской дочери от недуга они ставили принятие
булгарами исламской религии. Видимо, здесь отразились события про
исходившие после того, как булгарский хан Алмуш просил Багдадско
го халифа Джафара аль-Муктадира (902—932) прислать миссионера
для распространения ислама в Среднее Поволжье. В этой легенде
отмечено, башкиры, живущие по соседству с булгарами, находились от
них в 15—20 днях пути17, что при исчислении по методу Рыбакова
Б. А. равно 525—700 км. Таким образом, путь от башкир до булгар
оказывается на 175—350 км ближе, чем указывалось на карте Идри
си. Видимо, это расстояние от западных границ Башкортостана до их
западных соседей, т. е. булгар.
На карте XI века, приложенной к словарю Махмуда Кашгарского,
также были обозначены степи башкир, которые со всей определенно
стью свидетельствуют о существовании Древнего Башкортостана на
Южном Урале, и на которых указывают все источники IX, X, XI и
XII веков.
Нам не известны картографические источники XIII века. А вот
источники Xiy XV веков представляют нам очень ценные сведения о
Древнем Башкортостане, о его городах и реках.
В Каталонском атласе 1375 года и на карте братьев Пицигани ре
ка Эдиль берет свое начало недалеко от города Сибирь, далее течет на
запад, потом поворачивает на юг (см. карту на стр. 61). Исследователь
этих карт Ф. К. Брун пишет: «...По его (т. е. составителя Каталонско
го атласа 1375 года и карт братьев Пицигани. — Авторы) взгляду...
Эдиль совпадал: 1) с Белой или Белою Воложкою (по Книге Болыио60

му Чертежу), берущей свое начало в Уральском хребте...; 2) с Камою
по принятии его Белой, так как первая из них (т. е. Авторы) по тог
дашним понятиям принимало за Итиль, а не наоборот; наконец
3) с Волгою, от соединения с ней Камы до устия»18. В картах Идриси
и братьев Пицигани приблизительно верно определен исток Атиля
(или Эдиля), ибо составители Каталонского атласа и карты братья
Пицигани считали, что Edil берет свое начало в los muntsde Sibur, т. е.
в окрестностях города Сибирь (Искер)19, находящегося в Зауралье, не
далеко от Уральских (Рифейских) гор.
На карте 1459 года Фра Мауро совершенно точно передано верх
нее течение Идиля: «Река Edil или Vulqa начинается в горах Рифей
ских (т. е. Уральских горах. — АвЬгоры)... потом течет в Каспийское
или Гирканское море»20.
Карты братьев Пицигани характеризуются обилием топонимов, ко
торые в других источниках не нашли своего отражения. Н а п р и м е р :
«Далее мы встречаем на первой карте, после города Char (вероятно
начало его имени) город Pascerty, явно тождественный с городом
Pascherti, отмеченным на том же месте в карте Каталонской, и обязан
ным своим именем башкирам, которые у Рубруквиса называются
Pascatir и, по князю Курбскому, жили «верх великие реки Камы».
Между городом Башкурдским и Жукотином мы еще встречаем на обе
их картах, на южной стороне Итиля, но уже в некотором расстоянии
от реки город Marmorea, напоминающий нам Моримов, которые по Рашид-ад-Дину были покорены Батыем, под которыми всего вероятнее
должно разуметь мари и как племя более воинственное (особенно
луговые) оказали монголам сопротивление...»21. Таким образом, карта
XIV века предоставляет нам одну из ранних фиксаций города Паскерт. Возможно, что это было названием одного из городов-крепостей,
которые существовали задолго до основания русскими города Уфы. По
мнению историков, изучавших историю городов Урала, на месте
современного города Уфы имелось также крупное местное селение22.
А эта местность раньше башкирами называлась Туратау, что в пере
воде из древнетюркского означает «городковая гора». Впрочем, это не
так важно, как важна информация о наличии городов в Башкортоста
не23. Ведь до недавнего времени считалось, что древний Башкортос
тан — это страна без городов. А здесь прямо указывается и на город,
и на его название.
Большой знаток восточных средневековых источников А. Б. Була
тов, специально изучивший карту Идриси, обнаружил в ней еще четы
ре города в Башкирии, а именно: Каракыя (в районе впадения Белой
в Каму)у Минджан, Мазира и Казира24. Конечно, в настоящее время
этих городов нет на современной карте Южного Урала. Но сохрани
лись названия со словами ҡала и тура, указывающие на существова
ние в прошлом укрепленных населенных пунктов. А ведь слово ҡала
в современном башкирском языке и слово тура в древнетюркском
языке означает «город». Н а п р и м е р : Туралы күле в Уфимском райо
не; Тора йылғаһы в Баймакском, Дуванском, Мелеузовском, Мечетлинском, Салаватском и Учалинском районах; Торасыҡ түбэһе в Караидельском районе; Туратау (Имэнҡала, Чертово или Уфимское
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городище и Лысая гора — у русских) в городе Уфе; Туратау (Туратауское городище) в Стерлитамакском районе; Ҡалатау (Юлдуз) в
Илишевском районе; Ҡалабар, Ҡалайылға в Кугарчинском районе;
Ҡыҙ-Ҡалатау (Старомуштинское городище) в Калтасинском районе;
Ҡыҙ-Ҡалатау (Акбердинское городище) в Нуримановском районе;
Ҡалатау в Бакалинском, Балтачевском, Гафурийском, Мечетлинском,
Миякинском,
Салаватском,
Татышлинском,
Чекмагушевском,
Чишминском районах; Ҡалакүл в Балтачевском районе; Ҡалаташ в Мелеузовском районе; Ҡалай-Туба (Бишкураевское городище) в Дюртюлинском районе; Ҡалғаһау в Бурзянском районе и др. (см. карту на
стр. 17). Иногда места древних городищ обозначаются названием с
участием слов хан, алып. С р а в н и т е : урочище Ханша (Карповское
городище) в Бакалинском районе, Хан шишмәһе в Татышлинском и
Янаульском районах, Хандар тауы в Ермекеевском районе, Хантау в
Мечетлинском районе, Ханҡала (Ҡараташ, Охлебининское городи
ще) в Иглинском районе, Ханҡала (Ханкалинский курган) в Баймакском районе, Хантүбә в Ишимбайском районе, Ханҡала в Чекмагу
шевском районе, Хантора в Туймазинском районе, Ҡантүбә (Кантубинские курганы) в Учалинском районе, Алып зыяраты (Карачаелгинский курган) в Кушнаренковском районе и мн. другие (см. карту
на стр. 17).
На 19-й странице приведена карта Древнего Башкортостана, со
ставленная академиком Р. Г. Кузеевым (см. Кузеев Р. Г. Историчес
кая этнография башкирского народа. — Уфа: Башкнигоиздат, 1978. —
С. 164). По этой карте видно, что древние башкиры еще не освоили
территории по правую сторону реки Агидель (Белой). Топонимические
материалы указывают на то, что древние городища башкир имелись
как на левой, так и на правой берегах реки Агидели (Белой) (см. кар
ту на стр. 17). Это значит, что оставившие эти городища башкиры в
древности обитали по обоим берегам современной реки Агидель (Бе
лой). Видимо, карта Р. Г. Кузеева отражает территорию Древнего
Башкортостана более древнего периода нашей истории.
ИСТОЧНИКИ (XVI—XVIII ВЕКОВ) НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Источники, относящиеся к I X — X I V векам нашей эры, в основном,
были написаны на арабском языке. Только Каталонский атлас и кар
ты братьев Пицигани (XV век) были выполнены на латинском языке.
Следует подчеркнуть, что источники раннего периода содержат боль
ше материалов о народах описываемого региона, нежели сведения о
географических названиях. А после вхождения Башкирии в Русское
государство в середине XVI века и в русских источниках увеличива
ются материалы о башкирах и о Башкирии.
Одним из ценных источников X V I I века, написанные на русском
языке, является «Книга Большому Чертежу»25. О башкирах в источни
ке написано следующее: «А от устья реки Белыя-Воложки, вверх и по
реке по Уфе по обеим сторонам до Аралтовой (Уралтовой) горы и да
лее, все живут башкиры...».
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В «Книге Большому Чертежу» нашло отражение также значитель
ное количество тюркских, в частности, башкирских топонимов Южно
го Урала и Среднего и Нижнего Поволжья. С р а в н и т е : река Белая
Воложка, река Кама, река Уфа, река Яик, река Самара, река Ик, го
род Уфа, городище Шайтан (Алабуга), город Саратов, город Царицын,
Аралтовы (Уралтовы) горы, и др. Кроме них в этой «Книге» имеются
названия, которые в других не были зафиксированы. Таким образом,
впервые в русских источниках были отмечены такие топонимы как
Юрюк Иргиз, Елаш-Иргиз, Супулак (Сукулак), река Тура, река Бузувлук (Бузулук), река Камелик, река Караман, река Узень Малая, Узень
Деревянная, озеро Санарлы и др. Отмеченные в «Книге Большому
Чертежу» названия типа Тим, Карадуван, Сызан (Сызрань), Тойма,
У гусь, Уролка, У руслан, Царицын, У па, Уела, Уса, Арень (Орень) и
др. окажут неоценимую помощь в этимологизации топонимов Южно
го Урала, будучи используемы как сопоставительный и сравнительный
материал.
После бурных исторических событий, происходивших в Башкирии
в XVII —XVIII веках, особенно после Крестьянской войны 1773—
1775 гг. в русских источниках появляются сведения, способствующие
установлению названия населенных пунктов, места их нахождения,
расстояние от крепостей, количества семей, душ мужского и женского
пола, а также об отдельных личностях, пользующихся уважением сре
ди башкирского населения. Естественно, что эти материалы нужны
были прежде всего царской администрации в Башкирии для управле
ния башкирами, взимания с них налогов, предупреждения и подавле
ния выступления башкир против своих угнетателей. К таким источни
кам относятся рукописный «Лексикон или словарь топографический
Оренбургской губернии» П. И. Рычкова, который хранится в отделе
рукописей Российской государственной библиотеки26. Поскольку оцен
ка роли П. И. Рычкова как исследователя топонимии нами была про
ведена в нашей монографии «Башкирская топонимия Южного Урала
в сравнительном освещении»27, то здесь отдано предпочтение выявле
нию источниковедческой ценности словаря.
Словарь П. И. Рычкова характеризуется прежде всего обилием
ономастического материала. В нем нашли отражения названия баш
кирских родов, деревень, имена предводителей отдельных общин,
указывалось на этническую принадлежность, местонахождение дерев
ни и т. п.
Например:
«Абзакова — башкирская деревня Исетской провинции в Кубеляцкой волости, ведомства старшины Баим тархана Таймасова, при реке
Кизиле, в которую близ оной деревни впадает река Каснаклы. От Че
лябинска в западную сторону 200 верст. В ней 10 дворов»28.
«Бурзянская волость в Башкирии около вершины Белой реки.
В ней по переписи состоит 156 дворов29.
«...Виселичная гора, состоящая от старого Сакмарского городка
(в полуверсте от сего вниз по течению реки Сакмары другой новый
городок построен) в северную сторону на другой версте. Она название
свое получила по причине поставленных в рассуждение пресечения
64

бывшего и еще первого башкирского бунта для смертной казни в страх
другим многих виселиц. При нем имеются два озера, а в верхнем ее
конце — мелкий березняк...»30
Достоверность сведений словаря П. И. Рычкова может быть уста
новлена сравнением их с материалами других источников того же
периода. В словаре дается список дворян, помещиков, который явля
ется подспорьем в этимологизировании топонимов. В статьях словаря
имеются сведения о башкирских старшинах и др. должностных лицах
царской администрации. Нами выявлен список этих людей. С р а в н и 
т е : Кучук Муртазин — старшина Телявской волости, Абдулкарим
Курманаев — старшина Барын-Табынской волости, Рясуль тархан
Таймасов — старшина Кубелякской волости, Муртаза Юртумов —
старшина Айлинской волости, Байгазы Козямышев — старшина Айлинской и Сызгинской волостей, Кукей (вариант Куней) Бикбула
тов — старшина Куваканской волости, Ялтыр тархан Таймасов —
старшина Кара-Табынской волости, Сары Абдуллин — старшина Бала-Катайской (на другом месте Шуранской) волости, Ашер (Ашир)
Байчурин — сотник Терсякской волости, Баим тархан Кидрясев —
старшина Кубелякской волости, Исай Токтагулов — старшина КараТабынской (на другом месте Кудейской) волости, Сулейман Кармышаков (вариант Кармышев) — старшина Улу-Катайской волости,
Аязбай Казылов — сотник Чирлинской волости, Тергул Казанбаев —
старшина Улу-Катайской волости, Халит Темиров — старшина Салзаутской волости, Кулумбет Асылбаев — старшина Улу-Катайской
волости, Абдулкарим Рахмангулов — старшина Барын-Табынской
волости, Аликей Юнаев — помощник старшины Шуранской волости,
Тогузак Тавабилев — старшина Мякотинской волости, Субхангул
Кошманов — старшина Айлинской волости, Махмут Калмакаев —
сотник Терсукской волости и др. Многие лица из этого списка фигу
рируют в числе тарханов, выявленных академиком В. В. Вельямино
вым-Зерновым, в частности, Ялтыр Таймасов, Рясуль Таймасов, Ря
суль Иджимясов, Баим тархан Кидрясев и мн. др. Однако Рясуль Иджимясов в тарханский список П. И. Рычковым не включен. В списке,
приведенном В. В. Вельяминовым-Зерновым в его работе «Источники
для изучения тарханства, жалованного башкирам русскими государя
ми»31, указывается на фамилию, имя тархана, имена его детей, и неко
торых близких знакомых, причины назначения тарханского сословия,
а также заслуги тархана перед государями и др. Н а п р и м е р : «Указ
канцелярии Оренбургской экспедиции Уфимского уезда тарханам и
башкирам 1734 году, декабря 24.
Ногайской дороги
Бурзянской волости
1) Тархану Алдарбаю Исекееву, детям его, племянникам и внуча
там — за бытие им Алдаром в Крымском и Азовском паходах, за три
полученные им раны, за убивство сразившегося с ним черкашенина,
за поиску языка крымчанина и объявление Его императорскому Вели
честву блаженные и вечные славы достойные памяти государю импе
ратору Петру Первому»32 и др. В конце статьи В. В. Вельяминова-Зер
нова дана копия с архивных документов о тарханах. В этих копиях
приведены имена детей, племянников и внуков Алдара Исекеева. На
3 Атайсал
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п р и м е р : Мурат, Муса, Юсуп, Максют, Мансур, Мысыр, Сеитбаттал,
Бахтыгирей, Аделгирей Алдаровы — дети Алдара Исекеева. Тарханское звание получали его племянники Арасланбек Деветеев, Качкар
Деветеев, внуки Алтыялил, Утеган Муратовы, Худаменде, Уткилде,
Чувашбай Мусины, Абдесь Юсупов, Худайназар Максютов, правну
ки Чурай, Якшыдавлет, Багузя, Лянузя Арасланбековы, Егутя Чурин.
Из этих документов можно узнать сведения также об отце Алдара
Исекеева о Исекее Кадырбакине. В примечаниях имеются интересные
материалы о судьбе самого Алдара Исекеева. С р а в н и т е :
«Любопытные подробности об Алдарбае (Алдаре) Исекееве (Исееве), об участии его в приведении киргиз-кайсаков в подданство Рос
сии, и об его жизни вообще можно найти у Рычкова в его «Оренбург
ской истории» (С. 11, 14, 16, 403, 419, 486) и «Топографии Оренбург
ской губернии» (С. 111, 218, 311). Алдар кончил жизнь свою несчаст
ным образом. В 1740 году он был казнен генерал-майором Соймоно
вым в Мензелинске, за участие в Башкирском бунте 1735—1740 гг».33
Аналогичные сведения имеются и по тарханам других волостей.
Конечно, следует отметить, что более полную информацию источник
предоставит после подробного анализа. Вот, в частности, на странице
22 в нем написано о том, что тарханство дано «башкирцам тарханам
(Кара-Табынской волости Сибирской дороги. — Авторы) Кедрясу,
Ильясу Муллакаевым, и дяде их родному Утекею Юлушеву и сыну его
Юмакаю»34. А это значит, что Кедряс и Ильяс являются сыновьями
Муллакая, брата (или сына) Утекея, отцом которого был Юлуш. Та
ким образом, можно восстановить несколько звеньев родословной
Муллакаевых из Кара-Табынской волости.
Нас в источнике интересуют прежде всего сведения, проливающие
свет на происхождение топонимов. В этом плане интересно сообщение
о том, что тарханское звание дано «башкирцам князьям Осупу, Аптиму, Сеферу Бекетеевым:... За службу оных Ишки с товарищи, дедов и
отцов, а Ишкилды и Осупа и прадедов их в Крымском, Азовском и
Свеском (Шведском. — Авторы) походах»35. Здесь под именем Аптима Бекетеева фигурирует основатель деревни Оло Ғәбдин (Большегабдиново) Абзелиловского района РБ.
Академик В. В. Вельяминов-Зернов подчеркивал, что ему довелось
работать только по сохранившимся в архивах указам. Поэтому приве
денный им список тарханов не является полным. О том, что вельяминовский список можно пополнить, удостоверяет книга А. Н. Усмано
ва, посвященная изучению истории Башкирии X V I — X V I I веков36. Там
дан список тарханов, имена и фамилии которых в анализируемом
источнике не отмечены. Н а п р и м е р :
Аккыров Коскалдей — Курпеч-Табынской волости, Балтан Уркей — Минской волости, Бикбулатов Кусанпердей — Кыпчакской во
лости, Икбаев Текай — Тамьянской волости, Имеев Килкей — Айлинской волости, Селикеев Ахмамед — Бурзянской волости, Юшуров
Ивен — из деревни Тамьян и др.37
Одним из ценных источников по топонимии окрестностей города
Уфы является «Отводная книга по Уфе», охватывающая период с 1591
по 1629 год. Первое археографическое описание этого источника при
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надлежит известному историку Н. Ф. Демидовой38. Ею отмечены такие
особенности «Отводной книги по Уфе», которые позволяют, н а п р и 
м е р , выяснить время появления в Уфе постоянного служилого гарни
зона, состав первого населения города Уфы, сословную структуру,
складывавшуюся в конце XVI века в Уфе, географические ориентиры
выделяемых населению Уфы отводов, характер расширения служило
го и башкирского землевладения и др. Топонимическая ценность
«Отводной книги по Уфе» была указана Р. 3. Шакуровым39. Им, в ча
стности, совершенно верно отмечается то, что «Отводная книга по
Уфе» (1591 —1592—1626 гг.) может быть охарактеризована как физико-географическое и топонимическое описание окрестностней древней
Уфы. Здесь, конечно, можно было бы привести и приблизительное ко
личество топонимов, отраженных в источнике. Авторами отмечены и
те изменения, которые произошли в истории развития топонимической
номенклатуры региона. Отрадно, что этот источник может быть
использован и в изучении тюркской топонимии Южного Урала, а так
же в выяснении этимологии ряда топонимов.
Однако «Отводная книга по Уфе» является собранием ценных све
дений не только по топонимии, но в целом по ономастике Уфы конца
XVI — начала XVII века. Ценность и достоверность этих сведений
станет очевидной в результате сравнения именника «Отводной книги
по Уфе» с данными других источников.
Например:

Установление личных имен и фамилий, зафиксированных в «От
водной книге по Уфе», способствует выяснению происхождения ряда
географических наименований окрестностей города Уфы. В этом мож
но убедиться, ознакомившись с некоторыми материалами анализируе
мого источника в сравнении их со сведениями других источников.
з*
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П р и м е р ы:
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Нами составлен список топонимов и антропонимов «Отводной кни
ги по Уфе» и установлено их количество. Общее количество личных
имен и фамилий людей, отмеченных в источнике, составляет 355 еди
ниц, а топонимов — 267. Значение этого источника и списка велико,
ибо он позволяет реконструировать древнее состояние, форму некото
рых топонимов проследить закономерности развития топонимической
системы региона. Ниже дается перечень топонимов, отмеченных толь
ко в «Отводной книге по Уфе». Н а п р и м е р : (из ойконимии) Абызово городище, Булашева деревня, Игиликова деревня, Кугурчино (Кугурчинское) медвяное пристанище, Максимова деревня Новокрещена,
Максимов починок Мордвинова (Мордвина). Новая слобода, Новый
починок, Пятовское поместье Писемского, Шугурова деревня; (из гидронимии) Брызгалово озеро, Булашево озеро, Киязы (Кияз) речка,
речка Каргалык, Лесен речка, речка Секияз, Табынский брод, Ульдуклы речка, речка Черный ярону Черкасьяды речка, Шекшеде (Шикшедерь) и мн. др.
Значительный интерес для исследователей представляю топонимы
«Отводной книги по Уфе» и в структурном отношении. Топонимы в
источнике представлены как одноосновными, так и многоосновными
словами. Преобладающее большинство (91%) названий составляют
дву- и трехосновные конструкции. На долю одно-; четырех- и пятиос
новных конструкций падает только 9% топонимов. Но они поражают
своей оригинальностью. Н а п р и м е р , одноосновные топонимы пред
ставляют собой только конструкцию генетивного типа ( н а п р и м е р ,
роспашь Атаева, деревня Кадомцева, городьба Рудакова). Генетивная
форма выражения принадлежности объекта какому-либо лицу являет
ся доминирующей в источнике, с помощью которых образовано более
35,5% названий. Наиболее употребительны прилагательные на -ов,
-ев (30,5%) и качественные прилагательные (16,2%). С помощью при
лагательных на -ск и -ин образовано только 11,7% названий.
В вышеуказанной статье Р. 3. Шакурова было указано на ориги
нальные трехосновные конструкции типа Иванова межа Рудакова,
Первушинская пашня Пушкарева. В дополнение к ним можно привес
ти еще употребление таких трехосновных конструкций как Енгузина
пустая земля, Иванов Васильчинин усад. Кроме них, встречаются еще
четырех- и пятиосновные названия. С р а в н и т е : (четырехосновные
конструкции) Якова Звягина поместная земля, Яковлева земли Звя
гина грань, Иванова заложные земли Рудакова и (пятиосновные
конструкции) Михайлова земля Гаврилова сына Ортемьева, Якунина
пашня Кондратьева сына Толмача.
В словообразовательном отношении обращает на себя внимание
факт преобладания синтаксических конструкций, возникших комбини
рованным способом образования топонимов.
Конечно, вся историческая, географическая и лингвистическая
информация, содержащаяся" в анализируемом источнике не исчерпы
вается только теми, которые были отмечены нами и предыдущими ее
исследователями. Но и приведенных фактов вполне достаточно для
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того, чтобы удостовериться в ценности «Отводной книге по Уфе»
(1591 —1592—1626 гг.) как для исторической, так и для современной
топонимии Башкирии.
С конца X V I I I века в России началось Генеральное межевание.
Основной задачей его было распределение земельных угодий, соглас
но сложившейся социально-политической обстановке в стране. Мате
риалы межевания наносились на карты и были снабжены экономичес
кими примечаниями. В этих примечаниях нашли своего отражения
такие сведения как, кому принадлежит тот или иной населенный
пункт, географический объект, его местонахождение, социальный и
национальный состав населения, его численность, занятие населения,
территория той или иной административной единицы, краткая геогра
фическая характеристика местности и т. п. Н а п р и м е р :
«Калнинской волости (Канлинской волости)
Урмекеевской тюбы
с тюбами Балгазинской, Актаевой
общего владения башкирцев и прапорщика
Петра Осипова сына Тевкелева и их припущенников разного зва
ния и иноверцев деревни:
Буздякова
башкир 7 дворов — 1 1 м . , 12 ж.,
мурз 11 дворов — 46 м., 33 ж.
Кандракулева
башкир 23 двора — 78 м., 78 ж.,
тептяри 5 дворов — 22 м., 16 ж.
Шалынлыкулево
(Шланлыкулево)
башкир 12 дворов — 40 м., 37 ж.,
тептяри 14 дворов — 48 м., 55 ж.,
мурз 4 двора — 8 м., 5 ж...
Экономические примечания.
Оные селения положение имеют:
Буздякова — речки Кидаша и двух ключей Безымянных по обе
стороны. При ней мечеть...
Кандракулево — при озере Кандракуле. При ней мечеть. Шеланлыкулево — речки Кидаша на правой и по обе стороны оврага Безы
мянного. При ней мечеть... Дачею простираются рек Усени на правой,
Сюня и Чермасана — на левой стороне, речек Силанзары — на пра
вой, Чураша — на левой, Уллы Карана — на правых сторонах и др...
Землю обрабатывают оных селений жители. Зажитком хороши.
Женщины сверх полевой работы упражняются в рукоделии, прядут
лен, посконь и шерсть. Ткут холсты и сукна на свое продовольствие,
а часть на продажу»40.
В зависимости от рода обозначаемого населенного пункта изменя
ется характер сведений. Города, в частности, снабжены таким описа
нием: «Город Белебей владения из чуваш, новокрещенных крестьян да
живущих с ними купечества, мещан, отставных солдат и их детей
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малолеток. 3 547 десятин, 1 353 сотки. По 5-ой ревизии 279 душ муж
ского пола... «Далее в списке дач и их владельцев дается количество
дворов, количество душ мужского и женского пола: «Город Белебей.

Экономические примечания, сделанные в отношении крупного на
селенного пункта, более подробны:
«Сей город лежит от губернского города Уфы с юго-западной сто
роны под 54—15° северной широты, под 71—58' долготы. Расстояние
от столицы Москвы в 1432, Санкт-Петербурга в 2160, от губернского
города Уфы в 139 верстах. Учрежден городом в 1782 году при откры
тии Уфимского наместничества из состоящего прежде того чувашско
го села.
Положение имеет на правом берегу речки Белебейки и по обе сто
роны двух Безымянных ключей и речки разноназванной Нижней
Белебейки. Фигура представляет неправильного параллелограмма...»41
и т. д.
Аналогичные сведения имеются по всем населенным пунктам и ге
ографическим объектам Уфимской и Оренбургской губерний. Досто
верность этих материалов не вызывает сомнений, ибо они находят
своего отражения и в других источниках, относящихся как к раннему,
так и к более позднему периоду. Н а п р и м е р , Брызгалово озеро нахо
дящееся в окрестностях города Уфы42, было зафиксировано еще в
«Отводной книге по Уфе», как известно, написанной в конце XVI ве
ка и в первой четверти XVII века43.
Экономические примечания составлены так, что они могут слу
жить настольным справочным пособием, ибо снабжены алфавитным
указателем как дач, так и их владельцев. Вот некоторые фамилии вла
дельцев дач Уфимского уезда, у которых были имения в других уез
дах Уфимской и Оренбургской губерний:
Аксаков, Алакаев, Алкин, Ахлебинин, Атаев, Бекетов, Булгаков,
Вавилов, Ветошников, Воецкий, Волков, Гладышев, Глумилин, Деми
дов, Дурасов, Зубов, Иглин, Каловский, Кадомцев, Киржацкий, Пе
карский, Рышков, Суворов, Тарбеев, Тимашев, Топорнин, ЧерниковАнучин, Шипов, Юматов и мн. др.
А указатель дач и географических объектов содержит материалы
не только по ойконимии, но и по микротопонимии. Из списка можно
почерпнуть также сведения о том, каким путем был приобретен тот
или иной объект. Н а п р и м е р :
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Таким образом, все части экономических примечаний к Генераль
ному межеванию представляют собой бесценное хранилище ценных
сведений по топонимии Башкирии. Они позволяют проследить исто
рию развития населенных пунктов Южного Урала, процесс сложения
пришлого населения, изменения национального состава Башкирии
и др.
ИСТОЧНИКИ XIX ВЕКА
В число ценных и содержащих достоверные сведения о башкирских
и мишарских деревнях источников относится «Ведомости о числе юрт,
селений и душ башкирцев (мещеряков) обоего пола по 8-ой реви
зии»44. Первый археографический анализ и публикация этого докумен
та принадлежит профессору БГУ А. 3. Асфандиярову45. Им уточнена
нумерация кантонов, пополнен список деревень в соответствии с ма
териалами «Экономических примечаний к Генеральному межеванию»,
установлен национальный состав неселенных пунктов по каждому уез
ду в отдельности. Научное и практическое значение источника также
определено автором публикации А. 3. Асфандияровым. В частности он
пишет: «В «Ведомостях» содержатся сведения о количестве башкир
ских и мишарских деревень по каждому кантону и уезду. Историки
найдут в них данные о численности населения не только по деревням,
юртам, кантонам и уездам, но и по тюбам и волостям. «Ведомости...»
показывают принадлежность каждой деревни к определенной тюбе и
волости по поземельному владению. В них указано отношение жите
лей каждой деревни к земле (вотчиной, покупкой, казенной, арендо
ванной и т. д.), их занятие. По данным «ведомостей...» можно устано
вить приблизительное время расселения мишарей и возникновения их
аулов»46.
72

Здесь указаны на все основные достоинства данного источника,
необходимые для нас в исследовании истории и этимологии названий
населенных пунктов Башкирии и других географических объектов.
Конечно, сравнение опубликованных ведомостей с их подлинником,
хранящимся в ЦГИА РБ, показывает, что часть материалов подлин
ника в публикации, подготовленной А. 3. Асфандияровым, не нашла
своего отражения. Так, н а п р и м е р , примечания под номером девять,
в его работе отсутствует. Во втором выпуске «Южноуральского архе
ографического сборника» (Уфа, 1976) читаем:
7-й Башкирский кантон

Однако в оригинале ведомостей в примечаниях под номером 9 да
ны такие сведения, которые представляют для исследователей боль
шой интерес:
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«Примечание 9.
На земле Уршак-Минской волости проживают деревнями:
Яныбековой — тептярей — 21 душа, Бузовьязовой — мещеря
ков — 41 душа, Тукаевой — мещеряков — 339, тептярей — 11 душ,
Курманаевой — мещеряков — 316 душ, тептярей — 26 душ, Тонсеитовой — тептярей — 83 души, Искендеровой — тептярей — 114 душ,
купцов и мещан — 66 душ, Николаевки — чуваш — 113 душ, Нигаметуллиной — мещеряков — 422 души.
Сверх башкирцев на земле Миркит-Минской волости проживают
деревнями:
Кальчир-Бураново — тептярей — 36, мещеряков — 106 душ,
Итикеевой — тептярей — 60, мещеряков — 16 душ,
Гумеровой — тептярей — 57,
Кебячевой — тептярей — 39, мещеряков — 14, татар — 10,
Татлыгулевой — чуваш — 115 душ» и т. п.
Подобные примечания имеются в основном по смешанным зонам,
т. е. в территориях, где наряду с башкирами живут представители ме
щеряков, татар, чуваш и другого пришлого населения. Эти сведения
очень пригодились бы при установлении этимологии отдельных топо
нимов. И тем не менее и то, что сделано А. 3. Асфандияровым по под
готовке и публикации ведомостей башкирских и мишарских кантонных начальников окажутся необходимым справочным пособием по
башкирским и мишарским деревням Оренбургской губернии середины
XIX века.
Что касается самого материала, приведенного в указанных ведомо
стях, опубликованных А. 3. Асфандияровым, то надо подчеркнуть, что
они в основном правильно отражают сведения оригинала. Но имеются
отдельные неточности в определении количества населения и в напи
сании некоторых названий деревень. Ошибки, видимо, были допуще
ны в процессе подготовки источника в печать к изданию. Н а п р и м е р ,
название деревень Иткульска, Шакурова, Кучарова, Такина, Кулукасева и Бело-Катайской волости написаны неправильно в форме Иткулык, Шкурова, Кучкарова, Такана, Кулуканево Бело-Батайская
волость и др.
В целом значение анализируемого источника неоценимо велико в
изучении топонимии Башкирии. В ней мы находим документальное
подтверждение сведений, собранных в результате полевых исследова
ний. Особенно ценны ведомости по западным и северным башкирам,
ибо большинство башкироязычного населения этого региона в настоя
щее время в результате интенсивного внедрения в школах татарского
языка обучения просто забыло свою национальную принадлежность.
Вот несколько п р и м е р о в , почерпнутых из ведомостей середины
XIX века и «Административно-территориального деления Башкирской
АССР» 1969 года:
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Примечательно то, что население чисто башкирских деревень Мавлютово и Юлушево ныне себя считает татарами. Именно поэтому
после каждой переписи башкирское население на Северо-Западе со
кращается примерно на 8%.
Время прихода припущенников в Башкирию, их численность, ко
личество принадлежащих им земель с указанием актов на эти земли,
спорных и общих с другими лицами владений отражен в архивных
документах под названием «Дело со сведениями о числе народонасе
ления тептярей и бобылей в Оренбургской, Пермской и Вятской губер
ниях, о количестве принадлежащих их земель, а также о применении
к ним правил на продажу и отдачу в кортому башкирских земель
18 ноября 1839 года — 15 февраля 1842 года»47. Этот источник обна
ружен и опубликован доцентом БГПУ, к. и. н. Б. С. Давлетбаевым48.
Он же сделал первое археографическое описание и источниковедчес
кий анализ 49. Он отмечает, что «в ведомостях содержится ценный ма
териал об актах и правах тептяр на принадлежащие их земли»50. Цен
ность опубликованных Б. С. Давлетбаевым ведомостей заключается
прежде всего в том, что они дополняют сведения о населенных пунк
тах Башкирии данными о времени прихода отдельных категорий жи
телей, в частности, припущенников, тем самым способствуя приблизи
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тельному установлению времени возникновения башкирских и мишар
ских деревень. П р и м е р ы :

Автор публикации этих документов Б. С. Давлетбаев, рекомендуя
их читателям, предупреждает о том, что этот источник «необходимо
изучать в сравнении с ведомостями башкирских и мишарских селе
ний»52, ибо они дают представление только о тептярской части жите
лей деревень. Следуя этим наставлениям автора приводим для сравне
ния сведения ведомостей по этим же башкирским и мишарским дерев
ням по списку А. 3. Асфандиярова:
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Как видно из приведенных списков, по списку Б. С. Давлетбаева
в башкирской деревне Янгискаин, кроме башкир и мещеряков, прожи
вало 212 тептярей с 1747 года, а в деревне Янурус — 211 тептярей и
15 бобылей с 1749 года. По списку А. 3. Асфандиярова в тех же де
ревнях соответственно отмечено 207 и 218 тептярей. Хотя полного
количественного совпадения нет, но разница в численности тептярей
в двух источниках небольшая (212 вместо 207 и 226 вместо 218).
Таким образом, сравниваемые источники взаимно подтверждают
достоверность содержащихся в них сведений. Эти же данные наглядно
демонстрируют то, что в середине XIX века в некоторых башкирских
деревнях начала преобладать количество пришлого населения над ко
ренным населением. В частности, в деревне Янгискаин на 53 башкира
приходилось 349 тептярей и мишарей, а в деревне Янрус на 76 баш
кир — 256 тептярей. Эти данные позволяют также проследить исто
рию развития социально-экономического и социально-политического
состояния народов Башкортостана, происходивших в башкирских де
ревнях в середине XIX века, а также отражения их результатов в
современном Башкортостане.
* Здесь дано количество жителей только мужского пола. — Авторы.
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Анализированные выше ведомости башкирских и мещеряцких кантонных начальников и материалы о тептярях дают сведения в основ
ном о башкирских, мещеряцких и тептярских населенных пунктах.
В отличие от них, списки населенных мест Российской империи, со
ставленные по губерниям, охватывают все без исключения населенные
пункты. 45-й том этих списков составлен на основе сведения 1870 го
да и посвящен всестороннему описанию Уфимской губернии54.
Это справочное пособие состоит из 2-х частей. В первой части
даны общие сведения об Уфимской губернии. Они дают общее пред
ставление о географическом положении, территории губернии, физи
ко-географических особенностях этого региона. Прежде чем дать спи
ски сел и деревень, описаны города этой губернии. Перечень сел и де
ревень дан по уездам в такой последовательности: 1. Уфимский; 2. Белебеевский; 3. Бирский; 4. Златоустовский; 5. Мензелинский; 6. Стерлитамакский. В конце справочника дан азбучный указатель населен
ных пунктов.
Для нас наибольший интерес представляют те параграфы, в кото
рых
приведены
исторические,
статистические
и
этнографические
сведения населения Уфимской губернии.
В исторических очерках источника даны обстоятельства и причи
ны строительства русских поселений в Уфимской губернии. В частно
сти, составителем вводных замечаний написано, что «Самым надеж
ным средством к предотвращению башкирских мятежей (XVII и XVIII
веков. — Авторы) была русская колонизация под защитою нарочно
построенных для охранения ее укреплений»55. Источник прямо указы
вает на время основания деревень. В XVII веке в Уфимском уезде воз
никло 8, в Бирском уезде — 2, в Мензелинском уезде Уфимской
губернии — 2 русских поселения, а именно: Красный Яр (в 1635 г.),
Богородское (до 1647 года), Государственные Дуванеи (около 1647 го
да), Сорвиха (II половина XVII века), Старый Енгалыш, Монастырские
Дуванеи, Вознесенское (Чеснокова тож), Емашевка (в 1677 г.), Касево
(II половина X V I I века), Иванкино.
В источнике сделаны такие ценные наблюдения, которые не поте
ряли своего научного значения и в настоящее время. Заслуживающим
внимания фактом является то, что «до XVIII века не видим ни одного
русского поселения в Златоустовском, Стерлитамакском и Белебеевском уездах». Следует указать еще на то, что и построенные в I по
ловине X V I I I века населенные пункты являлись не гражданскими
поселениями, а укрепленными пунктами. Н а п р и м е р ,
Ельдятская
крепость в Бирском уезде возникла в 1735 году, крепость Нагайбак в
Белебеевском — в 1736 году, крепость Табынская в Стерлитамакском
уезде — в 1736 году56.
В анализируемом источнике населенные пункты Уфимской губер
нии даются по станам, указывается на его местонахождение, количе
ство дворов, число жителей (мужского и женского полов отдельно),
перечисляется этнографический состав населения, находящиеся в них
молитвенные здания, административные, учебные, благотворительные
учреждения, виды промыслов, кроме земледелия и скотоводства.
В «Списках населенных мест», кроме указанных сведений, даны
еще расстояния поселения от уездного города и становой квартиры. Но
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они из-за ограниченности машинописной страницы здесь не приведе
ны. Такие же данные имеются и по башкирским, татарским, чуваш
ским и другим деревням. Н а п р и м е р :

Этот источник ценен еще тем, что он указывает на гидрографиче
ские объекты, возле которых расположены населенные пункты. А это
дополнительный топонимический материал, необходимый в установле
нии подлинности сведений по тому или иному населенному пункту.
Такие сведения имелись только в «Экономических примечаниях к Ге
неральному межеванию». Аналогичные данные о населенных пунктах
Башкирии конца XIX и начала XX века имеются и в «Сборнике ста
тистических сведений по Уфимской губернии»59.
В этом источнике дана полная экономическая характеристика
Уфимской губернии. Для нашего исследования нужны те материалы,
которые могли бы способствовать разработке вопросов истории разви
тия населенных пунктов и этимологии их названий. А они, главным
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образом, сосредоточены в приложениях, которые снабжены от первого
до шестого томов статистических сведений. В них дана обширная
физико-географическая
характеристика
каждого
населенного
пункта
губернии. Н а п р и м е р : «с. Архангельское (Иглино, Белегес) — на
ровном месте: р. Белегес, непригодная для мельниц; в полях имеется
озеро и несколько болот. Надел в 2-х участках: один возле селения,
другой в 7 верстах от него. Изменения в угодьях: 18 десятин отчужде
но под железную дорогу; площадь под усадьбой увеличилась. Послед
ний передел был в 1886 году; вследствие отчуждения земли под же
лезную дорогу. Поля по ровному месту до 7 верст от села. Почва —
чернозем. В полях около 18 дес. занято песком берега р. Уфы и около
15 дес. — оврагами, число которых осталось неизвестным, а числен
ная площадь указана лишь приблизительно. Заросли на ровном месте,
в одном участке. В селении еженедельный базар, на земле принадле
жащей помещику Вергилину. Промыслы: поденные работы на станции
жел. дор.»60
Все эти сведения физико-географического характера: наличие пес
чаных мест, оврагов, зарослей, а также принадлежность земли поме
щику Вергилину необходимы при разработке этимологии топонимов,
зафиксированных возле села Иглино (Архангельское, Белегес) Иглинского района РБ.
Необходимые для нас сведения имеются также в VII томе, где
собраны экономические данные и списки земельных владений и вла
дельцев по Уфимской губернии61. Приведем основные сведения только
по селам Иглино, Кубово и Тавтиманово Уфимского уезда (ныне
Иглинского района РБ).

* В селе 2 общины.
** Деревня с деревней Тауфтеменевой Ново-Троицкой волости составляет одну об
щину.
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В установлении личности основателя башкирских деревень боль
шую роль играет использование материалов ревизских списков, или,
по современной терминологии, переписей населения. Ревизские сказ
ки — это списки жителей деревень на время переписи, среди которых
можно обнаружить имя человека, которое закреплено в названии
деревни, и его потомков. Н а п р и м е р :
«Ревизские списки Оренбургской губернии и уезда оного же 9-го
Башкирского кантона 1-й части с показанием сколько мужского и
женска равно и детей их обоего пола наличие. Февраля 22 дня 1816
года по списку № 15 в деревне Акьюловой. 3. Акьюл Абзянов — 89 л.
У Акьюла сыновья Абдулвахит — 8, Абдулхалик — 28, Абдулмен —
30, у Абдулмена сын Абдулхаир — 4. У Акьюла жена Урузбика — 40,
дочь его Шалара — 13, у Абдулхалика жена Салима — 20. У Абдул
мена жена Кузбика — 40, дочь его — 8»62.
Эти имена и цифры говорят о том, что Акьюл (1727 года рожде
ния), чьим именем обозначена деревня Акьюл, был сыном Абзана.
Акьюл имел четырех сыновей: Аҡынсыҡ (1773 года рождения),
Әбделмән (1786 г. р.), Әбделхалиҡ (1788 г. р.), Әбделвәхит (1813 г. р.)
и одну дочь Шәкирә(?) (1803 г. р.), жену Уразбику 1776 г. р. Из пол
ного списка ревизских сказок этого юрта можно установить, что у
Акьюла были братья Әҙелбай (1759 г. р.) и Юлдыбай Абзановы
(1744 г. р.), которые в тот момент проживали в другой деревне. Стар
ший сын его Аҡынсыҡ в 1816 году жил отдельной семьей, в составе
которой были жена Йәнбикә 40 лет, двое сыновей Әбделвәли
1799 г. р., Досмөхәмәт 1806 года рождения. Используя эти материа
лы, можно предположить о том, что деревня Йылайыр тамагы (УстъЗилаир) свое второе название получило по имени Акьюла Абзанова
(1727 года рождения) приблизительно в середине X V I I I века.
Аналогичные сведения можно почерпнуть из ревизских сказок по
всем населенным пунктам Оренбургской губернии. 1984 году в двух
(5-м и 6-м) номерах журнала «Ағиҙел» опубликована работа историка
А. 3. Асфандиярова под названием «Ауылдар ҡасан барлыҡҡа
килгән?» («Когда возникли деревни?»)63. Эта работа целиком и полно
стью была написана на материале ревизских сказок. П р и м е р ы :
«һаҡмар буйындағы Кинйәбулат ауылы ике ауылды башлап
ебәргән. Уларҙың береһе — Таналыҡ буйында Буранбай, икенсеһе —
Яңы Кинйәбулат. Тәүгеһе 1816 йылғы VII ревизияла күрһәтелгән. Ул
йорт старшинаһы, атаҡлы ҡурайсы Буранбай Ҡотосов тарафынан
XIX быуат баштарында нигеҙләнгән. 1834 йылда унда — 38, 1859
йылда ни бары 26 йорт иҫәпләнгән. V I I I ревизия материалдарында
ғаилә башлығы 53 йәшлек Буранбай Ҡотосов «енәйәте осон 1820 йыл
да Себергә һөрөлгән» тип яҙылған»64. Эти данные взяты А. 3. Асфандияровым из ревизских сказок 1816 года (т. е. VII ревизии). Только в
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некоторых случаях для подтверждения материалов ревизских сказок
им использованы генеалогические родословные (шежере).
Ценность ревизских сказок заключается также в том, что в мате
риалах по одному населенному пункту имеются сведения, уточняющие
происхождение другой деревни. Н а п р и м е р : в деревне Тавлукаево
4-го юрта 6-го Башкирского кантона по данным VII ревизии прожива
ли сыновья Тавлукая Аккучкар Тавлукаев — 84 лет, Янзигит Тавлукаев — 59 лет (было в 1812 г.) и др. После фамилии Янзигита Тавлукаева написано: «Перечислен в 1816 году по повелению главного
начальства во вновь заселившуюся деревню Янзигитову»65. Поэтому
ревизские сказки требуют комплексного изучения с охватом сведений
о всех населенных пунктах. Только в результате такого анализа мож
но получить наиболее полную информацию об этимологии и проис
хождении названий деревень. Однако, учитывая данные ревизских
сказок, следует указать на одну ее особенность о том, что по ним мож
но установить только одно из названий деревни, а не дату ее основа
ния. Так, в ревизских сказках написано, что в 1816 году Буранбаю
Кутусову было 49 лет, т. е. он 1767 года рождения. В 1820 году Бу
ранбай был сослан в Сибирь на поселение. Из этого не следует счи
тать, что деревня Буранбаево возникло после 1767 года. Деревня эта
существовала до этого под названием Кинйәбулат, но только во время
Буранбая Кутусова она начала носить имя Буранбай. Значит, ревиз
ская сказка указывает только на примерное время возникновения
конкретного названия, а не самого населенного пункта. И отсюда мы
еще не можем установить, когда возникло имя Кинйәбулат, как назва
ние деревни, и когда возник сам населенный пункт.
В целом ревизские сказки дают точную информацию о населении
деревень, хотя имеются некоторые разночтения в возрасте некоторых
жителей. Это, видимо, связано с дачей разных сведений самими жите
лями во время ревизий. Так, в одном источнике в отношении возрас
та Акьюла Абзянова написано 89 лет, в другом — 85 лет. В одном
месте материалов одной и той же ревизии имя Акьюлова написано
Акунчюк, в другом — Акунчук, имя дочери Акьюла зафиксировано то
как Шалара, то как Шаказа и др. Но они ни в коем случае не снижа
ют научной ценности этих источников.
Заключая раздел об источниках на русском языке, следует указать
на
существование
многочисленной
опубликованной
исторической,
географической литературы, в которых можно найти интересующие
нас материалы. В этом отношении ценные сведения по истории насе
ленных пунктов и географических названий имеются в книге бывшего
помощника
Бирского
уездного
исправника
Уфимской
губернии
Н. Н. Макаровского «Географическое и статистическое описание
V стана Уфимского уезда»66. Описание Н. Н. Макаровский проводит по
волостям, участкам и в разных аспектах: в статистическом, социаль
но-экономическом, медико-биологическом, а также в географическом
и т. п. В конце книги описывается отдельно каждая деревня V стана
Уфимского уезда. Н а п р и м е р :
«Деревня Лемезинская Катавской
волости. Расположена на косогоре крутом при небольшой реченьке
Лемезе в лесу; состоит всего из 1-й улицы, состоящей из 45 домов.
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Описываемая деревня образовалась в 1843 году. Большая часть
жителей ее — коренные местные уроженцы, бывшие крепостные вла
дельца Катавских заводов князя Белосельского-Белозерского, а мень
шая — переселенцы из Саратовской губернии, приписавшиеся в мест
ное общество. Всего ревизских душ...81. В наличности же находится:
мужчин 139 и женщин 129»67.
Описание башкирских деревень в своей основе имеет подобную
вышеприведенной статье структуру, но в них даны несколько новых
сведений, характеризующие образ жизни башкир:
«Деревня Яхина, Усть-Катавской волости. Расположена на откры
том месте при небольшой речке Бердяьие. Состоит всего из 2-х про
дольных и 3-х поперечных улиц. Дворы просторны, по большей части
не огорожены. Улицы широкие, не менее 20 сажен. Домов в деревне
87. Все они деревянные, ветхие и некоторые даже с непокрытыми кры
шами. Ревизских душ обоего пола... числится 398. В наличии же нахо
дится: мужчий 156 и женщин 140. Все жители башкиры-вотчинники;
живут очень бедно. Скотоводчество их заключается в 169 лошадях,
154 коровах, 63 овцах, 92 козах.
Яхинские жители владеют нераздельно вместе с башкирами сосед
них деревень: Миндишевой, Ишимбаевой и Абдрахмановой 10380 де
сятинами отличной земли, но не умеют пользоваться этим богатст
вом...»68.
Подобного рода описание сделано автором книги по 43-м населен
ным пунктам V стана Уфимского уезда, которые очень необходимы
при изучении истории и происхождения названий деревень нынешне
го Салаватского, Кигинского, Нуримановского и Иглинского районов
РБ. Но, видимо, из-за того, что книга написана бывшим становым
приставом, она в научное обращение не введена, хотя ее значение как
достоверного источника не вызывает никаких сомнений.
ИСТОЧНИКИ НА БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ
Источники на башкирском языке по сравнению с источниками,
написанными на других языках, естественно, составляют большинст
во. Они собраны в разных годах в полевых экспедициях, организован
ных ИИЯЛ УНЦ РАН, Башкирским государственным университетом,
Стерлитамакским государственным пединститутом, Башкирским госу
дарственным педагогическим университетом и др. В настоящее время
они хранятся в рукописном фонде Ленинградского отделения Инсти
тута востоковедения РАН69, Научной библиотеки Казанского государ
ственного университета им. Ульянова-Ленина70, в Научном архиве Ка
занского филиала РАН71, на кафедре башкирской литературы Башкир
ского государственного университета72, в Научном архиве Уфимского
научного центра РАН73.
Среди источников, написанных на башкирском языке, нас прежде
всего интересуют шежере и предания, связанные с толкованием зна
чения названий географических объектов. Если в указанных выше
фондах были представлены в основном легенды, предания различного
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содержания, то в Рукописном фонде Института истории, языка и лите
ратуры Уфимского научного центра РАН собрано большое количество
шежере (генеалогических летописей)74. Много материалов собраны в
анкетах 1967, 1971, 1973 гг., организованных через И И Я Л У Н Ц РАН.
Часть собранных в экспедициях шежере опубликована75. В книге
«Башкирские шежере», подготовленной Р. Г. Кузеевым, наряду с пле
менными и родовыми имеются шежере отдельных деревень, в частно
сти, деревень Четырман, Мукач и Мурадым76.
В шежере деревни Мукач в отличие от многих записаны имена не
только мужчин данного села, но и женщин. По мнению Р. Г. Кузеева,
шежере написано «в конце X V I I I или в самом начале XIX века»77. Му
кач (Моҡас), чьим именем названа деревня, сын Акьяр бия, брата
Кильдияр бия. Шежере не дает прямых сведений о времени, когда жи
ли они, когда родились, когда умерли. Есть единственное замечание о
том, что составитель шежере приходился внуком Жизбике, дочери
Букенбая, который в свою очередь является сыном Байдагула от же
ны Арубики. Арубика и Мукач — брат и сестра, дети Акьяр бия. Ес
ли допустить, что шежере было написано в начале XIX века (прибли
зительно в 1800—1810 гг.), как предполагает Р. Г. Кузеев, то Жизби
ка могла жить в 1760 годах, ее отец Букенбай — в 1735-х, а Мукач
(Моҡас) — в 1710-х годах. Таким образом, деревня свое название
Моҡас могла получить только после предполагаемого года рождения
Мукача. Значит, и деревня Мукач под этим названием могла возник
нуть не раньше 1710 года.
Однако по другому шежере, обнаруженному и опубликованному
профессором БГУ А. 3. Асфандияровым, Мукач является сыном Теляукая78, хотя в обоих шежере речь идет об одной и той же деревне
Оло Моҡас «Большой Мукач» Мелеузовского района Республики
Башкортостан. Схема шежере по деревне Мукач, составленная
Р. Г. Кузеевым и приведенная им в книге «Башкирские шежере» ока
зывается неполным. Больше сведений в шежере А. 3. Асфандиярова,
согласно которому Мукач является потомком тамьянского родового
предводителя Шагали Шакмана, жившего в XVI веке. Ниже приво
дится генеалогическая схема рода Мукача: 1) Темен бий — 2) его сын
Балун бий — 3) его сын Тамьян бий — 4) его сын Уразай бий —
5) его сын Мутай бий — 6) его сын Кырай бий — 7) его сын Шага
ли Шакман — 8) его сын Буралы — 9) его сын Ильсекяй — 10) его
сын Теляукай — 11) его сын Мукач Теляукаев — 12) его сын Каскын
Мукасов. Каскын Мукасов — сын Мукача Теляукаева отмечается в
документах 1764 года. Если предположить, что Каскыну тогда было
около 30 лет, а его отцу Мукачу — 60 лет, то датой их рождения нуж
но считать 1734 и 1704 годы. Дата рождения Мукача, основателя де
ревни Большой Мукач Мелеузовского района, установленная нами из
схемы Р. Г. Кузеева (1710) и А. 3. Асфандиярова (1704) в основном
совпадает. А это говорит в пользу правильности установленной даты.
В конце книги «Башкирские шежере» некоторые данные шежере
были комментированы Р. Г. Кузеевым. В отношении деревни Мукач
(Моҡас) им указано, что она принадлежала к роду нугуш-тамьян пле
мени тамьян79. Полевые материалы, а также ведомости башкирских
деревень подтверждают достоверность этого комментария. Деревня
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Выделившаяся из деревни Оло Моҡас «Большой Мукач», Бәләкәй
Моҡас «Малый Мукач» также принадлежала племени Тамьян. Но
родовые подразделения в ней были другие — күҙәйләр, ҡалмаҡлар,
тараҡаннар.
В выше анализированном источнике «Ведомости башкирских и мишарских кантонных начальников...»80 деревня Мукач отмечена в соста
ве 20-го юрта тамьянской волости Стерлитамакского уезда 7-го Баш
кирского кантона. В середине XIX века в ней проживало 310 человек,
в том числе 153 мужчины, 157 женщин. Видимо, во II половине
XIX столетия произошло отделение деревни Бәләкәй Моҡас «Малый
Мукач» от деревни Моҡас. В источниках конца XIX — начала XX ве
ка фиксировано уже 2 деревни: Большой Мукач и Малый Мукач, пер
вая из которых состояла из 37 дворов (96 мужчин и 83 женщины),
вторая — из 31 двора (83 мужчины и 74 женщины)81.
Шежере, если оно в своем составе содержит сведения об основате
ле деревни, а также о его предках и в особенности о его потомках,
является очень ценным источником для установления времени возник
новения населенного пункта. Но таких данных в нем может и не быть.
В указанной выше книге «Башкирские шежере» дано шежере де
ревни Старый Мурадым Аургазинского района РБ82. Но оно не может
5ыть использовано для установления времени основания и обозначе
ния деревни из-за того, что в шежере нет данных биографического ха
рактера. Есть только указание о том, что Мин Садаклы Урадач-бий
был представителем 6-го поколения среди II минских предводителей.
Он в 1555 году ходил в составе башкирских посланников к русскому
царю Ивану Грозному. Если эта дата относится ко времени существо
вания Урадач-бия, и при предположении, что ему было тогда 40 лет,
го можно принять датой его рождения 1515 год. Основатель деревни
Мурадым Мурадым жил на 12 поколений позже Урадач-бия, пример
но на 300 лет позже т. е. в 1815-х годах. Если верны все принятые на
ми подсчеты, то деревня Мурадым может получить свое название
только после 1815 года.
Эта дата требует использования дополнительных аргументов. Но
ее у нас нет. В материалах башкирских кантонных начальников сере
дины XIX века Мурадым была довольно большой деревней, где жило
население в 305 душ обоего пола. Деревня Мурадым входила в состав
Аккундовой тюбы Миркит-Минской волости83. Внутри деревни были
4 родовых подразделения (ара): таҙ (Сатлыковы), ҡара (Смаковы),
байым (Мурадымовы), кинйәкәй. В преданиях о происхождении дерев
ни Мурадым почему-то считается, что она относилась к Уршак-Минскому роду Минского племени. Это же сведение отразилось и в ком
ментариях Р. Г. Кузеева84. Мы же считаем, что данные приведенные в
ведомостях
башкирских
кантонных
начальников
отражают
более
достоверную информацию, потому что там Мурадым дан в составе
деревень Миркит-Минского рода Минского племени, а не Уршак-Минского рода.
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ТОПОНИМИЧЕСКИЕ ПРЕДАНИЯ И ЛЕГЕНДЫ
Предания и легенды фольклористами рассматривается как один из
жанров устного народного творчества. Среди них определенное место
занимают легенды и предания, связанные с названиями конкретных
географических объектов. Они вошли в фольклористику под названи
ем «топонимические легенды и предания»85. Поскольку топонимичес
кие предания и легенды являются формой отражения народного само
сознания, мировоззрения и функционирования народного творчества,
то какая-то их часть представляет собой плод народной фантазии,
народного восприятия того или иного явления реальной действитель
ности. Н а п р и м е р , легенды и предания, связанные с объяснением
названия рек Ашкадар, города Уфы и др. ничего общего с историчес
кой действительностью не имеют.
Однако среди легенд и преданий имеются такие, которые под собой
имеют реальную основу. Они возникли как отражение событий дейст
вительно происходивших в жизни.
Изучая проблему историзма отдельных жанров устного народного
творчества, историк А. 3. Асфандияров пришел к выводу о том, что
«не только легенды, предания более позднего происхождения, но и
древние былины, сказания создавались на основе реальных историче
ских фактов, оставивших значительный след в жизни и сознании
народа. Они сохраняют народное понимание важных событий»86.
Данное заключение автора основано на результатах исследования
истории песни о кантонном начальнике Куватове, легенды о проис
хождении этнонима күбәләк, сыновьях Салавата Юлаева, деревнях,
якобы основанными выходцами из булгар и др.
В книге «Башҡорт легендалары» («Башкирские легенды»), выпу
щенной в 1969 году Башкирским государственным университетом, в
составе бытовых легенд дано предание «Сибай»87. Оно начинается с
сообщения о том, что «Сибай, Айчувак, Биктимир, Бакдавлет — по
томки Атайсала. В 1667 году они, всего 7 семей, переселились из
Оренбургских степей на современное место нахождения нашей дерев
ни»88 (т. е. Сибая. — Авторы). В 1967 году в газете «Совет Башҡор
тостаны» (в номере от 4 марта) опубликована статья Гибата Биишева
«Сибай», в которой были использованы легенды об Атайсале и его
потомке Сибае. В газетной статье приведены более подробные детали
переселения Атайсала на Ирендык. Там говорится, что Атайсал сна
чала кочевал в Оренбургских степях, оттуда переселился на террито
рию нынешней деревни Санзяпово Кугарчинского района, только по
сле этого обосновался на месте современного расположения деревни
Иҫке Сибай «Старый Сибай»89.
В наших полевых материалах имеются сведения, подтверждающие
некоторые детали этой легенды. Н а п р и м е р , в деревне бурзянских
башкир (на берегах рек Ток и Суран) Кутлумбетово (местное назва
ние Бишауыл) наряду с другими есть родовое подразделение атайсал90.
В середине XIX века в 18-м юрте Оренбургского уезда 9-го Башкир
ского кантона (современная территория Кугарчинского района) за
фиксированы деревни Мукач и Мурзабай, которые принадлежали к
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тюбе, т. е. роду Атайсал Бурзянской волости91. Деревня Верхний
Саньяп, упоминавшаяся в легенде, и сейчас носит неофициальное на
звание Атайсал Бөрйәне «Бурзянский Атайсал». Кстати, в составе
родовых подразделений деревни Санзяп среди восьми аймаков зареги
стрирован этноним атайсал92. И, наконец, имена потомков Атайсала
Сибая, Айчувака, Биктимира и Бакдавлета, а также 7 сыновей Сибая
зафиксированы в ревизских сказках 1834 года. Баҡдәүләт Урусаҡов — был 1745 года рождения, Биктимер Мутаев — 1756 года рож
дения, Айсыуаҡ Мутаев — 1750 года рождения. Старшим сыном
Сибая был Итбай — 1775 года рождения, вторым сыном — Кутлу
гильде (1776 года рождения), Исянгильде — 1784 года рождения,
Амангильде — 1785 года рождения, Давлет — 1787 года рождения,
Утарбай — 1789 года рождения. Жена Утарбая Сибаева Батима
(1791 года рождения) была на 2 года моложе своего мужа93.
В книге «Башҡорт халыҡ ижады. Риүәйәттәр, легендалар» помеще
но предание «Болғарҙар һәм башҡорттар», где отмечается расстояние
от башкир до булгар: «Башҡорттар шул заман болғарҙарҙан 15—20
көнлөк юлда, урман араларында йәшәгәндәр, ти»94 (т. е. башкиры в
древности жили в лесной местности, находившейся в 15—20-ти днях
пути от булгар. — Авторы). В примечаниях акад. Б. А. Рыбакова к
карте Идриси (1154) расстояние от булгар до внутренних башкир
определяется в 25 дней пути95.
Таких примеров можно привести много. Но и этих достаточно,
чтобы удостовериться в том, что легенды и предания могут носить от
голоски реальных исторических событий и являются одним из ценных
источников топонимических исследований.
ПОЛЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ ТОПОНИМОВ
Картины реальной жизни прошлого могут функционировать в со
временной жизни в форме легенд и преданий. Но некоторые из них,
бытуя в народе, могут не развиться до одного из жанров устного
народного творчества, а рассказывается только как тарих «история»
какого-либо реалия или события. В литературе средних веков, XIX ве
ка и начала XX века. Правда, встречаются произведения типа «таварих». Но они являются трактатами монографического характера, с
присущими им чертами научного творчества. Если к «тарих» подхо
дить с этой точки зрения, то они представляют собой тот же таварих,
только в миниатюре, т. е. микротаварих. В этом микротаварихе от
сутствуют некоторые черты аналитизма. В них присутствует только
изложение только одной точки зрения — точки зрения рассказчика.
Большая часть материалов, собранных в научных командировках и
экспедициях и сосредоточенных в Рукописном фонде ИИЯЛ и Науч
ном архиве УНЦ РАН представлена именно такими микротаварихами
«историями», функционирующими в форме «ер-һыу тарихы» (история
местности, земли), «ауыл тарихы» (история деревни) и т. п. Приведем
несколько примеров характеризующих тарих («историй»).
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Версия информатора Маукаева Махмута Мухаметовича, 1892 года
рождения жителя деревни Оло Сытырман «Старый Четырман» Федо
ровского района РБ об истории деревни (в переводе на русский язык):
«Наше исконное место возле деревни Четырман Караидельского
района. Во время Салаватского восстания его участников, выступав
ших против царского самодержавия, называли сытырман. Наши
предки искали место, где можно было бы жить спокойно. Так посели
лись недалеко от города Стерли (т. е. Стерлитамака. — Авторы). Но
и там было неспокойно. Оттуда переселились на берега реки Балык
лы. Это было примерно в 1673-х годах. В Четырмане построили кон
тору Четырманской волости. После того, как население деревни уве
личилось, от деревни Четырман в 1898 году выделилась Бала-Четырман».
Версия информатора Салимова Ахмадуллы Гильмановича, 1893 го
да рождения, жителя деревни Бала-Четырман:
«Деревня Четырман переселилась из местности за рекой Белой
(Иҙел), называемой Мирәтәк. Сначала была основана деревня Оло
Сытырман, потом — Бала Сытырман. Вдоль деревни Бала Сытырман
протекает речка Сытырман. И сейчас есть эта речка. Ее длина около
20 километров».
Версия информатора Киньябаева Яганнура Ягангировича, 1900 го
да рождения:
«В местности, где была расположена деревня Сытырман, не было
леса. Кругом рос один тальник (таллыҡ). Из-за этого там в обилии
был сытыр. Это слово потом перешло и на деревню. Она начала назы
ваться «Сытырман».
Таким образом, и по истории происхождения деревни Четырман, и
по этимологии ее названия у местных жителей нет единого мнения.
А это создает дополнительные трудности в этимологизации, ибо каж
дая деталь версий требует своего уточнения. Некоторые из деталей
версии вообще не поддаются проверке. Н а п р и м е р , данные о том, что
в Четырман Федоровского района прибыли из деревни Четырман Ка
раидельского района не находят своей аргументации другими матери
алами. Неточна также информация о времени (1898 год) выделения
деревни Бала-Четырман из материнского села Большой Четырман,
ибо в материалах 1834 года Бала-Четырман уже зафиксирована как
отдельная деревня 21-го юрта 7-го Башкирского кантона96.
Сведение второй версии (версии Салимова) о том, что четырмановцы прибыли сюда из-за Белой, а именно из местности Мирәтәк,
близка к истине. В составе пяти родовых подразделений (ара) имеет
ся и мирэтэк.
При этимологизации названия Сытырман исследователь обязан до
казать достоверность толкования слова сытырман как обозначения
людей, восставших против существовавшего тогда царизма и сы
тырман, как слова, имеющего значение «местность, изобилующая
хворостом».
Любопытна версия о происхождении личного имени Көсөк, кото
рое легло в основу названия деревни Кучук Суюндуковского сельсо
88

вета Учалинского района. Житель деревни Суюндук Раянов Шакир
Раянович, 1898 года рождения, нам рассказал следующую историю:
«Среди жителей нашего края в прошлом существовало поверье,
согласно которому человек, убивший другого человека, обязан был ли
зать его кровь. В противном случае умерщвленный человек снился во
сне убившему. Кучук — это имя батыра. Он, как защитник своего ро
да, деревни, часто убивал неприятелей, вторгшихся в их вотчину и
имел привычку, как щенок, лизать кровь с клинка, сабли. Поэтому его
нарекли именем Көсөк».
Аналогичные материалы, собранные нами и другими исследовате
л я м и , сосредоточенные в фондах И И Я Л и У Н Ц РАН, имеются по мно
гим названиям населенных пунктов и географических объектов Юж
ного Урала. Все они, в совокупности с другими анализированными
группами источников, имеют большую ценность и должны быть при
влечены при разработке этимологии топонимов.
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II бүлек
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫНДАҒЫ ҺӘМ
КҮРШЕ РЕСПУБЛИКА, ӨЛКӘЛӘРҘӘГЕ ТӨП
БАШҠОРТ АУЫЛДАРЫ ҺӘМ БАШҠОРТТАР КҮПЛӘП
ЙӘШӘГӘН АУЫЛДАР ТУРАҺЫНДА БЕЛЕШМӘ
Был белешмә Башҡортостан Республикаһындағы ғына түгел, Та
тарстан Республикаһында, Курган, Пермь, Свердлов, Силәбе, һамар,
һарытау һәм Ырымбур елкәләрендәге төп башҡорт һәм башҡорттар
күпләп йәшәгән урыҫ, татар ауылдарын да үҙ эсенә ала. Бындай бе
лешмә башҡорт ауылдарының тулы исемлеген төҙөү һәм башҡорт
тарҙың ҡайһы төбәктәрҙә күпләп йәшәгәнен белеү өсөн кәрәк. Тарихилингвистик әһәмиәткә эйә булғанда, бөткән ауылдарҙың да атамалары
исемлеккә
индерелде.
Уларҙы
исемлектә
ҡалдырыу
мораль-этик
йәһәттән дә аҡлана. Сөнки ауыл бөтһә лә, унда йәшәгән кешеләрҙең
байтағы, бигерәк тә уларҙың тоҡомдары, балалары, ейән-ейәнсәрҙәре,
бүлә-бүләсәрҙәре иҫән, тик улар хәҙер күрше урыҫ, татар, сыуаш
һ. б.-лар нигеҙ һалған ауылдарҙа ғына йәшәй. Улар үҙ ата-бабалары
ның тарихын өйрәнеүе ихтимал бит.
Файҙаланырға уңайлы булһын өсөн ауылдар исемлектә хәҙерге
административ-территориаль бүленеш буйынса бирелде. Район эсендә
ауылдар ниндәй ҡәбилә, ырыуға ҡарауына бәйле алфавит тәртибендә
килтерелде. Исемлектең тәүге һигеҙ пункты башҡорттарҙы этник
йәһәттән характерлай. Башҡорттарҙың сығышы архив материалдары
на һәм урындағы ауыл ҡарттарынан яҙып алған мәғлүмәттәргә таянып
билдәләнде. Бында беҙгә иң тәүҙә БДУ профессоры Ә. 3. Әсфәндиәровтың һәм БДПУ доценты Б. С. Дәүләтбаевтың хеҙмәттәре ныҡ
ярҙам итте. Улар тураһында китаптың баш һүҙендә әйтелде. Белеш
мәнең һуңғы, туғыҙынсы пункты ла ошо ике авторҙың хеҙмәттәренә
һәм Рәсәйҙең боронғо дәүләт архивы (РГАДА) һәм БР-ҙың Үҙәк
дәүләт тарих архивы материалдары буйынса тултырылды.
Был графалағы материалдар 2002 йылда буласаҡ халыҡ иҫәбен
алыусыларға бер ни тиклем ярҙам итеү маҡсатында төньяҡ һәм
төньяҡ-көнбайыш райондарҙағы ҡатнаш башҡорт ауылдарында йәшә
гән төп халыҡты теүәлерәк иҫәпкә алыу өсөн уларҙың яҡынса процент
нисбәте бирелде. Был һандар 1795, 1816, 1834, 1870, 1901, 1926, 1969
йылғы статистик мәғлүмәттәрҙән алынды. Халыҡ иҫәбен алыусыларға
бындағы мәғлүмәттәрҙе «Башҡортостан Республикаһының админист
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ратив-территориаль бүленеше»ндәге белешмәләр менән сағыштырыуы
еңел булһын өсөн башҡорт ауылдарының атамаһы урыҫса транскрип
цияла бирелде һәм ауылды унан ниндәй биттән табып булыуы
күрһәтелде.
Уларҙы
белешмәнең
ҡушымтаһындағы
күрһәткестән
(урыҫса указателдән) табып була.
Исемлектә төбәк тарихын өйрәнеүселәр өсөн кәрәкле булған ауыл
эсендәге ара (аймаҡ, түбә, нәҫел, зат, сат, киҫәк) исемдәре, боронғо
ырыуҙарҙа ҡулланылған ҡош, ағас, оран һәм тамғалар ҙа (беҙгә мәғ
лүм булғандары) урын алды.
II
бүлектә бирелгән башҡорт ауылдары тураһындағы белешмә-таблицаны дөрөҫ аңлай белеү кәрәклеге тураһында иҫкәртке килә.
Был таблицала барлығы 9 иҫкәрмә бар. Уларҙың 8-е башҡортҡа
арналған. Белешмәнең иң һуңында, 9-сы графала, башҡорт ауылына
ситтән килеп ултырған халыҡтың (социаль төркөмдөң) исеме әйтел
гән. Бында инде тептяри из башкир, тептяри из мишар, тептяри
из ясачных татар, тептяри из мари, тептяри из удмуртов йәки
тептяри из чуваш тигән терминдар урын алған. Бына ошо термин
дарға беҙ ниндәй мәғәнә һалғанды әйтеп китергә кәрәк.
Типтәр тигән һүҙ милләтте аңлатмай, улар ауылда йәшәгән бо
ронғо (XIX быуаттағы) социаль төркөмдө аңлата. Сөнки Боронғо
Башҡортостандағы ергә тик башҡорттар ғына хужа булған. Ундайҙары
аҫаба башҡорттар тип атала.
Үҙаллылыҡ өсөн көрәш процесында төрлө ихтилалдарҙа ҡатнаш
ҡан аҫаба (ерле) башҡорттарҙың ерҙәрен тартып алып, уны хөкүмәт
ерһеҙ кешеләргә бирер булған. Шулай итеп, ихтилалға хәтлем аҫаба
булған башҡорт ихтилалдан һуң үҙ ил ендәге еренән ҡолаҡ ҡаҡҡан,
бына шундай башҡорттар донъя көтөү, мал аҫрау, иген сәсеү өсөн ер
һорап күрше ауылдағы туғандарынан ваҡытлыса ҡулланыу өсөн арен
даға ер алып торған. Уларҙы беҙ тептяри из башкир, йәғни башҡорт
типтәрҙәре тип әйтәбеҙ. Күрше әлкәләрҙән тормош, донъя көтөү өсөн
яҡшыраҡ
шарттар
эҙләп
йөрөгән
мишәрҙәр,
татарҙар,
мариҙар,
удмурттар, сыуаштар һәм урыҫтар башҡорттарҙан ваҡытлыса йә мәң
гелеккә ҡулланыу өсөн ергә договор төҙөгәндәр. Договор срогы тулһа,
ул ер кире башҡорттоҡо тип иҫәпләнгән. Шундай осраҡта тептяри из
мишар, тептяри из татар, тептяри из мари, тептяри из удмур
тов, тептяри из чуваш тигән терминдар ҡулланылды.
Шуныһын да әйтеп үтеү урынлы булыр: типтәрҙәрҙең яҡынса
30 проценты ғына башҡорттан, күпселеге татарҙан һәм мишәрҙән
булған. Урыҫтарҙан ғына типтәрҙәр булмаған. Сөнки урыҫтар сығышы
буйынса заводсы йә алпауыт крәҫтиәнен тәшкил иткәндәр. Үҙ ирке
менән хужаһынан ҡасып киткән урыҫтар ғына башҡорттарҙан ерҙе
арендаға алып торған. Уларҙың һаны башҡа милләттәр һанына
ҡарағанда әҙселекте тәшкил иткән. Миҫал өсөн Башҡортостандағы
урыҫ яҙыусыһы Борис Павловтың ауылдаштары, м ә ҫ ә л ә н , шулай
килеп урынлашҡанын әйтеп үтергә мөмкин.
Әгәр ҙә башҡорттар тураһында бер ниндәй ҙә иҫкәрмә булмаһа,
тимәк, был ауылда аҫаба башҡорттар ғына йәшәй, тип аңларға кәрәк.
Әлбиттә, был иҫкәрмәләр башлыса XVIII, XIX быуат аҙаҡтарына
ҡарата эшләнгән. Хәҙер икенсе милләт кешеһе йәшәмәгән башҡорт
ауылын табыуы ҡыйын. Шулай ҙа урында йыйып алынған материал
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дар милли йәһәттән кемдең кем икәнен асыҡларға мөмкинлек бирә.
Ауыл кешеләре үҙенең ҡайһы милләткә ҡарағанын былай ҙа яҡшы
белә. Әммә рәүиздә (переписта) иҫәпкә алыусылар урында йәшәгән
халыҡты бутаусылар осрарға мөмкин. Шуға ла был хеҙмәттә беҙ был
йәһәттән йүнәлеш бирергә тырыштыҡ.
Быларҙан башҡа тағы ла бер мөһим иҫкәрмә тураһында әйтеп үтеү
урынлы
булыр.
Бындай
хәлдәргә Башҡортостандың төньяҡ һәм
төньяҡ-көнбайыш райондарында осрарға мөмкин. Унда «үҙебеҙ баш
ҡорт, телебеҙ татар» тигән башҡорттар бар. Был хәл ул яҡ башҡорт
тарының төрлө урында башҡорт теленең төрлөлөгөн белмәүҙән килеп
сыға. Билдәле булыуынса хәҙерге башҡорттар өс диалектта һөйләшә.
Көнсығыштағы башҡорттар әй, арғаяш, һалйот, мейэс, ҡыҙыл һөйләш
тәрендә, көньяҡтағылары Эйек-һаҡмар, Дим һәм урта һөйләштәрендә,
төньяҡтағы һәм төньяҡ-көнбайыштағылары Ҡариҙел, Танып, Түбәнге
Ағиҙел һәм Гәйнә һөйләштәрендә һөйләшә. Тимәк, барлыҡ башҡорт
тар радио һәм телевидение аша яңғыраған әҙәби телдән тыш 12 төрлө
һөйләштә һөйләшә, һөйләштәр әҙәби телдән шул тиклем алыҫлашҡан,
хатта ҡайһы бер һөйләш кешеләре, м ә ҫ ә л ә н , арғаяш һөйләшен
дәгеләре «Беҙ туған телде аңлап еткермәйбеҙ», тип тә әйтәләр. Төнь
яҡтағы һәм төньяҡ-көнбайыштағы башҡорттар араһында үҙ һөйләшен
башҡорт теленең бер һөйләше тип түгел, ә хәҙерге татар әҙәби теле
тип ҡабул итеүселәр бар. Татар әҙәби теле лә бит төрлө-төрлө: ғилми
әҙәбиәттә Ҡазан татар әҙәби теле, Себер татарҙары теле, Ҡырым
татарҙары телеу Бараба татарҙары теле тигән телдәр һәм төшөн
сәләр булыуын күптәрҙең белмәүе лә мөмкин. Шуның өсөн милләтте
билдәләгәндә төньяҡ, төньяҡ-көнбайыш башҡорттары иң тәүҙә паспорттарындағы мәғлүмәткә ҡарап билдәләргә тейеш. Сөнки 1933 йыл
дарҙан алып был төбәк башҡорттары татарса уҡытыуға күсерелеү
айҡанлы үҙенең милли үҙаңын юғалтыуы ла мөмкин бит әле. Ә хәҙер
ге 30 — 40 йәштәгеләрҙең ата-әсәләре, әлбиттә, үҙ милләтен яҡшы
белгәндәр һәм бер нисек тә бутамағандар. Тап шуның өсөн дә беҙ
хәҙерге йәштәрҙең һәм урта йәштәгеләрҙең милләтен тик паспорттағы
мәғлүмәттәргә ҡарап билдәләргә кәрәк тигән фекерҙә торабыҙ. Тик
шул саҡта ғына беҙ теге йәки был кешенең милләте тураһында дөрөҫ
мәғлүмәт аласаҡбыҙ.
Исемлек-белешмәне
ҡарап
сығыу
менән
башҡорттар
йәшәгән
ауылдарҙың ғалимдар тарафынан тигеҙ өйрәнелмәгәнлеге күренә. Та
тарстан Республикаһындағы башҡорт ауылдары буйынса тарихи мате
риалдарҙан башҡа бер ниндәй ҙә мәғлүмәт юҡ. Силәбе өлкәһендәге
бөтә башҡорт ауылдары ла был исемлеккә инеп бөтмәүе ихтимал.
Шуға ла был исемлек-белешмәне урындағы төбәкте өйрәнеүселәр ни
геҙ итеп алып, уны артабан тулыландырырға, яңылыш урындары бул
һа, төҙәтергә тейеш. Башҡорттар үҙ тарихын үҙе өйрәнергә тейеш.
Шулай
ҙа
төрлө
төбәктәрҙәге
тарихи-этнографик
материалдар
киләсәктә бер бөтөн һәм тулыраҡ белешмә булып, яңынан ташҡа
баҫылып сыҡһын өсөн уларҙы бер урынға, м ә ҫ ә л ә н , 450076, Өфө —
76, Чернышевский урамы, 25-а, Башҡорт дәүләт педагогия универси
тетының филология кафедраһына ебәреүегеҙ һорала.
Авторҙар
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Ҡыйғы — 238
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Мәсетле — 269
Нуриман — 279
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Учалы — 309
Федоровка — 318
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* Русская транскрипция башкирских ойконимов для территорий, находящихся за пределами Республики Башкортостан, носит реко
мендательный характер.

ПЕРМЬ ӘЛКӘҺЕ — ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ

СВЕРДЛОВ ӘЛКӘҺЕ — СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

III бүлек
ТАРИХИ-ЭТИМОЛОГИК ҺҮҘЛЕК
Топонимик тикшеренеүҙәрҙең төп маҡсаты булып атамаларҙың
тарихын һәм сығышын өйрәнеү, атаманың этимологияһын асыҡлау то
ра. Топонимик этимология уртаҡлыҡ һүҙҙәр этимологияһынан айыры
ла. Топонимдар яңғыҙлыҡ иҫемдәрҙән дә, уртаҡлыҡ иҫемдәрҙән дә
яһалырға мөмкин. Шуға ла топонимик этимология — атама яһалған
нигеҙҙе асыҡлау менән сикләнә. Мәҫәлән, ауыл атамаһы, ырыуҡәбилә, кеше исеменән яһалған булһа, топонимик этимология эшлә
гәндә ауылға нигеҙ һалған кеше йә этник берәмектең асылын, тарихы
на иғтибар итергә тура килә. Әгәр ҙә инде ер-һыу атамаһы географик
терминдан барлыҡҡа килһә, ул саҡта шул терминдың мәғәнәһен һәм
сығышын асыҡларға кәрәк.
Был белешмәлә беҙ ер-һыу атамаларының тарихын, сығышын һәм
этимологияһын асыҡларлыҡ материал етерлек булған осраҡта ҡайһы
бер топонимдарҙың киләсәктә яҙыласаҡ тарихи-этимологик һүҙлегенә
әҙерләнгән мәҡәләләр бирәбеҙ. Уларҙы башҡорт теле һәм әҙәбиәте,
Башҡортостан тарихы һәм мәҙәниәте, тормош һабаҡтары дәрестә
рендә, кластан тыш эштәрҙе, мәктәптән тыш сараларҙы үткәргәндә,
шәжәрә байрамдарында файҙаланырға була.
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АТАЙСАЛ
Баймаҡ районындағы Иҫке Сибай ауылын элек Атайсал тип
йөрөткәндәр. Атайсал исемен халыҡ үҙенсә аңлата: йәнәһе, бер кеше
улын меңгәштереп барған саҡта, аты текә тауҙан ҡолап төшә лә аяғын
һындыра. Шунан улы атаһына: «Атай, сал!» — тип ҡысҡыра. Атайсал
исеме шунан ҡалған имеш, тип һөйләйҙәр. Был легенда халыҡтың
ижади фантазияһы емеше булып тора. Ысынында иһә Сибай ауылына
Атайсал тигән батырҙың тоҡомдары нигеҙ һалған. Арҙаҡлы бабалары
хөрмәтенә ауылды Атайсал тип атағандар. Бынан Атайсалдың кеше
исеме булыуы аңлашыла.
Әҙәби телдә лә атайсал тигән һүҙ бар. Унда был һүҙ борон да, хә
ҙер ҙә «ватан, ата-олатайҙар төйәге, тыуған ер, тыуған ил» мәғәнә
һендә ҡулланыла. Быны иҫбатлар өсөн бер нисә миҫал килтерәйек.
«Ҡуңыр буға» эпосында, быҙауҙарын эйәртеп, тыуған еренә ҡайтҡан
һыйырын эҙләп барған Таңдыса:
— Буйға буйсан, һылыулыҡҡа һылыу
Урал ғына тауҙың ҡоланы;
Атайсалдан килгән барса малдың
Кире ҡайта торған йолаһы, — тип үҙенең
күңелен йыуата ла:
Ҡуңыр буғам, һәу-һәу-һәу,
Һәүкәшкәйем, һәү-һәү-һәү, — тип сәңгел тауышы
менән һауаны ярып һөрәнләп ебәрә. (Ҡара: Башҡорт халыҡ ижады.
III том. Эпос. Өфө, Китап, 1998. 289-сы бит).
Ике томлыҡ «Башҡорт теленең һүҙлеге»нә индерелмәһә лә, уның
нигеҙен тәшкил иткән картотекала атайсал һүҙе иҫкергән исем тип
теркәлгән. Халыҡ ижадында ҡулланылған атайсал тигән иҫке исем
хәҙер үҙенең яңырыу осорон кисерә. Ул авторлыҡ неологизмы булып
халыҡ шағиры Рауил Бикбаев, Сәләх Кулибай, Абдулхаҡ Игебаев һәм
башҡалар ижадында килеп инде. Рауил Бикбаев «Йүрүҙән ярында»
тигән шиғырында:
Яҙмыш ҡай саҡ атайсалдан
Илтһә лә ят ергә;
Ил, ҡаялағы ҡыҙ булып,
Килһен хәтергә, — тип яҙғайны (Ҡара: Ағиҙел,
1968, № 4. 81-се бит).
Сәләх Кулибай «Төрлө һуҡмаҡтар» тигән мәҡәләһендә лә атайсал
һүҙен ҡулланған:
«Уң аяғын ныҡ йәрәхәтләү сәбәпле, атайсал яуын икенсе төркөм
ғәрибе булып хөкүмәттән пенсия юллап алып та, бригадир булып та
дыу типтереп эшләп йөрөгәндә, анау юлдаш йондоҙ күкте балҡытып
йөрөгән яҙҙа сирләп, вафат булып ҡалды» (Ағиҙел, 1961, № 10. 51-се
бит).
Килтерелгән өҙөктәрҙә атайсал һүҙе «ата-олатайҙар ере; ата-ба
байҙар иле, ватан, тыуған ил» мәғәнәһендә ҡулланылғаны шикһеҙ.
14*
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Юғарыла беҙ борон Атайсал тигән кеше йәшәгәнен әйткәйнек.
Күрәһең, уның ғаиләһе ҙур, бала-сағалары күп булғандыр. Уның ул
дарынан,
ейәндәренән,
бүләләренән,
тыуаларынан,
тыуа-яттарынан
таралған тоҡом һәм уларҙың балалары XIX быуаттағы рәүиздәрҙә
атайсал ырыуы кешеләре тип теркәлгән. Күгәрсен районындағы
Санъяп ауылы икенсе төрлө Атайсал Бөрйәне тип атала. Тимәк,
Атайсал ҡарт бөрйән ҡәбиләһе кешеһе булған. Санъяп ауылында шул
бөрйән ҡәбиләһенә ҡараған Атайсал ҡарт тоҡомо көн күргән. Бөрйән
ҡәбиләһенең атайсал ырыуы шул уҡ райондың Ҡасҡын ауылында ла
йәшәгән. Быларҙан башҡа Мәләүез районының Оло Моҡас, Бәләкәй
Моҡас ауылдарындағы халыҡ та үҙҙәрен атайсал ырыуы тип иҫәпләй.
Атайсал тигән ара (аймаҡ) булыуы ла ғалимдарға билдәле. Мәҫә
лән, Бөрйән районындағы Ғәҙелгәрәй (Шүлгән), Аралбай (Боһондо
башы), Ырымбур өлкәһендәге Переволоцкий районының Ҡотлөмбәт
(Бишул) ауылдарында атайсал тигән араға (аймаҡҡа) ҡараған кеше
ләр бар. Шулай итеп, Атайсал тигән кеше исеме ырыу, тоҡом ата
маһына әйләнгән.
Атайсал кеүек кеше, тоҡом исеме башҡорт телендә бер үҙе генә
булмаған. Уға оҡшаш, аҙағында «сал» формантлы кеше исемдәре шә
жәрәләрҙә, ер-һыу атамаларында, тарихи сығанаҡтарҙа йыш ҡына
осрай. Мәҫәлән, бошмаҫ ҡыпсаҡ ырыуы шәжәрәһендә Һарыбайсал,
табындарҙыҡында Муҙылсал, түңгәүерҙәрҙә Һатыусал, үҫәргәндәрҙә
Ҡаҙаҡсал, Ялпаҡсал тигән быуындар теркәлгән. Әхмәтзәки Вәлиди
үҙенең хәтирәләрендә Исмәғил Сайсаллы тигән кеше тураһында яҙып
ҡалдырған (Ҡара: Истоки, 1992, № 10). Бөрйән районындағы Үҙәнгә
ҡойған Ҡарамансал, Оҙонсал, Баймаҡ районындағы Сапсал йылғала
ры исемдәрен дә ошо рәткә теркәһәң борон телебеҙҙә «сал» формант
лы антропонимдарҙың байтаҡ ҡына булыуына ышанырға мөмкин.
Сал формантына килгәндә юғарыла килтергән миҫалдар уның бо
рон башҡорт теленең кеше исемдәрендә актив ҡулланылғанын күрһә
теп тора. Форманттың мәғәнәһен ике төрлө аңлатырға мөмкин, тип
иҫәпләйбеҙ. Сал һүҙе хәҙерге башҡорт телендә «сал сәсле, оло кеше»,
Урал тауына ҡарата Сал Урал «Иҫке Урал, Боронғо Урал» мәғәнәлә
рендә ҡулланыла. Әгәр ҙә Атайсал тигән кеше исемендә ошо төшөн
сәгә эйә булһа, Атайсал, «оло атай, өлкән атай» тигән мәғәнәне йөрөтә
булып сыға.
«Сал» формантын икенсе төрлө лә аңлатырға мөмкин. Хәҙерге төр
ки телдәренән тик сыуаш телендә генә формаһы менән «сал»ға яҡын
һүҙ бар. Сыуаш телендә был һүҙ «таш» мәғәнәһендә ҡулланыла. Сал
формантлы антропонимдарҙың йыш осрауын борон башҡорт телендә
лә «таш» мәғәнәһендәге сал тигән һүҙ булғанына ишара яһай. Тик ул
һүҙ ата-әсәнең яңы тыуған балаға, сабыйға таш кеүек сәләмәтлек, һау
лыҡ, ныҡлыҡ, ауырымауын теләүҙе белдереү өсөн ҡулланылған
булырға тейеш. Ташбулат, Ташҡына, Таштимер, Тимербулат, Тимерҡасим, Тимерйән, Бикбулат, Биктимер кеүек исемдәр ата-әсәнең
балаға ныҡ, сәләмәт булыуын теләүҙе белдереп барлыҡҡа килгән.
Атайсал һәм шуның кеүек исемдәрҙәге сал форманты таш кеүек сәлә
мәтлек, ныҡлы һаулыҡ теләүҙе аңлатыу өсөн ҡулланылған, тип әйтер
гә тулы нигеҙ бар. Нисек кенә булмаһын, шуныһы асыҡ: Атайсал
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кеше исеме булып ер-һыу атамаларына килеп ингән. Ошо исем торабара Атайсалдан таралған тоҡомдо белдергән ара, ырыу исеменә
әйләнгән. Бының шулай икәнен Атайсалдың шәжәрәһе лә күрһәтеп то
ра. Был шәжәрәнең күсермәһен беҙгә Ғибат олатай Бейешев ебәр
гәйне. Шул шәжәрәне файҙаланып, Бейешев олатай үҙе «Совет Баш
ҡортостаны» гәзитенең 1967 йылғы 4 март һанында «Сибай» тигән
мәҡәлә баҫтырып сығарҙы. Атайсал-Сибай ауылына, Атайсалдың то
ҡомдарына бәйле легенда-риүәйәттәр ҙә халыҡ араһында ныҡ та
ралған. Уларҙың икеһе 1969 йылда Башҡорт дәүләт университеты
уҡытыусылары Кирәй Мәргән менән Марат Минһажетдинов һәм дә
Әхмәт Сөләймәновтар әҙерләгән «Башҡорт легендалары» тигән хеҙ
мәттә бирелгән, һуңғы осорҙа Башҡортостан ауылдары тарихын
өйрәнеүсе Башҡорт дәүләт университеты профессоры Әнүәр Закир улы
Әсфәндиәров архивтан легендаға һәм шәжәрәгә аныҡлыҡ индерерлек
материалдар тапты. Шуларҙың барыһын бергә файҙаланып, АтайсалСибай тарихын асыҡларға мөмкинлек тыуҙы. Шулай ҙа төрлө сыға
наҡтарҙы бер-береһе менән сағыштырғанда, асыҡлыҡ индерә торған
һорауҙар күп булып сығыуы күҙгә бәрелә.
Ғибат олатай Бейешев шәжәрәһе (ул был шәжәрәне Иҙрисов Утар
бай Шаһимәрҙән улындағы төп нөсхәнән күсереп алған) тулы бул
мағанлығы асыҡлана. Рәүиздә Сибай Тәнекэй улы йөрөп, шәжәрәлә
Абзан улы тип яҙылған. Баҡдәүләт яҙма материалдарҙа Ырыҫаҡ улы,
шәжәрәлә иһә Аҡҡужа улы тип теркәлгән. Айсыуаҡ менән дә шул уҡ
хәл ҡабатлана. Шәжәрәлә Айсыуаҡ Аҡбирҙенең улы, документтарҙа
Мотай улы тип бирелгән. Ибраһим, Мотай, Айсыуаҡ быуыны ла
буталған. Шәжәрәлә Ибраһим Мотай улы, рәүиздә Ибраһим Айсыуаҡ
улы булып күренә. Күрәһең, Мотайҙан, Айсыуаҡ, Айсыуаҡтан Иб
раһим быуыны килергә тейеш, сөнки Ибраһим 1776 йылғы, Айсыуаҡ
1750 йылғы. Айсыуаҡҡа 26 йәш тулғанда, улы Ибраһим донъяға
килә. Бының ысынбарлыҡҡа тап килеүе ихтималыраҡ. Шәжәрәнең
өҫкө, боронғо өлөшө лә башҡа мәғлүмәттәр менән тулыландырылырға
тейеш.
Атайсал яҡынса XVI быуат аҙағында йәшәгән. Шәжәрә буйынса,
уның 11 улы булған. Әммә тик береһе генә, Һарыгол тигәне бирелгән.
Исхаҡ Мотаев мәҡәләһендә Атайсалдың Аҡмырҙа тигән улы булыуы
әйтелгән. Уны ла иҫәпкә алып, Атайсалдан һуңғы икенсе быуынды ике
кеше һарығол һәм Аҡмырҙа тәшкил итә, тип фараз итергә мөмкин.
Өсөнсө быуынға һарығол менән Аҡмырҙа балалары инә. һарығолдан Бурансы, Иәрғаҙы, һунарсы һәм Айытҡол тарала.
Аҡмырҙаның туғыҙ улы булған: Теймәҫ (Тимаш), Ярғалса, Ил
мырҙа, Үтәш, Абзан, Арыҡкиләй, Илсеғол, һарығол һәм Татлымбәт.
Дүртенсе быуынды Абдулла (һунарсы улы), Аҡҡужа (Бурансы
улы), Мотай (Йәрғаҙы улы), Ағыш, Ырыҫаҡ һәм Тәнәкәй тәшкил итә.
һуңғы өс кешенең, йәғни Ағыш, Ырыҫаҡ һәм Тәнәкәйҙең кем улдары
икәнен асыҡ ҡына әйтеп булмай. Әммә шуныһы мөһим: Тәнәкәй —
Сибайҙың атаһы. Бөтә архив документтарында Сибай Тәнәкәев тип
яҙылған. Ул осорҙа атайҙың исеме бер үк ваҡытта фамилия функция
һын да үтәгән. Юлай улы Салауат — Салауат Юлаев, Арҫлан улы
Кинйә — Кинйә Арҫланов тип йөрөтөлгән кеүек, Тәнәкәй улы Си421

бай — Сибай Тэнэкэев тип теркәлгән. Ошоноң кеүек факттарға иғти
бар иткәндә, Атайсал шәжәрәһенә бигерәк тә уның өҫкө өлөшөнә
төҙәтмә индерергә тура килә.
Атайсал шәжәрәһенең боронғо өлөшө түбәндәгесә булырға тейеш.
Ғәмәли дөрөҫлөк өсөн быуындар араһындағы мөнәсәбәттәр, әгәр ҙә ул
иҫәпкә алынһа, пунктир менән күрһәтелә.
АТАЙСАЛ

Тәнәкәйҙән Сибай килә. Шәжәрәнең Сибайҙан һуңғы өлөшө рәүиз
буйынса асыҡлана. Сибайҙың ун бер улы була. Өлкән улы Этбай
(1775 йылғы), икенсе улы Ҡотлогилде (1776 йылғы), һултангәрәй,
Айытбай, Кирәй, Аманбай, Иҫәнгилде (1786 йылғы), Амангилде (1785
йылғы), Дәүләтҡол (1787 йылғы), Туҡман (1788 йылғы), Утарбай
(1789 йылғы). Мәшһүр «Сибай» йырын, күп кенә ғалимдар Шәйәхмәт
сығарған тиһәләр ҙә, беҙҙеңсә, был йырҙың авторы Утарбай булырға
тейеш. Сөнки Утарбайҙың да (1796 йылғы) Фатима (рәүиздә Батима)
тигән ҡатыны була. Утарбай 1832 йылда һөргөнгә ебәрелә.
Хуш булығыҙ, туған тиң-тоштарым,
Киткеләрем килмәй илемдән, —
тип тик үҙ иленән һөрөлгән кеше генә йырлай ала. Утарбай Сибаев
тураһындағы риүәйәттә (Ҡара: Башҡорт легендалары, БДУ, 1969.
112-се бит) «Утарбай 1833 йылда Исән тигән ҡаҙаҡ ханы менән һуғы
шып үлеп ҡала», тиелгән. Ысынында иһә, ул турала алда яҙып үткән
сә, 1932 йылда 43 йәшлек Утарбай Себергә һөргөнгә ебәрелә. Атаһы
һөргөнгә ебәрелгәндә Утарбайҙың улы Шәйәхмәткә 12 йәш була.
Шәйәхмәттең ҡатыны ла Фатима исемле. Ошо хәл Сибай йырының
авторын билдәләүгә буталсыҡ индергән дә инде.
Утарбай Сибаевтың дүрт улы (Вәлит, Шаһиәхмәт, Ҡотләхмәт,
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Шәрәфетдин) һәм ике ҡыҙы (Фазила, Динә) була. Ҡатыны Батима.
Бына ошо ике ҡатындың Батима (әҙәби формала Фатима) тигән исе
ме иғтибарҙы йәлеп итә лә инде.
Һауаларҙа осҡан, ай, ҡарсыға
Кәйелә-кәйелә килә, ҡош күреп.
Йөҙ илле лә керпек күҙҙәрен йомоп,
Көтә микән Фатимам, төш күреп, —
тип әйтелә «Сибай» йырында. «Йөҙ илле керпекле» ҡатынынан, бала
ларынан, туғандарынан айырылыуы, әлбиттә, ир уртаһы кешегә
(Утарбайға ул саҡта 43 йәш була) ауыр. Йырҙың тыуыуына бер Утарбайҙың фажиғәһе генә сәбәпсе булмағандыр, бәлки. Нишләптер Си
байҙың икенсе улы һәм дә У тарбайҙың ағаһы Иҫәнгилде Сибаев та
1832 йылда һөргөнгә ебәрелә. Рәүиз материалдарында Иҫәнгилденең
улы Кәрәйғәленең 1832 йылда һалдатҡа алыныуы яҙылған. 1816 йыл
да Мөсрөп Мулжаяҡов, 1820 йылда Ағанаш Ҡоҙашев, бер йылдан
уның ағаһы Туғанаш Ҡоҙашев, 1828 йылда Бикжан Ҡолшөгөрөвтәр
ауылдан китеп, ҡасҡын булып йәшәүҙе артыҡ күрәләр. Быларҙың
бөтәһе XIX быуат башында Сибай ауылында социаль хәлдең киҫкен
булыуы тураһында һөйләй. «Сибай» йыры бына ошондай үҙ иленән
ҡыуылып, һөрөлөп, ҡасып йөрөргә мәжбүр булған кешеләрҙең яратҡан
йәрҙәренә, ғаиләһенә, яҡын туғандарына, тыуған еренә мөхәббәт ора
ны булып яңғырай.
Ҡасан барлыҡҡа килгән Атайсал, Сибай тигән ауыл исемдәре?
Был мәсьәләлә лә рәүиз материалдары һәм шәжәрә ярҙамға килә.
Рәүиз документтарында Сибайҙың балаларының йәше күрһәтелгән.
Уның өлкән улы Этбайға 1834 йылда 59 йәш була. Тимәк, Этбай
1775 йылда тыуған. Фәндә һәр быуынға уртаса 25—30 йәштән һала
лар. Шулай иҫәпләгәндә, Сибай яҡынса 1745—1747 йылдарҙа тыуған.
Сибай ауылының исеме лә ошо датанан һуң ғына барлыҡҡа килгәне
асыҡлана.
Сибай ауылының тәүге исеме — Атайсалдың барлыҡҡа килеүе лә
яҡынса билдәләнә. Сибайҙың улдарынан Атайсалды алты быуын айы
ра. һәр быуынға 25—30 йылдан иҫәпләгәндә (1775-тән алабыҙ 180-де),
Атайсал яҡынса 1595 йылдарҙа тыуған, тип фараз итергә мөмкин.
Атайсалдың балалары Туҡ-Соран (хәҙерге Ырымбур әлкәһе), Эйек
яҡтарында
(хәҙерге
Күгәрсен,
Мәләүез
райондарында)
яҡынса
XVII быуат баштарында көн күргәндәр. Ырымбур ҡалаһы архивындағы бер шәжәрәнән күренеүенсә (Кара: Малоизученные источники по
истории Башкирии. Уфа, БФАН СССР, 1976. 162-се, 164-се биттэр),
XVII быуатта Бөрйәндәрҙең бер өлөшө Һаҡмарҙың Яйыҡҡа ҡойған
ерендә һәм Аҡтүбә буйында йәшәгән. XVII быуат башы — башҡорт
тарҙың ҡалмыҡтар менән көрәш осоро. Шуға, көньяҡтағы тынғыһыҙ
урынды ташлап, Атайсалдың балалары, ейәндәре, бүләләре, тыуалары
йәшәр өсөн яйлыраҡ, тынысыраҡ ерҙе һайлап, өскә бүленеп тарала.
Бер өлөшө Туҡ-Соранды ташламай. Икенсе өлөшө Эйек буйына күсә.
Ә һарығол Ирәндекте һайлай. (Был турала 424-се биттәге картаны
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ҡара). Шулай итеп, Атайсалдың тоҡомдары Төйәләҫ буйында Атайсал
ауылына нигеҙ һала. Ошо Атайсалдан аҙаҡ Сибай, хәҙер Иҫке Сибай
тип йөрөтөлгән ауыл барлыҡҡа килгән.
Йомғаҡлап шуны әйтергә кәрәк. Атайсал — бөрйән ырыуына
ҡараған тоҡом вәкиле. Уның ғаиләһе ишле, балалары, ейәндәре, бүләтыуалары бик күп булған. Тора-бара улар ара-тоҡом ғына түгел, ә
ырыу дәрәжәһенә тиклем ҙурайып, XIX быуат баштарында Атайсал
ырыуы исеме булып теркәлгән. Хәҙерге көндә был исем яңырыу осо
рон кисерә. Ер-Һыу, тыуған ил, тыуған ер, ватан, ата-олатайҙар төйәге
тигән мәғәнәле термин, неологизм булып ҡулланыла. Быға, бәлки,
һүҙҙең нигеҙен тәшкил иткән атай тамыры ла булышлыҡ иткәндер.
Нисек кенә булмаһын, уның хәҙерге башҡорт әҙәби телендә үҙ урыны
бар һәм беҙ быны танырға, белергә, өйрәнергә һәм урынлы ҡулла
нырға тейешбеҙ.

АҠҺАРЫ АУЫЛЫ
Көйөргәҙе районы Аҡһары ауылы — Отрада ауыл советына ҡара
ған. Аҡһары Башҡортостандың көньяғындағы данлы ауылдарҙың бе
реһе. Бынан быуат ярым элек ул Ырымбур губернаһы IX Башҡорт
кантоны 28-се йортоноң үҙәге булған. Аҡһары ауылы кешеләре үҙҙә
рен һыуын ҡыпсаҡ ырыуына ҡараған башҡорттар тип иҫәпләйҙәр.
Ауылдың оло ҡарттары, мәҫәлән, Кускилдин Хөснөтдин, Н аурызбаев Бәҙретдин, Баянов Ниғмәтша олатайҙар, Яманһары, Яманғол,
Иманғол һәм Аҡһары тигән дүрт ағалы-ҡустылы кешеләр дүрт ауылға
нигеҙ һалған, тип һөйләйҙәр.
Аҡһары ауылы хәҙерге Өфө — Ырымбур юлы өҫтөндә ултыра.
Аҡһары тирәһенән Крәҫтиән һуғышы ҡаһарманы, Емельян Пугачевтың тоғро яуҙашы Салауат Юлаев үтеп киткән булған. Өфө — Ырым
бур тимер юлының Башҡорт Отрадаһы тигән станцияһы урынлашҡан
ерҙә ул үҙенең яугирҙары менән туҡтап киткән. Ул яҡтарҙа Туғай
Юшатыры аға (уны карталарҙа Ялан Юшатыры тип тә йөрөтәләр).
Ул бик матур туғайлыҡтан аҡҡан тулы һыулы йылға. Уның буйында
борон ошо тирәләге башҡорт ауыл халыҡтары йәйләгән булған. Бының
шулай икәнен ер-һыу, тау, кисеүҙәр исеме лә дөрөҫләп тора. Аҡһары
ауылының төньяҡ межаһынан башлап Юшатыр буйында Томансы
ауылы кешеләре йәйләгән. Хәҙер ҙә Томансы төбәге, Томансы кисеүе
тигән урындар бар.
Ҡашмау кисеүенән түбәнерәк Ҡуян кисеүе, Ҡуян төбәге исемле
урын булыуы билдәле. Бында Йомағужа (хәҙерге Күгәрсен) районы
Ҡуян ауылы халҡы йәйләгән. Унан түбәнгә табан, бер километр тирә
һендә, Көҫәпәй кисеүендә Мәләүез районының Көҫәпәй (рәсми исеме
Аптраҡ) ауылы кешеләренең йәйләүе булған. Йылға түбәнендә Апас
кисеүе, Апас күле, Апас тауы тигән атамалар осрай. Унда инде Апас
ауылы кешеләре йәйләгән. Башҡорт Морапталы кешеләре лә Туғай
Юшатыры буйында йәйләү тотҡан. Әле лә ул ерҙе Мораптал кисеүе
тип йөрөтәләр. Ошо йәйләүҙәр урынында Бабич (Шишмә) брига
даһынан километр ярым көньяҡта бер уба булған. Ул уба хәҙер һаҡ
ланмаған инде. Ә элек ул ерҙә йәйләү халҡы биш ваҡыт намаҙлыҡ
мәсет һалған. Уны «Аҡмәсет» тип йөрөткәндәр, сөнки уны Шоңҡар та
уының аҡ ташынан һалғандар икән. Унда Бүгәсәү батша — аҡ батша
йәшәгән. Аҡ батшаға ярҙамға башҡорттарҙан отряд йыйып, Салауат
батыр менән Кинйә ошо йәйләүҙәрҙән ғәскәр туплағандар. Яуға китер
алдынан, батырҙар ошо мәсеткә ҡарап, фатиха алып киткәндәр. Баш
ҡорт Отрадаһынан көнсығышта 2—3 километрҙа Юлай урманы бар.
Ул ер хәҙер Наҙар ауылына ҡарай. Был турала шул ауылдың 70—
80 йәшлек оло ҡарттары Наурызбаев Бәҙретдин, Баянов Ниғмәтша
олатайҙар Кускилдин Хөснөтдин олатайға ошо турала 1926 йылда
һөйләгән булғандар. Салауат менән Кинйә был яҡтарға, күрәһең, бер
нисә тапҡыр килгән булһа кәрәк. Улар Юшатыр буйына тағы ла ки
леп, тиҙ генә отряд туплап, Бүгәсәүгә ярҙамға алып киткәндәр. Юша
тыр буйында йәйләгән башҡорттар, ошо дауыллы йылдарҙы иҫкә
алыптыр инде, йыр ҙа сығарғандар:
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Тэрән йылға аға тауышһыҙ,
Һай йылғалар аға сылтырап.
Дошман аҡыллыһы хәүефһеҙ,
Иҫәр дуҫтарыңдан бул йыраҡ.
Аҡһары ауылы тирәһендәге йылға-күлдәр:
Туғыҙтимер йылғаһы, Туғыҙтимер ауылының өҫ яғынан башлана,
Аҡһары ауылын үтеп, километр тирәһендә Ялан (йәғни Туғай) Юша
тырына ҡоя.
Юшатыр — Ермолаевканан Ялан Юшатырына ҡоя.
Һаҫыҡкүл, Муҫа күле — Аҡһарынан көнбайышта, 2 км тирәһендә.
Апас күле, Мөстән күле — Аҡһарының төньяғында.
Ҡотой ҡылыһы, Әминә ҡылыһы тигән һыу исемдәре бар.
Шишмә, Һаҙанлы йылғаһы — ауылдан көнсығышта 2—3 кило
метрҙа.
Элек Үҙән (Иҫке Үҙән) тигән йылға булған. Хәҙер ҡороған. Ола
тайҙар:
Ерән ҡашҡа менеп, елән кеме п,
Йөрөһәң ине Үҙән буйлатып,
Көрәгәләр асып, ҡымыҙ эсеп,
Әйҙә, ултырайыҡ ҡурай уйнатып, —
тип йырлап иҫкә алалар ине шул буйҙарын.
Аҡһары ауылында яҙып алынған тау-таш исемдәре:
Шоңҡар тауы Аҡһарынан көнсығышта ята (улар икәү: Ата Шоң
ҡар тауы, Инә Шоңҡар тауы).
Әтәс тауы — төньяҡ-көнсығышта.
Аралбай тауы — көнбайышта.
Күгел тауы, Күпертау, Мәскәй тигән тауҙар бар.
Төрлө урын, төбәк, үҙәк, соҡор, урман исемдәрен дә үрҙә һанап
киткән олатайҙар яҙҙырғайны:
Тарбикә әбей усағы, Һорат соҡоро, Тәрәнсоҡор, Әтәс соҡоро, Ғәб
бәс соҡоро, Мәсет урманы, Дөмбүләк, Ҡуянлыбүләк урманы, Сыбайбүләк, Ҡортлобүләку Ҡыҫыҡ һ. б.
Аҡһарыға күрше, яҡын булған ауылдар: Башҡорт Морапталы, Та
тар Морапталы, Яҡут, Ҡалта, Ҡыҙыл Маяҡ, Аллабирҙе, Ялсыҡай
(1 Трактор), Шишмә (Бабич), Ҡунаҡбай, Назар, Яманғол, Яманһары.
Топонимик легендалар:
Аралбай тауы — Аҡһарынан көнбайышта, көньяҡтан төньяҡҡа
һуҙылған. Ауылдың көньяғында 15—18 саҡрымлап тигеҙлек, аҡлан
ята. Ошо тауҙан тигеҙлектән ябырылыусы яуҙы күҙәткәндәр. Тау
өҫтөндә бер-береһенә яҡын 2 уба бар. Әйләнәһе 40—60 аршындыр,
бейеклеге 2 аршиндан артыҡ, өҫтө сиҙәм үләне менән ҡапланған. Ошо
тауҙың битләүендә Юшатыр совхозы һабан һөргәндә, бер тимер күлдәк
тә (һуғыш кейеме) таптылар.
Мәскәй тауы Аралбайҙан көньяҡта ята. Элек һәр ваҡыт төндә ут
сатҡылары күренеп торған.
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Ҡашмау кисеүе Аҡһары ауылынан алыҫ түгел, Юшатырҙа Ҡашмау
кисеүе бар. Йәйләү халҡы ла ҡыҙ биреү, килен төшөрөү, һыуға баш
лау ғәҙәттәрен тотҡандар. Яңы төшкән киленде һыуға башлағанда,
йәмле Юшатыр һыу буйына барып, сәхрә сәскәлектә йәштәрҙең бейеп-уйнап алыу ғәҙәте лә булған. Түңәрәктә:
Ҡашмауын да ҡаҙаған,
Быҙауын талға бәйләгән.
Быҙау талды кимерә лә
Ҡыҙҙар һеҙгә тилмерә,
Егеттәр ҙә типтерә, —
тип таҡмаҡлап бейешеп тә алғандар.
Ҡайһы берҙәре йырлап, еңгәйҙе маҡтағандар:
Яҙ мәлкәйҙәрен шунан беләм,
Ҡөйөлдө ҡош оса һыҙғырып.
Сәсмауҙарҙы тағып, ҡашмау кейеп,
Матур еңгәм килә, ҡыҙ булып.
Шулай итеп йырлап, бейеп тиргә батҡан килен, һыуға етеү менән
ҡашмауын ысҡындырып йыуынам тигәндә, уны һыуға төшөрөп ебәрә.
Ҡашмауҙы таба алмайҙар, ул юғала. Шул урынды Ҡашмау кисеүе
тиҙәр. Быны 1918 йылда 75 йәшлек Сәлихова Сәхипьямал өләсәй һөй
ләгәйне, тип яҙа Ҡускилдин Хөснулла олатай.
Әсфәндиәров Ә. 3. үҙенең китабында Аҡһары ауылы тураһында
түбәндәге тарихи мәғлүмәттәрҙе килтергән:
«Аҡһары ауылы Ҡыпсаҡ ҡәбиләһенең һыуын ҡыпсаҡ ырыуына
ҡараған булған. Был ауыл Бөрйән улусының ерендә урынлашҡан.
Ысынында был тирә ҡыпсаҡтар ере булған, әммә 1627 йылғы доку
мент менән бөрйәндәр Оло һәм Кесе Юшатыр, Һайылмыш йылғаһы
буйындағы ерҙәрҙе, батшаға барып, үҙҙәренә беркеткәндәр. Шуға күрә
лә ҡыпсаҡтар бөрйәндәрҙең припущенниктарына әйләнгәндәр.
Ауыл 1789 йылдан уҡ билдәле. 1795 йылда ауылда барлығы 10 ху
жалыҡ булып, 52 кеше йәшәгән. Аҙаҡтан Аҡһары ҙурайып китә. Сөн
ки унда ҡыпсаҡтарҙан тыш Санъяп, Этҡол һәм Һөйөш ауылынан
бөрйәндәр һәм ҡара ҡыпсаҡтар күсеп ултырған. 1920 йылда Аҡһары
ла 109 хужалыҡ булып, унда 218 ир-егет, 141 ҡатын-ҡыҙ йәшәгән.
Ауылға Аҡһары тигән кешенең исеме бирелгән. Аҡһарының атаһы,
олаталары билдәһеҙ, ә улдары 1816 йылғы рәүиздә теркәлгән. 1816
йылда Псәнсе Аҡһаринға 70 йәш була. 57 йәшлек Күсәк тигән улы
сотник була. Унан башҡа Ҡускилде (54 йәштә), Күсәрбай (52 йәштә),
Әлибай (51 йәштә) һәм есаул Мөхәмәтрәхим (34 йәштә) тигән улда
ры теркәлгән» (А. 3. Асфандияров. История сел и деревень Башкир
ской АССР: Справочник. Книга первая. Уфа: Башкнигоиздат, 1990.
185-се бит).

АРҠАУЫЛ
Арҡауыл — Йүрүҙән йылғаһы буйында ултырған Салауат райо
нындағы боронғо башҡорт ауылдарының береһе. Уны икенсе ауыл
дарҙа Үҙән буйы Арҡауылы тип йөрөтәләр. Элек ауыл хәҙерге исеме
менән түгел, ә Монай тип атап йөрөтөлгән. Быны 1901 йылғы һәм
унан элек сыҡҡан бөтә белешмәләрҙә осратып була. Мәҫәлән, 1901
йылда Арҡауыл (Монай) Өфө губернаһы Өфө әйәҙе Мырҙалар улусы
Монай ауыл йәмғиәтендә торған. Ул саҡта ауылда 807 аҫаба башҡорт
йәшәгән. Арҡауылда йәшәгән кешеләрҙең 23773 дисәтинә ере булған.
Әҙ генә булһа ла, ауылда ҡырҙан күсеп килгән башҡорттар ҙа көн
күргән. Улар ауылдың аҫабаларынан ер алып йәшәгәндәр.
1870 йылда был ауыл Монай тип кенә теркәлгән. Ул саҡта Монай
административ йәһәттән Өфө губернаһы Златоуст өйәҙенең 3-сө ста
нына буйһонған булған. Ауылда бер мәсет, ике уҡыу йорто, бер һыу
тирмәне, ун лавка эшләгән, һәр аҙнаның шишәмбе көнөндә халыҡ
баҙарға килгән. Йылдың 25—31 сентябрендә йәрминкә үткәрелә тор
ған булған. Ауыл халҡы иген дә сәскән, мал да ҡараған, бигерәк тә
ҡортсолоҡ менән тирә-яҡта дан тотҡан.
VIII рәүиз (перепись) буйынса (ул 1834 йылда була) Монай
(Арҡауыл) ауылында 316 кеше йәшәгән. Улар Өфө губернаһы
VIII Башҡорт кантоны Мырҙалар улусына ҡараған. Билдәле булыуын
са, идара итеүҙең кантон системаһы ваҡытында боронғо улус исемдәре
башҡорт ырыуҙары исеменән алынған булған. Шулай булғас, Арҡа
уыл (Монай) ауылында әйле ҡәбиләһенең мырҙалар ырыуы башҡорт
тары йәшәгән. Ошо мәғлүмәт ауылдың тағы ла бер исемен иҫкә
төшөрә. Арҡауылды хәҙер ҙә Мырҙалар Арҡауылы тип тә йөрөтәләр.
Тимәк, был исем дә юҡҡа ғына бирелмәгән. Сөнки районда тағы ла бер
Арҡауыл, был юлы Түбәләҫ Арҡауылы (рәсми исеме Ҡарағол) бар.
Салауат районындағы башҡорт ауылдарының бер үҙенсәлегенә
иғтибар итергә кәрәк. Был төбәктәге башҡорт ауылдарында бер генә
түгел, ә бер нисә ырыу кешеләре бергә йәшәй. Күрәһең, төрлө бола
ларҙан, яуҙарҙан һуң тере ҡалған, әммә ере тартып алынған икенсе
ырыу башҡорттары үҙҙәренең күршеләре еренә, ҡайһы осраҡта улар
ҙың ауылына барып һыйынырға мәжбүр булғандар. Арҡауылда мырҙа
ларҙан башҡа, әйле ҡәбиләһенең ҡаратаулы, өләште, көҙөй ҡәбиләһе
нең бүләкәй-көзөй ырыуҙарына ингән башҡорттар йәшәгән. Йәғни ике

Ошо мәғлүмәттәрҙе Арҡауылдың үҙендә хәҙерге көндә йәшәгән ке
шеләрҙең белмәүҙәре лә мөмкин. Шуға ла уларҙы, иғтибар менән
өйрәнеп, артабан ауыл ҡарттары һөйләгән яңы мәғлүмәттәр менән
тулыландырып,
башҡорт
теле,
әҙәбиәте,
Башҡортостан
тарихы,
Башҡортостан мәҙәниәте дәрестәрендә файҙаланырға кәрәк.
Ауыл тарихын, географияһын, ерле һөйләш үҙенсәлеген шул ауыл
дың ер-һыу атамаларын файҙаланып та өйрәнеп була.
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Йүрүҙән атамаһын алайыҡ. Йүрүҙән — Ҡариҙелгә (Өфө, Өфө иҙе
ленә) һул яҡтан барып ҡушылған ҙур йылға. Ул үҙенең ҙурлығы,
һыуының сафлығы, хозур тәбиғәтле урындан ағыуы менән дан тотҡан
оло йылға. Йүрүҙән үҙенең исеме менән дә үҙенсәлекле, тел тарихы,
диалектология фәне, ғөмүмән, халыҡ тарихы өсөн мөһим мәғлүмәт
йөрөткән ҙур һәм үҙән тигән һүҙҙәрҙән барлыҡҡа килгән.
Йүрүҙән атамаһы тураһында мин дә, Рәшит Шәкүр ҙә яҙып сыҡ
ҡайныҡ инде. Шулай ҙа уның хаҡында әйтәһе фекерҙәр, асыҡлай
торған һорауҙар бар әле. Мәҫәлән, үҙән һүҙенең мәғәнәһе һәм уның
таралыу географияһы.
Йүрүҙән атамаһындағы йүр компонентының (өлөшөнөң) йур «ҙур»,
«оло» тигән һүҙгә барып тоташыу ы бәхәс тыуҙырмай. Ә бына үҙән
һүҙенең мәғәнәһен аңлатыу кәрәк. Бының өсөн башҡорт теленең генә
материалдары етерлек түгел, шуға ла башҡа төрки телдәренә мөрәжә
ғәт итергә тура килә.
Башҡорт әҙәби телендә, уның диалекттарында үҙән һүҙе өс —
«йылға үҙәне», «уйһыулыҡ» һәм «туғай» тигән мәғәнәләрҙә ҡулланыла.
Был мәғәнәле һүҙҙәр йылға атамаһының тәбиғәтенә тап килмәй. Ә ҡа
ҙаҡ, ҡырғыҙ, ҡумыҡ, уйғыр һәм сыуаш телдәрендә үҙән һүҙенең (сы
уаш телендә ул воран) «йылға» тигән дүртенсе мәғәнәһе бар. Йүрүҙән
атамаһындағы үҙән һүҙе «йылға» тигәнде аңлатыуы бик ихтимал.
Йүрүҙән Йүрүҙән формаһынан барлыҡҡа килгән, ундағы йүр һәм үҙән
һүҙҙәре «ҙур йылға» тигән мәғәнәне йөрөткән, тип уйларға тулы нигеҙ
бар.
Йүрүҙ&ңде урындағы халыҡ Үҙән тип кенә йөрөтә. Ә Үҙән исемле
йылғалар Башҡортостанда байтаҡ ҡына. Бөрйән, Белорет районында
Ағиҙелдең бер һул ҡушылдығы Үҙән тип атала. Белорет районындағы
Әүжән йылғаһы ла (Ағиҙелдең уң ҡушылдығы) шул уҡ үҙән менән бер
тамырҙаш һүҙҙән яһалған. Ҡырмыҫҡалы районында Өршәк йылғаһы
ның уң ҡушылдығы Үҙән (икенсе төрлө Өйәҙән) тип йөрөтөлә. Бүздәк
районында ла Үҙән тигән йылға барлығы билдәле, һарытау өлкәһен
дәге Үҙәнде (ул Иҙел-Волганың һул ҡушылдығы), Ҡаҙағстандың Урал
әлкәһендә тағы ла Һары Үҙән, Ҡара Үҙән (икенсе төрлө Оло Үҙән,
Кесе Үҙән) тигән йылғалар булыуын күп кешеләрҙең белмәүе лә мөм
кин. Был атамаларҙың бөтәһе лә боронғо замандарҙа ниндәй ҙә булһа
башҡорт ҡәбиләһенең (йәки ҡәбиләләр берләшмәһенең) төйәкләнеп
йәшәгән урындарында барлыҡҡа килгән. Быны шуның менән генә
аңлатып була.
Кешенең холҡо үҙе менән ҡуша йөрөй, ти халыҡ. Бик дөрөҫ һүҙ.
Халыҡ холҡон ғына түгел, ә үҙенең ғөрөф-ғәҙәтен, йолаһын, телен,
хатта элек үҙен уратып алған атамалар донъяһын да үҙе менән ҡуша
алып йөрөй. Яңы урынға күскән халыҡ ата-бабалары йәшәгән, улар
ҙың рухын һаҡлаған элекке урын исемдәрен ташламай, ә яңы төйәгендәге йылға-һыу, тау-таш һәм башҡаларға элекке атамаһын ҡушып,
боронғо ата-олатайҙар рухын тергеҙгән. Шулай итеп яңы илдә иҫке
атама йәшәй башлай. Бына шуға бер миҫал. 1920 йылдарҙа һарытау
өлкәһендәге Үҙән буйынан ҙур ғына төркөм башҡорттары Баймаҡ ра
йонының Йылайыр совхозына күсереп килтерелә. Яңы урындағы
ауылдарына был халыҡ яңы исем эҙләп тормай, ә Үҙән тип исем
бирәләр.
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Тимэк, юғарыла һанап үтелгән Үҙән йылғаларының исеме бер ҙә
осраҡлы барлыҡҡа килмәгән. Үҙән буйында йәшәп тә икенсе урынға
күсеп киткән халыҡ яңы төйәгендә иҫке атамаһын ташламаған, яңы
төйәкләнгән урындағы йылғаға, ауылға исем итеп биргән. Бына ошо
хәлгә туранан-тура бәйле рәүештә бер төрлө исемле (уларҙы топоомоним тип йөрөтәләр) йылғалар, ауылдар барлыҡҡа килә.
Шулай итеп, Үҙән — боронғо башҡорттар йәшәгән оло илдең көн
байышынан (Иҙел — Волга буйынан) алып Урал тауына хәтлем ерҙә
таралған төрки сығанаҡлы атама. Нигеҙе менән дөйөм төрки һүҙенән
яһалған булһа ла, атама булараҡ тик башҡорттар йәшәгән боронғо
төйәктәр урындары тураһында бәйән иткән Йүрүҙән (Үҙән) ул.
Арҡауыл (Монай) ауылында аңлатыуҙы талап иткән тағы ла бер
атама бар — ул Ҡорғаҙаҡ.
Ҡорғаҙаҡ һыуы — шифалы шишмә. Уның һыуы составы, сифаты
яғынан бөтә донъяға билдәле Трускавец һыуынан бер ҙә ҡалышмай.
Бөйөр сирле кешеләргә файҙалы, шифалы һыу ағып ята Ҡорғаҙаҡ
шишмәһендә. Шуға ла боронғо ғалимдар Янғантауҙы өйрәнгәндә уның
эргәһендәге шишмәне лә тикшерер булғандар. Шулай XVIII быуат
аҙағында атаҡлы ғалим-биолог, академик П. С. Паллас был шишмәнең
бер үҙенсәлегенә иғтибар иткән. Ҡорғаҙаҡ борон йылдың нисек килеүенә ҡарап үҙенең ағышын үҙгәртә торған булған. Ҡоро, ямғырһыҙ
йылдарҙа ҡороған, йә булмаһа ер аҫтына һеңеп юғалып торған. Атаҡ
лы ғалим Ҡорғаҙаҡтың тәбиғәтен генә тасуирлап ҡалдырған, ә ата
маһының мәғәнәһенә, йылғаның ни өсөн Ҡорғаҙаҡ тип аталыуына
иғтибар итмәгән. Хәҙер быны башҡорт телендә ер-һыу атамаларының
барлыҡҡа килеү үҙенсәлеген өйрәнеп кенә белеп була.
Географик атамаларҙы өйрәнеү шуны күрһәтә. Башҡорт телендә
ҡорой торған шишмә, бәләкәй йылғаларға составында «ҡоро» һүҙе
булған атама биргәндәр. «Шишмә ҡоро буламы ул?» — тип һорарға,
әлбиттә, урын ҡала. Ҡыҙыҡ, әммә шулай! Быға ышаныу өсөн, баш
ҡорт теле топонимияһы ҡанундарын аңлау өсөн ысынбарлыҡҡа (ата
малар донъяһына) мөрәжәғәт итергә кәрәк.
Башҡортостанда ҡоро һүҙе менән яһалған атамалар бик күп. Мә
ҫәлән, Ейәнсура районында Ҡороайыры, Ҡороер, Ҡоруйыл, Мәләүез
районында Ҡорай, Белорет районында Ҡорғаҙы, Бүздәк, Миәкә,
Йылайыр райондарында Ҡороған, Мәсетле районында Ҡорғат (икен
се төрлө Ҡорғаҙы)> Бөрйән районында Ҡороғаҡҫыр, Илеш районында
Ҡоро Ҡаран, Әлшәй районында Ҡоро Ҡыҙыл, Балаҡатай районында
Ҡоро Нөгөш, Учалы районында Ҡороуҙы, Баҡалы районында Ҡорсай,
Ырымбур әлкәһенең Переволоцкий районында Ҡорай (Ҡорайыр) ти
гән йылғалар һәм башҡалар. Был атамаларҙы яҙып алғанда, ауылда
йәшәгән оло ҡарттар һәм башҡа кешеләр беҙгә ошо йылға, шишмә
ләрҙең ҡоро, ямғырһыҙ йылдарҙа һыуы ҡороуын әйттеләр.
Бына тағы ла бер нәмәгә иғтибар итергә кәрәк. һыуы ҡоромоған
йылға, мәҫәлән, Ҡыҙыл, Ҡаран, Нөгөш тип бер ниндәй аныҡлау
сыһыҙ атама менән йөрөтөлһә, һыуы ҡорой торған йылғалар иһә Ҡоро
Ҡаран, Ҡоро Ҡыҙыл, Ҡоро Нөгөш формаһында (ҡоро һүҙе менән
йылғаның атамаһы бергә) ҡулланыла. Шулай итеп антонимик иш
(пар) барлыҡҡа килә. Әгәр ҙә инде һыуы ҡорой торған йылға бер үҙе
генә булғанда, Ҡорғаҙы, Ҡорғат, Ҡороған, Ҡороуҙы кеүек атамалар
431

тыуа. Ҡорғаҙаҡ исеме ошо һуңғы атамалар тибында барлыҡҡа килгән.
Ул ҡоро «ҡорой торған» һәм ғаҙаҡ (уның варианттары ғаҙы> ғат)
«йылға» тигән боронғо башҡорт һүҙенән тора.
Есемдең тәбиғи асылын халыҡ бер һүҙ (был осраҡта ҡоро һүҙе)
менән генә аңлатҡан да ҡуйған. Ябай, әммә бик тапҡыр.
Арҡауыл (Монай) ауылы тәбиғәттең матур урынында урынлаш
ҡан. Уны мәшһүр Ҡаратау, Ҡарауылташ, Ҡырҡҡантау, Бурлытау,
Ҡыҙҙар тауы, Ослотау, Өсҡул тауы, Сейәлетау, Шылау тауҙары ура
тып алған. Уларҙың Бурлытау, Ҡыҙҙар тауы, Ослотау, Сейәлетау
тигән тау атамаларын, бәлки, аңлатып тороу ҙа кәрәкмәҫ. Ә ҡайһы бер
атамалар аңлатыуҙы талап итә.
Халҡыбыҙҙың боронғо тормошон һүрәтләгән атамаларҙың береһе
булып Ҡарауылташ тора. Боронғо замандарҙа ил сигендә әлеге кеүек
сик буйы һыҙығы үткәрелмәгән. Шулай ҙа ил ҡарауылһыҙ ҡалмаған.
Сиккә яҡын урынлашҡан бейек тау баштарында хәүеф-хәтәр тураһын
да хәбәр итерлек һаҡсылар торған. Хәбәрҙе төрлөсә белдергәндәр.
Ҡайһы берҙәре ауылға сапҡын ебәргән, икенселәре тау башында һа
ламдан йә сатырҙан ут яғып хәбәр иткәндәр. Ҡарауылсылар торған
урындар ҡайһы бер һөйләштәрҙә «һаҡ» (Һаҡтау), «баҡ» (Баҡсытау)
һүҙҙәре, ә был яҡта «ҡарауыл» тигән һүҙ менән яһалған атамалар
ярҙамында белдерелә. Ҡарауылташта, тимәк, борон ауылға ситтән
килгән баҫҡынсылар тураһында хәбәр итеүселәр торған. Күрше Ахун
ауылында йәшәгән бабайҙар Ҡарауылтүбә (унда Ҡарауылташты шу
лай атап йөрөтәләр) тураһында икенсе төрлө риүәйәт һөйләнеләр.
Бик борон замандарҙа Ҡарауылтүбәлә башҡорттарҙың ҡарауылы
торған. Был яҡҡа монголдар һөжүм итеүен белгәс тә улар төп көскә
хәбәр итәләр. Ә үҙҙәре зарлыларҙы (йәғни монголдарҙы. — Авторҙар)
ебәрмәй, туҡтатып торорға булалар. Әммә көс тигеҙ булмай. Еңеләләр.
Шулай ҙа күп дошмандарҙың башына етәләр. Унда күп кешеләр үлгән.
Ҡәберҙәре әле лә бар.
Бына ошондай тарихи исем ул Ҡарауылташ.
Өсҡул, Бай ҡулы, Тәрән ҡул, Бишәүҙәр ҡулы һ. б. Был атама
ларҙы Салауат районында (шулай уҡ Ҡыйғы, Дыуан, Балаҡатай һәм
Мәсетле райондарында) йәшәгән башҡорттарға аңлатып тороуҙың
кәрәге юҡ. Тик икенсе төбәктәрҙә донъя ҡорғандар ундай атамаларҙы
аңлап етмәүе ихтимал. Сөнки ҡул һүҙе Башҡортостандың бөтә район
дарында ла тигеҙ ҡулланылмай. Ә был төбәктә, Башҡортостандың
төньяҡ-көнсығышында, ҡул һүҙле атамалар булмаған ауыл табыуы
ҡыйын. Арҡауыл (Монай) ауылында ғына ла биш атама яҙып
алынған.
Ҡул — оҙайлы үҫеш юлы үткән дөйөм төрки-монгол һүҙе. Ул хә
ҙерге күп кенә төрки һәм монгол (уға бүрәт, ҡалмыҡ һәм монгол
телдәре инә) телдәренең һүҙлек составында киң ҡулланыла. Мәғәнәһе,
әлбиттә, күп төрлө. Монгол телдәрендә гол, һол, кол һүҙҙәре «йылға»,
«йылға үҙәне» мәғәнәһендә йөрөһә, башҡорт телендә башлыса «үҙәк»
(русса «лог», «ложбина») төшөнсәһенә эйә.
Юғарыла һанап үтелгән атамалар, тимәк, «Өсүҙән», «Бай үҙәге»,
«Тәрәнүҙәк», «Бишәүҙәр үҙәге» (Бишәүҙәр — күрше ауыл исеме) тигән
мәғәнәлә ҡулланылған булып сыға.
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Әбүбәкер Сабит улы Уразлин да сик һаҡлауҙа ике тапҡыр хеҙмәт итеп
ҡайта.
Рәсәй батшаһы 1736 йылда Башҡортостанда йыйындарҙы тыя. Бы
ның менән батшалыҡ Башҡортостанда мөстәҡиллекте хәтерләткән һәр
нәмәне бөтөрөргә тырышҡан. Шулай булыуға ҡарамаҫтан, 1840 йыл
да Артауылда йыйын үткәрәләр. Унда күрше 12-се, 13-сө йорттарҙың
старшиналары Мөхәмәтвәли Ҡарманов, Әбделғәфәр Дүскәев үҙенең
кешеләре менән ҡатнашҡан булған. Был хәл үҙе генә лә уран баш
ҡорттарының үҙ законы менән йәшәүе, ирекле йәшәүгә ынтылыуы
тураһында һөйләй.
XIX быуат уртаһында Артауыл ҙур ғына ауыл булған. Ул саҡта
83 өйлө ауылда 704 кеше йәшәгән, һәр йән башына 7 бот ярым иген
сәскәндәр. Ауылда өс һыу тирмәне эшләгән. 1870 йылда был тирмәң
дәрҙең береһе эшләүҙән туҡтаған, һәр хужалыҡ уртаса өс-дүрткә яҡын
ат, дүрт-бишкә яҡын һыйыр, 2 һарыҡ, 2 кәзә аҫрағак.
1847 йылда Артауылдан бер ауыл бүленеп сыға, уға Яңы Уртауыл
тип исем ҡушалар. Яңы Артауылға йән биргән ауыл Иҫке Артауыл
тип атала башлай.
Яңы Артауылдың тағы ла бер исеме бар — ул Янтыҡ. Янтыҡ бо
ронғо төрки теленән алынған һүҙҙән яһалған. Боронғо төрки телендә
ул «сағыл» тигән мәғәнә йөрөтә.
Артауыл тирәһендәге ер-һыу атамалары ла фән өсөн бик әһәми
әтле мәғлүмәт бирә. М ә ҫ ә л ә н , Артауылға нигеҙ һалған уран баш
ҡорттары Беҙ һәм Беүә йылғалары буйында урынлашҡандар. Тарихи
документтарҙан Ҡарабеҙ тигән йылға булғанын белеп була. М ә ҫ ә л ә н ,
Уртауыл кешеһе Ҡотой Рахманғолов һәм Яңауылда старшиналыҡ
вазифаһын башҡарған Ибраҡ Иманаевтар Касево ауылы крәҫтиәндәренең Ҡарабеҙ (документта Ҡарапись) йылғаһы буйынан файҙала
ныуға алған ерҙәре өсөн ете йыл хаҡ түләмәүҙәре хаҡында ялыу яҙған
дар.
Беҙ, Ҡарабеҙ, Беүә атамаларын төрки телдәре материалдары менән
аңлатып булмай. Сөнки уларҙың нигеҙендә боронғо уғыр (хәҙерге хан
ты, манси һәм венгерҙарҙың ата-бабаларының) телендәге һүҙҙәр ята.
Беҙ атамаһы «вис» тигән һүҙҙән барлыҡҡа килгән. Бис иһә — венгр
телендә «һыу» тигән һүҙ. Беүә атамаһы хәҙерге удмурт, коми халыҡта
рының ата-бабалары теленән алынған. Ул телдәр пермь телдәре тип
атала. Пермь телендә беүә «соҡор» тигәнде белдерә. Тимәк, Беүә «со
ҡор», Беҙ «һыу», Ҡарабеҙ «ҡараһыу» тигән төшөнсәләргә эйә. Бының
шулай булыуы бик ихтимал. Күрәһең ошо төбәктәге Соҡор (Тәтешле
районында), Кесеҡыр (Кесе Соҡор Яңауыл районында) тигән ауыл
исемдәре юҡҡа ғына барлыҡҡа килмәгән, күрәһең.

АСҠАР
Асҡар — Әбйәлил районының үҙәге. Ул Урал аръяғындағы боронғо
ауылдарҙың береһе. Асҡарҙың өс исеме булған. Уларҙа ауылдың оҙай
лы тарихы сағылған.
Асҡар ауылы иң тәүҙә Түңгәүер тип йөрөтөлгән. Түңгәүер тигән
исемде ауылға ҡәбилә исеменә ҡарап ҡушҡандар. Сөнки был ауылда
йәшәгән кешеләр элек түңгәүер ҡәбиләһенә ҡараған. Түңгәүер ҡәби
ләһенә килгәндә, ул борон замандарҙа бөрйән, үҫәргән ҡәбиләләре
менән бергә йәшәр булған. Элек уларҙың йәйләүҙәре лә бер-береһенән
алыҫ булмаған. Бөрйән, түңгәүер һәм үҫәргән башҡорттарының
төп өлөшө Башҡортостандың хәҙерге Бөрйән, Әбйәлил, Йылайыр,
Хәйбулла, Ейәнсура, Ырымбур әлкәһенең Ҡыуандыҡ, Медногорский,
һарыҡташ райондарында таралған. Борон улар башҡорттар йәшәгән
ерҙе көньяҡтан сикләп торғандар. Бер-береһенә яҡын йәшәһәләр ҙә,
һәр ҡәбиләнең ере үҙенә айырым булған. Билдәле йырыбыҙ Таш
туғайҙа һүрәтләнгән мәшһүр ерҙәр (ул хәҙерге Хәйбулла районы
Аҡъяр ауылы тирәһендә) элек түңгәүерҙәргә ҡараған булған. Тик аҙаҡ
түңгәүерҙәр ул ерҙәрҙе үҫәргәндәргә ҡалдырып, үҙҙәре Таналыҡ
йылғаһы буйлап үргә күтәрелгәндәр. Һаҡмар буйында түңгәүерҙәргә
ҡараған ҙур ауылдарҙан Юлдыбай, Иҫке Яҡуп ауылдарын күрһәтергә
мөмкин. Унан төньяҡтараҡ түңгәүерҙәрҙең ауылдары һирәкләнә. Ә бы
на Әбйәлил районында 6—7 түңгәүер ауылы бар. Улар араһында
Асҡар иң ҙуры һәм күренеклеһе. Тирә-яҡ ауылдар бөрйән, тамъян,
ҡыпсаҡ һәм күбәләк ырыуҙарына ҡарағайлыҡтан, яңы ырыуға, түң
гәүергә ингән Асҡарҙы борон Түңгәүер тип ырыу исеме менән атап
йөрөткәндәр.
Түңгәүер ҡәбиләһенә ҡараған ауылдар бер нисәү булғас, был ауыл
ды икенсе исем менән йөрөтөргә тура килә. XIX быуатта баҫылған
карталарҙа Асҡарҙың Әбделйәлил (ҡайһы бер яҙмаларҙа Ғәбделжәлил) тигән исеме сағылдырылған. Мәҫәлән, «Сборник статистичес
ких, исторических и археологических сведений по бывшей Оренбург
ской и нынешней Уфимской губернии» (Уфа, 1968) тигән китаптағы
картала Аскарово атамаһы эргәһенә йәйә эсендә Абдул ялил тип яҙып
ҡуйылған.
Экспедицияларҙа йыйылған материалдар ҙа быны раҫлай. 1966
йылда Әбйәлил районындағы Асҡарҙа түбәндәге легенданы яҙып
алғайным: «Асҡар — элек Әбделйәлил тип аталған. Әбделйәлил тигән
кеше ошо тирәләге халыҡты ауыл итеп ултыртып йөрөгән. Әбделйәлил
ҡарттың 3 улы булған. Уларҙың береһе Асҡар исемле». Ошоға оҡшаш
легенда хәҙерге Бөрйән районы Асҡар ауылында ла яҙып алынған:
«Хәҙерге Ғәбйәлил районында Ғәбйәлил тигән ҡарт йәшәгән. Уның
2 улы булған. Береһенең исеме Аһҡар (икенсеһенең исемен автор
әйтмәгәйне. — Авторҙар). Бируай Аһҡар әле Ғәбйәлил районында.
Втаруй Аһҡар бында, Бөрйән районында. Беҙҙең Аһҡар ер биләр өсөн
ошо ергә ебәрелгән булған». Бында информаторҙарҙың һүҙҙәре үҙгәр
телмәйенсә бирелде.
1781 йылда Санкт-Петербургта баҫылып сыҡҡан «Список населен
ных мест по сведениям 1866 года» тигән белешмәнең 28-се томында
435

436

155 кеше йэшэгэн. Шуларҙың 96-һы ир, 59 ҡатын-ҡыҙ. 1841 йылғы
материалдарҙан был ауыл арыу уҡ ҙурая төшөүе, 6-сы Башҡорт кан
тонының Верхурал өйэҙенэ ҡараған Түңгәүер улусының 12-се йортон
дағы Асҡар ауылында 430 кеше йәшәгәнлеге билдәле. Шуларҙың
217-һе ир, 213-ө ҡатын-ҡыҙ. Был осорҙа ла ауыл кешеләре йәйгеһен
йәйләүгә сығып йөрөр булғандар. (Кара: А. 3. Асфандияров. Ведомос
ти башкирских и мишарских кантонных начальников о численности и
социально-экономическом положении населения по деревням в середи
не XIX в. Н Южноуральский археографический сборник. Уфа: БФАН
СССР, 1976, 2-се сығарылыш, 221-се бит.) 1969 йылғы «Башҡорт
АССР-ы
Административ-территориаль
бүленеше»
белешмәһендә
Асҡар ауылында 3 меңгә яҡын кеше йәшәүе күрһәтелгән. Әлеге көндә
Әбйәлил районының үҙәге Асҡарҙа 4 меңдән ашыу кеше йәшәй.
Асҡар — ҙур мәҙәниәт һәм сәнәғәт үҙәге. Урта мәктәп, Мәҙәниәт
һарайы,
Пионерҙар
һарайы,
заманса
йыһазландырылған
дауахана,
сауҙа, элемтә, тәьминәт учреждениелары һ. бглар бар.
Быларҙың барыһы ла ауылдың үҫеш тарихын, уңыштарыбыҙҙың
кимәлен нығыраҡ күҙ алдына баҫтырырға ярҙам итә.

АХУН АУЫЛЫ ТАРИХЫ
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Хужин Шакир, Фатыхов Хәтим бабайҙар бына ошоларҙы һөйләне.
Уларҙың тарихты, боронғо тормошто белеү өсөн әһәмиәте баһалап
бөткөһөҙ ҙур. Ә бына ер-һыу атамаларын билдәле бер системаға һалып
өйрәнгәндә, уларҙан тарих, этнография, биология, география, филосо
фия, диалектология кеүек фәндәр буйынса ифрат күп мәғлүмәт алып
була.
Юғарыла килтерелгән ауыл тураһындағы риүәйәт тарихы этногра
фия буйынса күп мәғлүмәт бирә. Унан тыш Игенйылға, Сарсапҡан
тау, Ҡыҙҙар тауы, Йәрсе ағас тауы тигән атамалар ҙа ауылда
йәшәгән халыҡтың һәнәре, йәшәү үҙенсәлеге тураһында һөйләй.
Мәҫәлән, уларҙың Ахун башҡорттарының игенселек, ағас әҙерләү,
сар, тирмән таштары әҙерләп һатыу менән шөғөлләнеүе тураһында
белеп була.
Ә Ҡыуаҡан тауы тигән атама ҡайҙан килеп сыҡҡан? Билдәле бу
лыуынса, борон ҡыуаҡан тигән башҡорт ҡәбиләһе булған. Улар хәҙер
ге Ҡытаутамаҡ (Усть-Катав), Минйәр, Һилейә, Йүрүҙән, Һатҡы
ҡалалары ултырған ерҙәрҙе биләгән булған. Урыҫ байҙары, заводчиктары, башҡорт старшиналарын алдап, ер һатып алғас, унда йәшәгән
ҡыуаҡан башҡорттары көнсығышҡа, Урал аръяғына, күсеп китергә
мәжбүр булған. Хәҙер улар Силәбе әлкәһенең Миәс ҡалаһы тирәһендә
йәшәйҙәр, ә ҡыуаҡан ҡәбиләһе исеме ошо тау атамаһында һаҡланып
ҡалған.
Ер-Һыу атамаһынан ошо ерҙә йәшәгән төрлө йәнлек, ҡош-ҡорт,
үҫкән ағастар тураһында ла белеп була.
Мәҫәлән, Ҡондоҙоя тигән урында борон ҡондоҙҙар йәшәгән.
Ҡондоҙҙар инде хәҙер был тирәлә юҡ. Көсөгән ояһы, Бөркөт оя тауы
тигән атамалар ошо ҡоштарҙың ояһы булған урынға ишара яһай.
Борон ҡарағайҙың йәш үҫентеләрен терке тигәндәр. Теркелеҡул
атамаһы, тимәк, «йәш ҡарағай үҫентеләре күп булған үҙәк» тигәнде
белдерә.
Убырғулу Убырғара тигән урын исемендә башҡорттарҙың боронғо
ышаныуҙары сағылған.
Атамаларҙа диалектология, фонетика, тел күренештәре, тарихи
лексикология буйынса ла байтаҡ материал табырға мөмкин.
Оҡҫонтау атамаһын алайыҡ. Уны Уҡҫын тау тип тә йөрөтәләр.
Оҡҫон (уның варианты уҡҫын) — үлән, йыуа исеме. Әҙәби телдә ул
оҫҡон йыуаһы тип ҡабул ителгән. Ә бында ул метатеза (фонетик үҙгә
реш, өндәрҙең урынын алмаштырыу) һөҙөмтәһендә уҡҫын формаһын
да ҡулланылған.
Тояҡай аралы, Иҫке Үҙән аралы һәм Түбәнге кисеү утрауыу Үрге
утрау тигән урындар бар. Был атамалар бер үк төшөнсәне аңлатҡан
арал һәм утрау тигән синонимик терминдар ярҙамында яһалыуы
менән ҡыҙыҡлы. Арал да, утрау һүҙе лә руссаға «остров» тип тәржемә
ителә. Тимәк, был яҡта йәшәгән башҡорттар тел йәһәтенән икегә
бүленә. Уларҙың сығышы ла бер булмаған булып сыға.
Ҡул һәм үҙәк һүҙҙәре булған атамалар ҙа бер мәғәнәле ике термин
дан яһалғандар. Ахун ауылында Убырғул, Ҡарағайҙыҡулу Әвләй ғулы,
Әбдрәхмән ҡулыу Өңбар ҡулы (уны Үмбарғол да тиҙәр), ТаштыҡуЛу
Теркелеҡул менән бергә Ослотау үҙәгеу Ҡарауыл таш үҙәге тигән ата
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малар осрай. Үҙәк һүҙе лэ, ҡул һүҙе лэ сығышы менән төрки һүҙҙәре,
әммә ҡул һүҙенең тамырҙары монгол, тунгус-маньчжур телдәренә ба
рып тоташа. Был топонимдар ҙа, арал һәм утрау һүҙҙәренән яһалған
географик атамалар кеүек үк, Ахун ауылында сығышы төрлө булған
ике төркөм башҡорттар йәшәүе тураһында һөйләй.
Тәлпәк ҡарағай тауы, Тәлпәк ҡарағай бөгөлө тигән урын атама
лары ла хәҙерге ваҡытта дөйөм ҡулланылыштан төшөп ҡалған һүҙҙән
яһалған. Тәлпәк ҡарағай тип өҫкө ботаҡтары киң йәйелеп үҫкән,
тәпәш, бейек булмаған ҡарағайҙы әйтәләр. Тимәк, Тәлпәк ҡарағай
тауы «Тәпәш ҡарағай тауы» тигәнде аңлата.

БАЛАПАН
Әбйәлил районының Байым ауыл советына ҡараған Иҫке Балапан
һәм Яңы Балапан тигән ике ауыл бар. Уларға табын ҡәбиләһенең
күбәләк ырыуына ҡараған башҡорттар нигеҙ һалған. Был яҡтарҙа
беҙгә 1966 һәм 1971 йылдарҙа булырға тура килде. Шул осорҙа йәшә
гән ҡарттар һөйләүенсә, Балапан ҡарт был тирәгә Учалы районынан,
айырып әйткәндә, йә Йәндек йә Науруз ауылынан килеп ултырған.
Ауыл халҡы өс аймаҡҡа (араға) — бесэйу маңҡа, һарттарға бүленеп
йөрөтөлә. Ауылдың дөйөм тамғаһы түбәндәге формала. О Исеме —
түңәрәк.
Архив материалдарында ла Балапан: ауылында күбәләк башҡорт
тары йәшәүе теркәлгән. Мәҫәлән, VIII рәүиздә, Верхурал әйәҙе 6-сы
Башҡорт кантоны Күбәләк улусының 20-се йортонда 178 ир-ат,
158 ҡатын-ҡыҙ йәшәгән, тип яҙылған. Бына ошо мәғлүмәттәр тел,
тарих һәм әҙәбиәт өсөн бик мөһим.
Тел, диалект күҙлегенән ҡарағанда, ауыл атамаһы боронғо бала
пан тигән һүҙҙе һаҡлауы менән иғтибарға лайыҡ. Балапан һүҙен ака
демик А. Н. Кононов «йыртҡыс ҡоштар төркөмөнән ыласындар ғаилә
һенә ҡараған ҡош тип аңлата» (Ҡара: А. Н. Кононов. Родословная
туркмен Абу-л-гази Хивинского. МгЛ.: Изд-во АН СССР, 1958. 104-се
бит). Балапан кәүҙәһе 60 см-ға, ҡанаттары 130 см-ға тиклем етә икән.
«Башҡорт теленең һүҙлеге»ндә был һүҙҙе «бөркөт, ҡарсыға кеүек
ҡоштарҙың иң ныҡлы, көслө балаһы» тип биргәндәр.
Башҡорт
теле
һөйләштәрендә,
мәҫәлән,
арғаяштарҙа
имсәк
имгән балаға, Ейәнсура районының Иҙелбәк (Ҡаҙанболаҡ) ауылында
бәләкәй, йыуантыҡ кәүҙәле кешегә балапан тип әйтәләр. Бөркөттөң,
ҡарсығаның тәүге балаһын балапан тип, икенсеһен балаян тип
әйткәндәрен дә ишетергә тура килде беҙгә. Нисек кенә булмаһын,
балапан һүҙен башҡорттар кешеләргә ҡарата ла ҡулланған һәм уны
ошо һүҙ менән атауҙы хуп күргән. Әйтергә кәрәк, Балапан тигән ауыл
Әбйәлил районында ғына түгел, Йылайыр районында ла бар. Хәҙер
ул ауыл бөткән, тик мал фермаһы исемендә генә һаҡланған. Был
ферма хәҙер Матрай менән Үрге Сәлим ауылдары араһында урын
лашҡан.
Балапан ауылы тарихҡа ниндәй мәғлүмәттәр бирә?
Үрҙә әйтеп үтелгәнсә, Иҫке Балапанда ла, Яңы Балапанда ла
күбәләк башҡорттары йәшәй. Легенда, риүәйәттәрҙә ауылға нигеҙ
һалған Балапан ҡарт Учалы районының Йәндек (Йәһүҙә), йә булмаһа
Науруз ауылынан күсеп килгән.
Билдәле булыуынса, Науруз ауылы ла, Йәндек (Йәһүҙә) ауылы ла
Балапан кеүек Күбәләк ырыуына түгел, ә тиләү ырыуына ҡарай. Был
улай булырға тейеш түгел һымаҡ, сөнки башҡорт ырыуҙарының ерҙәре
борон үҙ-ара яҡшы итеп бүленгән булған һәм теге йәки был ырыуға
ҡараған ауылдар бер нисек тә бутап йөрөтөлмәй. Әйтелгән хәлдең
сәбәптәрен тарихи материалдарҙы, халыҡ ижады әҫәрҙәрен өйрәнеп
асыҡларға мөмкин.
«Башҡорт халыҡ ижады»ның II томындағы (Өфө: Китап, 1997)
«Күбәләк — теләү нәҫеленең сығышы» тигән риүәйәттә бер әбейҙең
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тәүге иренән тыуған Айбағыш менән Көнбағыштың икенсе атанан
булған Күбәләк тигән ҡустылары булыуы тураһында бәйән ителә
(122—123-сө биттәр). Белеүебеҙсә, Айбағыш менән Көнбағыш — Ҡо
бағош сәсәндең улдары. Көнбағыштан хәҙерге Науруз ауылына нигеҙ
һалыусы Ҡушкилде, Ҡушкилденән атаҡлы Ҡарас сәсән тыуған. Ҡарас
сәсән дә, уның атаһы Ҡушкилде лә хәҙерге Учалы районында йәшәгән
тиләүҙәрҙең ата-бабаһы булып тора. Тимәк, Айбағыш менән Көнба
ғыш та тиләү ырыуы кешеләре булған. Айбағыш, Көнбағыш менән бер
әсәнән, тик икенсе атанан тыуған Күбәләк тә тиләүҙәр менән бер
ырыуҙан булыуы көн кеүек асыҡ. Тик Күбәләк ни өсөндөр, тиләүҙәр
ҙән айырылып, үҙе айырым, күбәләк ырыуына нигеҙ һала. Бының сә
бәптәрен БДУ профессоры Әнүәр Зәкир улы Әсфәндиәров асыҡлаған.
Ул тикшергән тарихи документтарҙа Күбәләк төп табындар еренә
ситтән килеп ултырған, сығышы менән нуғайҙарға бәйле шәхес булып
күренә (Ҡара: Ә. 3. Әсфәндиәров. Легенда һәм тарихи факт Ц Мало
изученные источники по истории Башкирии. Уфа: БФАН СССР. 73—
74-се биттәр). Риүәйәттә икенсе атанан тыуған тип әйтелеүе, күрәһең,
Күбәләктең ситтән килгән, ят сығышлы кеше булыуына ишара яһай
ҙыр. Күбәләктәрҙең биләгән ерҙәре лә быны раҫлап тора кеүек. Табын
дың төп ырыуҙары булған ҡара табын, кесе табын, барын табын,
күрпәс табын, кәлсер табын, ҡумырыҡ табын, тиләүҙәргә ерҙәр Баш
ҡортостандың урта өлөшөнән бирелгән. Күбәләктәргә иһә биләмә та
бын ҡәбиләһенең тамъяндар менән булған сиктәренән бүленгән. Нин
дәй ҙә булһа бер территорияға һуңыраҡ килгән ырыу йәки ҡәбиләгә ер
һәр ваҡытта ла ҡырҙаныраҡ, төп ерҙең ситенән бүленер булған борон
башҡорттарҙа. Ҡыпсаҡ ҡәбиләһенең һуңыраҡ килеп ҡушылған ырыу
ҙарына ла Башҡортостанда, мәҫәлән, уңайһыҙ урындан ер бүленгән
булған (Ҡара: А. Камалов. Башкирская топонимия. Уфа: Китап, 1994.
216—225-се биттәр). Шуны ла иҫәпкә алырға кәрәк: тиләүҙәр сығышы
менән борон-борондан Ҡытай, Монголияла беҙҙең эра башында көн
күргән телеуттарға бәйле, тимәк, тиләүҙәр — боронғо ырыу, күбәләк
тәр — уларҙан һуң барлыҡҡа килгән этник берәмек. Шуға ла Күбәләк
һәм унан таралған нәҫел тәүҙә табындарҙа ерһеҙ ырыу (русса әйткәндә
припущенник) хоҡуғында була, аҙаҡ ҡына, XVII быуат аҙағында
күбәләктәр аҫаба башҡорт статусын ала (Ә. 3. Әсфәндиәров. Күрһә
телгән хеҙмәт. 74-се бит).
Балапан ауылына нигеҙ һалған Балапан Мәтисовтың Науруз һәм
Йәндек тирәһенән Әбйәлил районындағы Ҡырҡты яғына күсеүе, күрә
һең, XVII быуат аҙағына һәм XVIII быуат баштарына тап килә.
Шәжәрәләрҙән, рәүиз материалдарынан күренеүенсә, Балапан Мэти
сов 1732 йылда тыуған. Балапандың атаһы Мәтис ҡарт, тимәк, яҡынса
1680—1690 йылдарҙа тыуған булырға тейеш. Мәтис — тиләү ырыуы
башҡорто Аһылайҙың улы Бәбеш менән бер заманда йәшәгән кеше
булырға тейеш, сөнки Бәбеш Аһылаев 1680 йылда үҙенең ғарызнамәһендә үҙенең Табын улусының припущеннигы (типтәре) булыуы
тураһында яҙған (Ҡара: РГАДА, фонд 1173, опись 1, дело 770, 1-се
бит). Был документ та — күбәләктәрҙең тиләүҙәрҙән айырылып сығы
уы на бер дәлил.
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Юғарыла беҙ юҡҡа ғына Ҡобағош сәсән, уның тоҡомо Ҡарас сәсән
тураһында һүҙ ҡуҙғатманыҡ. Алма ағасынан алыҫ төшмәй тигәндәй,
Балапан Мәтисов тоҡомо Ишмөхәмәт сәсәндә лә арҙаҡлы Ҡобағош,
Ҡарас сәсәндәрҙең ҡаны аҡҡанын әйтергә теләйем. Тарихи документ
тарҙа ла халыҡ ижады әҫәрҙәре лә Ишмөхәмәт сәсәндең ата-олатаһы
Балапан Мәтисов Ҡобағош, Ҡарас сәсәндәр төйәге булған Науруз,
Йәндек (Йәһүҙә) ауылдарына бәйле булыуынан күрһәтеп тора. Ул
ғына ла түгел, Иҫке Балапан, Яңы Балапанда яҙып алынған халыҡ
ижады әҫәрҙәре Балапанлыларҙың хәҙерге кешеләренә лә ижад итеү ят
түгел икәнен раҫлай. Беҙ, мәҫәлән, Балапан ауылы тирәһендәге һәр
тауға, йылғаға арналған йырҙарҙы яҙып алдыҡ. «Ямғырсы», «Әйүкә»,
«Ҡыҙыл», «Көркәк» тигән йырҙар тексы баҫылып сыҡҡан йырҙар исем
леге араһында осрамай.
Беҙгә «Ямғырсы» йырының алты куплетлыҡ тексын яҙып алырға
тура килде:
Ямғырсы ла тауҙың башында,
Ҡыҙыл төлкө йәшәй ҡашында.
Кемдәр генә килеп, кемдәр китмәй
Ямғырсы ла тауҙың ҡашында.
Ямғырсы ла тауҙау ай, болот бару
Ҡасан яуыр икән ямғырың.
Ҡырҡты буйҙарында уҫкән ирҙәр
Киң күкрәк, яҫы яурын.
Ҡырҡты ғына тауҙан, ай, күренә
Матур һыуҙар, гүзәл донъялар.
Гүзәллеге һиндә, айу артасаҡу
Йәш быуындар ҡәҙерен белһәләр.
Ямғырсы ла(й) тауҙың баштарына
Ниңә генә болот уралмай.
Яуыз ғына дошман һөйләй икәну
Батыр ғына ирҙе күрә алмай.
Ямғырсы ла(й) тауҙың буйҙарында
Олатай-бабайҙарыбыҙ йәйләгән.
Йәш егеттәр йылҡы ла әйҙәгән,
Йәш килендәр ҡолон бәйләгән.
Урал арттарын да ярып ағау
Матур ғына Ҡыҙыл һыуҙары.
Ҡыҙыл һыуын эсеПу батыр үҫә
Егеттәре һәм дә ҡыҙҙары.
Тауҙың һәм уға арналған йырҙың «Ямғырсы» тип аталыуы шунан
килә икән. Ямғырсы — Ҡырҡтылағы бейек таш. Ул ҙур, бик бейек,
күккә олғашып торған ҡая. Уға болоттар эләкһә — ямғыр яуыуын көт
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тэ тор. Ямғыр яуыуын хәбәр итеүсе таш булғанға уны Ямғырсы тип
йөрөтәләр.
Ер-Һыу атамаларын өйрәнеү өсөн махсус йөрөгәнлектән, Балапан
ауылында эргә-тирәләге урын атамаларын ентекләп яҙып алдыҡ. Иҫке
Балапан менән Яңы Балапанда йәшәүселәр 200-гә яҡын йылға, күл,
күләү, ҡойо, кисеү, ятыу, һаҙ, тау, таш, һырт, үҙәк, ҡышлау, йәйләү,
туғай, ялан һ. б. шундай ер-һыу объекттары исемдәрен әйтеп яҙҙыр
ҙылар. Улар араһында халҡыбыҙҙа киң билдәлеләре лә, тик Әбйәлил
дең Балапан төбәгендә генә таралған йырлы ер-һыуҙар бар. Бына
шуларҙың Көркәк тигәненә арналған йырҙан өҙөктәр:
Көркәк кенә тауҙың көн битендә
Абзан менән Әхмәр йылғаһы.
Нисек тә генә шатланмаҫһың
Йыр сығарып ҡына йырлаһы.
Көркәк кенә тауы бигерәк матур
Йәй көндәре күсеп йәйләүгә.
Урмандары матуру яланы киң
Өйөр-өйөр малдар йәйләргә.
Көркәк кенә тауҙың көн битендә
Матур-матур туғай, йылғалар.
Май айҙары етеп, сәскә атһа,
Йортҡа күсә торған йола бар.
Әбйәлил районының ике ҙур йылғаһы Оло Ҡыҙыл менән Бәләкәй
Ҡыҙылға ла йыр сығарғандар:
Ҡыҙыл һыуҡайҙары бик тәмле,
Урал тауҡайҙарынан һыу алғас.
Ҡыҙыл исемдәре аталғандыр,
Яуҙыҡтарҙа ҡанға буялғас.
Ҡыҙыл һыуҡайҙарын кемдәр эсмәй,
Кисеүҙәрен уның кем кисмәй.
Ҡыҙыл буйҙарының матурлығы
Күңелемдән сығып һис китмәй.
Байым тархан менән, эй, Балапан
Ҡыҙыл буйҡайҙарын буйлаған.
Тәкә һуйып, ҡымыҙ эсеп,
Ҡурай уйнап, ҡунаҡ һыйлаған.
Ҡыҙыл шишмәләре, Йәҙгәр тау
Көмөш төҫлө тәмле һыу бирә.
Ҡоластарын йәйеп ике Ҡыҙыл
Урал арттарына йәм бирә.
Бына ошоноң кеүек төбәктең матурлығын, унда эшләгән кешеләр
ҙең изге эштәрен данлаған топонимик йырҙар бихисап. Тик ваҡытын
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да уларҙы яҙып алырға техник саралар булмау сәбәпле, йырҙарҙың
текстары ғына теркәлгән.
Ер-Һыу атамаларын өйрәнеү борон-борондан быуындан быуынға
һөйләнеп килгән риүәйәттәрҙә арҙаҡлы шәхестәрҙең исеме һаҡланға
нын күрһәтә. Былар иң тәүҙә ни өсөндөр тау-таш, ялан-туғай, йырын
һымаҡ объект исемдәрендә йышыраҡ осрай. Буранбай йырыны, Бай
ғужа яланы, Буҫҡынбай төбәге, Ишкенә туғайы кеүек атамаларҙы
аңлатыу өсөн ауыл шәжәрәһенә мөрәжәғәт итергә тура килә. Мәҫә
лән: Буранбай Балапан ҡарттың бер туған ҡустыһы һары Мәтисовтың ейәне, хәҙерге Зәйтүновтарҙың ата-олатаһы булып сыға. Байғужа,
Боҫҡонбай, Ишкенәләр — Балапандың Әбдерәш тигән улынан тарал
ған ейәндәре. Хәҙер улар Малыбаев, Кәримов, Солтанов тигән фами
лия йөрөтә. Тимәк, һәр бер атама — үҙенә күрә бер тарих. Уның
сәбәптәрен аңлатыу өсөн тарихты, ата-бабаларҙың тоҡомо теркәлгән
шәжәрәне, халыҡтың ғөрөф-ғәҙәтен, телен, ер-һыу объекттарына исем
ҡушыу
тәртибен
белергә
кәрәк.
Мәҫәлән,
Балапан
тирәһендә
Йәнекәй бәләһе, Ҡолоҡай бәләһе, Нәҙәрбай бәләһе тигән тауҙар бар.
Был тауҙарҙа убалар күп икән. Йәғни ул тирәлә борон бик ҙур яу
булып, күп халыҡ ҡырылып бәләгә тарыған. Борон халыҡ бәлә булған
ерҙе шулай атаған.
Боронғо ауыл йәйләгән урынды ауыл исеме менән атау был яҡтың
тағы ла бер үҙенсәлеге булып тора. Теләш Ҡырҡтыһы, Ҡусем Ҡырҡтыһы, Салауат Ҡырҡтыһы тигән атамалар Теләш, Күсем, Салауат
ауылдарының Ҡырҡты тауында йәйләгән урындарына бәйле барлыҡҡа
килгән. Шулай итеп, бер ауылдың ер-һыу атамаларын ентекле өйрә
неү оло һөҙөмтәләргә килтерергә мөмкин.
«Башҡортостан» гәзитенең 1998 йылғы 26 сентябрь һәм 1 октябрь
номерҙарында Сәриә Малыбаеваның Әхмәт Сөләймәнов редакцияһын
да «Ишмөхәмәт сәсән» тигән ҙур күләмле мәҡәләһе баҫылып сыҡты.
Ифрат ҡыҙыҡлы, мәғлүмәтле хеҙмәт емеше ул. Унан беҙ ауылда йәшә
гән кешеләрҙең, ауыл атамаһының сығышын асыҡларлыҡ материалдар
ала алабыҙ, Иҫке Балапан ауылының Морон тип аталғаны, мәҫәлән,
беҙгә мәғлүм түгел ине. Был да үҙенә күрә бер асыш. Шулай ҙа Ишмө
хәмәт Мырҙаҡаев сәсәнгә Балапан ауылы шәжәрәһенә бәйле асыҡ
лайһы урындар бар әле. Авторҙар ҙа быны инҡар итмәй.
Беҙ, мәҫәлән, Балапан шәжәрәһенең бер вариантына юлыҡҡай
ныҡ. Уның буйынса Балапандың Әвәкән исемле улы булған. Был
шәжәрәлә Әвәкәндең Мөхәмәдий, Көлбәт, Төхвәт һәм Хисмәт тигән
4 улы теркәлгән. Гәзиттә баҫылып сыҡҡан ауыл шәжәрәһендә Әвәкән
бөтөнләй күренмәй. Ишмөхәмәт сәсәндең сығышы ла асыҡланып бөт
кән, тип булмай. Сөнки Ишмөхәмәт — Балапандың Мәһәҙи тигән
улының өлкәне тип әйтелә. Әгәр ҙә Ишмөхәмәт сәсән 1781 йылда
тыуған булһа, уның атаһы Мәһәҙейҙең 1768 йылғы икәне билдәле.
Улы менән атаһы араһында 13 йыл ғына йәш аралығы бар. Әгәр ҙә
тағы ла әсә ҡарынында йөрөгән 9 айҙы алып ташлаһаң, Ишмөхәмәттең
әсәһе ире Мәһәҙейгә 12 йәш тулғанда ауырға ҡалған булып сыға. Ғә
ҙәттә, ир-егет 15—16 йәштә генә енси йәһәттән өлгөрә. Шуға ла был
мәсьәлә лә асыҡлауҙы талап итә. Ишмөхәмәттең Мырҙаҡаев тип йөрөтөлөүе лә сәсән Мырҙаҡайҙың улы түгелме икән, тигән һорау тыуҙыра.
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Бөтә кешегә мәғлүм, XVIII быуаттан алып XIX быуат уртаһына тик
лем башҡорттарға фамилия атаһы буйынса ғына бирелгән.
Һүҙ аҙағында тағы ла бер мәсьәләгә иғтибар итәйек. Балапан ауы
лында күбәләктәр генә түгел, һарттар ҙа көн күрә. Ғәҙәттә, башҡорт
тар Урта Азиянан килгән кешеләрҙе, айырып әйткәндә, үзбәктәрҙе
һарттар тип йөрөтәләр. Балапанда һарттар аймағы булыуына иғти
бар иткәндә, борон ауылда Урта Азиянан сыҡҡан кешеләр төйәклән
гәненә ышанырға мөмкин. Әбйәлил районының башҡа ауылдарында ла
һарттар йәшәй. Шулай булмаһа, Хөсәйен ауылын Тау Һарты, Әбдел
мәмбәтте Ҡыҙыл Һарты тип атамаҫтар ине.
һарттарҙың Әбйәлил төбәгендә йәшәүен күл исемдәре лә дәлилләп
тора. Төрки телдәре араһында тик өс телдә генә, мәҫәлән, себер та
тарҙарына, ҡырғыҙҙарға һәм үзбәктәргә генә хас күлмәк термины бар.
Ошо һүҙ уларҙа бәләкәй күлде белдереү өсөн ҡулланыла. Әбйәлил
районы Ташбулат ауылында булғанда беҙгә Ҡорокүлмәк тигән атама
ны яҙып алырға тура килде. Ҡорокүлмәк атамаһы ла һарттарҙың бо
рон ошо төбәктә йәшәгәнен раҫлай. Был турала беҙ үҙебеҙҙең «Баш
ҡорт географик терминдары һәм топонимия» тигән китабыбыҙҙа ла
яҙып үткәйнек. (Ҡара: Азат Камалов. Башкирские географические
термины и топонимия. Уфа: Китап, 1997. 70—71-се биттәр). Шулай
итеп, ер-һыу атамалары, ауылдағы ара (аймаҡ) исемдәренең бер-береһен асыҡлап, тултырып тороуы ошо хәлдең ысынбарлыҡҡа тап
килеүе тураһында ышаныслы дәлил булып тора.
Күмәкләгән — яу ҡайтарған тигәндәй, Балапандарға ҡағылышлы
асыҡланмай ҡалған урындар ауылдағы төбәкте өйрәнеүселәр менән
телсе, фольклорсы, тарихсы, ғалимдар тарафынан бергәләп киләсәктә
хәл ителер тигән ышаныста ҡалабыҙ. Тик әлеге өлгәшелгәндәр менән
ҡәнәғәтләнмәй, тикшеренеүҙәрҙе артабан дауам итергә генә кәрәк.

БАШ-ИЛСЕКӘЙ АУЫЛЫ
Баш-Илсекәй ауылы Ҡалмаҡҡол ауыл советына ҡарай. Рәсми исе
ме Баш-Илсекәй булһа ла, урындағы халыҡ уны Башташ тип йөрөтә.
Икенсе исеме — Илсекәй. Тимәк, Башташ-Илсекәй тигән атама ҡыҫ
ҡарып, ауылдың Баш-Илсекәй тигән рәсми исеме барлыҡҡа килгән.
Ауылдың Башташ, Илсекәй тигән исемдәре ҡайҙан килеп сыҡ
ҡан? — тигән һорауға ауылда йәшәгән Диникаева Мөхрикамал әбей
бер риүәйәтте һөйләгәйне. Шул легенда менән танышайыҡ.
Ҡасан булғандыр был хәл, уныһы билдәһеҙ. Көньяҡта йәшәгән бер
башҡорт егете ошо яҡ байының һылыу ҡыҙын урлап алып китә. Был
егет үҙенең кәләше менән хәҙерге Арҡауыл урынлашҡан ерҙә өй
һалып тормош көткәндәр. Уларҙың алты балаһы була. Шулай булһа
ла, был егеттең ҡайныһы, йәғни ҡатынының атаһы үҙенең кейәүен
ғәфү итә алмай. Сөнки был егет байҙың ҡыҙын йола буйынса һоратып,
туй яһап түгел, ә урлап алып ҡаса. Шуға ла бай кейәүен үлтерергә
ниәтләй. Шул маҡсат менән бер көн бай ҡыҙының өйөнә килә, ишеген
туҡылдата. Ишекте кейәүе аса. Бай уны уҡ менән атып үлтерә. Ке
йәүен ғәфү итмәһә лә, бай ҡыҙын ғәфү итә, уға ер бүлеп бирә. Ә бай
ҙың ере, малы бик күп була. Әлеге Түбәләҫ станцияһы тирәһендә уның
өйөр-өйөр йылҡылары йөрөгән. Шул ер хәҙер ҙә Оло Өйөр (Оло Ер)
тип атала.
Байҙың алты улы була. Уларға ерҙе Шәрәктау башына баҫып
бүлеп бирә. Ул балаларына әйтә:
«Күгәреп ятҡан был тау Күкшек, Башташтау, Һилейә тауы, Мәсек
тауы. Һеҙҙең межа булыр Мәсет тауында. Атайыңдың (йәғни ата-ола
таларығыҙҙың) башы ятҡан тау — Башташ тау. Унда баш нигеҙҙе,
баш ташты һин һалырһың», — тип әйтә ҡыҙына. Шунан ҡалған икән
Башташ.
Бай үҙенең икенсе улы Ҡарағолға тауҙың арҡаһынан урын бирә.
Хәҙер Арҡауыл тип йөрөтөлгән ана шул Ҡарағол ауылының икенсе
исеме.
Өсөнсө улы Мөрсәлим станцияһы тирәһенән ер ала. Дүртенсе улы
на (уның исеме Тирмәнғол булған тиҙәр) әлеге Тирмән ауылы ултыр
ған ерҙән урын эләгә. Бишенсе улы Урмансыла, алтынсыһы Ноғай
(Сүрәкәй) ауылында нигеҙ ҡора.
Ерҙе бүлеп биргәс, ҡарт балаларына: «Алты татыу түбә булып
йәшәгеҙ», — тигән. Шунан был алты ауылды «Алты ауыл Түбәләҫ»
тип йөрөтәләр. Алты ауыл Түбәләҫкә хәҙерге Башташ (Илсекәй),
Арҡауыл (Ҡарағол), Мөрсәлим (Ҡалмаҡҡол), Тирмән, Урмансы һәм
Ноғай (Сүрәкәй) ауылдары инә.
«Ә түбәләҫ нимә ул?» — тип һораһалар, түбәләҫ — ул Әй (Әйле)
ҡәбиләһенең бер ырыуы, тип яуап бирергә кәрәк. Әйле ҡәбиләһе түбәләҫтәрҙән башҡа тағы ла тырнаҡлы, ҡаратаулы (уларҙы табылғыҙар
тип тә йөрөтәләр), һарт-әйле (икенсе төрлө алтауҙар), мырҙалар,
дыуан тигән ырыуҙарҙы үҙ эсенә ала.
Борон һәр ырыу, аймаҡ, хатта айырым кешеләр ҙә милекте билдә
ләй, айыра торған тамғаларҙы ҡулланған. Баш-Илсекәй ауылында
ниндәй тамға йөрөткәндәрен ололар хәтерләмәй. Ә бына күрше Ноғай,
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ИҘРИС АУЫЛЫ ТАРИХЫ БУЙЫНСА МАТЕРИАЛДАР
Иҙрис-Йонос, Әлкә, Юлай (Шағанай) ауылдары менән бергә шайтан-көҙөй ырыуына ҡараған дүрт ауылдың береһе. Көҙөй ҡәбиләһе,
шайтан-көҙөйҙән тыш, ҡыр-көҙөй, урман-көҙөй (уны ҡаҙаяҡ тип тә
йөрөткәндәр),
төркмән-көҙөй,
бүләкәй-көҙөй
ырыуҙарына
бүленгән
булған. Шайтан-Көҙөй башҡорттары башҡа көҙөйҙәрҙән үҙенең сығы
шы менән әҙ генә айырылып торған. Ул турала быуындан быуынға
һөйләнеп киленгән риүәйәттәр бар. Шуларҙың береһе буйынса боронборон заманда ошо яҡ кешеләренең бер йәш һунарсыһы бик йыраҡ
ерҙәргә барып сыҡҡан, ти. Һунарсыға унда бер ҡарт осраған. Йәш
һунарсы был ҡарт менән танышҡан, һөйләшеп ултырғандар. Төн бул
ғас, йоҡларға ятҡандар, һунарсы ни өсөндөр был ҡарттан әҙерәк
шикләнгән дә, төндә тороп, үҙенең урынына ағас түмәрен һалып, уны
үҙенең бишмәте менән ябып ҡуйған, ти. Теге ҡарт, төн уртаһы еткәс,
торған, бысағын утта ҡыҙҙырған, шунан йәш һунарсы тип уйлаған
бишмәтле ағас түмәренә сәнскән дә үҙенең урынына ятып, йоҡлап
киткән. Йәш һунарсы шунан һуң үҙенең урынына ятҡан. Иртәнсәк
ҡарт егеттән һорай икән: «Йә, хәл-әхүәлдәр нисек?» — тип. Йәш
һунарсы: «Яҡшы», — тип яуап биргәс, ҡарт ҡурҡа төшкән. Шунан
үҙенең өйөнә саҡырып, был йәш һунарсыға үҙенең ҡыҙын биргән, ти.
Йәш егет ҡатынын өйөнә алып ҡайтҡан. Ул ҡатындан тыуған тоҡомға
шайтан ырыуы тип әйткәндәр. Шайтан-көҙөй ырыуы шунан таралған,
имеш. Был тоҡомдан таралғандарҙың сәсе һары, күҙҙәре зәңгәр төҫлө
булған икән. Беҙҙең өләсәй ҙә һары сәсле, зәңгәр күҙле булған, тип
һөйләне Әлкә ауылында йәшәгән Сиражева Сәфиә әбей.
Шайтан-көҙөй ырыуына ҡараған башҡорттар Салауат районында
4 ауылда донъя күрәләр. Унда йәшәгән халыҡ һаны хәҙер 2 меңгә лә
етмәй. Сөнки батшаға ҡаршы көрәше менән даны сыҡҡан Салауат
Юлаев тоҡомдаштарына йәшәүе ауырға төшкән. Мәҫәлән, Иҙрис
ауылында 1840 йылда 77 кеше, 1870 йылда 75 кеше, 1901 йылда
141 кеше, 1969 йылда 231 кеше йәшәгән.
1888 йылда сыҡҡан бер китапта Иҙрис ауылы тураһында түбән
дәгеләр яҙылған: «Ауыл бөтәһе бер урамға теҙелгән 23 өйҙән тора.
Ауылда аҫаба башҡорттар йәшәй. Иҙрис күрше Йонос ауылы менән
бергә бер йәмғиәткә ҡарай» (Н. Н. Макаровский. Географическое и
статистическое описание V стана Уфимского уезда». — Уфа, 1888,
104-се бит).
1901 йылғы документтарҙа ла ошо хәл үҙгәрмәгән. Мәҫәлән,
«Сборник статистических сведений по Уфимской губернии» (Уфа,
1901) тигән йыйынтыҡта Иҙрис Йонос менән бер йәмғиәт төҙөгән
ауыл булып күренә. Ул Өфө губернаһы Эләк (Илек) улусына ҡараған.
Ауылда 22 йорт булып, унда 141 аҫаба башҡорт (67 ир-егет, 74 ҡатынҡыҙ) йәшәгән. Уларҙың 1533 дисәтинә ере булған. Аҫаба башҡорт өсөн
был ер, әлбиттә, бик аҙ, сөнки һәр ир-егет башына бары 23-кә яҡын
дисәтинә генә ер тейгән.
1870 йылда Иҙрис Өфө өйәҙенең V станына ҡараған. Ауылда ул
саҡта 75 кеше көн күргән. Ә 1970 йылда бынан 34 йыл элек унда
йәшәгән кеше һаны күберәк (77) була. Был Башҡортостандағы идара
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итеүҙең кантон системаһы ваҡытына тура килә. Шуға ярашлы ауыл
дың административ-территориаль бүленеше лә икенсе. Иҙрис ауылы
ул саҡта Өфө губернаһы VIII Башҡорт кантоны Шайтан-Көҙөй улу
сының 9-сы йортона ҡараған.
Иҙрис ауылында йәшәгән халыҡтың ниндәй аймаҡтарға бүленеп
йәшәүе тураһында мәғлүмәттәр беҙгә билдәһеҙ. Уны ауыл, шул төбәк
тарихы менән ҡыҙыҡһыныусылар оло ҡарттарҙан, ҡарсыҡтарҙан һора
шып яҙып алырҙар, тип өмөт итергә кәрәк.
Ауыл тарихы риүәйәттәрҙә генә түгел, ә уның тирә-яғындағы ерһыу атамаларында ла сағылып ҡала.
Иҙрис ауылы Үҙән йылғаһы буйында ултыра. Ауыл халҡы Йүрү
ҙәнде шулай тип атап йөрөтә. Ауыл эргәһендә генә Иҙрис шишмәһе
бар. Уны Әрәсташ шишмәһе тип тә атайҙар. Күлекте тигән һыу бу
лыуын да әйттеләр.
Иҙристе тау-таштар уратып алған: Оҙонғор тауы, Хөсәйен тауы,
Ҡаяташ тауы, Тамуҡ тауы, Ҡаршытау.
Салауат Юлаев исеме менән бәйле Яҡташ өйө урыҫса Земляк
тигән мәмерйә бар. Батша хөкүмәте ни тиклем генә Салауат исемен,
уның эшен, данын халыҡ хәтеренән йолоп алырға тырышһа ла, баш
ҡорттар ғына түгел, урыҫтар ҙа уны Яҡташ «Земляк» тип атарға
ҡурҡмаған, күңелендә һаман һаҡлап килгән.
Салауат районы башҡорттарының һөйләшенә ярашлы, был яҡта
һәр бер ауылда (русса «лог», «ложбина», башҡа ерҙәге «үҙәк» тигән
һүҙгә тап килгән) ҡул термины менән яһалған атамалар күп. Иҙристә
лә Мырҙаҡул, Шәлеш ҡулы тигән урындар бар.
Арал төбәге тигән атама ла ошо һөйләшкә хас арал «утрау» һүҙе
менән яһалған.

ИКЕНСЕ ИҘЕЛБАЙ АУЫЛЫ
Йәмле Йүрүҙән йылғаһы буйында Иҙелбай тигән ике ауыл ултыра.
Уның береһе — Беренсе Иҙелбай, икенсеһе Икенсе Иҙелбай тип ата
ла. Икеһенең дә икенсе исеме бар — Баҙраҡ.
Ҡайҙан алынған был исемдәр?
Был һорауға яҙма документтарҙан яуап табыуы ҡыйын. Сөнки
башҡорт ауылдарының тарихы бик борондан килә. Ә элеккене һөйлә
гән был ауыл шәжәрәһе юҡ. Шуға күрә лә бер-береһенә һөйләнә
килгән ҡарттар һүҙенә иғтибар итергә тура килә. Иҙелбай ауылы ту
раһында Иҙелбай 8 йыллыҡ мәктәбе уҡытыусыһы Ғарифуллина Зари
фа апайҙың ололарҙан яҙып алған риүәйәте бар. Шуны килтерәйек.
Был урында урман булған, тип әйтелә риүәйәттә. 1726 йылдар
тирәһендә Уралдан был урынға Иҙелбай исемле бер кеше мал ҡыуып
килгән дә, шул ерҙә йорт һалып туған-тыумасалары, бала-сағалары
менән йәшәй башлаған. Иҙелбай ҡарт күпмелер йәшәгәс, ауылға ҺырДарья яғынан һағымбай тигән кеше, уның артынан Байғара тигән
кеше күсеп килгәндәр. Байғара, был яҡҡа килгәс, ныҡ байып киткән.
Тәүге мәсетте Беренсе Иҙелбайҙа Байғара һалдырған булған. Ауыл
ҙурайып китә, сөнки ауылға Ҡурсабай, унан һуң Төлкөсисән тигән
кешеләр ғаиләләре менән күсеп килеп йәшәп киткәндәр. Уларҙың
барыһы ла мал аҫрағандар, ҡорт үрсетеп көн күргәндәр. Ана шул
кешеләрҙең нәҫеле ауылға таралып, ауыл нығынып үҫеп киткән.
Ауылды инде тәү башлап нигеҙ ҡороусы исеме буйынса Иҙелбай тип
йөрөтә башлағандар.
Ауыл ҡарттары һөйләүенсә, Иҙелбай олатайҙың Ҡурсабай тигән
улы 1812—1814 йылғы Ватан һуғышында ҡатнашҡан булырға тейеш.
Ҡурсабайҙың буйы 2 метрҙар тирәһе булған, тип әйтәләр. Ҡурсабай
Иҙелбаев тирә-яҡ ауыл егеттәрен йыйып, Ырымбурға алып барған.
Унда тупланған башҡорт полктарына ҡушылған һәм шулар менән
бергә үҙе яуға киткән. Ҡурсабай батыр француздарға ҡаршы ҡыйыу
һуғышҡаны өсөн алтын ялатылған эйәр һәм ҡылыс менән бүләкләнә
һәм иҫән-һау әйләнеп ҡайта.
һуғыштан һуң батша еңеү тантанаһына башҡорттар исеменән
Ҡурсабай Иҙелбаевты саҡырған, тип һөйләйҙәр ауылдың ололары
(Ҡара: М. Йәғләмүнов. «Башҡортостан» гәзите. 03.03.99).
Ололар һөйләгән риүәйәттең ысынбарлыҡҡа тап килгән урындары
бар. Мәҫәлән: «Рәсәй империяһы ауылдарының исемлеге» тигән
китапта (СПб, 1877, 45-се том) 1870 йылда Иҙелбай ауылында 88 өй
булған, унда 209 ир-егет, 189 ҡатын-ҡыҙ йәшәгән, тип яҙылған. Ауыл
дағы аҫаба башҡорттар ҡортсолоҡ менән шөғөлләнгәндәр. Иҙелбайҙа
ул саҡта бер мәсет төҙөлгән булған. 1901 йылғы мәғлүмәттәрҙән Иҙел
байҙың тағы ла ҙурая төшөүе шул уҡ китапта теркәлгән.
1901 йылда Иҙелбай (Баҙраҡ) ауылында Иҙелбай ауыл йәмғиәте
нең үҙәге була. Ул үҙәк Өфө губернаһы Өфө өйәҙенең Мырҙалар волосына буйһонған. Ауылдағы 134 өйҙә 419 ир-егет, 390 ҡатын-ҡыҙ донъя
көткән. Уларҙың 18979 дисәтинә ере булған. Шуның 9503 дисәти
нәһенә ауылдағы бер община, 9476 дисәтинәһенә икенсе община хужа
булып торған.
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Ауылда ике община булыуы дөрөҫкә тап килә. Сөнки Иҙелбай
ауылында әйле һәм көҙөй башҡорттары йәшәгән. Уларҙы ауылда ике
аймаҡҡа
(мәҫәлән,
ҡырғыҙ
һәм
барҡылдаҡ
аймаҡтарына)
бүлеп
йөрөткәндәр. Ергә Мырҙалар хужа булғандыр, сөнки бөтә документ
тарҙы ла Иҙелбай ауылы тик Мырҙалар волосы составында ҡарала.
Ауылда төп ике ырыу кешеләрен ике аймаҡ булып йәшәүен тамғала
ры ла раҫлап тора. Ике Иҙелбайҙа ла өҙәңге һәм һәнәк тамғалары
ҡулланған булған, сифаты Д, db .
Ауылдың элекке адрестары:
1840 йылдағы адресы: Өфө губернаһы VIII Башҡорт кантоны,
Мырҙалар волосы Il-ce йорт.
1870 йылда уның адресы үҙгәрә: Өфө губернаһы Златоуст әйәҙе,
3-сө стан.
1901 йылда Иҙелбай Өфө губернаһы Өфө әйәҙе, Мырҙалар волосына инә.
Ауыл тирәһендәге йылғалар, тау-таш, урман-ялан исемдәре яҙып
алынмаған. Иҙелбайҙа йәшәгән уҡыусылар ул атамаларҙы йыйып,
дәрестә үҙ аллы тикшеренеүҙәр алып барырға тейеш.

ИЛЕШ РАЙОНЫНДАҒЫ АУЫЛ ҺӘМ
ЕР-ҺЫУ АТАМАЛАРЫ ХАҠЫНДА
Башҡорттар этник составы һәм биләгән территорияһы буйынса
фәндә дүрт төркөмгә бүлеп ҡарала. Башҡортостандың төньяҡ һәм
көнбайыш, Татарстан Республикаһының көнсығыш, Пермь әлкәһенең
көньяҡ райондарында, йәғни элекке Ырымбур губернаһының төньяҡкөнбайышында йәшәгән башҡорттарҙы төньяҡ-көнбайыш башҡортта
ры тип йөрөтәләр.
Был төркөм барлығы 19 ҡәбиләне үҙ эсенә ала. Мәҫәлән, байлар,
балыҡсы, бүләр, гәйнә, гәрәй, дыуанай, ирәкте, йылан, йәлдәк, йәнәй,
ҡаңлы, ҡаршын, ҡырғыҙ, таҙ, танып, ун, уран, ыуаныш һәм юрмый
ҡәбиләләре төньяҡ-көнбайыш башҡорттарын тәшкил итә. Ошо ҡәби
ләләрҙең алтыһына, айырып әйткәндә, бүләр, гәрәй, йылан, йәлдәк,
йәнәй, ҡырғыҙ ҡәбиләһенә ҡараған башҡорттар хәҙерге көндә Илеш
районының алтмыш алты ауылында йәшәй.
Был ҡәбиләләр, бер (төньяҡ-көнбайыш) төркөмгә ҡараһалар ҙа,
тарихы менән бер-береһенән айырылып торалар. Мәҫәлән, бүләр
һәм юрмый башҡорттары тамырҙары менән VIII — IX быуаттарҙа
Төньяҡ Кавказ далаларында һәм Волга буйында йәшәгән болғарҙарға
барып тоташа. Йәнәй ҡәбиләһенең боронғо Венгрияла йәшәгән «ене»
тигән төрки сығышлы ҡәбилә менән уртаҡлығы бар. Ҡайһы бер
ҡәбиләләр (мәҫәлән, гәрәй, йылан, йәлдәк, ҡыпсаҡ, ҡырғыҙ) был
яҡтарға XIII — XIX быуаттарҙа килгәндәр, тип раҫлайҙар ғалимдар.
«Ҡаҙанлылар», «ҡаҙан кешесе» тип йөрөтөлгән халыҡты иһә тик
XVII — XVIII быуаттарға ғына ҡайтарып ҡалдыралар. Һәм был шу
лай. Сөнки элекке Ҡазан губернаһынан татарҙар Башҡортостанға
күпләп тик XVII быуаттарҙа ғына, рустарҙан һуң, килә башлайҙар.
ИЛЕШ РАЙОНЫНДАҒЫ БАШҠОРТ АУЫЛДАРЫ
Илеш районындағы ауылдарҙа төрлө милләт кешеләре (башҡорт,
татар, рус, мари һәм удмурттар) йәшәй. Хәҙерге көндә ошо милләт
кешеләре ҡайһы бер ауылдарҙа үҙҙәре генә, ә күпселек осраҡта башҡа
милләттәр менән аралашып, бергә йәшәйҙәр. Шулай ҙа ауылдар, уға
кемдең тәү башлап нигеҙ һалыуына ҡарап, башҡорт ауылы, татар
ауылы, рус ауылы, мари ауылы һ. б. тип йөрөтөлә.
Әлеге ваҡытта Илеш районында 66 башҡорт, 14 татар ауылы бар.
Түбәндә һүҙ башҡорт ауылдары тураһында барасаҡ.
Башҡорт ауылдарының тарихын өйрәнгәндә, уларҙың сығышы
яғынан
төрлө-төрлө
икәнлеге
асыҡлана.
Ҡайһы
бер
ауылдарҙы,
мәҫәлән, ҡырғыҙ ҡәбиләһенә ҡараған башҡорттар төҙөгән, икенселәренә йылан башҡорттары нигеҙ һалған. Этник яҡтан тикшергәндә,
Илеш районындағы башҡорт ауылдары борон алты ҡәбиләгә ҡараған
булған.
Йылан ҡәбиләһенә ҡараған башҡорт ауылдары исемлеге: Буралы,
Иҫке Дөмәй, Этәй, Ишҡар, Түбән Йонно, Юғары Йонно, Түбән
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Йәркәй, Юғары Йәркәй, Лаяшты, Түбән Сереккүл, Юғары Сереккүл,
Теләпән, Тәжәй, Янтуған, Рсай, Сәйетҡул һ. б.
Ҡырғыҙ ҡәбиләһенә ҡараған ауылдар исемлеге: Иҫке Айыу, Яңы
Айыу (яртыһы), Илеш, Иҫәнбай, Иштирәк, Иҫке Күктау, Яңы Күктау,
Ҡарабаш, Иҫке Ҡырғыҙ, Иҫке Татыш, Тыпый, Үрмәт, Шәммәт,
Ябалаҡ.
Йәлдәк ҡәбиләһенә ҡараған ауылдар исемлеге: Оло Бишҡурай,
Кесе Бишҡурай, Иләкшиҙе, Юғары Мансар, Сүлте, Төйләгән.
Бүләр ҡәбиләһенә ҡараған ауылдар исемлеге: Аҡкүҙ, Бүләр, Исә
мәт, Ҡәҙер, Ҡыпсаҡ (яртыһы), Сеңрән, Торасы.
Гәрәй ҡәбиләһенә ҡараған ауылдар исемлеге: Иҫке Айыу (ярты
һы), Яңы Айыу (яртыһы), Теләкәй, Иҫке Хажы, Ҡыҙылъяр.
Йәнәй ҡәбиләһенә ҡараған ауыл берәү генә. Ул Ҡыпсаҡ ауылы.
Был ауылдың бер яртыһында йәнәй ҡәбиләһе башҡорттары, икенсе
яртыһында бүләр ҡәбиләһе башҡорттары йәшәй.
Был исемлеккә инмәгән башҡа (20) башҡорт ауылдары ла бар.
Улар ошо күрһәтелгән ауылдарҙан айырылып сығып барлыҡҡа кил
гәндәр.
ИЛЕШ РАЙОНЫНДАҒЫ ЕР-ҺЫУ АТАМАЛАРЫ ХАҠЫНДА
Көньяҡ Уралда, Ағиҙел, Дим, Ыҡ йылғалары буйында йәшәгән бо
роню башҡорттар ҙа Ағиҙел (фольклорҙа Иҙел), Ҡариҙел (хәҙерге
Уфимка), Күгиҙел (хәҙерге Дим), Сулман Иҙел (Кама) тигән йылға
исемен барлыҡҡа килтергән.
Илеш районындағы хәҙерге ваҡытта ҡулланылып йөрөгән тау-таш,
йылға, күл атамалары урындағы халыҡҡа яҡшы билдәле. Шулай ҙа
уларҙың ошо төбәктә йәшәгән башҡорттарҙың боронғо тел үҙенсәлек
тәрен һаҡлағанына, моғайын, берәүҙең дә иғтибар иткәне юҡтыр. Бын
да мин Сүлте һәм Лаяшты ауылдарының исеме тураһында һүҙ алып
барам. Атап әйткәндә, ошо атамаларҙағы -ты, -те ялғауҙары ошо
төбәктең боронғо кешеләренә хас булған тел реликттары булып тора.
Әгәр ҙә был атамалар хәҙерге Илеш башҡорттары һөйләшкән тел
үҙенсәлектәренә ярашлы барлыҡка килһә, улар Сүлле, Лаяшлы фор
маһында ҡулланылыр ине.
Тарихи документтарҙа Исәмәт, Турасы ауылы аша аҡҡан Әүеште,
Иҫке Хажы ауылы аша аҡҡан Миләште, Ҡәҙер ауылы аша аҡҡан
Көҙәште тигән йылғалар теркәлгән. Был атамалар ҙа -ты, -те аф
фиксы ярҙамында яһалған.
Илешкә күрше Туймазы районында Оло һәм Кесе Бишенде,
Дүртөйлө районында Миңеште исемле йылғалар булыуы билдәле.
Бынан
шул
аңлашыла:
Башҡортостандың
көнбайышында
һәм
төньяғында башҡорттар борон икенсе төрлөрәк һөйләшкәндәр. Улар
тел үҙенсәлектәре менән хәҙерге башҡорт теленең көнсығыш диалек
тына яҡын торғандар, тип фараз итеп була. Сөнки -ты, -те, -ды, -де
һ. б. шундай аффикстар менән исем яһау — көнсығыш диалект баш
ҡорттарына ғына хас сифат.
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унда 124 башҡорт һәм 73 типтәр йәшәгән. Башҡорттарҙың малға һәм
башҡа мөлкәткә һала торған тамғаһы түбәндәге формала Һ булған.
Ауыл үҙенең исемен сеңрән тип аталған ҡәбилә исеменән алған.
Хәҙерге көндә был сеңрән башҡорттары Урал аръяғында, Силәбе әлкә
һендә йәшәй. Әммә боронғо заманда улар Урал тауының көнбайыш
яғында көн иткән булған.
Яңы Айыу ауыл советындағы Иҫке Айыу, Яңы Айыу ауылдарының
атамалары ла этнонимға бәйле. Тик былар, юғарылағы ауылдар кеүек,
ҡәбилә атамаһынан түгел, ә бәләкәйерәк этник төркөм — ырыу ата
маһынан яһалған. Борон Иҫке Айыу ауылын ике ырыу кешеләре —
гәрәй ҡәбиләһенең бөртөк түбәһе һәм ҡырғыҙ ҡәбиләһенең айыу түбәһе башҡорттары төҙөгән. Түбә исеме буйынса ауыл Айыу ауылы тип
аталған. Хәҙер халыҡ быны онотоп, ҡайһы ваҡыт Айыбауыл тип тә
йөрөтә. 1840 йылда Айыу ауылында 188 башҡорт йәшәгән. Шул уҡ
йылдарҙа башҡорттар бер ниндәй документһыҙ 1400 дисәтинә ер би
реп, 80 типтәрҙе ауылына ҡабул иткән. Ауыл эскән һыу Миләште
(икенсе урында Минлеште) тип аталған булған. Был гәрәй һәм ҡырғыҙ
башҡорттарының боронғо тел үҙенсәлеген һаҡлаған атама.
Тағы ла бер нәмәне әйтергә кәрәк: ауыл атамаһы айыу ырыуы исе
менән яһалған. Ә ырыу, кеше исемдәре икенсе телгә тәржемә ителергә
тейеш түгел. Шулай булғас, рәсми документтарҙа ауыл хәҙер ҡулла
нылып йөрөгән формала «Медведево» тип яҙылырға тейеш түгел. Сөн
ки уның урман кейеге — айыуға бер ниндәй ҙә ҡыҫылышы юҡ.
Лаяшты ауылы Лаяшты йылғаһы буйында урынлашҡан. Йылға
ла, ауыл да йылан ҡәбиләһенең лаяшты ырыуы буйынса аталған.
1840 йылда был ауылда 304 башҡорт, 15 мишәр һәм 22 типтәр йәшә
гән. Типтәрҙәр ауылға 1678 йылда күсеп килгәндәр. Уларға договор
менән 850 дисәтинә ер бүлеп бирелгән булған.
Иҫке Татыш, Яңы Татыш ауылдары ла ырыу исеме буйынса
аталған. Борон был ике ауыл ҡырғыҙ ҡәбиләһенең татыш тигән ыры
уына ҡараған булған. Шуға бәйле рәүештә һыулаған күлдәре лә
Татыш күле тигән исем йөрөткән.
Был ауыл халҡы үҙе Татыш исемен икенсе төрлөрәк аңлата.
Ауылға Баҡалы районының Ҡорос-Ҡатай ауылы яғынан килгән Тәнес,
Тәтәмәл, Таймас тигән кешеләр нигеҙ һалған, тиелә. Әлеге Тәнен
күленә, Тәтәмәл күленә, Таймас күленә ошо кешеләрҙең исеме ҡу
шылған. Бында, тимәк, дөрөҫлөк бар.
Ә татыш һүҙен «татлы аш» тигәндән барлыҡҡа килгән, тиҙәр.
Беҙҙеңсә, бында эш әҙ генә икенсе төрлө.
Татыш атамаһы нигеҙендә, ысынлап та, тат һүҙе ята. Ул «тәм»,
русса әйткәндә «вкус», «вкусный» тигәнде аңлата. Ә -ыш — ялғау,
уның бороню мәғәнәһе -лы ялғауына тап килә. Ундай ялғау хәҙерге
сыуаш, венгр телдәрендә бар. Мәҫәлән, «ҡондоҙло» тигәнде сыуаш
тар «хәнтәрчә», венгрҙар «ҡондорош» тиҙәр. Шулай булғас, -ыш
ялғауы «тат» һүҙенә ҡушылып, Татыш тигән атама яһаған. Тимәк, ул
«татлы», «тәмле» тигән һүҙгә тап килә.
Ә татыш «татлы» һүҙе кеше исеме булып та, ер-һыу исеме атамаһы
булып та йөрөй ала. Татлыбай, Татлыбикә, Татыш, Татышев кеүек
кешеләр булыуын, Татлы йылға тигән атамалар осрап тора.
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Татыш, әлеге осраҡта, иң тәүҙә кеше исеме. Күрәһең, ул —
ҡырғыҙ ҡәбиләһенең бер ырыуы башлығының исеме. Ырыуҙы уның
башлығы буйынса йөрөтөү — борон-борондан килгән ғәҙәт. Шулай
итеп, Татыш — ырыу (түбә) исеме булып киткән, аҙаҡ ул күлгә лә,
ауылға ла бирелгән.
Ябалаҡ ауылы — Илеш районының боронғо ауылдарының береһе.
Хәҙер ауылда йәшәгән кешеләр был ауылдың элек ҡырғыҙ ҡәби
ләһенең ябалаҡ ырыуына (түбәһенә) ҡарағанын бөтөнләй онотҡан.
Шулай булмаһа, отставкалағы полковник Флүр Ғәлиев тигән ағай был
ауылдың исемен ябылған улаҡ тигән һүҙбәйләнештән килеп сыҡҡан
тип аңлатмаҫ ине. (Ҡара: Ҡыҙыл таң, 1989 йылдың 8-се декабрь
һаны.)
Ысынында иһә ябалаҡ — боронғо башҡорт ырыуы атамаһы. Төнь
яҡ-көнбайыш
башҡорттарының
ҡырғыҙ
ҡәбиләһе
айыу,
байсары,
заит, тэнекәйу сырым, татыш, ябалаҡ (ябалаҡлы) ырыуҙарын бер
ләштергән булған. Бер юлы шуны ла әйтеп үтергә кәрәк. Был ҡәбилә
боронғо төркиҙәрҙең төп вариҫтары булған ҡырғыҙҙарға туранан-тура
бәйле. Ҡырғыҙҙарҙың атаҡлы «Манас» эпосында уларҙың бер өлө
шө айырылып истәктәргә китте, тип әйтелә. Ҡырғыҙҙарҙың истәк
тигәне башҡорттарға ҡағыла. Ҡырғыҙҙарҙың эҙҙәре Башҡортостандың
төрлө төбәктәрендә күҙәтелә. Мәҫәлән, Ейәнсура районында Ҡырғыҙ-Муйнаҡ, Миәкә районында Ҡырғыҙ-Миәкә ауылдары булыуын
беләбеҙ. Баймаҡ районының хәҙер инде бөткән Тоҡтағол ауылында
сәмәтәй тигән ара булған. (Ҡара: Азат Камалов. Башкирские геогра
фические термины и топонимия. Уфа: Китап, 1997. 225-се бит.) Билдә
ле булыуынса, Сәмәтәй — Манас батырҙың улы. Тимәк, башҡорт
тарҙың ҡырғыҙ ҡәбиләһе юҡҡа ғына ҡырғыҙ исемен йөрөтмәй. Күрә
һең, ҡырғыҙҙарҙың дәү генә өлөшө (диаспораһы) Боронғо Башҡорт
остандың төньяҡ-көнбайышында ҡырғыҙ ҡәбиләһенең нигеҙен тәшкил
иткән. Ә ябалаҡ (ябалаҡлы) — ошо боронғо төрки сығанаҡлы ҡырғыҙ
ҡәбиләһенең бер ырыуы. 1692 йылға тиклем башҡорттар был ауылда
бер үҙҙәре генә көн иткәндәр. 1692 йылдан алып типтәрҙәр менән
бергә йәшәй башлайҙар. 1692 йылда улар, 1600 дисәтинә ер бүлеп,
39 типтәргә ауылдың бер осонан урын биргәндәр. 1840 йылдарҙа Яба
лаҡта 121 башҡорт, 69 типтәр йәшәй. 1901 йылда башҡорттарҙың
һаны 413-кә, типтәрҙәрҙең 219-ға етә. 1969 йылда Ябалаҡта 534 кеше
йәшәй ине.
Ҡәҙер ауылы исеме лә ырыу атамаһына бәйле барлыҡҡа килгән
булырға тейеш. Бүләр ҡәбиләһе борон ике ырыуҙан торған. Уның бе
реһе мышыға, икенсеһе ҡәҙер тип аталған. Ҡәҙер ауылы борон ҡәҙер
ырыуына ҡараған булған. Шуға ла Ҡәҙер ауылы атамаһының кеше
исеменән түгел, ә ырыу исеменән яһалыуы бик ихтимал.
ИЛЕШ РАЙОНЫ ҮҘӘГЕ ЮҒАРЫ ЙӘРКӘЙ ТАРИХЫНАН
Юғары Йәркәй — Илеш районының үҙәге. Уның хәҙер Баҙы йыл
ғаһы ярында зфынлашҡаны һәр кемгә билдәле. 1777 йылда яҙылған
бер һүҙлектә, Йәркәй ауылы Ҡаҡтау йылғаһы буйында ултыра, тип
теркәлгән. Ҡаҡтау тигәне Күктауҙыр, моғайын. 1870 йылғы картала
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Йәркәй ауылының исеме Йәрекәй формаһында теркәлгән. Унда ауыл
Баҙы һәм Иш тигән ике йылға буйында төшөрөлгән. Быларҙың ба
рыһы ла бөгөнгө көндә ҡыҙыҡһыныу тыуҙырыр, тип уйлайбыҙ.
Юғары Йәркәйҙә хәҙер биш меңдән ашыу кеше йәшәй. Уларҙың
күпселеге
башҡорттар.
Йәркәй
ауылында
борон-борондан
йәшәп
килгән башҡорттар ҡыр-йылан ырыуының уразай түбәһенә ҡараған.
1795 йылда унда 199 башҡорт, 61 типтәр, 6 мишәр йәшәгән. 1840 йыл
да башҡорттар һаны 513-кә, мишәрҙәр — 10-ға, типтәрҙәр — 124-кә
етә. Мишәрҙәрҙең Йәркәйгә ҡасан килгәнен теркәгән ҡағыҙҙар әлегә
табылманы. Ә типтәрҙәр был ауылға 1718 йылда күсеп килгәндәр.
Уларға ғасаба (вотчинный) башҡорттар договор менән 900 дисәтинә
ер бүлеп биргән. 1870 йылда Йәркәй ауылы байтаҡҡа үҫә. Унда йәшә
гән кешеләр һаны 1014-кә етә. Был ул заман өсөн ҙур ғына ауыл һана
ла. Шулай ҙа унда бер ниндәй ҙә уҡыу йорто булмаған. Тик 2 мәсет,
6 һыу тирмәне төҙөлгән булған.
Йәркәй ауылы атамаһына килгәндә, уны Флүр ағай Ғәлиев, «яр
ауылы» мәғәнәле яр кэйе тигән һүҙбәйләнештән алынған, тип төптө
яңылыша. Ауыл тәү башлап нигеҙ һалған Йәркәйҙең исемен йөрөтә.
Йәркәйҙең 1704 — 1711 йылдарҙа булған ихтилалда ҡатнашҡаны бил
дәле. (Ҡара: Материалы по истории Башкирской АССР. М., 1956.
Т. V. Ч. I. 118-се бит.) Уның атаһы Йәнсура, тамғаһы X «әүернә» бул
ған. Балалары, ейәндәренең исемдәрен дә табып була. Документтарҙа
Йәркәйҙең өс улы: Фәйзулла, Сәйфулла, Фазыл; Фәйзулланан Фафритдин, Сафритдин, Мөхәмәтдин, Ғаяутдин; Сәйфулланан Мозафар,
Мөхәмәтшәриф; Фазылдан Хөснигдин, Хөснөмәрҙән тигән тоҡом ҡала.
(Ҡара: А. 3. Асфандияров. История сел и деревень Башкортостана.
Уфа: Китап, 1993. 112-се бит.)
Тимәк, ауылға нигеҙ һалған Йәркәй заманының билдәле бер тари
хи шәхесе икәне шикһеҙ. Йәркәй ауылы Йәркәй исеме менән XVII бы
уат аҙағында ғына атала башлаған булырға тейеш. Ауылдың ошоға
тиклемге, тәүге исеме үҙе ҡараған ҡәбилә буйынса Йылан (Ялан) тип
йөрөтөлгән.
ИЛЕШ АУЫЛЫ
Илеш районы үҙәге элек Илеш ауылында булған. Шуға район ул
саҡта Илеш районы тип аталған. Аҙаҡтан район үҙәге икенсе ауылға.
Юғары Йәркәйгә күсһә лә, район үҙенең элекке исемен һаҡлай.
Илеш — боронғо башҡорт ауылы. Был ауыл башҡорттар борон
ҡырғыҙ ҡәбиләһенең айыу тип аталған түбәһенә ҡараған. 1776 йылда
П. И. Рычков төҙөгән һүҙлектә был ауыл тураһында түбәндәгеләр
яҙылған:
«Илишева — деревня башкирская и ясашных татар Уфимской про
винции на Казанской дороге при ключе, впадающем в Сюнь. От Уфы
в северо-западную сторону 145 верст». (Ҡара: П. И. Рычков. Лексикон
или словарь топографический Оренбургской губернии. 1776. 1 том,
ҡулъяҙма, 127-се бит.) 1795 йылда бында 176 башҡорт, 65 йомошло
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(служилый) татар, 42 яҫаҡлы татар, 10 типтәр иҫәпләнгән. Бында
типтәр тигән һүҙҙе асыҡлап китергә кәрәк.
Типтәр — ул милләт исеме түгел, ә социаль төркөмдө белдергән
термин. Ерҙең төп хужаһы (ғасаба) булмаған, тик ниндәйҙер шарт
менән ер биләп ултырған кешеләрҙе типтәр тип йөрөткәндәр. Типтәр
тип йөрөтөлгән кеше милләте менән башҡорт та, татар ҙа, удмурт та,
мари ҙа булырға мөмкин. Шулай булғас, Илештәге 10 типтәрҙең
башҡорт булыуы ла ихтимал. Бының шулай икәнен 1901 йылғы
сығанаҡтар раҫлап тора. Мәҫәлән, 1901 йылда Илештә 28 татар —
дәүләт крәҫтиәне, 654 ғасаба башҡорт, 99 башҡорт типтәре (припущеннигы) чәшәгән.
Илеиг ауылы атамаһының сығышы кеше исеменә бәйле. Урындағы
халыҡтың һөйләүенә ҡарағанда, Илеш ауылына тәү башлап өс туғаны
менән Илеш ҡарт килеп ултырған. Илеш исеме — ҡыҫҡартылған фор
ма. Уның тулы формаһы йә Илмөхәмэт, йә икенсе форма булырға
мөмкин. Әле осраған Илишев тигән фамилиялар ҙа ана шул ҡыҫҡар
тылған форманан яһалған.
АҠКҮҘ АУЫЛЫ — ҠУШАМАТ ИСЕМДӘН
Аҡкүҙ исемен йөрөткән ауылдар был төбәктә икәү. Уның береһе
хәҙерге Татарстан Республикаһында, икенсеһе — Башҡортостанда,
Илеш районында. Ике ауылға ла бүләр ҡәбиләһе башҡорттары нигеҙ
һалған. Татарстандағы Аҡкүҙ ауылы бүләр ҡәбиләһенең мышыға ыры
уына ҡараған һәм Илеш районындағы Аҡкүҙҙә лә шул ырыу башҡорт
тары йәшәй.
Илеш районындағы Аҡкүҙ ауылында тәүҙә тик башҡорттар ғына
йәшәгән. 1795 йылғы рәүиз (йәғни перепись) буйынса унда барлығы
27 ой булған, 85 ир кеше, 63 ҡатын-ҡыҙ йәшәгән. Дөрөҫ, 1776 йылда
яҙылған һүҙлектә, Аҡкүҙ (икенсе исеме Ялҡыян) ауылында башҡорт
тар яҫаҡлы татарҙар менән бергә йәшәгән, тип әйтелә. Ләкин был
мәғлүмәттең ҡайһы Аҡкүҙгә ҡарағанын асыҡларлыҡ миҫалдар табыл
маны. 1840 йылғы сығанаҡтарҙа был ауылда башҡорттарҙан тыш тип
тәрҙәр йәшәүе теркәлгән. Мәҫәлән, 1842 йылда Аҡкүҙ ауылында ир
енесенән 87 типтәр булған. Уларға башҡорттар бер ниндәй договорһыҙ
700 дисәтинә ер бүлеп биргән. Был ваҡытта инде ауылдағы башҡорт
тар һаны 258-гә еткән. 1901 йылғы документтарҙа Аҡкүҙҙә 662 кеше
иҫәпләнгән. Әммә ни өсөндөр ундағы ғасаба (вотчинный) башҡорттар
типтәрҙәрҙәп (припущенниктарҙан) айырып күрһәтелмәгән. Ауылдағы
барлыҡ кеше лә башҡорт типтәрҙәре (припущенники-башкиры) тип
яҙылған.
Аҡкүҙ ауылы исеме үҙенең сығышы менән ҡыҙыҡлы. Был атаманы
өс төрлө аңлатырға мөмкин. Беренсеһе: уның нигеҙендә аҡ «белый»
һәм күҙ «шишмә, родник» тигән һүҙҙәрҙән торған шишмә атамаһы
ятырға мөмкин. Ләкин бындай шишмә ауыл тирәһендә юҡ. Шуға ла
был фараз дөрөҫлөккә тап килмәй. Икенсеһе: аҡкүҙ гип «аҡсар
лаҡ»™ («чайка»ны) атаған башҡорт һөйләштәре бар. Мәҫәлән, Ну
риман районында һәм Дим буйында йәшәгән башҡорттарҙа был
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шулай. Өсөнсөһө: аҡкүҙ тип күҙенә аҡ һалған кешегә лә әйтәләр. Ул
башлыса ҡушамат, лаҡап исем (прозвище) булып ҡулланыла. Әлеге
осраҡта, күрәһең, Аҡкүҙ атамаһы нигеҙендә ошо һуңғы һүҙ ята. Быны
ауылда һаҡланған легендалар ҙа раҫлап тора:
«Бынан нисәлер йылдар элек Торна ауылынан 6 кеше ошо матур
тәбиғәтле урынға күсеп килеп ултырған. Уларҙың исеме Мансур, Бускум, Хисмәтулла, Абдулла, Күсәр, Миңнеғәли булған. Улар Мәскәү
кенәзлегенән Себергә бара торған юл буйында ауыл ҡоралар. Ул юл
хәҙер ҙә бар. Уразай юлы тип атала. Ошо юлдан йыш ҡына һөргөнгә
ҡыуылған кешеләр үтә торған булғандар. Шулар араһынан Ҡалҡаман
тигән кеше булған. Ул ошо ауыл тирәһендә ҡасып тороп ҡала һәм
урманда йәшәгән. Уның бер күҙенә аҡ төшкән була. Яҡын тирәләге
кешеләр Ҡалҡаман (йәғни Аҡкүҙ) йәшәгән ауылды Аҡкүҙ ауылы тип
йөрөткәндәр. Шунан ҡалған «Аҡкүҙ» тигән исем».
Минеңсә, был дөрөҫлөккә яҡын. Сөнки ауылды кешенең исеме
менән түгел, ә уның ҡушаматы менән атау осраҡтары бар.
БИШҠУРАЙ — «БИШ ӘТӘС»
Был атама тураһында матбуғатта һүҙ алып барылғайны инде.
(Ҡара: Р. Шәкүр. Бишҡурай, йәғни... «биш әтәс». И Совет Башҡорт
останы, 28.02.82.) Унда Бишҡурай тигән 3 ауылдың тәүҙә Бишҡураз
формаһында ҡулланылыуы, был форманың биш һүҙенә ҡураз «әтәс»
тигән фарсы һүҙенең ҡушылыуы һөҙөмтәһендә барлыҡҡа килеүе тура
һында һүҙ барғайны. Асылда, был дөрөҫ аңлатма. Бында беҙ ошо эти
мологияны яңы, өҫтәмә материалдар менән тулыландырырға булдыҡ.
Эйе, Бишҡурай тигән өс ауыл бар. Уның береһе хәҙер Туймазы
районында, икеһе (Оло Бишҡурай һәм Бәләкәй Бишҡурай) Илеш
районында.
Туймазы районындағы Бишҡурай ауылына ҡаңлы ҡәбиләһенең
үрмәкәй ырыуына ҡараған башҡорттар нигеҙ һалған, Илеш районын
дағы Бишҡурайға (Оло Бишҡурайға) иң тәүләп йәлдәк ҡәбиләһенең
сырым ырыуы башҡорттары килеп ултырған. Бәләкәй Бишҡурай —
Оло Бишҡурайҙан айырылып сыҡҡан ауыл. Унда, башлыса, типтәрҙәр
генә йәшәгән. Тимәк, Оло Бишҡурай, Бәләкәй Бишҡурай йәлдәк ҡә
биләһенә, Туймазы районындағы Бишҡурай ҡаңлы ҡәбиләһенә ҡара
ған ауыл. 1795 йылда Бәләкәй Бишҡураз (йәғни Бәләкәй Бишҡурай)
Бишҡураз тип аталған йылға ярында ултырған. Оло Бишҡураз (йәғни
Оло Бишҡурай) Бөйәтъязы, ә Бишҡураз (йәғни Туймазы районын
дағы Бишҡурай) ауылы Ҡарандың кесе Нөгөшкә ҡойған ерендә урын
лашҡан булған.
Бишҡурай исеменә килгәндә, шуны оноторға ярамай: өс ауыл да
барлыҡҡа килгән ваҡытында Бишҡураз тип аталып йөрөтөлгән.
1840
йылда өс Бишҡураздың береһе, айырып әйткәндә, Бишҡураз
йылғаһы буйында ултырған (хәҙерге Илеш районындағы Бәләкәй
Бишҡурай) ауыл Бишҡурай тип йөрөтөлә башлай. (Ҡара: Малоизу
ченные источники по истории Башкирии. Уфа: БФАН СССР, 1986.
129-сы бит.) 1901 йылғы сығанаҡтарҙа хәҙерге Туймазы районына
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ингән ауыл 2 формала Бишҡураз һәм Бишҡурай тип теркәлгән. Күрә
һең, күпмелер ваҡыт Бишҡураз һәм Бишҡурай формалары параллель
ҡулланылған, һуңғы осорҙа ғына Бишҡурай формаһы еңгән һәм бер
үҙе генә ҡулланыла башлаған. Бының сәбәптәрен тарихсы, этнограф
һәм крайҙы өйрәнеүсе Р. Г. Игнатьев бик һәйбәт асып һалған.
Ул, Бишҡураз атамаһының мәғәнәһе тураһында һүҙ алып барған
да, ике төрлө фараз итергә мөмкин, тип ҡарай.
Беренсеһе: Бишҡураз «биш әтәс» тигәнде белдерә. Икенсеһе:
ҡураз «әтәс» тигән төшөнсәнән түгел, ә үләнде белдергән һүҙ.
Ҡураз һүҙенең өсөнсө мәғәнәһе лә булған икән. Р. Г. Игнатьев
уны килтермәһә лә, был һүҙҙең вульгар (уныңса әйткәндә «в непри
личном смысле») мәғәнәлә ҡулланылғанына ишара яһай. Бына ошо
хәл (йәғни ҡураз һүҙенең өсөнсө вульгар мәғәнәһе) уның ҡурай фор
маһында ҡулланылыуына булышлыҡ иткән дә инде. Сөнки вульгар,
йәғни насар мәғәнәле һүҙ ауыл исеме булып йөрөргә тейеш түгел.
(Ҡара: Р. Г. Игнатьев. Названия вод, урочищ и прочих как памятни
ки югров в Уфимской провинции. Ц Записки Оренбургского отдела
Русского географического общества. Выпуск IV Оренбург, 1881. 148-се
бит.)
Нисек кенә булмаһын, бөгөн шуныһы асыҡ: боронғо Бишҡураз
һүҙе Башҡортостандың көнбайыш районында Бишҡурай формаһына
күскән. Ә бына республикабыҙҙың төньяҡ-көнбайыш райондарында
боронғо ҡураз һүҙе һаман да элеккесә ҡулланылып йөрөй. Уның мәғә
нәһе лә шул «әтәс» көйө ҡалған. Мәҫәлән, Ҡалтасы районында Оло
Ҡураз, Кесе Ҡураз тигән ике ауыл бар. Башҡорттар был ауылды Оло
Ҡураз, Кесе Ҡураз тип атаһалар, күрше ауылда йәшәгән татарҙар
уны Ҙур Атасауыл, Кесе Атасауыл тип йөрөтәләр. Күреүегеҙсә, ҡураз
һүҙен урындағы халыҡ «әтәс» тип аңлаған. Тимәк, был яҡтағы боронғо
ҡураз һүҙенең «әтәс» тигән мәғәнәгә эйә булыуын белгән. Унан башҡа
ла ҡураз һүҙенән яһалған ер-һыу атамалары булған. 1795 йылғы сыға
наҡтарҙа Бөрө әйәҙендә Иҫке Ҡураз, Ноғай Ҡураз тигән ауылдар
булыуы яҙылған. Шулай булғас, ҡураз күп кенә ер-һыу атамаларында
ҡулланылған һүҙ булған.
Ер-һыу атамаларын өйрәнеү шуны күрһәтә: Башҡортостандың көн
байыш өлөшө — башҡорттарҙың борон-борондан йәшәгән төйәге.
Уның мең йылдан ашыу шанлы тарихы бар. Ә төбәктең киләсәге
тураһында уйланырға кәрәк. 60 йылдан ашыу көнбайыш башҡортон
татар әҙәби телендә уҡытыу һөҙөмтәһендә, был төбәк кешеләре баш
ҡорт телендә яҙа ла, уҡый ҙа, һөйләй ҙә белмәй. Был инде үҙ йәһәтен
дә көнбайыш башҡортоноң этник йөҙөн үҙгәртә. Урындағы халыҡ
үҙенең кем икәнлеген дә онотоп бара. Ә был (Сыңғыҙ Айтматов
әйтмешләй)
«маңҡортлоҡҡа»,
рухи
яланғаслыҡҡа
килтерә.
Бының
ҡурҡыныс нәмә икәнен раҫлап тороу кәрәкмәй, һәр кеше үҙ туған
телен, еренең, халҡының тарихын белергә тейеш. Уға ер-һыу атама
ларын өйрәнеп тә өлгәшеп була.
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ИҪКЕ БАЙРАМҒОЛ (ӘҮЕШКҮЛ)
Әүеш кенә менән
Ялсығолдоң
Аралары уның саҡ(ы)рым.
Иҫән генә һауҙар ҡайтһын
ахун,
Мәхәлләң дә ултыра
Мәхрүм, —
тип йырланыла
куплетында:

башҡорт

халыҡ

йыры

«Ғайса»ла.

Уның

икенсе

бер

Әүеш кенә күлдең
утрауында
Ҡалды минең ҡайыш дилбегәм.
Ҡалманы ла ҡайыш
дилбегәм
Ҡалды ла нәҙекәй бил генәм, —
тип дауам итә.
Был йырҙа хәҙерге Учалы районы Иҫке Байрамғол (икенсе исем
дәре Әүешкүл һәм Тәпәш), уға күрше ятҡан Ялсығол ауылдары, Әүеш
күле тураһында һүҙ бара икән. Билдәле журналист Рәүеф Насиров һәм
оло ғалим академик Ғайса Хөсәйенов тикшеренеүҙәре буйынса «Ғай
са», «Илсе Ғайса» йырҙарындағы төп образ — Ғайса тарихи шәхес
булып сыға. Ғайса Рәсүлев — атаҡлы шәйех Зәйнулла хәҙрәттең бер
туған ағаһының улы. Ахун дәрәжәһен алғас, ул Әүеш (хәҙерге Иҫке
Байрамғол), Шәрип, Ялсығол ауылдарында ахун булған, мәҙрәсәлә
һабаҡ биргән. 1904 йылда урыҫ-япон һуғышында башҡорт һәм башҡа
мосолман һалдаттарының баш муллаһы вазифаһын башҡарған. Урыҫяпон һуғышы барған төбәктә Ғайса Хәбибулла улы Рәсүлев тарафы
нан ижад ителгән йыр тексында Учалы районындағы ауылдар, йылғакүлдәр, тау-таштар, ғөмүмән, Тыуған илендәге атамалар Ватан обра
зын кәүҙәләндерергә, Тыуған иленә, ундағы яҡындарына булған ҡай
нар тойғоларын сағылдырырға булышлыҡ иткән. Бына шуиың өсөн дә
«Илсе Ғайса», «Ғайса» йырҙарының һүҙҙәрендә әлеге көндә Әүешкүл
(хәҙергесә Иҫке Байрамғол) ауылы тирәһендәге ер-һыу атамаларын
осратырға була. Мәҫәлән, йырҙан беҙ Әүешкүлдә утрау барлығын,
Иҫке Байрамғол тирәһендә Әсәт ташы булғанын белә алабыҙ. Учалы
районындағы Иҫке Байрамғолда беҙ 1966 йылдың йәйендә булып
киткәйнек. Ауыл ҡарттары миңә 40-тан ашыу йылға-күл, шишмә, тауташ, түбә, һаҙ, ялан, сабынлыҡ исемдәрен әйтеп биргәйне. Улар ара
һында мин йырҙа иҫкә алынған Әсәт ташын осратманым. Күрәһең, ул
йә бөтөнләй онотолғандыр, йә олатайҙарҙың хәтерендә һаҡланма
ғандыр.
Учалы районында ике Байрамғол ауылы бар. Икенсе исеме Әүеш
күл, Төпәш булған Иҫке Байрамғол һәм Яңы Байрамғол ауылдары
бар. Ике ауылға ла Байрамғол тигән кешенең исеме ҡушылған. Әммә
был ике ауылдың сығышында ошонан башҡа бер ниндәй уртаҡлыҡ юҡ.
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Сөнки Яңы Байрамғолға тиләү башҡорттары нигеҙ һалған булһа, Иҫке
Байрамғолға ҡара табын, барын табын ырыуы старшинаһы Байрамғол
Ғәбделйәлиловтың исеме ҡушылған.
Иҫке Байрамғол ауылы тарихы башҡа башҡорт ауылдарыныҡына
оҡшаш. Байрамғол Ғәбделйәлилов тәүҙә Мулдаҡайҙа йәшәй. Ауыл
ҙурая төшкәс, ул 1824 йылда Әүеш күле буйына күсеп, айырым ауылға
нигеҙ һала. 1834 йылғы рәүиз (перепись) ваҡытында Байрамғол
(Әүешкүл, Төпәш) ауылы Өфө губернаһы Троицкий өйәҙенең IV Тау
арты Башҡорт кантонының 3-сө йортона ҡараған булған. Унда 49 ирегет, 64 ҡатын-ҡыҙ йәшәгән. Был һандың күберәк булыуы ла ихтимал,
сөнки һәр рәүиздән һуң йән башына һалым арта торған булғас,
башҡорттар рәүиздә үҙ һанын кәметеп күрһәтеүҙе хуп күргән. Рәүиз
үткәреүселәр килеүен ишетһәләр, ауылды ташлап, йәйләүгә сыҡҡан да
киткәндәр. Кеше иҫәбен алыусылар, өй нигеҙенә ҡарап, ауылда йәшә
гән кешеләр һанын яҡынса билдәләгәндәр. Шуға ла рәүиздә күрһәтел
гән һандарға ошо күҙлектән ҡарарға кәрәк.
Иҫке Байрамғолда ҡара табын, барын табындарҙан башҡа ҡыуа
ҡан башҡорттары ла йәшәгән. Ҡыуаҡандар Әүешкүлгә (Иҫке Бай
рамғолға) Шәриптән күсеп килгәндәр. Уларҙы уңғарҙар аймағы, ту
найҙар аймағы тип йөрөткәндәр. Иҫке Байрамғолда тағы ла зәләй,
ырусай, ҡаҙаҡ, ҡоҙғон, ҡыҙылбаш, яңауыл, иҫкауыл тигән аймаҡтар
бар. Быларҙы миңә 1966 йылда ошо ауылда йәшәгән Ишбулатов Мозафа һәм Сәйфетдинов Зиннур олатайҙар һөйләгәйне. Улар ауылда
шул ваҡытта йәшәгән кешеләрҙең ҡайһы аймаҡҡа ҡарауы тураһында
ла бер ни тиклем мәғлүмәт бирҙе. Мәҫәлән, уңғарҙарға — Ишбула
тов, Байбулатов, Туҡтамышев, ҡыҙылбаштарға — Мостафин, зәлэйҙәргә — Ҡорамшин, Сәйфетдинов, Моратшин, ҡаҙаҡтарға — Хәйбул
лин, ҡоҙғондарға Рәсүлевтәр ингән. «Ғайса», «Илсе Ғайса» йырҙары
ның авторы Ғайса Рәсүлев тоҡомо, тимәк, бынан 31 йыл элек тә
Әүешкүл дә ҡоромаған булған.
«Ғайса», «Илсе Ғайса» йырҙарында телгә алынған Әүеш күле, Әүеш
тауы, Әсәт ташы, Ялсығол тигән атамаларҙан башҡа, Иҫке Бай
рамғол тирәһендә тау-таш, йылға-күл, һаҙ, ялан, шишмә, сабынлыҡ
исемдәре байтаҡ ҡына. Төбәк тарихы менән ҡыҙыҡһыныусылар өсөн
быларҙы һанап үтергә була.
Йылға-күл, шишмәләр: Ҡыҙылташ һыуы, Маҡар һыуы, Мейэс
һыуы, Уй йылғаһы, Шаранаҡ һыуы, Шишмә, Әүлиә һыуы; Алагүл,
Нәрәле күле (ул Мейәстең башы), Һарысаҡ күле, Һөлөктөгүл, Әүеш
күле.
Тау-таш, түбәләр: Айыутүбә, Арҡырытау, Байрамәле тауы, Бәш
мәкте тауы, Ирәндек (Өйрәндек) тауы, Киленташ, Ҡөмәс тауы (Бәлә
кәй Ҡөмәс, Ҙур Ҡөмәс), Ҡарағастау, Ҡутырҙы, Ҡыҙылташ, Нәрәле
тауы (уны ҡаҙаҡтар Ямантау тип йөрөтә), Сирнәкәү тауы, Уйташ,
Уртатүбә, Һәпәй тауы, Һәретүр, Шыршылытау, Әүеш тауы.
һаҙҙар, сабынлыҡтар, яландар:
Алагүҙ һаҙы, Ғиззәт ҡорғойо, Ендеүҙәк, Мәскәй (Ендөкәй) һаҙы,
Өсҡортҡа һаҙы, Сыстым һаҙы, Әүеш һаҙы, Мәкәш үлгән сабынлығы,
Әүеш яланы һ. б.
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Был атамаларҙың барыһы ла тарих, тел тарихы, төбәк тарихы өсөн
бик мөһим сығанаҡ булып тора. Тик уларҙы ентекләп йыйырға һәм
яҡшылап өйрәнергә кәрәк. Мәҫәлән, Ғиззәт ҡорғойо тигән атаманы
ғына алайыҡ. Ғиззәт — кеше исеме, быныһы билдәле. Ә бына «ҡорғой» һүҙе күптәр өсөн таныш түгел. Иң тулы лексикографик хеҙмәт
булған «Башҡорт теленең һүҙлеге»ндә был һүҙ юҡ. Дөрөҫ, унда «ҡор
ғо» һүҙе бар. Ләкин уның формаһы икенсе һәм мәғәнәһе ҡорғойҙоҡона
тап килмәй. «Ҡорғой» һүҙе ҡырғыҙ телендә «тәрән үҙәк» мәғәнәһендә
ҡулланыла. Сәйфетдинов Зиннур олатай «ҡорғой» һүҙен «тауҙағы
үткәүел, үтә сығып йөрөй торған урын» тип аңлатты. Тимәк, «Ғиззәт
ҡорғойо» «Ғиззәт үткәүеле» тигән мәғәнәгә эйә. Ул беҙҙең башҡорт
теле менән ҡырғыҙ телдәре араһында уртаҡлыҡ булыуын күрһәткән
атама.
Хәҙер Иҫке Байрамғолда йәшәгән кешеләрҙең фамилияһын, шәжә
рәһен өйрәнеү бик мөһим. БДУ профессоры Әнүәр Әсфәндиәров хеҙ
мәттәрендә Әүешкүлгә нигеҙ һалған кешенең (Байрамғол Ғәбделйәлиловтың) Ҡорамша, Йыһанша, Ҡобаҡ тигән ҡустылары ауылға күсеп
килә, тип яҙылған. Зөләй аймағына ҡараған Ҡорамшиндарҙың ошо
Ҡорамшаның нәҫел-нәсәбе булыуы көн кеүек асыҡ. Юғарыла Ғайса
Рәсүлев тоҡомдарының ҡоромағанлығын яҙып үткәйнем инде.
Әүешкүлдә 9 аймаҡтың береһе — тупай. Тупайҙар — Шәрип
ауылынан күсеп килгән ҡыуаҡан башҡорттары нәҫеле. Зәйнулла
хәҙрәт Рәсүлев — ошо Шәрип ауылында тыуған ҡыуаҡан башҡорто.
Зәйнулла хәҙрәттең 9-сы быуын ата-олатаһы Тупай исемле булған.
Тупай аймағы Әүешкүлгә Шәриптән күсеп килгән хәҙрәт тоҡомонан
алынманымы икән тигән һорау тыуа. Бының шулай булыуы бик ихти
мал, сөнки ҡәбилә исеме лә, Рәсүлевтәр тоҡомо ла Шәрип һәм
Әүешкүл (Иҫке Байрамғол) ауылдары менән ныҡ бәйле.
Ауыл, ер-һыу атамалары — үҙе бер тарих. Уның һәр һүҙе, һәр исе
ме махсус өйрәнеүҙе талап итә.

ЙОМАҒУЖА (УРМАН ҠЫПСАҒЫ) АУЫЛЫ
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ЙОНОС (ТИМЕРӘК) АУЫЛЫ
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ЙЫЛГИЛДЕ (ӘНЙӘК) АУЫЛЫ
Салауат районындағы Йылгилде — Әй йылғаһында ултырған эй
башҡорттарының тырнаҡлы ырыуына ҡараған ауыл. Ҡайһы бер сыға
наҡтарҙа, был ауыл төрөкмән тигән ырыу кешеләренән торған, тип
әйтелә. Ауылда: әнжәк тигән аймаҡ булыуы иғтибарға лайыҡ, сөнки
ул ауылдың икенсе исеме булып йөрөй. Риүәйәттәр буйынса (уны
беҙгә Йылгилделә йәшәгән Мәзитов Мөхәмәтйән Мәзит улы һөйләне)
ауылды яҙыуҙа йөрөгән рәсми исеме Йылгилде тип шуның өсөн
атағандар, сөнки ул ошо урында нығынғанға тиклем йыл һайын бер
урындан икенсе урынға күсә килгән. Быны ауылдың күсеп йөрөү тари
хы ла раҫлап тора кеүек.
Йылгилде иң беренсе хәҙер Мәсәғүт ауылы ултырған ерҙә ултыр
ған. Ер бүлгән ваҡытта ул ер урыҫтарға тура килгән һәм Йылгилде
кешеләрен унан ҡыуғандар. Ауыл халҡы күсеп килеп әле Рухтино
ултырған урында йәшәй башлаған. Ә ер бүлеү (дөрөҫөрәге ерҙе баш
ҡорттарҙан тартып алыу) һаман да дауам иткән. Рухтино ере лә
урыҫтарға эләгә. Халыҡ өсөнсө урынға, хәҙер Рус Әнйәге тигән ауыл
ултырған урынға күсәләр. Унда ла ауыл халҡына оҙаҡ торорға тура
килмәй. Башҡорттарҙы тағы ла ер өсөн ҡыуалар һәм улар бында,
дүртенсе урынға, Әй буйына ултырғас ҡына (был хәл 1837 йылдар
тирәһендә була) ауылды Әнйәк тип атап йөрөтә башлайҙар. Әнйәк
тигән исемде Әнйәк тигән урындан күскән өсөн ҡушҡандар.
Бына шундай фажиғәле һәм оҙайлы тарихы бар Йылгилде (Әнйәк)
ауылының. Ауыл әле ултырған урынында ярым күсмә тормош менән
көн күргән. 1840 йылғы сығанаҡтарҙа Йылгилде Троицк әйәҙе IV көн
байыш Башҡорт кантоны Тырнаҡлы волосының 3-сө йортона ҡараған.
Ауылда ул саҡта 150 кеше йәшәгән, шуларҙың 74-е ир-егет, 76-һы
ҡатын-ҡыҙ. Ауыл халҡы йәйләүгә сыҡмаған. Шуғалыр ҙа бәлки, хәҙер,
Йылгилде ауылында исемләнгән йәйләүҙәр юҡ. Йәйгеһен сығып, мал
ҡараған урынды Йәйләү тип кенә йөрөтәләр. Йылгилделәр малға, со
лоҡҡа, ҡултамға урынына ошо сифаттағы X тамға ҡуйыр булғандар.
Хәҙерге көндә Йылгилде ауылында башҡорттар ғына түгел, татарҙар
ҙа йәшәй.
Йылгилде ауылы ултырған ерҙәге ер-һыу атамалары ҡыҙыҡлы.
Сысҡаҡ, Хәмәс шишмәләре, Түңәрәккүл, Һаҙлыҡ тип йөрөтөлгән
урындары бар.
Был яҡта инде ҡул термины менән атамалар булмаған ауыл
юҡтыр. Йылгилделә Дәүләт ҡулы, Йәкәле ҡулы, Сәкәй ҡулы, Йырға
наҡ тигән урындар булыуы билдәле.
Йылгилдене Ағыштау, Олотау, Ҡыҙҙар тауы, Йылан тауы
(урыҫтар уны Змеиная гора) тип йөрөтә. Ҡорсолоҡ тауы уратып
алған. Ҡаҙырай, Иҫке Әй эсе, Гәүһәр төбәге, Ҡаҙырай көтөүлеге,
Ҡортсолоҡ яланы, Ағыштау сауыллығы, Ҡороған Ҡарағай һыулауы
тигән ер-һыу атамалары ауылдың боронғо шөғөлөн сағылдырған.
XX
быуат башында Златоуст өйәҙенең Тырнаҡлы улусына ҡараған
Йылгилде (Әнйәк) ауылында 49 йорт булған. Унда 269 аҫаба башҡорт
йәшәгән, уларҙың 149-ы ир-егет, 120-һе ҡатын-ҡыҙ енесенән. Ауыл
халҡы 4881 дисәтинә ер биләгән. Хәҙерге көндә Йылгилде — төпкөлдә
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ҡалған бер ауыл ул. Торналы ауыл советына инә. Район үҙәгенән
20 км алыҫлыҡта ята. Мөрсәлим тимер юл станцияһынан 50 километр
ҙа. 1969 йылда Йылгилделә барлығы 150 кеше йәшәгән. Йылгилде
(Әнйәк) ауылының киләсәге өмөтлө, яҡты булһын өсөн эшләйһе
эштәр байтаҡ әле.
Ауыл исеменең мәғәнәһе тураһында һөйләгәндә, уның тәүге фор
маһы Юлгилде булғандыр, тип фараз итеү дөрөҫкә яҡындыр. Юлгил
де, ул Юлғотло, Юлбирҙе, Юламан, Юлдыбай кеүек юлда, күсеп
йөрөгәндә донъяға килгән сабыйға бирелгән исемдәр рәтендә тора.
Шуға ла ауыл «юлда донъяға килде» тигән мәғәнәле Юлгилде тигән
кеше исемен йөрөтәлер, тип уйлайбыҙ.

КЕСЕҠЫР

КИНЙӘ АУЫЛЫ
Башҡорт ауылдары тарихын өйрәнеү халыҡ тарихын өйрәнеүгә
бәрәбәр һымаҡ. Бына Көйөргәҙе районы Кинйә ауылы тарихын
алайыҡ. Ҡыпсаҡтарҙың төп ауылдарының береһе. Яҙып ҡалдырған
шәжәрәләргә ҡарағанда XVIII быуат башында Мәләүез районындағы
Арыҫлан (Танып) ауылынан айырылып сыға. Ауылға Арыҫлан Аҡҡоловтың улы, башҡорт халҡының данлыҡлы батыры, Салауат Юлаев
менән Емельян Пугачевтың тоғро яуҙашы Кинйә Арыҫлановтың исеме
бирелә.
Ауылда
бошмаҫ
ҡыпсаҡ
ырыуына
ҡараған
башҡорттар
йәшәгән. Бошмаҫ ҡыпсаҡ иһә ҡарый (ҡара) ҡыпсаҡтарҙың бер өлөшө
булған. XVI быуаттарҙа унан айырылып, ырыу дәрәжәһенә күтәрелгән.
Быны шунан да күреп була. Арыҫлан Аҡҡолов (Аҡҡошов та тиҙәр)
Кинйә Арыҫлановтарҙың нәҫеле ҡара ҡыпсаҡ ырыуы шәжәрәһендә
урын алған. Ырыу Ласбейҙән башлана, уның 2 улы — Ҡолсары бей
менән Алымлы бей булған. Арыҫлановтар нәҫеле Алымлы бейҙән та
рала. Алымлы бей, уның улы Атағай бей. Шәжәрәлә Атағай бей 3 түбә
ҡарый ҡыпсаҡ атаһы тип күрһәтелә. Атағай бейҙән 2 ул теркәлгән.
Кинйә Арыҫланов заты Атағай бейҙең улы Баби бейгә барып тоташа.
Баби бейҙән 4 ул тыуа, 4-сеһе Бабсаҡ бей, унан Көсөк бей (эпостарҙа
ул Күсәк бей тип бирелгән). Унан Чирҡан бей, унан Бошман бей. Та
рихи документтарҙа ул Басман тип йөрөтөлә. Басман (Бошман) исе
менән ҡыпсаҡтарҙың бошман ҡыпсаҡ ырыуы аталып киткән. Борондоҡ
бей — Бошмандың улы. Артабан шәжәрә түбәндәгесә: Сөйөндөк бей —
Аҡбулат бей — Сарыбайсал дархан. Сарыбайсалдың 6 улы булған.
Шәжәрәлә уларҙың дүртеһенең генә исемен уҡып була. Сарыбайсал
дархандың 2-се улы Дәүләтҡолдан Миңлеғол, унан Аҡҡош (Аҡҡол),
унан Кинйә Арыҫлановтың атаһы Арыҫлан һәм Кинйә күрһәтелә.
Шәжәрәлә ул Кинйә тип теркәлгән. Күрәһең, ошо исем ауылдың рәсми
атамаһына нигеҙ итеп алынған. Арыҫлан ҡарттың 3 улы булған:
Кинйә, Юлбарыҫ, Илназар. Уларҙың һәр береһенең дүртәр-бишәр ул
дары булған. Кинйәнең 4 улын асыҡлап булды. Улар һеләүһен, Ҡужахмәт, Рәхмәтулла, Сәғит. Ауыл ҡарттары Кинйәнең Хәлил тигән
улы булыуын да әйтәләр. Юлбарыҫтың 5 улы: Юлғотло, Юлдыбай,
Аҡбирҙе, Аҡъюл, Аҡҡужа. Ирназарҙың ир балалары байтаҡ ҡына
була: Муса, Ҡотләхмәт, Ҡотлосаяф, Ҡотломөхәмәт, Ҡотлорәсүл һәм
Ҡотлохәйҙәр.
Әлеге көндәге Көйөргәҙе, Мәләүез һ. б. райондарҙа осраған күп
кенә Хәлилов, Шәрипов, Мөхәмәтшәрипов, Арыҫланов, Кинзин, Һеләүһенов,
Ирназаров,
Абдрахманов
(Ғабдрахманов),
Ғәбделхәйеров,
Рахманғолов, Нәҙершин, Биктимеров, Ташбулатов кеүек фамилиялар
ана шул Арыҫлан менән Кинйә ҡарттың балаларынан, ейәндәренән,
бүләләренең исемдәренән алынған.
Кинйә ауылы икәү ине. Хәҙер береһе генә ҡалған. Ауыл яҙмы
шы — халыҡ яҙмышы кеүек. Халыҡ ни күрһә, ауыл шуны күрҙе.
Ауылдар ойоша торҙо, уны оло яуҙарҙан һуң бөтөрә торҙолар. Шулай
ҙа халыҡ икенсе урында уны яңынан төҙөнө. Икенсе исем менән булһа
ла теркәй килде. Кинйә ауылының да тәүгеһе — Кинйә Арыҫланов ни
геҙләгәне — бөттө. Ләкин ҡыпсаҡ халҡы бөтмәне. Бөтөү генә түгел,
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илде һаҡлап ҡалырға ла ҙур өлөш индерҙе. Кинйәнең бер улы Хәлил
1812 йылғы Бөйөк Ватан һуғышында ҡатнашып, миҙал менән бүләк
ләнә. Кинйәнең ағаһы Ирназарҙың тоҡомдары Ғәфиәт Арыҫланов,
Сәлмән Биктимеров, Хәсән Ғайсиндар Советтар Союзы Геройы тигән
данлы исемде алалар. Ибәтулла Арыҫланов та Совет власы өсөн көсөн
йәлләмәй, Мораптал волисполком рәйесе, Йылайыр кантонында мили
ция начальнигы, Башглавсуд рәйесе була.
1969 йылда миңә Беренсе Кинйә ауылында Вәлиева Таңһылыу
апай менән һөйләшергә тура килгәйне. Ауыл тирәһендәге ер-һыу ата
маларын һанағыҙ әле, тип һорауыма йылға, тау, таш, шишмә, күлдәр
ҙең исемдәрен әйтеп бирҙе, ҡайһыларының тарихын да һөйләне.
Ауылдан бик алыҫ түгел ерҙә Мәмерйә, Ҡарай мәмерйәһе тигән
ике тау тишеге бар икән. Уның эсендә һыуы эсергә яраҡлы күле лә
бар. Ошо мәмерйәлә батша ғәскәрҙәренең эҙәрләүенән ҡасып Кинйә
йәшеренеп ятҡан, тине. Был мәмерйәлә оҙаҡ ҡына йәшәргә лә мөмкин.
Сөнки эсе кеше бейеклек, һыуы ла бар.
Ҡарамалы күле. Кинйә Арыҫланов ауыл була торған ерҙә иң тәүҙә
ҡыпсак ырыуының ағасы булған ҡараманы ултыртҡан, тип һөйләне
ләр. Күл исеме шунан ҡалған, имеш.
Кәзәҡаран шишмәһе, Һөлөк куле, Абдуллауй буйҙары, Тирмән күле
(уны Тоҙлокүл дә тиҙәр), Бәйгетау, Ташҡаҙғантау, Санатау, Кәсәтау, Ҡарай мәмерйәһе һ. б. — был атамалар ауылдың борон тулы тор
мош менән йәшәгәне тураһында һөйләйҙәр.
Хәҙер ҡайһы бер атамаларҙың тышҡы һыҙатына күҙ һалайыҡ.
Ҡыпсаҡ ҡәбиләһе шәжәрәһендә Ҡыпсаҡ исемле хандың көбөсәктә
(ағас ҡыуышында) тыуыуы, атаһының үлеүе сәбәпле, уны Оғуз хан
дың үҙенә ул итеп үҫтереүе хаҡында һөйләнелә. Ҡара ҡыпсаҡ ырыуы
шәжәрәһе түбәндәге юлдарҙан башлана: «Нух, аның уғлы Яфәс, аның
уғлы Илхә, аның уғлы Мәғлүм, аның уғлы Ҡарайхан. Ҡарайханны
Уғуз хан диерләр». Шәжәрәгә аңлатма биреүсе ғалим P. Ғ. Кузеев,
Ҡарайхан оғуздарҙың бер ханы булыуы мөмкинлеген әйтеп уҙа. Бын
да мин ошо яҡта оғуз телдәренә хас булған һыҙаттарға иғтибарҙы
йүнәлтергә уйлайым. Ҡара ҡыпсаҡтарҙың шәжәрәһендә Бошмандан
һуң бишенсе быуын кешеһен Сарыбайсал дархан тип биргәндәр. Бер
ҙән был исем оло йәштәге, танылған кешеләргә сал тигән һүҙҙе ҡушып
ҡулланылыуы менән иғтибарға лайыҡ. Шәжәрәнән тағы ла Байсал,
Ябағысал тигән исемле кешеләрҙең булыуы мәғлүм. Беҙ Атайсалдың
кеше исеме булыуы, аҙаҡтан ырыу атамаһына әйләнеп китеүен яҙып
үткәйнек инде. Бында иң мөһиме икенсе нәмә Сарыбайсалдың тархан
лыҡ дәрәжәһе шәжәрәлә дархан тип яҙылыуы иғтибарҙы йәлеп итә.
Дархан ул оғуз телдәренә хас форма. Уларҙа һаңғырау тартынҡынан
башланған һүҙҙәр яңғырау итеп әйтелә. Был миҫал ҡыпсаҡ ҡәби
ләһенең боронғо оғуз ҡәбиләләре менән бәйләнешен раҫлаған дәлилдәрҙең булыуы тураһында һөйләй.
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КҮСЕМ АУЫЛЫ ТУРАҺЫНДА
Көньяҡ Урал армыттарының Ҡырҡты һырттары — теҙем-теҙем
тауҙар иле. Бер тауҙы артылһаң, икенсеһе башлана. Шуларҙың Арҡырығыр тип аталғанына арҡа терәп Әбйәлил районының Күсем ауылы
ултыра. Был ауылдың тарихы данлы яҡташыбыҙ, 112-се Башҡорт
(аҙаҡ 16-сы гвардия) кавалерия дивизияһының элекке полк команди
ры, отставкалағы генерал-майор, Советтар Союзы Геройы Таһир Таип
улы Күсимов менән бәйле. Таһир Күсимов ошо ауылда тыуған. Уның
балалыҡ, йәшлек йылдары ошо ауылда үткән.
Күсем ауылының исеме Таһир Таип улы Күсимовтың ата-бабала
рына барып тоташа. Ауылдың ҡулъяҙма тарихында ауылға нигеҙ һа
лыусыларҙың иң беренсе кешеһе итеп Йомор бей күрһәтелгән. Йомор
бейҙең улы Иһәш тархан, уның улы Тәүәш батыр исемле булған.
Тәүәш
батырҙан
Йосоп,
Йосоптан
Ҡарабай,
Ҡарабайҙан
Күсем
тыуған. Ауыл ошо кешенең исеме менән аталған. Бында Күсемгә исем
атау тарихына туҡталып үтеү урынлы булыр. Халыҡта һаҡланып ҡал
ған легендаларҙа Кусем Ҡаҙаҡ далаларына киткән инәһенең ҡарынын
дағы бала итеп һүрәтләнә. Ситтә, ҡаҙаҡ далаһында тыуа Күсем. Бәлә
кәйҙән үк тырамыҙ, етеҙ бала була ул. 9—10 йәш сағында уҡ көтөү
көтөрлөк малай булып етә. Быны күреп, ҡаҙаҡтар: «Тиген бала бул
маҫтыр, ғуй» тиешәләр ҙә Күсемгә ниҙер эшләмәк булалар. Күсемде
яратып йөрөгән ҡаҙаҡ ҡыҙы, быны ишетеп ҡалып, Күсемгә әйтә. Күсем
тыуған иленә, Башҡортостанға ҡаса. Бына шулай әсәһе ҡарынында
күсеп китеп, донъяға килгәнгә, Күсем исеме алып егет тыуған еренә
әйләнеп ҡайта. Ҡулъяҙма тарихтағы Күсем кеүек үк 6 быуындан һуң
тыуған Таип улы Таһир Күсимовтың да йәшлек, ир етеү йылдары
Башҡортостанда ғына түгел, ә Ҡаҙағстан, Үзбәкстан яҡтарында үтә.
Ике шәхес. Күсем Ҡарабай улы (хәҙергесә әйтһәк Күсем Ҡараба
ев) һәм Таһир Таип улы Күсимов (боронғо осорҙа ул Таһир Таипов
тип йөрөтөлөр ине). Икеһенең биографияһында ла оҡшаш моменттар
бар. Күсемдең улдары заманаларҙың шомло ваҡытында Пугачев
яугирҙары менән ирек, бойондороҡһоҙлоҡ өсөн яуға күтәрелгән. Таһир
Таип улы Күсимов илебеҙҙе фашист илбаҫарҙарынан һаҡлап алып
ҡалыуҙа ҡатнашты. Ҡарабаев Күсемдең исеме ауылға бирелһә, Таһир
Күсимов Күсем ауылының һәм Әбйәлил районының ғына түгел, бөтә
Башҡортостандың яугир данын арттырҙы.
Күсем ауылының тарихы бына ошондай шәхестәргә бәйле булыуы
менән генә лә махсус өйрәнеүгә лайыҡ. Күсем ауылының 300 йылға
яҡын тарихы бар. Шулай ҙа документтарҙа Күсем ауылы 1795 йылдан
бирле генә теркәлгән. «Генераль межалауға иҡтисади иҫкәрмәләр»ҙән
(«Экономические примечания к Генеральному межеванию») күре
неүенсә, элекке Ырымбур губернаһы Верхнеурал өйәҙенең Тамьян
волосындағы Күсем 24 өйлөк ауыл булған. Унда 65 ир, 58 ҡатын-ҡыҙ
йәшәгән. Ваҡыты өсөн Күсем ҙур ғына ауыл иҫәбендә торған. Шуға
тиклем Күсем ауылы кешеләре ярым күсмә тормошта йәшәгән бу
лырға тейеш. Бындай ваҡытта ауыл яҙҙы, йәйҙе, көҙҙө бер урында
түгел, ә төрлө урында яҙҙау йә яҙғыйорт, йәйләү йә йәйгейорт, көҙҙәү
йә көҙгөйорт тип йөрөтөлгән урындарҙа үткәргәндәр. Тик ҡышлай тор
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ған урындары ғына даими булған. Хатта XIX быуат урталарында
Күсем кешеләре ауылда йәшәһәләр ҙә, йәйләүгә сығыуҙы ташламаған
булғандар (Ҡара: А. 3. Асфандияров. Ведомости башкирских и мишарских кантонных начальников о численности и социально-экономичес
ком положении населения по деревням в середине XIX в. Ц Южно
уральский археографический сборник. Уфа: БФАН СССР, 1976. 2-се
сығарылыш. 229-сы бит).
Ҡасан барлыҡҡа килгән Күсем ауылы? Ауылдың ҡулъяҙма тари
хында Таһир Күсимовтан Йомор бейгә тиклем 11 быуын иҫәпләнә.
Әгәр ҙә һәр быуынға 25—30 йәштән һалғанда ла, Йомор бей XVI бы
уат аҙағында (яҡынса 1580 йылдарҙа) йәшәгән булып сыға. Ауылдың
тарихы менән уға Күсем исеме ҡушылыу ваҡыты тап килмәй. Ми
нең уйымса, Күсем исемен алғанға тиклем ауыл күсмә хәлдә йәшәгән.
Ауылдың ул ваҡытта йөрөткән исеме билдәһеҙ. Ә Күсем ваҡытында
ауыл ултыраҡ тормошҡа күсә. Шуға ла ауылға шул осорҙа ауыл хал
ҡын һаҡлап, ҡурсалап йөрөгән Күсем батырҙың исеме бирелә. Ауылға
Күсем исеменең ҡушылыу ваҡытын башҡа сығанаҡтарҙан да билдәләп
була. Мәҫәлән, ревизия материалдарынан күренеүенсә, 1816 йылда
Күсем ауылында 50 йәшлек Динмөхәмәт Күсимов тигән йорт старши
наһы йәшәгән. Шәжәрәгә ҡарағанда, Динмөхәмәт — Күсемдең улы
Мөхәмәтрәхимдең улы булып тора. Бер быуынға 25—30 йылдан һалып
иҫәпләгәндә лә Күсем яҡынса 1690 йылдың аҙағында йә 1700 йылдың
башында тыуған булып сыға. Тимәк, легендала Күсем тураһында
һөйләнелгән ваҡиғалар XVII быуат аҙағына йә XVIII быуат башына
тура килә.
Этнографик материалдарҙа Күсем тамъян ырыуына ҡараған ауыл
иҫәпләнә. Күсем шәжәрәһендә Бикҡол, Мөхәмәт, Ниязғол, Ташбулат,
Теләш һәм Әүмеш ауылдары, Күсем кеүек үк, Йомор бейҙән тарал
ған, тип әйтелә. Бының шулай булыуы мөмкин, сөнки һаналған ауыл
дарҙың бөтәһе лә тамъян ырыуына инә. Ҡайһы бер тамғаларҙың
(мәҫәлән, Айыуһаҙы менән Ҡаҙмаш ауылдарында), ара исемдәренең
(Әүмеш менән Боранғолдоң һәм Аҙнағол менән Айыуһаҙының) уртаҡ
лығы ошо турала һөйләй (Ҡара: Камалов А. Башкирские географиче
ские термины и топонимия. Уфа: Китап, 1997. 207—208-се биттәр).
Ә тамъяндар борон Көньяҡ Уралдың ике яҡ итәгендә лә йәшәгән
ҡәбилә булған. Хәҙерге ваҡытта был ҡәбиләгә ҡараған ауылдар Баш
ҡортостандағы Диму Өршәк йылғалары; Ырымбур, һарытау, һамар
өлкәләрендәге Туҡ, Кэрәлек йылғалары буйында таралған (Ҡара:
Р. Г. Кузеев. Происхождение башкирского народа. М., Наука, 1974.
112-се бит).
Күсем шәжәрәһендәге ҡайһы бер исемдәр Әбйәлил районындағы
йылға атамаларында һаҡланып ҡалған. Шәжәрәлә Иһәш тархан тигән
кеше булыуы күрһәтелгән. Был исем әҙәби телдәге Иҙәш һүҙенә тап
килә. Ә иҙәш — ғалимдарҙың раҫлауынса, боронғо венгр һүҙе (Ҡара:
Башҡорт АССР-ының топонимдар һүҙлеге. Өфө, 1980. 54-се бит). Ул
мәғәнәһе менән хәҙерге башҡорт телендәге татлы, тәмле тигән һүҙ
ҙәргә яҡын. Билдәле булыуынса, был һүҙҙәр кеше исемдәрен яһауҙа
актив ҡатнаша. Татлыбай, Татлыбикә, Татлымбәт тигән исемдәр бу
лыуын хәтергә төшөрөгөҙ. Тимәк, Иҙәш йылғаһы, Иһәш тархан тигән
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атамалар, исемдәр боронғо башҡорт-венгр бәйләнештәре булыуына
ишара яһай.
Күсем ауылы Әбйәлил районындағы боронғо ауылдарҙың береһе.
XVIII
быуат аҙағында 123 кеше йәшәгән 24 өйлөк ауыл булған.
1866 йылдарҙа был ауыл Бикембэт шишмәһе буйында ултырған. Унда
45 өй булған. Ауылда 350 кеше йәшәгән, шуларҙың 176-һы ир, 174-е
ҡатын-ҡыҙ. Ауылда 1 мәсеттән башҡа нәмә булмаған. Хәҙер Күсем
ауылында 400-ҙән артыҡ кеше йәшәй. Ауылда мәктәп, клуб, медпункт
һәм башҡа учреждениелар бар, Советтар Союзы Геройы, генералмайор Таһир Таип улы Күсимовтың йорт-музейы эшләй. Ошо мәғлү
мәттәрҙе ауылдың үткәне менән сағыштырып, уның үҫеш тарихын
асыҡ күҙ алдына килтереп була.

ҠАПСЫҒАЙ НИМӘНЕ АҢЛАТА?
Учалы районының Наурыҙ ауылы янында Ҡапсығай, Ҡабат Ҡапсығай исемле ике тау бар. һуңғыһын икенсе төрлө Һыуыҡ Ҡапсығай
тип тә йөрөтәләр. Серле исемдәр былар. Шул төбәктә йәшәгән ха
лыҡ был исемдәрҙең мәғәнәһен аңларға теләгәндәр һәм үҙҙәренсә
аңлатҡандар. Наурыҙ ауылында яҙып алынған риүәйәттәр шул турала
һөйләй.
...Ҡасандыр ошо төбәктә көн күргән башҡорттар Яйыҡ аръяғын
дағы ҡаҙаҡтар менән күрше йәшәгәндәр. Күрше булһалар ҙа, үҙ-ара
тыныс йәшәмәгәндәр. Ҡаҙаҡ яғынан яу килгәндә, ауылдың яуҙа ҡат
наша алмаған кешеләре тау ҡыуышына йәшенә торған булғандар. Бы
на бер мәлде яу килә тигән хәбәрҙе ишеткәс, ҡарт-ҡоро, бала-саға,
ҡатын-ҡыҙҙар шул тауҙарға барып яу үткәнсе йәшенергә булалар. Тик
быны яуға килгәндәр, ҡаҙаҡтар, белеп ҡалалар. Улар: «Ошо тауҙы
ҡапчағыз», — таба алмағас: «Ҡабат ҡапчағыз!» — тип әйтәләр. Был
ике тауҙың исеме шунан тороп ҡалған, имеш.
Был, әлбиттә, дөрөҫлөккә тап килмәй. Сөнки унда ауыл кешеләрен
һыйҙырырлыҡ тау ҡыуышы, мәмерйә булырға тейеш. Ә ундай мәмер
йәләрҙең булыуы асыҡланманы. Икенсенән, «һыуыҡ Ҡапсығай» тигән
атаманы был версия буйынса аңлатып булмай. Әгәр ҙә халыҡ аңлат
маһын дөрөҫ тип иҫәпләгәндә, «һыуыҡ Ҡапсығай» тауы «Һыуыҡ ҡап
чағыз» тигәндән барлыҡҡа килгән булып сыға. Ә бындай һүҙбәйләнеш
тел закондарына һыймай.
Был ике тау исемен аңлатыу өсөн ҡәрҙәш телдәргә, башҡорт те
лендәге ошо һүҙҙең тамырҙаш морфемаларының мәғәнәһенә мөрәжәғәт
итергә кәрәк. Ошо йәһәттән алтай телдәре семьяһына ингән монгол,
ҡалмыҡ, бүрәт телдәре бик ҡиммәтле материалдар бирә. Монгол тел
дәрендә хабцағай тигән һүҙ ике тау араһындағы ҡыҫыҡты, тарлауыҡты
белдерә. (Ҡара: Казакевич В. А. Современная монгольская топоними
ка. Ленинград, 1934; Мурзаевы Э. и В. Словарь местных географиче
ских терминов. М., 1959). Башҡорт телендә был һүҙ ҡапсағай фор
маһында ҡулланыла. Бынан башҡа ла башҡорт телендә ошо һүҙҙең
тамырына мәғәнәһе менән яҡын һүҙҙәр бар.
Монгол телдәрендәге хабцағай һүҙе хабцағ тамырынан һәм -ай
ялғауынан тора. Хабцағ тамырына яҡын лексик берәмек башҡорт
теленең көньяҡ диалектына ҡараған дим һәм урта һөйләштәрҙә ҡап
саҡ «ҡабаҡ», русса «веки» мәғәнәһендә ҡулланыла. Ә ҡабаҡ һүҙенең
«обрыв» мәғәнәһендә йөрөүен һәр кем беләлер. Мәҫәлән, Башҡорт
остан Республикаһының Ҡырмыҫҡалы районында Ҡабаҡ ауылы бар.
Ул ана шул исемле тау буйынса йөрөтөлә. Ҡапсаҡ һүҙе башҡорт
телендә «ҡыҫыҡ, тарлауыҡ, ҡыҫынты», мәғәнәһендә лә ҡулланылған
булырға тейеш. Мәҫәлән, ҡыпсыуыр «клещи» һүҙендәге ҡыпсыу
морфемаһы «ҡыҫыу» мәғәнәһен бирә. «Тар» мәғәнәһен йөрөткән кип
сәү, кипсәлеү тигән һүҙҙәрҙе ике томлыҡ «Башҡорт теленең һүҙлеге»ндә осратырға мөмкин. (Ҡара: Башҡорт теленең һүҙлеге: ике том
да. I том. А — М. М., Русский язык, 1993. 504-се бит). Был осраҡта
ҡапсағай һүҙенең «ҡыҫыҡ, тарлауыҡ, ҡыҫынты ер, тарлауыҡ» мәғәнә
һенә эйә булыуы асыҡлана. Тимәк, ҡапсағай һүҙе ике мәғәнәлә ҡул
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ланылырға мөмкин: «ҡабаҡ» һәм «ҡыҫыҡ». Ҡапсағай, Ҡабат Ҡапсығай
Н һыуыҡ Ҡапсығай атамаларының нигеҙендә ҡайһы ғына мәғәнә
һалынһа ла, ул боронғо төрки сығанаҡлы һүҙгә барып тоташа. Шуға
ярашлы үрҙә һанап кителгән Ҡапсығай йә «Ҡыҫыҡ» йә «Ҡабаҡ»,
Һыуыҡ Ҡапсығай «Һыуыҡ Ҡыҫыҡ» йә «һыуыҡ ҡабаҡ» тигәнде аңла
та. Ҡабат Ҡапсығай тигәндәге ҡабат һүҙе «арғы» йә «икенсе» тигән
төшөнсәне бирә.
Атамалар өсөн үҙе яһалған һүҙҙәрҙең мәғәнәһе һаҡланыуы мәж
бүри түгел. Ҡапсығай һүҙенең мәғәнәһе лә онотолған, хәҙерге телдә
ҡулланылыуҙан төшөп ҡалған. Әммә боронғо башҡорт һүҙе ер-һыу
атамаһында һаҡланған. Шуға ла төбәктәге йылға, тау-таш, урын
исемдәренең һәр береһе үҙенә күрә сер йөрөтә. Уларға иғтибар итергә,
серҙәрен асырға тырышырға кәрәк.

ҠАРТКИҪӘК АУЫЛЫ

ҠОЛҒОНА АУЫЛЫ
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өлөшөндә,
Силәбе
әлкәһенең
Магнитогорск
ҡалаһынан
көньяҡкөнсығыштараҡ булырға тейеш.
Нимәне белдерә ул ҡолғана, ҡолғона һүҙҙәре? Был һорауға яуап
табыу өсөн монгол телдәренә мөрәжәғәт итергә тура килә. Монгол те
ленә ҡәрҙәш тел булған бурят телендә «кесерткән» үләнен «халгана»,
«сысҡан»ды «хулгана» тип йөрөтәләр. Бына ошо ике һүҙҙең береһенән
Ҡолғана Ц Ҡолғона тигән кеше исемдәре барлыҡҡа килгән. Беҙҙең
уйыбыҙса, Ҡолғона Ц Ҡолғана тигән кеше исеменә «сысҡан» мәғәнә
һендә ҡулланылған хулгана һүҙе нигеҙ булып торған. Бының шулай
булыуы бик мөмкин. Сөнки борон башҡорт телендә «сысҡан» һүҙе
йыш ҡына кеше исеме булып ҡулланылған. Мәҫәлән, Йософ Гәрәй
Сысҡан Лҡҡышев тигән кешенең булыуы тураһында үҙенең бер
мәҡәләһендә яҙғайны (Ҡара: Совет Башҡортостаны, 1967 йыл, 23 ав
густ). Ҡырмыҫҡалы районында Сысҡан (Баҡсалы) тигән ауыл бар. Ул
ауыл да Сысҡан тигән кеше исеменән. Сысҡан һүҙе башҡорт телендә
исем функцияһында ҡулланылғас, бурят телендә лә хулгана исем
булып йөрөй ала. Бурят антропонимияһы буйынса тикшереүҙәр бының
шулай булыуын раҫланы (Ҡара: JI. В. Шулунова. Прозвище в антропонимии бурят. Улан-Удэ, 1985). Хулгана һүҙе унда бәләкәй кәүҙәле
кешеләргә ҡушамат исем итеп бирелә, тип әйтелгән. Тимәк, шул
асыҡланды: сысҡан — башҡорт телендә, хулгана — бурят телендә ке
ше исеме итеп ҡулланылған һүҙ.
Өндәрҙең тарихи үҫеше яғынан тикшергәндә хулгана формаһының
сысҡан һүҙенә туранан-тура мөнәсәбәте барлығы асыҡлана. Билдәле
булыуынса, алтай ғаиләһе телдәрендә (уға бурят теле лә, башҡорт
теле лә инә) һүҙҙең төрлө позицияһында т(д) өнө к(х) өнөнә, л өнө
ш(л) өндәренә тап килә. Мәҫәлән, Теләш һәм Келәш, теләү «же
лать, просить» һәм келәү (шул уҡ), таш «камень» — чал, чул (сыуаш
телендә) һ. б. Бурят һүҙенең аҙағындағы а һуҙынҡыһы төрки телдә
рендә төшөп ҡала (Ҡара: Г. Д. Санжеев. Современный монгольский
язык. М., 1959). Шулай итеп, бурят телендәге хулган(а) һүҙе төрки
телдәрендәге точкан формаһына тап килә. Был форма хәҙерге татар
телендәге тычкан, башҡорт телендәге сысҡан һүҙҙәрен бирә. Төп
сығышы бер тамырҙан булһа ла, береһе монгол (хулгана), икенсеһе
төрки (сысҡан, тычкан) телдәрендә нығынған һүҙҙәр, улар был тел
дәрҙең антропонимияһында үҙенсәлекле урын тота. Төрки телдәрендә
монгол варианты (ҡолғана формаһы) төрки вариантҡа ҡарағанда
активыраҡ ҡулланыла. Был инде ҡолғана һүҙенең мәғәнәүи яҡтан
аңлайышһыҙ булыуынан киләлер. Исемдәр өсөн мәғәнәнең билдәһеҙ
булыуы яҡшы. Шуға Сысҡан исеменә ҡарағанда Ҡолғана, Ҡолғона
исемдәре халыҡҡа ҡулайыраҡ күренгән.

ҠОТҠОР — ҠӘҺӘРМӘН
Белорет районында Ҡотҡор исемен йөрөткән урындар күп. Мәҫә
лән: Ҡотҡор ауылы (рәсми исеме Ҡәһәрмән), Ҡотҡор, Бәләкәй
Ҡотҡор, Ҡоро Ҡотҡор, Ҡотҡоросҡан тигән йылғалар, Ҡотҡор та
мағы, Ҡотҡор тамағы яланы, Ҡотҡор ташы, Ҡотҡор урманы,
Ҡотҡор уҙәге. Кухтурский тип йөрөтөлгән рус ауылының исеме лә
Ҡотҡор формаһынан үҙгәртелгән.
Былар араһында ҡиммәтле тарихи һәм тәбиғәт ҡомартҡыларын
аңлатҡандары ла бар. Мәҫәлән, Ҡотҡор урманы. Элек унда суйын
ҡойоу заводы булған. Был заводта ваҡытында Емельян Пугачев менән
Салауат Юлаев армияһына ла пушка ҡойолған. Е. Пугачев был яҡтар
ға заводтар менән танышып йөрөүсе сауҙагәр булып восстаниеға тик
лем үк килеп киткән. Уның көрәштәше Хлопуша 1773 йылдың көҙөндә
баш күтәреүселәргә ҡорал, аҡса һәм яңы отрядтар йыйып йөрөгән.
Ҡотҡор урманында бик борондан һаҡланып ҡалған һирәк осрай
торған үҫемлектәр һәм ҡош-ҡорттар бар. Шуны иҫәпкә алып, 1985
йылда Башҡорт АССР-ы Министрҙар Советы Ҡотҡор урманын һаҡ
лау тураһында ҡарар ҡабул итте.
Ҡотҡор һүҙенән яһалған атамалар рухи ҡомартҡы булараҡ та әһә
миәтле, сөнки улар башҡорт теленең тарихы өсөн ҡиммәтле сығанаҡ
булып тора.
— Нимәне аңлата Ҡотҡор? Ҡайҙан барлыҡҡа килгән ул? — тигән
һорауҙар менән йыш ҡына мөрәжәғәт итәләр.
Урындағы халыҡтың күбеһе был атамаларҙы үҙенсә аңлата. Йәнә
һе, ҡасандыр был яҡтарға сит кеше килеп, яҙғы ташҡын ваҡытында
йылғанан аҡҡан. Ҡышлау халҡы: «Ҡотҡарығыҙ, ҡотҡар!» — тип
ҡотҡарырға тырышҡан. Шуға ла «Ҡотҡор» атамаһы «ҡотҡар» һүҙенән
барлыҡҡа килгән, тиҙәр. Ысынында иһә был атамалар борон башҡорт
телендә булып та хәҙер ҡулланылыштан төшөп ҡалған ҡотҡор
һүҙенән яһалған. Уның мәғәнәһе төрки телдәрендә алыҫ ҡәрҙәш хәҙер
ге монгол һәм бүрәт телдәрендә һаҡланған. Бүрәт телендә хотогор тау
итәген, эйеңке, һарҡыу урынды аңлата. Монгол телендәге хотогор
беҙҙәге соҡор, тәрән үҙәк тигән һүҙҙәргә тап килә. Бүрәт Республи
каһында Хотогор, Хотогор-Булак, Цаган-Хотогор тигән ауыл, йыл
ға, соҡор атамалары бар. (Ҡара: Кузьмина Г. Г. Словарь географиче
ских терминов и слов, встречающихся в бурятских географических
названиях. М.: ЦНИИГАиК ГУГК при Совете Министров СССР,
1969. 49-сы бит).
Тимәк, юғарыла һанап үтелгән башҡорт атамаларының нигеҙендә
«тәрән үҙәк, соҡор» мәғәнәһен йөрөткән боронғо башҡорт һүҙе ята.
Ҡотҡор йылғаһы «Соҡор йылғаһы» йәки «Тәрән үҙәк» йылғаһы
тигәнде аңлата. Бында шуны ла оноторға ярамай: һәр атаманың бар
лыҡҡа килеүе бер төрлө булмай. Иң тәүҙә ҡотҡор һүҙе йылғалар исе
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мендә урын алған булырға тейеш. Унан ауылға, тау-ташҡа һәм башҡа
урын исеменә күскән.
Белорет районы Ҡәһәрмән ауылы тирәһендә ҡотҡор һүҙенән
яһалған атамалар бик күп булып сыҡты. Сәбәбе: ауыл янында 5 Ҡот
ҡор йылғаһы аға. Улар тураһында 1891 йылда тыуған Ҡәһәрмән
(Ҡотҡор) ауылы кешеһе Ҡужахмәтов Яхъя Ҡужахмәт улы беҙгә шул
турала 1971 йылда һөйләгәйне. Шул уҡ ауыл кешеһе А. Асылбаев,
Ҡотҡор йылғаһы биш ҡушылдыҡтың бергә ҡушылыуынан барлыҡҡа
килгән, тип иҫәпләй. Нисек кенә булмаһын, быларҙың барыһы ла
ҡыҙыҡһыныу уята һәм артабан тикшереүҙе талап итә. Был ҡушыл
дыҡтарҙың барыһы ла бейеклеге 1600 метр булған Бешәтәк тауынан
башлана һәм һәр ҡайһыһы 18—20 саҡрым тирәһе аралыҡ үтеп,
Ағиҙелгә 6—7 саҡрым етмәйенсә бергә ҡушылалар. Бер ҙур йылға бу~
лып Ҡәһәрмән ауылынан 2 саҡрым түбән Ағиҙелгә килеп ҡушыла.
Ошо 5 йылғаның элек-электән һәр ҡайһыһының үҙ исеме булған.
Мәҫәлән, һул яҡтан ситтәгеһе Байғусҡар йылғаһы тип атала. Икен
сеһе — Ҡыҙылйылға (уны Ҡоро Ҡотҡор ҙа тип йөрөтәләр). Өсөн
сөһө — Ҡотҡоросҡан йылғаһы. Бешәтәк түбәһе тапҡырынан башла
на ул йылға. Башланған урыны үтеп сыҡҡыһыҙ ҡыуаҡлыҡ, батҡаҡ
лыҡ. Бер ни тиклем ағып килгәс, йылға бер нисә урындан ҡаянан аҫҡа
оса. Аҫта бергә ҡушылып, 6—7 метр бейеклектәге ҡаянан тағы ла аҫҡа
тәгәрәй һәм ике ҡатлы шарлауыҡ барлыҡҡа килтерә. Тәбиғәттең
һоҡланып бөткөһөҙ ере ошондалыр. Дүртенсе Ҡотҡор — Баштыйорт
йылғаһы — шулай уҡ Бешәтәктең уң яғынан башлана. Бишенсе
йылға — Урланған рудник йылғаһы. Ни өсөн «Урланған рудник»
тигәндәре билдәһеҙ. Уның Никрутский тигән яңы исеме лә бар. Бына
ошо йылғалар бергә ҡушылып ҡасандыр Ҡотҡор атамаһын алған һәм
Ағиҙелгә ҡушылғансы ни бары 6—7 саҡрым ғына Ҡотҡор исемен
йөрөтә. Ҡотҡорҙоң Ағиҙелгә ҡушылған урынында Ҡотҡор тамағы
яланы бар.
Ҡәһәрмән ауылы тәүҙә шунда урынлашҡан булған. Ярым землян
калар төҙөп ҡышын шунда көн күргәндәр, һәм ауыл иң тәүҙә Ҡыштау
тип аталған. Хәҙер ул ерҙе Иҫке Ҡыштау тип йөрөтәләр. Ә йәйен
юғарыға Бешәтәк яғына йәйләүгә күсер булғандар. Унда Таштыйорт,
Ҡараңғыйорт, Сатырйорт һ. б. төрлө исемдәр барлыҡҡа килгән.
Дөйөм алғанда, Ҡәһәрмән ауылының төп сығышы Әбйәлил районын
дағы элекке Юлдаш ауылынан. Иң тәүҙә ауыл Саҡынды йылғаһында
утарлаған, Иҫке Ҡыштауҙан һуң Сыбатма тигән ерҙә йәшәп ҡараған
дар. Унан да ҡыуғастар, Иҙелдең аръяғына ултырғандар. Әлеге
йәшәгән урыны ауылдың 5-се ере. Ҡәһәрмәндең хәҙерге урынына тәү
башлап килеп ултырған аралар дүмәй, сартанбай, көршәк, аҡһуйылдар, ҡарабалтыр, суҡ төйгөстәр, төлкөләр, ҡырғыҙҙар, ҡараҡалпаҡтар, тсуҡты. Аҙаҡтан татарҙар, бөйәндәр араһы өҫтәлгән. Дүмәйҙәргә хәҙер Ҡужахмәтов, Ҡотлобаев, Мөхәмәтйәнов, ҡарағалпаҡҡа
Тансыҡҡужин, Ғәҙелшин, ҡарабалтырҙарға Йәнйегетов, ҡаҙаҡтарға
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«ҠЫҢҒЫР» ҺҮҘЕ НИМӘНЕ АҢЛАТА?
Республикабыҙҙың төрлө төбәктәрендә ҡыңғыр һүҙенән яһалған
атамалар бар. Мәҫәлән, Ҡыңғыр-Мәнәүез ауылы (Бишбүләк райо
нында),
Ҡыңғыр
йылғаһы
(Бөрө
һәм
Бишбүләк
райондарында),
Ҡыңғырбаш (Ейәнсура районында), Ҡыңғырташ (Баймаҡ районында),
Ҡыңғырсатау (Дүртөйлө районында), Ҡыңғыр һаҙы (Мишкә райо
нында) һ. б.
«Ҡыңғыр» һүҙе хәҙерге башҡорт телендә бар, әммә ул киң ҡулла
нылмай. Шунлыҡтан уны күп кеше белмәй. Халыҡ ижадында, ҡайһы
бер яҙыусыларыбыҙҙың әҫәрҙәрендә ҡыңғыр һүҙе осрай. Халыҡта
«Ҡырыҫланған эт ҡыңғыр йүгерер», «Ҡыңғыр заманға ҡырын бүрек»
тигән мәҡәлдәр бар. «Ҙур ҡапҡасы ҡыңғыр ята, сәйнүк уны дыңғырла
та» тип яҙған бер шиғырында Р. Басимов тигән шағирыбыҙ. Был
миҫалдарҙа ҡыңғыр һүҙе «ҡырын» мәғәнәһендә ҡулланылған. Ә тауташ атамаларында ҡыңғыр «кәкре» төшөнсәһендә ҡулланыла. Ҡың
ғырташ тимәк «Кәкре таш», Ҡыңғырсатау «Кәкерсә тау» һ. б. Балҡар,
ҡараим телдәрендә лә ҡыңғыр һүҙе ошо мәғәнәлә йөрөй.

МАҠАР
Маҡар — Ишембай районындағы ҙур ауылдарҙың береһе, шул
исемле ауыл советы үҙәге. Элегерәк ул Маҡар районының үҙәге
булған. Райондар ҙурайтылған саҡта, ул Ишембай районына ҡушыла.
Маҡар бынан 146 йыл элек Юрматы волосы Илсек-Тимер түбәһенең 10-сы йортона ингән булған. Күршеләге Янрус, Иҫәкәй, Түбәнге
Ташбүкән, Үрге Ташбүкән, Ибрай ауылдары Маҡар менән бер йортҡа
ҡараған. Маҡарҙа ул саҡта бөтәһе 522 кеше йәшәгән. Ә инде 200 йыл
элек Маҡарҙа 200-ләп кеше йәшәүе билдәле. Унда барыһы 56 өй
иҫәпләнгән.
P. Ғ. Кузеев материалдары буйынса Маҡар ауылы элек юрматы
ҡәбиләһенең ҡармыш ырыуына ҡараған. Ауылда XIX быуатта 5 ара
булған. Улар муҡшы, әтәмәс, ҡалмаҡ, ҡалмыш һәм аҡкүбәк тип
йөрөтөлгән. 1972 йылда миңә Маҡар ауылында булып, унда халыҡ
хәтерендә һаҡланып ҡалған аралар исемен яҙып алырға тура килде.
84 йәшлек Абдуллин Сәлимулла Ғәбит улы Маҡар ауылында (һанал
ғандарҙан башҡа) көлгөт, таңғатар, күсәр тигән аралар булыуын
әйткәйне. Унан тыш хәҙерге Баҙар урамы менән Аҫҡы урам да айы
рым исем менән йөрөтөлгән ара булған, һәр араның үҙенә башҡа бер
тамғаһы булған. Маҡар ауылында борон 8 төрлө тамға ҡулланылған.
1841 йылдарҙа Маҡар ауылы кешеләре йәйләүҙәргә сығып йәшәгән.
Абдуллин Сәлимулла олатай ул йәйләүҙәрҙең исемдәрен онотмаған
икән. Ауыл Сауҡайорт, Сураш, Ереклейылға, Шәреп утары һәм Күк
сә исемле урындарҙа йәйләгән. 1793 йылда Маҡар Һикәҙе йылғаһының
уң ярында урынлашҡан булған. Әле ул Аллағеүәт йылғаһын һыулай.
Бынан 200 йыл элек Маҡарҙа, күрше ауылдарҙа йәшәгән халыҡ мал
сылыҡ менән генә түгел, ә игенселек менән дә шөғөлләнгән. Унан
башҡа бойҙай, һоло, борсаҡ, ҡарабойҙай һәм арпа ла сәскән халыҡ.
Был мәғлүмәттәрҙең барыһы ла хәҙер Маҡарҙа йәшәгән кешеләрҙә
ҡыҙыҡһыныу уятыуы ихтимал.
Маҡар ауылының ҡасан барлыҡҡа килеүен асыҡлауы ауыр, сөнки
быны сағылдырған яҙма ҡомартҡылар һаҡланмаған. Әммә 1793 йылда
ул 56 өйҙән торған, 274 кеше йәшәгән Маҡар үҙ ваҡыты өсөн ҙур ғына
ауыл иҫәпләнгән. Йәшәгән кешеләре күп, йорттары байтаҡ булғас,
ауыл үҙе лә оло ғына үҫеш юлы кисергән булырға тейеш. Халыҡта
һаҡланып ҡалған легенда-риүәйәттәрҙә Маҡар ауылына тәүге нигеҙ
таштарын һалған кешеләрҙең береһе Маҡар исемле булған. Ул
XVI быуатта, Иван Грозный заманында Татарстан яғынан килгән, тип
һөйләне Сәлимулла олатай. Ҡайһы бер сығанаҡтарға ҡарағанда, борон
маҡар исемле ырыу булыуы билдәле. 1735 йылда Ырымбур экспеди
цияһының етәксеһе Иван Кирилов яҙған бер документта юрматы
ҡәбиләһендә 6 ырыу булып, шуларҙың береһе маҡар, икенсеһе әрмет
тип аталған. (Ҡара: Материалы по истории Башкирской АССР. M.,-JI.:
Изд-во АН СССР, 1949. 495—496-сы биттәр). P. Ғ. Кузеев маҡар
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исемле айырым ырыу булыуын танымай, сөнки был мәғлүмәт башҡа
сығанаҡтар менән раҫланмай. Беҙҙең уйыбыҙса, маҡар — ырыу дәрә
жәһенә үҫеп етмәгән аранан (аймаҡтан) ҙурыраҡ этник берәмектең
исеме. Нисек булһа ла Маҡар — кеше исеменән алынған ауыл.
Маҡар һүҙе сығышы менән ғәрәп теленә барып тоташа. Ғәрәпсә
мэккяр тигән «бик хәйләкәр, сеп-сей алдаҡсы» кешегә әйтелә торған
һүҙ бар. Кешенең ниндәйҙер сифатын сағылдырған һүҙ йыш ҡына ке
ше исеме булып ҡулланыла. Ғәрәп телендә мәҡар тигән «йәшәй торған
урынды, ерләшкән төп урынды» белдергән һүҙ ҙә (маҡам һүҙенең си
нонимы) бар. Бының да ер-һыу һәм кеше исеме урынында йөрөүе
ихтимал.

МӘМБӘТ (ҠАҘАҠ, ИҪӘНҒОЛ) АУЫЛЫ

ларҙа Мәмбәт ауылының күсеп йөрөгән бөтә урындары ла күрһәтелгән.
Тик уларҙың ҡайһы берҙәре Һабыр ауылы исеме менән теркәлгән.
Хәҙерге исемдәре йәйәләр эсендә бирелгән.
Ауылдың тарихын ундағы ер-һыу атамаларынан, халыҡтың телен
дә һаҡланып ҡалған һүҙҙәрҙән дә белеп була. Мәҫәлән, Ҡотләхмәт
Ҡара ҡыуғаһы, Әҙелсай үҙәге тигән атамалар һәм сал «аҡһаҡал», ҡа
раған «селек тубылғының бер төрө», йыраусы «йырсы, сәсән», бөгәү
«канал, канау», түңкәү «түң» мәғәнәһендә йөрөгән һүҙҙәр, һис шикһеҙ,
уларға ҡаҙаҡтан килеп ингән.
Мәмбәт ауылы ялан ерҙә урынлашһа ла, байтаҡ ҡына ер-һыу ата
малары һаҡланып ҡалған. Мәҫәлән: Таналыҡ, Торжы (Туржы),
Өлкән Маҡан, Урта Маҡан, Түбәнге (Кесе) Маҡан йылғалары,
Ерәнат күле, Вәли күле, Хәммәт куле, Ғилман күле, Оҙонкүл, Үмәр
(Ғүмәр) күле, Фәтҡулла куле, Бирлекүл, Вәлит күле, Аҡбалсыҡлы
күл, Маҡан күле, Сәскәкүл, Фатима ҡоҙоғо кеүек йылға, күл, ҡоҙоҡ;
Таштуғай, Алатау (Мәмбәт тауы), Айғыртау, Өлкәнтау тигән уба,
тау атамалары; Оҙонташ, Дүкән Ҡалтай түңе, Сыбағайын үҙәге,
Ҡалтай үҙәге, Сапуҡ утрауы, Бирлекүл аралы, Яуғыр соҡоро кеүек
тау-таш, соҡор-үҙәктәр; Ситдыҡ баҡсаһы, Ҡыҙырым уҫаҡ ҡыуаҡ
лығы, Сыбағайын кеүек ер-урын, баҡса атамалары һаҡланған. Бы
ларҙың һәр береһенең тарихы бар. Уларҙың күбеһенең тарихы Мәмбәт
ырыуы шәжәрәләрендә яҙып ҡалдырылған («Мәмбәт шәжәрәһе», Өфө,
«Китап», 1994).

МӘНДЕМ ҠАСАБАҺЫ
Мәндем йылғаһының башланған еренән бик үк алыҫ булмаған,
тирә-яғынан бейек тауҙар менән уратып алынған уйһыу урында Ғафу
ри леспромхозының Үҙбәйҙәк, Быяла, Һикәште, Бейәлекүл урман уча
сткалары эшселәре йөрөп ағас әҙерләгәндәр, сөнки үҙҙәре йәшәгән
участкаларҙа ағас бөткән булған. Ә халыҡ хужалығына ағас кәрәк.
Йәйәү йөрөп эшләгәс, хеҙмәт етештереүсәнлеге лә түбән. Шунлыҡтан
леспромхоз етәкселеге 1959 йылда Мәндем башындағы бер яланда яңы
ҙур эшселәр ҡасабаһы төҙөргә ҡарар итә. Был ҡасабала юғарыла
һанап үтелгән ваҡ-ваҡ дүрт участканың эшселәре ғаиләләре менән
күсеп киләләр. Тәү башта күсеп килгән халыҡ тарҡау урынлаша. Бер
төркөм кешеләр йылғаның арғы яғына, икенселәр йылғаның бирге
яғына, өсөнсөләр йылғаның дуғаланып киткән үҙәне буйына ултыра.
Шуға күрә лә тәүҙә ауылдың исеме өсәү була. Береһе — Сыуаш Ҡара
малыһы, икенсеһе — Фәхри яланы, өсөнсөһө Күҫәкселәр урамы тип
йөрөтөлә. Шулай ҙа ауыл ҙурая төшкәс, өс өлөштө рәсми рәүештә бер
исем менән Мәндем тип атайҙар. Урындағы кешеләр Мәндембаш тип
тә йөрөтә.
Ҡасабала тәүге ваҡытта башланғыс мәктәп кенә асыла. Балалар,
махсус бина төҙөлөп бөтмәгәнлектән, барактарҙа уҡығандар. Артабан
улар Ташлы, Сәйетбаба урта мәктәптәрендә уҡыуын дауам иткәндәр.
Хәҙерге көндә ҡасабала урта мәктәп, элемтә бүлексәһе, 3 магазин,
клуб, мунса, икмәк бешереү йорто, радиоузел бар. Ҡыҫҡаһы, эшселәр
һәм уларҙың ғаиләһе өсөн кәрәкле социаль инфраструктура булды
рылған.
Мәндем ҡасабаһы тәбиғәте ер-һыу атамаларына бай. Ниндәй генә
атаманы алма, һәр береһенең тарихы бар. Урындағы халыҡ уны онот
май. Мәжлестәрҙә, йыйылыштарҙа, эш араһында ял иткән ваҡытта ла
йәштәргә һөйләп ишеттерә.
Иң ҙур йылғалары Мәндем. Унан башҡа Тирәкле, Ҡараташ,
Шаҡитәр, Батҡаҡлы һәм Үҙбәйҙәк тигән йылғалар бар. Тау-таштың,
күл-үҙәндәрҙең иҫәбе-хисабы ла юҡ. Ҡараташ тауы, Бабайосҡан тауы,
Әбей яланы, Фатиматаш, Бабай яланы, Сергей долы, Йылытау (Теп
лая гора), Ҡабыҡҡыуыш, Һалдат боролмаһы (Солдатский поворот),
Ташлы һәм башҡалар. Артабан шуларҙың бер нисәһенең барлыҡҡа ки
леү тарихы.
ӘМИР КҮПЕРЕ
Мәндем ҡасабаһына нигеҙ һалынғас та уға машина юлы төҙөй
башлайҙар. Йылғалар, бәләкәй үҙәктәр аша күперҙәр һалырға кәрәк
булған. Әмир исемле кешенең 6 кешенән торған бригадаһы күпер
эшләгән. Ҡарҙар иреп, һыу таша башлау менән үк уларҙың күперен
яҙғы һыу йыуып алып киткән. Күперҙе төҙәткәндәр. Төҙәтеүселәре
Әмир бригадаһы түгел, икенселәр булһа ла, улар «Әмир күпере»н
төҙәттек», — тигәндәр. Шулай итеп, күпер тәүге төҙөүселәр бригади
рының исеме менән атала башлаған.
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ҺАЛДАТ БОРОЛМАҺЫ (СОЛДАТСКИЙ ПОВОРОТ)
Мәндем ҡасабаһынан 9 км алыҫлыҡта Йылытау (Теплая гора)
тигән оҙон, текә тау бар. Тау итәгендәге 15 метр тәрәнлектәге соҡорҙо
урап үткән тау юлында армиянан яңы ғына ҡайтҡан Сергей исемле
егет утын тейәлгән машинаһы менән ошо боролмалағы соҡорға осоп
үлә. Ошонан һуң тауҙағы бер ҡулға Сергей долы (Сергеев дол), борол
маға Һалдат боролмаһы (Солдатский поворот) тигән исем бирелә.
БАБАЙ ЯЛАНЫ
Элекке замандарҙа башҡорттар кәсебенә ҡарап төрлө урындарҙа
йәшәгәндәр. Ғәлим тигән ҡарт ҡортсолоҡ менән шөғөлләнгән. Бал
ҡорттары ҡарау өсөн уңайлы булғанлыҡтан, ул бер бейек тау башын
дағы яланда үҙенең ҡорттары, мал-тыуары менән көн күргән. Йорт
һалған, кәртә-ҡура төҙөгән, ғаиләһе менән шунда торған. Йәй көн
дәрендә мал көткән, умарта-солоҡтарын ҡараған, ҡыш көндәре һу
нарға йөрөгән. Улдары тыуып ир-ҡорона тулғас, Ғәлим бабай үлеп
киткән. Шунан бирле был яланды «Бабай яланы» тип йөрөтәләр.
Ғәлим бабайҙың балалары Ғәлимов фамилияһын алған. Хәҙерге ауыл
дағы Дәүләтбай. Хаммат, Әүхәт Ғәлимовтар ошо Ғәлим ҡарттың
ейәндәре була инде, тип һөйләне беҙгә 1902 йылда тыуған Ғәлиев
Ғәриф ағай Сәлим улы.

ӨФӨ
Тау башында балҡый бер ҡала,
Ул ҡала Өфө тип атала...
Шағирэ һәм актриса Рәғиҙә Янбулатова яҙған шиғыр юлдары
бөтәбеҙгә лә таныш. Тау башындағы Өфө — Башҡортостан Республи
каһының баш ҡалаһы. 2001 йылда уның төҙөлә башлауына — 427 йыл.
Өфө тарихы республикабыҙҙа йәшәгән урыҫ, татар һәм башҡа ха
лыҡтарҙың күпләп күсеп килеүе, илебеҙҙең әлеге демографик хәлен,
иң мөһиме, төп халыҡ — башҡорттарҙың урбанизацияланыу үҙенсә
лектәрен аңлатыу өсөн ҡиммәтле сығанаҡ булып тора. Шуға күрә лә
Өфөнөң төҙөлөү тарихын һәр кемгә, бигерәк тә йәштәргә белеү фа
рыздыр.
Билдәле булыуынса, Башҡортостан Рәсәй дәүләтенә үҙ ирке менән
1552—1557 йылдар араһында ҡушыла. Был хәл тейешле килешеүҙәр
төҙөү менән тамамлана. Килешеү буйынса Башҡортостан Рәсәйгә күп
мелер кимәлдә яһаҡ түләргә тейеш була. Яһаҡ түләү урыны булып
Ҡазан ҡалаһы тәғәйенләнә. Яһаҡты башҡорттар үҙҙәре алып барырға
тейеш. Уҡыусылар үҙ иғтибарын ошо һуңғы хәлгә иғтибар итһәләр
ине. Яһаҡты Урыҫ дәүләте баҫҡаҡтар аша түгел, ә башҡорттарҙың
үҙҙәренең ҡулынан алған. Ҡайһы бер сығанаҡтарҙа, Башҡортостан
Мәскәүгә үҙ ирке менән ҡушылмаған, ә баҫып алынған, тип әйтелә.
Улай булһа, баҫҡынсы ил яһаҡты үҙе йыйып алыр ине. Яһаҡты түләүсе
үҙе хилтергән ваҡытта яһаҡтың хатта күләмен, составын тикшереп тә
булмай бит. Шулай итеп, Мәскәү дәүләте яһаҡ йыйыуҙы 22 йыл буйы
башҡорттарҙың үҙенә ышанып тапшырған. Тимәк, бында ике яҡ та үҙ
ҙәрен тиң партнер тип иҫәпләгән, шуға ла бында Рәсәйҙең Башҡорт
останды баҫып алыуы тураһында һүҙ булырға тейеш түгел.
Ҡазан ҡалаһы алыҫ булғанға 1573 йылда башҡорттар, яһаҡ түләү
урынын уңайлыраҡ ергә күсереүҙе һорап, Урыҫ дәүләтенә мөрәжәғәт
итә. Был турала Рәсәй Фәндәр академияһының мөхбир ағзаһы Петр
Иванович Рычков былай тип яҙа:
«По достоверным выправкам нашлось, что башкирцы о построении
сего города челобитье свое имели в 7081 году (то есть от Рождества
Христова 1573) не только для того одного, чтобы им положенный ясак
тут, внутри их жилищ, платить было льготнее, но и от неприятелей бы
иметь здесь убежище и защиту» (Ҡара: П. И. Рычков. Топография
Оренбургская. СПб., 1762. 371, 372-се биттэр).
Килтерелгән өҙөктә Өфөнө төҙөү өсөн һайланған урынға иғтибар
итергә кәрәк. Был тирәлә, берҙән, элекке Ҡазан, Нуғай, Себер, Уса
даруғалары сиктәре киҫешә, икенсенән, һайланған урын башҡорттар
элек яһаҡ түләгән өс ханлыҡтың (Ҡазан, Нуғай, Себер) баш ҡалала
рынан байтаҡ уҡ алыҫ, өсөнсөнән, Башҡорт иленең цивилизациялы
үҙәге — баш ҡаланың хәүефһеҙлеге лә хәл ителергә тейеш була. Күрә
һең, Өфө урыны тураһында П. И. Рычков «внутри их жилищ» тип
юҡҡа ғына яҙмаған. Үҙ иленең ҡап уртаһында ҡала төҙөүгә рөхсәт
биргәс, тимәк, башҡорттар ҙа үҙ сиратында ул осорҙа Урыҫ дәүләтенә
ышанған.
.
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Юғарыла П. И. Рычковтан килтерелгән өҙөктән тағы бер нәмәне
аңлатып үтергә кәрәк. Унда, Өфө ҡалаһын төҙөүҙе башҡорттар үҙҙәре
һораған, тип әйтелә. Ошо фекерҙе П. И. Рычков 1776—1777 йылдарҙа
яҙылған «Ырымбур губернаһының топографик лексиконы» тигән хеҙ
мәтендә лә ҡабатлай. Яһаҡ түләү урыны булараҡ яңы ҡала төҙөү ту
раһында башҡорттар үҙҙәре һораны тигән фекер 1569 йылғы урыҫ
сығанаҡтарында ла теркәлгән (Ҡара: История Уфы. Уфа, 1981. 21-се
бит). Бында беҙҙе башҡорттарҙың үҙ иленең урталыҡтағы өлөшөндә
ҡала төҙөүен һорауы тураһындағы мәғлүмәттәрҙең урыҫ телендәге
сығанаҡтарҙа йыш ҡабатланыуы уйландыра төштө. Әлбиттә, Өфө ҡа
лаһын төҙөү кәрәклеген башҡорттар үҙҙәре күтәргән тигән фекер
юрматы шәжәрәһендә лә бар. Тик бындай ҡала юрматылар ерендә тү
гел, ә мендәрҙең ерендә төҙөлә. Ә меңдәрҙең шәжәрәһендә яһаҡ түләү
өсөн яңы ҡала төҙөү кәрәклеге тураһында мәғлүмәт ни эшләптер
сағылмаған. Бында уйланырға урын бар, сөнки Өфөнән 19 йыл элек
1555 йылда, йәғни Ҡазан баҫып алынғандан һуң өс йыл үткәс, Бөрө
ҡалаһы төҙөлә. Был турала «урыҫ тарихы фәненең атаһы» Василий
Никитыч Татищев бик асыҡ итеп яҙып ҡалдырған:
«Бирек, город Башкирской провинции при реке Белой и устья реки
Бири... Оный в 1555 году первый русскими построен и от русских
назван Челяднин, от построителя. Оное имя мало кто знает, особливо,
что о том, в истории царя Ивана Васильевича нет за тем, что от
1550 года почитай все утрачено, а остались по разным краткие запи
ски» (Ҡара: В. Н. Татищев. Лексикон Российский, исторический,
географический, политический и гражданский. СПб, 1793).
1555 йылда Бөрө ҡалаһы төҙөлә төҙөлөүен, әммә уға оҙаҡ йәшәргә
яҙмаған булып сыға, сөнки күп тә үтмәй ул башҡорттар тарафынан
яндырыла. Бөрөнөң яндырылыу сәбәбен беҙ был ҡаланы һалыу өсөн
урыҫтарҙың бындағы ерҙең төп хужалары — башҡорттарҙан рөхсәт
алмауындалыр, тип фараз итәбеҙ. Башҡорттар үҙ ерен борон-борондан
күҙ ҡараһы кеүек һаҡлаған. Рөхсәтһеҙ башҡорт ерендә бер кемдең дә
ниндәй ҙә булһа төҙөү эше алып барырға хаҡы булмаған. Шуға ла
яһаҡ түләү урыны булараҡ ҡала төҙөлөүгә башҡорттарҙың ризалығын
алғас ҡына, урыҫтар тарафынан Өфө ҡалаһын төҙөү башлана. Урыҫ
авторҙарының Өфөнөң башҡорттарҙың үҙ һорауы буйынса төҙөлөүен
бер нисә тапҡыр ҡабатлап яҙыуы тап ошоноң менән аңлатыла булыр.
Башҡорттар
яһаҡ
түләргә
яҡын,
дошмандарынан
һаҡланырға
уңайлы ҡала төҙөргә рөхсәт бирә биреүен. Ысынбарлыҡта иһә уның
урынына үҙ биләмәләренең уртаһында Рәсәй империяһының мәнфә
ғәттәрен күҙәтеүсе ҡәлғә, нығытма барлыҡҡа килә. Иң тәүҙә ҡала
төҙөләсәк урындағы мең башҡорттары үҙ ауылдарынан һөрөлә. Ҡала
төҙөү өсөн бер башҡорт та йәлеп ителмәй. Ул ғына ла түгел, буласаҡ
ҡәлғә, нығытма тирәһендә ултырған бөтә башҡорт ауылдары ла бөтө
рөлә, сөнки ер ҡалала йәшәгән стрелецтар, пушкарҙар, офицерҙар,
дворяндарға биләмәләр өсөн кәрәк була. Тимәк, Башҡорт иленең
уртаһындағы Өфө Рәсәй дәүләте тарафынан баштан уҡ башҡортһоҙ
ҡала итеп планлаштырыла. Ошо хәл 427 йылдан һуң да үҙен һиҙҙертә.
Мәҫәлән: Өфөлә хәҙер ҙә башҡорттар һан яғынан аҙсылыҡты тәш
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кил итә, социаль йәһәттән дә башҡа халыҡ вәкилдәренә ҡарағанда
уларҙың хәле хөрт.
Рәсәй батшалығын XVI быуатта үҙ территорияһын төрки халыҡтар
иҫәбенә киңәйтеү сәйәсәтенән бер башҡорттар ғына зыян күрмәгән. Иң
тәүҙә 1552 йылда Ҡазан ҡалаһы баҫып алына. Шунан һуң Өфө менән
бер ваҡыттарҙа Иҙел-Волганың урта ағымында һамар, Көнбайыш
Себерҙә Төмән (Чимги-Тура) ҡалаларына нигеҙ һалына башлай. Шу
лай булғас Өфө ҡәлғә-нығытмаһының 1574 йылда төҙөлә башлауы —
Рәсәй империяһының көнсығыш сәйәсәтенең бер өлөшө. Өфө тарихы
буйынса рәсми әҙәбиәттә элек әйтеүе мөмкин булмаған яңы фекерҙәр,
беҙҙеңсә, ошоларҙан ғибәрәт. Тарихи ысынбарлыҡтың дөрөҫлөккә тап
килеүен Өфө ҡалаһының исемдәре лә раҫлап тора.
Өфө ҡалаһы XVI быуатта өс исем йөрөткән: Туратау, Имәнҡала
һәм Өфө. Уларҙың мәғәнәләре тураһында һүҙ алып барғанда, Туратау
атамаһының бороню төрки телендәге тура «ҡала, ҡәлғә» һәм башҡорт
теленең тау һүҙҙәренән яһалғанын һәм хәҙерге башҡорт теленсә,
«Ҡалатау», йәғни «ҡалалы тау, ҡала булған тау» тигән мәғәнәгә эйә
булғанын әйтергә кәрәк. Ә инде Имәнҡала атамаһын аңлатып тороу ҙа
кәрәкмәй, сөнки был исем Өфө ҡәлғәһе имән диуар менән уратып
алынғандан һуң барлыҡҡа килгән. Иң ауыры ҡаланың өсөнсө исе
мен — Өфө атамаһының сығышын һәм мәғәнәһен асыҡлау. Шуға күрә
исем тураһында төрлө фараздар бар.
Өфө исемен фин-уғыр, иран, балтик телдәренән сығып аңлатырға
тырышыуҙар булды. Мәҫәлән, мари ғалимы Ф. И. Гордеев Өфө,
Өфэле атамаларын литва телендәге упе «йылға», упеле, «бәләкәй йыл
ға» һүҙҙәренә бәйләп аңлатырға мөмкин, тип иҫәпләй. Үзбәк ғалимы
М. Т. Мөьминов Өфө ҡалаһы исеме нигеҙенә боронғо иран телендәге
ап «һыу» тигән һүҙ һалынған тигән фараз әйтә. Өфө атамаһын
фин-уғыр телдәре нигеҙендә аңлатҡан фараздар ҙа байтаҡ. Мәҫәлән,
М. В. Лоссиевский, Йософ Гәрәй, Р. Әхмәров һәм башҡалар фин-уғыр
телдәрендәге һүҙҙәрҙән яһалғанын иҫбат итергә тырыша. (Был турала
«История Уфы» китабын ентекләберәк ҡара.)
Башҡорт теленә бәйләп аңлатыуҙар ҙа байтаҡ ҡына. Борон-борондан Уралды үҙ төйәге иткән башҡорттарҙың, әлбиттә, боронғо Баш
ҡортостандың уртаһында урынлашҡан боронғо ҡалаға исем биреүҙә
туранан-тура ҡыҫылышы бар. Эштең асылы ниндәй һүҙгә бәйләп һәм
нисек аңлатыуҙа тора. Әгәр ҙә Ғәбделәхәт Уйылданов үҫәргән ҡәбилә
һе бейе Әфтәбейгә, В. Шевич у фа «ҡараһыу» тигән һүҙгә бәйләй,
Пятигорск институты профессоры В. И. Филоненко у ф а ҡ «ыуаҡ»
һүҙенән сығара икән был атаманы, улар үҙ фекерҙәрен тейешле тари
хи һәм лингвистик дәлилдәр менән нығытырға бурыслы. Бында күңел
де ҡырғаны шул: юғарыла һанап (хатта һанамай) үтелгән бөтә
авторҙар ҙа Өфө атамаһы этимологияһы тураһында тикшереүҙәр алып
барғанда, был исемдең Өфө тигән башҡорт варианты барлығын бөтөн
ләй иҫәпкә алмайҙар, ҡаланың тик Уфа формаһын ғына тикшерәләр.
Ә бындай хәл этимология фәненә ҡабул ителгән ҡағиҙәләргә бер нисек
тә һыймай.
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Өфө ҡалаһы һәм Өфө йылғаһы исемдәренең барлыҡҡа килеү за
консалыҡтары бер төрлө. Шуға ла һүҙҙе Өфө йылғаһының исем алыу
тәртибен асыҡлауҙан башларға кәрәк.
Өфө йылғаһы буйлап, тамағынан алып башланған еренә хәтлем
төрлө-төрлө башҡорт ҡәбиләләре йәшәй. Шулар араһындағы өпәй
ҡәбиләһе башҡорттары телендә Өфө йылғаһы һәм хәҙерге Өфө ҡалаһы
Өпә, Өфә, Үфә тип йөрөтөлә. Свердловск өлкәһендәге Уфалей ҡалаһы
Уфалей йылғаһы буйында ултыра. Уны ла әпәйлеләр Өпәле, Өфәле
тип әйтәләр. Бына ошо мәғлүмәт Өфө атамаһының мәғәнәһен аңлауҙа
үтә мөһим асҡыс булып тора. Сөнки был формалар атаманың фонетик
йәһәттән тарихи үҫешен асыҡларға ярҙам итә.
Боронғо төрки телдәрендә ф өнө бөтөнләй булмаған. V — VII бы
уаттарҙа асылған төрки яҙма ҡомартҡыларында ла был өн сағылыш
тапмаған. Бороню төрки телдәренең гура вариҫтары булып иҫәпләнгән
ҡырғыҙҙарҙа ла ф юҡ. Шуға ла ҡырғыҙҙар үҙҙәренең баш ҡалаһының
элекке исемен — Фрунзены әйтә алмай ыҙаланғандары билдәле. Ошо
мәғлүмәттәрҙең барыһын да иҫәпкә алһаҡ, хәҙерге Өфө йылғаһы элек
Өпө йә Өпә формаһында ҡулланылған булып сыға. Ә өпө, өпә һәм
уның ҡалын варианттары опо, опа боронғо төркиҙәрҙә һәм монгол
дарҙа ҡорбан килтерә торған урынды белдергән. Исемдең юҡҡа ғына
бирелмәгәнен иҫкә алып, Өфө йылғаһы тамағындағы бейек яр борон
ҡорбан килтерә торған изге урын булған, тип фараз итергә тулы нигеҙ
бар. Был фараз тарихи йәһәттән раҫлана. Әлеге «Зеленая Роща» сана
торийы территорияһындағы бер түбәне Лысая гора тип йөрөтәләр ине.
Унда археологтар, боронғо ҡаласыҡ, убалар табып, төрлө ҡомартҡы
ларға юлыҡтылар. Тәңреләргә ҡорбан килтереү урыны аҙаҡ Ағиҙелдең
уң ҡушылдығының исеме булып киткән. Әйткәндең дөрөҫлөгө гидро
нимика (һыу атамаларын өйрәнеүсе фән) законсалыҡтары менән дә
нигеҙләнә. Уның буйынса, йылға кеүек һыу объекттарына исем, ғәҙәт
тә, уның ағып башланған ерендә түгел, ә тамағында бирелә. Өфө
йылғаһына ла исем уның Ағиҙелгә ҡойған еренә бирелгән. Һәм йылға
уның тамағындағы табыныу, ҡорбан килтерә торған изге урын буйын
са Опа йә Өпәу Өпө тип аталған.
Боронғо табыныу, тәңреләргә ҡорбан килтереү урыны тора-бара
шул осорҙоң цивилизациялы үҙәгенә әүерелгән һәм ул ике исем менән:
Өфө (Өпә) һәм Туратау тип йөрөтөлгән. Туратау һүҙенең хәҙерге
башҡорт телендә «Ҡалатау» тигәнгә тап килеүе тураһында алда яҙып
үткәйнек инде. Урал ҡалаларын өйрәнеүсе ғалимдар, мәҫәлән, урыҫ
тар төҙөгән Өфөгә тиклем үк урындағы халыҡтың (уларса: туземецтарҙың) ҙур йәшәү төйәге булған, тип иҫәпләйҙәр (Ҡара: JI. £. Иофа.
Города Урала. М., 1951). Шулай булғас, хәҙер Иҫке Өфө тип аталған
биҫтәләге бейек яр башында ике (Өфә һәм Туратау) исемле ҡаласыҡ
булыуы шикһеҙ. Был турала 1574 йылда хәҙерге Дуҫлыҡ монументы
тирәһендә, айырып әйткәндә, Соҡалаҡ (Сутолока) йылғаһының Ағи
ҙелгә ҡойған урынында ҡәлғә төҙәүселәр ҙә белгән булырға тейеш.
Сөнки ҡалаға исемде Соҡалаҡ йә Туратау тип алмағандар, ә Өфө
тигәнен һайлағандар. Ошо хәлгә Ырымбур губернаһы буйынса күп
хеҙмәттәр яҙған Г1. И. Рычков та иғтибар иткән һәм 1574 йылғы урыҫ
ҡалаһынан хәҙерге Иҫке Өфө тигән урындағы бороню ҡаласыҡтың
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исеме ҡушылған булырға тейеш, тип фараз иткән. Был фаразды дөрөҫ
аңлау өсөн авторҙың үҙ һүҙҙәрен килтерәйек.
«О звании города Уфы можно догадаться, что оное не вновь ему
придано, но паче возобновлено прежнее и сущее то, которым ногай
ские (башкирские — тип уҡы. — Авторҙар) ханы исстари живучи в
здешних местах город свой именовали, ибо никакого резону не видно,
чтоб городу, построенному над самою рекою Белою, коя величиной
против реки Уфы вдвое больше именоваться по реке Уфа...»
(П. И. Рычков. Лексикон топографический Оренбургской губернии.
Оренбург, т. 1. 1776; т. 2. 1777) (Рәсәй дәүләт китапханаһы. Ҡулъяҙ
малар бүлеге. 313-сө (Федоров) фонды).
Тимәк, хәҙерге Өфө (Ҡариҙел) йылғаһының Ағиҙелгә ҡойған ерен
дә, уның уң яҡтағы бейек яры өҫтөндә боронғо башҡорттарҙың табы
ныу һәм ҡорбан килтереү урыны булған. Ул урын Өпә тип аталған.
Шул изге урын тирәһендә башҡорт хандары йәшәгән төйәк икенсе
исем менән Туратау тип йөрөтөлгән. Ҡорбан килтереү урыны атамаһы
булараҡ Өпә яйлап Өпө, Өфә, Өфө формаһына үҫкән. XVI быуаттағы
урыҫтарға был исемдәр билдәле булған. Шул боронғо атаманы Соҡа
лаҡ йылғаһының Ағиҙелгә ҡойған ерендә 1574 йылда төҙөлгән ҡәлғәгә
исем итеп ҡушҡандар, тик уны Өфө тип түгел, урыҫсалаштырып Уфа
тип рәсмиләштергәндәр.

ТАЛПАҠ ҺҮҘЕ НИ АҢЛАТА?
Был күл Ҡырмыҫҡалы районының Бишауыл-Уңғар ауылы эргә
һендә ята. Нимәне белдерә был атама? Ошондай һорау менән йыш
ҡына мөрәжәғәт итәләр.
Уны асыҡлау өсөн ошо һүҙ менән яһалған башҡа атамаларға һәм
был һүҙҙең диалекттарҙағы мәғәнәһенә иғтибар итергә тура килә.
Салауат, Бәләбәй райондарында талпаҡ һүҙенең нәҙек варианты
тәлпәк менән яһалған урын атамалары булыуы билдәле. Мәҫәлән,
Тәлпәкҡарағай, Тәлпәкҡарағай бөгөлө (Салауат районы Ахун ауы
лында), Тәлпәк урманы, Тәлпәк баҫыуы; Тәлпәк өҫтө (Бәләбәй райо
ны Аҡбаҫар ауылында) тигән атамалар яҙып алынған.
һүҙлектәрҙә талпаҡ // тәлпәк һүҙенең мәғәнәһе бөтөнләй бирел
мәгән. Әммә уның ялпаҡ һүҙенә синоним булып йөрөүен асыҡлап бу
ла. Мәҫәлән, тәлпәк танау тигән һүҙбәйләнештә ул «ялпаҡ танау»
тигән мәғәнәлә ҡулланылған. Өндәрҙең тап килеше (соответствие)
йәһәтенән дә был раҫлана (телдә т менән й өнөн тап килеше бар).
Тимәк, талпаҡ // тәлпәк һәм ялпаҡ һүҙҙәре бер мәғәнәлә ҡулланы
ла. Ә ялпаҡ һүҙе беҙҙең телдә ике мәғәнәлә ҡулланыла: беренсеһе —
«тәпәш», икенсеһе — «киң». «Ялпашып ултырған өй» тигәндә лә «яҫы
һәм тәпәш» бинаны күҙ алдына килтерәбеҙ, һәҙиә Дәүләтшинаның
«Айбикә» повесында, «Ырғыҙ» романында, И. Көҫәпҡолдоң, «Дауыллы
көндәрҙә» әҫәрендә «ялпаҡ йөҙлө», «ялпаҡ битле», «ялпағыраҡ йөҙлө»
тигән фразеологик берәмектәр осрай. Бында ялпаҡ һүҙе «киң» мәғә
нәһендә ҡулланылған. Әйткәндәй, ҡараҡалпаҡ телендә талпаҡ һүҙе
хәҙер ҙә «киң» мәғәнәһен белдерә. Ошо уҡ мәғәнәләргә тәлпәк һәм
уның ҡалын варианты талпаҡ һүҙе лә эйә, тип фараз итеп була. Бы
ның шулай булыуына тел материалдары ҡаршы килмәй. Ул саҡта,
Тәлпәкҡарағай, Тәлпәк урманы тигән атамалар «тәпәш ҡарағай»,
«тәпәш урман» тигәнде белдерә. Ә Тәлпәк баҫыуы, Талпаҡ куле «киң
баҫыу», «киң күл» тигәнде аңлата булып сыға.

ҺАРТТАР ҺӘМ КҮЛМӘК ТЕРМИНЛЫ АТАМАЛАР
XVIII—XIX быуаттарҙа Өфө губернаһының Өфө, Троицкий, Силә
бе өйәҙҙәренә ҡараған IV Көнбайыш Башҡорт, V һәм VIII Башҡорт
кантондарында әйле ҡәбиләһенең һарт ырыуы кешеләре айырым
улусҡа ойошоп йәшәгәндәр. Һарттарҙың дөйөм һаны ул саҡта өс мең
кешегә еткән. Әлеге көндә лә сығышы һарттар менән бәйле тип
иҫәпләгән ауылдар бар. Мәҫәлән, Башҡортостан Республикаһының
Дыуан районындағы Арый, Мөлкәт, Мәржәнғол (икенсе исемдәре
Монас, Һуҡалы), Иҫке Хәлил, Яңы Хәлил, Әбдрәшит, Үрге Әпсәләм,
Салауат районының Ҡарағол (Түбәләҫ Арҡауылы) ауылының бер
өлөшө, Балаҡатай районы Арслан (Арсланбәк), Ҡырмыҫҡалы районы
Һарт-Шишмә ауылының бер өлөшө, Курган өлкәһендәге Сафакүл
районы Аҙналы, Мансур, Оло Султан, Кескәй Султан, Һарт-Әбдрәш
(Сибиряк) ауылдары әйле ҡәбиләһенең һарт һәм һарт-әйҙе ырыуҙары
на ҡарай.
Ауылда йәшәгән халыҡтың бер өлөшө һарт ырыуынан булған өсөн
күршеләре ул ауылдың төп атамаһына һарт этнонимын ҡушып йөрө
төр булған. Быға миҫал итеп Иглин районындағы Ҫарт-Лабау, Ҡыр
мыҫҡалы районындағы Һарт-Науруз, Һарт-Шишмә, Әбйәлил районы
Хөсәйен (икенсе исеме Тау Һарты) һәм Әбделмәмбәт (Ҡыҙыл Һарты),
Баймаҡ районы Баймырҙа (Һарт), Бөрйән районы Монасип (Һарт),
Учалы районы Ҡәйепҡол (Һарт), Шишмә районындағы Илкәш (СартХәсән) ауылдарын алырға була.
Быларҙан тыш ауыл эсендәге һарт исемле аймаҡтар, ара, нәҫелдәрҙең булыуы билдәле. Һарт тигән ара, аймаҡ исемдәре, башлыса,
Башҡортостандың көнсығыш яртыһында күп. Шулай ҙа Башҡортостан
Республикаһының үҙәк, көньяҡ райондарында, Дим буйында ла осрай.
Мәҫәлән: Әл шәй районы Ибрай, Дәүләкән районы Ҡаҙанғол, Ейән
сура районы Юнай, Күгәрсен районы Үрге Бикҡужа, 1-се Бикбулат,
Миәкә районы Сәтәй-Бөрйән һәм Туҡҫанбай ауылдарында теркәлгән.
Юғарыла килтерелгән миҫалдар ауыл халҡының бер өлөшө һарт
ырыуына ҡарағайлығы тураһында һөйләй. Шул уҡ ваҡытта борон был
этноним үзбәк, уйғыр, тажик, Урта Азия, Бохара кешеһе һәм сауҙа
гәр тигән мәғәнәләрҙе лә белдергән. Дөйөм алғанда, һарт этнонимы
башҡорттар составында Урта Азия сығышлы кешеләрҙең, ырыуҙың
булыуын асыҡ күрһәтеп тора. Был хәл башҡорт шәжәрәләрендә лә
сағылған. Улар буйынса һарттар Башҡортостанға борон уның көнсы
ғыш сиктәрен үтеп ингән. Тәүге туҡтап йәшәгән урындары хәҙерге
Учалы районы һәм уға күрше Мейәс ҡалаһы тирәһендә булған. Әммә
һарттар был урында оҙаҡ торлай алмаған. Уларҙың бер өлөшө көнба
йышҡа ҡарай китеп, хәҙерге Ҡырмыҫкалы, Өфө райондары тирәһенә
килеп еткән һәм урындағы башҡорттар менән бергә ҡушылып йәшәй
башлаған. Айырым ғаиләләр, туғандаш төркөмдәр, күрәһең, көнба
йышҡа ҡарай артабан күсеүен дауам иткән. Юҡһа, әлеге Әлшәй, Өфө,
Дәүләкән һ. б. райондарҙағы ауылдарҙа һарт этнонимы осрамаҫ ине.
Урта Азиянан килгән һарттарҙың ҡалған ҙур төркөмө Учалы,
Мейәс тирәһенән артабан төньяҡҡа һәм төньяҡ-көнсығышҡа күскән.
Улар хәҙерге Башҡортостан Республикаһының Балаҡатай, Дыуан, Са
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лауат; Силәбе әлкәһенең Арғаяш, Ҡоншаҡ, Нәҙе-Петровский районы
һәм Курган әлкәһенең Сафакүл, Щучан райондары тирәһенә үк барып
етеп төпләнгән.
Урта Азиянан башҡорттар араһына килгән һарттар үҙҙәре менән
бергә ғөрөф-ғәҙәттәрен, йәшәү тәртибен, тормош күреү ысулын ғына
түгел, ә тел үҙенсәлектәрен дә алып килгән һәм һаҡлаған булырға
тейеш. Сөнки тап һарттар йәшәгән ерҙәрҙә генә башҡорт теленең
башҡа һөйләштәренән айырылып торған лексик берәмектәр барлыҡҡа
килгән. Шуларҙың береһе булып күлмәк һүҙе тора.
Күлмәк һүҙе, мәҫәлән Арғаяш һөйләшендә — «күләүек, бәләкәй
күл», «йылғаның йәки һаҙлыҡтың ҡамыш үҫмәгән асыҡлығы» тигән,
Мейэс һөйләшендә «һыуы күренеп ятҡан һаҙ» тигән мәғәнәләрҙә ҡул
ланыла. Был диалекталь һүҙ менән бик күп кенә ер-һыу атамалары
барлыҡҡа килгән, уларҙың күбеһе (70%) Силәбе әлкәһенең Ҡоншаҡ
районында тупланған. Мәҫәлән, төрлө экспедицияларҙа ошо район
дың Ҡорман ауылында Абдулла күлмәге, Оҙонгүлмәк, Өскүлмәк, Таргүлмәк; Яңы Ҡаҙаҡбай ауылында Бигәйембәт күлмәге, Бүре ауылын
да Ғәйшә күлмәге, Касима күлмәге, Кыйғыс күлмәге, Һаттыҡ күл
мәге, Шәкүр күлмәге; Хәлит ауылында Муктегүлмәк, Һарыгүлмәк
ауылында Һарыгүлмәк тигән атамалар яҙып алынған. Быларҙан башҡа
был районда тағы ла Ҡашҡала күлмәге, Нурый күлмәге, Ямантай
күлмәге, Ярһаҙ күлмәге исемле күләүектәр бар. Тик уларҙың ҡайһы
ауылдарға яҡын булыуы ғына билдәһеҙ.
Арғаяш районында Таштыгүлмәк, Тиҙәккулмәк, Әйҙе Куктегулмәку Ҡаракулмәк, Кләткүлмәк, Ялпаҡкүлмәк тигән атамалар бар.
Силәбенән ары китһәк, Курган әлкәһендә Аҡкулмәк (Арслан ауы
лында), Ишлегулмәк (Зәйнекәйҙә) тигән атамалар яҙып алынған.
һарттарҙың тәүге туҡтап киткән урындарында күлмәк термины
менән яһалған күләүек исемдәре осрай. Мәҫәлән, Әбйәлил районы
Ташбулат ауылында Ҡорогүлмәк, шундай уҡ исемле күләүек Салауат
районының Миәшәгәр ауылында бар.
Ошо һанап үтелгән атамаларҙың географияһына иғтибар итһәң,
улар, башлыса, Башҡортостан Республикаһының көнсығыш өлөшөндә
(Әбйәлил, Салауат райондарында), Силәбе һәм Курган әлкәләрендә
генә таралыу алған. Асығыраҡ күҙ алдына килтереү өсөн уларҙы беҙ
картаға төшөрҙөк. Күренеүенсә, күлмәк һүҙе әй, мейэс һәм һалйот
һөйләштәрендә ҡулланыла. Күлмәк тигән диалекталь һүҙ менән яһал
ған атамалар ҙа, дөйөм алғанда, шул уҡ һөйләштәрҙә яҙып алынған.
Тик атамаларҙың таралыу территорияһы (йәғни ареалы) күлмәк тер
мины ареалына ҡарағанда әҙ генә киңерәк, сөнки улар Курган, Силәбе
әлкәләрендә генә түгел, Башҡортостан Республикаһының Әбйәлил,
Учалы һәм Салауат райондарында ла таралған.
Картаға һарт, һарт-әйҙе ырыуҙарына ҡараған башҡорт ауылдары
төшөрөлгән. Унан һарт ырыуына ҡараған ауылдар ареалы күлмәк һүҙе
ареалына тап килеү-килмәүен күрергә мөмкин.
Йомғаҡлап шуны әйтергә кәрәк. Телде, бигерәк тә диалектты, то
понимия һәм этнография материалдары менән сағыштырып өйрәнеү
әлегә тиклем иғтибар ителмәгән проблемаларҙы уңышлы хәл итергә
мөмкинлек бирә. Быларҙан тыш башҡа төрки телдәрҙе лә иғтибар
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үҙәгенән сығарырға ярамай. Мәҫәлән, күлмәк термины 30-ҙан ашыу
төрки телдәренең тик бишеһендә (башҡорт, Көнбайыш Себер татар
ҙары, ҡарағалпаҡ, ҡырғыҙ һәм үзбәк телдәрендә) генә һаҡланған. Был
телдәрҙә күлмәк һүҙенең мәғәнәләре лә яҡынса тап килә. Үзбәк,
Көнбайыш Себер татарҙары телендә, башҡорт телендәге кеүек, «кү
ләүек»; ҡарағалпаҡ, ҡырғыҙ телдәрендә «соҡорҙа йыйылып ятҡан һыу»
мәғәнәһендә ҡулланыла. Бындай мәғәнәүи тап килеүҙәр бер ҙә осраҡ
лы түгел, сөнки улар этнографик материалдарҙың дөрөҫлөгөн (йәғни
башҡорттар араһына һарттарҙың Урта Азиянан килеүен) раҫлап тора.

ӘМИН (ТАШ, ТАШМӘСЕТ) АУЫЛЫ
Әмин ауылы — бөрйән ҡәбиләһенә ҡараған ауыл. Бөрйәндәр элек
бик күп территорияны биләп торған көслө ҡәбилә булған. Уға ҡараған
ауылдар хәҙерге көндә республикабыҙҙың Баймаҡ, Бөрйән, Дәүләкән,
Ейәнсура, Күгәрсен, Күмертау, Мәләүез, Әлшәй райондарында һәм
һамар, һарытау әлкәләрендә бар. Бының шулай икәнлеген әлеге көн
дә лә ҡулланылып йөрөгән ер-һыу атамалары раҫлап тора. Мәҫәлән,
Бөрйәнйылға, Бөрйән (икенсе исеме Үтәкәй) тигән ауылдар, Бөрйән
йылғаһы тигән бер нисә йылға, Бөрйән ҡойоһо тигән шишмә һәм
башҡа шундай күп кенә атамалар осрай. Бөрйән ҡәбиләһе бер нисә
ырыуҙан торған. Әлеге Әмин ауылында йәшәгән халыҡтың ата-бабаһы
уның монаш исемле бер тармағына ҡараған булған. Әмин ауылында,
беҙгә билдәле булыуынса, хәҙер Монаш үҙәге тигән урын бар. Был
атама ана шул монаш тигән ырыу исеменә барып тоташа.
Әмин ауылының исеменә килгәндә, шул билдәле. Борон Әмин
тигән батыр булған. Әмин батырҙың даны киң таралған. Быны Әмин
батырҙың исеме күп кенә легендаларҙа иҫкә алыныуынан белеп була.
«Әмин тигән кеше ҙур кәүҙәле, ҡарап тороуға айбарлы, ырыуҙаштары
күҙ терәп торған батыр булған», — тип әйтелә Баймаҡ районы Әмин
ауылында йәшәүсе Ишбирҙина Шәһрибостан апай яҙҙырған легенда
ла. Әмин батыр ғына түгел, ә бик оҫта тимерсе лә булған. 1969 йылда
«Совет Башҡортостаны» гәзитенең 31 октябрендәге номерында Ғата
ағай Сөләймәнов әҙерләп баҫтырған легендала ла был турала әйтелә.
Әмин кеүек батырҙар йыш ҡына ауылдың, ырыуҙаштарының етәк
сеһенә әйләнә. Шуға ла ауылдар күп осраҡта батырҙар исеме менән
йөрөтөлә. Ауылға ана шундай, Әмин кеүек кешеләрҙең исемен ҡу
шыу — борон-борондан килгән йола. Был ауылға ла халыҡтың оло
ихтирамын ҡаҙанған, тыуған ерен дошмандарҙан ҡурсалаусы, халыҡ
ты көрәшкә әйҙәгән Әмин батырҙың исеме ҡушылған. Батыр үлгәс тә,
уның исеме оҙаҡ ваҡыттар ауыл исеме булып ҡулланылыуын дауам
итә. Был инде халыҡтың үҙ батырҙарын ололауы, хөрмәтләүе һәм
онотмауына бәйле.
Шулай ҙа ваҡыттар үтә килә, социаль-иҡтисади шарттарҙың үҙгәреүенә бәйле рәүештә, ауылға уның төп исеменән тыш тағы ла исем
ҡушылырға мөмкин. Әмин ауылына ла Таш, Ташмәсет тигән исемдәр
бирелә. Был исем инде тәүге исем менән йәнәш ҡулланылып йөрөй.
Ҡайҙан алынған һуң ауылдың Ташмәсет, Таш тигән атамалары?
Халыҡтың аңлатыуынса, Әмин ауылының төп исеме 1755 йылғы
ихтилалда
ҡатнашҡан
өсөн
батша
карателдәренең
эҙәрләүҙәренән
ҡотолоп ҡалыу, йәшеренеү өсөн Таш тип үҙгәртелгән булыуы ла мөм
кин. Шулай ҙа уны Таш тип кенә түгел, ә Ташмәсет формаһында ла
йөрөтәләр.
Ихтилалдарҙан һуң (ә улар Башҡортостанда йыш ҡына булып
торған) батша хөкүмәте баш күтәреүселәрҙе дингә нығыраҡ күндереү,
үҙ ихтыярына буйһондороу маҡсатында ауылдарҙа күпләп мәсеттәр
һалдыра торған булған. Әмин ауылының Таш, Ташмәсет тигән ата
малары ла 1755 йылғы ихтилалдан һуң барлыҡҡа килә. Тимәк, Әмин
ауылында ла мәсет төҙөлгән. Ул таштан һалынған булғанға, мәсетте
501

лэ, ауылды ла Ташмәсет тип йөрөтә башлайҙар, тип уйлайбыҙ. Ауыл
дың Таш тип йөрөтөлөүе лә ана шул Ташмәсет атамаһының ҡыҫҡартылыуынан хасил булған, күрәһең.
Хәҙер Әмин ауылында йәшәгән кешеләргә Брагиндар тип өндәшеү
тураһында. Бының төбөндә тарихи ваҡиғалар ята. Тарихи документ
тарҙа Брагин тураһында мәғлүмәттәр бар. Ул действительный тайный
советник Черкасов тарафынан ебәрелгән руда әҙерләүсе кеше. 1754
йылдарҙа руда эҙләп Ирәндек тауы яҡтарына килеп сыҡҡан. Брагин
менән булған ваҡиғаларҙы аңлау өсөн шул осорҙағы социаль-сәйәси
хәлдәрҙе байҡап сығырға кәрәк.
1754 йылдарҙа Башҡортостандың Урыҫ дәүләтенә ҡушылыуына
200 йыл ваҡыт үткән була. Ошо осорҙа башҡорттар үҙҙәренең социаль-иҡтисади үҫешендә байтаҡ үҙгәрештәр кисереп өлгөрә. Башҡорто
станда башҡорттарҙың да һәм башҡа милләт вәкилдәренең дә баш
ҡаларға ҡарағанда байыраҡ ҡатламы (феодалдары) барлыҡҡа килә.
Батша хөкүмәте башҡорттарҙы иҡтисади һәм милли иҙеүгә дусар итә.
Батша башҡорттарға тоҙ налогы һала. Халыҡ өсөн был бик ауырға
төшә. Ошондай шарттарҙа заводчиктарҙың мәнфәғәтен күҙәткән Бра
гин кеүек ҡуштандарҙың баш-баштаҡлығы халыҡтың түҙемен бөтөрә.
Ул иҙеүселәргә ҡаршы көрәшкә күтәрелә. Башҡортостандағы хәлдәрҙе
яйға һалырға тәғәйенләнгән генерал-майор А. И. Тевкелевтың бер
донесениеһында былай тип яҙылған:
«... отправленный от действительного тайного советника Черкасо
ва камнетёс Брагин ... поступал там непорядочно, отнимал у тамош
них башкирских старшин и башкирцев хороших дочерей к себе и за
такие поступки от них башкирцев по не стерпимости де и в Оренбург
было прошение у бывшего тогда губернатора Неплюева, но токмо де
они башкирцы никакой справедливости от него получить не могли».
Күренеүенсә, башҡорттар иҙеүгә ҡаршы көрәштә төрлө форманы ҡул
ланып ҡараған. Тик тейешенсә һөҙөмтә бирмәгәс кенә, үҙ ирке өсөн
ҡорал менән яуға күтәрелгән. Брагин кеүек яфалаусыларҙы юҡ иткән.
Был турала «Материалы для статистики Российской империи»
(СПб,, 1844) тигән китапта ла бар: «... Брагин, который будучи послан
в 1754 году для обыска камней на Ирендык ... был убит... на берегах
озера Толкача, и таким образом подал повод к уходу ста башкирских
кибиток в Кайсацкую Орду и к возмущению 1754 года» (52-се бит).
Бына ошо ваҡиғаларҙың барыһы ла Әмин ауылы (әйткәндәй ауыл
эргәһендә Брагин ташы тигән урын бар) хаҡындағы легендаларҙа
үҙенсәлекле сағылыш тапҡан. Халыҡ хәтерендә сал тарихтың сағыу
көндәре генә түгел, ҡара янған биттәре лә яҡшы һаҡлана, күрәһең.
Күрше-күләндең Әмин ауылы кешеләренә «брагиндар» тип өндәшеүе,
тимәк, һис тә ул ауылда Брагинға бәйле тоҡом йә ара, аймаҡ булыуы
тураһында һөйләмәй, ә XVIII быуатта булып үткән ысын тарихи
ваҡиғаларға бәйләнгән. Башҡорт халҡының килеп сығышын ентекле
өйрәнгән P. Ғ. Кузеевтың материалдарында түбәндәге мәғлүмәттәрҙе
табабыҙ: «Әмин, Таш, Ташмэсет (Аминев) ауылы Бөрйән улусына
ҡарай. Бөрйән ҡәбиләһенең «монаш ырыуына инә». Башҡортостанда
кантон системаһын өйрәнгән Әнүәр Әсфәндиәров материалдарында:
«Әмин ауылы Верхурал өйәҙенең 4-се йортона ҡараған. Ауылда
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113 ир, 89 ҡатын-ҡыҙ йәшәгән. Бөрйән ҡәбиләһенең монаш ырыуына
ингән. Ауыл ара, зат, аймаҡ йә түбәләргә бүленмәгән булған. Боронборондан ата-бабаларынан ҡалған үҙ ерҙәрендә йәшәгәндәр», тип
әйтелә. Яҙ, йәй һәм көҙ яҙлауға, йәйләүгә һәм көҙләүгә сыҡҡандар.
1816 йылғы тарихи документтарҙан күренеүенсә Бөрйән улусында
Әҙеһәм Әминев тигән старшина булған. Ул, бәлки, Әмин ауылына
нигеҙ һалған Әмин батырҙың тоҡомонан булғандыр. Быны асыҡлау
өсөн ауыл шәжәрәһе кәрәк.
Күренеүенсә, Әмин ауылына ҡағылышлы материалдар байтаҡ
ҡына. Шулай ҙа улар Әмин ауылы тарихының барлыҡ осорҙарын
күҙәтеү өсөн етерлек түгел. Беҙ хатта Әмин ауылындағы ҡултамға
урынына ҡулланған тамғаларҙы ла белмәйбеҙ. Бынан тыш Әмин тирә
һендәге ер-һыу атамалары ла әлегә өйрәнелмәгән. Ауылдың элекке
ултырған урындарының яҙлаған, йәйләгән, көҙләгән ерҙәренең исеме
лә яҙып алынмаған. Шул атамаларҙы аңлатырға тырышҡан легенда
лар беҙгә билдәле булһа, тарихын нығыраҡ төпсөнөргә мөмкинселек
ҙурыраҡ булыр ине.
Билдәле булыуынса, тарихты халыҡ тыуҙыра. Ауыл тарихын да
ауыл кешеләре яҙған. Элек тә шулай булған, әле лә шулай, шуның
өсөн һәр ауылда тарихҡа ҡараған бөтә нәмә ваҡытында йыйыла һәм
мөмкин тиклем өйрәнелә барырға тейеш. Шулай күмәкләшеп эшлә
гәндә генә беҙ тыуған еребеҙҙең хәҙерге тарихын өйрәнеүгә лә, борон
ғоһон белеүгә лә тейешле өлөш индерер инек.

ӘҮМЕШ
Әбйәлил районының Таштимер ауыл советына ҡараған ҙур бул
маған бер ауыл бар. Ул Әүмеш ауылы. Элек Алсынбай тип аталып
йөрөтөлгән. Ауылдың ҡулъяҙма тарихында Әүмеш тә, Алсын да Тэуәт
ҡарттың улдары итеп теркәлгән. Тэуәт ҡарттың кем икәнлегенә
килгәндә, уның тураһында Күсем ауылы шәжәрәһендәге мәғлүмәт
тәрҙе файҙаланып ҡайһы бер нәмәләрҙе асыҡларға мөмкин. Күсем
ауылына нигеҙ һалыусыларҙың береһе Йомарт бей булған. Уның улы
Иһәш тархан. Тэуәт батыр Иһәш тархандың улы. Тэүэт батыр яҡын
са XVII быуат башында йәшәгән булырға тейеш. Әүмеш ауылының
шәжәрәһендә Тэүэт ҡарт, уның улдары тураһында түбәндәгеләр яҙыл
ған: «Ауыл элек Алсынбай тип аталған. Алсынбай — Тэүэт олатай
ҙың улы. Тэүэт олатайҙың бөтәһе 7 улы булған: Әүмеш, Алсын,
Алдыҡай,
Мырҙаҡай,
Шәрифйән,
Ишмырҙа,
Йәнҡаҙыҡ...».
Тимәк,
Әүмеш (Алсынбай) ауылы ағалы-энеле Әүмеш менән Алсындың исем
дәрен йөрөтә.
Беҙҙең уйыбыҙса, Әүмеш менән Алсын аталары бер булһа ла, ике
һе ике әсәнән тыуған булырға тейеш. Ауылдың шәжәрәһендә башҡорт
тар менән ҡаҙаҡтар араһында барған көрәш тураһында айырым әйтеп
үтелгән. Быныһы бер. Икенсенән, Алсьтбайҙың исеме уның ҡа
ҙаҡтарға бәйләнеше булыуына ишара яһай. Бының өсөн ҡаҙаҡта
алсын тигән ырыуҙың булыуын иҫкә төшөрөү ҙә етә. Нисек кенә бул
маһын, ауылдың ике исем йөрөтөүе ундағы элекке социаль-патриархаль бүленеш тураһында һөйләй. Ауылға һәр бер кешенең исеме
ҡушылмай. Ауыл атамаһы булып уның тарихында ниндәйҙер урын
тотҡан кешенең исеме генә нығына. Шуның өсөн Әүмеш (Алсынбай)
ауылында элек ике көслө төркөм булғанына ышанырға мөмкин. Уның
береһенә — Әүмеш, икенсеһенә Алсынбай етәкселек иткән. Ауылда,
быуындан быуынға һөйләнеп килгән риүәйәттәрҙә Алсынбай — бай
төркөм вәкиле булһа, ә Әүмеш ауылды төҙөүҙә әүҙем ҡатнашҡан ярлы
кеше итеп кәүҙәләндерелгән. Шәжәрәлә был хәл үҙенсәлекле сағылыш
алған. Мәҫәлән, унда Әүмеш ҡаҙаҡ байы менән ярыша, тип әйтелә.
Ярышта Әүмеш еңә. Тик ул еңгән өсөн бүләккә алтын алмай, ә тыуған
тупраҡ, ер һорай. Әүмеш өсөн ер, тыуған тупраҡ алтындан да ҡәҙер
лерәк була. Әүмештең бына шундай тыуған еренә бирелгән булыуы,
туғандарының мәнфәғәтен үҙенеке кеүек итеп һаҡлағаны, яҡлағаны
өсөн ауылдаштары уның исемен ауылға ҡушыуҙы хуп күрәләр.
Тарихи документтарҙа Әүмеш ауылының үҫеш юлы яҡшы уҡ
сағылдырылған.
«Генераль
межалауға
иҡтисади
иҫкәрмәләр»ҙә
1795 йылда Әүмеш ауылында 20 өй булғаны, унда 58 ир, 44 ҡатынҡыҙ йәшәгәне теркәлгән. 1841 йылда ундағы халыҡ һаны ике тапҡырға
арта. Ул осорҙа Әүмеш ауылында 249 кеше йәшәгән. Ә 1866 йылда
инде Әүмеш 58 өйлө ауылға әүерелгән. Унда 358 кеше йәшәгән. Ауыл
һыулаған йылға ла Әүмеш шишмәһе тип аталған. (Ҡара: Список насе
ленных мест по сведениям 1866 года. Т. 28. Оренбургская губерния.
СПб., 1871.)
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Этнографик йәһәттән Әүмеш ауылы тамъян ырыуына ҡараған.
Ауылда 6 ара булған. Улар айыу, алҡым, боттоҡ, ҡуян, угед һәлбер
тип аталған. Икенсе информатор Ғәйнуллин Муллахмәт ағай тағы ла
бер ара булыуын өҫтәп әйтте. Ул бейәләйҙәр араһы. Был араға Ғәйнуллиндәр ингән. Ауылда ҡултамға урынына ошондай өҙәңгегә оҡша
ған тамға ҡулланылған. Уны өҙәңге тамға тип атап йөрөткәндәр.
1841 йылғы документтарҙа Әүмеш ауылы кешеләренең йәйләүгә
сығыуҙары тураһында яҙып ҡалдырылған. Ауыл кешеләре иң тәүҙә
Сатрайортта яҙлаған, унан һуң Ҡараһыйыр тигән урынға күскән,
көҙгә яҡын Яҡтыкүл тирәһендә булғандар. Ҡышты үткәрергә ауылға
ҡайтҡандар. Быларҙың бөтәһе лә тыуған төбәкте өйрәнеүселәргә ҡы
ҙыҡһыныу тыуҙырыр, тип ышанабыҙ.

ЯНБАРИС
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ваҡыт кэрэк. Ауылда 1816 йылда 228, 1834 йылда 290, 1859 йылда
444, 1870 йылда 506, 1901 йылда 636 кеше донъя көткән. Ошо йылдан
һуң Янбариста йәшәгән кешеләрҙең һаны ни өсөндөр кәмей башлай.
М ә ҫ ә л ә н , 1920 йылғы Совет рәүизе Янбариста 571 кешене тер
кәгән. 1969 йылдағы белешмәләр унда 299 кеше булыуын күрһәтә.
1981 йылда ауылда йәшәгән кешеләр һаны тағы ла кәмей төшкән.
Ауылдағы кешеләрҙең сығышына килгәндә, шуны өҫтәп әйтергә
кәрәк. Ауылда ысынлап та ике милләт кешеләре йәшәгән һәм йәшәй.
Уларҙың күпселеген башҡорттар тәшкил итә. Күпмелер өлөшө яҫаҡлы
татарҙар булған. 1901 йылда Янбаристың 31 йортонда 245 аҫаба баш
ҡорт, 36 йортонда 247 башҡорт типтәрҙәре, 17 йортонда 144 татар
милләтле типтәрҙәр йәшәгән. Аҫаба башҡорттар 1152 дисәтинә ер би
ләһәләр,
башҡорт
типтәрҙәренең
ере
546,
татар
типтәрҙәренең
128 генә дисәтинә ере булған.
Тарихи документтарҙа ауылда элек йәшәгән кешеләрҙең исем-фа
милиялары һаҡланған, халыҡтың нисек йәшәгәне сағылған. М ә ҫ ә 
л ә н , Янбариста Бинәзир Солтанғолов тигән кеше көн күргән. Уның
Сөләймән һәм Исмәғил Бинәзиров тигән ике улы булыуы билдәле.
Янбарис ауылынан данлы шәхестәр сыҡҡан. 1815 йылда Янбарис
кешеһе Ғосман Байсәже улы Усманов Чернореченский редутында
11-се башҡорт полкы составында урыҫ губернаторҙары ойошторған
төрлө походтарҙа ҡатнашҡан. 1831 йылдағы документтарҙа Ғосмандың
Мөхәмәтша, Фәйруҡшат һәм Әхмәдулла атлы улдары барлығы тура
һында мәғлүмәттәр бар.
1773—1775 йылғы Салауат Юлаев күтәрелешендә Янбарис ауы
лының 43 кешеһе ҡатнашҡан. Уларҙың 23-ө Уран улусы старшинаһы
Мәсәй Йосопов етәкселегендә, 20-һе ошо уҡ улустың старшинаһы
Мәнәй Абдрахманов ҡулы аҫтында һуғышҡан. Әгәр ҙә һәр кем үҙенең
ата-бабаларын,
тоҡомон
ете
быуынға
тиклем
шәжәрәләр
төҙөп
өйрәнһә, бәлки ошо кешеләрҙең береһенең Янбариста бөгөнгө көндә
туғаны булыуы асыҡланыр ине.
Янбарис ауылының исеме ҡайҙан килә?
Уға яуап табыу өсөн башҡорт ҡәбиләләре һәм ырыуҙары тарихы
на иғтибар итергә кәрәк. Уран ҡәбиләһенең 10-дан ашыу ырыуы бул
ған. М ә ҫ ә л ә н , әмзә, тынбай, тарағол, мерҙәш, иҙбаҡты, сапай, маңғул, ҡыпламыш, йөҙбирҙе, истәк, янбарыс һәм башҡалар. Тимәк,
Янбарис атамаһы уран ҡәбиләһенең янбарыс тигән башҡорт ырыуы
исеменән алынған.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР
АЭБ — Археология и этнография
Башкирии
Б. — башкиры (в некоторых источ
никах)
баш. — башкир
Башкнигоиздат — Башкирское
книжное издательство
БГУ — Башкирский государственный
университет
БДУ — Башҡорт дәүләт университе
ты
букв. — буквально
БФАН СССР — Башкирский фили
ал АН СССР
БШ — Башкирские шежере
вып. — выпуск
г. — год
гг. — годы
ГМИИ — Генераль межалауға иҡти
сади иҫкәрмәләр
гос. — государственный
д. — дело
ед. хр. — единица хранения
изд-во — издательство
ИИЯЛ — Институт истории, языка и
литературы
имп. — императорский
ИРГО — Императорское Русское ге
ографическое общество
КГУ — Казанский государственный
университет
КФАН — Казанский филиал Акаде
мии наук
ҠДУ — Ҡазан дәүләт университеты
лл. — листы
ЛО ИВ — Ленинградское отделение
Института востоковедения
миш. — мишари
об-во — общество
on. — опись
р. — река
Р. — русские (в некоторых источни
ках)

РАН — Российская академия наук
РГАДА — Российский государствен
ный архив древних актов
РГБ — Российская государственная
библиотека
редколл. — редколлегия
р-н — район
РФА ҠФ — Рәсәй Федерацияһы
академияһы Ҡазан филиалы
РФА ӨҒҮ — Рәсәй Федерацияһы
академияһы Өфө ғилми үҙәге
РФА ШИ СПбб — Рәсәй Фәндәр
академияһы Шәрҡиәт институты
Санкт-Петербург библиотекаһы
с. — страница
соотн. — соотношение
сс. — страницы
СПб. — Санкт-Петербург
СТ — Советская тюркология
Т. — татары (в некоторых источни
ках)
m. — том
mm. — томы
mam. — татар
ТТӘИ — Тарих, тел һәм әҙәбиәт ин
ституты
УЗ — Ученые записки
указ. — указанное
ун-m — университет
УНЦ — Уфимский научный центр
УрО — Уральское отделение
ҮДТА — Үҙәк дәүләт тарих архивы
ф. — фонд
һаҡ. бер. — һаҡлау берәмеге
ЦГИА — Центральный государствен
ный исторический архив
Ч. — черемисы (в некоторых источ
никах)
ч. — часть
ЭПГМ — Экономические примеча
ния к Генеральному межеванию
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Приложение 2
УКАЗАТЕЛЬ АУЛОВ
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
Абзелиловский район
Абдулгазы — 100
Абдулмамбет — 104
Абзелил — 103
Айгир-баткан — 104
Альмухамет — 104
Амангильде — 97
Аскар — 102
Аслай — 101
Аумыш — 100
Ахмет — 103
Аюсазы — 97
Баим — 101
Бакр-Узяк — 105
Биккул — 97
Большой Габдин — 101
Бузыкай — 97
Булат — 104
Бурангул — 97
Верхний Абдряш — 104
Второе отделение
(Янгельское) — 105
Давлет — 97
Давлетша — 98
Даут — 97, 102
Елимбет — 98
Еникей — 101
Идяш-Кускар — 99
Искак — 98
Искужа — 102
Ишбулды — 103
Ишкильде — 98
Ишкул — 102
Казмаш — 98
Калмак — 103
Кирдас — 102
Красная Башкирия — 105
Крутой Лог — 105
Кужан — 98
Кулгана — 98
Кулукас — 98
Кусим — 98
Кусимовский Рудник — 105
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Кусяр — 98
Кушый — 99
Майгашты — 105
Малый Габдин — 101
Махмут — 103
Мелькомбинат — 105
Муракай — 101
Нижний Абдряш — 104
Ниязгул — 99
Новый Балапан — 101
Озерный — 105
Первомайский — 106
Равиль — 99
Рахмет — 102
Рыскужа — 99
Саиткул — 100
Салават — 99
Салават-Совхоз — 106
Самарский — 106
Станция Альмухаметово
Старый Балапан — 101
Таксыр — 99
Тал-Кускар — 99
Ташбулат — 99
Таштимер — 100
Теляш — 100
Тепян — 103
Туиш — 102
Тупак — 100
Утяган — 100
Халил — 104
Хамит — 100
Хусаин — 103
Целинный — 106
Четвертое отделение
(Янгельское) — 105
Шарип — 100
Юлдаш — 100
Яйкар — 102
Якты-Куль — 106
Янаул — 106
Янгельский — 105
Ярлыкап — 101
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Альшеевский район
Абдрашит — 108
Абдулкарим — 110
Акберды — 109
Ак-Куль — 109
Акшик — 109
Акыс-Тау — 109
Алдар — 108
Балгазы — 108
Баязит — 109
Ибрай — 107
Игенче — 109
Идрис — 107
Кармыш — 107
Кипчак-Аскар — 107
Красный Клин — 109
Кункас — 108
Кызыл — 110
Кызыл-Юл — 110
Малый Аккулай — 106
Маян-Куль — 110
Мурзагул — 109
Новый Сепяш — 107
Новые Балгазы — 108
Новый Кипчак — 109
Раевский (Элшэй) — 107
Сарыш — 109
Себенли — 108
Старый Аккулай — 106
Старый Сепяш — 107
Сурай — 107
Суракай — 107
Ташлы — 108
Таш-Тюбе — 110
Теветей — 109
Трунтаиш — 108
Туктар — 108
Яик-Сыбы — 108
Архангельский район
Абзан — 110
Азау — 110
Айтмембет — 112
Акьяр — 112
Аскин — 113
Басу — 113
Беис — 110
Верхние Лемезы — 112
Гайфулла — 111

Карагай — 111
Кизги — 111
Красные Иргизлы — 113
Кумарлы — 111
Кургаш — 111
Кызыл-Яр — 111
Кысынты — 111
Липовка — 113
Муллакай — 111
Новый Кызыл-Яр — 111
Новый Тимербай — 112
Тавакач — 112
Тереклы — 112
Убалы — 112
Узундар — 112
Усаклы — 113
Усть-Басу — 113
Ялан-Елга — 113
Аскинский район
Абдал — 117
Абдулкаюм — 118
Авадай — 117
Альягиш — 116
Амир — 115
Базанчат — 115
Баргак — 113
Башкортостан — 117
Бильгеш — 113
Вашьязы — 118
Гумба — 113
Ерма-Елань — 118
Камашады — 114
Кара-Куль — 118
Карткисяк — 117
Кашка — 114
Кигазы — 117
Кубияз — 117
Кунгакбаш — 118
Куш-Куль — 118
Кышлау-Елга — 115
Мута-Елга — 116
Новая Кара — 115
Новые Кускильды — 114
Новые Багазы — 116
Новые Казанчи — 115
Новый Кубияз — 116
Новый Карткисяк — 117
Новый Мутабаш — 116
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Новый Суюш — 114
Старая Кара — 115
Старые Кускильды — 113
Старые Казанчи — 115
Старый Мутабаш — 116
Султанай — 114
Султанбек — 114
Сураш — 114
Ташлы-Куль — 114
Тереклы-Чишма — 118
Тульгузбаш — 118
Улу-Елга — 118
Улу-Кул — 116
Упкан-Куль — 117
Урмияз — 114
Уршады — 115
Чишмали-Кул — 115
Шорохово — 118
Янкисяк — 115
Аургазинский район
Ахмет — 121
Валит — 119
Верхний Бегеняш — 119
Гумер — 119
Игенче — 121
Кальчир-Буран — 120
Миннибай — 120
Назмутдин — 119
Нижние Леканды — 121
Нижний Бегеняш — 119
Новый Итекей — 119
Новый Мурадым — 120
Ситдик-Мулла — 119
Сулейман — 121
Старый Итекей — 119
Старый Мурадым — 120
Старый Турумбет — 120
Ташбаш — 121
Турсагазы — 120
Турумбет — 120
Усман — 120
Усть-Белеш — 120
Утеймулла — 121
Юлдаш — 121
Баймакский район
Абдрахман — 121
Абдулкарим — 130
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Абзак — 127
Акмурун — 130
Ак-Тау — 130
Алгазы — 130
Амин — 124
Ахмер — 124
Баймак — 124
Баим — 126
Баиш — 124
Баймурза — 124, 129
Бакыр-Тау — 130
Бахтигарей II — 122
Бахтигарей 1 — 125
Билал — 129
Большой Басай — 128
Буранбай — 125
Бурзян-Елга — 130
Верхний Идрис — 122
Верхний Мамбет — 126
Верхний Тавлыкай — 123
Верхний Тагир — 130
Верхний Яикбай — 127
Второй Завод — 130
Второй Иткул — 127
Второй Мукас — 127
Второй Туркмен — 124
Гадельбай — 125
Гадельша — 128
Гали — 128
Гумер — 125
Давлет — 122
Елым — 125
Ислам — 129
Исян — 128
Исянбет — 122
Ишберде — 122
Ишмурза — 129
Ишмухамет — 129
Казанка — 131
Калинин — 131
Карамалы — 131
Карышка — 129
Комсомол — 131
Крепостной Зилаир — 131
Куват — 130
Культубан — 131
Кульчура — 128
Куртульган — 131
Кусей — 126

Куян-Тау — 131
Меряс — 123
Муллакай — 123
Мунасип — 131
Мустай — 128
Назар — 128
Нигамат — 127
Нижний Идрис — 122
Нижний Тавлыкай — 123
Нижний Тагир — 129
Нижний Яикбай — 127
Октябрьский — 131
Первый Иткул — 126
Первый Мукас — 126
Первый Туркмен — 124
Покровка — 132
Саитбаттал — 127
Сакмар — 132
Саксай — 132
Самян — 130
Сарыбия — 132
Семёновка — 132
Сосновка — 132
Сингиз — 123
Старый Сибай — 128
Туктагул — 124
Татлыбай — 123
Темяс — 123
Третья ферма — 131
Тубинск — 132
Уметбай — 129
Файзулла — 126
Хасан — 128
Шулька — 132
Юмаш — 125
Юнусбай — 132
Янгазы — 129
Янзигит — 123
Ярат — 126
Ярмухамет — 125
Бакалинский район
Гурдыбыш — 135
Камай — 132
Камышлытамак — 133
Кандалакбаш — 135
Килькабыз — 133
Куруч-Каран — 134
Мустафа — 134

Нарат-Елга — 134
Новый Азмей — 135
Новый Катай — 133
Новый Куруч — 134
Новая Сасы-Куль — 135
Ногайбак — 134
Сакат — 134
Сасы-Куль — 135
Старый Азмей — 135
Старый Катай — 133
Старый Куруч — 133
Старый Куян — 133
Суюндук — 135
Туктагул — 134
Урманай — 135
Устюм — 134
Чумале — 134
Балтачевский район
Верхний Кансияр — 139
Имян — 136
Кумьязы — 136
Кундашлы — 140
Кунтугуш — 136
Магашты — 136
Манагаз — 137
Маты — 137
Мишар — 137
Нижний Кансияр — 139
Нижний Сикияз — 137
Новый Балтач — 136
Новая Тимка — 140
Новые Штанды — 138
Новый Тушкыр — 137
Новый Якшей — 139
Нуркей — 139
Рахимкул — 140
Сейтяк — 138
Старая Тимка — 140
Старые Каргалы — 138
Старый Балтач — 136
Старый Иликей — 136
Старый Якшей — 138
Старый Янбай — 140
Текан — 139
Тузлуку ш — 137
Туйчибай — 139
Тутагач — 137
Тушкыр — 137
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Уразай — 138
Урта-Елга — 138
Усман — 138
Чипчик — 137
Чукалы — 140
Чурапан — 138
Шавьязы — 139
Штанды — 138
Белебеевский район
Азикей — 141
Акбасар — 140
Ирек — 140
Казанлытамак — 141
Метевбаш — 141
Таш-Кичу — 141
Тузлукуш — 141
Чулпан — 141
Белокатайский район
Абсалям — 142
Айдакай — 143
Айгирьял — 143
Апут — 141
Ашай — 143
Билян — 141
Верхний Утяш — 142
Кадыр — 142
Каип — 142
Кирикей — 141
Красный Муравей — 143
Красный партизан — 144
Красный Пахарь — 143
Кургаш-Елга — 142
Майгазы — 144
Мидят — 143
Мунас — 143
Нижний Утяш — 142
Новые Маскары — 142
Перевоз — 143
Старые Маскары — 142
Урак — 142
Ургалы — 143
Хайбат — 142
Чёрный Ключ — 143
Шайдалы — 143
Юлдаш — 142
Яныбай — 143
Ясаул — 143
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Белорецкий район
Абзак — 149
Азикей — 146
Азнагул — 148
Азналы — 145
Аис — 147
Акташ — 150
Арипкул — 147
Арышпар — 147
Ассы — 144
Ахмер — 147
Бакий — 149
Баскан — 150
Бельский — 150
Бирдегул — 144
Бриш — 144
Бриштамак — 144
Бутай — 144
Габдюк — 145
Гадельша — 147
Зуяк — 145
Искушты — 149
Исмакай — 150
Иткулкин Ключ — 151
Кагарман — 148
Кадыш — 146
Калашты — 147
Карагай — 149
Карталы — 145, 150
Карыш — 151
Касмакты — 150
Кудашман — 146
Куз-Елга — 150
Кузгун-Ахмер — 146
Кулмас — 145, 150
Кумба — 150
Куткур — 150
Куюк — 147
Кызыл-Яр — 150
Кысык — 150
Манышты — 147
Махмут — 146
Мулдакай — 149
Мухамет — 148
Нижний Сермен — 146
Новый Хасан — 145
Нукат — 147
Нуруш — 149
Рысыкай — 147

Савельева Поляна — 151
Сатра — 151
Сафаргул — 145
Сосновка — 151
Средний Сермен — 146
Средняя Тюльма — 148
Субхангул — 147
Суир-Аис — 146
Суюндук — 150
Сурензяк — 151
Татлы — 148
Тукан — 151
Уметбай — 149
Урал-Тау — 151
Усмангали — 145
Усть-Казы — 151
Уткаль — 148
Хайбулла — 149
Худайберды — 145
Хусаин — 148
Черновка — 151
Шигай — 148
Ямашты — 151
Бижбулякский район
Азнай — 152
Аит — 152
Биккул — 152
Дюсян — 152
Елбулактамак — 152
Исякай — 153
Канакай — 153
Каскин — 153
Кунаккул — 153
Кынгыр-Менеуз — 153
Третья ферма — 153
Четвёртая ферма — 153
Бирский район
Верхний Лачентау — 154
Нижний Лачентау — 154
Новый Баиш — 154
Новый Яндыз — 154
Угуз — 154
Благоварский район
Агарды — 155
Ак-Ялан — 156
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Ахмет — 156
Балышлы — 156
Башбуляк — 156
Баштерма — 156
Бузавлык — 157
Второй Чулпан — 158
Дюсмет — 155
Заготскот — 157
Камышлы — 157
Кулле-Кул — 157
Кызыл-Шар — 157
Кызыл-Юлдуз — 157
Новые Санны — 158
Новый Абзан — 155
Новый Буляк — 156
Новый Кузей — 155
Новый Сынташ — 155
Сабай — 157
Сарайлы — 157
Сатра — 157
Слакбаш — 157
Старый Абзан — 155
Старый Кучербай — 156
Старый Усман — 156
Старый Сынташ — 155
Таллы-Куль — 158
Тюркей — 158
Удрякбаш — 156
Улу-Арема — 155
Урняк — 158
Четвёртое отделение — 157
Чулпан — 158
Шамей — 158
Шарлык — 158
Шарлы-Куль — 158
Яныш — 156
Благовещенский район
Аркаул — 158
Ахмет — 159
Карагай-Куль — 159
Куряш — 159
Мухаметдин — 159
Новый Минзитар — 159
Новые Турбаслы — 159
Средний Минзитар — 159
Тугай — 159
Шарип — 159
Янаул — 159
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Буздякский район
Абдулла — 164
Амир — 165
Арслан — 164
Байраш — 164
Бакча — 164
Батырша-Кубау — 162
Большая Устюба — 160
Верхняя Сатра — 165
Второй Новый Ахун — 164
Ишмян — 164
Малая Устюба — 160
Казаклар-Кубау — 163
Канлы-Туркей — 160
Каразирек — 163
Каран — 161
Каранай — 161
Каранбаш — 161
Кска-Елга — 160
Киязитамак — 164
Киязи-Тау — 163
Капей-Кубау — 163
Кубяк — 161
Кузей — 161
Кызыл-Яр — 163, 164
Малая Устюба — 160
Нижняя Сатра — 165
Новошигай — 162
Новый Актау — 164
Новый Таулар — 162
Новый Шигай — 162
Письмянтамак — 165
Рәм — 165
Сабай — 161
Сабанай — 165
Севадыбаш — 165
Старошигай — 162
Старые Богады — 162
Старый Буздяк — 160
Старый Актау — 164
Старый Карбаш — 164
Старый Таулар — 161
Старый Шигай — 162
Сыртлан — 163
Таллыкул-Кубау — 163
Ташлы-Кул — 165
Телякей-Кубау — 163
Тюреш — 165
Урал — 165
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Урзайбаш —160
Хазиман — 165
Чишма — 165
Шигайкульбаш — 162
Шланлы-Куль — 160
Юрак-Тау — 164
Якуп — 162
Ярдам — 165
Бураевский район
Абдулла — 168
Абзай — 168
Аит — 169
Ардяш — 171
Арняш — 171
Байсаке — 167
Бакалы — 172
Большой Бадрак — 169
Бурай — 166
Бустанай — 168
Вал ы ш — 172
Ваныш — 168
Ваныш-Алпаут — 167
Варзитамак — 170
Воткурзя — 169
Даутлар — 171
Дюсмет — 166
Каинлык — 170
Калмык — 167
Камиль — 166
Карабай — 170
Каразирек — 168
Каратамак — 170
Кашкаль — 171
Кудаш — 168
Кулай — 169
Кушманак — 169
Кызыл-Октябрь — 172
Ленин-Буляк — 172
Менле — 168
Нарыш — 167
Новая Мустафа — 172
Новый Карагуш — 172
Новые Каргалы — 170
Новый Бикмет — 167
Новый Кизган — 171
Новый Тазлар — 171
Новый Шилек — 170
Разлив — 172

Саитбай — 170
Саит-Курзя — 169
Сибирган — 169
Силасау — 167
Старая Курзя — 169
Старая Мустафа — 172
Старый Бикмет — 166
Старый Карагуш — 171
Старый Кизган — 171
Старый Тазлар — 171
Старый Тукран — 167
Сумсабаш — 172
Таз-Тюба — 171
Танатар — 169
Тансызар — 172
Ташкубар — 172
Тугай — 166
Тугаряк — 167
Тукай — 170
Утяган — 166
Хази — 172
Чалкак — 170
Чишма-Бурай — 166
Шабай — 166
Юмакай — 170
Бурзянский район
Абдельмамбет — 177
Акбулат — 173
Аралбай — 175
Аскар — 177
Атик — 175
Ачибар — 175
Байгазы — 175
Байназар — 175
Большой Бретяк — 177
Верхний Нугуш — 174
Гадельгарей — 174
Галиакбер — 173
Исламбай — 177
Исянгазы — 173
Ишдавлет — 174
Киекбай — 174
Кильдигул — 176
Кургашлы — 177
Кутан — 174
Магадей — 178
Максют — 174
Малый Бретяк — 177
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Миндигул — 173
Мурадым — 176
Наби — 176
Новый Мунасип — 176
Новый Мусят — 174
Новый Субхангул — 173
Новый Усман — 175
Старый Мунасип — 176
Старый Мусят — 173
Старый Субхангул — 173
Старый Усман — 174
Суюш — 175
Тимир — 176
Яумбай — 177
Гафурийский район
Абдулла — 183
Акташ — 180
Баимбет — 178
Бакрак — 178
Баянды — 183
Берёзовая Поляна — 183
Большой Ибрагим — 180
Большой Утяш — 179
Верхний Ташбукан — 182
Журавлёва Поляна — 183
Зилим-Каран — 178
Зирик — 180
Зириклы — 180
Игенчеляр — 183
Имендяш — 180
Имянник — 178
Каварды — 180
Каран-Елга — 179
Карлы — 183
Кулкан — 179
Кургашлы — 183
Кутлугужа — 182
Малый Ибрагим — 180
Малый Утяш — 179
Мендим — 183
Мураз — 181
Му рак — 182
Нижний Ташбукан — 182
Новые Каварды — 181
Новый Кармыш — 182
Новый Таиш — 181
Сабай — 181
Саитбаба — 179
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Сик-Елга — 183
Средний Утяш — 180
Таиш — 181
Талпар — 181
Тугай — 182
Убалар — 184
Узбек — 179
Урал — 184
Усман — 179
Утяк — 183
Юзимян — 179
Юлук — 178
Юрмаш — 181
Явгильды — 180
Якты-Куль — 178
Янгиз-Каин — 183
Давлекановский район
Алга — 187
Ахун — 186
Бурангул —186
Давлекан — 184
Дюртюли — 186
Игенче — 187
Исмагил — 184
Кадыргул — 185
Казангул — 184
Кидряс — 186
Курьятмас — 184
Макяш — 184
Новый Аккулай — 186
Новый Меряс — 186
Новый Шарип — 185
Новый Янбек — 185
Новый Яппар — 185
Сапай — 186
Старый Курменкей — 184
Старый Меряс — 185
Старый Шарип — 185
Старый Яппар — 185
Фаридун — 187
Хусаин — 186
Яппар-Янбек — 185
Дуванский район
Абдрашит — 188
Арий — 187
Верхний Апсалям — 188
Кадыр — 188
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Кара-Куль — 188
Маржангул — 187
Месягут — 188
Мулькат — 188
Новый Халил — 188
Старый Халил — 187
Янбай — 188
Дюртюлинский район
Абзай — 194
Аканей — 194
Алга — 194
Аргамак — 190
Асян — 191
Баргызбаш — 194
Бергата — 188
Бишнарат — 194
Венеция — 190
Верхний Алькаш — 189
Верхняя Карга — 192
Гублюкучук — 191
Гулюк — 193
Зайляу — 195
Зитембяк — 189
Ильдус — 195
Исмаил — 189
Казаклар — 190
Казы-Ельдяк — 190
Каиш — 190
Кучергич — 195
Куш-Нарат — 195
Кушуль — 192
Малый Бишкураз — 195
Маньязыбаш — 193
Миништы — 190
Москов — 193
Назитамак — 193
Нижний Алькаш — 189
Нижний Аташ — 192
Нижняя Карга — 192
Нижний Манчар — 192
Новый Биек-Тау — 192
Новый Ишмет — 194
Новый Кангыш — 190
Новый Уртай — 194
Сабанай — 194
Семилетка — 195
Старый Баиш — 193

Старый Кангыш — 189
Старый Султанбек — 191
Старый Уртай — 194
Суккул — 191
Султанбек — 191
Сюгали-Куль — 193
Таймурза — 191, 195
Такарлик — 191
Тамак — 190
Таубаш-Бадрак — 189
Улькаш — 195
Урман-Асты — 194
Чишма — 189
Юкали-Кул — 192
Юнтиряк — 192
Юсуп — 189
Ермекеевский район
Абдулкарим — 196
Абдулла — 196
Аксаково — 198
Атам-Куль — 196
Ермекей — 195
Ик — 198
Исламбахты — 196
Кулбай — 196
Куш-Каран — 198
Кызыл Ик — 198
Кызыл Яр — 196
Нижние Карамалы — 197
Новый Турай — 197
Новый Шах — 198
Рятамак — 197
Старые Сулли — 196
Старый Турай — 197
Старый Шах — 198
Сук-Куль — 197
Суермет — 197
Тарказы — 197
Усман-Ташлы — 198
Чулпан — 198
Яссы-Каран — 198
Зианчуринский район
Абзан — 199
Абзановский заготскот — 205
Абуляис — 205
Агурда — 200
Акдавлет — 200

Алибай — 203
Аюв — 199
Баиш — 200
Байдавлет — 202
Башбармак — 204
Башкирский Кужанак — 199
Башкирский Серегул — 201
Бикбай — 203
Бикберда — 201
Биккужа — 203
Биштиряк — 204
Бурангул — 200
Верхняя Сара-Биль — 202
Верхний Муйнак — 201
Вторая ферма — 205
Второй Назар — 199
Габбас — 203
Ибрай — 204
Идяш — 201
Ишемгул — 205
Исянгул — 199
Калимулла — 206
Караберда — 206
Киньябулат — 203
Кугарчи — 202
Кужабак — 199
Кызыл-Яр — 206
Мазит — 204
Малый Байдавлет — 202
Малый Муйнак — 201
Мурзабай — 206
Мухамедьян — 204
Нижняя Сара-Биль — 202
Нижний Идельбак — 204
Ниязгул — 200
Новый Аскар — 203
Новые Чебеньки — 206
Первый Назар — 199
Пятая Ферма — 205
Сагит — 204
Сазалы — 203
Сакмарский совхоз — 206
Самаза — 201
Средний Муйнак — 201
Сулейман — 205
Тазлар — 203
Третья ферма — 205
Умбет — 201
Утягул — 200
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Четвёртая ферма — 205
Эльмяле — 205
Юлдаш — 200
Юлдыбай — 203
Юнай — 202
Яныбай — 205
Зилаирский район
Аралбай — 207
Ашкадар — 207
Байгужа — 207
Балапан — 208
Бикьян — 207
Верхний Галей — 206
Верхний Салим — 209
Искужа — 207
Ишбулды — 208
Кадырша — 207
Камыш-Узяк — 208
Канзафар — 207
Кашкар — 208
Максют — 209
Малый Юлдыбай — 209
Матрай — 208
Нижний Галей — 206
Новый Якуп — 210
Сабыр — 207
Салях — 210
Старый Якуп — 210
Султантимер — 209
Суртан-Узяк — 209
Шамсутдин — 207
Юлдыбай — 209
Юмагужа — 208
Яман-Саз — 210
Япар-Саз — 210
Яфанкин — 210
Иглинский район
Большие Карамалы — 211
Казаяк-Кутуш — 211
Казаяк-Хуснулла — 211
Красный Восход — 212
Минзитар — 211
Нижние Лемезы — 212
Новый Кубау — 211
Сабит — 212
Сарт-Лабау — 211
Старый Кубау — 210
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Старые Карашиды — 210
Субакай — 211
Тавтиман — 211
Тау — 212
Ташлы-Елга — 212
Тикей — 212
Тюба-Ялань — 212
Улу-Теляк — 212
Улу-Ялан — 212
Шуктей — 212
Илишевский район
Абдулла — 220
Аккуз — 216
Араптан — 213
Ашман — 220
Базы-Куян — 220
Базытамак — 220
Бишкурай — 218
Буляк — 221
Буляр — 216
Буралы — 213
Верхний Манчар — 214
Верхний Черек-Куль — 215
Верхний Юлдаш — 218
Верхние Юнны — 214
Верхний Яркей — 213
Восток — 221
Груздевка — 221
Заготскот — 221
Зяйляу — 218
Игмет — 221
Илиш — 219
Илякшиде — 213
Ирмяш — 221
Исамет — 216
Исянбай — 219
Итей — 216
Ишкар — 214
Иштиряк — 216
Кадыр — 217
Калинин — 221
Карабаш — 214
Кипчак — 216
Князь-Елга — 221
Кушбахты — 221
Кызыл-Байрак — 221
Кызыл-Яр — 217, 221
Лаяшты — 214

Лена — 222
Малый Тазей — 215
Малый Бишкурай — 218
Мари-Менеуз — 214
Нижний Черек-Куль — 215
Нижние Юнны — 214
Нижний Яркей — 213
Новый Аюв — 218
Новый Киргиз — 219
Новый Кук-Тау — 219
Новый Надир — 222
Новый Татыш — 220
Рсай — 215
Саиткул — 215
Сенгрян — 217
Старый-Аюв — 218
Старый Биек-Тау — 217
Старый Дюмей — 213
Старый Киргиз — 219
Старый Кук-Тау — 219
Старый Надир — 221
Старый Татыш — 219
Старые Хажи — 218
Сюльти — 218
Тазей — 215
Татарский Менеуз — 222
Таш-Чишма — 222
Телякей — 217
Теляпан — 215
Типей — 220
Тукайтамак — 222
Турачи — 217
Тюбяк — 222
Тюлюган — 218
Урмет — 220
Улу-Ялан — 222
Урняк — 222
Уяндык — 222
Шаммет — 220
Ябалак — 220
Яна-Турмуш — 222
Янтуган — 216
Ишимбайскнй район
Азнай — 223
Алакай — 223
Аптик — 224
Арлар — 223
Арметбаш — 226

Армет-Рахим — 226
Ахмер — 226
Байгужа — 223
Биксян — 224
Большой Баик — 223
Верхний Армет — 226
Верхний Иткул — 224
Гумер — 225
Ибрай — 225
Искисяк — 225
Исякай — 225
Ишей — 227
Ишим — 225
Калмак — 225
Калу-Айры — 227
Канакай — 226
Карайган — 227
Кебяч — 227
Киньябулат — 223
Кинзикей — 223
Кудаш — 227
Кузян — 227
Кукраук — 225
Кулгуна — 227
Кызыл-Окгябрь — 228
Кызыл-Юлдуз — 228
Макар — 226
Малый Баик — 223
Малый Максют — 223
Нижний Армет — 226
Новый Аптик — 224
Новый Саит — 228
Сайран — 224
Салих — 224
Саргай — 228
Сафартуй — 227
Старый Ишимбай — 222
Старый Саит — 228
Тирмян-Елга — 228
Улькар — 228
Уразбай — 224
Урекбаш — 228
Урман-Бишкадак — 224
Урта-Айры — 227
Хажи — 224
Юлдаш — 224
Янурус — 227
Яр-Бишкадак — 225

Калтасинский район
Ильчибай — 229
Картау — 229
Кугарчи — 229
Кучаш — 229
Нарат — 229
Новый Аткуль — 228
Новый Тукран — 229
Старый Шилек — 229
Султанай — 229
Караидельский район
Абдулла — 231
Агирзя — 233
Амин — 233
Бартым — 230
Бурхан — 233
Давлет — 230
Дюртюли — 233
Зиннат — 233
Имян — 232
Кадыс — 232
Калтасы — 233
Кантон — 232
Кара-Яр — 233
Карыш-Елга — 233
Малик — 233
Маты — 230
Муллакай — 230
Нижние Балмазы — 232
Новые Иткусты — 232
Новый Акбуляк — 231
Новый Бердяш — 231
Новый Муллакай — 230
Новый Янсаит — 232
Сабан-Куль — 233
Савкиязтамак — 231
Седяш — 230, 231
Средние Багазы — 230
Старые Багазы — 230
Старый Акбуляк — 231
Тат-Кудаш — 233
Тегермень — 232
Туиш — 232
Уразбахты —231
Урюш-Битулла — 231
Халил — 232
Чандар — 231
Чемай — 233
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Шамрат — 232
Шаушак — 233
Юлдаш — 232
Явгильды — 233
Якуп — 232
Кармаскалинский район
Абдулла — 234
Алайгир — 235
Бакчалы — 237
Бишаул-Унгар — 235
Верхний Тюкунь — 237
Ибрагим — 237
Кабак — 238
Карламан — 235
Карламанбаш — 236
Кулляр — 235
Кустугул — 236
Малай — 236
Мукай — 236
Муксин — 235
Мурза — 236
Мурсяк — 236
Нижний Тюкунь — 236
Новая Муса — 234
Новый Акташ — 234
Новый Бабич — 235
Новый Бишаул — 235
Савалей — 236
Сарт-Науруз — 237
Сарт-Чишма — 237
Старый Акташ — 234
Старый Бабич — 235
Старая Муса — 234
Старый Янбек — 234
Тазларово — 238
Тубяк-Тазлар — 236
Утяган — 237
Чишма — 234
Шарипкул — 237
Кигинский район
Абдрезяк — 239
Абзай — 239
Ай — 239
Алагуз — 240
Арслан — 239
Асылгужа — 240
Верхний Лапас — 239
Ибрай — 238

Идрис — 239
Кулбак — 239
Кургаш — 239
Масяк — 240
Нижний Лапас — 239
Новый Мухамет — 238
Сагир — 238
Сирбай — 240
Старый Мухамет — 238
Урак — 238
Юкали-Куль — 238
Юнус — 239
Юсуп — 240
Ягун — 238
Краснокамский район
Ашит — 243
Барьязибаш — 243
Бачки-Тау — 243
Кузгау — 242
Купербаш — 244
Куян — 242
Мряс — 244
Новая Аткуль — 240
Новая Мушта — 244
Новые Хажи — 243
Новый Актанышбаш — 240
Новый Балтач — 241
Новый Буртюк — 241
Новый Кабан — 241
Новый Каинлык — 242
Новый Нугай — 242
Новый Уразай — 243
Новый Татыш — 243
Новый Чуганак — 244
Новый Янгизит — 241
Сабанчи — 244
Саузбаш — 243
Сауз — 243
Старая Аткуль — 240
Старая Мушта — 244
Старый Буртюк — 241
Старый Кабан — 241
Старый Каинлык — 241
Старый Нугай — 242
Старый Уразай — 242
Старый Янзигит — 241
Такталачык — 242
Урал — 244
Уртаул — 244

Шарип — 244
Янаул — 244, 244
Янгызнарат — 243
Кугарчинский район
Азнагул — 247
Айгай-Мурсаляй — 244
Акаваз — 254
Алимгул — 251
Аралбай — 252
Баш-Альмяс — 251
Баш-Беркут — 248
Бикбулат 1-й — 248
Бекеч — 253
Бустубай — 248
Валит — 254
Верхний Мурсаляй — 245
Верхний Саз — 251
Верхний Саньяп — 245
Верхний Сюрюбай — 246
Верхняя Биккужа — 247
Второй Тукат — 250
Второй Тупчан — 250
Второй Юлдыбай — 252
Давлеткул 1-й — 248
Давлеткул 2-й — 248
Даут-Каюп — 247
Зириклы — 248
Ибрагим — 248
Игибай — 253
Ик — 254
Исим — 249
Ишбай — 253
Кадыр — 253
Калдар — 249
Канакач — 253
Каскин — 245
Кугарчи — 249
Максют — 245
Мукас — 245
Мурак — 246
Муса — 249
Назаргул — 247
Нарбут — 252
Нижняя Биккужа — 246
Нижний Саз — 251
Нижний Сапаш — 247
Нижний Сюрюбай — 245
Нукай — 249
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Первый Тукат — 250
Первый Тупчан — 250
Первый Юлдыбай — 251
Салих — 254
Саиткул — 250
Сапык — 249
Сиксанбай — 253
Султангул — 246
Суюш — 246
Тавакан — 252
Тангаур — 246
Тляумбет — 250
Туимбет — 246
Тулебай — 253
Тюлебай — 151
Третий Тукат — 251
Третий Юлдыбай — 252
Уракай — 253
Худайберды — 247
Юлдаш — 254
Юмагужа — 252
Якшимбет — 252
Ялчи — 247, 254
Янаул — 254
Кушнаренковский район
Асан — 259
Ахмет — 257
Байталлы — 254
Бакай — 255
Верхний Акбаш — 257
Верхний Саит — 255
Гургурей — 256
Ильмурза — 258
Карача-Елга — 256
Кудушлибаш — 255
Мавлют — 255
Мамяк — 258
Нижний Акбаш — 257
Нижний Саит — 255
Новый Акбаш — 258
Новый Гумер — 256
Новые Тукмаклы — 257
Средний Акбаш — 257
Старые Тукмаклы — 256
Старый Гумер — 256
Талбазы — 255
Турна-Басу — 258
Угуз — 256
Чирша-Тартыш — 256
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Шарип — 258
Юлуш — 258
Якуп — 257
Куюргазинский район
Аксары — 262
Арслан-Амекеч — 262
Верхний Бабалар — 260
Верхний Мутал — 259
Зяк-Ишмет — 264
Илькиней — 263
Казлаир — 264
Канчура — 261
Карай — 259
Кинзеабыз 1-й — 261
Кинзеабыз 2-й — 261
Киньябай — 262
Кунакбай — 261
Малая Муса — 263
Мамбеткул — 264
Назаркино — 261
Нижний Бабалар — 260
Нижний Мутал — 259
Новая Калта — 261
Новая Муса — 264
Новые Аллаберды — 261
Новый Мураптал — 263
Новый Ямаш — 262
Средний Бабалар — 260
Средний Мутал — 259
Средний Мураптал — 262
Старая Калта — 260
Старый Мураптал — 262
Таймас — 259
Тюкан — 264
Чишма — 264
Юмагужа — 263
Якуп — 259
Якут — 260
Якшимбет — 260
Ялчикай — 260
Ямангул — 263
Ямансары — 263
Янаул — 264
Янги-Юл — 264
Мелеузовский район
Абит — 267
Акбута — 266

Акназар — 266
Апас — 264
Аптрак — 265
Арслан — 266
Большой Мукас — 267
Верхний Таш — 266
Верхний Юлдаш — 268
Восточный — 269
Давлеткул — 268
Желанный — 269
Зирик — 266
Исламгул — 267
Иткучук — 267
Иштуган — 265
Камбулат — 268
Кашаля — 269
Кутлубулат — 266
Кутуш — 267
Малый Мукас — 267
Малый Шарип — 267
Муллагул — 265
Мутай — 265
Нижний Таш — 266
Нугуш — 269
Нурдавлет — 268
Сабаш — 268
Саука — 269
Саргай — 266
Сарыш — 267
Смак — 268
Старая Муса — 268
Сурагул — 265
Сыртлан — 265
Тамьян — 268
Ташлы-Куль — 269
Туляк — 268
Туманчи — 265
Хасан — 265
Юмак — 268
Якты-Куль — 268
Мечетлинский район
Абдрахим — 272
Абдулла — 271
Азангул — 269
Азикей — 273
Аюп — 271
Большой Кызылбай — 272
Большеустьикинское — 273

Буранчи — 270
Бургатья — 271
Гумер — 270
Дуван-Мечетли — 270
Еланыш — 273
Ишали — 273
Каранай — 270
Кургат — 272
Куршали — 270
Кутуш — 271
Лемезтамак — 271
Малый Кызылбай — 273
Мелекас — 272
Нижний Тукбай — 270
Новый Мишар — 271
Новый Яуш — 270
Сабанак — 272
Сальзигут — 272
Старый Мишар — 270
Сулейман — 272
Таиш — 269
Таки — 273
Теляш — 273
Теркаул — 273
Тимирбай — 273
Тимиряк — 272
Трубкильды — 269
Юнус — 271
Ясин — 271
Мишкинский район
Бабай — 274
Баш-Байбак — 274
Большие Шады — 274
Калмазан — 274
Кигазытамак — 274
Малые Шады — 274
Миякинский район
Абиш — 277
Аит — 277
Баязит — 277
Биккул — 275
Богдан — 275
Большие Каркалы — 277
2-й Миякибаш — 276
Енебей-У рсай — 275
Зидиган — 278
Зильдяр — 277

Зириклы-Куль — 275
Ильчигул — 275
Исламгул — 277
Камышлы — 274
Каран-Кункас — 276
Карыш — 278
Качеган — 278
Култай-Каран — 278
Куль-Кункас — 276
Малые Каркалы — 278
Миякибаш — 276
Миякитамак — 279
Нарыс-Тау — 278
Новый Ильчигул — 275
Сатай — 276
Сатый — 276
Сафар — 277
Сиряштамак — 276
Старые Балгазы — 275
Сурай — 276
Сятяй-Бурзян — 277
Тамьян-Таймас — 277
Таукай-Гайна — 278
Туксанбай — 278
Шатмантамак — 278
Яшель-Куль — 279
Яшляр — 279
Нуримановский район
Аккуш — 280
Акмечеть — 279
Баш-Шиды — 280
Берёзовка — 280
Бикмурза — 280
Имтияз — 281
Истрик — 279
Ишмурат — 280
Камышлы-Куль — 281
Куранча — 281
Нимисляр — 280
Новая Куль — 280
Новый Бирюч — 279
Новый Исай — 279
Новый Субай — 281
Нур — 281
Сарва — 280
Сатлык — 280
Старая Куль — 280
Старый Бирюч — 279
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Старый Исай — 279
Старый Бияз — 281
Сураш — 280
Укарли — 281
Усть-Салдыбаш — 281
Уянкили — 281
Салаватский район
Алькя — 282
Аркаул — 282
Ахун — 282
Баш-Ильчикай*— 285
Бияз — 286
Бишевляр — 283
2-й Идельбай — 283
Ельгильды — 285
Идрис — 282
Ильтай — 283
Ишимбай — 281
Казырбак — 286
Калмаккул — 285
Калмаклар — 284
Карагул — 286
Комсомол — 286
Куселяр — 283
Кусепей — 283
Лагерь — 286
Малояз — 284
Махмут — 284
Мечетли — 284
Миндиш — 281
Мусят — 284
Новый Сюрюкай — 285
Новые Каратавлы — 285
Новые Турналы — 286
1-й Идельбай — 283
Радио — 286
Саргамыш — 284
Свобода — 286
Ташаул — 286
Термень — 285
Урман-Тау — 287
Урманчи — 285
Чебар-Куль — 287
Шаряк — 286
Юлай — 282
Юнус — 282
Язги-юрт — 287
Янган-Тау — 287

Яубуляк — 284
Яхья — 282
Яхин-Разъезд — 287
Стерлибашевский район
Айтуган — 289
Баим — 288
Буляк — 290
Верхний Аллагуват — 289
Верхний Шакар — 288
Елимбет — 287
Ибракай — 288
Кабакуш — 289
Каранай — 290
Куганакбаш — 288
Кундряк — 290
Кызыл-Юл — 290
Максют — 289
Муртаза — 288
Мустафа — 287
Мухаметдамин — 289
Нижний Аллагуват — 289
Нижний Шакар — 288
Новый Калкаш — 288
Сарайса — 287
Старый Калкаш — 288
Стерлибаш — 289
Стерля — 290
Табулда — 289
Тятер-Арслан — 289
Уметбай — 287
Юмагужа — 288
Ямгурчи — 290
Стерлитамакский район
Аючи — 290
Кармаскалы — 291
Кунакбай — 291
Кучербай — 291
Максют — 291
Мурдаш — 291
Новый Абдрахман — 292
Старый Абдрахман — 291
Талач — 291
Услытамак — 291
Юрак-Тау — 291
Татышлинский район
Аксаит — 294
Арибаш — 299

Артаул — 298
Асавды — 296
Аук-Буляк — 298
Ачу-Елга — 293
Бадряш — 297
Байкибаш — 298
Бизь — 298
Буадыбаш — 294
Буль-Кайпан — 296
Бургынбаш — 293
Верхние Татышлы — 298
Верхний Кудаш — 295
Верхняя Салаевка — 299
2-й Зиримзибаш — 294
Гарейбаш — 293
Зиляк-Тау — 298
Зиримзи — 294
Ильмет — 295
Кальтяу — 293
Кардагуш — 298
Карман — 297
Кашкак — 293
Кумалак — 297
Куряш — 298
Кустарёвка — 298
Кытки-Елга — 297
Маматай — 295
Манагаз — 297
Нижние Татышлы — 298
Нижний Кальтяу — 293
Нижний Кудаш — 295
Нижняя Салаевка — 299
Новые Иракты — 295
Новый Акбулат — 292
Новый Кайпан — 296
Новый Кудаш — 295
Новый Курдюм — 295
Новый Чукур — 296
Новый Шардак — 294
1-й Зиримзибаш — 294
1-й Янаул — 299
Сабанчи — 299
Савалей — 296
Савкияз — 297
Сараштыбаш — 293
Старый Акбулат — 292
Старый Кайпан — 296
Старый Курдюм — 295
Старый Сикияз — 297
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Старый Салдау — 298
Старый Чукур — 296
Старый Шардак —294
Танып-Чишма — 297
Ташкент — 299
Фанга — 294
Чишма — 299
Чургулды — 296
Шульган — 294
Юрмиязбаш — 299
Юсуп — 295
Янгызнарат — 296
Туймазинский район
Аблай — 302
Агиртамак — 299
Атнагул — 302
Айтактамак — 304
Аккаин — 307
Байрака-Тюба — 300
Балтай — 305
Бикмет — 304
Бишкурай — 304
Букай — 304
Бятки — 302
Верхние Бишинды — 300
Верхний Сардык — 303
Гафур — 307
Даутайтамак — 307
Заготскот — 307
Зигитяк — 304
Ильчимбет — 303
Имангул — 307
Имян-Купер — 307
Ирмяш — 307
Исмаил — 301
Какрыбаш — 302
Кандра-Куль — 305
Кандра-Кутуй — 305
Кандра-Тюмекей — 305
Карамалы-Губей — 302
Каран-Бишинды — 302
Каран-Елга — 308
Кара-Тау — 300
Кендыктамак — 308
Кыска-Елга — 308
Куюк — 307
Куюктамак — 307
Максют — 303
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Матевтамак — 305
Мулла-Камыш — 301
Мустафа — 306
Нижние Бишинды — 300
Нижний Сардык — 303
Новые Бишинды — 300
Новый Арсланбек — 307
Новый Нарыш — 301
Новый Суык-Куль — 306
Нуркей — 301
Райман — 303
Сайран — 306
Самсык — 308
Старый Арсланбек — 306
Старые Кандры — 304
Старые Туймазы — 301
Субханкул — 303
Татар-Улкан — 303
Таш-Кичу — 308
Тимир — 308
Тубан-Куль — 308
Тугуз-Каран — 308
Тукай — 308
Тукмак-Каран — 306
Туктагул — 306
Тюменяк — 300
Тюпкильды — 305
Урмекей — 305
Урняк — 308
Уязытамак — 301
Чапай — 309
Чукадыбаш — 306
Чукадытамак — 305
Чулпан — 308
Юкали-Чишма — 307
Якшей — 299
Япрык — 299
Яр-Мунча — 308
Ярмухамет — 304
Уфимский район
Новые Карашиды — 309
Учалинский район
Абдулкасим — 311
Абзак — 311
Абсалям — 310
Азнаш — 315
Алтын-Таш — 317

Амангильды — 312
Амин — 313
Аслай — 312
Базаргул — 311
Байсакал — 315
Баттал — 312
Бурангул —- 315
Гадельша — 313
Галиакбер — 313
Звероферма — 317
Ильтабан — 316
Ильчигул — 315
Ильчи — 316
Имангул — 316
Истамгул — 311
Ишкин — 311
Ишмекей — 311
Казаккул — 313
Каипкул — 314
Калкан — 316
Калуй — 313
Карагужа — 313
Карагужа 2-я — 314
Карим — 309
Комсомольск — 317
Кубяк — 311
Кубагуш — 312
Кудаш — 311
Кужай — 310
Кулуш — 312
Кунакбай — 316
Курама — 309, 318
Кутуй — 312
Кучук — 309, 313
Малый Балбык — 311
Малый Казаккул — 313
Малый Муйнак — 310
Мансур — 317
Мишка — 314
Москов — 314
Мулдакай — 315
Мулдаш — 310
Муса — 314
Науруз — 314
Новый Байрамгул — 312
Новый Хусаин — 316
Озёрный — 318
Орловка — 318
Расуль — 312

Рысай — 317
Сайтак — 312
Сафар — 317
Старый Байрамгул — 309
Старый Балбык — 311
Старый Муйнак — 310
Сулейман — 312
Сураман — 314
Суюндук — 310
Суяргул — 315
Татлымбет — 315
Туляк — 310
Тунгатар — 310
Узун-Куль — 314
Ураз — 317
Уральск — 318
Шарип — 316
Юлдаш — 315, 317
Ягудя — 313
Яльчигул — 316
Федоровский район
Атяс — 319
Бала-Четырман — 319
Балыклы — 318
Батыр — 318
Верхний'Яуш — 319
Ишмухамет — 318
Каралачик — 318
Новый Яуш — 319
Саит — 319
Старый Четырман — 318
Юлдаш — 319
Юрматы — 319
Хайбуллинский район
Абдулнасир — 324
Абубакир — 323
Адель — 325
Акзигит — 322
Акназар — 322
Аксыир — 323
Акташ — 322
Акьюл — 321
Акьяр — 322
Алибай — 325
Байгускар — 322
Бикбау — 320
Большой Абиш — 320
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Большой Арслангул — 321
Бузавлык — 322
Бурибай — 322
Валит — 323
2-я Мурза — 324
Галиахмет — 321
Ибрагим — 320
Иляч — 319
Ишмухамет — 322
Катралы-Назаргул — 323
Комсомольск — 324
Макан — 323
Малый Арслангул — 321
Малый Абиш — 320
Мамбет — 320
Нижние Исянгильды — 323
Нижний Смак — 324
Новопетровское — 325
1-я Мурза — 323
Первомайское — 325
Петропавловское — 324
Подольск — 325
Рафик — 324
Сагит — 320
Сакмар-Назаргул — 321
Степной — 325
Султангужа — 324
Тангатар — 320
Урусбай — 321
Урняк — 324
Уфимский — 325
Юлбарс — 323
Янтыш — 321
Чекмагушевский район
Аблай — 325
Ахмет — 328
Бикмет — 328
Верхние Карьявды — 327
Верхний Аташ — 329
Земей — 329
Имянли-Кул — 329
Калмашбаш — 326
Каразирек — 329
Каран — 327
Каратал — 329
Каргалы — 329
Новые Карьявды — 327, 329
Новый Балак — 327
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Новый Балтач — 329
Новый Дюмей — 327
Новый Калмаш — 326
Новый Кутуй — 329
Новый Пучкак — 327
Новый Сурмет — 328
Новый Тайняш — 328
Рапат — 326
Резяп — 328, 329
Старый Балак — 327
Старая Биккиня — 326
Старый Иксан — 326
Старый Калмаш — 326
Старый Пучкак — 327
Старый Сурмет — 328
Старые Чупты — 328
Тайняш — 328
Тамьян — 328
Уйбулат — 329
Чекмагуш — 327
Чишминский район
Альбей — 330
Бабик — 331
Верхний Хозят — 331
Илькаш — 330
Кара-Якуп — 331
Кучум — 331
Нижний Хозят — 331
Новые Ябалаклы — 330
Сабур — 330
Сайран — 331
Средний Хозят — 331
Терма — 331
Чукраклы — 330
Ябалаклы — 330
Шаранский район
Алпай — 332
Бурсык — 333
Верхние Ташлы — 334
Дюрмен — 335
Ерёмкино — 334
Зириклы — 332
Каракашлы — 333
Кугарчи-Буляк — 333
Кучук — 334
Кызыл-Тау — 334
Нарат-Асты — 332

Нижние Ташлы — 333
Нижний Заит — 333
Нижний Тавлар — 333
Новые Карьявды — 333
Новый Таулар — 333
Сабанай — 333
Сар-Саз — 334
Старые Тлявли — 335
Старый Тамьян — 332
Старый Таулар — 333
Таллы-Куль — 334
Тархан — 332
Таш-Чишма — 334
Турбей — 334
Улик-Елга — 334
Чалмалы — 334
Чикантамак — 333
Чуваш-Тамьян — 335
Шаранбаш-Князь — 332
Юмадыбаш — 332
Янаульский район
Акылбай — 338
Асавдыбаш — 335
Ахтиял — 339
Бадряш — 337
Бадряш-Актау — 337
Байгужа — 339
Байсар — 339
Булат-Елга — 339
Варяш — 339
Варяшбаш — 339
Верхний Чат — 336
Ваяды — 338
Гудьбур — 339
Зирка — 339
Истяк — 339
Исхак — 339
Иткиней — 337
Ишбулды — 339
Карман — 338
Карман-Актау — 338
Кисяк-Каин — 337
Кичикир — 338

Кум — 338
Кумалак — 339
Кушимян — 340
Кызыл-Яр — 335
Месягут — 335
Нижний Чат — 336
Новый Алдар — 335
Новый Артаул — 338
Новый Кудаш — 339
Новый Куюк — 337
Прогресс — 340
Булат-Елга — 339
Сабанчи — 340
Салих — 336
Сандугач — 336
Сибады — 340
Старый Алдар — 335
Старый Артаул — 337
Старый Кудаш — 339
Старый Куюк — 337
Султый — 340
Тартар — 337
Татар-Урада — 341
Таш-Елга — 340
Таш-Тау — 341
Тау — 336
Туртык — 340
Урал — 340
Уракай — 340
Урмады — 340
Урманды — 340
Урняк — 340
Ушья-Тау — 340
Хмелёвка — 341
Чишма — 336, 341
Чангак-Куль — 341
Чулпан — 341
Югамаш — 335
Юссук — 336
Ямады — 336
Янаул — 338
Янбарис — 338
Янгызнарат — 336

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Альменевский район
Ала-Куль — 343
Альмен — 344
Аскар — 342
Байганя — 342
Бухар — 342
Зайнагабдин — 342
Зайнекай — 343
Искандар — 343
Казаккул — 343
Кулсары — 344
Майлык — 344
Малсыкты — 344
Мир — 344
Мурзакай — 344
Муртаза — 344
Озерный — 344
Подьяс — 343
Танрикул — 343
Темяк — 344
У балы — 343
Уч-Куль — 344
Шарип — 343
Штан — 343
Юламан — 343

Сафакулевский район
Абдулмень — 346
Абултай — 344
Адзитар — 346
Азналы — 345
Бакай — 345
Бахарево — 346
Баязит — 345
Белое — 346
Большой Султан — 345
Калмак-Абдряш — 345
Кара-Су — 345
Кутлубай — 346
Малый Султан — 345
Мансур — 345
Мурзабай — 344
Сарт-Абдряш — 346
Сарт-Калмак — 346
Сафа-Куль — 346
Щучанский район
Арслан — 346
Щучанка — 346

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
Абдуллинский район
Абдулла — 347
Тирис — 347
Александровский район
Актеин — 347
Байгужа — 347
Бикбулат — 348
Зеленая Роща — 349
Исянгильды — 347
Исянгул — 347
Каипкул — 348
Калмак — 348
Канчир — 348
Курпяс — 348
Кутуч — 348
Старый Гумер — 348
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Юрматы — 349
Беляевский район
Алабайтал — 349
Буранчи — 349
Гайский район
Абдряш — 350
Байгадак — 349
Губерля — 349
Ишберды — 349
Ишкиня — 349
Нарбулат — 350
Халил — 349
Яльчибай — 350
Красногвардейский район
Бабич — 350

Булат — 350
Верхний Бахтияр — 350
Верхний Ильяс — 351
Верхний Рыскул — 351
Верхний Яик — 351
Исмагил — 352
Кабак — 352
Карьяу — 351
Кулман — 352
Малый Юлдаш — 351
Нижний Бахтияр — 350
Нижний Ильяс — 350
Нижний Рыскул — 351
Нижний Яик — 351
Средний Ильяс — 350
Старый Юлдаш — 351
Юлтый — 351

Нижний Назаргул — 354
Новая Ракитянка — 355
1-я Юмагужа — 354
Псянчи — 355
Рысай — 354
Сара — 353
Старая Сара — 356
Сурай — 353
Тлявгул — 354
3-я Юмагужа — 354
Чебаклы — 353
Чеботарёвка — 356
Юлгутлы — 354

Кувандыкский район
Аскар — 353
Бикбирды — 352
Биктимер — 355
Бишкужа — 355
Бляутамак — 355
Бляу-Яльчибай — 354
Большая Акчура — 352
Бурагул — 355
Бурангул — 353
Верхний Бишяй — 353
Верхний Назаргул — 354
Верхний Утягул — 353
2-я Юмагужа — 354
Гумер — 352
Зианчура — 354
Ибрагим — 355
Идельбай — 355
Ильяс — 355
Ишкильды — 354
Ишкужа —355
Ишмурат — 355
Каип — 353
Канчура — 352
Карбай — 354
Кидрас — 355
Малая Акчура — 352
Малый Сурай — 353
Мамбетай — 353
Нижний Бишяй — 352

Матвеевский район
Нижний Новый Кутлумбет — 356
Старый Кутлумбет — 356

Курманаевский район
Имангул — 356
Честаковка — 356

Новосергиевский район
Балейка — 357
Верхний Кунакбай — 357
Губовка — 357
Кара-Яр — 358
Лапаз — 358
Мряс — 357
Нижний Ахмер — 357
Нижний Кунакбай — 357
Новый Ахмер — 357
Новый Гумер — 357
Плодородный — 358
Ростошь — 358
Старый Гумер — 358
Судбазар — 358
Октябрьский район
2-й Имангул — 358
1-й Имангул — 358
Переволоцкий район
Габдрафик — 359
Кутлумбет — 359
Нариман — 359
Сакмарский район
Жданово — 359
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Саракташский район
Биктимир — 360
Верхний Аскар — 359
2-й Назар — 360
2-й Рыскул — 361
Кабан — 360
Карабатыр — 361
Карагужа — 360
Кульчум — 360
Нижний Аскар — 359
Новый Кульчум — 360
1-й Назар — 360
1-й Рыскул — 361
Райман — 361
Средний Аскар — 359

Султанбай — 361
Сунарчи — 361
3-й Назар — 360
Тоцкий район
Кидрас — 362
Кызыл-Мечеть — 361
Кызыл-Шарк — 361
Тюльганский район
Аустьян — 362
Батырша — 362
Верхний Максют — 362
Давлеткул — 362
Новые Аллаберды — 362
Старые Аллаберды — 362
ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Бардымский район
Акбаш — 363
Аклуш — 363
Амир — 368
Ар-Башап — 363
Бардым — 363
Бардымбаш — 363
Батырбай — 363
Башаптюз — 364
Бисер — 364
Бурузлы — 367
Верхний Башап — 363
Верхний Кучтантей — 368
Зия-Зилга — 367
Искер — 364
Ишим — 364
Казанка — 367
Каин-аул — 364
Карагаш — 367
Кугия — 367
Кудаш — 364
Кузем-Яр — 364
Кучтантей — 367
Кызыл-Яр — 367
Кызыл-Яр 2-й — 364
Кызыл-Яр 1-й — 364
Мостовая — 365
Наратки — 367
Нижние Искильды — 368
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Никольск — 367
Новый Башап — 363
Новый Чат — 366
Оч-Кул — 367
Сармияда — 367
Саряш — 365
Старый Башап — 363
Старый Чат — 366
Сыркаин — 367
Султанай — 365
Сюжан — 365
Танып — 365
Тау-аул — 368
Тюльканны — 365
Тюнгук — 365
Удик — 365
Уймуж — 366
Усть-Тунтор — 366
Утяйбаш — 368
Федорки — 366
Чалкау — 366
Чувашай — 366
Шлик — 366
Шликтюз — 366
Юкшур — 367
Яуш-Кыр — 368
Добрянский район
Канюки — 368

Пермский район
Башкултай — 369
Култай — 369
Куян — 369

Осинский район
Усман — 368
Усть-Тунтор — 368

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Больше-Глушицинский район
Муратша — 369
Ташбулат — 369
Больше-Черниговский район
Денгизбай — 370
Имиль — 370
Иргиз — 371

Исток — 371
Каскин — 370
Киньягул — 370
Костино — 371
Украинка — 371
Утекей — 370
Хасан — 371

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Перелюбский район
Байгунды — 371
Ишимбай — 372
Кузебай — 371
Кунакбай — 372
Кусембет — 371
Новое Перелюбово — 372

Первомайский — 372
Целинный — 372
Пугачёвский район
Бобров Гай — 372
Кондукторово — 373
Максют — 373

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Артинский район
Азигул — 373
Арти-Шигир — 373
Биккиня — 373
Ачитский район
Гайны — 374
Красноуфимский район
Баяктюз — 374
Бишкау — 374
Большой Тюрюш — 375
Верхний Бугалыш — 375

Озерки — 375
Рахман — 374
Средний Бугалыш — 375
Сызги — 375
Усть-Бугалыш — 374
Нижнесергинский район
Акбаш — 375
Аракай — 376
Ишим — 376
Урмекей — 375
Уфа-Шигир — 375
Шакур — 375

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Агрызский район
Баржи — 376
Бетсамяс — 376
Девятерня — 376
Исянбай — 376
Касай — 376
Новый Песляк — 376
Салагуш — 376
Старый Песляк — 376
Утяган — 377
Ямурза — 376
Азнакаевский район
Агирь — 378
Азнакай — 377
Верхняя Стерля — 377
Карамалы — 378
Карамалы-Елга — 377
Месягут — 379
Митряй — 377
Нижняя Стерля — 377
Сапай — 378
Сарлы — 377
Сасы-Куль — 377
Суюндук — 377
Тархан — 379
Туйкя — 378
Тумутук — 378
Туркмен — 378
Уразай — 378
Урманай — 378
Урсай — 378
Чалпы — 378
Актанышскии район
Адай — 381
Азя-Кул — 385
Айш — 385
Аккуз — 379, 381
Актанышбаш — 385
Апас — 379
Атяс — 385
Ахун — 379
Биш-Кумяч — 380
Буаз-Куль — 382
Буляк — 380
Бурсык — 384
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Верхние Богады — 382
Верхний Гарей — 384
Верхний Карач — 385
Верхний Якшей — 381
Земан 380
Ильчибай — 384
Ирмяш 384
Казыкай 386
Калмаш 382
Карт 382
Качкын — 380
Кузяки — 385
Кулун — 380
Кулшарип — 386
Куян — 384
Кыр-Каинтюбе — 380
Минляр — 380
Миряс — 384
Мячти — 380
Нижний Карач — 385
Нижний Якшей — 381
Нижняя Ургаза — 385
Новое Семиострово — 382
Новые Богады — 382
Новый Алим — 386
Новый Байсар — 379
Новый Балтач — 383
Новый Жияш — 384
Новый Кадырмет — 382
Новый Курмаш — 380
Новый Сафар — 381
Новый Султангул — 383
Старое Семиострово — 382
Старые Богады — 381
Старый Ан5яз _ 3gl
Старый Айман — 379
Старый Алим — 386
Старый Байсар — 379
Старый Балтач — 383
Старый Бикчентай 379
Старый Гарей — 384
Старый Жияш — 384
Старый Кадырмет — 382
Старый Курмаш — 380
Старый Сафар — 380
Старый Султангул — 383, 386
Старый Телекей — 385

Табанлы-Куль — 381
Такталачук — 384
Татар-Азби — 383
Татар-Сууксу — 383
Татар-Ямалей — 385
Тенякай — 381
Терпеле — 383
Тумержи — 385
Тюке — 381
Улы-Имян — 380
Усы — 381
Чалманарат — 383
Чат — 385
Чуганя — 386
Чуракай — 381
Чынык — 385
Шабиз — 383
Шабизбаш — 383
Шарип — 385
Альметьевский район
Абдрахман — 386
Байлар — 387
Биш-Мунча — 386
Новый Кашир — 386
Новый Надир — 386
Новый Сулей — 387
Сулей — 387
Тайсуйган — 387
Апастовский район
Большой Урсак — 387
Луговые Балыкчи — 387
Малый Урсак — 387
Шам Балыкчи — 387
Бугульминский район
Карабаш — 387
Кичучат — 388
Бавлинский район
Абсалям — 389
Акбаш — 389
Алаба-Куль — 388
Бавлы — 388
Байлар — 388
Байряка — 389
Еней — 388
Исергап — 389
Каракашлы — 389

Кызыл-Яр — 389
Новые Бавлы — 388
Новый Каразирек — 389
Старые Чоты — 388
Старый Каразирек — 389
Татарские Тумбарлы — 388
Таш-Кичу — 389
Ташлы — 389
Дрожжановский район
Старый Упей — 390
Елабужский район
Бизяки — 390
Кураз —- 390
Турай — 390
Кукморский район
Маскары — 390
Лениногорский район
Бакир — 390
Каратай — 391
Муьмин — 391
Нижние Чиршилы — 391
Шугур — 391
Мамадышский район
Тугыз — 391
Мензелинский район
Бикбул — 394
Буюрган — 391
Верхний Байлар — 391
Верхний Такерман — 392
Галий — 394
Гулюк — 392
Давек — 392
Имянли — 394
Иркиняш — 393
Кальмия — 392
Кальмурза — 394
Калтак — 393
Кугаш — 393
Кузькай — 392
Кулуш — 392
Малтабар — 392
Новый Айман — 393
Новый Байлар — 391
Новый Бикчентай — 393
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Саит — 393
Сарсаз Такерман — 394
Семекей — 392
Старый Байлар — 391
Таир — 392
Такерманчи — 393
Татар-Мушуга — 393
Тау-Асты Байлар — 391
Тау-Асты Такерман — 392
Таулар — 392
Тайгужа — 392
Тулубай — 392
Ургуза — 393
Урус — 393
Хужахмет — 393
Ятов — 393
Муслюмовский район
Амекей — 396
Бекабыз — 395
Варяшбаш — 394
Верхний Табын — 395
Зубаир — 395
Исянсеф — 395
Карамалы — 395
Кубяк - 395
Масгут — 395
Меллятамак — 394
Метряй — 394
Нарат-Асты — 394
Нижний Табын — 395
Салауз-Мухан — 394
Сикия — 395
Симяк — 395
Старый Альмет — 396
Старый Варяш — 394
Тамьян — 395
Тегерманник — 395
Тугаш — 395
Октябрьский район
Ахмет — 396
Старый Татарский Альмет — 396

Рыбно-Слободский район
Сатлыган — 396
Сабинский район
Казанчи-Бигиней — 396
Сармановский район
Азалак — 397
Атрякли — 399
Большой Нуркей — 397
Кавзияк — 397
Казаклар — 398
Карашай-Саклау — 398
Каташ-Каран — 397
Курмаш — 397
Муртышбаш — 397
Муртыштамак — 397
Нижний Бикмет — 397
Новый Ахмет — 398
Новый Усай — 398
Рангазар — 397
Рантамак — 397
Саклаубаш — 398
Сарайлы — 398
Сарман — 398
Сармашбаш — 399
Сары-Саз Такерман — 399
Сулы-Саклау — 399
Сураш — 398
Тлянчитамак — 398
Усай — 398
Учуйли-Саклау — 399
Чураш — 399
Шарлы-Урема — 398
Челнинский район
Азмекей — 399
Калмаш — 399
Мусабай — 399
Чаллы — 399

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Станция Камбар — 400
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Аргаяшский район
Абдыр — 402
Акбаш — 402
Алиш — 402
Аязкул — 404
Бажекай — 402
Байгазы — 400
Байрамгул — 405
Бигарды — 406
Биккул — 400
Большие Исянгильды — 403
Большие Куйсары — 403
Большой Курман — 405
Большой Ультрак — 401
Булат — 405
Давлетбай — 400, 402
Дербиш — 400
Зитимбай — 406
Идяш — 405
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