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«БОРЫНГЫ ИСТӘЛЕКЛӘРНЕ САКЛАУ – ИЗГЕ ЭШ»

Тарих фәненең эпиграфика тармагы агач, 
таш, металл, сөяк, пыяла һәм керамик эш-
лән мәләрдәге, шул исәптән борынгы кабер 
ташларындагы, язуларны фәнни чыганак 
бу ларак өйрәнә. Халкыбызның борынгы 
үт кәненә караган беренчел чыганакларның 
бик аз калганын исәпкә алганда, ташъязма 
истәлекләрнең фәнни кыйммәте аеруча зур. 
Вафат булган шәхескә бәйле рәвештә, алар-
да милли тарихыбызның мөһим сәхифәлә-
ре, халыкның мәдәни һәм әхлакый яшәеш 
дәрәҗәсе чагылыш тапкан.

Төрле төбәктәге татар зиратларында хә - 
зерге көнгәчә сакланган, кайберләре мәгъ-
рур басып торучы, кайсыдыр авып һәм уа-
лып, кыйшаеп һәм җиргә иңеп, ахыр чик тә 
туфрак астына күмелеп баручы бо рын гы 
ташлар – тарихи мирасыбызның үзен чә-
лек ле истәлекләре. 

Татар ташъязма ядкярләре, фәнни чы-
га нак буларак, шиһабеддин Мәрҗани, 
и.  н.  Бе резин, Хөсәен Фәезханов, Каюм 
насыйри, ризаэддин Фәхреддин, Гайнетдин 
әхмәрев, н.  и.  ашмарин, н.  Ф.  Катанов, 
н.  и.  Воробьёв, Газиз Гобәйдуллин, Гали 
рәхим, н.  Ф.  Калинин, Һарун Йосыпов, әх - 
мәт Булатов, Фәрит Хәкимҗанов, Җәмил 
Мө хәммәтшин, Марсель әхмәтҗанов, нә-
җип нәккаш, рәшид Кадыйров, нурулла 
Гариф һ. б. галимнәр тарафыннан өйрәнел-
гән. Дөрес, ташъязма истәлекләр һаман да 
табыла һәм өйрәнелә тора.

Без дә татар зиратларында сакланган, та-
рихи һәм фәнни яктан игътибарга лаек элек-
ке кабер ташларын комплекслы гыйльми 
өйрәнү, тикшерү һәм теркәү эшләрен 90 нчы 
еллардан бирле башкарып киләбез. Күп 
көч таләп иткән бу эшнең нәтиҗәсе төбәк-

ләр һәм, гомумән, халкыбыз тарихы өчен 
ышанычлы чыганак һәм әһәмиятле матери-
ал булып тора. 

Төрле төбәкләрнең гарәп язулы эпи гра-
фик истәлекләренә багышланган берни чә 
хезмәтебез моңарчы дөнья күргән иде1. 
Мәгъ лүматлылык ягыннан бик бай эпи-
гра фик ядкярләрне туплаган әлеге хез мәт - 
ләр әгерҗе, Кукмара һәм Мамадыш төбәк-
ләрендә яшәүчеләрнең һәм татар та рихы 
бел гечләренең уңай бәясен алды.

әлеге районнардан тыш, 1998–2015 ел - 
ларда Татарстанның саба, алабуга, Мен - 
делеев, Балтач, арча, Лаеш, яшел Үзән, 
Кайбыч, Балык Бистәсе, Бөгелмә төбәклә-
ренә, Удмуртиянең, Киров һәм Оренбург 
өлкәләренең, пермь краеның аерым ра йон-
нарындагы татар авылларына һәм Орен - 
бург, Уфа шәһәрләренә эпиграфик экспе-
дицияләр оештырдык, нәтиҗәләрен матбу-
гатта яктырттык. шулай ук Татарстанның 
Лениногорск, Ютазы, Тәтеш, Башкортстан, 
Чувашстан, самара, Ульяновск өлкәлә ре, 
Казахстанның алматы шәһәре зиратларын-
дагы кабер ташларының фотоларындагы 
текстларны укып, безгә үтенеч белән мө рә-
җәгать итүчеләрнең үзләренә тапшырдык.

Әтнә төбәгенә  
экспедицияләр

республикабызның әтнә районы җир-
легендә гарәп язулы татар кабер ташлары 
гаять күп сакланган. Тарихчы галимнәрдән 
Гали рәхим 1927–1928 елларда, Һарун 
Йо сыпов 1947, 1956 һәм 1959 елларда 
әтнә төбәгенең XVI–XVII гасырларга ка-
раган ташъязмаларын, өйрәнеп, фәнни әй-

1 Мәрданов Р., Һадиев И. Әгерҗе төбәгенең ташъязма истәлекләре. – Казан: Тамга, 2008. – 148 б. 
(«Татар эпиграфикасы» сериясе; 1 нче китап); Һадиев И., Мәрданов Р. Кукмара төбәгенең ташъязма 
истәлекләре. – Казан: Милли китап, 2014. – 200 б. («Татар эпиграфикасы» сериясе; 2 нче китап); 
Һадиев И., Мәрданов Р. Мамадыш төбәгенең ташъязма истәлекләре. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2015. – 
199 б.
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ләнешкә керткәннәр1. Галим Марсель әх-
мәтҗанов китапларында да төбәкнең кай бер 
зират ларындагы кабер ташлары ха кында 
мәгълүмат бирелгән2. шулай да әтнә райо-
ны эпиграфик максатта моңа ка дәр ту лаем 
өйрәнелмәгән иде. 

Татарстан республикасы президенты 
ап параты җитәкчесе әсгать сәфәров тәкъ-
диме белән 2015–2016 елларда әтнә тө бә-
генә фәнни-эпиграфик экспедицияләр үт-
кәрдек. 

2015 елның яз һәм көз айларында рай-
он ның 25 авылындагы 29 зират-кабер-
лектә барлыгы 722 тарихи кабер ташы өй-
рәнелеп исәпкә кертелде, фотога төшерел-
де, үлчәмнәре теркәлде, текстлары укылып, 
махсус тәртип белән язып алынды. 2016 ел - 
да, 24 авылдагы 35 зират-каберлек тикшере-
леп, 755 ташъязма өйрәнелде. нәтиҗәдә 
киң күләмле һәм катлаулы эш башкарыл-
ды, ягъни район җирлегендәге 49 торак 
пункт ның (аларның берничәсе хәзерге ва-
кытка беткән) зират һәм каберлекләре өй-
рәнелеп, аларда гарәп язулы 1477 кабер 
та шы исәпкә алынды һәм тикшерелде. Туп-
ланган бай һәм кызыклы тарихи материал 
шушы белешмә китапны тәшкил итте.

Китапта тасвирланган ташъязмаларның 
өчесе – XV йөзгә, 58 данәсе – XVI, дүрте-
се – XVII, берсе XVIII гасырларга нисбәт 
ителә, калган зур күпчелеге XIX йөзгә һәм 
XX йөз башына карый. 

Иң борынгы  
ядкярләр

Югары сәрдә авылының борынгы зира-
ты шактый зур һәм тарихи ташбилгеләр гә 
бай. аны халык «Юкәсәр изгеләр зираты» 
дип йөртә. Монда XV гасырның икенче 
яртысына һәм XVI гасырның беренче яр-
тысына караган 11 кабер ташы табылды. 
сакланышлары төрле дәрәҗәдә: бөтеннәре 
дә, ватык хәлендәгеләре дә бар. Даталары 
төгәл укылганнары арасында иң элеккесе 
1476 елга, соңгысы 1536 елга карый. Гали 

рәхим 1930 елда басылган мәкаләсендә 
Юга ры сәрдә авылының әлеге «иске зи-
рат»ына (галим зиратның аталышын шул 
рәвешчә күрсәткән) гомуми тасвир ясаган: 
мәйданының 1 гектар чамасы икәнлеген, 
12 карт каен агачы үсүен, яшь алмагачлар 
утыртылганын, барлыгы 8 ташбилге бу-
лып, аларның кайберләре чардуган белән 
әйләндерелгәнен язган. Ташъязмаларның 
үзе укыган кадәр текстларын биргән һәм 
үлчәмнәрен күрсәткән3. 

Һарун Йосыпов, әлеге зиратта 7 таш күр-
гәнен, шуларның икесендә язулар юклыгын 
белдереп, 5 ташъязманың текстларын язып 
калдырган4. Һ. Йосыпов мәкаләсен басма га 
әзерләгән һәм аны искәрмәләр белән тулы-
ландырган Марсель әхмәтҗанов 1973 ел-
ның җәендә шушы зиратта 9 кабер ташы 
исәпләгән. Ул Г. рәхим һәм Һ. Йосыпов тик-
шеренүләрендә кайбер аермалыклар бул - 
ганлыгын да искәрткән5.

Безнең тарафтан үзебез күргән 11 таш-
ның тугызында текстлар укылды, унынчы-
сында (бу китапта XLII-7 шифрлы ташъ-
язма) бер генә булса да сүз ачыкланды, 
Г. рәхим һәм Һ. Йосыпов укылышларына 
шактый өстәмәләр һәм төзәтмәләр ясалды, 
даталарына һәм кеше исемнәренә ачыклык 
кертелде. 

Моңарчы галимнәр тарафыннан бөтен-
ләй телгә алынмаган, бик таушалган, җирдә 
ятучы үзенчәлекле эпиграфик истәлек Юга-
ры сәрдә авылының һәм, гомумән, әтнә 
районының иң борынгы ташъязмасы булып 
чыкты. Ул 1476 (1477) ел белән дата лана. 
Ташның сакланышы, әйткәнебезчә, ях шы - 
лардан түгел, кайбер урыннарындагы язу-
лары, мәсәлән, кеше исеме танылмый. Бу 
ташның эшләнеш-бизәлеше XVI гасыр ис-
тә лекләреннән аерылып тора: язу юлларын 
бүлү өчен төрле ысулдагы үсемлек орна-
ментлары һәм ике үрелмәле тасма сыман 
бизәкләр кулланылган, бордюрының (таш 
читенең) буеннан-буена дини гыйбарә языл-
ган. Тексты һәм бордюр язуы белән мо - 
ңа охшаш ташны Һ. Йосыпов арча районы-
ның Урта аты авылында күреп укыган  

1 Рахим А. Татарские эпиграфические памятники XVI века // Татарстанны өйрәнү җәмгыяте 
хезмәтләре = Труды Общества изучения Татарстана. – Т. 1. – Казань, 1930. – с. 145–172; Гали 
рәхим: тарихи-документаль, әдәби һәм биографик җыентык / төз.: р. Мәрданов, и. Һадиев. – Ка-
зан: Җыен, 2008. – Б. 214–283; Юсупов Г. Эпиграфические памятники атнинского района респуб-
лики Татарстан // Татарская археология. – 2005. – № 1–2. – с. 71–84.

2 Әхмәтҗанов М. Олы Мәңгәр авылы тарихы. – Казан: идел-пресс, 2000. – Б. 26–28; Әх
мәтҗанов М. Татар археографиясе: милли-мәдәни мирас хәзинәләре системасына сәхифәләр. – Ка-
зан, 2011. – Б. 131–134, 148, 153–154, 178, 181, 190, 204, 209.

3 Гали рәхим: тарихи-документаль, әдәби һәм биографик җыентык / төз.: р. Мәрданов, и. Һа-
диев. – Казан : Җыен, 2008. – Б. 251–255.

4 Юсупов Г. Эпиграфические памятники атнинского района республики Татарстан // Татар-
ская археология. – 2005. – № 1–2. – с. 74–76.

5 Татарская археология. – 2005. – № 1–2. – с. 85.
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Югары сәрдә авылының Юкәсәр зиратындагы 
1476 елгы ташъязма

булган1. Ул датасы белән дә Югары сәрдә 
ташына бик якын – 1475 (1476) елгы. их-
тимал, аларны бер үк оста эшләгәндер. 

Югары сәрдә авылының көньяк читендә 
дә борынгы каберлек бар, хәзерге вакытта 
андагы бер чардуган эчендә Казан ханлы-
гы чорына караган ике таш сакланган. Гали 
рәхим берсенең алгы ягындагы язуларны 
тулаем укыган (әмма бер санны, дөрес укы-
мыйча, 1533 елга туры килә дип күрсәткән, 
ул чынлыкта 1540 елга карый). Текстның 
5–6 нчы юлларындагы «Мөлкеәман угылы 
Мамай газатка барганда» дигән өлеше га-
лим тарафыннан «Мөлек-әман угылы Ма-
майгол тәка барганда» рәвешендә укылган, 
биредәге «тәка» сүзен аңлата алмавы бел-
дерелгән2. Марсель әхмәтҗанов, әлеге гый-
барәне «Мәлик аман углы Мамай Голатка 
барганда» дигән үз вариантында язып, «Го-
латны алат каласы исеменең бер фонетик 

Югары сәрдә авылы янындагы  
борынгы каберлек

1 Юсупов Г. В. Введение в булгаро-татарскую эпиграфику. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1960. – 
Приложение: текст 3.

2 Гали Рәхим: тарихи-документаль, әдәби һәм биографик җыентык / төз.: Р. Мәрданов, И. Һадиев. – 
Казан: Җыен, 2008. – Б. 255–256.

3 Әхмәтҗанов М. И. Татар археографиясе: милли-мәдәни мирас хәзинәләре системасына сәхифә-
ләр. – Казан, 2011. – Б. 153.

4 Казаков Е. П., Старостин П. Н., Халиков А. Х. Археологические памятники Татарской АССР. – 
Казань: Татар. кн. изд-во, 1987. – С. 101–102.

яңгырашы диеп саныйбыз», – дигән фараз 
тәкъдим иткән3. ике белгечкә дә табышмак 
тудырган «газатка», ягъни «газаватка» сүзе 
«изге сугышка» дигән мәгънәгә ия, болай 
укылыш кабер иясенең «кяфер кулындин 
шәһид» булуы белән дә раслана. Гали рәхим 
каберлектәге икенче ташъязманың берничә 
юлы гына сакланган дип белдергән, без ул 
укыган кадәр текстны ян-яклардагы язулар 
белән тулыландырдык. 

ашыт елгасының биек уң яры өстендә 
борынгы гасырларда әйшияз шәһәрчеге 
(«Ка ла тавы») урнашкан мәйдан билгеле. 
аның янындагы «Ханнар каберлеге»ндә 
өч данә борынгы кабер ташы хәзерге ва-
кытка кадәр сакланып калган. әмма алар-
да язулар юк, хәтта аерым хәреф эле-
ментлары да беленми. археолог галимнәр 
бу ядкярләрне XVI гасырныкы дип бил-
геләгән4. Гәрчә, аларда язу һәм бизәк эле-
мент лары сакланмаса да, калыплары һәм 
үлчәмнәре (84х42х26 см һәм 86х63х20 см) 
бу ташларның шул чорга каравын дәлилли. 
XVI гасыр кабер ташлары уртача 73–125 
см биеклектә, 42–63 см киңлектә, 20–30 см 
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чамасы калынлыкта булуы фәнни хез мәт ләр - 
дә дә язылган1 һәм үзебезнең эш тәҗри бәсе 
белән дә раслана. Чагыштыру өчен берничә 
мисал: Түбән Бәрәскәнең «Каен лык» зи-
ратында 82´46´16 см, иске Мәң гәрнең 
борынгы зиратында 83´53´21 см, иске 
Өҗемдә 85´49´14 см, Кече әтнә авы-
лының борынгы зиратында 72´46´14 см 
үл чәмнәрендәге XVI гасыр ташлары бар. 

«Ханнар каберлеге»ннән ярты чакрым-
лап көнбатышта «изгеләр зираты» дип 
атал ган тагын бер урын бар, тик анда 
элек ке кабер ташлары юк. Җирле халык 
бу ике каберлекне ханнар, аларның якын 
даи рәсе, дин әһелләре белән бәйләп, төрле 
риваятьләрдә телгә ала. Ул риваятьләрдә 
960–985 еллар аталган. Безнең уебызча, 

бо лар – һиҗри даталар. аларны миладига 
күчергәндә, 1553–1577 еллар килеп чыга, 
һәм бу чынбарлыкка якын. Мөгаен, әлеге 
еллар биредә кальга булып тупланып яшәгән 
та тарларның соңгы чорына нисбәтледер.

«Кала тавы» турында татар тарихчы-
лары хезмәтләрендә мәгълүматлар бар. 
Хөсәен Фәезхановның 1863 елгы «Казан та-
рихы», шиһабеддин Мәрҗанинең 1885 ел- 
гы «Мөс тә фадел-әхбар фи әхвали Казан 
вә Болгар» хезмәтләрендә бу урында, чын-
лап та, бо рынгы татар шәһәр-крепосте бул-
ганлыгы языла2. шундый ук фикер төбәк 
тарих чысы с. М. шпилевский хезмәтендә 
дә әй телгән3.

иң борынгы ташъязманың тагын бер се 
ябынчы авылы янындагы аерым кабер лектә. 

ябынчы авылы янындагы  
1503 елгы кабер ташы

иске Өҗем авылы зиратындагы  
1508 елгы ташъязма истәлек

1 Рахим А. Татарские эпиграфические памятники XVI века // Гали рәхим: тарихи-документаль, 
әдәби һәм биографик җыентык / төз.: р. Мәрданов, и. Һадиев. – Казан: Җыен, 2008. – Б. 233; 
Юсупов Г. В. Введение в булгаро-татарскую эпиграфику. – М.-Л.: изд-во ан ссср, 1960. – с. 148. 

2 Хөсәен Фәезханов: тарихи-документаль җыентык / төз.-авт. р. Мәрданов. – Казан: Җыен, 
2006. – Б. 114–115, 232–233; Мәрҗани Ш. Мөстәфадел-әхбар фи әхвали Казан вә Болгар (Казан һәм 
Болгар хәлләре турында файдаланылган хәбәрләр). – Казан: Татар. кит. нәшр., 1989. – Б. 160–161.

Югарыда күрсәтелгән китапта Хөсәен Фәезхановның татар халкы этногенезы уңаеннан белдергән 
кайбер фикерләре фән өчен инде искергән. Мәсәлән, Казан арты төбәгендәге кайбер авылларның 
«чирмешләрдән татарлашкан» дигән фаразы белән килешеп булмый. авыл атамаларының килеп 
чыгышы башка бер телгә нисбәтле булуына нигезләнеп кенә аларда яшәгән халыкны да шул тел 
вәкилләренә бәйләргә тырышу ялгыш. (шунда ук. – Б. 23–24.) 

3 Шпилевский С. М. Древние города и другие булгарско-татарские памятники в Казанской 
губернии. – Казань, 1877. – с. 487–488. 
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Комыргуҗа авылы зиратындагы  
1541 елгы кабер ташы

Олы Бәрәзә авылы зиратындагы  
1520 елгы ядкяр

Югары сәрдә авылының  
Юкәсәр зиратындагы 1521 елгы ташъязма

Кече әтнә авылының борынгы 
зиратындагы 1598 елгы истәлек


