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Ерак бабам бөек Карабәк 
рухына багышлыйм.

Автор
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– Туктамыш ханнан чапкын! 
– Яңа хан чапкыны! 
Ихатада яңгыраган шушы хәбәр барча кирмән эчен дә 

корт күчедәй мәхшәр куптарса да, сарайның түр бүлмәсендә 
яткан Карабәкнең күңелендә кыл да сел кенмәде. Тышта, 
табаннарына ут капкан шикелле, йөзбашлар белән яса-
выллар1 чабыша, хәтта меңбашлар да ни кылырга белми 
изалана: әттәгенәсе, күз өстендә каш булырлык затлы 
җайдак килгән, Урда мәркәзендә чираттагы хан калыккан 
икән! Юкса төкерәсе! Бик күп булды андый түнтәрешләр. 
Карабәк үзе дә Сарай тәхетенә ике тапкыр арт тидергән 
таҗдар. Беренчесенә – егермегә якын, икенче кабатына 
унбишләп ел үткән. Аннан соң да, күк йөзендәге ай шикел-
ле, Урда тәхетендә ай саен йә ярты ел саен хакимнәр алы-
шынып тора. Бер хакимнең йөзен күреп калырга, алдына 
тезләнеп бигать2 китерергә дә өлгермиләр, анысын тагын 
да кансызрагы, залимрәге суеп ыргыта да, бөке кебек, яңа 
таҗдар калка. Тик ул табадагы коймак шикелле яңарып 
торучылар олуг хан таҗын үлчәп карарга да өлгерми, 
анысын да йолкыш бүре урынына куып җибәрәләр. Кара 
гавамның бичара таҗдарларының исемнәрен дә ятлап 
кала алганы юк...

Карабәкнең үзенә Туктамышның исеме күптән та-
ныш. Сабый чактан бирле дип күпертсәң дә ярый. Егерме 
ел чамасы элегрәк аларның олыслары бер-берсеннән 
кул сузымында иде. Карабәкнең әтисе Дәүләт Хуҗа 
Сакмар буендагы Актүбә олысына йортбаш булып тор-

1 Ясавыл – кала-кирмәннәрдәге эчке сакчы.
2 Бигать – тугрылыкка ант.
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ды, Туктамышның атасы Туйхуҗа бәк алардан шәрык 
ягына сузылган Меңкышлак олысында кышлау-җәйләү 
тотты. Кырым-йорт, Болгар иле, Күк Урда атлы үзбаш 
йорт төзүләр, Сарайдан аерылып йөрүләр юк иде ул за-
манда. Дәүләт Хуҗа олысы, нигездә, – гәрәйлеләр, Туй-
хуҗа бәкнекеләр «ак мангыт» дип аталса да, барча ыру-
кабиләләр, лапасларга бикләнгән мал һәм кош-корт төсле, 
Алтын Урда атлы гомумтүбә астында мәгыйшәт асрый 
иде. Шул елларның берсендә, Сарайда Җанибәк атлы 
олуг хан сырхаулап егылгач, Җучи төзеп калдырган шан-
лы Алтын Урда комнан әвәләгән йорт шикелле янтайды 
да төште. 

Тәүге гаеп кемдә? Чыңгыз әманәт итеп калдырган 
«Яса» кануннарын таптап, Алтын Урда нигезен әүвәл кем 
какшатты? Каһәр-ләгънәт атлы күз яшьләре иң беренче 
чиратта кемгә тиеш? 

Тирәнгә үк чумып тормыйча да аңлашыла: һәлакәт һәм 
мәхшәр Җанибәкнең атасы Үзбәк ханнан башлангандыр. 
Туктай атлы хан, әле түшәккә ауганчы ук, үз урыны-
на өлкән угылы Илбасмышны утыртырга васыять иткән 
була. Иллә мәгәр хан җәнаплары әле исән чакта ук хата 
җибәрә шул – ул Харәзем олысында шәех булып утырган 
Имаметдин хәзрәтне үзенә якынайта. Аның вәгазьләренә 
мөкиббән киткән таҗдар шәех Имаметдинне Сарайга ча-
кырта да, үз теләге белән дилбегә тоттырган төсле, сәед 
итеп куя. Ә Туктай хан хаста булып егылуга ук, ошбу сәед 
үзенең агулы җимгә тиң вәгазен башлый:

– Сарай белән Үргәнеч калалары – ике игезәктер. Сезгә 
имамнарны Бохарага җибәреп гыйлем эстәтү дә, асыл зат-
лы суфилар кулында булган Харәзем мәмләкәте илә сәүдә 
итмеш тә бик муафыйк гамәл. Мүнкә Тимер хан оныгы 
вә Тагрул угылы булган Үзбәк атлы әмир-солтанымыз 
Коръән хафиз булмыш өстенә суфилар мәмләкәтенә йөз 
тотуы илә дә танылмыштыр. 

Сәеднең мондый татлы вәгазеннән аеруча Үргәнеч 
белән Бохара ягына сукмак салган сәүдәгәрләр кавеме 
мәмнүн кала. Үз чиратында шулар әмир белән бәкләр 
колагына тукран кебек тукый.

– Сәүдә гамәлләре вә иҗтиһад – мәмләкәтне көч-
куәтле итүнең нигезедер. Тауар-нигъмәт белән берлә бай-
лыгы да, салымы да кайта. Ат аунаган җирдә төк кала, 
ди, табын-казналарның мөбарәк булуы – түрә кавеме өчен 
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дә коргаксымас кое. Безгә тәхтемезгә Үзбәк солтанымыз-
ны күтәрү отышлырак.

Нәтиҗә шул: байлар, сәүдәгәрләр ул елны ак киезгә 
Үзбәкне күтәрәләр. Яңа таҗдар һич вакланып тормый – 
вәли гаһед1 булган Илбасмышны гына түгел, аны яклап 
йөргән йөз егерме түрәне дә дарга озаттыра.

Хыйлаф үрнәк үләттән дә яман. Мәгълүм ки, җиде 
йөз дә кырык ике санәдә2 дөнья куйган чакта Үзбәк үзе 
моны күз чалымына да китереп карый алмый. Ул да, бер-
катлыланып, үзе урынына өлкән угылы Танибәкне гаһед 
иткән була. Бәхетсезлегенә, Танибәкнең Сарайдан еракта, 
Нишапур-Кәшмир якларында, Чагатай туруннарына3 кар-
шы яу кылып йөргән чагы бу. Ә тәхетне чебен төсле сырып 
алган түрәләрнең һәркайсында тешләренә сөяк йә калҗа 
каптырган этнеке шикелле үк начар гадәт – калҗага хәтта 
үзләренең газиз балаларын да якын китермиләр. Ханбикә 
ятагына ияләшкән Тайдула да юрганны олуг ир булып 
җитлеккән Танибәк белән бүлешүдән тарсынган бит. Ире 
Үзбәк күзен йомуга ук, берәм-берәм каршысына тезеп, 
әмирләре алдында җыр башлаган.

– Олы улым бәләкәй чагыннан ук мән белмәде, ә ханы-
мыз аны башлы-күзле иткәч, энеләрен генә түгел, әмирләрне 
санга сугу дигән гадәтне дә онытты. Танибәк алга табан 
мәмләкәтне хосусан үзе вә хатыны илә биетеп тотар сы-
ман. Үзбәк ханымыз әнә бер Үргәнеч каласында гына да 
шәех Шәриф, Түрәбан хан, чичән Нәҗметдин Кобра пу-
латларын, Ак Кала кирмәнен, башка тарафларда ничәмә-
ничә җәмигъ мәчетләр вә алтын илә нәкышләнгән мәрмәр 
төрбәләр дә төзеттереп куйды. Дәүләт илә, Үзбәк ханымыз 
төсле, әмирләр вә бәкләр берлә киңәшләшеп, күмәкләшеп 
идарә кылу фарыз. Ә Танибәк кансыз. Ул, юньсез бо-
зау сыман, әмирләрне талап имүдән башканы белмәячәк. 

Тамчы ташны тишә. Җанибәкне ашык-пошык кына 
тәхеткә утырттылар. Ул да түгел, Урда күген көпә-көндез 
яшьнәгән яшен төсле хәбәр айкап үтте:

– Дилбегәне Тайдула ханбикәбез кулдан ычкындыр-
мый, ул угылы Җанибәк илә бергәләп идарә итәчәк, 
имеш.

1 Вәли гаһед – тәхеткә кануни варис.
2 Милади белән 1342 ел.
3 Турун – онык улы яки оныкның оныклары.
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«Танибәк кайта» дигән хәбәр таралуга, Тайдула үзенә 
бигать китергән әмирләрне асыл гаһед олавына каршы 
куды.

– Вәгъдәләшкән гамәлне үтәп кайту насыйп итсен 
сезгә. Хан җәнаплары сезнең тугрылыкны мәңге оныт-
мастыр...

Танибәкне Сарай-Бәркәдән ике тәүлеклек юл арасын-
дагы Сарайчык каласына чаклы каршы алырга барып, уен 
ясадылар. Танибәк, мондагы әмир сараена үтеп, мәҗлес 
корган булган. 

– Юлда кайткан чакта чит итмәсен өчен, без шушында 
ук бигать китерәмез. Һәркайсымыз, эргәсенә кереп, кул 
үбәргә әзер.

Шундый күндәмлек күрсәтүләргә яраннары каршы 
тора алмаган. Ә соран1 әмирләр залда Танибәкне урап 
алганнар да күз ачып йомган арада буып үтергәннәр. 
Сөенечле хәбәр җиткерүгә, Җанибәк үзенең бердәнбер 
энекәше Хасарны да буып ташлаттырган. Тик Җанибәк 
тә үзен нинди канлы тәкъдир сагалап торуын чамалый 
алмаган шул.

Җанибәкнең тәхеткә менүенә унбиш ел тулганда, 
мәмләкәттә көтелмәгән «елан» пәйда булды. Каф тау 
өркәчләре артына таралган әзәриләрнең Әшрәф атлы бәге, 
тавык кетәклегендәге куначасын онытып, үзен бөркет сы-
ман тоя башлагандыр, шул хөрәсән үзен мәлик-солтан дип 
игълан иткән! Әтәчләрнең кайсысы гына төн уртасында 
саташып бугаз ярмый, анысына гына төкерер дә идең. 
«Моннан ары Сарай тарафына сыңар арбалык та ясак 
озатмыйбыз!» – дип, шәрран ярып хат язган бит әле. 
Мин-минлеге чуан шикелле сытып уятылган Җанибәк, өч 
төмән гаскәр кузгатып, Каф таудагы тарлавыклар арасы-
на төшеп чумарга мәҗбүр булды. 

Дәште Кыпчактагы барча татар «Тимер Капка» дип 
йөрткән Дирбәндне дә, аның артыннан Ширбән каласын 
да тиз үттеләр. Дәрьял тарлавыгында, берьюлы ике як-
тан турап ташларга ниятләп, мәлик Әшрәф төмән ярым 
җайдак белән генә каршы чыккан булган. Мәгәр урда-
лылар тарлавыкны җәйрәндәй тиз узды, ә тигез яланда 
әзәриләрне зур боҗрага алып, давыл шикелле котыры-
нып, дулап тукмадылар. Мамай атлы меңбаш мәликнең 

1 Соран – төсен үзгәртүче җәнлек, хамелеон.
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үзен аркан ташлап әсирлеккә алган. Мамай кичә генә 
кияү егетедәй үз-үзенә хозурланып йөргән Әшрәфне олуг 
ханның аяк астына китереп ташлагач та, Җанибәк күркә 
сыман кабарынып, бик кукраеп дәште:

– Монда суйсам, дошманнарың гына күрә, сабак алучы 
юк. Җиңүче өчен кан дошманын үз илендә, туганнарының 
күз алдында җәзалап үтертүдән дә татлырак ширбәт, 
ләззәт булмас. Мин синең төн уртасында саташып кычкы-
ра торган әтәчнекедәй башыңны мәркәз үзәгендә, Тәбриз 
мәйданында чаптырып ташлыйм әле!..

Җанибәккә тау һавасы ярамады, ахры, ул түшәккә 
ауды, ут шикелле кызышып, шактый укшып ятты. Ике-
өч тәүлектән соң, чатырына чакыртып, янындагы улы 
Бирдебәкнең колагына тиз-тиз пышылдады:

– Тәбризгә чаклы барып йөрердәй гайрәтем юк. Мин 
ике төмәнне үз артымнан ияртәм дә кайтыр юлга чыгам. 
Син сүземне үтә. Тәбризгә җит. Әшрәф гыйсъянчының ба-
шын бүкәнгә куеп чаптырмыйча калма. Үзең дә гомерлеккә 
колагыңа киртлә: ханияләр өчен гыйсъянчы яраннарын-
нан да хәтәррәк бәла-каза юктыр. Читтән килгән дошман 
хәвеф түгел, алар синең тәхетеңә менми, акыртып та-
лый да төянеп китә. Ханияләр өчен үз мәмләкәтендә баш 
күтәргән гыйсъянчылар – иң әшәке дошман.

– Мәлик Әшрәфнең башын чаптырмый кайтмыйм, 
әткәй, – дип тел кузгаткан Бирдебәкне сәйяхчы хан ярты 
сүздә бүлде.

– Әшрәфнең җанын кыйганнан соң да кайтмыйча тор 
әле. Аның урынына яңа җасус1 табылуы мөмкин. Фәрман 
әзер. Мин сине Тәбриздә Урда каладары2 итеп тәгаенләп 
китәм. Хаҗәт туса, шундук чакыртырмын...

Хан чатырыннан чыгуга ук Бирдебәк солтан меңбаш 
Мамайны үз янына дәште.

– Ияреңә сикер, юл буенча бер адым да калмыйча, хан 
җәнапларының янында йөр. Чире тотып, тормастай егы-
ламы, җанын тәслим кыламы, әллә үзе урынына минем 
берәр борадәрне калдырырга васыять яздырамы – барысы 
хакында да шундук миңа җиткер. Ә Сарайга кайткач, 
шыпырт кына бәйләрбәге Тулбайга да белгерт. Ул да, син 

1 Җасус – астыртын, мәкерле рәвештә килеп җан кыючы. 
2 Каладар – наместник.


