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Метрика кенəлəре – тарихи тикшеренүлəр өчен кыйммəтле материал бирə
ала торган мөһим чыганаклар комплексының берсе. Кызганычка каршы, тарихи
хезмəтлəрдə метрика кенəгəлəрен тарихи чыганак буларак куллану дəрəҗəсе
хəзерге көннəргə кадəр түбəн булып кала бирə. XX гасыр башында Р. Фəхреддин
чыганакларның бу комплексына игътибар итə, ул аларны үзенең тарихи
тикшеренүлəрендə кулланып кына калмыйча, аларны саклауга да зур өлеш кертə.
Мөселман метрика кенəгəлəренең зур фонды сакланып калган икəн, бу, һичшиксез, СССР мөфтие Р. Фəхреддиннең казанышы.
Р. Фəхреддиннең атаклы хезмəтлəре «Мəшһүр ирлəр», «Мəшһүр хатыннар»,
«Асар»ның төп чыганаклары булып метрика кенəгəлəре тора. «Асар» хезмəтен
аерым билгелəп үти кирəк, анда метрика кенəгəлəре материаллары нигезендə
Р. Фəхреддин атаклы шəхеслəрнең, галимнəрнең, имамнарның тəрҗемəи хəлен,
аларның туу, вафат булу даталарын, шəҗəрəлəрен төгəл ачыклауга ирешə.
Мəкалə авторының максаты – Р. Фəхреддиннең фəнни тикшеренү хезмəтлəрендə метрика кенəгəлəренең урынын һəм аларның мөһимлеген күрсəтү. Куелган
максатка ирешү өчен берничə бурыч куелды, алар: тарихи чыганаклар буларак
метрика кенəгəлəре турында аналитик материал бирелү, Р. Фəхреддиннең үз
хезмəтлəрендə метрика кенəгəлəрен куллану дəрəҗəсе, шулай ук тулы бер фəнни
темаларны ачуда метрика кенəлəренең чыганакчыл мөмкинлеге күрсəтелə. Тəкъдим ителгəн мəкалəдə Р. Фəхреддиннең фəнни мирасы мондый ракурста беренче
тапкыр карала. Р. Фəхреддиннең үз кулы белəн язылган тəрҗемəи хəлендə метрика кенəгəлəреннəн күчермəлəрнең күп булуына автор игътибарны юнəлтə.
Автор соңгы вакытта актульлəшеп киткəн дискуссион моментларга игътибарны юнəлтə, алар – метрика кенəгəлəрендə теркəлгəн кешелəрнең кайсы
миллəткə каравы. Мəкалə авторы тикшеренүлəре буенча метрика кенəгəлəрендə
күрсəтелгəн кешенең социаль статусы аның миллəте буларак кабул ителə алмый.
Автор инануы буенча, метрика кенəгəлəрен тутыру кагыйдəлəре буенча аларда
кешенең миллəте язылу күздə тотылмаган, моннан кала бу төр документларда
кешенең миллəте бернинди роль уйнамаган.
Р. Фəхреддин – чыганаклар белəн эшлəгəн галим, аның метрика кенəгəлəренə мөрəҗəгать итүе, аларга ихтирамлы мөнəсəбəте бу чыганакларның татар
язма чыганаклар комплексындагы мөһимлеген раслый. Метрика кенəгəлəренең
күлəмле комплексын мөһим тарихи чыганак буларак өйрəнү тарих фəнендə мөһим
фəнни тикшерү юнəлеше булырга тиеш.
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Ризаэддин Фəхреддин киңкырлы галим, ул тарихчы, талантлы журналист, педагог-мəгърифəтче, язучы, күренекле дин əһеле, фикер иясе
буларак билгеле. Аның эшчəнлегенең һəр тармагы аерым зур тикшерүлəргə
мохтаҗ. Аның мирасының зур өлеше, кызганычка каршы, əлегə кадəр
тулысынча тикшерелмəгəн. Бик күп хезмəтлəре əлегə кадəр кулъязма
хəлендə кала бирə. Шулар арасында, тарихи проблемаларга багышланган
хезмəтлəрнең күпсанлы булуын да күрсəтергə кирəк. Р. Фəхреддиннең
мирасына карасак, ул татар тарихи əдəбиятына биоблиографик хезмəтлəр
алып килгəн галим. Үзе җитəклəгəн «Шура» журналындагы һəр санда
диярлек билгеле аерым шəхеслəргə багышланган биоблиографик характердагы язмалары басылып барган. «Мəшһүр ирлəр», «Мəшһүр хатыннар»
хезмəтлəрендə төрле халык вəкиллəре булган тарихта эзле бөек кешелəр
турында биографик мəгълүмат тупланган. Бу юнəлештəге иң мəшһүр
хезмəте, əлбəттə дүрт томлык «Асар» хезмəте (Фəхреддин 2006: 360). Һəр
кеше хакында тəфсилле материал бирү, зур чыганак базасы белəн таныш
булу, аның белəн оста эш итүне талəп итə торган хезмəт. Бу хезмəткə кергəн
фактлар төрле чыганаклардан бөртеклəп җыелган материаллар. Р. Фəхреддиннең «Асар» дип аталган күлəмле мөһим хезмəтен өйрəнгəн тарихчы
Л. Байбулатова күрсəтүенчə, галим «Асар» хезмəтен язуга кулланган
документаль чыганаклар күптөрле: алар арасында эш документлары (Диния
нəзарəтенең эшчəнлеге белəн бəйле документлар), статистик материаллар
(ревизия документлары, метрика кенəгəлəре), эпиграфик, фотодокументаль
һəм башка чыганаклар (Байбулатова 2004: 22).
1788 елның 22 сентябрендə Екатерина II Указы белəн булдырылган
мөселманнарның Диния нəзарəте дəүлəт белəн мөселман дөньясы арасында бер арадашчы да, контроль органы да була (Азаматов 1996: 20).
Диния нəзарəте Россия мөселманнары тормышында булган вакыйгаларны,
андагы халəтне чагылдырган документларны туплаган оешмага рəвешен
ала. Озак вакыт яшəп-эшлəп килгəн бу оешма документлары Диния
нəзарəтенə казый булып килгəн тарихчы-галим Р. Фəхреддин өчен зур
байлыкка, галим өчен зур табышка əйлəнə, хəтта бу вакыт аның тормышында борылыш чоры була дип тə əйтə алабыз. Риза казыйга нəзарəттə
йөз ел дəвамында барлыкка килгəн бай архивны җентеклəп өйрəнү,
тəртипкə салу да насыйп була. Р. Фəхреддин рəсми документларны фəнни
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хезмəтлəрендə тарихи чыганак буларак актив кулланучы беренче татар
галиме. Диния нəзарəтенең төрле мəхəллəлəр, чиновниклар белəн язышу
кəгазьлəре, бəхəсле хəллəрне чишү буенча булган документлар, хосусый
хатлар, əлбəттə инде Россиянең һəр мөселман мəхəллəсеннəн озак еллар
буе җыелып барган метрика язмалары аның биоблиографик хезмəтлəренең
нигезенə ята.
Метрика язмалары уникаль тарихи чыганаклар. Тарихи чыганак
буларак бу документларның фəнни тикшеренүлəргə əле дə тиешле дəрəҗəдə керə алганы юк. Хəзерге вакытта да фəнни эшлəрендə бу чыганакны
кулланучы берничə тикшерүчене генə атый алабыз. Чыганакларның
кыйммəтен һəм əһəмиятен белгəн Риза казый бу чыганакларның мөһимлеген күргəн, аларны үз хезмəтендə кулланган иң беренче галим.
Метрика язмалары – гражданлык халəтен теркəгəн документлар. Россия империясендə метрика кенəгəлəре дигəн документларны алып бару
барлык диндəгелəр өчен дə тиеш булган. Аларның гамəлгə куелуы гына
төрле диннəр өчен төрле вакытка туры килə. Православиядəге халыкны
метрика кенəгəлəренə терки башлау 1722 елдан башлана, ə Мəскəү
халкының туу, җирлəүне теркəү 1702 елда ук башланган була. Католиклар
өчен бу 1826 елда, ə мөселманнар өчен 1828 елда гамəлгə керə, лютеран
чиркəве өчен бераз соңрак – 1832 ел, яһүдилəр өчен 1835 ел, раскольникларда 1874 ел. Сенатның 1828 елның 21 сентябрь Указы «О введении в
употребление метрических книг по Оренбургскому духовному магометанскому управлению» Оренбург Диния назарəтенə һəм Таврия мөфтиятенə
караган барлык губерналар өчен дə тарала. Православия метрика
язмаларыннан аермалы буларак мөселман метрика язмалары өч сəхифəдəн
торган, анда талак, ягъни аерылышу фактларны да теркəлгəн. Шушы указ
нигезендə мəхəллə метрика кенəгəсен, формулярны ике экземплярда алган.
Күчермəсе мəхəллəдə калган, ə төп нөсхə килəсе елның февраленнəн дə
калмыйча нəзарəткə җибəрелгəн. Беренче вакытта метрика алу, аны
җибəрү, алып бару расходлары 700 сум күлəмендə дəүлəт казнасыннан
капланган булса, алга таба бу расходлар тулысы белəн мəхəллə өстенə
кала (Усманова 2004: 40–53). Шулай итеп, Диния нəзарəте үзенə күрə бер
нотариаль контора статусын да ала.
1918 елны гражданлык халəте хакындагы Декрет чыкканнан соң
метрика алып бару инде руханилар вəкалəтендə булмый, ул инде дəүлəткə
күчə һəм ул ЗАГС дип атала башлый. Əмма, шулай булса да, бу вакыттагы
сəяси халəт, гражданнар сугышы бу Декретның чын мəгънəсендə гамəлгə
керүен тоткарлый. Кайбер мəхəллə имамнары 1930 елларга кадəр традицияне дəвам итеп, метрика тутыру эшен алып барганнар. Бу чор метрика язмалары юридик көчкə ия булмаса да, тарихи чыганак буларак гаять
мөһим һəм уникаль чыганаклар булып тора. Бу болганчык еллардан
сакланып калган документлар күп түгел, шуңа күрə дə бу чорны
күзаллауда, формаль яктан караганда рəсми документ булып саналмаса да,
метрика язмаларының материаллары тарихи яктан кыйммəтле.
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Димəк ки, Указ кабул ителгəннəн соң, 1829 елдан башлап 1918 елга
кадəр генə вакытны алсак та, Россия империясендəге һəр мөселман
мəхəллəсендə метрика кенəгəсенең ике экземплярда тутырылуын исəплəсəк, бу чыганаклар күпсанлы чыганаклар, тарихи чыганакларның зур
массасын тəшкил иткəнен күрергə була. Метрика кенəгəлəренең беренчел
экземплярлары килəсе елның февраленнəн дə калмыйча Диния нəзарəтенə
җибəрелгəн, ə икенче экземпляр мəчетнең үзендə сакланган. Һəр елны һəр
мəхəллəдəн килгəн документлар Диния нəзарəтенең документациясенең
иң зур өлешен тəшкил иткəн, шунда тупланып барган. Монда җыелган
метрика кенəгəлəренең саны шулкадəр күп була ки, аларны тəртипкə
китерү, системага салу һəм кулланырлык итү үзе бер зур проблемага
əйлəнə. Төрле сорауларга җавап бирү, белешмəлек тутыру өчен бу
документларга мөрəҗəгать итү еш булса да, Диния нəзарəтендə моның
белəн шөгыльлəнүче махсус кеше булмый. Ризаэддин Фəхреддин нəзараткə эшкə килгəч, мондагы хəллəрне күреп үз тəрҗемəи хəлендə
«нəзарəтнең эшлəре дə гаять буталчык рəвештə оештырылуын күрдем»,
дип яза (Фəхреддин 1999: 37).
«Метрикəлəрне тəмам тырышлык илə матур иттереп бастырдым.
Архивны тəртипкə салырга тырыштым, хəтта үз күзəтчелегем илə күп
вакыт өстендə торып киңəш бирер идем. Менə боларны үзем язмаган
булсам, мине иң якын күргəн кешелəр дə язмаслар иде. Бу эшлəр,
аеруча, архив хезмəтлəре минем өстемə махсус бер хезмəт түгел иде.
Мин фəкать үз телəгем илə боларны башкардым. Архивның тəртипле
булуының файдасын хəтта Мəхкəмəдə туып-үскəн адəмнəрнең дə
беркадəресе белмəслəр. Моның ни дəрəҗəдə мөһим бер нəрсə
икəнлеген аңлаучылар тəкъдир итəр дип уйласам, андыйлар да һəр
гасырда, кулдагы бармаклар санынча, күп булмаслар», дип яза
(Фəхреддин 1999: 37).
Метрика кенəгəлəренең иң зур, иң бай коллекциясе Башкортостан
милли архивында саклана дибез икəн (Кутушев 2012: 54–59), бу документларны архивның зур фонды итүдə, аны тəртипкə салуда, Россиядə булган
авыр вакытларда, гражданнар сугышы барган елларда күп документлар
юкка чыккан чорда сакланып калган икəн, бу, һичшиксез, беренче чиратта
Ризаэддин Фəхреддиннең зур хезмəте. Бу гына да түгел, ул килгəндə
идəндə тузып яткан документларны саклау өчен Диния назарəтенең
ишегалдында таш бина салдырыртып, хəзерге архивларга да үрнəк була
алырлык тəртип белəн документларны урнаштыра. 1922–1935 еллар
аралыгында шул документларны саклап калу тырышлыгы белəн бик күп
кешелəргə мөрəҗагать итə, үтенеч хатлары яза. Диния нəзаратенең архивы
галим Ризаддин Фəхреддин өчен иң яраткан, көннəрен шунда уздыра
торган урын була, хəтта ул ял вакытларын да биредə уздырган. Үз
ризалыгыннан тыш мөфтилеккə сайлангач та, ул бу вазыйфага килгəндə,
тарихи язмаларга килүе, архивта эшлəп гыйльми хезмəт белəн шөгыльлəнергə мөмкинлек булуы белəн үзен юата. «Андагы тарихи язмаларны,
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метрикаларны эшлəп, үзенə кирəк даталарны тикшереп, актарынып
үткəргəн сəгатьлəре бик еш була иде», дип яза истəлеклəрендə кызы Əсма
Шəрəф (Фəхреддин 1999: 39–80).
Р. Фəхреддин үз хезмəтлəрендə метрика язмаларын ни дəрəҗəдə куллануы, аның бу тарихи чыганакларга булган мөнəсəбəтен аның үз сүзлəре
белəн аңлату иң дөресе булыр. Ул болай яза:
«Əгəр берəр кеше читтəн тикшереп торса, Риза казый архивта
нинди байлыклар эзли икəн? Берəр хəзинə бардыр, шуны табарга
маташа торгандыр, дип уйлыйлардыр. Хəлбүки, 3–4 сəгать вакыт
сарыф итеп, тузанга батып, актарынып “Асар”га языла торган 3–4
кешенең дөрес туган-үлгəн елларын табу минем өчен бер чилəк
алтыннан кыйммəтле була» (Фəхреддин 1999: 8–38).
Ризаэддин Фəхреддиннең əлеге сүзлəре аның ни дəрəҗəдə җентекле,
һəр фактның зур кыйммəтен аңлый торган тикшерүче-галим булуын
күрсəтə торган дəлил. Аның күптомлы тарихи кыйммəте ягыннан бик көчле,
əһəмиятле, энциклопедистик хезмəте «Асар»ның нигезендə тарихи чыганаклар – метрика кенəгəлəре ята. Тарихта эзле булган һəр шəхес турында
язганда һəр язмасында бу кешенең туу, вафаты турында мəгълүмат төгəл
көне белəн күрсəтелə, бу төгəллекне, əлбəттə метрика язмалары гына бирə
ала. Метрика язмалары нигезендə ул шəхеслəрнең гаилəсе: никахлы
хатыны, балалары, аның нəсел-нəсəбе турында да яза. Бу төгəллекне
булдырган «Асар» килəчəктə тарихны өйрəнү өчен, тарихи очерклар өчен,
гомумəн, татар тарихы өчен тиңе булмаган чыганак. Фактик материалларга
бай булган биоблиографик «Асар»ның ни дəрəҗəдə мөһимлеге һəм аның
алыштыргысыз хезмəт булуы үз заманыннан да бигрəк, хəзерге буын өчен
кадерле. Р. Фəхреддин хезмəте тарихта эзле шəхеслəрнең тəфсилле энциклопедиясе (Фəхреддин 2006: 360). Бу хезмəтнең мəгълүмати байлыгы,
бигрəк тə, аерым төбəк тарихын өйрəнү өчен төп чыганакларның берсе,
чөнки шул төбəкнең имам-мулласы, аның рухи юлбашчылары хакында,
аларның нəсел-нəсəбе белəн теркəгəн башка хезмəтлəр юк. Төбəкнең рухи
тормышын өйрəнүдə «Асар» күп кенə очракта бердəн-бер тарихи чыганак
икəнен танырга кирəк. Кызганычка каршы, рəсми архив документлары
мондый төгəллекне бу дəрəҗəдə җыеп бирми, ə башка язмалар, мулла, имам
язмалары төрле сəбəплəр аркасында бүгенге көнгə кадəр сакланып
калмаган. Хəтта ки, «Асар» рəсми архив документларында бирелгəн
даталарның ялгышлыгын да күрсəтə, төгəллек кертə. Үз тəрҗемəи хəлен
язган вакытта да Ризаэддин Фəхреддин һəр фактны метрика язмасында
язылган рəвешендə төгəллек белəн яза. Бу – аның гыйльми эзлəнүче булу
гадəте, тарихчы-тикшерүче гомүми сүзлəр белəн сөйли алмый, аңа, беренче
карашка, вак əйбер булып тоелган нəрсə дə, тарих өчен мөһим факт.
Ризаэддин Фəхреддин хезмəтлəрендə метрика язмаларының материаллары
тулы бер нəсел тарихын торгызу, татар тарихының рухи тормыш халəтен,
үсешен билгелəүче имам, мулла, мөдəррислəр нəселен, аларның тəрҗемəи
хəлен ачыклау мөмкинлеген тудыра.
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Ризаэддин Фəхреддин беренчел чыганаклар белəн эш иткəн тарихчытикшеренүче, аның кайсы гына хезмəтен алсаң да, аның хезмəтлəренең
чыганакчыл базасы киң. Ул чыганакларга зур талəп белəн караучы, нык
тəфсилле кеше була. Метрика кенəгəлəренə тулы ышаныч белəн каравы,
аның аларга актив рəвештə таянуы – метрика кенəгəлəренең тарихи чыганак
буларак, нигездə, ышанычлы документ булуы хакында сөйли. Əлбəттə
документларны тутыручы аерым имам, муллаларның җаваплык дəрəҗəсе
түбəн булып, метрика язмаларында ялгышлыклар да булган, Диния нəзарəтенə бу фактлар белəн бəйле шикаятьлəр дə күп килгəн (Гарипова 2014:
14–34). Əлбəттə Риза казый боларның барысы белəн дə таныш булган, əмма
ул метрика язмаларын ялгыш, ышанычсыз чыганак итеп санамаган. Ул
ялгышлыклар социаль тормышта конкрет очраклар өчен, бəлки мөһим дə
булганнардыр, əмма тарихны өйрəнү, җəмгыятьне гомумəн күзаллау өчен
аерым очраклар гына чыганак базасына зур зыян сала алмый.
Ризаэддин Фəхреддиннең дөньяга килү датасы белəн, аның рəсми
документка – метрика кенəгəсенə теркəлү вакыты арасында да берничə көн
бар. Ул үзенең тəрҗемəи хəлендə «1275/1858 ел, 7 җөмадиел-ахирə/31
декабрьдə чəршəмбе көн таң атканда бу михнəт вə мəшакать йорты булган
дөньяга килгəнмен. Тугач бишенче көнемдə 1859 ел метрикəсенə 4 гыйнвар
вə 3 нче номер белəн язылганмын», дип яза (Фəхреддин 1999: 9). Туган
көнне төгəл күрсəтү тиеш икəнлеге мəгълүм булса да, ул заманда, хəзерге
кануннар талəп иткəн дəрəҗəдə, туган көнне шул көн белəн язу ул кадəр үк
катгый куелмаган. Шулай да, Диния нəзарəте үз матбугат чарасы аша бу
хакта имамнарга искəртеп торган. Метрика язмасына төгəл көн белəн
теркəлмəү шактый четерекле хəллəр дə китереп чыгарырга мөмкин булган.
Мисал өчен, аерылу белəн яңа никахка керү вакытындагы төгəлсезлеклəр
кайбер аңлашылмаучанлык та китереп чыгарган, моннан кала, вафат датасы
мирас мəсьəлəлəрен караганда катгый төгəллек талəп итə. Метрика
язмасына теркəү кичектерелеп тору төрле сəбəплəр аркасында булу мөмкин.
Гадəт буенча, баланы теркəтү ата вазыйфасы, ниндидер сəбəплəр аркасында, моны атасы эшли алмый икəн, бу вазыйфаны бабасы үз өстенə алган.
Ата кешенең солдатта калуы, я сугышта булуы да, я булмаса, сату-алу
эшлəре белəн йөреп өйдə булмавы да ихтимал. Тагын бер сəбəп – ул балага
исем кушу белəн, бала туу хөрмəтенə оештырыла торган мəҗлес, бу
мəҗлесне оештырганда гына баланы муллага əйтеп метрикага яздыру
очраклары да бик еш булган. Шулай итеп, баланы теркəү кичектерелеп
торган. Р. Фəхреддиннең тəрҗемəи хəлендə дə чагыла: «Бу вакытта атам
сəфəрдə булганга, аннан кайтканнан соң исем биреп, мин туганга кадəр
вафат булган углы Ризаэтддин исеме белəн атаганнар» (Фəхреддин 1999: 9).
Метрика язмаларын комплекслы өйрəнгəндə вафат булган туганның исемен
яңа туган балага кушу гадəте татарларда бик еш булмаса да, ул кулланылганы күренə. Гомер итеп вафат булган туганның исеме түгел, ə кече
яшьтə сабый вакытта ук вафат булган туганының исеме кую гадəти хəл
саналган. Бу традиция үзенə күрə рəсми документларда бу ике сабыйны
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бутауга да китергəн очраклар булган, бу əлбəттə, бик сирəк күзəтелгəн
аерым вакыйгалар гына. Шулай ук, əйтеп китəргə кирəк, татарларда бер
нəселдə, нəселнең якын буыннары арасында бертөрле исемнəр кабатланмаган. Р. Фəхреддин белəн Нурҗəмал абыстайның уллары Хəсəн (1897–
1899) вафатыннан соң, туган икенче балага Хəсəн (1901–1902) исеме бирəлəр (Фəхреддин 1999: 31–32). Метрикаларны күплəп өйрəнү тəҗрибəсе яңа
туган баланың аңа кадəр туып вафат булган туганының исемен алганнарның
гомере озын булмаганлыгын күрсəтə, тик бу һəрберсе дə шулай булган
дигəн сүз түгел, əмма күпчелегендə бу хəл күренə. Шулай булса да, татарлар
традиция буларак моннан баш тартмаганнар.
Ризаэддин Фəхреддин тормышындагы башка вакыйгаларны да метрикада теркəлгəн рəвештə сурəтли. Мисал өчен, Минзəлə өязе Чубытлы
авылында ахун Габденнасыйр Төхвəтулла улының кызы Нурҗəмал
абыстай белəн никахлашу вакыйгасы Чубытлы авылы метрикасына 10
июньдə 5 сан астында язылган (Фəхреддин 1999: 31). Ул улларының кайсы
авыл метрика кенəгəсенə, нинди көнне, кайсы сан белəн язылганын
тəрҗемəи хəлендə бик тəфсилле итеп күрсəтə, чөнки биоблиографик
хезмəтлəр авторы һəр фактның, ул кечкенə генə булса да, зур əһəмияткə ия
булуын, фактны табу өчен күп чыганак тикшерергə туры килгəнен бик
яхшы аңлый. Төрле җирдə эшлəгəн-яшəгəн Ризаэддин Фəхреддин гаилəсенең тарихы өчен бу гаять мөһим нəрсə, чөнки бала кайда туа, шул
мəхəллə метрикасына язылган: Габрахман Кичүчатта, Габделəхəд Илбəктə,
Габдерəшид Чубытлы авылында, Зəйнəп, Сəгыйдь, Хəсəн Уфа шəһəрендə
теркəлгəннəр. Габдрахманны Нурҗəмал абыстай үз туган авылы Чубытлыда тудыра, əмма ул 1887 елда Кичүчат авылы метрикасына теркəлгəнлеге хакында яза Риза казый. Ул моның ник болай эшлəнүен аңлата да:
«... беркадəр игътибарсызлык белəн атабыз Кичүчат авылының
114 номерлы метрикəсенə 2 нче номер белəн 15 гыйнвар тарихы илə
язган. Бу исə вакытында метрикəгə язмыйча, һəр төрле кəгазьлəрдə
булган эшлəрне ел ахырында күчереп, метрикəгə язу җəһəтеннəн
килеп чыккан», (Фəхреддин 1999: 31–32) ди.
Əлбəттə, имамнарның, муллаларның метриканы ел дəвамында тутырып бармыйча, аерым кəгазьлəргə язып барган язмаларын җыеп ел
ахырында гына метрика тутыру очраклары еш булган. Р. Фəхреддин əтисенең бу эшен шулай аңлатса да, моңа бераз киңрəк карарга кирəк. Татар
кешесе ниндидер сəбəплəр аркасында башка авылларда, шəһəрдə яшəсə дə,
баласын үз туган авылына, ягъни үзе теркəлгəн авыл мəхəллəсе метрика
кенəгəсенə яздырган. Фəхреддин хəзрəтнең беренче оныгын үз авылы
мəхəллə документына язуы табигый, хəтта дөрес тə. Кешенең үз туган
җире белəн арасы ераклашу, авылыннан күп еллар аерылып башка җирдə
яшəгəн очракта, баласын үзе яшəгəн мəхəллə метрикасына яздыру да
табигый хəл итеп кабул ителгəн.
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Р. Фəхреддиннең тəрҗемəи хəлендə метрика белəн бəйле булган
тагын бер фактны аерым карап китү кирəк, чөнки бу хəл хəзерге вакытта
кайбер урынсыз бəхəслəргə, ялгышлыкларга да китерə башлады. Ризаэддин Фəхреддиннең Кичүчат метрикасында тууын теркəгəн документта
аның əтисе башкорт Фəхреддин дип язылган (ГА РТ 17 кгз). Диния
нəзарəтенең метрика язу тəртиплəре, аның кагыйдəлəре турында аның
матбугат чарасы «Мəгълүматы мəхкəмəи шəргыяи-Оренбургия» журналы
аша бу хакта имамнарга да, җəмəгатьчелеккə дə җиткерелə. Диния нəзарəте баланың исеме янында аның əтисенең социаль катлавын түбəндəге
очракларда гына күрсəтүне талəп итə: я ул мещан, я дворян, я почетный
гражданин булса гына (Имамлык вə метрика 1916: 16–21), лəкин метрика
язмаларыннан күренгəнчə, муллалар башка катлауларны да теркəп
барганнар, гəрчə бу мəҗбүри булмаса да. Мəсəлəн, крестьян яисə зирагатьче, имам, старшина, мөəззин, башкорт, типтəр һ.б. очрый. Югарыда
əйткəннəрдəн аңлашылганча, метрика язмаларына муллалар тарафыннан
кешенең бары тик шөгыле, катламы язылган, метрика язмаларында
беркайчан да миллəт дигəн нəрсə язылмаган, бу чор өчен миллəт дигəн
төшенчə кулланылмаган да. Нəсел чыгышы белəн Зөя өязе Шырдан
авылыннан (хəзерге Яшел Үзəн районы Олы Шырдан авылы) булган
бабасы Юлдаш бине Ишкəй Кичү елгасы буена килеп төплəнеп яши
башлый, авыл нигезлəнə (Фəхреддин 2006: 62). ХVIII гасырда булган
халык исəбен алу халыкның катламы, шөгыле нигезендə барган, дəүлəт
өчен бу мөһим, бу салым салу белəн бəйле, яшəгəн кешелəрнең нинди
халыкка каравы гомумəн игътибарда булмый. Ризаэддин Фəхреддиннең
бабалары яшəгəн як халкы «башкорт» дигəн сословиягə карый. Əлбəттə
башкорт сословиясендə булган атасы Фəхреддин метрикага үз сословиясе
– башкорт дип куелган. Метрикада язылган сословияне хəзерге вакытта
миллəт итеп күрсəтергə тырышуның бер нигезе юклыгы көн кебек ачык
һəм бу бары тик тарихи белемсезлек билгесе генə. Метрикага сылтама
белəн бу хакта ялгыш фикерлəр əйтү, əлбəттə метрика кенəгəлəрен
комплекслы рəвештə тарихи чыганак буларак фəнни өйрəнелмəүдəн килə.
Аларның аерым фактларын, аерым кисəклəрен алып аерым кешелəрнең үз
файдасына гына куллануы шуңа китерə дə. Метрика язмаларына мөрəҗəгать итүчелəрнең, кызганычка каршы, зур күпчелеге тарихи белеме
булмаган кешелəр. Алар бу документтан аерым төбəк, аерым нəселгə караган фактларны чүплəү белəн генə шөгыльлəнəлəр. Шул тар чыганак
базасы белəн зур фикер əйтергə тырышу да бар, кызганыч, ул фикерлəрнең
күп очракта тарихи нигезе дə юк.
Метрика язмалары халыкның бер гасырлык тормыш-көнкүрешен
күзалларга мөмкинлек бирəлəр, аларда халыкның күпгасырлык традициясе,
тел үзенчəлеклəре, гореф-гадəтлəре, тарихы. Алар халык өчен кадерле
булган уникаль документлар, татар теленең төрле диалекталь үзенчəлеклəре
белəн язылган бердəн-бер зур чыганак базасы. Ризаэддин Фəхреддиннең бу
төр чыганакларга мөрəҗəгать итүе һəм зур игътибар бирүе ул юктан гына
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түгел, тарихи чыганакларга талəпчəн булган галим иң беренче булып бу
чыганакларның мөмкинлегеннəн файдаланган, аларны саклау шартларын
булдырган, өйрəнүнең юнəлешлəрен күрсəткəн галим. Бай комплекслы
чыганакларны һəрьяклап өйрəнү, аларны куллану фəнни проблема, ул кыска
вакыт аралыгында гына хəл ителə торган да түгел. Метрика язмалары
тарихчылар, телчелəр, дин белгечлəре, хəтта медицина тарихы өчен дə
кыйммəтле чыганак була ала. Метрика кенəгəлəре аерым тикшерү объекты
буларак өйрəнелүгə инде күптəн мохтаҗ.
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METRICAL BOOKS AS ONE THE MOST CRITICAL IMPORTANT
HISTORICAL SOURCE IN THE SCHOLARLY RESEARCH
OF RIZAEDDIN FAKHREDDIN
E.K. Salakhova
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Kazan, Russian Federation
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Metric books are one of the essential sets of sources that provide valuable material
for historical research. Unfortunately, metric books' level of use and involvement as
historical sources in scientific and scholarly works is still mediocre. At the beginning of
the XX century, Rizaeddin Fakhreddin paid attention to those primary sources: he actively referenced them in his scientific research and contributed to their preservation.
Thanks to Qadi, the mufti of the USSR Rizaeddin Fakhreddin, the extensive collections
of Muslim metric books were preserved.
The key sources for his famous works as «Famous Men», «Famous Women»,
«Asar» were metrical books. It is worth highlighting the bibliographic work, «Asar»
There Fakhreddin restored the biography, exact dates of birth and death, and lineage of
prominent people, theologians, and imams based on the materials from metrical books.
This article aims to demonstrate the role and importance of metric books in the
scientific research of Fakhreddin. This article set several tasks, namely: to analyze material the metric books as sources of historical research, demonstrate the degree of usage
of metric books by Fakhreddin in his works, and to evaluate the possibilities of studying
these documents in the disclosure of several scholarly topics. For the first time in this
publication, the scientific legacy of Fakhreddin is studied from that perspective. The
author also draws attention to the fact that the biography of R. Fakhreddin, written by
his hand, contains many extracts from the metrical books of his family members and
close relatives.
It worth mentioning that the author in his article draws attention to such discussions, which have recently become quite relevant, for example, the question of whether
a person registered in the metric books belongs to a particular nationality. As the article
will demonstrate below, a person's social affiliation in metric books cannot be interpreted as his nationality. According to the rules of registration of metric books, there was no
indication specifying a person's nationality; besides, a person's nationality did not have
any significance.
Fakhreddin's reverential attitude and appeal to metric books emphasize their essential place in Tatar-written sources' complex. The scientific study of a voluminous
complex of metric books as valuable historical sources should be an important research
area in historical science.
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МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК В НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ РИЗАЭДДИНА ФАХРЕДДИНА
Э.К. Салахова
Институт истории им. Ш. Марджани
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Метрические книги – один из важнейших источников, содержащих ценный
материал для исторических исследований. К сожалению, до настоящего времени
уровень разработанности метрических книг как исторических источников оставляет желать лучшего. В начале XX века к метрическим книгам обращался Ризаэддин Фахреддин, который не только активно использовал их в научных исследованиях, но также участвовал в их сохранении. Если на сегодняшний день сохранились большие фонды мусульманских метрических книг, это, безусловно, заслуга
кадия, муфтия СССР Ризаэддина Фахреддина.
Основными источниками информации для известных его трудов «Знаменитые мужчины», «Знаменитые женщины», «Асар» стали метрические книги.
Стоит особо выделить биобиблиографический труд «Асар», где на основе материалов метрических книг Фахреддин сумел восстановить биографию, точные даты рождения и смерти и родословную видных людей, ученых и имамов.
В данной статье предлагается проанализировать роль метрических книг в
научных исследованиях Фахреддина. Для достижения поставленной цели ставится несколько задач, а именно: дается аналитический материал о метрических книгах как об источниках научных исследований, рассматривается степень использования метрических книг ученым-исследователем Фахреддином в своих работах, а
также говорится об источниковедческих возможностях этих документов в раскрытии целого ряда научных тем. В представленной публикации научное наследие Фахреддина впервые изучается в таком ракурсе. Автор обращает внимание на
автобиографию Фахреддина, в которой содержится много выписок из метрических книг членов его семьи и близких родственников.
Следует также отметить, что метрические книги служат источником информации о национальной принадлежности человека; эта тема сегодня активно обсуждается и не теряет своей актуальности. По мнению автора статьи, указанная в
метрических книгах социальная принадлежность человека не может расцениваться как информация о его национальности. Автор убежден, что, по правилам
оформления метрических книг, не было предусмотрено указание в них национальности человека; кроме того, в данных документах национальность не имела
никакого значения.
Фахреддин – ученый-источниковед, чье трепетное отношение к метрическим
книгам подчеркивает их важное место в комплексе татарских письменных источников. Научное изучение объемного комплекса метрических книг как ценных
исторических источников должно быть важным научно-исследовательским направлением в исторической науке.

329

И стор ич е ска я э т но ло г ия . 2020. Том 5 , № 2
Ключевые слова: Ризаэддин Фахреддин, метрические книги, татарские исторические источники, архивные документы, Духовное собрание мусульман, татарские ученые, история татар, начало ХХ века
Для цитирования: Салахова Э.К. Ризаэддин Фəхреддиннең фəнни-тикшеренү эшлəрендə мөһим тарихи чыганак буларак метрика кенəгəлəре // Историческая этнология. 2020. Т. 5, № 2. С. 318–330. https://doi.org/10.22378/he.2020-52.318-330
Сведения об авторе: Салахова Эльмира Кадимовна – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела историко-культурного наследия народов РТ Института истории им. Ш.Марджани Академии наук Республики
Татарстан (420111, ул. Батурина, 7А, Казань, Российская Федерация);
ilsalah@mail.ru
Поступила 21.04.2020

330

Принята к публикации 02.11.2020
Опубликована 25.11.2020

