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Тəкъдим ителгəн хезмəттə Тəтеш төбəге халкының миграцион халəтен һəм 

процессларын карау, шулай ук күчү урыны буларак теге яки бу урынны сайлау, 
күчүгə этəргəн сəбəплəрне ачыклау бурычлары куелды. Төбəк тарихын бу ракур-
ста өйрəнү беренче тапкыр башкарыла. Безнең фикеребезчə, төбəк тарихын 
өйрəнүдə мондый алым актуаль, чөнки татар җəмгыятендə нəсел тамырлары, 
бəйлəнешлəр һəрвакыт көчле булган, бер нəсел кешелəре төрле төбəктə яшəсəлəр 
дə, бер-берсе белəн элемтəдə торганнар, бу, үз чиратында, миграцион юнəлешне 
сайлауга да тəэсир иткəн.  

Безнең тикшеренү нəтиҗəсендə Тəтеш халкында тарихның төрле этапларын-
да булган берничə миграция юнəлеше ачыкланды. Болгар дəүлəте тузганнан соң, 
алга таба Казан ханлыгы җимерелгəч, аерым нəсел, авыл кешелəренең хəзерге 
Татарстан Республикасы Спас районы якларына күчеп китүе күзəтелə. Мондый 
күчеш аңлашыла да, чөнки халык хəтере буенча бу күчеш үз җирлегендə, үз 
дəүлəте кысаларында барган итеп кабул ителə. Билгеле булганча, Идел буе Болгар 
дəүлəтенең җирлəре Идел елгасының сул ягына да, уң ягына да җəелгəн була. 
Шулай ук Тəтеш ягыннан чыккан кешелəр тарафыннан хəзерге Спас, Əлмəт рай-
оннары ягындагы кайбер авылларның нигезлəнүен дə күрсəтергə кирəк. Миграция 
өчен, сəяси халəт кебек үк, икътисадый шартлар да сəбəп була ала. Сөрү җире 
азлыгы халыкны җир күбрəк булган Уфа губернасы Минзəлə өязенə китəргə 
этəрə. Тау ягы халкының көньяктагы Əстерхан шəһəре белəн бəйлəнеше, бу 
җирлекнең сату-алу өчен географик яктан уңайлы урнашуы, шулай ук биредəге 
табигать шартлары күп кенə кешелəрне Идел буендагы ачлык елларында ачлык-
тан коткарып кала. Урта Иделдəн күчүчелəр арасында күпчелекне Тау ягы 
кешелəре тəшкил иткəн.  

Төрле төбəктə яшəүче татарларның тарихи бəйлəнешен, күчеш күренеш-
лəрен, юнəлешлəрен ачыклау җирле тарихны, авыллар тарихын өйрəнүгə яңа ма-
териал бирə.  
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Тарихта халыкларның күчеше, яшəү өчен бер урыннан икенче урынга 

китүлəр һəрвакыт булып торган. Əмма миграция беркайчан да телəсə ни-
чек бармаган. Һəр күчешнең үз сəбəплəре, максатлары һəм тарихи җирлеге 
булган. Миграция юнəлешен билгелəүгə дə сəяси, икътисадый һəм тарихи 
факторлар тəэсир иткəн. Тəтеш төбəгендə яшəүче татарлар да, халык 
дəүлəтчелеген югалткач, китү өчен татарлар яшəгəн башка төбəклəрне 
сайлаганнар. Бу төбəк тарихындагы əлеге проблеманы караганда зур ми-
грацион күренешлəр турында сүз алып бара алмыйбыз, ə бары тик 
мəгълүм сəбəплəр арасында аерым кешелəрнең яисə кешелəр төркеменең 
күчеше турында сүз бара. Бу як кешелəренең тарихи бəйлəнешлəре башка 
төбəк татарлары белəн дə тыгыз, күчеп килгəн Тəтеш ягы татарлары башка 
төбəклəрдə авыллар да нигезлəгəннəр. Авыл тарихларын барлаганда бу 
процессларның тарихта мөһим бер урын алып торуын өйрəнү кирəк.  

Идел буенда оешкан Болгар дəүлəте тарих сəхифəлəрендə мөһим бер 
дəүлəт буларак билгеле. Дəүлəтнең зур территориясе əлегə кадəр ачыкла-
нып бетмəгəн, соңгы тарихи эзлəнүлəр нəтиҗəсендə дəүлəт билəмəсе əлегə 
кадəр билгеле булганнан күпкə зуррак булуына дəлиллəр өстəлде. Болгар 
дəүлəтенең хəзерге вакытта тарихи истəлекле җир итеп каралган ягы бары 
Иделнең сул ягы, əмма аның Иделнең уң ягында да билəмəлəре зур була 
һəм бу ягы дəүлəтнең икътисадый яктан мөһим төбəге булган. Хəзерге 
Кама Тамагы, Тəтеш ягы җирлəре элекке Болгар дəүлəтенең тарихи 
истəлеклəрен саклый. Бу шул якта табылган археологик, нумизматик ма-
териаллар белəн раслана. Иделнең ике ягында урнашкан бердəм дəүлəт 
халкы бер-берсе белəн аралашып яшəгəн. Тарихчы Г. Əхмəрев Тəтеш 
ягының Шонгаты авылы халкы Болгар шəһəре белəн кыз алышкан, кыз 
бирешкəн, дип яза. Ул фактларны шул заманда яшəгəн кешелəрнең хəтер 
сөйлəмнəренə таянып əйтə. Димəк, Шонгатының башкала Болгар шəһəре 
белəн зурлыгы, мөһимлеге ягыннан бер дəрəҗəдə булуына да ишарə. 
Моннан кала, элекке Шонгаты шəһəрлеге булган урыннарда яшəгəн җирле 
халык Шонгатыдан Болгарга бара торган юлның кайдан узуын XX йөз 
башында да əле хəтерлəгəннəр. Дəүлəт халкының бер-берсе белəн аралашу 
даирəсе, хəтта ки никахлашу даирəсе шул дəүлəт кысаларында бара. Бол-
гар шəһəре туздырылганнан соң дəүлəтнең Иделдəге икенче як өлеше – 
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Тəтеш ягы, беркүпмедер тынычрак як булуы белəн дəүлəт халкының бер 
күпмесендер үзенə сыендыра.  

1552 елда Казан ханлыгы яуланып алынып, дəүлəт буларак мөстə-
кыйльлеген югалткач, көчлəп чукындыру һəм руслаштыру сəясəте башла-
на. Иманны югалту куркынычы килеп тугач, халык үз-үзен саклап калу, 
иманын югалмас өчен ата-бабалары яшəгəн җирлектəн күчеп тə китəргə 
мəҗбүр була. Күчешнең сəбəплəре алга таба бу гына булмыйча, моңа баш-
калары да өстəлə. Шулардан, Тəтеш ягы татарлары мəгариф-агарту мис-
сиясе белəн дə башка төбəклəргə барып чыгып, авыллар нигезлилəр, шу-
лай ук җир азлыгы да күченеп китəргə сəбəп була. Вакытлы эшкə китеп, 
аннан башка төбəклəрдə яшəп калып, якташларын да үз яннарына алып 
торак пунктлары булдырулары да күзəтелə. 

Бу очракта күчеш дигəндə зур группа халыкның күчеп китүен, зур 
миграция процессын түгел, ə аерым кешелəр, аерым нəселлəрнең күчүен 
күз алдына китерергə кирəк. Аралар ерак булса да, Тəтеш төбəге нəсел-
лəренең Самара губернасы Бөгелмə өязе, Уфа губернасы Уфа, Минзəлə 
өязлəрендəге кайбер авыллар тарихы белəн бəйлелеге күренə. Шундый-
лардан, Тəтеш ягының атаклы бер нəселе Алиш бəк варисларының нəсел 
дəвамчыларын күп җирлəрдə очратырга мөмкин. Ш. Мəрҗани Алиш бəк 
нəселе борынгы Болгар шəһəре җирлеге – Мең өйле Шонгаты җиреннəн 
күчеп килеп, Иске Əлмəт авылына нигез сала, дип яза. Марсель Əх-
мəтҗанов Иске Əлмəт җирлегенə Алиш бəкнең кече улы Əлмөхəммəд 
(Əлмəт) 1650 елдан соң килеп төплəнгəн булса кирəк, дип фаразлый. Бу 
хəзерге Татарстан республикасы Нурлат районына кергəн Иске Əлмəт 
авылы турында сүз бара, əмма энциклопедик сүзлектə Иске Əлмəтнең 
нигезлəнү вакыты итеп бары тик 1730 еллар гына күрсəтелə (Населенные 
пункты 1997: 218). Мондый төр сүзлеклəрдə авылларның нигезлəнү вакы-
ты итеп бары тик аларның исемнəренең беренче тапкыр рəсми документ-
ларда теркəлү вакыты алына, чынлыкта исə нигезлəнү чоры, əлбəттə, 
иртəрəк була. Шуңа да халыкның үзе тарафыннан тудырылган чыганакла-
рына нигезлəнү бу очракта төгəлрəк датаны бирə алуын танырга тиешбез.  

Алиш бəк нəселенең Гобəйдулла бине Җəгъфəр 1822 елга кадəр Иске 
Əлмəттə имамлык итə (Мəрҗани 1989: 293–294), аның вафатыннан соң 
Гобəйдулла хəзрəтнең уллары, аның нəсел дəвамчылары Əлмəтнең рухи 
тормышында, халкының аң-белем үсешендə зур роль уйнаган шəхеслəр. 

Əлбəттə, таза тормышлы морза гаилəсе бирегə үз билəмəлəрен артты-
ру максаты белəн килə. Əлмөхəммəд 1670 елларда инде Əлмəт төбəгенең 
хəлле, маллы морзасы була. Тəтеш ягында исə Алиш бəкнең Чирмешəн 
елгасы буйларында Багдан исемле улы һəм аның уллары утарлар тоткан-
нар. Ə Апас төбəгенең бөтен көньяк авылларында Алиш бəкнең улы Ба-
гдан нəселе таралган.  
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Шушы ук нəсел хəзерге Спас районына карый торган авыллар тарихы 
белəн дə бəйле. Югарыда əйтелгəн Гобəйдулла хəзрəтнең нəсел дəвам-
чысы Нигъмəтулла улы Нурулла Иске Əлмəттəн Спас өязенең Көек авы-
лына килеп гомер итə. Ул Алишбəк нəселенең сигезенче буыны булса, 
шушы нəселдəн чыккан балалар язучысы Габделбарый углы Абдулла 
Алиш (1908–1944) бу нəселнең унынчы буыны (Ахметзянов 2010: 11–14). 
Сүз уңаеннан Алиш бəк нəселенең бер тармагы күренекле публицист, 
журналист, артист Камил Мотыйги, артистка Галия Кайбицкая (хəзерге 
Татарстанның Кайбыч районы), тарихчы Сəлам Алишевны (Чистай рай-
оны) биргəнлеген дə əйтү кирəк.  

Əлбəттə, иң якын бəйлəнеш Болгар дəүлəтенең икенче як ярындагы 
җир белəн, шунда яшəүче халыклар белəн була. Шуңа мисал итеп хəзерге 
Иске Баллы Күл авылын китерү мөмкин. Заманында үзенең фəнни экспе-
дициясе вакытында археограф Сəед Вахиди Иске Баллы Күл авылының 
борынгы Болгар шəһəре урынындагы авыл икəнен картлар сөйлəвеннəн 
язып алган. Авыл кешелəренең хəтере буенча, Казан ханлыгы җимерелеп, 
авыр чорлар башлангач, шушы авылга Тəтеш өязенең Күккүз авылыннан 
берничə нəсел күчеп утыра. Халык хəтере буенча Бəйкə баба, Боерган баба 
һəм тагын бер нəсел – барысы өч нəсел күчеп килгəн (Рухи мирас 2017: 
62). Алга таба Болгар чорыннан ук килгəн Баллы Күллелəр белəн Күккүз 
нəселлəре бербөтен булып яшəп китəлəр. Бирегə күченүнең сəбəбен халык 
үзе түбəндəгечə аңлаткан: “Чукынмаган мөселманнарны авыллардан 
сөреп, икенче җирлəргə җаратканнар. Шулай итеп, бик күп мөселман 
авыллары əрəм булып беткəннəр. Менə монда авыр заманнар, безнең əби-
бабайлар өчен дə караңгы вə кайгы чоры булып, озак еллар шулай дəвам 
иткəннəр. Менə шундый дингə кыстау чакларында безнең бабайлар Тəтеш 
өязеннəн күчеп килеп, ыспас өязенең кап-кара куе урман белəн чорналган 
бер почмагына, шəһре Болгар заманасыннан бирле дине исламны тотып 
килə торган бер авылга, əлеге Баллы Күл авылына килеп утырганнар” (Ру-
хи мирас 2017: 60). Археограф Сəед Вахиди фəнни экспедициясендə бу 
авыл кешелəренең тышкы кыяфəтлəренə игътибар итеп: “Баллы Күлдə 
минем белəн мосахабəдə булган бабалар, гомумəн ул авылда мин күргəн 
кешелəр, ире һəм хатыны озын буйлы, мəһабəт кыяфəтле, үткен кара 
күзле, төреклек канын, төреклекнең җисмани җəһəттəн булган бик күп 
хосусиятлəрен саклап килгəн кешелəр иде. Əгəр боларга яхшы мəктəп 
тəрбиясе бирелгəн булса, боларның эчендəн уйламаган эшлекле адəмнəр 
чыккан булыр иде дигəн фикер килде”, – дип язган (Рухи мирас 2017: 62). 
Тəтеш нəселлəре килгəнче үк бу Баллы Күл халкы куркусыз, баш бирмəс 
халык булып, халык хəтеренə үзлəре шəригать кануннары белəн хөкем 
итеп яши торган буларак кереп калган.  

Баллы Күл авылы тарихы борынгы Болгар чорыннан ук килə, əмма 
аның нигезлəнү датасы итеп тə белешмəлектə бары тик XVII йөзнең икен-
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че яртысы күрсəтелə. Иске Баллы Күл кешелəре һəм Тəтеш төбəге татар-
лары белəн кушылган нəселлəр нигезлəгəн, аннан аерылып чыккан Яңа 
Баллы Күл тарихы белешмəлеклəрдə XVIII гасырдан башлана дип күрсə-
телə (Населенные пукты 1997: 45–46).  

Тəтеш кешелəренең Спас ягына күчеп утыруларының башка сəбəп-
лəре дə булган. Тарихы борынгы Болгар чорыннан ук килгəн Ташбилге 
авылында да Тəтеш өязеннəн чыккан нəсел яшəгəн. Авылда аларны Ишем 
җəвере (нəселе) дип йөрткəннəр. Ташбилге халкы үзенең шəҗəрəсен Бол-
гардан килгəн Мөслим бабага нисбəт иткəн, ə Ишемнекелəрне килгəн ха-
лык буларак бик яратып бетермəгəннəр. Алар монда сөргенгə җибəрелгəн 
кешелəр булса кирəк. Сəед Вахиди авыл кешелəре сүзлəреннəн “авылдагы 
җыртлач, усал куштаннар əнə шул Ишем җəверлəреннəн чыгып килгəн, 
югыйсə Ташбилгенең үз халкы юаш, мəрхəмəтле, кешегə ярдəмче халык-
лар”, дип язган (Рухи мирас 2017: 45–47). Бəлки килүчелəр гамəллəре 
белəн авыл кешелəреннəн аерылып та торганнардыр, ə бəлки килгəн 
кешелəрне сак кабул итү, кайбер очракта өнəп бетермəү аркасында гына 
туган фикер булуы да ихтимал. 

Энциклопедик белешмəлектə нигезлəнү вакыты итеп XVII–XVIII йөз-
лəр күрсəтелгəн Спас районына керə торган Иске Рəҗəп, Чəчəкле авыл-
ларының тарихының башы Тау ягындагы Бигеш дигəн кеше белəн бəйле. 
Тау ягы мирзасы Бигеш XVII йөздə рус хөкүмəтендə яллы хезмəттə була, 
билгеле булганча, яллы хезмəт мирзалары хезмəт итү өчен башка төбəк-
лəргə дə күчерелгəннəр, Бигеш исə Кама аръягы зонасына күчерелə. Спас 
төбəгендəге Рəҗəп авыллары Бигеш нəселеннəн булган Рəҗəп баба тара-
фыннан нигезлəнə. Рəҗəп баба үзе Тəтеш янындагы Олы Тархан кешесе. 
Аның нəсел шəҗəрəсе Ризаэддин Фəхреддиневнең “Шəҗəрəлəр мəҗму-
гасы”нда сакланган (Əхмəтҗанов 1995: 121). Бу нəсел Болгар шəһəрлеге 
җирлəреннəн алып хəзерге Əлмəт шəһəренə кадəр булган җирлəрдə яшəп 
калганнар. Бу зур нəселнең тарихы шушы җирлектə дəвам итə.  

Казан яуланып алынганнан соң XVI йөзнең икенче яртысыннан баш-
лап, бигрəк тə XVII–XVIII йөзлəрдəге чукындырудан качып, шулай ук җир 
азлыгыннан арып татарларның тынычрак, җир дə мулрак булган җирлəргə 
күчеп китүе арта. Уфа губернасына караган Минзəлə, Самара губерна-
сының Бөгелмə өязлəренə караган җирлəргə, бу җирлəр белəн чиктəш бул-
ган хəзерге Башкортостан җирлəренə татарлар килеп урнаша башлый. 
Алар, нигездə, бу җирлəргə Казанга якын булган регионнардан күчкəннəр. 
Китүчелəр арасында татарлар гына түгел, ə башка халыклар: марилар, чу-
ашлар, удмуртлар да була. Килеп җир алган, шунда яшəп калган күчеп 
килүчелəр “типтəр”, “яңа башкорт”, “башкорт” дигəн сословия тəшкил 
итəлəр.  

Башкортостан җирлегендə типтəрлəр тарафыннан нигезлəнгəн авыл-
ларның исемнəре бу төбəккə халыкның кайдан күчеп килүе хакында 
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фикерлəргə мөмкинлек бирə. Тарихчы Г. Əхмəрев тə типтəрлəр турында 
“Тептяри и их происхождение” дигəн хезмəтендə охшашлык булган 28 
авыл исемен атый (Гайнетдин Əхмəрев 2000: 301–320]. Шулар арасында 
Тəтеш өязендə дə очрый торган Апас, Бəйрəш, Балтач, Бик, Дəүеш, Ишее-
во, Ишем, Ишле, Карабай, Курмыш, Келəнче, Клəш, Тинкəш, Турай, Чал-
лы исемнəре Минзəлə, Бəлəбəй, Бирск, Уфа, Стəрлетамак өязлəрендə дə 
бар. Галим фикере буенча, бу авылларның тарихында, аларның нигез-
лəнүендə шул исəптəн Тəтеш ягы халкының да роле булган. Борынгы 
шəҗəрəлəр дə, халык хатирəлəре дə бу бəйлəнешне раслыйлар. Мондый 
күчеш XX йөз башында да дəвам иткəн, мисал өчен Тəтеш өязенə кергəн 
Бикмораз авылыннан (хəзерге Буа районы) Татарстанның Əлмəт ягыннан 
киткəн нəсел əлеге җирлектə яшəвен дəвам итə.  

Тəтеш ягы халкының бик ерак булса да, Əстерхан ягы белəн тыгыз та-
рихи бəйлəнеше бар. Тəтеш өязенə кергəн авыл кешелəреннəн хəзерге көнгə 
кадəр “безнең Əстерхан ягында туганнарыбыз бар”, яисə “балачагымда 
Əстерханнан туганнар кайтып йөри иде”, дигəн сүзлəрне еш ишетергə туры 
килə. Хəтта “Əти безне Əстерханга алып китмəде, ачлыктан монда да исəн 
калдык”, дигəн сүзлəрне дə ишетергə туры килə. Димəк, Əстерхан якларына 
барып чыгуның берничə дулкыны һəм сəбəбе булган. Шул ук Казан ханлы-
гы яуланганнан соң əле руслар кулына кермəгəн татар дəүлəтенə – 
Хаҗитарханга сыенганнар, алга таба руслаштыру, чукындырудан качып та 
китүлəр башланган. Əлбəттə, Идел елгасының югары агымындагы татар-
ларның Əстерхан якларына күплəп килүенең сəбəбе – ул сəүдə белəн бəйле. 
Белүебезчə, Əстерхан географик яктан сəүдə өчен бик уңайлы урында, 
Əстерхан аша Кытай, Һиндстан, Иран һ.б иллəрдəн товар агылган. Бу шəһəр 
элек-электəн Россиянең көнчыгыш һəм көньякта тышкы сəүдə арадашчысы 
булып торган. Моннан кала, кышкы сезонда вакытлы эшкə китүчелəр, ба-
лык тоту яисə Иделдə төрле авыр хезмəтлəргə ялланып эшлəүчелəр дə тора-
бара тамак туйдыру өчен эшлəү мөмкинлеге зуррак, табигать шартлары 
белəн дə уңайлырак булган Əстерхан җирлегендə төплəнеп калалар. Бу якка 
китүнең тагын бер сəбəбе – ул ачлык. Аннан репрессия мал-мөлкəтне тар-
тып алган чорда бу якларга Казан тирəсендəге бик күп татар гаилə-гаилə 
булып күчеп китə. Əстерхан җирлегенə килеп урнашкан Югары Идел татар-
лары, нигездə, Əстерхан шəһəренең татар бистəсе – Тияктə яшəп калганнар. 
Килүчелəр арасында Пенза, Нижгар, Самара губернасы татарлары күп була. 
Казан губернасы, хəзерге Татарстан җирлегеннəн дə Əстерхан якларына 
күчеп килүчелəр һəрвакытта да шактый булган.  

Шунысы кызыклы, Əстерхан төбəгендə Казан арты татарларына ка-
раганда, тамырлары белəн Тау ягыннан булучылар күпчелекне тəшкил 
итə. Əстерхан шəһəренең метрика дəфтəрлəрендəге язмалар бу хəлне рас-
лый (Салахова 2016: 86–95). Мисал өчен, Тəтеш районына керə торган 
Коллар авылы (Кызыл Тау), Коштау, Табар Черкене, Бакырчы, Урта Бал-
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тай, Түбəн Балтай, Колгана, Буа районының Бəбки, Əхмəт, Ташкичү, Ка-
балан, Күзби һəм башка авылларның кешелəрен күрергə була, аларның 
күбесе зур гаилəлəре белəн, туганнары белəн Əстерханга килеп төплəнгəн. 
Əстерханның Татар бистəсендə яшəүчелəрне теркəгəн 1744 елгы докумен-
тта да Тау ягыннан килгəн гаилəлəр булуы күренə, аларның килү сəбəбе 
эшкə килү итеп күрсəтелгəн. Мисал өчен, Бəке Йомралысы, Яңа Сала, 
Əхмəт, Балтай, Алабирде, Келəш, Зөябаш һ.б. авыл кешелəре теркəлгəн 
(ГА АО: 1-34 кгз.].  

Əстерханга Урта Идел регионыннан килгəн кешелəрне бу регион хал-
кы ничек кабул иткəн соң, аларның мөнəсəбəтлəре ничек булган дигəн со-
рауга болай җавап бирергə була. Əстерханда яшəүче татарлар Иделнең 
югары агымыннан килгəн кешелəрне үз җəмəгатьчелегенə бик җиңел ка-
бул итə, чөнки болар бөрбетен татар халкы. Гомумəн, Əстерхан төбəгенə 
башка җирлəрдəн килүчелəр, шул ук Кырым, Себер якларыннан да даим 
күчеп килүчелəр булып торган, шуңа алар моңа гадəти күренешкə караган 
кебек кенə карыйлар. Əмма Казан татарлары беренче вакытларда җирле 
татарлар белəн бик үк еш никахлашмаганнар, никахлар күбрəк үз арасын-
да булган, яисə килүчелəр үз кызларын җирле байларга кияүгə биргəннəр. 
Бу инде яңа җирдə яраклашу, урнашуны җиңелəйтү өчен эшлəнгəн. 
Соңрак исə җирле халык белəн килүчелəр арасында никахлар ешая, моны 
Əстерхан шəһəренең метрика язмалары раслый. Килүчелəр, нигездə, 
Əстерхан шəһəренең Татар бистəсендə төплəнгəннəр. Ə сату-алу, һөнəр-
челек белəн түгел, ə җир эшкəртүче катлам – игенчелəр – Əстерхан ягын-
дагы авылларны сайлаганнар, андагы татар авылларында яшəп калганнар.  

Урта Иделдəн Əстерханга күченүнең зур сəбəбенең берсе – ул Урта 
Идел буендагы ачлык, ə ачлык еллар, кызганычка каршы, шактый еш ка-
батланып торган. XIX йөзнең 70–90 елларында Əстерхан төбəгенə ачлык-
тан һəм эпидемиядəн качып атаклы рухани, Коръəнне яттан белүче, 
үлəннəр белəн дəвалаучы Исмəгыйль Искəндəрев гаилəсе белəн Яңа Бол-
гар авылына килеп төплəнə. Болгар авылының нигезлəүчелəр, аның берен-
че яшəүчелəре Казан ягыннан чыккан кешелəр була, алар арасында чы-
гышлары белəн Тəтеш ягыннан булган кешелəрнең күп булуы да билгеле. 
Бу авылны нигезлəүче һəм монда беренчелəрдəн булып яшəп киткəннəр, 
нигездə, XIX йөзнең 80–90 елларында туган кешелəр, аларның уртача 
яшьлəре 33 яшь була. Димəк Əстерхан җирлегенə килеп авыл оештырган 
кешелəр көн күрү өчен килгəн урта яшьлəрдəге физик яктан нык кешелəр 
булган. Шулар арасында Шəмəк авылыннан (Апас районы) Нəҗметдинов 
Габделхак, Мəҗитов Хəлиулла, Тəтешнең үзеннəн Хөсəенев Мөхəммəдьяр 
(1905 елда туган), Əмиров Сираҗетдин шулай ук чыгышы белəн Тəтеш 
өязе авылыннан, Фəхреддинев Шəйдулла, Мөгарипова Мəрфуга, Бакиев 
Гайнулла һ.б Тау ягыннан килеп төплəнгəн кешелəр. Алар арасында шу-
лай ук Спас өязе авыллары кешелəре дə, Югары Иделнең башка төбəк-
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лəреннəн килгəн кешелəр дə бар. Бу кешелəрнең зур күпчелеге алдан 
Əстерхан төбəгенең башка авылларында яшəгəннəр. Яңа Болгар авылы 
җирле Əстерхан татарлары авылы түгел, ул Югары Иделдəн күчеп утыр-
ган кешелəр авылы, монда гомер итүчелəр үзлəренең нəселлəренең чы-
гышлары Югары Идел белəн бəйле икəнен белсəлəр дə, аларның күбесе 
нəсел тамыры булган авылларының исемнəрен инде хəтерлəмилəр.  

1918 елда нигезлəнгəн бу авылга ни өчен шундый исем сайланганы 
əллəни шаккаттырырга тиеш түгел кебек. Идел буенда яшəгəн халыклар 
дəүлəтлəре туздырылса да, үз дəүлəтлəрен сагынганнар, аны хəтерлə-
гəннəр. Күчеп китеп башка төбəклəрдə нигезлəгəн торакларына еш кына 
дəүлəт исемен кушып аны мəңгелəштерергə тырышканнар. Шулай да, 
Əстерхан төбəгендə Урта Иделдəн килгəн татарлар нигезлəгəн, алар 
яшəгəн башка авыллар, мəхəллəлəр дə бар. Габделхак Мəҗитов Комаровка 
авылында кибет тоткан, Сəлимҗан Хəбибуллин Малявка авылында 
төплəнə (хəзер Волгоград өлкəсенə керə), аннан Əстерхан губернасының 
Тишково авылына күченə, аннан инде якташлары нигезлəгəн Яңа Болгар 
авылына килеп гомер кичерə. Сираҗетдин Əмиров та 1918 елда Тишково 
авылыннан Яңа Болгарга күчə. Казан ягыннан килүчелəр Майлы Күл, Кар-
галык, Кызан һ.б авылларда гомер иткəннəр, аларның нəселлəре хəзер дə 
əлеге җирдə дəвам итə (Сиражетдинов 2001: 7–18).  

Тəтеш ягы халкының Əстерхан ягы җире белəн тыгыз бəйлəнештə бу-
луы, күчеш өчен бу якларны сайлауның сəбəплəре арасында бары тик кли-
матик шартлар, икътисадый уңайлык булу белəн генə чиклəнмəскə дə 
мөмкин. Күп очракта бу бəйлəнеш тирəндəрəк тə булуы ихтимал. Ике татар 
дəүлəте – Казан ханлыгы белəн Хаҗитархан гасырлар дəвамында тыгыз 
бəйлəнештə яшəгəн. Казан ханлыгы чорында Хаҗитарханнан килеп Тау 
ягында төплəнүлəр күп була, ихтимал, шул чордан булган халыкларның та-
рихи бəйлəнешлəре күчеш өчен бу юнəлешне сайлауга китерергə мөмкин.  

Төрле төбəктə яшəүче татарларның бер-берсе белəн бəйлəнешен 
өйрəнү кызыклы нəтиҗəлəргə китерə. Нəсел бəйлəнешлəрен, күчеш тарих-
ларын өйрəнү җирле тарих һəм авыллар тарихын ачыклауның яңа мөмкин-
леклəрен ача.  
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MIGRATION PROCESSES AMONG TATARS  
OF THE TETYUSHSKY KRAI:  

DIRECTIONS, CAUSES AND RESULTS 
(THE SECOND HALF OF THE 16TH – EARLY 20TH CENTURIES) 

 
E.K. Salakhova 
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The presented article sets the tasks to consider the migration conditions and pro-

cesses among the population of the Tetyushsky Krai, to identify the historical validity of 
their choice of a particular region for living, to determine the reasons that contribute to 
the movement of the population. The study of the history of the region in this perspec-
tive is being conducted for the first time. 

In our opinion, this approach to the study of local history is relevant. Ancestral ties 
in Tatar society have always been strong and representatives of the same family living 
in different regions maintained close contact and, therefore, kinship ties considerably 
affected the migration direction. 

In the course of our research, several directions of migration of the population of 
the Tetyushsky Territory were identified in different periods of history: after the fall of 
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the Bulgarian state and, subsequently, the Kazan Khanate. The migration of certain 
clans took place on the territory of the current Spassky district of the Republic of 
Tatarstan. This movement was quite understandable, since in the memory of the people 
it was perceived as a movement within their land, their state. It is known that the territo-
ry of Volga Bulgaria stretched both in the left and right banks of the Volga River. It 
should also be noted that natives of the Tetyushsky Region founded some villages in the 
Almetyevsk and Spassk districts of the Republic of Tatarstan. The lack of arable land 
contributed to the movement of the population to the Menzelinsk district of the Ufa 
Province, in search of better conditions for farming. The connection of the inhabitants 
of the Mountain side with the southern city of Astrakhan is primarily due to its con-
venient geographical location for trade relations, which has been a favorite occupation 
of the Tatars since the beginning of centuries. Also, the climatic conditions of the 
southern region saved many in the hunger years in the Volga region. Those who moved 
from the Middle Volga region, mostly came from the Mountainous side. 

The study of the historical ties of the Tatars of different regions, migration pro-
cesses and their directions provides new materials for researching the history of regions 
and settlements. 

 
Keywords: Tetyush, migration, The Bulgarian State, Astrakhan Region, the Tatar 

people, hunger. 
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ У ТАТАР ТЕТЮШСКОГО КРАЯ:  

НАПРАВЛЕНИЯ, ПРИЧИНЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ  
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVI – НАЧАЛО XX ВВ.) 

 
Э.К. Салахова 
Институт истории им. Ш.Марджани 
Академии наук Республики Татарстан 
Казань, Российская Федерация  
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В статье представлен анализ миграционных процессов среди населения Те-

тюшского края, выявлена историческая обоснованность их выбора региона про-
живания, определены причины, способствующие передвижению. Исследование 
истории региона в таком ракурсе осуществляется впервые. По нашему мнению, 
такой подход к изучению местной истории является актуальным. Это объясняется 
тем, что родовые связи в татарском обществе всегда были крепкими, а представи-
тели одного рода, проживающие в разных регионах, поддерживали плотные связи 
друг с другом, поэтому они оказывали существенное влияние на миграцию. 

В ходе исследования было выявлено несколько направлений миграции насе-
ления Тетюшского края в разные периоды истории: после падения Булгарского 
государства и, в последующем Казанского ханства. Миграция отдельных родов 
происходила на территорию нынешнего Спасского района Республики Татарстан. 
Это перемещение воспринималось как переезд в пределах своей земли, своего 
государства. Известно, что территория Волжской Булгарии простирались как на 
левом, так и на правом берегу реки Волга. Выходцами из Тетюшского края были 
основаны некоторые деревни в Альметьевском, Спасском районах Республики 
Татарстан. Нехватка пахотной земли способствовала передвижению населения в 
Мензелинский уезд Уфимской губернии в поисках лучших условий для ведения 
сельского хозяйства. Связь жителей Горной стороны с южным городом Астраха-
нью объясняется его удобным географическим расположением для торговых опе-
раций. Климатические условия южного региона помогли выжить местным тата-
рам в голодные годы в послереволюционном Поволжье. Переехавшие сюда из 
Среднего Поволжья были преимущественно выходцами из Горной стороны.  

Изучение исторических связей татар разных регион, миграционных процес-
сов и их направлений дают новые материалы для исследования истории регионов 
и населенных пунктов. 
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