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Минзәләдән  Уфа каласына төбәп  барган  чакта,  ике 

республика  арасындагы чик  капкасына житк әнче ,  Сөн 

ярында  жәелеп  калучы олы гына  авыл яныннан узып кит әсе 

бар .  Алда  92  метр биеклект әге  Каравыл тавын менәсе 

булганга ,  мөгаен ,  ул  юлчы -сәйяхчылар күзенә  дә  чекрәеп 

күренмидер .  Аның  Татарстан чигендә  урнашкан и ң  соңгы зур 

авыл булуына да  игътибар итмил әрдер .  Әмма минем өчен 

аннан да  газиз  җир юк.  Чөнки ул  бит минем туган авылым, 

минем үз  Ватаным!  Колакларга  бик  үк  яңгырашлы булмаса 

да ,  хәтта жыры да бар:  

Бормаланып аккан Сөн буенда  

Тезелеп киткән матур авыллар,  

Шулар белән рәттән дан казанган  

Байсар  дигән матур авыл бар .  

Иске  Байсар 1977  елгы татар энциклопедиясенә 1754 

елгы авыл булып кергән.  Мин әле  бәләкәй  вакыттан ук  әби -

бабайларның «безнең нәселбашлар Сөн ярына Казан 

аръягыннан,  көчләп  чукындырудан качып утырганнар»,  



«безнең  Байсар Казан ханлыгы жимерелгәннән  соң  ук  

барлыкка килгән авыл» ,  дигән  истәлекләре бирелүен ишетеп 

үскән  идем.  Авылыбызның йөз  дә  фәлән  еллар  буена  волость 

үзәге  булып торганын да,  гажәеп  зур  базар  тотканын да 

беләм.  Бер  зират каберләрендеге адәм сөякләренең яр 

ишелгәч  Сөн елгасы буйлап  акканына шаһит булганым бар,  

икенче  зират мин мәктәптә укып йөргән  заманада,  узгынчы 

машиналарга  таптатылып һәм кирпеч  заводы карьерлары 

астында калып юкка  чыгарылды.  Шуңа күрә  мин 

авылыбызның 1754  елгы гына  булуына,  соңрак  1713  елгы,  дип 

танылуына да  бөтенләй  ышанмадым. Архивларда  Пугачевчы 

татарлар  язмышы белән  танышканда  Байсар  тарихы белән  

дә кызыксынып караган идем дә ,  аның нигезләнү  чорын 

чагылдырган сыңар  гына кәгазь  дә  табылмады. Гажәп 

түгел ,  безнең  республикада  нигезләнүе  буенча  1700 нче 

елдан картрак булган  бер  генә  авылның да  бәхәскә  урын 

калдырмаслык «митрикә»  кәгазьләре  юк бит.  Авы ллар 

тарихын патша фәрманнарына,  җан санын алу 

«скаска»ларына карап кына чамалыйлар.  

Ниһаять,  узган елның 11  маенда  мин фәкыйрегез  

кулына да ерак  ата -бабаларымны чагылдырган шәҗәрә 

кәгазе  килеп  эләкте.  Ул  республикабызның тел,  әдәбият һәм 

сәнгать институты ның архив  бүлегендә  саклана һәм 

филология фәннәре  докторы Марсель  ага  Әхмәтҗанов  аны 

2000 елда  хәзерге  татар теленә  калып лап  биргән икән.  

Марсель  абый янына йомышым төшеп барганда,  миңа  газиз  

шәҗәрәмнең төп нөсхәсен кулыма тотып карау  бәхете дә 

эләкте.  Ул  фән дөньясында  «Карабәк  шәҗәрәсе»  буларак 

яхшы мәгълүм һәм аның тармаклары 30  дан  да артып китә 



икән.  Үз  эченә 30га  якын  буынны теркәгән шәҗәрәләр,  

гомумән,  бөтен Татарстан буенча  да  гаять сирәк .  

Мин фәкыйрегез  танышкан шәҗәрәне  шәхсән минем 

нәселем генә  түгел,  барча Байсар  авылының шәҗәрәсе ,  дип 

атасаң да була .  Аны дүрт буын буена авылда  имам -хатыйб 

булып торган Тутаевлар  нәселеннән  дамелла (мәдрәсәләр 

тотучы,  башка мулла  һәм мөдәррисләр  өстеннән башлык 

булып торучы, дигән  сүз)  Зәйнетдин хәзрәт Төхфәт ул ы 

төзегән.  1851 елда шәҗәрәне  Әгерҗе районының Исәнбай 

авылында яшәүче  Туктар бабай  Ибраев  күчереп  алган.  

Байсар  белән  Исәнбай  авылларының бәйләнешен соңыннанрак 

тәфсилләрбез  әле .  

Шәҗәрә Бачман тархан,  Бачман хан  исеме белән 

нигезләнеп китә.  Тарихны әз -мәз  сукалаган  кеше өчен  дә 

яхшы мәгълүм:  Бачман тархан -  1229  елда  ук ,  Батый ханга 

баш имичә ,  аңа каршы яуга  чыккан кыпчак  баһадиры. 1232 

елда  Батый сәргаскәре  Сүбәдәй  баһадир  өч  төмән җайдак 

белән аның өстенә килеп ,  Бачман батыр тархан булып 

торган Саксин каласын яулап  алуга  да  ирешә,  әмма әмирне 

тезләндерә  алмыйча кире  кайтып китә.  1236 елда  150  мең 

кешелек  гаскәр белән  килгәч ,  Батыйның шаһзадә Мүнкә 

җитәкләгән  махсус  бер  тармагы нәкъ  менә Бачман 

тарханны юк итү өчен  хәрәкәтләнә  башлый.  Әмма Бачман 

Иделнең  Хәзәр  (Каспий)  диңгезенә  коя  торган дельтасында 

бер  утрау эченә яшеренә дә монгол -татар гаскәрләренә 

төнлә  белән  генә  шуннан һөҗүм итә.  Көндез  томан сыман 

эреп  юкка  чыга торган бу  батырның лагерь  урынын айлар 

буе  ачыклый алмыйлар.  Ләкин,  гадәттәгечә ,  бер  са тлык 

җан Бачман тархан ыстанының кайдалыгын барып саткач 

кына,  бу  батыр юлбашчы баскыннар кулына әсирлеккә  төшә.  



Аны арканнарга бәйләгән  көе  Мүнкә  хан  каршына сөйрәп 

китерәләр.  Ул  заманнарда әле батыр кешеләрне «гафу итү»,  

ягъни  үз  ягыңа  аударырга  тырышу к ебек  «изге»  гадәт була.  

Мүнкә  хан  да,  әгәр  тезләнсә ,  Бачманны исән калдырырга 

вәгъдә  бирә .  Батыр тарафыннан «синең  алда  тезләнер гә мин 

йөк  дөясе  түгел»,  дигән  җавап  ишетелә.  Ияр  өстендә 

утырган Мүнкә хан шул  мизгелдә  Бачман баһадирның башын 

кыеп ата. . .  

Бачман тарханның нәселен  Балым солтан дәвам итә.  

Кыпчаклар Х I -ХII  гасыр дәвамында мөстәкыйль тормыш 

алып барырга  омтылсалар  да,  көнчыгыштан Чыңгыз һөҗүме 

яный башлауга  ук  болгарлар  белән  иңгә -иң басып саклануны 

өстенрәк саныйлар .  Ә 1236 елда  Батый хан  гаскәрл әре  килеп 

тар -мар иткәннән  соң  кыпчаклар  Болгар  дәүләтенә  килеп 

кушыла.  Балым солтан белән аның улы Калдар  да  Ык һәм Зәй 

ярларына күченеп  хакимлек  итә башлый.  Калдарның улы 

Канбәр исемен йөртә.  Галимнәр  Чулман аръягында ,  Сарапул 

янәшәсендәге  һәм без  Камбар ка  дип  белгән  станцияне  шул 

Канбәр төзегән авыл,  дип күзаллыйлар.  

1240 нчы еллар  дәвамында элеккеге  болгар ,  рус,  

кыпчак дәүләтләре  урынында Алтын Урда империясе  төзелә.  

Беренче  елларда  Биләр  аның башкаласы булып торса  да,  

пайтәхет соңрак  Идел тамагына якын да калыккан Сарайга 

күчерелә .  Әмма бер  гасыр чамасы вакыт үтүгә ,  саранча 

сыман үрчегән шаһзадәләр тәхет өчен  бер -берсен  суя  һәм 

бер -берсенә  каршы яуга  чыга башлый.  Чыңгызхан төзеп 

калдырган изге  «Яса» җиргә  салып таптала.  Тәхет өчен 

сукырайган шаһзадәләр  Алтын Урданы тәмам канга  батыра.  

1370 еллар  үрендә  Алтын Урда тәхетенә  дәгъва  итүче 

шаһзадәләрнең берсе Туктамыш та,  туганнары суеп 



үтерүдән  куркып,  Урта Азия хакиме,  әмир Аксак -Тимер 

канаты астына кача .  Аксак -Тимер  аңа  гаскәр  һәм  Сыр -

Дәрья тамагындагы җирләрне бүлеп  бирә .  Шул ук  Аксак -

Тимер  һәм Идегәй  ярдәме белән  1380 елда  Алтын Урда 

тәхетенә  менеп  алганнан соң,  Туктамыш дәүләтне 

ныгытырга  омтылыш ясап  карый.  (Дошманы -  Алтын Урда 

әмире  Мамайны юк итү өчен  ул  хәтта Мәскәү  кенәзе 

Дмитрий Донскойга да гаскәр бирә .  Алтын Урданың ике 

сәргаскәре  -  Туктамыш белән  Мамай арасындагы бәрелешне 

рус  халкының ялган  тарихчылары соңыннан җиһанда 

бөтенләй  булмаган «Куликово  явы»на  әверелдерә .  Ни 

«үкенеч»,  «галимнәре»  генә,  хәтта иң  куәтле  мина 

эзләгечләр  кулланып та,  Дон елгасы буендагы Куликово 

кырын һәм андагы сыңар мәетне,  сыңар ук  очын да эзләп 

таба алмый) .  Элеккеге  Болгар дәүләте җирләре дә,  Агыйдел -

Урал арасы да Туктамышның тугры биләмәләренә  әверелә.  

Күрәсең ,  Туктамыш хан безнең  ерак  бабаларыбызны өр -

яңадан буйсындырып,  үз  кул  астына гаярь  гаскәр  дә туплап 

өлгергәндер.  1382  елда  ул  инде  Мәскәү  каласын алып яндыра 

(менә  сиңа атаклы Дмитрий -полководец!) .  Ә аннары,  тәмам 

азып китеп ,  Туктамыш Аксак -Тимер  биләмәләренә һөҗүм 

итә башлый.  Билгеле ки ,  Аксак -Тимер  үч  алу өчен  яу  

чыкмыйча  калмый.  Канлы бәрелешләр  Актаныш төбәгеннән 

кул сузымында гына яткан Җаек,  Сакмар буйларында,  

бүгенге  Башкортостан мәйданында да булып уза .  

Туктамышның хәзерге  Бүздәк ,  Чакмагыш,  Благовар,  

Эстәрлетамак районнары буенча  агучы Кармасан һәм 

Чәрмәсән  елгалары уртасында вакытлыча ставка  тотуы да 

мәгълүм.  1391 елда Кондырча елгасы янында  аеруча аяусыз 

яу  була.  Аксак -Тимер  тарафыннан гаскәре  тулысынча  тар -



мар ителгән  Туктамыш Кара диңгез  буена  кача  һәм анда 

Кырым ханының тәхетен эләктерә .  Аны куа  чыккан Идегәй 

Туктамышны Кырымнан качарга  да  мәҗбүр итә.  Туктамыш 

янә  элеккеге Болгар  җирләренә  килеп сыеныч эзли .  Әмма 

1398-1399 елларда  Алтын Урда  ханы Тимер -Котлыгъ 

тарафыннан тар -мар ителгәннән  соң  Себергә  качарга 

мәҗбүр була  һәм анда  да  әле  тәхет эләктерергә  чамалый.  

Ахыр чиктә бу пырдымсыз  бәндә  Себер  ханы Шады -бәк 

тарафыннан 1406 елда суеп үтерелә .  

Туктамыш хан турында бәйнә -бәйнә  сөйләвебез  һич 

урынсыз  түгел .  Без  Туктамышның Болгар  җиренә килеп 

гаскәр туплавын да ,  Актаныштан йөз  чакрымдагы Чәрмәсән 

елгасы буенда  ыстан тотуын да  әйтеп  үттек инде .  һичбер 

шиксез ,  ул  Ык,  Сөн,  Агыйдел  буенда  яшәгән  ерак 

бабаларыбызны да  үзенең  гаскәренә  алып китми калмый.  

Канбәр  бәкнең улы Карабәк тә (бу  -  кушамат кына)  

Туктамыш гаскәрендә  шулай  пәйда  була  һәм,  аны яклап 

орыша -орыша,  Кырым ханлыгына тикле  чигенергә  мәҗбүр 

була.  Ә аннары Кара диңгез  буенда  үзенең  кул  астына 17 

мең чатыр тәшкил  итүче Гәрәй  кабиләсен туплый да,  

аларны Җаек  тамагы,  Сакмар елгалары аша Кама аръягына 

алып кайтып китә.  Гәрәй кабиләсе  Ык,  Сөн,  Чәрмәсән 

ярлары буенча таралып тернәкләнә ,  ә  Карабәк  үзе  тиз 

арада  Болгар әмирлегенең  ханына әверелә ,  әмма 1395 елда 

Аксак -Тимергә  каршы яуда үтерелә .  

Карабәк  Чыңгызхан дәвамчылары шәҗәрәсендә  Таш -

Тимер  исеме белән  телгә  алына,  ә  татар тарихчылары өчен 

ул  Габдулла  хан  аты белән  мәгълүм.  Аның Алтынбәк  һәм 

Галибәк  атлы уллары турындагы риваятьне  ишеткәнегез  дә 

бардыр.  Имеш,  Болгар хакиме Габдулла  хан  үзенең  ике  улын 



яңа  шәһәр салырга  озаткан,  ди .  «Күрәзәче» дошманнары 

ханны «син бер улыңны булачак  пайтәхет нигезенә  корбан 

итеп  чалырга тиеш»,  дип  котырталар.  Хан боларга  күнә 

һәм улы Алтынбәккә  энекәше Галибәкне корбан итеп 

салырга  әмер  юллый.  Ләкин Алтынбәк  энесен  кызгана  да,  

шәһәр  нигезенә ниндидер  бер  этне  генә  корбан итеп  сала.  

Хакыйкатьне  белеп  алуга ,  Габдулла  хан  «ул  пайтәхет этләр 

кулына эләгәчәк икән» ,  дип сүгенгән ,  ди ,  имеш.  

Әлбәттә,  бу  Казан ханлыгы ауганнан соң,  XVIII  

гасырда  гына  уйлап  чыгарылган риваять.  Ә асылда  бернинди 

корбан чалулар  да  булмаган.  Безнең  авыл,  безнең  нәсел  менә 

шул  -  «суелырга  тиеш булган»  Галибәктән тернәкләнеп 

киткән.  Галибәктән -  Әлсуфи,  соңгысыннан Сәйтәк би 

туган .  Сәйтәк  бинең  Нократ авылындагы кабер  ташы әле 

булса  «исән»  көе  тора,  ул  1519 ел белән  тамгаланган .  

Байсар  атлы шәхес  шәҗәрәдә Сәйтәк  бидән  соң 13 нче 

буында  гына искә  алына.  Шәҗәрәләрдә буыннарның 

урыннарын бутау -алыштыру һич  яңалык түгел  (хәтта моны 

шәҗәрәне  күчереп  язучы Туктар бабай  Ибраев  үзе  дә 

искәртә) .  Галимнәр бер буынның гомерен 25-27 елга  тиңли.  

Болай санаганда ,  Килкә  оныгы,  Халит утлы булган 

Байсарның да Сәйтәктән соң 300 ел  чамасы үткәч  кенә 

дөньяга  килүе  мөмкин түгел .  Байсарның Сәйтәктән соң  5-6  

нчы буында ,  Морад суфый янәшәсендә  туган  булуы 

хакыйкатькә  якынрак  туры килә.  Чөнки  Морад суфыйның 

малае  Бүзкүздән  соң туган Күгәй  -  ул Байсар авылында 

беренче  вотчинник,  ягъни җирбиләүче  буларак  махсус 

грамота алган кеше.  Күгәйдән  соң  туган Борнаш белән  аның 

улы Сака да шундый ук  грамоталар алып,  үзләренең  шушы 

төбәк  җирләренә  хуҗа икәнлекләрен  язмача  беркеткәннәр.  



Сака бабайдан туган Туйтаң белән  аның улы Илчебай,  

Агыйдел  һәм Чулманның аръягына күчеп ,  Исәнбай  дигән  авыл 

нигезләгән .  (Кайберәүләр,  киресенчә ,  Байсар  халкы 

Әгерҗедәге  Исәнбайдан күчеп утырган,  дип саный.  Тик мин 

шәҗәрәгә  хыянәт итә алмыйм) .  Исәнбайдан Бикбау  дигән 

кеше,  19  гаилә  белән аерылып чыгып,  1630 еллар тирәсендә 

Ык буенда ,  бүгенге  Минзәлә  районы мәйданында үз  

исемендәге  авылга  нигез  корган .  Бикбауның Сөлек дигән  

улына 1659 елда  куелган  кабер  ташы элеккеге Калморза 

авылы янәшәсендә  әле  дә  булса  «исән»  басып тора.  (Бикбау 

шәҗәрәсендә  Әгерҗедәге Исәнбай  авылын Морад суфыйдан 

туган Бакты -Бакый суфый нигезләгән ,  дип  күрсәтелә.  

Бикбауның бабасы Хөсәен  дә,  Байсар авылында яшәгән 

Бүзкүз  карт та -  Бакый суфый белән  үзара  бертуганнар) .  

Исәнбайның  XVI  гасырда ,  Бикбауның 1630 елларда  ук  

нигезләнүе  турындагы мәгълүматлар Байсар авылының бик 

борынгы һәм әлеге  авыллар белән  якын кардәш булганлыгын 

раслый.  

Дәлилләр  эзләүне  дәвам итик әле .  Саканың икенче  улы 

Урай  дәвам иткән нәсел  Актаныш районының Әтәс 

күршесендә  Апач  дигән  авыл корган .  Саканың дәвамчылары 

булган  Аккүз ,  Солтангол  белән Бикчәнтәйләр  дә  үз  

исемнәрендәге  авыллар  булдырганнар .  Байсарның оныгы 

булган  Үрәзмәтнең дә  үз  исемендәге  авылны нигезләве,  

Апачтан Адай аерылып чыгу  мәгълүм.  

Тутай атлы дин әһеле  булган  шәхес  тә -  Сака бабай 

углы.  Тутайның да  Апач  исемле малае,  Яркәй  исемле  туруны 

булган .  Әгәр Яркәйне  Илеш районының үзәге  булган  Яркәй 

авылын нигезләгән,  дип фаразласаң,  ул  авыл XVIII  гасырның 

башы белән  тамгаланып йөри.  Ә Апач  исеме белән бәйле  бер 



вакыйга  тарихка  кереп  калган.  Акай  фетнәсе  чорында шушы 

Апач  атлы старшина,  патша гаскәрләре  ягына сатылып,  үз  

милләттәшләрен  җәзага  тартып йөри.  Шуның өчен 

якташлары аны агач  кәүсәсенә асып үтерәләр.  Бу  вакыйга 

1735-1738 еллар арасында  була.  Татар энциклопедиясендә  дә 

Апач  авылы XVIII  гасырның беренче  яртысы белән 

тамгаланган .  Без  атап үткән Аккүз  авылы энциклопедиядә  -  

1747,  Иске  Бикчәнтәй -  1715  елгы,  ә  Иске  Солтангол  хәтта 

XVII  гасыр белән  тамгаланып йөри.  Әгәр  дә  Сака  бабайның 

уллары һәм оныклары ук  XVII  гасыр ахырында,  XVIII  гасыр 

башында үз  авылларын булдырганнар  икән ,  Сакайның бабасы 

Күгәй  һәм Күгәйнең  атасы Бүзкүз  гомер  иткән Байсар 

авылы,  ким дигәндә,  XVI  гасыр уртасында нигезләнгән 

булган .  Мәктәптә укыган елларда  «1564 ел» дигән  датаны 

ишеткән бар  иде,  аның хакыйкатькә  туры килүе дә 

мөмкин. . .  

Байсар  авылында Морад суфыйның улы Бакты (Бакый) 

суфый дәвамчылары,  Саканың Тутай һәм Эткүнә  исемле  

угыллары гомер  итеп кала.  1850 еллар чамасында Зәйнетдин 

хәзрәт шәҗәрә төзегәндә  Байсарда  аның Камалетдин,  

Гыймазетдин,  Габделхәлим,  Габдерәхим исемле  уллары 

муллалык итеп  ята,  ә  Габдерәхимнән туган Габделгалим Яңа 

Кормаш авылында мулла  булып тора.  Зәйнетдиннең бу 

вакытта Байсарда  Сәхибкамал,  Хөснелхәят,  Газизә  исемле 

кызлары гомер итүе дә мәгълүм.  Шулай ук  бу  вакытта 

Байсарда  Тутайның Йосыфкол исемле  оныгы аша дәвам 

иткән Мөхәммәтрәшит,  Мөхәммәтҗәүһәзи,  

Мөхәммәтгариф,  Габделмөҗип,  Мөхәммәтнәкыйп атлы ерак 

туруннары гомер  итеп  яткан,  һәм,  билгеле  ки ,  минем 

Биктимер мулла аша дәвам иткән Имамәгъзәм,  



Шәйхеләгъзәм атлы ерак бабаларым да  гомер  кичергәннәр.  

Каен  ботагы шикелле  тармакланып киткән һәр  буынны 

санап  чыгу  читен.  Санаган чаклысыннан да  яхшы аңлашыла:  

Иске  Байсар -  тирә -юньдәге  байтак авылларга гомер  биргән 

төбәк .  1882  елда  аерылып,  мөстәкыйль рәвештә көн  күрә 

башлаган Яңа  Байсар  да ,  Сөн аръягына 1927 елда  күченгән 

Чишмәбаш та -  Иске  Байсарлылар  гомер  биргән  бердәнбер 

авыллар  гына  түгел .  Чәчүлек җир җитмәү 1910  елда  бер 

төркем байсарлыны читкә  бәхет эзләп  китәргә мәҗбүр итә.  

Алар  Омск  янәшәсенә  төпләнеп ,  әле  анда  да  Байсар  дигән 

яңа  авыл нигезлиләр.  Башкортостанның Яңавыл районында 

һәм Удмуртиянең Кече  Пурга  районында да Байсар  атлы 

татар авыллары  бар .  

Байсар  төбәге икән,  аның янәшәсендә  гомер итеп 

яткан һәм 1980 елларда гына юкка чыккан Мәчти дигән 

авылны да телгә  алып үтик (аңа  1971 елда  Наратлы дигән 

яңа  исем тагып карадылар,  ләкин ул  халык теленә  кереп 

китә алмады).  Сикия елгасы буенда,  зәмзәм суыдай 

чишмәләре белән  дан  тоткан бу  урындагы 4000  дисәтинә 

җирне  Петр патша Төньяк  сугышында,  шведларга каршы 

яуда күрсәткән батырлыклары өчен Төхфәтулла  Солтановка 

бүләк иткән булган.  1720 еллар агышында нигезләнгән бу 

авылны гомер -гомергә  «морзалар  утары» дип  сокланып 

сөйләгәннәр.  Бик  урынсыз  булмагандыр,  шаять.  Тәфкилев,  

Шәехгали  шикелле  генераллар  үзләренең  кызларын мондагы 

морзаларга кияүгә  биргән.  50-60  йортлы Мәчти авылыннан 

чыккан Мөхәммәдьяр  Солтанов 1886  елдан 1915  елга  кадәр 

Уфа каласында мөфти булып торган.  Мәчти гомер  буе 

документларда  Байсарның иярчене  шикелле  тагылып йөргән.  



Байсар  авылын 1754 ел  белән бәйләп кимсетергә 

ярамаганлыкка яңа  бер  дәлил  бу.  

Ярар,  инде  Байсар авылын тасвирлауга  күчик.  Ул  XVII  

гасыр ахырында ук  Кыргыз  волостеның Аеш,  Иске  һәм Яңа 

Әлем авылларын үз  эченә  алган  аймак үзәге  булып йөргән ,  

XVIII  гасыр башында инде  бер  үк  вакытта Гәрәй  волостена 

да ,  Бүләр  волостена  да  караган  «башкорт» авылы булып 

исәпләнгән .  Минзәлә  каласында  яшәуче  мөхтәрәм 

тарихчыбыз  Юныс ага  Иосыпов архивтан тапкан 1738  елгы 

документтан күренгәнчә ,  Байсар  авылы «башкорты» Мерәс 

Солтанаев  Сөн һәм Сикия буйларында үзе  хуҗа булып 

торган җирне Янәй волосте старшинасы Ирмәш Урмашев 

белән  аның иптәшләре  -  йөзбаш Мәсәгут Абызаев  белән 

Иштәк Иткининга  куллануга биргән.  Әгәр үз  сүзендә 

тормыйча,  арендачыларны куып чыгарган очракта Мерәс 

Солтанаев  белән  аның старшинасы Кадергол Касыймов 50 

сум күләмендә  штраф түләргә вәгъдәсен  беркеткән.  Уфа 

провинциясенең канцеляриясендә  теркәлгән  бу  документ 

безгә  бүген  дә гыйбрәт алырга ярдәм итә сыман. . .  

1740-1750 еллар барышында Байсар  Казан юлындагы 

Янәй  волостеның Тугыз  Түбә аймагына караган  авыл да 

булып тора.  һәм,  ни  гаҗәп,  бүгенге  Актаныш җирлегендәге 

Апач,  Кәлтәү,  Түбән  һәм Югары Уръяды,  Тат.Әҗби һәм 

Адай ,  Минзәләдәге  Бикбау белән Калморза ,  Әгерҗе 

янәшәсендәге  Исәнбай  һәм Үтәгән  авыллары -  барчасы да 

шушы бер аймакка  буйсынганнар.  Тагын да  гаҗәбе,  алар 

хәтта Кама белән  Зәй  елгалары буендагы тугайлыкларга  да,  

Агыйдел  тирәли җәелгән  күлләргә  дә  хуҗа булып торган.  

Ләкин алар  ул  җирләрне  урыс баскыннарына «арендага 

бирергә  яисә бөтенләй сатып җибәрергә мәҗбүр 



ителгәннәр.  Документлар  1750  елларда Байсар авылында 

Мәчти (Мәсәгут,  Мостай -  ?)  Абызаев ,  Мәмәт Исәнбаев,  

Миңлебай Ишмәневлар  йөзбаш булып торганлыкны сөйли.  

1747 елгы ревизия вакытында Байсарда  80 хуҗалыкта 

яшәүче  486 кеше исәпкә  алынган.  Халык чуар ,  алар Гәрәй 

һәм Бүләр волостьларына караган башкортлар булып 

язылган ,  71е  хәтта вотчинниклар  булып теркәлгәннәр.  

Авылда  79  типтәр вәкиле  белән  6  ясаклы татар гына гомер 

иткән икән.  

1773 елда  башланган Пугачев  явында 31  байсарлының 

фетнәчеләр  отрядында яу  йөрүе  мәгълүм.  Алар  ясаклы 

татарлар  старшинасы Сәфәр Якупов  белән  ясаклы 

чирмешләр  старшинасы Сәет Давытов командаларында 

типтәрләр  булып язылып сугышалар .  Хуҗамәт Ишмәтов 

җитәкчелегендәге  отрядка  тупланып,  алар Алабуга  һәм 

Минзәлә  кирмәннәренә  һөҗүм ясауда катнаша.  

1781 елда  Минзәлә  өязе оештырылганнан соң Байсар 

авылы тулысынча  шушы кала түрәләренә буйсынып яши 

башлый.  1798  елда  Уфа провинциясен  кантоннарга  бүлгәч,  

байсарлылар  Унберенче  кантонга  беркетелә.  1816  елда,  

мәсәлән ,  авылның 269  ире Бүләр волосте старшинасы, 

капитан Баязит Габделҗәлил улы Солтановка  буйсынуда 

тора (Солтановлар -  Мәчти морзалары) .  Бу вакытта 

фәкать Пучыдан гына  242 ир -ат хәрби  хезмәткә 

беркетелгән,  башка авыллардагы «булачак  хәрбиләр» саны 

150  гә  чаклы да  менеп  җитә алмаган.  Бу  саннар  да  әле  

һаман -һаман Байсар авылының бик борынгы булганлыгын 

раслап  тора .  

1834  елгы ревизия вакытында Байсар  халкы 573 

кешегә җитә.  Аларның 76сы -  Бүләр башкортлары, 497се 



Янәй  волостена  караган һәм припущенник ,  ягъни  өйдәш 

сыйфатындагы башкорт кешеләре  булып язылалар.  Әмма,  ни  

галәмәт,  аларның күпчелеге үзләрен  Карабәкнең  ерак 

оныклары дип  саный.  Шундыйлар  Байсар  авылында -  254,  

Апачта -  65 ,  Адайда  -  209,  Әгерҗедәге  Исәнбай  авылында 

245 кеше исәпләнә.  

1858  елгы ревизия чорында Байсарда  1165  кеше яшәсә ,  

1884 елда  биредәге  халык саны 1712 гә  җитә.  XX гасыр 

башын Байсар халкы инде  2000  үренә  җитеп каршылый,  

авылда  өч  мәхәллә исәпләнә .  

Байсар  халкының XIX гасырны ук  Җәмигъ  мәчет белән 

каршылавы мәгълүм.  Бу чорда анда  имам -хатыйб вазифасын 

Зәйнетдин хәзрәт Төхфәтуллин (дөресрәге  Төхфәтулла  улы 

Тутаев)  башкара .  1831 елдан башлап  аның улы Гыймазетдин 

Зәйнетдинов  та,  шулай  ук  Мөхәммәтзакир  хәзрәт 

Мөхәммәтсадыйков  та имам булып хезмәт итә башлый.  

1854 елда  авылда  икенче мәчет ачыла,  аны Сәйфулла  хәзрәт 

Әхмәтов җитәкли .  1860-1880 елларда беренче  мәчеттә 

Хәбибрахман Габделкәримов белән Габделгазиз  

Мөхәммәтҗанов ,  икенчесендә  Гыйззәтулла  Фәтхуллин белән 

Әмирхан Мөхәммәтнасыйров имам булып тора .  1898 елда 

губерна  идарәсе һәм Диния нәзарәте рөхсәте белән 

байсарлылар авылда  өченче  мәчетне дә  ачуга ирешәләр.  1906 

елда  инде  дүртенче  мәхәллә  оештырылып,  дүртенче  мәчет 

төзергә  дә  рөхсәт алына.  Диндарлар  үзләре җыелышып, 

Сәләхетдин Җәләлетдинов  белән Габдулла  Хәбибрахмановны 

-  дүртенче мәчетнең имамнары,  ә  мулла  Имаммәгьдән 

Биктимеровны азанчы итеп  сайлап  куялар .  Халык 

мәчетләрне  Җәмигъ ,  Ак ,  Яшел,  Сары исемнәре белән  атап 

йөртә башлый.  Мәчетләр каршында ир балалар мәктәбе булу 



1870 елгы документларга  гына  килеп  кергән .  Ләкин ул  

мәктәпнең  тагын да  элеккерәк заманда  да  эшләвенә  һичбер 

шик юк.  XX гасыр башында инде авылда малайлар һәм 

кызлар мәктәпләре эшли .  1912  елда,  мәсәлән ,  аларда 40 

шәкерт һәм 24 мөслимә белем ала.  Болардан тыш, 1885 

елдан Байсарда берьеллык рус -татар мәктәбе эшләп  килә .  

Октябрь инкыйлабы алдыннан мәчетләрне 

Хәбибрахман Габделкәримов ,  Гыйззәтулла Фәтхуллин,  

Мөхәммәтхарис Хөсәенов  һәм Сәләхетдин Җәләлетдинов 

атлы хәзрәтләр җитәкләве  мәгълүм .  Байсар  дүрт мәхәлләле 

авыл булып тарихка  кереп  кала.  Андый зур  авыллар  бөтен 

республика  буенча  да  бик санаулы гына .  

Байсар  авылы 1798 елда  ук  волость үзәгенә  әверелә .  

Ләкин 1865  елга  кадәр  мәңгелеккә  берегеп  кантон 

системасы өстенлек  иткәнгә  күрә ,  төбәктәге  авылларны 

йортларга һәм командаларга бүлеп  исәпләү  гамәлгә  керә ,  бер 

үк  вакытта элекке  волость буенча  атап йөртүләр  дә 

кулланылыштан  чыкмый.  XIX гасыр башында Байсар,  Аккүз ,  

Ахун,  Бишкүмәч,  Югары һәм Түбән  Яхшый,  Меңнәр ,  Олы 

Имән,  Сәфәр ,  Тәкмәк авыллары Бүләр волосте старшинасы 

капитан Баязит Солтановка  буйсына.  Аннан тыш, Байсарга 

буйсынган Табанлы Күл ,  Чуракай,  Әгьбәс ,  Җылан авыллары 

өстеннән старшина Габделвахит Ибраһимов  та җитәкчелек 

итә.  Башкорт катламы булып язылучы крестияннар  санына 

карап,  Байсар,  Мәчти,  Олы Имән,  Иске  Сәфәр һәм Югары 

Яхшый авыллары унберенче  кантонның беренче йорты булып 

исәпләнә  башлый.  1858  елда Байсар  волостена  25  авыл 

буйсына,  аларда ике  җенестәге  10088 кеше исәпләнә .  

Октябрь инкыйлабы алдыннан аңа  хәзерге  Актаныш, 

Мөслим һәм Илеш җирлегендәге 31 авыл буйсына,  шулардагы 



2925 хуҗалыкта 16605 җан иясе  яши.  Бу  вакытта Минзәлә 

өязендәге  31  бүленешнең фәкать Пучы белән  Күзкәй 

волостьларында гына  халык саны Байсар төбәгеннән  артып 

китә.  Минзәлә -Уфа тракты,  почта юлы,  Туймазы -Сарапул 

тракты кисешләрендәге  бик  уңайлы урынга  утырганга  күрә,  

Байсар  авылы бөтен тирә -юньдә  үзенең  базарлары белән  дә 

дан  тота.  Игенчелек,  терлекчелектән тыш,  авылның 224 

кешесе төрле  һөнәр  белән  шөгыльләнеп тә җан асрый.  

Халык күп  булгач ,  билгеле инде,  ул  чәчүлек  җир җитмәүдән 

газаплана .  Шул сәбәпле ,  хәзер  Башкортостанның Илеш 

районында бүленеп  калган  Кадер,  Исәнбәт,  Җәйләү ,  

Сеңгерән  авылы  крестияннары белән  ызгыш -талаш,  хәтта 

канлы бәрелешләр  дә  килеп  чыга .  XX гасыр башында Кадер 

кешеләре  Байсарның Габделхак  атлы крестиянын эләктереп,  

шул  җир өчен кыйнап үтерәләр .  Ахыр чиктә байсарлылар 

Исәнбәт авылы белән  ике арадагы тауга  төнге 

каравылчылар  куярга  мәҗбүр була.  «Каравыл тавы» дигән 

исем шулай  мәңгелеккә  берегеп кала .  

Япон сугышы,  1905  елгы рус  революциясе ,  Бөтендөнья 

сугышларының берсе  дә  Байсар  авылын читләтеп үтеп 

китми.  Ике  сугышка да дистәләгән  ирләр  чыгып китә,  бик 

сирәге генә  исән -имин көе  кабат әйләнеп  кайту бәхетенә 

ирешә.  Ни гарьлек  вә  ни  үкенеч ,  мин үзара  тулысынча 

адашлар булган Хәйбулла Шакиров атлы ике бабайдан кала 

ул  ветераннарның исемнәрен атый алмыйм.  1967 елны 

Октябрь инкыйлабының 50  еллыгын каршылаган чакта 

һәрбер  класска да  ниндидер бер альбом төзү  бурычы 

җиткерелгән  һәм йөзәрләгән  укучылар бөтен якын -тирә 

авылларны йөреп  чыккан иде .  Кайсыдыр класс  укучыларының 

Япон сугышына,  икенчеләрнең  Бөтендөнья яисә  Гражданнар 



сугышына багышлап махсус  альбомнар  төзегәне  истә.  Ул 

альбомнардагы фоторәсемнәрне  әле  вакытлыча төзелгән 

стендларга  куеп,  коридор  диварларын да  бизәгәннәр  иде .  Без  

кайсы «Сәмән»,  кайсы «Камчатка» дип  аталган  дүрт 

аерым -аерым биналы мәктәпне  тәмамлап  чыкканнан соң ,  

1978  елда  Байсарда  өч  катлы яңа  белем йорты калыккан.  

«Сәмән»  һәм «Камчатка»лардан,  ат арбасына төяп ,  яңа 

мәктәп  бинасына күчергән  чакта без  төзеп  калдырган 

истәлек -альбомнарны ерткалап  һәм таптап бетергәннәр.   

Хәзер  ветераннар  да ,  альбомнар  да  юк инде ,  төгәл 

фамилияләр атап,  берни сөйләп  булмый. . .  

(Журналның әлеге  санын әзерләгән  чакта гына  өстәмә 

рәвештә сорашырга  туры килде .  Байсардан Габдулла 

Солтанов,  Шәйхрази  Фәхразиев ,  Мирзамәхмүт Мөхәмәдиев,  

Шәрифҗан Хөсәенов ,  Фәхрислам Исламов,  Исмәгыйль 

Галиев  атлы авылдашларым да Беренче  Бөтендөнья 

сугышында катнашканнар  икән) .  

Шулай да,  Беренче рус революциясе  чорына караган 

бер  истәлек  хәтергә  нык уелып калган.  Уфада яшәүче 

әниләре  килеп,  бер  сатлык надзиратель  аша тапшырган 

игәү ,  пычкы  һәм наган  ярдәме белән,  Михаил  Кадомцев  һәм 

Адам Головин атлы студент -болыневиклар 1908  елның 

җәендә  Минзәлә  төрмәсеннән кача.  Уфага  төбәп барган 

качаклар  Пучыда ат яллап Байсарга  юнәлә ,  аларны 

стражниклар  отряды куа  чыга .  Пучыдан килеп  Байсарда 

эшләүче  Гариф исемле  урядник та инде  качаклар  турында 

кисәтелгән була.  Качакларны Байсар урамында эләктерергә 

ымсынуга  ук  ике  арада  яман атыш куба ,  Гыймазетдин атлы 

стражник Адам Головинны шундук  атып үтерә,  ә  Кадомцев 

авыр яралана.  Кадомцев  Байсардагы бер  ихатаның бәрәңге 



сабаклары арасына кереп яшеренмәкче була .  Әмма 

Шәйхеразый атлы томана  бер крестиян,  качак  тоткынны 

карак  дип  уйлап ,  аның башына көрәк  белән  суга .  Тәмам 

хәлсезләнгән  революционерны шундук  эләктерәләр  һәм Уфа 

төрмәсенә  озаталар .  Ләкин ул  усал язмыштан качып котыла 

алмый,  1918 елда  Саратов  янында ак  чехларга  каршы 

көрәштә һәлак була.  Ә Байсарда үтерелгән  Головинны авыл 

читенә  чыгарып җиргә  иңдерәләр .  Аның кабере Актанышка 

чыгып китә торган юл читендә  әле  булса  япа -ялгыз  тора.  

Без  үскәндә  чардуганда  әрвахның фоторәсеме,  күрсәткеч 

язуы да бар  иде .  Хәзер  монда  кем ятканын белүчеләр  дә  юк . . .  

 

Авыл читендәге Головин кабере 

Октябрь инкыйлабыннан соң  кузгалган Гражданнар 

сугышы Байсар  авылының да  астын -өскә  китерә .  Фронттан 

большевиклар  партиясенә  язылып кайткан Шәйгәрдән 

Шәймәрдәнов  1918  елның мартында,  ярдәмчеләр  табып,  

авылда  совет власте урнаштыра.  Тиздән ул  волость 

башкарма комитетын да,  волость хәрби  комиссариатын да 

җитәкли  башлый.  Май аенда  бай  һәм кулакларның җирләрен 

тартып алып,  аны өр -яңадан бүлү  башкарыла.  Ләкин 

ярлылар  комитеты һәм совет активистларының тантанасы 

озак  дәвам итә алмый,  җәй көне  Уфа ягыннан авылга  ак  чех 

отрядлары килеп  җитә.  Шәйгәрдән ,  үзенең  кечкенә  санлы 



отряды белән  баржага утырып,  Кама буенча  Сарапул  ягына 

качарга  мәҗбүр була.  Байсарда  Әмирхан мулла 

Мөхәммәтнасыйров,  аның Галимҗан һәм Зәки исемле 

уллары,  Шакир ,  Тимерша,  Фәтхи шикелле  байлар  чехларны 

колач  җәеп  каршылый һәм аларга  ярдәм итә башлый.  Шулар 

Шәйгәрдәннең  әтисе  Шәймәрдән Габделгалимовны һәм 

советны яклап йөргән  Рәхмәтулла  Бәширов (нишләптер аның 

Кисрәев  дигән  фамилиясе дә  булган) ,  Хаҗиәхмәт Әхмәтов 

белән тагын Тәкмәк авылыннан Кәлимулла ,  Ахуннан 

Нуриәхмәт атлы ирләрне кулга  төшерәләр.  14 август көнне 

базар  мәйданында тотып җәзалаганнан соң ,  алар  биш 

әсирне  дә  Сикия елгасы буендагы Кара  чокыр эчендә  атып 

үтерәләр.  Шәех Рәхмәтуллин,  Әмирхан Корбангалиев ,  Каюм 

Сөендеков,  Мирсәет Туктаров  (Сәфәр  авылыннан)  кебек 

совет активистлары Әмәкәй  ягына качсалар да ,  эзләреннән 

куа  чыккан кулаклар  аларны чех отрядларына тотып бирә,  ә  

тегеләр  тоткыннарны 12 мылтыктан берьюлы атып үтерә.  

7  ноябрь көнне  Байсарга  Шәйгәрдән  җитәкчелегендәге 

кызыллар  отряды килеп  җитә һәм,  үз  чиратында,  «дошман» 

яктан кан агыза башлый.  Шәйгәрдәннең  әтисе  Шәймәрдәнне 

үтерүдә  ярдәм иткән барча  байлар ,  шундук  кулга  алынып,  

Минзәлә  төрмәсенә  озатыла һәм ахыр чиктә эзсез  югалалар.  

Ә Миркасыйм Кәлимуллин,  Сабир  Җәмилов ,  Габдулла 

Гыймазов  кебек байлар,  канлы үч  көтәсен  алдан сизгән 

сыман,  чех  отрядларына ияреп китә һәм,  барыбер,  алар  да 

юк була .  

1919 елның мартында Байсарда власть янә  алышына,  

ул  Колчак армиясе  кулына күчә .  Шул елның көзендә үк 

кызыллар  янә Колчак  армиясен  куып җибәрәләр.  

Хатирәләргә карасаң,  Байсар  аша Кожевников 



җитәкчелегендә Минзәләдә  төзелгән  партизаннар  отряды 

үтеп  киткән,  ахры.  Нәкъ безнең  авылда  коточкыч яу  була .  

Аклар  -  Сөн елгасы аръягындагы Каравыл һәм Чәүкә 

таулары өстенә ,  кызыллар  1914  елда  немец  әсирләре 

төзегән  участок шифаханәсе  янына туп  батареялары тезеп,  

бер -берсенең өстенә  ядрә  яудыралар.  Ара  шактый ерак 

булганлыктан,  ядрәләрнең  күбесе  авылдагы йортлар һәм 

бәрәңге  бакчалары өстенә  төшеп шартлый.  Өне  алынган 

халык базларга яшеренә  йә,  бертуктаусыз шартлаучы 

ядрәләр  тавышына карап,  йорттагы мичләрнең  бер  ягыннан 

икенче  ягына  йөгереп  йөри.  Тавыш тизлегенең  ядрә  очу 

тизлегеннән  шактый ким булуын белмәгәнгә  күрә ,  бик күп 

кеше нәкъ ядрә шартлаячак  якка  чыгып каты яралана . . .  

Авылда  байтак еллар  агроном булып эшләгән 

Гарифулла абый Төхфәтуллин сөйләгән  хатирәләр истән 

чыкмый.  Гражданнар сугышы чорында ул  әле  16-17  яшьлек 

яшүсмер  генә  булган.  Әтисе  йә  акларга ,  йә  кызылларга  ияреп 

читтә йөргәндер  инде ,  хуҗалыктагы атлар Гарифулла 

карамагында калган.  

-  Беркөнне  Исәнбәт ягыннан аклар ,  икенче  көнне  Пучы 

тарафыннан кызыллар  килеп  керә .  Сатлык җаннар  алдан ук  

хәбәр  итеп өлгергәндер  инде ,  килгән  һәр як  авыл уртасына 

олаучылар  булып йөргән  кешеләрне  җыеп ала.  «Әһә,  син ике 

көн  элек  акларны Әмәкәйгә  озатып йөрдеңме?  Менә сиңа 

шуның өчен 25 камчы!» Ыштаныңны төшереп ,  акыртып 

яралар  да  туган  йортыңа кайтарып җибәрәләр.  Ә кич 

җиттеме,  шулардан  ук  сиңа  яңа  әмер:  «Минзәләгә  барырга 

ат әзерлә!»  Бер  атнадан яңа отряд керә ,  алар  сине  янә 

акыртып җәзалыйлар.  Валлаһи,  «Чапаев» киносындагы 

крестияннар  хәлендә  җәфаландык.  Аклар  килсә  дә ,  сине 



тотып кыйный,  кызыллар  керсә дә ,  җәзаламый калмый.  

Кайсы якка  сугылырга белмичә  ничек  түзгәнбездер? . .  

Байсар  авылында бәрелешләр  асылда  да  яман булган,  

ахры.  Хәтта әле  1960 елларда  да  Каравыл тавындагы чирәм 

астыннан йә  бәрәңге  бакчасыннан минем чордашлар наган,  

кылыч һәм хәнҗәр калдыклары эзләп таба иде . . .  

Авылда  Колчак отрядларына ияреп  китүчеләр дә 

табылган.  Шундыйларның берсе  -  Беренче Бөтендөнья 

сугышында да  катнашкан Хәйбулла  Шакиров  Урал  аръягына 

чаклы барып җиткән.  Ниндидер  бер  яуда  кызыллар аклар 

отрядын чолганышка алып,  тулысынча  тар -мар итә.  

«Революцион һәм сыйнфый» нәфрәт шулчаклы да  тотып 

тыйгысыз  була,  ахрысы,  кызыллар  хәтта инде  акларның 

аунап  яткан мәетләрен  дә  атып йөри  башлый.  Яраланып 

ауган  Хәйбулла ,  кичке  эңгер -меңгер  вакыт булудан 

файдаланып,  янындагы мәетнең астына кереп поса .  Кызыл 

җәлладлар пуляларын өстәге мәеткә  «утыртып» китеп 

бара.  Хәйбулла ,  әнә шундый «кырык үлем»нәрне җиңеп,  

туган  авылына әйләнеп  кайту бәхетенә  ирешә.  («Син -  

колчакчы, тик  кенә  ят»,  дигәннәрдер  инде,  1932  елда 12  баш 

дуңгыз  кайтарып «көфер» фермасы ачкач ,  аңа  җитәкче 

итеп  шушы уттан -судан коры чыга торган Хәйбулла  агайны 

билгелиләр) .  

Байсарлылар  -  элек -электән үк башкорт катламына 

язылганга һәм волость үзәгендә  яшәгәнгә  күрә ,  үзләрен 

иркен  тотарга күнегә  төшкән халык.  Аларның күпчелеге  яңа 

властьның акыртып талауларын кабул итә алмый.  Шуңа 

күрә  1920  елның февралендә  Әлмәт төбәгендәге  Яңа  Елан 

авылында сәнәкчеләр  фетнәсе  башлангач ,  байсарлылар аңа 

дәррәү кушылалар .  Бер -берсеннән  ун  чакрымда урнашкан 



Байсар  һәм Әмәкәй  авыллары Минзәлә  белән Яркәй,  

Дүртөйле арасында  дөрләгән фетнәнең  үзәк штабларына 

әверелә.  Алар  Әлмәт белән  Бөгелмә арасындагы Карабаш 

авылына,  фетнәнең  төп үзәгенә дә ,  өяз  башкаласы булган 

Минзәләне  штурмлау  өчен  дә  аерым отрядлар  юллый һәм 

якын -тирә авылларда  да  совет активистларын,  ярлылар 

комитетлары җитәкчеләрен,  хәтта гөнаһсыз мөгаллимнәр 

гомерен  кыеп та яңа  хакимияттән үч ала .  Минзәлә  

янындагы бәрелештә сәнәкчеләр хәтта 170 кызылармеецны 

үтерүгә  дә  ирешәләр.  Әмма чалгы -сәнәк  белән коралланган 

крестияннарның совет комиссарлары Минзәлә  өязенә 

китереп  тутырган сигез  мең  кешелек  хәрби  полкларга 

каршы көрәшердәй егәрлеге булмый.  Март аенда ук  

восстание  канга  батырып,  аяусыз бастырыла.  

Бәрелешләрдән исән  калган  фетнә башлыкларын Минзәлә  

төрмәсенә  җыеп тутыралар.  Анда  ничәмә -ничә  гыйсъян 

байсарлының башы кыелгандыр,  әйтеп кенә  булмый. . .  

Ә мин үземнең бабам Шәйхелимамны шул  сәнәкчеләр 

фетнәсенең корбаны, дип санасам да ,  хаклы.  Үзендә «Кара 

бөркет» дигән  яшерен оешма туплаган  Дүртөйле  ягыннан 

сәнәкчеләр  отряды бәреп  кергән  чакта волисполком рәисе 

Шәйгәрдән Шәймәрдәнов  Байсар авылында йоклап  яткан 

була.  (Ул ,  сәнәкчеләр  отрядларының якын -тирәдә  шашынып 

йөрүе  турында ишеткәч ,  Мирзагабдрахман Газизов  атлы 

авылдашымны Бакалы ягына разведкага  җибәреп  карый.  

Ләкин Габдрахман Якты Күл авылы янында сәнәкчеләр 

кулына  эләгә ,  аны атып үтерәләр) .  Таң  атканда  авылга 

кергән  сәнәкчеләрне ,  беренче булып,  бабам  сизеп  ала .  

Шәйгәрдән  минем бабамның энекәше Морза  белән  бергә 

укып,  бергә уйнап  үскән  була.  Күрәсең ,  бабама 



Шәйгәрдәннең  язмышы кызганыч тоелгандыр.  Ул  күз  ачып 

йомган арада чанага  тройка  җигә  дә,  ак  кальцоннан гына 

уянып чыккан Шәйгәрдәнне эләктереп,  Минзәләгә таба 

җилдерә .  Өстендәге тунын салып,  аны Шәйгәрдәнгә 

ыргыта,  ә  үзе ,  аягүрә  баскан көенчә,  атларны куалый.  

Моның артыннан куа  чыккан сәнәкчеләр,  мылтыктан атып,  

бабайны яралыйлар .  Ә ул ,  дилбегәне  җибәрмичә ,  һаман 

атлар  куа  һәм Шәйгәрдәнне  Пучыга илтеп җиткерә .  Үзе  шул 

ярадан мантып китә алмый,  1921 елның язында җир 

куенына иңә.  Гайникамал карчык,  алты баласын җитәкләп ,  

тол  көенчә кала.  

1967 елда ,  Шәйгәрдән Шәймәрдәнов -ка багышланган 

һәйкәлне  ачкан чакта,  Мәскәүдән аның энекәше Шаһинур да 

кунакка кайткан иде .  Шуның әткәйне кочаклап ,  елый -елый 

рәхмәт укыганы күз  алдымнан китми. . .  

Шәйгәрдән Шәймәрдәнов һәйкәле 

Ә Байсар ,  шул  сәнәкчеләр 

фетнәсендә  катнашканы өчен,  кара 

тамгалы бер  авыл булып калган 

бугай .  1929 елда колхозларга  

көчләп  куып кертү хәрәкәте 

башлангач  та,  моңа  каршы төшкән 

Имаммәгъдән Биктимеров,  Хөсәен 

Вәлиев,  Вәҗетдин Вәлиәхмәтов,  

Миңлегәрәй  Сәфиуллин,  Мирзаян 

Фәтхуллин,  Гомәр  Хәсәнов ,  Харис 

Хөсәенов ,  Габдулла  Шакиров,  

Нуретдин Бәдретдинов кебек  авылдашларымны Казан яисә 

Минзәлә  төрмәсенә  алып китеп ,  ахыр чиктә атып үтерәләр.  

1929  елда  колхоз  төзү  буенча  беренче  омтылыш 



җимерелгәч ,  Әбелкәрам Габдрахманов  (хәзерге  Минзәлә 

районының инде юкка  чыккан Калморза авылыннан 1914 елда 

Байсарга  мулла булып килгән) ,  Нургали һәм Габдрахман 

Сәлимовлар,  Габдулла Хөсәенов ,  революциягә чаклы авыл 

старшинасы булып торган Ибраһимның улы Биктимер,  

сәүдәгәр Хәлфиннарның бу  төбәктәге  ышанычлысы булган 

Баһаветдин Әмиров,  хәтта ирен һәм ике  малаен кызыллар 

атып үтергән  Фатыйма  Әмирханова һәм башка 30 га  якын 

крестиян сайлау  хокукларыннан мәхрүм ителәләр,  байлык 

һәм мөлкәтләреннән  колак  кагып,  читкә  сөреләләр .  Шул ук  

колхозлашу елларында (1929-1932)  Нигъмәтулла  Бәширов (ак 

чехлар  атып үтергән  Рәхмәтулланың бертуганы) ,  Гатаулла 

Вәлиев,  Закир Вәлиәхмәтов ,  Сәләхетдин Галләмов ,  Солтан 

Гәрданов,  Җиһангир  Гыйләҗетдинов,  Госсам Гомәров,  

Әбүзәр һәм Салих Закировлар ,  Габдулла  Кәримов (элекке 

Яшел мәчет мулласы) ,  аталы -уллы Мирас  һәм Мирзанур  

Латыйповлар,  Мөхәммәди  Мөфтиев ,  Хөсәен  Нигъмәтуллин,  

Садыйк Сәлимов,  Шәех  Тимергалин,  Гафур  Фәттахов ,  Имам 

Фәхразыев,  Зәки Хәбибрахманов ,  Заһит Хөсәенов ,  Кәбир 

Шәрипов  һәм дистәләгән башка байсарлылар,  мөлкәтләре 

конфискацияләнеп ,  төрле  срокларга  төрмәләргә  ябыла  яки 

сөргенгә  сөрелә .  Мөстәкыйль фикерле,  баш имәс  рухлы 

кешеләрне  юкка чыгару  1937 елларда да тынмый.  Волость 

рәисеннән  башлап Татарстан Үзәк башкарма комитеты 

җитәкчесенә чаклы үсеп  җиткән Шәйгәрдән  Шәймәрдәнов 

та «япон шпионы» булуда  гаепләнә .  Аны  1939  елның елның 

августында кулга  алалар  һәм  1940 елның январенда  Мәскәү 

төрмәсендә  атып үтерәләр.  



Байсарлылар  фәкать 1932  елда  гына  тулысынча 

«Кызыл Сөн» колхозына кереп  бетә.  Авылга  беренче 

трактор да  1935  елда  гына кайта.  Аны Таҗимәрдән 

Галимәрдәнов  белән  әткәйнең  бертуган абыйсы Мәгъдәнур 

Имамов «авызлыклый» башлый.  Беренче  «полуторка» 

шоферы Газдалый Шәйхеразиев фронтка да шул машинасы 

белән  чыгып китә һәм сыңар  кулын 

өздереп кайта.  

Байсар  халкы Бөек  Ватан 

сугышына 300  гә  якын ир -егетен озата,  

аларның 221 е яу  кырларыннан әйләнеп 

кайта алмый.  Авылымда Геройлар  юк -

югын,  әмма Фәрваз  Хөсәенов  атлы 

очучыбыз  алардан ким түгел .  Әле  сугыш 

башында ук  бер аягын югалткан бу каһарман,  янә  штурвал 

артына утырып һәм бомбардировщик очкычында 

дошманнарны дөмбәсләп,  Алексей Маресьев батырлыгын 

кабатлый.  Сугыш елларында ук  җиде -сигез  орденга лаек 

була,  тыныч елларда,  тәмам лаеклы ялга  чыкканчы, Казан 

аэропортында диспетчер  вазифаларын башкара.  

Сугыш башлангач ,  Байсарга да 

Балтыйк буе республикаларыннан 

эвакуацияләнгән качакларны китереп 

«тутыралар».  Беренче  атналарда 

«килмешәкләр»  үзләренең  өсләрендәге 

кофталарын,  челтәр -челтәр  итеп ак 

мамыктан бәйләнгән  яулык -

шарфикларын азык -төлеккә  алышып 

яшәсә  дә ,  ахырда  аларны колхоз  

эшенә  өйрәтү дә ,  тамакларын туендырып,  җаннарын саклап 



тору да  тулысы белән  тылдагы хатыннар һәм яшүсмерләр 

җилкәсенә төшә.  Өч елга  якын гомерен  Байсарда  үткәргән 

һәм мәктәптә немец  теле  укыткан шундый качакларның 

берсе  -  Лилли  Промет соңыннан эстон халкының күренекле 

язучысына әверелә .  Аның «Ирләрсез  авыл»  дип аталган  бер 

романы безнең  төбәктә булып узган вакыйгаларга  нигезләп 

языла.  Соңыннан шагыйрә булып китәчәк  Әминә 

Бикчәнтәева  да  сугыш елларында Байсар мәктәбендә  татар 

теле һәм әдәбиятын укыта.  

. . .Байсар  1960 еллар  дәвамында гаҗәеп  үсеш һәм 

искиткеч  дан алды. Иске һәм Яңа  Байсар,  Югары һәм Түбән 

Яхшый,  Табанлы Күл ,  Мәчти,  Чиялек,  Чишмәбаш кебек 8 

авылны берләштергән Шәймәрдәнов  исемендәге  колхоз  әле  

теге ,  әле  бу  ярышта республика  күләмендә алдынгылык 

яулый һәм шуның өчен  йә  катер  һәм тягач -танкетка,  йә  шәп 

нәселле  юртаклар  белән  бүләкләнә ,  йә  аңа дәүләт хисабына 

ак  он  тегермәне  төзеп  бирәләр  иде.  Кукуруз  һәм 

бөртеклеләрдән иң  югары уңыш алган  өчен  бригадир  һәм 

агрономнарыбыз Ленин,  Хезмәт Кызыл байрагы орденнары 

белән  бүләкләнде.  Дуңгызчылык,  сарыкчылык,  мөгезле  эре 

терлек  кенә  түгел,  хәтта тавык һәм куян  фермалары да 

эшләп  килде .  Күрше -тирә авыллардан яшь савымчыларны 

комсомол -яшьләр  бригадасына җыйнап һәм алар  өчен 

Байсарда  тулай  торак булдырып та «мөгез  чыгардылар».   

Авылда  биналарын 1914  елда  немец  әсирләре төзеп 

биргән  участок шифаханәсе  чәчәк  атты.  15-20  гә  якын 

останы берләштергән  тегү  мастерское,  кирпеч  һәм май 

заводлары,  15-20  авылга  хезмәт күрсәтүче  сельпо 

берләшмәсе ,  көнкүреш хезмәте күрсәтү комбинаты, 

машина -трактор станциясе,  пекарня,  почта,  радиоүзәк,  



электр станциясе ,  аптека,  медицина  пункты,  китапханә ,  

урта мәктәп,  балалар  бакчасы һәм тагын әллә  никадәрле 

оешмалар гөрләп  эшләделәр .  1965 елда ачылган Байсар 

мәдәният йортының җыр -бию ансамблендәге үзешчәннәр 

саны гына  да 100 дән артып китә һәм ул,  Казандагы 

сәнгать фестивальләрендә  катнашып,  бар  республиканы 

шаккатыра иде .  Түбән  Кама белән  КамАЗ төзелеше авылның 

җелеген суырып алды,  талады һәм тез  астына сукты.. .  

Югарыда санап үтелгән  оешмаларның барчасы да  диярлек 

хәзер  юкка  чыгып,  ябылып бетте инде .  2008  елның җәй 

аенда  бер  гасыр буе  эшләп  килгән  участок шифаханәсен  дә 

ябып,  немецлар  төзегән  өч  бинаны ут төртеп яндырдылар.  

1923 елда  (ачлыктан соң!)  халкы 2400  гә  җиткән Байсарда 

бүген 752  кеше генә  җан асрарга  азапланып ята. . .  

Шул ук  1960  елларда табигать белән  дә  әллә  нинди 

сәер сыну -гарасат булып алды сыман.  Моңа  кадәр  тын гына,  

матур гына  агып яткан Сөн елгасы,  ярларны ашый -ашый, 

Байсар  урамнарына һөҗүм итә башлады. Мәктәп 

урамындагы ике тыкрык,  колхозның яшелчә  бакчасы бик  тиз 

юкка  чыкты.  Яр  астыннан кеше сөякләре ,  адәм җәсәдләре 

елгага  коелдылар.  Шуннан гына  белдек:  Байсарның иң 

борынгы каберлеге шушы Кызылъяр  янәшәсендә  булган  икән.  

Икенчесенең  өстенә  мәктәп интернаты белән  спорт 

мәйданчыгы салып өлгергәнбез .  Өченчесен  кирпеч  заводына 

кызыл балчык ташучы машиналар  изеп  бетергәннәр .  Инде ,  

менә ,  минем әткәм,  бабам җиргә  иңдерелгән  дүртенче  зират 

та тулган.  Галимнәр бер зиратның «гомерен»  150-170 еллар 

чамасына тиңли .  Дүрт зиратны кушып исәпләсәң,  Байсар 

яше 600 гә ,  700  гә  җитә.  Ә чынында,  туган авылым,  син 

кайчангы икән?. .  



Вахит ИМАМОВ,  

Мәкаләдә  Юныс ага  Йосыповның Байсар  тарихына 

багышланган кулъязма брошюрасындагы мәгълүматлар да 

кулланылды   



Канат өсти белем учагы 
 

Югарыда телгә  алынганча,  авылда  1817  елга  кадәр үк 

мәчетнең эшләве  мәгълүм.  Билгеле  булганча ,  анда  дин  

сабаклары да,  укырга -язарга да  өйрәтелгән .  Мулла һәм 

абыстайларга халыкны дин сөреме белән  агулап кына 

ятканнар  дигән  мөһер  сугу -тамырдан ялгыш фикер ,  шуны да 

онытмаска  кирәк:  Петр I  гә  кадәр  барлык рус  патшалары да 

гарәп  хәрефләре нигезендә  татарча  укый -яза  белгәннәр,  чит 

дәүләтләр  белән  аралашуда  эш кәгазьләре  татарча алып 

барылган.  Димәк  байсарлылар  да  наданнар  булмаган,  дөнья 

көтәрлек белем үзләштереп  яшәгәннәр.  Дин әһелләре  бер үк 

вакытта мәгърифәтчеләрдән дә  саналганнар  бит.  

Иске  Байсарда 1885 елның сентябрендә  русча да 

укыта башлыйлар.  Мәктәпнең яшен шул вакыттан исәпләү 

тарихи дөреслеккә туры килер .  Дүрт сыйныфлы белем 

учагында  рус  теле,  математика  һәм география фәннәре 

серләренә  Ильяс  Солтанов  дигән  мөгаллим өйрәтә.  1914—  

915 елларда  Уфа кызы Миңлекамал ,  Мәчти авылыннан 

Гаттар Солтанов  та монда укыта.  

1918  елда  мәктәп диннән  аерыла ,  ир  һәм кыз  балалар 

бергә  укытыла,  муллалар  эштән читләштереләләр .  Бу  чорда 

Миргалим Мирзаһитов ,  Хәлимә Мостафина,  Гөлсем Уразова -

Дәүләтъярова,  Һидая Алиева ,  Миркасыйм Яһудин,  

Хөсниҗиһан (профессор,  РФ Мәгарифенең шәрәфле 

хезмәткәре  Камил Маловның әнисе)  Малова  балаларга белем,  

тәрбия бирә .  

1922  елны мәктәп волость терәк  мәктәбе  итеп 

үзгәртелә,  1925  елга  кадәр соңыннан Минзәлә  кантон 

мәгариф бүлеге  мөдире  булып күтәреләчәк  Кәлимулла 



Гарифуллин (укытучылар Габделхәй  Гайнуллин,  Мирзасалих 

Насыйров) ,  1925-1927 елларда  Мидхәт Дәүләтъяров 

(укытучылар  аның хатыны Гөлсем,  Алексей  Сизов ,  Хәлимә 

Әхмәтҗанова) ,  Мидхәт Әхмәтхафиз  улы район мәгариф 

бүлегенә  инспектор булып киткәч  (соңыннан ул  Минзәлә 

педучилищесы ректоры булачак ,  Хезмәт Кызыл Байргы 

ордены алачак) ,  Бари  Мирасов  (укытучылар  Заһри 

Фәхретдинов,  Голем Хаҗиев ,  Сафина)  мөдир  була .  1928 елда 

аны Бари  Гыйлаҗин алыштыра.  Бер  елдан мөдирлекне 

Мирсәгыйть Хәйдәров  (аның хатыны соңыннан Хезмәт 

Кызыл Байрагы ордены белән бүләкләнәчәк ,  укытучылар 

Нәгыймә Солтанова ,  Мәгъшук Шәйхәйдәрова,  Рәшит 

Мөхәммәтов,  Рәйсә  Мансурова,  Җиһан Госманова)  кабул 

итеп ала,  Мирсәгыйть ага да  Хезмәт Кызыл Байрагы 

орденына лаек булачак .  1931 елда  ул  эшен Шәйхелгали 

Госмановка  тапшыра .  1932-33  уку  елында  үзгәреш кертелә:  

белем учагы нигезендә  беренче  баскыч эш мәктәбе  һәм 

колхоз  яшьләре  мәктәбе  барлыкка  килә .  Укытуга  политехник 

төсмер  бирелә .  Игътибар иткәнсездер ,  укытучылар һәм 

мөдир  еш алышынып тора,  бу  -Совет дәүләте үткәргән  

сәясәт нәтиҗәсе,  кеше бер  урынга  җайлашып бетмәсен 

шулай  өчен  эшләнә,  ул  хәл  әле  бик  озак дәвам итәчәк.  

I  баскыч мәктәпкә  Нур  Шамматов (укытучылары 

Исмәгыйль  Кашапов,  Мөстәгыйдә  Галләмова,  Әсма Вәлиева)  

мөдир  итеп  куела .  Яшьләр мәктәбе  Гайсә  Галләмов 

җитәкчелегендә оештырыла,  анда  Голем Хаҗиев ,  Хәлил 

Гыйззәтуллин,  Әхмәт Солтанов ,  Муллаҗан Вәлиев  

укыталар .  Әхмәт ага укыту бүлеге  мөдире  вазыйфаларын да 

башкара.  



ВКП (б)  Үзәк  Комитеты,  СССР Халык Комиссарлары 

Советы 1934  елда  башлангыч,  тулы булмаган урта һәм урта 

мәктәпләр  нигезендә  укытуны оештыру хакында  карар кабул 

итәләр,  белем бирү  алтмышынчы еллар  башына кадәр  шулай 

алып барыла .  

Авылда  да  7 яшьлекләр  өчен хәзерлек  төркемнәре 

ачыла.  Мөдирләр директор дип атала башлый .  Шул рәвешле 

беренче  директор Мәгъсүм Гарипов була ,  Әхмәт ага  элекке 

вазыйфасын дәвам итә.  Ул  Бөек  Ватан сугышында һәлак 

була.  Укытучылар  сафына X.  Гыйззәтуллин,  Фатыйма 

Шәрәфетдинова,  Әсма Вәлиева ,  Хәнифә Баһманова  кушыла.  

1934-35 уку  елыннан мәктәпне  Хафиз  Вәлиев,  аннан 

Хәлил  Хамматуллин җитәкли ,  ул  Бөек  Ватан сугышында 

һәлак була.  

Сыйныфлар авылның төрле йортларына чәчелгән була.  

ТАССР Мәгариф халык комиссариатыннан рөхсәт алып,  ике 

мәчетне сүтеп,  һәм урта хәллеләрдән  тартып алынган 

йорттан биналар салынып,  1940 елны мәктәп бер ихатага 

урнаша.  Ә 1938-39  уку елыннан мәктэп  урта белем бирүгә 

күчә .  Рус  теле  һәм әдәбиятыннан укыткан,  соңыннан Казан 

пединституты доценты дәрәҗәсенә ирешкән,  филология 

фәннәре кандидаты Лидия Михайловна Котельникова искә 

алганча,  1941-1942  уку  елында беренче  чыгарылыш була,  

мәктәпне  26  укучы тәмамлый.  Шәһзадә  Дәүләтшин,  Алмаз 

Бичурин,  Әфка Сәфәргалин Госман Латыйпов  һ .  б.  урта 

белем сукмагын гел "5"  ле билгеләренә  генә төгәллиләр .  

1941 елда директор Х.Хамматуллин урынында 

Гафаров  кала ,  аны да  сугышка алалар  (уку -укыту бүлеге 

мөдире  Фатыйма Дәүләтшина була) .  Аны Касыйм Сальянов,  



Сальяновны  Газиз  Камалетдинов ,  аны Мәгъдән Имамов 

алыштыра.  

Эвакуация белән  килгән  Дашенкова ,  А.Громова,  

Н.Каплан,  Л.Промет һ.  б .  укыта.  Соңыннан  Лилли  Промет 

Эстониянең  атаклы язучысы булып таныла ,  аның "Ирләрсез  

авыл"  романында  төбәк  вакыйгалары да чагылыш таба.  

Немец баскакларын илдән  куып чыгару  барышында 

күченеп килүчеләргә  үз  якларына  кайтыт китү мөмкинлеге 

туа .  1944 елда  алар  китеп бетә.  

Сугыш югары хәзерлекле  укытучыларны үзенә  суырып 

бетерә,  шуңа  мәктәп җидееллык белем бирүгә  күчә ,  1951-

1952 уку елында гына кабат урта белем учагына әйләнә .  

1947 елны 8 сыйныфлы,  3 кабинетлы бина ,  5 фатирлы 

2  йорт салына.  СССР Югары Советы депутаты Анастас 

Иванович  Микоян булышлыгы белән  10  мең сумлык күргәзмә 

әсбап,  электр  станциясе  алына.  Остаханә  төзелә.  Ихата 

койма белән  әйләндерелә .  Гектарга  якын мәйданлы тәҗрибә 

участогы,  яшелчә  саклау  базы,  суҗыйгыч чокырлар 

булдырыла,  умарта тергезелә .  

1947 елдан мәктәп белән  Әхәт Сәфәргалин,  1959 елдан 

27 ел  дәвамында Миргалим Басыйров  агалар җитәкли.  

РФның атказанган  укытучысы М.  Басыйров  эшләгән еллар 

мәктәпнең бар яктан гөрләп  торган чагы булып тарихка 

кереп  кала .  Мәсәлән ,  1973 елдан 1983 елга кадәр биредә  816 

укучы урта белем алып чыга.  

1978  елның 1 сентябрендә 3  катлы яңа  бина 

шәкертләренә  киң  ишекләрен  ача .  

Соңгы 20  елда директор хезмәтләрен  1  категорияле 

җитәкче ,  халык мәгарифе отличнигы Әсгать  Хәсән  улы  

Гарипов җитәкләде ,  хәзерге  көндә лаеклы ялда .  



Урта мәктәптә Татарстанның Мөслим,  

Башкортстанның Илеш,  Бакалы районнары һәм,  табигый,  

үзебезнең  якын -тирә авыллардан 2500  гә  якын егет һәм кыз 

олы тормышка әзерләнде ,  соңыннан алар  үз  һөнәрләренең 

чын  осталарына әверелделәр.  Алар  арасында  ТРның  халык 

артисты Рәсим  Сәлахов,  хәрби белгеч  Сабир  Шәйхәйдәров,  

очучылар  Тәфкил  Яппаров,  Вәкил  Кадыйров,  предприятие 

җитәкчесе  Насыйфулла Тимеров ,  судья  Фирдәвис Фазлыев,  

хуҗалык рәисе  Мәзһәр  Хөсәенов ,  рәссам Әсгать Сәфәргалин,  

министр Марсель  Даутов,  "Красная Звезда"  газетасының 

баш мөхәррир урынбасары Ягъфәр Камалов ,  җирлекнең 

мәгълүм шәхесләре  Фәнис  Хәмидуллин,  Ильяс Мирзаянов,  

Альберт Габидуллин,  Лениза  Корбангалина,  Илгиз  Могълиев,  

Данис  Гәрәев,  Әмирҗан Гәрәев ,  Хәмит Янгиров,  Рәшидә  

Әхмирова,  Мөнир  Заһитов  һ .  б .  күренекле  затлар  бар.  

Галия Ләесова,  Бәһиҗә Гыйльметдинова ,  Спартак  

Әхмәтов,  Рая Әхмәтова ,  Рабига  Әхмәтова,  Гариф 

Ибәтуллин,  Нурия  Ибәтуллина,  Фәния Әхмәдуллина,  Флүн 

Сәлахов ,  Галим Исламов,  Флера Фәхриева ,  Нурулла 

Шәрифуллин,  Гөлсем Хәертдинова ,  Гөлсинә  Идрисова ,  Әлиф 

Шәехов ,  Роза  Гыймранова ,  Әнәс  Гаскәров,  Алена  Сабирова,  

Индус  Исламов ,  Әлфия Кашапова ,  Роза Заһитова,  Мәрзия 

Әгъзәмова,  Мизхәт Мәҗитов,  Зифа Мостафина,  Нина 

Выборнова,  Ольга  Коновалова ,  Нәфисә  Әпсәләмова,  Зәйнәп 

Солтанова,  Фәһирә Дәүләтшина,  Вәҗи  Әбүяров,  Һава 

Салихова,  Хәсинә Хисмәтова,  Сәрви Кәрамова,  Сорур 

Гайфуллина ,  Хәләф Юзиев ,  Зыя  Ганиев ,  Глүзә  Салихҗанова,  

Нәсимә Лотфуллина,  бертуган Разовлар  -  Рим, Римма һәм  

Лилия,  Сәлимә Якупова,  Рәсимә Гарифуллина ,  Фәнүсә  

Ситдыйкова,  Алмаз  Әгъзәмов,  Розалия Шәйхетдинова ,  Клара 



Галиева  һ .  б .  укытучыларны шәкертләре һәрчак 

күңелләрендә йөртәләр.  Очарга канат биргән  белем учагы 

һич  тә онытылмый ул.  

2006-07 уку елыннан мәктәп белән  Ринат Фәрит улы 

Ямиев  җитәкчелек итә.  

2 0 04  елн ың  С оңгы  к ың гы р ау б әй рәм е  И ск е  Б ай сард а  ик ел әт ә  

б әй р әм г ә  әв ерелд е ,  бир ед ә  м әкт әп  ачы л ун ың  1 00  ел л ыгы н  д а  т ан тан а  

итт ел әр .  Ш ул  уң айд ан  и лн ең  тө рле  по ч м акл арынн ан  к ун акл ар  д а  

к айт т ы ,  Т Р  М әгари ф  һ әм  фән  м ини стр л ыг ының  б үл ек  м өди ре  

Ф .Г .К әри м ул л и н ,  р ай он  җит әк ч ел әре  ки лд еләр .  Җ ыр -м оң г а ,  бию гә ,  

ш игъ ри  ю лл арг а  ү р ел еп  б ар г ан  т ам аш а  д анл ы  үтк әнн е ,  б үг ен ге  

ч ы нб ар лык ны  т ул ы  күз алл арг а  б ул ы ш ты .  К өнн ең  г аҗ әеп  м ат ур  т о р уы  

д а  к әефл әрн е  к үт әр еп  җиб әр д е .  

4  сыйны фл ы  м әк тәпн ең  б ер ен ч е  м өг алли м е  И лья с  Со лт анов  

б ул а .  1 90 4- 19 06  ел лард а  м әкт әпт ә  б ул ач ак  күр ен ек л е  д әү л әт  

э шл ек л есе  Ш әй гәрд ән  Ш әй м әр дән о в ,  җ и рл ект ә  үз енн ән  э з  к алд ыр ган  

Х әсән  Н ур и ев  к ебек  алд ынг ы  кар ашл ы ,  яңал ыкк а  ом ты л уч ы л ар  б ел ем 

ал а .  

I  к а т его рия ле  җит әк ч е  һ әм  ук ы т уч ы ,  дир ект орн ың  т әрбия  

э шл әр е  б уен ч а  ур ы н б асар ы  Лили я  Ми рг аяз  к ыз ы  Р аз о вага  

"М әг ариф т әг е  к аз ан ыш л а р ы ө чен "  бил г есе  т ап шы р ылд ы.  

1 9 32  елны  б ел ем уч аг ы  к олх оз  яш ьл әр е ,  19 34  елд а  т ул ы 

б ул м аг ан  ур т а ,  19 3 9  ел д ан  ур т а  м әкт әп  и теп  үз г әр т ел ә ,  с уг ы ш  

ел л ар ын д а  ю г ар ы  б ел ем л е  ук ы т уч ы л ар  кал маг анл ыкт ан ,  к аб ат  э л ек ке  

ст ат усы н а  к ай тары л а ,  1 95 1- 1 95 2  ук у ел ы нн ан  ян әдән  ур т а  б ел ем  

бирүгә  күчерелә.  1954  елны 68 укучы урта белем турында 

кулларына аттестат ала.  2004  елга  кадәр  мәктәпне 2335 

кеше тәмамлый.  2004  елны  25  егет һәм кыз  йөзенче 

чыгарылыш укучылары булдылар. .  1992 елдан чыгарылыш 

сыйныф укучылары  нык азайган ,  соңгы 10  елда  90  укучы 

мәктәпне  тәмамлый,  ә  1973-1983  елларда  алар 816 булган.  

Бүгенге  көндә  балалар  бакчасы да  урнашкан 3 катлы бинада 

113 укучы белем ала.  



Иске  Байсарда урта белем учагы ачылу  үзебезнең 

район өчен  генә  түгел ,  Мөслим,  Башкортстанның Илеш, 

Бакалы төбәкләре  балалары өчен  дә  тарихи вакыйга  санала.  

Арадан күренекле хәрби белгечләр ,  очучылар ,  галимнәр,  

язучы -журналистлар,  артистлар,  сәнгать әһелләре,  

җитәкчеләр ,  танылган белгечләр  үсеп чыга .  

100  ел  дәвамында мәктәптә укыткан мөгаллимнәр,  

директорлар ,  аларның урынбасарлары хөрмәтләп  телгә 

алына ,  бүгенге  укытучыларга  үрнәк  итеп  куела .  Коллектив 

белән  озак  еллар  җитәкчелек  иткән мәрхүм Әхәт 

Сәфәргалин (11  ел)  һәм РФнең атказанган укытучысы  

Миргалим ага  Басыйров (27 ел) ,  1986  елдан 2006  елга  кадәр 

әлеге  җаваплы хезмәтне башкаручы I  категорияле  җитәкче 

һәм укытучы,  халык мәгарифе отличнигы Әсгат Гарипов  (20  

ел) ,  уку -укыту нигезен  тәэмин итүдә ,  кыйбланы югалтмауда 

зур  көч куйдылар .  Хәзерге  бина 1978 елны сафка баскан,  

биредә  гыйлем алырга,  сәләтләрне  ачарга,  үстерергә  тулы 

шартлар  тудырылган,  район башлыгы Э.Н.Фәттахов 

искәрткәнчә ,  мәктәп  элекке күркәм гадәтләрне уңышлы 

дәвам итә.  

Бәйрәмгә  әзерләнгәндә  белем учагы тагын да  матурая,  

күркәмләнә .  Моңа  элекке  укучылары нык булыша. Югары 

Яхшыйдан Мөнир  Заһитов  мәктәпне  сулы итщ ,  кое 

бораулата.  Рәүхәт Салихҗанов ,  Лениза Корбангалина,  

Илгиз  Могьлиев,  Данис  Гәрәев,  Альберт Габидуллин,  Рафил 

Муллаянов,  Айдар  Вилданов ,  Дамир Җәлилов  та саллы 

өлешләрен  кертәләр.  Соңгы тапкыр ярдәмне  инде  мәрхүм,  

җаны җәннәттә булсын,  Фәнис Усманов  күрсәтә .  

Кунаклар  да  буш кул  белән  килмәгәннәр .  Хакимият 

башлыгы  Энгель  Нәвап улы,  министрлык вәкиле Фәрит 



Габидулла  улы 100әр  мең сумлык җиһаз,  мебель,  уку 

әсбаплары бүләк  иттеләр.  Җырчы -композитор Илһам 

Хисмәтуллин,  Түбән  Камадагы "Актаныш" якташлык 

җәмгыяте  вәкиле  Фирдәвис Ханов ,  күренекле  хәрби  

А.М.Гайнетдиновның сеңлесе  Альмира,  "Ялкын"  журналы 

мөхәррире  Эльмира Закирова  изге  теләкләрен  җиткерделәр,  

истәлеккә  бүләкләрен  калдырдылар .  

Мәктәпне  тәмамлаучыларга  теләк -ниятләр белән 

танылган язучы Вахит Имамов чыкты.  Бәйрәмде 

катнашучылар коллективка даими булышып,  борчу -

мәшәкатьләрен уртаклашып яшәүче хуҗалык рәисе Р.  

Салихҗановның котлауларын ихластан кабул  иттеләр .  

Исәнләшү,  танышу ,  аралашу һәм хушлашу белән 

аралашкан тантаналы мизгелләр монда белем алганнар 

күңелендә  уелып калгандыр,  дияргә  тулы нигез  булды бу 

көнне .  

Туган якны тирәнтен өйрәнгән  Юныс ага  Йосыпов,  

авылда  1817 елга кадәр  мәчет  булган,  1904 елда беренче 

мәхәллә  икегә  аерылгач ,  иман йорты 4кә  җитә,  мондый 

бәхетле  авыллар  өяздә  берничә  генә  була,  һәр  дин  йорты 

каршында балалар сабакка өйрәнгән ,  ди .  

Ә дөньяви  белем бирү мәсьәләсенә  килгәндә ,  тарихчы 

Фнүс  Әхмәтов ,  Максут ага  Салихов  туплаган 

мәгълүматларга караганда  1885  елның сентябрендә  Иске 

Байсар  мәдрәсәсе каршында рус  сыйныфлары ачыла,  аларда  

50  бала укый,  шуларның берсе  рус милләтеннән була. . .  

 



Мәктәп директорлары 
 

Сәфәргалин Әхәт Газиз улы  

(17.12.1904- 11.12.1995) 

 
Сәфәргалин Әхәт Газиз  улы 1904  елның 17  декабрендә 

Иске  Кормашта туа,  коммунистик яшьләр мәктәбен 

тәмамлый.  1924 елда  авылда ком сомол ячейкасы оеша,  

1924-1928 елларда  шуны җитәкли ,  уку  йорты мөдире  була,  

балалар укыта.  1929-1930 елларда  волость комсомол 

комитеты секретаре булып эшли .  

Шуннан калган бар  гомере  яшь буынны укытуга,  

тәрбияләүгә  багышлана.  Яңавыл,  Иске Сәфәр  башлангыч 

мәктәпләрендә  укыта  һәм шул  ук  вакытта бу мәктәпләрнең 

мөдире  булып та тора.  1935-1938  елларны Иске  Байсарда,  

аннан 6  ел  Пучыда уку -укыту бүлеге  мөдире  була,  татар 

теле  һәм әдәбиятыннан укыта.  1  ел  армиядә  хезмәт итеп 

кайта .  

1944  елдан кабат Иске  Байсарга  әйләнеп  кайта,  соңгы 

көнгә  кадәр  биредә  яши.  Уку -укыту бүлеге  мөдире ,  1951-

1959 елларда мәктәп директоры,  аннан 1971  елга  кадәр  

укытучы,  интернатта тәрбияче була.  

Әхәт Газиз  улы Сәфәргалин актив  җәмәгать эше алып 

барды.  1946 елны ВКП(б)  сафларына алына,  1947-1956 

елларда  колхоз  партия оешмасын җитәкли,  1962 елга кадәр 

пропагандист  вазыйфаларын намуслы башкара .  

Хәләл  җефете Фәүзия апа белән  7 бала тәрбияләп 

үстерәләр.  Иваново  энергетика  институтын тәмамлаган 

Эрнест исемле  уллары Казандагы 2 нче  ТЭСта эшләп лаеклы 

ялга  чыга ,  биредә  Рәмилләре  инженер -лаборантка,  Розалары  



төзүче -мастер,  Илгизәр  Орскида  "Южуралэлектромонтаж" 

трестында баш инженер ,  Октябрь Революциясе  ордены 

иясе ,  атказанган  төзүче  Шәүкәт төзүчеләр  бригадиры 

булып эшли,  әтисенең  һөнәрен  дәвам итүче ,  КДУ 

тәмамлаган Фәйрүзә ,  Әлки районы Карамалы урта 

мәктәбендә  татар теле  һәм  әдәбиятыннан укытып,  лаеклы 

ялга  чыкты.  

Сәфәргалин Әхәт Газиз  улы 1995  елның 11  д екабрендә 

вафат була .  

 

Басыйров Миргалим Гыйлем улы  

(20 .01.1926-29.10 .1998)  

Басыйров Миргалим Гыйлем улы 1926 елның 20 

гыйнварендә  Иске  Айман авылында урта хәлле крестьян 

Гыйлем Басыйров  гаиләсендә дөньяга  килә .  Әтиләре 1931 

елны күмәк  хуҗалыкка керә ,  гаилә башлыгы 1935  елны үлә .  

Ике  абыйсы да фронтта һәлак  була.  Миргалим абый 

1944 елның мартыннан,  I  Украина  фронты гаскәрләре 

составында автоматчы, пулеметчы сыйфатында утлы 

давыллар кичеп ,  1950 елның апрелендә  генә шинелен  сала.  

Егет үзе  хезмәт юлын  1943 елны Пучы урта мәктәбен 

тәмамлаганнан соң  күмәк  хуҗалыкта башлый.  Совет 

Армиясеннән  кайткач,  1950-1952  елларны Алабуга 

укытучылар  институтында укый,  соңыннан пединститутны 

читтән торып тәмамлый.  

М.Г.Басыйров 1952-1957 елларда  Иске  Сәфәрдә уку -

укыту бүлеге мөдире,  1957-1959  елларда  Исәнсеф 

сигезьеллык мәктәбендә  директор була .  1959 елдан лаеклы 

ялга  чыкканчы,  Иске  Байсар  урта мәктәбенең 

алыштыргысыз җитәкчесе ,  укчыларньщ иң  яраткан 



укытучысы, укытучыларның мәртәбәле  остазы, 

хезмәттәше,  киңәшчесе ,  авыл халкының могътәбәр кешесе,  

районның күренекле  җәмәгать эшлеклесе  булды. 1  тапкыр 

район Советы, 8  тапкыр авыл Советы депутаты итеп 

сайланды.  

Сугышчан каһарманлыгы хакына бирелгән медальләр 

өстенә  мәгариф өлкәсендәге  фидакарьлеге өчен  "Халык 

мәгарифе отличнигы"  билгесенә,  РСФСРның атказанган 

укытучысы  дигән  мактаулы исемгә,  дәрәҗәле  югары 

оешмаларның күп  санлы Мактау кәгазьләренә ,  башка кадер -

хөрмәтләренә  лаек  булды .  

 

Гарипов Әсгать Хәсән улы  

(1946)  

Гарипов Әсгать Хәсән улы  1946 

елның  сентябрендә  Чуракай авылында 

туа .  

Укытучы булу  теләге  аны Минзәлә 

педучилищесына алып килә .  Юлсызлыктан 

җәфа чигеп йөрүгә карамастан,  

училищены уңышлы тәмамлаган ег етне  

Сарман ягындагы Күтәмәле  мәктәбенә  эшкә  билгелиләр .  40  

елга  сузылачак мөгаллимлек  эшчәнлеге  физика -математика 

укыту белән  башлана .  Аннан соң  университетның кичке 

бүлегендә  укырга  теләп ,  Казандагы Хәния апасы янына 

китә,  паспортын исәпкә  кертәлмәгәнлектән ,  анда кабул 

итмиләр .  Базада  эшләргә  туры килә .  Хыялын соңрак,  

Чуракайда  укытканда  тормышка ашыра:  КДУның тарих 

бүлеген  читтән торып  тәмамлый,  хәләл  җефете Клара исә 

пединститутта югары белемле  рус  теле һәм әдәбияты 



укытучысы дипломы ала .  6  айлык кызлары Зиләне  әбиләренә 

калдырып,  Казанга  бергә чыгып китүләре  дә  онытылмый.   

Әсгать абыйның тормыш юллары җиңелдән  булмый,  

язмышына язылган  каршылыкларны җиңә -җиңә алга  бара.  

1969 елда  гаилә  коргач,  Клара  апа уң  канаты ,  таянычы 

була.  

Аларны  яшьлек еллары  Чуракайда  урта мәктәпнең яңа 

ачылган,  укучылар  белән  гөрләп  торган чакларына туры 

килә.  Коридорның бер  башында тәнәфес  вакытында 

укучылар  биесә,  спортзалда  укучылар  укытучылары белән 

волейбол  суга ,  бүлмәләрдә шахмат уйныйлар .  Концерт -

спектакльләр  куюны лекция -доклад  укулар белән  бергә 

бәйләп алып баралар  мөгаллимнәр .  

Тәҗрибә  туплаган  укытучы Әсгать  Гариповны 1982 

елда  -  Югары Яхшый сигезьеллык,  дүрт елдан 1986  елны 

Иске  Байсар  урта мәктәбенә  директор итеп куялар.  1989 

елда  халык мәгарифе отличнигы билгесенә,  2005 елда  

Казанның  1000 еллык юбилей медаленә  лаек  була .  Гарипов 

Ә.Х.  лаеклы ялга  киткәнче  20  ел  буе  Байсар  урта мәктәбен 

җитәкли ,  тарих фәнен  укыта.  

Сүз  уңаеннан шуны да  әйтик:  аларның өч  кызы да 

югары белем алды,  сөендереп,  6  оныклары үсә.  Гарипов 

Әсгать  Хәсән  улы бүгенге  көндә  гаиләсе  белән  Яр  Чаллы 

шәһәрендә  яши.  

Сөн егет е  

(Әсгать Гариповка)  

. . .Әнкәң  сине  Сөннән  алып кайткан ,  

Сөн суында  юган иң  элек  

Сөндә  тудың,  Сөндә  үстең,  

Актың Сөн салларында,  



Сумка  тотып йөргән  чагың  

Минем  күз  алларымда.  

 

Гел сокланып карап йөрдем  

Чуракай улына.  

Бәйрәмеңне  күрермен дип,  

Һич  килмәде  уема.  

 

Исемеңә  тап төшерми,  

Килдең  гомер  көзеңә .  

Кылган бөтен изгелегең  

Кайтсын  кире  үзеңә .  

 

Бәйрәмнәрең алда  күптер,  

Каршыла матур итеп.  

Тынычлыкта яши -яши ,  

Йөз яшькә  кадәр  җитеп.  

Сәяф Хаҗиев ,  14  сентябрь,  2006  ел  

 


