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БАШКОРТСТАН ТАТАРЛАРЫНЫҢ 
АВЫЛ ТАРИХЛАРЫН ТАСВИРЛАГАН 
РИВАЯТЬЛƏРДƏ 
МИФОЛОГИК МОТИВЛАР

Статья посвящена исследованию тотемистических и анимистических мо-
тивов в преданиях об историях сел и деревень татар Башкортостана, их взаи-
мосвязи с историческими фактами. В ней отдельно выделяются и анализиру-
ются мотивы, связанные с культом животного в сознании предков современных 
татар; исследуются различные интерпретации мотива «божественного пред-
знаменования» и «строительной жертвы» в преданиях указанного типа. Автор 
приходит к выводу о том, что данные произведения являются синтезом тотеми-
стических, анимистических и антропоморфических воззрений наших предков с 
реальной историей народа.
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The article is devoted to the study of totemic and animistic motifs in the legends 
about the stories of villages of the Tatars of Bashkortostan, their relationship with 
historical facts. It separately identifi es and analyzes the motives associated with the 
cult of the animal in the minds of the ancestors of modern Tatars; examines various 
interpretations of the motive of «divine omen» and «building sacrifi ce» in the legends 
of this type. The author comes to the conclusion that these works are a synthesis of 
totemic, animistic and anthropomorphic views of our ancestors with the real history 
of the people. 

 Keywords: legend, mythology, animism, totemism, anthropomorphism, 
motive, transformation, cult, omen. 

Авыл атамаларының барлыкка килүе филология фəнендə берничə 
яссылыкта өйрəнелə. Тел галимнəре, мəсəлəн, аңа телдəге номи-

нация күренешен өйрəнгəндə кагылалар һəм аларны «икенчел номи-
нация»нең бер төре буларак тикшерəлəр. Аның төп мəгънəсе телдə 
инде күптəннəн яшəп килгəн сүзлəрнең кулланылыш функциясен үз-
гəртү, шул рəвештə, аларның яңа эчтəлек алуына һəм яңа вазифада 
файдаланыла башлавына кайтып кала [Телия, с. 129]. Шулай итеп, 
атамада чагылыш тапкан сүзлəрнең семантикасы үзгəрə, чынбарлык-
ның кеше аңында художестволы чагылыш табуы нəтиҗəсендə, алар 
туры мəгънəлəре белəн түгел, ə икенче, ассоциатив мəгънəдə кабул 
ителə башлый [Телия, с. 130]. Бу процессның аңда ни рəвешле баруын 
авыл тарихларын тасвирлаган риваятьлəрдəн дə күрергə мөмкин.

Кызганычка каршы, географик атамаларның, авыл исемнəре-
нең барлыкка килү процессын махсус тикшерү эше белəн соңгы ел-
ларга кадəр, нигездə, телче галимнəр генə шөгыльлəнде. Аларның 
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 хезмəтлəрендə төп игътибар гыйльми этимологиягə бирелə. Атама-
ны халыкның үз күзлегеннəн, үз тормыш тəҗрибəсенə таянып аңлату 
рəвешен анализлау исə икенче планга күчте. Рус риваятьлəре мате-
риа лына нигезлəнеп, əлеге мəсьəлəне махсус тикшерү эшен Н.А. Кри-
ничная башлап җибəрде. Географик атаманың барлыкка килү моти-
вын ул «төбəккə килеп урнашу һəм аны үзлəштерү» циклына караган 
риваятьлəр составында карый һəм аны «топонимик мотив» дип атап, 
еш кына риваять сюжетын хасил итеп килүен билгели [Криничная, 
с. 70]. Галимə əлеге мотивның өч төп версиядə гəүдəлəнеш табуын 
ассызыклый:

1) Атама төбəккə беренче булып килеп утырган кешенең исеменə, 
я булмаса, кушаматына нигезлəнеп аңлатыла [Криничная, с. 70];

2) Атама авыл урнашкан урынның борынгы исемен үзенə күчерə 
[Криничная, с. 71];

3) Атама төбəккə беренче булып утырган кешенең, я булмаса 
аборигенның милли үзенчəлеклəренə бəйле рəвештə барлыкка килə 
[Криничная, с. 73 –74].

Галимə фольклордагы топонимик мотивның «тарихи, этногра-
фик, географик фактларга һəм лингвистик законнарга, гадəттə, бөтен-
лəй буйсынмавын» ассызыклап үтə һəм шул ук вакытта, нəкъ шушы 
сыйфатның риваять сюжеты барлыкка килүгə һəм аның үстерелүенə 
аерым мөмкинлеклəр ачуын билгели [Криничная, с. 77]. Без исə Баш-
кортстан татарларының авыл тарихларын тасвирлаучы риваятьлəрен-
дəге авыл атамасының барлыкка килү мотивы əлеге өч версиягə генə 
сыешып бетми, дигəн фикердə торабыз.

Билгеле булуынча, бүгенге көндə күпчелек халкын татарлар тəш-
кил иткəн авыллар, нигездə, Башкортстанның төньяк-көнбатышын-
да урнашкан. Аларның барлыкка килүен тасвирлаган риваятьлəрнең 
күпчелегендə авыл исеменең килеп чыгышы да аңлатыла. С.М. Гый-
лаҗетдинов билгелəвенчə, бу – «топонимик риваятьлəргə хас күре-
неш» [Татар…, 1987, б. 13]. 

Кулыбызда булган риваять материалыннан күренүенчə, Баш корт-
стандагы күп кенə татар авылларының атамалары халкыбызның бо-
рынгы мифологик күзаллаулары, атап əйткəндə, тотемистик һəм ани-
мистик карашларына нигезлəнеп барлыкка килəлəр. 

Мондый риваятьлəрдəн ата-бабаларыбызның тере табигатьне из-
гелəштереп каравын да, тормыштагы һəр күренештəн яшерен мəгънə 
эзлəвен дə, үзенə телəктəшлек, ярдəм сорап, илаһи көчлəргə табы-
нуын да күрергə мөмкин. Табигатьтəге һəр күренешне борынгы кеше 
үзенчə интерпретациялəгəн, аңа үзенчə бəя биргəн, реаль чынбарлык 
белəн бəйлəргə тырышкан. Шуңа да авыл атамаларын мифологик ка-
рашларга нигезлəнеп аңлаткан риваятьлəрдə файдаланылган мотив-
лар үзлəренең күптөрлелеге белəн аерылып тора. Шундыйларның 
берсе – борынгы хайваннар культына, аларны изгелəштерүгə корыл-
ган. Əлеге культка караган образлар пантеонында ат образы аерым 
урын тота. Фольклорчы-галим Фатих Урманче билгелəвенчə, «ат 
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башта тотемистик карашлар формалашуда җитди роль уйнаса, акрын-
лап мəҗүси алла дəрəҗəсенə күтəрелə. Төрки-монгол һəм төрки-татар 
халыклары мифологиясендə һəм фольклорында күп гасырларга су-
зылган əлеге процессның төрле этаплары чагылыш таба» [Урманче, 
2008, б. 124].

Моның ачык чагылышын төрки халыкларның риваятьлəреннəн, шул 
исəптəн, авыл тарихларыннан да күрергə мөмкин. Фольк лор чы- галим 
Ф.А. Нəдершина фикеренчə, «яңа җирлəргə килеп нигезлəнү» моти-
вы күпчелек риваятьлəрдə традицион алымга таяна: фəлəн- фəлəн ке-
шенең угланнары (алар, гадəттə, ике, өч, биш агай-эне итеп алына) 
югалган йорт хайваннарын эзлəп килеп, шулар туктаган уңды рышлы 
җирдə нигез корып, ыру җəеп, яшəп китə» [Нəҙершина, б. 130].

Бу алым Башкортстан татарлары риваятьлəре өчен дə традицион. 
Мəсəлəн, Туймазы районы Ярмөхəммəт авылы тарихын тасвирлаган 
риваятьтə [Башкортстан татарлары фольклоры. Көнбатыш…, б. 37–38] 
«Əй буенда яшəүче берəүнең ат өере» югалуы, шуларны «эзлəп, ике 
кеше безнең якларга килеп» чыгуы һəм биредə «малкайларның үлəнгə 
мул, бай урында ашап» йөрүен күрүе бəян ителə. «Бу урын кешелəргə 
бик охшый» һəм шуңа күрə «Ярмөхəммəт исемле кеше шушында кү-
ченеп» килеп, яңа авылга нигез сала һəм аңа үз исемен бирə.

Кыйгы районы Үрге Кыйгы авылы турындагы риваятьнең бер ва-
рианты да [Башкортстан татарлары фольклоры. Төньяк…, б. 40] ох-
шаш сюжетка корылган. Биредə Кыйгыр исемле бер «ярлы егет»нең 
аты югалу, «аптырагач», аның «ат көтүчесе булып» урнашуы, лəкин 
«көтүгə бүрелəр һөҗүм» ясап, «берничə атны имгəтеп» ташлаулары 
сурəтлəнə. Кыйгыр җəзадан качып, «безнең якларга килеп чыга» һəм 
шунда «урманда йөргəндə ат көтүен күреп кала». Шулчак, «бер бия 
аның янына килеп баса. Бу – Кыйгырның аты була. Егет шушында өй 
сала, гаилə корып җибəрə». Шулай итеп, югарыда телгə алынган ике 
риваятьтə дə «кешелəрнең үз мал-туарлары котлы урын табып бирə» 
[Нəҙершина, б. 131]. Бу исə борынгыларның атны изгелəштереп ка-
рау ларының ачык дəлиле булып хезмəт итə. 

Күчеп утыручылар кайчандыр ташлап киткəн чирле мал- туарның 
яңа урында кыш чыгып, хуҗаларын каршылавы һəм, шуңа бəйле 
рəвештə, авылга əлеге җирдə нигез салынып, исем табылу мотивы-
на корылган риваятьлəрдə дə халкыбызның борынгы ат культы үзен-
чəлекле чагылышын таба. Мəсəлəн, Стəрлебаш районы Бүзат авылы 
тарихын тасвирлаган үрнəктə [Фазлетдинов. Стəрлебаш…, б. 423] 
«өч Пенза татары»ның яңа урыннарны килеп караулары, охшатула-
ры, лəкин, кайтыр юлга чыккач, аларның бер атлары кинəт авырып» 
китүе сурəтлəнə һəм «юлчылар аны бер чишмə янында калдырып 
китəргə мəҗбүр» булулары хакында хəбəр ителə. «Бер ел тирəсе 
вакыт үткəч, 7 гаилə бу якларга күчеп килəлəр һəм чишмə янында-
гы аланга төплəнəлəр. Бер көнне суга барган хатын-кызлар чишмə 
янында бер ат очраталар... Ул үткəн килгəндə калдырып киткəн чирле 
ат булып чыга. Бу ат – акбүз ат була. Аның савыгуына һəм исəн-сау 
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кышлавына куанган халык авылларына Акбүзат дип исем кушарга 
булалар». Əлеге риваятьтə борынгы бабаларыбызның мифологик ка-
рашлары ачык күзаллана. 

Ф.А. Нəдершина язуынча, «ак, бүз (күк) атлар төрле халыклар-
ның мифологиясендə кешелəргə бəхет китерүче, изгелекле җан 
иялəре сыйфатында чагылыш тапкан» [Нəҙершина, б. 85]. Бу фикерне 
башка тикшеренүчелəр дə куəтли. Мəсəлəн, Галимҗан Гыйльманов 
акбүзатны Кояш символы итеп карый. «Шуңа күрə, борынгы ышану 
буенча, акбүз атка атлана алган, аны үзенə буйсындыра алган кеше 
изге максатына ирешə – җир астына да төшə, утлы таулар аша да чы-
гып, бер төн эчендə дөньяның читенə дə барып җитə ала» [Татар..., 
1996, б. 55]. Шулай итеп, белгеч фикеренчə, «Акбүз атлар яктылык-
ны, Көнне, Кояшны гəүдəлəндергəннəр» [Татар..., 1996, б. 55].

Югарыда телгə алынган риваятьтə, без əлеге илаһи көчкə ия бул-
ган мифологик персонаж – Акбүзатның халыкның иҗтимагый аңы 
үсеше нəтиҗəсендə трансформация кичереп, гадəти җир тормышына 
якынаюын күрəбез. Биредə аның югарыда санап үтелгəн илаһи сый-
фатлары чагылыш тапмый. Бу исə риваятьнең борынгы мифлардан, 
əкиятлəрдəн соңрак иҗат ителүен дəлилли. Лəкин, шул ук вакытта, 
борынгы мифологик карашларның əлеге риваятькə тəэсире дə ачык 
тоемлана. Пенза татарлары тарафыннан калдырып кителгəн чирле ат-
ның савыгып, бер елдан үзлəрен шушы җирдə каршы алуы ниндидер 
гайре табигый, сəбəбенə төшенергə гади акыл гына җитмəслек вакый-
га итеп карала һəм əлеге «могҗиза» атның, борынгылар карашынча, 
илаһи көчкə ия акбүз ат булуы белəн аңлатыла. Акбүзатның кешелəр-
не яңа урында каршы алуы, шулай ук, нигез корасы җирлəрнең уң-
дырышлы, үлəн-суга бай, яшəр өчен уңайлы, котлы икəнлеген күр-
сəтүче илаһи билге сыйфатында да чыгыш ясый. Шуңа да кешелəр 
авылны Акбүзат дип атап, килəчəктə үзлəрен бəла-казадан саклар-
га, яңа урында үзлəренə бəхетле тормыш тəэмин итəргə омтылалар. 
 Риваятьтəн күренүенчə, борынгы мифологик карашлар халыкның бү-
генге реаль тормыш ихтыяҗларын канəгатьлəндерү өчен, ягъни прак-
тик максатларга хезмəт итəлəр. 

Шул ук вакытта əлеге үрнəк авылның борынгылыгы, аның ха-
лык аңында мифологик күзаллаулар хакимлек иткəн чорларда ук ни-
гезлəнүе турында фаразларга мөмкинлек бирə. Рус фольклорчысы 
Н.А. Криничная билгелəвенчə, атны изгелəштерү кешелек җəмгыяте-
нең иң борынгы чорларында ук барлыкка килеп, ул «явыз көчлəрдəн 
саклаучы, мəҗүси тəңрелəрнең кодрəтен кешелəргə җиткерүче илаһи 
зат» буларак, авыл тарихларын тасвирлаучы риваятьлəр составына 
килеп керə [Криничная, б. 50]. Күренекле галимебез Ф.И. Урманче-
ев Бүзат, яки Акбүзатның борынгы төрки-монгол эпосларында «Күк-
тəн төшкəн илаһи зат, батырның җиңелмəс яклаучысы» сыйфатында 
сурəтлəнүен күрсəтə [Урманчеев, с. 309].

Димəк, яңа урында беренче булып очраган ат – инде гади йорт 
хайваны гына түгел. Борынгы халык аны шушы җирлəрнең хуҗасы, 
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иясе итеп карый, тəңрелəрнең ихтыярын кешелəргə җиткерүче – ара-
дашчы дип саный һəм, авылга аның исемен биреп, илаһи көчлəр-
гə хөрмəт-ихтирамын күрсəтергə тырыша, килəчəктə кешелəргə 
мəрхəмəтле булуын, зыян китермəвен үтенə. Шулай итеп, əлеге җан-
вар үз җирлəренə күчеп утырган кешелəрнең килəчəге белəн идарə 
итəргə сəлəтле изге җан – тотем дəрəҗəсенə күтəрелə. Югарыда ки-
терелгəн риваятьтə нəкъ шушы зооморфик һəм антропоморфик ка-
рашлар чагылыш таба. 

Димəк, Бүзат авылы тарихында ат культы ике яктан ачыла дигəн 
нəтиҗəгə килергə мөмкин. Аның беренчесе татар халкының борын-
гы мифологик карашларын үзендə чагылдырса, икенчесе миллəт-
тəшлəребезнең реаль тормыш ихтыяҗларына бəйле рəвештə барлык-
ка килə. Еллар узу белəн, риваятьтəге илаһи акбүзат үзенең күп кенə 
мифологик атрибутларын җуеп, кешенең аерылгысыз юлдашы, терə-
ге – гадəти җир атына əверелə.

Башкортстан татарларының авыл тарихларын тасвирлаган рива-
ятьлəрендə аттан башка йорт хайваннарын изгелəштерү функциясен 
дə күрергə мөмкин. Мəсəлəн, Зилаер районы Чуенчы-Чупан авылы 
турындагы риваятьтə [Башкортстан татарлары фольклоры. Рива-
ятьлəр…, б. 52 – 54] тəкə культын ачык тоемларга мөмкин. Биредə 
«якын-тирə авылларда яшəүче башкортлар авылыбызны Каратəкə дип 
тə» атаулары турында хəбəр ителə һəм моның сəбəплəре аңлатыла: 
«Авыл корырга тəгаенлəнгəн җирдə Чупан байның җəйлəве булган. 
Көз җитеп, малларны утарга ябып куйганда, ни сəбəптəндер, бер тəкə 
бүленеп калган. Кибəн төбендə кыш чыгып, яз көне хуҗаларын кар-
шы алган. Шуннан авылга Каратəкə исеме ябышып калган».

Риваятьтəн күренүенчə, «Чуенчы-Чупан – Зилаер районында бер-
дəнбер татар авылы. Ул 1901 елда барлыкка килгəн». Каратəкə атама-
сы исə бу җирлəрнең борынгы хуҗалары – башкортлар арасында бик 
күптəннəн, əле Дəүлəкəн районы Чуенчы авылыннан татарлар килеп, 
җир сатып алып, шушы урында төплəнгəнгə кадəр үк яшəгəн. Шуңа 
да аның тамырлары мифология белəн бəйле традицион мотив – йорт 
хайванының яңа урында кыш чыгып, хуҗаларын каршылавы һəм, 
шуңа бəйле рəвештə, авылга əлеге урында нигез салынып, исем та-
былуына килеп тоташа. Биредə тəкə кешелəргə төплəнер урын табып 
бирүче изге хайван дəрəҗəсенə күтəрелə һəм атаманың барлыкка 
килүенə сəбəпче була. Туймазы районы Карамалы-Гобəй авылы та-
рихының икенче вариантында [Башкортстан татарлары фольклоры. 
Көнбатыш…, б. 32] үгез культының тəэсире тоемлана. Ул шулай ук 
традицион мотивка – югалган йорт хайванының хуҗаларына яшəр 
урын табып бирүенə корылган. Лəкин биредə кешелəргə яшəр өчен 
урынны тере түгел, ə үле мал-туар күрсəтə. Риваятьтə, «Кəлшəле 
авылыннан» югалган «бер кара үгез»нең «елга буеннан» тиресе генə 
табып алынуы, шуңа бəйле рəвештə, халыкның елгага Карамалы исе-
мен бирүе («чөнки тире кара төстə була»), аның янындагы «авыл да 
Карамалы-Гобəй дип атала» башлавы тасвирлана. Шулай итеп, əлеге 
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үрнəкне халыкның борынгы мифологик карашлары таркала башла-
ган чорда иҗат ителгəндер, дип уйларга кирəк, чөнки биредə югалган 
мал-туарның хуҗа кешене яңа җирдə «могҗизалы» каршылавы кебек 
вакыйгалар урын алмый. Авыл нигезлəнəсе урында үгезнең тиресе 
генə табылуы да традицион мотивның трансформация кичерүен – 
илаһи сыйфатларын югалтып, реаль тормышка якынаюын дəлилли. 

Башкортстан татарларының авыл тарихларын тасвирлаган ри-
ваятьлəрендə яңа урнашкан җиргə тере мал-туар корбан итү мотивы 
аерым игътибарга лаек. Аның нигезендə шулай ук хайваннар культы 
ята, дип исəплəргə кирəк.

Яңа нигезгə тере корбан китерү йоласы тамырлары белəн ерак 
тарихка килеп тоташа. Н.А. Криничная фикеренчə, «борынгы заман-
нарда йорт салынасы урынга беренче булып аяк баскан кеше корбанга 
китерелгəн. Ул – илаһи көчлəр тарафыннан сайланган изге шəхес дип 
ышанылган һəм һəртөрле очраклылык биредə инкяр ителгəн. Гадəт-
тə, борынгы җəмгыятьтə корбанга гыйффəтле яшь кыз, сөекле ана, 
яраткан хатын һəм нигез салучы өчен башка якын кеше китерелгəн» 
[Криничная, с. 57]. Борынгылар уйлавынча, «төзелəсе йортка шушы 
йоладан соң җан кергəн, ул корбанга китерелгəн кешенең холык- 
фигыль сыйфатларын үзенə алган» [Криничная, с. 59].

С.М. Гыйлаҗетдинов əлеге мотивның Казан шəһəренə нигез 
салынуны тасвирлаган «Елан тавы» [Татар…, 1987, б. 49 – 50] һəм 
«Умартачы кызы» [Татар…, 1987, б. 50 – 51] риваятьлəрендə чагылыш 
табуын билгелəп үтə. Аларда «кала төзелəсе урын еланнардан азат 
ителгəч, хан бу җиргə аяк баскан иң беренче кешене җир астына 
күмəргə боера. Лəкин бу кеше хан улы икəнлеген күргəч, төзүчелəр 
аның урынына этне күмəлəр. Изге йола бозылганлыктан, риваятьлəр 
Казанның килəчəктə җимерелəчəген фараз итəлəр» [Гилязутдинов, 
с. 24]. Димəк, йорт саласы урынга корбан китерү борынгы җəмгы-
ятьтə мəҗбүри йола булып исəплəнгəн һəм аны бозу төрле бəла- 
казаларга илтə, дип ышанылган. Э. Тайлор раславынча, əлеге йола 
«борынгы вакытларда чыннан да булган гына түгел, ə озак вакыт Ев-
ропа тарихында да яшəп килгəн» [Тайлор, с. 61].

Кешелекнең аң ягыннан үсеше нигезгə тере бала корбан итү йо-
ласына зур үзгəрешлəр кертə. Н.А. Криничная язуынча, борынгы 
ышануларны югалту нəтиҗəсендə, ул изге һəм мəҗбүри гамəлдəн 
мəгънəсез кеше үтерүгə əверелə. Йоланың трансформация кичерүе, 
корбан ителəсе кешенең нинди дə булса йорт хайваны: əтəч, тəкə, ат 
белəн алыштырылуына китерə. Лəкин корбан булып, бары тик кеше-
не алыштыра алырлык изге мал-туар гына хезмəт итə ала. Һəм биредə 
яңа нигезгə кеше корбан итү йоласының трансформациясен генə тү-
гел, ə халыкның борынгы тотемистик ышануларын да күрергə мөм-
кин [Криничная, с. 58].

Əлеге мотив Илеш районының Бишкурай авылы тарихын тас-
вирлаган риваятьтə [Башкортстан татарлары фольклоры. Үзəк…, 
б. 39] үз чагылышын таба. Биредə «кураз» сүзенең «фарсы  теленнəн» 
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 кергəнлеге һəм «мəгънəсе əтəч дигəнгə» туры килүе турында хəбəр 
ителə. Яңа урынга күчеп килгəн биш гаилə басуга үзлəре белəн 
«берəр əтəч алып» чыга һəм «җир башында» аларны «суеп йолкалар». 
Шуннан соң гына «моңа тиклем кеше кулы тимəгəн җирнең чирəмен 
күтəрəлəр. Шул биш əтəч исеме белəн Бөет язы дигəн су буенда авыл 
нигезлəнə. Беренче йортны салганда да биш əтəч сую йоласы башка-
рыла. Шуңа да авылны Бишкураз дип атап йөртə башлыйлар».

Күренүенчə, риваятьтə тасвирланган йоланың төп максаты – 
«җир иялəренең күңелен күрү» [Тайлор, с. 61]. Корбан китерелəсе 
мал сыйфатында кешелəрнең əтəчне сайлавы да очраклы түгел. Га-
лимҗан Гыйльманов фикеренчə, «əтəч – дөнья халыклары мифоло-
гиясендə Кояшны символлаштыручы җан иясе. Аларның асыл мифик 
мəгънəлəре бер үк – вакыт санау.., ул Кояш кебек үк сакчыллык, имин-
лек символы булып та тора» [Татар..., 1996, б. 49]. Димəк, Бишкурай 
авылы турындагы риваятьтə борынгылар яңа урында чəчүлек ясар, 
йорт салыр алдыннан биш əтəчне корбан китереп, Җирдəн, Кояштан 
муллык, иминлек, əлеге җирдə килəчəк тормышларының бəхетле бу-
луын сораганнар. Авылны корбанга китерелгəн кош-корт исеме белəн 
Бишкураз дип атау да нəкъ шушы максатлардан  чыгып башкарылган. 
Биредə əтəчне изгелəштереп, аны илаһи сыйфатларга ия итеп карау 
ачык тоемлана.

Яңа нигезгə тере мал-туар корбан итү мотивы Кушнаренко райо-
ны Каратəкə авылы тарихын тасвирлаган риваятьтə дə [Башкортстан 
татарлары фольклоры. Риваятьлəр…, б. 71] чагылыш таба. Монда 
əлеге урынга беренче булып килеп төплəнгəн мулланың «берсе – ак, ə 
икенчесе – кара» төстəге ике тəкəсе булуы, «бер бəйрəмдə» ак тəкəнең 
корбанга чалынуы турында хəбəр ителə. «Мулла нигез салган авылга 
башка күчеп килүчелəр... мулланың тəкəсен күреп, үзара килешеп, 
авылга Каратəкə исемен биргəннəр»,– дип əйтелə риваятьтə.

Күренүенчə, əлеге үрнəктə корбанның кемгə атап, ни рəвешле 
китерелгəне тасвирланмый, ягъни бу – йоланың мəгънəви ниге-
зе, сəбəплəре халык хəтереннəн җуелып баруына бер дəлил булып 
тора. Лəкин, тикшеренүчелəр раславынча, борынгы төркилəрдə ак 
тəкə – «Җир өстенə яктылык бирə торган Көн Кояшын», кара тəкə – 
«Җир асты Кояшын» символлаштырган [Татар..., 1996, б. 44]. Га-
лимҗан Гыйльманов үз хезмəтендə бу фикерне дəлиллəп, этногра-
фиягə мөрəҗəгать итə һəм Түбəн Кама керəшеннəрендə əлегə кадəр 
сакланган Учук йоласын китерə. «Аны, чын мəгънəсендə, Кояш- 
тəңрегə табыну йоласы дип атарга мөмкиндер,– ди ул. – Бу көнне 
авылда (яки йортта) ак тəкə суялар. Итлəр пешеп чыккач, кояшка 
таба карап, келəүлəр əйтə башлыйлар... Һəркем үзенчə телəгəн: җылы 
кирəк булганда – җылылык, кояш нуры телəгəннəр; яңгыр булма-
ганда – яңгыр; кысрыклык, корылык булганда – икмəк; балалары 
булмаганнар бала телəгəннəр. Кояш тəңресе мəрхəмəтле, җирдə-
ге бөтен иминлек, бəхет аның кулында, дип уйлаганнар» [Татар..., 
1996, б. 44].
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Югарыда китерелгəн риваятьтə дə шушы ук ритуал – Кояшка 
табыну чагыла. Мулла ак тəкəне корбанга китереп, Кояштан үзенə 
яңа җирдə имин, бəхетле тормыш сораган, дип фараз итəргə мөмкин. 
Ə соңрак күчеп килүчелəр, авыл атамасында Кара тəкə исемен мəң-
гелəштереп, җир асты көчлəреннəн үзлəренə мəрхəмəтле булуларын, 
зыян китермəүлəрен үтенгəн. Шулай итеп, беренче карашка, гадəти 
тормыш вакыйгасын тасвирлауга корылган риваять, чынлыкта, хал-
кыбызның борынгы мифологик карашларын, йолаларын чагылдыра.

Башкортстан татарларының авыл тарихларын тасвирлаган рива-
ятьлəрендə күчеп утыручыларга яшəр өчен җирне теге яки бу хай-
ван, яисə кош бүлəк итү мотивы да зур урын тота. Аның нигезендə 
шулай ук борынгы тотемистик карашлар, тере табигать культы ята, 
дип исəплəргə тулы нигез бар, һəм бу еш кына авыл атамаларында ук 
чагылыш таба.

Мəсəлəн, Шаран районының Күгəрчен Бүлəк авылы турында-
гы риваятьтə [Башкортстан татарлары фольклоры. Көнбатыш…, 
б. 39 – 40] күчеп килүчелəргə бу җирлəрне күгəрченнəр «бүлəк итүе» 
тасвирлана. «Яланның уртасында үсеп утырган ялгыз имəн башы-
на күгəрченнəр оялаган була. Алар юлчыларны күрү белəн, күккə 
күтəрелеп, гөрли башлыйлар. «Түрдəн узыгыз! Китмəгез! Бу бездəн 
сезгə бүлəк! – дигəн төсле, кешелəрнең өстеннəн əйлəнеп очалар.

Юлчылар: «Бу безгə күгəрченнəрдəн бүлəктер, алар безне җи-
бəрергə телəмилəр», – дип уйлап, монда төплəнеп калырга уйлыйлар. 
Əбием сөйлəве буенча, шулай итеп, Күгəрчен Бүлəк исемле авыл бар-
лыкка килə», – дип хəбəр ителə риваятьтə. Биредə күгəрчен культы 
ачык тоемлана. Халык бу кошларны илаһи көчкə ия, изге зат итеп 
санап, күгəрченнəрнең баш очына күтəрелеп, гөрли-гөрли очуларын-
да да символик бер билге, мəгънə таба. «Димəк, əлеге җирлəрдə төп-
лəнсəк, тормыш имин, яхшы булачак. Югары көчлəр күгəрченнəр аша 
шуны хəбəр итəлəр», – дип уйлый борынгы кеше. Шулай итеп, ул 
үзенə хас уйлау, сөйлəшү, бүлəк итү кебек сыйфатларны əлеге кош-
ларга да күчерə. Ягъни биредə борынгы мифологиягə хас җанлы һəм 
җансыз табигатьне кешелəштерү – антропоморфизм чагылыш таба. 
Халык күгəрченнəрне «Күк һəм Җир арасында илче-хəбəрче вазифа-
сын башкаручылар» [Татар..., 1996, б. 189] итеп күрə һəм моны авыл 
атамасында да чагылдыра.

Шуны да əйтик, күгəрчен культы татар халкының туй, йола җыр-
ларында, күп əкият-дастаннарында ачык тоемлана. «Аларның һəм-
мəсендə дə күгəрчен мəрхəмəтлелек, тынычлык һəм, нигездə, саф 
мəхəббəт символы булып кала» [Урманче, 2009, б. 174].

Яңавыл районының Айбүлəк авылы тарихын тасвирлаган рива-
ятьтə дə [Башкортстан татарлары фольклоры. Төньяк…, б. 55 – 56] 
тотемистик карашлар, аю культы чагылыш таба. Лəкин алар биредə 
тирəнгəрəк яшерелгəн. Беренче карашка, риваять гадəти көнкүреш 
вакыйгасына корылган кебек. Биредə «урманны кисеп, авыл төзи 
башлагач, барлык аюлар да качышып» бетүе, « кайберлəрен исə» 
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 халыкның «аулап» үтерүе турында хəбəр ителə. Имеш, шуннан соң 
бу урын «Аю бүлəк итеп калдырган авыл» дип атала башлый. Шу-
лай итеп, атаманың килеп чыгышы халыкның образлы фикерлəвен 
генə чагылдыра, дип тə уйларга мөмкин. Лəкин «төрле континент-
ларда яшəүче халыкларның материалын гомум байкап чыгу һəм өй-
рəнү нигезендə аюга бəйле карашларның бик борынгы һəм күп яклы 
булганлыгы ачыкланды. Җыеп кына əйткəндə, дөнья мифологиясендə 
чагылган бу образның сыны, «кыяфəте» һəм роле шушы рəвешле кү-
заллана: аю – илаһи җан (божество); кешелəргə файда китерүче изге-
лекле культур герой (мəсəлəн Обь угорлары, ненецлар аюны үзлəренə 
ут алып килүче изге җанвар дип исəпли); теге яки бу традицияне 
башлап җибəрүче; нəсел җебен таратучы тотем, җир асты дөньясы-
ның хуҗасы; изге корбан хайваны; аю кыяфəтендəге кеше, шаман 
ярдəмчесе һ.б.» [Нəҙершина, б. 38]. Югарыда сөйлəнгəн риваятьтə 
дə аюның «кешелəргə файда китерүче изгелекле герой» булганлыгы 
күзгə ташлана. Аюларның кешелəргə яшəр җир бүлəк итүе турында-
гы этиологик мотив үзе үк əлеге затның антропоморфик сыйфатлар-
га ия икəнлеген күрсəтə һəм бу авыл халкында гасырлар дəвамында 
аю культы яшəп килгəнлеген дəлилли. Халыкның аң ягыннан үсеше 
нəтиҗəсендə, борынгы бабаларыбызның мифологик карашларын – 
аюны җир иясе, изге хайван итеп санауны чагылдырган мотив бары 
тик эстетик вазифа үти башлый. Əлеге риваятьтə мифологиянең «күз-
гə бəреп» тормавы да шуның белəн аңлатыла, чөнки ул үзенең бо-
рынгы рəвешеннəн нык үзгəргəн, халык аңында күп кенə детальлəрен 
җуйган булуы мөмкин.

Башкортстан татарларының авыл тарихларын тасвирлаган ри-
ваятьлəрендə авылны яңа җирдə, ау вакытында иң беренче булып 
очраган җəнлек исеме белəн атау мотивы да чагылыш таба. Аның 
нигезендə шулай ук халкыбызның борынгы тотемистик ышанулары 
ята. Мəсəлəн, Краснокама районының Иске Кабан авылы турындагы 
үрнəктə [Башкортстан татарлары фольклоры. Төньяк…, б. 37] «ке-
шелəр, шушы урынга килеп утыргач та, аңа исем эзли» башлаулары 
һəм «ауга чыкканда нинди җəнлек очрый, шуның исемен бирергə» ка-
рар кылулары турында хəбəр ителə. Икенче көнне ауга чыгуга, алар-
га кабан дуңгызы очрый... Авылга Кабан дигəн исем бирəлəр»,– дип 
аңлатыла риваятьтə атаманың килеп чыгышы.

Туймазы районының Чокадытамак авылы турындагы риваять тə 
[Башкортстан татарлары фольклоры. Көнбатыш…, б. 37] шушы ук 
мотивка корылган. Биредə өч егетнең «чишмə янында тукталып хəл 
җыйганда», «өч кыр казы атып» алулары, шуннан «озак та уйлап тор-
мыйча, биредə яшəргə төплəнергə» карар итүлəре һəм авылны «бе-
ренче табышлары исеме белəн – Өч казы дип» атаулары тасвирлана.

Яңа урында беренче булып очраган җанвар – гади җəнлек түгел. 
Борынгы халык аны шушы җирлəрнең хуҗасы, иясе итеп карый һəм 
авылга аның исемен биреп, үзенең шушы җанварга булган хөрмəт- 
ихтирамын күрсəтергə тырыша, килəчəктə кешелəргə мəрхəмəтле 
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 булуын, зыян китермəвен үтенə. Шулай итеп, əлеге җанвар үз җир-
лəренə күчеп утырган кешелəрнең килəчəге белəн идарə итəргə сəлəт-
ле изге җан – тотем дəрəҗəсенə күтəрелə. Югарыда китерелгəн рива-
ятьлəрдə нəкъ шушы антропоморфик карашлар чагылыш таба. Алар 
борынгы халыкның җанлы табигать белəн тыгыз бəйлəнештə торган-
лыгын, аны кешедə булган барлык сыйфатларга да ия илаһи зат итеп 
карауларын исбатлыйлар. Авыл атамаларында тере йорт хайваны, 
кыргый җəнлек исемнəре гамəли максатлардан чыгып, халыкның яңа 
җирдə бəхетле тормышын тəэмин итү өчен файдаланыла. Аң ягын-
нан үсеш кичереп, мифология кеше тормышындагы хəлиткеч ролен 
югалткач кына, хайваннар дөньясыннан алынган тотемнар эстетик 
вазифа үти башлый. Шулай итеп, бары тик «инануга нигезлəнгəн мо-
тивларның уйдырма икəненə əкренлəп төшенү аркасында, мифологик 
сюжетлар халык аңында əкияткə яки легендага, ə тотемнар художе-
стволы образларга күтəрелə» [Əхмəтйəнов, б. 61]. Каралган типтагы 
риваятьлəрнең барлыкка килү процессын əнə шулай күзалларга кирəк.

Башкортстан татарларының авыл тарихларын тасвирлаган рива-
ятьлəре арасында илаһи билге («божественное предзнаменование») 
мотивына корылган үрнəклəр дə очрый. Аның мəгънəсе шунда: илаһи 
көчлəр күчеп килүчелəргə төплəнер өчен урынны магик билге аша 
үзлəре күрсəтəлəр һəм бу атамада да чагылыш таба. Югары көчлəр бу 
билгене төрлечə бирергə мөмкин. Мəсəлəн, Чишмə районы Яңавыл 
(борынгы исеме Күчəрсынды) авылы турындагы риваятьтə [Башкорт-
стан татарлары фольклоры. Риваятьлəр…, б. 97] мондый билге булып 
арба күчəре сыну вакыйгасы хезмəт итə. Шуны да əйтик, арба күчəре 
сыну – илаһи билге икəнлеге яшəргə яңа җир эзлəп юлга чыгучылар 
өчен алдан ук мəгълүм була һəм, шул рəвешле, урын сайлау өчен мо-
тивация баштан ук билгелəнə: «Чыгар алдыннан кабилəнең ир- атлары 
үзара килешеп куялар: «Менə без хəзер юлга чыгабыз. Кайда арба-
бызның күчəре сына, шунда тукталабыз», – дилəр. Боларның арба 
күчəрлəре нəкъ безнең авыл утырган урында ватыла». Күренүенчə, 
арба күчəре сыну биредə, чыннан да, югары көчлəр тарафыннан 
җибəрелгəн илаһи билге сыйфатында чыгыш ясый. Күчəрнең телəсə 
нинди урында сынмыйча, кешелəргə яшəр өчен уңайлы урында гына 
сафтан чыгуы да шуны раслый. «...Бер яктан елга агып ята, икенче 
якта – урман. Нигə шушында төплəнмəскə? Кабилə башлыгы Сə-
гыйть һəм ырудашлары шушында калырга карар итəлəр. Авылга алар 
Күчəрсынды дигəн исем бирəлəр».

Шулай итеп, биредə илаһи билге кешелəрнең практик ихтыяҗла-
ры белəн тəңгəл килə. Ул бу урыннарда тормышның яхшы, җирнең 
уңдырышлы, табигатьнең яшəр өчен уңайлы булуы, явыз рухлар-
ның зыян сала алмаячаклары турында хəбəр итə. Күчеп килүчелəр, 
«өстəн» билгелəнгəн урынга төплəнеп, авылны шушы вакыйгага ба-
гышлап атап, илаһи көчлəрнең яклавыннан, мəрхəмəтеннəн файдала-
нырга өметлəнəлəр. Димəк, биредə дə халыкның борынгы ышанулары 
чагылыш таба.
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Шушы ук мотив Татарстанның Буа районы Казма авылы та-
рихында да кабатлана [Татар…, 1987, б. 156 – 157]. Биредə «Татар 
Мəмəт хуҗасыннан»... «кая гына күчермəсеннəр, шунда утырам 
инде»,– дип, яңа җир эзлəүче бер бабайның зиректəн ясалган «арба 
күчəре»нең «казылмага төшеп» сынуы һəм шул урында əлеге исемдə-
ге авыл хасил булуы турында хəбəр ителə. Алдагы үрнəктəн аермалы 
буларак, биредə арба күчəре сыну турыдан-туры илаһи билге итеп ка-
ралмый, урын сайлауга мотивация дə алдан билгелəнми. Авылның 
шушы җирдə нигезлəнүе дə, күчеп килүче бабайның ары барырга 
мөмкинлеге булмау белəн (арба күчəре сынык), ягъни объектив ситуа-
циядəн чыгып аңлатыла. Бу, үз чиратында, əлеге риваятьнең Чишмə 
районы Күчəрсынды авылы турындагы үрнəктəн соңрак, халыкның 
мифологик карашлары таркалган чорда иҗат ителгəнлеген күрсəтə. 
Шул ук вакытта биредə əлеге «илаһи билге» мотивының таралу гео-
графиясе дə зур булганлыгы ачык күзаллана.

Караидел районының Өч тиен авылы тарихын тасвирлаган рива-
ятьтə [Башкортстан татарлары фольклоры. Төньяк…, б. 33] мондый 
билге булып, яңа урыннан тимер акча табылу вакыйгасы хезмəт итə. 
Ул авылга исем кушылуга да сəбəпче була. Акча тапкач, мосафир:

«– Күп җирлəрдə булдым, озын гомер гиздем, тик бəхетне тапма-
дым, – ди.

– Бу өч тиен акча юкка гына булмас, Ходай бирде аны миңа, – ди.
– Бирəм дигəн колына, чыгарып куяр юлына, шуннан да шəп җир 

булмас, – ди.
Йорт салып, кəлəш алып җибəрə. Авыл исеме шуннан торып 

 калган».
Шулай итеп, юлдан акча табылу вакыйгасы биредə күчеп уты-

ручыга монда төплəнергə кушып, Ходай тарафыннан җибəрелгəн 
əмер сыйфатында чыгыш ясый. Тикшеренүчелəр язуынча, «Урта га-
сырлар башында алтын һəм көмеш əле акча сыйфатында файдала-
нылмый – натураль алмашу өстенлек итə. Борынгы җəмгыятьтə алар 
товар алмашу чарасы, яисə байлык җыю чыганагы булудан бигрəк, 
мөһим билге функциясен үтилəр...» [Гуревич, с. 196]. Аларда шушы 
байлыкка ия булган кешенең бəхете һəм уңышы материальлəшə дип 
исəплəнə. Шуңа да, күп кенə йола һəм гадəтлəрдə йорт төзегəндə поч-
маклар астына алтын, көмеш, ə кайчак бакыр акча салып калдыру 
күренеше бар: акча өйдəн бəхет һəм байлык китмəсен өчен салына 
[Криничная, с. 114–115]. Ягъни алда телгə алынган риваятьтə дə яңа 
җирдəн акча табылу бу урынга нигез салган кешелəрнең килəчəктə 
тормышы имин, бəхетле булачагын хəбəр итүче символ сыйфатында 
чыгыш ясый.

Илеш районының Телəкəй авылы турындагы үрнəктə [Башкор-
тстан татарлары фольклоры. Үзəк…, б. 51] мондый илаһи билге бу-
лып, яңа урында кешелəрнең телəклəре кабул булу вакыйгасы хезмəт 
итə. Бу телəклəр шулай ук халыкның игенчелек белəн бəйле тормыш 
ихтыяҗларына нигезлəнə. Биредə «Казан ягыннан килүче бер  төркем 
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кеше»нең очраклы гына бер җирдə туктап, «иген чəчеп» каравы 
һəм «Ел яңгырлы килсен, иген уңсын», дип телəк телəгəч, табигать 
көчлəренең аларны тыңлавы, көзен уңыш мул булуы турында хəбəр 
ителə. «Кешелəр сөенешеп: «Иген уңды, телəклəребез кабул булды, 
əйдəгез, монда төплəнеп кенə калабыз!» – дигəннəр. Шулай итеп, яңа 
авыл хасил булган. Аны Телəкəй дип атаганнар.

Күренүенчə, бу үрнəктə дə халыкның борынгы ышанулары чагы-
лыш таба. Игеннең мул булуын ул үзенең телəклəренең нəтиҗəсе итеп 
карый, югары көчлəр аның тавышын ишеткəннəр, дип исəпли һəм мон-
да төплəнсəлəр, алар кешелəрне үз ярдəмнəреннəн ташламас, дип ыша-
на. Ягъни иген уңуы биредə шулай ук илаһи билге итеп карала.

Борынгы җəмгыятьтə кеше үзен явыз рухлардан саклар өчен төр-
ле магик эчтəлекле ритуаллардан файдаланган. Мəсəлəн, яңа өйгə 
бичура иялəшмəсен өчен, күченер алдыннан мич чыгару [Насыйри, 
б. 52], балага явыз көчлəр зыян салмасын өчен, аны балигълык яшенə 
җиткəнче алмаш исем – җанвар, кош-корт исеме белəн атап йөртү 
[Дмитриев, с. 14] борынгы профилактик магия чаралары булып тора-
лар. Авылга исем кушу шулай ук биредə яшəүчелəрне явыз рухлардан 
саклаучы магик ритуал булгандыр, дип фараз итəргə мөмкин. Кызга-
нычка каршы, аның тəртибе, рəвеше турында мəгълүматлар безнең 
көннəргə кадəр килеп җитмəгəн. Лəкин «яшəгəн урыныңа озак исем 
кушмасаң, йортыңа бəла-каза килер» дигəн борынгы ышану бүгенгə 
кадəр яши. Һəм ул риваятьлəрдə дə чагылыш таба. 

Моңа мисал итеп, Авыргазы районы Ишле авылы тарихының бе-
ренче вариантын [Башкортстан татарлары фольклоры. Көнбатыш…, 
б. 24] китерергə мөмкин. Риваятьтə «бу җирлəргə Казан ягыннан өч-
дүрт гаилə күчеп» утыруы һəм «көннəрдəн бер көнне бу кешелəрнең 
маллары үлə» башлавы тасвирлана. «Гаеп җирдəдер»,– дип, алар яңа 
урынга күченəлəр, лəкин монда да шул ук хəл кабатлана. «Бер көнне 
авылга Куҗак исемле бер бабай» килеп, бу казаның сəбəбен аңлата:

– Сез монда ишəеп киткəнсез икəн, бер бəлəкəй авылга əйлəн-
гəнсез. Тик авылыгызга һаман исем кушмагансыз. Сез аны Ишле дип 
атагыз, – ди. Халык уйлана һəм, бабай белəн килешеп, авылга Ишле 
исеме бирə».

Күренүенчə, авылга исем бирү биредə халыкны төрле бəла- 
казалардан саклаучы изге йола итеп бəялəнə, ə кешелəргə əлеге акыл-
лы киңəшне биргəн Куҗак бабай үзе илаһи зат дəрəҗəсенə күтəрелə. 
Риваятькə таянып, авылга атама бирүнең борынгы җəмгыять өчен 
олы əһəмиятен ачык күзалларга мөмкин. 

Шулай итеп, авылны тотем җанвар, изге корбан исеме белəн атау, 
атамада югары көчлəр тарафыннан җибəрелгəн «илаһи билгене» 
мəңгелəштерү кебек мотивларның риваятьлəрдə үзəк сюжет хасил 
итүе кешелəрнең нəкъ əнə шул илаһи көчлəр ярдəмендə үз-үзлəрен 
бəла-казалардан, явыз рухлардан араларга тырышуы белəн аңлаты-
ла. Атамада урын алган изге җанвар, илаһи билге явыз көчлəрне би-
регə якын җибəрмəскə, халыкның бəхетле тормышын тəэмин итəргə 
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тиеш була. Мондый риваятьлəр халыкның иң борынгы карашларын 
чагылдыра. Алар реаль чынбарлык күренешлəре белəн халкыбызның 
мифологик карашларын, иҗади фантазиясен бергə берлəштереп килə 
һəм фольклорның башка жанрлары белəн тыгыз мөнəсəбəттə торып, 
кабатланмас синтез тудыра.
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