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КАСЫЙМ БИККОЛОВНЫҢ «ХАҖИ» ПОВЕСТЕНДӘ ХХ ГАСЫР БАШЫ 

 ТӨРКИЯ ЧЫНБАРЛЫГЫ ЧАГЫЛЫШЫ 

 

Данная статья посвящена анализу повести «Хаджи» (1912) Касима Бикколова – 

писателя-просветителя начала ХХ века, известного как религиозный и общественный 

деятель, учитель-просветитель, автор многочисленных стихов и прозы, составитель 

школьных книг для чтения. В связи с раскрытием определенного этапа жизни главного героя 

– шакирда-выпускника одного из новометодных татарских медресе – в произведении 

находит отражение реальная действительность Турецкой столицы Стамбула и отдельные 

стороны жизни турецкого народа в начале прошлого столетия. 

 

The article is devoted to analysis of the story "Hadgi" (1912) by Qasim Bikkulov, a writer 

and educator of the early 20th century known as the religious and public figure, the teacher, the 

educator, the author of numerous poems and prose, and the compiler of school-books for reading. 

In connection with the disclosure of a certain stage of the main character's life – a student who 

graduated from one of the Tatar Jadid madrasah – the real life of the Turkish capital Istanbul and 

different aspects of Turkish people life in the beginning of the last century reflected in the story. 

 

Мәдәният һәм әдәбият өлкәсендәге төрек-татар багланышлары хаккында 

сүз барганда нигездә ХIХ гасыр ахыры – ХХ гасыр башы искә алына. Әлбәттә, 

әлеге вакыт Истамбулның фәнни һәм әдәби, публицистик әсәрләр, вакытлы 

матбугат күпләп басылган мәдәни һәм белем бирү үзәге буларак төрки 

халыкларны үзенә тарткан чор. [1] Әлеге искә алынган вакыт – алдынгы 

мәдрәсәләрдә белем алган татар яшьләренә дә Төркиянең башкаласы 

Истамбулда белем өстәү мөмкинлеге булу белән характерлана. Төрле сәбәпләр 

аркасында ХХ гасыр башында Төркиядә яшәгән татар интеллегенциясе – 

Йосыф Акчура (1876-1935), Садри Максуди (1879-1957), Муса Җаруллах 

Бигиев (1875-1949), Гаяз Исхакый (1878-1954), Фатих Кәрими (1870-1937), 

Габдерашит Ибрагимов (1857-1944), Акдес Нигъмәти Корат (1903-1971) 

Госманлы дәүләтенең сәяси, иҗтимагый, фәнни һәм мәдәни үсешенә зур өлеш 

кертүе бәхәссез. [2: 322] 

Әлбәттә, әлеге иҗтимагый һәм мәдәни багланышлар гасыр башы татар 

вакытлы матбугатында һәм әдәби әсәрләрдә дә урын алдылар. Узган гасырның 

икенче яртысында исеме әдәбият тарихына кире кайтарылып, хезмәтләре 

беркүпме өйрәнелә башлаган рухани, мәгърифәтче, шагыйрь, прозаик һәм 



күпсанлы уку китаплары авторы Касыйм Бикколовның (1868-1937) «Хаҗи» 

повесте ХХ гасыр башы Төркия чынбарлыгын чагылдыруы белән башка 

әсәрләреннән аерылып тора. 

Яңарыш чоры татар мәдәни тормышында шактый танылган К. Бикколов 

проза өлкәсендә шул заман чынбарлыгын чагылдырган, заманының актуаль 

мәсъәләләренә багышланган бәян, хикәя, повестьлары (роман) белән билгеле. 

Гасыр башында иҗат иткән «Ат караклары» (1907), «Төркестан» (1908), 

«Алтынбай агай» (1908), «Сабирҗан агай» (1909), «Бәдәлче» (1909), «Хаҗи» 

(1912) повестьларының берничәшәр тапкыр нәшер ителүе – язучының 

активлыгын раслый. 

Язучының «Хаҗи» повесте «Бәдәлче» әсәренең дәвамы буларак язылган. 

Әсәрнең беренчесендә татар мәгърифәтчелек әдәбияты традицияләрен дәвам 

иттереп, иске мәдрәсә тәртипләрен, җәдиди уку йортларындагы укыту-тәрбия 

торышына каршы куеп сурәтләү өстенлек ала. Әсәрнең герое – шәкерт (мәхдүм, 

исеме аталмаган) – башта иске тәртипле мәдрәсәдә укып, соңрак К. каласының 

алдынгы мәдрәсәләренең берсендә белем алу бәхетенә ирешә.  

«Хаҗи» повесте әлеге шәкертнең мәдрәсәне тәмамлап, Төркия хөкүмәт 

мәктәпләрендә белем өстәү максаты белән Истамбул шәһәренә килүе белән 

башлана. Әсәрнең беренче юллары ук укучыларны Төркиянең шул замандагы 

башкаласы хәяте белән таныштыра башлый. Татар китап укучысы күз алдына 

яңа дөнья – Истамбул шәһәренең ХХ гасыр башындагы чынбарлыгы картинасы 

тудырыла. Автор сәяхатнәмә (хаҗнамә) осталарына хас булганча, күргәннәрен 

тәфсилләп сөйләп бару белән бергә сурәтләнгәннәргә үзенең мөнәсәбәтен дә 

белдереп бара.  

Әсәр Төркиягә килүче сәяхәтчеләрнең төрек солтанының гаеткә чыгуын 

күреп калу өчен «Бишекташ» мәчетенә килүләрен сурәтләү белән башланып 

китә. Шәкерт таң калып шушы тантаналы вакыйгада катнашу тәэсире белән 

бүлешә. «Сәгать уникене узгач, бер туп атылды, җир селкенгән кеби булды. 

Моны солтанның намазга хәзерләнүенә ишарәт диделәр.» Мәчет белән патша 

сарае арасы «адәм урманы димәгә иде. Төрек, кызылбаш, чиркәс, сарт, үзбәк, 



кумык, гарәп, төрекмән, көрд, казакъ, дүнгән, казанлы кеби хисапсыз күп Азия 

халкы арасында француз, инглиз, нимес, әрмән, грек, яһүд, поляк кеби ничә 

төрле Яурупа халкы да җыелмыш иде.» [3] Язучы шул халык арасында булган 

үз якташларын сурәтләүгә дә дикъкать итә. «Бу кадәр күп халык арасында 

безем Русия мөселманнарыннан Казан вә Сибирйа татарлары мәгълүм 

«Мөселман бүрек»ләре илә казаки чабулары арасыннан ак күлмәк, ак 

ыштаннарын күрсәтеп, бик сабырсызланып, киерелеп, көчәнеп, иснәп, 

пошынып тормакталар иде.» Шул рәвешле, язучы солтанның мәчеткә килү 

тантанасын сурәтли. Әсәрнең бу өлеше бик тәфсилләп, төгәл детальләр белән 

сурәтләнүе ягыннан укучының игътибарын җәлеп итә. Этнографик детальләр, 

тарихи төгәллек ХХ гасыр башы төрек дөньясы картинасын тудыра. 

Шәкертнең Төркиядәге танышы Мостафа әфәнденең сәфәр-сәяхәт кылуга 

мөнәсәбәте кызыклы. Уку максаты белән Төркиягә килгән шәкерт 

мәктәпләрнең әле ике-өч айдан соң гына эшли башлавын белгәч, хафага төшә, 

ләкин танышы ярдәмендә бу вакытны үзе өчен бик файдалы үткәрү 

мөмкинлеген ачыклый. «Ике-өч ай вакыт эшсез Истамбулда ничек торырмын 

дия хафалангач, Мостафа әфәнде: «Сез ул вакыт сәяхәт итәрсез, менә безем 

углымыз Шакир хәзердә мувәкъкать (вакытлы) хезмәтләр илә Шам шәрифтә 

торадыр. Гаедтән соң аның янына барырсыз, максудыгыз гыйлем алу улса, 

сәяхәт үзе зур гыйлемдер», - диде.  

Бу әсәрендә дә язучы мәгърифәтчелек әдәбияты традицияләрен дәвам 

итеп, шулай ук, сәяхәтнамә җанрына караган әсәрләрдәге кебек, китап укучы 

өчен кызыклы булган мәгълүматларны биреп, аерым яңалыкларны теркәп 

баруында дәвам итә. Шундыйлардан, мәсәлән, шәкерт бу сәяхәте вакытында 

Истамбулда сәгать унике булганда туган якларында (Казанда) кич сәгать алты 

булганлыгын теркәп куя. 

Мондагы тормыш чынбарлыгын сурәтләгәндә дә язучы тирә-ягын 

мәгърифәтчеләр күз карашы белән күздән кичерә һәм сурәтли. Истамбул 

зиратларындә каберләрнең алтын-көмешләр белән зиннәтләнгән, өстенә меңәр 

сумга төшкән ташлар куелган, әтрафына кыйммәтле биналар салынган булуын 



язу белән бергә, Габделхәмид солтан (1876-1909) идарә иткән заманда мәктәп 

вә мәдрәсәләрнең юкка чыкан булуына һәм аларны яңадан тергезеп булмавы 

хакында ачынып яза. Автор, шәкерт исеменнән Истамбулдагы кабер ташлары 

һәм анда салынган зиннәтле биналар сатылса, аның акчасы Сорбонна 

университеты кебек дөньяга мәшһүр уку йортлары һәм япун караплары кебек 

олы флотлар эшләтергә мөмкин булыр иде,- дигән фикерләрне әйттерә. 

Әлбәттә, бу фикер – яшь шәкерт уйлары булудан бигрәк, мәгрифәтле, дөнья 

тарихыннан һәм Ауропа укыту системасыннан хәбәрдар булган мәгърифәтче 

язучы фикере булуы ачык күренеп тора.  

Язучы шәкертнең диңгездә сәяхәте хакында бәян иткәндә укучы күз 

алдына аның гүзәллекләрен бөтен тулылыгы белән сурәтләп бирүгә ирешә, шул 

рәвешле авторны пейзаж картиналарын тудыру остасы дип дә санарга мөмкин: 

«Киң диңгезнең уртасыннан суны икегә аерып, вапурымыз гөрләп бармакта 

иде. Һава бик саф, җил дә бер дә юк, бәгъзе вакыт вапур (көймә) – бөтенләй 

суның уртасыннан бара, әтрафта корылыктан һичнәрсә юк, хәтта кошлар да 

күренми иде вә бәгъзан читкәрәк килә, сул тарафымызда биек таулар, тау 

араларында әфлисун, йөзем, лимон, бадәм, өрек бакчалары вә бакчалар 

арасында матур-матур авыллар күрелеп кала иде.» 

Шәкерт шушы юлда танышкан бер мөселман егетенең кылган 

гамәлләренә мөнәсәбәтле ислам диненә кагылышлы аерым сорауларга 

мөрәҗәгать итә, әсәр сюжетында шушы юлдашы белән сөйләшү-аралашу-бәхәс 

шәкерткә үзенең байтак сорауларына җавап табырга ярдәм итә. 

Диңгез сәяхәтендә күргән яңалыклар, төрле утрауларның табигате, 

андагы ирекле хезмәт белән көн күреп яшәүче төрекләрнең башкаладан 

аерылып торган хөр тормышы, киң күңеллелеге дә әсәр эчтәлегендә урын алып, 

төрек дөнъясы тормышының контрастларын күз алдына китерә. Автор мондагы 

чәйханәләрдәге тәртип, ачык күңеллелек белән, «Казанда чын мөселманнар 

харчевнясы»ндагы дорфалыкны капма-каршы куеп сурәтли. 



Әсәрнең аерым бүлекчәсендә автор ваһабиләрнең кем булуы, дингә 

мөнәсәбәтләрендә сөнниләрдән аермаларын сурәтләп, аңлатып бирүгә дә 

игътибар итә. 

Әсәрнең соңгы бүлекләрендә тагын «Бәдәлче» әсәрендәге Искәндәр 

исемендәге герой телгә алына. Төркия җирендә кулга алынган бу кешенең 

төрле юллар, ялганнар белән консуллыктан качып, тагын кешеләрдән акча 

алып, тәмам эчеп-исереп, азып-тузып, хатынын җәберләп тора торгач, бер грек 

тарафыннан үтерелүе хәбәр ителә. Шул рәвешле, автор тарафыннан алда ук 

хәбәр ителгән ике әсәр арасындагы интертекстуаль багланышлар тормышка 

ашырыла. 

Геройның Төркиядә (Истамбул шәһәрендә) белем алырга омтылышы 

белән баглы рәвештә автор кабат башкаладагы тормыш сурәтенә кире кайта, 

монда әрмән башкисәрләренең бере Абрам исемле кешенең мөселман халкына 

каршы фетнә күтәрүе, явызлыклары, аларга каршы төрек гаскәрләренең чыгуы 

да языла. Ахырда бу кешенең качып котылуы хакында сүз тарала.  

Авыруы аркасында шәкертнең Төркия башкаласында белем алу 

омтылышы тормышка ашмый, берникадәр вакыттан соң кире Русиягә кайтуы 

хәбәр ителә. Повесть ахырында яңадан шәретнең Төркиядә күреп, коты очкан 

адәм – фетнәче Абрамны күрүе, аның исә Русиядә хаҗи буларак, халыкны 

“өшкереп-дәвалап” акча җыеп  йөрүе хәбәр ителә.  

Автор надан халыкның «мәктәп, мәдрәсә кеби изге урыннарга, милләт 

юлына бер тиен бирергә авырсынсалар да, үзләренең һәм диннәренең 

дошманнаына, начар юлга байлык кызганмаулары» турында тәнкыйтьләп яза. 

Бу исә наданлык, ахмаклыктыр дигән фикерне җиткерә. Әлеге әсәр авторын 

замананың алдынгы карашлы мәгърифәтчесе итеп таныта. 

Шул рәвешле К. Бикколовның «Хаҗи» повестендә татар укучысы өчен 

яңа дөнья – ХХ гасыр башы Төркия чынбарлыгы картинасы тудырыла, автор 

укучысын тарихи һәм кулътурологик яңалыклар белән таныштыра, төрки дөнья 

турында мәгълүматлар бирә. Әсәрдә, шулай ук, мөселман дөньясыннан Казан, 

Әстерхан, Уфа шәһәрләре телгә алына.  
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