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Гыймазетдинов Гыйлфан Гыймазетдин улы 1889 елның 11 мартында элеккеге Бондюг, хәзерге 

Менделеев районы Псәй авылында туган. Малай вакытта мәдрәсә бетерә. Шул ук авылда 4 класс, 

соңрак 7 класс белем ала. Егет вакытында Алабуга шәһәрендә берәүдә писарь булып эшли. 

Азин дивизиясендә партизан отрядында партизан була. Бондюг районы Камай, Кураково 

авылларын ак гвардиячеләрдән азат итүдә катнаша. Шул якларда Совет власте урнаштыруда 

җитәкче була. Колчак акгвардиячеләр волосте Курак авылында урнашкан була. Акларны ул 

яклардан кугач, Гыймазетдинов Гыйлфан волость рәисе була. Азин дивизиясендә партия 

сафларына кергән коммунист буларак, Псәй авылында  колхоз оештыруда җитәкче була. “Кызыл 

байрак” колхозы рәисе була. 

Бәзәкә авлы белән Псәй авылы арасы 5 километр гына. Бәзәкәдә колхоз төзелеп таралгач, 

Гыймазетдинов Гыйлфанны Бәзәкәгә волостьтан колхоз төзергә җибәрәләр. 1929 елны Бәзәкә 

авыл советы рәисе итеп сайлыйлар. Аның җитәкчелегендә авылда 2 колхоз төзиләр. Берсенә 

“Сталин” икенчесенә “Ворошилов” исеме бирәләр. Шул елларда Бәзәкәдә тау башында мәктәп 

төзиләр, бик зур итеп клуб, бала тудыру йорты, медпункт, китапханә төзиләр. Болар барсы да 

Гыйлфан Гыймазетдинов җитәкчелегендә башкарыла. Мәктәптә укучы балалар саны ул елларда 

600 дән артык була. Авылга яңа укытучылар килә.  

Ул вакытларда Бәзәкә авылын мең душлы авыл дип йөрткәннәр. Бер душка 2 ир-ат кергән. Шулай 

булгач, 2 мең ир-атлы авыл була Бәзәкә. Авылда колхозлану чорлары, яңарыш чорлары һәм 1941 

енче елгы Бөек Ватан сугышы чорларында Гыйлфан Гыймазетдинов авыл советы рәисе буларак 

җитәкче кеше була. Сугыш башлану хәбәрен халыкка җиткәрүче һәм сугышның тәмәмлануын 

тарантаска басып, халыкны сөендерүче кеше дә ул була.  

Сугыштан соңгы еллар... Авыр еллар. Илне аякка бастырырга кирәк. Ул заманаларда заем 

түләүләр һ.б. бар селән дә авыл советы җитәкчеле итә.  Авылда ул елларда су булмый. Су 

чыганагы – коелар 1-2 кешедә генә була. Чишмәләрдән суны чүмечләп кенә җыя торган булалар. 

Авылдан 4-5 чакырым җирдә чишмә аккан урыннар була. Атка труба салып, бер колхозчы белән 

Гыйлфан Гыймазетдинов, чишмә чыганагын эзләп табып,  труба утырталар. Җир астыннан бәреп 

чыккан су юлын табып авылга юнәлә.  Бәзәкәгә бик көчле су килә башлый. Кышын бәкеләр казып, 

җәен буалар буап, халык суга туена. Ул чишмәне халык бүгенгә кадәр “Гыйлфан” чишмәсе дип 

йөртә.  Дөрес, еллар үтү сәбәпле, чишмәне караучы булмагач, суы саеккан. Авылда буалар буучы 

кеше дә юк инде... Шулай да, таллар баскан булса да, элеккечә киң булмаса да, инеш әкрен генә 

агып ята. Менә шушы авылда күрше авыл егете, коммунист Гыймазетдинов Гыйлфан Гыймазетдин 

улы, 20 елга якын авыл советы рәисе булып эшли. 

1948 елның 11 мартында ул вафат була. Ул көнне мәктәпләрдә укулар булмый, балалар 

бакчалары эшләми. Барчасы да Гыймазетдинов Гыйлфанны озатырга киләләр. Чәчәкләргә күмеп, 

хөрмәтләп җирлиләр. 

Аның эшен дәвам итүче кече улы Гыймазетдинов Марсель Гыйлфан улы да вафат инде. 
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