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Мəкалəдə ХIХ гасыр ахыры – ХХ гасыр башында татарларның Төркестанда 

һəм Казах далаларында кардəш халыкларга аң-белем таратудагы эшчəнлеге як-
тыртыла. Татарларның мөселман гадəтлəрен һəм йолаларын тарату, төрки халык-
ларны руслаштыру сəясəтеннəн саклауга керткəн өлешлəре, əлеге мəсьəлəгə кара-
та хөкүмəтнең гамəллəре тасвирлана. Татар мəгърифəтчелəренең кардəш халык-
лар өчен мəктəплəр ачу, белем бирү, укытуны методик яктан тəэмин итү, милли 
кадрлар əзерлəү һəм милли мəктəплəр төзүгə керткəн өлешлəре күрсəтелə.  

 
Төп төшенчəлəр: Төркестан, мəгърифəт, мəгариф, кардəш теллəр, татар пе-

дагоглары, мəдрəсə, рус – җирле халык мəктəбе, җəдит мəктəбе, кызлар мəктəбе, 
яңа ысул, дəреслек, əлифба 

 
 
Татарларның башка төрки халыклар белəн үзара бəйлəнеше күп га-

сырларга сузылган. Бик якын булган кардəш теллəр, дин уртаклыгына 
нигезлəнгəн бу мөнəсəбəтлəр икътисади, мəдəни, мəгариф өлкəлəрендə 
шактый киң чагылыш таба. ХVIII гасырның икенче яртысында татарларда 
дини белем бирү системасының яңадан торгызылуында Дагыстан 
моделенең роле зур булса, соңрак, татарларның Урта Азия белəн сəүдə 
бəйлəнешлəре ныгу белəн, Бохара, Сəмəрканд, Хива мəдрəсəлəре төп һəм 
иң дəрəҗəле уку йортларына əверелə. Биредə белем алган белгечлəр, ва-
таннарына кайтканнан соң, Урта Азия уку йортлары үрнəгендə ислам тео-
логиясен укытуга нигезлəнгəн мəдрəсəлəр ачалар. Шул рəвешле ХIХ га-
сыр башларында Россиянең эчке губерналарында Урта Азия белем бирү 
системасы ныгып урнаша [32, б.94]. ХIХ гасыр урталарыннан, бигрəк тə 
аның соңгы чирегендə, Төркестан һəм Казах далаларында мəгърифəт, аң-
белем таратуда, киресенчə, татарларның роле арта.  
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Татар халкының башка миллəтлəрне үстерүгə, аларны агартуга 
керткəн өлешлəре тикшеренүчелəр тарафыннан озак вакытлар буена игъ-
тибарга алынмады. Совет идеологиясе хакимлек иткəн чорда бу мəсьəлə 
бары тик бер генə күзлектəн – Совет хөкүмəте һəм Коммунистлар партия-
сенең казанышлары буларак кына өйрəнелде һəм шулай тəкъдим ителде дə 
[28]. Ə революциягə кадəрге чорда төрле миллəтлəрнең мəгарифен 
үстерүдə бары тик рус мəгърифəтчелəренең эшчəнлегенə генə басым ясал-
ды. Мəгариф тарихы һəм педагогик фикер үсешенең иң мөһим һəм тулы 
чагылышы булырга тиешле педагогик фикер антологиялəрендə (1980 ел-
ларда СССРның аерым республикалары халыкларына багышланган мон-
дый басмалар шактый дөнья күрде), кызганыч, бу фикер берничек тə ча-
гылыш тапмады [21, б.216–217]. Шулай да ХХ гасырның беренче чире-
гендə дөнья күргəн хезмəтлəрдə, аерым алганда Н.А. Бобровников, 
В.В. Бартольдт тикшеренүлəрендə, татарларның Төркестан халыкларының 
мəгарифен үстерүдə башкарган аерым эшлəре ассызыклана [7; 8; 11]. 
Икенче бер автор, М.П. Павлович исə, татарларның революциягə кадəр 
башка төрки халыкларны агартудагы ролен ассызыклап: «Татарлар 
Көнчыгышка – Башкортстанга, Кыргызстанга, Төркестанга иң беренче 
башлап мəгърифəт утын (факелын) алып килделəр», – дип язды [24, б.6–7]. 
ХХ гасыр ахырында, бигрəк тə ХХI гасыр башында, татарларның 
Төркестан халыкларының мəдəни, мəгариф үсешендəге урынын чагыл-
дырган хезмəтлəр күренə башлады [9; 16; 23; 29].  

Билгеле булганча, Төркестанга һəм Казах җирлəренə татарлар шак-
тый элек килеп урнашалар. Чукындыру сəясəтеннəн качып, ул якларга ба-
рып ирешкəн татарлар, мөгаен, иң зур өлешне тəшкил итəдер. Шулай ук 
Екатерина II заманында да татарлар бу җирлəргə күплəп килə – патшабикə 
миллəттəшлəребезне күчмə халыкларны «агарту» максатында файдалана 
[38, б.32]. Татарлар, теллəренең шунда яшəүче башка төрки халыкларның 
теллəре белəн генеалогик яктан охшаш булуы сəбəпле, аларны бик тиз 
арада үзлəштергəннəр. Уртак дин шулай ук зур əһəмияткə ия булган. Рус 
телен белү исə татарларга Россия хөкүмəте белəн башка төрки телле 
дəүлəтлəр арасында арадашчылык ролен үтəү мөмкинлеген биргəн: татар-
лар бик еш кына тылмач хезмəтен үтəгəннəр, сəүдə мөнəсəбəтлəрен җайга 
салуда булышлык иткəннəр.  

Мисал өчен, кыргызлар тарафыннан Россиягə язылган беренче 
хатның авторы татар кешесе, Казан сəүдəгəре Габдрахман Нурмəмəтовның 
приказчигы Мөслим Агафуров була. 1787 елда Көнбатыш Себер хаким-
нəреннəн кыргыз хакиме Атак-батырга аның тарафыннан китерелгəн хат 
тантаналы рəвештə Россия дəүлəте вəкиленнəн китерелгəн рəсми хат бу-
ларак кабул ителə [26, б.19]. 

Төркестан халыкларының мəдəни үсешен өйрəнгəн галим В.В. Бар-
тольд 1814 елда руслар белəн кыргызлар арасында сəүдə эшлəрен 
көйлəүдə арадашчы булган Казан татары Фəйзулла Сəйфуллин турында 
яза [7, б.30]. Моннан тыш, ул Россия ягыннан дəүлəти эшлəр буенча рəсми 
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вəкил ролен дə үтəгəн [26, б.18]. Ф. Сəйфуллинның əлеге эшчəнлегенə зур 
бəя биреп, кыргызлар хəтта аны бүлəклəүне сорап Омск өлкəсе башлыгы-
на махсус хат та юллаганнар [26, б.33]. Бу максаттан татарларны Урта 
Азиядə яшəгəн башка халыкларның мəнфəгатьлəрен үтəү өчен дə файда-
ланганнар. Тарихи чыганаклар татарларның əлеге җирлəргə тукыма, тире 
һəм күн белəн сəүдə итү өчен килүлəре, кайберлəренең шунда төплəнеп 
калуларын раслый. Шулай итеп, Төркестанга нигездə сəүдə белəн 
шөгыльлəнгəн, аннан керем алган хəлле һəм укымышлы кешелəр килгəн 
[2, б.13]. ХVIII–ХIХ гасырлар чигендə Ташкент шəһəре тирəсендə барлык-
ка килгəн беренче татар авылы Нугай-курган 200 хуҗалыктан торган, һəм, 
шунысы кызык, бу əлеге тирəлəрдə бəрəңге үстергəн бердəнбер торак 
урын була [25, б.98]. XIX гасыр ахырында татарлар шулай ук Семипала-
тинск, Уральск, Кызылъяр (Петропавловск) һ. б. шəһəрлəрнең шактый зур 
өлешен билəгəннəр. 

Шулай итеп, үзлəре дə кайчандыр Бохара, Хива мəдрəсəлəрендə белем 
алган, ХIХ гасырда Россия һəм Европа мəдəнияте белəн якыннан танышкан, 
белем бирү системасына үзгəрешлəр кертү кирəклеген яхшы аңлаган татар-
лар Төркестанда һəм Казах далаларында кардəш халыкларны агарту эшенə 
керешəлəр. Далада мөселман гадəтлəрен һəм йолаларын таратучылар да та-
тарлар була. Нəкъ менə шуның өчен дə Төркестанның генерал-губернаторы 
К.П. фон Кауфман татар мөселман руханиларына катгый рəвештə тискəре 
фикердə булган, ул аларда беренче чиратта дала миссионерларын күргəн [8, 
б.136]. Татар муллаларының казах халкы тормышында авыр вакытларда 
аларны ассимиляциядəн яклап, ата-бабалар динен саклап калуда зур эш 
башкаруларын Казахстан галимнəре дə таный [16, б.111; 3, б.5].  

Билгеле булганча, Төркестан һəм Казах далаларындагы муллаларның 
күпчелеге татар миллəтеннəн була. Галимнəр раславынча, казах җирлəре 
Россиягə кушылганчы, казахлар бары тик татар телендə генə укый-яза 
белгəн [38, б.41]. Хəтта Н.И. Ильминский булышлыгы белəн казах мəгъри-
фəтчесе И. Алтынсарин тарафыннан ачылган казах мəктəбендə укытучы-
ларның да күпчелеге татарлар булган [38, б.43].  

Җəдитчелек агымы барлыкка килү белəн, мəгърифəтчелек яңа бас-
кычка күтəрелə. Җəдитчелек хəрəкəтенең бу төбəклəргə үтеп керүе, кайбер 
галимнəрнең 1905–1906 еллар белəн бəйлəвенə карамастан [11, б.80], 
иртəрəк чорда башланган дип карарга җирлек бар. В.В. Бартольд исəп-
лəүлəре буенча, Төркестанда җəдит мəктəплəре 1898–1899 елларда бар-
лыкка килгəн [8, б.136]. Кайбер фактлар моңарчы эшлəп килгəн 
мəдрəсəлəрнең яңа ысул белəн укытуга күчүлəренең моннан да алданрак 
булуын раслыйлар1. Мəсəлəн, «Тəрҗеман» газетасы 1893 елда Сəмəр-
кандта Гани бай Хөсəеновның матди ярдəме белəн сынау өчен (экспери-
                                                      

1 Мəсəлəн, Т. Əйди 1890 еллардан соң ачылган җəдит мəктəплəрендə үзбəк 
балаларына белем биргəн Ш. Мохтар, З. Габделваһап кебек татар мөгаллимнəрен 
искə ала [5, б.400].  
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менталь) җəдит мəктəбе оештырылу, анда укучыларның укырга-язарга 
өйрəнүдə уңышлары шактый югары булуы турында яза [31].  

Яңа ысул белəн укыта торган уку йортлары барлыкка килү якынча XIX 
гасырның 80 елларыннан бирле эшлəп килгəн рус – җирле халык мəктəп-
лəренең («русско-туземная школа») эшчəнлегенə сизелерлек тəэсир итə, 
чөнки бу ике төр уку йортының укыту алымнары беркадəр охшаш була: 
икесе дə мөселманнарга европача белем бирүне, дөньяви фəннəрне, шул 
исəптəн рус телен, укытуны максат итə. Мəсəлəн, 1873 елда Ташкент шəһə-
рендə ачылган татар мəктəбе 1895 елда җəдитчə укытуга күчə, күп тə үтми, 
ул формасы белəн дə, эчтəлеге белəн дə Европа мəктəплəрен хəтерлəтə баш-
лый; анда рус сөйлəменə өйрəтүгə зур игътибар бирелə [8, б.130].  

Татарлар күбрəк яшəгəн кайбер урыннарда рус – җирле халык 
мəктəплəре яңа барлыкка килгəн дөньяви мəктəплəр күлəгəсендə калырга 
мəҗбүр булалар. Гəрчə икесендə дə татар мөгаллимнəре (муллалары) бе-
лем бирсə дə, укыту нигездə татар телендə алып барылса да [38, б.34], 
күпчелек халык җəдит мəктəплəренə яки өйгə килеп укыткан татар 
мөгаллимнəренə өстенлек биргəн. Мисал өчен, 1913 елда Кызылъяр 
шəһəре тирəсендəге волостьларда 1913 елда бары тик бер генə рус-кыргыз 
(рус-казах. – Л.М.) мəктəбе ачыла, анда да балалар саны аз була, чөнки 
күплəр балаларын татарларга биреп укыта. Хəтта, ара ераклыгына карама-
стан, ата-аналарның Кызылъярга барып, балаларын шундагы татар 
мəктəплəренə бирү очраклары да булган [27, б.96]. Шуны да искəртеп китү 
мөһим: бу елларда Кызылъярда татарлар, казахлар белəн чыгыштырганда, 
күпчелекне тəшкил иткəн.  

Халык рус – җирле халык мəктəплəренə генə түгел, православие дине 
руханиларына юл ачып, үз бусагасына муллаларны якын китермəгəн рус 
училищеларына да саклык белəн карый. Шуңа күрə дə рус – җирле халык 
мəктəплəрен ачканда, мөселман мəгариф системасының шəригать канун-
нарын мəктəптə өйрəтү традициясен истə тотып, «анда җирле халыкка үз 
диннəрен үз муллалары өйрəтү» [8, б.130] мəҗбүрилеге шарт итеп куела. 
Лəкин күп очракта бу кагыйдə тормышка ашмаган, чөнки, муллалар аз бу-
лу сəбəпле, һəр мəктəп өчен аерым рухани билгелəү мөмкин булмаган. Та-
тар мəдрəсəсе, билгеле булганча, əлеге шартны тулысынча үти алган.  

Татар мəктəплəре иң беренче чиратта шəһəрлəрдə ачыла. Рус – җирле 
халык мəктəплəре белəн чагыштырганда, аларның саны бермə-бер күп бу-
ла. Мəсəлəн, 1910 елда Ташкентта 8 рус – җирле халык мəктəбе булса, яңа 
ысуллы мəктəплəрнең саны ике тапкыр күбрəк була [8, б.137]. 1910 елга 
Кокандта мондый мəктəплəр 16, Ташкентта – 20 була, шундый ук мəктəп-
лəр Колҗага кадəр булган башка җирлəрдə дə җитəрлек була [11, б.66]. 
Каракалпаклар өчен беренче җəдит мəктəбе татарлар тарафыннан 1907 
елда Петроалександровск шəһəрендə ачыла. Озакламый дөньяви мəктəп-
лəр Хуҗайлы һəм Конгырадта да барлыкка килə [34]. 1915 елда каракал-
паклар өчен мəктəп оештыру өчен Казах далаларыннан биш татар чакы-
рылуы, алар арасында Иманкулов атлы кеше дə булуы билгеле [15, б.114]. 
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1917 елга каракалпак телендə «тоте окыу» дип аталган җəдит мəктəп-
лəренең саны инде шактый була [15, б.114]. Гомумəн алганда, Төркестанда 
1910 елга җəдит мəктəплəренең саны 89 га җитə (кадим мəдрəсəлəрен дə 
исəплəгəн очракта, 137 тирəсе) [9, б.96].  

Төркестанда хатын-кызлар мəгарифен дə татар педагогларының эш-
чəнлегеннəн аерып карау мөмкин түгел. Бу мəсьəлə Т.Ə. Биктимирова 
хезмəтлəрендə чагылыш таба [9]. Соңгы вакытларда татар хатын-кызла-
рының Төркестанда мəгърифəтчелек эшчəнлеген яктырткан тикшеренүлəр 
Урта Азия, аерым алганда үзбəк, галимнəре арасында да күренə башлады. 
Д. Насретдинованың диссертация эше татар һəм башкорт хатын-кызла-
рының Төркестанда алып барган мəдəни-агарту эшлəренə багышланган [23].  

Мəктəплəр ачу, укыту белəн беррəттəн, аларның матди ягын кайгыр-
ту мəсьəлəсен дə татарлар үзлəре хəл иткəн. Əйтик, Верный (хəзерге Ал-
маты) шəһəрендə ачылган кызлар мəктəбенең попечителе Вятка губернасы 
татары З. Таҗетдинов, укытучылары Уфа мəдрəсəлəрен тəмамлап шул як-
ларга килгəн М. Якупова һəм М. Сəгъдиева булса, мəктəпкə матди 
ярдəмне даими рəвештə татар сəүдəгəре Х. Габделвəлиев һəм аның уллары 
күрсəткəн [9, б.97].  

Кызлар мəктəплəрендə, татарлар белəн беррəттəн, башка миллəт 
вəкиллəре дə белем алган. Пишкек шəһəрендəге кызлар җəдит мəктəбендə, 
мəсəлəн, 1912–1913 елларда укыган 70 кызның 50се – татар, 20се кыргыз 
кызы була. Аларга Казан һəм Уфада кызлар мəдрəсəлəрен тəмамлаган та-
тар кызлары белем биргəн. Укыту ирлəр мəктəплəре программасы 
нигезендə алып барылган, өстəмə рəвештə кул эшлəре дəреслəре үткə-
релгəн [14, б.44]. 1903 елдан башлап татар мөгаллимəлəре кызлар өчен 
ачылган рус – җирле халык мəктəплəрендə дə укытканнар [23, б.3].  

Татар хатын-кыз мəгърифəтчелəренең Төркестандагы эшчəнлеге, бе-
ренче чиратта, аларның хатын-кыз мəгарифенə юл ачулары белəн 
билгелəнсə, икенчедəн, шул миллəт хатын-кызлары арасыннан милли 
кадрлар əзерлəүгə һəм милли мəктəплəр оештыруга булышлык итүлə-
реннəн гыйбарəт. Мəсəлəн, Коканд шəһəрендəге Галчасай мəхəллəсендə 
1913 елда татар хатын-кыз педагоглары йогынтысында Мөхəммəтҗан Хо-
ликий ачкан яңа ысуллы кызлар мəктəбендə аның туганы Салияхон Аб-
дулхалик кызының да укытуы билгеле [23, б.15].  

Татар җəдит мəктəплəренə нигез салган һəм анда эшлəгəн шəхеслəргə 
килгəндə, шактый дəрəҗəле, татарлар арасында гына түгел, Төркестанда 
да яхшы билгеле булган исемнəрне атарга мөмкин. Мəсəлəн, Ташкенттагы 
И. Гаспринский исемендəге татар җəдит мəктəбенə Əбүбəкер Диваев, Габ-
дулла Биги, Булат Сəлиев, Габдрахман Чанышевлар нигез сала [5, б.400]. 
Ə татарның билгеле химаячелəре бертуган Хөсəеновларның, Эрбет, 
Мəкəрҗə ярминкəлəрендə генə түгел, шулай ук Сəмəрканд, Коканд шəһəр-
лəрендə һəм хəтта ислам дине үзəге Мəккəдə дə мəчет һəм җəдит мəдрə-
сəлəре ачулары турында мəгълүматлар бар. 
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Баштагы чорда татарларның казахларга аң-белем таратуында Казах 
далаларының Россия Империясенə кушылуына булышлык итү чарасын 
күргəн хөкүмəт ХIХ гасырның икенче яртысында бу ике миллəтнең үзара 
тəэсир итешүенə борчылуын белдерə. Бигрəк тə казахларның да, татарлар 
кебек үк, һəр торак урында мəчет булуын телəүлəре; алар арасында да 
Россиягə каршы фикерле аерым интеллигенция вəкиллəре барлыкка килə 
башлау куркуга сала [20, б.48]. Ислам дине таралу һəм ныклап урнашу 
русларга карата тискəре мөнəсəбəт тудыру, алардан аерылу (ягъни рус-
лаштыруга каршылык тудыру) һəм төрки халыкларның үзара берлəшү ча-
расы буларак карала башлый. Татар муллаларының эшчəнлеге кысрыкла-
на, аларга казахлар арасында никах һəм гаилə эшлəрен хəл итү тыела, 
муллаларны казахларның үз араларыннан гына сайлап кую мөмкинлеге 
татар муллаларының даладан күплəп китүлəренə сəбəп була [20, б.49–50]. 
Шулай итеп, татарларның беренче чорда хөкүмəт тарафыннан яклау тап-
кан мəгърифəтчелек эшчəнлеге ХХ гасыр башында пантюркизм һəм пан-
исламизм идеялəрен тарату куркынычы күзлегеннəн чыгып карала баш-
лый. Җəдит мəктəплəренең Төркестан һəм Казах далалары халкын рус-
лаштыру, чукындыру сəясəтен тормышка ашыру максатыннан ачылган 
рус – җирле халык мəктəплəре белəн чагыштырганда көчəюе татарлар 
тəэсиренең артуына китерə торган зур көч буларак кабул ителə. Шул 
сəбəпле төрки халыкларның берлəшүеннəн, исламның өстенлек итүче ди-
ни идеологиягə əверелүеннəн курыккан хөкүмəт Идел буе татарларының 
Төркестандагы һəм Казах далаларындагы эшчəнлегенə тоткарлык күрсəтү 
юлларын эзли. Мəсəлəн, Акмолинск өлкəсе губернаторы татар муллала-
рын дала халкына белем бирүдəн тыю, рус теле укытылмаган барлык та-
тар мəктəплəрен ябу һəм аларның эшчəнлеген тикшереп тору, мөмкин 
булган кадəр казахлар өчен татар алфавитын рус язуы белəн алыштыру 
кебек эш-гамəллəрне тəкъдим итə [20, б.48–49]. 1910 елда оештырылган 
«Татар-мөселман тəэсиренə каршы тору өчен махсус оешма» да («Особое 
совещание для выработки мер по противодействию татаро-мусульман-
скому влиянию») үз алдына əлеге максатларны куя. Бу планны тормышка 
ашыру юлындагы чараларның берсе – татарларның Төркестан мəктəплə-
рендə укытуларын тыюга юнəлдерелгəн карар була. «Тəрҗеман» 
газетасының 1912 елның 20 апрель саны, «Вакыт» газетасына таянып, 
Төркестан администрациясенең «яңа ысуллы һəм кадими мəктəплəрдə ба-
ры тик анда укучылар кавеменə караган укытучылар гына эшли ала. Сарт 
– кыргызларны, ə татар сартларны укыта алмый», – дигəн карарын 
җиткерə. Бу кагыйдəлəр 1 июльдəн тормышка ашырылырга, ə аны 
үтəмəгəн мəктəплəр ябылырга тиеш булалар [33]. Əмма, Н. Бобровников 
билгелəвенчə, «сарт укытучылары аз əзерлекле, һəм, җирле укытучы-
ларның фикеренчə, алар бары тик татар мөгаллимнəрен механик рəвештə 
кабатлыйлар; шул ук вакытта, икенче яктан караганда, бу чара сарт 
телендə дəреслеклəр əзерлəүгə этəрде, ə монысы, һичшиксез, зур əһəмият-
кə ия» [11, б.80]. Ə аң-белемгə, миллəтне күтəрергə чакырган татар китап-
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лары (мəсəлəн, М. Гафури һ.б.) Төркестан халыкларына белем бирүдə ты-
елган китаплар исемлегенə кертелə [15, б.113].  

«Инородческое обозрение» журналының 1913 елгы март санында ба-
сылган «Рус мөселманнары» дигəн мəкалəдə бу уңайдан Эчке эшлəр ми-
нистры урынбасары А.Н. Харузинның фикере китерелə. Ул төрки халык-
ларның бер-берлəренə тəэсире артуга куркуын белдерə. Аның татарларны 
кыргыз мəктəплəренə билгелəүгə каршы булуы да шуның белəн билгелəнə 
[30, б.132].  

Мəсьəлə шул заман татар газеталарында шактый киң чагылыш таба. 
Мəсəлəн, «Йолдыз» газетасы, бу хакта борчылуын белдереп, «Төркестан-
ның кайсы шəһəрендə, мəсəлəн, Кокандта, нугай (татар. – Л.М.) мөгал-
лимнəре тарафыннан ачылган мəктəплəрне яптылар. Мөгаллиме сарт булган 
мəктəплəрнең ябылганы хəзергə мəгълүм түгелдер», – дип яза [39]. Шул ук 
вакытта мəкалə авторы «əгəр татар мəктəплəре генə ябылса, халык моңа 
əллə ни борчылмас, чөнки Казан татарларын Төркестанда һəр эштə искедəн 
бирле кысынкылыклыйлар. Нугай мəктəплəре ябылу илə Төркестанда ысу-
лы җəдидə бетмəс. Чөнки хəзер сартларның үз араларында да мөгаллимнəр 
күптер», – дип, татарлар башлап җибəргəн җəдит мəктəплəренең эше дəвам 
итəчəккə ышану белдерə. Əлеге ышанычның икенче бер сəбəбе – бу чорда 
əле Төркестанда бу мəктəплəрне тикшерерлек, аларда укытуның торышына 
нəтиҗə ясый алырлык, җирле халыкларның теллəрен һəм мөселман язуын 
белгəн бер генə халык мəктəплəре инспекторының да булмавы белəн бəйле. 
Шуңа күрə татарлар əлеге кагыйдəлəрнең кəгазьдə генə калачагына шик 
белдермилəр [11, б.62]. Шулай итеп, хөкүмəт карары дөнья күргəннəн соң 
да татарлар Төркестан мəктəплəрендə эшлəүлəрен дəвам итəлəр, бу 
мəктəплəрдə татар балалары белəн беррəттəн башка миллəт вəкиллəре дə 
укый (Əйтик, Верный шəһəрендəге кызлар мəктəбендə 1913 елда татарлар 
белəн беррəттəн тагын 9 кыргыз һəм 9 үзбəк кызы белем ала [9, б.97]). 
Төркестан генерал-губернаторына урыннардагы жандарм идарəсе 
бүлеклəреннəн җиткерелгəн хəбəрлəрдə, кагыйдəлəр чыкканнан соң да, 
берничə ел дəвамында Сырдəрья һəм шул тирəлəрдəге өлкəлəрдə җəен кыр-
гызларны укыту өчен «Галия» мəдрəсəсендə укучы шəкертлəрнең килүе, 
укытуның Казанда басылып чыккан дəреслеклəргə нигезлəнеп алып бары-
луы турында əйтелə [15, б.113].  

Төрле миллəт вəкиллəре (татарлар, үзбəклəр, дунганнар, кашгарлы-
лар, кыргызлар, казахлар һ. б.) белем алган мəктəплəрдə кулланылган 
дəреслеклəр мəсьəлəсе тагын бер үтə үзенчəлекле һəм кызыклы момент-
ларның берсе. Билгеле булганча, татар теле – Төркестанда мəктəп, ягъни 
укыту теле булган. (Мисал өчен, 1902 елда Пишпекта ачылган татар 
мəчете каршындагы мəдрəсəнең бар бүлеклəрендə дə укыту татар телендə 
алып барылган [1, б.40–41]). Əле җирле халык теллəрендə дəреслеклəрнең 
һəм аларны язарлык əзерлекле педагогларның бөтенлəй булмавын искə 
алсак, шул чорда Идел буе мəктəплəрендəге дəреслеклəрнең кулланылуы 
бернинди дə сорау тудырмый. Шулай итеп, Төркестан мəктəплəрендə та-
тар авторларының дəреслеклəре – Əхмəтһади Максуди əлифбалары 
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(«Мөгаллим əүвəл», «Мөгаллим сани яки əлифба гарəби») [18; 19], Риза 
Фəхретдин хрестоматиялəре («Тəрбияле бала»), Хəбибрахман Зəбиринең 
«Рəһбəре сыйбиян», Харис Фəйзи-Чистапулиның «Ысулы җəгърəфия» [13; 
35; 36] китаплары кулланылган. Шəригать кануннары Əхмəтһади Максу-
диның «Гыйбадəте исламия», «Гакаиде исламия» [17] дəреслеклəре буенча 
алып барылган.  

Укыту теле булудан тыш, татар теле рəсми документлар теле дə булып 
хезмəт иткəн. «Экбаль» мəдрəсəсен тəмамлаучыларга, мəсəлəн, татар телендə 
тутырылган шəһадəтнамəлəр (дипломнар) бирелүе билгеле [12, б.22].  

Шул ук вакытта 1910 еллардан соң, мəктəплəрне җирле халыклар 
телендə язылган дəреслеклəр белəн тəэмин итү ихтыяҗы туу белəн, татар 
педагоглары һəм Казан типографиялəренең роле тагын да арта. ХХ гасыр 
башында Казанда Төркестан халыкларының əдəби теле формалашуга, уку-
язуга өйрəтүгə ярдəм иткəн дистəлəрчə əдəби, фəнни-агарту характерын-
дагы хезмəтлəр басылып чыга [12, б.17]. ХХ гасырның 40 нчы елларына 
кадəр кыргыз телендə барлык дəреслек һəм башка уку əсбаплары Казанда 
һəм Уфада басыла. Шулай ук беренче кыргыз газеталары да озак вакытлар 
татар башкаласында чыга [4, б.79]. 1900–1917 еллар арасында казах 
фольклорына багышланган 307 китапның 259ы Казан типографиялəрендə 
басылуы билгеле [16, б.109]. 

XIX гасыр ахыры – ХХ гасыр башында Казанда кыргыз мəктəплəре 
өчен дəреслеклəр басыла. 1859 елда Казан университеты типографиясендə 
Оренбург генерал-губернаторы кушуы буенча Оренбург Чик буе комис-
сиясе каршындагы кыргыз (казах) мəктəбенең татар, рус, кыргыз теллəре 
укытучысы, тылмач Мирсалих Бикчуринның «Начальное руководство к 
изучению арабского, персидского и татарского языков с кратким объясне-
нием существующих в Оренбургском крае наречий башкир и киргизов с 
приложением к нему русско-персидско-татарских слов, разговоров и про-
писей» дигəн кулланмасы [10] басылып чыга. Анда шəрекъ теллəренең 
фонетикасы, лексикасы һəм грамматикасы буенча системалаштырылган 
мəгълүматлар бирелə, фольклор үрнəклəре һəм тематик сүзлеклəр тəкъдим 
ителə. Бу китапның əһəмияте аның мəдрəсəлəрдə укытылган төп телллəр – 
гарəп, фарсы теллəре белəн беррəттəн, татар һəм Төркестанда яшəүче 
халыкларның теллəрен үзара чагыштырып, аларны тулырак күзалларга 
һəм өйрəнергə мөмкинлек тудыруында. Моннан тыш, ХХ гасыр башында 
Идел буе мəдрəсəлəре укытучыларының дəреслеклəре (билгеле булганча, 
мөгаллимнəр, хəтта шəкертлəр дə дəреслеклəр язу белəн шөгыльлəнгəн), 
башка төрки теллəргə тəрҗемə ителеп, Төркестан мəктəп-мəдрəсəлəренə 
җибəрелгəн. Шундый педагогларның берсе – «Галия», «Хөсəения» мəдрə-
сəлəрендə табигать фəннəре укытучысы, дəреслеклəр авторы Габдулла 
Шнаси. Аның химия, физика һəм аерып предметларны укыту методикасы-
на караган дəреслеклəре казах, үзбəк, таҗик, башкорт теллəренə тəрҗемə 
ителə һəм озак еллар дəвамында Россия халыкларына белем бирүдə фай-
даланыла [22, б.123]. Тагын бер татар мəгърифəтчесе – Сəйфелгабит 
Мəҗитов, 1925 елда каракалпак халкына əлифба һəм уку китаплары төзеп 
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биргəн күренекле педагог буларак билгеле. Чыгышы белəн Казан губерна-
сы Үртəм авылыннан булган [6, б.440], гаилəсе белəн Төркестан якларына 
барып ирешкəн С. Мəҗитовны бүгенге көндə каракалпаклар үзлəренеке 
саныйлар [34]. Совет чорында башка милли республикалар һəм кардəш 
халыклар мəгарифен үстерү өлкəсендə эшлəгəн татарларның саны, 
һичшиксез, бу гына түгел, алар биниһая күп. Лəкин əлеге мəкалə кысала-
рында аларның эшчəнлегенə тукталуны максат итмəдек. Бу турыда, 
нəтиҗə ясап, шуны гына əйтергə мөмкин: ХХ гасыр башында татар педа-
гоглары башка миллəтлəр телендə дəреслеклəр һəм газеталар чыгуны хуп-
лыйлар, алай гына да түгел, методик яктан да, матди яктан да шактый зур 
ярдəм итəлəр, тик, Н. Бобровников күрсəтүенчə, бер генə шарт куялар – 
башка төрки халыклардан аерылмаска һəм татар телен белергə [11, б.70].  

Инде билгеле булганча, казах, кыргыз һ. б.төрки халыкларның атаклы 
шəхеслəренең күбесе башлангыч белемне татар муллаларыннан алган. 
Казахларның Абае башта авыл мулласында, аннан соң Семипалатинск 
шəһəрендəге татар мəдрəсəсендə укыган. XIX–XX гасырларда Төркестан 
мəктəп-мəдрəсəлəре өчен педагогик кадрлар əзерлəүдə Идел буе татар 
мəдрəсəлəренең ролен дə ассызыклап үтү мөһим. ХХ гасыр башында 
татарның иң алдынгы мəдрəсəлəреннəн берсе «Мөхəммəдия»дə, мəсəлəн, 
Себер, Кавказ яшьлəре белəн бергə байтак Төркестан егетлəре дə укый [5, 
б.418]. Татар мөгаллимнəрен Төркестаннан куа башлаганнан соң, 
хөкүмəтнең укытучыларның аерым кавемгə карарга тиешлеклəре турын-
дагы карарына җавап йөзеннəн, «Галия» мəдрəсəсе кискен рəвештə татар 
булмаган шəкертлəрне (казах, төрекмен, чиркəс, кыргыз һ.б.) кабул итүне 
бермə-бер арттырган. Биредə казах халкының бөек шəхеслəре Мəгъҗан 
Жумабаев, Баимбəт Майлин һəм башкалар укый. 1906–1916 елларда «Га-
лия»дə Урта Азиядəн килгəн 242 шəкерт белем ала [12, б.17]. Идел буе 
мəдрəсəлəре кардəш халыклар өчен шактый санда язучы, шагыйрьлəр, 
журналистлар, мəгариф һəм фəн хезмəткəрлəре һəм мəдəниятнең башка 
өлкəлəрендə дан казанган шəхеслəр тəрбиялəүдə катнашкан. Мəсəлəн, 
«Хөсəениядə» казах əдиплəре һəм шагыйрьлəре Б. Җумагалиев белəн 
Ж. Телəпбиргəнов, беренче казах профессоры, галим Х. Җубанов белем 
алып чыкканнар; «Кызыл Үзбəкстан» газетасы редакторы Мирмөхсин 
Ширмөхəммəдовның – «Галия»дə, «Мəгариф вə укытучы», «Яшь көч» 
журналлары редакторы, язучы Шакир Сөлəйманның «Хөсəения»дə белем 
алганлыгы билгеле [5, б.420].  

Эстəрлебаш мəдрəсəсе дə кардəш халыкларга белем бирү үзəге бул-
ган. Анда татарлар һəм башкортлардан тыш, кыргызлар, казахлар һəм 
башка төрки халык вəкиллəре укыган. Мəдрəсəдə мəҗбүри предметлар – 
гарəп һəм фарсы теллəре – белəн беррəттəн татар һəм казах теллəре дə 
укытылган. Биредə белем алган казах шəкерте Чокан Вəлиханов (1835–
1863) мəгърифəтче, язучы һəм галим буларак дан казана. Мəдрəсəдə аеру-
ча сəлəтле дип табылган казах шəкертлəрен казах балаларын укыту өчен 
шунда ук мөгаллимлеккə калдыру традициясе дə булган.  
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Татар мəдрəсəлəрен тəмамлаган күп кенə татарларның Төркестанда 
педагоглык эшчəнлеге белəн шөгыльлəнүлəре билгеле (шагыйрь Ш. Бабич 
һ. б.). Эстəрлебаш мəдрəсəсен тəмамлаган татар шагыйре һəм мəгърифəт-
чесе Мифтахетдин Акмулла (1831–1895), мəсəлəн, 25 яшендə казах дала-
ларына китə һəм шунда балалар укыту белəн шөгыльлəнə. Казах акын-
нарының иҗаты белəн яхшы таныш булган шагыйрь үзе дə казах телендə 
əсəрлəр иҗат итə. Хəтта «Акмулла» тəхəллүсен дə үзлəренең шул исемдəге 
акыннары вафат булганнан соң аңа казахлар биргəн, дигəн фикер бар [37, 
б.406, 411]. Туган теленнəн тыш, башка төрки телне яхшы белгəнгə һəм 
шул теллəрдə иҗат иткəнгə, Акмулланы татарлар гына түгел, башкортлар, 
казахлар, кыргызлар, нугайлар һ. б.үз шагыйре саныйлар.  

Совет чорында татарларның кардəш төрки халыкларга мəгариф һəм 
мəдəният өлкəсендə күрсəткəн хезмəтлəре аерым өйрəнүне талəп итə. Шу-
лай да бер-ике исемне күрсəтү кирəктер. Болар: «Иштирəкиюн» газетасын 
оештырган һəм аңа җитəкчелек иткəн якташларыбыз Гариф Келиблиев 
һəм Əхмəт Донской, Ташкент шəһəрендəге Татар мəгариф институты рек-
торы Габдулла Мостакаев, «Бохара тарихын» язган профессор Булат 
Сəлиев, үзбəк əдəбияты буенча беренче дəреслеклəр авторы, галим Габд-
рахман Сəгъди [5, б.402, 404, 430], телара сүзлеклəр төзегəн Сəхи 
Рəхмəтуллин һ. б.Кайберлəре шул заманда ук тиешле бəясен ала, мəсəлəн, 
Урта Азия шəһəрлəрендə басмаханəлəр оештырган, типография эшчелəре 
əзерлəгəн Шаһингəрəй Биккуловка 1918 елда, Төркестанда беренчелəрдəн 
булып, «Хезмəт батыры» исеме бирелə [5, б.401]. Лəкин кардəш халыклар-
га аң-белем таратуга гомерлəрен багышлаган күп санлы татар педагог-
ларының, мəгърифəтчелəренең эшчəнлеге тирəнтен өйрəнүне көтə. 

Шулай итеп, XIX гасыр ахыры – ХХ гасыр башында татар мəгъри-
фəтчелəре Төркестан һəм Казах далалары халыклары арасында аң-белем, 
мəгърифəт таратуда шактый зур роль уйнаганнар. Аларның җəдит мəктəп-
лəре аша дөньяви белем бирү нигезлəрен урнаштыру, əлеге халыклар 
теллəрендə укыту-методик əдəбият булдыру һəм милли педагогик кадрлар 
əзерлəүгə юнəлдерелгəн эшчəнлеклəре Урта Азия һəм Казахстанда яшəүче 
халыкларның милли мəгариф системасы барлыкка килүгə ярдəм итте.  
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАТАР  
В ТУРКЕСТАНЕ И КАЗАХСКИХ СТЕПЯХ  

В КОНЦЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 
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В статье освещается просветительская деятельность татар в Туркестане и 

Казахских степях в конце ХIХ – начале ХХ вв. Уделяется внимание роли татар в 
распространении мусульманских традиций и обычаев в степи, мусульманской 
культуры среди родственных народов. Описывается негативное отношение пра-
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вительства к этому вопросу, также его освещение в татарской периодической пе-
чати начала ХХ в. и в трудах русских исследователей. Анализируется деятель-
ность татарских педагогов по открытию в Туркестане и Казахских степях мекте-
бов и медресе, в том числе и джадидских, обучению татар и других тюркских на-
родов края, обеспечению учебно-методической литературой и подготовке педаго-
гических кадров из среды местного населения.  

 
Ключевые слова: Туркестан, просвещение, образование, родственные язы-

ки, мугаллим, татарские педагоги, медресе, русско-туземная школа, джадидская 
школа, школа для девочек, новый метод, учебник, букварь 
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EDUCATIONAL ACTIVITY OF TATARS  
IN TURKESTAN AND KAZAKH STEPPES  

IN LATE 19th – EARLY 20th CENTURY 
 

L.R. Murtazina  
Sh. Marjani Institute of History of the Tatarstan Academy of Sciences  
Kazan, Russian Federation 
lyalyamur@mail.ru 
 
Educational activity of Tatars in Turkestan and the Kazakh steppes in the late 19th 

– the early 20th century is considered in the article. Special attention is given to the role 
of Tatars as distributors of Muslim traditions and customs in the steppe, Muslim culture 
among the related peoples. The paper touches upon theissue of of the government’s 
negative attitude towards Tatars who were seen as Muslim missionaries. The author 
traces illumination of this problem in the Tatar periodicals of the early 20th century and 
works of Russian researchers. The work of Tatar teacherson opening mektebs and mad-
rasahs, including jadidi schools, in Turkestan and the Kazakh steppes is analyzed. The 
article focuses on their activities aimed ateducating Tatars and other Turkic peoples, 
providing schools with textbooks written by Tatar authors, the attention to the role of 
Tatars in training teaching staff from the local population. 

 
Keywords: abc-book, dzhadidsky school, education, madrasah, mullah, mugally, 

new method, Tatar teachers, Russian-native school, related languages, school for girls, 
textbook, Turkestan 
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