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Мəкалəдə ХIХ гасыр ахыры – ХХ гасыр башында татарларның Төркестанда 

җəдит мəктəплəрен оештыру, татар һəм җирле халык балаларына белем бирүдəге 
эшчəнлеге яктыртыла. ХХ гасыр башы, совет чоры һəм хəзерге галимнəрнең əлеге 
проблемага карата фикерлəре тикшерелə. ХХ гасыр башы татар һəм үзбəк 
вакытлы матбугаты материалларына таянып, аерым мəктəп һəм мəдрəсəлəрнең 
ачылу тарихы яктыртыла. Җирле миллəт вəкилəренең татар мөгаллимнəренең 
эшчəнлегенə карата карашлары тасвирлана. Татар авторларының Төркестандагы 
җəдит мəктəплəрендə файдаланылган дəреслеклəре һəм аларның җирле халыклар 
теллəрендə дəреслеклəр язылуга ясаган йогынтысы ассызыклана.  
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ХIХ гасырның соңгы чирегендə барлыкка килгəн, Идел-Урал буе, 

Кырым, Кавказ һəм Урта Азия мөселманнарын үз эченə бөтереп алган 
җəдитчелек хəрəкəтенең киң җəелүендə, билгеле булганча, татарларның 
роле зур. Җəдитчелеккə мөселман мəгариф системасын үзгəртеп кору, 
мəгърифəтчелек-агарту фикерлəренең яңа баскычка күтəрелүе күзлегеннəн 
чыгып караганда бу үзенчəлек аеруча ачык күренə.  

Төркестанда, казакъ-кыргыз далаларында мəгърифəт тарату, җирле 
халыкларга белем бирү, җəдиди мəктəплəр ачуда татарларның башлап 
йөрүе мəгълүм. Совет чорында бу үзенчəлеккə зур игътибар бирелмəде, 
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татарларның Төркестанда, Урта Азиядəге эшчəнлеклəренə нигездə иҗти-
магый-сəяси, революцион фактор буларак, коммунистик идеология 
күзлегеннəн чыгып каралды. Һəрхəлдə, совет чорында язылган фəнни 
хезмəтлəрдə казакъ, кыргыз, үзбəк, төрекмəн һ.б. төрки халыкларның 
белем һəм тəрбия системалары тарихында татарлар калдырган эз 
ассызыкланмады. Хəлбуки, революциягə кадəрге һəм совет чорының 
беренче елларында язылган, Урта Азия халыкларының мəгарифен, 
мəдəниятен, этнологиясен өйрəнгəн кайбер тикшерүчелəрнең хезмəт-
лəрендə, аерым алганда, А.И. Добромыслов, Н.А. Бобровников, В.В. Бар-
тольд һ.б. язмаларында татарларның Төркестан халыкларының мəдəнияте 
һəм мəгарифе үсешендə шактый зур эш башкарганлыклары күрсəтелə 
(Бартольд 1927; Бобровников 1913; Добромыслов 1912). А.И. Добро-
мыслов, мəсəлəн, “Россия мөселманнары арасында мəгърифəт таратуда 
җитəкчелек ролен, иң белемле һəм алга киткəн халык буларак, татарлар үз 
кулларына алды”, – дип язды (Добромыслов 1912: 252). Соңгы елларда 
барлыкка килгəн хезмəтлəрдə, кыргыз, үзбəк, казах һ.б. авторлар 
тарафыннан язылган китап һəм мəкалəлəрдə əлеге проблеманы беркадəр 
яктыртуга, тарихи дөреслекне кайтаруга омтылыш күзəтелə (Галимова 
2015; Иманкулов 2016; Карлыбаев 2012; Кубатова 2012; Мамытов 1992; 
Насретдинова 2011; Расулов 2005).  

Татарлар һəм Урта Азия халыкларының мəгариф өлкəсендəге бəй-
лəнешлəре турында сүз алып барганда, əлбəттə, беренче чиратта дини 
белем бирүдə дөньякүлəм əһəмияткə ия булган Сəмəрканд, Бохара 
мəдрəсəлəре һəм аларда белем эстəгəн татар шəкертлəре, шулар арасында 
иң мəшһүрлəре – Габденнасыйр Курсави, Баһаветдин ибн Собхан, Шиһа-
бетдин Мəрҗани, Əбелмəних Каргалый, Габдрəхим Утыз-Имəни, Галим-
җан Барудиларны искə алу мөһим. Урта Азиянең атаклы гыйлем иялəре 
белəн очрашу, алардан белем алу, күп гасырлык тарихка ия булган 
мəдəният белəн танышу аларның дини, фəлсəфи, фəнни карашлары фор-
малашуга йогынты ясаган, əлеге фикерлəрнең Идел-Урал буенда тара-
луына булышлык иткəн. Шул ук вакытта хəзергəчə əлеге уку йортларында 
укыган башка татар шəкертлəре турында мəгълүмат аз булуны, тормыш 
һəм эшчəнлеклəре өйрəнелмəүне дə искə алырга кирəк. Кайбер 
чыганаклар, əйтик, Т. Əйди мəгълүматларына караганда, бары тик 1893 
елда гына Бохара шəһəрендə йөзлəп татар егете укыган (Əйди 2015: 415).  

Əлбəттə, татарларның башка төрки халыклар белəн ныклы бəй-
лəнешлəр булдыруында шактый зур тарихлы икътисади-сəүдə 
мөнəсəбəтлəре дə, дин һəм гореф-гадəтлəр уртаклыгы, тел якынлыгы да 
зур əһəмияткə ия. Патша хакимиятенең татарларны үз сəясəтендə, 
тəрҗемəчелек, дипломатия хезмəтендə файдалануы билгеле. Лəкин шул ук 
вакытта татарлар, кайда гына яшəсəлəр дə, “үзлəренең миллəтлəрен 
югалтмыйлар, саклап килəлəр, форсат чыккан саен башка дин кардəш-
лəрен тəрəкъкый итүдə тырышалар” (Измайлов 1927), далада ислам динен 
ныгытуда, төрки-татар телен урнаштыруда, мəгърифəт таратуда зур эш 
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башкаралар. Җəдитчелек агымы җəелү, яңача, аваз ысулына (“ысулы 
җəдит”, “ысулы саутия”) нигезлəнгəн, дөньяви белемнəр таратуга юнəл-
дерелгəн мəктəп-мəдрəсəлəр барлыкка килə башлау белəн татарларның 
Төркестандагы роле тагын да арткан. 

Мөгаллимлек иткəн күп кенə татарларның (алар арасында Миф-
тахетдин Акмулла, Муса Акъегет, Шəехзадə Бабич, Габдрəшит 
Ибраһимов, Галимҗан Ибраһимов, Нəҗип Думави, Зариф Бəшири, Кыям 
Юлдашев кебек бик күп язучылар, галимнəр бар) башлангыч чор 
эшчəнлеге Төркестандагы мəгърифəтчелек хезмəте белəн бəйле. Аерым 
муллалар, мөгаллимнəрнең, “Галия”, “Мөхəммəдия”, “Хөсəения” кебек 
алдынгы мəдрəсəлəрдə белем алучы күп кенə татар шəкертлəренең җəйге 
айларда кыргыз-казакъ далаларына чыгып балалар укытуы билгеле. 
Кардəш халыкларга белем бирү белəн беррəттəн, шəкертлəр беркадəр 
матди якларын да кайгыртканнар, җылы, коры һава шартларында 
сəламəтлеклəрен ныгытканнар (Казакъ эчендəге шəкертлəр 1910). Тик 
шулай да төп максат һəм изге бурыч буларак мəдəни-агарту эше каралган. 
Җəдитчелек хəрəкəте тарала башлау белəн, татар мөгаллимнəренең 
эшчəнлеге тагын да киңəйгəн. 

Кыргыз тикшеренүчелəре билгелəп үткəнчə, Урта Азиядə җəдитчелек 
таралуны татар мəгърифəтчелəре эшчəнлегеннəн аерып карау һич мөмкин 
түгел (Кубатова 2012: 26). Кайбер галимнəрнең, əйтик, Б.Б. Зулуевның, 
җəдитчелекнең барлыкка килүен турыдан-туры Урта Азия белəн бəйлəп 
каравына карамастан (Зулуев 2018), əлеге хəрəкəтнең иң беренче чиратта 
Идел-Урал буйларында, Кырымда формалашуын, нəкъ менə татар-башкорт 
мөгаллимнəренең тырышлыгы аркасында башка төбəклəргə, шул исəптəн 
Төркестанга да таралуын, күп галимнəр таный (Кубатова 2012: 54).  

Билгеле булганча, җəдитчелекнең нигезлəре Г. Курсави, Ш. Мəрҗани 
хезмəтлəрендə салынса да, мəгариф өлкəсендə аны практик яктан 
тормышка ашырган, җəдиди мəктəплəргə нигез салган, белем бирүдə яңа 
аваз ысулын беренчелəрдəн булып файдалануга кертүче, шуңа нигезлəнеп 
дəреслеклəр төзүче педагог Исмəгыйль Гаспринский була. Ул Россиянең 
төрле төбəклəрендə йөреп, яңа мəктəплəр булдыру эшенə күзəтчелек 
иткəн, фикри ярдəм күрсəткəн. 1893 һəм 1908 елларда Гаспринский Төр-
кестанда да була (Турсунова 2017: 24), соңыннан бу өлкəлəрдə яшəүче 
халыкларның тарихына, мəдəниятенə, мəгарифенə багышланган хезмəтен 
яза (Гаспринский 1900). Россиянең күп шəһəрлəрендə Гаспринский 
исемендəге мəктəплəр ачылу да1 əлеге шəхеснең мөселман халыкларының 
мəгарифе тарихында тоткан урынын ассызыклый. Лəкин шул ук вакытта, 
Идел–Урал буе татарларының, нугайларның (Төркестанда Идел буе 
татарларын “нугай” атамасы белəн йөртү киң таралган була; ə җəдит 
мəктəплəре, бигрəк тə “Фирганə өлкəсендə, “нугай мəктəплəре” “исеме илə 
                                                            

1 И.Гаспринский исемендəге мəктəп Каракол шəһəрендə, Ташкентта, 1918 
елда Казанда һəм башка шəһəрлəрдə ачыла.  
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шөһрəт тапмыштыр. Чөнки бу мəктəплəрнең Фирганəдə иң əүвəл ачмыш 
затлар татар кардəшлəремез булып, халыкны мəдəнияткə башламак ният 
мөкатдəсе илə ачкан булалар” (Төркестан мəктəплəре 1914) əлеге милли 
идеяне таратуга һəм үстерүгə, аны практик яктан тормышка ашыруга 
керткəн өлешлəрен аерым игътибарга алу мөһим. Иң беренче чиратта, 
татарлар (аеруча Төркестан җирлəрендə төплəнеп яшəгəннəре) оештырган 
мəктəпнең беренче чиратта татар балалары өчен ачылуын истə тотарга 
кирəк. Бу мəктəплəрнең уңышын күреп, җирле халык та үз балаларын 
аларга бирергə тырышкан. Əлеге мəктəплəр үрнəгендə башка милли 
мəктəплəр барлыкка килгəн.  

1910 елда “Вакыт” газетасында дөнья күргəн “Бохарада ысулы 
җəдидə маҗарасының холясасе” дигəн мəкалəдə бəян ителгəнчə, Бохарада 
1907–1908 елларда ачылган җəдит мəктəбендə татар балаларын укытыр 
өчен Буадан бер мөгаллим чакыртыла. Тəртип белəн эшлəгəн, укуда 
(имтиханнар буенча) югары нəтиҗəлəр күрсəткəн бу мəктəптəн күреп 
бохаралылар да үз балаларына шул мəктəп үрнəгендə бер мəктəп ачалар. 
Иске мəктəптə 15 ел укып та, белем дəрəҗəсе бик түбəн булган 25 яшьлек 
егетлəр, 4–5 ай укып, имтиханда югары нəтиҗəлəр күрсəтəлəр. Халык, 
шул рəвешле, җəдит мəктəплəренең файдалы булуын күрə, балаларын 
укырга бирүче аталар саны арта (Гайн Шин 1910).  

Лəкин җəмəгатьчелек арасында бу мəктəплəргə карата караш бик 
каршылыклы булган. Алда искə алынган Бохара мəктəбендə уздырылган 
имтихан вакытында алдынгы карашлы дин əһеллəре əлеге мəктəпне яклап 
нотык тотса, иске мəктəплəрдə белем бирүне дəвам итүче, традицион 
системаны гына таныган кадимче муллалар əлеге мəктəпкə каршы 
чыгалар. Алар фикеренчə, җəдит мəктəплəрендəге өч нəрсə дөрес түгел: 
партага утыртып укыту; ысулы җəдидə белəн укытучыларның “тəмəкече 
булулары имеш” һəм “əҗнəби миллəтнең (нугайларның) ысулы тəгълимне 
күрсəтүе ярамый имеш”; “ысулы җəдидə кертеп, Бохараны харап итəлəр, 
дəһри булалар, намаз вə уразаны шəйгə алмыйлар” һ.б. Шуларны сəбəп 
итеп, мəктəпне ябырга карар итəлəр (Гайн Шин 1910).  

Татар мəктəплəре һəм мөгаллимнəре белəн бəйлəп каралган тагын бер 
күренешне искə алып үтми мөмкин түгел. Шул заманның үзбəк газеталары 
хəбəр иткəнчə, бу нугай мəктəплəренең тиз артуы, бер яктан караганда, 
күңелле күренеш булса да, “укый-яза белə торган һəрбер кешенең күңелендə 
бер “нугай мəктəбе” ачмак, бай булмак фикере төшү” (Төркестан мəктəплəре 
1914) күзəтелү аларның эчтəлегенең ярлылануы, акча эшлəү чарасына гына 
əверелеп калу куркынычы булу хакында сөйли. Лəкин мондый ислах 
кылынмаган, үзгəрергə телəмəгəн, педагогик нигезлəргə корылмаган 
мəктəплəр озак яши алмаган, бары тик көчлелəре генə үсеш алган.  

Күпчелек татар мөгаллимнəре педагоглык эшен вакытлыча, килеп-
китеп кенə түгел, ə Төркестанда яшəп, шунда төплəнеп алып барганнар. 
Араларында шул төбəктə туып-үскəннəре дə булган. Лəкин шул нəрсə 
күзгə чалына: алар барысы диярлек Идел буе-Урал мəдрəсəлəрен тəмамлап 
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чыкканнар. “Икъбалия” мəдрəсəсенең мөдəррислəре З. Ваһапов, М.Сма-
ков, мəсəлəн, Троицкидагы “Рəсулия” һəм Уфадагы “Галия” мəдрə-
сəлəрендə белем алганнар, Нургали Мамин исə “Мөхəммəдия”дə укыган 
һ.б. (Кубатова 2012: 53).  

Галимнəр билгелəвенчə, Төркестанда җəдиди мəктəплəр ХIХ гасыр-
ның соңгы елларында барлыкка килə башлый (Бартольд 1927: 136). 
Сəмəрканд шəһəрендə аваз ысулы белəн укыта торган тəҗрибə мəктəбе 
1893 елда ук Гани Хөсəеновның матди ярдəме белəн оеша (Сəмəрканд 
мəктəбе 1893). Кайбер башка мəгълүматлар буенча, бу мəктəп Габдуллин 
атлы сəүдəгəр тырышлыгы белəн ачыла, мəктəпнең эшен җайга салу өчен 
И. Гаспринский да чакыртып алына (Очерки истории школы 1976: 489). 
ХХ гасыр башы вакытлы матбугаты мəгълүматларына караганда, бу 
өлкəлəрдə җəдит мəктəплəре якынча 1902–1903 еллардан бирле эшлəп 
килə (Расулов 2005). 1905–1907 еллардан соң мəктəплəрнең саны күзгə 
күренеп арта. 

Яңа ысуллы мəктəплəр барлыкка килү ике төрле юл белəн барган: 
иске, кадими мəктəплəргə ислах ясау һəм яңа нигезлəргə корылган җəдит 
мəктəплəре оештыру. Фəндə “җəдит мəктəплəре” буларак билгеле булган 
бу мəктəплəрне ХХ гасыр башы матбугатында (аерым алганда, үзбəк 
телендə дөнья күргəн газеталарда) ике төргə бүлеп карау күренеше дə 
күзəтелə. “Садаи Төркестан” газетасы, мəсəлəн, “ысулы саутия” мəктəп-
лəрен, “җəдит” мəктəплəреннəн аермалы буларак, иске кадим мəктəп-
лəреннəн үзгəртеп ясалган мəктəплəр, һəм иске мəктəплəр белəн 
чагыштырганда, “бераз тəртипкə кергəн” мəктəплəр дип саный: аларда 
сыйныфларга бүленеш, парталар куллану, аваз ысулы белəн укыту 
кертелгəн, лəкин программалар юк, “фөнүн җəдидə”лəр укытылмый 
(Төркестан мəктəплəре 1914). Күп очракта педагогик белеме булмаган, 
“ысулы саутиянең ни икəнендəн хəбəрсез затлар бу мəктəплəрне иске 
ысулдан һəм хəрабəлек бер хəлгə китерделəр. Хəзердə (мəкалə 1914 елда 
дөнья күргəн – Л.М.) Ташкент, Хоканд кеби олуг шəһəрлəрдə вə бəгъзе 
кышлакларда бондай буяма мəктəплəрдəн берничə данə тапмак 
мөмкиндер”, – дип яза газета. Бу күренеш, автор билгелəвенчə, “моннан 
биш элек заманнарда иде”, ягъни 1908 елларга кадəр. Аннан соңгы чор, 
газета билгелəвенчə, җəдит мəктəплəре эшчəнлеге белəн бəйле. “Ысулы 
җəдидə мəктəплəре “новометодный” гыйнваны илə хөкүмəт тарафыннан 
рəсмəн танылмыш мөрəттиб вə мөнтазəм мəктəплəрдер”. Аларда 
программалар, дəреслеклəр кулланыла, педагогик белемгə ия булган 
мөгаллимнəр укыта. Җəдит мəктəплəрендə “һəр ел май аенда имтихан 
үткəрелə”, җирле халык телендə язылган дəреслеклəр файдаланыла (Дəүли 
1914). Бу классификациянең нигезендə җəдит мəктəплəре эшчəнлегенең 
чорларына бəйлелек принцибы ята. Чыннан да, беренче дəвердə мəктəплəр 
оешу хаотик рəвештə бара, махсус программалар булмый һ.б., лəкин бу 
гына əлеге ике чорга караган мəктəплəрне ике аерым төргə аерып карарга 
һəм аларда эшлəгəн татар мөгаллимнəренең ролен киметергə мөмкинлек 
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бирми. Моннан тыш, мəкалəнең 1910 елдан соң, хөкүмəт тарафыннан 
Төркестандагы татар мөгаллимнəренə карата караш беркадəр үзгəргəн 
чорда2 язылуын да истə тотарга кирəк. Шул сəбəпле җəдит мəктəплəре 
дигəндə җирле халык вəкиллəре мөгаллимлек иткəн, җирле авторлар 
тарафыннан төзелгəн дəреслеклəр белəн укытылган мəктəплəрне генə 
атау, аларга һəрьяклап уңай карау сизелə. Моннан тыш, мөгаен, хөкүмəт 
сəясəтенə бəйле рəвештə, бу чорда Төркестан җəмəгатьчелеге арасында да 
татар мөгаллимнəренə булган мөнəсəбəт беркадəр үзгəрə. “Вакыт” 
газетасы бу хəлгə үзенең фикерен белдереп: “Гүя казакъларның бəгъзе 
голямасы татар хəлфəлəренең казакъ балаларын укытуларына эче поша вə 
шул хəлфəлəргə каршы хəрəкəт итəлəр имеш. Əгəр дөрес булса, бу бик 
күңелсез бер эштер. Миллəтнең хəл вə истикъбален кайгыртырга тиеш 
булган голяма вə олуглар, аз булса да халыкка хезмəт итүчелəрне 
үзлəренең химаялəренə алырга, анларга яхшы күз берлəн карап, ярдəмдə 
булышырга тиеш иде. Заманыбыз казакълык, татарлык яки картлык-
яшьлек фəрəкълəре илə маташа торган заман түгел, мəдəният вə тəрəкъкый 
юлына керер өчен тырыша торган замандыр,” – дип язып чыга (Казакъ 
эчендəге шəкертлəр 1910). Төркестандагы җəдит мəктəплəре эшчəнлегендə 
татар мөгаллимнəренең ролен күреп бетермəскə тырышу кайбер хəзерге 
авторларның хезмəтлəрендə дə чагылыш таба (Казакъ эчендəге шəкертлəр 
1910; Турсунова 2017).  

Татар вакытлы матбугатында Төркестанда җəдит мəктəплəрен 
оештыруда башлап йөргəн, күп көч куйган аерым татар мөгаллимнəре 
турында мəгълүматлар очрый. “Шура” журналының 1913 елгы 23 нче 
санында, мəсəлəн, “Хоканд мөселманнарының балаларына “ысулы саутия” 
илə башлап укытучы” мөгаллим Сəлахетдин Сираҗетдин улының 
эшчəнлеге шактый тəфсилле тасвирлана (Хəйрулла Əһлиулла 1913). Əлеге 
мəкалə гомумəн Төркестанда җəдит мəктəплəрендə хезмəт куйган татар 
мөгаллимнəренең эшчəнлеген күзалларга мөмкинлек бирү ягыннан 
үзенчəлекле. Ул шулай ук татар һəм гомумəн төрки-мөселман педагогик 
фикере тарихында эз калдырган, моңарчы билгесез яки аз билгеле булган 
педагогларны ачыклау күзлегеннəн караганда да кыйммəтле.  

Сəлахетдин əфəнденең атасы Сираҗетдин чыгышы белəн Сембер 
губернасы Иске Тинчəли авылыннан була, яшь вакытында Əҗе авылына 
(Рязань өлкəсендəге авыл – Л.М.) күченеп килеп, анда мөгаллимлек итə. 
Сəлахетдин 11 яшенəчə атасыннан белем алганнан соң, Касыйм өязе 

                                                            
2 1910 елда Эчке эшлəр министрлыгының “Татар-мөселман йогынтысына 

каршы тору өчен чаралар булдыру буенча махсус киңəшмəсе”ннəн соң, 
Төркестанда исламчылык һəм төрекчелек идеялəрен тарату куркынычы тудырган, 
“дала миссионерлары” буларак кабул ителгəн татар мөгаллимнəренə укытучылык 
итү эше тыела. 1912 елда Төркестанда “сарт балаларын сарт мөгаллиме генə 
укытырга тиешлек” турындагы карар чыкканнан соң, татарлар белем бирүдəн 
читлəштерелə. 
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Яубаш авылы мəдрəсəсенə барып, 20 яшенə кадəр шунда белем ала. 
Якындагы Татарбай авылында яңа ысуллы мəктəп ачылганнан соң, 
кичлəрен шунда барып укый. Шулай итеп, ул бер үк вакытта “иске 
фəннəн” дə, “яңа фəннəн ” дə мəгълүмат ала. Мөгаллимлеккə шəһадəтнамə 
алганнан соң, Сəлахетдин Фирганə якларына юл тота (“мөгаллим булу 
нияте илə түгел, үзен эзлəгəнгə”). Коканд шəһəренə килгəннəн соң, Əхмəт 
бай Хөсəеновның шəһəрдəге кибетенə эшкə урнаша, бер үк вакытта Əхмəт 
байның доверенные Галиəсгар Сутюшевның улын укытырга алына. Бер ай 
эчендə баланың бик күп нəрсəлəргə өйрəнүен күргəн Галиəсгар əфəнде 
берничə дусты белəн бергəлəп Сəлахетдингə мəктəп ачып бирергə карар 
кылалар, бу турыда Əхмəт байга да мөрəҗəгать итəлəр. Əхмəт бай: 
“Минем хезмəтемдə ала торган жалуниясен биреп торырмын,” – дип, яшь 
мөгаллимгə матди ярдəм күрсəтəчəген белдерə. Шулай итеп, 1900 елның 
11 февралендə Коканд шəһəрендə татарлар тарафыннан булдырылган 
бинада ысулы саутия мəктəбе эшли башлый.  

Кокандта моңа кадəр Шакир Сөлəйманиның3 иске ысуллы мəктəбе 
эшлəп килгəнгəме, əллə “җиңел укыту” сүзенең мəгънəсенə төшенеп бетə 
алмау сəбəплеме, халык яңа мəктəпкə балаларын бирергə бик ашыгып 
тормый – анда барлыгы 6 бала гына укый башлый. Озакламый, аларның 
уңышларын күреп, күплəр əлеге мəктəпкə тартыла башлый – 6 айдан соң 
үткəрелгəн имтиханда балалар саны 20 гə тула. Имтихан мəҗлесенə 
җыелган татарлар, сартлар (Төркестандагы төрки һəм фарсытелле утрак 
шəһəр халкы – Л.М.) балаларның тиз арада укуда ирешкəн уңышларын 
күреп, хəйран калалар. “Чөнки бу тарафларда “уку-укыту” дигəн сүз булса 
да, 9–10 яшеннəн мəктəпкə кереп, ниһаять 16–17 га җиткəндə хəреф тану, 
20 лəргə җиткəндə үз исемен яза алудан гыйбарəт иде. Инде 8–9 
яшьлəрдəге балалар зурлар белмəгəнне белүлəре, муллалар һəм 
мəхдүмнəргə əса ула торган кечек кенə балаларның язу яза белүлəре 
Шəрыкның садə халкын йомшартты”, – дип яза мəкалə авторы Əһлиулла 
Хəйрулла углы (Хəйрулла Əһлиулла 1913: 718). Бу Коканд шəһəрендə 
ысул саутия мəктəбенең беренче имтиханы була. Яңа ысул нигезендə сарт 
балаларын укытып, аларга язу таныту турындагы хəбəр бөтен өязгə тарала. 
Озакламый, балалар саны күбəю сəбəпле, мəктəп яңа, зуррак бинага 
күчерелə – Гомəр хаҗи дигəн бер бай үз мəхəллəсендə мəктəпханə салдыра 
һəм Сəлахетдин мөгаллимне шунда күчерə. Мəктəптə көндез 100 бала, 
кичен зуррак яшьлəр укый башлый. Сəлахетдин мəктəбе – Кокандта 
ысулы җəдит мəктəбенең беренчесе, озакламый берничə татар мөгаллиме 
килеп, Сəлахетдин əфəндедəн өйрəнеп чыгып, үзлəре мəктəп ачалар.  

                                                            
3 Сөлəймани Шакир бине Мөхəммəтзакир, төрки халыклар арасында бик 

популяр булган “Тарихе Ислам” (Беренче табгысы. Казан: Бр.Кəримовлар, 1910. 
224 б.) китабының авторы. Дүрт томлык əлеге китап кириллицага күчерелеп, 2019 
елда “Хозур” нəшриятында кабат басылып чыкты.  
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Лəкин, уңай якларны санау белəн беррəттəн, автор əлеге күренешнең 
кимчелекле якларына да тукталып китə. “Ысул җəдидə белəн укыту җиңел 
икəн, дип коры язу танучы берничə адəм дə бала җыеп акча суга 
башладылар. Боларны күреп, җəдитчə дə түгел, кадимчə дə түгел, дип 
укытучы дамеллалар да кара такта алып балалар яздырып-боздырып укыта 
башладылар. Берничə язу танучы татар разносчиклары, дворниклары да 
Сəлах əфəндедəн, бəгъзелəре Шакир əфəндегə айга 10–15 сум биреп ысул 
җəдидə тəртибен үгрəнделəр һəм мəктəп ачып балалар укыта баш-
ладылар”, – ди (Хəйрулла Əһлиулла 1913: 718). Бу, əлбəттə, əлеге мəктəп-
лəрнең данын беркадəр киметкəн һəм татарлар башлап җибəргəн эшкə һəм 
татар мөгаллимнəренə карата тискəре караш формалаштыруга сəбəп 
булган. Əмма шулай да, Ə.Хəйрулла билгелəп үткəнчə, “Һəрничек булса 
да, Хокандта “ысул җəдит” исемендə мəктəп күбəйде, хəтта 20 җирдə 
мəктəпханə ачылды” (Хəйрулла Əһлиулла 1913: 718). Бу мəктəплəрдə аз 
дигəндə 70, иң күбе 300 тирəсе бала укыганын (Хəйрулла Əһлиулла 1913: 
718) исəпкə алсак, моңа кадəр укудан мəхрүм булган никадəр җирле халык 
балаларының мəктəпкə якынаюын, һəм, димəк, күпмедер дəрəҗəдə белем 
алуын күз алдына китерергə мөмкин. 

Төркестанда җəдит мəктəплəренə нигез салган татарлар арасында 
үзбəк балаларын укыткан Ш. Мохтар, З. Габделвəлиев, Ташкентта 
И. Гаспринский исемендəге мəктəпне ачуда катнашкан Əбүбəкер Диваев, 
Габдулла Биги, Булат Сəлиев, Габдрахман Чанышев, Һади һəм Хəбиб-
рахман Фəйзилəрне атарга мөмкин (Əйди 2015: 400). Курбатова тикше-
ренүлəре буенча, 1913 елда татар укытучыларының саны 40лап була. 
Тарихта каракалпаклар өчен җəдит мəктəбе оештыру өчен 1915 елда 
Төркестаннан биш татар чакырылуы, алар арасында Иманкулов атлы кеше 
дə булуы билгеле (Карлыбаев 2012: 114). 

Оренбург өлкəсе дəүлəт архивында сакланган бер документка 
караганда, ХХ гасыр башында Төркестан халкына мəгърифəт таратуда 
катнашкан мөгаллимнəр арасында алда искə алынган “Мөхəммəдия”, 
“Галия”, “Хөсəения” мəдрəсəлəреннəн тыш, “Касыймия”, Буа, Чистай, Сем-
бер һəм Кышкар мəдрəсəлəрен тəмамлаучылар да күп була. 1912–1913 уку 
елында Казан шəһəреннəн килүчелəр арасында Уфа губернасында туып-
үскəн, “Касыймия”дə белем алган, Җидесу вилаятенең Сергиополь шəһə-
рендə балалар укыткан Мəүлет Латыйпов, чыгышы белəн Хвалын өлкə-
сеннəн булган, шул ук мəдрəсəне тəмамлаган Хəсəн Үзбəков, Новоузенск 
өязеннəн чыккан, Казан шəһəрендə яшəүче Гатаулла Əхмəров, казан татар-
ларыннан Харис һəм Һади Давытовлар һ.б. атала (ГАОО: Б. 21 и.я., 206).  

Моннан тыш, соңгы чор тикшеренүлəрендə Төркестанда мəгъри-
фəтчелек эшчəнлеге алып барган Надыршин Салих Ми(д)хəт улы (1879 елда 
Казан губернасы Чистай өязе Яңа Əмзə авылында туган) турындагы 
мəгълүматлар искə алына. Ул 1898 елда Казанда мəдрəсə тəмамлаганнан 
соң, Тамбов, Саратов губерналарында мөгаллимлек иткəн, 1905 елда 
Каракол шəһəренə килгəн, андагы татар җəдит мəктəбенə укытучы булып 
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урнашкан, совет чорында И. Гаспринский исемендəге мəктəпнең директоры 
булып эшлəгəн (Кубатова 2012: 46). Икенче бер татар мөгаллиме Сабир 
Гыйльманов (1879–1917) 1902 елдан шул ук Каракол шəһəрендəге татар 
җəдит мəктəбендə, соңрак Токмак шəһəрендəге “Икбалия” мəдрəсəсендə 
укыткан, кыргыз тематикасына багышланган əсəрлəр һəм мəкалəлəр белəн 
татар матбугатында чыгыш ясаган (Мамытов 1992: 15–16). Караколда 
мөгаллимлек иткəн татарлар арасында шулай ук Мөҗазиров Əхмəтсадыйк, 
Рəхимова Дилəфрүз, Айтуганов Ситдыйк, Ашимов Разыйк, Уфа шəһəрендə 
мəдрəсə тəмамлаган Хəсəнҗан Баязитов, Уфадан Хуҗагали Рафиков, 
“Галия”дə укыган Əхмəт Абдулладигин (?), Чистай өязеннəн Солтан 
Черкасов һ.б. исем-фамилиялəре дə бар. 1915 елда Уфа шəһəреннəн килгəн 
Хəби Якубов һəм Хəби Рəхимовлар Пишпек, Токмак шəһəрлəрендəге 
мəдрəсəлəрдə укыта башлаганнар (Кубатова 2012: 46, 52–54). 

Гомумəн алганда, җəдит мəктəплəренең һəм аларда хезмəт куйган 
мөгаллимнəрнең педагогик эшчəнлеге җирле халыклар арасында абруй 
казана. “Садаи Төркестан” газетасы язуынча, “Бу мəктəплəрнең мөгал-
лимнəренең бəгъзелəре мөгаллим диярлек гайрəтле, истигъдадлы вə каби-
лиятле. Бу адəмнəр балаларның рухын күтəрмəктə алларындагы җəһалəт вə 
наданлык зəңене гыйлем вə əдəп нуры илə юып нурландырмак вə 
зыяландырмак өчен хезмəт кыйлмактадыр” (Дəүли 1914). Дала халкы 
арасында яңача фикерлəр тарала башлауда да əлеге мəктəплəрнең роле зур 
булуын шул заманның алдынгы карашлы затлары таный. Сасыккүлдə 
мөгаллимлек иткəн Мəгъжан Жомабаев4 билгелəп үткəнчə, 1910 еллар 
башына “аз бер заманда татарларны хəйле тəрəкъкый иттергəн” “ысулы 
җəдидə” казакълар арасына да керə башлый, “ысулы җəдит” кирəк дип 
сөйлəнүче шəкертлəр, мəдрəсə салу артыннан йөрүчелəр күренгəли 
(Җомабаев 1910). Татарлар исə, күбəйгəннəн-күбəялəр, “наданлык дəрья-
сына чумган даланы тергезəлəр, мəхəллə тəшкил итеп, мəктəп вə мəсҗетлəр 
ачкалыйлар, нəшре мəгарифкə хезмəт итəлəр” (Хариҗи хəбəрлəр 1910). 

Мəдрəсə укытучылары, төп педагоглык хезмəтлəреннəн тыш, халыкка 
мəгърифəт таратуның башка юнəлешлəрендə дə актив катнашканнар – 
үзлəре белем биргəн уку йортларында музыка, театр түгəрəклəре 
оештырганнар, өй спектакльлəре куйганнар. Мəсəлəн, Караколда яшəгəн 
2 нче гильдия сəүдəгəр Х. Габделвəлиевнең өендə оештырылган шундый 
уен-тамашада аның кызы Нəгыймəнең (язучы Чыңгыз Айтмəтовның 
əнисе) катнашуы турында мəгълүматлар сакланган (Кубатова 2012: 54).  

Татар мөгаллимнəрендə башлангыч белем алган җирле миллəт 
вəкиллəре шул ук татарлар үрнəгендə “Мөхəммəдия”, “Галия”, “Хөсə-
ения”, Эстəрлебаш кебек танылган җəдиди мəдрəсəлəрдə белем алырга 
омтылганнар. “Хөсəения”дə, мəсəлəн, “Казакъ телен өйрəнү җəмгыяте” дə 
ачылган була. Кыргыз телендəге “Əлиппе” авторы И. Арабов, беренче 
                                                            

4 Мəгъжан Жомабаев (1893–1938), казакъ шагыйре, мөгаллим, яңа казакъ 
əдəбиятына нигез салучы. “Галия” мəдрəсəсендə белем алган. 
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казакъ галиме Ч. Вəлиханов, казакъ язучысы Б. Майлин һ.б.лар əлеге 
мəдрəсəлəрне тəмамлап чыкканнар. Бары тик 1906–1916 еллар аралыгында 
гына да «Галия»дə Урта Азиядəн килгəн 242 шəкерт белем алган (Га-
лимова 2015: 17). Бу хəл, əлбəттə, хөкүмəт даирəлəрендə телəктəшлек 
тапмаган, ул татарларның җирле халыкларга тəэсиреннəн, аларның 
берлəшүеннəн курыккан: “Читтəн килгəн мөгаллимнəрнең җирле кыргыз 
халкына йогынтысы шул дəрəҗəдə зур ки, аларның кайберлəре кышкы 
якта Уфага китəлəр, шул ук татарлар тарафыннан шундагы “Галия” 
мəдрəсəсенə укырга кабул ителəлəр, аннан инде үз гаилəлəренə чын 
мəгънəсендə “эшкəртелеп” кайтып керəлəр, [...] русларга (бу очракта: 
хөкүмəткə – Л.М.) карата сансызлык күрсəтəлəр” (ГАОО: Б. 21, 22).  

Татар мөгаллимнəре, укыту эше белəн беррəттəн, төрки халыклар 
арасында татар матбугаты һəм Казан, Оренбург шəһəрлəрендə басылып 
чыккан китаплар таралуга, шулай итеп далага яңача фикерлəр үтеп керүгə 
дə төп сəбəпче булганнар. “Тəрҗеман”, “Вакыт”, “Йолдыз”, “Бəянел-хак”, 
“Идел”, “Шура” кебек газета-журналлар белəн Төркестан яшьлəрен 
татарлар таныштырган (Кубатова 2012: 48). Татарлар үрнəгендə казакъ, 
үзбəк, кыргыз яшьлəре үзлəре дə мəкалəлəр, китаплар язганнар. Татарлар 
ярдəмендə һəм аларның җитəкчелегендə үзбəк телендə беренче газеталар 
барлыкка килгəн. Болар: “Тəрəкъкый” (редакторы И. Габитов, 1906), 
“Хөршид” (1906), “Шөхрəт” (1907, редакторы Əүлəнов), “Асия” (Бик-
тимеров, 1908) (Добромыслов 1912: 294).  

Җəдит мəктəплəренең дəреслеклəр белəн тəэмин ителеше мəсьə-
лəсенə килгəндə, аларда укытучы мөгаллимнəрнең беренче чорда татарлар 
булуын, соңрак татарларда белем алган төркестанлылар белəн тулылануын 
искə алганда, татар авторларының татар телендə махсус татар шəкертлəре 
өчен язылган дəреслеклəре кулланылуы табигый. 4–5 ел шул рəвештə 
дəвам итеп, “аз-аз ислах кылып китаплары химмəтле яшьлəремез (җирле 
халыклар – Л.М.) тарафыннан үз лисанымызда тəртип вə нəшер кылынды 
вə мəктəп программасына кертелде” (Дəүли 1914). Шул рəвешле, татар 
авторлары язган дəреслеклəр җирле халыкларда үз теллəрендə дəреслеклəр 
язуга этəргеч биргəн. Җəдит мəктəплəре эшчəнлегенең соңрак чорында 
үзбəк, казакъ, кыргызлар арасында мөгаллимнəр əзерлəнү белəн, шул 
теллəрдə дəреслеклəр дə барлыкка килə башлый. Лəкин чынлыкта татар 
дəреслеклəре һаман да кулланыла килə. Төркестан район охрана бүлеге 
документларына караганда, əле 1913 ел башларында да Төркестанда җəдит 
мəктəплəрендə укыту Казанда басылган татар дəреслеклəре нигезендə 
барган, татар теле укытылган, башка предметлар, əйтик, арифметика, 
тарих, география шулай ук татар телендə алып барылган, алай гына да 
түгел, шəригать белемнəрен, Коръəнне, хəтта гарəп телен укытуда да татар 
теле файдаланылган (ГАОО: Б. 21 и.я.).  

Шунысын да искəртү мөһим: җирле халыклар телендəге яңа дəрес-
леклəр күпчелек очракта татар авторларына ияреп язылган. Бу хакта хəтта 
əлеге дəреслеклəрнең исемнəренə карап та фикер йөртергə мөмкин. 
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Мəсəлəн, Саидрасул Саидазизовның үзбəк телендəге “Устози аввал” 
(“Беренче мөгаллим”) дəреслеге язылуда А.Һ. Максудиның “Мөгаллим 
əүвəл” əсбабының тəэсире булуы шөбһəсез. А. Авлониның “Биринчи 
муаллим”, “Иккинчи муаллим” дəреслеклəре белəн дə шул ук хəл 
күзəтелсə кирəк. 

Җирле халыклар теллəрендə дəреслеклəр барлыкка килсə дə, татар 
педагоглары тарафыннан төзелгəн əсбаплар озак вакытлар актуальлеген 
югалтмаган. Шундый китаплар арасында Əхмəтһади Максудиның 
“Мөгаллим əүвəл”, “Мөгаллим сани” дəреслеклəре бар. 1913 елда ул 
рəсми рəвештə татар һəм рус-татар мəктəплəрендə рөхсəт ителə. Шул 
елдан алып латин əлифбасы кабул ителгəнчегə кадəр бу дəреслеклəр 
Россиянең мөселманнар яши торган төбəклəрендə кулланылына 
(Максудий 2018: 4). “Мөгаллим əүвəл”, “Мөгаллим сани” бүгенге көндə дə 
дини белем бирү системасында, төрки халыкларда гарəп əлифбасын 
үзлəштерүдə иң əһəмиятле дəреслеклəр рəтендə йөри. 2018 елда басылып 
чыккан нөсхə шул хакта сөйли. Соңгы басма үзбəк теленə тəрҗемə 
ителгəн, ə гарəп алфавитын һəм шул нигездə Коръəн сурəлəрен өйрəнү 
өчен тəкъдим ителгəн материал гарəп телендə бирелгəн (Максудий 2018: 
5). Əлеге дəреслек татар мөгаллимнəренең Төркестанда, Урта Азиядə 
яшəүче кардəш халыкларның мəгарифе үсешенə керткəн зур өлешен 
раслаучы саллы мисалларның берсе булып тора.  

Шулай итеп, ХХ гасыр башы татар һəм үзбəк теллəрендə дөнья 
күргəн газета һəм журнал материалларына һəм соңгы чор тикше-
ренүлəренə таянып, татар мөгаллимнəренең, татар мəгърифəтчелəренең 
Төркестанда җəдитчелек хəрəкəтен таратуда һəм җəдит мəктəплəре 
урнаштыруда, татар һəм башка җирле халыкларның балаларына белем 
бирүдə, əлеге мəктəплəр өчен методик əсбаплар, дəреслеклəр язуда, димəк, 
төрки халыкларның мəгарифен үстерүдəге рольлəре, һичшиксез, зур 
булган дигəн нəтиҗəгə килергə мөмкин. Татар халкының гына түгел, 
гомумəн төрки-мөселман педагогик фикере үсешенең иң кызыклы 
чорларыннан берсе булган җəдитчелек хəрəкəте һəм җəдит мəктəплəренең, 
аерым педагогларның эшчəнлеге, аларның төрки халыклар мəгарифен, 
матбугатын, сəнгатен һəм мəдəниятен үстерүдəге роле, һичшиксез, тирəн-
тен өйрəнелергə тиеш. Бу эштə, тарихи документлар белəн беррəттəн, ХХ 
гасыр башы татар һəм башка төрки телле вакытлы матбугат материаллары 
кыйммəтле чыганак булып тора. 
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The article highlights contribution of Tatar teachers in organizing Jadidist schools 

and educating children of the local peoples in Turkestan. Opinions of scientists of the 
early twentieth century, the Soviet period, and also modern researchers on this problem 
are presented. Based on the materials from newspapers and magazines of the early 20th 
century in the Tatar and Uzbek languages, the article highlights the history of the ope-
ning of certain schools and their activities. The issues of the the local population repre-
sentatives’ attitide to the work of Tatar teachers are revealed. In addition, the role and 
influence of Tatar teachers and their textbooks on publishing educational literature writ-
ten in the Turkestan peoples’ languages is also emphasized. 
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В статье освещается деятельность татарских мугаллимов в организации 

джадидистских школ и обучении татар и детей местных народов в Туркестане. 
Приводятся точки зрения на эту проблему ученых начала ХХ в., советского 
периода и современных исследователей. На основе материалов периодической 
печати на татарском и узбекском языках начала ХХ в. освещается история 
открытия и деятельности отдельных школ. Раскрываются некоторые вопросы 
отношения представителей местного населения на деятельность татарских 
учителей, подчеркивается роль и влияние татарских педагогов и их учебников на 
создание учебной литературы на языках народов Туркестана.  
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