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Мəкалəдə 1870 еллар ахыры – 1880 еллар башында Исмаил Гаспринскийның 

татар телендə газета нəшер итү өчен күрсəткəн тырышлыклары ачыклана. 
Архивларда сакланган документлар, И. Гаспринскийның төрле органнарга рəсми 
мөрəҗəгатьлəре нигезендə бу процессның никадəр күп вакыт һəм көч алуы 
күрсəтелə. Шулай ук Гаспринский үзе вакытлы матбугат битлəрендə əле 1875 
елдан ук төрле мəкалəлəр бастыра башлаганы əйтелə. Кырым гына түгел, Россия 
империясендəге бөтен мөселман халыклары тормышына гаять уңай тəэсир иткəн 
«Тəрҗеман» газетасы чыга башлаган көненнəн үк патша Россиясенең рəсми 
органнары күзəтүе астында булуы ассызыклана.  

 
Ачкыз сүзлəр: И. Гаспринский, «Тəрҗеман», рəсми мөрəҗəгатьлəр, Россия 

империясе, Кырым Республикасы дəүлəт архивы. 
 

 
И. Гаспринскийның беренче мəкалəсе кайсы елда басылган һəм ул 

мəкалə ни хакында? Бу мəсьəлə белəн берəүнең дə махсус шөгыльлəнгəне 
күренми. Əмма профессор Илья Зайцевның «Крымское историческое 
обозрение» журналында күптəн түгел басылган бер мəкалəсендə моңа 
күпмедер дəрəҗəдə ачыклык кертелə (Зайцев 2019: 175–179). И. Зайцев 
хəбəренə күрə, Мəскəүдəге Россия əдəбият һəм сəнгать дəүлəт архивында 
И. Гаспринскийның 1876 һəм 1882 елларда язылган ике хаты саклана. 
Беренчесе «Новое время» газетасының яңа нашире А.С. Суворинга атап 
язылган. Анда И. Гаспринский, 1875 елда Төркиядəн «Шəрык мəктүплəре» 
исеме астында «Новое время» газетасына җибəреп бастырган мəкалəлəре 
турында əйтеп, «Новое время» газетасын бушлай алганын искə төшерə. Бу 
хəбəргə ышанып, И. Гаспринскийның беренче корреспонденциялары 1875 
елда басылган дип əйтергə хакыбыз бар. Гаять кызыклы булган тагын бер 
мəгълүмат өстисе килə. 1991 елда Акмəчеттə (хəзерге Симферополь) 
Гаспринскийның 140-еллыгына багышланган чаралар вакытында И. Фран-
ко исемендəге гыйльми китапханəның ике хезмəткəре: гыйльми-методика 
бүлеге мөдире З.М. Молодцова һəм баш библиограф Т.Л. Шостак Гасп-
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тəрҗемə иткəне өчен бик рəхмəтле. 
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ринскийның тормышы һəм эшчəнлеге турында махсус белешмə əзерлəгəн 
иделер. Бу белешмəдə югарыдагы мəгълүматны раслаган хəбəр бирелə: 
«1871 елда Гаспринский башта Венага, соңрак Парижга китеп эшли… Рус 
газеталарыннан хəбəрдар була. Соңрак Алжир, Тунис, Мисыр һəм Греция 
аша 1874 елда Истанбулга килə һəм аннан С.-Петербург һəм Мəскəү 
газеталарына шəрык тормышына багышланган мəкалəлер җибəрə» (Мо-
лодцова, Щостак 1991).  

1882 елның 12 декабрендə Россия матбугат эшлəре буенча баш 
идарəсенең мөдире П.П. Вяземскийга язылган икенче хатка килгəндə, 
монда Гаспринский «Тəрҗеман» газетасын чыгаруга рөхсəт алу өчен, 
аның рус администрациясе һəм рус мəдəнияты өчен файдасын аңлатырга 
тырыша (Зайцев 2019: 177–178). 

Табигый, Гаспринский Россиядəге төрки-татар кавеменең кулында 
газета булмаганга бик борчыла, чөнки газетаның миллəт өчен бик 
əһəмиятле булуын бөтен нечкəлеклəре белəн аңлый. 1879 елда «Зия-и-
Кавказия» газетасына язган хатында болай ди: «Мəгълүмдер ки, Россия 
дəүлəте эчендə зур миллəтлəр – əрмəн, поляк, латыш һəм башка… 
миллəтлəр үзе газеталары һəм əдəбиятына бəйле нəрсəлəр булдырдылар. 
Ике-өч миллионнан гыйбарəт татарлар əдəбиятсыз һəм хəтта бер газетасыз 
булулары бик гаҗəптер. Газета миллəтнең теледер. Газеталар миллəт-
лəрнең сакчысы (караучысы) була белерлəр. Сəүдə һəм башка өлкəлəрдə 
юл күрсəтүче була белерлəр. Миллəтнең акылын һəм фикерен арттыручы 
була белерлəр. Газетасыз һəм китапсыз миллəт ятим һəм телсез адамгə 
тиңдер» (Багчасарайдан кондерилен мектюп). 

Билгеле ки, «Тəрҗеман» газетасын нəшер итүгə рөхсəтнамə алу өчен 
Гаспринский гаять күп вакыт һəм көч сарыф итə. Əмма иң башында, ягъни 
1879 елның 1 ноябрендə, бер полиграфия станогы алу һəм ул станокта 
төрле игъланнар, этикеткалар, туй һəм бəйрəмнəргə чакырулар, һəм башка 
вак-төяк полиграфия эшлəрен башкару өчен рөхсəтнамə алу гозере белəн 
Таврия губернаторына мөрəҗəгать итə. Бик кызыклы факт, «вак-төяк» 
нəрсəлəр өчен гади полиграфия станогы алуга шул елның 17 декабрендə 
рөхсəт ала! [ГАРК. Ф. 26. Оп 1. Д. 27226: 1), əмма лəкин газета ачу 
мəсьəлəсенə килгəндə, бу эштə чиновниклар тарафыннан кызыксыну 
күренми. Табигый, шул ук вакытта кырымтатарча «Файдалы эглендже» 
(«Файдалы күңел ачу») газетасын ачу өчен гариза да җавапсыз калган иде 
(Аирчинская 2003: 105). 

Бүгенге көндə Кырым дəүлəт архивында саклана торган төрле 
материаллар арасында Гаспринскийның шəхси типография ачу һəм газета 
нəшер итү өчен рөхсəт алу мəсьəлəлəренə бəйле бер рəт кызыклы 
документлар бар.  

1882 елның 9 гыйнварында Гаспринский Таврия губернаторы исе-
менə бер хəбəр хаты (докладная записка) җибəрə: «Татарларның укуына 
һəм мəгарифенə хезмəт итү нияте белəн һəм төрле гыйльми-гамəли 
белемнəр булсын өчен үз телендə уку форсат булганга, бик күп мəкалə һəм 
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очеркларны татарчага тəрҗемə иттем. Һəм бу мəсьəлəдə гади формалардан 
башлап катлаулыларга таба юнəлеш тоттым. Чөнки халыкка белем 
бирүнең гади юлы будыр. Менə бу материалларны башка сахифəлəр 
(газета сахифəлəре) формасында нəшер итү нияте бар. Бу басмаларның 
эчтəлеген илемнең төрле өлкəлəренə кагылышлы гади, татарча язылган 
һəм тəрҗемə ителгəн парчалар тəшкил итəчəктер. Болар арасында хөкүмəт 
тарафыннан игълан ителгəн кануннар, хəрби уставлар; хикəялəр, төрле 
мəзəклəр, əйтемнəр, сəнгать һəм һөнəрлəр белəн бəйле мəгълүмат һəм 
хəбəрлəр, мəктəп эшлəре, рус һəм чит ил тормышында булып узган 
əһəмиятле вакыйгалар булачак. Болар бөтенесе дə гади халык аңласын 
өчен көйлəнгəндер. Һəм, нигездə, югарыда язылган мəгълүматның асылы 
шул – татарларны рус халыкның мəдəнияте һəм мəгарифе белəн таныш-
тырып, аларны рус гыйлеменнəн читлəшүдəн ваз кичермəктер» (ГАРК. 
Ф. 26. Оп. 2. Д. 1595). Мөрəҗəгатенең дəвамында Гаспринский ике нəшер 
машинасы булганын, шулардан берсе литограф машинасы икəнен һəм 
икесенə дə кирилл һəм татар (гарəп) шрифтлары алганын хəбəр итə.  

Аңлашыла ки, ни өчен 1881 елда Гаспринский үзенең «Тоңгуч» 
(«Первенец») һəм «Шəфəкъ» («Рассвет») газеталарын Кырымда түгел, ə 
Тифлиста мөхəррир Унси-задə типографиясендə нəшир иттергəн иде 
(Гаспринский 1881а; Гаспринский 1881б). Ягъни 1881 елда Гаспринский-
ның кулында матбугат машиналары əле юк икəн… Һəм дə шундый 
машина аласы турында игълан биргəне, һəм бу игъланны матбугатта 
бастыру өчен С.-Петербург эчке цензурасы комитеты тарафыннан махсус 
рөхсəтнамə алганы, һəм аны Фəннəр Академиясы типографиясында 
бастырганын аңлата. 

Гаспринский үз матбугат машиналарында бастырган беренче сəхи-
фəлəре 1882 елда булып, басмаханəнең исеме һəм нəшер итү урыны болай 
күрсəтелгəн: «Багчасарай: Нешрият-ы-Исмаилие» (Гаспринский 1882). 

Югарыда искə алынган хəбəр хатында Гаспринский типография 
машиналары сатып алыначагы һəм туган телдə төрле əсəрлəр нəшер 
ителəчəге, кырымтатарлар тарафыннан алкышлар һəм котлау хатлары 
кабул итүе турында яза.  

Гаспринскийның фикеренчə, бу сəхифəлəр башка басмалар кебек үк 
булып, С.-Петербург комитетында цензура аша үтəчəк. Болар төрле-төрле 
темаларга багышланып, ел эчендə 50 һəм бəлки моннан да артык номерлер 
чыгару максат ителə. Бу сəхифəлəр «Ай», «Кояш», «Көн», «Мəктəп», 
«Тəрбия», «Дөнья», «Һава», «Диңгез», «Хайваннар дөньясы», «Үсем-
леклəр», «Минераллар», «Һөнəрлəр», «Машиналар» кебек темаларга 
багышланачак. Карарлаштырылганына күрə, сəхифəнең бəясе 8 тиен, 
коллекциясы исə 3 көмеш тəңкə булачак. Битлəр берəр-берəр итеп тə, 
тупланма итеп тə сатылып, тупланмалар өчен абонемент алу мөмкинлеге 
булачак.  
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Бу басмалар периодика булып исəплəнми, чөнки Россиядəге матбугат 
кагыйдəлəре буенча периодика булу өчен барысы да бер исем астында 
чыгарга тиеш… 

Таврия губернаторына язган хəбəр хатында Гаспринский югарыда 
искə алынган басмалар өчен рөхсəт сорый, губернаторның болардан 
хəбəре булсын, һəм Матбугат эшлəре баш идарəсенə мөрəҗəгатендə 
мəсьəлəне ачыклаган вакытта татарча басма мəсьəлəсен үзенең бөек 
химаясе астына алсын дигəн телəктə була. Һəм дə форсаттан файдаланып, 
Министерствоның бөтен киңəшлəрен кабул итеп, көченə күрə Ватаныбыз 
файдасына татарларның мəгарифе юлында хезмəт куюын аңлата. Эшнең 
ни дəрəҗəдə уңышлы булуыннан чыгып, татарча (русчага тəрҗемəлəре 
белəн) көндəлек басма ачуга рөхсəт сорый.  

«Кырым татарларының булган уку-язу мөмкинлегеннəн файдаланып, 
килəчəктə дөнья күрəчəк басмалар тəэсирендə рус миллəтенə якынлашу мəсь-
əлəсендə булган хорафатларны киметү мөмкин булачактыр. Татарларның 
мəгарифе өлкəсендə мин рус һəм татарларның хакыйкый берлеге нигезендə 
хезмəт итəм» (ГАРК. Ф. 26. Оп. 2. Д. 1595: 2) – ди Гаспринский. Ягъни кырым-
татарча көндəлек матбугат булдыруга патша хезмəткəрлəре һəм цензор-
ларының рөхсəтен алу өчен Гаспринский төрле ысуллар һəм юллар эзли һəм 
иң рас юл «патша дəүлəтенə хезмəт итү» юлы булулын аңлатырга тырыша.  

Бу фикер аның язган гаризаларында, мөрəҗəгатьлəрендə кабатлана. 
1882 елның 9 гыйнварында язылган беренче хатыннан соң бер ай үткəч, 
ягъни 1882 елның 9 февралендə, Гаспринский Таврия губернасы началь-
нигына мөрəҗəгать җибəрə: «Нəшер иткəн беренче басмаларның халык 
арасында уңыш казанганын һəм алар тарафыннан җибəрелгəн рəхмəт 
хатларын күздə тотып, мин шундый нəтиҗəлəргə килдем. Бу формадагы 
популяр басмалар мисалында мөселманнарның хəятендəге торгынлык, 
эшсезлек һəм Ватанымызның мəдəнияте һəм хəятенə кушылу мəсьəлə-
сендə булган шөбхəлəрне күрсəтү мөмкинлеклəре бар. Мин исə тəрбиям 
һəм карашларым җəһəтеннəн бер рус кебек булганга күрə, бу мəсьəлəдə 
файдалы булырга телим. Шуның өчен Бакчасарай шəһəрендə татарча-
русча популяр бер басма нəшер итə башламакчы булам. Бу басмада русча 
чыганакларда басылган рəсми хəбəрлəр һəм төрле мəкалəлернең тəрҗе-
мəлəре булу турында сез, хөрмəтле хəзрəтлəргə хəбəр итəм, мəсьəлəне 
чишүегезне сорыйм» (ГАРК. Ф. 26. Оп. 2. Д. 1595: 5). 

Игътибар итик, 1882 елның февралендə газета чыгару түгел, ə төрле 
исемнəр астында басмалар сериясе чыгару чарасы эзлəнə.  

Таврия губернасы начальнигына үзе исеменнəн хатлар җибəрүдəн 
тыш, Гаспринский Кырымның төрле җирлəреннəн булган җирле халык 
исеменнəн дə гаризалар яза. 1882 елның гыйнвар аенда язылган шундый 
гаризаларның берсенə егерме ике кеше имза куйган. Алар арасында 
морзалар, мөгаллимнəр, хəрбилəр, сəүдəгəрлəр һəм дин эшлеклелəре дə 
бар. Бу гаризада түбəндəге фикер əйтелə: «Безнең хəбəребезгə күрə, 
Бакчасарай шəһəр башлыгы Исмаил морза Гаспринский татарча бер басма 
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нəшер итүгə чаралар эзли. Максадына күрə, бу басма аркылы безне 
хөкүмəтның төрле кануннары һəм безгə файдалы булган мəгълүмат белəн 
таныштырырга тели. Мондый басма Кырым өчен бик кирəкле булганын 
раслыйбыз. Без Кырымның төрле җирлəрендə яшибез, хөкүмəтнең гаять 
мөһим канун-кагыйдəлəре һəм төрле боерыкларыннан хəбəрдə түгелбез. 
Шуның өчен сез мөхтəрəм хəзрəтлəрдəн Гаспринскийга ярдəмдə булуы-
гызны сорыйбыз» (ГАРК. Ф. 26. Оп. 2. Д. 1595: 3–4).  

1882 елның 9 февралендə Гаспринский Таврия губернасы башлыгына 
тагын бер мөрəҗəгать җибəрə. Бу мөрəҗəгатьтə югарыда искə алынган ике 
типография машинасының тасвирламасы язылган, ягъни Гаспринский 
тарафыннан сатып алынган ике типография машинасы «кул машиналары» 
(ручные станки) икəн (ГАРК. Ф. 26. Оп. 2. Д. 1595: 6). Шулардан берсе 
литография машинасы булганын инде əйткəн идек. Бу мөрəҗəгать янына 
Гаспринский типография тотуга рөхсəт шаһəдəтнамəсе һəм бирелəчəк 
рөхсəтнамəгə ябыштырырга кирəк булган марканы да кушып, үз өендə 
шəхси типография ачуга рөхсəт сорый.  

Мəсьəлə бу дəрəҗəгə җиткəннəн соң, вице-губернатор, табигый, 
Таврия губернасы жандарм идарəсе мөдиренə мөрəҗəгать итə. 1882 елның 
26 апрелендə язылган документта: «Матбугатханə ачачак Бакчасарай 
шəһəр башлыгы Гаспринскийның сəяси һəм əхлакый сыйфатлары хакында 
хəбəр бирүегезне үтенəм», дип язылган (ГАРК. Ф. 26. Оп. 2. Д. 1595: 7). Бу 
мөрəҗəгатькə Бакчасарай полицмейстеры Шлейфер (?) Таврия губерна-
торына мондый рапорт җибəрə: «1882 елның 26 апрелендə җибəргəн 
əмерегезгə җавап итеп, хəзрəте галилəрегезгə хəбəр итəм, Бакчасарай 
шəһəр башлыгының (Гаспринскийның) тормышы һəм эшчəнлеге бик гүзəл 
булып, һичбер гаеп яки кырын эшлəрдə катнашканы билгеле түгелдер» 
(ГАРК. Ф. 26. Оп. 2. Д. 1595: 7). 

Гаспринскийга полицмейстер тарафыннан шундый характеристика 
бирелгəннəн соң, 1882 елның 18 августында вице-губернатор тарафыннан 
ризалык шаһəдəтнамəсе бирелə. Кырым дəүлəт архивында шаһəдəтнамə 
үзе саклана. Бу документ миллəтебез һəм гомумəн Россия мөселманнары 
өчен гаять əһəмиятле булганга күрə, аның оригиналын бирəбез.  

Свидетельство 
Дано сие Свидетельство Дворянину Исмаил-бею Гаспринскому в том, 

что ему разрешается иметь в г. Бахчисарае типографию с тем, чтобы во 
время действия типографии Гаспринским были выполняемы все условия, 
как предписанные Высочайше утвержденным в апреле 1865 года мнением 
государственного Совета о типографиях, литографиях и проч., так и 
имеющие последовать правительственные по этому предмету распоряже-
ния и указания. Причитающийся гербовый сбор уплачен, 18 августа 1882 
года, г. Симферополь. 

За Таврического Губернатора (Вице губернатор) (ГАРК. Ф. 26. Оп. 2. 
Д. 1595: 11). 
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Бу рөхсəтнамə Гаспринскийның газетачылык юлында беренче гаять 
əһəмиятле һəм җитди җиңүе, чөнки өйдə шəхси типография тоту мəсь-
əлəсе кырым татары өчен генə түгел, ə Россияның һəр шəхесе һəм 
гражданы өчен бик зур иде. Белгəнебезчə, соңрак («Тəрҗеман» газетасы 
чыга башлаганнан соң) бу адым бөтен Россия мөселманнарының яшə-
ешенə бик зур тəэсир ясый.  

Бу рөхсəтнамəдəн соң Гаспринский 1882 елда «Тəрҗеман» исемле 
сахифə чыгара башлый (Гаспринский 1882). Бу «Тəрҗеман» сəхифəсен 
«Тəрҗеман» газетасыннан аерым карарга кирəк.  

1881 елдан башлап беренче чыгарган сəхифəлəрнең популярлыгы һəм 
сатылу тизлегеннəн чыгып, газета чыгару эшенең мөмкинлеге дə 
ачыклана. Күп тə үтми Гаспринский Россияның Эчке эшлəр министрына 
атнага бер тапкыр русча (татарчага тəрҗемə белəн) газета чыгаруга рөхсəт 
бирүен сорап мөрəҗəгать итə. Газетаның исемен «Переводчик» («Тəрҗе-
ман») куеп, мөхəррирлеген үзе алып барса, цензурадан рөхсəт алачагы 
аңлашыла. Əмма Гаспринскийның шəхесе белəн аеруча кызыксына 
башлайлар. Бу хакта генерал-адъютант Гурко 1882 елның 14 октябрендə 
Таврия губернаторына мөрəҗəгать итеп, бу мəсьəлəдə аның фикерен һəм 
аңлатмасын сорый (ГАРК. Ф. 26. Оп. 2. Д. 1595: 12). 

Тагын да тəфсиллəбрəк ачыкларга телəсəк, мисал буларак түбəн-
дəгелəрне китерергə мөмкин. Гаспринский хакында чиновниклар нилəр 
белергə телилəр: Кайда һəм кайсы уку йортында белем алган? Кайсы 
фəннəрне өйрəнгəн? Гыйльми дəрəҗəсе бармы? Бакчасарай полицмейстры 
бу сорауларны Гаспринскийга җиткергəннəн соң, ул язма рəвештə шундый 
мəгълүмат бирə:  

1. Мин Мəскəүдəге 2 нче хəрби гимназиядə укыдым. Анда укыган 
дəреслəремнəн: рус һəм француз теллəре, рəсем сəнгате, педагогика 
белеме, тарих, география, алгебра һəм геометрия. Болар 1277 номералы 
шаһəдатнамəдə күрсəтелгəннəр.  

2. Соңрак Акмəчеттəге 531 номералы гимназияда укыдым. Имти-
ханнар биреп, «Шəһəр укытучысы» мəртəбəле һөнəрен алдым (бүген 
Акмəчеттəге 1 нче номералы гимназия. Диварындагы элмə тактада Гасп-
ринскийның монда укыганы күрсəтелгəн. – И.К.).  

3. Алты ел дəвамында төрле мəктəплəрдə кырымтатар балаларына рус 
теленнəн дəрес бирдем һəм бу эшлəрем буенча Одесса Мəгариф округы 
мөдиреннəн рəхмəт хаты алдым. Бу рəхмəт хаты миңа 1872 елның 10 апре-
лендə бирелде. Номеры 283. 

Гали гыйльми дəрəҗəм юк. 1879 елдан башлап татарча төрле 
сəхифəлəр һəм брошюралар нəшир итəм. Һəрберсе 1000 нөсхəда сатыла 
(ГАРК. Ф. 26. Оп. 2. Д. 1595: 17, 18, 21)… 

Монда безнең өчен бик кызыклы мəгълүмат бар. Гаспринский үзе 
наширлек эшчəнлеген 1881 елдан түгел, ə 1879 елдан дип яза һəм аерым 
сəхифəлəр түгел, «татарча брошюралар» чыгарганын хəбəр итə. Димəк, 
безнең бүгенге көнгə кадəр белгəн һəм табып алган материалларыбыз тулы 
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түгел. Бүген без Гаспринскийның беренче нəшер иткен басмасын «Тоңгуч» 
(1881) дип белəбез. Һəм дə «тоңгуч» сүзенең мəгънəсен дə «иң əүвəл», 
«беренче» кебек аңлыйбыз… Һəрхəлдə Гаспринскийның язма рəвештə бир-
гəн хəбəренə, ягъни нашир эшлəрен 1879 елда башлаганына, җитди əһəмият 
биреп, бу турыдагы тикшеренүлəрне дəвам итəргə кирəк. Əмма югарыда 
əйткəнебезчə, 1879 елның 1 ноябрендə Таврия губернаторы исеменə бер 
полиграфия станогы алу өчен рөхсəт сорып мөрəҗəгать итеп, полиграфия 
станогын алуга шул елның 17 декабрендə рөхсəт алган иде. Бəлки шул 
полиграфия машинасында нəшер иткəн материаллар хакында əйтəдер?.. 

Бу соңгы документта Гаспринскийның əйткəннерə күрə, газета нəшер 
итүгə рөхсəт алынса, аның эшендə катнашуга укытучылар семинария-
ларенең инспекторлары һəм югары уку йортларында шəрык теллəре 
мөгаллимнəренең кайберлəре дə ризалык биргəннəр.  

Архивның бу папкасында 1882 елның 5 августында С.-Петербург 
цензурасы тарафыннан рөхсəт ителеп басылып чыккан «Тəрҗеман» 
газетасының оригиналы бар. Күлəме бик күп түгел, 4 сəхифəдəн гыйбарəт. 
Эчке битлəрендə – кырымтатарча, тышкыларында русча текстлар урын 
алган. Кайбер мəкалəлəрнең исемнəре: «Яңа канун-кагыйдəлəр», «Хатын-
нарны укытырга кирəкме?», «Россия», «Россиядəге мөселман матбугаты». 
Бу газетада Гаспринский беренче тапкыр үзе шəхси матбугатның исемен 
язып куйган: «Багчасарай: Нешрият-ы-Исмаилие». 

Гаспринскийның төп максаты, əлбəттə, сəхифə түгел, газета чыгару 
була һəм, гамəллəренгəн күренгəнчə, ул акрынлап үз максатына якынлаша. 
Цензура хезмəткəрлəренең контролен һəм дикъкатен иҗтимагый һəм сəяси 
мəсьəлəлəрдəн ераклаштыру, татарлар хакындагы фикерлəрне болардан 
читлəштерү нияте белəн, үзенең мөрəҗəгатьлəрендə гореф-гадəтлəргə, 
көнкүреш хəллəренə игътибар итə. Таврия губернаторына язган мөрə-
җəгатьлəреннəн берсендə: «Үзем нəшер иткəн сəхифəлəремдə биргəн мил-
лəткə файдалы белемнəрдəн, аеруча, мөгезле терлеклəрдəге чума авыруын 
булдырмау, күбəлəк кортына каршы көрəш мəсьəлəсендəге материаллар 
гаять мөһим. Халкыбыз боларны «Аллаһның җəзасы» дип кабул итеп, 
аларга һич тə каршылык күрсəтми иде» (ГАРК. Ф. 26. Оп. 2. Д. 1595: 22). 

Ниһаять, «йөк урыныннан күчə»… Россия империясының Эчке эшлəр 
министры Д.А. Толстой (1823–1889) И. Гаспринскийга газета чыгаруга 
рөхсəт бирə. Табигый, газетаның номерлары чыга башлаганчы С.-Петер-
бург цензура оешмасын үтəргə кирəк. Гаспринскийдан да үзе нəшер итүе 
хакында расписка алынырга тиеш. Матбугат мəсьəлəлəре баш идарəсенең 
ризалыгы булмыйча, башкасы бирелми (ГАРК. Ф. 26. Оп. 2. Д. 1595: 25). 

Бүген аңлашылганча, кырымтатарча чыккан газетаны русчага тəр-
җемə белəн түгел, ə русча («Переводчик») чыккан газетаны татарчага 
(«Тəрҗеман» исеме белəн) тəрҗемə белəн чыгаруга рөхсəт бирелə! Моны 
Россияның Матбугат мəсьəлəлəре буенча баш идарəсенең мөдире Феок-
тистов Таврия губернаторына хəбəр итə (ГАРК. Ф. 26. Оп. 2. Д. 1595: 25).  
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Рөхсəтнамə бирелгəне турында Гаспринскийга хəбəр итеп, ул бу 
мəсьəлə белəн бəйле булган шартларга имза куя. Имза куелганнан соң, 
рөхсəтнамə бирелгəне хакында игъланны кулына тоттырып, аннан 60 
тиенлек өч тамгалы марка алып, имзаланган кəгазьне Матбугат эшлəре 
буенча баш идарəгə җибəрəсе.  

Үз нəүбəтендə Таврия вице-губернаторы 1883 елның 2 мартында 
Бакчасарай полицмейстерына җибəрелгəн мөрəҗəгатендə, Матбугат эш-
лəре буенча баш идарəсе 1883 елның 16 февралендə 688 номерлы боерыгы 
нəтиҗəсендə Гаспринскийга исемлəнгəн 685 һəм 686 номерлы шаһəдəт-
намəлəрне аның кулына биреп, алганлыгы турында имзасын куярга боера.  

Дворянин Гаспринский өчен газета ачу рөхсəтнамəсе мəсьəлəсендə 
Бакчасарай полицмейстеры адресатка, ягъни Гаспринскийның кулына, 685 
һəм 686 номерлы шаһəдəтнамəлəрне, чыгарылачак газета програм-
масының копиясын һəм өстəмə документта 60 тиенлек өч тамгалы марка 
кушканы хакында хəбəр бирə. Бу хəбəр 1883 елның 5 мартында бирелгəнгə 
күрə, газета чыгаруга рөхсəтнамə Гаспринскийга шул араларда бирелгəнен 
белеп була… (ГАРК. Ф. 26. Оп. 2. Д. 1595: 26). 

Газета чыгару өчен рөхсəтнамə алгач, Гаспринский əбүнəчелəр 
туплау һəм булачак басманың матди ягын ныгыту өчен Санкт-Петербург 
һəм Түбəн Новгородка базарда тупланган төрки халыкларга чыгачак 
«Тəрҗеман» турында хəбəр бирə (Devlet 2014: 66). 

Əлбəттə, Акмəчет дəүлəт архивында сакланган документлар айсберг-
ның судан өстə күренгəн бер очы гына. Хакыйкатьтə исə, ул заманда 
кырымтатарча шəхси типография ачу мəсьəлəсе бик тə четрекле була.  

Гаспринскийның үзе биргəн хəбəренə күрə, газета нəшер итүгə 
рөхсəтнамə алу өчен «бер-берен алыштырган ике губернатор һəм өч 
министр ишеге сукмагын өч ел дəвамында тапганымнан гайре, дүрт ел 
дəвамында С.-Петербург шəһəрен айкадым» (Молодцова, Шостак 1991). 

Гаспринскийның беренче хатыны Самур ханым һəм кызы Хəдичə 
Дерекойда (хəзер Ялта шəһəрендə) яшəгəнлектəн, 1904 елда Дерекойда 
туган доцент Мемет Умеров 1970 елларда Ташкенттагы Низами исемен-
дəге пединститутның кырымтатар филологиясы бүлегендə укыган 
лекциялəрендə Самур ханымның əйткəннəренə нигезлəнеп, бу мəсьəлəнең 
карангылыкта калган кайбер якларын ачыклаган иде. Шулардан 
Гаспринский 1870 еллар ахыры – 1880 еллар башында С.-Петербургка 
төрле хезмəткəрлəрнең «күңелен яулау өчен» төрле бүлəклəр алып кит-
кəне хакындагы эпизод да бик əһəмиятле. 

1883 елның февралендə алынган рөхсəтнамəдəн бер ай кичəр-кичмəс, 
1883 елның 10 апрелендə (яңа стиль белəн 22 апрельдə) «Тəрҗеман» 
газетасының 1 нче номеры чыга. Зур тырышлыгы нəтиҗəсендə Гасп-
ринский кыска бер вакыт эчендə Кырым гына түгел, бөтен төрки һəм 
мөселман дөньясының «уянуында» һəм цивилизация юлында яңа һəм 
гаять сыйфатлы бер адым атлауга ирешə.  
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Бу соңгы фикерне раслап торучы документ бар, аның турында 
тəфсиллəбрəк язу кирəк. Бу документ патша Россиясенең полиция депар-
таменты тарафыннан 1900 елның 31 декабрендə җибəрелгəн. Таврия 
губернаторы һəм Елисаветполь губернаторы исеменə гектография копиясе 
булып, ике нөсхəдə сакланган, бүген Мəскəүдə Россия дəүлəт тарих 
архивы (РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 1194: 3–4об.) һəм Кырым республика ар-
хивында (ГАРК. Ф. 27. Оп. 3. Д. 143а: 25–26об.) сакланалар. Соңрак бу 
документны 1920 елда Арслан Кричинский де үзенең Бакуда басылган кы-
рым татарларына багышланган ике томлык документлар җыентыгына 
керткəн (Кричинский 1920: 166–168). Əлеге документны беренче тапкыр 
без 1994 елда «Голос Крыма»да бастырган идек (Керим 1994). 

Документны əзерлəгəн шəхеснең имзасы яхшы укылмаса да, «Залян-
ский» дип укыдык. Залянский Таврия губернаторына җибəргəн бу белеш-
мə бик зур түгел һəм Эчке эшлəр министрының доклады өчен языла.  

Документта шундый хəбəр бар: Полиция департаментында булган 
мəгълүматларга караганда, соңгы вакытларда татар əдəбиятында яңа бер 
төрле чаткылар барлыкка килгəн, болар Россия дəүлəтенең ундүрт 
миллионлык мөселман халыкларының гасырлар буе килгəн тормышын 
үзгəртеп, якын арада бу халыкларның тормышында җитди үзгəрешлəр 
булачактыр. Бу яңа чаткылар баштарак гади булып күренгəн иде. Ягъни 
1884 елда Кырым морзаларыннан И. Гаспринскийның ысул-и-җəдиткə, 
Европаның аваз методикаларына таянган дəреслеген («Ховадже-и-субьян». 
– И.К.) нəшер итү иде. Бу яңа усул татарларның уку һəм язуын кулай-
лаштырып, белем алу вакытын шактый кыскарткан иде. Күп тə үтми үзенең 
сыйфатлары белəн Гаспринскийның дəреслеге җəмгыятьтə зур игътибар 
казанып, иске мөгаллимнəрне кысрыклап, аларның укытучылыгын икенче 
планга күчерде. Шул ук вакытта прогрессив карашлар халык арасында 
тарала башлады. Кыска вакытта бу агым киң мəйдан алып, зур бер 
иҗтимагый-əхлакый хəрəкəткə əверелеп, татар тормышы һəм əдəбиятының 
ике тармакка аерылуына сəбəпче булды. Шулардан берсе – кадимчелəр – 
искелекне саклау өчен тырышса, икенчесе – җəдитчелəр – яңа прогрессив 
алымнарны алып, «рус татарлыгы»н булдырырга омтыла. Кадимчелəр 
җəдитчелəргə һəр тарафта каршылык күрсəтүдəн тыш, үз тарафларына 
патша администрациясен дə җəлеп итəргə тырышалар. 

Яңа ысул тарафдарлары, ягъни җəдитчелəр, Россиядə яшəгəн татар 
халкының мəгарифен, төрле өлкəлəрдə һəм төрле һөнəрлəр буенча белем 
алуын, чит теллəр өйрəнүен яклыйлар, халыкның мəдəниятле һəм бай 
булуын телилəр. Җəдитчелəр халыкны гомуми рус мəктəп һəм гимна-
зиялəрендə генə түгел, гали мөселман белеме мəркəзлəренə чакыралар. 
Европа уку-укыту системасын ислам дине белəн килештереп, укытуны 
татар телендə алып барырга телилəр.  

Җəдитчелəр ислам диненең мəгънəсен тулы калдыру өчен эшлəп, аны 
төрле буш һəм хаталы элементлардан, артыклыклардан, кадим мулла-
ларның аңлатуларыннан азат итеп, миллилекне үстерү, туган телнең кул-
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лану даирəлəрен киңəйтү, гыйльми һəм дини өлкəлəрдə куллануны үстерү, 
ислам дине кысаларында миллилекне ныгыту өчен көрəшəлəр.  

Бу максатларына ирешкəннəн соң, җəдитчелəр туктармы? Бу аңла-
шылмай. Һəм дə җəдитчелəр җиңəчəкме, əллə кадимчелəрме? Бу да 
билгеле түгел. Бу ике тармакның Россия дəүлəте мəнфəгатьлəренə кайсы 
күбрəк зарарлы? Күренə ки, һəр ике тармак та мөселман булулары белəн 
Россия дəүлəтенə ят. 

Югарыда əйтелгəннəрне истə тотып, Сез мөхтəрəм хəзрəтлəре 
тарафыннан шундый əмер бирүегезне сорыйбыз: 1. Сезнең идарəдəге 
булган территориядə татар мəдəниятенə яңалык, новаторлык керткəн 
мөгаллимнəрне билгелəргə кирəк. 2. Аларның шəхеслəре турында тəф-
силле мəгълүмат тупларга кирəк, ягъни иҗтимагый, икътисадый вəз-
гыятьлəре, белем алу урыны, мөселманнар арасында багланышлары… 
3. Яңалыкчылар һəм Төркиядəге яшь төреклəр белəн багланышларын 
күзəтергə һəм ул тарафтан илһамландыручылары бармы икəнне белергə 
кирəк. 4. Сезнең билəмəлəрегездə кайсы җирлəрдə һəм кемнəр тарафыннан 
җəдит мəктəплəре ачылган, укытучылары кем һəм алар кемнең кул 
астында… (ГАРК. Ф. 27. Оп. 3. Д. 143а: 25–26об.). 

Документтан бик ачык күренгəнчə, Гаспринскийның эшчəнлеге 
Россиядəге «14 миллионлык мөселман халыкларының гасырлар буе 
килгəн хəятын үзгəртеп, якын арада бу халыкларның тормышында җитди 
үзгəрешлəр булачактыр». Ягъни полиция департаменты вəзгыятьнең бөтен 
нечкəлеклəрен истə тотып, шундый нəтиҗə чыгара һəм бу хəрəкəттə актив 
эшчəнлек алып барган шəхеслəр турында мəгълүмат туплый. 

Əмма дəүлəт иминлеген яклаган полиция департаменты миллион-
нарча халыкның мəдəни-тарихи, икътисадый үсешен һəм цивилизациясен 
сүндергəнен аңламый. Бу халыкларны надан калдырып, җиңел генə буй-
сындырырга, кул көчен генə кулланырга, диннəрен, гореф-гадəтлəрен 
оныттырырга һəм империядə дине бер, мəдəнияте бер булган гомуми 
социум булдыру турында хаяллана иделер. 

Гаспринскийның күпьяклы эшчəнлегеның һəр тарафы, һəр ноктасы 
бик мөһим һəм кыйммəтле ки, аның бөтен инсаниятнең һəм һəрбер халык-
ның цивилизацион үсеше, мəдəни агаруын телəгəнен һəм бу юнəлештə 
армый эшлəгəнен күрəбез.  
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В статье отражены старания Исмаила Гаспринского по открытию газеты на 

татарском языке в конце 1870 – начале 1880-х гг. На основе архивных материалов, 
официальных обращений И. Гаспринского в разные государственные учреждения 
показано, насколько много времени и сил занял этот процесс. Отмечено, что сам 
И. Гаспринский начал публиковать свои первые статьи на страницах периоди-
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ческой печати еще в 1875 г. Подчеркивается, что газета «Тарджеман», оказавшая 
колоссальное влияние на жизнь не только крымских татар, но и всех мусуль-
манских народов Российской империи, уже с первых дней существования была 
под неусыпным наблюдением официальных органов царской России. 
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The article shows the efforts of Ismail Gasprinsky to open a newspaper in the Ta-

tar language in the late 1870s – early 1880s. On the basis of archival materials, official 
appeals of I. Gasprinsky to various state institutions, it is shown how much time and 
effort this process took. It is also said that I. Gasprinsky himself began publishing his 
first articles on the pages of the periodical press back in 1875. It is emphasized that the 
newspaper «Tarjeman», which had a tremendous impact on the lives not only of the 
Crimean Tatars, but also of all Muslim peoples of the Russian Empire, was under the 
vigilant supervision of the official bodies of tsarist Russia from the very first days of its 
existence. 
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