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XIX йөз ахыры – XX йөз башында татар буржуазия вəкиллəре ярдəме белəн 

татарлар күплəп яшəгəн һəр төбəктə мəдəният үзəге булган җəдиди уку йортлары 
ачыла. Шундый уку йортларының күбесе авыл җирлегендə эшлəгəн, һəм алар 
аерым төбəкнең мəгариф үзəге булып торганнар. Бу мəдрəсə җитəкчелəре, 
остазлары тырышлыгы нигезендə татар-мөселман дөньясында танылганнар һəм 
бəялəнгəннəр. Атаклы мəдрəсəлəрнең эшчəнлеге һəм тəҗрибəсе җəдиди белем 
бирүне киңрəк даирəгə тарату мөмкинлегенə өмет уяткан. Уникаль дип аталырга 
хакы булган шундый мəдрəсəлəрнең берсе – Вятка губернасы Сарапул өязе Иж-
Бубый авылы мəдрəсəсе. Бу авыл мəдрəсəсенең тарихы бертуган Нигъмə-
туллиннар белəн бəйле, аларның тəҗрибəсе, бу мəдрəсəдə үскəн кадрлар 
татарларда гына түгел, ə башка төрки халыклар арасында да мəгариф үсешенə зур 
өлеш керткəн. Бу хезмəтнең максаты: Иж-Буби мəдрəсəсенең Казан губернасы 
Тау ягы мəгарифе үсешенə йогынтысын күрсəтү. Казан губернасы Чар өязе 
Акъегет авылы мəдрəсəсе тарихы нигезендə, кайда урнашуларына бəйле 
булмастан, татар мəдрəсəлəренең бер-берсе белəн аралашуы һəм хезмəттəшлеге 
күрсəтелə. Хезмəт əлеге атаклы мəдрəсəлəрнең тарихы хакында XIX йөз ахыры – 
XX йөз башы татар мəгарифе бердəмлеге кысалары эчендə фикер йөртеп бəялəүгə 
юнəлтелгəн. Бу аның яңалыгын да билгели. Мəсьəлəгə карата кулланылган 
мондый алым Иж-Буби тарихында да, шулай ук Акъегет мəдрəсəсе тарихында да 
аз билгеле булган сəхифəлəрне ачыкларга мөмкинлек бирде. Акъегет мəдрə-
сəсендə укыткан мөгаллимнəрнең зур күпчелеген Иж-Буби мəдрəсəсен 
тəмамлаган шəкертлəр тəшкил иткəнлеге ачыкланды, димəк, Тау ягында 
җəдитчелекне башлап кертүчелəр, үстерүчелəр дə алар икəнлеге аңлашыла. Бу уку 
йортлары эшчəнлеге мисалында XIX йөз ахыры – XX йөз башында татар 
авылларында югары мəдəният үсеше күрсəтелə. 

 
Ачкыч сүзлəр: мəгариф, мəдрəсə, җəдидчелек, татар халкы тарихы, татар 

хəйриячелеге. 
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Казан ханлыгы яуланып алынгач, татарның рухи тормышы авылларга 
күчə. Авыл төшенчəсенең һəрвакытта үз эчтəлеге булган. Хəзерге вакытта 
авыл бертөрле булса, совет чорында ул икенчерəк була, ə инкыйлабка 
кадəрге чор авылы ул бөтенлəй башка. Җир эшкəртү, һөнəрчелек белəн 
шөгыльлəнүче кешелəр яшəгəн татар авылы XIX йөз ахыры – XX йөз 
башында мəгариф һəм мəдəният үзəгенə дə əйлəнə. Кайбер авыллар бу 
җəһəттə шактый аерылып та торганнар.  

Уку-укытуга, халыкның рухи тормышы үсешенə, əлбəттə, авылның 
мөхтəрəм, табигатьтəн талантлы кешелəре, имамнар рух бирə. Алдынгы 
карашлы, белемле һəм шул ук вакытта мөлкəтле кешесе булган авылларда 
мəчетлəр дə салынган, мəчет каршында мəктəбе дə эшлəгəн, кайбер 
авыллардагы уку йортлары татар-мөселман дөньясының танылган мəдрəсə 
дəрəҗəсенə дə үсеп җиткəн.  

Татар халкының мəгарифе туу һəм үсеш тарихын, аның халык 
буларак дəрəҗəсен күрсəтү өчен татарлардагы гаять уникаль хəйриячелек 
тарихы белəн берлектə тəкъдим итү кирəктер. Урыс уку йортларыннан 
аермалы буларак, татар мəктəп-мəдрəсəлəре беркайчан да хөкүмəт 
хисабына яшəмəгəн. Аларның кайсының гына тарихын алсак та, аның 
нигезлəнүе, яшəеше я мəхəллə халкы, я аерым хəйрияче исеме белəн 
бəйле. Мəдрəсəлəрнең күпчелеге əлбəттə бай катлам яшəгəн якларда 
ачылган, мəдрəсəне яшəтү өчен ярдəм итүче химаяче булу кирəк. 
Шəһəрлəрдə сəүдə итеп мал туплаган байлар, гадəттə, туган җирлəрендə 
мəдрəсə ачарга һəм аны тотарга тырышканнар. Авыл җирлегендəге атаклы 
мəдрəсəлəрнең күпчелеге Казан артына туры килə: Кышкар, Курса, 
Мəтəскə, Түнтəр, Мамадыш ягындагы Сатыш мəдрəсəлəре тирə-якка 
данлыклы булалар. Бу уку йортларының кайберлəре статуслары буенча 
мəктəп булсалар да, халык үз уку йортларын мəдрəсə дип атап йөрткəн, 
хезмəт куючы остазларын зурлаган, мондый уку йортларына ерак 
җирлəрдəн үк килү шəкерт өчен мəртəбə саналган. Татар авылларының зур 
күпчелегендə уку йортлары булган, əмма зур уку йортлары – мəдрəсəлəр 
тоту һəрбер авыл, мəхəллəнең хəленнəн килмəгəн. Кызганычка каршы, 
авылларда халыкның үз көче белəн салынган күп кенə мəдрəсəлəр хакында 
безнең мəгълүматыбыз юк. Татарларның мəркəз үзəклəрендə Казан, 
Оренбург, Уфада эшлəгəн атаклы уку йортлары – мəдрəсəлəр хакында 
фəнни əдəбияттан мəгълүмат алырга мөмкин. Авыл җирлегендə эшлəгəн 
иң атаклы уку йортларының берсе, əлбəттə Иж-Бубый авылы мəдрəсəсе 
(Бертуган Бубыйлар: 14–90). Əһəмияте ягыннан Иж-Буби мəдрəсəсеннəн 
калышмаган, Тау ягының мəгариф үзəге булган атаклы җəдид мəдрəсəсе 
Чар өязе Акъегет авылы (хəзерге Яшел Үзəн районы) мəдрəсəсе. Бу ике 
уку йорты да оешкан дəвердə гади генə авыл мəдрəсəсе булып эшлəрен 
башлый, аннан җəдиди уку йорты югарылыгына күтəрелеп, шул чорның 
зыялыларын тəрбиялəүдə эш алып бара. Бу ике уку йортының да дəрəҗəсе 
зур була, аларда ислам динен кабул иткəн башка халык вəкиллəреннəн дə 
шəкертлəр булуы билгеле. Территориаль яктан бу ике мəдрəсə бер-
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берсеннəн ерак урнашкан булсалар да, алар арасындагы бəйлəнеш тыгыз 
булганы күренə.  

Чар өязе Акъегет авылының XIX гасырның 70 нче елларында ачылган 
мəдрəсəсе Тау ягының мəгариф үзəге була. Бу уку йорты Себер ягында 
сату итеп мал туплаган бертуган Шəфигуллиннар һəм Архангельск 
шəһəрендə сəүдə иткəн Акъегет авылы кешесе Закир Ишмəмəтев акчасына 
булдырыла һəм алар ярдəме белəн яши (ТР ДА. Ф. 1. Э. 6183: 6–8). 300 
шəкерткə белем биргəн зур мəгариф учагы бу төбəкнең белем һəм мəдəни 
үзəге генə булып калмыйча, XX йөз башында барган үзгəрешлəрдə яңа 
фикер туу урыны да була. Акъегет мəдрəсəсе, ул мəдрəсəне тотучы 
Заһидулла Шəфигуллин тирə-як авыллары тормышына да зур тəэсир ясый. 
Аның акчасына мəчетлəр салына, мəчетлəр каршында мəктəплəр ачыла.  

Заһидулла Шəфигуллин сəүдəгəр, эшмəкəр генə түгел, ə җəдидче 
буларак бик ихтирамлы һəм танылган кеше була. Аны И. Гаспринский, 
Г. Баруди, Г. Апанаев кебек атаклы кешелəр таныган, хөрмəтлəгəн. «Аның 
тарафыннан салынган мəктəплəрнең һəммəсендə ысулы җəдидə берлə 
тəгълим ителə. “Тəрҗеман” мөхəррире Исмəгыйль Гаспринский җəнаб-
лары халыкны ысулы саутиягə өндəгəн вакытта иң башлап кабул итүче 
Заһидулла хаҗи булган», дип яза XX йөз матбугаты (Заһидулла 
Шəфигуллин: 6–7). Жандармерия документларында аның хакында «он 
был Галеевского и Иж-Бобьинского закала» (ТР ДА. Ф. 1. Э. 6183: 6а – 8), 
дип языла. Əлбəттə, бу сүзлəр жандармерия документларында негатив 
эчтəлектə бирелсə дə, аларның болай бəялəве мəдрəсəне җитəклəгəн 
кешенең шул заманның прогрессив фикерле кеше булганлыгын күрсəтə. 

Акъегет мəдрəсəсе башлангыч чорында башка дини уку йортлардан 
берни белəн дə аерылып тормаган. 1895 елда бина киңəйтелə, чөнки 
мəдрəсəдə укучылар саны арта, XX йөз башында аларның 300 кешегə 
җитə. Шəкертлəрнең 70 лəбе ерактан килеп укучылар була. Биредə Чистай, 
Буа, Минзəлə өязе авылларыннан килгəн балалар һəм яшьүсмерлəр укый. 
Хəтта ки, бер шəкертнең Владивостоктан да булуы мəгълүм. Читтəн 
килгəн балалар Шəфигуллиннар исəбенə яшəгəннəр дə, алар исəбенə 
тукланганнар да, белем бирү дə тулысынча алар исəбеннəн була. 
Шəфигуллин бу гамəллəрен бик үк сиздерергə телəмəгəн, хəтта дəүлəт 
чиновниклары кызыксынганда ул шəкертлəрне үз исəбенə тотуын инкарь 
итə торган була.  

Мəдрəсə утары тулы бер комплекстан торган, аның янында 
укытучылар яши торган ике катлы йорт, шəкертлəр юыну өчен мунча, 
ашханə була, ашханəдə һəрвакыт чəй кайнап торган, шəкертлəр телəгəн 
вакытта кереп чəй эчə алганнар. Мəдрəсə комплексының янында алма 
бакчасы үскəн.  

1913 ел мəгълүматлары буенча бу мəдрəсəдə 9–18 яшьлек шəкертлəр 
белем алган, бу вакытта аларның саны алдагы елларга караганда 2 тапкыр 
азрак – бары тик 114 шəкерт укыганлыгы күренə. Шəкертлəрнең ике 
тапкыр кимүе ниндидер сəяси яисə һич кенə дə мəгариф эшлəрендəге 
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кимчелек белəн бəйле түгел. Бары тик 1903–1913 еллар арасында Тау 
ягында берничə мəдрəсə ачыла, шул сəбəпле шəкертлəр үзлəренə якынрак 
мəдрəсəлəрдə укуларын дəвам иткəннəр. Шəфигуллин химаячелеге ни-
гезендə салынган шундый мəдрəсə 1913 елның сентябрь аенда Чүти 
авылында эшли башлый, Тəтеш өязенең Чирмешəн авылында да Садыйк 
Сабитов акчасына мəдрəсə ачыла һəм дə атаклы мəдрəсəлəрнең берсе – 
Буа өязе Норлат авылында эшлəп килə. 

Заһидулла Шəфигуллин – җəдитче, ул миллəт үсешен, аның килə-
чəген кайгыртучы милли интеллигенция вəкиле. Ул үзе укый-яза белмəсə 
дə, белем кирəклеген аңлаган, аңлап кына калмыйча, татар халкының 
килəсе буыннарын белемле итүгə бар гомерен багышлаган фидакарь бер 
зат. Документларда: «Шафигуллин – убежденный сторонник распрост-
ранения образования в мусульманской среде. При разговорах с должност-
ными лицами Шафигуллин высказывает, что татары необразованны, не-
культурны и экономически оскудели и что только образование может сде-
лать татар культурными и поднять экономический их уровень» (ТР ДА. 
Ф. 1. Э. 6183: 1–2), диелə.  

Əлбəттə аның бу гаять киң кырлы эшчəнлеге барлык яктан да 
ризасызлык тудыра. Беренчедəн, тирə-як авылларның муллалары җəдиди 
укуга шиклəнеп, хəтта куркып караулары сəбəпле, əле шуның өстенə рус 
класслары ачылу да, традицион карашлы халыкны да, руханиларны да 
шик-шөбһəгə сала. Икенче яктан, аның мондый кыю, батыр эшчəн-
легеннəн власть вəкиллəре курка. Аларны бу якларда җирле халыкның 
татарлар кебек үк төп өлешен тəшкил иткəн, татарлар белəн күп гасырлар 
бертугандай яшəгəн, хəтта ки татарча сөйлəшкəн чуашларның мөсел-
манлыкка чыгу, татарлашу куркынычы булуы борчый. Эше, гамəле белəн 
көчле Шəфигуллиннар тарафыннан үз мөмкинлеклəре, үз капиталы белəн 
моны башкару куркынычы, əлбəттə, зур була.  

1897 елдан башлап Акъегет мəдрəсəсе җəдиди уку программасы 
белəн эшли башлый, бу адымга баруга да җəдиди укуга күчеп барган уку 
йортларының, шул исəптəн Иж-Буби мəдрəсəсенең дə, уңышлы тəҗрибəсе 
этəргеч ясаган. Акъегет мəдрəсəсе 1907 елда Казан укытучылары икенче 
корылтаенда эшлəгəн программа буенча, аерым алганда, Апанай 
мəдрəсəсе уку программасына якын программа белəн укыта. Мəдрəсə 5 
бүлектəн һəм 2 сыйныфтан торган. Беренче класста курсны узу вакыты 3 
ел, икенче класста уку курсы 7–8 ел дəвам иткəн. Биредə гакаид, тəҗвид, 
ана теле, арифметика һəм башка предметлар укытылган. Укыту татар 
телендə алып барылган. Жандарм документында «ул, күп игътибарны 
халык мəгарифенə юнəлтə. Муллалар һəм мөгаллимнəр укытуда татар 
теленə һəм дөньяви предметларга күбрəк игътибар бирсеннəр, дип 
тырыша», диелə (ТР ДА. Ф. 1. Э. 6183: 6а – 8).  

Мəдрəсəдəге ысулы саутия методы белəн укытуның нəтиҗəлелеген, 
файдасын, укыту дəрəҗəсен күрсəтү максаты белəн дə ел саен ачык 
имтиханнар оештырылган. Имтиханнарга тирə-як муллалары, Чар һəм 
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күрше өязлəрдəн мөхтəрəм кешелəр чакырылган. Бу ачык имтиханнарның 
башка төбəклəрдəге уку йортларының да җəдиди укыту ысулына күчəргə 
дəлил дə, этəргеч тə була.  

1912 елда мəдрəсə каршында рус классы ачыла, үз хисабына əлеге 
классны ачуны сорап Заһидулла Шəфигуллин чиновникларга 1908 елда ук 
мөрəҗəгать итə. Рус телен өйрəнү җирле халык арасында шактый попу-
лярлаша, телəүчелəр артканнан-арта бара. Бу класста 84 кеше белем алган 
өстенə, укырга килергə телəүчелəр тагын да 40 кеше була. Мəдрəсə 
берьюлы шулкадəр кешене сыйдыра алмый, шуңа да рус теле укытучысы 
Əхмəди Гордеев Шəфигуллин исəбенə рус телен укыту өчен кичке 
курслар ачарга рөхсəт бирүне үтенə. Əлбəттə инде, ризалык бирелми. 
Чиновник татарларга рус теле укыту белəн аларның дөньяга чыгу, ара-
лашу даирəсенең киңəюеннəн шүрли. 

З. Шəфигуллин авылда кызлар укыту эшенə дə нигез сала. Иң беренче 
итеп кызлар мəктəбен үз өендə, үз исəбенə ачып җибəрə. 1913 елга кадəр 
кияүгə чыгып, авылдан киткəнчегə кадəр кызларны укыту эшенең 
башында озак еллар буе үз кызы Əсма тора (ТР ДА. Ф. 1. Э. 5482: 253а – 
255а). 

Кызлар мəктəбенең дə үз бинасы барлыкка килə. Мəктəп югары очта 
тау башына салынган ике бер катлы бинадан торган. 1913 елга караган 
волость идарəсе документлары буенча күрсəтелгəн вакытка монда 130 кыз 
белем алган, ə Шəфигуллиннар мəгълүматы буенча бу вакытта укучы 
кызларның саны күбрəк – 140 кыз була. Кызлар мəктəбендə дə рус классы 
эшлəгəн: 1912 елдан башлап монда рус теленнəн М. Салихова, ə татар 
классларында 1913 елдан башлап М. Камалова белем биргəн (ТР ДА. 
Ф. 160. Э. 1463: 6а – 8б).  

Мəдрəсəне көчле уку йорты итүдə, һичшиксез, аның мөгаллим-
нəренең хезмəте, аларның белеме, тырышлыгы тора. Бу уку йортының 
мөгаллимнəр составы чын мəгънəсендə көчле һəм сайлап тупланган була. 
Читтəн килгəн мөгаллимнəргə яшəү, эшлəү өчен Заһидулла бай бар 
мөмкинлекне дə тудырырга тырыша, мөгаллимəлəр өчен аерым йортлар 
төзетə. Укыту сыйфатының югарылыгын күрсəтə торган тагын бер факт – 
мөгəллимнəрнең зур күпчелеге Иж-Бубины тəмамлап чыккан шəкертлəр, 
кызлар була. Габдулла һəм Гобəйдулла Бубилар белəн тыгыз дустанə 
мөнəсəбəттə торган Заһидулла бай аларның юлын хуплап, эшлəренə терəк 
булып та тора, алар укыткан методиканы үз мəктəбенə дə ала, аннан 
укытучылар да китертə.  

Заһидулла Шəфигуллинның кызы Əсма Акъегет авылындагы кызлар 
мəктəбе белəн 1913 елга кадəр җитəкчелек итə, əмма ул аның рəсми 
җитəкчесе булып саналмаса да, бу төбəктəге кызларны белемле итүгə 
аның бəһасез зур хезмəте керə. Аннан ул Иж-Бубый кешесе – дəреслеклəр 
авторы, танылган педагог Якуб Хəлили (1877–1938) белəн никахлашып, 
Казанга күчеп китə. Яры итеп Иж-Бубый авылы кешесен, атаклы Иж-Буби 
мəдрəсəсен тəмамлаган шəкертне сайлау да бу ике авылның эшлекле 
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бəйлəнеше булганлыгын күрсəтүче бер дəлил итеп санап була. Якуб 
Хəлили төрле җирлəрдə мөгаллимлек итү белəн, берара Акъегет авылы 
мəдрəсəсендə дə укыта. Фикере, килəчəккə тоткан юлы белəн бер-берсенə 
охшаш, бер-берсен аңлый торган бу ике кеше мəгърифəт юлында бергə 
китеп, тагын да яңа үрлəр, яңа юнəлешлəр үзлəштерə башлыйлар. 1913 
елның 16 сентябрендə Я. Хəлили «Сөембикə» журналы чыгарырга рөхсəт 
ала (Махмутова: 44–45). Бу игелекле эшне тормышка ашыруга Заһидулла 
кызы Əсманың бирнəсе кулланыла. Журналның беренче елларында, 
мəкалəлəргə кытлык булганда, алар икəүлəп язганнар, 1913–1918 еллар 
аралыгында барлыгы 115 санны дөньяга чыгаруга ирешəлəр (Гимазова).  

Буби белəн Акъегетнең мəгънəви якынлыгын күрсəтүче тагын мөһим 
бер факт – Акъегет авылы мəдрəсəсенең мөгаллимнəр составының 
күпчелек өлешен Бубый авылы мəдрəсəсен тəмамлаучылар тəшкил иткəн. 
Габдулла һəм Гобəйдулла Бубиларның яңача укыту методикасы, аларның 
килəчəккə карашы, шулай ук аларның иҗтимагый позициясен хуплап 
кабул иткəн Заһидулла Шəфигуллин бу мəдрəсə белəн эшлекле бəйлə-
нешлəр булдыра, Иж-Буби мəдрəсəсен тəмамлаган укытучыларны үз 
мəдрəсəсенə китерү, аларга тиешле эш һəм яшəү шартлары булдырырга 
матди мөмкинлеген кызганмый. Иж-Буби мəдрəсəсен тəмамлап чыккан 
яшьлəрнең тулы исемлеге һəм аларның алга таба кайларда хезмəт 
иткəнлеге турында төгəл генə мəгълүматны күрсəтə алмасак та, аерым уку 
йортлары эшчəнлеге мисалында Буби шəкертлəре булган яшьлəрнең 
үзлəренең дə мөгаллимлек иткəннəре, алган белемнəрен үзлəреннəн соң 
килгəн буынга җиткерүлəре күренə. Шундыйлардан, Иж-Буби мəдрəсəсен 
тəмам итеп Акъегет авылына мөгаллимлек итəргə килгəн Зəйтүнə Фəхри-
Юлмəтева. Бу туташ тумышы белəн Самара губернасы Бөгелмə өязенə 
карый торган Зəй-Каратай авылында имам гаилəсендə дөньяга килгəн. 
Əтисе Чистайда Камаловлар мəдрəсəсен тəмамлаган кеше була, кызына да 
заманча җəдиди белем бирүгə омтылган алдынгы карашлы имам, кызын 
1906 елда укырга Чистайга алып килə, Зəйтүнəне яшəр өчен Мортаза 
Ваһапов өендə калдыра. Зəйтүнə Фəхри соңрак хатын-кыз мəгарифе, татар 
журналистикасында танылу алган М. Ваһаповның кызы – билгеле ханым 
Фатыйма-Фəридəдə белем ала. Зəйтүнə алга таба белем алырга Иж-Буби 
мəдрəсəсенə килə һəм бу уку йортын тəмамлавы белəн Акъегет авылы 
кызларын укытуга юнəлə, биредə ул 1909–1911 еллар аралыгында хезмəт 
куя. Зəйтүнə Фəхри-Юлмəтева үз истəлеклəрендə аны Заһидулла бай 
Шəфигуллин кызы Əсма белəн бергəлəп олылап каршы алуларын күрсəтə. 
Мөгаллимəне укытучылар өчен махсус салдырылган йортка урнаш-
тыралар. Мөгаллим-мөгаллимəлəрнең яшəүлəре, ашау-эчү чыгымнарын – 
барысын да Заһидулла бай үзе күтəргəн. Мөгаллимəнең эш хакы өчен 25 
сум түлəнгəн, əмма мөгаллимə үз хатирəлəрендə: «Моннан кала балалар 
биргəн сəдака, хəер акчасы шактый җыела иде», – ди. Сəдакадан баш 
тарту тəрбиясезлек билгесе итеп кабул ителгəн. Татар халкында хезмəтне 
бəхиллəтү дигəн нəрсə бар, бигрəк тə белемгə, укытучы хезмəтенə зур 
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ихтирамлы халык хəленнəн килгəн кадəр хəер акчасы биргəн. Хəтта 
халыкта «Хəерсез алынган белем – файдасыз» дигəн əйтем дə була.  

Иж-Буби мəдрəсəсе ябылганчы 6 ел укытып калырга өлгергəн 
Мəнбəгел Адылева Акъегет авылына мөгаллимə буларак чакырыла, 
жандармерия документларында бу мөгаллимə дин гыйлеме укытучысы 
буларак кына китерелгəн булса да, татар сыйныфында барлык предметлар 
буенча да белем бирə, дигəн ризасызлык күрсəтелə (ТР ДА. Ф. 1. Э. 6183: 
1–2б). Ул тумышы белəн Алабуга өязенə караган Салагыш (хəзерге 
Əгерҗе районы) авылыннан. Монда килгəнче ул Уфа губернасы Бөре 
өязенең Өчиле авылында эшлəп тəҗрибə дə туплап өлгергəн була. 
Əлбəттə, Иж-Буби мəдрəсəсенең татар җəмгыятендəге урыны, андагы 
мөгаллимнəрнең биргəн белемен таратучылар властьларда курку уята, 
аларны һəрвакыт күзəтү кырыннан җибəрмəскə тырышалар. 1914 елда 
М. Адылеваның шəхесен тикшергəннəн соң Уфа һəм Вятка жандармерия 
идарəсе тарафыннан аның сəяси ышанычсызлыгы ачыкланмады, əмма ул 
Иж-Буби мəдрəсəсен тəмамлаган, димəк аны панисламист дип санап була 
дигəн җавап алына (ТР ДА. Ф. 1. Э. 6183: 5–5б).  

1900 елда Иж-Бубый авылында дөньяга килгəн Мəрьям Зəйнуллина 
(кыз фамилиясе – Һиббəтуллина) япь-яшь кыз 1916 елда авылдашы Якуб 
Хəлили киңəше һəм ярдəме белəн Акъегет авылына мөгаллимə булып 
килə. Күгəй, Айдар, Мулла иле, Сүнчəлəй, Акъегет авылы кызларыннан 
торган 40–50 лəп укучыга белем бирə. М. Зəйнуллинаның үзе дə үсмер 
генə булган чордан Акъегет авылында башланган педагогик эшчəнлеге 
килəчəктə бу өлкəдə зур үрлəргə менəргə ярдəм итə. М. Зəйнуллина мəктəп 
директоры булып та эшли, мəгариф бүлеген дə җитəкли, Татарстанның 
атказанган исеменə дə лаек була. Казан шəһəренең халык депутатларының 
Дəүлəт советында рəис урынбасары булу да туплаган хезмəт тəҗрибəсенең 
нəтиҗəсе.  

Акъегет авылы мəдрəсəсенең һəр укытучысы күренекле уку йортлары 
белем багажы белəн үз хезмəт чорында шул заман өчен əзерлекле, белемле 
укучылар əзерлəп чыгара алган. Гомумəн, Акъегет авылының Тау ягының 
мəгариф үзəге, татар халкының мөһим бер уку йорты булып җитешүендə 
татар мəгърифəтчелəренең, җəдидчелəрнең фикер тəэсире бəһасез. 
Жандармерия документларында да З. Шəфигуллинның укый-яза белмəгəн 
гади кешедəн «миллəтче», хəтта ки «миллəт» төшенчəсе астында ислам 
динендəге халыкларның бердəмлеген танучы булып җитешүенə Иж-Бубый 
муллалары, Казан мулласы Галимҗан Галиев (Баруди) йогынтысы бар, 
диелə. Шул ук документларда З. Шəфигуллин «үтə миллəтче» буларак 
бəялəнə (ТР ДА. Ф. 1. Э. 6183: 6–8б).]. 

Акъегет мəдрəсəсенең кыскача гына тарихы нигезендə XIX йөз – XX 
йөз башында татар мəгарифенең югарылыгын каршы якта торучы 
жандармерия документларындагы фраза белəн күрсəтсəк, аның югары-
лыгы шул чорда мəгариф үсешенə, алгарышына гомерен багышлаган 
шəхеслəрнең эшен бəялəүдə дигəннəн артыгын əйтеп булмас иде. 
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Жандармерия документларында З. Шəфигуллин турында «в дни пресло-
вутой свободы он мечтал иметь в своей деревне нечто вроде татарского 
университета» (ТР ДА. Ф. 1. Э. 6183: 6–8б), диелə. Ягъни авыл җирендə, 
авыл мəдрəсəлəрендə татарның инде университеты тудырылган була. 

Гомер буе үз акчасына мəктəп, мəдрəсəне яшəткəн Заһидулла 
Шəфигуллинның картлык көннəрендə бу уку йортларын тоту авырлаша 
башлый. 1910 елда 71 яшендə булган Заһидулла Шəрифуллин эшлəренə 
ярдəм итүне үтенеп власть органнарына мөрəҗəгать итə (ТР ДА. Ф. 160. 
Э. 1463: 6а –8б). Шəфигуллинның властьлар белəн мөнəсəбəтлəре нинди 
генə катлаулы булуга карамастан, аның мəгариф өлкəсендə гомерлек 
күрсəткəн хезмəте алар тарафыннан да бəялəнгəн. Хəтта аның мөрə-
җəгатен канəгатьлəндереп кенə калмыйча, Земство собраниесе исеменнəн 
күпьеллык фидакарь хезмəте өчен бүлəклəүгə тəкъдим ителə. Хөкүмəт 
тарафыннан да финансланганга, бу мəдрəсə соңгы елларда инде «Русско-
татарская школа» буларак эшли. Шəфигуллинның бар эшлəгəн хезмəте, 
1917 елгы инкыйлаб килгəч, чəлпəрəмə килə. Шул кадəр хезмəт куйган 79 
яшьлек хаҗи бабайны авылдан китəргə мəҗбүр итəлəр, бəхетенə каршы, 
ул шул елны үлə һəм үз туган авылы зиратында җирлəнə. Ул төзеткəн 
мəдрəсə бинасы 1929 елга яраксыз хəлгə килə һəм ябыла. Аның күргəзмə 
материаллары, географик карталар Норлат мəктəбенə алына. Мəгариф 
үзəге булган авылда укытырга бина булмау сəбəпле, бары тик дүртеллык 
мəктəп кенə кала (Тимершин: 96–97). 

Иж-Буби мəдрəсəсе һəм аның җитəкчелеге дə шундый ук аянычлы 
язмыш кичерəлəр. Белем бирүнең яңа бөеклегенə чыккан, кыска вакыт 
аралыгында тиз темплар белəн нəтиҗəле үзгəреш һəм үсеш күрсəткəн 
мондый уку йортлары – татар җəмгыятенең йөзен билгелəүче күрсəткеч. 
Аларның күбесе авыл җирлегендə эшлəп, төбəкне мəгариф үзəгенə 
əйлəндерə алган. Һəр төбəктə милли мəгариф, җəдиди үзəк булу ул 
татарның шушы чордагы ренессансының ачык бер мисалы.  
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В конце XIX – начале XX вв. при поддержке татарской буржуазии прак-

тически во всех регионах компактного проживания татар появились крупнейшие 
джадидские медресе, ставшие очагами татарской культуры. Многие из них суще-
ствовали в сельской местности, становясь центрами образования определенного 
региона. О них благодаря руководителям или наставникам узнавали во всем тата-
ро-мусульманском мире. Плодотворная деятельность знаменитых медресе давала 
надежду на широкое распространение джадитского образования среди татар. Од-
ним из таких медресе, уникальном в своем роде, стало медресе Иж-Буби Сара-
пульского уезда Вятской губернии. Его история связана с деятельностью братьев 
Нигматуллиных, чей опыт обеспечил воспитание профессиональных кадров, по-
служивших просвещению не только среди татар, но и среди других народов 
тюркского мира. Цель данного исследования: показать влияние иж-бубинского 
медресе на развитие просвещения в Горной стороне Казанской губернии в целом. 

На примере истории акзигитовского медресе Цивильского уезда Казанской 
губернии показаны взаимосвязь и сотрудничество татарских учебных заведений 
друг с другом, независимо от их местоположения. Новизна исследования состоит 
в осмыслении истории знаменитых медресе в пространстве единой образова-
тельной системы татар в конце XIX – начале XX вв. Такой подход к проблеме 
позволяет раскрыть малоизвестные страницы истории как иж-бубинского, так и 
акзигитовского медресе. Выяснилось, что многие учителя акзигитовского медресе 
являлись выпускниками иж-бубинского медресе, становясь тем самым сподвиж-
никами джадидского обучения в Горной стороне Казанской губернии. 
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На примере деятельности этих учебных заведений представлена Высокая 
культура татарского народа в сельской местности в конце XIX – начале XX вв. 
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In the late 19th – early 20th centuries, with the support of the Tatar bourgeoisie, 

the largest Jadid madrasas appeared in almost all regions of compact Tatar residence, 
which became centers of Tatar culture. Many educational institutions existed in rural 
areas, and they became centers of education in a given region. Thanks to their leader or 
mentors, they were recognized in the Tatar-Muslim world. The fruitful activity and ex-
perience of the famous madrasas gave hope for the widespread dissemination of Jadid 
education among Tatars. One of these madrasas, which can be called a unique educa-
tional institution, is the madrasah of Izh-Bobya of the Sarapulsky district of the Vyatka 
province. The history of this madrasah is connected with the activities of the 
Nigmatullin brothers, their experience, the cadres who grew up in the madrasah, served 
the development of education not only among the Tatars, but also other peoples of the 
Turkic world. The purpose of this study is to show the influence of the Izh-Bubi mad-
rasah on the development of education in the Mountainous side of the Kazan province 
as a whole. Using the example of the history of the Akzigit madrasah of the Civil dis-
trict of Kazan, the interrelation and cooperation of Tatar educational institutions, regard-
less of their location, is described. The research is aimed at understanding the history of 
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famous madrasas in the educational system among the Tatars of the late 19th- early 20th 
centuries. This is the novelty of the study. This approach to the problem made it possi-
ble to reveal little-known pages of the history of both the Izh-Bubi and Akzegit madras-
sa. It turned out that many teachers of the Akzegit madrasah were graduates of the Izh-
Bubi madrasah, so they became the companions of Jadid education in the Mountainous 
side of the Kazan province.  

On the example of the activities of these educational institutions, the High culture 
of the Tatar people in rural areas in the late 19th – early 20th centuries is presented. 

 
Keywords: education, madrasah, jadidism, the history of the Tatar people, charity. 
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