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ХХ гасыр башында кечкенə генə татар авылында урнашкан Иж-Буби 

мəдрəсəсен Россия империясендə яшəүче барлык төрки халыклар танып белердəй 
көчле уку йорты дəрəҗəсенə җиткерү, аның җитəкчелəренең фидакарь хезмə-
теннəн тыш, əлбəттə, зур чыгымнар да талəп иткəн. Мəкалəдə сүз əлеге уку 
йортын яшəтүне үз өстенə алган Вятка губернасы Сарапул өязенə караган Иж-
Бубый авылы иганəчелəренең эшчəнлеге турында бара. Алар арасында мəдрəсə 
биналарын төзетү өчен үз җирен вəкыф исəбеннəн бүлəк итеп биргəн, ирлəр һəм 
кызлар уку йортларын үз хисапларына матди яктан тəэмин итеп торган, 
шəкертлəр дə җомга намазларын мəчеттə иркенлəп укысын өчен яңа иркен Аллаһ 
йортын төзеткəн һəм мəдрəсə җитəкчелəренə əлеге уку йортларына керткəн 
яңалыкларны канунлаштырырга ярдəм иткəн шəхеслəр булган. Мин, Иж-Бубый 
авылының хəйриячелəре бу гамəллəре белəн ХIХ–ХХ гасырлар кисешендə татар 
мəгърифəтен үстерүгə зур өлеш керткəн, дип исəплим. Хəзерге вакытта да 
аларның игелекле эшлəрен дəвам иттерүчелəр булу – сөенечле күренеш. Мəкалəдə 
аларның эшчəнлеге турында да мəгълүмат бирелə.  

 
Ачкыч сүзлəр: Иж-Бубый авылы, Иж-Буби мəдрəсəсе, мəгърифəтче 

Нигъмəтуллин-Бубилар, сəүдəгəрлек, иганəчелəр, вəкыф. 
 
 
Белемле шəкертлəр һəм мөгаллимнəр, һəрвакыт татар миллəтенең 

йөзен билгелəп, башка төрки халыкларның үсешендə үрнəк һəм таяныч 
булдылар. XIX гасырның ахырында – ХХ гасыр башында миллəтпəрвəр 
татар байлары, аларның белемгə омтылышын хуплап, уку йортларына һəм 
аерым шəкертлəргə һəрдаим матди ярдəм күрсəтеп килде. Бу, үз чира-
тында, татар мəгърифəтчелегенең үсешенə уңай йогынты ясады.  

Билгеле булганча, ХХ гасыр башында Иж-Буби мəдрəсəсе гыйлем 
һəм тəрбия бирү дəрəҗəсе ягыннан башка уку йортларын узып китə. 
Соңрак «Мөхəммəдия», «Галия», «Хөсəения» мəдрəсəлəре, шулай ук 
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укыту-тəрбия һəм эчке тəртиплəре белəн алдынгылыкка ирешеп, бөтен 
Россияда дан казаналар. Казан, Уфа һəм Оренбург кебек эре шəһəрлəрдə 
урнашкан татар уку йортларының мондый зур дəрəҗəгə ирешүлəре бер дə 
гаҗəплəндерми кебек, чөнки калаларда мəгърифəтчелекне үстерү өчен 
мөмкинлеклəр зур икəнлеге бəхəссез. Ə менə Вятка губернасы Сарапул 
өязенə караган кечкенə генə татар авылындагы мəдрəсəне ХХ гасыр 
башында бөтен Россиядə, ə бүгенге көндə инде бөтен дөньяга сибелгəн 
халкыбыз танып белгəн көчле уку йорты, тарихчы галимə Альта Мəх-
мүтова сүзлəре белəн əйткəндə, «татар Афинасы» дəрəҗəсенə ни рəвешле 
күтəрə алганнар соң (Мəхмүтова 2003: 168)?  

Əлбəттə, моның Иж-Буби мəдрəсəсенең алдынгы карашлы җитəк-
челəре, ягъни бертуган Нигъмəтуллин-Бубиларның фидакарь тырышлыгы 
нəтиҗəсе икəнлеге шик тудырмый. Шулай да яңача корылган мəдрəсəне 
матди яктан яшəтү, шəкертлəргə гыйлем-тəрбия бирү һəм җəйге айларда, 
белемнəрен күтəрү курслары оештырып, мөгаллимнəрне укыту зур 
чыгымнар талəп итə бит. Димəк, Иж-Буби мəдрəсəсенең матди хəлен 
башлыча авылның хəйриячелəре кайгырткан булырга мөмкин. Алар 
кемнəр булган? Мəдрəсəне яшəтүдə хəйриячелəрнең өлеше ни дəрəҗəдə? 
Бүгенге көндə авылыбызда мəгърифəтле һəм тəрбияле яшь буын 
вəкиллəрен үстерергə ярдəм итүче иганəчелəр бармы? Əлеге сорауларга 
җавап эзлəп табу бик тə кызыклы булды минем өчен. 

Марилар нигезлəп, соңрак монда татар гаилəлəре күплəп күченеп 
килгəн Иж-Бубый авылы – күрше-тирəдə урнашкан кол крестьян 
авыллары арасында ирекле булып калган сирəк авылларның берсе. Аның 
халкы дəүлəт крестьяннары булып исəплəнсə дə, иген игəр өчен җир 
мəйданнары аз булу сəбəпле, элек-электəн сəүдə эшенə зур игътибар 
биргəн. ХVIII гасырда Алабуга – Воткинск почта трактының салынуы һəм 
аның авыл аша узуы, бер яктан, Казан, Мəскəү, Мəкəрҗəгə, ə икенче 
яктан, Пермь, Вятка, Екатеринбургка, шулай ук Уфа, Оренбург, Урта 
Азиягə барып чыгарга мөмкинлек биреп, сəүдəгəрлек эшен тагын да алга 
җибəргəн, авыл халкы арасында Россиянең зур шəһəрлəрендə тоткарсыз 
сəүдə итəргə хаклы булган эре сəүдəгəрлəр барлыкка килгəн.  

Иж-Бубый авыл тарихы музеенда сəүдəгəрлəрнең үз эшлəрен тагын 
да яхшырак көйлəп җибəрер өчен дəүлəттəн бурычка акча алып торулары 
турындагы ХVII гасыр башы һəм азагына караган документларның 
архивлардан алынган күчермəлəре саклана. Туган төбəгебез тарихын 
җентеклəп өйрəнгəн Раиф Мəрданов шулар нигезендə, авылның 
сəүдəгəрлəре хөкүмəттəн зур гына суммалар сорап алырлык булгач, үзлəре 
дə аны кире кайтарырдай шактый гына байлыкка ия булганнардыр, дигəн 
фикерен белдергəн иде.  

1900 елда Иж-Бубыйда туып үскəн, шундагы кызлар мəдрəсəсендə 
белем алган Мəрьям Зəйнуллинаның истəлеклəреннəн күренгəнчə, ХХ 
гасыр башында авылыбыз шəһəр тибындагы кечкенə бер бистəне 
хəтерлəткəн: икешəр катлы зур-зур торак йортлар тезелеп киткəн урамда 
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9 кибет һəм лавка, икмəк пешереп сата торган пекарня гөрлəп эшлəп 
торган. Авылдан читтəрəк, урман эчендə, 2 кирпеч заводы урнашкан 
булган. Шулай ук авыл җəмəгатьчелеге 2 су тегермəне тоткан. Иж 
елгасының аръягында биялəр үрчетүче 2 завод һəм алар каршында 
дəваханə булып, ел əйлəнəсендə шунда күп кенə җирлəрдəн кымыз белəн 
дəваланырга дип килгəннəр (Зəйнуллина 1987: 5). Үзенең шунда кымызда 
булуы турында татарның беренче хатын-кыз артисткасы Сəхипҗамал 
Гыйззəтуллина-Волжскаяның да үзенең истəлеклəрендə язып калдыр-
ганлыгы билгеле.  

375 хуҗалыктан торган авылда Мəрьям апа иллелəп бай тормышта 
яшəгəн гаилə булганлыгы турында хəбəр итə, шулар арасында 
Мөхəммəтҗан Əхмəтҗанов һəм бертуган Нигъмəтуллин-Бубиларның иң 
эре сəүдəгəрлəр икəнлеген күрсəтə, ə шактый гына байлык туплаганнар 
рəтендə Саттаровлар, Арслановлар, Гобəйдуллиннар, Əминевлар, Гыйз-
зəтуллиннар, Исмəгыйлевлар, Мусиннар, Җəлалетдиновлар, Төхвə-
туллиннар һəм Нəфыйковларны атап үтə (Зəйнуллина 1987: 5а). Чынлап 
та, 1897 елгы халык санын исəпкə алу кəгазьлəренə караганда, Иж-
Бубыйдагы хуҗалыкларның 76 проценты сəүдə эше белəн шөгыльлəнгəн: 
кемдер мануфактура белəн сату иткəн, шулай ук товарны ваклап сату да 
популяр булган (Сан алу кəгазьлəре 1897: 1–397). Кибет тота алмаганнар 
аны авыллардан авылларга йөреп сатканнар. Кемнəрдер эре сəүдəгəр-
лəрнең малларын якын-тирə авылларга гына түгел, ерак өлкəлəргə алып 
барып сатучы хезмəтчелəр – тəңкəче сатучылар булып киткəннəр. Күп 
кенə иж-бубыйлылар, читкə китеп, Уфа, Бирск, Пермь, Сарапул кебек 
шəһəрлəрдə кибетлəр ачканнар, сəүдə эшлəрен кыргыз, казакъ якларында 
җəелдереп җибəргəннəр; кибет тотарга хəллəре җитмəгəннəре приказ-
чиклар, сатучылар булып ялланып көн күргəннəр (Зəйнуллина 1987: 5а).  

Шулай итеп, сəүдə белəн шөгыльлəнү авылдашларның тормыш-
көнкүрешен яхшыртуга зур йогынты ясаган. Сату эшлəре белəн төрле 
өлкəлəрдə йөрү, төрле миллəт һəм катлау вəкиллəре белəн аралашу 
сəбəпле, Иж-Бубый халкы тирə-яктагы күрше авылларга караганда аң-
белем дəрəҗəсе һəм көнкүреш ягыннан югарырак булган. Эшмəкəрлəр 
уку-язуның, хисап гыйлемнəренең кирəген бик тиз аңлаган, балаларны 
яшьтəн үк белемле итəр өчен мəктəп ачуны хуп күргəн.  

Авылда мəдрəсə эшлəп киткəн вакыт итеп 1781 елны исəплилəр. Зур 
үзгəрешлəрне əлеге уку йорты 1895 елда бертуган Гобəйдулла һəм 
Габдулла Нигъмəтуллин-Бубилар тарафыннан кичерə башлый. Əлбəттə, бу 
катлаулы эш, читтəн матди булышлык күрсəтелмəсə, бəлки озаккарак 
сузылыр иде. Əмма мəдрəсəдə реформалар башланганчы ук, авыл байлары 
арасында əлеге уку йортының мəнфəгатьлəрен һəрдаим кайгыртып 
торучылар була.  

Мəсəлəн, Габдулла Буби XIX гасыр урталарында мəктəплəр 
салдырган Мөхəммəтсадыйк Гайса улын һəм Əхмəдҗан Əхмəди улын 
рəхмəт сүзлəре белəн искə ала: «...тугыз аршинлы бер мəктəп кенə 
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шəкертлəргə бик тыгыз булганлыктан, шушы Мөхəммəтсадыйк əфəнде 
...1858 елда унбер аршинлы тагын бер мəктəп салдырган вə 1859 елда шул 
ике мəктəп арасын тугыз аршинлы бүрəнə белəн берлəштереп ашханə 
иткəн. ...1860 елда өченче бер мəктəпне ...Əхмəдҗан Əхмəди улы 
салдырган. ...Мөхəммəтсадыйк əфəнденең мəдрəсəсе 1877 елның ахырына 
кадəр дəвам кылды», ‒ дип мəгълүмат бирə ул үзенең истəлеклəрендə 
(Мəрданов, Миңнуллин, Рəхимов 1999: 22, 23).  

Бу мəдрəсə бинасы туза башлагач, Габдулла Буби əйтүенчə, авылның 
эре сəүдəгəре Мөхəммəдҗан хаҗи Əхмəдҗанов 1875 елда берьюлы ике 
мəктəп бинасын төзетə, соңрак исə тагын ике мəктəп бинасын җиткезə. 
«Мөхəммəтсадыйк əфəнде салдырган бик иске вə бик эчергəн мəктəплəрне 
сүттереп, берсе унике вə берсе унбер аршинлы тагын ике мəктəп 
салдырды. Заманына күрə мəдрəсəлəр бик иркен вə шəкертлəр өчен бик 
җайлы булды. Менə шул вакыттан соң мəктəп төзелеше һəммəсе 
Мөхəммəдҗан хаҗиның кесəсеннəн сарыф кылына башлады», ‒ дип яза 
Габдулла Буби (Мəрданов, Миңнуллин, Рəхимов 1999: 23).  

Баштарак мəдрəсə мəчет янында ук урнашкан була. Соңрак алар 
халык телендə Мəдрəсə атавы дип йөртелəчəк як-ягы су белəн əйлəндереп 
алынган утрауга күчерелə. Алда əйтеп үткəн ике мəдрəсə бинасы да Хаҗи 
бай (авыл халкы үз итеп, хөрмəт белəн аны бүген дə шулай искə ала) 
тарафыннан шул утрауга салдырыла. Əлеге урын Əхмəдҗан Габделкəрим 
улының (1905 елда ул үзе һəм аның нəсел дəвамчылары Тараканов 
фамилиясен алалар) сатып алган урыны була (Җиһангəрəева 2021: 2а). Ул 
аны вəкыф исəбенə шəкертлəр файдасына тапшыра. «...Бубыйның əнə шул 
шөһрəт тапкан мəдрəсəсе бүген дə шунда, менə шушы Əхмəдҗан 
Габделкəрим углы вəкыф кылган урында утыра. ...Мин аны менə хəзер дə 
рəхмəт белəн искə аламын, вə бөтен миллəт аны мəңгелек искə алачактыр. 
Рəхмəт Əхмəдҗан абзый! Син үз кулыңнан килгəн һичбер хезмəтеңне 
миллəтеңнəн кызганмадың! Оҗмахлар кебек урыныңны мəдрəсəгə биреп, 
шəкертлəрне, миллəтеңне шатландырдың! Без вə бөтен миллəт синнəн 
разыйбыз, Аллаһы да синнəн разый булсын!..», – дип яза аның турында 
Габдулла Буби (Мəрданов, Миңнуллин, Рəхимов 1999: 26, 27).  

Мөхəммəдҗан Əхмəдҗанов 1888 елда үз хисабына мəдрəсə бина-
ларының кайсыларын күчереп, кайсыларын өр-яңадан торгызып кую 
белəн беррəттəн утрауны коймалар белəн əйлəндереп ала, яхшы капкалар 
ясата; язын тирə-яктан су белəн бүленеп калып, шəкертлəр сал белəн бата-
чума йөргəнлектəн, җəен ул күпер дə салдырта. Соңрак башка хəллерəк 
авылдашлар да аның үрнəгендə тагын ике күпер төзетеп, утрауны өч 
урыннан «зур җир» белəн тоташтыралар. Монда байлар, читтəн китертеп, 
сирень, сəрви куаклары, тупыл агачлары утырттыралар, берникадəр 
вакыттан соң ул шəкертлəр ял итə торган матур бер бакчага əверелə. 
Соңрак шунда ук спорт мəйданчыгы, күлдə йөзү өчен көймəлəр 
булдырыла. 1895 елда, Габдулла Бубиның үтенечен тыңлап, М. Əхмəд-
җанов дүрт бүлмəдəн торган зур мəктəп бинасын төзеттерə, аяклы 
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парталар һəм кара такталар кайтарта. 1904 елда ул буе егерме дүрт, иңе 
унсигез аршинлы сигез сыйныфлы, ə 1907 елда эчендə зур бер зал һəм 
унике сыйныф булган буе 42 һəм иңе 21 аршинлы мəктəп биналарын 
төзетə. Мəдрəсəдə спектакльлəр кую, əдəби кичəлəр уздыру нəкъ менə шул 
залда оештырыла башлый (Мəрданов, Миңнуллин, Рəхимов 1999: 39, 40).  

Булачак мəгърифəтчелəрнең аталары Габделгаллəм хəзрəт Нигъ-
мəтулла улы мөдəррислек иткəн чорда ук, Иж-Буби мəдрəсəсенең даны 
еракларга таралып, монда шəкертлəр күплəп килə башлагач, җомга 
намазлары вакытында авыл мəчетенең ике залы халыкны сыйдыра алмый. 
Шунлыктан Мөхəммəдҗан Əхмəдҗанов үз чыгымнары хисабына зур 
мəчет салдыра. Бүгенгəчə сакланып калган əлеге бинаның өченче залы 
нəкъ менə шəкертлəр өчен атап төзелə.  

Алдынгы карашлы сəүдəгəр М. Əхмəдҗанов мəдрəсəне уңышлы 
тəмамлаган шəкертлəрне Шəрык һəм Европа иллəренə укуларын дəвам 
итəргə җибəрə торган була. Мəсəлəн, Гаяз Максудовның башта Салони-
кига (Греция), аннан Льеж университетына (Бельгия), авылдашыбыз 
Котдус Абдрахмановның Мисырның Əл-Əзһəр университетына Мөхəм-
мəдҗан хаҗи бай хисабына барып укып кайтулары билгеле.  

1911 елда ирлəр мəдрəсəсе патша хөкүмəте тарафыннан яптырылып, 
җитəкчелəрен панисламизмда гаеплəп, Сарапул төрмəсенə озаткач, аларны 
тоткынлыктан азат итəр өчен Мөхəммəдҗан Əхмəдҗанов Мəскəүдəн һəм 
Казаннан адвокатлар яллап китертə, бу эшкə барлыгы 15 мең сумнан 
артык чыгым тота.  

Мəдрəсə күле утравында шəкертлəр өчен торак һəм уку биналарын 
төзеткəн Мөхəммəдҗан Əхмəдҗанов уку йортын җиһазлау, əсбаплар 
кайтару, дəреслеклəр бастыру, мөгаллимнəр белəн укучыларның 
кайберлəренə эш хакы һəм стипендия түлəү кебек чыгымнарны да күп 
очракта үз өстенə ала. «...Бубый мəдрəсəсе ябылганга кадəр, Мөхəмəтҗан 
хаҗи тышыннан, без эченнəн хезмəт иттек», ‒ дип яза Габдулла Буби 
(Мəрданов, Миңнуллин, Рəхимов 1999: 23).  

Бу эштə Хаҗи байның уң кулы булып Габдрахман Ибраһимов тора. 
Ул үзе, Уфа губернасы Бөре өязенең Сəйтəк авылында тире эшкəртү 
заводы тотып, шактый гына байлык туплаган булса да, гаилəсе белəн Иж-
Бубыйда яши, авылдашыбызда приказчик булып хезмəт итə. «...Бу мəктəп 
артыннан бил бəйлəп йөрүче» əлеге шəхеснең мəдрəсə өчен куйган 
тырышлыгын Габдулла Буби истəлеклəрендə зур бəя биреп искə ала: 
«Бубый мəктəбенең матди реформа вə төзелүеннəн, Мөхəммəд хаҗиның 
акчасы вə Габдрахман əфəнденең кулы-тырышлыгы кермəгəн һичбер 
нəрсə юк. Габдрахман əфəнде хөр фикерле, гайрəтле, яңалыкны яклаучы, 
эшлекле кешедер. Бубый мəктəбен ихласның башыннан алып ябылганга 
кадəр, безнең максатларны тормышка ашыру юлында бик иҗтихад иткəн 
адəмнəрнең берсе Мөхəммəдҗан хаҗи, икенчесе Габдрахман əфəнде» 
(Мəрданов, Миңнуллин, Рəхимов 1999: 32).  
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Мəрьям Зəйнуллина истəлеклəреннəн күренгəнчə, ХХ гасыр башында 
Иж-Бубыйның иң эре байлары булып ике гаилə – Мөхəммəдҗан Əхмəдҗа-
нов һəм Нигъмəтуллин-Бубилар гаилəлəре ‒ саналган һəм яшəү рəвеше 
буенча авылдаш сəүдəгəрлəргə үрнəк булып торган: аларга карап башкалар 
да европача киенергə, татар һəм рус теллəрендə чыга торган газета-
журналлар яздырып алырга, балаларына дөньяви белем бирергə, аларны рус 
теленə һəм чит теллəргə өйрəтергə тырышканнар (Зəйнуллина 1987: 5а).  

Мəгърифəтче Бубилар бер үк вакытта сəүдə дə иткəннəр. 1905 елда 
авылда зур янгын чыгып, тулы бер урам, шул исəптəн аларның хуҗалыгы 
һəм кызлар мəктəбе бинасы да янып беткəч, М. Əхмəдҗанов булышлыгы 
белəн мəдрəсə җитəкчелəре асты кирпечтəн, өсте агачтан булган ике катлы 
йорт җиткерəлəр. Əлеге бинаның беренче катында мəдрəсə җитəкчелəренең 
китап һəм язу-сызу кирəк-яраклары кибете урнаша. Өске каттагы зур гына 
китапханə бүлмəсендə 1000нəн артык китап исəплəнгəн, татар һəм рус 
теллəрендə бастырылып килə торган газета-журналлар алдырылган, шунда 
ук уку залы да булган. Əлеге китапханəдəн белемнəрне яхшы үзлəштергəн 
шəкертлəр һəм мəдрəсəнең мөгаллимнəре иркен файдаланганнар. Шул ук 
вакытта мəдрəсəнең үзендə дə бай китапханə булдырыла.  

Кызлар өчен мəктəпне Бубилар янəдəн үзлəренең ишек алларында 
салдыралар. Əлеге уку йортын матди яктан үзлəре үк тəэмин итеп торалар: 
«...Əле яхшы, без үзебез бай, сигез сыйныфлы кызлар мəктəбен дə үз 
кесəбездəн салдырдык. Һəм аны ябылган көненə кадəр үз кесəбездəн 
тəрбия иттек. Бубый мəктəбенең шөһрəте дə зур, үзебез сатучы булганга, 
байлар һəммəсе белеш... һəм без сорасак, бөтенлəй бирмəенчə калырга 
оялалар. Шуңар күрə без ничек итсəк иттек, акча тугрысында бик ул кадəр 
йөдəмəдек», ‒ дип яза бу турыда Габдулла Буби (Мəрданов, Миңнуллин, 
Рəхимов 1999: 52). 

1903 елда Габдулла Буби мəдрəсə файдасына дип тəгаенлəп авыл 
мəчетендə М. Əхмəдҗанов сатып алып биргəн «рəсми иганə сандыгы»н 
куйдырта: «Ел саен без аннан йөз илле вə ике йөз сумлап акча җыйдык. 
Русиядə мөселман мəсҗидлəренə куелган беренче сандык менə шушы 
сандыктыр» (Мəрданов, Миңнуллин, Рəхимов 1999: 37). 

Иж-Бубыйның хəйриячелəре турында сөйлəгəндə, тагын бер шəхес 
турында искə алмыйча булмый. Ул – Бəдретдин Җəлалетдинов исемле 
сəүдəгəр авылдашыбыз. Аны Сарапул өяз земствосында Иж-Бубый авылы 
буенча авыл җəмəгатьчелегенең ышанычлысы, халык телендəгечə əйтсəк, 
«гласные» итеп билгелилəр. Ул мəдрəсə-мəктəплəргə кертелгəн яңалык-
ларны рəсмилəштерүдə зур роль уйный. Мəсəлəн, аның тырышлыгы 
нəтиҗəсендə 1907 елда Сарапул өяз земствосы Иж-Буби мəдрəсəсе 
Россиядə беренче булып татар мəктəплəренең башлангыч сыйныф укы-
тучыларына шəһадəтнамə бирүче, ягъни мөгаллимнəр əзерлəүче рəсми уку 
йорты буларак эшли башлый. Шулай ук Б. Җəлалетдинов əлеге уку йорты 
өчен кирəк-яракларга земстводан акча бүлеп бирүне кайгыртып тора, 
малайлар һəм кызлар өчен бер яисə ике еллык рус-татар сыйныфлы 
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башлангыч мəктəплəр ачу артыннан да башлыча ул йөри. 1911 елда ирлəр 
мəдрəсəсенең ябылуы турындагы кайгылы хəбəрне мəдрəсə җитəк-
челəренə һəм авыл халкына ирештерү дə аңа йөклəтелə.  

Шулай итеп, авылның бай сəүдəгəрлəре, бигрəк тə алар арасында 
аеруча ихтирамга лаек булган Мөхəммəдҗан хаҗи Əхмəдҗанов, үз 
мəнфəгатьлəрен генə кайгыртып калмыйча, вəкыф һəм зəкят хисабына 
һəм, əлбəттə, күңел киңлеге белəн Иж-Буби мəдрəсə-мəктəплəренə һəр-
даим ярдəм итеп торалар. Мəдрəсəдəн килəчəктə халкыбызга ихлас хезмəт 
куячак шəхеслəр үсеп чыкканлыгын исəпкə алсак, авылдашларыбыз 
үзлəренең матди байлыкларын изге эшкə сарыф итеп, татар халкының 
мəгърифəтен үстерүгə зур өлеш кертəлəр.  

Бүген исə алда атап үткəн иганəчелəрнең авылыбызда мəгърифəтле 
һəм тəрбияле яшь буын вəкиллəрен үстерергə ярдəм итүче дəвамчылары 
булуы ‒ бик сөенечле күренеш. Беренчелəрдəн булып мин шундыйлар 
рəтендə Мөхəммəдҗан Əхмəдҗановның нəсел дəвамчысы, аның өлкəн улы 
Йосыфзыяның оныгы Надир Мигъдəт улы Əхмəдҗановны атыйм. Ул – 
күренекле кардиолог, Мəскəү шəһəрендə яши. Аның белəн элемтəне 2011 
елда урнаштырдык. Надир əфəнде берничə тапкыр авылыбызның кунагы 
булды, Бертуган Бубилар исемендəге урта мəктəпкə матди ярдəмнəрен 
күрсəтте. Ə 2017 елның 1 июнендə, ягъни Халыкара балаларны яклау 
көнендə, авыл балаларын, аларга заманча җиһазландырган уен мəйдан-
чыгын тапшырып, сөендерде. Шулай итеп, үз вакытында игелекле 
гамəллəре белəн ихтирам казанган Мөхəммəдҗан Əхмəдҗановның хəй-
риячелек эшен бүген аның оныкчыгы дəвам итə.  

Укытучылар гаилəсендə туып үскəн авылдашыбыз, Габдулла һəм 
Гобəйдулла имам булып хезмəт иткəн мəчетнең азанчысы Җиһангəрəй 
Əхмəтҗан улының нəсел дəвамчысы, бүгенге көндə Казан шəһəрендə 
яшəүче Искəндəр Рөстəм улы Җиһангəрəев дистə елдан артык үзенең эш-
гамəллəрен авылыбызның тарихын барлауга, исəн калган тарихи 
биналарны торгызуга һəм саклауга юнəлдереп башкара. Мəсəлəн, 
кайчандыр бертуган Бубилар яшəгəн торак йортның түбəсе нəкъ менə 
аның ярдəме белəн ябылды, бинаның фасады төзəтелде, тəрəзəлəре яңага 
алмаштырылды. Моның белəн беррəттəн Искəндəр Рөстəм улы үсеп 
килүче яшь буынны укыту һəм тəрбиялəү мəсьəлəлəренə дə зур игътибар 
бирə. Əйтик, аның матди ярдəме белəн мəктəпнең компьютер кабинеты 
өлешчə җиһазландырылды. Укучыларның берничə ел рəттəн респуб-
ликакүлəм «Созвездие – Йолдызлык» фестивалендə җиңүлəр яулавында, 
һичшиксез, аның да өлеше зур: репетициялəрне балалар авыл мəдəният 
йортында ул төзеткəн һəм заманча җиһазландырган бию залында 
уздыралар, сəхнəдə чыгыш ясаганда аның хисабына тегелгəн матур-матур 
киемнəрне дə киялəр. И. Җиһангəрəев белем нигезлəрен яхшы үзлəш-
тергəн, олимпиадаларда һəм бəйгелəрдə, мəктəптə җəмəгать эшлəрендə 
активлык күрсəткəн укучыларга аеруча игътибарлы: алар өчен җəй 
айларында Казан шəһəренə экскурсиялəр оештыра.  
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Искəндəр Рөстəм улы яшь буынны туган як тарихы белəн таныш-
тыруны максат итеп куя. Авыл яшьлəре һəм мəктəп укучылары ул 
оештырган җəяүле походларда бик шатланып катнашалар. Бигрəк тə 
авылыбыз тарихы белəн бəйле булган «Иж-Бобья ‒ Данилово», «Иж-Бобья 
‒ Сарапул» маршрутлары буенча һəм Буби елгасының башлангычына 
берничə көнлек җəяүле походлар сəяхəтчелəрнең күңеленə хуш килə.  

Шулай ук иганəче Ркаил Зəйдулланың Мөхлисə Бубига багышланган 
«Үлеп яратты» пьесасы буенча куелган спектакльнең тамашаларына да 
райондашларыбызны, шул исəптəн авылдашларны, укучы балаларны, 
Г. Камал исемендəге Татар дəүлəт академия театрына берничə тапкыр үз 
хисабына алып барып кайтты. 

Искəндəр Рөстəм улы Җиһангəрəевның телəге ‒ туган авылыбызның 
яшьлəрен гыйлемле, акыллы һəм тəрбияле итеп күрү, килəчəктə Иж-
Бубины заманча мəгърифəт үзəгенə əверелдерү. Ул бүген авылда кызлар 
гимназиясе сыйныфларын ачу юлында йөри, изге телəклəр тормышка 
ашучан, уңышлар юлдаш булсын иде! 

Шулай итеп, сəүдəгəрлек белəн шөгыльлəнү Иж-Бубый халкына аң-
белемне күтəрүнең, моның өчен дөньяви фəннəрнең нигезен ныклап 
өйрəнүнең кирəклеген төшенергə этəргеч булган. ХIХ гасыр азагы – ХХ 
гасыр башында, ягъни патша хөкүмəтенең рус булмаган миллəтлəрне 
гыйлемле итүгə каршы чыккан караңгы бер чорда яңа методлы 
мəктəплəрне ачуда, аларны яшəтүдə матди ярдəм күрсəткəн миллəтпəрвəр 
татар промышленниклары, эре сəүдəгəрлəр булган химаяче Хөсəеновлар, 
Рəмиевлар, Акчуриннар, Утəмешевлар, Əҗемовлар һ.б. белəн беррəттəн 
безнең алдынгы карашлы авылдашларыбыз да татар мəгърифəтчелеген 
үстерүгə зур өлеш керткəннəр дип нəтиҗə ясарга җирлек бар. 

Бүгенге җəмгыятьтə иганəчелек эшен дəвам иттерүче авылдаш-
ларыбызның булуы куандыра, алар милли мəгариф өлкəсенə һəрдаим зур 
булышлык күрсəтəлəр. Əмма андыйлар хəзергə сирəк. Шунысы кызганыч: 
XX гасыр ахыры ‒ XXI гасыр башында татар яшьлəрендə милли үзаң 
таркалу, туган телдəн бизү, милли мəдəнияттəн, гореф-гадəтлəрдəн 
читлəшү күзəтелə башлады, ассимиляция күренеше көчəйде. Яшь буында 
милли үзаңны тəрбиялəүдə дəүлəтнең генə көче җитмəгəнлеге көн кебек 
ачык. Тормышта икътисади яктан уңышка ирешкəн миллəттəшлəребезнең 
матди булышлыгы бу өлкəдə бик мөһим. Димəк, килəчəктə миллəтебезне 
алга җибəрердəй хəйрияче яшьлəрне үстерүгə игътибарны юнəлтү мөһим 
мəсьəлə булып тора.  
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БЛАГОТВОРИТЕЛИ ИЖ-БОБЬЯ, ВНЕСШИЕ ВЕСОМЫЙ ВКЛАД 

В РАЗВИТИЕ ТАТАРСКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА 
 
А.Ф. Хисматуллина 
Независимый исследователь 
с. Иж-Бобья, Республика Татарстан, Российская Федерация 
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В начале ХХ века для признания тюркскими народами Российской империи 

медресе Иж-Буби в качестве сильнейшего учебного заведения, расположенного в 
небольшом татарском селе, требовалась серьезная финансовая поддержка. В 
статье показывается деятельность благотворителей села Иж-Бобья Сарапульского 
уезда Вятской губернии. Среди них были те, кто подарил свою землю под 
строительство зданий медресе; кто взял на себя его материальное оснащение и 
построил новую просторную мечеть для совершения пятничный намаз шакир-
дами; кто помог руководителям учебного заведения узаконить разные новшества. 
Иж-бобьинские купцы-благотворители внесли весомый вклад в развитие татар-
ского просветительства на рубеже ХIХ–ХХ вв. В статье дается информация о 
деятельности современных благотворителей – иж-бобьинцев. 

 
Ключевые слова: село Иж-Бобья, медресе Иж-Буби, просветители Ниг-

матуллины-Буби, купечество, благотворители, вакф. 
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IZH-BOBYA BENEFICIARIES WHO MADE A SIGNIFICANT 
CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT  

OF THE TATAR ENLIGHTENMENT 
 
A.F. Khismatullina 
Independent Researcher 
Izh-Bobya village, Republic of Tatarstan, Russian Federation 
alsuroo@mail.ru 
 
At the beginning of the 20th century, for the Turkic peoples of the Russian Empire 

to recognize the Izh-Bubi madrasah as the strongest educational institution, located in a 
small Tatar village, serious financial support was required. This article will focus on the 
activities of the benefactors of the Izh-Bobya village, Sarapulsky district, Vyatka 
province. Among them were those who donated their land for the construction of 
madrasah buildings; who took over its material equipment and built a new spacious 
mosque so that they could perform the Friday shakirda prayer in it; who helped the 
leaders of the educational institution to legitimize the innovations that they introduced. I 
believe that Izh-Bobyansky merchants-philanthropists made a significant contribution to 
the development of the Tatar enlightenment at the turn of the 19th and 20th centuries. It 
is gratifying that even today there are followers of their good deeds. The article also 
provides information about the activities of modern philanthropists – Izh-Bobyans. 
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