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Мəкалə Бубилар мəшһүр мəгарифчелəр нəселенең онытылган вəкилəсе 

Мəрьям ханым Нигъмəтуллина/Бубинскаяга1 багышлана. 1917–1920 елларда 
М. Нигъмəтуллина эчке Россиядə татар совет миллəт төзелешендə катнаша, 
шуннан файдаланып 1800 төрек əсирен азат итүгə ирешə. Соңрак элекке 
əсирлəрдəн булган Али Рыза исемле офицерга кияүгə чыгып, аның белəн 
бергəлектə Төркестан халыкларының большевик оккупациясенə каршы милли-
азатлык хəрəкəтендə катнаша. Мəкалəдə М. Бубинскаяның тормыш юлының төп 
этапларын торгызырга омтылыш ясала. Бу каһарман ханымның тормышына 
кагылышлы биографик материал татар тарихына һəм, гомумəн, фəнни əйлəнешкə 
беренче мəртəбə кертелə.  

 
Ачкыч сүзлəр: Бубилар нəселе, Гобəйдулла кызы Мəрьям Нигъмəтуллина-

Буби, Бохара Халык Совет Республикасы, басмачылык, Əнвəр-паша, татар 
моһаҗирлəре, Молла Нафиз, Зəки Вəлиди Тоган. 

 
 
Татар хатын-кызы мəгариф һəм мəгърифəтчелек, журналистика, 

əдəбият һəм милли-мəдəни хəятнең башка яссылыкларында эш күрсəтү 
белəн генə чиклəнми – кирəк чакта ул кулына корал алып ир-атлар белəн 
иңгə-иң куеп сугышкан. Мəрьям Буби шундый каһарман ханымнарның 
берсе. Ул тормыш иптəше белəн бергə Төркестанның азатлыгы һəм 
бəйсезлеге өчен көрəшкəн, əмма аның тормышында хəйран калдырырлык 
башка вакыйгалар да булган.  

Мəрьям Нигъмəтуллина – танылган мəгариф эшлеклесе Габдулла 
Нигъмəтуллин-Бубиның (1871–1922) бертуган абыйсы Гобəйдулла Нигъ-
мəтуллинның (1866–1938) кызы була. Шуңа күрə каһарман ханымның үзе 
турында сүз башлаганчы, əлбəттə, аның атасы турында берничə сүз 
əйтергə кирəк.  
                                                           

1 Мəрьям туташның үз кулы белəн язылган бер хатында ул үзенең имзасын 
Бубинская дип куйган (кара түбəндə 6 рəсем). 
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Гобəйдулла Нигъмəтуллин талантлы укытучы, татар милли 
мəгарифенə яңа сулыш биргəн, алдынгы уку-укыту алымнары керткəн 
күренекле методикачы-педагог, география, физика, табигать белеме, этика, 
грамматика буенча дəреслеклəр авторы, уңышлы эшмəкəр. Ул «Мəктəб-и 
Фөнүн-и Мөлкия»2 (Balcı) исемле иң яхшы уку йортларының берсендə 
дөньяви белем алган кеше. Татар милли мəгарифе тарихында яңа сəхифəне 
Гобəйдулла əфəнде энесе Габдулла белəн (Махмутова 2005: 172–188) 
бергəлəп ачкан гына түгел, ул бу эшне башлап йөрүче буларак: «Буби 
шəхесенең рухи яктан өлгерүендə хəлиткеч роль башкарган» (Махмутова). 

1895 елда Гобəйдулла белəн Габдулла, аталарының хəер-фатихасы 
белəн, туган авыллары Иж-Буби мəдрəсəсендə3 укыту низамын һəм 
эчтəлеген колачларын киң җəеп үзгəртеп коруга керешəлəр. Нəтиҗəдə, 
бертуган ике мəгарифче Иж-Буби мəдрəсəсен нуры белəн бөтен Русияне 
яктырткан татар мəгарифе учагына əйлəндерə алганнар. Бу хакта 
А. Мəхмүтова: «Ул вакытта татарларда гына түгел, бөтен мөселман 
дөньясында да мондый хəлнең булганы юк иде», – дип яза (Махмутова).  

Бертуган Бубиларның кызтуганнары Мөхлисə ханымны (1869–1937) 
да онытмаска кирəк. Ир кардəшлəренең хатыннары белəн бергə Мөхлисə 
ханым 1901 елда Иж-Бубый авылында алты еллык кызлар мəктəбе ача. 
1912 елда Бубиларның мəктəп вə мəдрəсəлəре хөкүмəтнең реакцион 
карары белəн ябылганнан соң (Махмутова 2003: 230) Мөхлисə ханым 
Троицк шəһəренə күчеп китеп укытуын шунда дəвам итə. 1913 елда ул үзе 
җитəкчелек иткəн яңа кызлар мəктəбе ачып җибəрə, ə 1917 елның май 
аенда Мəскəүдə үткəрелгəн I Бөтенроссия мөселман корылтаенда Мөхлисə 
ханым Буби Үзəк Диния нəзарəтенең казыясе итеп сайлана4 һəм ислам 
тарихына беренче хатын-кыз казыя буларак кереп кала.  

Мəрьямнең мондый гаилəдə дөньяга килеп һəм уртак изге эш белəн 
мавыккан туганнар əйлəнəсендə тəрбиялəнүе, əлбəттə, аның рухи һəм 
гакылый үсешендə чагылмый калмаган. Моннан тыш, мəшһүр нəселнең 

                                                           
2 «Мəктəб-и Фөнүн-и Мөлкия» (төрек.: Mekteb-i Fünûn-ı Mülkiyye) – 1885 

елда солтан Мəхмүд II тарафыннан оештырылган яңа низамлы югары уку йорты. 
Дəрəҗəсе буенча университет булган бу мəгариф йортында югары квалифи-
кациягə ия булган һəм иҗтимагый тормышның киң даирəлəрендə хезмəт итергə 
яраклы булган кадрлар əзерлəнгəн.  

3 Иж-Бубый авылы мəдрəсəсе – Сарапул өязендəге Иж-Бубый исемле татар 
авылында 1781 елда ачылганнан соң 1912 елга кадəр туктамастан эшлəп килгəн 
мөселман уку йорты. 1895 елдан башлап мəдрəсəдə уку-укыту ысулларын 
үзгəртеп кору буенча эш башлана. 1908 елдан 1911 елга анда ел саен 500 шəкерт 
белем ала. Хəзерге вакытта Иж-Бубый авылы Татарстанның Əгерҗе районына 
керə. 

4 I Бөтенрусия мөселман корылтае аннан алда 1905–1906 елларда Түбəн 
Новгородта конспиратив рəвештə һəм 1914 елда Санкт-Петербургта үткəрелгəн 
дүрт Бөтенрусия мөселман корылтайларының дəвамы була. 
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данлы һəм шул ук вакытта фаҗигале язмышы да аның тормыш юлына 
тəэсир иткəн.  

Хəзерге вакытта татар тарихъязмасында Мəрьям Нигъмəтуллина һəм 
аның тəрҗемəи хəле турында мəгълүмат юк диярлек булса да, аның 
биографиясен өйрəнүгə керешергə мөмкинлек бирə торган берничə 
чыганак табылды. Əлегə кулыбызда ике төркем шундый чыганаклар бар. 
Беренче төркемгə түбəндəге чыганаклар керə: 

1) Мирза Пирнəфəс исемле кешенең Мəрьям ханым турындагы кыска 
гына язмасы;  

2) Мирза Пирнəфəснең хатирəлəр китабын басмага əзерлəгəн һəм 
кереш сүз язган төрек галиме Али Бадəмҗының мəкалəсе; 

3) Мирза Пирнəфəснең хатирəлəре;  
4) Мəрьям ханым турында Зəки Вəлиди Тоган истəлеклəрендə сак-

ланган берничə сүз. 
5) Төркия тикшеренүчесе Рамазан Балҗының кечкенə генə интернет-

басмасы. 
Мəрьям Нигъмəтуллина турында иң беренче хəбəр əлеге исемлекнең 

башында торган документтан табылды. Сүз Мəрьям ханым белəн таныш 
булган Мирза Пирнəфəс Төркистанинең хатирəлəрендəге язмасы турында 
бара. Əлеге язма белəн танышу бу шəхескə карата кызыксыну уятты һəм 
аның турында өстəмə мəгълүмат эзлəүгə этəрде. Нəтиҗəдə З. Вəлиди 
Тоганның, А. Бадəмҗының һəм Р. Балҗының язмалары да өйрəнелде.  

Икенче төркемгə «Иж-Бубый авылы тарихы музее»нең хезмəткəрлəре 
тарафыннан тəкъдим ителгəн чыганаклар керə. Музейның мөдире 
А.Ф. Хисмəтуллина һəм фəнни хезмəткəр Н.Р. Маннаповаларның ярдəме 
белəн, Мəрьям Нигъмəтуллинаның балачагы һəм үсмер елларына караган 
кайбер документларга ия булдык. Бу йөздəн, əлеге мəкалəдə Мəрьям 
Нигъмəтуллина турында сүзебезне аның бала вə үсмер чакларыннан 
башларга мөмкин булды. 

Искə алынган яңа чыганакларны тикшерү нəтиҗəсендə Мəрьям 
Нигъмəтуллинаның 1897 елдан соң туган булуы ачыкланды. Бу хакта 1897 
елның 28 гыйнварында (яңача 9 февральдə) Русия империясендə беренче 
мəртəбə үткəрелгəн перепись бланкында аның исеменең булмавы дəлил 
булып тора. Бу документта Мəрьямнең булачак ата-анасы – 30 яшен 
тутырган Гобəйдулла Нигъмəтуллин һəм аның беренче хатыны – 26 
яшьлек Баһаветдинова Камилə күрсəтелгəннəр. Моннан тыш бу гаилəнең 
инде туып өлгергəн балалары да искə алынган, əмма Мəрьям исемле кыз 
бала исеме анда юк. Ягъни аның исеме шулай ук 1897 елга Диния нəзарəте 
тарафыннан тутырылган «Метрикə китабы»нда да табылмады. Əлеге 
чыганакта туган балалар турында язмалар 1897 елның елның декабренə, 
ягъни елның азагына кадəр җиткерелгəн. Мəрьямнең Нəсимə Фəйзул-
линаның кызы (1887–1939) булуы да ихтимал. Һəрхəлдə, Гобəйдулла 
əфəнденең Нəсимə ханымнан Фидаи белəн (1906–1932) Зыя исемле (1908–
1941) ике угылы булуы мəгълүм. 
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Рəс. 1. Бубиларның балалары (ХХ йөз башы). Сулдан беренче баланың Мəрьям 

Нигъмəтуллина булуы ихтимал. А. Хисмəтуллина белəн Н. Маннапова архивыннан. 
 

 
Рəс. 2. Мөхлисə Буби тарафыннан Иж-Бубыйда ачылган кызлар мəктəбенең 

мөгаллимəлəре һəм укучы кызлар (якынча 1910–1911нче еллар).  
Мəрьям Нигъмəтуллина астагы сафта уң яктан өченче.  
А. Хисмəтуллина белəн Н. Маннапова архивыннан. 
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Мəрьямнең белем алуына килгəндə, документлардан аңлашылганча, 
башлангыч белемне ул Иж-Бубый авылында Мөхлисə Буби тарафыннан 
ачылган кызлар мəктəбендə алган (Рəс. 2).  

Иж-Бубыйдагы хатын-кызлар мəктəбе һəм Бубиларның башка мəк-
тəплəре ябылганнан соң Мөхлисə ханым милли мəгарифкə хезмəт итүнең 
икенче юлын таба. Ул Троицк шəһəренə күчеп китə һəм анда хəйрияче 
Г. Əхмəровның «Сөембикə» атлы кызлар мəктəбендə укыта башлый. Иж-
Бубый хатын-кызлар мəктəбенең мөгаллимəлəре һəм укучылары Мөхлисə 
ханымга ияреп китəлəр. Араларында үсмер Мəрьям дə була (Рəс. 3). 

 
 

 

Рəс. 3. Троицкидагы «Сөембикə» кызлар мəктəбенең мөгаллимəлəре һəм укучылары 
(1913). Мəрьям Нигъмəтуллина урта сафта уң яктан беренче.  

Арттагы сафта ачык төстəге күлмəкчəн мөгаллимə Зəйтүнə Мəүлетова.  
А. Хисмəтуллина белəн Н. Маннапова архивыннан. 

 
 

1914 елның августында Мөхлисə ханым Буби шул ук Троицкта шəхси 
хатын-кызлар мəдрəсəсе ачып җибəрə (Валиди Тоган). Мəрьям Нигъ-
мəтуллина да яңа ачылган мəктəп укучысы булып китə (Рəс. 4). 
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Рəс. 4. Мөхлисə ханым Буби тарафыннан Троицк шəһəрендə ачылган  

кызлар мəктəбе мөгаллимəсе (уртада) һəм шəкерт кызлар.  
1914 елның март ае. Мəрьям туташ арттагы сафта сулдан өченче. 

А. Хисмəтуллина белəн Н. Маннапова архивыннан. 
 

 
Рəс. 5. Мəрьям Нигъматуллинаның үз кулы белəн язган хаты 

Хатның яңгырашы: Зиядə сəүдегем Зəйтүнə апакаем! Инсанның инсан улмакы 
гыйлеме бəрəкəтендə генə улур, чөнки гыйлем инсанны дөньяда вə ахирəтдə  
газиз идəр. Һөнəрле вə мəгърифəтле улырга тырышуб бундан соң мөслимəлəр  

дə тəгълим тəрбия күрсен дə миллəтемез сəгадəт эчендə йəшəсүн.  
Сези ифрат сəвəн: М.Б. Мəрьям Бубинская. 
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Иж-Бубый авылы музееның искə алынган хезмəткəрлəренең безгə 
тапшырган бер ачык хат (открытка) турында да əйтеп узыйк. Əлеге ачык 
хатта Мəрьям туташ үз кулы белəн кыска гына сəлам мəктүбе язган. Хат 
Мəрьям туташның иң яраткан укытучысы – Зəйтүнə Мəүлетовага (1893–
1957) атап язылган. Зəйтүнə туташ исə Габдулла Тукайның күңелен яула-
ган мəгъшукасы буларак мəгълүм (Рəс. 5).  

Ошбу хат Мəрьям туташның əдəбе, омтылыш вə идеаллары турында 
берникадəр мəгълүмат биргəнгə күрə, биредə аның тəрҗемəсен биру 
урынлы булыр: 

Бик сөйдегем Зəйтүнə апакаем! Кешенең кеше булуы гыйлеме 
бəрəкəтендə генə була, чөнки гыйлем кешене дөньяда вə ахирəтдə газиз 
итə. Һөнəрле вə мəгърифəтле булырга тырышып моннан соң мөслимəлəр 
дə тəгълим тəрбия күрсен дə миллəтебез бəхет эчендə яшəсен. Сезне 
ифрат сөйгəн: М.Б. Мəрьям Бубинская. 

Мəрьямнең балачагы вə үсмер кыз еллары турында əлегə шушылар 
билгеле. Моннан соң чит ил чыганаклары белəн эш ителəчəк. Хронологик 
тəртиптə караганда, Мəрьям ханымның исеме беренче тапкыр «Tasvir» 
(«Тасвир») төрек гəзитендəге некрологта калкып чыга. Шулай да без 
З. Вəлиди Тоганның 1967 елда Төркиядə бастырган һəм 1998 елда Уфада 
рус теленə тəрҗемə ителеп дөнья күргəн истəлеклəренə күчəбез.  

Зəки Вəлиди Тоган əфəнде, Мəрьям ханымга артык игътибар итмичə, 
аның исемен ире Али Рыза бəйне искə алуы уңаеннан гына атап уза: 
«Беренче бөтендөнья сугышы вакытында урысларга əсирлеккə төшкəн 
Али Рыза яшь бохарачылар оештырган хəрби мəктəп җитəкчесе була. 
Аның белəн бергə хəлал җефете, – татар кызы Мəрьям ханым (Казан 
төреклəреннəн танылган мөселман дин эшлеклесе Гобəйдулла Бубиның 
кызы) була» (Валиди Тоган).  

Мəрьям Нигъмəтуллинның, чыннан да, Гобəйдулла Бубиның кызы 
булуы турындагы ышанычлы нəтиҗəбез əлеге сүзлəр һəм некрологта 
чагылыш тапкан хəбəр нигезендə ясала. 

Мəрьям туташ белəн Али Рыза бəйнең кайчан гаилə корулары əлегə 
билгеле түгел. Төрек гаскəренең йөзбашы (капитан) Али Рыза Сарыка-
мыштагы уңышсыз һөҗүм аркасында əсирлеккə элəккəн була (Bademci A). 
Русия армиясенең Кавказ фронтында төреклəргə каршы контр-һөҗүм 
башлавы галəмəт күп төрек хəрбилəренең əсирлеккə төшүенə китергəн: 
сүз 15000 башлап 60000 гə кадəр əсир турында бара. 1914 елның көзендə 
аларның төп өлеше Сызрань һəм Самара аша уза. 1915 елның 22–28 март 
көннəрендə генə Самара станциясе аша 66 меңнəн артык əсир узган була 
(Гусева). Самарадан соң əсирлəр Кавказга, Украинага, Үзəк Россиягə, 
Себергə һəм хəтта ерак Маньжуриягə озатылалар (Сибгатуллина: 205). 

Беренче җиһан сугышы елларында Русия татарлары төрек хəрби 
əсирлəренə рухи һəм матди ярдəм күрсəткəн хəйрия оешмалары булдыр-
ганнар (Сибгатуллина: 216). Мондый оешмаларының таралышы гаять киң 
булган: Əстерхан, Екатеринбург, Казан, Кострома, Мəскəү, Түбəн Нов-
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город, Оренбург, Пенза, Сембер, Тамбов, Тобольск, Төмəн, Уфа, Сарытын 
(Царицын), Чилəбе, кыскасы, татар яшəгəн һəр җирдə диярлек бичара 
əсирлəр үзлəренə ярдəм күрсəтергə əзер булган дин һəм тел кардəшлəре 
карамагында булганнар. Нəтиҗəдə алар белəн җирле татар халкы ара-
сында элемтəлəр җайга салынган һəм хəтта гаилəлəр дə барлыкка килгəн. 
Күп кенə төреклəр, татар гореф-гадəтлəрен, тормыш рəвешен кабул итеп, 
татар кала вə авылларында яшəп калуны сайлаганнар (Сибгатуллина: 217). 

Югарыда əйтелгəннəрне истə тотканда, Али Рыза белəн Мəрьям 
туташның танышулары сəер түгел. Ул танышу 1917 ел Октябрь револю-
циясеннəн соң ук булган дип фараз кылып була. 1917 елда Мəрьям туташ 
инде 19–20 яшьлəренə ирешкəн җиткəн кыз була. Ул, мөгаен, хəйрия 
эшчəнлеге белəн шөгыльлəнгəн була һəм əсир төреклəр белəн аралаша. 

Молла Нафизнең истəлеклəренə күрə, Мəрьям туташ Совет власте 
органнарында да эшлəгəн яки алар белəн хезмəттəшлек иткəн: «... ул 
большевикларга кушылырга мəҗбүр була һəм үзенə хас зирəклек һəм нык 
холкы аркасында шул тирəлекнең танылган лидерлары арасына керə. 
Большевизм юлбашчыларының тар даирəсенə үтеп кереп ул үзенең яңа 
иптəшлəре ягыннан ярдəмгə ирешə» (Pirnefes Türkistanlı: 363). 

Совет оешмасында эшлəгəн чагында Мəрьям туташ таң калдырырлык 
бер эш башкара – күпсанлы төрек əсирлəрен азат итə. Төрек чыганак-
ларында хəбəр ителгəнчə, əсирлəрне азат итү өчен Мəрьям туташ үз 
өлешенə тигəн мирасын – патша заманыннан калган 10000 алтын тəнкəсен 
совет хөкүмəтенə тапшыра5. Бу изге гамəле нəтиҗəсендə 1800 төрек əсире 
алдында туган иллəренə кайтып китү юлы ачыла (Rusya Araştırmaları 
Enstitüsü). Азат ителгəн əсирлəрнең берсе булган Али Рыза бəй белəн 
Мəрьям туташ Нигъмəтуллина никахлашалар (Pirnefes Türkistanlı: 364). 
Хəзерге вакытта яңа гаилəнең кайчан барлыкка килгəне тəгаен генə 
мəгълүм түгел. Шулай да аның 1918 яки 1919 елда барлыкка килүен 
фаразлап була. Бу хакта 1921–1922 елларда Əнвəр-паша6 чирүендə хезмəт 
иткəн Али Рызаның фотосурəте дəлил булып тора (Рəс. 6). 

Фотодан аңлашылганча, Төркестан чорында Мəрьям ханым белəн 
Али Рызаның Галия-Севим исемле кызлары булган. Молла Нафизның 
язуынча, 1923 елда кечкенə Галия-Севим өч яшендə була. Димəк, бала 
1920 елда дөньяга килə. Болай булганда, никахлашу тантанасының 1918–
1919 елларда үткəрелгəнен тəгаенлəп була. 

Молла Нафизнең истəлеклəреннəн күренгəнчə, большевиклар рус 
булмаган халыкларга, бигрəк тə мөселманнарга карата сəясəтен кискен 

                                                           
5 Ул чактагы 10000 алтын тəңкə хəзерге 800000 АКШ долларына тиң булып 

чыга. 
6 Əнвəр-паша (Исмəгыйль Əнвəр-паша, 1881–1922) – Госманлы дəүлəтенең 

хəрби эшлеклесе, сəясəтче; Дөнья сугышы вакытында Госманлы дəүлəтенең 
хəрби министры.  
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үзгəрткəннəн соң, Али Рыза белəн Мəрь-
ям ханым ул вакытта мөһим вакыйгалар 
кичергəн Бохарага күчеп китəлəр 
(Pirnefes Türkistanlı: 364).  

1920 елның сентяберендə Кызыл 
Армия «Яшь бохаралылар»ның7 кораллы 
милли куəтлəре һəм җирле большевиклар 
ярдəме белəн Бохара əмирлеген тар-мар 
итə. Яшь бохаралылар белəн җирле боль-
шевикларга Бохарада совет республикасы 
төзи башларга мөмкинлек ачыла. Бохара 
Хөкүмəтен тəшкил иткəн Революцион 
Комитет белəн Назирлəр Шурасы (Комис-
сарлар Советы) оештырыла, ə октябрьдə 
Бохара Халык Совет Республикасы 
(БХСР) барлыкка килүе игълан ителə. 
БХСРның хəрби назире (комиссары) итеп 
Габделхəмид Гарифов (1894–1925)8 бил-
гелəнə. БХСР үзенең барлыкка килүе 
белəн җирле большевикларга һəм Кызыл Армиягə бурычлы булганы өчен 
Мəскəүгə буйсына торган җепле курчак хəлендəге бер ясалма дəүлəт була. 

 

 
Рəс. 7. Бохара Халык Совет Республикасы. Ачык интернет-чыганаклардан. 

                                                           
7 «Яшь бохаралылар» – 1756–1920 елларда яшəгəн Бохара əмирлегендə ХХ 

йөз башында җəдидчелəр хəрəкəте нигезендə оешкан милли-демократик хəрəкəт 
вəкиллəре. 

8 https://centrasia.org/cnt2.php?st=1510161553 (каралды: 02.05.2020). 

 
Рəс. 6. Али Рыза, аның кызы  
һəм хезмəттəшлəре. Əлеге 

фотосурəт З. Вəлиди Тоганның 
хатирəлəр китабында китерелə. 
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Элек хəрби офицер булган Али Рыза БХСРның Кораллы Көчлəрен 
төзүгə җəлеп ителə. Вəлиди Тоган истəлеклəренə күрə, 1921 елның 
мартыннан 1922 елының мартына кадəрге дəвердə хəрби министр 
вазыйфасын башкарган Арифов9 Али Рызаны Бохара Хəрби назиренең 
урынбасары итеп куя һəм аңа Хəрби училище оештыруны тапшыра 
(Абдуллаев 2009: 201). Али Рызага жандармерия оештыру да йөклəнə 
(Сибгатуллина: 46). Бу йөздəн Али Рызага миралай (полковник) званиесы 
да бирелə. Тоганның хатирəлəренə күрə, ул чакта Али Рыза Мəскəүдə 
торган Энвер-пашадан килгəн хатларны Тоганга тапшырып торган була 
(Сибгатуллина: 67). 

1919 елның языннан башлап Төркестандагы сəяси, икътисади һəм 
иҗтимагый вəзгыять бик начарая, чөнки биредə Кызыл Армиянең 
активлыгы көчəя. Кызылларның максаты мөселманнар яшəгəн əлеге 
территориялəрне тулысынча Мəскəүгə буйсындыру гына булмый – Кремль 
үзенең Төркестандагы хəрбилəре алдына тагын да зуррак максатлар куя. 
Кызыл армия, Төркестан җирлəреннəн һөҗүм башлап, чиктəш Əфганстанны 
(Абдуллаев 2009: 194) һəм Иранны яулап алырга җыена. Шулай ук Кызыл 
Армиянең Əзербайҗандагы гаскəре дə, Каспий диңгезенең көньяк-көн-
батыш тарафыннан Иранга бəреп керергə тиеш була (Гасанлы). 

Большевикларның нинди зур стратегик яуларга əзерлəнүлəрен истə 
тотканда, алар Төркестандагы совет режимнарының аз гына булса да 
мөстəкыйль булуына, əлбəттə, юл куя алмаганнар. Шуңа күрə БХСР 
хакимияте аңа Мəскəү тарафыннан тагылган сəясəтне уздырырга мəҗбүр 
булган. Нəтиҗəдə җирле хакимияткə кызылармеецлар белəн бер тарафта эш 
итəргə туры килə: БХСР җитəкчелəре, аларга буйсынулы җирле кораллы 
көчлəр һəм җирле хакимият органнары Кызыл Армиянең ихтыяҗлары өчен 
күплəп азык-төлек əзерлəүгə керешəлəр. Ашлык, фураж, ит һəм башка азык-
төлек халыктан көчлəп, талап алына да Иранга һөҗүм башлаячак гаскəр 
туплана барган Əзербайҗанга, озатыла тора (Абдуллаев 2009: 182).  

Бу хəллəр җирле халыкны колониаль талауга əйлəнə. Төркестан белəн 
БХСР халкы җирле хакимиятнең химаясе астында кызылларның талау-
ларын, мыскыл итүлəрен үз җилкəлəрендə татый, куркыныч дəрəҗəдə 
хəерчелəнə башлый. Бу вəзгыятьнең никадəр куркыныч нəтиҗəлəргə 
китерə алуын яхшы аңлаган БХСР Халык Комиссарлары Советы рəисе 
Ф. Хуҗаев10 1921 елның җəендə В. Ленин исеменə депеша юллый. Анда: 
«Республикада урыс кораллы отрядлары ярдəмендə башкарылган ит 
разверсткасы халык массаларында урысларга карата, һəм, аерым алганда 
Кызыл Армиягə карата нəфрəт уятты», диелə (Абдуллаев 2009: 182). 

                                                           
9 https://centrasia.org/cnt2.php?st=1510161553 (каралды: 01.05.2020). 
10 Фəйзулла Хуҗаев (Гобəйдулл углы Фəйзулла Хуҗаев, 1896–1938) – 

БХСРның илбашы (1920–1924), 1925–1937 елларда Үзбəк ССР белəн идарə итə; 
1938 елда үлем җəзасына дучар ителə (Арапов). 
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Моннан тыш, кызылармеецлар, үз ихтыяҗлары өчен мəктəп, мəчет һəм 
башка изге урыннарны һич ихтирам йөзе күрсəтмəстəн басып алып, аларны 
казарма, склад, ат абзары итеп кулланалар. Кораллы килмешəклəр үзлəрен 
хуҗалар сыман тотып, аз санлы агач йортларны утынга сүтəлəр, борынгы 
мəчет-мəдрəсəлəрне мəсхəрə кылалар һəм шул сəбəбле җирле халыкта 
тагын да кискен ризасызлык, ачулану һəм ярсу хислəре уяталар. Нəтиҗəдə 
җирле хакимият тə, кызыллар да халык күзендə мəрхəмəтсез талаучылар 
һəм динне мəсхəрəлəүчелəр буларак кабул итə башлый (Абдуллаев 2009). 
Җирле халыкта илбасарларга каршы дөрлəп кабынган ачы нəфрəт стихияле 
милли-азатлык хəрəкəтенə əверелə. БХСРда һəм Төркестанда кызылларга 
каршы аякланулар башлана, халык, кулына корал алып, җаны вə малы, дине 
вə иманы өчен восстание башлый. Совет тарих фəнендə бу хəрəкəт начар 
мəгънəле басмачылык (юлбасарлык) термины белəн атала.  

Шул киренке көннəрдə, 1921 елның октябрь ахырында [2] яки, 
Вəлиди Тоган хəбəренə күрə, декабрь аеның 20 сендə (Сибгатуллина: 69), 
Əнвəр-паша кисəк кенə Бохарага килеп төшə һəм биредəге вəзгыять белəн 
таныша башлый. З. Вəлиди Тоган Əнвəр-пашаның Бохарага юл тотуының 
сəбəплəре турында болай дип яза: «Төркестандагы эшчəнлеге белəн бəйле 
булган соңгы карарларын ул биредə, Бохарага килеп төшкəннəн соң, кабул 
итə. Урысларның аңа Җəмал-паша белəн күререшгə мөмкинлек бирүдəн 
баш тартулары11 əлеге адымга этəргеч була. Өстəвенə консул Юренев12 
Əнвəр-пашаның үзенə карата яшеренеп тормастан янаган була» 
(Сибгатуллина: 76).  

Нəтиҗəдə, Əнвəр-паша Төркестанда Советларга каршы башланган 
халык хəрəкəтенə кушылырга карар кыла, чөнки бу адым аңа: «Бөтен 
мөселманнарны берлəштергəн (панисламистик) дəүлəт яки дəүлəтлəр 
берлəшмəсе булдыру турындагы планнарын тормышка ашырырга фор-
сат бирə. Əлеге берлəшмəнең башында ул, əлбəттə, үзенең яраткан һəм 
соңгы көненə кадəр җанатары булган Төркиясен күрə. Гомере өзелгəнче 
Əнвəр-паша үзенең Истанбул белəн Əнкарадагы тарафтарлары белəн 
араны өзми һəм ватанына җиңүче баларак тантаналы кайтуы турында 
хыялланган була» (Абдуллаев). 

Шул ук вакытта диярлек Əнвəр-пашаның Урта Азиядə Совет хаки-
миятен бəреп төшерерүгə юнəлтелгəн планнарынна БХСР югары дəрəҗəле 
вəкиллəре дə кушылырга ризалык белдерə. Андыйлар арасында Мəрьям 
ханымның ире Али Рыза, Г. Арифов һəм БХСР илбашы Ф. Хуҗаев та 
булалар.  

                                                           
11 Җəмал-паша (1872–1922) – госманлы хəрбие, сəясəт эшлеклесе, боль-

шевиклар белəн бергəлектə Һиндстанда инглизлəргə каршы көрəш идеясен алга 
сөргəн (Валиди Тоган: 58). 

12 Юренев (Константин Константинович Юренёв (Кротовский), 1888–1938) – 
1921 елның 16 маеннан 1922 елның 1 февраленə кадəр РСФСРның Бохарадагы 
вəкиле.  
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Əнвəр-паша җитəклəгəн милли-азатлык сугышы төркестанлыларның 
җиңелүе белəн тəмамлана. Ул үзе 1922 елның 4 августында кызыллар 
белəн бəрелештə шəһит була. Əнвəр-пашаның каһарманнарча һəлак булуы 
турындагы шəһадəтнамəне Али Рыза үз кулы белəн яза. Документта 
пашаның кайчан, кайда һəм нинди шартларда шəһит булуы хəбəр ителə. 

Молла Нафиз язмаларына күрə Əнвəр-паша кулы астында Али Рыза 
Бохара оператив армиясенең гаскəр башы була, ə паша шəһит булганнан 
соң Көньяк фронт белəн җитəкчелек итə (Pirnefes Türkistanlı: 341). Ул 
Керки белəн Əфганстан арасындагы чүллəрдə кызыллар белəн аяусыз 
сугыш алып барган чакта аның янында гаилəсе – хəрби госпитальдə 
шəфкать туташы булып эшлəгəн Мəрьям ханым һəм кечкенə кызы Галия-
Севим – дə була.  

Əнвəр-паша армиясенең калдыклары тулаем тар-мар ителгəч, 1923 
елда Али Рыза гаилəсе белəн Əфганстанга күчеп китə. Вəлиди Тоган 
истəлеклəренə күрə, 1923 елның июнь аенда Əфганстанда Кабул юлындагы 
Бəдбаһ атлы бер урында ул очраклы рəвештə Али Рыза белəн очраша. Али 
Рыза белəн Мəрьям ханым Əфганстаннан Иран аша Төркиягə юл тоткан 
булалар (Валиди Тоган: 181). Иранда аларның юллары Мəшһəд шəһəренə 
төшə. Биредə алар күпмедер вакыт Төркия визасын көтеп, түлəүле фатирда 
яшəгəннəр. Мəшһəдтə Али Рыза гаилəсенə Төркестаннан качып киткəн 
башка көрəштəшлəре дə кушылалар (Pirnefes Türkistanlı: 341). 

1923 елның 24 октябрендə Мəшһəдтəге Төркия консуллыгында 
мосафирларга визалар бирелə. Декабрьнең 4 ндə Али Рыза белəн Мəрьям 
ханым һəм тагын уникегə якын кеше Мəшһəдтəн Төркиягə таба юлга 
чыгалар13. 

Молла Нафиз бу мөсафирларның юлда күргəн-кичергəннəрен үзенең 
истəлеклəрендə язып калдырган. Сəфəр гаять авыр шартларда кичкəн: аты 
булганы атына атланып барган, булмаганнары – җəяү атлаган. Бу көн-
нəрдə Молла Нафиз Мəрьям ханымның сокландырырык чыдамлылыгы 
һəм ир-атларга үрнəк итеп куярга мөмкин булган какшамас холкына 
хəйран калып, аның турындагы язмаларны көндəлегенə теркəп куя.  

Декабрьнең 15 ндə кечкенə кəрван Каспий диңгезенең көньяк-көн-
чыгыш «почмагы» янында урнашкан Эстəрабад каласына барып җитə 
(хəзерге вакытта Гөргəн шəһəре). Мəрьям ханымга багышланган бүлекне 
Молла Нафиз нəкъ шушы шəһəрдə язган.  

Сəфəр ахырына якынлашкан көннəрдə Али Рыза аркасында мөһа-
җирлəр төркеме чак кына харап булмый: Иранның Төньяк фронты баш 
куманданы Əхмəт Казак Хан «Төрек офицерлары» өчен тантаналы кичке 
аш үткəрə. Чарага Эстерабад шəһəренең вəлие, иминлек хезмəте мөдире 
һəм хəтта совет консулы чакырылган була. Кунаклар төрек офицер-
ларының Русиядə əсир чакларында күргəннəре турында сөйлəүлəрен 
                                                           

13 Əлеге төркемдə мəгърифəтче əдип, нашир Фатих Кəриминең бертуган 
энесе Гариф Кəрими дə була (1892–1934) дə була. 
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үтенəлəр. Мактанырга хəвəс булган Али Рыза кызып китеп үзенең 
əсирлеккə төшүе турында гына түгел, Бохарада хезмəт иткəн көннəрен дə, 
Əнвəр-паша гаскəрендə большевикларга каршы сугышта катнашуын да, 
Көньяк фронт белəн командалык итүче буларак, кызылларга каршы ничек 
көрəшкəнен сөйлəп ата. 

Али Рызаны шаккатып тыңлап утырган совет консулы шундук җирле 
хакимият органнарына мөрəҗəгать итеп, əлеге офицерларның ватаннарына 
кайтып баручы мосафирлар түгел, ə Совет властенə каршы сугышкан 
гыйсьянчылар булуын дəгъвалый һəм аларның кулга алынып, советларга 
тапшырылуларын талəп итə. Нəтиҗəдə, мөһаҗирлəр төркеме Əхмəт Казак 
Хан тарафыннан аларга бирелгəн йортта ук сак астына алына. 

Бу хəлнең куркыныч нəтиҗəлəргə китерəчəген аңлаган Молла Нафиз 
Төркиянең Тəһрандагы бөек илчесе Мөхитдин-пашага телеграмма суга һəм 
төрек офицерларының нинди бəлагə тарыганнары турында хəбəр итə. 
Мөхитдин-паша дəшми калмый – мосафирларны тоткыннар халəтеннəн 
«хөрмəтле кунаклар» хəленə күчерəлəр. Əмма əлеге хəтəр вакыйга арка-
сында Төркиягə юл ябыла. Нəтиҗəдə 1924 елны юлчыларга Эстəрабадта 
каршы алырга туры килə. Гыйнварның 20 сендə алар Тəһранга юл тоталар 
һəм дүрт көннəн төркем Төркиянең Ирандагы бөек илчесе белəн күрешə.  

Мөхетдин-паша аларга булдыра алган кадəр ярдəм итə: мосафирларга 
акчалата ярдəмне рəсми документлар аша үткəрергə хакы булмаганга күрə, 
ул үзенең токымлы атын һəм фаэтон 
арбасын сатып, шуннан кергəн 30014 түмəн 
күлəмендəге табышны юлчыларга тап-
шыра. Бу акча аларга Төркия чигенə кадəр 
яки, ким дигəндə, Тəһраннан 500 чакрым 
чамасы төньяк-көнбатышка таба урнашкан 
Тəбриз шəһəренə кадəр барып җитəргə 
мөмкинлек бирə. Шул 300 нең 75 түмəнен 
киң күңелле Мөхитдин-паша Али Рызаның 
гаилəсенə үзенең шəхси бүлəге буларак 
тапшыра. 

1924 елның 5 февралендə Молла 
Нафиз Али Рызаның гаилəсеннəн аерыла 
һəм башка юлдашлары белəн Төркиягə юл 
тота. Рызалар гаилəсе, кышкы юлларда 
балага зыян тиюеннəн куркып, Тəһранда 
язга кадəр калып торырга карар кыла. Али 
Рыза белəн Мəрьям ханым Əнкарага 1924 

                                                           
14 Түмəн – 1825–1932 елларда Фарсыстанда кулланылышта булган валюта-

ның атамасы.  

 
Рəс. 8. Мөхитдин-паша Акъйөз 
(1870–1940) 1922–1925 елларда  

Төркия Җөмһүриятенең 
Ирандагы бөек илчесе. 
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елның язында килеп җитəлəр: «Аннан соң, Төркиядə аның белəн күп 
тапкырлар очрашканым булды. Алар Əнкарада Фəүзи-паша биргəн йорт-
та, вафатына кадəр яшəделəр. Али Рыза-бəй [Фəүзи] паша даирəсенə 
кергəннəн соң, аның барлык маҗараларының шаһиты булды» (Валиди 
Тоган: 181). Вəлиди Тоган хатирəлəреннəн Али Рыза белəн Мəрьям 
ханымның Фəүзи-паша15 биргəн йортта аның вафатына кадəр, ягъни 1950 
елга кадəр яшəгəн булулары аңлашыла.  

Фəүзи-пашаның ярдəме белəн Али Рыза Төркия хəрби көчлəрендə 
хезмəт итүен дəвам итə (Bademci: 15). Бу елларда Мəрьям ханымның 
ничек көн күрүе турында, кызы Галия-Севимның язмышы турында фикер 
йөртүе кыен, чөнки Тоган истəлеклəрендə алар хакында нинди дə булса 
өстəмə мəгълүмат юк. Бу хакта хəбəр бирерлек башка чыганаклар да əлегə 
табылмады. Шулай да Төркиядə яшəүче татар егете Ильяс Мифтаховның 
ярдəме белəн Али Рыза əфəнденең гаилəсенə кагылышлы бер документка 
ия булдык. Документ Əнкараның Калаба районында яшəүче Али Рыза 
əфəнде белəн аның тормыш иптəше Мəрьям ханымга 716 номерлы канун 
нигезендə Истанбулда торыр йорт бирелүе турында хəбəр итə. Төркиянең 
Милли архивлар министрлыгының архивында 30–18–1–2 номеры белəн 
сакланган əлеге документка мөһер 1945 елның 12 нояберендə сугылган. 
Димəк, 1945 елның ахырында Мəрьям ханым белəн аның иренең Истан-
булга күчеп китүлəре турында шиклəнмичə сүз йөртеп була (Рəс. 9). 

Моннан соң Мəрьям ханымның Төркиядəге эзлəре югала кебек. Əмма 
югарыда китерелгəн гəзит парчасына игътибар итсəк, өстəмə мəгълүмат 
бөртеклəрен тергезеп була. Мəрьям ханымның вафаты уңае белəн 
басылган бу мəрасим мəкалəсендə «Уфалы Гобəйдулла əфəнде (Ufalı 
Ubeydullah Efendi)» дип аның атасының һəм «Али Атмаҗа (Ali Atmaca)» 
дип иренең исемнəре искə алына. Мəрьям ханым үзе дə Атмаҗа 
фамилиясе белəн телгə алына. «Ватанпарвəр бер төрек хатыны вафат 
булды» (Vatanperver Bir Türk Kadını Vefat Etti) дип аталган бу некролог 
«Tasvir» («Тасвир») гəзитендə Мəрьям ханымның фотосурəте белəн бергə 
китерелгəн. Кызганыч, фотосурəтнең сыйфаты начар. Эзлəнə торгач, 
интернетта Мəрьям ханымның əлеге фотосурəтенең сыйфатлы нөсхəсе 
табылды.  
  

                                                           
15 Фəүзи-паша (1876–1950) – Госманлы һəм Төркия хəрби эшлеклесе, 1921–

1922 елларда Төркиянең премьер-министры Ататөрекнең дусты һəм көрəштəше; 
1924–1944 елларда Төркия Хəрби куəтлəренең Генераль штабы рəисе. 
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Рəс. 9. Мəрьям ханым Атмаҗага багышланган мəрасим мəкалəсе  
басылган гəзит сəхифəсенең бер парчасы.  

https://onedio.com/haber/ruslara-esir-dusen-1800-askeri-babasindan-kalma- 
altinlarla-kurtaran-kahraman-turk-kadini-meryem-atmaca-867501 (каралды: 18.03.2022). 
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Рəс. 10. Мəрьям ханым Атмаҗа 
(Нигъмəтуллина / Бубинскаяның) əлегə 

табылган бердəнбер фотосурəте.  
https://www.pinterest.ru/pin 

/448671181619674026/?nic_v1= 
1aoqdO%2Bg95dDP1KHy3jSoz 

LZ9a6kiz98k4G1SS6ypOTj 
ddpY5yvZb2T6RRyYCEv7oK (каралды: 

18.03.2022). 
 
Фотосурəттə Мəрьям ханымның үз 
кулы белəн язган язуы сакланган: 

 
Meryem Atmaca 

1941 
 سنه سنده آلدرمش رسمم

(Мəрьям Атмаҗа 1941 сəнəсендə 
алдырмыш рəсемем) 

 
 
 
Атмаҗа дигəн фамилия Али Рызаның 1935 елда хөкүмəт тарафыннан 

гражданнарны аурупадагыча фамилиялəштерү максаты белəн үткəрелгəн 
реформа дəвамында алган фамилиясе булып чыга. 

Рамазан Балҗы əфəнденең калəме белəн язылып, Мəрьям ханымны 
искə алган мəкалə интернетка җибəрелгəннəн соң, виртуаль галəмдə 
атасыннан калган күлəмле мирасны төрек гаскəрилəрен əсирлектəн азат 
итүгə тотып бетергəн каһарман төрек хатынын сурəтлəгəн кыска 
видеофильмнар пəйда була. Əмма ул видеосюжетлардан əлеге фидакарь 
ханымның кайсы халык вəкиле булуы, нинди газаплар кичерүе булуы 
турында бер генə җөмлə дə əйтелми. 

 

 

Рəс. 11. Мəрьям ханымның «кабер ташы». Ачык интернет-чыганаклардан. 
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Ниһаять, Мəрьям ханымның ни заман вафат булуы турында да бер-
ике сүз əйтергə, əлбəттə, кирəк. Хəзергə бу дата билгеле түгел. Əйе, 
интернетта йөргəн фильмнарның берсендə аның бу дөньядан киткəн 
вакыты 1926 ел дип күрсəтелə. Мəсəлəн, бу дата, имештер, аның кабер 
ташында сугылган (Рəс. 11). Димəк, Мəрьям ханым җир йөзендə нибары 
36 ел яшəгəн булып чыга. Болай булганда əлеге мəсьəлə хəл ителгəн була 
кебек. Əмма, чынлыкта алай түгел. 

Мəсəлəн, əлеге дата, ягъни 1926 ел, хакыйкатькə туры килəме? дигəн 
сорау туа. Беренчедəн, югарыда китерелгəн фотографиянең 1941 елда 
төшерелгəн булуы үзендə үк язылган. Икенчедəн, фотосурəттə «рəсемем» 
диелгəн. Сүзне бу шəкелдə фотографиядə сурəтлəнгəн кеше үзе генə яза 
ала булса кирəк. Болай булганда, фильмны төшерүчелəр ялгышалар 
түгелме икəн? Əллə кабер ташын куючылар ялгышалармы? Ни өчен кабер 
ташында кешенең туган-үлгəн еллары гына күрсəтелгəн дə, ни өчен, һич 
югында, вафат булган көне-ае күрсəтелмəгəн? Болар сəер булып тоела. 

Мəсьəлəгə ачыклык кертер өчен баягы «Tasvir» («Тасвир») гəзи-
теннəн калган парчаны җентеклəбрəк тикшерердек. Башлап җибəрер өчен 
биредə ул мəкалəнең төрекчə күчермəсен китерəбез: 

 
Vatanperver Bir Türk Kadını Vefat Etti 
Vatanperver kadınlarımızdan biri daha, dün öğleye doğru hayata gözlerini 

yummuştur. Bu Ufalı Übeydullah efendinin kızı ve sabık Rumiye başkonsolos 
vekili yüzbaşı Ali Rızanın refikası Meryem Atmaca hanımdır. 

Çarlığın çökmesi [сүз укылмый] Türkistanda başlıyan milli hareketin 
seyrini bilenler Meryem Atmacanın ismine yabancı degildirler. Kendisi, burada 
bilfiil harekata ıştırak etmiştir. Onun bu vatana asıl büyük yardımı, birinci 
cihan harbinde Ruslara esir düşüp Sibiryaya sürülen ve Çarlığın intihaline 
rağmen anavatana dönemiyen 1800 subay ve erii milli mücadelenin en lüzümlü 
anında kendi kesesinden 10 bin altın sarfetmek suretiyle Anadolu [текст 
өзелə]... 

 
Тəрҗемəсе: 
Ватанпəрвəр хатыннарыбызның тагын берсе, кичə өйлə җитəрəк 

хəяткə күзлəрен йомган. Бу Уфалы Гобəһдулла əфəнденең кызы һəм элекке 
Румия башконсулы вəкиле йөзбашы Али Рызаның тормыш иптəше 
Мəрьям ханым Атмаҗадыр. 

Самодержавие бетеп [сүз укылмый] Төркестанда башланган милли 
хəрəкəтнең агышын белгəннəр өчен Мəрьям Атмаҗаның исеме ят бер 
исем түгел. Андагы хəрəкəттə ул турыдан-туры катнашкан. Аның бу 
ватанга чын зур ярдəме, Беренче бөтендөнья сугышында русларга əсир 
төшеп Себергə сөрелгəн һəм, самодержавиенең бетүенə карамастан, ана 
ватаннарына кире кайта алмаган 1800 офицер һəм солдат милли 
көрəшнең иң кирəкле чагында үз кесəсеннəн 10 мең алтын акча сарфы 
итеп, Анадолу [текст өзелə]... 
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Һəрхəлдə əлеге мəрасим мəкалəсе Мəрьям ханымның вафат иткəн 
көннең иртəгесендə язылган булып чыга. Əмма гəзитнең чыккан датасы 
күренми. Өстəвенə, мəрасим мəкалəсенең тексты тулы түгел – аның астагы 
өлеше ертылып атылган. Мəкалəнең як-якларында башка язмаларның 
өлешлəре бар, тик алар да тулы түгел – калган өлешлəре вертикаль 
юнəлештə ертылып атылганнар. Бу йөздəн ул язмаларның эчтəлеген 
тулысынча аңлау мөмкин түгел – аерым сүзлəр, сүзтезмəлəр генə укыла. 
Нəтиҗəдə, шул өзеклəрне өйрəнеп, алардан мөмкин булган кадəр 
мəгълүмат алудан кала башка чара юк.  

Бу эшне башкарып чыкканнан соң, Мəрьям Атмаҗаның вафаты 
турындагы мəкалəнең 1945 елның көзе белəн 1946 алның язы арасында, 
ягъни ике ил арасындагы сəяси вəзгыятьнең киеренке чагында чыккан 
булуы ачыкланды. Мəсəлəн, Төркия белəн Советлар Берлеге чигендə аеруча 
киеренке хəллəр 1946 елның мартында булып ала. Бу хакта «Tanin» 
(«Танин») гəзитенең 1946 елның 14 мартында чыккан саны хəбəр бирə 
(Uzman: 123).  

Дөрес, 1920 елларның икенче яртысында да Төркия белəн Советлар 
Берлеге арасында сəяси-дипломатик сəхнəсендə тартышулар булган. 
Болай булганда, Мəрьям ханымның 1926 елда вафат булуы мөмкин нəрсə. 
Əмма Мəрьям ханым 1926 елда вафат иткəн булса, аның турыдагы 
мəрасим мəкалəсе латин язуында түгел, гарəп язуында басылган булыр 
иде, чөнки гарəп язуыннан латин язуына күчү турындагы карар Төркиядə 
1928 елның ноябрь аенда гына кабул ителə (Яфарова). Латин язуына күчү 
шуннан соң гына башлана. Димəк, 1926 елда Мəрьям ханым исəн булган. 

Тагын бер дəлилебез фотосурəттəге язуга бəйле. Аны исəпкə алсак, 
Мəрьям ханымның 1941 елда əле исəн булганын танырга мəҗбүр булабыз. 

Мəрьям ханымның 1926 елда вафат булмавы турындагы өченче дəли-
лебез аның фамилиясе белəн бəйле. Чыннан да, Төркиядə фамилиялəр 
1934 елда гына кертелə башлый. Болай булганда 1926 елда вафат булган 
кешенең кабер ташында фамилия язылмас иде.  

Югарыда китерелгəн мəгълүматны истə тотканда, Мəрьям ханымның 
1945 яки 1946 елның март аенда вафат булуы хакыйкатькə туры килə 
булса кирəк. 

Ниһаять, Мəрьям ханым турында Молла Нафизның калдырган хати-
рəлəре турында бер-ике сүз əйтергə кирəк. Молла Нафиз Төркестанда 
большевиклар явына каршы 1921–1922 елларда сугыш алып барган Əнвəр-
пашаның көрəштəше һəм аның гаскəрендə мөхəбəрат16 мөдире булып 
хезмəт иткəн кеше. Ул шулай ук Мирза Пирнəфəс (Mirza Pirnefes) һəм 
Нафиз Түркəр-бəй (Nâfiz Türker Bey) исемнəре белəн дə мəгълүм булган. 
Молла Нафиз үзеннəн соң хатирəлəр калдырган. Аның бу язмалары 
Төркиядə 2010 елда Али Бадəмҗе тарафыннан əзерлəнеп, «Sarıklı Basmacı» 
(Чалмалы басмачы) исемле китап буларак дөнья күрə. Əлеге шактый 
                                                           

16 Мөхəбəрат – разведка. 
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күлəмле хатирəлəрдə Молла Нафиз Мəрьям ханымны берничə мəртəбə искə 
ала һəм бу каһарман ханымның фидакарьлегенə, үз-үзен аямыйча милли 
азатлык өчен көрəшүенə соклануын яшерми. Бу йөздəн, Молла Нафиз 
үзенең хатирəлəрендə Мəрьям ханымга аерым бер бүлек багышлауны 
үзенең бурычы дип санаган. Бу дөньядан 1975 елда киткəн Молла Нафизнең 
хатирəлəре хəзерге вакытта Мəрьям ханым турындагы бердəнбер саллы 
документаль чыганак булып тора. Бу чыганактан əлегə кадəр мəгълүм 
булмаган каһарман татар хытынының үзе турында һəм аның кырыс язмы-
шының кайбер сəхифəлəре турында берникадəр мəгълүмат алып була. 

Мəгърифəтче Бубилар кебек зыялы нəселнең əлегə кадəр билгесез 
булган бер каһарман татар хатынының язмышы турындагы кыска гына 
хəбəребез əлегə шуннан гыйбарəт. Əгəр бу юлларның авторы Муса əфəнде 
Бигиев хакында мəгълүмат вə хəбəрлəр туплау максаты белəн Əнкарага 
барып чыкмаса, ул кадəре дə булмас иде. Бу башкаланың иң зур китап 
кибетлəренең берсендə тикшеренүлəр өчен үземə китаплар сайлап йөргəн 
чакта, əлеге мəкалə авторының кулына югарыда телгə алынган «Sarıklı 
Basmacı» да керде. Китап 1920 еллар башында Төркестандагы басмачылар 
хəрəкəте турында һəм аны җитəклəгəн Əнвəр-паша турында булып чыкты. 
Болай булганда бу китапта Муса əфəнде дə телгə алынырга мөмкин иде, 
чөнки шул ук вакытта ул да Төркестанда кат-кат булган, андагы сəяси-
иҗтимагый вəзгыятьтə катнашкан. Шундый уйлар белəн əсəрнең ахырында 
урнашкан шəхеслəр исемлеге карап чыгылды. Əмма Муса əфəнденең исеме 
китапта юк булып чыкты. Моннан соң ни кылырга кала? Китапны киштəгə 
кире куй да, башкасына сузыл... Əмма əнə шундый мизгеллəрдə кешенең 
кулын тəкъдир йөртəме икəн, насыйп сəгатеме, əллə Аллаһ Тəгалə үземе? 
Китапның эчтəлеген карап чыгарга булдык. Анда да игътибарымны җəлеп 
итəрлек нəрсə күренмəде кебек, əмма карашыбыз кисəк кенə Meryem hanım 
дип аталган сүзлəргə төбəлде. Игътибарны үзенə нигə нəкъ менə шушы 
җөмлə җəлеп итте икəн? Монысын аек акыл белəн аңлатып булмый, 
əлбəттə. Бу мизгелдə Муса əфəнденең эзлəреннəн йөргəндə күп мəртəбə 
кичерелгəн могъҗизави хəллəрнең берсе вакыйг булды, һəрхəлдə. Шул 
бүлекне ачып, йөгертеп кенə карый башлавыбыз булды, шундук «Kuzey 
Asya Türklerinin fedakâr Ayşesi...», ягъни Төньяк Азяинең фидакяр Гайшəсе 
дигəн сүзлəргə юлыктык. Көн кебек ачык – бу бүлек ханым-миллəт-
тəшебезнең берсе турында иде... Мəрьям ханым Буби исеменең милли 
тарихыбыз сəхифəлəренə кайтуының насыйп сəгате əнə шул минутларда 
җитте. 
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Статья посвящена Марьям ханым Нигматуллиной-Буби – забытой пред-
ставительнице знаменитой династии татарских просветителей Буби. В 1917–1920 
годах М. Буби участвовала в национально-освободительном движении татар во 
внутренней России, затем работала в советских госучреждениях и, восполь-
зовавшись этим, добилась освобождения 1800 турецких военнопленных. Позже 
вышла замуж за одного из них по имени Али Рыза и вместе с ним приняла 
участие в национально-освободительном движении народов Туркестана против 
большевистской власти. В статье предпринимается попытка выделения основных 
этапов жизненного пути М. Буби. В татарскую историографию впервые вводится 
биографический материал о жизни этой женщины. 
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The article is devoted to Maryam Bubi, a representative of the famous Bubi dynas-

ty – enlighteners and outstanding figures of Tatar education. Her name has remained 
unknown until now. In the period from 1917–1920, Maryam Bubi was a participant of 
the Tatar Soviet nation-building in inner Russia, and then took a direct part in the na-
tional liberation movement of the peoples of Turkestan against the Bolshevik occupa-
tion. Together with her husband Ali Ryza, she fought in the ranks of Enver Pasha’s ar-
my. The article attempts to reconstruct the main stages of Maryam Bubi’s life path. The 
biographical material concerning the life of M. Nigmatullina was collected during the 
study of little-known and unknown sources and facts to Tatar historical science, intro-
duced into scientific circulation for the first time.  
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