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КЕРЕШ  

 

«ТАТАР  ДӨНЬЯСЫНЫҢ  ЯКТЫ  КӨНГӘ  ЧЫГУЫ   
ХАТЫН-КЫЗЛАРНЫ  ТӘРБИЯ  ИТҮГӘ  БАГЛЫДЫР» ХХ гасыр башы татар матбугатында  хатын-кыз мәгарифе мәсьәләләре 

 «Тәрбияле аналар, мәгълүматлы кызлар булса,  күп гасырлардан бирле мөселманнар арасында  олы галимнәр һәм шөһрәтле әдипләр җитешер иде»  
(Риза Фәхретдин) 

 
ХХ гасыр башы татар вакытлы матбугаты шул чорда татар-мөселман 

дөньясы проблемаларын тикшерүдə иң кыйммəтле, бай, шул ук вакытта 
чагыштырмача аз өйрəнелгəн чыганакларның берсе булып тора. Ул үзенең 
беренче көннəреннəн үк татарларны һəм башка төрки халыкларны төрки-
мөселман дөньясы, Россия халыклары һəм бөтен дөнья хəллəре белəн 
таныштырып баруны үзенең төп максаты иткəн. Газета-журнал битлəрендə 
сəясəт, сəнəгать үсеше, икътисади мəсьəлəлəр, халыкара мөнəсəбəтлəр һəм 
башка бик күп проблемалар чагылыш тапкан. Җəмгыятьтə барган яңарыш, 
мəдəният, мəгариф өлкəсендəге яңалыклар, хатын-кыз эмансипациясе 
мəсьəлəлəре шул заман төрки-татар җəмəгатьчелегендə зур кызыксыну 
уяткан. Хатын-кыз мəгарифе, хатын-кызның җəмгыятьтəге һəм гаилəдəге 
урыны, хокуклары һəм вазыйфалары кебек проблемалар вакытлы матбугатта 
аеруча киң яктыртылган. 

Совет чорында татар вакытлы матбугатының Октябрьгə кадəрге дəвере 
беркадəр өйрəнелсə дə, татар педагогик фикере үсеше тарихын, аеруча хатын-
кыз мəгарифе мəсьəлəлəрен, фəнни тикшерүдə төп чыганак буларак киң 
файдаланылмады, объектив бəя тапмады. 70нче еллар ахырында дөнья күргəн 
хезмəтлəрдə, аерым алганда, Я.Г.Абдуллин, Р.Г.Əмирханов тикшеренүлəрен-
дə1, татар мəгърифəтчелек фикере, мəгариф мəсьəлəлəрен өйрəнүдə ХХ гасыр 
башы вакытлы матбугаты язмалары файдаланылды. Соңгы елларда Ок-
тябрьгə кадəрге чорда татар вакытлы матбугатында белем һəм тəрбия  
 
  

                                                           
1 Абдуллин Я.Г. Татарская просветительская мысль. Казань: Татар. кн. изд-во, 

1976. 319 с.; Амирханов Р.У. Татарская демократическая печать (1905–1907 гг.). М.: 
Наука, 1988. 191 с. 



«Татар дөньясының якты көнгә чыгуы хатын-кызларны тәрбия...» 5 
мəсьəлəлəре Н.Ə.Ваһапов хезмəтлəрендə тикшерелде, аларда өлешчə хатын-
кыз мəгарифе проблемалары да чагылыш тапты2.  

Татарларда хатын-кыз мəгарифе мəсьəлəлəрен җентеклəп өйрəнгəн 
галимнəр арасында А.Х.Мəхмүтова, Т.Ə.Биктимироваларны аерым атап үтү 
кирəк. Əлеге авторлар хезмəтлəрендə ХIХ–ХХ гасырлар чигендə хатын-
кызлар өчен мəктəплəр барлыкка килү, аларның эше, аерым педагогларның 
тормыш юлы һəм эшчəнлеге яктыртыла, хатын-кыз мəгарифенең үсеш 
сəхифəлəрен ачыклауда татар вакытлы матбугатында дөнья күргəн мəкалəлəр 
файдаланыла3. Моннан тыш, соңгы елларда ХХ гасыр башында дөнья күргəн 
кайбер газета һəм журналларда татар хатын-кыз мəгарифе мəсьəлəлəренең 
яктыртылышына багышланган фəнни мəкалəлəр дə күренə башлады4. «Мəк-
тəп», «Тəрбия», «Мөгаллим» кебек педагогик басмаларда басылган мате-
риалларның бер өлеше ике томлык «Татар педагогик фикере антологиясенə»5 
кертелгəн. 

Шул ук вакытта, хəзерге көнгəчə хатын-кыз мəгарифе һəм гомумəн ХХ 
гасыр башында хатын-кыз мəсьəлəлəрен өйрəнүдə татар матбугаты мирасы-
ның тулысынча файдаланылмавын əйтеп китү урынлы булыр. «Вакыт», 
«Кояш», «Əл-Ислах», «Йолдыз», «Фикер», «Сибирия», «Тормыш», «Сөем-
бикə», «Шура» кебек басмаларда дөнья күргəн бик күп мəкалəлəр мəгариф 
тарихын өйрəнүчелəрнең күз уңыннан һаман да читтə кала килə. Ə бит 
                                                           

2 Вагапов Н.А. Проблемы образования и воспитания в татарской периодической 
печати (1907–1916 гг.). Автореф. дисс. ... к.и.н. Казань, 2006. 29 с.; Ваһапов Н.Ə. 
Татар вакытлы матбугатында мəгариф һəм тəрбия мəсьəлəлəренең чагылышы (1907–
1916 еллар). Казан, 2010. 188 б. 

3 Махмутова А.Х. Становление светского образования у татар: борьба вокруг 
школьного вопроса (1861–1917). Казань, 1982. 96 с.; Мəхмүтова А.Х. Вакыт инде, без 
дə торыйк... (Җəдитчелек һəм хатын-кызлар хəрəкəте формалашу): очерклар. Казан: 
Татар.кит.нəшр., 2012. 366 б.; Биктимирова Т.Ə. Татар хатын-кызлары мəгърифəт 
юлында. Казан: 2001. 140 б.; Биктимирова Т.Ə. Ил язмышын салып иңнəренə. Казан: 
«Алма-Лит», 2006. 239 б. һ.б. 

4  Галихузина Д.С. Проблема женского образования в освещении журнала 
«Шура» (1908–1917 гг.) // Ученые записки Казанского университета. Серия Гумани-
тарные науки. 2010. Т. 152. Кн. 1. С. 58–65; Зиннатуллина А.А. Освещение деятель-
ности мусульманских женских благотворительных обществ на страницах некоторых 
татарских периодических изданий (1908–1917 гг.) // Татар педагогик фикере үсеше 
мəсьəлəлəре. Казан, 2011. С.142–145; Брилева Д. О женщине и устами женщины: 
мусульманка в татарской периодической печати начала ХХ века // Государство, 
религия и церковь в России и за рубежом. 2018. № 2. С. 17–36; Муртазина Л.Р., 
Зиннатуллина А.А. Проведение экзаменов в татарских женских школах (по мате-
риалам татарской периодической печати начала ХХ века) // Научно-педагогичекое 
обозрение. 2019. №6 (28). С.178–184; Муртазина Л.Р. «Хорошее обучение одной 
девушки выгоднее, чем обучение десяти юношей» (проблемы женского образования 
на страницах газеты «Вакыт» в 1906–1918 гг.) // Из истории и культуры народов 
Среднего Поволжья. 2020. №10. Т. 1. С. 71–85 һ.б.  

5 Татар педагогик фикере антологиясе. Ике томда. Т. 1. Казан: Татар. кит. нəшр., 
2012. Т. 2. 2016. 407 б. 
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революциягə кадəр татар телендə 35 газета, 32 журнал чыккан6! Бу бай мирас-
ны файдалану күп кенə фəнни мəсьəлəлəрне тулырак өйрəнүдə, күп 
аспектларга үзгəчə карарга ярдəм итəр иде. Шуның белəн бергə, татар ва-
кытлы матбугатында дөнья күргəн милли, кыз балалар тəрбиясенə 
багышланган мəкалəлəрнең бүгенге көндə дə əһəмиятлəрен югалтмауларын 
əйтеп үтəргə кирəк.  

ХХ гасыр башы татар матбугатында татар һəм башка төрки-мөселман 
халыкларының мəгарифенə бəйлəнешле бик күп проблемалар чагылыш 
тапкан. Бигрəк тə яңача эшлəүче җəдит мəктəплəре һəм аларның эчтəлеге, 
эшчəнлеге, мөгаллимнəре, дəреслеклəр, əлеге мəктəплəргə матди һəм мəгъ-
нəви ярдəм күрсəтүчелəр һ.б. турындагы мəгълүматлар киң яктыртылган. 
Хатын-кызлар проблемаларына килгəндə, əлбəттə, беренче чиратта аларга 
белем һəм тəрбия бирү, дөньяга карашларын һəм күзаллауларын киңəйтү, 
гаилəдə һəм гомумəн җəмгыятьтə тоткан урыннарын ачыклау һəм əһə-
миятлəрен арттыру һ.б. мəсьəлəлəр күтəрелгəн. Кызлар тəрбиясе – «булачак 
миллəт аналарын тəрбиялəү»гə игътибар аеруча зур булган. Бу мəсьəлə 
гомумəн миллəт алдында торган иң əһəмиятле мəсьəлəлəрнең берсе буларак 
каралган, чөнки аналар тəрбиясеннəн миллəтнең килəчəге бəйле булган. Риза 
Фəхретдин сүзлəре белəн əйткəндə, «Хатыннары тəрбияле булган миллəт – 
тəрбияле; хатыннары тəрбиясез миллəт – тəрбиясез; хатыннары тырыш вə 
идарə итүчəн миллəт – бай; хатыннары ялкау вə исраф итүчəн миллəт 
фəкыйрь буладыр»7.  

Хатын-кыз мəгарифе ХХ гасыр башында бик актуаль булган хатын-кыз 
мəсьəлəсенең мөһим бер өлеше буларак каралган. Шул рəвешле хатын-
кызның җəмгыятьтə һəм гаилəдə тоткан урынын билгелəү, əһəмиятлəрен 
арттыру, гаилəдə ирлəр белəн бертигез хокуклылыгына ирешү кебек гомумəн 
Россия күлəмендə əһəмиятле мəсьəлəлəр белəн беррəттəн, мөселман хатын-
кызларына тиешенчə белем-тəрбия бирү, мəктəплəр ачу, мөгаллимəлəр 
җитештерү һ.б. проблемалар да күтəрелгəн.  

Хатын-кыз мəсьəлəлəре, педагогик журналлар белəн беррəттəн, иҗтима-
гый-сəяси һəм əдəби-публицистик басмаларда да киң чагылыш тапкан. Иң 
беренче чиратта, əлбəттə, «Сөембикə» журналын атап китү дөрес булыр. 
Шулай ук мөхəррирлəренең берсе хатын-кыз (Фатыйма-Фəридə Нəүрүзова) 
булган «Сибирия» (Томск), аның дəвамы буларак чыккан «Тормыш» (Уфа) 
газеталарында да хатын-кыз мəсьəлəсе иң күп яктыртылганнарның берсе 
була. Əлеге ике басмада туташ һəм ханымнарыбыз өчен махсус сəхифəлəр – 
«Хатын-кыз дөньясы», «Хатын-кыз галəме» рубрикалары эшлəп килгəн. 
Аларда хатын-кыз мəктəплəренең һəм аерым педагогларның эшчəнлеген, 

                                                           
6 Нуруллина Р.М. Татарча вакытлы матбугатка – 100 ел! // Татарская периоди-

ческая печать: Научно-энциклопедическое издание / Сост. и науч. ред. Р.А.Айнут-
динов, З.З.Гилазев. Казань: Изд-во Академии наук РТ, 2017. С. 178. 

7 Фəхреддин Р. Тəрбияле ана. Тəрбияле хатын. Казан: Рухи Мəгърифəт Акаде-
миясе, 2006. Б. 23.  
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педагогик тəҗрибəсен, хокукый һəм гаилəдəге хəллəрен яктырткан мəка-
лəлəр, җəмгыятьтə кысынкылык яки гаилəдə авырлык кичергəн ханымнарның 
миллəттəшлəреннəн рухи ярдəм сорап язган яки үз хəлен тасвирлаган 
хатлары, язмалары урын алган.  

«Сөембикə» журналында шул заман татар җəмгыяте, татар тормышы 
өчен əһəмиятле булган темаларга, бигрəк тə хатын-кызлар яшəеше 
мəсьəлəлəренə караган фикер алышуларда, ирлəр белəн беррəттəн, хатын-кыз 
авторлар, шул исəптəн билгеле шəхеслəр, мөгаллимəлəр, кызлар мəктəплəре 
җитəкчелəре, мəсəлəн, Багбостан Мөэминова, Маһруй Мозаффария, Фəхрел-
бəнат Сөлəймания, Камилə Мозаффариялəр һ.б. катнашкан. Журналдагы 
«Тəрбия кыйсеме» дигəн махсус сəхифəдə балалар тəрбиясенə караган 
язмалар урын алган. Мөселман хатын-кыз мəктəплəре һəм татар мөгал-
лимəлəренең хəле, педагогик кадрлар əзерлəү (дарелмөгаллимат ачу, курслар 
үткəрү) проблемалары белəн беррəттəн, башка иллəрдə хатын-кызларның 
тормышы, мəктəплəре һəм тəрбия үзенчəлеклəренə багышланган мəкалəлəр 
укучыларда зур кызыксыну уяткан.  

Хатын-кыз мəгарифен яктыртуда башка татар басмалары да калышмаган. 
Казан шəһəрендə ике елга якын (1907–1909) чыгып килгəн «Əл-Ислах» 
газетасында хатын-кыз мəсьəлəлəренə багышланган «Хатын-кыз галəме» 
дигəн махсус сəхифə булган. Анда Россиянең төрле төбəклəрендə кызлар 
мəктəплəре ачу һəм мөгаллимəлəр əзерлəү, хатын-кыз мəгарифенең торышы 
һəм проблемаларына багышланган язмаларга урын бирелгəн. Шакир һəм 
Закир Рəмиевлəрнең матди ярдəме нигезендə Риза Фəхретдинов мөхəррир-
легендə дөнья күргəн, төрки-татар дөньясында киң популярлык яулаган 
«Шура» журналы (Оренбург, 1908–1917), мəктəп-мəдрəсə, тəгълим-тəрбия, 
мəгарифнең гомуми мəсьəлəлəре белəн беррəттəн, хатын-кыз мəгарифен 
яктыртуга да зур əһəмият биргəн. Анда татар хатыннарының хокуклары, 
гаилəдəге хəле, тəрбиясе, хатын-кыз мəктəплəре, кыз балаларны укыту 
үзенчəлеклəре һ.б. темаларга караган язмалар урын алган. 9 ел дəвамында 
чыгып килгəн журналда хатын-кызлар мəгарифенə багышланган егерме биш 
мəкалə дөнья күргəн 8 . Авторларны килəчəктə «миллəт аналары» булып 
җитешəчəк кыз балаларны тəрбиялəү мəсьəлəсе борчыган, чөнки алар 
миллəтнең алга баруын кызларга яхшы белем бирү белəн бəйлəп караганнар: 
«Бер миллəтнең хатыннары никадəр хөр вə тəрəккыйгə малик булса, ул 
миллəт шулкадəр үк мəсгуддер. Əгəр без, миллəтемезнең тəрəккый итүен вə 
балаларымызның сəгадəттə яшəүлəрен эстəсəк, кызларымызны вакытсыз 
укудан тыю урынына, бу юлда үземез тырышлык итеп, мөмкин кадəр 
аларның «белем» арттыру вə укуларына иҗтиһад итəргə кирəк»9. Басманы 
җентеклəп өйрəнгəн галим М.Госманов сүзлəре белəн əйткəндə, «гасыр 
                                                           

8 Галихузина Д.С. Проблема женского образования в освещении журнала «Шу-
ра» (1908–1917 гг.) // Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные 
науки. 2010. Т. 152. Кн. 1. С. 60. 

9 Хəтимə-Нəзифə. Кыз балаларны яшьли укудан алу // Шура. 1915. № 12. Б. 373–374. 
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башындагы иҗтимагый, мəдəни, рухи хəятебезне яхшылап белергə, аңларга 
телəгəн һəм телəүчелəр өчен «Шура» журналы бетмəс-төкəнмəс чыганаклар 
хəзинəлеге булып хезмəт итте һəм килəчəктə дə дəвам итəчəк»10. Хатын-кыз 
мəгарифе мəсьəлəлəрен өйрəнүдə аеруча. 

1906–1918 елларда Оренбург шəһəрендə бертуган Рəмиевлəр акчасына 
чыгып килгəн абруйлы «Вакыт» газетасын хатын-кыз мəгарифе һəм гомумəн 
хатын-кызлар проблемаларына иң күп əһəмият биргəн басма дисəк, һич тə 
ялгыш булмас. Газетада татарлар белəн беррəттəн, башка мөселман 
халыкларда белем һəм тəрбия мəсьəлəлəре, шулай ук Россиядə һəм чит 
иллəрдəге хатын-кыз мəгарифенең торышы да яктыртыла. Хатын-кыз 
мəгарифенə караган мəкалəлəр «Дахили хəбəрлəр» («Дəүлəт эчендəге хəбəр-
лəр»), «Оренбург хəбəрлəре», «Уфа хəбəрлəре», «Казан хəбəрлəре», «Əтраф 
хəбəрлəре» сəхифəлəрендə аеруча күп очрыйлар.  

ХХ гасыр башы вакытлы матбугаты Россиянең төрле төбəклəрендə 
ачылган татар хатын-кыз мəктəплəре, аларда укучылар, педагогик коллектив-
лары, мəктəп бинасын салуда һəм аны тотуда зур ярдəм күрсəткəн 
иганəчелəрне билгелəүдə дə бик кыйммəтле чыганак булып тора. Аларда 
басылган язмалардан Казан, Оренбург, Уфа, Пенза, Самара кебек Россиянең 
үзəк шəһəр һəм губерналары гына түгел, Семипалатинск, Казалы, Тоз-Түбə, 
Алма-Ата кебек читтəрəк урнашкан өлкəлəрдəге мəктəплəр турында да 
мəгълүмат тупларга мөмкин. Кайбер мəкалəлəр хатын-кыз мəгарифендəге 
моңарчы билгеле булмаган яки аз билгеле булган факт һəм вакыйгаларны 
ачыклауда да ярдəмче була алалар.  

ХХ гасыр башы – хатын-кыз мəгарифендə зур күтəрелеш чоры. Ул 
җəдиди мəктəплəр ачылу, аваз ысулына нигезлəнеп укыту, дөньяви 
предметлар кертелү, мөгаллимəлəр əзерлəүгə нигез салыну кебек əһəмиятле 
яңалыклар белəн билгелəнə. Яңа өлкə булу сəбəпле, кызлар мəктəплəрендə 
беренче елларда ирлəр мəктəбе яки рус хатын-кызлар һəм рус-татар 
мəктəплəре тəҗрибəсенə таянып эшлəнə. Башка чит иллəрдəге миллəтлəр 
тəҗрибəсенə мөрəҗəгать итү очраклары да еш булган. Бу турыдагы мəкалə-
лəр газета-журнал битлəрендə урын алган. Атаклы мөгаллимə, Оренбургта 
кызлар мəктəбе җитəкчесе Багбостан Мөэминова, мəсəлəн, үзенең Төркия уку 
йортлары, анда хатын-кызларны укыту һəм тəрбия бирү эшенең торышы 
турындагы фикерлəре белəн «Сөембикə», «Вакыт» укучылары белəн 
уртаклаша11.  

Хатын-кыз укытучылар əзерлəү мəсьəлəсе ХХ гасыр башы татар җəмгыя-
тендə торган иң мөһим мəсьəлəлəрнең берсе санала. Дарелмөгаллимат, ягъни 

                                                           
10 Госманов М. «Шура» журналы һəм аның библиографик күрсəткече // М.Г.Гос-

манов, Р.Ф.Мəрданов. «Шура» журналының библиографик күрсəткече. Казан: «Мил-
ли китап» нəшр., 2000. Б. 8. 

11  Багбостан. Истанбул хатирəте // Сөембикə. 1914. №22. Б.4–8; Багбостан. 
Истанбул хатирəлəре (Төркиядəн мəктүб) // Вакыт. 1914. 25 июнь.  



«Татар дөньясының якты көнгә чыгуы хатын-кызларны тәрбия...» 9 
хатын-кыз мəктəплəре өчен мөгаллимəлəр əзерлəүче уку йортлары, ачу 
турындагы мəкалəлəр татар вакытлы матбугатында еш дөнья күрə.  

Вакытлы матбугатта чагылыш тапкан проблемалар үзлəренең төрлелеге, 
киңкырлылыгы белəн аерылып торалар. Мəсəлəн, «Вакыт» газетасында 1910 
елда Оренбургта кызлар мəктəбе каршында кызларга яшəү өчен махсус бина 
(интернат, тулай торак) булдыру вакыйгасы сурəтлəнə. Шул рəвешле, заманы 
өчен иң мөһим мəсьəлəлəрнең берсе хəл ителə, ерак җирлəрдəн кызларын 
укытырга җибəргəн ата-аналар бу хəлгə сөенүлəрен белдереп хəбəр итəлəр12.  

Матбугат чараларында дөнья күргəн язмаларга караганда, татар җəмə-
гатьчелеге кызлар мəктəбе эшчəнлегенə битараф булмаган. Уку елы башын-
да, һəм аеруча ахырында үткəрелгəн ачык сынауларга, кыз балаларның ата-
аналарыннан тыш, иганəчелəр, шул җирлектəге зыялылар һəм гомумəн, 
хатын-кыз мəгарифе белəн кызыксынган затлар килгəн. Имтиханнардан соң 
үткəрелгəн кул эшлəре күргəзмəлəре, əнилəр һəм башка хатын-кызлар өчен 
махсус əзерлəнгəн лекциялəр турындагы мəгълүматлар матбугат битлəрендə 
яктыртылып барылган. Мондый төр чаралар һəм алар белəн җəмəгатьчелекне 
таныштырып бару татарлар арасында кул эшлəренең яңа төрлəре таралуга 
китергəн, кызыксыну уяткан, кызларга һөнəр өйрəтүнең əһəмиятен ассы-
зыклаган. Чөнки укучы кызлар – булачак аналар, гаилə учагын саклаучылар, 
аларны кул һөнəрлəренə өйрəтү килəчəктə гаилəнең матди хəлен яхшыртуга, 
балаларны да шул рухта тəрбиялəүгə зур өлеш кертəчəк. Моның белəн 
беррəттəн, татарлар арасында яхшы, яңа мода буенча хатын-кыз киемнəре 
тегүчелəрнең булмавы яки аз булуы, нəтиҗəдə татар хатыннарының башка 
миллəт, аеруча яһүд, тегүчелəренə мөрəҗəгать итүлəре, шул рəвешле татар 
кулында калырга тиешле акчаның башка миллəт карамагына күчүе татар 
җəмəгатьчелегендə зур борчу тудырган13. Бу исə татар кызлары өчен һөнəр 
мəктəплəре ачу яки аларны рус һөнəр мəктəплəренə биреп укыту юлларын 
эзлəргə этəргəн.  

Һөнəр үзлəштерү, кызлар мəктəбендə алган белемне дəвам иттерү, яшь 
туташларга махсус һəм югары һөнəри белем бирү мəсьəлəсенең актуаль 
булуы төрле язмаларда чагылыш таба. «Вакыт» газетасында басылып чыккан 
шундый мəкалəлəрнең берсендə танылган иганəче Гəүһəр Рəмиева мəктə-
бендəге имтиханнардан соң мөгаллимə Əминə ханым тарафыннан укылган 
лекция турында мəгълүмат бирелə. Мөгаллимəнең чыгышында татар хатын-
кызлары арасында һөнəри белем алуның мəҗбүрилеге мəсьəлəсе күтəрелə, 
кызларны урта һəм югары мəктəплəргə керүгə əзерлəүнең мөһимлеге, 
«хəзерге көндə иң бөек бер ихтыяҗ булган акушерлыкка, фельдшерица, 
табибəлек хезмəтлəрен үтəрлек кешелəр чыгарырга тиешлеге» ассызыклана. 

                                                           
12 Кызлар укыту // Вакыт. 1910. 30 сентябрь. 
13  Зиннатуллина А.А., Муртазина Л.Р. На пути к становлению и развитию 

женского профессионального образования: рукоделие в татарских женских школах в 
начале ХХ века // Вестник Оренбургского государственного педагогического 
университета. 2020. № 3 (35). С.206–215. 
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Əминə ханым хатын-кызларга үзлəренə тырышырга, белем алырга, күтəре-
лергə вакыт җиткəнен, элеккеге кебек «гомер буе ирлəргə генə таянып 
торырга ярамаганлыгын белдергəн»14.  

Кызлар мəктəплəрендə дəрестəн соң үткəрелгəн чаралар, төрле юнəлеш-
тəге кичəлəр, дини бəйрəмнəр, экскурсиялəргə зур игътибар бирелгəн. Газета 
һəм журналларда «Бəраəт кичəсе», «Мəүлид əн-Нəби» кебек дини бəйрəмнəр 
белəн беррəттəн, атаклы татар шагыйре Габдулла Тукайга багышланган 
шигырь бəйрəмнəре, искə алу кичəлəре турында материаллар шактый. 

Матбугатта киң күлəмдə чагылыш тапкан тагын бер мөһим мəсьəлə – 
хатын-кызларның хəле, уку-тəрбиягə карашлары, кызларны укытуда туган 
проблемалар, җəмгыятьтə тоткан урыннары, гаилəдəге аянычлы хəллəре һəм 
аны үзгəртүгə омтылыш һ.б. Əлеге темаларны яктырткан аналитик мəкалə-
лəрнең авторлары булып күп очракта хатын-кыз мəктəплəре мөгаллимəлəре 
һəм укучы кызлар үзлəре торган.  

Россиянең төрле почмакларыннан килгəн хатларда хатын-кыз мəктəп-
лəренең эшен үзгəртү, яхшырту турындагылары да шактый. Мəсəлəн, 1906 
елда Казалыдан килгəн бер хатта укучы кызлар мəктəпне үзгəртү, кыз 
балаларны язуга өйрəтү, тагын бер мөгаллимə билгелəү мəсьəлəсен күтə-
рəлəр, хəтта аңа түлəүнең дə юлын күрсəтəлəр15.  

Кайбер язмаларда җəмгыятьтə кызлар мəктəплəренə булган карашны 
үзгəртү кирəклеге мəсьəлəсе күтəрелə. «Вакыт» газетасында басылып чыккан 
шундый мəкалəлəрнең берсендə кайбер ата-аналарның дини предметлар белəн 
беррəттəн дөньяви, шул исəптəн рус теле дə, укытылган мəктəплəргə бала-
ларын бирергə телəмəүлəре хəбəр ителə. Нəтиҗəдə мондый мəктəплəр, бала 
саны аз булу сəбəпле, ябылуга дучар булганнар. Казанның Яңа татар 
бистəсендəге кызлар мəктəбе əнə шул сəбəп аркасында 1910 елда эшчəнлеген 
туктата. 

Хатларда татарлар арасында хатын-кыз мəгарифенең əһəмияте ассызык-
лана, хатын-кызлар тормышы башка миллəтлəр белəн чагыштырыла, бу 
мəсьəлəгə карата җəмəгатьчелекнең фикерен ишетү телəге сизелə. Шундый 
язмаларның берсендə: «Ватандашларыбыз булган руслар үзлəренең кызларын 
монтазам шəһəр мəктəплəрендə, гимназиялəрдə укыталар. Аның илə генə дə 
канəгатьлəнмилəр, югары мəктəплəргə җибəреп, əдəбият вə голүм тəхсил 
иттерəлəр, хəтта Яурупага җибəреп укыталар. Безнең əтилəр исə безнең өчен 
адəм гакыллы бер ибтидаи мəктəп тə ачып бирмилəр; руслар кызларын укытыр 
өчен бөтен байлыкларын сарыф итəлəр, безнең əтилəр исə кызларын укытырга 
бөтенлəй əһəмият бирмилəр», – дигəн юлларны укырга мөмкин16. 

Əлбəттə мондый хатлар җəмəгатьчелектə фикер уяткан. «Хокукны саклау 
исə ялгыз гыйлем вə мəгърифəт аркасында гына мөмкин. Мəгърифəтсез 
кешелəр җиңелə вə аяк астында изелə. [...] Шушы дөньяда торып яхшы 
                                                           

14 Каргалыда Гəүһəр ханым Рəмиева мəктəбе // Вакыт. 1914. 9 май. 
15 Казалыда укучы кызлардан аталарына ачык хат // Вакыт. 1906. 13 июнь. 
16 Хатын-кыз мəктүблəреннəн // Вакыт. 1911. 20 гыйнвар. 



«Татар дөньясының якты көнгә чыгуы хатын-кызларны тәрбия...» 11 
мəгыйшəт итə алыр өчен Марияга кирəк булган гыйлемнəрнең шуның илə 
бер шəһəрдə, бер урамда, вə хəтта бер йортта торучы Фатыймага, Гайшəгə 
кирəк булмавы, əлбəттə, мөмкин түгелдер. Чөнки мəгыйшəтнең кануннары 
боларның икесе өчен дə бертигездер», – дигəн юлларны редакция хезмəткəре 
тарафыннан бирелгəн җавап хатында укырга мөмкин17.  

«Миллəт аналары» тəрбиялəү мəсьəлəсе, əйтеп узылганча, ХХ гасыр 
башы татар матбугатында күтəрелгəн иң мөһим проблемаларның берсе, шуңа 
күрə дə, «Бер кызны яхшы укыту ун ир бала укытудан да файдалырактыр. 
Чөнки кыз бала гаилə башлыгы, балалар анасы булгач, ул үзенең гыйлем вə 
мəгърифəте илə бөтен бер гаилəне яктырта, балаларын гүзəл тəрбия итеп, 
инсаният юлына кертə»18.  

Хатын-кызлар тарафыннан язылган мондый хатлар аларның үзаңы үсүе, 
җəмгыятьтə ныгып урнашкан шартлар белəн риза булмауларын раслый. 
Мисал итеп, тарихта Гыйффəт туташ исеме белəн билгеле булган шагыйрə 
Заһидə Бурнашеваның үзенең аянычлы язмышын сурəтлəгəн хатларын һəм 
аларга җавап йөзеннəн язылган, «Вакыт», «Сөембикə», «Тормыш» кебек 
газета-журналларда басылып чыккан, татар җəмəгатьчелегендə зур кызык-
сыну һəм җанлану уяткан язмаларны атарга мөмкин. 

Гомумəн алганда, ХХ гасыр башы хатын-кыз мəгарифе үсешендə ике 
чорны аерып карарга мөмкин. 1906–1912 еллар хатын-кыз мəктəплəренең 
күплəп барлыкка килүе белəн билгелəнсə, 1913–1917 елларда аларның 
эчтəлеге ягына игътибар арта. Бу үзенчəлек матбугат битлəрендə дə чагылыш 
таба.  

ХХ гасыр башы татар матбугатында дөнья күргəн, хатын-кыз мəгарифенə 
багышланган мəкалəлəрне, эчтəлеклəреннəн чыгып, түбəндəге юнəлешлəргə 
бүлеп карарга мөмкин: 

‒ кыз балаларга уку кирəклеге, белем алуның əһəмияте һ.б.; 
‒ хатын-кыз мəктəплəре, китапханəлəр, кыйраəтханəлəр, аларның ачылу 

тарихы, эшчəнлеге, мөгаллимəлəре һ.б.; 
‒ кызлар мəктəплəрендə, хатын-кыз җəмгыятьлəрендə кичəлəр, бəйрəм-

нəр үткəрү тарихы; 
‒ кызлар мəктəплəрендə кул һөнəрлəре өйрəтү, хатын-кыз һөнəр 

мəктəплəре, курслар һ.б.; 
‒ мөгаллимəлəр əзерлəү; 
‒ татар мөгаллимəлəренең бала тəрбиясе турындагы фикерлəре; 
‒ татар хатын-кыз мəгарифе үсешенə зур өлеш керткəн педагоглар 

турындагы язмалар;  
‒ хатын-кыз мəгарифенə матди ярдəм күрсəткəн иганəчелəр, хəйрия 

җəмгыятьлəре эшчəнлеге; 
‒ мөгаллимəлəрнең һəм гомумəн мөслимəлəрнең җəмгыятьтə һəм 

гаилəдəге урыннары, проблемалары. 
                                                           

17 Хатын-кыз мəктүблəреннəн // Вакыт. 1911. 20 гыйнвар. 
18 Хатын-кыз мəктүблəреннəн // Вакыт. 1911. 20 гыйнвар. 



12 КЕРЕШ 
Əлеге юнəлешлəргə бəйле рəвештə, җыентыкка кертелгəн мəкалəлəр 

аерым бүлеклəргə туплап бирелде. Китапка Россиянең татарлар күплəп яшə-
гəн шəһəрлəрендə чыгып килгəн, татар-мөселман хатын-кызлары мəгарифе 
мəсьəлəлəренə аеруча зур игътибар биргəн иҗтимагый-сəяси, əдəби-пуб-
лицистик басмалардан – «Əл-Ислах», «Сөембикə» (Казан), «Вакыт», «Шура» 
(Оренбург), «Тормыш» (Уфа), «Сибирия» (Томск) газета һəм журналларында 
басылган, авторлар тарафыннан əһəмиятле табылган мəкалəлəр сайлап 
кертелде. Аерым бүлеклəр эчендə язмалар хронологик тəртиптə урнаш-
тырылды.  

Чыганакларны басмага əзерлəгəндə текстларда күзəтелгəн кайбер стиль 
кытыршылыклары, аерым сүзлəрнең грамматик формалары, хəтта бер үк 
чыганактагы төрлелеклəр үзгəртелмəде (үземез – үзебез, китапларымыз – ки-
тапларыбыз, йир һ.б.). Шул ук вакытта, ХХ гасыр башында əдəби тел 
нормалары урнашып бетмəү нəтиҗəсендə, сүзлəр язылышында күзəтелгəн 
кайбер төрлелеклəр бердəйлəштереп, хəзерге тел нормаларына туры китереп 
бирелделəр (исемнəрнең күплек һəм килеш кушымчалары, исем-фамилиялəр, 
рус һəм Европа теллəреннəн кергəн сүзлəр һ.б.). Тыныш билгелəре хəзерге 
татар теленең пунктуацион кагыйдəлəренə туры китереп куелды. Гарəп-
фарсы алынмаларының һəм кайбер башка сирəк кулланыштагы сүзлəрнең 
тəрҗемəлəре һəрбер мəкалəнең астөшермəлəрендə биреп барылды, географик 
атамаларга, шулай ук шəхеслəрнең исем-фамилиялəренə аңлатмалар текстта 
беренче тапкыр очраганда бирелде. Газета-журналларның искерүе, ертылуы 
сəбəпле, текст укылмаган очракта, мəкалə авторы үзе куйганда һəм 
чыганактагы хатын-кыз мəгарифенə турыдан-туры бəйлəнеше булмаган 
өлешлəр кыскартылып бирелгəндə […] билгесе куелды.  

Җыентыкны əзерлəүдə КФУның Н.И. Лобачевский исем. фəнни китап-
ханəсендə сакланучы басмалар файдаланылды. Китапта тəкъдим ителгəн 
фотосурəтлəрнең күбесе «Сөембикə» журналыннан алынды.  
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I БҮЛЕК 

 

«МӨСЛИМӘ  УЛДЫГЫМЫЗ  СӘБӘПЛЕ ,   
УКУ  БЕЗГӘ  ДӘ  ФАРЫЗ» Кыз балаларга уку кирәклеге, белем алуның әһәмияте һ.б. 

 
 

«Вəкилə»1 
Ирлəргə протест 

Мөселман хатыннары тарафыннан: без, мөслимəлəр, кайчангача бу 
игътибарсызлыкта, бу кадерсезлектə калачакмыз? Мөселманнарның ирлəре 
берлə хатыннары чагыштырылса, күрелер ки: ирлəр хатыннарга караганда 
кат-кат бəхетледерлəр. 

Ирлəр һəркөн иркендə вə ачык һавада сулап йөрилəр, без мөслимəлəр 
исə, читлектəге кош кеби, төне-көне һавасыз өйлəрдə, тыгыз бүлмəлəрдə 
ябылып ятамыз. 

Ирлəр балаларының авырганын, егълаганын вə борчыганын күрмəй, 
кəсеп сылтавы берлə чыгып китеп, киң бакчаларда, яхшы чəйханəлəрдə вə 
гүзəл рестораннарда ашап-эчеп йөрилəр. Аннан башка безнең йөрəгемезне 
яндыра торган урыннарда йөргəннəре дə ишетелəдер.  

Без мөслимəлəр исə, гяһ2 авырган баламызны карап, гяһ егълаган бала-
мызны көйлəп, гяһ борчыган баламызны шелтəлəп, көне-төне җəфа тартамыз; 
бездə юк туйганчы аш ашау, бездə юк татлы йокы йоклау! Безгə юк дөнья 
яктысын күрү! Аның соңында, ирлəр һəртөрле мəктəплəргə кереп укыйлар, 
белектəн тəм вə зəвык табалар, вə һəртөрле гəзитə, җəридə 3 , китап укып 
лəззəтлəнəлəр, вə белек нуры берлə күңеллəрен нурландыралар, вə бер-берсе 
берлə татлы утырышлар кылалар. Без мөслимəлəр исə, мəктəп күрмəй, бе-
лектəн өлеш алмай, белексез, тəмизсез4, надан, тəрбиясез калып, гомеремезне 
аһ-ваһ илə кайгы вə хөсран5 илə […]6, үзенə һичбер яктан юаныч тапмай, 
гомерене сагышта вə хəсрəттə кичерəдер. 

Бу сүзлəрне бəгырем көйгəнгə сөйлимен. 

                                                           
1 М.Бөдəйлинең «Псевдонимнар» кулъязма сүзлегенə караганда, «Вəкилə» псев-

донимы белəн «Вакыт» газетасының мөхəррире Фатыйх Кəрими басылган (КФУның 
Н.И.Лобачевский исемендəге фəнни китапханəсенең кулъязмалар һəм сирəк китаплар 
бүлеге, 2501 т.) 

2 Гəһ – əле, кайчак. 
3 Җəридə – журнал. 
4 Тəмизсез – пакъ түгел, пычрак. 
5 Хөсран – зыян, үкенеч, зарар.  
6 Газетада укылмый.  



14 I  БҮЛЕК 
Хөрмəтле ирлəр! Үз хəлеңезне төзегəндə вə төзəткəндə, без зəгыйфəлəрне 

дə искə төшереңез, без мескеннəрне дə онытмаңыз, безне дə бераз тəрбия итү 
ниятендə булсаңыз ла; үзеңез безне тəрбия итмəгəч, без гүзəллекнең ничек 
икəнен белмəймез вə сезгə каршы нəзакəт7 күрсəтə алмыймыз. Шулай итеп, 
хөрмəтле ирлəремезнең тəрбиясендə без дə, косурлык кылып 8 , аларның 
күзенə илəмсез, сөемсез, мəхəббəтсез күренəмез! Укыган марҗалар безнең 
ирлəремезне кулымыздан алып баралар! 

Ирлəр безне бик көнлəшəлəр; күңел Мисыр хидьюинең9 кардəше Пəнбə 
ханым бер немецка ияреп киткəч, бөтен мөселманнар кыямəт кубардылар. 
Мəшрикъдан 10  кычкырып, Мəгърибкə 11  ишеттерделəр. Хəлбуки 12  һəр елда 
берничə ирлəр безнең кулымыздан китеп, марҗаларга иптəш булалар. Без бу 
эшкə тавышымызны чыгармай түзəмез. Сез, хөрмəтле ирлəр, безне шулай 
хиссез, җансыз дип белəсезме?  

Бəн13 инсаф14 итеп, бу мəктүбемдə15 марҗа кулында корбан булган ирлəр-
не адреслары илə əйтеп фаш итмəймен. […] 

Бонлардан башка, əгəр саныйм дисəм, бик күп табылачак. Хəзергə 
түзəмен. Соң үтенечем будыр ки: əй, хөрмəтле ирлəр, безне игътибар итеңез, 
безне тəрбия кылыңыз, безгə дə рəхəт йөзе күрсəтергə тырышыңыз, юк исə 
арамыз ачылып китəр. Əгəр сезнең мəрхəмəтеңездəн башка аяклансак вə күз 
ачсак, арамызга суыклык төшəр.  

«Вакыт», 1906, 11 март. 
 

«Вəкил» 
Контрпротест 

 
Ирлəр тарафыннан хатыннарга. 
Вəкилə ханым əфəнде! Сез: «Ирлəр иркенлектə йөрилəр, безлəр исə 

томаланып ятамыз», «ирлəр безнең кулымыздан чыгып, укыган марҗаларга 
корбан булып баралар», – дия протест язгансыз! Язган сүзлəреңез пəк тугъры, 
бу рəвешчə язар булсаңыз, язар сүзлəр генə табарсыз һəм хакыңыз да бардыр. 
Лəкин, сез, ханым əфəнде, бу илə гəзитə сəхифəлəре аркылы без ирлəргə 
протест кылгач, безнең ягымыздан да бер контрпротест язарга лязем 16 
күрелде. Сез, ханым əфəнделəр, һавасыз өйлəрдə ябылып ятасыз, көне-төне 
рəхəт йөзе күрми балалар тəрбия кыласыз, сезнең араңызда фəрештə кеби 
                                                           

7 Нəзакəт – əдəплелек, аһəң нəфислеге.  
8 Косурлык кылу – кимчелекле булу, җитешсезлектə булу. 
9 Хидью – патша, əмир.  
10 Мəшрикъ – Көнчыгыш. 
11 Мəгъриб – Көнбатыш. 
12 Хəлбуки – лəкин. 
13 Бəн – мин.  
14 Инсаф – гаделлек.  
15 Мəктүб – хат, язылган əйбер. 
16 Лязем – тиеш, кирəк.  



«Мөслимә улдыгымыз сәбәпле, уку безгә дә фарыз» 15 
гөнаһсыз […]17 сөекле булганнарыңыз бардыр. Сез бөтен дөньядагы инсан-
нарның18 аналарысыз, сез йортларның əлəмнəресез19, күңеллəрнең арзулары20, 
егетлəрнең кояшысыз, сез ханымнарны канча21 мактасак кына аздыр, сөйлəп 
мактасак, бетермəй агызымыз арыр, телемез талыр, язсак, калəмемез кибəр, 
сезнең кашыңызда йөземез кара, телемез кыскадыр. Вəлəкин сездə дə безне 
борчыган өчен бер-ике гаеп бардыр ки, үзеңез сүз башлагач, əйтмəй китəргə 
чарамыз юктыр.  

Сез, ханым əфəнделəр, балаларны пəк начар тəрбия кыласыз; аларга 
түземлек, якты йөз, гыйлемгə мəхəббəт, татлы сохбəт22, татлы тел кебилəрне 
һич үгрəтмəйсез вə бу эшлəрне əфгалеңез23 белə күрсəтмəйсез, аларга əхлак 
дəресе бирмəйсез. Бəлки алар алдында юкка-барга да кыямəтлəр кубарып 
кычкырынасыз, йөзеңезне бозасыз, укыган кешелəрне хурлайсыз, гайбəт 
берлə сохбəт итəсез, күп чагында əшəке сүзлəр сөйлəшəсез. Шулай итеп 
əшəке татар үрчетəсез. 

Аның соңында янə бер-ике ярамаган эшлəреңез бардыр ки, чүпрəккə вə 
күлмəккə һəвəскəрсез; кырык-илле күлмəк, йитмеш күлмəк, йөз күлмəк 
ясайсыз, һаман да күлмəктəн туймайсыз, ашка барыр өчен, бəйрəм күрер өчен 
тагы күлмəк кисəсез, күлмəк бетертəсез! 

Хəлбуки24 сандык-сандык чүпрəк җыйганчы, санап бетермəслек күлмəк 
тектергəнче, акчаны кара көн өчен сакласаңыз, яхуд газиз балаларыңызны 
яхшы укытып тəрбия итсəңез, вə яхуд, һич булмаганда, асылташ алсаңыз, 
чүпрəк күбəйтүдəн артык булыр иде, чөнки асылташ – тəрбияле бала кебидер. 
Һичбер вакыт бəһасен җуймас. 

Аның соңында, Вəкилə ханым əфəнде! Сез, ягъни гомумəн мөселман 
хатыннары, аш-суга күп акча туздырасыз вə күп вакыт исраф итеп25, ашка-
суга йөрешəсез, ирлəреңез бер ишектəн чыгып сəфəргə (юлга) китсəлəр, 
икенче ишектəн чыгарып кунак чакырырга бала йөгертəсез. Кунак чакыру 
өчен вə кунак-кунак уйнау өчен һичбер төрле көн вə сəгать интихаб 
итмəйсез 26 , һəр көн вə һəр сəгать сезгə кунак чакыру өчен лаек вə мө-
сагыйдтер27. Хəлбуки һəр миллəт ялгыз үзлəренең бəйрəмнəрендə кунакка 
йөрешəлəр, бəгъзе шəһəрлəрдə шундай гадəт «12 сəгать тулганда килеп 
йитəсез» дип бардыр ки: записка язалар, ысул җəдидчə укытуларны да хəрам 

                                                           
17 Газетада укылмый. 
18 Инсан – кеше, адəм.  
19 Əлəм – байрак.  
20 Арзу – телəк, омтылыш.  
21 Канча – күпме. 
22 Сохбəт – иптəшлелек, юлдашлылык.  
23 Əфгаль – эш, гамəл. 
24 Хəлбуки – лəкин.  
25 Исраф итү – əрəм итү.  
26 Интихаб итү – сайлау.  
27 Мөсагыйд – мөмкинлек бирүче, рөхсəт итүче.  
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чыгаручы ханымнарның бəгъзелəре шул записка буенча килеп, акшамгача28 
утыралар... 

Вəкилə ханым əфəнде! Сезгə үтенечемез шулдыр ки: бар һиммəтеңезне29 
балалар тəрбиясенə багышлаңыз, аларга түземлек, тырышлык, татлы сохбəт, 
татлы тел үгрəтеңез. Аның түбəн ягында иркəклəреңезнең газиз акчаларына 
һəрничек булса да уку вə укыту юлына тотарга иҗтиһад30 итеңез. Без һəм сез 
ки каршы булган косурлыкларымызны31 төгəллəргə тырышырмыз. Хуш, Тəң-
ре ярдəмче булсын.  

«Вакыт», 1906, 15 март. 
 

«Вəкилə» 

Вəкилə ханымның икенче мəктүбе32 
 

Вəкил əфəнде! «Контрпротест» сəрлəүхəле33 бəндеңез34 илə бəнем берен-
че мəктүбемə җавап язып, сез чук гүзəл сөйлəмешсез, əйткəн сүзлəреңез туг-
рыдыр. Ягъни без, мөселман хатыннары, балаларымызга гүзəл тəрбия бирə 
белмəймез, морадымыз чүпрəк күбəйтүдер. Сөйлəгəнемез гайбəт, кылганы-
мыз ашка йөрешү вə бондан башкалар... 

Лəкин безнең бу илə тəрбиясезлегемезгə кем гаепледер? Безлəр ирексез 
хайван хөкемендəмез. Хайваннарны да гяһан 35  иркен кырларга чыгарып 
йибəрəлəр. Тугрысыны əйткəндə, безгə хайван ирке дə юктыр. Безлəр урамга 
чыксак, ислам шəригате буенча чыкмай, сарт 36  гадəте буенча чыгамыз. 
Урамга чыкканда, башымызга җиңнəре итəгеннəн озын булган алама чапан 
ябынуга көчлəнəмез. Ирлəр безнең йөземезне өретүгə көчлəү берлə генə 
канəгать булмайлар, бəлки өммəһат мөэминин 37  хəзрəте һич күрмəгəн вə 
ислам шəригате буенча боерылмаган эшлəргə көчлəйлəр. Авыл йирлəрендə 
чапаннар ябынып йөрмəк бер хəл иде. Шəһəрлəрдə чапаннар ябынып җəяү 
урамга чыксак, урыс малайлары ике җиңемезгə асылынып сөйрилəр, вə чапа-
нымызны башымыздан тартып төшерəлəр, вə һəртөрле сүзлəр берлə безне 
үчеклəп хəкарəт кылалар38. Безлəр урысча белмəгəнгə, урыс малайларының 
хəкарəт иткəннəрен аңламай вə гарьлəнмəймез. Безнең хөрмəт- 
ле түрəлəр булган ирлəремез дə безне химая кыла39 алмыйлар. Шушындай  
                                                           

28 Акшам – кич, эңгер-меңгер вакыт. 
29 Һиммəт – тырышлык, телəк белдерү.  
30 Иҗтиһад – тырышу.  
31 Косур – кимчелек, җитешсезлек.  
32 Мəктүб – хат, язылган əйбер.  
33 Сəрлəүхə – мəкалə исеме.  
34 Бəнд – язма, кушымта. 
35 Гяһан – кайчакта.  
36 Сарт – Урта Азиядə яшəгəн күчмə халыкларның гомуми исеме, үзбəклəр.  
37 Өммəһат мөэминин – мөселманнарның (өммəтнең) җитəкчесе. 
38 Хəкарəт кылу – хурлау, кимсетү. 
39 Химая кылу – яклау, саклау. 
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агыр40 хəллəремезне күрə торып, һич уйламай читтəн узалар. Шулай итеп, 
үзлəренең тəгассыблары41 берлə чапан ябынырга көчли алсалар да, үзлəренең 
наданлыклары сəбəпле хөрмəтле аналарын вə хəрамнарын42  урамнарда хə-
карəт кылдыралар.  

Хөрмəтле Вəкил əфəнде! Сез əүвəл үзеңезнең əхлак вə əфгалеңезне 43 
төзəтеңез. Эшлəреңезне ашкярəдə 44  дə һəм аулакта шəригатьчə йөртеңез. 
Суфилыкны мəйданда сатып, аулакта һəртөрле əшəке эшлəрне эшлəргə бил 
баглап йөрмəңез. Аның ары ягында безне дə укытырга вə белек нуры берлə 
бизəп гүзəллəндермəгə тырышыңыз... 

Сезнең үзеңез өчен кирəк булган мəктəплəрнең барчасы безгə һəм 
кирəктер. Əнваг фөнүн45 вə əнваг голүм46 ирлəргə махсус диеп белмəңез. Əгəр 
безне игътибарга алмасаңыз, безне тəрбия итмəсəңез, рəхəт күрмəссез. Аң 
булыңыз! 

«Вакыт», 1906, 30 март.  
 

Мəхдүмə 

«Вакыт» гəзитəңезнең бишенче-алтынчы номерларында хатыннар тугры-
сында бəхəс ачылып, мөселман хатыннары тарафыннан ирлəргə, вə ирлəр 
тарафыннан хатыннарга протест вə контрпротестларны укып, мин дə үз 
тарафымнан берничə сүз язарга тиешле күрдем. Əгəр мəгъкул күреп47, кабул 
итсəңез, гəзитəңезнең якындагы номерасына язмакыңызны үтенəмен.  

 
 

Вəкилə ханыма хитаб48 
 

Һəмширəм 49  Вəкилə ханым! Ирлəргə яздыкыңыз протестта хəлемездəн 
шикаять итеп50, «ирлəр һəр көн иркендə вə ачык һавада сулап йөрилəр, без 
мөслимəлəр исə, читлектəге кош кеби, төне-көне һавасыз өйлəрдə ябылып 
ятамыз, гяһ51 авырган балаларымызны карап, гяһ егълаган балаларымызны 
көйлəп, көне-төне җəфа тартамыз», дисез. Бу сүзлəреңез бик дөрес һəм 
тугрыдыр, лəкин боннан авыр һəм дə «мөкаддəс52» хезмəтлəрнең хадимə-
                                                           

40 Агыр – авыр. 
41 Тəгассыб – фанатизм.  
42 Хəрам – бу урында: хатын. 
43 Əфгаль – эш, гамəль. 
44 Ашкярə – ачык. 
45 Əнваг фөнүн – төрле фəннəр. 
46 Əнваг голүм – төрле гыйлемнəр.  
47 Мəгъкүль күрү – акылга муафыйк, урынлы күрү.  
48 Хитаб – эндəшү, мөрəҗəгать.  
49 Һəмширə – кыз туган, кыз кардəш.  
50 Шикаять итү – зарлану.  
51 Гяһ – əле, кайчак. 
52 Мөкаддəс – изге, иң мөһим.  
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лəре 53  без хатыннар булдыкына, үземезне бəхетсез санарга тиешле түгел, 
бəлки бу тугрыда ирлəрдəн дə бəхетлерəкмез. Чөнки без балаларымызны 
тəрбия кылуымыз илəн бəрабəр, бөтен миллəтне тəрбия кылуымыз 
табыладыр. Безем бəхетсезлегемез исə икенче бер ноктададыр. Ул да: 
мөкаддəс вə кадерле вазыйфамызны тиешенчə йиренə китерə алмаенча, 
балаларга кирəгенчə тəрбия бирə алмавымыздыр.  

Боның да сəбəбе үземезнең яхшы тəрбия күрмəгəнлегемез, гыйлем вə 
мəгърифəттəн хəбəрсезлегемездер.  

Дəхый дə54 «ирлəр һəртөрле мəктəплəргə кереп укыйлар, белектəн тəм вə 
зəвык табалар, вə һəртөрле гəзитə вə китап укып лəззəтлəнəлəр, вə бер-берсе 
илəн татлы ултырышлар кылалар. Без мөслимəлəрдə боларның һичберсе юк 
дисез, бəхетсезлегемезнең икенче ноктасы да ошбудыр. Лəкин боларның 
һəркаюсына үземез гаеплемез; чөнки бармы безнең арамызда ошбу нəрсə-
лəрнең кирəклеген сөйлəгəннəремез? Бармы безнең ошбуларны булдырырга 
иҗтиһад иткəннəремез55?  

Бармы балаларымызга яхшы тəрбия, гыйлем вə һөнəр кирəклеген белеп, 
үгрəтергə вə укытырга иҗтиһад иткəннəремез? Бармы балаларымызны 
укырга биреп, балаларымызны укый икəн, ничек укый икəн, дип кайгырт-
каннарымыз? Юк! Булса да бик аз!  

Шулай булгач, бу тугрыда ирлəремезне гаеплəвемез дə тиешсездер. 
Əүвəл үз тарафымыздан тиешенчə иҗтиһад итəргə кирəк. Аның соңында 
ирлəрдəн ярдəм сорарга кирəк.  

Уйлап карыйк! Күпме бездə җыелышлар була, күпме мəҗлеслəр була, ул 
мəҗлеслəрдə без ни сөйлəшəмез? Бер-беремезнең кигəн күлмəген, вə аның 
тегелүен тикшереп, икенче хатын алган кешене тикшереп, боннан башка 
һичкемгə файдасыз сүзлəр берлəн, гайбəт сөйлəү берлəн вакытымызны 
үткəрəмез. Мəҗлестə берəремез яхшы, гыйбрəтле, файдалы сүз сөйлəсə, аңар 
колак салмыймыз, илтифат итмимез56.  

Һəртөрле тəкəллефлəр57 булса, без дə чигеннəн ашкан үземезнең хəлемез-
гə, дəүлəтемезгə карамыймыз, кием-салымны бер-беремездəн арттырырга 
тырышамыз, бер мəҗлескə киеп барган күлмəкне икенче мəҗлескə киеп 
баруны хəрам кебек саныймыз, кешенең гыйлеменə, белеменə карап кадер вə 
хөрмəт итмимез, киеменə карап хөрмəт итəмез (Хəтта бəгъзелəремез начаррак 
киенгəн кешелəргə кулының бөтенен биреп күрешмəенчə, бармак очы берлəн 
генə күрешəдер). Шундай эшлəрнең бидгать58 вə тиешсез икəнлеген белгəн-
нəремез дə əйтмимез. Имде үземезнең тарафта шундаен кимчелеклəр булган-
ның соңында, ирлəрне гаеплəвемез дə тиешсездер.  

                                                           
53 Хадимə – хезмəтче. 
54 Дəхый – тагын, янə.  
55 Иҗтиһад итү – тырышу. 
56 Илтифат итү – əһəмият бирү, игътибар бирү. 
57 Тəкəллеф – күрсəтү өчен көчлəп эшлəү, ясалмалылык, кылану. 
58 Бидгать – элеккесенə каршы килə торган яңа бер эш.  
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Янə Вəкилə ханым! Ирлəргə язган «Протест»тыңызда: «Укыган марҗалар 

безнең ирлəремезне кулымыздан алып баралар. Ирлəремез безне бик көн-
лəшəлəр», – диеп язасыз. Көнлəшмəк – наданлык галəмəтедер. Гыйлем вə 
мəгърифəт иясе булган ир-зат хатыныны һичвакыт көнлəшмəс, надан ирлəрне 
укыган марҗалар да ияртмəс, иншаллаһ Тəгалə.  

Рестораннарда ашап-эчеп вə аннан башка йөрəгемезне яндыра торган 
урыннарда йөри торган, марҗаларга корбан булган ирлəргə, Җəнаб Хактан, 
тəүфикъ вə истикамəт59 сораудан башка чара юк.  

Кардəшлəрем мөслимəлəр! Бар көчемез илəн үземездə булган кимче-
леклəремезне бетерергə иҗтиһад итеп, үземезнең арамызда гыйлем вə 
мəгърифəт таратып, вə балаларымызга да яхшы тəрбия бирергə вə укытырга 
тырышыйк! Ирлəремездəн дə шуңар ярдəм сорыйк! 

Иншаллаһ, шул вакытта ирлəремезгə дə сөйкемле вə мəхəббəтле 
күренермез һəм кадер вə игътибарымыз да артыр! 

Аллаһ үзе муафыйк60 əйлəсен! 

«Вакыт», 1906, 11 апрель. 
 

Лəйлə бинте Сабир  

Ханымнар хакында бер мəктүб61 

Бу аралык гəзитəлəр күбəеп, төрле хəбəрлəр вə мəкалəлəр язылмактадыр, 
лəкин мин үзем бер хатын улдыгым җəһəте илə, мəшһүр ханымнарның яз-
дыклары гүзəл мəкалəлəрен укып, бу илə мөхəррирəлəремез улдыгын мəмнүн 
улмактамын62. Бу соң вакытларда Вəкилə ханым мəктүблəрен, Вəкил əфəн-
денең «Контрпротестын» «Вакыт» гəзитəсендə күреп, нəзар 63  дикъкатемне 
җəлеп итте. Вəкилə ханымның шикаятьлəренə каршы Вəкил əфəнде контр-
протестында безгə (хатыннарга) бер-ике гаеп исбат итəдер.  

Бер ише: без, хатыннар, балаларымызны гүзəл тəрбия кылмаймыз, аларга 
əхлак-əдəп үгрəтмəймез имеш. Үзе тəрбиясез булып та, башкаларга тəрбия 
бирмəк мөмкинмедер. Без, тəрбиясез хатыннар, бер дə каралмаган, тəрбия 
ителмəгəн, су сибелмəгəн, ашланмаган (ялгамаган) алма агачы кебимез. Бу 
кеби алма агачыннан татлы, лəззəтле алмалар булачагын көтмəк гаделсезлек 
түгелмедер? Бу илə исə голүм64, мəгариф сулары сибелмəгəн, əхлак вə əдəп 
илə ашланмаган, тəрбия күрмəгəн хатыннардан да тəрбияле, əхлаклы балалар 
көтмəк, вə балаларына тəрбия өйрəтдеклəре өчен ул хатыннарны гаеп итмəк 
гакыллылыкмы булачак? Мөхтəрəм Вəкил əфəнде ничек боны хəтеренə 
китермəмеш! Хатыннарның икенче гаебе дə күп күлмəк кимəктə, имеш! 

                                                           
59 Истикамəт – турылык, намуслылык. 
60 Муафыйк – яраклы, туры килгəн.  
61 Мəктүб – язылган нəрсə, хат. 
62 Мəмнүн улу (булу) – шат булу, разый булу, шатлану. 
63 Нəзар – иътибар.  
64 Голүм – гыйлемнəр. 
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Бичара безем ханымнар җаһилə65 вə тəрбиясез калмышлар. Аларда нəзакəт66, 
гыйлем-фəлəн юкка, аның илə ирлəрне үзлəренə җəлеп итсеннəр. Анчак 
бизəнеп-төзəнеп, беркадəр җəлеп итə белерлəр. Бу да улмаса, ирлəремезнең 
пəк күбе «нəзакəтле»лəргə корбан улачаклардыр. Бу бер гаеп тə, вə исраф67 та 
улсын, ирлəремезнең исрафларына нисбəтəн, унда бер йире юктыр. Бу кеби 
исрафлар гомуми улмай, бəлки бай хатыннарында гына ула белер. Юкса 
безем кебеклəр бер күлмəкне ямап-ямап та киялəр. Бу гаепнең җөмлə 68 
хатыннарга иснад ителмəсе69 хаксызлыктыр.  

Əй мөхтəрəм ирлəр! 
Һəр шəйдəн70 əүвəл безне тəрбия итмисез. Безне голүм вə мəгариф илə 

ашна итəрəк71 гүзəл əдəп вə əхлак үгрəтмисез. Үзеңезнең сəгадəтеңез72 һəм 
бөтен миллəтемезнең сəгадəте безнең тəрбиядəдер. Безне тəрбия итер исəңез, 
без дə тəрбияле, əхлаклы, голүм фөнүннəн73 хəбəрдар балалар үстерəчəкмез, 
миллəт агачының татлы йимешлəрене тəрбияле аналар йитештерəчəклəрдер. 
Һəр никадəр сез балаларны җыеп мəктəплəрдə тəрбия бирəчəк улсаңыз да, 
без, аналар, тəрбиясез улдыкта, файда əйдəмиячəктер. Зирə74 сезлəр никадəр 
аналарга тəрбия бирмəя чалышсаңыз да, безлəр җаһилиять75, əхлаксызлык 
илə тəрбия итəчəкмез, безем тəрбия аналар тəрбиясе, мəктəп тəрбиясеннəн 
дога-нəфес улдыгы шөбһəсездер вə тəҗрибə илə сабиттыр76. Күп вакытлар 
хатыннарга укымак, язу белмəк хəрам диярəк, безем агызларымызны 
капладыңыз вə алларымызны багладыңыз, шəмди77 бу хаксызлыкны куймак 
вакыты килмештер. Хəмед улсын78, олуглардан хатыннар тəрбиясен ирлəргə 
дə тəкъдим иткəн вə боның əһəмиятлелекне хис иткəн затлар да бардыр. 
Мөхтəрəм Хаҗи Зəйнелгабидин җəнаблəре 79  Бакуда кызлар мəктəбе ачты. 
Лəкин Хөсəеновлар 80  бондан гыйбрəт алмадылар, ир балалар өчен мəктəп 

                                                           
65 Җаһилə – надан. 
66 Нəзакəт – матурлык, əдəплелек. 
67 Исраф – əрəм итү. 
68 Җөмлə – бөтен, барлык.  
69 Иснад итү – сылтау, эшне кешегə аудару. 
70 Шəй – əйбер, нəрсə. 
71 Ашна итү – таныштыру. 
72 Сəгадəт – бəхет, рəхəтлек. 
73 Фөнүн – фəннəр. 
74 Зирə – чөнки. 
75 Җаһилиять – наданлык, белемсезлек.  
76 Сабит – шиксез, ачык.  
77 Шəмди – хəзер. 
78 Хəмед улу (булу) – шөкер итү.  
79 Тагиев Гаджи Зəйналабдин (1823–1924) – əзербайҗан миллионеры, мөселман 

халыкларының мəгарифе үсешенə матди яктан зур өлеш керткəн хəйрияче. 
80 Хөсəеновлар – Əхмəт, Гани, Мəхмүд Хөсəеновлар, атаклы татар сəүдəгəрлəре, 

химаячелəр, мəшһүр «Хөсəения» мəдрəсəсенə нигез салучылар, татар мəктəп-мəд-
рəсəлəрен тотучылар.  
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ачсалар да, кызларымызны гыйлем-тəрбиядəн бихəбəр81 вə белер-белмəс ха-
нымнардан укытып заегъ иттелəр82.  

Японнар күзлəре ачылдыкта үзлəреннəн калдырмай хатыннарыны да 
тəрбия иттелəр дə, бөек нəһерлəре83 кичəчəк вə рус тупларына кукс киерəчəк 
миллəт фидаилəре84, миллəт каһарманнары йитештерделəр.  

Бу вакытка кадəр җаһилиятемез сəбəпле, ирлəремезə əсирə уларак, бик 
күп золым85 вə җəфалык күрдек. Хокук шəргыя вə маддиямездəн аерылдык, 
шəмди исə, һəр никадəр шикаять итсəк86 тə, хаклымыз. Бер-ике гаеплəр исбат 
илə, бу шикаятьлəрдəн ваз кичерə алмаячаксыз. Фəкать безем тəрбиямезгə 
игьтибар итəрəк, əмдадымыз87 йитешсəңез, шикаятьлəремез бетəчəктер.  

«Вакыт», 1906, 4 май.  
 

Фəхрелбəнат Сөлəйманова88 

Мөселман хатыннарыннан Вəкил əфəндегə бер-ике сүз 
 
Хөрмəтле Вəкил əфəнде! Ханымнарга хитабəн89: «Сез, ханым əфəнделəр, 

балаларны бик начар тəрбия кыласыз, аларга түземлек, якты йөз, гыйлемгə 
мəхəббəт, татлы сохбəт90, татлы тел кебилəрне һич үгрəтмəйсез вə бу эшлəрне 
əфгалеңез91 берлə күрсəтмəйсез. Аларга əхлак дөрес бирмəйсез, бəлки алар 
алдында юкка-барга да кыямəтлəр кубарасыз, йөзеңезне бозасыз, укыган 
кешелəрне хурлайсыз, гайбəт берлə сохбəт итəсез. Күп чагында əшəке сүзлəр 
сөйлəшəсез, шулай итеп əшəке татар үрчетəсез», – дия язасыз.  

Сүзлəреңез дөрес, лəкин тəрбияле вə гүзəл татар үрчетəсеңез килсə, əүвəл 
кыз балаларга мəктəплəр, мөгаллимəлəр тəртип кылып, ысуле тəгълимне92 
ислах93 кылырга иҗтиһадыңызны94 сарыф кылыңыз. Һəм дə бала тəрбиясе, 
йорт идарəсе, ысуле мəгыйшəт95, хифзыссыйхəт96 кеби гыйлемнəрне укыты-

                                                           
81 Бихəбəр – хəбəрсез. 
82 Заегъ итү – əрəм итү.  
83 Нəһер – елга.  
84 Фидаи – фидакарь.  
85 Золым – гаделсезлек, рəнҗетү. 
86 Шикаять итү – зарлану, жалоба. 
87 Əмдад – ярдəм.  
88 Фəхрелбəнат Сибгатулла кызы Сөлəйманова (Сөлəймания, 1865–1959) – педа-

гог, мөгаллимə,  тəрбиягə багышланган китаплар, мəкалəлəр авторы. 
89 Хитабəн – эндəшеп, сүзне юнəлтеп.  
90 Сохбəт – иптəшлек, юлдашлык.  
91 Əфгаль – эш, гамəл.  
92 Ысуле тəгълим – методика. 
93 Ислах – реформа, үзгəреш.  
94 Иҗтиһад – тырышу.  
95 Мəгыйшəт – көнкүреш, тормыш, яшəү өчен кирəкле нəрсə. 
96 Хифзыссыйхəт – сəламəтлекне саклау юллары, гигиена. 
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ңыз. Аннан соң тəрбияле, мəгълүматлы татарлар көтəрсез, əле ашыгычрак 
көтəсез.  

Бу эшеңез урак күтəреп кысыр йиргə ашлык урырга баруга охшайдыр, 
чəчмəгəнне уру мөмкин булмаган кеби, миллəтемезнең аналары улачак кыз 
балаларны яхшы тəрбия кылмай, тəрбияле балалар үрчү дə мөмкин түгелдер, 

əшəке татарлар үрчүгə сəбəп, без-
дəн бигрəк, ирлəр булса кирəктер.  

Җəһалəтнең 97  иң түбəндер ки 
се адəм үзенең белмəгəнлегене 
белмəведер. Без хəзер мəгълүма-
тымыз булмаса да, белмəгəнемезне 
белə башлап, җəһалəтемезне икъ-
рар кыламыз98, һəм дə кулымыздан 
һич эш килмəсə дə, ничек итсəк, 
бераз мəгълүмат алырмыз, вə ни 
тəрика 99  хайванлыктан чыгып, 
адəм сурəтенə керербез икəн дия 
гəзитəлəргə яздык, хөрмəтле 
ирлəрдəн ярдəм талəп кыламыз. 
Вəкилə ханымның да максуды 
ирлəрне хурлау булмай, җəһа-
лəтемезне игътираф кылып100, хə-
лемезнең ислахы өчен юл эзлəүдер 
занында101 йиз.  

Сез, хөрмəтле ирлəр, безнең, 
белмəгəнемезне белерлек кадəр 

мəгълүматымыз була башлавына тəшəккер кылыңыз102 да, без гаҗизəлəрне 
тəгълим 103  вə тəрбия кылырга тəшəббес кылыңыз 104 , без, бичаралар, ни 
кəндемез105 тəрбия күрдек, ни бала тəрбиясенə, йорт идарəсенə мөтəгалликъ106 
бер хəреф мəгълүмат ала белдек. Ни əхлактан дəрес бирүче булды, ни дə 
мəгыйшəттəн, шуның өчен мəгълүматсыз булып үстек.  

Йортымызны яхшы идарə кыла алмадык. Ирлəремезнең күңелене таба 
белмəдек. Үземезнең шəригать биргəн хакларымызны җəһалəтемез сəбəпле 
җуялтып бетердек. Яхшы тəрбия кыла белмəгəнемездəн, балаларымыз җеп-

                                                           
97 Җəһалəт – наданлык, аң-белемсезлек.  
98 Икърар кылу – тынычландыру.  
99 Тарика – юл, метод, алым, ысул.  
100 Игътираф кылу – үзенең гаебен тану, кимчелеген тану.  
101 Зан – анык булмаган, шикле уй.  
102 Тəшəккер кылу – рəхмəт белдерү.  
103 Тəгълим кылу – өйрəтү, укыту.  
104 Тəшəббес кылу – керешү, эшкə тотыру. 
105 Кəнд – үзе.  
106 Мөтəгалликъ – бəйле, мөнəсəбəтле. 

 
Фəхрелбəнат Сөлəймания  
(«Сөембикə», 1914, № 24)
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тəй аяклы, гөбедəй корсаклы, тубалдай башлы булып, аякларына йөри алмай, 
башларыны бер якка салып, тыннарыны ала алмай тилмереп утырдылар һəм 
дə, саусыз булганнан, тоташ егълап җанымызны көйдерəлəр иде.  

«Вакыт», 1906, 9 май. 
 
 

Фəхрелбəнат Сөлəйманова 

Мөселман хатыннарыннан Вəкил əфəндегə бер-ике сүз 
 

Аның өстенə, ирлəремез дə тəрбиясез булганнан, безнең шəригать биргəн 
хакларымызны бирə алмай, безне пəк түбəн дəрəҗəдə тотып, төрле иза вə 
җəфалар кыла иделəр. Хакымызны сорасак, түгел адəм баласы, таулар-
ташлар күтəрə алмаслык авыр сүзлəр берлə хəкарəт кылып107, хəтта бер-икене 
биргəлəп тə чыгып китəлəр иде.  

Безнең бу авыр хəллəремезгə каршы күз яшемезне агызудан башка бер 
ярдəмчемез юк иде. Кемгə генə хəлемезне шикаять кылып, дəртемезгə дəрман 
өстəсəк тə, «Хатыннарга шулай кирəк» дигəн сүзне ишетəчəгемез билгеле 
иде.  

Чөнки безне шул тарика108  каһəр астында тотарга һəркем тарафыннан 
чиклəнеп куелган иде. Ирлəргə түгел, һəмҗинеслəремез109 улган хатыннардан 
берсенə дə бу бабдан110 сүз ачсак, «Кызым, сабыр ит инде, нишлəмəк кирəк, 
ирлəр безгə патша булгач, алар телəсəлəр ничек тотарга ихтыярлы. Башың 
ярылса, яулык эчендə, кулың сынса, җиң эчендə булырга тиеш», – дигəн кеби 
сүзлəрне ишетəчəк идек.  

Без бичара, шулай йөрəклəремез җанып, күз яшемез илə каралган ва-
кытларымызда җəберле балаларымыз гаять борчыгач, җəһалəтемез сəбəпле, 
«бет ачуы туннан» дигəн кеби, балаларымызның кайсын этеп, кайсын төртеп 
йибəреп, начар сүзлəр əйтеп, əхлакларын бозып бетердек. Янə бу гына 
йитмəй, бəгъзе тəрбиясез аталар, кəефлəнеп кайтып, акырып-бакырып, бу ба-
лаларның аналарын кыйнап, теллəренə килгəн начар сүзлəрене əйтеп, кул-
ларына тугры килгəн нəрсəлəрне ватып, бу балаларга əхлак дəресе бирəлəр 
иде.  

Менə шулай итеп əшəке татарлар бик үрчеп китте, моннан түбəн, 
иншаллаһ, сүз дə зəүҗ111 берлə зəүҗə112, ата вə бала арасында булган хак-
ларны өйрəнерсез дə, əхлакыңызны төзəтеп, тəрбияле əфəнделəр булырсыз. 
Без һəм мөмкин мəртəбə тəрбияле ханымнар йитештерергə иҗтиһад 
кылырмыз113.  
                                                           

107 Хəкарəт кылу – кимсетү, хурлау. 
108 Тарика – юл, метод, ысул.  
109 Һəмҗинес – җенестəш, бер төрле. 
110 Баб – мəсьəлə.  
111 Зəүҗ – ир (хатынның ире). 
112 Зəүҗə – кəлəш (ирнең хатыны). 
113 Иҗтиһад кылу – тырышу.  
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Шулай итеп, əшəке татарлар урынына, сез əйткəнчə, татлы телле, татлы 

сохбəтле114 əфəнделəр вөҗүдкə килер115 дия өмет итəмез. «Өметсез шайтан» 
дилəр, без шайтан түгел ич. Хəзергə кадəр безнең күгүк тəрбиясез булма-
саңыз да, артык тəрбия əсəре сездə һəм күренми иде.  

Бервакыт Нижний ярминкəсенə 116  килгəн сəүдəгəрдəн: «Җəмəгатеңез 
берлə килдеңезме?» – дия бер адəм сораган икəн, сəүдəгəр: «Урманга утын 
алып баралар мыни?!» – дия җавап биргəн. Бу да артык тəрбия галəмəте 
түгелдер дия хəтергə килə.  

Янə бəхəсемезгə кайтыйк, сез, ирлəр, безне тəрбиясез дисез, үзегез безгə 
алга барырга бер дə юл бирмисез, галимнəр гыйлемнəре берлə, байлар 
пуллары117 берлə, гакыллылар гакыллары берлə миллəтемезнең яртысын тəш-
кил иткəн таифəи нисаэне118 тəрбия кылырга ярдəм кылсалар, бəлки без дə 
бераз алга атлар идек.  

Сез безнең һəр нəрсəмезгə «Һи, хатыннар ни белə», дип хəкарəт119 күзе 
берлə карап, һич игътибарга алмайсыз, моңа мисал уларак диюрем ки, 
ханымнарның биш мəкалəдəн берсе гəзитəгə дəреҗ кылынмый 120 , гəрчə 
гыйбарəсе121 начар булса да, дəреҗ кылырга тиеш иде. 

Чөнки таифəи нисаэн, гакылымыз кыска, калебемез122 зəгыйфь улдыгын-
нан мəкалəлəремез игътибарга алынмагач, тəрəккыйдəн123 без бөтен өметемез 
киселеп, адəмнəр сарəсеннəн 124  чыгара, хайван кеби яшəмəгемезгə сəбəп 
буладыр. Янə бер мисал, бу гаҗизə туксан өченче елда һəмҗинеслəремнең 
бала тəрбия кылуда соң дəрəҗə җəһалəт125 вə косурларыны126 күреп, гаять 
ачыганлыгымнан вə алар аңларлык телдə бу хосуска127 гаид128 китапларымыз 
булмаганнан, гəрчə үземдə һəм мəгълүмат һич дəрəҗəсендə булса да, минем 
кадəр дə мəгълүматы булмаган һəмҗинеслəремə бер файда булмасмы өмете 

                                                           
114 Сохбəт – иптəшлек, юлдашлык.  
115 Вөҗүд – барлык, бар булу.  
116 Нижний ярминкəсе – халык телендə Мəкəрҗə ярминкəсе. Түбəн Новгород 

янəшəсендə, Иделнең сулъяк ярында, Макарьев монастыре янында урнашкан ярмин-
кə. Исеме татарчалаштырылган. 1817 елдан Түбəн Новгород шəһəренə күчерелə, ха-
лык телендə элеккеге исеме саклана.  

117 Пул – акча.  
118 Таифəи нисаэ – хатын-кыз (женский пол). 
119 Хəкарəт – хурлау, кимсетү. 
120 Дəреҗ кылыну – теркəү, арага кертү, бастыру.  
121 Гыйбарə – язылган сүз. 
122 Калеб – йөрəк, күңел.  
123 Тəрəккый – алга китү, прогресс.  
124 Сарə – сөендерүче, шатландыручы. 
125 Җəһалəт – наданлык, аң-белемсезлек.  
126 Косур – кимчелек, җитешсезлек.  
127 Хосус – турында. 
128 Гаид – -гə караган, -гə бəйлəнешле. 



«Мөслимә улдыгымыз сәбәпле, уку безгә дә фарыз» 25 
илə хифзыссыйхəт129 вə бала тəрбиясе хосусында бер рисалə130 тəртип кыл-
мыш идем. 

Табгы131 вə нəшер кылдырырга132 – икътидарым133 улмадыгыннан, табгы 
вə нəшер өчен күп адəмнəргə мөрəҗəгатъ кылып карасам да, һич колак 
салучы булмады.  

Цензорга биреп, табгы кылдырырга мөсагадə алдым134. Шуннан соң бер 
адəм кулында ята-ята, нөсхəсе135 җуелды. Янə туксан дүртенче ел гавам136 
арасында ачы бал эчү хəлəл дигəн хəбəрлəр шаигъ улып137, ачы балны мəҗ-
леслəрдə кулдан-кулга йөртеп, əүвəл остазбикə абыстай кулын бисмилла дип 
сузарак, əүвəлдə кычкырып бисмилла əйтеп, бинте138 шифа дия эчеп йибəреп, 
шулай кулдан-кулга йөрткəннəрен күреп, бер дустымың рəҗасе139 үзеренə, 
исерткечнең һəркаюсы хəрамлыгы хосусында ачык ана телемездə бер рисалə 
тəртип кылмыш идем.  

Анысы һəм табгы кылдыручы булмаганнан, ятып калган иде. Дүртенче 
елда тəкрар140 Кəримовларга мөрəҗəгатъ итəрəк, шул ике рисалəне тиздəн 
табгы вə нəшер кылырмыз дия вəгъдə бирмешлəр иде. Һəйһат141 ник табгы 
кылсыннар! 

Чөнки аларны хатын кеше тəртип кылган, бəлки хатыннар əсəрне табгы 
кылу шəригатемездə дөрес тə түгелдер, ир кешенеке булса, аю такмагы кеби 
мəгънəсез такмак булса да, күптəн табгы кылган булырлар иде.  

Зан142 гаҗизəнə мə калыр исə, хатыннар язуыны, ялгыш-йолгыш булса да, 
игътибарга алу лязем143 иде. Берсе начар булса, бəлки икенчесе яхшы булыр иде.  

Ирлəр мосахəбəтлəрене144 мəҗлеслəрдə дə сөйлəшə алалар, җəмгыятьлəр 
ясап та сөйлəшəлəр, безнең максуд аңлатыр өчен гəзитəдəн башка һич 
урынымыз юк. Шөкерлəр улсын, гəзитəлəремез күбəйде, берсе игътибарга 
алмаса, берсе алыр.  

«Вакыт», 1906, 11 май. 
 

                                                           
129 Хифзыссыйхəт – сəламəтлекне саклау юллары, гигиена.  
130 Рисалə – мəкалə, хат, брошюра. 
131 Табгы кылдыру – бастыру. 
132 Нəшер кылдыру – матбугатта бастырып тарату. 
133 Икътидар – көч, куəт, булдыра алу.  
134 Мөсагадə алу – мөмкинлек алу.  
135 Нөсхə – данə, экземпляр.  
136 Гавам – халык. 
137 Шаигъ улу (булу) – һəркемгə билгеле булу, халык арасына таралу.  
138 Бинт – кыз. 
139 Рəҗа – сорау, үтенеч.  
140 Тəкрар – кабатлау.  
141 Һəйһат – кире кайтаруы мөмкин булмаган бер нəрсə өчен өзгəлəнгəндə əйтелə 

торган ымлык.  
142 Зан – ачык булмаган, берəр нəрсə турында шиклəнеп карау. 
143 Лязем – тиеш, кирəк. 
144 Мосахəбəт – кара-каршы сөйлəшеп утыру.  



26 I  БҮЛЕК 
Х.Н. 

Бер ханым шикаяте 
 

«Азат»ның145 46нчы номерында «Əхмəди» имзалы бер бəнд146 укыдым, 
ханымнар хакында бер-ике сүз язмыш. «Ханымнар! Сез дə тик ятмаңыз. Һич 
тə безнең сүземезне сөйлəүче, безгə игътибар итүче адəм юк дия, бик тиз генə 
кулыңызны селкеп, гайрəтеңез чикмəсен!», – дип. Без, ханымнарның, 
кəефлəре китте. Чөнки үземезгə күрə, барлы-юклы гакылымызны җыеп, 
мөхəррирлəргə мəктүб147 язып, бер гəзитəгə йибəрəмез, мөхəррир əфəнделəр 
кулларына алып, əйлəндерə-əйлəндерə карый. Алай итə, болай итə дə, бик күп 
язган, киметеп языңыз, дип рəд кылып148  йибəрə. Шулай итə-итə, өчесе я 
дүртесе, ни ахырында берсе, ни бик бəлəнд149 [...]150 берлəн, яхшы! «Гəзитəгə 
дəреҗ ителермез 151 », – дип алып кала. Без зəгыйфəлəр, əлхəмдүлиллəһи, 
хөррият аркасында без ханымнар да адəм хисабына хисаплана башладык дия, 
гəзитə килүгə мөнтəзыйрə152  булып торамыз. Гəзитəлəр пи дəр153  пи килə, 
атналар үтə, айлар үтə, шулай итеп, ханымнар мəктүбе сукна 154  астында 
истирахəт кылып 155  яталар. Ханымнарга илтифат кылырга 156  ярамый, шə-
ригать боермый дия, əфəнделəр бик яхшы белəлəр. Чөнки алар галим кеше... 
Яки кайберсе сəгатенə тугры килеп язылганлыктанмы, сəламəт булып 
дөньяга чыга, яхуд караңгыда ятып, зəгыйфь булып, сүзлəре исə бөтенлəй 
үзгəргəн була. Аның өстенə тагы телне кырыкка яра торган фəрасəтле 157 
əфəнделəр базарларда чəйханəгə кереп, шул хакта сүз чыкса, ире язганга 
хатыны кул куйган яки атасы язганда кызы кул куйган, тагы нилəр, тагы 
нилəр дип ул ханымны пəрəмəчкə кушып чəйнилəр. Без, ханымнар, ни хəл 
итəек? Безгə кайда барсак та, бер кояш дип, сабыр итеп каламыз. Безнең 
өстемезгə дə көннəрдə бер көн кояш чыгар əле дия көтəмез. Ханымнарда 
гакыл ярты булса да, сабырлык-түземлек ирлəргə нисбəттə158 ике өлеш дисəк 
тə тугры. Чөнки азмы ханымнар ирлəренең иза вə җəфаларына [...] никадəр 
язсам да, язып бетерүе мөмкин түгел. Мөхəррир əфəнделəр! Ханымнар 
                                                           

145 «Азат» газетасы – иҗтимагый-сəяси, икътисади, сəүдə газетасы. 1906 елның 
1 февраленнəн 30 майга кадəр Казанда, атнага 3 тапкыр татар телендə 56 саны нəшер 
ителə. Нашире һəм мөхəррире Г.Апанаев, асылда Г.Камал җитəкчелек итə.  

146 Бəнд – язма, кушымта. 
147 Мəктүб – хат, язылган нəрсə.  
148 Рəд кылу – кабул итмəү, кире кайтару. 
149 Бəлəнд – биек, югары, бөек. 
150 Газетада укылмый. 
151 Дəреҗ ителү – теркəү, эченə салу, арага кертү. 
152 Мөнтəзыйрə – көтеп торучы, өмет итүче.  
153 Дəр – дə.  
154 Сукна – сукно.  
155 Истирахəт кылу – ял итү, рəхəтлəнү.  
156 Илтифат кылу – əһəмият бирү, игътибар итү, борылып карау.  
157 Фəрасəт – атта йөрергə өйрəнү һөнəре, ат асраучылык. 
158 Нисбəт – чагыштыру, тиңлəштерү. 



«Мөслимә улдыгымыз сәбәпле, уку безгә дә фарыз» 27 
мəктүбен гəзитəлəремезгə дəреҗ кылмасак159, шаять язылудан туктарлар дип 
гөман кылмаңыз160! Əлхəмдүлиллəһи, гəзитəлəребез күбəйде, иншаллаһ, бер-
се язмаса, икенчесе [...], һич булмаса, əдəбият капчыгы кабул итəр дия 
өметемез бар.  

Идарəдəн:  
Мөхтəрəмə ханым əфəнде! Төшенеңез, языңыз, тугры сүзлəргə «Вакыт» 

сəхифəлəре һəрвакыт ачыктыр. 
«Вакыт», 1906, 6 июнь. 

 
Казалының161 талəбəлəре162 

Казалыда укучы кызлардан аталарына ачык хат 

«Болай булсак, эшемездəн берни чыкмаенча, юкка гомер сарыф итү 
булыр». Безем шəһəремездə кызлар мəдрəсəсе ачылганына 15нче сəнə тул-
мактадыр. 15 елдан бирле күзгə күренердəй бер ана күренми. Безем анала-
рымызда бала тəрбия итə белү юк, язу яза белү юк. Хəзерге заманда боларның 
һəркаюсының кирəк икəне кояш кебек мəгълүм, язу яза белмəүлəренең сəбəбе 
– остазбикə абыстай, ирлəр берлə хат язышырлар дип үгрəтмəенчə, 
əлифбадан төшереп иҗек, «Бакырган»163, «Ярым алма»164 китапларын хифыз 
кылдырып165, бер-ике сəнə Коръəн укыта да, мəдрəсəне тəмам кылдырып, 
фатыйха биреп чыгарадыр. Əлхасыйль166, дөресен əйткəндə, əүвəле үзе яза 
алмый, икенче мəгълүм китаплардан башканы укыта да белми.  

Элекке заманда миллəтнең көтеп торган аналары шушы рəвештə һəлак 
булганнар, хəзердə дə һəлак булмактадырлар. 

Картлар сүзе: «Үткəн эшкə салават!» дип əйтүлəр янə бинаэн167 үткəненə 
салават əйтеп, ошбу сəнəдəн башлап, остазбикə абыстай урынына заманага 
муафыйк 168  укыта белə торган бер мөгаллимə алдырып, безлəрне, ягъни 
килəчəктə миллəт анасы була торган талəбəлəрне, дини, фəнни гыйлемнəрдəн 
һəм дə язу үгрəтсəңез ничек булыр икəн? 

Язу яза белəсемез килүдəн максуд ирлəргə мəктүб169 язу түгел, бəлки чит 
шəһəрлəрдə улган туганнарымызга мəктүб күндерергə кирəк, язу белмəгəч, 
                                                           

159 Дəреҗ кылу – теркəү, урнаштыру.  
160 Гөман кылу – уйлау, фикер йөртү. 
161 Казалы (Казалинск) – Казахстандагы шəһəр. 
162 Талəбə – укучылар, шəкертлəр.  
163 «Бакырган» – Урта Азия суфи шагыйре Сөлəйман Бакыргани (1186 елда үл-

гəн) шигыре белəн ачылып, аның һəм шул замандагы бүтəн шагыйрьлəрнең 
əсəрлəреннəн төзелгəн җыентык. Беренче мəртəбə 1846 елда Казанда басылган.  

164 «Ярым алма» – дини-мифологик хикəялəр китабы. 
165 Хифыз кылдыру – ятлату.  
166 Əлхасыйль – озын сүзнең кыскасы, нəтиҗəдə.  
167 Бинаэн – нигезлəнеп, таянып.  
168 Муафыйк – яраклы, туры килгəн. 
169 Мəктүб – хат, язылган əйбер. 
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бер ир кешедəн яздырырга кирəк буладыр, əүвəл исə, язганның соңында 
иптəшлəренə сөйлəп, серлəремезне фаш итəдер. Моннан башка бик күп 
сəбəплəр бар, барын да бу урында дəреҗ итүгə170 тугры килмəде. 

Сөекле пəдəрлəремез171! 
Сез бу тугрыда əйтерсез, алай икенче остазбикə алдырырга акча юк, дип. 

Юк акчаны бик уңай итеп табып була. Мəсəлəн, шəһəремездəге аталары-
мызның һəркаюсыннан уку өчен дип ай саен 30 тиеннəн алсаңыз, елына кеше 
башына 3–4 сум була, шул расход безем шəһəрдə бер ел укытырга йитə.  

Русларның шəһəремездə ике яхшы гына школалары бар, берсе ирлəрнең, 
икенчесе кызларның. Əмма безнең икесенең дə бер җүнлесе юк. Алардан 
үрнəк алырга кирəк. Шəкертлəр үзлəренең вə мəдрəсəлəренең кимчелеклə-
реннəн «Вакыт» җəридəсенең172 бер номерында язганнар иде. Без дə, «Ятып 
калмаенча, атып калык!» дип, дəреҗ иттек.  

«Вакыт», 1906, 13 июнь. 
 

Əхмəтҗан Биктимиров173 

Хатыннарга ачык мəктүб174 

Вакытның 33нче номерында «Бер ханым шикаяте» мəкалəсене175 укып 
чыктым. 

Ханымнар! Сезгə каршы язмак һəр ни кадəр нəзакəтсезлек булса да, 
фикерене бəян итəргə һəркемгə ихтыяр улдыгыннан, мин бу хатымны язам.  

Сез, ханымнар, үзеңез берлəшеп, җəмгыятьлəр ясаңыз, хатыннар итти-
факы176 тəшкил кылыңыз. Мəдəни миллəтлəрдə бондай җəмгыятьлəр бар. Бу 
җəмгыятьлəр хатыннарны ирлəрнең иза вə җəфасыннан коткарырга бик күп 
хезмəт итмешлəр.  

Надан остазбикəлəр илə гайбəт сөйлəшеп утырганчы, үз кирəклəреңезне 
үзеңез белергə тырышыңыз. Бу ки кадəр мəҗлеслəреңездəн, надан остазби-
кəлəреңездəн ни файда күрдеңез? Үз кирəклəреңезне үзеңез карамасаңыз, иза 
вə җəфадан əлбəт котыла алмассыңыз. 

Сезнең хəзерге мəгыйшəтеңезнең177 кыенлыгы наданлыгыңыз аркасында-
дыр. Үзара уку юлларыны тикшереңез, балалар тəрбиясене караңыз. Сезне 
укытырга без – ирлəр тотынсак, хатын-кызларымызны котырталар, аздыралар 
дия ачуланалар. 

                                                           
170 Дəреҗ итү – теркəү, арага кертү, урнаштыру. 
171 Пəдəр – ата, əти. 
172 Җəридə – газета.  
173 Əхмəтҗан Биктимиров (? – 1915) – вак сəүдəгəр, Ташкентта «Азия» газетасы 

нашире (1908), татар вакытлы матбугаты хəбəрчесе.  
174 Мəктүб – хат, язылган əйбер. 
175 Н.Г. Бер ханым шикаяте // Вакыт. 1906. 6 июнь. 
176 Иттифак – берлəшмə, союз. 
177 Мəгыйшəт – көнкүреш, тормыш. 



«Мөслимә улдыгымыз сәбәпле, уку безгә дә фарыз» 29 
Үзара милли гыйбрəтле китаплар укыңыз, театрларда булгалаңыз! 

Хəлеңезне төзəтүне ирлəрдəн көтмəңез. Алар үз хəллəрене үзлəре дə аңлый 
алмыйлар. Ишан сəрхүшлегеннəн аерылганнары юк. Безгə карап надан 
калмаңыз, ханымнар! 

«Вакыт», 1906, 15 июнь. 
 

«Вəкилə» 

Мөселман байларына ачык хат 

Хөрмəтле мөселманнар! Вəкилə мəктүблəренə 178  күз салдыңыз, вə кү-
беңез Вəкилə мəктүблəрене күтəрешеп хатыннарның хокуксызлыгына вə 
аларның тəрбиясезлеклəренə ирлəр сəбəп улдыгын күргəздеңез. Һəр ни исə 
мөселман хатыннарының тəрбия күрмəгə телəгəнлеклəре вə бəгъзе ирлəрнең 
дə хатыннарыны тəрбия итмəк ниятендə улдыклары мəгълүм улды. Лəкин 
хатыннар тəрбиясе кайчан вə кемнəр тарафыннан вə ничек башланачагы 
һаман һичбер гəзитəдə күрелмəйдер. Хəзергəчə сөйлəнгəн сүзлəремез уенлы-
чынлы иде. Бəс179, имде бу эшкə чын күңел илə керешеп, бəн180 ошбу килə-
чəктəге фикеремне мəйданга куямын: 

Хатыннар тəрбиясе башланса, «Хөрмəтле аналарның үз кызларын тəрбия 
итү»лəреннəн башланачактыр. Бəнем гөманымча181, башкача һичбер юл юк-
тыр. Бəли182, юллар күп булыныр, вəлəкин фарызый183 вə хыялый юлларыны 
сайлап, вакыт үткəрмəк юк эш улыр.  

Əгəр берничə һиммəтле184 аталар үзлəренең кызларыны яхшы укытып, 
тəрбия кылмакчы булсалар, бергə киңəшлəшеп, хосусый кызлар мəктəбе 
ачарлар. Ул мəктəпнең еллык кирəгенə йитəрлек акчаны яхшы исəплəп 
белгəч, кесəлəреннəн чыгарып бер имин, ягъни ышанычлы урынга 
тапшырырлар.  

Ул хосусый кызлар мəктəбе ачылгач, анда төркичə укырга, язарга яхшы 
белгəннəрдəн һəм русча да бераз укып белгəннəрдəн берничə кыз шəкертлəр 
кабул итəрлəр. Ул хосусый мəктəптə: 

1) Мөкəммəл 185  сурəттə гарəп лөгате 186  һəм гарəп əдəбияте укытылыр 
(?!). 

2) Мөкəммəл сурəттə рус лөгате һəм рус əдəбияте укытылыр. 

                                                           
178 Мəктүб – хат, язылган нəрсə.  
179 Бəс – шулай булгач, димəк.  
180 Бəн – мин. 
181 Гөман – уй, фикер.  
182 Бəли – əйе, шулай, дөрес.  
183 Фарыз – үтəлүе тиешле булган бурыч. 
184 Һиммəтле – тырыш.  
185 Мөкəммəл – камиллəшкəн.  
186 Лөгать – тел.  
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3) Чигеш-тегеш кеби нəфис эшлəр, табигый, ул хосусый мəктəптə 

укытылыр. Нəрсəлəрнең рəсемене төшерə белмəк һөнəре дə бонда кертелер.  
4) Мөкəммəл сурəттə табахəт, ягъни ашчылык фəне укытылыр. Хосусан 

нəбатат187 вə сəбзəват188 берлə итсез ашлар пешерүгə əһəмият бирелер. 
5) Вəлəиткə189 даир190 белеклəрнең табигый вə тəклифсез191 булган җə-

һəтлəре192 артык игътибар илə укытылыр. 
6) Госманлы əдəбияты вə чыгътай төркисе мөкəммəл укытылып, əзер-

бəйҗан вə үзбəк теллəре берлəн дə таныштырылыр (?!).  
Бу маддəлəр193 өчен күңел тулырлык мөгаллимəлəр Русия мөслимəлəрен-

нəн алыныр. Булмаса, марҗадан кабул ителер. Əмма гарəп һəм госманлы 
əдəбиятлары өчен яхшы мөгаллимə бу йорттан табылмаячагыннан, зарури194 
Төркиядəн я Мисырдан китермəк тиеш улыр.  

Хосусый кызлар мəктəбенə фəн гали195 күрмəгəн кемсə мөгаллим кылын-
мас. Русия татарларыннан (ирлəрдəн) һичкем мөгаллим кылынмас. Хосусан, 
муллалар вə мөдəррислəр аслан196 анда керешмəслəр вə кермəслəр.  

Əгəр дə хосусый мəктəпнең программасына буйсынып, ул мəктəпкə 
кермəк телəгəн марҗа кызлары булса, ганимəт197 беленер. 

Дин вə дингə тəгаллекълы198 нəрсəлəр ул мəктəпнең программасына кер-
телмəс, мəгəр дингə тəгаллекълы дəреслəр өчен кызларга һəфтəгə199 берничə 
дəреслек вакыт вə форсат бирелер. Əнə шул вакытта кызлар ата вə анала-
рының һəм вəлилəренең200 киңəше берлə үзлəре телəгəн йирдə үзлəре телə-
гəнчə дин үгрəнерлəр.  

«Вакыт», 1906, 12 август. 
 

Зəйтүнə Фəхрия 

Вəкилəгə рəддия201 

«Вакыт»ның 61нче номерында без Вəкилəнең бер програмыны202 укы-
дык. Боның илə без мөслимəлəрнең йөз суларымызны түкдеңез. Сез чукдин 
                                                           

187 Нəбатат – үсемлеклəр.  
188 Сəбзəват – яшелчəлəр.  
189 Вəлəит – балалар. 
190 Даир – караган.  
191 Тəклиф – көчлəү, көчлəп кушу.  
192 Җəһəт – як.  
193 Маддə – пункт, параграф.  
194 Зарури – булмый калу мөмкин булмаган, котылгысыз. 
195 Фəн гали – югары белем.  
196 Аслан – беркайчан да, һичбер вакытта.  
197 Ганимəт – ризалык.  
198 Тəгаллекълы – бəйлəнешле.  
199 Һəфтə – атна.  
200 Вəли – опекун. 
201 Рəддия – кире кагу. 
202 Вəкилə. Мөселман байларына ачык хат // Вакыт. 1906. 12 август.  
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бер вə Вəкилə, Вəкилə дия баграр исəңез дə, бу илə програм тəртип итəр өчен 
без сезне вəкилə итдекемез юк. Шəригать чигеннəн чыгып ирлəргə мөсавəт203 
дəгъвасыны кылдыгыңызга канəгать итмəй, алардан дəхый 204  узып китүне 
фараз итеп205, програм төземешсез. Мөкəммəл206 сурəттə гарəп лөгатене207 вə 
əдəбиятыны əүвəлəн208 ирлəремезгə укытсыннар, аннан соң хатыннарга уку 
фикерене йөртерсез. Иң элек ирлəр кəмалəт209 сахибе210 улсыннар, безгə алар 
артыннан барсак ярар. 2нче маддəдə211 кызларга мөкəммəл сурəттə рус лөгате 
вə рус əдəбияты укытылыр димешсез. 18нче, 19нчы гасырның мөкəммəл 
рəвешчə укымыш кызлары рус вə немец егетлəре өчен чукындылар. Сез 
шуны күрмəдеңез вə ишетмəдеңезме? Ирлəремез мөкəммəл сурəттə рус 
əдəбиятыны белмəдеклəре хəлдə, безлəр боны белеп русларгамы барырмыз? 
Кыз мəктəбенə гали фəннəр күрмəгəн кемсə 212  мөгаллим кылынмас, ди-
мешсез. Димəк поляк, əрмəн вə гайрелəрдəн мөгаллим куелыныр. Сез русча 
укуны фараз итү илə дə татар ирлəрене тəмам кеше җөмлəсеннəн 
чыгармышсыз, əгəр дə мөкəммəл сурəттə рус əдəбиятыны белер улсаңыз, ул 
вакыт ни хəлдə улырсыз! Безем аталарымыз – ислам каһарманнары, безне чит 
миллəтлəрдəн тəрбия иттерүгə аслан213 разый улмаслар. Боны исə динемез дə 
мөсагадə итмəс214 . Без шул татарларның безгə ата булып торуларына бик 
мəртəбə ризалармыз. Дөрес, үземезнең ана телемездə голүм шəргыялə-
ремезне215, əдəбиятымызны вə сезнең 3нче, 4нче маддəлəрдə бəян иткəн216 
шəйлəреңезне217 укуны аталарымыздан сорарга хакымыз бар.  

«Вакыт»:  
Зəйтүнə ханымның бу рəддиясендə гаять катыгъ сүзлəр улдыгыннан, 

аларны төшерергə вə бəгъзелəрене тəбдил итəргə218 мəҗбүр улынды. Йомшак 
сүзлəр илə мəмлəкəтлəр забыт ителенер219. Əгəр дəхый язмак улсалар, мөлаем 
язмаклары мəрҗүдер220.  

«Вакыт», 1906, 5 сентябрь. 
                                                           

203 Мөсавəт – тигезлек, бердəйлек.  
204 Дəхый – тагын, тагы. 
205 Фараз итү – уйлау, фикерлəү.  
206 Мөкəммəл – камиллəшкəн, төгəллəнгəн.  
207 Лөгать – тел.  
208 Əүвəлəн – иң элек, иң башта. 
209 Кəмалəт – кимчелексез, камиллек.  
210 Сахиб – ия, хуҗа.  
211 Маддə – пункт, параграф.  
212 Кемсə – кеше, зат. 
213 Аслан – һич, һичбер, һичкайчан.  
214 Мөсагадə итү – мөмкинлек бирү, булышу.  
215 Голүм шəргыя – шəригать, дини гыйлемнəр.  
216 Бəян итү – аңлату.  
217 Шəй – нəрсə, əйбер.  
218 Тəбдил итү – үзгəртү, алмаштыру.  
219 Забыт итү – беркермəгə теркəү, язып кую. 
220 Мəрҗү – өмет ителгəн, үтенелгəн.  
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«Вəкилə» 

Вəкилəнең җавабы 

70нче номерлы «Вакыт»та «Вəкилəгə рəддия221» сəрлəүхəле222 бер бəнд223 
күрелде224. Бу бəнднең иясе илə сүзгə килешергə ниятем юк исə дə, рəддиясе 
хакында берничə сүз язарга мəҗбүрият күрелде. 

Хөрмəтле Зəйтүнə туганым! Рəддиянең ахырында Зəйтүнə Фəхрия дия 
кул куелган булса да, бу рəддиядəн хатыннарга дошман күзе илə караучы 
ирлəр исе килəдер. Гəрчə бəн һəм үзем мəктүблəремне ир кешенең ярдəме илə 
язсам да, үземезгə, ягъни хатыннарга файдалы язулар илə файдасыз язуларны 
бик гүзəл фəрекъ итəмен225. Хатыннарга зарарлы язуларның ахырына һичбер 
заман «Вəкилə» имзасыны төшермəймен. Кəлəлем226 рəддияңезгə. Рəддиядə: 
«Ирлəргə мөсавəт227 дəгъвасы илə генə канəгать итмəенчə, алардан дəхый228 
узып китүне фараз итеп 229 , програм төземешсез», динелмештер. Хəзерге 
хəлдə улан татарлардан узып китүне фараз итсəк вə узып та китсəк, ни 
истихалə230? Дəхый рəддиядə: мөкəммəл231 сурəттə гарəп лөгатене232 вə əдə-
биятыны əүвəлəн ирлəремезгə укытсыннар», динелмештер. Боны хатыннар 
укытсыннармы? Бу эш аларга нидəн лязем улсын? Ирлəремез мөнкариз 
улып233 беткəнчегə кадəр укымауны ихтыяр итсəлəр, без дə, алардан узуны 
җаиз234 күрмəенчə, алар илə бəрабəр инкыйраз235 чокырына төшеп, йөзтүбəн 
кидəлемезме? Рəддиядə: «Безгə алар артыннан барсак ярар», динелмештер. 
Алар безне ияртеп бара белсəлəр ярар иде дə, бармыйлар бит! Рəддиядə: 
«Мөкəммəл сурəттə русча укымыш кызлар рус вə немец егетлəре өчен 
чукындылар», динелмештер. Ул чукынган кызлар гаять аздыр һəм русчалары 
мөкəммəл улмактан башка, аларның төркичə вə гарəпчəлəре һич юк яисə бик 
аздыр. Мөкəммəл сурəттə укыган ирлəрнең дə марҗалар артыннан йөреп 
тəлəф булганнары 236  юк дəгелдер. Без укымай, ирлəремез генə укысалар, 
һаман шулай булыр. Əгəр ирлəремез бездəн күбрəк укып, без дə алар артын-
нан барсак, алай чукынучылар һəр ике тарафта да азрак булыр, бəлки һич тə 
                                                           

221 Рəддия – кире кагу. 
222 Сəрлəүхə – исем, мəкалə исеме, эпиграф. 
223 Бəнд – язма, кушымта.  
224 Зəйтүнə Фəхрия. Вəкилəгə рəддия // Вакыт. 1906. 5 сентябрь. 
225 Фəрекъ итү – аеру.  
226 Кəлəлем – килəмен. 
227 Мөсавəт – тигезлек, бердəйлек.  
228 Дəхый – тагын, тагы.  
229 Фараз итү – уйлау, фикерлəү.  
230 Истихалə – бер хəлдəн икенче хəлгə күчү; мөмкин булмау.  
231 Мөкəммəл – камиллəшкəн, төгəллəнгəн. 
232 Лөгать – тел. 
233 Мөнкариз улу – сүнү, бетү, нəселе калмау.  
234 Җаиз – дөрес, ярый торган.  
235 Инкыйраз – бетү, юкка чыгу.  
236 Тəлəф булу – əрəм-шəрəм итү, бетү, бозылу.  
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улмас. Рəддиядə: «Рус əдəбиятыны белеп, русларгамы барырмыз?» динел-
мештер. Юк, кардəшем, барылмас. Бəнем яздыгым програм буенча яхшырак 
укып, ирлəрнең асларына ут яксак, алар безне үзлəре алырлык адəм улмага 
тырышырлар... 

Рəддиядə: «Безем аталарымыз – ислам каһарманнары, безне чит миллəт-
лəрдəн тəрбия иттерергə аслан237 разый булмаслар», динелмештер.  

Кардəшем Зəйтүнə! Сезнең аталарыңыз ни эш илə каһарман улдылар? 
Юкса, аларның миллəтне инкыйраз чокырының читенə китереп, бүген я 
иртəгə əсфəлессафилингə 238  китəрлек итүлəре «каһарманлык» саналамы? 
Бəн239 үз атамны вə башка һəмширəлəремнең240 аталарыны бик яхшы белəмен 
ки, алар һəр һəфтəдə241 берничə белеш шəһəрлəренең ишеклəрене ачып, ике 
вə я өч хатынны əсирлектə тота алалар. Ихтимал ки, сезнекечə бу эш бөек бер 
сəясəт вə олуг бер каһарманлыктыр.  

Җаным Зəйтүнə! Безне гарьлəндермəңез. «Зəйтүнə Фəхрия» имзасыны 
хатын-кыз файдасы улмаган бəндлəрнең ахырына куймаңыз. Вəкилə мəктүб-
лəрене242 миллəт өчен вə хосусан хатын-кызлар өчен чын күңелдəн кайгы-
ручы бер кардəшеңез язадыр. Вəкилə мəктүбенə рəддия язуыңыз Вəкилəгə 
бөек бер [...]243 мөҗибдер244. Шуның илə бəрабəр, Вəкилə һичкемнең хəтере 
өчен хатыннарның хокукыны заегъ итмəгə 245  ризалык йөзе күрсəттерəчəк 
дəгелдер.  

«Вакыт», 1906, 26 сентябрь. 
 

«Бер кыз» 

Безне игътибарга алмыйлар 

Без, хатын вə кызларның, голүм вə мəгърифəттəн хəбəрсез калдыгымыз 
тугрысында гəзитəлəрдə күп яздылар, бу исə һəркемгə мəгълүм улды. Лəкин 
боны игътибарга алып, чарасына керешкəн адəм күрелми. Боның сəбəбе ни 
идеке безгə һəмишə246 беленмидер. Ихтимал ки, «сачлəре озын, гакыллары 
кыска» дия, безне адəмгə хисап итми торганнардыр. Лəкин шəһəремездə 
дарелмөгаллимат 247  дəреслəрене тəмам итеп чыкмыш, вə бу көндə мөгал-
лимəлек вазыйфасы илə мəшгуль улмыш рус кызлары бардыр. Боларның 

                                                           
237 Аслан – һич, һичбер, һичкайчан. 
238 Əсфəлессафилин – түбəннəн түбəнгə. 
239 Бəн – мин.  
240 Һəмширə – кыз туган, кыз кардəш.  
241 Һəфтə – атна.  
242 Мəктүб – хат, язылган нəрсə. 
243 Газетада укылмый.  
244 Мөҗиб – сораганга җавап бирүче.  
245 Заегъ итү – файдасыз итү.  
246 Һəмишə – һаман. 
247 Дарелмөгаллимат – хатын-кыз укытучылар хəзерли торган уку йорты.  
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гакыллары һич тə кыска күрелми. Бəлки уку вə гүзəл тəрбия саясендə 248 
хатын вə кызларның гакыллары беркадəр арта вə камиллəнə торгандыр. У249 
илə исə мөселман кызлары бигрəк тə укырга тиешле иде. Безнең тугрымызда 
гəзитəлəргə язучылар да бары бер уенчык итеп кенə язмыш улырлар. Юкса 
арада бер җитди эш күрелмидер. Җəһалəт250 караңгылыгында хəбес251 итеп, 
хайван мисалында надан ятканымызны əүвəле күрəлəр булыр. 

Шəһəремездə кызларга махсус мəктəп ачылачак хəбəре чыктыгында 
шатланмыш идек, лəкин ул тугрыда да бер хəрəкəт тə күрелми. Чамасы 
корыга шатланып кына калырмыз. Тырышучы булса, эш мəйданга чыгар иде, 
тырышучы юк. 

Орск шəһəрендə бер кыз. 

«Вакыт»:  
Кызларны укытуны вə кызлар өчен мəктəплəр салып, ислам тəрбиясе 

бирүне сез ирлəреңездəн көтмəңез! Мыек илə эшлəпə вə чапан мəсьəлə-
лəреннəн югары бара алмаган бер кавемгə уйлашулар ерак! 

«Вакыт», 1906, 16 декабрь. 
 

Тоз-Түбəдə кызлар 

Тоз-Түбə кызларыннан аталарына 
 
Гыйззəтле252 аталарымыз вə шəфкатьле аналарымыз! Яшьле күзлəремез, 

хəсрəтле йөзлəремез илə ялынып-ялынып əйткəн ошбу сүзлəремезгə игътибар 
күзлəреңез илə карасаңыз вə əйткəннəремезгə зəррə253 кадəр илтифат итсə-
ңез254 иде. 

Һəркаюымның мəгълүмедер ки: голүм255 вə мəгариф кирəк дигəн сүзне 
гəзитəлəрдə күрəмез, һəркемнең агызыннан ишетəмез. Инде шундый заманда 
безем Тоз-Түбəдə, гəрчə тəртипсез генə булса да, өч мəхəллəмездə дə мəктəп 
яки мəдрəсəлəр бар. Əмма без, бичара кызлар, өчен ни мəктəп бар, ни мөгал-
лимə бар, ни дə безне бу көнгə кадəр исенə алып укыту, тəрбиялəү кайгы-
сында йөргəн бер адəм бар! Соң без, Тоз-Түбə кызлары, əллə адəм балала-
рыннан түгел микəн? Хəлбуки256, без дə ирлəр кебек үк адəм балалары һəм 
мөслимəлəрмез. Адəм баласына гыйлем вə мəгърифəтсез адəмлек юк икəне 

                                                           
248 Сая – күлəгə.  
249 У – ул. 
250 Җəһалəт – наданлык.  
251 Хəбес – тоткын, кулга алынган. 
252 Гыйззəтле – кадерле. 
253 Зəррə – бик аз, тузан бөртеге кадəр. 
254 Илтифат итү – игътибар бирү. 
255 Голүм – белемнəр. 
256 Хəлбуки – лəкин. 
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һəркемгə мəгълүм. Мөслимə улдыгымыз сəбəпле, уку безгə дə фарыз257. Бу 
фарыз исə сез аталарымыз илə аналарымыз өстендəдер: безне укытмау сəбəп-
ле бик зур бер фарызны үтəмəгəн вə безлəрне хайванлыктан адəмлеккə чыгар-
маган буласыз. 

Инде бу көнгə кадəр шул фарызларны үтəмəк булсаңыз да, бу көннəн соң 
сүзлəремезгə колак асып, шул фарызларыңызны түлəргə тырышсаңыз иде.  

Янə меңлəрчə рəхмəт укыймыз ки, шушы көннəрдə шəһəремездə булган 
тəрəккыйпəрвəр 258  əфəнделəр без бичараларга бер мөгаллимə китертергə 
йөрилəр икəн, дип ишеттек. Аллаһы Тəгалə хəзрəтлəре ярдəм биреп, 
максудлары259 хасыйл булса иде.  

Инде сез аталарымыздан үтенəмез ки, шушы əфəнделəр илə бер сүздə 
булып, мөгаллимə китерүгə һəм ул мөгаллимə килгəч, безне дə укытуга 
тырышсаңыз иде. Һəм тəгассыб260 пəрдəсе илə күзлəреңезне пəрдəлəп, мөгал-
лимə китерергə йөргəн кешелəргə каршы төшмəсəңез иде. 

«Вакыт», 1907, 21 июль. 
 
 

Габделəүли Гобəев 

Тоз-Түбəдə кызлар мəктəбе 
 
198нче номерлы «Вакыт»та кызлар мəктəбе хакында Тоз-Түбə кызла-

рының аталарына язылмыш мəктүблəрене 261  укыдык. Яздыклары исə дө-
рестер. Чөнки бу көнгə кадəр шəһəремездə кызларга махсус мəктəп юк иде вə 
мөгаллимə китертеп укыту чарасына керүчелəр дə күрелми иде. Ошбу 
сəбəптəн кызларымыз надан булып йитешəлəр иде. Мөселман булган хатын-
кызларга да гыйлем уку фарыз булса кирəк. Аларның да шəригать хозурында 
бер кач вазыйфалары вə хаклары булынса кирəк.  

Шəһəремездə бер абыстай кызларга үзенең көче йиткəн иман шартлары, 
«Һəфтияк»262 иҗеклəре укытып торды, аның өчен аңа рəхмəт укыймыз. Лəкин 
йорт эчендə гаилə башлыгы улачак кемсəлəргə «Һəфтияк» иҗеклəре генə 
йитəрлек булмады, дəхый бик күп нəрсəлəр белергə тиешле идеге мəгъ-
лүмдер. 

Чит шəһəрлəрдə улан халыклардан гыйбрəт алырга Тоз-Түбə халкына да 
вакыт йитмешдер. Шəһəремездə бер мəктəп ачылып, бер мөгаллимə китермəк 
бу шəһəр халкы өчен бик агыр бер эш дəгелдер. Үзенең тəрбиясендə улан 

                                                           
257 Фарыз – ислам дине буенча, һəрбер мөселман эшлəргə тиеш булган мəҗбүри 

гамəллəр. 
258 Тəрəккыйпəрвəр – прогрессив, алдынгы. 
259 Максуд – максат. 
260 Тəгассыб – фанатизм.  
261  Тоз-түбəдə кызлар. Тоз-Түбə кызларыннан аталарына // Вакыт. 1907. 

21 июль. 
262 «Һəфтияк» – Коръəннең җидедəн бер өлешен эченə алган китап.  
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балаларны укытмак, кирəк ир, кирəк кыз улсын, фарыз дия ишетəмез. Үземез 
укымадыгымыз өчен бер гөнаһлы. Вə балаларымызны укытмадыгымыз өчен 
икенче мəртəбə гөнаһлы улмакымыз яхшы эш булмас. Үземез гыйлемнəн 
мəхрүм калдык, һич булмаса, балаларымыз укысын! 

Гəзитəдə укып та, бик яхшы дия, үтеп китəргə ярамый. Бəлки чынлап 
эшкə керешергə кирəк.  

Тоз-Түбə 
«Вакыт», 1907, 2 август. 

 
«Сөйкемсез» 

Башка миллəттə дə, бездə дə кызлар укыйлар 

Һəр татар, баласына истинҗа263, хəез264 вə нифас265 мəсьəлəлəрене бел-
дерүне фарыз санаганга, угылы булсын, кызы булсын, баласын бераз 
укытмый калдырмаска тырыша: угылын мəктəпкə яхуд хəлфəгə, вə кызын да 
мөбарəк остазбикə абыстайларга тапшырадыр. Угылы мəктəптə булса, 
укырга, язарга өйрəнеп, хəлфəдə булса, «əбҗəд»266 иҗеклəренə өйрəнеп чыга. 
Əмма кызы нишли? Ул бичара нəрсəгə өйрəнеп чыга? Бездə гадəт – кызларга, 
бераз теллəре ачылып, сүз аңлый башлагач та, анасы «бисмиллаһ» вə «əбҗəд» 
өйрəтə башлый. Үзе бөтенлəй неграмотный хатын улса да, шулай итеп бер ел 
яки артыграк өйдə маташтырып, кызының саф миен ватып, бутап бетер-
гəннəн соң, кулына кызын җитəклəп вə кесəсенə биш кəпиген кыстырып, 
абыстайга килə: кызын китерə. Нəрсəгə дип? Кемгə дип? Нишлəтергə дип? 
Кем ул абыстай? Нəрсə аның тəдрисханəсе267? Əгəр дə белсəңез иде боларның 
үзлəрен, укыту рəвешлəрен, бу тəдрисханəнең нəрсə икəнен, көлəр дə идеңез, 
егълар да идеңез; дини һəм хəяти тəрбиягə дип кызын китергəн ананың газиз 
баласын калдырып китə торган бу мəктəп караңгырак кына, кечкенə генə 
бүлмə, корт шикелле түгəрəклəнеп мыж-мыж-мыж итеп тора торган бер 
табын (кружок), ул табын уртасында күзлеген җеп берлə башына элəктереп 
куйган карчыграк кына хатын, остазбикə-абыстайдан гыйбарəттер. Абыстай 
йə зуррак кызы берлə, нечкə тавыш берлə «Чын адəм җəннəттə...» дип, 
«Мөхəммəдия»268 көйлəп, яхуд кечерəк кызы берлə «əбҗəд» өйрəтеп утырган 
вакытта, уң яктан: «Абыстай, кара əле, Сəхибкамал уйнап утыра», – дигəндə, 
сул яктан: «Абыстай, менə Миңлегөл сугыша», – дигəн тавыш килгəндə, 
алдан: «Абыстай, кара əле, менə Заһидə китабымны актарган», – дип кыч-

                                                           
263 Истинҗа – пакьлəнү.  
264 Хəез – күрем. 
265 Нифас – бала тудыру.  
266 Əбҗəд – борынгы гыйбрани (яһуд) əлифбасындагы хəрефлəр тəртибен күр-

сəтү өчен ясалган, мəгънəгə ия булмаган сүзлəрнең беренчесе.  
267 Тəдрисханə – белем бирə торган бина, бүлмə.  
268 «Мөхəммəдия» – төрек шагыйре Мөхəммəд Язычы угылы Чəлəби (1451 яки 

1453 елда үлгəн) тарафыннан төзелгəн көйле əсəр; эчтəлеге Мөхəммəд пəйгамбəр һəм 
мөселманнар турындагы дини-əхлакый үгет-нəсыйхəттəн гыйбарəт. 
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кырганда, Заһидəсе: «Китабы арасында егетлəр хаты бар», – дип бакырганда, 
арттан берсе: «Абыстай, мин сабагымны белдем, куйыйм», – дип өлгерми, 
зуррак Фəхриҗамал: «Абыстай, ул белде, куйсын», – дип кычкырып өлгерə. 
(Күп вакытта кызларның кечерəклəре абыстайга тыңлатырга өлгерə алмый, 
бəлки зуррак «Мөхəммəдия»-ханнарга269 тыңлата. Бу «Мөхəммəдия»-ханнар 
– кечерəк кызның туганымы, йə ахирəт дустымы, яки матуррак чəчəк биргəн 
булса, шул вакытта бу «ханнар» абыстайларына «Мəрьямбану белде» дилəр). 
Шушындый төрле тавышлы концерт эчендə абыстай сабак бирə. Əле бу гына 
аз, зуррак кызлар икəү, өчəү бер булып, өзелеп китəрлек нечкə тавыш илə 
«Мөхəммəдия» яки «Бакырган»270 да көйлəп җибəрəлəр. Əлхасыйль271, мыж-
мыж-мыж, бары бер мыждан гыйбарəт булып чыга. Шулай бик күңелле итеп 
мыжылдап утырганда, остазбикə абыстай да, картының йомышы төшеп 
киткəнлектəн, абыстайны дəшеп ала; абыстай да икенче бүлмəгə кереп китə. 
Менə инде ул кереп киткəч, бу бүлмəдə сугыш дисеңме, кычкырыш дисеңме, 
егълаш дисеңме, уйнау-көлеш дисеңме, əлхасыйль, нилəр генə булмый инде. 

Бераздан абыстайның ишеге ачыла башлавына берəүгə дə аңланмый 
торган, лебер-лебер-лебер-лебер иткəн тавыш (звук) килə башлый; ягъни 
кызлар бик тырышып укый күренəлəр. Ягъни вакыт абыстай чыкканчы 
зуррак вакыйга булып куйса: берəрсе егълап утырса, абыстай бик каты 
чəрелдəп: «Җүнсезлəр, оятсызлар», – дигəн сүзлəре илə бөтен дəресханəне 
дер селкетə. Һəрничек тə алай була, болай була, сəгать 11 тула; «Абыстай, 
сабагымны куйыйм, белдем», дигəн тавышлар ишетелə башлый, кызлар да 
бөтен өйне дер селкетеп, чабышып, чыгып та китəлəр. Кем сабак алган? Кем 
укыган? Кем белгəн? Кем нишлəгəн? Һич белүче һəм белергə телəүче юк. 
Шулай да кызлар бик зур кулдагы Коръəн, «Мөхəммəдия»лəрне зур-зур бук-
чаларга төреп, бик күп нəрсə укыган вə белгəн шикелле итеп йөрилəр. Ата-
аналары да кызларын укытып, үз өслəреннəн вазыйфаларын төшергəн 
шикелле, үз хəллəреннəн вə кызларының гыйлемдə тəрəккыеннəн разый 
булып көн итəлəр. Менə шушы хəлдə гыйлемханəгə безнең килəчəктəге 
миллəт аналарымыз йиде яшеннəн тапшырыла вə ул бичара анда (əгəр бай 
кызы булмаса) бик күп егълашалар, кыйнашалар, орышалар, ахирел əмер272 
бераз зурая, өйрəнеп китə, үзе зур кызлар арасына керə башлый, «əбҗəд»не 
мөкəммəл273 белə, «Мөхəммəдия», «Бакырган» укый башлап, бик үк бəхетле 
булып җиткəнче укыса, «Миннəт əл-мосалли»дан274 ирлəр, кызлар кайвакыт 
балигъ вə балигалар275 булалар, нинди тиз.... истинҗа276 дөрес һəм ничə данə-
                                                           

269 Хан – бу очракта: укучы, əлеге китапны өйрəнүче шəкерт.  
270  «Бакырган» – Урта Азия суфи шагыйре Сөлəйман Бакыргани (1186 елда 

үлгəн) шигыре белəн ачылып, аның һəм шул замандагы бүтəн шагыйрьлəрнең 
əсəрлəреннəн төзелгəн җыентык. Беренче мəртəбə 1846 елда Казанда басылган. 

271 Əлхасыйль – җыеп əйткəндə.  
272 Ахирел əмер – иң актыкта, иң соңында.  
273 Мөкəммəл – бик яхшы, камил.  
274 «Миннəт əл-мосалли» – «Намаз укучы кешегə ярдəмлек».  
275 Балигъ, балига – җитешкəн, тулы, кимчелексез; яшүсмерлектəн чыгу.   
276 Истинҗа – тəрəттəн соң пакълəнү. 



38 I  БҮЛЕК 
се белəн истинҗа кирəк, күпме кадəр.... кай урынга төшсə, нəҗес 277  була 
шикелле, кызларга бик кирəк (важный) мəсьəлəлəрне белə башлый. Шулай 
итеп, 6 яшендə килгəн бер кыз 10 елдан 16 яшендə тəмам мөкəммəл, дини бер 
курсны тəмам итеп, кая куйсаң анда яраклы булып чыга. 

Бəхетле, бик бəхетле!!! 
Бу бəхетлелəр илəн башка миллəт кызларын чагыштырып карасак, нəрсə 

күрəмез? Башка кавемнең кызлары 8 елда гимназия яхуд башка мəктəпне тəмам 
итеп, үз динен, аның өстенə хисап, җəгърафия, тарих, гыйльме əшья278, һəн-
дəсə279, физика, француз, немец лисаннары280 вə башкаларны, əлхасыйль, санап 
бетермəслек, безнең хатын-кызларымыз исемен дə ишетмəгəн нəрəсəлəрне белə. 
Менə инде бу аналарның вə безнең хатыннарымызның бала тəрбиясе бер-
берсенə мөнəсəбəтле булулыгын кара хисап белəн дə белергə мөмкин. 

«Əл-Ислах», 1907, 20 октябрь. 
 

«Əл-иҗтиһад» мəктəбе281 талибəтеннəн282 

Мөхəррир əфəнде! 
Безем бу мəктүбемезне могътəбəр 283  җəридəңезнең 284  бер канəренə 285 

дəреҗ итүеңезне286 үтенəмез. 
Без гыйлем, һөнəр, мəгърифəт һəм уку юлына аяк басып, үземезнең, 

ирлəремезнең аяк астында изелгəн башларымызны күтəрик, без дə азрак 
хəрəкəтлəник дип, укырга, язарга, белергə тырышсак та, Печəн базары 
кибетенə төшүче, баш өстенə төен куйган, авызына сагыз кабып, өйлəренə 
акбур яккан бозык хатыннар безлəрне сабакка барганда-кайтканда төрле 
кабахəт сүзлəр илə хурлыйлар, русча укып, ыштансыз йөрергə өйрəнəсез, 
татарча укып, егетлəргə хат язасыз, диярəк. Хəтта мөгаллимəлəремезнең 
динилəренə кадəр үзлəре ни русчадан, вə ни дə татарчадан язарга, укырга 
белмилəр. Дин, иман вə игътикадтан 287  тузан кадəр хəбəрлəре улмаса да, 
«Тегү, чигү, бəйлəү нигə кирəк? Менə без сезнең кебек мөгаллимəлəрдəн, 
əллə ниндəй марҗалардан укымадык та, үземез кəлəпүш эшлəп, Печəн база-
рының матур-матур, япь-яшь егетлəренə төшереп кыйммəт бəһагə сатамыз. 
Хисап нигə кирəк? Без менə бармагыбыз белəн дə санап, кибетчелəрнең 
ислəрен җибəрəбез. Сезгə бер дə укырга кирəк түгел, хатын-кызларга укырга 
                                                           

277 Нəҗес – əшəке, пычрак.  
278 Гыйльме əшья – физика. 
279 Һəндəсə – геометрия.  
280 Лисан – тел.  
281 «Əл-иҗтиһад» мəктəбе – күренекле педагог, мөгаллимə Маһруй Мозаффа-

риянең (1873–1945) Казан шəһəрендə кыз балалар өчен ачкан мəктəбе.  
282 Талибəт – укучылар.  
283 Могътəбəр – хөрмəтле. 
284 Җəридə – газета.  
285 Кəнар – кырый, чит. 
286 Дəреҗ итү – теркəү, урнаштыру.  
287 Игътикад – чын күңелдəн ышану. 
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хəрам», – дип, безне шулай дөньядагы кабахəт сүзлəр илə сүгəлəр, безлəр 
ничек тəрəккый288 табыйк! Без кайчан үземезнең хакларыбызны табармыз? 

Без бу хатыннарның сүзлəрен колакка алып, укудан, белүдəн баш 
тартсак, əлбəттə, бер җаһил289 иргə очрап, үлгəнче таяк астында изелəчəгемез 
кояш кеби күренеп тормактадыр. 

Мозаффария ханымның «Əл-иҗтиһад» мəктəбе кызларыннан.  
Имзалар: Мəхмүдə Мозаффария, Җəмилə Мозаффарова, Гайнекамал Сə-

гыйдова, Рабига Казакова, Фəхриҗиһан Субаева, Рабига Ишморатова, 
Фатыйма Баязидова, Зəйтүнə Мəүлүдова (Чистапули), Нəгыймə Козлова, 
Миңлегаян Сəгыйдова, Маһруй Мортазинəви, Яфарбикə Фəйзуллинəви, 
Мəрьям Апашева, Сəгадəт Камалетдинова, Мəрьям Хəмзинəви.  

«Əл-Ислах», 1907, 19 ноябрь. 
 

Маһисəрвəр290 

Кызлар мəктəбенең идарəсе кемнəр кулында булырга тиеш? 

Гəзитəлəрдə укып вə колагыбыз берлə ишетеп күп йирдə кызлар мəктəбе 
бина ителдеге мəгълүмемез улдыгыннан, кызлар мəктəбенең идарəсе хакында 
бер кач сүз язуны мөнасиб күрдем291. Егерменче гасыр мəдəниятенең безем 
татар халкына да бераз тəэсире күрелде: мəктəп-мəдрəсəлəргə бер тиен бирми 
торган мөтəгассыйб292 байларымыз да йөзлəр вə меңнəргə төшереп мəктəплəр 
бина кылдыра башладылар. 

Безем шул егерменче гасыр мəдəнияте тəэсире илə бина ителмеш 
мəктəплəрдə дə башка гасырлардагы кеби без – ханымнарның, дəһа293 туг-
рысы бөтен миллəт балаларының башлыча җəһалəтлəренə 294  сəбəп булган 
хəзрəтлəр мөдирлек итəргə борыннар тыгалар. Бəнем ирлəр мəктəбендə эшем 
юк, аны мөгаллимнəр кагыйртыр. Бəнем язуым ханымнар мəктəбе хакын-
дадыр. Хəзрəтлəр, һичкем тарафыннан мөдир тəгаен улынмадыклары хəлдə, 
дахили295, хариҗи296 идарəлəренə катнашалар. Хəзрəтлəр! Бу кадəре миллəтне 
җəһалəттə калдыруыңызга канəгать итмисезме? «Өлфəт» гəзитəсе сезне «мил-
лəт хафизлары» дисə дə, мин сезне «миллəт микроблары» диячəкмен.  

Без, ханымнарга, хосусан, без мөгаллимəлəргə, боның чарасында булын-
мак тиешледер. Безем бу заманда иң кадерле вакытымыз, гадəдемез297 бик аз! 

                                                           
288 Тəрəккый – алга китү. 
289 Җаһил – надан.  
290 Маһисəрвəр Бикмиева – Пешли авылы (хəзерге Мордовия Республикасында) 

мөгаллимəсе. 
291 Мөнасиб күрү – тиешле табу. 
292 Мөтəгассыйб – фанатик.  
293 Дəһа – тагын да.  
294 Җəһалəт – наданлык. 
295 Дахили – эчке.  
296 Хариҗи – тышкы.  
297 Гадəд – сан. 
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Безне бер карья вə шəһəргə чакырдыкларында беренче шартымыз вə беренче 
сөалемез: «Мəктəпнең дахили, хариҗи идарəсе кем кулында?» – сөале 
тəкъдим ителсен. Əгəр миллəт микроблары – хəзрəтлəр катнашкан булса, 
барудан иба иттерергə298 кирəк.  

Без шундый форсат вə кадерле вакытымызда ханымнар мəктəбендə дə 
хəзрəтлəрне мөдир итеп калдырсак, соңыннан аларны чыгаруы йиңел булмас. 
Кызлар мəктəбенең хариҗи идарəсе əхлаклы вə тəрбияле гавам299 ханымнары 
кулында булса булсын, лəкин хəзрəтлəр вə надан абыстайлар катнашмасын-
нар, дахили идарəсе, əлбəттə, мөгаллимəлəр кулында булырга тиешледер, зи-
рə300 бу заманда дахили идарəгə катнашырлык ачык фикерле ханымнар аз əле.  

«Əл-Ислах», 1907, 10 декабрь. 
 
 

Гали Ибраһимов301 

Ачык хат 

Уфа өязе, Ташлыкүл авылы302 халкына: 
Газиз кардəшлəрем! Бу сəнə мөсафир303 уларак мин сезнең авылыңызга 

бардым. Хөкүмəттəн рөхсəт алып, школа ачкансыз, балаларыңызны укытыр 
өчен русча вə мөселманча мөгаллимнəр китергəнсез, өйлəгə кадəр ир 
балаларыңыз, өйлəдəн соң кыз балаларыңыз укыйлар, мөгаллимнəреңез 
яхшылар икəн. Бик яхшы, тəбрик итəмен. Мəсҗетеңездə җомга намазында 
булындым. Имамыңыз Нуретдин хəзрəтнең вəгазьлəрене дə ишеттем. Тəртип 
берлəн укуга, ысул җəдидəгə хилаф304 күп нəрсəлəр бəян итте. «Бездə шайтан 
укытуы башланды, шул укуга биреп, балаларыңызны харап итмəңез», – диде. 
Бу җаһил305 мулла, һич улмаса татарча үз телендə сөйли белсə, ярар иде. Ул 
да юк. Боның кеби фикерсез вə мəгарифсез бер адəмнең сүзлəренə карап, 
балаларыңызны укудан мəхрүм калдырмаңыз. Укуның ирлəргə дə, кызларга 
да фарыз306 булганын, вə укудан башка инсанга307 дөнья вə ахирəт сəгадəте 
юклыгын онытмаңыз... Минем сезгə тəүсыям308 шулдыр.  

«Вакыт», 1908, 10 гыйнвар. 

                                                           
298 Иба иттерү – каршы килү. 
299 Гавам – масса, гади халык. 
300 Зирə – чөнки.  
301 Гали Ибраһимов – Уфа өязе, Сəфəр волосте, Торбаслы авылы (хəзер Иглин 

районына карый) мөгаллиме.  
302 Ташлыкүл авылы – хəзер Башкортстанның Бүздəк районына керə.  
303 Мөсафир –юлчы.  
304 Хилаф – каршы, кире, тискəре.  
305 Җаһил – надан, белемсез. 
306 Фарыз – үтəлүе тиешле булган бурыч.  
307 Инсан – кеше, адəм. 
308 Тəүсыя – киңəш бирү, васыять итү. 
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[Верхнеурал өязеннəн309 язалар...] 

Верхнеурал өязеннəн язалар: «Берничə хəмиятьпəрвəр310 вə яңа фикерле 
имамнарымызның гайрəтлəре саясендə311 өяземездə типтəр халкы арасында 
байтак кына ысулы саутия312 мəктəплəремез артты. Уку эшлəре аз булса да, 
алга бара. Һəр карьядə313  диярлек 70–80 бала укый. Күбесе ысулы саутия 
илəдер. Соң бер-ике сəнə эчендə халкымыз эчендə укырга-язарга белү-
челəрнең күп артуы күренеп тора. Фəкать тəəссефтер314 ки: берничə карьялəр-
дəге карт имамнар һəмишə 315  гыйнад 316  вə тəгассыблəрендə 317  дəвам илə 
ысулы саутия, тəртип вə интизамга 318  каршы торалар. Һəртөрле гореф вə 
гадəтлəрне шəригать кеби күрсəтеп, бичара халыкны җəһалəттə319 тоталар, 
халыкның əфкяр 320  вə əхлякын төзəтү бонлар кашында һичбер шəй 321 
түгелдер. Мəҗлеслəрдə бар сөйлəгəннəре зəкят322, гошер323, фитыр324, гүр 
сəдакасы 325  кеби мəнафигъ шəхсыялəредер 326 . Тамаклары туеп, кəефлəре 
килгəч, хатын-кыз тугрысында сүз ачалар да, кəх-кəх көлешеп утыралар. 
Гавам327 халкының имам артыннан баруы, имамнар юл күрсəтсə, халыкның 
каршы килмəве вə һəртөрле фидакарьлеккə хəзер булынуы əтрафымызда328 
билфигыль329 исбат ителде». 

«Вакыт», 1908, 7 февраль. 
 

                                                           
309 Верхнеурал өязе – Оренбург губернасындагы өяз.  
310 Хəмиятьпəрвəр – башкаларның зарар китерүеннəн саклаучы.  
311 Саясе – күлəгəсе,  ышыгы. 
312 Ысулы саутия – аваз ысулы.  
313 Карья – авыл.  
314 Тəəссеф – үкенү, кайгыру. 
315 Һəмишə – һаман.  
316 Гыйнад – кирелек, тискəрелек. 
317 Тəгассыб – фанатизм. 
318 Интизам – тəртиплелек, кагыйдə буенча эш итү. 
319 Җəһалəт – наданлык. 
320 Əфкяр – фикер. 
321 Шəй – əйбер.  
322 Зəкят – ислам дине буенча сəүдəгəрлəргə еллык кеременең 40 тан бере кү-

лəмендə салынган еллык налог. 
323 Гошер – уңышның уннан бере күлəмендə дини налог.  
324 Фитыр сəдакасы – Рамазан ае ахырында, Ураза гаетенə кадəр бирелə торган 

сəдака. Һəр мөселман тарафыннан бирелə.   
325 Гүр сəдакасы – мəетне кабергə куйганчы, мəет янында, аның гөнаһлары киче-

релсен өчен бирелгəн сəдака (гадəттə бер куй, яки куй бəясендəге акча, яки бер 
капчык он, тавык, каз, яки йомырка бирелгəн). 

326 Мəнафигъ шəхсыясе – шəхси файдалары.  
327 Гавам – халык. 
328 Əтраф – тарафлар, тирə-юнь.  
329 Билфигыль – чынлыкта, чынлап.  
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Фəһимə Хəйдəрова 

Оренбургта кызлар мəктəбе 

Оренбургта Гаспринский330 җəнаблəренең чирек гасыр хезмəтен тəбрик 
өчен төзелгəн дүрт лəйханың331 бəнем кыска фикеречə «сиксəн кыз балалалык 
монтазам332 ибтидаи333 мəктəп»не ачарга карар кылу кирəк иде.  

Чөнки Оренбургта ирлəр өчен ничə тəртипле мəдрəсə улса да, кызлар 
өчен фəкать ике генəдер. Хатын-кыз миллəтнең яртысы улгач, аларга һəм уку 
ирлəр илə тигез кирəк. Дарелмөгаллимин334 ачканчы, əүвəл шуларны тикшерү 
лязем335 иде. Укыган ирлəремез өчен укыган кызлар кирəк, укыган ирлəремез 
укымаган кыз аласылары килерме? Янə əйтəм: дарелмөгаллиминнəр ачканчы, 
ибтидаи мəктəплəр кирəк, хосусан336, кызлар өчен.  

Югарыда кызлар өчен ике тəртипле мəктəп бар дидек, алардан берсе 
мəгълүм Гани бай Хөсəенов337 һиммəте338 илə ачылып, мөгаллимəлəре Фа-
тыйма ханым Адамова339 вə аның кызы Хəдичə ханымдыр. Укытулары яхшы 
тəртипле дисəлəр дə, минем фикерем аны да бик тəртипле диясе килми. 
Кирəкле гыйлемнəрдəн гыйльме хисап, җəгърафия, тарих, имля340 кеби дə-
реслəрне укытмыйлар. Мəдрəсəдə 9 сыйныфка бүленеп укыталар. Мəзкүр341 
дəреслəрне дə укытмагач, ул тугыз сыйныфта нилəр генə укыталар икəн? 
Шулай да булса, кадим342 түгел, җəдит343 тə түгел, бəлки җəдитрəк. 

Икенчесе җəмгыяте хəйрия тарафыннан ачылмыш улып, бонысы ха-
кында берни дə əйтə алмыйм. Менə шуның өчен дə Оренбургка бер тəртипле 
кызлар мəктəбе кирəк. Бу минем фикерем. Башкаларның фикере ничектер. 

Оренбургта Фəһимə Хəйдəрова.  
  

                                                           
330 Исмəгыйль Гаспринский (1851–1914) – Кырым татары зыялысы, төрки-татар 

дөньясының билгеле мəгърифəтчесе, «Тəрҗеман» газетасының нашире һəм мөхəр-
рире, җəдит мəктəплəре өчен дəреслеклəр авторы. 

331 Лəйха – проект. 
332 Монтазам – тəртипкə салынган, тəртипле, рəтле. 
333 Ибтидаи – башлангыч.  
334 Дарелмөгаллимин – ир укытучылар əзерли торган махсус уку йорты. 
335 Лязем – тиеш, кирəк. 
336 Хосусəн – бигрəк тə, аеруча. 
337  Габделгани Мөхəммəтгали улы Хөсəенов (1839–1902) – эре сəүдəгəр, хи-

маяче, мəктəп-мəдрəсəлəр ачучы.  
338 Һиммəт – тырышлык.  
339 Адамова (Əдһəмова) Фатыйма Миркамали кызы – Оренбургта Гани бай Хө-

сəенов акчасына 1901–1902 уку елында яңа ысуллы татар кызлар мəктəбе ачучы, 
I Бөтенроссия мөселман хатын-кызлары корылтае делегаты. 

340 Имля – язу. 
341 Мəзкүр – алда əйтелгəн. 
342 Кадим – искечə. 
343 Җəдит – яңача ысул нигезендə.  
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Идарə:  
Фəһимə ханымның дəлиллəре никадəр куəтле булса да, алар дарелмө-

галлимин урынына кызлар мəктəбе ачу кирəклеген күрсəтергə йитмилəр.  
Тəртипле кызлар мəктəбе ачарга кирəк! Лəкин дарелмөгаллимин булмаса, 

хəзерлекле мөгаллим вə мөгаллимəлəр булмаса, ничек итеп вə нинди тəр-
типле мəктəплəр вөҗүдкə китерергə 344  мөмкин. Шуңар күрə, без үз тара-
фымыздан оренбурглы кардəшлəремезнең дарелмөгаллимин ачарга касд 
итүлəрен345 муафыйк346 вə бик вакытлы табабыз. Шулай да булса, дарелмө-
галлиминебез булды, дип, кызлар мəктəбен дə истигъна347 мөмкин түгелдер. 
Шуңар күрə дарелмөгаллимин өстенə «Гаспринский наменə» 348  сылтавы 
белəн кызлар мəктəбе ачуны да Оренбург татарларыннан талəп ителсə, артык 
көчлəреннəн тыш эш талəп ителгəн булмыйдыр. Дарелмөгаллимин – 
кичектерүе мөмкин булмаган зарурияттыр! Моның белəн бергə кызлар 
мəктəплəре ачу да вөҗүбтер349.  

«Əл-Ислах», 1908, 4 май.  
 
 

Маһисəрвəр Бикмиева 

Безне искə төшермилəр 

Татар гəзитəлəре дарелмөгаллимин350 ачу мəсьəлəсен бик куəтлəп язалар. 
Бик күп кызу-кызу мəкалəлəр дə яздылар. Һаман язалар. Бу əһəмиятле 
мəсьəлəдер.  

Лəкин, тəəссефкə 351 , хиҗаб мəсьəлəсендə карагруһлар берлə сүгешкəн 
гəзитəлəр, мөхəррирлəр иң əһəмиятле тəгълим352 мəсьəлəсендə «Ирлəргə да-
релмөгаллимин кирəк!» – дия кычкырдыклары вакыт, без ханымнарга «Да-
релмөгаллимат353 кирəк!» – дия ник кычкырмыйлар икəн? Егерменче гасыр 
кəнеҗлəре354 авызыннан бу сүзнең ишетелмəве вə бөтенлəй онытылуы безне 
зиядə355 тəгаҗҗебтə калдырадыр356. Хөррият, мөсавəт357 театрда гына кирəк 
дип белəлəр микəн əллə? 

                                                           
344 Вөҗүдкə китерү – барлыкка китерү. 
345 Касд итү – ниятлəү. 
346 Муафыйк – яраклы, туры килгəн. 
347 Истигъна – мохтаҗ булмау, бары белəн канəгать булу. 
348 Нам – исем. 
349 Вөҗүб – зарурлык.  
350 Дарелмөгаллимин – ир укытучылар əзерли торган махсус уку йорты. 
351 Тəəссеф – кайгыга төшү, үкенү. 
352 Тəгълим – уку, укыту. 
353 Дарелмөгаллимат – хатын-кыз укытучылар əзерли торган махсус уку йорты. 
354 Кəнеҗ – яшь кеше, егет. 
355 Зиядə – арту, күбəю. 
356 Тəгаҗҗебтə калдыру – шаккаттыру, гаҗəпкə калдыру. 
357 Мөсавəт – тигезлек, бердəйлек. 
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Бу илə исə бу бик бөек бер хатаəн358 игътикадтыр359, андый урыннарда 

үзлəре барудан оялмасалар иде. Безем зур чалмалы суфи хəзрəтлəремез дə 
күптəн «Мөсавəт, мөсавəт!» – дип кычкырган булырлар иде.  

Гаспринскийның 25 еллык хезмəте эчендə дарелмөгаллимин салырга 
тиешле күрəлəр. Оренбург кеби җирлəрдə ошбу мөнəсəбəт илə дарелмөгал-
лимин бина кылдырырыга карар да бирделəр. Ни өчен дарелмөгаллимат 
салдырырга карар бирмилəр? Вə ни өчен безем милли гəзитəлəремез 
дарелмөгаллимат салырга тиешле күреп язмыйлар? Дарелмөгаллиматсыз 
безем мөгаллимəлəр кайда йитешсеннəр? Əллə хəзердə дə мəшəкать берлə 
үзлеклəреннəн мөгаллимəлек хезмəтен үтəр өчен хəзерлəнгəн мөгаллимəлəр 
дə ярый димəкче булалармы? Кайда кадəре безем җəһалəтемезне360  озайт-
макчы булалар? Казанда мəдрəсəлəрне берлəштерү мəсьəлəсендə бер мəдрə-
сəне дарелмөгаллимин ясауны тиеш күрəлəр дə, ни өчен бер мəдрəсəне 
дарелмөгаллимат ясауны тиешле күрмилəр? 

Ишетə шу сөальлəрем миллəт сөальлəре улдыгыннан, гəзитəлəрнең, 
хосусəн361: «Вакыт», «Əхбар»362, «Йолдыз»363, «Тəрҗеман»364 кеби гəзитəлə-
ребез җавап бирсеннəр!  

«Əл-Ислах», 1908, 3 июнь. 
 

Хатын-кыз мəктүблəреннəн365 

«Мөхəррир əфəнде! Əйтче зинһар, ватандашларымыз булган руслар 
үзлəренең кызларын монтазам366 шəһəр мəктəплəрендə, гимназиялəрдə укыта-
лар. Аның илə генə дə канəгатьлəнмилəр, югары мəктəплəргə йибəреп, əдə-
бият вə голүм тəхсил иттерəлəр367, хəтта Яурупага йибəреп укыталар. Безнең 
əтилəр исə безнең өчен адəм гакыллы бер ибтидаи368 мəктəп тə ачып бирми-
лəр; руслар кызларын укытыр өчен бөтен байлыкларын сарыф итəлəр, безнең 
əтилəр исə кызларын укытырга бөтенлəй əһəмият бирмилəр. Руслар ахмак 
булып, безнең əтилəр гакыллы микəн? Юкса, монда башка бер сер бармы?» 

                                                           
358 Хатаəн – ялгышлык белəн, хаталы. 
359 Игътикад – чын күңелдəн ышану, инану. 
360 Җəһалəт – наданлык. 
361 Хосусəн – бигрəк тə, аеруча. 
362 «Əхбар» – 1907–1908 елларда Казанда нəшер ителгəн сəяси, əдəби, иҗтима-

гый, икътисади һəм дини газета. Мөхəррирлəре – Х.Фəйзи-Чистапули һəм Б.Шəрəф.  
363  «Йолдыз» – 1906–1918 елларда Казанда нəшер ителгəн иҗтимагый-сəяси 

газета. Мөхəррире – Ə.Максуди.  
364 «Тəрҗеман» – 1883–1918 елларда Кырымда Бакчасарай шəһəрендə, төрки-

татар һəм рус теллəрендə нəшер ителгəн əдəби-сəяси һəм фəнни газета. Нашире һəм 
мөхəррире – И.Гаспринский.  

365 Мəктүб – хат, язылган əйбер.  
366 Монтазам – тəртипкə салынган, рəтле, тəртипле.  
367 Тəхсил итү – уку, белем алу.  
368 Ибтидаи – башлангыч.  
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Бу хатны идарəмезгə язучы кеше бер татар кызыдыр. Боңа мөхəррир 

тарафыннан җавап бирелергə хаҗəт юк. Чөнки хакыйкать мəйданда, җавап 
заһир369. Дөньяда яшəү хокукыны саклаудан гыйбарəттер. Хокукны саклау 
исə ялгыз гыйлем вə мəгърифəт аркасында гына мөмкин. Мəгърифəтсез 
кешелəр җиңелə вə аяк астында изелə. Белекле кешелəр Ходайның һəммə 
нигъмəтлəреннəн истифадə итə370. Җаһиллəр371 алар кулына əсир төшə бара-
лар. 

Шушы дөньяда торып, яхшы мəгыйшəт372 итə алыр өчен Марияга кирəк 
булган гыйлемнəрнең шуның илə бер шəһəрдə, бер урамда вə хəтта бер 
йортта ук торучы Фатыймага, Гайшəгə кирəк булмавы, əлбəттə, мөмкин 
түгелдер. Чөнки мəгыйшəтнең кануннары бонларның икесе өчен дə берти-
гездер. 

Хатыннарында рух вə əфкяр 373  булмаган миллəтнең ирлəре дə шулай 
була. Хатыннарның хокукыны киметү ирлəрне дə хокуксызлыкка төшерə.  

Бер миллəт ирлəр илə хатыннардан мөрəккəб улдыгыннан374, əгəр аның 
хатыннардан гыйбарəт булган яртысы мəдəниятсез вə җаһил калса, ул 
миллəтнең тəрəккый итүе375 мөмкин түгелдер. Хосусəн ки, миллəтне йите-
штерүчелəр аналардыр. Һəммə ир вə кыз балалар иң əсасле376 булган ибтидаи 
тəрбияне аналар кочагында алалар. Куркак, җаһил, фикерсез аналар кулында 
тəрбия ителгəн балалар эченнəн гали калебле377, каһарман , фидакарь адəмнəр 
йитешүе мөхаль378 түгел исə дə, бик сирəк булырга мөмкиндер.  

Кызлар укытуга халкымызның əһəмият бирмəвенə ис китəр урын юк. Бу 
һəммə миллəтлəрдə шулай булып үткəн. Бездə генə түгел, христиан 
миллəтлəр дə элек заманнарда кызларга гыйлем вə мəгърифəт кирəкми, алар 
өй эше белсəлəр йитə, дигəннəр. Соңра, азрак укысалар да ярый, лəкин язу 
үгрəнүлəре тиеш түгел дигəннəр. Бара торгач, язу үгрəнүлəре генə түгел, 
голүм галия379 тəхсил итүлəре дə тиеш булган. 

Һич шөбһəсез, бу хəл бездə дə шулай булачактыр. Хəзерендə мөселман 
кызларына язу үгрəтү дөрес түгел диючелəрнең балалары əүвəлге мөселман 
хатыннарының хатыннарга гына түгел, ирлəргə дə дəрес укытканлыкларын, 
гыйлем вə мəгърифəт саясендə 380  генə диянəт 381  вə əхлакны саклау һəм 

                                                           
369 Заһир – ачык, билгеле. 
370 Истифадə итү – файдалану, куллану, тоту.  
371 Җаһил – надан, белемсез.  
372 Мəгыйшəт – көнкүреш, тормыш, яшəү өчен кирəкле нəрсə. 
373 Əфкяр – фикерлəр. 
374 Мөрəккəб улу – кушылу, берничə нəрсəдəн оешу. 
375 Тəрəккый итү – алга китү, прогресс. 
376 Əсасле – нигезле. 
377 Калеб – йөрəк, күңел.  
378 Мөхаль – мөмкин булмаган хəл.  
379 Голүм галия – югары белем. 
380 Саясендə – күлəгəсендə. 
381 Диянəт – динлелек, дин тотучылык.  
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башкалар шикелле мəгыйшəт382 итү мөмкин булачагын бик яхшы аңлаячак-
лардыр. Һəм хəзерендə дə аңларга башлаучылар юк түгел. Кызлар тəрбиясенə 
гəрчə бик аз булса да əһəмият бирелə башланды. Фəкать ни чара ки, 
ирлəремезнең тəгълим 383  вə тəрбиялəре бик касрдыр 384 . Үзе сукыр булган 
кешенең башкаларны җитəклəп алып баруы мөшкел бер эштер.  

Гаилə мəгыйшəтемез төзəлмəенчə торып, милли хəятымыз төзəлгəн 
түгелдер. Хəлбуки гаилə мəгыйшəтемездə ислахка385  мохтаҗ бик күп нəр-
сəлəр бар. Хатыннарга əйтелгəн җəбер вə золымнарны əле аңлый алганымыз 
юк. Ул бичараларның түгелгəн күз яшьлəре калеблəре əдəбият вə мəгариф 
нуры илə йомшамаган ирлəргə күп тəэсир итмидер. Хатыннарымыз һəртөрле 
җəбер вə золымнарга түзə. Түзмəгəнлəре чахотка була да үлə. Күп əһəмият 
биргəн кеше юк.  

Һич тиешсез рəвештə икенче хатын алу, төн буйларынча сəфахəт 386 
йирлəрендə йөреп, исереп кайткач, хатынын кыйнау, балалары илə хатыныны 
ташлап китеп, ризык вə нəфəка387 йибəрмəү, аерылырга телəгəн хатыннарны 
кыйный-кыйный аермый тоту шикелле нəрсəлəр бездə бик гади бер эшлəр 
җөмлəсеннəн саналалар. Бонларга берəүнең дə, Духовный Собраниенең дə 
күп исе китми. Хатыннар дəгъвасын айлар, бəлки елларга суза.  

Шуның илə бəрабəр, бу хəллəрнең мəңгегə сузылмаячагы, бүгенге 
караңгы кичəнең бер якты таңы да булачагы шөбһəсездер.  

 
*  *  * 

Хəзерге хəлдə хатын-кызларымызның тəгълим вə тəрбиялəре ни рəвештə 
булганлыгын күрсəтмəк өчен, аларның үзлəре тарафыннан язылган ике-өч 
мəктүбне388 түбəндə дəреҗ итəмез389. 

Каргалыдан Бибигафифə Габделлатыйпова имзасы илə язылган хатта бу 
илə диелəдер: 

«Каргалы шəһəрендə мəктəп вə мəдрəсəлəрнең күплеге, һəм дə муллалар 
вə байларның да аз түгеллеге, байларның мал вə муллаларның гыйлем илə 
дин вə миллəт юлында иҗтиһад иткəнлеклəре 390  мəгълүмдер. Лəкин без 
мəгъсумə391 кыз балаларны гафлəт392 вə җəһалəттəн393 коткарырга тырышучы 
бик аздыр. Шулай да булса, һиммəтле394 байларымыз 4–5 ел эчендə кызларга 
                                                           

382 Мəгыйшəт – көнкүреш, тормыш, яшəү өчен кирəкле нəрсə.  
383 Тəгълим – өйрəтү, укыту.  
384 Каср – аз.  
385 Ислах – реформа, үзгəреш.  
386 Сəфахəт – бозыклык. 
387 Нəфəка – аерылган хатыннарга бирелгəн акча.  
388 Мəктүб – хат, язылган əйбер. 
389 Дəреҗ итү – теркəү, арага кертү. 
390 Иҗтиһад итү – тырышу.  
391 Мəгъсум – гөнаһсыз, керсез. 
392 Гафлəт – игътибарсызлык, ваемсызлык.  
393 Җəһалəт – наданлык, аң-белемсезлек. 
394 Һиммəтле – тырыш, телəк белдергəн. 
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махсус 3–4 мəктəп салып бирделəр. Фəкать болар да ысул вə тəртип яхшы 
куелмаганлыктан вə укытырга əһлиятле395 мөгаллимəлəр булынмаганлыктан, 
файдалары аз күрелде. Боларда укучылар да күп булмады. Үткəн сəнə 
шəһəремезгə бер мөгаллимə килеп, яхшы укыта башлаган иде. Бонда укучы-
лар көннəн-көн күбəеп, соңга таба мəктəпкə сыймый башладылар. Күп файда 
күрелде. Ошбу тəртип илə укытканда, Каргалыда янə 5–6 кызлар мəктəбе 
булганда, укытучылар табылачак иде. Лəкин мəгаттəəссеф 396 , бу ел ул 
мөгаллимə килмəде. Башканы китерүгə күп иҗтиһад итүче булмады. Шул 
сəбəпле, безлəр уку җəһəтеннəн ятимə булып, җəһалəттə калдык. Шул 
мөгаллимəдəн дə файдаланып калган Нəфисə ханым (Хəйрулла хəзрəт кызы) 
үз ханəсендə бай кызларын яхшы тəртип илə укытса да, безлəргə анда барып 
уку мөяссəр397 түгел. 10 мəхəллəле бер мөселман шəһəрендə кызлар укырлык 
монтазам бер ибтидаи398 мəктəп тə булынмавы никадəр зур тəəссефтер399!» 

*  *  * 
Сибириядəн Н. ханым бу илə яза:  
«Хатын-кызларымызның хəллəрен уйлап күз алдыма китерсəм, күңел-

лəрем тулып, күзлəремнəн яшьлəр килə. Тəрбия вə əдəптəн бихəбəр400 аналар 
балаларын ничек тəрбия итсеннəр! Ана кочагында яхшы тəрбия алмаган 
балалар соңыннан ничек тəрбияле булсыннар?! Болардан нинди бер миллəт 
йитешсен? Бүгенге аналарны гаеп итəр хəл юк. Чөнки алар заманында мəктəп 
вə уку мөяссəр булмаган. Алар үзлəрендə юкны əлбəттə балаларына бирə 
алмаслар. Лəкин бу хəлне һəмишə401 шулай дəвам иттерергə ярыймы? Əгəр 
хəзер монтазам мəктəплəр ачып, кызларымызны укытмасак, килəчəктə дə 
миллəт аналары вə аларның бала тəрбиялəре хəзерге шикелле булачактыр.  

Ир балаларымыз өчен һəр йирдə беркадəр тəртипле мəктəп вə мəдрə-
сəлəремез була башлады. Əмма кызларымыз өчен боларның уннан берсе 
кадəр дə юктыр. Хəлбуки хатын-кызлар миллəтнең тəмам яртысыдыр. 
Бүгенге икътидарсыз402 мөгаллимəлəр вə мəгълүматсыз абыстайлар кулында 
шулкадəр газиз кыз балаларымызның гомерлəрен əрəм итəргə аталар вə 
агаларның кызганмауларына тəгаҗҗеб итəрлектер403. Бер кызны яхшы укыту 
ун ир бала укытудан да файдалырактыр. Чөнки кыз бала гаилə башлыгы, 
балалар анасы булгач, ул үзенең гыйлем вə мəгърифəте илə бөтен бер гаилəне 
яктырта, балаларын гүзəл тəрбия итеп инсаният404 юлына кертə, хəтта асрау-
ларга вə күршелəргə кадəр аның файдасы тия, эчендə мəгълүматлы хатын 
                                                           

395 Əһлиять – бер эшне белү. 
396 Мəгаттəəссеф – үкенечкə каршы.  
397 Мөяссəр – җиңел, җайлы, җиңел үтəлешле.  
398 Ибтидаи – башлангыч. 
399 Тəəссеф – үкенү, кайгыру.  
400 Бихəбəр – хəбəрсез. 
401 Һəмишə – һаман. 
402 Икътидар – көч, куəт, булдыра алу. 
403 Тəгаҗҗеб итү – гаҗəплəнү, хəйран калу. 
404 Инсаният – кешелек дөньясы. 
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тора торган бер йорт гади бер йорт булмый, бəлки иң гүзəл вə иң файдалы 
бер мəктəп була. Гыйлем вə мəгърифəтсезлек сəбəпле бозылган гаилə 
мəгыйшəтлəре сəфалəткə405 төшə. Хатын-кызларның күплеге, хатын-кызлар-
ның мəгыйшəт җəһəтенчə даимəн ирлəргə йөк булып торулары, ирлəре я 
аталары авырган яки үлгəн хатын-кызларның мəгыйшəт мəйданында 
бөтенлəй гаҗиз калып, əллə никадəр фəлякəтлəргə406 очраулары дикъкатькə 
алынса, хатын-кызларымызның тəрбиясенə хəзергедəн күп артык əһəмият 
бирелергə тиеш иде...» 

*  *  * 
Семиречинский областьтан407 кызлар укыту хакында язылган түбəндəге 

мəктүб хəйли408 күңелле булып, боннан гыйбарəттер: 
«Йидесу вилаятендə моннан берничə ел мөкаддəм 409  хатын-кызларны 

укыту бөтенлəй кирəксез нəрсə санала иде. Алар миллəт аналары вə миллəткə 
иң əүвəле рухны бирүчелəр идекен һичкем искə алмый, ялгыз үстереп 
йиткезеп, яхшырак мəһəр 410  акчасы алуны гына уйлыйлар иде. Йидесуда 
башка мөселман йирлəрендəге кеби абыстайлар да күп булмаган; менə бу 
сəнəдə шөкерлəр улсын, кызлар тəрбиясенə дə бераз əһəмият бирелə 
башлады. Азлап кына булса да, кызларга махсус мəктəплəр ачыла башлады. 
Йидесуның мəркəзе булган Алма-Ата шəһəрендə былтыр кызлар мəктəбе 
ачылып, 70 лəп кыз ысулы җəдидə илə бик яхшы укыганнар иде. Быел ул 
мəктəп янə бераз алга басты. Былтыр анда укытучы ялгыз Гафифə ханым 
гына иде. Быел аның янына «Вакыт»ның 659нчы номерында 411  беркадəр 
тəрҗемəи хəле язылган Əшрафҗамал ханымны мөгаллимəлеккə тəгаен 
иттелəр. Аңлы, тəрбиянең мəгънəсен белүче, ачык фикерле Əшрафҗамал 
ханымның мөгаллимəлеккə керешүе безнең кызлар тəрбиясендə булган 
өметемезне арттыра төшəдер. 

Əшрафҗамал ханым үз балаларын рус мəктəплəрендə укытдыгы өчен, 
халык аны яратмыйлар иде. Имде шул ук халык тарафыннан мөгаллимəлеккə 
кабул ителүе кызлар тəрбиясе хакында əһалинең412 дə фикере бераз алмашын-
ганлыгын белдерəдер. Бу мəктəптə укучылар бу елда былтыргыдан ким 
түгеллəр, мəктəп тəртипле бара. Бу ел көз Капал шəһəрендə413 дə бик һəйбəт 
                                                           

405 Сəфалəт – хурлык, түбəнлек.  
406 Фəлякəт – бəла, бəхетсезлек.  
407 Семиреченск өлкəсе – Россиядəге административ берəмлек, үзəге – Верный 

(Алма-Ата) шəһəре.  
408 Хəйли – байтак.  
409 Мөкаддəм – элек, əүвəл. 
410 Мəһəр – калым (никах вакытында ир тарафыннан кыз ягына бирелə торган 

мал, акча).  
411  Фəйзрахман Җиһандаров. Хатыннар мəгыйшəтеннəн // Вакыт. 1910. 24 

август.  
412 Əһали – кешелəр.  
413 Капал – хəзерге Казахстанның Алма-Ата өлкəсендəге авыл, мəкалə язылган 

чорда өяз шəһəре. 
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бер кызлар мəктəбе ачылды. 60 лап кызны мөгаллим Рəхимҗан əфəнде 
Атнабаевның414 əһлиясе415 3 сыйныфка бүлеп укыта. Мəктəп тəртипле бара. 
Əһали вə байлар мəктəпкə яхшы күз илə карыйлар, бу мəктəпнең бик тиз алга 
китүе өметле. Алтай тауларының тармаклары арасында тыныч кына яткан 
Лепсы416 шəһəрендə дə, фатирда гына булса да, мөгаллим Зыятдин əфəнденең 
əһлиясе 15 лəп кызны яңа тəртип илə укытып тора, Мамановлар авылында да, 
хосусый гына булса да, 15 лəп кызлар укымакталар417. Пишпəк418, Токмак419 
тарафларында да яхшы гына кыз мəктəплəре бар дия ишетелə. Менə бу 
мəктəплəрнең берəм-берəме тиз вакытта əллə нинди миллəт аналары 
йитештереп бирерлек булмасалар да, бер-ике сəнəдə бу кадəр укуханəлəрнең 
вөҗүдкə чыгуы 420  вə укучы кызларның саны көннəн-көн артуы мəмнүн 
улмаслык421 хəллəрдəн түгелдер. 

Алма-Атадан алган бер хаттан аңлашылуына караганда, анда-боннан 
мөкаддəм кызларны үз ризалыкларыннан башка бай сарт422 вə картларга күп 
мəһəр алып озаталар вə кызлар һичвакыт боңа каршы килə алмыйлар икəн. Бу 
соңгы елларда бу хəллəр бераз үзгəрə башлаган; кызлар аталарының биргəн 
урыннарын үзлəре яратмаса, аңа бармыйлар, үзлəренə көфу 423  егетлəргə 
аталарының ризалыгыннан башка никахланалар. Бондый вакыйгалар ялгыз 
Алма-Атада бу ел 4 мəртəбə булган. Боның иң соңгысы 28 октябрьдə булып, 
кызның аталары кыз илə аны алачак егетне полициягə алдырганнар икəн. 
Полиция кызның егеткə барырга ризалыгын белгəч, аталарын: «Сезнең кызда 
эшегез юк, ул телəгəненə бара», – диеп, куып чыгарган. Лəкин кыз илə 
егетнең мəхəллəсендəге имам ата-ананың ризалыгыннан башка никах дөрес 
түгел, диеп, «фəтва424 табып», никах укымый тора. Ахыры ни булыр инде, 
лəкин кыз фикереннəн һичвакыт кайтачак түгел ди.  
  

                                                           
414 Рəхимҗан Атнабаев – «Иж-Бубый», «Рəсүлия» мəдрəсəлəре мөгаллиме.  
415 Əһлиясе – хатыны.  
416 Лепсы – хəзерге Казахстанның Алма-Ата өлкəсендəге авыл. 
417 Хəзерге Казахстанның Алма-Ата өлкəсенə караган Кара-Агач дигəн урында 

сəүдəгəр һəм хəйрияче Маман би Калкабай улы мəктəп салдыра.  
418 Пишпəк – Кыргызстанның башкаласы Бишкек шəһəренең элеккеге исеме.  
419 Токмак – хəзерге Кыргызстандагы шəһəр.  
420 Вөҗүдкə чыгу – барлыкка килү, бар булу. 
421 Мəмнүн улу – риза булу. 
422 Сарт – Урта Азиядə яшəгəн күчмə халыкларның гомуми исеме, үзбəклəр. 
423 Көфу – тиң, пар. 
424 Фəтва – нинди дə булса бер эшне эшлəү, дини яктан дөресме-түгелме икəнен 

күрсəтеп бирү.  
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Нижний губернасы Сергач өязе Уразай волосте Яңа Пар карьясеннəн425 

килгəн бер мəктүбтə дə кызлар укыту хакында сөенечле хəбəр язылмакта 
улып, бондан гыйбарəттер:  

«Авылымызның гына түгел, хəтта бөтен Сергач426, Василий, Кармыш427 
нахиялəрендəге 428  мөселман кардəшлəремнең ирлəре азмы-күпме беркадəр 
тəхсил 429 , гыйлем илə шөгыльлəнсəлəр дə, хатын-кыз таифəсе 430  көлл 431 
тəхсил вə тəрбиядəн мəхрүм иде. Шул мөшкел хəлемезне күреп, Финлян-
диядə сəүдə кылучы, авылымызның күзе ачык, гыйлемгə мəхəббəте бар 
адəмнəремез боннан бер ел мөкаддəм кызларга хас бер зур мəктəп бина 
кылдылар. Лəкин мəгаттəəссеф, үткəн сəнə бəгъзе бер сəбəплəргə мəбни432 бу 
мəктəп ачылмады. Бу үткəн көз фасылында мəзкүр 433  һиммəтле сəүдəгəр-
лəремез бил-иттифак434 бер җəмгыять тəшкил итеп, мəктəбемезнең мəсьүл435 
мөдирлеген авылымызның тəрəккыйпəрвəр 436  мулла Лотфулла мулла 
Шəрифҗан угылына тапшырдылар. Баш мөгаллимə итеп Бубыйдан Рəйхана 
ханым бинте 437  Габдулла Батыршинованы китереп, мөгаллимəгə могыйнə-
леккə438 Галимə Гафиятулла кызыны тəгаен итеп, бу көндə мəктəбемездə 150 
кыз бала ысул саутия 439  илə гыйлем тəхсил кыйлмакталардыр. Əлхəмдү-
лиллəһи, шул өч айның зарфында440 мөдиремезнең гүзəл идарəсе, мөгалли-
мəлəремезнең иҗтиһад вə тырышулары саясендə441 килəчəктə миллəт аналары 
булачак кыз балаларымыз дөрес язарга вə дөрес укырга, əдəп вə əхлакка 
үгрəнеп, бөтен əтрафымызга442 үрнəк булып килəлəр. 

«Вакыт», 1911, 20 гыйнвар. 
  

                                                           
425  Хəзер Түбəн Новгород өлкəсе Кызыл Октябрь районы Актүк (Яңа Пар) 

авылы. 
426 Сергач – хəзер Түбəн Новгород өлкəседəге шəһəр.  
427 Чувашстандагы авыл.  
428 Нахия – административ бүлек, төбəк, район. 
429 Тəхсил – гыйлем алу. 
430 Таифə – төркем, җəмəгать. 
431 Көлл – һəммə, бөтенесе. 
432 Мəбни – нигезлəнгəн, корылган.  
433 Мəзкүр – югарыда əйтелгəн, əйтеп үтелгəн. 
434 Бил-иттифакъ – сөйлəшеп, үзара киңəшеп. 
435 Мəсьүл – җаваплы, соралган. 
436 Тəрəккыйпəрвəр – прогрессив. 
437 Бинт – кыз. 
438 Могыйн – ярдəмче, ярдəм итүче.  
439 Ысулы саутия – аваз ысулы.  
440 Зарф – эч, дəвам. 
441 Саясе – күлəгəсе, ышыгы.  
442 Əтраф – тараф, тирə-юнь. 
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Фəүзия Истанбул443 

Истанбулдан мəктүб444 

Безнең кебек ватаннарыннан ерак булганнарга ватаннарыннан хəбəр 
алмак нинди зур шатлыклар бəхеш итсə445, миңа да шул шатлыкларны бəхеш 
итə иде; фəкать бу көнге почта исə фəүкылгадə 446  бер шатлык уларак, 
«Сибирия» намендəге447 гəзитəне дə китерде.  

Себердə беренче дəфга448 уларак гəзитə чыгарырга тотындыклары өчен, 
мөхтəрəм мөхəррире Нəүрүзов җəнаблəрене449 вə башка иштиракь иткəн450 
əфəнделəрне чын күңелемнəн тəрбик итəрəк, Җəнаб Хактан муаффəкыять-
лəр451 телимен. 

Гəзитəне караштырдыгымда, «Хатын-кыз дөньясы» сəрлəүхəсе452 илə Фа-
тыйма-Фəридə ханым453 һəмширəмем454 вə Гөлсем ханымың мəкалəлəре нə-
зар455 дикъкатемне җəлеп итте. Нинди бөек шатлык, безнең дөньяда барлыгы-
мыз инкяр улынмаса да, һəнүз456 йоклавымызда дəвам иткəн без татар ханым-
нарының да фəрьядларымыз 457  «Сибирия» гəзитəсе аркылы бер-беремезгə 
ишетелəчəк.  

Фатыйма-Фəридə ханым һəмширəм «Хатын-кыз дөньясы»ннан язып 
торачакларыны вəгъдə итəлəр. Мəктəплəрдəн фəлəн мəхрүм диярлек булган 
татар ханымнарын йокыларыннан уятырга мəйданга атылдыгыңыз өчен 
тəшəккер итəрəк458, армый-талмый эшлəвеңезне өмет итəмен. Гафу итеңез, 
һəмширəм! Безнең татарларда һəммə əйбергə бердəн һəвəслəнү, вə бердəн 

                                                           
443 Фəүзия Габдерəшит кызы Ибраһимова (Фəүзия Истанбул, Ф.Догрул, 1887–

1985) – Берлин университетында белем алган, Казанда 1909 елда басылып чыккан 
«Аш остасы. Ханымнарга һəдия» китабының авторы. 1925 елдан башлап, Төркия 
тарихында беренче булып, «Азат Нисван» («Asar-i Nisvan») дип исемлəнгəн хатын-
кызлар журналы чыгара.  

444 Мəктүб – хат, язылган əйбер. 
445 Бəхеш итү – бүлəк итү.  
446 Фəүкылгадə – гадəттəн тыш.  
447 Нам – исем, ат. 
448 Дəфга – тапкыр, кат. 
449  Вəгыйзь Нəүрүзов – мөгаллим, журналист, «Сибирия» газетасының рəсми 

мөхəррире.  
450 Иштиракь – уртак булу, катнашу.  
451 Муаффəкыять – уңыш. 
452 Сəрлəүхə – исем, мəкалə исеме. 
453 Фатыйма-Фəридə Нəүрүзова (1889–1914) – мəгърифəтче, кыз балалар өчен 

мəктəплəр ачучы, «Сибирия» газетасының мөхəррирлəреннəн берсе.  
454 Һəмширə – кыз туган, кыз кардəш.  
455 Нəзар – иътибар.  
456 Һəнүз – əле дə, һаман. 
457 Фəрьяд – зарлану, ярдəм сорау.  
458 Тəшəккер итү – яхшылыкка каршы рəхмəт белдерү. 
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суыну хəстəлеге459 улдыгыннан, армый-талмый сүзен катыштырырга мəҗбүр 
булдым.  

Мəгълүмеңез 1905–1906 сəнə тарафында бик күп татар гəзитə вə журнал-
лары чыкты. Ул вакытларда гəзитə укырлык булмасам да, безнең татарларда 
гəзитəлəр балага, зурга махсус дип тəфрикъ ителмəдегеннəн460, һəммəсене 
диярлек укый вə хатыннары имзасы илə язылган мəкалəлəрне күреп, тəмам 
илə аңламасам да (хатын наме булу игътибары булса кирəк), бик куана идем. 
Мəгаттəəссеф461, һəммəсе дə бездəн юк булдылар. Ягъни суындылар.  

Мəкалəңездə Себердə кызлар мəктəбе юклыгыннан, угыллары өчен 
мəктəп ачкан аталарымызның кызлары өчен уйлап карамаганлыкларыннан 
бəхəс итəсез, фəкать мин бу гаеплəрнең һəммəсен дə ата-аналарга гына 
йөклəтми, эшлəүчелəрне дə мəсьүл күрəмен462. 

Күз алдымызда булган Иркутск мəктəбенең дəвам итə алмавына матди 
ихтыяҗыннан дип əйтеп булмадыгы кеби, Томскида да 3–4 мөгаллимəнең 
һəммəсенең дə үзлəре баш булу максаты берлə рəхəт тора алмый. Ниһаять, 
таралуы өчен дə балаларны, укытучы, ата-аналарны вə байларны гаеплəп 
булмый дип белəмен. Раст килгəн463 бер алмачы ирлəр мəктəбендə мөгаллим 
ула алмадыгы кеби, һəр урамда раст килгəн бер хатынны, тəрбия күрмəгəн 
бер кызны да мəктəпкə мөгаллим итəргə ярамыйдыр. Төркиядə һəммə мəктəп 
мəгарифтəн көтелдеге кеби, бездə дə һəммə акча байлардан гына көтелү гадəт 
булган, урталыкта күренеклек эш булмадыгы вə ике кеше бер йиргə иттифак 
итеп464, эш күрə алмадыгы хəлдə, бирүчелəрне дə гаеплəп булмый, янə безнең 
бирүчелəремез башка миллəтлəрдəн ким түгел (йитмəсə, акча җыеп йөрүче 
Громов, башкалар да аз түгел).  

Бердə мəкалəңездə Европейский Россиядəге һəмширəлəремездəн бəхəс 
итəрəк, аларның гимназия вə курсларда укучы кызлары булганлыгына, хəтта 
берничə курсы бетергəн ханымнарның да булуына шатланасыз; əлбəттə, 
ялңыз хатыннары яхшы тəгълим вə тəрбия күргəн миллəтлəрнең генə алга 
китүлəреннəн вə яшəргə хаклары булдыгыннан, бу ханымнарымыз берлəн 
никадəр ифтихар итсəк465 тə аз (фəкать гавамның466 файдасын төшенү игъ-
тибар илə), əмма хəзерге кеби ялңыз берничə морза вə бай кызларының үз 
шөһрəт вə кəефлəре өчен булса, без алга түгел, кирегə китəчəкмез. Берничə 
морза кызының алга китүе берлəн татар миллəте тəрəккый итсə 467  иде. 
Аксаковның «Багрова внука»468 хикəясендə караганда, без руслардан да алда 
булыр идек. Мəсəлəн, ул вакытта русларның алга киткəн хатыннарыннан 

                                                           
459 Хəстə – авыру, чирле. 
460 Тəфрикъ итү – аеру, бер-береннəн аерым итү. 
461 Мəгаттəəссеф –үкенечкə каршы. 
462 Мəсъүл күрү – җаваплы санау.  
463 Раст килү – очрау, туры килү. 
464 Иттифак итү – бер сүздə булу, берлəшү. 
465 Ифтихар итү – мактану, горурлану.  
466 Гавам – халык.  
467 Тəрəккый итү – алга китү. 
468 С.Т.Аксаковның «Детские годы Багрова-внука» əсəре турында сүз бара.  
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булган, Аксаковның анасы докторлар тəклиф итдеге469 хəлдə атка атланырга 
оялынган, əмма безнең морза кызларыннан һəрвакыт ат өстендə йөргəннəре 
бар. 

Шулай ук Тəфкилевлəрнең470 кызларының да рус хатыннарыннан бик күп 
алда булганлыкларын вə бик күп эшлəрендə рус хатыннарына үрнəк булган-
лыкларын рус мөхəррирлəре игътираф итəлəр471. Боннан башка тарихка мөрə-
җəгать итсəк, янə һəрбер тəрəккый иткəн472  миллəтлəрнең гавамны уяткач 
кына бу дəрəҗəлəренə ирешкəнлеклəрен күрəмез. Шуңа күрə безнең өчен 
хəзергə бəлəкəй шəһəрлəрдə вə авылларда иттифак берлəн армый-талмый 
тырышучылар гимназия вə курсларда укучылардан да əһəмиятлерəк дип 
белəмез; чөнки ибтидаи 473  тəхсил 474  күргəннəн соң, аръягына үзлəре үк 
тырмаша башлаячакларына əминмен475.  

Хəзергə «Сибирия» укучыларын шуның берлə тəгъҗиз итеп476, мəкалəм-
нең дəреҗ улындыгы477 мəгълүм улдыкча язып торачагымны вəгъдə итəмен.  

«Сибирия», 1912, 13 май. 
 

«Таян» 

Кызлар өчен урта мəктəп 

21нче февральдə булачак Романов сөлялəсенең478 300 еллык юбилейсе 
мөнəсəбəте илə, шушы сөлялəнең ядкəренə479 төрле җəмгыятьлəр төрле хəер-
ле эшлəр эшлəргə тырышалар. Бу мəсьəлə, соң булса да безнең матбугатта да 
бераз мөзакəрə ителə 480  башлады. Мөселманнардан бу зур көннең шəрə-
фене481, Казан мөселманнарының күзгə күренерлек зур бер эш эшлəргə телə-
деклəрен Казан гəзитəлəре язалар. 

Табигый, мөселманнарның мəркəзе булган Казанга, бондый сирəк була 
торган вакыйгалардан файдаланып, миллəт юлында зур бер файдалы эш 
эшлəп калырга бик тиештер. Казанның бу эшен тəбрик итеп, коры сүз илə 
генə калмавын, билгеле, һəрбер гыйлем мөхибе482 арзу итəдер483.  

                                                           
469 Тəклиф итү – көчлəү, көчлəп кушу, талəп итү. 
470 Тəфкилевлəр – борынгыдан килгəн татар морзалары нəселе вəкиллəре. 
471 Игътираф итү – үзенең гаебен тану, кимчелеген тану. 
472 Тəрəккый иткəн – алга киткəн. 
473 Ибтидаи – башлангыч. 
474 Тəхсил – гыйлем алу. 
475 Əмин – тыныч, ышанычлы. 
476 Тəгъҗиз – аптырату, гаҗиз итү.  
477 Дəреҗ  улу – теркəү, эченə салу, урнаштыру. 
478 Сөлялə – нəсел, династия. 
479 Ядкяр – истəлек.  
480 Мөзакəрə итү – фикер алышу, җыелыш.  
481 Шəрəф – кадер, хөрмəт.  
482 Мөхиб – яратучы, сөюче.  
483 Арзу итү – телəк, омтылыш.  
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Казан гəзитəлəреннəн мөхтəбəр «Кояш» гəзитəсе 484  бу мөнəсəбəт илə 

язган бер мəкалəсендə бу көннең ядкəренə, Казан мөселманнарына урта бер 
кызлар мəктəбе тəэсис итəргə 485  тиешлеген гарыз иткəн 486  иде. «Кояш» 
гəзитəсе дарелмөгаллимин 487  вə дарелмөгаллимат 488  кебек мөəссəсатның 489 
болай да тəэсис ителүе мөмкин идекен язып, тəсадефи490 бер шундый вакыйга 
аркасында монтазам491 бер кызлар мəктəбе тəэсис итүнең артыграк улачагын 
бəян иткəн иде. Шул ук фикерне «Йолдыз» гəзитəсе да тəкъвия итəдер492. 
Минемчə, бу гəзитəлəрнең бу фикерлəре бик тугрыдыр. Вакыйга да бит 
шулай. Дарелмөгаллимин вə дарелмөгаллиматлар исə, лябеддə 493  булган 
зарур мөəссəсаттан булдыкларыннан, миллəт аларны ничек булса да тəэсис 
итəр, тормышның телəве буенча алар ихтыярсыз да вөҗүдкə чыгарлар494 . 
Əмма прогимназия яки гимназия кебек монтазам кызлар мəктəбе алай түгел. 
Мөселман тормышы əле аны иң зарур нəрсəлəрдəн хисап итми генə түгел, 
бəлки аны кирəкле диеп тə белми. Шуның өчен тормышның ул мəктəплəрне 
көчлəп вөҗүдкə китерерлек дəрəҗəгə җитүен һəм заманның мөсагадəсен495 
бик озак көтəргə тугры килер. Шуңарга күрə дə, шушындый бер вакыйга 
сəбəпле бондый мөəссəсатне эшлəп калу иң мəгъкуль496 бер эштер. 

Əгəр Казан мөселманнары шушы эшне чынлап та вөҗүдкə чыгара 
калсалар, хəкыйкатəн497 үзлəренең дəрəҗəлəренə, Русия мөселманнары ара-
сында тоткан вəзгыятьлəренə муафыйк498 эш эшлəгəн булачаклардыр. Бу эш 
Русия мөселманнары тормышында тарихи бер вакыйга булып, мəгариф 
кояшының Русия мөселманнарына да үз нурыны вə йылылыкны бирə 
башлаганлыгына беренче галəмəт булыр иде. Бу эшнең əһəмиятен аңласалар, 
Казан мөселманнары бу шəрафəтне499 үзлəренə казанырга бөтен вөҗүдлəре 
илə иҗтиһад итəргə500 тиешледерлəр.  

                                                           
484 «Кояш» – 1912–1918 елларда Казан шəһəрендə чыгып килгəн атналык иҗти-

магый-сəяси газета. Мөхəррире һəм нашире – З.Садретдинов.  
485 Тəэсис итү – төзелү, оешу. 
486 Гарыз итү – бер эш яки хəл турында телдəн сөйлəп яки язып тиешле урынга 

аңлату, җиткерү. 
487 Дарелмөгаллимин – ир укытучылар əзерли торган махсус уку йорты. 
488 Дарелмөгаллимат – хатын-кыз укытучылар əзерли торган уку йорты. 
489 Мөəссəсат – биналар. 
490 Тəсадефи – очраклы.  
491 Монтазам – тəртипкə салынган, рəтле, тəртипле.  
492 Тəкъвия итү – ныгыту, куəтлəндерү.  
493 Лябеддə – котылгысыз, зарур.  
494 Вөҗүдкə чыгу – барлыкка килү, бар булу, хəзер булу.  
495 Мөсагадə – мөмкинлек бирү; булышу, ярдəм итү. 
496 Мəгъкуль – урынлы, аңлаешлы, лаеклы. 
497 Хəкыйкатəн – чынлыкта. 
498 Муафыйк – кирəкле, яраклы. 
499 Шəрафəт – олы дəрəҗəлелек, хөрмəтлелек. 
500 Иҗтиһад итү – тырышу. 
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Бу соң елларда үзлəренең исемнəрене яхшы ук кына ишеттерергə муаффəкъ 

булган501 Казан зыялыларына миллəтнең өметлəре зур булганга, бу эшнең вө-
җүдкə чыгуына да ышанычы куəтледер. Өмет итəмен ки, Казан зыялылары 
миллəтнең бу өметлəрен бушка чыгармаслар, үзлəренə булган ышанычны йола 
(оправдать итə) алырлар. Аллаһ бирсен дə, шулай булсын иде.  

«Сибирия», 1913, 18 гыйнвар. 
 

[Казанда...] 

Казанда мөселманнарның Романов сөлялəсенең502 өч йөз еллык юбилей-
лары мөнəсəбəте илə гомуми җыеннары булып, бер урта кызлар мəктəбе 
ачарга карар биргəннəр. Шушы эш артыннан йөрер өчен И.Алкин503, Ибра-
һим Терегулов 504 , Мөхəммəтҗан Сəйдəшев 505  вə Һади Максудов 506  əфəн-
делəрдəн гыйбарəт комиссия сайлаганнар.  

«Сибирия», 1913, 20 гыйнвар. 
 

Казанда Романовлар ханəданы507 бəйрəменə  
ядкəр калдыру мəсьəлəсе 

Романовлар ханəданының 300 еллык юбилее бəйрəменə иң бөек əһəмият 
биргəн вə моңа иң нык хəзерлəнгəн мөселманнар Казан шəһəре мөсел-
маннарыдыр. Алар бу хакта берничə гомуми жыелышлар ясап, киңəш 
иттелəр. Казан матбугаты бу мəсьəлəдəн һəр көн бəхəс итеп тора. Бу бəйрəм 
мөнəсəбəте илə берəр хəер эш эшлəү мəсьəлəсе бик кызу мөзакəрə 
ителəдер508. Укучыларга мəгълүм булдыгы үзрə509, Казан мөселманнарының 
бу хактагы берничə гомуми җыелышлары, бу бəйрəм ядкəренə прогимназия 
програмы илə низамлы 510  кызлар мəктəбе ачарга карар биргəн иде. Бу 
карарны милли гəзитəлəр вə пайтəхет511 гəзитəлəре да бик яратып язганнар 
иде. Лəкин моны яратмаучылар да булган. Безнең ишетүемезгə күрə, 
мөселман эшлəрен бик хəвəс белəн барлап тора торган вə гайре рəсми512 
                                                           

501 Муаффəкь булу – булдыра алу, ирешү.  
502 Сөлялə – нəсел, династия. 
503 Ильяс Сəедгəрəй улы Алкин (1895–1937) – җəмəгать эшлеклесе. 
504  Ибраһим Вəлиулла улы Терегулов (1852–1921) – мəгърифəтче, КТУШ 

укытучысы, КУда инспектор ярдəмчесе, Мəскəү мəктəплəре инспекторы. 
505  Мөхəммəтҗан Əхмəтҗан улы Сəйдəшев (1865–1914) – Казан сəүдəгəре, 

эшмəкəр, хəйрияче, «Бəянелхак» газетасының нашире һəм мөхəррире.  
506 Əхмəдһади Низаметдин улы Максуди (1868–1941) – мəгърифəтче, мөгаллим, 

дəреслеклəр авторы, «Йолдыз» газетасының мөхəррире. 
507 Ханəдан – династия, гаилə.  
508 Мөзакəрə итү – фикер алышу, җыелыш. 
509 Үзрə – буенча.  
510 Низамлы – кагыйдəгə нигезлəнгəн, тəртипле. 
511 Пайтəхет – башкала. 
512 Гайре рəсми – рəсми булмаган. 
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нөфүз513 илə аларны үзенчə йөртергə ярата торган бер түрə, мөселманнарның 
урта мəктəп ачуларын бик мəгъкульлəп 514  бетерми, бу урта мəктəплəрнең 
«ышанычлы» кешелəр йитештерүенə ышанмый икəн. Аның фикеренчə, əгəр 
дə мөселманнар хəйрат515 эшлəргə телəсəлəр, бер приют ачсалар, ярап торыр, 
менə Казанда һəм Уфада мөселманнарның 50–40 елдан бирле приютлары бар, 
болардан бер дə «ышанычсыз» кеше чыкмаган (Боларга «ышанычсыз» кеше 
кермəгəн дə дер). Хəзердə мөселманнар үзлəренең ата-бабалары эшли алган 
чаклы бер мөəссəсə516 эшлəсəлəр, ул да аз түгел, имеш.  

Шушы фикер бəян ителгəннəн соң, Казан мөселманнары бу мəсьəлəдə 
ике фиркагə517 аерылганнар. Берсе электəгечə мөселман кызларына махсус 
урта мəктəп ачу тарафында. Бондай мəктəпкə шəһəр уртасында 50–40 мең 
сумлык йорт бирүче һəм 15 мең сум акча бирүчелəр дə табылган. Əгəр дə 
бондый мəктəп ачылса, Казан мөселманнарыннан тыш, читтəге мөселман-
нарның да иганə итүлəре өметле эштер. Казан мөселманнарының зыялы вə 
тəррəкыйпəрвəр кыйсеме ошбу фикергə кушыла, «Кояш» гəзитəсе вə «Аң» 
журналы518 ошбу фикерне яклыйлар.  

Икенче фирка түрə фикерен, приют ачуны муафыйк күрəлəр519. Имамнар-
ның күбрəге ошбу тарафта, «Йолдыз» гəзитəсендə язучылар (шул ук мул-
лалар) ошбу фикерне яклыйлар.  

Янə өченче бер фирка һөнəр мəктəбе ачуны кирəксенəлəр. Яшь сəүдə-
гəрлəр вə приказчикларның, вə хезмəт кешелəренең ошбу фикердə булулары 
аңлашыладыр. 

Мəсьəлəгə гыйнвар 28ндə биржа залында булачак гомуми җыелышта 
карар бирелəчəктер. Бу гомуми җыелышка Казанның һəрбер мəхəллəсеннəн 
вəкиллəр вə башка мөнасиб520 кешелəр чакырылачак. Бу мəҗлесне ясау өчен 
10 кешедəн гыйбарəт бер комиссия сайланган. Комиссия əгъзаларының 6 сы 
хəзрəтлəр, 2се гəзитəчелəр, 2се сəүдəгəр хаҗилар.  

Кызлар өчен урта мəктəп, кыз балалар приюты, һөнəр мəктəбе булыр 
əлбəттə, һəммəсе кирəк. Казанда һəркаюсына ихтыяҗ бар. Бу өч мөəссəсəдəн 
каюсын кирəксенүчелəр, каюсының кирəклеген бигрəк белүчелəр гыйнвар 28 
җыелышында күпчелек булсалар, шуларның максудынча карар бирелер. Каю 
сыйныф халкы бу мəҗлескə күбрəк чакырылса, шулар күпчелек тəшкил 
итəчəк булганга, комиссия əгъзаларының күпчелегенə карап, андагы 
җыелышның карарын да хəзер ук чамаларга мөмкиндер. 

«Вакыт», 1913, 26 гыйнвар. 
                                                           

513 Нөфүз – игътибарлылык. 
514 Мəгъкуль – урынлы. 
515 Хəйрат – изге эшлəр, яхшылыклар. 
516 Мөəссəсə – оешма, учреждение. 
517 Фирка – төркем. 
518 «Аң» – 1912–1918 елларда Казанда нəшер ителгəн фəнни-əдəби, иҗтимагый-

сəяси журнал. Нашире һəм мөхəррире Əхмəтгəрəй Хəсəни.  
519 Муафыйк күрү – яраклы, тиеш дип табу. 
520 Мөнасиб – яраклы, туры килгəн, мөнəсəбəте булган.  
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[Өч йөз еллык юбилей мөнəсəбəте илə…] 

Өч йөз еллык юбилей мөнəсəбəте илə Казан мөселманнары бик озак 
кычкырышканнан соң, бер кызлар гимназиясе һəм аның янында ятимəлəр 
приюты ачарга карар биргəннəр.  

«Сибирия», 1913, 6 февраль. 
 

Гомдə 

Казанда кызлар игъдадиясе521 һəм приюты 

Соңгы елларда Казан мөселманлык ноктаи назарыннан522 караганда бө-
тенлəй күздəн төшеп бара иде. Ачык фикерле, арыслан йөрəкле мөгаллим вə 
муллалар йитештерə торган мəдрəсəлəрнең суынуы, алар урынына башкача 
һичбер төрле мөəссəсəлəрнең523 ясалмавы, җəмгыятьлəрнең дə күзгə күренер-
лек эшлəр эшли алмавы Казан мөселманнарында рух сүнə башлаганын вə 
Казанның элек тоткан урынын ташлап, түбəн дəрəҗəгə төшə башлаганыны 
күрсəтəлəр иде. 

Хосусəн 524  Дума сайлаулары вакытында Казан гəзитəлəренең фикер-
лəрене төрле йиргə таратканлыкларын күргəч, иске юнаниларның525 соңгы 
бетəргə хəзерлəнгəн вакытлары искə төшеп, Казан мөселманнарының да бу 
юлга керүенə күңеллəр бик кайгыра башлаган иде.  

Соңгы көннəрдə юбилей мөнəсəбəте илə һəр йирдə əүвəлдəге кеби Казан 
гəзитəлəрендə дə юбилей бəйрəме тугрысында сүзлəр күренгəли башлады. 
Яңа чыккан «Кояш» гəзитəсе аңлы зыялыларның юбилей хөрмəтенə «Кызлар 
өчен прогимназия» ачарга телəгəнлеклəрен язгач, Казанның тагын бер 
күтəрелеп карарга телəвенə шатлансак та, соңгы вакытларда Казан мөсел-
маннарының иттифакка526 килə алмауларыны күреп өйрəнгəнгə, күңел ыша-
нып бетмəде. Өстəвенə икенче почта юбилей хөрмəтенə казанлыларның гим-
назия ачмыйча, приют ачып кына калырга телəүчелəре барлыгын китергəч, вə 
«Йолдыз» гəзитəсенең дə гадəте буенча кире якка сукалый башлаганыны 
күргəч, күз тотып торган Казанымыздан иң соңгы өметемезне дə өзгəн идек. 
Юбилей комиссиясендə күбрəк приютчылар – муллалар керүе бу фикерне 
тагын ныграк куəтли иде.  

Шулай өметне өзеп, икенче кат Казанга бер мəртəбə дə өмет күзе илə 
карамаска торган вакытта, Казан гəзитəлəре кызлар гимназиясе ачарга карар 
бирү хəбəрен китерделəр. Йитмəсə, казаннар бер урынына икене ачарга карар 

                                                           
521 Игъдадия – мəдрəсəдə югары белем алуга хəзерлəү сыйныфлары.  
522 Ноктаи назар – караш, берəр нəрсəгə караш. 
523 Мөəссəсə – оешма, учреждение. 
524 Хосусəн – бигрəк тə, аеруча. 
525 Юнанилар – греклар. 
526 Иттифак – бер сүздə булу, союз. 
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биргəннəр: ягъни кызлар өчен урта мəктəп тə, тəрбиясез кызлар өчен приют 
та ачылачак булган. Зур шатлык, Аллаһ муаффəкыять527 бирсен. 

Əгəр приютны да кызлар мəктəбе янына куеп, приюттагы кызларга урта 
мəктəп тəрбиясе дə бирсəлəр, Казан мөселманнарына мөселманнар эчендə 
тагын да зуррак урын тотарга насыйп булыр иде. Шулай да бу эшлəре зур 
муаффəкыять, боның белəн казанлылар үзлəренең алдагы көнгə ышанычлы 
күз илə карый башлаганлыкларын күрсəттелəр. Бу эшлəре илə үзлəрен тəбрик 
итəмез. Бондан соң Казан үзенең дəрəҗəсен белер, əлегəчə булган итти-
факсызлыкларыны ташлап, дөньяда торырга телəгəн халыклар төсле эш күрə 
башлар, диеп өмет итəмез. Гəзитəлəр дə шаять бондый гомуми мəсьəлəлəрдə 
шəхсыятьне528 ташлап, гомумнең күзе илə карый башларлар диеп уйлыймыз. 

Гомумнең карарыннан, соңгы номерында «Йолдыз» гəзитəсе: «Каюсына 
акча күбрəк җыела, шунысы тиз ачылачак. Əгəр дə бер мөəссəсəнең529 акчасы 
ул мөəссəсəне ачарга йитмəслек булса, анысы тəэсис кылынмый530 калачак», 
– диеп, күңелгə бер шөбһə салып куя. Бондан соң да бу юлында дəвам итсə, 
бу гəзитə Казанны батырырга тырышучыларның бик зур кирəклесе булып 
чыгачактыр.  

«Сибирия», 1913, 6 февраль. 
 

Лəбиб Саинов 

Хатын-кыз кардəшлəремезгə 

Бу елларда миллəтнең яртысы булган хатын-кыз кардəшлəремезнең алга 
омтылганлыклары вə чын матурлык берлə ясануны гыйлем нурында күрə 
башлаганлыклары күплəремезгə билгеле инде. Бу үзгəрешлəр миллəтнең 
килəчəге өчен бик зур хəерле фалдыр531. Фəкать, яңа алга атлау заманнары 
никадəр күңелле вə күркəм булса, аның кыенлыгы вə мəшəкате дə шулкадəр 
күп вə газаплы булачагы шөбһəсездер. Бигрəк тə хатыннарга, чөнки эш 
эшлəргə юклыгы, Ходай кушып, кешесе чыгып куйса да, акча табылмавы, һəр 
икесе булса да, шəригать исеме берлə бəгъзе бер ерткыч вə күңеле бозык дин 
башлыкларымызның бутавы сəбəпле, үз халкымыз тарафыннан ясалган 
манигъларның532 юлга аркылы төшүе вə һич булмаганда хөкүмəт ягыннан бер 
келтифун чыгып, юлны бөтенлəй киртəлəп куюы – бар да шул яңа 
тəрəккый533 юлында сəфəр кылучыларга карышу өчен кырылган авырлык вə 
газапларның зурларыннан инде. Бигрəк тə бу газапларның иң авырлары берлə 
һəрвакыт җəфаланучылар, шул бичара хатын-кызларымыз, сөекле сеңеллəре-

                                                           
527 Муаффəкыять – уңыш. 
528 Шəхсыять – шəхсилек.  
529 Мөəссəсə – оешма.  
530 Тəэсис кылу – төзү, оештыру.  
531 Фал – бəхет, яхшы килəчəк, хəерлелек. 
532 Манигъ – киртə.  
533 Тəрəккый – прогресс, алга бару. 
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мез вə шəфкатьле аналарымыздыр. Лəкин миллəт эше мөкаддəс534 бер хезмəт 
булганлыктан, ул юлда күрелгəн бөтен мəшəкать вə барча авырлыклар берəр 
лəззəт кенə булып хəтерлəнəчəге шикелле, тарих яфракларында да бик матур 
берəр бизəк булып кына күренəчəгеннəн, ул манигълар миллəт эше берлə 
шөгыльлəнүчелəрне бер вакытта да талыктырмаска вə гайрəтлəрен сүндер-
мəскə тиеш. Бəлки шул мөкаддəс юлда никадəр күп авырлык вə никадəр зур 
мəшəкатьлəр булса, тырышучының гайрəте дə шулкадəр артачак вə шулкадəр 
зур арзу535 вə җан телəге берлə алга омтылу фикере көчəячəктер. Бу хезмəттə 
максатка барып ирешү өчен беренче шарт – читтəн ярдəм көтми вə арка 
таянычы эзлəмичə, үз гайрəтеңə таянып, ялгыз үз җенесеңнəн ярдəм өмет итү 
берлə генə чиклəнүдер.  

Менə шул вакытта гына чын тырышулар зур файдалар бирəчəк вə бөтен 
мəгънəсе берлə тəрəккый баскычының югарысына чыгу мөмкин булачактыр; 
чөнки адəмнəрне кешелек дəрəҗəсенə күтəргəн – үз-үзенə ышану вə үз көченə 
таяну гынадыр. Тартыш дөньясына сызганып чыккан гайрəтле бикə вə 
туташларымыз да шул рəвешле хəрəкəт итүне һичбер вакыт онытмаска кирəк. 
Дөрестəн əйткəндə, минем бөтен язганнарым хатын-кыз иптəшлəремə карап 
сөйлəнəдер.  

Менə хəзер безнең татар миллəте дə шул тəрəккый юлына кергəн бер 
юлчыдыр; лəкин əлегə кадəр үземезне вə үзлегемезне яхшы танып йитмəгəнгə 
күрə, һаман да үз-үземезгə ышана вə үз көчемезгə таяна алмаганлыктан, өмет 
ителгəн кадəр тизлек берлə тəрəккый итə алмыймыз. Чөнки бездə əүвəл 
үзлегемез диярлек бернəрсə юк. Үзлеге булмаган бер миллəт ничек үз-үзенə 
таянсын! Бер миллəт, яртысы ирлəр, яртысы хатыннар булган ике җенеснең 
берлəшүеннəн хасыйл булгач, аның үзлеге дə шул берлəшкəн үзлек булырга 
кирəк. Хəлбуки536, бездə əлегə кадəр чəбəлəнүлəр ирлəрдə генə иде, бу тəрəк-
кый никадəр шау-шулы булып уртада күренсə дə, чын тəрəккый түгел, бəлки 
ярты гына, ялган гына вə саф башкаларга иярү генəдер.  

Бездəге бөтен хəрəкəтлəрнең дүрттəн өч өлешеннəн дə күбрəге читтəн 
күчереп эшлəү өчен чыннан күреп кылану гынадыр. Безнең арабызда чын 
мəгънəсе берлə эшкə бирелгəн «идеалист» кешелəремез юк дəрəҗəсендə 
дисəм, бер өч-дүрт кеше хəтере өчен генə əйтəм, юкса чынлап та чын 
кешелəремез һич юктыр. Моның сəбəбе бик ачык, бу шулай булмый мөмкин 
түгел. Чөнки безнең беребезгə дə аналарымызның җылы куенында «заман», 
«миллəт» дигəн зур мəгънəле бер сүзне, татлы күкрəк сөтенə катыштырып 
имəргə насыйп булмаган, аналарымызның шəфкатьле кочагында вакыт 
кайнар аналар мəхəббəте берлə гомер буена онытмасын өчен, алардан ишетеп 
инанганымыз, беренче төпле игътикадларымыз537 өчен дə, миллəт мəхəббəте 
вə миллəткə хезмəтнең мөкаддəслеге, игътикады бəлки һичберемезгə 
урнаштырылмаган. Чөнки андый аналардан əлегə кадəр безнең миллəт 
                                                           

534 Мөкаддəс – изге, иң мөһим. 
535 Арзу – телəк, омтылыш.  
536 Хəлбуки – лəкин. 
537 Игътикад – чын күңелдəн ышану, инану. 
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мəхрүм иде дисəм, бик ялгышмам дип уйлыйм. Шуның өчен дə безнең 
эшлəгəн эшлəребезнең күбесе рия538 гына, беребезгə күрсəткəн мəхəббəтлə-
ремез ялган гына, вə бөтен мəдəниятемез вə тəрəккыемыз буяу гына, тагы да 
халык теле берлəрəк əйтсəм, тыштан салган ямау гына! 

Бездəге чын эшлəр, чын мəхəббəт вə чын тəрəккыйлар бар эшлəремезне 
хатыннар вə туташларымызның кул берлеге берлə эшлəгəндə генə була-
чактыр! Хəтта алай гына да түгел, бонларның һəммəсенең нигез ташын 
хатыннар салганда гына булачактыр! Вə шул вакытта гына безнең арамызда 
мөкаддəс фикер иясе вə чын эшлекле кешелəремез төркем-төркем мəйданга 
чыгачактыр. 

Боны аңлаган кешелəр бездə бəлки бик күптер, лəкин бу хакта хатын-
нарымызга юл күрсəтүче вə йитəкче булучыларымыз, бик кызганыч, һич 
юктыр. Чөнки əлегə бер сүз, һич беребездə ана кочагында тəрбиялəнгəн җан 
вə йөрəк юк! Əдəбият дөньясына хатын-кыз хəленнəн кемнəр генə аңлаганы 
һəркемгə билгеле булганлыктан, аннан күчеп гəзитə дөньясына карасак, 
хатын-кыз файдасына нилəр генə күрə алырмыз? Һич, һич вə һич...! Əгəр без 
үз хəлемезне белгəн булсак, хатын-кызларымызның күргəн вəхшəтлəрен сизə 
алсак, аларның ай-вайларын тиешлечə аңлый белсəк, канлы Балкан золымна-
рын чынлап укый вə ишетə алмас, вə аларны өстəн генə карап кичəр идек. 
Шулай булса да, безнең гəзитəлəрнең иң зурлары да хатын-кыз дөньясында 
чыккан бик аяныч вə бик чеберчекле булган зур эшлəрне белə, гəзитə 
алучыларның күңеленə охшарлык итеп тапканда, бер хəбəр итеп кенə язып 
куйгалыйлар, юкса гəзитəдə урын калмый. Хəлбуки, бəгъзе берəүлəрнең атка 
атланып чапканын, автомобильгə утырып йөргəнен вə бер шəһəрдəн икенче 
шəһəргə сəфəр кылганын гүя бик кирəкле бернəрсə шикелле иттереп бөтен 
дөньяга белдерүгə ничек тə булса гəзитəдə бер урын калдырырга уңганлык 
күрсəтəлəр.  

Гəзитəлəрдəн ялгыз «Сибирия» «Хатын-кыз дөньясы» дип аеры бер урын 
ачып, хатын-кызларымыз өчен салган «Сибирия»дə җылы кочак ачып, 
шəфкать колачын җəйгəн иде. Менə хəзер шул «Сибирия»нең хатын-
кызларымызның яхшы ук җанлы бер йиренə, Уфага килеп «Тормыш» исеме 
берлə чыкканын, тагы да җылырак урынга күчеп, бигрəк кайнар мəхəббəт 
берлə хатын-кыз иптəшлəремезгə якты чырай күрсəткəнен күрəмез. Боны, 
əлбəттə, һəммəбездəн əүвəл гайрəтле туташларымыз күреп тəкъдир итə-
чəклəр539 вə чиксез зур сөенеч берлə үз хəллəреннəн язып, шул бүлекне төрле 
куллар берлə чуарлаячаклар! Хатын-кыз дөньясы əлегə кадəр бер хисханə 
булганлыктан, серлəре пəрдəле бер яшерен дөнья иде. Бигрəк тə аларга бик 
түбəн карарга өйрəнгəн безнең халык өчен бу дөньяның кирəклəрен вə 
мохтаҗлыгын белү бик кыен бер мəсьəлə булачак. Шуның өчен бу яшерен 
дөньяның мохбирлəре дə мотлакан540 туташларымыз үзлəре булырга кирəк. 
Үзлəренең гыйлем нуры берлə бизəнеп, чын матур миллəт аналары булулары 
                                                           

538 Рия – бер эшне кешегə күрсəтү өчен генə эшлəү, икейөзлелек.  
539 Тəкъдир итү – бəя бирү; ихтимал, очрак. 
540 Мотлакан – шиксез, һичнигə карамастан.  
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өчен ни төсле ашыгычлык берлə җан атып алга омтылганлыкларын, 
үзлəренең шул мөкаддəс хезмəтлəренə аркылы төшкəн манигъларының 
бигрəк нилəр булганын вə нинди ачы газаплар чыкканлыкларын үзлəре 
сизгəнчə, үзлəре тапкан иң əйбəт вə иң утлы сүзлəре берлə тəмам йөрəккə 
эшлəрлек итеп төзегəн язулары берлə гəзитə яфракларын бизəсəлəр, никадəр 
чибəр вə никадəр файдалы булыр иде. Үз файдагыз өчен үзегез тартышып, үз 
көчегезне түксəңез вə үз хакларыгыз өчен үзегез тырышсаңыз гына, миллəтне 
вə үзегезне бəхетле итə алырсыз, туташлар! Бу вакытка кадəр сезне яшерен 
дөньяда калуга мəҗбүр иткəн ирлəргə бераз гына ышанычсыз карасагыз да, 
без, ирлəргə, бик күп җəбер иткəн булмассыз, чөнки килəчəге беремез өчен дə 
бик файдалы булачактыр. Шуны да əйтергə онытмыйм əле: «Сибирия» һəм 
«Тормыш» гəзитəлəренең хатын-кызларга бик якты йөз күрсəтүе дə ирлəр 
тарафыннан ясалган бер мəрхəмəт түгел бит! Ул гəзитəлəрдə иң зур хезмəтне 
өстенə алган гайрəт иялəренең берничəсе, шул яшерен дөньядан яктылыкка 
чыккан вə хатын-кыз дөньясын үтəдəн-үтə күреп белə торган чын бер миллəт 
анасыдыр. Шуның өчен бу зур форсатны һəр яшь фикерле хатын-кыз 
туганнарымыз бик ганимəт 541  булып, үз хəллəреннəн ухрып язган кайнар 
мəкалəлəре берлə «Тормыш» аркылы гəзитə дөньясын яңгыратуны һичбер 
заман онытмаска тиешлелəр. 

Əйдəгез, гайрəтле туташлар! «Тормыш»ны тормышның вə тормышымыз 
өчен бер зур терəк ясарга һиммəт итегез542! 

Лəбиб Саинов 
1913 октябрь 6сы. Петербург. 

«Тормыш», 1913, 18 октябрь.  
 

Сания Гыйффəт Кадыйрия543 

Мəктəплəремез тирəсендə 

Мəктəп исеме бирелгəн, мəктəп исеме илə йөртелə торган урыннар, 
əлбəттə, бер əмəлгə, идеягə хезмəт итəргə тиешлəр. 

Əгəр бер мəктəп бер əмəлгə хезмəт итмəсə, аны мəктəп дияргə дə ярамый. 
Əмəлсез кешедəн миллəт өчен файдалы нəрсə өмет итəрлек булмаган 
шикелле, бер идеягə хезмəт итмəгəн мəктəптəн дə идея иясе кешелəр чыгуы 
мөмкин түгелдер.  

Рус я башка миллəт мəктəплəрендə бер идея күзəтелгəнлектəн, аннан 
укып чыгучылар да əмəл иясе булып, тормышта туры килəчəк уңай-
сызлыкларны, кара көннəрне җиңеллек белəн үткəрерлек бер куəткə ия 
булганнары хəлдə, чиксез гайрəт вə осталык белəн тормыш мəйданына 
атылалар да, судагы балык төсле җиңел вə тыныч кына йөзə башлыйлар. 

Бу, шиксез, мəктəплəренең биргəн бəхетедер.  
                                                           

541 Ганимəт – уңыш, бəхет. 
542 Һиммəт итү – тырышу. 
543 Сания Хəбирҗан кызы Кадыйрова (Гыйффəт, 1899–1957) – шагыйрə, мөгал-

лимə, дəреслек һəм тəрбиягə багышланган мəкалəлəр авторы.  
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Башка миллəтлəрнең шундый тыныч кына тормышларын, һəр нəрсəгə 

курыкмыйча, булдырырлык булып карауларын күргəн вакытта күңелгə: 
«Безнең ник түбəн соң?» – дигəн сөаль килə. Чынлап та, безнең кыз, хатын 
өчен төзелгəн мəктəплəремез нинди идеягə хезмəт итəлəр? Кыз, хатын 
мəктəплəреннəн күзəтелгəн максат – иҗтимагый-əхлакый тəрбия күргəн 
миллəт аналары йитештерү булса кирəк. Мəктəплəр шул максатка хезмəт 
итсен өчен, укытучылар үзлəре чын гыйлем белəн нурланган, əхлакый, 
иҗтимагый тəрбиялəрдəн кирəгенчə өлешлəнгəн булулары матлуб булган-
лыктан544, бездə андый сыйфатлар табылган укытучылар юк дəрəҗəсендə аз 
икəнлеген яшереп торырга да урын күренми. Шундый укытучыларымыз, 
мөгаллимəлəремез булса, мəктəплəремездə укып чыккан кыз, хатыннарымыз 
да башка миллəтлəрнеке төсле һəрнəрсəгə куркусыз караучы бер əмəл иясе 
булырлар иде.  

Бар нəрсə яхшыланыр, китек урыннар тулыр иде.  
Менə мондый əмəлле аналар йитештерер өчен мəктəплəрнең заманага, 

мохиткə муафыйк545 булуы тиеш. Анда шулай укытылсын ки, кяинат546 кара-
ганда бер фикер, миллəтлəр хəленə караганда бер аң, тормышка караганда 
һəрнəрсəсеннəн бер файда алырлык булсын. Мəктəптəн алган гыйлемнəре, 
фикерлəре, һөнəрлəре белəн егерменче гасырда үзлəрен яшəтерлек булсын. 
Суык канлы, авырлыкларга чыдамлы, эш сөюче, батыр булсын. Тəəссеф547! 
Безнең мəктəплəр бик сай шул. Фəн дəреслəрен əйтмим дə. Иң күздə тотып 
укытыла торган дин дəреслəремездəн дə кирəкле нəрсəлəр сеңешле, җиңел 
итеп белдерелми. Бер нəрсəмездə илаһи яки милли бер хис бирми. 
Җəгърафиялəр күп йирдə хəритасыз548 укылганлыгы шикелле, шигырь кеби 
нечкə фəннəремезнең дə нечкə тойгылары, гали хислəре тупас итеп, бар 
куəткə кычкыру эчендə белемсез хəлдə кала. Ул гына түгел, башка нəфис 
нəрсəлəремез дə бер файдага ашмыйча, югала гына бара. 

Хатын-кызларымызның болай аңсыз, белемсез хəлдə калуларына гаепле 
кешелəр миллəтемезнең ирлəре дияргə туры килə. Ирлəремезнең фикерсез 
калуларына, əлбəттə, надан руханиларымыз сəбəпче. 

Наданлыклары диннең дөреслеген күрсəтмəслек бер хəлдə булганлыктан, 
безне егерменче гасырда да арынып йитə алмаслык кылып, əллə нинди ялган 
игътикадлар549 вə истибдадлар550 астына батырганнар. Начар-яхшы булсын, 
бер нəрсə гадəт булып əверелсə, аны тиз генə бетерү, түбəннəн кырып ташлау 
мөмкин булмаганлыктан, иске, надан дин башлыкларымызның корган 
тозакларын да əле һаман бетерə алмыйбыз. Шулар тəэсире сəбəпле, башкалар 

                                                           
544 Матлуб булу – талəп ителү, эзлəнү. 
545 Муафыйк – яраклы, туры килгəн. 
546 Кяинат – бөтен яратылыш, бөтен дөнья.  
547 Тəəссеф – кайгыру, ачыну. 
548 Хəрита – географик карта. 
549 Игътикад – ышану, инану. 
550 Истибдад – деспотизм. 
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чакрымнар белəн алга китеп торганда, без һаман аптырауда, һаман наданлык, 
ялкаулык эзлəү астында кая китəргə белми шашкан, исергəн хəлдəмез. 

Бу чуалчык, тəртипсез тормыштан безне кемнəр өстерəп чыгарырлар 
соң? Менə инде мин бу сөальлəргə үземне-үзем генə диясем килə. Безнең 
арамызда аңлы, фикерле ханымнар юк ук түгел бит. Кайсымыз гакыл, фикер, 
калəм белəн, кайсымыз мал вə акча белəн ярдəм итеп, безгə каршы булган 
коймаларга карамыйча, ватып, сындырып, башкалар артыннан җитəргə 
тырышу вə минутны бушка уздырмыйча ашыгудыр.  

Безгə бигрəк хөкүмəттəн рөхсəт илə җəмгыять хəйриялəр торгызып, эш 
башына мөмкин кадəр аңлырак, мəктəп эшлəре белə танышрак ханымнарны 
менгезергə вə алар аркылы мəктəплəремезнең тəртиплəнүенə, аннан укып 
чыккан кызларның бер əмəл иясе, ачык фикерле, ысул тəгълимнəн551 хəбəр-
дар булучылыгына тырышырга кирəк. Шəһəрлəр генə җитми, авылларга да 
тəэсир итəргə, авылдагы кардəшлəремезне дə истəн чыгармаска кирəк. Авыл 
халыклары мөгаллимəне шəһəрлəрдəн сорыйлар, яхшырак тəхсил күргəн552, 
тагы да аңлырак мөгаллимəлəрне йибəрергə тырышу – халкымызны агарту вə 
аңлау килүгə хезмəт итү өчен беренче шарттыр. Арамызда җитди, эш сөюче 
ханымнар бармак белəн генə санарлык булып, күбесе үзлəрен халыкка 
күрсəтү, шөһрəт казану өчен генə тырышалар. Рус гимназиялəре бетергəн 
ханымнарымыз вə башка сурəттə гыйлем вə тəрбия җəһəтеннəн алда саналган 
бикəлəремез булса да, аларның күбесе никтер милли эшлəргə суык (хəтта 
үзлəренə башка миллəт кешелəре тарафыннан «татарка» диеп əйттерүгə 
хурланалар. Ə башкалар, киресенчə, нинди миллəткə мөнасыйб553 булсалар, 
шуның белəн мактаналар), җиң сызганып хезмəт итəчəк урыннарда читтəн 
көлеп кенə карап, үзлəренең кəеф-сафаларына бирелеп калалар. 

Бу рəвештə кайсымыз хурланып, кайсымыз зурланып, милли эшлəрдəн 
кул селтəп читтə торсак, тормышымыз һаман иске булып, үземез һаман 
надан, аңсыз, фикерсез «татарка» булырмыз шул. «Татар, татарка» исемен 
ишеткəндə хурланасымыз килмəсə, зурланырлык булганга кадəр миллə-
темезне күтəрик, югарылатыйк. Аның бердəнбер чарасы шул гына. 

Хəзер хурлана-хурлана тырышсак, килəчəктə, иншаллаһ, мактана-мак-
тана яшəрмез дə... 

«Тормыш», 1913, 27 октябрь. 
  

                                                           
551 Ысулы тəгълим – методика. 
552 Тəхсил күрү – гыйлем алу. 
553 Мөнасыйб – яраклы, туры килə торган. 
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Фəрхинас Басыйрия 

[Хатын-кыз галəменə...] 

Хатын-кыз галəменə гаять тə əһəмият биргəн газетаңызны чын 
күңелемнəн тəбрик итəм. Хисапсыз күп сəнəлəр дəвамын телəп калам.  

Түбəндə язган мəкалəмне «Хатын-кыз галəме»нə басуыңызны үтенəм. 
«Тормыш» гəзитəсенең икенче номерында Петропавелда ирлəргə махсус 

булган китапханəгə кызларга йөреп файдаланыр өчен һəфтəдə 554  ике көн 
ялңыз кызларга бирелгəнлеген, шул көннəрдə китапханəгə хатын-кызлар 50–
60 лап килгəннəрен аңлаткан хəбəр 555  минем дикъкатемне җəлеп кылган-
лыктан, түбəндəге сүзлəрне язарга мəҗбүр булдым.  

Безнең Касыйм шəһəрендə җəмгыять хəйриянең, бик зур булмаса да, 
ярыйсы гына бер китапханəсе булып, Русиядə мəшһүр булган русча-татарча 
гəзитəлəр вə журналларның һəркаюсы мəртəбə килеп торадыр. Китапханəнең 
һиммəтле 556  əгъзалары бер-ике аңлы ханымнарымызның соравы буенча 
һəфтəдəн бер көнне ялгыз хатын-кызларга билгелəгəннəр иде. Асылымыз 
биттə, киемдə, дип белгəн безнең ханымнар боңардан аз файдаланалар. 
Рəхəтлəнə-рəхəтлəнə, шатлана-шатлана килеп, бер һəфтəлек557 матбугат галə-
меннəн төрле-төрле хəбəрлəрне укып китүгə бик аз əһəмият бирəлəр.  

Касыйм шəһəрендə ике мең кадəр мөселман бар. Билгеле, шуларның 
яртысы хатын-кызлардыр. Ысул җəдидəнең чыккан елларында ук Касыймда 
хатын-кызларга яңа рəвештə укыту башланган. Шул сəбəптəн, Касыйм 
хатын-кызларының һəммəсе диярлек үз ана теллəрендə яхшы гына яза 
белəлəр. Менə шулай укый-яза белə торып та, китапханəгə 5–6, иң күп 
булганда 8–9 ханым йөрилəр. Менə бу күңелсез рəкымнəр558 безнең хатын-
кызларыбызның укуга булган рəгъбəтсезлеклəрен559 күрсəтəдер. Əгəр дə ха-
тын-кызлар күбрəк йөрсəлəр, һəфтəдəн берничə көнне яки һəр көннəн берни-
чə сəгатьне хатын-кызларга аеруны сорарга мөмкин иде. Ни өчен соң безнең 
хатын-кызлар укуга болай рəгъбəтсез? Матбугаттан лəззəтлəнмилəр? Гəзи-
тəлəр, журналлар укырга, аңларга икътидарлары 560  булса да, укымыйлар? 
Укырга да телəмилəр? Минем боларга: «Мəктəплəрдə кызларымызны укуга 
рəгъбəтле итеп тəрбия итə алмавымыз», – дип җавап бирəсем килəдер. Əгəр 
дə мөгаллимəлəремез мəктəплəрендə кечкенə генə булса да китапханəлəр 
ясап, шул китапханəлəрдə файдалы, укырга күңелле рисалəлəр 561  булдыр-
салар, буш вакытларда, я махсус уку вакытлары ясап, шəкертлəргə гəзитəлəр, 
журналлар укысалар, шəкертлəрдəн укытсалар, ни язылганын сөйлəп 
                                                           

554 Һəфтə – атна. 
555 Петропавел хəбəрлəре // Тормыш. 1913. 27 октябрь. 
556 Һиммəтле – тырыш.  
557 Һəфтə – атна.  
558 Рəкым – цифра.  
559 Рəгъбəт – омтылыш. 
560 Икътидар – булдыра алу, көч җитү. 
561 Рисалə – хат, мəкалə, брошюра. 
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аңлатсалар, əлбəттə, күп файдасы тияр, хатын-кызларымызның матбугаттан 
лəззəт табып, матбугат илə шөгыльлəнүлəренə сəбəп булыр иде. 

Безнең Касыйм хатын-кызлары мода җəһəтеннəн рус ханымнарыннан 
ничə вə ничə дəрəҗə артык кылансалар да, гыйлем җəһəтеннəн, уку җəһə-
теннəн алар янында ля шəй562, җанлы курчаклар булып калалар.  

Хатын-кызлары тəрбияле булган миллəтнең генə йир йөзендə яшəячəген 
хатын-кызларымызга аңларга кирəк. Киемнəр, зиннəтлəр илə күп булыш-
маенча, күбрəк уку берлəн шөгыльлəнергə, тышларын бизəү урынына, 
эчлəрен, рухларын гыйлем-мəгърифəт илə бизəргə вакыт җитте... 

Касыймлы Фəрхинас Басыйрия 
«Тормыш», 1913, 20 ноябрь. 

 
Өммегөлсем Терешкавия563 

Безнең хəл 

Шушы көннəрдə «Сөембикə» журналы укып, гаять тə шатландым. 
Əлхəмдүлиллəһи, без татар хатын-кызларының хəлен аңлаган ирлəр дə 
күренə башладылар. Моның өчен һəр татар хатыны вə һəр татар кызы 
куанырга тиеш! Чөнки мондый ирлəр күбəю белəн мөтəгассыйб564 аталары-
ның кулында изелгəн мискинə565 кызлар, рəхимсез йөрəкле ирлəренең кам-
чылары астында тапталган хатыннар, акрын-акрын гына башларын күтəреп, 
нурлы, ямьле, гүзəл дөньяга чыга ала башлаячаклар. 

Мондый журнал чыгарып, без хатын-кызны «наданлык йокысыннан» 
уятырга тырышкан мөхтəрəм мөхəррир əфəндегə бөтен миллəт вə бөтен татар 
хатын-кызлары галəме исеменнəн тəшəккер итəм566! Яшəңез, мөхəррир əфəн-
де! Яшəсен «Сөембикə» ханым! Яшик алар белəн бергə үк без – татар хатын-
кызлары! Шул яшəгəнлегебезне бөтен дөньяга белдертер, җанлы икəнлеге-
безне аңлатыр өчен, курыкмастан, өрекмəстəн, фикерлəребезне ирлəргə 
сөйлик, йөрəгебезне əрнеткəн кайгыларыбызны «Сөембикə» ханымның 
бəгъренə куйыйк!.. Йитəр!.. Моңар тикле без күп изелдек! Инде моннан соң 
караңгы йир астыннан якты дөньяга чыккан язгы матур чəчəклəр шикелле, 
без дə, əби-бабалар бөркəнгəн «җаһəлəт чапаны» астыннан нурлы «мəгърифəт 
галəменə» чыгыйк!! Үземезне дөньяга танытыйк! 

Ханымнар! Каюыңызга да мəгълүмдер: без дə, ирлəр шикелле адəм 
балалары. Без дə, алар шикелле, Аллаһы коллары. Лəкин без үземезнең кем 
икəнлегемезне аңламау сəбəпле, ирлəремезгə кол булып беткəнмез. Аларны 
үземезгə хуҗа иткəнбез. Алар нинди генə пычраклык кылсалар да, «ирлəр 
                                                           

562 Ля шəй – бер ни түгел, əһəмиятсез.  
563 Терешкавия Өммегөлсем – мəгърифəтче, мөгаллимə, тəрбия темасына багыш-

ланган мəкалəлəр авторы.  
564 Мөтəгассыйб – фанатик. 
565 Мискинə – ярдəмчесе булмаган, мескен.  
566 Тəшəккер итү – рəхмəт белдерү. 
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тиешсезгə бер эш тə эшлəмилəр» дип, уйларлык кызганыч хəлгə килеп 
төшкəнбез. Боларның барчасы өчен дə, югарыда əйткəнемчə, үземез генə 
гаепле. Чөнки без – «озын чəчлəр», «кыска гакыллар», «ир хакы – Аллаһы 
хакы», «ир хакы – Пəйгамбəр хакы» дип, ирлəремезгə артыграк башымызны 
иеп, аларның аяклары астында, фил аягы астында изелгəн тычкан шикелле, 
изелеп калганбыз. Үз хəлемезне үземез бу чиккə китереп терəткəч, ирлə-
ремезнең безне кыйнаулары, безне «озын чəчлəр», «кыска гакыллар» 
диюлəре табигый бер эшдер.  

Без – татар хатын-кызларыны кыйнау кемнəн калды икəн? Əллə кай-
чаннан бирле шушы сөаль мине өзəдер. Əмма борынгы əбилəремезнең 
башына мондый сөальлəр бер дə килмəгəн. Чөнки алар үзлəренең ирлəре 
тарафыннан кыйналулары «тиеш бер эш» кенə диеп иман китергəннəр.  

Аларның бу иманнарының раст икəнлеген исбат итəргə телəгəн төсле, 
бабаларымыз кыш көннəрендə аларны чана тəртəсенə бəйлəп ярганнар. 
Аннан шуның белəн генə канəгатьлəнми, өйгə алып кереп, эскəмиягə салып 
бəйлəп камчылары тузганчы аларның аркаларын телгəлəгəннəр... Ярабби! 
Ярабби! Бу нинди ерткычлык! Бу нинди шəфкатьсезлек тə, бу нинди 
вөҗдансызлык!!! Аллаһ аларны ник бу тикле шəфкатьсез итеп яраткан икəн? 
Бу тикле таш йөрəкле булгач, ник ул аларны дүрт аяклы ерткычлар гына итеп 
яратмый, адəм сурəтле җанварлар итеп яраткан да, хатыннарга ирекле кылган 
икəн?!  

Бичара татар кызы ундүрт яшькə йитү белəн, «чапан зинданы» эченə 
кереп, якты дөньядан мəхрүм була. Ул мескен, мəхлук, үзенең мондый 
кызганыч хəлгə төшүен дин, шəригать буенча фарыз эш дип, уйлый ... Озак та 
үтми, «ир» исемле җанвар килеп, ул байгышны – кыз кирəк телəсен, кирəк 
телəмəсен, үзенең үткен тырнаклары арасына элəктереп алып та китə.  

Мөгаллимə: Өммегөлсем Терешкавия 

«Сөембикə», 1913, №4, б.3–5.  
 

Хатын-кыз дөньясы 

Уфаның Мариинский гимназиясендə мөселманнардан 19 кыз, 2нче кыз-
лар гимназиясендə 7 кыз, частный кызлар гимназиясендə 21 кыз укый. Хəл-
буки567, шул гимназиялəрнең һичберсендə мөселманча дин дəреслəре укы-
тылмый. Уфа мөселманнары башка эшлəрдə бик шəп диндарлык күрсəтергə 
тырышсалар да, бу гимназиялəрдə Уфаның бөек гаилəлəренең, хəтта бəгъзе 
голямəсенең568 кызлары укыса да, бу көнгə кадəр шул мəктəплəргə дин дəресе 
куйдыруны искə алучы булмаган. 

Хəлбуки, юлы илə тырышканда, боларның һəркаюсына берəр дин 
мөгаллимəсе куйдырырга мөмкин булачак. 

                                                           
567 Хəлбуки – лəкин.  
568 Голямə – галим.  
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Мөселманнарның дини вə башка шундый ихтыяҗлары үтəлмəүгə бик күп 

сəбəплəр булса да, иң зур сəбəп – үзлəрендə тырышу юклык. Башка халыклар, 
балаларын мəктəплəргə биргəннəн соң, родительский комитетларга керергə 
тырышалар. Балаларны мəктəпкə бирү илə өслəреннəн бурыч төште дип 
тормыйлар. Аларның ул мəктəбендə матлубка569 муафыйк570 сурəттə тəрбия 
ителүлəренə дə дикъкать итəлəр. Уфа мөселманнары да, хосусан кыз аталары, 
тиешле урынга мөрəҗəгать итеп, үзлəренең балаларына дин тəрбиясе бире-
лүне сорарга тиешле. Дини, милли тəрбия күрмəгəн кешелəр ничаклы зур 
укысалар да, миллəт өчен файдалы булып чыкмыйлар. Миллəт анасы буласы 
кызларның милли тəрбиядəн мəхрүм калулары бигрəк тə ярамый. Чөнки 
безнең бар көткəнебез шуларда. Алар да миллəтебезне танымасалар, дини 
тəрбия күрмəсəлəр, безгə миллəт егетлəрен кем җитештерсен? 

«Тормыш», 1914, 11 гыйнвар. 

 
Хəзерге мəсьəлə 

Үткəн 1913нче елның 23нче декабрендə Петербург шəһəрендə бөтен 
Русиядəге халык мəгарифе эшен тикшерү өчен мөгаллимнəр съезды 
ясалды571. Бу съездга халык мөгаллимнəреннəн алты меңнəн артыграк кеше 
килгəн иде. 

«Ил» гəзитəсенең 572  язуына караганда 573 , бу съездда Кавказдан 15лəп, 
Идел буендагы шəһəрлəрдəн унлап, җəмгысы 25 лəп мөселман мөгаллимнəре 
булганнар. Мөселман ханымнарыннан Кавказдан барган мөгаллимə Хəнифə 
ханымнан574 башка кешенең булганлыгы мəгълүм түгел. Мөгаллимə Хəнифə 
ханым съездда мөселман хатын-кызларының тəрбиясенə əһəмият бирү 
кирəклеген вə мөселман кызларына махсус мəктəплəрнең арттырылуы 
тиешлеген аңлаткан. Шундый зур съездда мөселман хатынының чыгып  
сүз сөйлəве, бигрəк тə үз җенестəшлəре булган хатын-кызларны кай- 
гыртуы, алкышланмаслык эш түгелдер. Бу съездның «Инородецлар 
секциясе» исемендəге шөгъбəсенə 575  Дума əгъзаларымыздан Гайсə мирза  

                                                           
569 Матлуб – талəп ителгəн, соралган.  
570 Муафыйк – яраклы, туры килгəн.  
571 Халык мəгарифе буенча I Бөтенроссия съезды 1913 елның декабре – 1914 

елның гыйнварында уза. Анда Россия империясенең төрле почмакларыннан килгəн 
укытучылар катнаша. Гомуми мəҗбүри белем бирү планы тикшерелə.  

572 «Ил» – иҗтимагый-сəяси газета, 1913–1914 елларда Петербург шəһəрендə, 
1914–1918 елларда Мəскəүдə басыла. Нашире һəм мөхəррире – Г.Исхакый.  

573 Петербургта съезд // Ил. 1914. 2 гыйнвар.  
574  Хəнифə ханым (Ганифə Малик-задə) – мəгърифəтче, мөгаллимə, Бакуда 

Тагиевның кызлар мəктəбе мөдирəсе (1901–1909).  
575 Шөгъбə – бүлем, бүлек. 
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Еникиев576 бер доклад керткəн. Докладында мөселман хатын-кызлары хакын-
да ошбу сүзлəр бар:  

«Мəктəп тəшкил итү эшлəрендə һəм училищный советта мөселман-
нарның иштиракь итүлəре577, мөселман халкының хатын-кызлары арасында 
аларның дине вə гадəте булган хосусиятлəренə муафыйк578 сурəттə мəгариф-
нең таралуына бик күп ярдəм итəр иде.  

Мөселман хатын-кызларының уку эшлəрен тəртипле бер юлга кую 
мəсьəлəсе шундый тизлектə хəл кылынырга тиешле булган мəсьəлəдер ки, ул 
мөселманнар өчен мөһим булган мəсьəлə хакында хəзер əһали579 дə, хөкүмəт 
тə тавыш-тынсыз калырга тиеш түгел. Безнең фикеремезчə, кирəк кадəрле 
мəгълүматка малик580 булган мөселман хатыннарыны мəктəплəр инспектор-
лыгына кую мөселман хатын-кызлары арасында уку эшлəренең тугры юлга 
куелуына бик зур хезмəтлəр күрсəтер иде. Мөселман хатын-кызларының 
хəзерге рəвештə артта булуларына əһали белəн бəрабəр, мөселманнарның 
дине, гадəт вə хосусиятлəренə муафыйк сурəттə кызлар мəктəбе ачарга рөхсəт 
бирми, аларның мəгариф эшендə аяныч хəлдə калуларына сəбəп булган 
мəгариф даирəсенең вəкиллəре дə гаепледер». 

Гайсə əфəнде Еникиевның үз миллəттəшлəренең хатын-кызларын бу 
дəрəҗəдə игътибарга алуы, əлбəттə, шөкерана кылырлык бер эштер. 

Əлбəттə, миллəтнең бишеге булган хатын-кызлар галəме наданлыктан 
чыгарылып, мəгариф яктысы белəн яктыртылса, миллəт тəрəккый итəчəктер. 
Бу соңгы сүзне мөхтəрəм мөхəррирлəремездəн Гаяз əфəнде (Исхак булса 
кирəк) 581  дə «Мəктəп» җурналының 582  бу сəнə беренче номерында дəреҗ 
ителгəн583 мəкалəсендə тасдыйк итə584.  

Ул: «Авылларда, хосусан, мишəр авылларында, ире, кызы бергə укытыла 
торган мəктəплəрдə мөгаллимəлəргə əһəмият бирə төшəргə, кайсысын алырга 
дигəн фикер булганда, мотлакан585 мөгаллимəгə артыклык бирергə тиеш», – 
дип, хатын-кызның бишек янында вə өй эчендə генə түгел, хəтта мəктəп вə 
мəдрəсəлəрдə дə миллəтнең тəрбиячесе булуын тəрҗих итə586. 

                                                           
576 Гайсə Хəмидулла улы Еникиев (1864–1931) – сəяси эшлекле, педагог. III нче 

һəм IV нче Дəүлəт Думалары депутаты, Вятка губернасының Халык мəгарифе 
коллегиясе əгъзасы, мəктəплəр бүлеге җитəкчесе (1918–1923).  

577 Иштиракь итү – уртак булу, катнашу. 
578 Муафыйк – кирəкле, яраклы. 
579 Əһали – халык.  
580 Малик – ия, хуҗа.  
581  Мөхəммəтгаяз Гыйлаҗетдин улы Исхаков (Гаяз Исхакый, 1878–1954) – 

мəгърифəтче һəм язучы, татар милли хəрəкəте əгъзасы.   
582 «Мəктəп» – фəнни-педагогик журнал, 1913–1914 елларда чыга. Мөхəррире 

һəм нашире Ш.Ш.Əхмəров.  
583 Дəреҗ итү – теркəү, арага кертү, урнаштыру. 
584 Тасдыйк итү – раслау. 
585 Мотлакан – һич нигə карамастан. 
586 Тəрҗих итү – өстен күрү, башкадан артык күрү.  
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Хатын-кызның мəктəплəрдə тəрбия ягыннан мөгаллимнəн берничə 

мəртəбə өстен булачагы шөгъбəсез инде. Шулай булгач, хəзер миллəтнең иң 
нык тырышкан вə иң беренче чиратта хəл ителергə тиешле булган мəсьəлəсе 
хатын-кызларны укыту мəсьəлəсе булырга тиеш. 

Шунда гына чын эшлекле миллəт йитешер. Шунда гына алдагы көне-
мезгə өметле күз белəн карарга ярар.  

«Сөембикə», 1914, №8, б.1–2. 
 

Сара 

Карья587 кызларында уку ничек? 

Уку тугрысында шул бер балык башы чəйнəлə дилəр. Шулай шул!.. 
Чəйнəп-чəйнəп тə файдасыз дип ташлау үзе тугры килми. Чөнки һəр нəрсəнең 
башы, мəдəниятнең баскычы, миллəтнең барышы уку-укыту илə улганга, 
билгеле, һəмишə шуннан сүз башлыйсы килə.  

Безнең Буа өязендə авыл йирлəрендə кызларны укыту һəм аларны 
заманча тəрбиялəү бөтенлəй юк диярлек. Миллəтнең яртылашын тəшкил 
иткəн авыл кызлары шулкадəр җаһилиятьтə 588  торганда, шəһəр йирендəге 
генə бай кызларының уку-укытуда алга китүлəре илə миллəт ни дə кылачак 
түгел. Моны мин бик батырланып əйтə алам.  

Тарафымызда үзлəренчə бик тəрəккыйпəрвəр589 муллалар булса да, авыл-
да кызлар мəктəбен ачу тугрысында бер авыз улсын, сөйлəгəннəре вə шул 
тугрыда уйлаганнары да юк. Əле кызлар мəктəбе бер якта торсын, ир балалар 
мəктəбе дə һəмишə590 иске мунча, иске таш кабиленнəн591 дəвам итə. Моны 
шуннан да белергə мөмкин. Бөтен Буа өязенə читтəн бер мөгаллим килдеге 
ишетелгəне, күрелгəне юк.  

Муллалар үзара талашып, судлашып йөргəнгə, андый гомуми миллəт 
файдасын күзəтергə бушамыйлар. Əгəр минем сүземне ялган диюче улса, 
мəйданга чыксын. Мин аңар берəм-берəм санап күрсəтермен. Хасыйл592 гына 
дөньяның нинди генə почмагын карагыз, безнең Буа өязеннəн гафлəттə593 
торган һич бер йир таба алмассыз. 

Кайсы гына миллəтне караганда да, аның тəрəккые594 мəдəниятенең авыл 
йирлəренə, ягъни гавам595 арасына тамырлануы илəдер. Мəдəният олуг гаилə-
лəрдə генə булып, карьялəрдə, гавам арасында улмаса, əлбəттə, аннан көткəн 

                                                           
587 Карья – авыл.  
588 Җаһилиять – наданлык, белемсезлек. 
589 Тəрəккыйпəрвəр – прогрессив. 
590 Һəмишə – һаман. 
591 Кабил – төр. 
592 Хасыйл – нəтиҗə. 
593 Гафлəт – игътибарсызлык, ваемсызлык.  
594 Тəрəккый – алга китү, прогресс. 
595 Гавам – халык. 
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кадəр файда чыкмаячактыр. Шуның өчен дə, авыл йирлəрендə кызларга 
махсус мəктəплəр ачып, аларны да милли рух белəн тəрбиялəргə вакыт йитə 
инде, муллалар!  

Талашуыңызны куеңыз. Миллəт сездəн көтə. Сезгə мəктəп салырга да, 
мөгаллим китерергə дə ярдəм итүче күп. Сез шуны, бисмилла, дип, 
алдыңызда тиешле эшлəрен күреңез, меңлəп, миллионлап миллəт аналарын 
заманча тəрбия итəргə вакыт йитмəдеме? 

Суыксу карьясендə596 Сара, мулла Мирза əһлиясе597.  

«Сөембикə», 1914, № 12, б.10–11. 
 

Сания Гыйффəт Кадыйрия 

Хатын-кыз галəмендə 
(1914нче ел эчендə) 

Миллəтлəрнең мəдəниятле булулары хатыннарына туктый. Хатын-
нарында белем вə аң тəрəккый иткəн598 миллəтлəрнең шул нисбəтендə мəдə-
ниятлəре дə тəрəккый итə. Хатыннар – мəдəния баскычлары, тəрəккый 
кораллары. Алар бəхеткə дə, бəхетсезлеккə дə өстери алалар, һəр ике як 
аларның гына кулында. Аналар белемле булсалар, миллəтлəренə каһарман, 
даһи ирлəр, галиҗəнаб 599 , җитди вə тугры фикерле аналар багышлыйлар. 
Төптəн җитешеп килгəн аналар сəбəпле, миллəтлəрдə мəдəният туа, зурая, 
белем вə аң миллəтнең һəр төпкəсенə тарала. Гаилəлəр аңлы булганда, 
мəктəплəрдəн алынган тəрбия вə мəгълүматлар сөзмəле була. Хатыннар 
мəдəнияттə ирлəр белəн бергə агарга, һəр тугрыда бергə катышып, 
ярдəмлəшеп көн күрергə тиешлелəр. Укытуда, җəмгыять, гыйльми вə иҗти-
магый эшлəрдə бергə хəрəкəт итəргə без, хатыннар, бурычлымыз. Шулай 
булса да, безнең үземезгə генə караган эшлəремез дə күп. Безнең үземезгə 
махсус əдəбият, җəмгыять вə мəктəплəремез бар. Боларга хезмəт итеп эш 
иттерү – безнең өстемезгə йөклəтелгəн бер вазыйфа. Хатыннар ирлəрдəн, 
ирлəр хатыннардан башка ярты гына кеше булганга, без үземезгə караган 
эшлəрдə ирлəрнең дə фикер вə ярдəмнəренə мохтаҗмыз. Лəкин һəр эшне 
мөмкин кадəр үземез генə башкарып алып барырга, ирлəрне дə иң аптырап 
калган вакытымызда гына ярдəмчелəр итеп карарга кирəк. Без күптəннəн 
инде ирлəр чəйнəп биргəн ашны ашап, борган якка борылып, сөргəн яктан 
сөрелеп, алар кулында курчак булып тордык. Хəзер инде үзебез эшли белергə 
вакыт.  

Хатын-кыз галəме үзенең менə шул олуг мəсьүлиятеннəн600  хисап би-
рергə, шул зур вазыйфаларын үтəп, үтəмəгəнлеген хəтеренə төшерергə 

                                                           
596 Иске Суыксу авылы – хəзер Татарстанның Буа районына карый.  
597 Əһлия – тормыш иптəше, хатыны. 
598 Тəрəккый итү – алга китү, прогресс. 
599 Галиҗəнаб – бөек, мөхтəрəм. 
600 Мəсьүлиять – җаваплылык.  



«Мөслимә улдыгымыз сәбәпле, уку безгә дә фарыз» 71 
бурычлы. Моның өчен бик еракка китмичə, үткəн 1914нче елда эшлəнгəн 
эшлəремезне күздəн үткəрү җитсə кирəк. 1914нче елда без ни эшлəдек соң? 
Үземезгə йөклəнгəн мəдəни вазыйфаларымызны үти алдыкмы? Əдəбият 
һəртөрле дəрəҗəгə менү өчен баскыч булганга, сүземне əүвəл шуннан 
башлыйм. Аңлы миллəтлəр һəрнəрсəдəн элек, тел вə əдəбиятларын 
киңəйтергə, баетырга тырышалар. Гəзитə вə журналлары, əдип, мөхəррирлəре 
бөтен тырышлыклары белəн шуңар гына сарылалар. Соңгы берничə ел эчендə 
бездə дə бу хис туып, арта барганлыгы күп аңлы кешелəрне шатландыра. 
Күптəн түгел генə «Таһир-Зөһрə»601, «Йосыф-Зөлəйха»602 кебек китапларны 
да рəтлəп укый алмаган татар хатын-кызлары кулында бөтенлəй башка рухта, 
башка телдə, башка дəрт бирə торган китаплар. Ул аларны укый, рəхəтлəнə. 
Тормышка чагыштыра, тəнкыйть кыла. Боларны да ваксына. Фикере тагы 
югарыракка омтыла. Башка миллəтлəрнең əдəбиятына нисбəтле, безнең 
əдəбиятымыз көннəн бер тамчы кадəр генə булса да, истигъдадлары603 чапан, 
табигый матурлыклары кершəн-иннек астына качырылган кыйммəтле татар 
туташларын шактый гына үстереп, табигый зиннəтлəр белəн бизəде. Аларга 
махсус китаплар чыгып, хокукларын танытты. Алар өчен «Сибирия», 
«Тормыш», «Ил» гəзитəлəрендə махсус баблар 604  ачылып, фикерлəрен кү-
тəрде. Аларга махсус журнал, роман вə хикəялəр чыкты, мəктəплəр ачылды. 
Алар арасыннан матур гына калəмле мөхəррирəлəр йитеште. Менə бу 
хəллəремезне 20нче гасырга чагыштырып караганда бик түбəн булса да, 
фəтрəт605 дəверенə чагыштырганда шатланырлык. Хатын-кызга махсус əдə-
бият җөмлəсеннəн санарга яраса, бу ел «Сөембикə» җурналы вə «Мөгал-
лимə»606 исемле əсəрлəрдəн башка, əдəбият исеменнəн күзгə күренерлек əсəр-
лəр чыкмады. «Сөембикə» җурналы да хатын-кызларга егерменче гасырның 
бирергə телəгəн мəгълүматларын бирə алмый. Фəхрелбəнат ханым 607  сəр-
катибə ителеп чакырылудан элек, ул хатыннар җурналы төсле дə күренми 
иде. Хəзер шактый гына хатын-кыз мəкалəлəре күренсə дə, күзгə бəрелерлек 
мөһим мəкалəлəр чыкканы юк.  

Мəктəплəребезгə килсəк, һаман шул иске мəктəплəр, һаман шул буяу, 
баш ватулар, санаигъ нəфисəдəн608 бик ерак, гимнастика, музыкага бөтенлəй 
мохтаҗ түгел төсле. Мөгаллимəлəремез йитешсез-рухсыз. Үзлəрендə тулы 
мəгълүмат булмаганга, дəрес вакытында балаларга китапта язылганнан тыш 
мəгълүмат бирə алмыйлар. Мөгаллимəлəремез шул хəлдə булган вакытта, 
мəктəплəремезнең алга китүен көтəргə юл да күренми. Мөгаллимəлəр 

                                                           
601 «Таһир-Зөһрə» – Сайядиның «Дастане Бабахан» (XIV гасыр ахыры – XV га-

сыр башы) əсəре.  
602 «Йосыф-Зөлəйха» – Кол Галинең «Кыйссаи Йосыф» поэмасы (1233). 
603 Истигъдад – булдыклылык, сəлəтлелек. 
604 Баб – бүлек, бүлекчə.  
605 Фəтрəт – ике вакыйга арасында үткəн вакыт, хəрəкəтсезлек. 
606 «Мөгаллимə» – Г.Исхакыйның шул исемдəге əсəре (1913).  
607 Фəхрелбəнат ханым Сөлəймания.  
608 Санаигъ нəфисə – матурлык сəнгате.  
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йитештерə торган урыннарымыз да юк. Мөфти хəзрəт исеменə ачылачак 
дарелмөгаллиматымыз609 бөтенлəй онытылып бетə язды диярлек. Артыннан 
йөреп, булдырырга тырышучыларымыз да күренми. Мөгаллимəлəремез 
мөкəммəл610 булмаганда, мəктəплəрдəн мəдəнияткə өстерəүче аналар ничек 
йитешсен дə, аңлы-əхлаклы гаилəлəр ничек хасыйл булсын. Җəй көне Уфада 
вə башка бер-ике урында «җəйге курс» исеме белə мөгаллимəлəргə махсус 
курслар ачылса да, болар белемгə сусаган мөгаллимəлəрне каныктырырлык 

түгеллəр. Курста укытучылар арасында 
икътидарлыраклары 611  төртеп кенə күрсə-
терлек. Безне мондый вак-төяк көчлəр генə 
һаман максатка йиткерə алмый.  

Еш-еш кына хатын-кызга махсус төрле 
мəүзугъларда612 лекциялəр укылса, вак-төяк 
курсларга караганда əллə ни кадəр файда 
китерер иде. Бу лекциялəргə ихтыяҗымыз 
бик зур булса да, əле бары бер мəртəбə Уфа-
да гына укылды. Əһəмиятен яхшы төшенə 
алмаганлыкларыннанмы, бу лекцияне тың-
ларга мөгаллимəлəр оясы булган Уфадан ба-
ры бер-ике генə мөгаллимə барган иде. 
Ешрак булгаласа, ихтимал күбрəк килгəлəп, 
хатын-кызларымызның иҗтимагый эшлəргə 
дə күнегеп китүлəренə сəбəп булыр иде. Ми-
немчə, алга омтылырга телəгəн мөгал-
лимəлəремез өчен Русиядəге төрле курс-
ларга керəргə хəзерлəнү – иң муафыйк613 бер 
юл. Губерна шəһəрендəге тəрбия вə тəгълим 
курсларына безнең мөгаллимəлəремез бик 
җиңеллек белəн керə алырлар иде.  

Санымызга күрə җəмгыятьлəребез дə 
бик аз. Хəлбуки614, мəктəплəр дəрəҗəсендə 
юк җəмгыятълəргə дə ихтыяҗымыз зур. 
Җəмгыятьлəр булса, шактый гына эшлəр 
эшлəп була. Уфа, Оренбург җəмгыятьлəре 
бу ел үз галəмнəренə генə түгел, ватанга да 
онытылмаслык сəдакать 615  вə изгелеклəр 
кылырга тотындылар.  

                                                           
609 Дарелмөгаллимат – хатын-кыз укытучылар хəзерли торган уку йорты. 
610 Мөкəммəл – камиллəшкəн, төгəллəнгəн. 
611 Икътидар – булдыра алу, көч җитү. 
612 Мəүзугъ – проблема, тема. 
613 Муафыйк – яраклы, туры килгəн. 
614 Хəлбуки – лəкин. 
615 Сəдакать – турылык, дуслык, туры сүзлек.  

 
Казанда беренче  

мөслимə табибəлəребездəн  
Маһипəрвəр Дəүлəткилдиева. 
Шаһбазгəрəй һəм Хəдичə 
Əхмəроваларның кызы.  
(«Сөембикə», 1914, № 9) 
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Уфа ханымнар җəмгыяте 616  Уфада 500 лəп кыз, 11–12 русча-татарча 

мөгаллимə, 14–15 балалы бер ятимханə тəрбиялəдеге хəлдə, үз исеменнəн 
мəҗрух617 гаскəрлəр хастаханəсе тəрбия кылуны да өстенə алды. Оренбург 
ханымнары җəмгыяте исə, бер һөнəр мəктəбе тəрбия кыла, бу ел мəҗрух 
гаскəрлəр өчен тəртип киленгəн комитетка кирəкле нəрсəлəрне тегеп 
хəзерлəде, Петроградта корылган мөселман җəмгыятьлəре союзына да 
катнашырга карар бирделəр. Ачылганына 2 ел чамасы гына булган бу 
җəмгыять эшлеклелеге берлə үзен танытып килə.  

Күптəн түгел генə Баку мөслимəлəре дə бик киң программа белəн бер 
җəмгыять ачтылар618. Əлегə эшлəгəн эшлəре əгъзалар сайлау кеби эшлəрдəн 
генə гыйбарəт булса да, тиздəн бу җəмгыятьнең дə мондый мөһим заманда 
байтак зур эшлəр күрсəтəчəгенə өмет зур. Аерым бер җəмгыятьлəре булмаган 
хатын-кызларымыз да төрле комиссиялəр ясап, иганəлəр җыеп, мəҗрух 
гаскəрлəргə киемнəр хəзерлəп үз вазыйфаларын үтəделəр. Казан мөселман 
хастаханəсенə иганə җыеп, үз материаллары белəн керлəр тегеп бирделəр. 
Шунда бер мөслимə табибə вə мөслимə шəфкать һəмширəлəре619  мəҗрух-
ларны карамактадыр. 

Авылларда мөселман учительницаларының иҗтиһадлары 620  белəн күп 
ярдəмнəр җыелганы шикелле, Троицк, Каргалы вə башка урыннарда да 
хатын-кызларымызның бу тугрыда күрсəткəн иҗтиһадлары дикъкатькə 
алынырлыктыр. Хəтта Кырымда Сəгыйдə ханым бер комитет ясап, Кырым 
атлы бүлеге өчен бик зур иганəлəр җыйды. Шуларны илтер өчен аңар махсус 
вагоннар бирелеп, Петроградка бик күп кием вə ашамлыклар илтеп 
тапшырды. Петроград кеби курсистка вə зыялы ханымнарымыз кайнаган 
урында бер җəмгыятькə рөхсəт алыну тиешле булса да, мəгаттəəссеф621, бу ел 
мондый бер хəрəкəт күренмəде. Шулай да андагы хатын вə туташлар «Нəшре 
мəгариф» җəмгыятенə катышып хезмəт итəлəр. 16нчы июньдə ясалган 
съездга622 хатын-кызларымызның хокуксызлыгы дикъкатькə алынып, доклад 
керттелəр. 6нчы декабрьдəге мөселман съездына623 Мəрьям Базаревская бе-
лəн Əминə Сыртлановалар624 катнаштылар. Əминə ханым мəркəз комитетка 
да əгъза ителеп сайланды. Учительница, гимназистка, курсисткаларымыз 
                                                           

616 «Уфа мөселман ханымнар җəмгыяте», 1907 елда оештырыла, рəисəсе Мəрьям 
Солтанова.  

617 Мəҗрух – яраланган, яралы. 
618 «Баку мөселман хатын-кызлар хəйрия җəмгыяте», рəисəсе – Сона Тагиева, 

урынбасары – Рəхилə Гаджибабабекова (Терегулова). 
619 Һəмширə – кыз туган, кыз кардəш. 
620 Иҗтиһад – тырышлык кую, тырышу. 
621 Мəгаттəəссеф – кызганычка каршы. 
622  1914 елның 15–25 июнендə Петербургта узган IV Бөтенроссия мөселман 

съезды турында сүз бара.  
623  1914 елның 6–10 декабрендə Петроградта узган Мөселман җəмəгать оеш-

малары вəкиллəренең Бөтенроссия съезды турында сүз бара.  
624 Əминə Мəхмүт кызы Сыртланова (1884–1939) – җəмəгать эшлеклесе, шəф-

кать туташы.  
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елдан-ел артканлыгы шикелле, табибəлəр, фельдшер-акушеркалар, һөнəр вə 
музыка мəктəплəрендə укучылар да күренə башлады. Хəзер Петроградта Сара 
ханым профессорлыкка хəзерлəнə625. Димəк, укыган-омтылган вакытта нинди 
генə эшне булса да, булдырырга хатын-кызларымызда истигъдад626 бар икəн.  

Авылларга күз салсак, анда гел əүвəлге каралык, караңгылык. Мəктəплəр 
əүвəлге агышы белəн агалар, үзгəргəн җирлəре юк. Андагы хатын-кыз һаман 
үкле, аңсыз, кызганыч бер хəлдəлəр. Ирлəре кул астында һаман изелə, 
кыйналалар. Бу изелүнең баш сəбəбе, əлбəттə, хатын-кызның хокукы ригая 
кылынмаганлыктыр627. Хокуксыз яшəп тə, эшлəп тə булмый. Хокук булма-
ганда, безгə һаман да изелергə туры килəчəк. Бу ел 12нче мартта чыккан 
закон буенча һəр хатын үзенең иренең рөхсəтеннəн башка үзенə паспорт 
алып, аерым тора ала. Элек ире рөхсəт итсə генə паспорт бирелергə мөмкин 
иде. Ирлəренең золымыннан бизар 628  булган хатыннарга бу закон уңайлы 
булды.  

Бу елгы бəхетсез вакыйгаларның берсе дə Фатыйма-Фəридə ханымның 
вафатыдыр. 

Татар хатыннары кеби, төрек хатыннары да, ничə йөз еллардан бирле 
шəригать биргəн хокукларыннан файдалана алмыйча, зинданда яткан төсле 
яшəп килəлəр иде. Мəмлəкəттə мəшрутиять629 игълан ителү аларны бөтенлəй 
икенче хəлгə китерде. Алар аяксыз иде, аякландылар, телсезлəр иде, теллəн-
делəр. Җəмгыятьлəр ачтылар, гəзитə вə журналлар чыгардылар. Аларны бер 
тиенгə санамаган хөкүмəт тə бу ел игътибарга алып, мəгариф назыйре хатын-
кызга дарелфөнүннəргə630 кереп укырга рөхсəт итте. Зыялы төреклəр вə төрек 
гəзитəлəре бу əмерне бик шатлык белəн каршы алдылар. Төрек ханымнары 
телеграфханəлəргə кереп тə хезмəт итəргə тотындылар. Фатыйма, Галия, 
Нигяр631, Лəйлə, Нəзиһə Бəшар, Əминə Сəмия632, Салмə Сөрут, Халидə Əди-
бə633 ханым кеби мөхəррирəлəрнең исемнəре əдəбият галəмендə еш күренə 
башлады.  
  

                                                           
625 Бу хакта тулырак китапның 275–276 битлəрендə басылган Искəндəр Ишмө-

хəммəдовның «Татар кызларыннан профессор булырга хəзерлəнгəн Сара ханым» 
мəкалəсеннəн укыгыз.  

626 Истигъдад – булдыклылык, сəлəтлелек. 
627 Ригая кылыну – игътибар бирелү. 
628 Бизар – зарлы. 
629 Мəшрутиять – конституциялелек.  
630 Дарелфөнүн – югары уку йорты, университет. 
631 Нигяр ханым (1956–1918) – төрек шагыйрəсе. Үзенең эшчəнлеге өчен Солтан 

Абдул Хəмид II  тарафыннан шəфкатьлелек ордены белəн бүлəклəнə.  
632 Əминə Сəмия – төрек язучысы, Европада белем алган, хатын-кызның җəм-

гыятьтəге роленə багышланган əсəрлəр авторы.  
633 Халиде Эдиб Адывар (1884–1964) – Төркиянең сəяси һəм җəмəгать эшлек-

лесе, төрек хатын-кызларының азатлыгы өчен көрəшүче; журналист, педагог, язучы.  
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Апрель аенда Тəлгать бəк кул астында ачыкта калган – химаясез 634 

кызлар өчен дарелшəфикə 635  ачарга карар бирелде. Тəгавын ислам җəм-
гыяте636 ачылып, хатыннарга махсус унике лекция укылды вə шуның тарихка 
гаид 637  кыйсемен Халидə Əдибə ханым укыды. Хатыннарда булган бу 
омтылыш ирлəрнең дə дикъкатен үзенə җəлеп итте. Алар да кызу-кызу 
моназарəлəргə 638  ябыштылар. Матбугат галəме шаулады. «Сабилерришад» 
журналында639 Мəхмүд Əсгать əфəнде илə Рəшид бабаның640 бу хакта кызу 
моназарəлəре дə булып алды. Вакыты илə мин шул мəкалəлəрне тəрҗемə 
кылып, «Тормыш» гəзитəсендə бастырган идем.  

Шəрекътə хатын-кыз мəсьəлəсенең учагы саналган Мисырда да 1914нче 
елда хатын-кыз хəрəкəте үз юлында дəвам итте. Хидью641 анасы идарəсендə 
ханымнар җəмгыяте ачылды. Мисыр көллиясендə профессорлар тарафыннан 
хатыннарга махсус лекциялəр укылды. Кызлар гимназиялəре вə дарелмө-
галлиматлары, җурналлары елдан-ел яхшырак тəрəккый итə бара.  

Һиндыстанда да быел хатыннарга махсус гали мəктəп ачылды. Шəрекъ-
ның башка йирендəге хатын-кызлар һаман шул əүвəлге аяныч хəллəрендə, 
йоклыйлар. 

Аурупа хатын-кызларындагы гыйльми хəрəкəтнең ис китəрлек рəвештə 
алга киткəнлеге безгə мəгълүм. Алар инде доктор-адвокат, инженер булудан 
күптəн үткəннəр. Алар хəзер ирлəр белəн бер хокукта булуны дəгъва 
кылалар.  

Бу хəрəкəтнең иң кайнаган урыны хəзер Ингелтерəдер642. Анда хокук 
дəгъва итеп тартышучы ханымнар төрле митинг, җəмгыятьлəр төзеп, 
полициягə каршы сугыш ачып, ихтиляльлəр643 чыгардылар, шəһəрлəрдə төрле 
һəлакəтлəр ясадылар. Боларның беренче телəклəре – ирлəр белəн тигез булу, 
ирлəр кебек парламентларга сайлану. Ингелтерə хатыннарының бу талəплəре 
бу ел парламентта рəд ителде644. Алар бəлки тагын да дулашырлар, төрле 
хəрəкəткə тотынырлар иде, лəкин сугыш башлану сəбəпле, мəмлəкəтлəренə 
төшкəн авырлык боларны бу хəрəкəттəн тыелырга мəҗбүр итте. Алар хəзер 
мəмлəкəтне саклау юлында үзлəренə төшкəн вазыйфаны үтəү белəн 
мəшгульлəр.  

                                                           
634 Химая – яклау, саклау. 
635 Дарелшəфика – шəфкать йорты, ятимханə.  
636 Тəгавын ислам җəмгыяте – мөселманнарның үзара ярдəм җəмгыяте.  
637 Гаид – бəйлəнешле. 
638 Моназарə – сүз көрəштерү, бəхəслəшү, дискуссия.  
639 «Сабилерришад» – Төркиядə чыгып килгəн журнал; анда татарлардан Габ-

дерəшит Ибраһимов, Əхмəдмөнир Ибраһимов һ.б. мəкалəлəрен бастырган.  
640 Рəшит баба – Габдерəшит Ибраһимов. 
641 Хидью – патша, əмир. 
642 Ингелтерə – Англия.  
643 Ихтиляль – баш күтəрү, чуалыш ясау, бунт.  
644 Рəд итү – кабул итмəү, кире кайтару. 
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Болар бар да хатын-кызларның 1914нче елда эшлəгəн эшлəре. Моннан 

үти торган бурычларымызның бик күбесе 1915нче ел хисабына өелеп калган-
лыгы аңлашыла. Инде 1915нче елда өстемезгə төшкəн эшлəрне мөкəммəл645 
итеп алып барырга тырышу барымызга да йөклəнеп калган бер бурыч. 
Барымыз да үз вазыйфамызны белеп хəрəкəт итсəк, Аурупадагы апаларымыз 
артыннан без дə җитəрмез, без дə адəм, бездə дə кан, җан вə милли намус бар 
бит... 

«Тормыш», 1915, 1 гыйнвар. 
 

Əхмəд Таҗетдин 

Кыйраəт китаплары 
(Мəктəп кирəк, мəктəптəн дə əүвəл китап кирəк) 

Бу елны миңа бер кызлар мəктəбе программасы төзергə тугры килде. 
Шəһəремездəге «Эш» китапханəсенə мөрəҗəгать иттем. Өемə дүрт сый-
ныфлы кызлар мəктəбенə кирəк булачак китапларның һəртөрлесеннəн берəр 
нөсхə 646  йибəрүен үтендем. «Эш» китапханəсе мөдире, үтенечемне кабул 
итеп, бер извозчик йөге китапны ханəгə китереп аударды. Китапларны 
күргəч, күплегенə хəйран калдым. Китапханə мөдире миңа дүрт сыйныфлы 
бер мəктəп өчен сигез сыйныфка аера алырлык китап йибəргəн, дигəн уйга 
төштем. Ибтидаи647 мəктəплəр өчен язылганнарын аерып алып калырмын да, 
башкаларын кире йибəрермен, дидем. Аерырга тотындым. Ахырында күрəм 
ки, миңа йибəрелгəн китапларның һəммəсе ибтидаи мəктəплəр өчен язылган 
китаплар имеш..! Тагын да таңга калдым. Димəк ки, бездə ибтидаи мəктəплəр 
өчен китапка байлык бу дəрəҗəдə..! Ифрат дəрəҗəдə шатландым. Ничек 
шатланмыйм, моннан егерме еллар элек милли китапханəсендə ибтидаи 
мəктəплəренə дəрес китабы буларак «Бəдəвам»648 илə «Кисекбаш»тан649 баш-
ка бер нəрсəсе дə булмаган татарның егерме ел эчендə бу кадəр китаплары 
булган. Егерме ел кадəр аз бер мөддəт 650  эчендə дистəлəп мөəллифлəр 651 , 
педагоглар йитешкəн. Тугрысын əйткəндə, мин бу кадəр мəктəп китабына 
байлыкны бер уезный шəһəр китапханəсендə түгел, мəдəният вə интибаһка652 
бездəн бер гасыр элек аяк баскан госманлыларның пайтəхете 653  булган 
Истанбул китапханəлəрендə дə күргəнем юк иде.  
                                                           

645 Мөкəммəл – камиллəшкəн, төгəллəнгəн. 
646 Нөсхə – данə, экземпляр. 
647 Ибтидаи – башлангыч.  
648  «Бəдəвам» китабы – дини-дидактик əдəбият үрнəге; мəктəп-мəдрəсəлəрдə 

дəреслек буларак кулланылган. 
649  «Кисекбаш» – «Кисекбаш китабы», XIV–XV йөзлəрдə язылган татар əдə-

бияты үрнəге, кулъязма һəм китап рəвешендə киң таралып, мəдрəсəлəрдə дəреслек 
итеп кулланылган. 

650 Мөддəт – ара, вакыт. 
651 Мөəллиф – китап төзүче. 
652 Интибаһ – уяну, күз ачу. 
653 Пайтəхет – башкала. 
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Алдымда зур гына бер чүмəлə тəшкил иткəн бу китапларны фəнгə 

аерырга тотындым. Нəтиҗəдə шушы якүн654 хасыйл булды: 25 мөəллиф тара-
фыннан язылган əлифба, 49 фəкыйһ655 тарафыннан төзелгəн гыйльме халь656 
китаплары, 35 мөəррихның 657  тəтəббыгат 658  тарихиясе саясендə вөҗүдкə 
килгəн «Тарих əнбия»659 вə ислам, 55 педагогның сəнгать калямиясе бəрə-
кəтендə мəйданга чыккан кыйраəт китаплары660 , унлап фəн əл-тəҗвид, 18 
төрле җəгърафия китаплары вə башкалар. 

Алдымыздагы китапларын тарика661 фəннəргə аерып беткəч, китаплар-
ның аерым-аерым өелеп торуы миңа яхшы гына тəэсир итте. «Яңа гына 
мəгариф юлына аяк баскан татар өчен бу кадəр тəхəссыс662 күп түгелме соң?» 
– дигəн бер сөаль зиһенемнəн яшен шикелле үтеп китте. Дистəлəп 
мөəррихлəремез, педагогларымыз булуны күңел никтер арзу663 итсə дə, лəкин 
боларның бу кадəр аз мөддəт эчендə гөмбə шикелле тишə алуына ни өчендер 
күңел ышанмады. Артык баягы шатлык урынына күңелгə шөбһə төшə 
башлады.  

Бер вакытлар Казанда сəясилəремез бик күбəеп киткəн иде. «Болгар», 
«Сарай» тирəлəре664 татарларның гадəтəн665сəясəт мəркəзе булган иде.  

Бу мөəррихлəр вə педагоглар теге депутатларымыз шикелле булып 
чыкмасын дидем дə, тизрəк хакыйкатькə мөтталигъ булыр666 өчен алдымдагы 
китапларны карарга тотындым. Иң əүвəл кыйраəт китаплары сайлый 
башладым.  

Кулым китапларны əрле-бирле əйлəндерə башлагач та, фикерем əллə 
кайларга китте. Русларның хифзыссыйхəткə667 муафыйк668 зур сарайдай шко-
лалары янында үземезнең каравыл өе кебек кечкенə генə мəктəплəремез күз 
алдыма килде. Ни өчен без кечкенəдəн үк балаларымызны шул сарайдай 
школаларга биреп укытмыйбыз да, шул тавык алачыгы кеби тар, кечкенə, 
кысынкы өйлəрдə, үз алдымызга мең мəшəкать илə мəктəплəр тəрбия кылып 
маташамыз? Безлəрне бу мəшəкатьлəргə катлануга мəҗбүр иткəн куəт нинди 
                                                           

654 Якүн – җыенысы, барысы, 
655 Фəкыйһ – шəригать законнарын яхшы белүче, юрист. 
656 Гыйльме халь – ислам дине нигезлəре турында башлангыч мəгълүмат бирə 

торган фəн.  
657 Мөəррих – тарихчы. 
658 Тəтəббыг итү – тикшерү, эзлəнү.  
659 «Тарихы əнбия» – пəйгамбəрлəр тарихы. 
660 Кыйраəт китабы – уку китабы, хрестоматия.  
661 Тарика – юл, ысул. 
662 Тəхəссыс – үзенчəлек, белгечлек.  
663 Арзу – телəк, омтылыш. 
664 «Болгар», «Сарай» – Казанның Печəн базары өлешендəге номерлар, кунак-

ханəлəр.  
665 Гадəтəн – гадəт буенча. 
666 Мөтталигъ булу – ирешү, белү. 
667 Хифзыссыйхəт – сəламəтлекне саклау һəм аның юллары. 
668 Муафыйк – туры килгəн, яраклы.  
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куəт? Нинди идея безне сарайдай школалардан əүвəл каравыл өедəй мəктəп-
лəргə таба тарта? Безлəрне бу мəшəкатьлəргə катланырга мəҗбүр иткəн куəт 
дин, безлəрне сарайдай школалардан əүвəл каравыл өедəй мəктəплəргə таба 
өстерəгəн идея исə милли мəүҗүдемезне669 саклау идеясе. Шулай булгач, ми-
нем бу ибтидаи мəктəплəремез өчен китап сайлаганда һəр нəрсəдəн алда 
тотачак идеям – китапның дини вə милли рухта язылганлыгына соң дəрəҗə 
дикъкать итүдер. Шуның өчен мин алдымдагы китаплар арасыннан теле, 
ифадəсе670 гаять җиңел, дини вə милли рухта язылган хикəялəрдəн, милли 
ганганəлəремезне671 җырлаган шигырьлəрдəн төзелгəн китапларны эзлəдем. 
Лəкин, мəгаттəəссеф672, илле биш данə кыйраəт китабы эчендə бу рухта языл-
ган бер китап булсын, тапмадым. Юкса, бездə булып та, «Эш» китапханə-
сендə булмадымы? Бу китапларның күбесе Крылов басняларының, Толстой 
хикəялəренең бозык тəрҗемəлəре иде. Бу кыйраəт китапларының кайбер-
лəрен бер-беренə чагыштырып карадым. Араларындагы аермаларны ялгыз 
исемлəренең вə мөəллифлəренең башкалыгында, хикəя тəртибенең үзгəле-
гендə вə тəрҗемəлəрнең дөрес вə ялгышлыгында таптым. Икенче тəгъбир илə 
əйткəндə, Толстой илə Крыловның Васька илə Санькага дип теккəн 
пиджакларны безем бер мөəллиф əфəнде Гайнетдингə кидергəн, икенчесен 
Шəмсетдингə... əмма пиджак гайн673 пиджак!? Хəтта кайберлəрендə шундый 
хəллəргə очрала ки, ифадəсен674 түгел, исемнəрен генə булса да үзгəртергə 
лязем675 күрелмəгəн. Гайн илə копия иткəн. Менə шуннан яңгырлы елдагы 
гөмбə шикелле бездə мөəллифлəр күбəюенең серен аңладым. Табигый, 
һəрбер инсаниячек676 икмəкне табарга мəҗбүрдер. Лəкин һəрбер гади кеше-
нең безнең иң мөһим мəсьəлəлəремездəн булган кыйраəт китапларымызны 
бугазына васита677 кылуы милли бер җинаятьтер.  

Вакыйган бөтенлəй юк суи зан 678  итеп булмый, бəлки бу илле биш 
əфəнде эчендə миллəтенə бөек бер мөкаддəс679 хезмəт итү нияте илə калəм 
уйнатканнары да бардыр. Лəкин бу əфəнделəр һəр нəрсəдəн əүвəл шуны 
хəтерлəреннəн чыгармаска тиешле иде: ибтидаи мəктəплəр безнең милли 
нигеземез. Аның беренче нигез ташы кыйраəт китапларыдыр. Бу нигез ташын 
башлап салучылар һəрхəлдə яңа гына калəм уйнатмак тəҗрибəсенə башлаган 

                                                           
669 Мəүҗүд – яшəеш, барлык. 
670 Ифадə – аңлату, аңлатып бирү.  
671 Ганганə – сүзнең кешедəн кешегə күчүе; сүзне кешедəн кешегə күчерүчелəр. 
672 Мəгаттəəссеф – үкенечкə каршы. 
673 Гайн – бөтенлəй, үзе, нəкъ үзе.  
674 Ифадə – аңлату, аңлатып бирү. 
675 Лязем – тиеш, кирəк. 
676 Инсан – кеше, адəм. 
677 Васита – эш, гамəл. 
678 Суи зан – начар уй. 
679 Мөкаддəс – изге, мөһим. 
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əфəнделəр булмастан, миллəтнең бабасы саналган гали мəгълүматлы 
моктадир680 адəмнəремез булырга тиешлəр. 

Бөек Исмəгыйль бəк Гаспринский безгə ысуле саутия681 үгрəтте. Ун ел 
«Һəфтияк»682 вə «Корəн Кəрим» күтəреп йөреп тə, укый-яза белмəү хурлы-
гыннан миллəт балаларын коткарды. Хəзер бөек Исмəгыйль шəрафəтендə683 
һəрбер ибтидаи мəктəптəге миллəт балалары укый-яза белəлəр. Лəкин алар 
милли тəрбиядəн мəхрүмдерлəр. Инде аларны татар угылы, мөселман итеп 
чыгару өчен кулларына дини вə милли рухта язылган кыйраəт китаплары 
бирергə кирəк. Моны эшлəп чыгару вазыйфасын бөек Исмəгыйль үзеннəн 
соңгы бөеклəргə калдырып китте. 

Шул бөеклəремез кайда соң?! 
Троицк 

«Тормыш», 1915, 28 гыйнвар.  
 

Хəтимə-Нəзифə684 

Кыз балаларны яшьли укудан алу 

Бер халыкның дөньяда сəгадəт685 вə рəхəт яшəве өчен иң беренче лязем686 
булган нəрсə – укымак, белмəк, вə шул белгəн берлə файдаланмактыр. Шулай 
ук бер миллəтнең тəрəккый итүе 687  өчен ул миллəтнең һəр җəһəттəн мə-
гарифле вə мəгълүматлы хадимнəргə 688  бай булуы ляземдер. Əгəр чынлап 
дикъкать берлə карасак, бу икенең соңгысы өлгесенə һич аерылмаслык итеп 
бик нык бəйлəнгəнне күрəмез. Нинди генə миллəтне алмыйк, аның алга китүе 
«белем» вə «тырышлык» аркасында гына мөмкин икəне бик ачык күренə. 
Шулай булгач, безгə миллəтемезне алга йибəрү бары безнең уку вə белүемез 
вə аңар һəр җəһəттəн мəгарифле вə мəгълүматлы хадимнəр йитештерү берлə 
генə булачак.  

Мəгарифле вə мəгълүматлы хадимнəр ничек вə кайдан йитешəчəклəр? 
Əлбəттə, хатыннарымызның уку вə белү юлында атлаулары вə Ходай 
тарафыннан бирелгəн үзлəренең киң хокуклары берлə файдаланулары 
аркасында гына. Шулай булгач, безгə мөмкин кадəр ирлəремездəн артык, 
хатыннарымызның укуына иҗтиһад итəргə689 кирəк. Нинди генə юл берлə 

                                                           
680 Моктадир – көчле, сəлəтле. 
681 Ысулы саутия – аваз ысулы. 
682 «Һəфтияк» – Коръəннең җидедəн бер өлешен эченə алган китап.  
683 Шəрафəт – олы дəрəҗəлелек, хөрмəтлелек. 
684  Хəтимə-Нəзифə – мөгаллимə, Мəскəү мөслимəлəр комитеты рəисе, татар 

вакытлы матбугатында тəрбия мəсьəлəлəре турында мəкалəлəр язган.  
685 Сəгадəт – бəхет, рəхəтлек. 
686 Лязем – тиеш, кирəк. 
687 Тəрəккый итү – алга китү.  
688 Хадим – хезмəтче. 
689 Иҗтиһад итү – тырышу. 
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булмасын, аларның тəрəккый итүлəренə һич каршы килмəскə, бəлки 
киресенчə, бу юлда гайрəт итеп, аларга һəр яктан ярдəмдə булынырга тиешле.  

Бер миллəтнең хатыннары никадəр хөр вə тəрəккыйга малик булса690, ул 
миллəт шулкадəр үк мəсгуддер 691 . Хəзер, əлхəмдүлиллəһи, безнең дə күп 
йирдə кызларымыз өчен мəктəплəр вə анда укучы туташларымызның саны 
киткəн саен артып тормактадыр. Болар һəммəсе дə күңелгə сөенеч вə шатлык 
бирə. Шуның берлə бергə үк, күңелне ачыттыра торган нəрсəлəр дə очрый. 
Болар, əлбəттə, барысы да үземезнең аңламавымыз вə каршылыгымыз 
аркасында килгəн нəрсəлəр. Кызларымызны мəктəплəргə укырга бирəмез. 
Анда укуның тəменə кереп, тырышып кына укыганда, яшьлəре 14–15кə 
йиттеме, «зур булганнар, бар укулары йитəр», дип укудан туктатып, шул 
мəгъсум692 балаларымызны килəчəктəге сəгадəттəн мəхрүм итəмез. Ата-ана-
сының шундый мөгамəлəсенə каршы үзендə көч вə куəт сизмəгəн яшь кызлар 
ихтыярсыз аларның сүзенə буйсынып, мəктəпне калдырып, укудан аерылырга 
мəҗбүр булалар. 

Ярый ла, кайсы-берсе үзендə бераз куəт сизеп вə аңлап, бу юлда кулын-
нан килгəн кадəр тырышып, ата-анасына ялына-ялварып булса да тыңлатып, 
тагы берəр елга укуны суза. Күбесе үзендəге көчсезлек яки ата-анасының 
каршылыгы аркасында берни дə эшли алмый, укуны ташлап мəхрүм кала. 
Шундый кызларның хəле, əлбəттə, бик аяныч.  

Əгəр без, миллəтемезнең тəрəккый итүене вə балаларымызның сəгадəттə 
яшəүлəрене эстəсəк, кызларымызны вакытсыз укудан тыю урынына, бу юлда 
үземез тырышлык итеп, мөмкин кадəр аларның «белем» арттыру вə уку-
ларына иҗтиһад итəргə кирəк. Аларның үсүлəренə карамый, бəлки үскəн вə 
яшьлəре арткан саен, ата вə аналар артыграк тырышлык итеп, аларның уку-
ларында кимчелек күрсəтмəскə тиешле. Укуны дəвам иттерү өчен яшь арту-
ның ни зарары бар? Зур булса да, алар урамда йөрмəенчə тормый, йөрергə 
чыга вə кирəк йомышына бара. Мəктəпкə барып кайту урамда эшсез йөрүдəн 
мең мəртəбə артык. 

Бик күп ата вə аналар «зур булды», дип, балаларыны мəктəптəн алалар. 
Əмма үз йомышлары берлə кыз балаларны тиешле-тиешсез йөртүдəн һич 
тартынмыйлар... 

Балаларымызны мəктəпкə йөртүдəн тыю берлə без аларны начарлыктан 
саклый алмыймыз. Бəлки киресенчə, мəктəптə кирəгенчə укып, күзлəре 
ачылса, алар үзлəре яхшыны яманнан аерып, безнең урынсыз саклавымызга 
хаҗəтлəре дə калмас. Никадəр зур булсаң да, укуның һичбер гаебе вə ояты 
юк. Бəлки, иң укыр вакытларында «зур булганнар», дип кызларымызны 
яшьли 14–15кə йитəр-йитмəс вакытта укудан туктату иң зур гаеп вə гафу 
ителмəслек бер кимчелектер.  

                                                           
690 Малик булу – ия, хуҗа булу.  
691 Мəсгуд – бəхетле, игелекле. 
692 Мəгъсум – гөнаһсыз, керсез. 
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Əгəр без миллəтемезне сөйсəк, вə аның алга китүенə чын күңелемез 

берлə эстəсəк, кызларымызның укуларына бөтен көчемезне сарыф кылмак, 
аларны бер 3–4 ел укыткач та, «зур булдылар, безнең балалар остазбикə 
булачаклары түгел, яза-укый белсəлəр ярар», дип, аларны мəгариф юлыннан 
аермыйк. Яшьлəре телəсə ничəгə генə йитмəсен, аңар илтифат итмик693, бары 
укысыннар, белсеннəр, миллəтемезгə чын хадим694 булсыннар вə һəр җəһəт-
тəн хадимлəргə сусап тора торган миллəтемезгə килəчəктə хөр, җөсарəтле695 
вə мəгълүматлы балалар йитештерүче булыр. Шул чакта гына без мəсгуд 
яшəрмез һəм миллəтемез дə тереклек итəр.  

«Шура», 1915, №12, б.373–374.  
 

Хəтимə-Нəзифə 
Кызлар мəктəплəренең ислахы696 

Хəзерге көндə кирəк шəһəрлəрдə, кирəк авылларда булсын, күп йирдə 
ирлəр мəктəбе кебек үк, кызлар мəктəбе дə елдан-ел арта бара. Һəркем 
диярлек кызларга да, ирлəр кебек үк, укуның бертигез кирəклегене аңлаган, 
һəркем шул юлда тырыша. Моннан берничə еллар элекке хатыннарның уку 
юлында булган хəрəкəтлəренə əйлəнеп карасак, никадəр зур аерма күрəмез. 
Бу үзгəрешлəр, əлбəттə, хатын-кыз өчен сөенмəслек эшлəрдəн түгел. 
Ирлəребез гыйлем-мəгърифəт юлында никадəр алда булып та, хатыннарымыз 
аның түбəнге беренче баскычында гына торсалар, моннан, əлбəттə, килəчəк 
яшь буыннарымыз өчен һичбер файда булмаячак. Килəчəктə миллəт 
хадимнəрене 697  йитештерүчелəремез шул мəктəплəрдə укучы кызларымыз-
дыр.  

Шуларның барысыны искə алып һəм миллəтемезнең истикъбалене 698 
төшенеп, безгə ирлəр мəктəбеннəн бигрəк, кызлар мəктəбенə əһəмият биреп, 
мөмкин кадəр аларның ислахы хакында тырышырга кирəк. Хəзерге вакытта, 
əлхəмдүлиллəһи, һəр мəктəптə диярлек үзенə махсус програм бар. 
Һəркайсында тəртип берлə укытыла. Шулай да булса, програмнар кирəгенчə 
төзелгəнме? Алар бераз ислахка мохтаҗ түгеллəрме? Əгəр аларны үзгəртергə 
тиеш табылса, ничек вə кемнəр тарафыннан үзгəртелергə кирəк? 

Чынлап уйлаганда, бу хатын-кыз өчен никадəр мөһим бер мəсьəлə булса, 
шулай ук ирлəремез өчен дə əһəмиятсез түгелдер. Бу мəсьəлəнең хатыннарга 
тəгаллеге699 никадəр зур булса, ирлəргə тəгаллеге шулай укдыр. Шуңар күрə, 
бу мəсьəлə ир вə хатыннар өчен гомуми бер мəсьəлə итеп каралырга тиеш. 
Əгəр кызлар мəктəбемез никадəр тəртипле, никадəр програмы киң вə 

                                                           
693 Илтифат итү – игътибар итү. 
694 Хадим – хезмəтче, хезмəткəр.  
695 Җөсарəт – батырлык, кыюлык.  
696 Ислах – реформа, үзгəреш.  
697 Хадим – хезмəтче, хезмəткəр. 
698 Истикъбаль – килəчəк, булачак. 
699 Тəгаллекъ – бəйлəнеш. 
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кирəгенчə төзелгəн булса, шулкадəр анда яхшы вə мəгърифəтле аналар 
йитешəчəк һəм шулай ук килəчəктə миллəтемезнең терəге булачак балалар да 
шул аналар кулында тəрбиялəнəчəк.  

Алма агачыннан ерак төшми, дилəр. Əгəр хəзер ана булачак кызларымыз 
мəктəплəрдə кирəгенчə тəрбия алмасалар, алардан туган балалар нинди 
тəрбия күрəчəклəр вə ул балалардан миллəт ни көтəчəк.  

Бəлкем боңа каршы «һəр мəктəпнең програмы бик яхшы, шуннан артык 
төзəтүгə хаҗəт юк», диючелəр дə булыр. Шулай да булса, яхшыны тагы да 
яхшылайтсак, нур өстенə тагы да нур булып төшмəсме? Əгəрдə киңəйтергə 
вакыт мөсагадə итми700 дисəк, ул чакта вакыт сыйдырырлык кадəр киңəйтеп 
(анысы булса-булмаса да, ул кадəр үк əһəмиятле түгел), бигрəк ислах итəргə 
тырышырга кирəк. Əле безнең көн мəктəплəрдə (кайсы берсене чыгарганда) 
програмнар вакыт сыйдырырлык кадəр дə кирəгенчə куелмаган.  

Фəннəр укылса да, югарырак сыйныфларда күбрəк гарəпчə укытуга 
əһəмият бирелə. 

Боннан гарəпчə кирəкмəс дигəн сүз аңлашылмасын, мин аны əйтергə 
телəмим. Ул да кирəк. Шулай да булса, аны бераз киметеп, мөмкин кадəр 
башка кирəкле фəннəр кертелсə, вə аның өстенə кызларның килəчəктəге 
тормышлары өчен тəгаллеге булган башка мөһимрəк нəрсəлəр арттырылса, 
тагы да яхшырак булмас иде мени? 

Хəзерге көндə бит мəктəплəремез – безнең бөтен терəгемез. Кызларымыз 
ни алса да, ни белсə дə, шул мəктəплəремездəн алалар. Мəктəптəн чыгу берлə 
алар ана була, вə шуның берлə бергə үк мөстəкыйль тормышка башлый. Əгəр 
алар мəктəптə кирəгенчə тəрбия алмаса, кирəгенчə белмəсə, ул шул зур 
вазыйфаны ничек үти, ничек үзенең гаилəсене бəхетле итəр? Башка миллəт-
лəрне алсак, анларда мəктəплəрдəн башка да хатын-кызның тəрбиясенə зур 
əһəмият бирелə. Хатын-кызга махсус журналлар һəм тормышка тəгаллеге 
булган вакытлы гына лекциялəр укыла. Хəзерге көндə бит əле бездə андый 
нəрсəлəр юк, бəлкем килəчəктə һəммəсе дə булыр. Шулай да килəчəкне генə 
көтеп тормый, икенче юл берлə булса да, кызларымызны чын ана ясап 
йитештерергə вə аларны мөстəкыйль тормышка тиешенчə хəзерлəргə кирəк. 
Боңар бер юл булса, ул да мəктəплəремездер. Шуңар күрə мəктəплəремезнең 
чын-чыннан ислахына керешеп, аларны кирəгенчə юлга салсак, шəт бераз 
көтелгəн кадəр аналар йитешер һəм миллəтемез дə кирəгенчə алга атлар иде. 

«Вакыт», 1915, 14 июль. 
 

Авыл кызларының телəге 

Верхнеурал өязеннəн Тамьян волосте Габделҗəлил 701  исемле авылы-
мызда кыйраəтханə702 ачылмыш иде. Бу кыйраəтханəнең ачылуы без яшүсмер 
кызлар өчен бигрəк тə файдалы булды. Атнага өч мəртəбə кыйраəтханəгə 
                                                           

700 Мөсагадə – мөмкинлек бирү; булышу, ярдəм итү. 
701 Хəзер Башкортстан Республикасының Əбҗəлил районында. 
702 Кыйраəтханə – уку өе, китапханə. 
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кереп, телəгəн китабымызны сорап алып укыймыз. Кыйраəтханəгə керү 
нəүбəтемез703 булмаган көннəрдə, өйлəребезгə алып кайтып укыймыз вə фай-
даланамыз. Без, яшь кызлар, кыйраəтханəгə кереп файдаланырлык гыйлемне 
тəртип белəн укыла торган мəктəплəрдə укып алганымыз юк. Фəкать ул 
җирдəге абыстайлардан берничə еллар «Бəдəвам»704 вə «Сөбател-гаҗизин»705 
кеби китаплар укыганда элəгеп калган бер гыйлем. Безнең бу берничə еллар 
«Бəдəвам», хикəя китапларын укып файдаланырлык түгел. Шуның өчен дə 
без, яшүсмер кызлар, мəктəплəр башлыгы имамнарымыздан вə һиммəт 706 
иясе байларымыздан без бичараларны да ислəренə алып, кызларга берəр 
мəктəп салдырып бирүлəрен вə тəртип берлəн укыта торган мөгаллимə 
китерүлəрен үтенəмез. 

Укучы кызлар: 
Сабира Галиева, Мөкəррəмə Фəттахетдинова, Хəдичə Муллашəйхелсəлə-

мова, Сафинə Мөхəммəдҗанова, Нуркамал Мəһдиева.  

«Тормыш», 1916, 29 март. 
 

                                                           
703 Нəүбəт – мөмкинлек, чират. 
704 «Бəдəвам» китабы – татар дини-дидактик əдəбият үрнəге; мəктəп-мəдрəсə-

лəрдə дəреслек буларак кулланылган. 
705  Суфи Аллаһиярның «Сөбател-гаҗизин» əсəре татар мəктəп һəм мəдрəсə-

лəрендə төрки телдəн ярдəмлек буларак файдаланылган.  
706 Һиммəт – тырышлык. 
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«ДИНИ  РУХ ,  МИЛЛИ  ТОЙГЫ  БИРӘ  ТОРГАН   
ТӘРБИЯ  ЙОРТЫНДА  УКУЧЫ  КЫЗЛАР» Хатын-кыз мәктәпләре, аларның ачылу тарихы,  эшчәнлеге, мөгаллимәләре һ.б. 

 
 

[Эстəрлетамак шəһəрендə…] 

Эстəрлетамак шəһəрендə мөгаллим Нəҗметдин əфəнде Хəмзин яздыгына 
күрə, мəзкүр1 шəһəрдə имам вə мөдəррис Мөхəммəтгариф хəзрəт кызларга 
махсус мəктəп тəэсис итеп2, икътидарлы3 мөгаллимəлəр куеп, күбесе дə фə-
кыйрь балалары улмак, үзе кызларны укытмыш. Кичен быел сентябрь 
башында җыелып, укырга башлаган кыз балаларның ошбу ел 17нче апрельдə 
гомуми сурəттə имтиханнарыны иҗраэ ителмеш4.  

Мəҗлескə хазир улан5 хатыннар, бикəлəр балаларның укуларыннан риза 
улып, мөнасиб6 һəдиялəр7 таратмышлар, мөгаллимə вə мөдирəлəргə һəм тəх-
син8 вə рəхмəт укып таралмышлар. Гыйбадулла əфəнде Госманов9 мөгалли-
мəгə айга ун сум вазыйфа биреп тормыштыр.  

«Вакыт», 1906, 8 июнь. 
 

[Уфа шəһəрендə...] 

Уфа шəһəрендə мөселман кызларына махсус дини мəдрəсə бина итəр10 
өчен, шəһəр идарəсе «Николаевский» мəйданда урын бирмеш, мəктəп булып 
тордыгы мөддəттə11, боның бəрабəренə һичбер налог салыначак дəгелдер.  

«Вакыт», 1906, 17 август. 
 

  

                                                           
1 Мəзкүр – искə алынган. 
2 Тəэсис итү – кору, оештыру. 
3 Икътидарлы – булдыра алган, көче җиткəн. 
4 Иҗраэ итү – үтəү, эшкə ашыру. 
5 Хазир улу – катнашу, килү. 
6 Мөнасиб – яраклы, туры килə торган. 
7 Һəдия – бүлəк. 
8 Тəхсин – мактау. 
9 Гыйбадулла Госманов – «Тормыш» газетасы нашире.  
10 Бина итү – нигез салу.  
11 Мөддəт – ара, вакыт. 
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[Ислам кыз балаларыны...] 

Ислам кыз балаларыны укытыр өчен бер фатир алып, фатир хакыны һəм 
дə утын мəсарифыны12 Бəдретдин Назыйров илə Ногман Сабитов үз кесəлə-
реннəн тотарга вəгъдə иттелəр. Бонда улан мөгаллимəгə сəүдəгəр Сабирҗан 
Шəмгулов13 һəр айга 10 сум вазыйфа бирергə вəгъдə итте.  

«Вакыт», 1906, 19 август. 
 

[Казан гəзитəлəре...] 

Казан гəзитəлəре хəбəренə күрə, Яңа бистəдə 14  мөселман кызларыны 
мөселманча, русча укытырга вə һөнəр үгрəтергə бер мəктəп ачылмыштыр. 

«Вакыт»:  
Заман шулкадəр көчледер ки, хəтта никадəр үзсүзле улан Казан халык-

ларыны да йиңде.  
«Вакыт», 1906, 3 октябрь. 

[Мəскəүдə...] 

Мəскəүдə Хəбибулла əфəнде яздыгына күрə: беренче мəхəллə хозурында 
сəүдəгəр Хаҗи Дунаев кызы Хəдичə ханым үзлəренең ханəлəрендə ахунд 
Агиев тарафыннан рөхсəт алып, кыз балаларны укыта имеш. Мəзкүр əфəнде 
исə: «Имде балаларымызга уку ишеге ачылды. Ир балаларымызны һəм ысул 
җəдидə 15  илə укытырга вə бер мөгаллим улса да китерергə ахунд хəзрəт 
рөхсəт итсə, гүзəл улыр иде», – диядер.  

«Вакыт», 1906, 3 октябрь. 

[Оренбургтагы хосусый кызлар гимназиясендə...] 

Оренбургның хосусый кызлар гимназиясендə бу сəнə өч мөселман кызы 
укымактадыр. Мөселманча дин дəреслəре укытыр өчен мөəзин Заһидулла 
əфəнде Хəйруллин тəгаен улынмыштыр. Аның жалуниясенең беразы гимна-
зия идарəсеннəн, вə беразы укучы кызларның аталарыннан бирелəчəкдер. Бу 
гимназиягə мөселманча мөгаллим куйдырырга иҗтиһад итүче16 табибə Разыя 
ханым17 җəнаблəредер. 

«Вакыт», 1906, 5 октябрь. 
                                                           

12 Мəсариф – тотылган акчалар, чыгымнар. 
13  Сабирҗан Сəйфетдин улы Шəмгулов – Уфа сəүдəгəре, химаяче, кибетлəр, 

кунакханəлəр тоткан. Ярлы мөселманнарга ярдəм җəмгыяте идарəсе əгъзасы. Рево-
люциядəн соң Мəскəүдə кибет ача.  

14 Яңа Бистə – Казан шəһəренең тарихи үзəгендə, Иске Татар бистəсенең көньяк-
көнчыгышында барлыкка килгəн бистə. 

15 Ысул җəдидə – аваз ысулы белəн укыту. 
16 Иҗтиһад итүче – тырышучы.  
17 Сүз беренче татар табибəсе Котлыярова-Сөлəйманова Разыя Таҗетдин кызы 

(1866–1923) турында бара.  
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[Мөселман җəмгыяте тарафыннан...] 

Мөселман җəмгыяте тарафыннан Форштадта18 ачылачак кызлар мəктə-
бендə укытыр өчен шул мəктəпнең попечителе Шакир əфəнде Мөлеков 19 
тарафыннан, Адамова кызлар мəктəбендə20 икмаль итмеш21 бер кыз мөгал-
лимəлеккə тəгаен кылынмыштыр.  

«Вакыт», 1906, 17 октябрь. 
 

[6нчы декабрьдə...] 

6нчы декабрьдə чəршəмбе көн кич сəгать 5 тə мөселман əгъзаларының 
гомуми җыены улды. [...] 

Җəмгыятьнең рəисе Фатыйх Кəримов22: җəмгыять тарафыннан ачылмыш 
ике кызлар вə бер ирлəр мəктəбендəге уку вə тəртиплəрене карар өчен бер 
гомуми җəмгыять тарафыннан тəгаен ителгəн дүрт-биш кешенең бонларны 
барып карадыкларыны, Форштадтагы ирлəр һəм кызлар мəктəбене ярарлык 
вə Банный озеродагы23  кызлар мəктəбене ислахка24  мохтаҗ тапдыкларыны 
бəян иттегеннəн соң, никадəр вак балалар булса да, кызлар мəктəбене 
ирлəрнең барып караулары халык арасында сүз чыгуга сəбəп булдыгы җəһəте 
илə, бондан соң ул кешелəрнең анда бармаячакларыны сөйлəде. Җəмəгать 
кызлар мəктəбене хатыннар вə абыстайлар аркылы тəфтиш иттерүне25 мəгъ-
куль26 табып, боны советка тапшырды. […] 

«Вакыт», 1906, 9 декабрь. 
 

Җиһангир 

[«Вакыт»та «Иркутск шəһəрендəге…»] 

«Вакыт»та: «Иркутск шəһəрендəге мөселман кызлары мəктəбе, укытучы 
табылмадыгыннан, ябылмыштыр», – дия язылмыштыр. 

Иркутскида кызларга махсус мəктəп əүвəлдəн юк булып, кызлар остазби-
кəлəрнең казан тирəсенə җыелышып укый, лəкин бернəрсə белə алмайлар 
иде. 

                                                           
18 Форштадт – Оренбург шəһəренең бер өлеше. 
19 Шакир Садыйк улы Мөлеков (1881–1938).  
20 Фатыйма Адамова мəктəбе.  
21 Икмаль итү – тулысынча җитлекле итү, камиллəштерү. 
22 Фатыйх Гыйльман улы Кəримов (1870–1937) – җəмəгать эшлеклесе, педагог, 

журналист, «Вакыт» газетасы мөхəррире.  
23 Оренбург шəһəрендə. 
24 Ислах – үзгəртү, яхшырту.  
25 Тəфтиш иттерү – тикшерү. 
26 Мəгъкуль – урынлы, аңлаешлы.  
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1905нче елда Шəфигуллин җəнаблəре27 кызлар өчен махсус бер мəктəп 

ачып, яхшы мөгаллимə табылмаганлыктан, бу кызлар да имам Лотфи вə 
мөгаллим Вафа əфəнделəр тарафыннан укытыла иделəр. Бу мəктəптə алты ай 
укыган кызлар бик яхшы имтихан биреп, күрергə килүчелəр тарафыннан 
афəриннəр ишеттелəр. Лəкин бу ел бəгъзе надан муллаларның «Кызларның 
уку, язу белүе шəригатькə хилаф28», – дигəн сүзлəренə алданып, бəгъзе кеше-
лəр кызларыны яшь мөгаллимнəрдəн укытуга каршы тордыкларыннан, 
мəзкүр29 мəктəп бер ай кадəр ябылып торган иде. Лəкин соңра, ноябрьдə бу 
мəктəп ачылды. Иркутск мөселманнары арасына котыртып, фетнə салып 
йөрүчелəрне мəхəллə халкы үз араларыннан чыгарганлык сəбəпле, боннан 
соң бу мəктəпнең тыныч сурəттə дəвам итүе шөбһəсездер.  

Иркутск. 
«Вакыт», 1907, 18 гыйнвар. 

 

 
Иркутск кызлар мəктəбендə укучы шəкертлəр.  
Уртада, сул якта Нəфисə ханым Шəфигуллина  

(«Сөембикə», 1914, №9) 
 

                                                           
27 Бертуган Заһидулла һəм Шəйхулла Шəфигуллиннар – атаклы Иркутск сəү-

дəгəрлəре, химаячелəр, чыгышлары белəн хəзерге Татарстанның Акъегет авылыннан. 
Заһидулла Шəфигуллин (1840–1919) 1870 елда туган авылында ирлəр мəктəбе, 1872 
елда кызлар мəктəбе ача. Шəйхулла Шəфигуллин (1854–1919?) – II гильдия сəүдəгəр, 
Иркутск шəһəр думасы депутаты, 1905 елда кызлар мəктəбе ача. Бу мəктəпнең 
назыйрəсе һəм мөгаллимəсе Ш.Шəфигуллинның хатыны Нəфисə ханым Шəфи-
гуллина була.  

28 Хилаф – каршы, кире, тискəре. 
29 Мəзкүр – югарыда əйтелгəн, əйтеп үтелгəн. 
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[Орск шəһəрендə...] 

Орск шəһəрендə Газизə ханым идарəсендə улан кызлар мəктəбендə 50дəн 
артык кыз балалар укып, ошбу гыйнвар 6нчы көнендə мөслимəлəр хозурында 
имтиханнары улмыш. Уку, язу, тəҗвид, гыйльме хисап вə мөһиммат30 диния 
дəреслəреннəн имтихан бирмешлəр вə соңра да чигеш, нəкышь31, челтəр кеби 
кул һөнəрлəреннəн эшлəр куштырмышлар.  

«Вакыт», 1907, 20 гыйнвар. 
 

Закир Ишмөхəммəдов 

Хөрмəтле мөхəррир əфəнде! 

254нче номер «Вакыт»та мохбиреңез «Əгерҗедə Каюм хəзрəт əһеле 32 
Заһирə ханымның кыз балаларны програм тəртип итеп, яхшы укыта баш-
лады...», – дия язмыштыр33.  

Мөселман дөньясында кызлар мəктəбе түгел, хəтта програм вə тəртип 
илə укылмакта улан ирлəр мəктəплəрене дə күрмəдегем сəбəпле, мəзкүр34 
мохбиреңездəн вə яки Заһирə ханымның кəндүсеннəн 35  «Вакыт» аркылы 
җавап язмакларыны үтенəдер идем ошбу хосусларда: 

1) мəктəбеңездə кабул ителмеш програм ни шəйдəн 36  гыйбарəттер вə 
нилəр укытасыз? 

2) мəктəбеңездə ничə сыйныф бар? 
3) каю сыйныфларда нилəр укытыладыр? 
4) мəктəбеңездə дин дəреслəре генəме укыладыр, юкса шəл бəйлəү, 

калфак чигү кеби кул һөнəрлəре дə, җəгърафия, хисап вə тарих кеби дөнья 
гыйлемнəре дə укыламы? 

Гəрчə җəридəлəремездə37: «фəлəн мəдрəсəдə уку тəртипкə салынды вə 
програм кабул ителде», дия язылса да, бу «ысул җəдидə» нидəн гыйбарəт вə 
«програм» ни кеби шəй идеге хакында мəгълүмат күрмəдегем сəбəпле, бу илə 
сөальлəр язып, җавапны көтеп торырга мəҗбүр улдым.  

Əгəр дə һəрбер мəктəп тарафыннан үзлəренең програм вə тəртипкə салу 
рəвешлəре язылынып чыкса, мəҗмүгыннан38 җыеп гүзəл програм чыгармак 
бəлки мөмкин улыр иде.  

Омск. 
«Вакыт», 1908, 5 гыйнвар. 

                                                           
30 Мөһиммат – əһəмиятле, кирəкле. 
31 Нəкышь – бизəк, рəсем, сурəт. 
32 Əһеле – хатыны.  
33 [Əгерҗедəн сəүдəгəр Гыйззəтулла əфəнде...] // Вакыт. 1907. 9 декабрь.  
34 Мəзкүр – югарыда əйтелгəн, əйтеп үтелгəн.  
35 Кəндү – үз, үзе.  
36 Шəй – əйбер, нəрсə.  
37 Җəридə – газета.  
38 Мəҗмугъ – барлык.  
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[Уфа өязе…] 

Уфа өязе Шəрип волосте Гомəр авылыннан39 язалар: 
«Авылымызның 2нче мəсҗет имамы Миңлеислам Госмановның иҗти-

һады40 саясендə41, ошбу сəнə авылымызда кыз балалар мəктəбе ачылды вə 
40тан зиядə42 кызлар җыелып, тəртипле ысул илə уку вə язу үгрəтелмəккə 
башланды. Мəхəллə кешелəренə мəшəкатьсез йорт алынды. Имам əфəнденең 
əһлиясе43 Мəрьям ханым бер тиен вазыйфасыз уларак, һəр көн иртə сигез 
сəгатьтəн көндез икегə кадəр иҗтиһад илə укыта. Балалар да яхшы гына укып 
укый-яза белергə башладылар. Уфалы мөхтəрəм Хəсəн əфəнде Кəримов 
ибтидаи44 ике-өч сыйныф өчен кирəкле китапларны да ихсан итте45. Инде 
шул хезмəтлəргə каршы ни əйтергə кирəк? Диячəксеңез ки: əлбəттə, рəхмəт 
əйтергə вə тəшəккер укырга46 тиеш. Хəлбуки47 мəхəллəнең бəгъзе бер надан, 
мөтəгассыйб48 вə фикерсез адəмнəренең котыртулары буенча, үз файдаларын 
үзлəре аңламаган бəгъзе бер бичаралар: балаларымызга əллə нəстəлəр 
өйрəтеп маташмасыннар, парталарга утыртып, кара тактага яздырып 
укытмасыннар, безнең балалар марҗа кызлары түгел, безнең кызларымыз язу 
белеп писарь булачак, вə хисап белеп конторщик булачак түгел, «Əфтияк»49 
иҗеге укылса йитəр, дип шау-шу чыгаралар. Фəкать бəрəкəт бирсенгə: 
мəктəпнең дөньяга килүенə сəбəп булган адəм игътибарлы, ачык фикерле, 
чын мөселман калебле 50  вə иманлы бер зат улдыгыннан, үз тамырларына 
балта чабучы бу мескеннəр илə һич низаглашмый, үзенең гайрəт вə 
мəтанəтеннəн51, халыкка вə хаклыкка хезмəтеннəн аерылмый. Алай сөйлəүче-
лəрне мəгъзүр күреп52, илтифатка алмыйдыр53». 

«Вакыт», 1908, 15 гыйнвар. 
 

Бубый 

Вятка губернасы Сарапул өязе Бубый54 карьясеннəн55 язалар: 

                                                           
39 Хəзер Башкортстанның Кушнаренко районына керə.  
40 Иҗтиһад – тырышу.  
41 Сая – күлəгə, ышык.  
42 Зиядə – арту, күбəю. 
43 Əһлиясе – хатыны, тормыш иптəше.  
44 Ибтидаи – башлангыч.  
45 Ихсан итү – ярдəм итү, булышлык итү. 
46 Тəшəккер уку – яхшылыкка каршы рəхмəт белдерү.  
47 Хəлбуки – лəкин.  
48 Мөтəгассыйб – фанатик. 
49 «Əфтияк» («Һəфтияк») – Коръəннең җидедəн бер өлешен эченə алган китап. 
50 Калеб – йөрəк, күңел. 
51 Мөтанəт – ныклылык, чыдамлылык. 
52 Мəгъзүр күрү – гозерле.  
53 Илтифатка алу – əһəмият бирү.  
54 Хəзерге Татарстанның Əгерҗе районындагы авыл. 
55 Карья – авыл.  
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«Бубый карьясе бу соң елларда үзенең мəктəп-мəдрəсəлəр вə мөдəррислə-

ренең гайрəтлəре саясендə56 күп йирлəрдə танылды. Бу карьядə итмəктə улан 
затлар Истанбул мөлкиясендə57 укымыш Гобəйдулла əфəнде58 һəм дə əсəр-
лəре илə мəгълүм борадəре 59  Габдулла əфəнделəрдер 60 ; берничə еллардан 
бирү мəдрəсəне тəртип вə низамга куеп килмəктə һəм бу тугрыда соң дəрə-
җəдə иҗтиһадларыны61 сарыф итмəктəлəрдер; [...] һəм кызлар мəдрəсəсенең 
һəр əсбабы йирендə улыб, фөнүн җəдидəдəн62 кирəкле шəйлəр63 һəм тегү-чигү 
эшлəре вə өстəгелəрə русча лисан64 укытылмактадыр. Русчага махсус мөгал-
лимə бар. Һəр тарафтан килгəн кызларның микъдары 150 гə кариб65 улып, 
иҗтиһад илə укытмакта улан мөгаллимəлəр шу 66  мөдəррис əфəнделəрнең 
əһлиялəре 67  вə һəмширəлəредер 68 . Мөгаллимнəргə һəр айга 200 рублядəн 
зиядə69 жалуния сарыф улынмактадыр, мəсҗет вə мəдрəсə файдасына улыр 
диярəк, бондан өч сəнə мөкаддəм 70  мəсҗеттə сандык куймышлар иде. 
Хəзерендə сандыкның мең рублядəн зияда акчасы бар, һəм дə Бубый 
байларының зəкяте71 акчалата алынып, мəдрəсə файдасы өчен банкка салын-
мактадыр; җомгаларда хотбəлəр өч сəнəдəн бирле үз лисанымызда укылып, 
гыйлем юлына ярдəменнəн, гыйлемə тəргыйб72, уку вə балалар тəрбиясеннəн 
əсəрле сурəттə сөйлəнмəктəдер.  

Җəнаб Хак бу кеби эшлекле кешелəремезне миллəтемездə күп-күп 
əйлəсен, Бубый илə безнең Əгерҗе карьясенең73 арасы мəсафə74 җəһəтеннəн 5 
кенə чакрым булса да, гыйлем, иҗтиһад вə əхлак төзеклеге арасында йөзлəрчə 

                                                           
56 Сая – күлəгə, ышык.  
57 Мөлкия – хөкүмəткə караган.  
58  Гобəйдулла Габделгаллəм улы Нигъмəтуллин-Бубый (Гобəйдулла-Мөхəм-

мəдфəйзи, 1866–1936) – педагог, Иж-Бубый авылы мəдрəсəсе җитəкчесе һəм мөдəр-
рисе, дəреслеклəр авторы.  

59 Борадəр – ир туган, иптəш. 
60 Гобəйдулла Габделгаллəм улы Нигъмəтуллин-Бубый (1871–1922) – педагог, 

дин галиме, дəреслеклəр авторы.  
61 Иҗтиһад – тырышлык.  
62 Фөнүн җəдидə – яңа фəннəр. 
63 Шəй – əйбер, нəрсə.  
64 Лисан – тел.  
65 Кариб – якын.  
66 Шу – шул. 
67 Əһлиясе – хатыны, тормыш иптəше.  
68 Һəмширə – кыз туган, кыз кардəш.  
69 Зиядə – арту, күбəю.  
70 Мөкаддəм – элек, алда. 
71 Зəкят – ислам динендə бай, сəүдə белəн шөгыльлəнүчелəргə еллык керемнең 

40 тан бер өлеше күлəмендə салынган налог.  
72 Тəргыйб – кызыктыру, кызыксындыру.  
73 Татарстандагы шəһəр, Əгерҗе районының административ үзəге.  
74 Мəсафə – ике урын арасындагы ераклык.  
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чакрым аермалар бар! Мəктəплəр вəйран75, имамнар хəйран, байлар өметсез 
бер хəлдə, туңмышлар да калмышлардыр!». 

«Вакыт», 1908, 2 февраль. 
 

[Сарапул өязе…] 

Сарапул өязе Əгерҗе карьясендə76 Каюм хəзрəт əһлиясе Заһирə ханым-
ның ысулы саутия77 илə кыз балалар укытуына вə тегү-чигү эшлəре үгрəтүенə 
тəшəккер итəрəк78, 14 кеше кул куеп, идарəмезгə хат язмышлардыр. 

«Вакыт», 1908, 5 февраль. 
 

[Атбасардан79…] 

Атбасардан хəбəр бирелдегенгə күрə: Мөгаллимнең русча вə мөселманча 
укымыш рəфыйкасе 80  кызлар мəктəбе ачып, ысулы саутия илə укытырга 
башлаган. Корбан гаетендə хосусый имтихан ясаган. Күрергə килгəн хатын-
кыз таифəсе81 балаларның яхшы җавапларын ишетеп, пəк мəмнүн булган-
нар82. Беренче сыйныфтагы 7–8 яшьлек балалар өч ай эчендə укырга-язарга 
үгрəнгəннəр. Мөгаллимə өченче сыйныф кызларына хəфтəдə 83  2 көн (дү-
шəмбе вə пəнҗешəмбе көннəре) тегү вə бəйлəү кеби кул эшлəре үгрəт-
мəктəдер. Ир балалар мəктəбендə мөгаллим əфəнде җəгърафия, тарих, хисап, 
сарыф төрки84, инша85, хөсне хат86 кеби кирəкле вə мөһим нəрсəлəр укыт-
мактадыр. 

«Вакыт», 1908, 5 февраль. 
 

[Спас өязеннəн…] 

Спас өязеннəн язылдыгына күрə: Бер су буенда Олуг, Урта вə Түбəн 
Тигəнəле87 атлы өч мөселман авылларының берсендə дə рəтле мəктəп юктыр. 
Кызлар тəрбиясе бөтенлəй зəбун88 хəлдəдер. Имамнар укыту мəсьəлəсенə күп 
əһəмият бирмилəр, мужиклар үзлəре боның əһəмиятене белмилəр. Бонлар 

                                                           
75 Вəйран – ватык, җимерек. 
76 Карья – авыл.  
77 Ысулы саутия – аваз ысулы.  
78 Тəшəккер итү – яхшылыкка каршы рəхмəт белдерү.  
79 Атбасар – хəзерге Казахстанның Акмулла өлкəсендəге шəһəр.  
80 Рəфыйка – иптəш, тормыш иптəше. 
81 Таифə – төркем, җəмəгать.  
82 Мəмнүн булу – шатлану, шат булу. 
83 Хəфтə – атна. 
84 Сарыф төрки – төрки теллəрнең морфологиясе. 
85 Инша – язу.  
86 Хөсне хат – матур язу.  
87 Зур Тигəнəле, Урта Тигəнəле һəм Түбəн Тигəнəле авыллары – хəзерге Татар-

станның Алексеевск районындагы авыллар. 
88 Зəбун – начар, зəгыйфь, əһəмиятсез. 
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күбесенчə ишаннарга йөреп мөридлек итəлəр89. Нурлыгата исемле имамның 
гайрəте саясендə Казан сəүдəгəрлəреннəн Ибраһим Арслановның90 һиммəте91 
илə 400гə төшереп бер мəктəп салынмыш вə мөгаллим китертеп бер кыш гүзəл 
генə укытылмыш исə дə, Чистайда укып чыккан əхлаксыз вə хасид92 Габд-
рахман исемле бер имамның ысул саутиягə93 каршы килеп, халыкның фике-
рене чуалтуы сəбəпле, бу мəктəпне тəрəккый иттерүе дə94 бик көчтер. Ошбу 
заманда да ысул җəдидə бəхəснең дəвам итүенə никадəр тəəссеф улыныр95.  

«Вакыт», 1908, 5 февраль. 

[Хвалын өязе…] 

Хвалын өязе Мастак карьясеннəн96 язалар: 
«Өч мең җан кадəр халкы улан авылымызда кызлар укытыр өчен һич бер 

рəтле мəктəп юкка күрə, чəчəк кеби яшь балаларымызның гомерлəре уку вə укы-
ту эшлəреннəн хəбəрсез абыстайлар вə карчыклар тирəсендə черемəктə иде.  

Хəмед97 улсын, авылымызның сəүдəгəрлəреннəн Сөлəйман əфəнде Сүн-
чəлəев бер мөгаллимə китертеп, ике сəнəдəн бирле кызларымызны ысулы 
саутия вə тəртип илə укытмактадыр. Əлбəттə, һəр йирдə улдыгы кеби, бездə 
дə боңа каршы килүчелəр күп булды. Лəкин хаклыкның ахырда өскə 
чыгачагын белеп, гайрəт иялəре бу сүзлəргə колак бирмəенчə, үз эшлəрендə 
дəвам иттелəр. 

Инде, авылымызда 4 бүлмəдəн гыйбарəт бер таш бина сатылачак улды-
гыннан, Сөлəйман əфəнде кызлар мəктəбе өчен шуны 800 сумга сатып алып, 
бер йөз сумны үзе вə 200 сумны бер ханым иганə иттелəр. Боны мəктəп 
формасында эшлəтеп тəмам иттерергə дəхый дə98 1,500 сум кадəр акча хаҗəт 
улдыгыннан, кызлар тəрбиясенең əһəмиятене аңлаган хəйрəт сахиблəремез99 
иганəттə булышырлар дия өмет итəмез. Чөнки Сөлəйман əфəнде 3–4 меңле 
бер авыл бае улдыгыннан, бу эшкə гел үзенең генə көче йитмəячəктер». 

«Вакыт», 1908, 9 февраль. 

                                                           
89 Мөридлек итү – иярү.  
90 Ибраһим Габделмəҗит улы Арсланов (1841–1908) – Казан сəүдəгəре, икмəк-

бакалея товарлары сату белəн шөгыльлəнүче фирма хуҗасы.  
91 Һиммəт – тырышлык.  
92 Хасид – көнче, көнлəшүче.  
93 Ысулы саутия – аваз ысулы.  
94 Тəрəккый иттерү – алга җибəрү, үстерү. 
95 Тəəссеф улыну – үкенү, кайгыру. 
96 Ульяновск өлкəсенең Иске Кулаткы районына караган авыл.  
97 Хəмед – мактау, мактап сөйлəү, шөкер итү. 
98 Дəхый – тагын, янə. 
99 Хəйрəт сахибе– сəдака бирүче, спонсор. 
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[Казан җəмгыять хəйриясенең...] 

Казан җəмгыять хəйриясенең идарəсе Народный училище директорла-
рына мөрəҗəгать итеп, кызлар мəктəбе ачарга рөхсəт сораган. Директор 
низам 100  буенча русча укытуны кабул итү шарты илə генə рөхсəт бире-
лəчəгене белдерткəн. 

«Вакыт», 1908, 9 февраль. 
 

[Казанда кызлар мəктəбе ачу…] 

Казанда кызлар мəктəбе ачу мəсьəлəсе тəрəккыйпəрвəр101 Казан бикəлəре 
арасында бу арада шактый сөйлəнə башлаган. Махсус хатыннар җəмгыяте 
ясарга да карар бирелеп, уставы тиздəн губернаторга бирелəчəк имеш. 
Берничə хəйрəт иялəре102 хатыннар тарафыннан кызлар укыту өчен ун мең 
сумга якын иганə дə вəгъдə ителмештер. 

«Əхбар». 
«Вакыт», 1908, 19 февраль. 

 
[Орск шəһəреннəн…] 

Орск шəһəреннəн бер ханым язадыр: 
«Шəһəремездə берничə елдан бирле яхшы гына тəртип илə укыта торган 

Газизə абыстай һəр сəнə 60–70 кадəр кыз балаларны укыта, бай хатыннарын 
вə абыстайларны дəгъвəт итеп103, шулар хозурында балаларны имтихан кыла-
дыр иде. Бу ел дəхый 2нче мартта гүзəл рəвештə имтихан мəҗлесе булып, 
укучы кыз балалар имтиханга килүче абыстайларның дикъкатьлəрен104 җəлеп 
кылырлык дəрəҗəдə яхшы имтихан бирделəр. Хосусəн105 абыстайның кызы 
Мөнəвəрə ханым балаларга тегү, чигү, нəкышьлəү106 кебек кул һөнəрлəрен 
яхшы гына үгрəткəн икəн. Балаларның теккəн вə чиккəн нəрсəлəре имтихан 
мəҗлесендə күрсəтелеп, һəркем тарафыннан тəхсин ителде107. Кечкенə генə 
кыз баланың уку-язу, Коръəн, тəҗвид 108 , гыйльме халь 109  вə игътикад 110 
белүлəре өстенə, хисап, җəгърафия, тарих вə гыйльме əшъядан111 байтак кына 
нəрсə белеп, зиһен вə фикер ачулары вə кул һөнəрлəре үгрəнүлəре никадəр 

                                                           
100 Низам – тəртип. 
101 Тəрəккыйпəрвəр – прогрессив. 
102 Хəйрəт иясе – сəдака бирү, спонсор.  
103 Дəгъват итү – чакыру, өндəү. 
104 Дикъкать – игътибар. 
105 Хосусəн – бигрəк тə, аеруча.  
106 Нəкышь – бизəк, рəсем, сурəт. 
107 Тəхсин итү – мактау. 
108 Тəҗвид – Коръəнне дөрес уку кагыйдəлəре. 
109 Гыйльме халь – ислам дине нигезлəре турында башлангыч мəгълүмат бирə 

торган фəн. 
110 Игътикад – чын күңелдəн ышану. 
111 Гыйльме əшъя – физика. 
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сөенечле бер хəлдер. Боннан берничə ел əүвəллəре бондый хəллəрне күрермез 
дия өмет тə итə алмай идек. Газизə абыстай укытуны киткəн саен тəрəккый112 
иттерə бара. Аңа һəм бинте 113  мөхтəрəмəсе 114  Мөнəвəрə ханымга күп 
рəхмəтлəр укыймыз. Лəкин байларымыз да һиммəт итеп115, гүзəл вə мон-
тазам116 һəм хифзыссыйхəткə117 муафыйк118 рəвештə кызлар мəктəбе салды-
рырга тиештер. Укучы кыз балалар йитмештəн зиядə119 вə имтиханга килүче 
ханымнар йөзгə якын улдыгыннан, имтихан мəҗлесе бик тыгыз иде». 

«Вакыт»:  
Газизə абыстай вə Мөнəвəрə ханымның бу илə тəртип илə укытуларына 

афəрин. Лəкин йөзлəрчə кеше чакырып, шунлар хозурында балаларны имти-
хан итмəк ысул тəгълим120 кагыйдəсенə муафыйк дəгел исə дə, балаларының 
укыган вə белгəннəрен күрсəтеп, халыкның уку вə гыйлемгə мəхəббəтлəрене 
җəлеп итү касды121 илə, хəзергə бездə бу кагыйдəгə ригаять ителмəүчелек122 
мəгъзүр тотылса123 кирəк. 

«Вакыт», 1908, 15 март. 
 

[Уфадан язалар...] 

Уфадан язалар: 
Уфалы мөгаллимə Хəдичə ханым Нурмөхəммəдова үзенең укытдыгы кыз 

балаларны май башында имтихан кылырга карар бирмеш исə дə, сəламəтлеге 
юклыктан, чарасыз 24 мартта уфалы остазбикəлəр вə башка ханымнар 
хозурында имтихан итте. Кыз балалар ана телендə уку-язу, кыйраəте төрки124, 
тəҗвид125 вə Коръəн, имля, хөсне хат126, сарыф127, нəхү128, тарих, җəгърафия, 
гыйльме халь129 вə игътикад130 кеби кирəкле нəрсəлəрдəн гүзəл имтихан би-
                                                           

112 Тəрəккый – прогрессив, алга җибəрү.  
113 Бинте – кыз бала. 
114 Мөхтəрəм, мөхтəрəмə – хөрмəтле, хөрмəткə лаек. 
115 Һиммəт итү – тырышлык кую. 
116 Монтазам – тəртипле. 
117 Хифзыссыйхəт – гигиена. 
118 Муафыйк – туры килгəн.  
119 Зиядə – артык. 
120 Ысул тəгълим – методика.  
121 Касд – максат. 
122 Ригаять итү – игътибар итү, кайгырту, карау. 
123 Мəгъзүр тоту – аклау.  
124 Кыйраəте төрки – төркичə уку китабы.  
125 Тəҗвид – Коръəнне дөрес уку кагыйдəлəре. 
126 Хөсне хат – матур язу. 
127 Сарыф – морфология.  
128 Нəхү – синтаксис. 
129 Гыйльме халь – ислам дине нигезлəре турында башлангыч мəгълүмат бирə 

торган фəн. 
130 Игътикад – чын күңелдəн ышану. 
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реп, җөмлə 131  ханымнарны мəмнүн иттелəр 132 . Хəдичə ханымның иҗти-
һадына133 тəшəккер улыныр134. 

«Вакыт», 1908, 5 апрель. 
 

[Уфа өязе Шəрип волосте Гомəр авылыннан…] 

Уфа өязе Шəрип волосте Гомəр авылыннан яздыкларына күрə: 
Имам Миңлеислам Госманов əһлиясе135 Мəрьям ханым идарəсендə улан 

кызлар мəктəбендə имтихан булып, күрергə авыл хатыннары килгəннəр. 
Кечкенə генə балаларының укымак, язмак, иман, ислам, гыйльме халь, 
тəҗвид вə Коръəн белдеклəрене, вə боның өстенə хисаптан да беркадəр 
мəгълүматлары улдыгыны күреп, хəйран калганнар вə ысул саутия 136  илə 
болай тəртипле укытучы Мəрьям ханымга тəшəккерлəр əйтеп киткəннəр. 
Яңарак ачылганда, авыл халкы бу мəктəпкə хилаф торганнар 137  икəн. Нə-
тиҗəне күргəч, үзлəре дə рəхмəт укыганнар. 

«Вакыт», 1908, 10 апрель. 
 

Имтиханда булучы 

[21нче апрельдə…] 

21нче апрельдə Бишбалтада Сəгадəт ханым Əмирхания 138  мəктəбендə 
сынау-имтихан булды. Имтихан гүзəл сурəттə үтте.  

Имтихан тыңларга килгəн ханымнарның кайсыберсе укучы кызларга 
бүлəклəр дə алып килгəннəр иде.  

«Əл-Ислах», 1908, 4 май. 
 

Имтиханда булган бер ханым 

[«Бəянелхак»ның 308нче номерында…] 

«Бəянелхак»ның 308нче номерында139: «Мөгаллимə Маһруй Мозаффа-
рия140 ханымда имтихан башланды. Гүзəл рəвештə булып, тыңларга килүче 
ханымнар гаять мөтəəссирə улмак141 илə бəрабəр, бик мəмнүнə булып тарал-

                                                           
131 Җөмлə – барлык. 
132 Мəмнүн итү – риза, канəгать.  
133 Иҗтиһад – тырышлык. 
134 Тəшəккер əйтү – яхшылыкка каршы рəхмəт белдерү. 
135 Əһлия – тормыш иптəше, хатыны. 
136 Ысул саутия – аваз ысулы.  
137 Хилаф тору – каршы тору.  
138 Сəгадəт Зариф кызы Əмирханова (1882–1911) – Фатыйх Əмирханның бер-

туган апасы, Казанның Бишбалта бистəсендə кызлар мəктəбе җитəкчесе.  
139 Казан хəбəрлəре // Бəянелхак. 1908. 17 апрель. 
140 Маһруй Мозаффария (1873–1945) – педагог, Казанда кызлар мəктəбе җитəкчесе. 
141 Мөтəəссир булу – тəэсирлəнү. 
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дылар. Имтихан программа илə иҗрəэ улынарак142, бу тəртип шəһəремездə 
əүвəл мəртəбə улып, моннан соң мөгаллимəлəремезгə үрнəк улса кирəк», – 
дигəн сүзлəрене укып, бəн143 дə бу мəктүбемне144 язарга мəҗбүр улдым. 

14нче апрель дүшəмбе көн бəн дə имтихан мəҗлесендə булдым. Бəн 
килгəнче, Коръəн имтиханын тəмам итмешлəр имеш. Башка дəреслəр имти-
ханы иде. Маһруй ханым əүвəл үк сабак урыны билгелəгəн булганлыктан, 
имтихан вакытында кызларның урынын актарып-актарып та таба алмагач, 
кызы да: «Абыстай, минем урыным үз китабымда мəгълүм иде», – дию җавап 
бирде. Нəүбəт шигырьлəргə йиткəч, шигырьлəр кат-кат укылды. Шигырьлəр 
укыганда, кызларының артларыннан куып барган кеби, ашыгып-ашыгып 
укыдылар. Бəгъзелəре исə бер-берсенə: «Ашыкма, ашыкма дим», – дигəн 
кеби сүзлəр сөйлəделəр.  

Кунак ханымнардан бер-ике ханым: «Бик кычкырышмагыз», – дисəлəр 
дə, «Син кунак, кунак булсаң куркак бул», – җавабын алдылар. Янə бер 
кызына тарих имтиханы əмер булгач, тарихны бөтенлəй ялгыш-йолгыш укып 
бетерде. Янə берсенə җəгърафия145 имтиханы əмер булгач, ул кыз да җава-
бында: «Мин биклəмəдем», – дип кычкырды. 

Кунак ханымнарның Коръəн укыганнарын ишетəселəре килеп утырсалар 
да, ишетү насыйп булмады. Хəтта бер-ике ханым Маһруй ханымнан укымак-
ларын үтенеп карасалар да, Маһруй ханым да: «Ишетəсеңез килсə, əүвəл 
килегез иде. Программада əүвəл Коръəн язылган», – дип мөтəккəббиранə146 
җавап бирде. 

Нəүбəт шигырьлəргə килгəч, гəрчə шигырьлəр бер генə мəртəбə язылган 
булса да, кат-кат укытты. Шигырьлəргə килгəч, программа бөтенлəй бо-
зылды. 

Маһруй ханым кебек башка мөгаллимəлəргə дə урын билгелəү вə кызла-
рының белмəүлəре берлə үрнəк булырлык идеген фəһемлəдек147.  

«Бəянелхак»ка язучысы да үзе яки кызларыдыр.  
Идарə:  
Үз мохбиребез дə шуңар якын хəбəр китергəн иде.  

«Əл-Ислах», 1908, 4 май.  
 

Маһруй Мозаффария ханымның идарəсендəге мəктəп 

Печəн базарында Маһруй Мозаффариянең үз йортындагы кызлар мəк-
тəбендə 25нче август дүшəмбе көн дəрес башланып, түбəндəге тəртип илə 
укытылачактыр: 

                                                           
142 Иҗраэ булу – үтəү, эшкə ашыру. 
143 Бəн – мин. 
144 Мəктүб – хат, язылган əйбер. 
145 Җəгърафия – география.  
146 Мөтəкəббиранə – тəкəбберлек белəн, телəмичə генə. 
147 Фəһем – аңлау, төшенү. 
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Дəреслəр һəр көн иртəн сəгать 8 дəн 12 гə кадəр дəвам ителеп, бу вакыт-

ларда уку, язу, хисап һəм сəнəгатьтəн148 дəреслəр бирелəчəктер. 
Тəфсыйле149 – программаларда, өяздəн килеп укырга телəүче ханым вə 

туташларга үз йортымызда торыр өчен урыннар бар. Ирадəсе150 бар хатын вə 
туташлар рəхим итсеннəр. 

Маһруй Мозаффария. 
«Əл-Ислах», 1908, 6 август.  

 
Кызлар мəктəбе 

Сембергə Акчуриннар151 тарафыннан бу ел кызлар өчен мəктəп ачыла-
чактыр. 

«Əл-Ислах», 1908, 21 август. 
 

 

Кызлар өчен мəктəп 

Том байлары үзара акча җыешып, кыз балалар өчен бу ел мəктəп ача-
чакларыннан шундагы мохбиремез яза. 

«Əл-Ислах», 1908, 21 август. 
 

 

Уфа хəллəре 

Кызлар гимназиясенə яңа баштан ике татар кызы (шул җөмлəдəн берсе 
Гыйниятулла казый кызы152) керде.  

Ирлəр мəктəбенə бу сəнə бик аз улып, балаларын мəктəпкə бирмə келə-
гəн153 бəгъзе татарларга, мəктəп идарəсе: «Кабул итəргə рус та бик күп əле», – 
җавабы илə рəд иткəнгə 154 , берничə татар баласы мəктəпкə керə алмый 
калган. 

«Əл-Ислах», 1908, 21 август. 
 

  

                                                           
148 Сəнəгать – һөнəрчелек. 
149 Тəфсыйль – җентекле. 
150 Ирадə – телəк. 
151 Акчуриннар – Сембер төбəгендəге татар сəүдəгəрлəре һəм фабрикантлар, җə-

мəгать эшлеклелəре, химаячелəр, мəктəп-мəдрəсəлəр, мəчетлəр салуга, китаплар 
бастыруга матди ярдəм иткəннəр.  

152  Фаразлавыбызча, сүз мөселман дини һəм җəмəгать эшлеклесе, Оренбург 
Диния нəзарəте казые Гыйниятулла Капкаев (1856–1930) кызы турында бара.  

153 Бирмə келəгəн – бирергə телəгəн. 
154 Рəд итү – кабул итмəү, кире кагу.  
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Сабир əл-Хəсəни155 

Уфада кызлар мəктəбе 

Уфа шəһəрендə 1нче мəсҗет җиварында156 кызлар мəктəбе 1907нче сəнə 
бина ителеп157, кыш буе кызлар тəгълим ителде158. Имде управа тарафыннан 
бирелгəн урынга Николаевский площадьта хəзергə сəрмая159 азлыгы сəбəпле, 
агачтан гына бина улыначак, ике башында ике мөгаллимə укытырлык, 
уртасында мөгаллимəлəрə фатир булырлык итеп эшлəнмəктəдер. Соңра əһел 
һиммəтнең160 ихсаны161 булып, кифая162 кадəр сəрмая җыелса, планда тасдыйк 
кылынган163 тарызда164 таштан бина кылыначак.  

Ошбу сəнə Уфада ханымнар җəмгыяте тəэсис кылынып165, идарəсе гамə-
лендə даимдер. Ханымнар җəмгыяте идарəсе кызлар укыту хосусында күп 
мəртəбə җыелып, мөшавəрəт итештелəр166. Җəмгыять, сəрмаясе нисбəттə кыз-
лар укытуына əһəмият биреп, ошбу көзге тəхсилгə167 1нче вə 3нче мəсҗет 
даирəсендəге ике кызлар мəктəбенə нəзарəт 168  вə тəрбия итəргə вə 2нче 
мəсҗет (Нижгородта) җиварындан буш торган ирлəр мəктəбен сорап, анда 
һəм кызлар мəктəбе ачарга карар бирелде. 

Кыз балаларны укыту хəзергə «Мөгаллимлəрə нəмунə169» нам170 програм 
буенча ибтидаи 171  вə рөшди 172  уларак ике кыйсемгə бүленеп, кызларга 
ляземе173 улмаган бəгъзе дəреслəр урынына идарəи бəйтия174 вə кул һөнəр-
лəре – чигү, тегү, нəкышь175 төшерү, челтəр бəйлəү кеби маддəлəр176 артты-

                                                           
155  Мөхəммəтсабир Мөхəммəтҗан улы Хəсəнов (1866–1924) – сəясəтче, ахун, 

Уфадагы 3нче мəхəллəнең имамы, мөдəррис, II Дəүлəт Думасы депутаты.  
156 Җивар – тирə-як, янында. 
157 Бина ителү – нигез салыну. 
158 Тəгълим ителү – уку, укыту.  
159 Сəрмая – капитал, акча. 
160 Əһел һиммəт – тырышлык куйган кешелəр. 
161 Ихсан – ярдəм, булышлык итү.  
162 Кифая – җитəрлек. 
163 Тасдыйк кылу – раслау. 
164 Тарызда – рəвештə, тəртиптə. 
165 Тəэсис кылу – төзү, оештыру. 
166 Мөшавəрəт итү – киңəшү.  
167 Тəхсил – уку, белем. 
168 Нəзарəт – карау, күзəтчелек итү. 
169 Нəмунə – үрнəк.  
170 Нам – исем, исемле. 
171 Ибтидаи – башлангыч. 
172 Рөшди – урта.  
173 Лязем – тиеш, кирəкле, туры килгəн.  
174 Идарəи бəйтия – йорт эшлəре, хуҗалык эшлəре. 
175 Нəкышь – бизəк, рəсем, сурəт. 
176 Маддə – бүлек. 
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рылды. Ошбу сентябрь 15 ендə тəгълимгə кызлар кабул ителеп, октябрь 
башыннан соңга калганнары кабул ителмəскə карар бирелде.  

Җəмгыятьнең сəрмаясе хəзергə азлык сəбəпле, мəктəп идарəсене вə 
мөгаллимəлəр мəгаишене177 тəэмин итү өчен балаларның куəт вə икътидар-
ларына178 карап, хəсəн179 ихтыярлары илə мəктəп файдасына акча алыначак. 
1нче мəсҗет җиварындагы кызлар мəктəбендə дамелла Җиһангир180 остаз-
бикəсе Гайшə ханым181 баш мөгаллимə булып, бер-ике мөгайянə182  алына-
чакдыр.  

Яңа бина кылына торган мəктəптə Яхъя хəлфə əһлиясе Хəдичə ханым вə 
тугмасы Камилə ханым булачак, вə зарур улдыкта, ихтыяҗ кадəр мөгайянə-
лəр алыначактыр. Бу мəктəплəр өстеннəн уку вə укытуларын дикъкать итмəк 
өчен, хатыннарның үзлəреннəн назыйрə183 булачактыр. Ахыргы җыелышла-
рында назыйрə булучылыкны Мəрьямбикə бинте Тимербулат Солтановага184 
хəвалə итмешлəр185. 

Ошбуда зикере 186  сəбəкать итмеш 187  мөгаллимəлəр əүвəлдə дə укытып 
килгəн, кызлар тəрбиясенə төшенгəн, хезмəтлəре күрелгəн затлардыр. Сад-
ретдин əфəнде нəзарəтендə улан ике йирдəге кызлар мəктəбе һаман да шул ук 
Садретдин əфəнде тəрбиясендə калачак булды. Аллаһы Тəгалə һиммəт 
итүчелəрə188 ярдəм биреп, һиммəт вə сəгыйлəрен189 арттырып, миллəтемезнең 
яртысы улан хатыннар җенесен тəрəккый иттерүгə190 нəсыйхəт əйлəсен.  

Вəкил имам Сабир əл-Хəсəни.  

«Вакыт», 1908, 27 сентябрь. 
  

                                                           
177 Мəгаиш – тормыш, яшəү. 
178 Икътидар – көч, хəл. 
179 Хəсəн – гүзəл. 
180  Җиһангир Талха улы Абызгилдин (1875–1938) – Уфадагы 1 нче җəмигь 

мəчетенең имам-хатыйбы, «Госмания» мəдрəсəсе мөдире.  
181  Гайшə Лотфулла кызы Абызгилдина – мөгаллимə, Уфада кызлар мəктəбе 

оештыручы, Җиһангир Абызгилдинның тормыш иптəше. 
182 Мөгайянə – билгелəнгəн кеше. 
183 Назыйрə – караучы.  
184 Мəрьям Тимербулат кызы Солтанова – күренекле хəйрияче, Уфа мөселман 

ханымнар җəмгыятенең җитəкчесе, ятимəлəр өчен балалар йорты, башлангыч мəктəп, 
мəдрəсəлəр һəм китапханə ача.  

185 Хəвалə итү – йөклəү, тапшыру.  
186 Зикер – искə алу.  
187 Сəбакать итү – беренче булу.  
188 Һиммəт итүче – тырышучы.  
189 Сəгый – тырышлык.  
190 Тəрəккый иттерү – алга җибəрү.  
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Кызлар укыту 

Уфа шəһəренең Нижгород мəхəллəсендə191 борадарəн Яһудиннар мəсари-
фы192 илə кызлар мəктəбе ачылмышдыр. Мəктəпнең нəзарəтен193 Мəрьямбикə 
Солтанова үзе өстенə алып, Мəгъфуфə ханым Тəкаеваны мөгаллимə вə ике 
ханымны аңа мөгайянə194 тəгаен итте. Мəктəптə йөздəн зиядə195 кызлар укы-
мактадыр. 

«Вакыт», 1908, 18 ноябрь. 
 

«Мавия» 
[Орскида] 

Орскида, əлегəчə иске ысулда укытыла торган Газизə остазбикə мəктə-
бендə, быел Мөнəвəрə ханымның иҗтиһады196 илə яңа тəртип һəм кул эшлəре 
өйрəтү кертелмештер.  

Үткəн сəнəдə Габбас əфəнде Киникиев197 бер кызлар мəктəбе бина ит-
меш 198  иде. Читтəн мөгаллимə китермичə, үземездəгелəр илə генə канə-
гатьлəндегеннəн, бу мəктəптə уку бер төрле генə барадыр. 

Безнең Орскида, укыган кызлар байларга чыгып, муллалар укытмаган 
бай кызы алдыкларыннан, мөгаллимə табылмыйдыр. Яхшы укытырлык 
мөгаллимəне читтəн китермиенчə чара юктыр.  

«Вакыт», 1908, 18 ноябрь. 
 

Мөгаллимəнең вафаты 

Кузнецк өязе Индерка авылыннан199 яздыкларына күрə: 
Уральскида кызлар мəктəбендə мөгаллимəлек иткəн Мəфтуха туташ 

Үзбəкия вафат итмештер. Мəрхүмə 20 яшендə булып, ысул саутия200 илə иң 
яхшы укытучылардан саналмышдыр. Шул сəбəпле иртə вафатына тəəссеф 
улыныр201.  

Аллаһының рəхмəтендə булсын! 
«Вакыт», 1909, 29 гыйнвар. 

                                                           
191 Нижгород мəхəллəсе – хəзерге Нижегородка, Уфаның көнбатыш өлешендəге 

район.  
192 Мəсариф – тотылган акча. 
193 Нəзарəт – идарə итү. 
194 Мөгайянə – билгелəнгəн кеше.  
195 Зиядə – артык.  
196 Иҗтиһад – тырышлык, телəк. 
197 Габбас Курамша улы Киникиев (1843–1914тəн соң), Орск сəүдəгəре, Орск шə-

һəр думасы гласные. 
198 Бина итү – нигез салыну. 
199  Хəзер Пенза өлкəсенең Сосновоборск районына карый. Госман авылы 

буларак та билгеле.  
200 Ысул саутия – аваз ысулы. 
201 Тəəссеф улыну – кайгыру, борчылу.  
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Кызлар имтиханы 

Мөгаллимə Багбостан ханымның202 кызлар имтиханы иртəгə башланып, 
апрельнең 23ндə бетəчəктер. 

«Вакыт», 1909, 18 апрель. 
 

Ф.С. 
[Нижний шəһəрендə...] 

Нижний шəһəрендə ир балалар мəктəбендə һəм Əшраф Əннисаи вə 
Əминə ханымнар идарəсендə кызлар мəктəбендə имтихан булды. Имтиханда 
100 гə кариб 203  ханымнар хазир булганнар 204  иде. Кыз балаларның гүзəл 
тəхсиллəреннəн205 шат булып, аларга бүлəклəр өлəштелəр.  

«Вакыт», 1909, 9 май.  
 

Имтихан 

Мөгаллимə Сəхибҗамал ханымның кызлар мəктəбендə 7нче майда 
имтихан булды. Карарга килүче хатын-кыз 100дəн артык иде. Кызлар бик 
яхшы уку-язу һəм кул һөнəрлəре өйрəнгəннəр. Кызларга бүлəклəр өлəшелде. 

«Вакыт», 1909, 16 май.  
 

Адамова мəктəбендə имтихан 

Фатыйма ханым Адамованың кызлар мəктə-
бендə ун көн имтихан булып, 14нче майда тəмам 
улмышдыр.  

Имтихан күрергə Оренбургның үзеннəн, 
Каргалы, Бозаулык вə Чебенледəн бик күп 
ханымнар килгəннəр. Имтиханда хазир булган 
ханымнарның дикъкатьлəренə күрə, кызлар 
имтиханны бик яхшы биргəннəр. Затəн 206  бу 
мəктəп Оренбургтагы кыз мəктəплəренең иң 
яхшысы улып, Фатыйма абыстайның үз кулын-
нан килгəн кадəр гайрəт вə сəбаты207 саясендə208 
бонда күп кызлар уку, язу, кул һөнəрлəренə, дин 

                                                           
202 Багбостан Вилдан кызы Мөэминова (1884–1963) – мəгърифəтче, Оренбургта 

кызлар мəктəбен һəм Кабан авылында мөгаллимəлəр хəзерлəү курсларын оеш-
тыручы.  

203 Кариб – якын.  
204 Хазир булу – катнашу. 
205 Тəхсил – уку, белем. 
206 Затəн – нигездə.  
207 Сəбат – чыдамлылык, ныклык, тотнаклылык.  
208 Сая – күлəгə, ышык. 

 
Фатыйма Адамова 
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вə диянəт209 үгрəнеп чыктылар. Хəзерендə бонда йөздəн артык кызлар укы-
мактадыр.  

«Вакыт», 1909, 16 май. 
 

[Хвалын өязе...] 

Хвалын өязе Иске Мастак авылында Сөлəйман Сүнчəлəевнең һиммəте210 
илə дəвам итмəктə улан кызлар мəктəбендə гүзəл рəвештə ысул җəдидə берлə 
укытыладыр. Имтиханда хазир 211  улан ханымнар вə имтихан итүче карт 
хəзрəт кыз балаларның яхшы уку вə язуларына афəрин укымышлар. 

«Вакыт», 1909, 20 май. 
 

[Бөгелмə өязе Бəйрəкə212 карьясеннəн213] 

Бөгелмə өязе Бəйрəкə карьясеннəн Мусин əфəнденең язуы буенча, бу 
карьядə «Мəдрəсəи Гобəйдия»дə 214  700 шəкерт, Мөнир мөдəррис мəдрə-
сəсендə 200, Фəттах мулла мəктəбендə 60 шəкерт тəхсил итмешлəр215. Һəм дə 
8 остазбикə хозурында 220 кыз бала укымышлар.  

Шу илə ки, Бəйрəкə мəктəп вə мəдрəсəлəрендə 1180 гадəд216 укучы бар. 
Əбилəргə сабакка йөрүчелəр бу хисаптан хариҗдыр217. 

«Вакыт», 1909, 26 май. 
 

Гайнелхəят Гобəева 
[Тоз-Түбə шəһəрендə218…] 

Тоз-Түбə шəһəрендə җəмгыять хəйрия тарафыннан идарə ителмəктə 
булган кызлар мəктəбенең имтиханында 300 гə кариб219 ханымнар хазир бул-
дылар220. Имтихан һəйəтенə җəмгыять хəйрия тарафыннан 10 ханым сайлан-

                                                           
209 Диянəт – динлелек, дин тотучылык. 
210 Һиммəт – тырышлык.  
211 Хазир булу – катнашу. 
212 Хəзер Татарстанның Ютазы районына керə. 
213 Карья – авыл.  
214  «Гобəйдия» мəдрəсəсе 1812 елда Самара губернасы Бөгелмə өязе Бəйрəкə 

авылында (хəзер Ютазы районы) ачыла. Җитəкчелəре Гобəйдулла бине Ибраһим  
бине Ишкуат (1785–1845) һəм аның уллары Мөхсин (1870–1930), Мəсгуд (1874–
1921) Гобəйдуллиннар.  

215 Тəхсил – уку, белем алу.  
216 Гадəд – сан, данə.  
217 Хариҗ – тыш, тышкы якта. 
218 Тоз-Түбə (Соль-Илецк) – Оренбург өлкəсендəге шəһəр.  
219 Кариб – якын.  
220 Хазир булу – катнашу. 
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мыш иделəр. Имтиханда балаларның дəреслəреннəн вə кул эшлəреннəн бик 
мəмнүн калган221 кунаклар кыз балаларга бүлəклəр өлəштелəр.  

Мөгаллимə Гайшə ханым вə мөгайнəлəренең 222  иҗтиһадлары 223  тəх-
сингə224 лаектыр.  

«Вакыт», 1909, 26 май. 
 
 

[Уфада...] 

Уфада 1нче мəхəллəдə мөгаллимə Гайшə ханым мəктəбендə бу сəнə 
дəреслəр гүзəл укылдыгын вə имтиханда хазир булган225 ханымнарның мө-
галлимəдəн бик риза булып рəхмəт укыдыкларын Хəдичə ханым Нурмөхəм-
мəдия язадыр. 

«Вакыт», 1909, 26 май. 
 
 

[Төмəн шəһəреннəн] 

Төмəн шəһəреннəн 24 ханымның имзалары илə алдыгымыз мəктүбтə226 
мөгаллимə Хəлимə ханым Габидованың гүзəл укытуына, кыз балаларны рəн-
җетми вə биздермəй тəрбия кылуларына рəхмəт укып вə тəшəккер əйтеп227 
язалар. 

«Вакыт», 1909, 26 май. 
 
 

К. 
[Вятка губернасы Əгерҗе карьясендə228...] 

Вятка губернасы Əгерҗе карьясендə229 Габделкотдус əфəнде идарəсен-
дəге ир балалар мəктəбе, Əминə вə Сəүдə ханымнар идарəсендəге кызлар 
мəктəбе гүзəл рəвештə дəвам итəлəр. Кызлар мəктəбенең имтиханында 300 гə 
кариб 230  хатыннар хазир булмышлар иде. Кызларның укуларын вə кул 
эшлəрен бик яратып, укытучы вə өйрəтүчелəргə рəхмəт укып таралдылар. 

«Вакыт», 1909, 28 май. 
 

  
                                                           

221 Мəмнүн калу – риза, канəгать булу.  
222 Мөгайянə – билгелəнгəн кеше.  
223 Иҗтиһад – тырышлык, телəк.  
224 Тəхсин – мактау.  
225 Хазир булу – катнашу, булу. 
226 Мəктүб – хат, язылган əйбер. 
227 Тəшəккер əйтү – яхшылыкка каршы рəхмəт белдерү. 
228 Карья – авыл.  
229 Əгерҗе – хəзер Татарстанның Əгерҗе шəһəре.  
230 Кариб – якын.  
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И.Г. 

[Бөгелмə каласында...] 
Бөгелмə каласында Шакир Хəкимов231 тəрбиясендəге ир балалар һəм кыз-

лар мəктəплəрендə имтихан булды. Укытучыларга һəм һиммəт итүчегə232 тə-
шəккер233 итəлəр.  

«Вакыт», 1909, 28 май. 

М. 
[Одесса шəһəрендə...] 

Одесса шəһəрендə мулла Сабирҗан хəзрəт идарəсендəге мəктəптə 36 
гадəд234 ир вə кыз балага имтихан буды. Имтиханга ирлəрдəн вə хатыннардан 
килүчелəр күп иде. Балаларга мөкяфəтлəр 235  өлəшеп, мөгаллим Таҗетдин 
əфəндегə тəшəккер əйтеп таралдылар. 

«Вакыт», 1909, 28 май. 

Х.И. 
[Пермьдə...] 

Пермьдə ибтидаи 236  вə рөшди 237  кыйсемнəрендə 170 балага имтихан 
булды. Борадəран 238  Агафуровлар 239  шəкертлəргə һəдия 240  өлəштелəр. Тим-
киннар241 100 кадəр фəкыйрь шəкертлəргə киемлек бирделəр. 

Җəй өчен эстəгəн242  балаларга «Тəрəккыюнь ислам»243  җəмгыяте тара-
фыннан русча сыйныфы ачыладыр.  

Ибраһим хаҗиның кыз мəктəбендə 50 кадəр кыз ысул җəдидə илə укый-
лар һəм кул эше өйрəнəлəр. Яшьлəр арасында уку, мəгърифəт нəшеренə 
хезмəт итүчелəргə тəшəккер итəмез. 

«Вакыт», 1909, 28 май. 

                                                           
231  Шакир Габделлатыйп улы Хəкимов – Бөгелмəнең II гильдия сəүдəгəре, 

химаяче.  
232 Һиммəт – тырышлык. 
233 Тəшəккер – яхшылыкка каршы рəхмəт белдерү. 
234 Гадəд – сан, данə. 
235 Мөкяфəт – бүлəк, премия.  
236 Ибтидаи – башлангыч. 
237 Рөшди – урта.  
238 Борадəран – бертуган. 
239 Агафуровлар – атаклы Екатеринбург сəүдəгəрлəре. 
240 Һəдия – бүлəк. 
241 Тимкиннар – Пермь сəүдəгəрлəре, химаячелəр, Пермь шəһəрендəге җамигъ 

мəчетне салуда матди ярдəм күрсəтəлəр.  
242 Эстəү – телəү, арттыру.  
243 «Тəрəккыюнь ислам» – мөселман тəрəккыйпəрвəрлəре җəмгыяте, мəгариф, 

мəктəп-мəдрəсəлəр эшчəнлегенə матди ярдəм күрсəткəннəр.  
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[Омск шəһəрендə...] 

Омск шəһəрендə М.-Н. һəм Ш.Д. ханымнарның хосусый мəктəплəрендə 
кызларга ысул җəдидə берлə укытылып, кул һөнəрлəре өйрəтелəдер.  

Имтиханда булган ханымнар үзлəренең мəмнүниятлəрен244 изһар итеп245 
таралдылар.  

«Вакыт», 1909, 28 май. 
 

М.Н. 
[Троицк шəһəрендə…] 

Троицк шəһəрендə кыз балалар остазбикəлəрдə укып йөрилəр. Сабаклары 
əлифбадан соң һəммəсе иске китаплардыр. Карчыклар «гарəп укытамыз» дип, 
бер дə аңлатмыйча, яшь кыз балаларның башларын əвəрə итеп бетерəлəр. 
Бəгъзе фикерлерəк адəмнəр үз балалары өчен читтəн, Бубыйдан мөгаллимə 
китерттелəр. Алар бик яхшы укытсалар да, бик аз кызларны гына файда-
ландыра алалар.  

Бер остазбикə янына үткəн ел мөгаллимə куйганнар иде. Тынышмадылар. 
Лəкин һəммəсе алай булмас. Əгəр һəрбер остазбикə янына бер мөгаллимə 
куелса, укулар бераз алга китер иде. 

«Вакыт», 1909, 30 май. 
 

Кызлар мəктəбе 

Адамова кызлар мəктəбендə дəреслəр ошбу августның 17 сендə дүшəмбе 
көн башланачактыр. 

«Вакыт», 1909, 13 август. 
 

Нуретдин Йосыфов 

Мөгаллимə кирəк 

Минзəлə өязе Иске Баграш (Елховой)246 авылына ибтидаи кызлар мəк-
тəбенə мөгаллимə кирəк. Айлык мəгаше нəкыд 247  акча 18 сум; ашау өчен 
дəхый 248  7 сум бирəмез. Фатир, йылыту, яктырту, мебель, посуда бездəн. 
Укыту вакыты 6 айдан ким булмас. Мөгаллимəнең ибтидаи тəгълимгə 249 
икътидарлы250 булуы вə күркəм холкы булуы беренче дəрəҗə шартдыр. Бу 
игъланны укыгач, килергə телəүче кеше тизлектə хат яки телеграм йибəрсен, 

                                                           
244 Мəмнүният – риза булу.  
245 Изһар итү – күрсəтү. 
246 Иске Баграж, ш.ук Елховой – Татарстан Республикасының Əлмəт районын-

дагы татар авылы.  
247 Мəгаше нəкыд – кулга бирелə торган акча.  
248 Дəхый – янə, тагын.  
249 Тəгълим – өйрəтү, укыту. 
250 Икътидар – көч, куəт; булдыра алу. 
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үзенең кайда укыганлыгын, хəзердə мəшгуль булган хезмəтен, ничек риза 
булачагын вə адресын бəян итсен.  

Мəктəпнең мөрəббисе251 Нуретдин Хəсəнетдин угылы Йосыфов. 
Адресымыз: 
Ст. Кичуй Самарск. губ. Нуртдину Хуснутдиновичу Юсупову 
Телеграм өчен: Кичуй, Юсупову.  

«Вакыт», 1909, 19 сентябрь. 

Үз мохбиребездəн 
[Хөкүмəт мəктəплəренə бала бирү хосусында...] 

Хөкүмəт мəктəплəренə бала бирү хосусында казанлылар бик алга 
баралар. Хосусан бу ел Казанда мөселманнар бигрəк каушаганга охшыйлар. 
Иң иске фамилиялəрдəн булган Апанаевлар 252  эченнəн генə хөкүмəт мəк-
тəбенə бу ел керүчелəр 6 гадəд253 булган. Бер фамилиядəн бер елда шулкадəр 
кергəч, азсынырлык түгелдер.  

Кызларны укыту да шулай ук мода булып бара. «Инде фəлəннəр укыткач, 
безгə укытмый ярамый», – диючелəр еш-еш ишетелə.  

Əлегəчə бусагасыннан татар узмаган музыкальный, художественный һəм 
технический мəктəплəрдə дə быел мөселман шəкертлəре бар. Фельдшер-
скийда да арта; быел реальный училищеларда 8, коммерческий училищеда 16 
мөселман укыйдыр.  

Дүрт кызлар гимназиясендə һəркаюсында мөселман кызлары бар. Күб-
рəге Котова гимназиясендə254 – 13, вə Мариинскийдадырлар255. 

Казан университетына бу ел керүчелəр 7 булып, 2 се мəдрəсəлəрдə хəтме 
көтеб иткəн256 егетлəрдер.  

Хосусый мөгаллим тотып укучылар елдан-ел бергə-бер артадыр. 
«Вакыт», 1909, 19 сентябрь. 

 
Уфада кызлар мəктəбе һəм пансионы 

Уфада 1нче мəхəллəдəге ысул саутия257 ибтидаи258 вə рөшди259 кызлар 
мəктəбендə 15нче сентябрьдə уку башланды. 1 октябрьдəн соң шəкерт кабул 
итмəячəклəр. Мəктəпнең бер башында өяздəн килгəн кыз балалар өчен 

                                                           
251 Мөрəбби – тəрбияче, караучы. 
252 Апанаевлар – атаклы Казан сəүдəгəрлəре һəм химаячелəр.  
253 Гадəд – сан, данə. 
254 Александра Котованың шəхси кызлар гимназиясе. 
255  Казанда 1859 елда ачылган, императрица Мария Александровна исемен 

йөрткəн беренче шəхси кызлар гимназиясе.  
256 Хəтме көтеб итү – тəмамлау, укып бетерү. 
257 Ысулы саутия – аваз ысулы. 
258 Ибтидаи – башлангыч. 
259 Рөшди – урта.  
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пансион ачылды. Һəр айга 10 сум бəдəл 260  белəн укучы кызларны гүзəл 
сурəттə тəрбия ителəчəкдер. Пансионга 15нче октябрьгəчə кыз балалар кабул 
ителə. 

Бу мəктəп илə пансионның икътисади идарəсе «Ханымнар җəмгыяте» 
кулында булып, гыйльми идарəсе Гайшə ханым Абызгилдина тасрифын-
дадыр261. 

«Вакыт», 1909, 22 сентябрь. 
 

Үз мохбиремездəн 

[Уфада «Мөслимə ханымнар җəмгыяте»…] 

Уфада «Мөслимə ханымнар җəмгыяте» кыйраəтханəлəр262 ачарга рөхсəт 
алды. Бу кыйраəтханəдə фəкать мөселман матбугаты гына булачак вə ха-
нымнар гына кереп укыячак. Урыны Мəхкəмəи шəргыянең бер флигелен-
дəдер. Бу тугрысы илə ханымнар җəмгыяте ирлəр җəмгыятеннəн уздырды. 

«Вакыт», 1910, 16 март. 
 

Хəйрулла Госмани263  

Илектəге264 кызлар мəктəбе хакында 

Бу мəктəпкə полиция килеп: «Инспектор бу мəктəпне ябарга əмер итте», 
– дип, укытуны туктатырга кушып киткəннəр. Иртəгесен балаларның аталары 
полициягə барып, моның сəбəбен сораганлар. Анда: «Менə үз арагыздан бер 
кеше инспекторга шушы язуны биргəн», – дип, бер язу укып күрсəткəннəр. 
Аталар: «Бу ялгыш, без рəсми школа ачып, учительница китергəнебез юк. 
Тик искедəн, 20 елдан бирле укыткан абыстаебыз Казанга дəваланырга 
китдеке сəбəпле, бер абыстай китереп шуның квартирына кызларыбызны язу 
вə кул эшлəре үгрəттерергə йөретəбез», – дигəч, мəэмүрлəр265: «Алай булса, 
безем тарафтан манигъ кылырга266 юл юк», – дип, укытырга мөсагадə иткəн267 
вə ялгыш хəбəр бирүчене судка бирергə тиешле табылган. Менə хакыйкать 
хəл шуннан гыйбарəттер. 

Мөгаллим Хəйрулла Госмани. 
«Вакыт», 1910, 27 март. 

 
  
                                                           

260 Бəдəл – бəя, хак. 
261 Тасриф – сарыф итү. 
262 Кыйраəтханə – уку залы, уку өе. 
263 Хəйрулла Габдрахман улы Госманов (1866–1915) – мулла, II Дəүлəт Думасы 

депутаты, Каргалы мəдрəсəсе мөдəррисе.  
264 Илек авылы – хəзер Оренбург өлкəсенə карый.  
265 Мəэмүр – түрə, берəр эшне үтəүче кеше.  
266 Манигъ кылу – тыю, тоткарлау. 
267 Мөсагадə итү – мөмкинлек бирү, булышу. 
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Кызлар имтиханы 

Апрельнең 19 ыннан 23 сенə кадəр мөгаллимə Багбостан ханым фатирын-
да кыйраəт268, язу, гыйльме халь269, Коръəн, сарыф гарəби270, хəдис, гакаид 
исламия, ысул тəгълим вə тəрбия, җəгърафия, тарих ислам, тарих нисван, 
əхлакъ, хисап, кул эшлəре дəреслəреннəн имтихан булачагыны вə тыңлыйсы 
килгəн ханымнарга имтихан мəҗлесенə керергə рөхсəт иттекене мəзкүрə271 
мөгаллимə ханым хəбəр итəдер. 

Фатиры: 
Банный озерода, Власовский урамда, Коровин йортында. 

«Вакыт», 1910, 13 апрель. 
 

Имтихан 

Банный озерода Габделхəким хəлфəнең əһлиясе272 Рокыя ханымның кыз-
лар мəктəбендə май 1еннəн башланып, 3 сенə кадəр имтиханнар булачак. Кү-
рергə телəгəн ханымнар рəхим итсеннəр. Мəктəп Хөсəен Такташев йортында. 

«Вакыт», 1910, 27 апрель. 
 
 

Кызлар имтиханы 

Яңа Бистəдə Татар урамында Фəхретдинов йортында майның 4, 5, 6 көн-
нəрендə мөгаллимə Фəйрүзə ханымның кызлар имтиханы булачагыны вə 
имтихан иртə сəгать 9 дан алып кич сəгать 7 гə кадəр дəвам итеп, күрергə 
телəгəн ханымнарга керергə рөхсəт иттегене гəзитəмезгə басарга үтенəлəр. 

«Вакыт», 1910, 29 апрель. 
 

Медаль алган мөселманнар  

Үткəн җəй Казан выставкасында куйган нəрсəлəрнең яхшылыгына вə 
иялəренең һөнəрлəренə түбəндəге мөселман фирмаларына медаль биргəннəр: 
[...] 

Казанда мөселманча-русча кызлар мəктəбендə шəкерт кызларның эшлə-
гəн кул һөнəрлəре өчен мактау кəгазе (почетный лист) бирелгəн.[...] 

«Вакыт», 1910, 29 апрель. 
 
 

                                                           
268 Кыйраəт – уку.  
269 Гыйльме халь – ислам дине нигезлəре турында башлангыч мəгълүмат бирə 

торган фəн. 
270 Сарыф гарəби – гарəп теле морфологиясе. 
271 Мəзкүр – югарыда əйтелгəн, əйтеп үтелгəн. 
272 Əһлиясе – хатыны.  
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Мөгаллимə кирəк 

Казан университетында хезмəт итүче татарлар бик күп булганга, 
шуларның балаларына язу вə уку өйрəтер өчен мəрхүм профессор Люби-
мов273 шəрəфенə274 университет йортында ачылган бер мəктəп бар. Ул мəк-
тəптə һəм русча, һəм дə мөселманча укытыла. Ир вə кыз балалар бергə 
укыйлар иде. Бу ике актык елда анда мөгаллимəлек вазыйфасын Камалова 
əда иткəн275 булса да, быел җəй ул ханым мөгаллимəлектəн истигъфа иткəн276 
икəн. Хəзер шуның урынына бер яхшырак мөгаллимə кирəк икəн. 

«Вакыт», 1910, 29 май. 
 

Кызлар мəктəбе 

Габдрахман əфəнде Əхмəровка 277  кызлар мəктəбе ачарга рəсми рөхсəт 
килде. Бу мəктəп даимəн Мөхəммəд хəзрəт хəлилəсе278 Маһитап абыстай Бик-
мəт химаясендə булачак. Баш мөгаллимə Бубыйдан китерелгəн Мəрьям 
Тукай-Черкастыр. Аның янына бер могавин279 мөгаллимə дə булачак. Əхмə-
ров вə иптəшлəренең бу хосустан һиммəтлəре вə Маһитап абыстайның 
галиҗəнаблеге шаян тəкъдирдер.  

«Вакыт», 1910, 29 июнь. 
 

Кызлар укыту 

Берничə еллардан бирле кызлар укытып 
килмəктə булган мөгаллимə Багбостан ханым 
быел Оренбургта Покровский плошадьта бер-
ничə бүлмəле зур фатир алып, балаларны шун-
да укыта башлаган. Читтəн китерелгəн кыз 
балаларны үзендə тотып тəрбия итеп укытырга 
да кабул итə икəн. Өязлəрдəн кыз балаларын 
шəһəргə йибəреп укытырга телəүчелəр өчен бу 
бик уңгай бер эштер. Фатиры, ашау-эчү, яту-
торуы ышанычлы мөгаллимəнең үз өендə бул-
гач, ата-аналарның күңеллəре тыныч булырга 
мөмкиндер. 

«Вакыт», 1910, 30 сентябрь. 
                                                           

273 Мөгаен, Казан император университеты профессоры Н.М. Любимов күз ал-
дында тотыла торгандыр.  

274 Шəрəфенə – исеменə.  
275 Əда итү – үтəү.  
276 Истигъфа итү – эштəн азат ителү. 
277 Габдрахман Əхмəров – мəгърифəтче, мөгаллим, Троицк шəһəрендə «Сөем-

бикə» кызлар мəктəбен ачучы.  
278 Хəлилə – хатын, тормыш иптəше.  
279 Могавин – ярдəмче. 

 
Багбостан Мөэминова 

(«Сөембикə», 1915, №8) 
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Үз мохбиремездəн 

Кызларны укыту 

Фəезханованың кызлар мəктəбе280 елдан-ел зурая, укучыларны үзенə җə-
леп итə килəдер. Моннан йиде ел əүвəл 7 шəкерт илə ачылган бу мəктəптə бу 
ел 75 шəкерткə кадəр алынган, моннан артык шəкерт алу урын юклыгыннан 
мөмкин булмаган. Бу мəктəптə бу елга кадəр ике мөгаллимə укытып килгəн 
иде. Быел исə Фəезхановага икенче могавинə281 итеп Мəдинə туташ Тере-
гулова тəгаен ителгəн.  

4 ел боннан əүвəл 8 кыз илə ачылган Əхмəтҗан Мостафа282 идарəсендəге 
кызлар мəктəбендə бу ел 40 кыздан артыклык урын булмаганга, мəктəпкə 
алынмыйча, байтак кызлар укудан мəхрүм калалар. 

Боннан бер ел əүвəл ачылган Аитова ханымның283 мəктəбендə быел 80 
нəн артык бала кабул ителмəгəнгə, кыз балалар яңадан иске остазбикəлəр 
хозурына кайтырга мəҗбүр булдылар.  

Бу уку тарафына гөруһ-гөруһ284 сөрелүлəр, актыккы ике-өч елның биргəн 
нəтиҗəлəредер.  

Моннан 3–4 ел мөкаддем 285  Яңа Бистəдə мөселман кызларын укытыр 
өчен ачылган мəктəпнең халык һөҗүменнəн куркып ябылуы, кара халыкның 
укуга каршы хəрəкəтенең көчлелегенə чарасызлыкны күрсəтеп торган бер эш 
икəнлеген уйлаганда, Казан халкының бүгенге көндə укуга сарышулары 
байтак күңелне шатландыра һəм тынычлык бирə торган эшлəрдəндер.  

«Вакыт», 1910, 5 октябрь. 
 
 

Үз мохбиремездəн 
Кызлар мəктəбе 

Мөселман кызлары вə хатыннары өчен хөкүмəт рөхсəте илə прогимназия 
программасы илə хосусый мəктəп ачыладыр. Мəктəпнең мөдирəсе Крижа-
новская ханым элек берничə еллар Казанда кызлар институтында мөгаллимə 
булып торган, əлегəчə дə мөселман кызларын укытдыгыннан керешкəн 
эшендə тəҗрибəсе бар. 

                                                           
280  1904 елда Фəезханова Əминə Хөсəен кызы тарафыннан ачылган русча-

татарча кызлар мəктəбе.  
281 Могавинə – ярдəмче, ярдəм итүче. 
282 Мостафин Əхмəтҗан Мөхəммəтрəхим улы (1860–1938) – мəгърифəтче, Ка-

занда мөселман кыз балалар мəктəбен ачучы, «Укытучы» журналы хезмəткəре.  
283 Фатыйха Габделвəли кызы Аитова (1866–1942) – күренекле педагог, Казанда 

кызлар мəктəбе җитəкчесе, 1916 елда əлеге мəктəп нигезендə, Россиядə беренче 
мөселман кызлары өчен гимназия ачыла. 

284 Гөрүһ – төркем. 
285 Мөкаддəм – элек, əүвəл. 



«Дини рух, милли тойгы бирә торган тәрбия йортында укучы кызлар» 111 
Мəктəп хəзергə ике сыйныф булып, бара-бара үсəчəк. Кул эше өйрəтү 

өчен махсус мөгаллимə куелган. Шəригать вə дин ислам дəреслəре укытырга 
мөгаллимə Габидуллина ханым чакырылган. Мəктəп Əхмəтҗан Сəйдəшев286 
йортында булып, октябрь 23 дə ачыладыр. 

«Вакыт», 1910, 24 октябрь. 
 

С.Калмаканов  

Семипалатта287 кызлар мəктəбе 

Быел беренче октябрьдə 7нче мəсҗет хозурында тəртипле кызлар 
мəктəбе ачылды вə мөгаллимəлəргə «Бубый»да җитешкəн вə яртысы гына 
тəҗрибə күрелгəн бер ханым тəгаен ителде. Мəктəп ачу мəҗлесендə 
мəхəллəнең имамы Əкрам хəзрəт вə мəктəпнең мөрəббилəре288 җыелган иде-
лəр. Коръəн уку, дога, гыйлемнең, махсус кызлар укыту, тəртипле аналар 
йитештерүнең кирəклеге хакында мөəссир289 нотыклардан соң бу илə карар 
бирелде: 

1) Мəктəп һəр ел 15 августта ачылып, уку 15 майгача сузыла. 
2) Мəктəпнең тышкы эшлəрен идарəгə шəһəрнең фикерле байларыннан 

Нəбиулла хаҗи Хəмидов илə Гарифулла əфəнде Төхфəтуллин сайланды. 
3) Дəрес китаплары мөдир, мəктəп мөрəббилəреннəн мəгълүматлы өч зат 

вə мөгаллим арасында булган мəслихəткə муафыйк290 тəгаен ителəчəк.  
4) Җəй көне һаваның иң яхшы бер вакытында, фикерле мөрəббилəр 

иҗтиһады илə иҗарəгə291 пароход алып, мəктəп файдасына ханымнар махсус 
сəер (гуляние) ясалыр. 

5) Мəктəпнең малы җəһəте мөсагадə иттерсə292, чигү машинасы алырга 
вə рус мөгаллимəсе чакырып булса да, олуграк кызларны чигү эшенə өйрə-
тергə; 

6) Мəктəп хозурында кечкенə генə китапханə ачып, ханымнарга файда-
лы роман, əдəби рисалə вə газеталар алырга вə кызларга укырга бирергə. 

7) Мəктəп файдасына Управадан ярдəм сорарга (мəктəп мөрəббилəрен-
нəн икесе гласный булып, бу илə ярдəм бирдерергə тырышачакларын) 
сөйлəделəр. 

Мəктəп мөрəббилəре күбесе приказчиклар. Кызлар айга 3 сум биреп 
укыталар. Эшлəренə рəваҗ293 телимез. 

«Вакыт», 1910, 4 ноябрь. 

                                                           
286  Əхмəтҗан Сəйдəшев (1840–1912) – Казан сəүдəгəре, эшмəкəр, хəйрияче, 

«Баянелхак» газетасын оештыручы, нашире.  
287 Казахстандагы Семипалатинск шəһəре.  
288 Мөрəбби – тəрбияче. 
289 Мөəссир – күңелдə эз калдыручы. 
290 Муафыйк – туры килгəн. 
291 Иҗарə – аренда. 
292 Мөсагадə итү – ярдəм итү. 
293 Рəваҗ – уңыш.  
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Русча укыту (Казан) 

Əхмəтҗан əфəнде Мостафа идарəсендəге кызлар мəктəбенең ибтидаи294 
өченче сыйныфыннан башлап атнага 6 дəрес русча укыта башладылар. 
Фатыйха ханым Аитова идарəсендəге 5нче мəхəллə кызлар мəктəбенə русча 
дəреслəр кертергə мəгариф мəэмүрлəре295 җитди рəвештə тəүсыя иткəннəр296. 

«Вакыт», 1910, 16 декабрь. 
 

Вилдан Гайнуллин 
Мəктəпне тарату 

(Идарəгə мəктүб297) 

Богырыслан өязе Ирсай нам авылда 298  96 кеше (49 ир вə 47 хатын) 
рəсман 299  дин ислам кабул иткəннəр вə уку яшеннəн 17 ир вə 15 кыз 
балаларын берəүнең өендə гади бер кешедəн зарурият диния укыттыра 
иделəр. 

22 январьда бонлар башына тəəссефле300 бер вакыйга килде. Авылларына 
урядник килеп, җыелган укучы балаларны тараткан, вə укытучыларын 
приставка йибəртəчəк булган.  

Авыл халкы бер кеше йибəреп, вакыйганы миңа белдергəч, игътибар-
лырак бер ага илə Ирсайга бардык вə урядникны күреп бу илə тəфтишкə301 
һəм дə мəзкүр кемсəне приставка озатырга сəбəп ни идекене сорадык. 
Урядник җавабында: беренче – бу авылда начальстводан изенсез 302  школ 
ачкансыз; икенчедəн, бу кемсə һичбер свидетельствосыз мөгаллим имеш; 
өченчедəн, бу школда мөселман балаларыннан тыш язычник (мəҗүси) вə 
православный мəзһəбендə булганнарның да балаларына дин өйрəтергə 
җөрьəт кылалар, дип заявление бар, диде. 

Заявление нинди кешедəн, дип сорасак та: «Анысын мин əйтмим. 
Телдəн-телгə йөргəн җəберлəргə күрə: агачны кисүгə балта сабының ярдəме 
булган, имеш. Аз бер шəхси сəбəп илə шундый эшлəр эшлəнсə, тəəссеф 
кылынмаслык түгелдер».  

«Вакыт», 1911, 29 гыйнвар. 
 

  
                                                           

294 Ибтидаи – башлангыч.  
295 Мəэмүр – берəр эшне үтəүче кеше, түрə.  
296 Тəүсия итү – киңəш бирү, бер эшне тапшыру.  
297 Мəктүб – хат.  
298 Хəзер Башкортстанның Мишкə районына керə.  
299 Рəсман – рəсми рəвештə.  
300 Тəəссефле – кайгылы. 
301 Тəфтиш – тикшерү. 
302 Изен – рөхсəт.  
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[Самара вилаят земствосы] 

Самара вилаят земствосы үз хисабына кызларга махсус гали дəрəҗə 
дарелмөгаллимат303 ачарга карар бирде. Боннан чыкканнар гимназия вə əмса-
ли304 мəктəплəрдə мөгаллимəлек итəчəклəр. 

«Вакыт», 1911, 29 гыйнвар. 
 

Бəдретдин Гыйбадуллин 

Эстəрлетамакта укучылар 

Шəһəремездə русча булсын, мөселманча булсын, уку елдан-ел алга бар-
ганлык күренəдер. Элеккеге «мал-алтын дəвере» янына «гыйлем дəвере» дə 
якынлаша башлады. 

Эстəрлетамакта 1нче таш мəсҗет мəхəллəсендə мөселманча укучылар 
513 бала булып, 368е ир, 145е кыз; 2нче мəхəллəдə укучы 445 баланың 215е 
ир, 230ы кыз; 3нче мəхəллəдəге 125 укучының 100е – ир, 25е – кыз. 4нче 
мəхəллəдəге 260 укучы башына 180е ир, 80е кыздыр. Шəһəрдə бөтен 
мөселманча укучы балалар 1343 булып, 863е – ир, 480е – кыздыр.  

Русча укучы ир балалар: мəдрəсə хозурында рус классында 141, 4 
класслы городскойда 11, быел ачылган реальныйда 1, русча класска төштəн 
соң йөрүчелəр 80. Бөтенесе – 232.  

Русча укучы мөселман кызлар: русский-башкирский земский школда 56; 
кызлар гимназиясендə – 4, бөтенесе – 60. 

Шəһəрдə укучы бөтен мөселман баласы 1555 булып, 1015е ир, 540ы – 
кыздыр. 

Мөселманчасы күбесе ысул җəдидə илə укытып, мөгаллимнəр дə, мөгал-
лимəлəр дə аз булса да жалуния алалар. Ысул кадим илə укытучылар бар, 
бонларның хəлфəлəре жалуния алмыйдыр.  

Шəкертлəр җөмлəсендə 35 ятим бала. «Тəрҗеман»305 чыгуга 25 ел тулу 
ядкяре уларак ачылган «Исмəгыйлия»306 мəктəбендə укыйлар. Хəмитле мө-
селманнарның иганəсе илə бонда шəкертлəргə бушлай ашау, эчү, уку 
əсбаплары бирелəдер. 

Мөгаллим Бəдретдин Гыйбадуллин. 

«Вакыт», 1911, 19 февраль. 
  

                                                           
303 Дарелмөгаллимат – хатын-кыз укытучылар əзерли торган уку йорты.  
304 Əмсали – үрнəк. 
305 «Тəрҗеман» – 1883–1918 елларда Бакчасарай шəһəрендə И.Гаспринский мө-

хəррирлегендə чыккан газета.  
306 «Исмəгыйлия» – Эстəрлетамак шəһəрендə Исмəгыйль Гаспринский исеменə 

атап ачылган җəдиди мəктəп.  
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Г.Г. 

Орскида кызлар мəктəбе 

Шəһəремезнең байларыннан булган мəрхүм Əхмəтҗан хаҗи Рəхмə-
туллинның 307  җəмəгате Маһруй ханым 308  илə угылы Хəкимҗан əфəнде 
мəрхүмнең васыять итеп калдырган акчасына, җəмгыять хəйриянең шəһəр 
управасыннан йирлəренə 3 мең сумга төшереп мəктəп салдырдылар.  

Боңача укучы кызларның саны күп булса да (80 бала), кечкенə генə бер 
өйдə газап чигеп укый иделəр. Хəзер мəзкүр309 һиммəт иялəре310 мəктəптə 
мөкəммəл311 парталар, кара такта вə башка уку əсбапларын да йитештерергə 
өслəренə алдылар. Мəктəпне «Əхмəтҗан мəктəбе» дия атаячаклары ишетелə. 
Бу зур һиммəте өчен мəрхүм Əхмəтҗан хаҗиның рухы мөяссəр булсын312. 

Орск мөселманнары җəмгыятенең бер гомум нəүбəт мəҗəллəсендə 
Орскидагы ибтидаи313 мəктəплəрне ислах итү314 мəсьəлəсе каралып, Орски-
дагы барлык мəктəплəргə бер төрле програм төзү өчен, 14 кешедəн 
мөрəккəб 315  комиссия сайланган иде. Комиссиягə сайланучылар хəзрəтлəр, 
мөгаллимнəр вə ачык фикерле башка адəмнəрдер. Комиссия 20 лəп маддəдəн 
гыйбарəт гомуми бер програм төзидер. 

«Вакыт», 1911, 12 март. 
 

А.Б. 
Кызлар мəктəбе 

Пермь өязендə Олуг Мул карьясендə316 ничə ел буш яткан «Ятабной дом» 
тиешле урыннан сорап алып, тиешенчə яхшы төзəттерелгəн вə шунда кызлар 
мəктəбе ачылган иде. Бу мəктəптə 100 дəн артык зиядə317 кыз балалар укып, 
мөгаллимə ханымның фазыйлəте318 саясендə319 кул һөнəрлəренə дə яхшы өй-
рəнделəр. Мəүлид Шəриф кичəсендə мəктəп шəкерт кызларның һөнəрлəренə 
выставка диярлек дəрəҗəдə зиннəтлəнгəн, кул эше һəртөрле чəчəклəр, 
кызларның аз заманда куллары ничек эшкə күнгəнне күрсəтергə кифая 

                                                           
307 Əхмəтҗан Рəхмəтуллин – мəгърифəтче, сəүдəгəр, Орск шəһəрендə мəдрəсə 

ачучы.  
308  Маһруй Борнаева-Рəхмəтуллина – Орскида кызлар мəктəбен ачучы, аның 

мөдирəсе.  
309 Мəзкүр – алда искə алынган. 
310 Һиммəт иялəре – тырышлык куючылар.  
311 Мөкəммəл – бик яхшы, камил.  
312 Мөяссəр булу – җиңел, җайлы, җиңел үтəлешле булу.  
313 Ибтидаи – башлангыч.  
314 Ислах итү – реформа ясау, үзгəртеп кору.  
315 Мөрəккəб – җыелган, тупланган.  
316 Карья – авыл.  
317 Зиядə – артык.  
318 Фазыйлəт – яхшы эш. 
319 Саясендə – күлəгəсендə.  
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итəрлек 320  дəрəҗəдə иде. Кызларның Мəүлид Шəриф укуларын тыңлаучы 
ханымнар бик əсəр биреп, күбесенең күзеннəн шатлык вə тəэсир яшьлəре 
агызмыштыр. 

«Вакыт», 1911, 19 март. 
 

Г.М. 
[Ташкентта яңа ачылган кызлар мəктəбе] 

Ташкентта яңа ачылган кызлар мəктəбе файдасына сентябрьнең 15ендə 
татарча театр уйналган иде. Килүче аз булдыгыннан, доходы расходка да 
йитəрлек булмады.  

«Вакыт», 1911, 30 сентябрь. 
 

Учитель вə учительница кирəк 

Минзəлə шəһəренə мөселман учителе кирəк. Мəгаше321  400 сум. Кади 
карьясенə мөселманча учительница кирəк. Мəгаш 300 сум. Килергə телəгəн 
кешелəр əгəр урында булсалар, шул йирдə булган инспектордан рөхсəт кəгазе 
алып, урында булмасалар, мөгаллимлек шəһадəтнамəлəрен һəм элек хезмəт 
иткəн йирлəрендə ничек тəгълим вə тəрбия биргəнлеклəре хакында тас-
дыйкнамə322 алып, Минзəлə народный училищелар инспекторына мөрəҗəгать 
итəргə тиеш. Башкалар мəгълүмат алырга вə хəбəрлəшергə телəүчелəр өчен 
адрес будыр: 

Г. Мензелинск 
Мулле Усманову. 

«Вакыт», 1912, 5 гыйнвар. 
 

[Фатыйма-Фəридə ханым идарəсендəге...] 

Фатыйма-Фəридə ханым идарəсендəге 1нче кызлар мəктəбендə имтихан 
апрель 16нда дүшəмбе көн башланып, пəнҗешəмбе көнгə кадəр дəвам 
итəчəктер. Гыйлемгə мəхəббəте булган ханым, əфəнделəр имтихан мəҗлесенə 
рəхим итсеннəр. Имтихан иртə сəгать 9 ярымда башланадыр. 

«Сибирия», 1912, 14 апрель. 
 

Минзəлə хəбəрлəре 

Минзəлəдə рəсми ирлəр мəктəбе ачылганга 2 сəнə булып, мəктəптə 110 
шəкерт укыйдыр. Мəктəп икесе рус лисаны323 вə өч дин мөгаллиме улмак 
үзрə324, барысы 5 мөгаллим тарафыннан идарə ителəдер. Мəктəп мөселманча 

                                                           
320 Кифая итəрлек – җитəрлек. 
321 Мəгаш – хезмəт өчен алынган акча.  
322 Тасдыйкнамə – раслау кəгазе, таныклык. 
323 Лисан – тел. 
324 Үзрə – буенча.  
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ислам рухында мөкəммəл тəрбия бирүе илə бəрабəр русча ибтидаи мəктəп 
правасын бирəдер. Уку мөддəте325 5 сəнə. 

Минзəлəнең бер кимчелеге, рəсми кызлар мəктəбе улмаудыр. Фəкать 
имам Исмəгыйль Госманов əфəнде326, килəсе уку елыннан бу кимчелекне дə 
тутырырга ниятлəп торадыр. Исмəгыйль əфəнде мохбиреңезгə килəсе елдан 
рəсми кызлар мəктəбенең катгый ачылачагын сөйлəде.  

Хөкүмəт мəктəплəрендə Минзəлə мөселманнарыннан укучылар булып, 
реальныйда 7 бала, городскойда 10 бала укыйлар. Приходскойга керергə 
телəүчелəр күбрəк булса да, бары 10 гына кабул ителгəн. 

Кызлар гимназиясендə бары ике генə (5–6 классларда) мөслимə булып, 
алар да авыллардан килеп укучылар, шəһəрнең үзеннəн берəү дə укучы юк.  

«Сибирия», 1913, 25 гыйнвар. 
 

Маһруй Мозаффария 

«Көл гыйлем əфзаль мин җəһлəн»327 

Безнең Казан ханымнарыннан уртача гына көнкүрешле ханымнарның кул 
һөнəрлəре дə юк түгел. Үземезнең милли булган киемнəремездəн кəлəпүш, 
калфак, читек эшлəү илə мəшһүрлəрдер. Бөтен Русия татарларына кəлəпүш 
кидертүче безнең казанлы ханымнары диярлектер. Лəкин милли киемнəр 
эшлəү илə миллəткə бер тиенлек файда китерə алганымыз юк. Кəлəпүш, 
калфак эшлəүдəн максудымыз – өс-башларымызны бер-беремездəн артты-
рырга тырышудыр. Эчлəремезгə гайбəт тутырып, тышларымызны курчак 
ясап йөрүлəремездəн ни мəгънə чыга. Истикъбальлəремез328 өчен һич тыры-
шуымыз, юк-бар кайгыбыз ачау, эчү, киенү, мал арттыруда кирəкле нəрсə-
лəрдəн мəгълүмат алып, балаларымызга дин вə əдəп үгрəтеп, үземездəн 
арткан малларымызны миллəт юлына сарыф кылсак, менə без шул вакыт 
инсан329 дəрəҗəсенə керə алырмыз дип белəм.  

Мəҗлес вə җəмгыятьлəремездə истикъбалемезне яд итеп уку вə укыту, 
үземезгə файдалы һөнəрлəр үгрəтү вə үгрəнү мəсьəлəлəрендə бəхəс ачсак, 
үзебез өчен файдалы эш кылган булыр идек.  

Бу соң елларда уку-укыту эшлəренə əһəмият бирүче ханымнар күрен-
гəлəсə дə, бик сирəк, күбрəге үз файдасына тырышып, фəкыйрə вə ятимəлəр 
өчен тырышучы бик аз.  

Бу соң елларда шəһəремезнең могътəбəр ханымнарыннан Фатыйха 
ханым Аитованың мəктəп ачып, фəкыйрə вə ятимə кызларны монтазам330 

                                                           
325 Мөддəт – срок, ара.  
326 Исмəгыйль Госманов (Госмани) – мулла, Уфа губернасындагы Килем авылы, 

Минзəлə, Оренбург һ.б. мəдрəсəлəрдə мөгаллимлек итə.  
327 «Һəр гыйлем наданлыктан, белемсезлектəн кадерлерəк» мəгънəсендə.  
328 Истикъбаль – килəчəк, булачак. 
329 Инсан – кеше, адəм. 
330 Монтазам – тəртипкə салынган, рəтле, тəртипле.  
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тəрбия итүе шатлыклы хəллəремездəндер. Аллаһы Тəгалə озак вакытлар 
дəвам итəргə насыйп итсен.  

«Сибирия», 1913, 30 гыйнвар. 
 

Разыя Җəмилева 

[Бөре өязе мəшһүр Борай карьясендə331…] 

Бөре өязе мəшһүр Борай карьясендə 5нче, 6нчы майда ике көн Мəрьям 
ханым Əхмəрованың кызлар мəктəбендə 270 кадəр кызларга сəнəви332 имти-
хан булды. Карья һəм əтрафтан күп ханымнар килгəннəр иде. Кызларның 
уку-язу, хисап, җəгърафия, тарих һəм дин дəреслəре өстенə, 23 төрле əгъла333 
вə чиста кул һөнəрлəре өйрəнүлəренə зиядə 334  тəхсин иттелəр 335 . Мəрьям 
ханым өч сəнəдəн бирле ошбу рəвештə иҗтиһад кылып 336 , авылда «кул 
һөнəре түгел, уку-язу нигə кирəк» дигəн бер халыкка, бу көн шулкадəр 
гыйлемгə ихлас баглатуына имтиханда булган без, хатыннар, аеруча 
тəшəккер итəмез337, һəм шул тəшəккеремезне милли гəзитəмез аркылы ишет-
терүне үземезгə бурыч саныймыз. Бер косур338 булса, ул да мəктəпнең кеч-
кенə булуыдыр. Əлбəттə, моны байларымыз игътибарга алырлар дип өмет 
итəмез. 

«Вакыт», 1913, 17 май.  
 

[Уфа мөселманнарында уку…] 

[...] Җəмгыять хəйриянең беренче мəктəбе Сары мəдрəсəдə 120 кыз, 
3 мөгаллимə һəм бер мөгаллим (бусы Мөхəммəтҗан казый Исмəгыйлев); 

Гайшə ханым Абызгилдина мəдрəсəсендə 131 кыз, 4 мөгаллимə; 
Спасский урамындагы кызлар мəдрəсəсендə 30 кыз, бер мөгаллимə; 
Сафрун пристанендагы мəдрəсəдə 30 кыз, бер мөгаллимə; 
Тайсуганский полянка мəдрəсəсендə Идел аръягында 25 кыз, бер мөгал-

лимə; 
Иске Уфада Пасадский урамында 31 кыз, бер мөгаллимə; 
Ключевский урамында 30 кыз, бер мөгаллимə; 
Бу мəктəплəр җəмгыять хəйрия тарафыннан тəрбия ителə; 
Болардан башка, Садрый Назыйров 339  тəрбиясендə ике мəктəп булып, 

икесендə 150 кыз, 4 мөгаллимə; 
                                                           

331 Хəзер Башкортстанның Борай районы үзəге.  
332 Сəнəви – еллык.  
333 Əгъла – иң югары дəрəҗəдə.  
334 Зиядə – арту, күбəю. 
335 Тəхсин итү – мактау. 
336 Иҗтиһад кылу – тырышу.  
337 Тəшəккер итү – рəхмəт əйтү. 
338 Косур – кимчелек.  
339 Садретдин Назыйров, сəүдəгəр, химаяче, Уфада «Назыйрия» мəдрəсəсен һəм 

башка мəктəплəрне ачкан.  
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Тимер юл түбəн ягындагы Яһудиннар тəрбиясендəге мəктəптə 55 кыз вə 

ике мөгаллимə; 
Хəкимовлар тəрбиясендəге мəктəптə 55 кыз; 
5нче мəхəллəдəге кызлар мəктəбендə 60 кыз. 
Бөтен Уфада 717 кыз бала укыйдыр. Моннан соң Уфадагы рус 

мəктəплəрендəге ир вə кызларның да саннарын күрсəтеп китəчəкбез. 

«Тормыш», 1913, 18 октябрь. 
 

Уфадагы рус мəктəплəрендə укучы мөселман кызлары: 

Мариинский женский гимназиядə барлыгы 19 кыз укыйдыр. Болардан 
3се бу ел тəмам итəлəр; 

Икенче женский гимназиядə 7 кыз укыйдыр (соңгы класста бу сəнə бер 
дə мөселман кызы юк); 

Частный женский гимназиядə 21 кыз укыйдыр. Мөдирəнең сөйлəвенə 
караганда, частный гимназиядəге мөселман кызлары «башкаларга караганда 
һəркайда беренче баралар» икəн. «Хосусый рəсем дəреслəреннəн аларда 
аеруча истигъдад340 булып, мөселман кызларының эшлəгəн рəсемнəре Киев-
тагы «Российская выставка»га да җибəрелгəн. Аларныкыннан шəп чыккан 
рəсемнəр булмаган. Безнең мөселманнарда күп бəхетлəр наданлык астында 
изелə. Эшлəнми калып, харап булалар», – ди.  

Мариинский женский двухклассный приходской училищеда 5 кыз. Шул 
ук школаның кичке педагогический курсында 15 кыз;  

Первый городской русско-башкирский женский училищеда 65 кыз укый; 
Русско-башкирский женский двухклассный училищеда пансионда уку-

чылар 42 кыз булып, йөреп укучылар 40 кыз. Барлыгы 82 кыз. 
Барлык рус мəктəплəрендə укучы кызлар исə 214 гадəддер341.  

«Тормыш», 1913, 27 октябрь. 
 

Маһирə Шакирова 

Петропавел кыйраəтханəсе342 

Без, Петропавел хатын-кызлары, мөселман кыйраəтханəсенең идарəсенə 
гариза биреп, хатыннар кереп укыр өчен дə көн билгелəүне үтенгəн идек. 
Əгəр дə əгъзалары гаризамызны кабул итеп, шимбə вə чəршəмбе көннəрне 
безгə билгелəделəр һəм без керə торган көнне кыйратханəдə торыр өчен бер 
назыйрə343  куйдылар, бу эшлəре өчен аларга чын күңелемездəн рəхмəтлəр 
укыймыз.  

                                                           
340 Истигъдад – сəлəт.  
341 Гадəд – санда. 
342 Кыйраəтханə – уку өе, китапханə. 
343 Назыйрə – мөдирə. 
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Без шимбə, чəршəмбе дүрт күз илə көтеп, шул көннəрдə 50–60 лап җыела 

вə укый идек. Байтагымызның күзлəре ачыла башлаган иде. Шатлыгымыз 
сөйлəп бетерерлек булмады.  

Фəкать шатлык озакка бармады. Һəрнəрсəгə каршы торучы мəшһүр бер 
баебыз безнең тəрəккыебезгə 344  аяк чалырга кереште. Шуның тəэсире илə 
базар вə мəйданнарда халык безгə каршы күтəрелə башлады. Аларга бер 
ялганчы тəрəккыйпəрвəр 345  кушылып, хəзер безне кыйраəтханəдəн мəхрүм 
итəргə йөрилəр. Боларның эшенə без чын күңелдəн протест итеп, саф күңелле 
əфəнделəрне үзебезгə ярдəм итəргə чакырабыз.  

Кыйраəтханəгə йөрүче хатын-кызлар исеменнəн Маһирə Шакирова.  
«Тормыш», 1913, 8 ноябрь. 

 
[Ханымнар гаризасы...] 

Ханымнар гаризасы: Казан ханым вə туташлары җыелып, Казан «Көтап-
ханəи346 исламия»сенең347 һəйəт348 идарəсе исеменə гариза биреп, атнасына 
бер, я ике көн көтапханəгə хатын-кызлар кереп укырга тəгаен кылынуны 
үтенмəкче булганнар. Һəм йөзгə якын ханым вə туташлардан имза да 
җыйганнар инде.  

«Көтапханəи исламия» һəйəте боны берсүзсез кабул итəрлəр, атнасына ике 
көнне хатын-кызларга кереп укырга тəхсыйс итəрлəр349 дип, тəмам ышанабыз. 
Артыннан йөрүче ханым вə туташларга чын күңелебездəн рəхмəт укыйбыз.  

«Сөембикə», 1913, №2, б.17. 
 

[Минзəлə өязе Əлмəт-мулла волосте Сарман авылында350...] 

Минзəлə өязе Əлмəт-мулла волосте Сарман авылында 1907 елда вакыф351 
акчадан егерме аршин озынлыкта бер кызлар мəктəбе ачылып, авылның кыз 
балалары шул мəктəптə бик яхшы гына укып килгəннəр икəн. Бу ел шул эш-
нең башында торып, вакыф акча белəн мəктəпне салдырган кешенең мəктəп-
не сатып, бөтен авыл балаларын укудан мəхрүм итеп калдырганын зарланып 
язалар. Дөрес булса, бик начар эштер. 

«Вакыт», 1913, 13 декабрь. 
                                                           

344 Тəрəккый – алга китү, прогресс. 
345 Тəрəккыйпəрвəр – алга китү, прогресс яклы кеше. 
346 Көтепханə – китапханə. 
347 «Көтепханəи исламия» – 1906 елда педагог һəм җəмəгать эшлеклесе Əхмəд-

һади Максуди тарафыннан Казан шəһəрендə ачылган җəмəгать китапханəсе. Китап-
ханə хəзерге Тукай урамы, 37/20 йортында урнашкан була. 1929 елда «М.Вахитов 
исем. Көнчыгыш китапханəсе» итеп үзгəртелə.  

348 Һəйəт – комитет, комиссия.  
349 Тəхсыйс итү – бер нəрсəгə раслау, билгелəү. 
350 Хəзер Татарстанның Сарман районы үзəге.  
351  Вакыф – берəр кеше тарафыннан килерен җəмəгать файдасына тоту өчен 

бирелгəн мал, милек. 
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Маһруй Мозаффария 

Яңа һəм мөһим эш 

Шөкерлəр улсын, безнең Казан ханым вə туташлары да күзлəрен ачып 
тəрəккый352 юлына əһəмият бирə башладылар. Бу ел Казан хатын вə туташ-
лары арасында бик мөһим яңа эш булып китте. Ул исə «Көтепханəи 
исламия»гə һəфтəдə353 бер яхуд ике көн кереп, китап, журнал һəм гəзитəлəр 
моталəга кылу354 максады илə йөздəн зиядə355 ханым вə туташларның имзасы 
илə гариза бирелүедер. Ул бирелмеш гариза «Көтепханəи исламия»нең 
мөəссисе 356  вə фəхри 357  назыйры 358  Əхмəдһади əфəнде Максудиның иҗти-
һады359 саясендə360 тиз көннəн вөҗүдкə чыкты361. Дүрт күз илə көтеп алган 
көтепханəбез 8нче декабрьдə якшəмбе көн ханым вə туташлар өчен сəгать 12 
дə ачылып, Зəйнəб ханым Максудия 362  көтепханəнең тарих вə əхваленнəн 
бераз нотык сөйлəде. Иҗтиһад итеп йөрүче ханым вə туташларга да тəшəккер 
кылып 363 , соңра остазбикə вə мөгаллимəлəрдəн дога кылуларын үтенде. 
Абыстай вə мөгаллимəлəр көтепханəнең дəвамын телəп, шатлык илə дога 
кылдылар. Алкин йортындагы кызлар мəктəбеннəн ибтидаи364 4нче сыйныф 
шəкертлəре (20 кыз) һəм мөгаллимəлəр дə килгəннəр иде. Һəркаюсы ишектəн 
керү илə көтепханəнең дəфтəренə имзаларыны куеп, гəзитə вə китап 
моталəгасенə керештелəр. Соңра кыйраəтханəнең365 дəвамын телəп, һəр як-
шəмбе көн бару нияте белəн, кыйраəтханəнең тəмиз366 вə бик пөхтə булуына 
мəмнүнə булып367, өйлəренə кайтып киттелəр.  

Ни сəбəпледер, бəгъзе ханым вə туташлар көтепханəнең дəфтəренə 
имзаларын куймый чыгып киттелəр.  

11 декабрь. 
«Сөембикə», 1913, №4, б.15.  

 
  

                                                           
352 Тəрəккый – алга китү, прогресс.  
353 Һəфтə – атна. 
354 Моталəга кылу – уку, өйрəнү. 
355 Зиядə – артык, күп.  
356 Мөəссис – нигез салучы, коручы, башлаучы.  
357 Фəхри – хөрмəтле, мактаулы. 
358 Назыйр – мөдир.  
359 Иҗтиһад – тырышу.  
360 Сая – күлəгə, ышык.  
361 Вөҗүдкə чыгу – бар булу, тормышка ашу.  
362 Зəйнəб Максудова – Əхмəдһади Максудиның тормыш иптəше.  
363 Тəшəккер кылу – рəхмəт белдерү.  
364 Ибтидаи – башлангыч.  
365 Кыйраəтханə – китапханə. 
366 Тəмиз – чиста, пакъ, пөхтə.  
367 Мəмнүн булу – риза булу.  
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Мохбир 

Троицк ханымнары 

Троицк ханымнары кыйраəтханəгə кереп, китап, гəзитə һəм журналлар 
укып файдалану өчен, үзлəренə махсус көн тəгаен кылуны сорап, гариза 
биргəннəр иде. Гаризалары кабул ителеп, тасдыйк кылынды368. Имде 10нчы 
декабрьдəн башлап, сишəмбе, пəнҗешəмбе көннəрдə кыйраəтханəгə фəкать 
хатын-кызлар гына керəчəк. Ул көннəрдə ирлəр кермəячəк. Хатын-кызларның 
керү вакытлары иртəн сəгать 9 дан 11 гə кадəр, өйлəдəн соң сəгать 1 дəн 4 
ярымга кадəр. Һəм дə махсус назыйрə369 куелды.  

«Сөембикə», 1913, №4, б.15. 
 
 

М.Салихова 
Кыйраəтханəдə хатыннар 

Троицк. 10нчы декабрьдə беренче мəртəбə ханымнарга китапханə ишеге 
ачылды. Əүвəлге көнне килүче ханым вə туташларның саны 70 кə, икенче 
мəртəбə 96 га йитте. Ханым-туташлар тəртипле, бик яхшы ригая кылып370, 
тəнзыйматка хилаф371 бер эш күрсəтмəделəр. Килүчелəр арасында яшьлəр, 
урта яшьле ханымнар бар иде. Китаплардан күбрəк роман вə хикəялəр 
укыдылар. Бəгъзе мөгаллимəлəр генə тарих вə башка милли китаплар алга-
ладылар. Билгеле сəгать йиткəч, һəрберсе китап вə журналларны урыннарына 
куеп, чыгып киттелəр. Моннан соң да шул хəл дəвам итсə, Троицк 
ханымнары үзлəренең тəрбияле ханымнар улдыкларын ачык сурəттə исбат 
итəчəклəрдер.  

«Тормыш», 1913, 22 декабрь. 
 
 

Рус мəктəбендə мөселман кызлары 

Уфаның Мариинский гимназиясендə 19, Икенче гимназиядə 7 мөселман 
кызы укый икəн. Шул гимназиялəрнең берсеннəн аларга исламча дин дəрес-
лəре укытылмавыннан зарланып, «Тормыш»ка язганнар. 

Вакыт, 1914, 15 гыйнвар. 
  

                                                           
368 Тасдыйк кылу – раслау.  
369 Назыйрə – мөдирə.  
370 Ригая кылу – игътибар итү. 
371 Тəнзыйматка хилаф – каршы, ярамаган.  
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Хəдичə Əхмəрова  

(Сөембикə, 1914, №8) 

Гайшə бинте Сəлим 
Тəсхыйх372 

«Вакыт»ның 1366 номерында «Сарман авылының кызлар мəктəбе 
сатылды» дип тəəссеф кылып373 язылган бер мəктүб374 күренгəн иде. Монда 
нинди булса бер аңлашылмау булырга кирəк. Чөнки ул мəктəп сатылмады. 
Пристав тарафыннан тəнбиһ375 ясалгач, рəсми бер кеше нəзарəтендə376 бул-
сын дип, икенче мəхəллə имамының ишек алдына күчерелеп салынды.  

Бу мəктəп моннан 7 ел элек шул авылда торучы Мөхəммəдша хаҗиның 
һиммəте377 аркасында салынып, һəр ел шул зат тарафыннан жалуния бирелеп, 
мөгаллимə китерелеп тора иде. Күчереп салыну илə дəреслəр башланып, 
элеккедəгечə бик яхшы дəвам итəдер.  

Күктəкə авылында378 мөгаллимə Гайшə бинте Сəлим. 

«Вакыт», 1914, 15 гыйнвар. 
 

[1901нче елга кадəр...] 

1901нче елга кадəр Казанда кызлар өчен 
мəктəп юк иде дисəк, аз хата итмəс булыр-
мыз. Дөрестə дə, кызлар өчен тəртипле бер 
мəктəп юк иде. Əүвəл боны бар итүче 
Хəдичə ханым Əхмəрова379  булды. Хəдичə 
ханым Əхмəрова татар кызлары укыр өчен 
бер мəктəпнең дə булмавына эче əрнеп, 
ничек тə бер кызлар мəктəбе ачарга кирəк-
сенде. Инспекторларга мөрəҗəгать итте. Та-
тар кызлары өчен бер мəктəпнең кирəклеген 
аңлатты. Бу мəктəпне ачарга ничек тə булса 
ярдəм итүлəрен үтенде. Ниһаять, инспектор 
Браковскийның тырышуы саясендə 380  1901 
ел, 7нче гыйнварда кызлар мəктəбе ачарга 
рəсми рөхсəт алынып, хөкүмəт тарафын- 
нан тасдыйк ителде381. Һəм Хəдичə ханым 

                                                           
372 Тəсхыйх – дөреслəү. 
373 Тəəссеф кылу – үкенү. 
374 Мəктүб – хат. 
375 Тəнбиһ – кисəтү.  
376 Нəзарəтендə – карамагында.  
377 Һиммəт – тырышлык.  
378 Күктəкə авылы – хəзер Татарстанның Азнакай районына керə.  
379 Хəдичə Шаһиəхмəт кызы Əхмəрова (1861–1945) – Казанда беренче булып 

хөкүмəт хисабына татар кызлары өчен рус-татар мəктəбе ачучы, тəрҗемəче, КТУШ 
инспекторы Шаһбазгəрəй Əхмəровның тормыш иптəше.  

380 Саясендə – күлəгəсендə.  
381 Тасдыйк ителү – раслау. 
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Əхмəрова шул мəктəпкə почетный назыйрə382 булып тəгаен ителде. Боны ачкан 
вакытта Хəдичə ханым күп авырлыклар күрде. Күп сүзлəр ишетте. Күп кеше, 
кызлар өчен кирəкмəгəн рус мəктəбе ача дип, аны шелтəлəде. Лəкин Хəдичə 
ханым аларның берсенə дə карамады. Үзе кирəк дип белгəн нəрсəне эшлəде. Ул 
анда русча классы белəн генə калмады. Кызларга татарча укуны да кирəксенде. 
Казанның берничə олуг могътəбəр383 кешелəренең мəслихəте384 белəн, Печəн 
базары мулласы Хуҗаəхмəт хəзрəт 385  рафикасы 386  Маһруй ханым Мозаф-
фариягə мөрəҗəгать итеп, аның татарча кыйсеменə 387  мөгаллимə булуыны 
сорады. Маһруй ханым да мөтəгассыйб388  адəмнəрнең кыңгыр карауларына 
күп илтифат итми389, үзенең батырлыгы белəн мөгаллимəлекне кабул итте. 
Шул ук елны кул һөнəре кыйсеменə дə рөхсəт алынып, аның өчен янə махсус 
мөгаллимə куелды. Шул елдан бирле бу мəктəптə укып чыккан туташлары-
мызның гимназиягə кереп укыганнары гына 30дан артыктыр. Хəзер бу мəктəп-
тə русча класста ике учительница, кул эшендə бер, мөселманча кыйсемендə 
шул ук Мозаффария ханымдыр. Менə шул кызларымызга беренче юлбашчы 
булган Хəдичə ханым Əхмəрованың рəсемене кариэлəремезгə 390  гарыз итə-
мез391. 

«Сөембикə», 1914, №8, б.3–4. 
 
 

«Татар угылы» 

Сембер губернасында хосусый кызлар мəктəбе 

Бу ел март башларында хосусый бер йомыш илə Сембердə һəм дə 
мөселманнарның күплеге вə мөселман фабрикалары, мəдрəсəлəре илə 
мəшһүр Зөя Башында392, мəшһүр миллионер Акчуриннарның Гурьевкадагы 
фабрикаларында булдым. Менə шул булынган йирлəремдə мөселман 
фабрикаларының эшлəре, мөселман хезмəтчелəренең хəллəре илə таныш-
тыгым кеби, бигрəк бу өч йирдəге соң заманда гына салынган кызларга 
махсус булган мəктəплəрнең матди, мəгънəви җəһəтлəренə393 əһəмият биреп, 
кызлар мəктəбенең хəле илə якыннан таныштым. Сембер, Зөя Башында, 

                                                           
382 Назыйрə – мөдирə. 
383 Могътəбəр – хөрмəтле, зыялы, затлы. 
384 Мəслихəт – киңəш. 
385 Хуҗаəхмəд хəзрəт Мозаффари (1838–1907) – Печəн базары мəчете имамы.  
386 Рəфыйка – иптəш, тормыш иптəше. 
387 Кыйсем – өлеш. 
388 Мөтəгассыйб – фанатик. 
389 Илтифат итү – əһəмият бирү, игътибар бирү. 
390 Кариэ – укучы. 
391 Гарыз итү – бер эш яки хəл турында телдəн сөйлəп яки язып тиешле урынга 

аңлату, җиткерү. 
392 Зөя Башы – хəзерге Ульяновск өлкəсенең Барыш районындагы авыл. 
393 Җəһəт – як.  
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Гурьевкада кызлар мəктəбенең миңа биргəн тəэсирен мөхтəрəм «Тормыш» 
укучылары илə уртаклашмакчы булам. Иң элек Сембердəге кызлар мəктəбе 
хакында бераз мəгълүмат биреп, соңра рəт илə Зөя Башындагы мөхтəрəмə 
Маһруй, Мəргубə, Бəдриҗамал ханым Акчуриналарның 394  тəрбиялəрендə 
булган мəктəплəр илə Гурьевка фабрикасындагы кызлар мəктəбе хакында 
үземнең тəэсиратымны язмакчы булам.  

Бер миллəтнең тəрəккыйсе395 өчен аналар йитештерү тиеш булса да, без, 
Русия мөселманнары, бу гомуми кагыйдəне ригая кылып396, иң элек кызла-
рымызны укытмыйча, ир балаларны гына укыта башладык. Кызлар тəрбиясе 
икенче дəрəҗəгə генə түгел, өченче дəрəҗəгə төште. Хəмед397 булсын, соңгы 
заманнарда бу хатамызны сизə башладык. Шул мөнəсəбəт илə кызлар тəрбия-
сенə ирлəремездəн бигрəк аналар, туталарымыз үзлəре əһəмият бирə башла-
дылар. Хəмитле398 бай гаилəлəре, бай хатыннары үзлəре мəктəп ачып, матди 
җəһəтен тəэмин итеп, кызларымызны укыта башладылар. Казандагы хосусый 
кызлар мəктəбен Аитова ханым399 ачты. Һəм үзе тəрбия кыла. Зөя Башындагы 
ике данə кызлар мəктəбе ачып, матди җəһəтен тəэмин итүчелəр əлеге 
мөхтəрəмə Мəргубə, Бəдриҗамал, Маһруй ханымнардыр. Максаттан читкəрəк 
чыгылды, хөрмəтле укучылар, гафу итегез. 

Сембер каласы – Идел буендагы калаларның сəүдə, гыйлем җəһəтеннəн 
түбəн урын тотучыларыннан берседер. Чөнки Сембер яңа гына тимер юл илə 
башка калаларга тоташты. Идел күпере ясалып йиткəч, Сембернең икътисади 
җəһəте күтəрелер. Шулай булса да, Сембердəге руслар, яһүдлəр, поляклар вə 
башка миллəтлəр тик ятмыйлар. Бөтен сату алар кулында, һəр төрле гыйлем, 
һөнəр йортлары байтак. Фəкать бу көнгə кадəр Сембер мөселманнары гыйлем 
вə икътисади җəһəттəн бик түбəн урын тотып килделəр.  

Алдыгым мəгълүматка күрə, Сембердə өч мең кадəр мөселман бар. Йорт-
йир илə торучылар да байтак. Фəкать шул өч мең мөселман исеменнəн 
эшлəнгəн бернəрсə дə юк. Мəсҗет-мəдрəсə Акчуриннар тарафыннан салын-
ган. Ягучы-яктыртучы янə алар. Сембер халкының əүвəлге һəм хəзерге 
хəзрəтлəре яңа тəртип илə укытуга каршы торганга, мəдрəсə тəртипкə 
салынмады. Ир вə кыз балаларны укытыр өчен дə мəхəллə исеменнəн 
ибтидаи 400  мəктəплəр ачылмаган. Бары Хəсəн əфəнде Акчуринның 401  һим-
мəте402 илə яңа тəртип илə укыла торган бер данə ирлəр вə бер данə кызлар 
мəктəбе ачылып, бу көнгə кадəр дəвам итмеш. Ниһаять, укучы кызлар 

                                                           
394 Акчуриннар гаилəсеннəн чыккан мөгаллимəлəр.  
395 Тəрəккый – алга китү, прогресс. 
396 Ригая кылу – игътибар итү. 
397 Хəмед – мактау, шөкер итү. 
398 Хəмит – мактаулы, мактауга лаеклы.  
399 Аитова ханым – Казандагы кызлар мəктəбе җитəкчесе Фатыйха Аитова.  
400 Ибтидаи – башлангыч.  
401 Хəсəн Тимербулат улы Акчурин (1866–1916) – I гильдия сəүдəгəре, фабри-

кант, хəйрияче; 1914 елда Гурьевка авылында эшчелəр өчен китапханə ачкан.  
402 Һиммəт – тырышлык. 
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күбəйгəч, монтазам403 кызлар мəктəбе ачу кирəклеге аңлашылмыш. Бу шə-
рəфле эшне дə Сембернең ике бае – Абушаев404 илə Бəхтиев405 җəнаблəре 
эшлəгəннəр: кызлар мəктəбе салып бирергə телəдеклəрен белдермешлəр.  

Җəмəгать хадимнəреннəн мөхтəрəм Ибраһим əфəнде Акчурин җəнаблə-
ре406, бу гүзəл фикерне тəкъвия итеп407, үзе кала идарəсендə гласный булганга 
күрə, аның һиммəте илə кызлар мəктəбен салыр өчен кала идарəсеннəн 
каланың матур урамыннан бушлай йир алырга муафыйк булганнар408. Ибра-
һим əфəнде бу хосуста байтак хезмəт иткəн. Мəктəпкə рəсми сурəттə изен409 
алып бирүне дə Ибраһим əфəндегə тапшырганнар. Ибраһим əфəнде аны да 
эшлəргə муафыйк булган. Кызлар мəктəбе салырга изен бирелгəн. Кызлар 
мəктəбе ачу хакында мөгаллим Мирза Салих əфəнденең дə хезмəтлəре күп 
булган. Шулай итеп, гел Акчуриннарга гына салынып яткан Сембер 
мөселманнары, Абушаев, Бəхтиевлар кеби һиммəтле сəүдəгəрлəр саясендə 
кызлар мəктəбенə дə ия булганнар. Менə шул кызлар мəктəбе бу ел көз 
ачылып, дəрес укыла башлаган.  

Һəр никадəр кызлар мəктəбенə ирлəрне кертмəсəлəр дə, мин читтəн 
килгəн мөсафир410 булгангамы, миңа керергə рөхсəт бирделəр. Минем яным-
да Фатыйха ханым411 илə ханым Солтанова412 да бар иде. Кызлар мəктəбе 
агачтан ике кат итеп салынган. Бик мөкəммəл413, зур, якты, сыйныф саен 
бүлмə бар. Йөз илледəн артык кыз укый. Дүрт мөгаллимə укыта. Сыйныф-
ларның саны йиде имеш. Фəкать, бу хосустан тугры мəгълүмат ала алмадым. 
Чөнки кызлар мəктəбе тарафыннан мəгълүмат бирерлек бер ир яхуд бер 
ханымны да күрə алмадым. Сембер хəзрəтенең шəригате буенча мөхтəрəмə 
мөгаллимə ханымнар качындылар. Беренче, икенче, өченче, дүртенче, 
бишенче сыйныфларда булдык. Аларга укыган дəреслəреннəн сөальлəр 
бирдек. Кувə-фикриялəрен 414  аңламак өчен, програм тышындагы сөальлəр 
бирелде. Җавап бирүче шəкертлəр байтак булды. Фəкать милли мəктəптə 
бирелгəн фикер, аң бик түбəн. Хəзергə моны гаеплəргə мөшкел. Чөнки рəсми 
мəктəп бу ел гына ачылган. 6–7 сыйныфларга керсəк тə, анда укучыларны 

                                                           
403 Монтазам – тəртипле, тəртипкə салынган. 
404 Мөхəммəткəрим Абушаев – күренекле сəүдəгəр, химаяче. Сембер шəһəрендə 

мөселман хəйрия җəмгыяте əгъзасы, кызлар мəктəбенə матди ярдəм күрсəтеп торган. 
405 Зариф Бəхтиев – сəүдəгəр, фабрикант, Сембер шəһəр думасы гласные, Мөсел-

ман хəйрия җəмгыяте əгъзасы, мəктəплəргə ярдəм итеп торган.  
406 Ибраһим Акчурин – сəүдəгəр, фабрикант, җəмəгать эшлеклесе, «Сембер сук-

но җитештерүчелəр җəмгыяте» башлыгы, Сембер шəһəр думасы гласные.  
407 Тəкъвия итү – ныгыту, куəтлəндерү. 
408 Муафыйк булу – яраклы, кирəкле, урынлы табу. 
409 Изен – рөхсəт. 
410 Мөсафир – юлчы. 
411 Фатыйха ханым – Фатыйха Аитова. 
412 Солтанова – Мəрьям Солтанова.  
413 Мөкəммəл – тəмамланган, камиллəшкəн.  
414 Кувə-фикрия – фикерлəү сəлəте, фикерлəү көче. 
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күрмəдек. Чөнки ул бичара мəгъсум 415  кызлар да, Сембер мулласының 
шəригате тəэсире астында яшилəр икəн.  

Сөйлəүлəренə караганда, сыйныфтан башлап чыгучы хəзрəтнең үз кызы 
булган, аның артыннан башка кызлар да чыкканнар. Без мəктəптə булынды-
гымыз чакта, сыйныфларга кереп йөргəндə, əлеге югары сыйныфта укучы 
мөхтəрəмə шəкертлəремез коридор буена чабып безнең арттан йөрделəр. 
Төркемнəре илə без булынган сыйныфның ишеге төбендə тордылар. Мөгал-
лимə ханымнар да алар илə бергə иделəр. Менə яңа гына ачылган каладагы 
кызлар мəктəбендə хиҗаб416 ничек саклана. Мондый кызларны дин, шəри-
гатьне тотмый дип əйтергə мөмкинме? Менə ничек хəзрəт кызлар мəктəбенə 
тəэсир итə. Мондый хəзрəтлəр тəэсире астында булган мəктəплəрдəн зур 
файда өмет итəргə ярыймы? Мəктəп аркылы ялгыш фикер, начар игътикад417 
килəчəктə миллəт анасы булачак кызларымызга да ирелешсə, безнең хəлемез 
ни улачак? Əллə никадəр мал, һиммəт вə зур өметлəр илə салынган кызлар 
мəктəбендə бу кимчелекне, бу вəхшилекне гади бер эш дип кенə узарга 
ярамый. Бу хосуста мөхтəрəмə мөгаллимəлəрнең нəзар418 дикъкатьлəрен җə-
леп итəм. Дини рух, милли тойгы бирə торган тəрбия йортында укучы 
кызларның бүредəн курыккан куйлар кеби коридор буена чабып йөрүлəре бу 
мəктəпнең хəзрəт, урам татарларының тəэсире астында улдыгын бик ачык 
күрсəтсə кирəк. Мəктəпне салучыларга, дəвамына ярдəм итүчелəргə рəхмəт 
əйтеп, килəчəк уку елында мөгаллимə ханымнарның шəкертлəренə җитди 
тəрбия бирүлəрен, мəктəпкə якын торучы затларның мəктəпнең гыйлем-əдəп 
урыны улдыгына дикъкать итүлəрен тəүсыя итеп419, сүземезне кисəм.  

Мəктəптə фəн дəреслəре, файдалы кул һөнəрлəре аз үгрəтелə икəн. Һəр 
хəлдə, килəчəктə бу мəктəпнең тəрəккыйсен чын күңелемнəн телим. Бу көнге 
кимчелеклəрне сөйлəү килəчəктə ислах улынырга сəбəп булсын иде. 

«Тормыш», 1914, 23 март. 
 

«Татар угылы» 

[Үткəн мəкалəмдə Сембердəге кызлар мəктəбе...] 

Үткəн мəкалəмдə Сембердəге кызлар мəктəбе турында кыска гына 
мəгълүмат биргəн идем. Бу мəкалəмдə Сембер губернасында Зөя Башындагы 
кызлар мəктəбе хакында бераз язып үтмəкче булам. Максатка керешүдəн 
элек, Зөя Башы хакында бер-ике сүз əйтеп үтүне тиеш күрəм. Зөя Башы бер 
авыл булса да, аның халкы уездный каланыкы кадəр бар. Зөя Башында 10 
меңгə якын мөселман бар. Табигый, бу хисап тəхминидер420. 8 мəсҗет, йидесе 

                                                           
415 Мəгъсум – гөнаһсыз, керсез. 
416 Хиҗаб – пəрдə, йөз өрткеч, оялчанлык.  
417 Игътикад – чын күңелдəн ышану, инану. 
418 Нəзар – карау, караш.  
419 Тəүсыя итү – киңəш бирү. 
420 Тəхмини – чама белəн, якынча. 
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манаралы, зур, мөкаммəл421 мəсҗеттер. Берсе манарасыздыр. Имам, мөдəр-
рислəренең саны мəсҗетлəрдəн күбрəк, чөнки кайсы мəсҗетлəрдə икешəр 
имам. Зөядə искедəн бирле берничə данə мəдрəсə дəвам итеп килсə дə, бу 
соңгы елларда ул мəдрəсəлəрнең исемнəре генə калмыш. Бу мəдрəсəлəрдə 
заманга муафыйк тəрбия бирелмəгəнгə күрə, шəкертлəр таралып бетмешлəр. 
Ирлəргə махсус күзгə күренердəй, заманга муафыйк тəрбия бирə торган 
мəктəп ике-өч данə генəдер. Зөя Башында шулкадəр халык күп булса да, 
кызлар укытуга һич əһəмият бирмəгəннəр. Бичара тута-сеңеллəремез төрле 
əбилəр кулында укыячак булып, җитди тəрбиядəн мəхрүм булып калганнар. 

Зөя Башы халкы, Зөянең рухани вə зыялылары, байлары хатын-кыз 
тəрбиясенə бер тиенлек тə əһəмият бирмəгəннəр. Шуның өчен дə Зөя Башы 
хатын-кызлары матур кием кию, ашау-эчү, өйдəн-өйгə йөреп, кунак сыйла-
шып мəгънəсез сүзлəр сөйлəүдəн башка, миллəт вə җенестəшлəре булган 
тута-сеңеллəренə хезмəт итмилəр. Йорт идарəсен, бала тəрбиясен аңламый-
лар. Ирлəренə тормыш-аркадаш була белмилəр. Шуның өчен Зөя Башы 
хатын-кызлары ирлəренə, гаилəлəренə бер дə тəэсир итə алмыйлар. Гаилə 
тормышы тəртипсездер. Зөя Башының хатын-кызлары гыйльми, икътисади 
җəһəттəн422 бик түбəн урын тоталар. Шуның өчен дə, Зөя Башының ирлəре дə 
салкын табигатьле, гомуми эшлəргə, бигрəк тə уку-укыту эшлəренə, бер дə 
əһəмият бирмилəр. Мөгамəлəлəрдə бик дорфа, теллəре дə бик каты.  

Зөя Башы халкы Сембер халкы кеби гел Акчуриннарга гына ышанып 
яталар. Мəхəллə халкы исеменнəн бернəрсə дə эшлəмилəр. Хəлбуки423 Зөя 
Башы халкы күп акча табалар. Сəүдəгəрлəре күп, байлары да байтак. Яхшы 
тəрбия күргəн затлар хисапка кермилəр. Менə шундый караңгылыкта яткан 
Зөя Башы халкын агартмак, аларга тəрбияле аналар йитештермəк изге нияте 
илə биш-алты ел элек мөхтəрəмə Маһруй ханым Акчурина бер йорт иҗарəгə 
алып424, кызларга махсус ибтидаи425 мəктəп ачмыш. Мəктəпнең матди җə-
һəтен, бөтен расходын үзе күтəрмеш. Яхшы мөгаллимəлəр китертеп, бичара 
кызларны тəрбия итə башлаган. Укучылар күбəйгəч, махсус урын сатып 
алып, бик зур, бик матур итеп рəсми рөхсəт илə үткəн ел, ничə меңнəр сарыф 
итеп, кызлар мəктəбе салдырмыш. Менə шул кызлар мəктəбен Фатыйха, 
Мəрьям ханымнар426 илə бергə зиярəт иттек427. Мəктəптə йөз иллегə якын кыз 
балалар укый. Ирле-хатынлы бер мөгаллимə, бер мөгаллим укытадыр.  

Мəктəп ибтидаи дүрт, рөшди428 бер сыйныфтан гыйбарəт. Укучы бала-
ларның күбесе фəкыйрьлəр. Барысы бер төсле киенгəннəр. Шəкертлəрнең аң-

                                                           
421 Мөкəммəл – камиллəшкəн, төгəллəнгəн. 
422 Җəһəт – як, тараф.  
423 Хəлбуки – лəкин.  
424 Иҗарəгə алу – вакытлыча файдалану, арендага алу. 
425 Ибтидаи – башлангыч.  
426 Текстта Ф.Аитова, М.Солтановалар турында сүз бара.  
427 Зиярəт итү – күрешергə бару. 
428 Рөшди – урта.  
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фикерлəрен тикшерү нияте илə байтак сөальлəр бирдек, яхшы җавап 
бирүчелəр булды. 

Фəкать безнең милли мəктəплəрдə балаларның зиһеннəрендə үткенлек аз 
күренəдер. Гади сөальлəргə дə иркенлəп җавап бирə алмыйлар. Гомумият илə 
ир вə кыз шəкертлəремездə рухилык хис итəдер. Моның өстенə, тел вə 
татарча сөйлəшү зəгыйфьтер. Милли əдəбият илə бер дə таныш түгеллəр. 
Безнең милли мəктəплəрдəге зуррак ир вə кыз шəкертлəр үзенең дəресен 
үгрəнүдəн башка бер нəрсə дə укый алмыйлар. Бигрəк тə кыз шəкертлəремез 
шулай, бу кимчелек мөгаллимə-мөгаллимнəрдəн булса кирəк. Чөнки чын 
тəрбия күргəн мөгаллимə-мөгаллимнəрнең саннары бик аз. Милли мəктəп-
лəрдə шəкертлəргə махсус китапханəлəр юк. Шулай да булса, милли мəктəп-
лəр өслəренə йөклəнгəн бурычларның байтагын үтилəр. Шəкертлəрдə милли 
тойгы, дин хисе нык йирлəшə башлаган. Меңнəрчə кешелəр укый торган зур, 
милли хезмəтне һиммəтле429 бер мөселман хатыны үтидер. Менə бу мəктəпне 

салучы, тəрбия итүче мөхтəрəмə Маһруй 
ханым Акчуринадыр. Мəктəпнең бинасы 
бик мөкəммəл 430 . Һəрнəрсəсе йитешкəн. 
Дин дəресе илə кирəк кадəр фəннəр дə 
укытыладыр. Бу зур хезмəт өчен Маһруй 
ханымга күп рəхмəт əйтергə бурычлымыз. 
Татар хатыннарының күбесе чүпрəк 
калыбы булып торганда, Маһруй ханым-
ның бу һиммəте, бу хезмəте бөтен 
мөселман хатын-кызларына үрнəктер. Бу 
мəктəпнең бер кимчелеге бар, исə ул да 
мөгаллимəлəрнең азлыгыдыр. Табигый бу 
кимчелек акрынлык илə үтəлер.  

Бу мəктəпкə башка, мəрхүм Ягъ- 
куб Акчуринның рəфыйкасы431 мөхтəрəмə 
Мəргубə вə килене Бəдриҗамал ханым-
нарның тəрбиясендə, бик мөкəммəл кызлар 

мəктəбе бар. Мəргубə ханым да əүвəллəре бер йорт алып, шунда кызларны 
укыттырган. Соңра үз йортына бик мөкəммəл итеп мəктəп салдырган. Бу 
мəктəпне үз йортына салуга да сəбəп: Зөя Башы халкының кызлар укытуга 
салкын карауларыдыр. Мөхтəрəмə Мəргубə ханым сатып алырга муафыйк432 
урын тапмаган. Сигез мəхəллəле Зөя Башы халкы үзлəренең кызларын 
укытыр өчен мəктəп салырга урын бирергə дə һиммəт итмəгəннəр. Шуның 
өчен йортына салдырган. Бу мəктəптə алтмыш кыз бала укыйдыр. Яртысы 
фəкыйрь балалары. Бу монтазам 433  кызлар мəктəбен дə кереп карадык. 
                                                           

429 Һиммəтле – тырыш. 
430 Мөкəммəл – тəмамланган, камиллəшкəн.  
431 Рəфыйка – иптəш, тормыш иптəше. 
432 Муафыйк – яраклы.  
433 Монтазам – тəртипкə салынган, тəртипле, рəтле. 

 
Бəдриҗамал Гыйззəтулла мирза 
Сəйфуллин кызы Акчурина  

(«Сөембикə», 1914, №9) 
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Акчуриннарның үз тəрбиялəрендə йитешкəн мөгаллимə Шəрифҗамал ханым 
укытадыр. Мөгаллимə ханымның дəресен тыңладык. Бик яхшы укыта икəн. 
Без дə, шəкертлəргə үз дəреслəреннəн вə читтəн сөальлəр бирдек. Бик яхшы 
җавап бирделəр. Бу мəктəпнең шəкертлəренə аң-фикер яхшы ук йирлəшкəн. 
Ялгыз бер кимчелек бар исə: ул да кыз шəкертлəремездə ялгыз татар кыз-
ларына махсус булган боеклык, рухсызлыктыр. Белсəлəр, аңласалар да, би-
релгəн сөальлəргə батыр җавап бирə алмыйлар. Бу мəктəптə рус теле укытыла 
һəм дə кул һөнəрлəре дə мөкəммəл үгрəтелə икəн. Кул һөнəрен мөхтəрəмə 
Бəдриҗамал ханым Акчурина үзе үгрəтəдер.  

Кызлар бəйлəргə, чигəргə, тегəргə бик яхшы үгрəнгəннəр. Кул һөнəрлəре 
үгрəнмəк өчен махсус зал ясалган. Бу мəктəплəр хəзерге кызлар мəктəп-
лəренең иң яхшыларыннан саналырга ярыйдыр. Монда да мөгаллимəнең бер 
генə булуы бик уңгайсызлык итəдер. Мөхтəрəмə Бəдриҗамал ханымның 
үзенең сөйлəвенə күрə, бу мəктəп тагы да зурайтылачак вə мөгаллимəлəр 
арттырылачакдыр. Бу мəктəпнең тəрəккыйсе өчен һəртөрле чаралар кылы-
начак икəн. Фəкать Зөя Башының чүпрəк калып хатыннары һəнүз434 мəктəп 
караучыларына, мөгаллимəгə тел озайталар, мөнəсəбəтсез сүзлəр сөйлилəр 
икəн. Татар миллəтенең иң зур милли ихтыяҗыны үтəүче, тəрбияле аналар 
йитештерергə үзлəренең акчаларыны, газиз вакытларыны сарыф итүче 
мөхтəрəмə Маһруй, Мəргубə, Бəдриҗамал ханым Акчуриналарга, бу 
мəктəплəрдə укытучы мөхтəрəмə мөгаллимə ханым вə мөгаллим əфəнделəргə 
чын күңелемнəн рəхмəт əйтəм. Килəчəктə бу мəктəплəрне тагы да мөкəммəл 
бер хəлгə куеп, Сембер губернасындагы мөселман хатын-кызларыны укы-
тырга мөгаллимəлəр йитештерергə муафыйк булсыннар. Бу мəктəплəрнең 
дəвамын тəэмин итəр өчен, вакыфлар калдырырга Ходай насыйп итсен. 
Башка хөрмəтле хатыннар да моннан гыйбрəт алып, акчаларыны тута-
сеңеллəрене укытырга тотсыннар иде. 

«Тормыш», 1914, 30 март.  
 
 

Мохбир  
Авылда кызлар мəктəбе 

Бəлəбəй өязе Иске Турай авылыннан435 язалар:  
Базары һəм волость идарəсе булган бу авылда 30 елдан бирле дəвам итеп 

килгəн ир мəктəбе булса да, кызлар мəктəбе юк иде. Үткəн көз Уфаның бөек 
хəйрəт иялəреннəн436 мəшһүр Садретдин əфəнде Назыйров, мең ярымга тө-
шереп, 22 аршин озынлыгында кызлар мəктəбе салдырды. Бу мəктəп 
салдыргачтын, күрше вə хəтта 50–60 чакрым йирлəрдəн килеп кызлар укый 
башладылар. Авылдан вə читтəн җыелган балаларның саны 150 гə тулды. 6–7 

                                                           
434 Һəнүз – əле дə, һаман да. 
435 Иске Турай авылы – хəзер Башкортстанның Ярмəкəй районына керə.  
436 Хəйрəт иясе – хəйрияче.  
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еллардан бирле авылда ысул саутия437 белəн балалар укытып тəҗрибə күргəн 
мөгаллимə Шəмсия ханым илə Шəмсия ханымның тəрбиясендə йитешкəн 
кызлар мөгаллимəлек иттелəр. 20–21, 22 вə 23нче март көннəрендə имти-
ханнар булды. Имтиханга авыл могътəбəрлəре438 илə əтрафдан439 300 кадəр 
абыстай вə карчыклар җыелган иделəр. Балаларның бик яхшы укыган-
лыклары мəгълүм булды. Кул һөнəрлəре дə үгрəтелə иде. Анысы бигрəк тə 
имтиханга килгəн халыкның дикъкатен җəлеп итте. Мəҗлестə булган 
ханымнар фəүкылгадə440 бер куану белəн Назыйров җəнаблəренə рəхмəт укып 
таралдылар.  

«Вакыт», 1914, 2 апрель.  
 

Тукай авылыннан 

Оренбург өязе Тукай авылында441 җəмгыять тарафыннан шул көнгə кадəр 
бер кызлар мəктəбе салынмавыннан зарланып язганнан соң, Гайшə Госмано-
ва исемендə бер ханымның берничə еллардан бирле кыз балаларны җыеп 
укытып китүенə рəхмəт укыйлар. Мəктүбтə язылганына күрə, Гайшə ханым 
да һəр ел уку эшлəрен тəртипкə салып, канва белəн чигү, челтəр, һəртөрле 
күлмəк, кием тегү вə башка шундый өй эшлəре үгрəтə башлаган. Өч мəхəл-
лəле зур бер авыл халкы балаларының уку вə укыту эшлəрене игътибарга 
алмаган вакытта, үз йортына бала җыеп, һəр ел 60–70 бала тəрбия кылып, 
елдан-ел аларның алга китүлəре өчен кайгырган бер ханымга никадəр тəшəк-
кер кылынса442 да ярыйдыр. Фəкать коры бер тəшəккер кылып кына калырга 
да ярамыйдыр. Кулдан килгəн кадəр матди ярдəм дə булып, мəктəпнең 
йитешмəгəн йирен йиткерергə, мəктəп əсбаплары алып бирергə, мəктəп 
урыны кечкенəлек итə торган булса, зуррак бер бина салып, иркенрəк бер 
мəктəп ясарга кирəк. Хаҗəт булса, ярдəмче мөгаллимə алып укыту ягын да 
киңəйтергə ярый. Өч мəхəллəле зур бер авылга шул көнгə кадəр кызлар 
мəктəпсез тору зур бер кимчелектер. 

«Вакыт», 1914, 3 апрель. 
 

С.Адирова  
[Эстəрлетамак өязе...] 

Эстəрлетамак өязе Дуван Табын волосте Кырмыскалы авылыннан443 язалар: 
Күптəн түгел кызлар школасында укыган мөселман кыз балаларына дин 

вə ана теле дəреслəреннəн имтихан булды. Боңа кадəр халык школада дин вə 

                                                           
437 Ысул саутия – аваз ысулы. 
438 Могътəбəр – хөрмəтле.  
439 Əтраф – тирə-як. 
440 Фəүкылгадə – гадəттəн тыш.  
441 Тукай авылы – хəзер Оренбург өлкəсе Александровский районына карый.  
442 Тəшəккер кылу – рəхмəт əйтү.  
443 Кырмыскалы авылы – хəзер Башкортстанның Кырмыскалы районына карый.  
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ана теле дəреслəре укытыла дигəн сүзгə бик ышанычсыз карыйлар, анда дин 
вə ана теле дəреслəренең яхшы укытылуыны күңеллəренə дə китерə алмый-
лар иде. Бу имтиханга килгəн хатын-кыз үз күзлəре белəн школда укыган кыз 
балаларның яхшы тəртипле мəктəплəрдə укыган кыз балалар кадəр дин вə ана 
теле дəреслəрендə, чигеш вə канва белəн төрле рəсемнəр ясаганлыкларыны 
күргəч, бик куанышып чыктылар. Бу школда 40 кадəр кыз бала укый вə 
һəркаюсы ибтидаи444 дəрəҗəдə дин вə ана теле дəреслəре белəн кул һөнəрлəре 
белəлəр (бик матур итеп Петербург мəсҗетенең рəсеме чигелгəн иде). Русча 
белəн мөселманча бик яхшы укытып, өстəвенə (бу көнгə кадəр авыл 
кызларының төшенə дə кермəгəн) кул һөнəрлəренə дə үгрəткəнен күргəч, 
авыл халкы – хосусан хатын-кыз җəмəгате – школаның мөдире һəм учитель-
ницасы Мəдинə туташ Солтангалиева җəнаблəренə никадəр тəшəккер 
итсəлəр445 дə аздыр.  

«Вакыт», 1914, 16 апрель. 

Кыз балаларга мəктəп юк 

Алабуга өязендə Малмыж – Казан юлы өстендə Морт446 исемендə ике 
мəхəллəле зур бер авыл бар. Əһалисе 447  сəүдəгəр, хəлле булсалар да, кыз 
балалары өчен шул көнгə кадəр бер мəктəп салынганы юк икəн. Алабуга 
имамы Əхмəдзəки əфəнде Хуҗаханов бу авылда уку яшендə 200дəн артык 
кыз бала булып, бу балаларның тəртипле, монтазам 448  мəктəптəн мəхрүм 
булып торганлыкларын яза. Ике мəхəллəле зур вə бай бер авылда шул көнгə 
кадəр кыз балалар мəктəбе булмау хакыйкатьтə тəəссеф ителергə 449  тиеш-
ледер. 

«Вакыт», 1914, 27 апрель. 
 

Каюм Кулаткый 
Əстерханда хөкүмəт урта мəктəплəрендə  

укучы мөселман кызлары 
Əстерхан хатыннары, Əстерхан туташлары 1905нче елның гомуми 

дулкыны илə уйгану дəверенə аяк бастылар. Бу көнгə кадəр ханым вə 
туташларыбыздан хөкүмəт мəктəплəренə кереп укучылар юк иде. Ханым вə 
туташларга махсус булган милли мəктəплəребез дə юк диярлек иде. Лəкин 
татарлар арасына мəдəният исе аңкытып, татар дөньясына нур вə зыя 450 
биргəн 20нче гасырның 5нче елы ханым-туташларыбызга да тəэсирсез 
калмады. Аның башта Шəрекътан исеп, соңрак Гаребтəн искəн җылы җиле 

                                                           
444 Ибтидаи – башлангыч. 
445 Тəшəккер итү – рəхмəт əйтү.  
446 Морт авылы – хəзер Татарстанның Алабуга районына карый. 
447 Əһалисе – халкы.  
448 Монтазам – тəртипкə салынган.  
449 Тəəссеф итү – кайгыру, борчылу.  
450 Зыя – матур, күркəм.  
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Əстерхан ханым вə туташларының чапаннары астына да кереп өлгерде һəм 
бəгъзе бер милли агаларыбызның тырышлыклары илə аларның наданлык 
җеплəреннəн тегелгəн чапаннары ташланып, менə рəсемдə күрелгəн кыя-
фəткə кереп, хөкүмəт мəктəплəренə агыла башладылар: җаһил451, мөтəгас-
сыйб 452  имамнарның һөҗүмнəре, кара гавəмнең 453  кыйль вə кал 454  бу саф 
күңелле гыйлем гашыйкалары саналган туташларыбызга манигъ 455  була 
алмадылар. Хəят вə заман аларны химая кылды456. Күзе ачык тəрəккый457 вə 
мəдəниятпəрвəр милли агаларыбыз аларга ярдəм итте. 

 
Əстерханда хөкүмəт урта мəктəплəрендə укучы мөселман кызлары 

 
Əстерхан туташларыннан хөкүмəт мəктəбенə беренчелек шəрифене 458 

алырга наил булган459 туташ рəсемдə сул яктан 2нче булып утырып төшкəн 

                                                           
451 Җаһил – надан, белемсез. 
452 Мөтəгассыйб – фанатик. 
453 Гавəм – халык.  
454 Кыйль вə кал – имеш-мимеш, юк-бар сүз, төрлечə сөйлəүчелəр.  
455 Манигъ – киртə. 
456 Химая кылу – яклау, саклау. 
457 Тəрəккый – алга китү, прогресс. 
458 Шəриф – игътибарга лаек.  
459 Наил булу – ирешə алган, ирешə торган. 
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Мөбəйнə туташ Таначиева булды. Бу туташ Букəй казакъларыннан булган 
Ибраһим əфəнде Таначиевның кызы булып, үткəн сəнə кəмаль муаффə-
кыйять460 илə Əстерхан кызлары гимназиясене икмаль461 итте. Хəзердə гали 
хатыннар мəктəбенə китəргə тора. 

Хөкүмəт мəктəбенə керүдə икенчелек шəрифене алган туташларыбыз: 
Шəмсеҗиһан Кəримова (утырганнардан уң якта беренче) һəм Мəрьям туташ 
(утырганнардан сул якта беренче) булды. 

Шəмсеҗиһан туташ хəзер дə Əстерханның фельдшерский мəктəбендə 
укыйдыр. Мəрьям туташ кызлар гимназиясенең 5нче сыйныфында укый. Бу 
ике туташ һəр икесе хөкүмəт мəктəплəрендə укыдыклары хəлдə, үзебезнең 
милли əдəбиятыбызны тəгъкыйб кылып462, вакытлы матбугатыбызны укып вə 
күздəн кичереп килəлəр. Хаҗəр вə Суфия туташлар да (өстəлгə тотынып 
төшкəннəр) гимназиянең 4–5нче сыйныфында укыйлар. Калган туташлары-
быздан кайсы 2нче, кайсы 3нче, кайсы 4нче сыйныфларында укыйлар. Бу 
рəсемдə күрсəтелгəн туташлардан башка да хөкүмəт мəктəплəрендə укучы 
берничə туташ бар. Миллəтебезнең яртысыны тəшкил иткəн вə хəят миллия-
бездə иң мөһим урын тоткан хатын-кызларыбызның хөкүмəт мəктəплəренə 
кереп укулары вə шуның илə бəрабəр үзлəренең хəлсез, көчсез, мəзлум463 
татар миллəтенə мəнсуб 464  татар кызлары идеклəрен онытмый, əдəбият вə 
матбугатыбызны тəгъкыйб кылып килүлəре, истикъбалебездə465 гаять парлак 
өметлəр тудыралар. Бу туташларыбызга саулык, укуларында муаффəкыять 
телəдек соңра, бер-ике сүз əйтеп китүдəн калəмене тота алмыйм. Сез – 
татарның тəрəккыять милли вə мəдəниясенə нигез салучы саф йөрəкле татар 
калебле466, татарны сөюче, татар бəхете өчен тырышучы миллəт балалары 
йитештерəчəк аналар булачаксыз. Мин сезгə ышанам. Сез моннан соң хөкү-
мəт мəктəплəренə кереп укыячак туташларыбызга мəгънəви остаз санала-
чаксыз. Моннан соң хөкүмəт мəктəплəренə кереп укыячак туташларыбыз 
əхлакта, мөгамəлəдə, нəзакəттə сездəн үрнəк алачаклар. Сез шуларны хəтердə 
вə күз алдында тотып, килəчəк яшь буынга хакыйкый мөгаллимəлəр булырга 
тырышыңыз. Сезнең кайгыруыңыз татар кайгысы, уеңыз татар уе, хезмəтеңез 
татар хезмəте булсын. Сезгə тəүсыям467 шушы. 

«Сөембикə», 1914, №13, б.4–5. 
  

                                                           
460 Муаффəкыять – уңыш. 
461 Икмаль – тулысынча җитлекле итү, камиллəштерү. 
462 Тəгъкыйб кылу – күзəтү. 
463 Мəзлум – изелгəн, җəберлəнгəн, рəнҗетелгəн. 
464 Мəнсуб – бер урынга билгелəнгəн. 
465 Истикъбаль – килəчəк, булачак. 
466 Калеб – йөрəк.  
467 Тəүсыя – васыять, киңəш.  
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З.И.  

Каргалыда Гəүһəр ханым Рəмиева мəктəбе 

Каргалыда Гəүһəр ханым Рəмиева468 тарафыннан тəрбия кылына торган 
кызлар мəктəбендə 3 майдан башлап 6 на кадəр имтиханнар дəвам ителде. 6 
сыннан башлап 3 көнгə кадəр ирлəргə дə кул эшлəрен күреп калырга рөхсəт 
иттелəр. Имтиханнар һич моңа кадəр булмаган рəвештə рухлы вə низамлы 
чыкты. Хатын-кыз хисапсыз күп булып, бөтен ишек алды, бакча, өйлəр 
шыгрым тулы иде. Татар тарихы, гыйльме əшъя469, татар нəхү вə сарыфы470, 
русча кеби кыз мəктəплəренə яңа кереп килə торган фəннəрдəн бик яхшы 
имтихан бирделəр. 

Кызлар машина кебек биклəүне ташлап, сораганга гаять аңлы, ачык, тəм-
ле иттереп җавап бирүлəре бигрəк күңелле иде. Һəр көнне рухлы нотыклар, 
үлгəн йөрəклəребезгə хəят бирə торган шигырьлəр соң дəрəҗəдə күркəмлек 
бирделəр. 

Кул эшлəре ис китəрлек күп һəм төрле иде. Моңа кадəр безнең Каргалыга 
кермəгəн мөһим нəрсəлəрдəн: 24 данə һəртөрле узорда Пенза, Оренбург 
шəллəре, бик нəзек җептəн косынкалар, прошивкаларын үзлəре эшлəп теккəн 
соң модадагы күлмəклəр, балалар күлмəге, һəртөрле яхшы эшлəнгəн оеклар, 
җептəн эшлəнгəн одеяллар, бик нəфис художественный картиналар, бу 
картиналар: урман, су кырында камышлар, уртасында аккошлар йөзə, 
хакыйкатəн һəркемнең дикъкатен җəлеп итəрлек матур күренеш! Һəм дə 
җептəн бəйлəнгəн сөлгелəр вə челтəр кием, мендəр читлəре, паласлар, 
простынялар, һəр төштə атластан сачкəлəр эшлəнеп, уртасына гаҗəеп 
осталык берлə эшлəнгəн хикмəтле сүзлəр, шамаильлəр, əлхасыйль 471 , ике 
бүлмə шыгрым тулган булып, бу эшлəрнең күбесе безнең Каргалыда беренче 
мəртəбə аяк басулары. Инде Каргалы кызлары һөнəр вə нəфасəттə зур бер 
адым атладыгы кеби, мəктəпкə русча кертелеп, əүвəл мəртəбə укытылуы 
мөхтəрəм Гəүһəр абыстайның һиммəте472 саясендə473, ошбу мəгълүматыбыз 
Əминə ханымның иҗтиһады474 илə булды.  

Бу кадəр искелекне сөймəгəн бу йирдə хəзерге көнемездə һава дəрəҗə-
сендə кирəкле русчаның мəктəпкə кереп укытыла башлавы дəхый бик зур 
адым дисəк ярыйдыр. Бу кадəр мəктəплəр тəрбия кылучы мөхтəрəмə миллəт 
анасы Гəүһəр ханымга чын күңелебездəн рəхмəтлəр укыймыз, һəм дə армый-
талмый бөтен гомерен укыту вə һөнəр өйрəтергə сарыф иткəн мөхтəрəмə 
Əминə ханым Габдрахманова җəнаблəренə озын гомерлəр телибез. Һəм мон-

                                                           
468 Гəүһəр Рəмиева – мəгърифəтче, Оренбург губернасы авылларында кыз бала-

лар өчен мəктəплəр ачучы, Шакир Рəмиевның тормыш иптəше.  
469 Гыйльме əшъя – физика. 
470 Татар нəхү вə сарыфы – татар теленең морфологиясе һəм синтаксисы.  
471 Əлхасыйль – бер сүз белəн əйткəндə, нəтиҗəдə.  
472 Һиммəт – тырышлык. 
473 Сая – күлəгə, ышык. 
474 Иҗтиһад – тырышлык.  
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нан соң безне мəхрүм итми ошбу рəвешчə килеп дəвам иттерүен үтенеп 
калабыз. 

«Вакыт», 1914, 8 май. 
 

Каргалыда Гəүһəр ханым Рəмиева мəктəбе 

Гəзитəмезнең үткəн номерында Каргалыда Гəүһəр ханым Рəмиева 
тəрбиясендə булган кызлар мəктəбендə имтихан булып, имтиханнан соң 
мəктəптə укыган кызларның кул эшлəре дə күрсəтелгəнлеге язылган иде. 
Имтихан мөнəсəбəте илə мəктəпнең мөгаллимəсе Əминə ханым Габд-
рахманова вə берничə укучы кызлар тарафыннан шунда җыелган ханымнарга 
хитаб кылынып 475 , мөһим-мөһим нотыклар сөйлəнелгəн икəн, бу нотык-
ларның җыелган ханымнарга бик бөек бер тəэсир биргəнлеген язалар. 

Мөгаллимə Əминə ханым тəгълим вə тəрбия хакында мəкамгə мөнасиб 
бик яхшы бер нотык сөйлəгəн. Нотыгында хəзер кыз балалар өчен дə уку-язу 
вə хосусый йорт-ханəлəре белəн генə калырга ярамый, урта вə гали дəрəҗə 
дəүлəт мəктəплəреннең керем гомуми вə җəмəгать хезмəтлəренə мөселман 
кызларыннан хадимəлəр җитештерергə, мəсəлəн, хəзерге көндə иң бөек бер 
ихтыяҗ булган акушерлыкка, фельдшерица, табибəлек хезмəтлəрен үтəрлек 
кешелəр чыгарырга тиешлеген сөйлə-
гəн. Бу хакта тарихтан мисаллар алып 
күрсəткəн. Гомер буе ирлəргə генə 
таянып торырга ярамаганлыгын белдер-
гəн. Халыкның иҗтимагый вə икъти-
сади дəрəҗəсен күтəрер өчен хатыннар-
ның да ирлəр белəн кулга-кул тотыны-
шып мəйданга чыгулары лязем476  бул-
ганлыгын бик яхшы аңлаткан, хатын-
кыз тəрбиясе һич игътибарга алынмый 
торган бер заманда мəйданга чыгып, 
халис477  Хода ризалыгы өчен үз хира-
җатеннəн мəктəп салдырып кыз-бала-
ларыгызны тəрбия кылырга бөек бер 
ярдəм иткəнлеге өчен мөхтəрəм миллəт 
анасы Гəүһəр ханымга мең-мең рəхмəт-
лəр укып, озын гомерлəр телəргə, го-
мерлек юлдашы булган мəрхүм Шакир 
əфəнде Рəмиев җəнаблəренең478 рухына 
дога кылырга, Каргалы хатын-кыз 

                                                           
475 Хитаб кылу – эндəшү, мөрəҗəгать итү.  
476 Лязем – тиеш, кирəкле, туры килгəн. 
477 Халис – чын. 
478 Шакир Мөхəммəтсадыйк улы Рəмиев (1857–1912) – татар сəнəгатьчесе, алтын 

приискалары хуҗасы, хəйрияче, нашир.  

 
Гəүһəр Рəмиева мəктəбе 

мөгаллимəсе Əминə ханым 
Габдрахманова  

(«Сөембикə», 1914, №18) 
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дөньясының тəрəккый тормышында бу ике исемнең беренче сəхифəдə 
язылырга тиешле булганлыгын белдергəн. Җыелган ханымнар һəркаюсы бер 
авыздан: «Ходаның рəхмəтендə булсыннар», – дип дога кылганнар. Рөшди479 
сыйныфта укыган шəкертлəрдəн Зəйнəб ханым Ягъкубова адəм баласы өчен 
өчен гыйлем вə мəгърифəтнең һəр нəрсəдəн бөек бер зиннəт булганлыгын 
олуглар тарафыннан сөйлəнгəн тарихи сүзлəр белəн бик яхшы бəян иткəннəн 
соң: «Вакыт! Миллəтнең нам бер яртысы булган хатын-кызларга да наданлык 
белəн сугышырга вакыт!» дигəн. Менə шул ихтыяҗны үтəү юлында бөек бер 
хезмəт күрсəткəн мөгаллимəбез Əминə ханымга бөтен шəриклəребез480 белəн 
рəхмəт укыйбыз. Миллəтемезнең бөек бер ире мəрхүм Шакир əфəнде Рəмиев 
җəнаблəренең рухына дога кыламыз, дигəн. Гайшə бинте Хəбибрахман 
Рəхимова ханым Гəүһəр абыстайның иҗтиһады аркасында үзлəренең гыйлем 
вə мəгърифəт алып, аңлы халык рəтенə керергə муафыйк булуларына 481 
шатлык кылып, кул эшлəренə əһəмият биргəн вə шуны мөкəммəл 482  вə 
монтазам 483  сурəттə Каргалы кызлары арасына керткəн өчен, мөгаллимə 
Əминə ханымга бөтен сыйныфташлар исеменнəн тəшəккер кыйлганлыкларын 
белдергəн. Башкалар да һəркайсы бик зур бер рух белəн гыйлем, мəгърифəт 
вə кыз балаларның тəрбиясе əсасендə нотык сөйлəгəннəр.  

Мəктəп ачып, килəчəккə миллəт анасы булган кыз балаларга тəгълим вə 
тəрбия бирү юлында фəүкылгадə484 бер һиммəт күрсəткəн485 Гəүһəр абыстай 
белəн, 6–7 ай эчендə уку-язу, гомуми мəгълүмат бирə торган бик күп дə-
реслəр өстенə, һич хəтергə килмəгəн дəрəҗəдə күп кул һөнəрлəре өйрəткəн 
һəм русча да укыткан мөгаллимə Əминə ханымга рəхмəт укыганнар. Мəрхүм 
Шакир əфəнде Рəмиевнең рухына дога кылганнар.  

«Вакыт», 1914, 9 май. 
 
 
Гафифə Галиева, Сара Заһидуллина,  

Əсма Закирова, Мəхфүзə Вəлиева 

Казанда мөхтəрəмə Фатыйха ханым Аитовага ачык хат 

Мөхтəрəмə Фатыйха ханым! Сез: «Казан шəһəре китапханəсенең мөсел-
маннар өчен булган шөгъбəсенə кереп, гəзитə вə китаплар моталəга кылучы486 
ханым вə туташларның укыган гəзитə вə рисалəлəрен487 укырга яраклымы, 

                                                           
479 Рөшди – урта. 
480 Шəрик – укучы. 
481 Муафыйк булу – туры килү. 
482 Мөкəммəл – камил. 
483 Монтазам – тəртипле, тəртипкə салынган. 
484 Фəүкылгадə – гадəттəн тыш. 
485 Һиммəт күрсəтү – тырышу.  
486 Моталəга кылу – уку, өйрəнү. 
487 Рисалə – хат, брошюра, китап.  



«Дини рух, милли тойгы бирә торган тәрбия йортында укучы кызлар» 137 
түгелме?» – диеп назыйрə488 булып килеп, китапханəнең бер кешенең дə хакы 
булмаган гомуми урын икəнен белми тикшереп йөрисез. Сезнең кебек 
ханымнар гомуми китапханəнең тынычлыгын бозганга күрə, китапханəгə 
əүвəл ачылган вакытларда 120 ханым вə туташ кереп файдаланса да, ахыр 
вакытларда 40–45 кенə калдылар. 

Фатыйха ханым! Без сезгə үз тарафымыздан шуны да əйтмəкче буламыз: 
сез үзегезнең идарəгездəге кызлар мəктəбендə укый торган мəгъсумə 489 
кызлар янына əллə нинди читтəн эш өйрəнергə диеп килеп йөри торган 
кызларны һич əхлакларын тəфтиш итми490, мəктəптə укый торган мəгъсумə 
кызлар белəн катыштырып əхлаксызлыкка өйрəтəсез. Янə бөтен милли 
матбугатымыз кызлар мəктəбендə мөгаллимə вə учительницалар мөслимəдəн 
булуны мəгъкуль күргəндə491, мəктəбегездə моннан əүвəл укыткан Мəрьям 
ханым Еникиева һəм Мəрьям туташ Мөхетдиноваларны492 усал кайнаналар 
шикелле ачуланып, истигъфа кылырга493 мəҗбүр иттегез. Чыккач саф мөсел-
ман акчасы, саф мөселман мəктəбенə рус учительницалары тəгаен кылды-
рырга сəбəпче булдыгыз. Учебный начальстволар да, мөслимə учитель-
ницалар түзə алмый истигъфа кылгач, рус учительница тəгаен кылдылар. 
Мөгаллимəлəр хакында сөйлəргə дə ярамый, мөслимə булган өченме, яки 
башка сəбəптəнме, мəктəбеңезнең алты еллык дəвамында 20лəп мөгаллимəне 
куып чыгардыгыз.  

«Тормыш», 1914, 9 май. 
 

Мөхтəрəм «Сөембикə» идарəсенə 

Түбəндəге игъланымызга журналыңызда урын бирүеңезне үтенəмез.  
Укучы туташлар вə мөгаллимəлəр дикъкатенə – килəчəк көзгə сентябрь 

башыннан Троицк шəһəрендə Яушевлар 494  тарафыннан рəсми рөхсəтнамə 
белəн яңа бер кызлар мəктəбе ачылачак.  

Мəзкүр495 мəктəптə мөдирə үткəн сəнə Əхмəров кызлар мəктəбендə мө-
галлимəлек иткəн Мөхлисə ханым Бубый496 булачак. Мəктəп гүзəл бинада, 
барысы 8 сыйныфлы булып, 4 се ибтидаи497, 4 се рөшди498 улачак. Ибтидаи 
                                                           

488 Назыйрə – караучы, тикшерүче. 
489 Мəгъсум, мəгъсумə – гөнаһсыз, керсез, кимчелексез.  
490 Тəфтиш итү – тикшерү, эзлəү.  
491 Мəгъкуль күрү – урынлы дип табу.  
492  Мəрьям Мөхетдинова – мөгаллимə, Казанда 1917 елның 24–27 апрелендə 

узган Бөтенроссия мөслимəлəренең беренче съездында катнаша.  
493 Истигъфа кылу – гафу үтенү. 
494 Яушевлар – татар морзалары нəселе, сəүдəгəрлəр.  
495 Мəзкүр – югарыда əйтелгəн, əйтеп үтелгəн. 
496  Мөхлисə Габделгаллəм кызы Нигъмəтуллина (М.Бубый, 1869–1937) – 

мəгърифəтче, Иж-Бубыйда кызлар мəктəбе мөдирəсе, Мөселман Үзəк Диния нəзарəте 
казыясы.  

497 Ибтидаи – башлангыч.  
498 Рөшди – урта.  
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3нче сыйныфтан русский класс башланачак. Татарча һəм русча укытырга 
тəҗрибəле мөгаллимəлəр чакырылды. Шулар җөмлəсеннəн Мөхлисə ханым 
Бубый үзе, кəримəсе499 Мөнҗия туташ Бубый, Гайшə туташ Фəйзия вə гай-
релəр мөгаллимəлек итəчəклəр. Мəктəпнең 8нче сыйныфы фəкать мөгал-
лимəлəр җитештерер өчен генə махсус булып, мəзкүр сыйныфка мəктəпнең 7 
сыйныфын тəмам иткəн кызлар яхуд шул 7 сыйныфка торырлык мəгълүматы 
булган туташлар имтихан белəн кабул ителəчəклəр. 8нче сыйныфта  
укып чыккан туташларга мөгаллимəлек шəһадəтнамəсе500 бирелəчəк. Мəктəп-
тə кройка (кием кисү) һəм кул эшлəре дə үгрəтелеп, шулар өчен махсус 
мөгаллимə чакырылды. 

Быел мəктəпнең беренче елы булганлыктан, кабул имтиханнары өчен 
беренче сентябрьдəн октябрь башына кадəр бер ай вакыт тəгаен иттек. 
Имтихан соңында мəктəпнең кайсы сыйныфына булса да кабул итəргə 
мөмкин. 

Укучы туташларга тору мəсьəлəсендə мəшəкать чигəргə тугры килмəсен 
өчен, мөдирəмезнең тəхет501 нəзарəтендə502 бер пансион да ачтык. Аена 15 
сум белəн шунда торырга мөмкин. Телəгəн кешелəргə мөдирəмезнең карама-
гында уларак хосусый квартирларда торырга да мөсагадə ителер503. Уку хакы 
мəктəпнең 7 сыйныфында 25 шəр сум; 8нче сыйныфта 30 сум булачак.  

Мөрəҗəгать өчен адрес:  
ст. Агрыз, Сарап. уезда, дер. Иж-Буби 
Мухлисе Боби. 
Август 10нан соң Мөхлисə ханым Бубый Троицкида торачак булганлык-

тан, түбəндəге адрес белəн Троицкига мөрəҗəгать итəргə тиеш: 
г. Троицк, господину Л. Ш. Яушеву.  
Мөхлисə ханым Бубыйга.  

«Сөембикə», 1914, №18, б.19–20.  
 

Гайшə Абызгилдина 

Уфада кызлар мəдрəсəсе идарəсеннəн игълан 

Ханымнар җəмгыяте идарəсендəге кызлар мəктəбенең һəркайсында уку-
лар ошбу 14–15 уку елында сентябрь башында башланып, май башына кадəр 
дəвам итəчəктер. 

Сентябрь 10нарына кадəр килеп йитə алмаган талəбəлəр504 кабул ителмəс. 
Шуңа күрə дə вакытында килеп йитəргə иҗтиһад итсеннəр505.  

                                                           
499 Кəримə – кызы.  
500 Шəһадəтнамə – таныклык язуы, диплом, аттестат, белешмə язуы. 
501 Тəхет – ас.  
502 Тəхет нəзарəтендə – контроле, күзəтүе астында.  
503 Мөсагадə итү – мөмкинлек бирү, булышу.  
504 Талəбə – укучылар, шəкертлəр. 
505 Иҗтиһад итү – тырышу. 
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Читтəн килгəн кыз талəбəлəр беренче мəхəллəдəге мəктəп өчен яхшы вə 

иминиятле фатир табу хакында шул мəктəпнең баш мөгаллимəсенə мөрəҗə-
гать итсəлəр, яхшы фатир табылыр.  

Килгəн талəбəлəрнең паспорты булу, сəламəт булу, уку хакын вə үз 
мəгыйшəтен506 əда итəрлек507 икътисади куəте булу, сигез яшьтəн ким бул-
маулары шарттыр.  

Мəктəплəрдə ибтидаи508 вə рөшди509 сыйныфлар булачактыр. Шуның илə 
бəрабəр510 рус теле дə укытылачактыр.  

1нче мəхəллəдəге ханымнар җəмгыяте мəктəбенең мөгаллимəсе Гайшə 
Абызгилдина. 

«Тормыш», 1914, 14 август. 
 

Багбостан 
Истанбул хатирəте 

Истанбулга баруымнан беренче максатым – Дарелхəлифəттə 511  булган 
ислам кардəшлəремез – төрек ханымнарының тəгълим512  вə тəрбия эшлəре, 
йорт-көнкүреше, хəят513 иҗтимагыялəре514 илə танышу булганлыктан, ике ай 
ярымлык сəяхəтемнең иң күп вакытын шул юлга сарыф кылдым. Кирəк 
Истанбулның үзендə, вə кирəк булса Эдирнедə 515  булсын, төрек ханым-
нарының һəр табəкасы 516  илə таныштым. Мəктəп вə мəдрəсəлəрен, һəйəт 
тəгълимия 517  вə программаларын күрдем. Җəмгыятьлəрендə, «Кадынлар 
журналы»ның518 идарəханəсендə, мəгариф җəмəгать хадимнəре519, мөхəррирə 
вə əдибəлəрнең хосусый вə гомуми мəҗлеслəрендə булдым. Кирəк хосусый 
утырыш, вə кирəк гомуми җыелышларында булсын, төрек ханымнарының 
хəтергə килмəгəн бер рəвештə уянганнарын күрдем. Русиядə икəн вакытымда 
төрек ханымнары хакында бик түбəн фикерлəр ишетергə тугры килə иде. Күп 
кешелəр Истанбул ханымнары арасында булган тəрəккыятьне520 бик җөзьи521 
итеп күрсəтəлəр, Аурупа мəгънəсе илə фикер иясе ханымнары бармак 
                                                           

506 Мəгыйшəт – тормыш, көнкүреш; яшəү өчен кирəкле нəрсə.  
507 Əда итү – үтəү, түлəү, тəэмин итү. 
508 Ибтидаи – башлангыч. 
509 Рөшди – урта.  
510 Бəрабəр – бергə.  
511 Дарелхəлифəт – Хəлифə йорты, Төркия.  
512 Тəгълим – белем бирү, уку-укыту. 
513 Хəят – тормыш, гомер. 
514 Иҗтимагый – җəмгыятькə бəйлəнешле.  
515 Эдирне – Төркиядəге шəһəр.  
516 Табəка – катлау. 
517 Һəйəт тəгълимия – укыту комиссиясе. 
518 «Кадынлар дөньясы» («Kadinlar Dünyasi») – Төркиядə 1913–1921 елларда ха-

тын-кызлар өчен нəшер ителгəн журнал. 
519 Хадим – хезмəткəр. 
520 Тəрəккый – алга китү, прогресс.  
521 Җөзьи – əһəмиятсез. 
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саныннан артмый, тəгълим вə тəрбия эшлəренə əһəмият бирелми, хокук 
мəсьəлəсен төрек ханымнары авызларыннан чыгарырга куркалар, хиҗаб вə 
ачык йөрү мəсьəлəлəре иң əһəмиятсез мəсьəлəлəрдəн санала. Вə яхуд əһəмият 
бирелə икəн, икенче ягыннан əһəмият бирелə – фəлəн вə фəлəн дилəр иде. Бу 
фикер бер Истанбулдан кайткан кешелəр авызыннан гына ишетелми, 
матбугатта да бəгъзəн522 күренеп кала иде. 

Ихтимал, төрек ханымнары элегрəк шулай булса да, булганнардыр, əмма 
хəзер якыннан танышканның соңында, мин ул монда укыган вə ишеткəн 
фикерлəрнең хакыйкатьтəн бик ерак вə бөтенлəй ялгыш идеген күрдем. Төрек 
ханымнары арасында гаять җитди бер фикер кузгалышы – хəрəкəт бар. Бəгъзе 
ханымнар илə булган мосахəбəлəремне 523  бөтен мəүзугъ 524  вə тəфсыйл 525 
фикерлəре илə ачык вə тугъры əйтеп язсам, укучылар минем бу сүзлəремнең 
һич мөбалəгасез 526  идеклəрен бик яхшы тасдыйк итəрлəр 527  иде, фəкать 
тəсаувырга 528  бəгъзе сəбəплəр аркасында хосусыйлык сыйфатын алган вə 
хатыннарның үз араларына гына махсус булган бу фикерлəрнең күбесен шул 
көе гаммəнең529  нəзариенə530  кую мөнасиб531  күрелмидер. Шуның өчен хə-
зерлек мин сəяхəтемдə күргəннəремнең гомуми ягын гына язып китəргə 
тиешле күрəмен. Шулай булган вакытта да югарыдагы сүзлəремнең 
мөбалəгасыз идекен күрсəтə алырмын дип өмет итəмен.  

Истанбулда 800гə якын мəсҗет бар икəн, менə шул мəсҗетлəрнең янында 
ир балалар мəктəбе булган кебек, кыз балалар мəктəбе дə булганлыгы 
аңлашылды. Аның өстенə, төрле программада һəр төрле урта мəктəплəре бар. 
Мəгариф нəзарының рөхсəт вə мəгавəнəте532 аркасында кызлар мəктəбе белəн 
бергə ирлəр мəктəплəренең бик күплəрен күрдем. Игъдади533 (гимназия), хəр-
бия534, мөлкия535, бəхерия536, тыйббия537, тешчелек, акушер вə фельдшерлык. 

Хөласа538: шундый исемнəр белəн Аурупа дөньясында нинди мəктəплəр 
булса, анда да шул мəктəплəр бар. Дарелфөнүннəре539 ике йирдə: берсе хокук, 

                                                           
522 Бəгъзəн – кайчак, кайвакыт.  
523 Мосахəбə – кара-каршы сөйлəшеп утыру. 
524 Мəүзугъ – проблема.  
525 Тəфсыйл – аерып-аерып аңлату, җентеклəү. 
526 Мөбалəга – арттыру, күпертү.  
527 Тасдыйк итү – раслау, дөрес дип əйтү. 
528 Тəсаувыр – сурəтлəп күз алдына китерү, гəүдəлəндерү. 
529 Гаммə – халык.  
530 Нəзар – игътибар, уйлау. 
531 Мөнасиб – яраклы. 
532 Мəгавəнəт – булышлык.  
533 Игъдади – хəзерлəү.  
534 Хəрбия – хəрби.  
535 Мөлкия – хөкүмəткə караган.  
536 Бəхерия – диңгез.  
537 Тыйббия – медицина, табиблык. 
538 Хөласа – нəтиҗəдə.  
539 Дарелфөнүн – университет. 
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əдəбият, табигыять, илаһият 540  кеби берничə шөгъбəгə 541  аерылган, икенче 
берсе яңа ысулда гаять яхшы бер бинада тыйббия шөгъбəсеннəн гыйбарəттер. 
Бу мəктəплəрнең кəмалəт 542  вə фазыйлəтлəрен 543  Русия вə Аурупа мəктəп-
лəренə чагыштырып тəгъриф итəрлек544 икътидарым545 булмаганлыктан, ул 
хакта сүз озайтмыймын. Кызлар мəктəбе исə күп йирдə үзлəренең монтазам546 
вə җитеш бер рəвешкə куелулары белəн миңа бик яхшы тəэсир калдырдылар. 
Үзлəре дə олуг бу мəктəплəрнең соң дəрəҗəдə игътибарсыз бер хəлдə 
тордыгы хəлдə, хəзер елдан-ел ислах ителдеклəре547 вə гакылга килмəгəн бер 
рəвештəге миллилəштердеклəрен сөйлəделəр. Кызлар өчен тəэсис ителгəн548 
мəктəплəрдəн: дарелмөгаллимат 549 , инас 550  солтан, кыз санигъ 551  мəктəбе, 
инас рөшдиясе552, иттихад553 вə тəрəккый554 мəктəбе, дарелгорфəн555, дарель-
əйтəм556, дарелəдəб557, инас нəмунə558 рөшдиясе вə башка берничə мəктəп-
лəрен якыннан күреп өйрəндем. Бу мəктəплəрнең һəркаюсында дин вə тел 
дəреслəреннəн башка гомуми мəгълүмат бирə торган фəннəр өстенə, һөнəр, 
сəнəгать559, гимнастика, музыка дəреслəре дə кертелгəн. Электə бары ярты-
йорты ибтидаи560 мəктəплəр белəн ялгыз бер дарелмөгаллиматлары булган. 
Хəзер исə, югарыдагы белəн һəр йирдə урта мəктəплəр вə һөнəр курслары 
ачылган. Бу мəктəплəрнең вөҗүдкə килүлəренə561 башлыча сəбəп истибдад562 
дəвереннəн соң башланган бер гомуми үзгəреш булса да, асыл җан 
кертүчелəр ханымнардыр. Бу юлда соң дəрəҗəдə гайрəт иткəн563 ханымнар 

                                                           
540 Илаһият – теология. 
541 Шөгъбə – бүлек. 
542 Кəмалəт – бөтенлек, җитешкəнлек. 
543 Фазыйлəт – өстенлек, яхшы сыйфатлылык. 
544 Тəгъриф итү – таныту, таныштыру. 
545 Икътидар – көч, куəт, булдыра алу.  
546 Монтазам – тəртипкə салынган, рəтле. 
547 Ислах ителү – яхшыландыру, реформа ясау.  
548 Тəэсис итү – оештыру. 
549 Дарелмөгаллимат – хатын-кыз укытучылар хəзерли торган уку йорты.  
550 Инас – хатын-кыз.  
551 Санигъ – сəнгать, һөнəрчелек, профессия. 
552 Рөшдия – башлангычтан югары (урта) мəктəп.  
553 Иттихад – фикер бердəмлеге. 
554 Тəрəккый – прогресс, югарыга ашу, алгарыш. 
555 Горфəн – йола буенча, урнашкан гадəт-гореф буенча. 
556 Дарельəйтəм – ятимханə. 
557 Дарелəдəб – тəрбия йорты.  
558 Нəмунə – үрнəк, өлге. 
559 Сəнəгать – промышленность, һөнəрчелек. 
560 Ибтидаи – башлангыч.  
561 Вөҗүдкə килү – бар булу. 
562 Истибдад – чиклəнмəгəн власть, абсолютизм. 
563 Гайрəт итү – тырышлык.  
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бар. Шуның белəн бергə, ханымнар бу хакта үзлəренə бөек бер юлбашчылык 
иткəн мəгариф назыйры564 Шакир бəк җанəблəренə дə миннəтдарлар565.  

Хатын-кызларның мəгариф эшлəренең юлга салынуында Шакир бəкнең 
фəүкылгадə566 бөек бер иҗтиһад кылганлыгын567 сөйлилəр. Бу ел дарелмөгал-
лимат янына бөек бер бина башланып ята. Бина кызлар өчен махсус дарел-
фөнүн568  булачак. Бонда: əдəбият, риязият 569  вə табигыять шөгъбəлəре бу-
лачак. Тиздəн тыйббия кисеме дə тəэсис ителəчəге һəм сөйлəнелə. Моңа 
кадəр урта мəктəплəрдə мөдирə вə мөгаллимəлек итəр өчен җитəрлек төрек 
ханымнары булмаган. Германия һəм Балтикадан китерткəннəр. Хəзер шул 
мəктəплəрдə Аурупа тəрбиясе күреп, гали мəктəплəргə керерлек хəзерлек 
алган төрек кызлары Франция, Германия вə Англия гали мəктəплəренə 
китəлəр. Тəхсил бетереп570 кайтканнары да бар. 

Əүвəллəрдə дə бу хəл булгалаган икəн, лəкин бик аз булган. Хəзер исə 
һəр ел берничə төрек кызы Аурупага китеп, берничəсе тəмам итеп кайтып 
тора. Шунлыктан берничə ел эчендə кызлар өчен ачылган урта мəктəплəрнең 
һəркаюсы төрек ханымнары, төрек мөгаллимəсе вə төрек мөдирəлəренең 
идарəсенə керəчəге аңлашыла. Төрек кызлары никадəр мəгълүмат алмасын вə 
никадəр яхшы бер тəрбия күрмəсен, аларга шул көнгə кадəр там571 хокуклы 
мөстəкыйль бер инсан баласына караган кебек карау юк икəн. Төрек 
ханымнары шуннан бик рəнҗи дə вə чарасыз булдыкларын аңлаттылар. 
Аннан соң төрек мөгаллимəлəре никадəр тырышсалар вə никадəр фида-
карьлек күрсəтсəлəр дə, аларга шул көнгə кадəр читлəргə бирелгəн вазыйфа 
бирелмəгəн. Бер мəктəп вə бер сыйныфта укыган немец, француз кызларына 
айга ун лира мəгаш 572  бирелдеге хəлдə, төрек кызларына шуның ялгыз 
яртысы бирелдекне сөйлəделəр. Шулай булганы хəлдə, төрек ханымнары 
үзлəренең вазыйфаларында косур573 күрсəтмилəр. 

Дарелмөгаллимат, инас солтан, кыз санигъ мəктəбе дигəн мəктəплəренең 
һəрберендə 7–8 йөз шəкерт-кыз булып, иң кечкенə мəктəплəрендə 2–3 йөз 
шəкерт бар. Яңа мəктəп ачылу илə кызларның тулып калганын сөйлилəр. 
Элек мəктəпкə йөрү иң ихлассыз574 эшлəнə торган бер буш вакыт үткəрүдəн 
гыйбарəт булса, хəзер иң лəззəт белəн үтəлə торган бер мөкаддəс575 эш хəленə 
килгəн. 

                                                           
564 Назыйр – министр. 
565 Миннəтдар – рəхмəтле, ярдəм өчен шатлык белдерү. 
566 Фəүкылгадə – гадəттəн тыш.  
567 Иҗтиһад  кылу – тырышлык кую, тырышу.  
568 Дарелфөнүн – югары уку йорты, университет. 
569 Риязият – математика. 
570 Тəхсил бетерү – гыйлем алу, уку йортын тəмамлау.  
571 Там – тулы.  
572 Мəгаш – хезмəт хакы.  
573 Косур – кимчелек, җитешсезлек. 
574 Ихлас – күңел бирү.  
575 Мөкаддəс – изге, мөһим. 
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Мəктəплəрнең күбесе хөкүмəт тарафыннан тəэмин ителгəннəр. Хөкүмəт 

мəктəплəре өстенə, əллə никадəр хосусый мəктəплəр дə бар. Хөкүмəтнең 
боларга да ярдəм иткəнен сөйлəделəр. Истанбул кызлары пайтəхет576 кызы 
булу вə үзлəренə махсус ягымлы, матур милли киемнəр киюлəре белəн дə бик 
җыйнак, матур вə бик зарифлар577, мəктəп кызлары бигрəк тə матур вə һəр 
тугърыда үзлəрен тота белəлəр. Вə барлыгы бер төстə киенəлəр, кирəк 
мəктəптə, вə кирəк өйлəрендə булсын, үзлəрен гаять тəмиз578 вə гаять тəр-
бияле, əдəпле тоталар. 

Мəктəплəр лəйле (пансионлы) вə нəһари579. Ике төрле. Лəйле мəктəп-
лəрдə ашау-эчү, яту-тору бүлмəлəре, гыйбадəт урыннары аерым, хифзыс-
сыйхəткə580 муафыйкъ581 зурайтып эшлəнгəн. Гаять пөхтə, һəр урынга үзенə 
махсус караучы вə эш күрүче хезмəтчелəре бар. Мəктəпнең һəр китапханəсе, 
музаханəсе582, мунчасы бар. Дарелфөнүн янында ирлəр өчен дə конферанс 
(лекция) заллары бар. Айда ике мəртəбə конферанс бирелə икəн. Бу залда 
тарих вə иҗтимагый төрле мəүзугъларда583 шəкертлəргə махсус нотыклар584 
сөйлəнə, кинематограф лентасы белəн дөньяда булган һəртөрле вакыйгалар, 
яңа чыккан нəрсəлəр (ихтираг585 вə кəшфият586) күрсəтелеп тора. 

Партада утырып арыган вə талган балаларга кинематограф ленталарында 
булган файдалы вə кызык вакыйгалар күрсəтелү илə, балаларга рухлары 
күтəрелеп, арганлыклары онытылып йөзлəрендə шатлык яктылары күренə, 
өстенə шул арада җилдлəрчə587 китаплар актарып алынмый торган мəгълүмат 
алынадыр. Берничə мəктəплəрдə риязый бəдəния 588 , «гимнастика» өчен 
ясалган əсбабы589 җитеш аерым монтазам590 бүлмəлəр, гөллəр, чəчəклəр утыр-
тылган матур мəктəп бакчалары бар, имтихан вакытларына тугры килгəн-
лектəн, дəрес бирү ысулларын күрə алмадым. Имтиханнарын күп күрдем. 
Берничə мəктəплəрендə икешəр, өчəр көн төрле дəрестəн имтихан 
вакытларына бардым. Имтиханда һəр йирдə төрек кызларының гаять тере, 
кыю вə үткен булганлыкларын күрдем. Тартынып, оялып, ык-мык итеп 
торулар, сүз сорагач, тукталып, аптырап торулар һич күренмəде. Дарел-

                                                           
576 Пайтəхет – башкала. 
577 Зариф – ягымлы.  
578 Тəмиз – чиста, пөхтə. 
579 Нəһари – көндезге (дневной).  
580 Хифзыссыйхəт – сəламəтлек, гигиена. 
581 Муафыйкъ – яраклы.  
582 Музаханə – музей. 
583 Мəүзугъ – проблема, тема.  
584 Нотык – чыгыш.  
585 Ихтираг – ачыш. 
586 Кəшфият – яңа барлыкка китерелгəн гыйльми, фəнни һəм техник яңалыклар.  
587 Җилд – том. 
588 Риязый бəдəни – физкультура. 
589 Əсбаб – җиһазлар, кирəк-яраклар. 
590 Монтазам – тəртипле. 
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мөгаллимат мөдирəсе мөхтəрəмə Сəмия ханымның мөсагадəсе591 илə дарел-
мөгаллимат имтиханында берничə көн дəвам иттем. 13 яшьлек бер кыз 
баланың чалмалы, фəсле байтак мəляэ592 вə мөдəрис һəм зыялылар алдында 
сораган бер сүзгə туктаусыз ярып җавап биреп торуы шул көнгə кадəр 
хəтеремнəн чыкмый.  

Төрек ханымнары арасында шундый үткен, гайрəтле, кабилият 593  вə 
истигъдадлы594 яшь кызлар җитешкəнен күргəч, бу халыкның истикъбале595 
өметле идегендə шөбһə килергə урын калмады. Дарелмөгаллимат, кыз санигъ 
мəктəбе, инас солтан мəктəплəрендə ана мəктəбе (балалар бакчасы) шөгъбə-
лəре596 бар. Бу шөгъбəлəргə 3 яшеннəн 8 яшенə кадəр булган балаларны кабул 
итəлəр. Боларның үз кулларына китап бирелми. Һəрнəрсə хакыннан шифа-
һи597 мəгълүмат бирелə. Əхлак дəреслəре сөйлəнə. Бу шөгъбəлəрдə һəрнəрсə 
җиңел. Теле ачылган вак балаларның һəркаюсы аңларлык рəвештə һəрнəрсə 
алга куелып, гамəли рəвештə өйрəтелə. Музыка (пианино) белəн һəртөрле 
милли көйлəр, ватан маршлары, зиһеннəре йөкли алган кадəр өйрəтелə. 
Үзлəреннəн сүз, нотык сөйлəтəлəр. Һəр сүзгə муафыйк əгъзаларын килешле 
рəвештə хəрəкəтлəндерəлəр. Гаять оста вə матур сөйлилəр.  

 

 
Бəлкыйс Шəүкəт ханым белəн Фəтхи бəк  

(«Сөембикə», 1914, №10) 
 
Хатын-кыз мəктəплəренең күбесендə төрек теле соңында я француз, я 

немец, я инглиз теле өйрəтү бар. Телəгəн кешелəр əҗнəби598 теллəредə ике-өч 
тел белергə мөмкин. Белгəннəре һəм дə бик яхшы белгəннəре бар. Кайбер 
                                                           

591 Мөсагадə – тырышлык.  
592 Мəляэ – төркем.  
593 Кабилият – сəлəт.  
594 Истигъдад – сəлəтле, булдыклы. 
595 Истикъбаль – килəчəк.  
596 Шөгъбə – бүлек.  
597 Шифаһи – телдəн.  
598 Əҗнəби – чит. 
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гаилəлəр арасында французча, немецча мөкəммəл599 сөйлəшүчелəрнең бик еш 
очраганлыгы аңлашылды. Соңгы елларда кирəк мəктəплəрдə, вə кирəк өй 
эчлəрендə, музыка бик тəрəккый иткəн. Бераз хəле булган гаилəлəрнең 
һəркаюсында пианино бар. Төрек кызлары пианинода уйнап, янына саф вə 
нəзек бер тавыш белəн шəркый сөйлəгəн (җырлаган) вакытларда күздəн 
яшьлəр килеп, тəэсиремнəн үземнең кайда икəнемне оныта торган идем. 
Белмим, төрек ханымнарының ябык торыштан хасыйл булган моңнары, 
белмим, музыка вə шигырьлəрендə булган нəзакəт600 вə нəфасəт601 шулкадəр 
тəэсир итəме? Музыка катыш төрек шəркыйсы сөйлəгəн вакыт адəм бөтен 
дөньясыннан ваз кичəдер. Билхасса602 Бешикташта «Иттихад тəрəккый» инас 
мəктəбе минем күңелемдə бик тирəн тəэсир калдырды. Гаять монтазам вə киң 
юлга салынган бу мəктəптə Мадмуазель Руута ханым мөдирəлек итə. 
Мөгаллимəлəре мəгъруф603  төрек ханымнарыннан Харкə, Хəдичə, Бəлкыйс 
Шəүкəт604 җид605 ханымнар икəн. Яһүди вə ярмани606 мөгаллимəлəре дə бар 
икəн. Бу мəктəпкə махсус дəгъвəт607 буенча барган идем. Имтихан ахырында 
гаять мөəссəр 608  бер сурəттə кызлар тарафыннан төрекчə, французча 
мəнзумəлəр609 укылды. Күңелемдə иң тирəн бер тəэсират610 калдырган мəктəп 
шушы мəктəп булды.  

Оренбурглы мөгаллимə Багбостан 
«Сөембикə», 1914, №22, б.4–8. 

 
Килем авылында611 Җантуриннар612 мəктəбе 

«Ил» газетасының 35нче санында Хəлим Госмани əфəнде «Килемдəге 
вакыфның хəле» исемле бер мəкалəчек бастырган иде. Ул мəкалəсендə 
Килемдə Суфия ханым Җантурина613 тарафыннан салдырылган мəктəплəрнең 
эшсезлегеннəн, вакыф малыннан хисап бирелмəвеннəн зарлана. Бу мəктəп-
                                                           

599 Мөкəммəл – камил, яхшы. 
600 Нəзакəт – нечкəлек, нəфислек. 
601 Нəфасəт – гүзəллек. 
602 Билхасса – аерым алганда. 
603 Мəгъруф – танылган. 
604 Бəлкыйс Шəүкəт – төреклəрнең беренче очучы кызы. 
605 Җид – тырыш, җитди. 
606 Ярмани – немец. 
607 Дəгъвəт – чакыру.  
608 Мөəссəр – йогынты ясалган, тəэсирле. 
609 Мəнзумə – дастан.  
610 Тəэсират – тəэсир. 
611 Килем авылы хəзер Башкортстанның Бүздəк районына керə, бу авылда татар 

морзалары Тəфкилевлəрнең утары урнашкан була. 
612 Җантуриннар – Букəй Урдасы казакъ ханнары нəселе дəвамчылары, мəгъри-

фəтчелəр, химаячелəр. 
613  Суфия Сəетгəрəй кызы Җантурина (Тəфкилева) (1874–1911), мəгърифəтче, 

хəйрияче, Килем авылында ир балалар һəм кыз балалар өчен мəктəплəр, туку 
остаханəсе ача. 



146 I I  БҮЛЕК 
лəрнең ничек мəйданга китерелүе, мəйданга чыкканнан соң мөгаллим вə 
мөгаллимəлəренə каршы нинди мөгамəлəлəр кылынганлыгы, Килемнең 
гыйзамəтле614 (олы) мəсҗете михрабында никадəр лəгънəтлəр яудырылганы 
бу əфəндегə бик билгеле булу сəбəпле, ул турыда сүз дə кузгатмыйм.  

Суфия ханым сəламəт чагында бу мəктəплəрне миллəтебезнең иң эшлек-
ле җəмəгать хадимнəреннəн булган Сəлимгəрəй əфəнде Җантурин җəнаб-
лəре615 белəн бергə идарə кылалар иде. Суфия ханым үлгəннəн соң, мəктəплəр 
аның тарафыннан куелган мөтəвəллилəр 616  белəн Сəлимгəрəй əфəнде ку-
лында калды. Һəр ел диярлек мəктəплəр вакыфы булган йирлəрдəн килгəн 
файда аларның чыгымына йитми. Йитмəгəнен Сəлимгəрəй əфəнде үз 
кесəсеннəн тутырып килə.  

Килем мəктəплəренең миллəткə хезмəт итеп-итмəвен белер өчен, Суфия 
ханым үлгəннəн соң, аның өч ел эчендə эшлəгəн эшлəрен күз алдына китерү 
йитсə кирəк. Өч елда ир һəм кызлар мəктəплəренə 682 шəкерт кабул 
кылынган. Өч ел эчендə шуларның 49ы төрле гозер вə сəбəплəр буенча 
мəктəплəргə дəвам итə алмаганнар. Шуларның 192се ибтидаи икенчегə 
күчкəннəр. 1913нче елны ирлəргə махсус рөшди сыйныфын 9 шəкерт 
бетереп, Уфадагы «Мəдрəсəи Галия»нең беренче вə икенче тахсыйри 617 
сыйныфларына кергəннəр. Кызлар рөшдисен 5 туташ тəмам итеп, боларның 
өчесе шул мəктəптə мөгаллимə булып калганнар. 1913нче ел 14нче апрельдə 
корылган кул эшлəре выставкасында бу мəктəп шəкертлəре үзлəре эшлəгəн 
һөнəрлəрен күрсəткəннəр. Кызлар мəктəплəрендə кул һөнəрлəре яхшы гына 
алга киткəн. Янə бу мəктəплəр Сəлимгəрəй əфəнде һиммəте белəн тирə-
яктагы мəктəп вə мəдрəсəлəргə арзан бəһа белəн китаплар өлəшеп, авыл 
мəктəплəренə җиңеллек күрсəткəн. Мəктəплəрнең кыйраəтханəлəре аз булса 
да тəртипкə куелган.  

Мөгаллим вə мөгаллимəлəрнең белем вə икътидарларын үлчəү Хəлим 
əфəнделəр кулыннан килə торган бер эш түгел. Ул анчак618 мəктəп вə мəдрə-
сəлəрнең үз əһеллəренə мəгълүм бер мəсьəлə. Хəлим əфəнденең бу мəктəп вə 
мəдрəсəлəргə кергəне вə мөнəсəбəте булмаганы хəлдə, мөгаллимнəрнең 
икътидарларын үлчəве, аз булганда берəр шəгассыйт (интрига) арттыру, 
берчак əйткəндə, тəрбия исеменнəн бер җинаятьтер. Килем мəктəплəре вакы-
фы бүгенгə кадəрле рəсми тасдыйк ителмəгəн, иттерү дə мөмкин булмаган. 
Вакыфны Суфия ханым үзе куйган мөтəвəллисе идарə итə. Мəрхүмəнең 
варисларына хисабын биреп тора. 

Шул сəбəплəргə күрə, Хəлим əфəнденең «Ил»дə бастырган мəкалəсе 
нинди булса берəр тəэсир астында язылгандыр, дип уйлыймыз. 

«Тормыш», 1914, 10 октябрь. 
                                                           

614 Гыйзамəтле – олы.  
615 Сəлимгəрəй Сəетхан улы Җантурин (1864–1926), эре алпавыт, җəмəгать эш-

леклесе, хəйрияче, Уфа губернасыннан Беренче дəүлəт думасы депутаты; Килем 
авылында балалар приюты ача, «Лөгать» (1911) авторы.  

616 Мөтəвəлли – вакыф эше белəн шөгыльлəнүче. 
617 Тахсыйри – хəзерлек.  
618 Анчак – ул вакытта. 
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Уку дөньясында 

Унбиш-егерме еллар гына элгəре уку-укыту дигəн эшлəр бик аз иде. 
Менə Бəлəбəй өязе Мерəс619 школасында 1887нче елда бары алты гына бала, 
1907нче елда [?] бала укыган. Ошбу егерме ел эчендə 15 бала школа тəмам 
иткəннəр.  

Бу соңгы елларда халык бөтенлəй үзгəрде. Һəркемнең телендə уку-укыту. 
Шул ук Мерəс школасында 1911нче елда 70 ир, 40 кыз бала укыганнар. 
1912нче елда 82 ир, 59 кыз бала булган. 

Школьный сеть буенча, Мерəс авылында кызлар школасы 1926нчы елда 
гына ачылырга тиеш булса да, бу авылда укучы кызлар күп булганга, 1913нче 
елда сетьтəн тыш кызлар школасы ачылды.  

Земстволар авылларга школалар ачу юлында елдан-ел артыграк тырыш-
салар да, мөселманнардан укытучылар чыкмый. Шул сəбəпле булса кирəк, 
мөселман араларына төрле мөселман булмаган укытучылар куелдылар.  

Мөселман булмаган укытучыларның безгə карашлары шулай: Бервакыт 
мин [...] авылында булдым. Анда өч учительница бар икəн. Өчесе дə рус 
кызлары. Сүздəн-сүз чыгып, уку-укыту тугрысында да сүз башлагач, «Укучы 
кызлар күпме? Сезгə аларны укыту һəм татар арасында торулар кыен тү-
гелме?» – дип сорадым. Балалар күп юк, əмма шулай булса да татар бала-
сыны укытыр, шулай ук татар арасында тору бик кыен, дип җавап бирделəр. 
Татар арасында алай төрле уңайсызлыклар күргəч, ник үз халкыгыз арасында 
торырга, урнашырга тырышмыйсыз, – дидекемдə: «Бөтен дөнья православ-
ный булып бетмичə, кыямəт булачак түгел», – дигəн сүзне ишеттем. Моннан 
соң [...] учительницасына очрап, аның татар арасында тормышын сораштым: 
«Тору бик рəхəт, хəзер дə мин үзем дə татар булып беттем инде. Хəтта 
исемемне дə татарча «Əминə» дип йөртəм», – диде. Моннан ике ел гына 
элгəре укучы кызлар 60 булып та, быелда бик аз булуның сəбəбен сорашкач: 
«Əй, алар укыса-укымаса, минем анда эшем юк, менə 26 кыз кергəн иде, 8е 
чыгып китте инде, мин бер дə кайгырмыйм, миңа акча булса җитə», – диде.  

Бу учительница исемен «Əминə»гə əйлəндерсə дə, бу исем татарларның 
күзен буяу гына. Бу елга чаклы безнең җомга көннəр зур бəйрəмнəремездəн 
саналса да, бу ел «Əминə» учительницаның җомга көндə укытканы күренə. 
Җомгалар, без хəзергə сирəклəп, бара торгач, бөтенлəй онытылмаса ярар иде, 
дип төрле уйлар төшə.  

Кызлар школага кергəндə, учительница аларга: «Əгəр дə чыгып китсəгез, 
биш сум штраф түлəрсез», – ди икəн. Фəкыйрь халык шул штрафтан куркып, 
баласыны укуга йибəрми, имеш.  

Учитель вə учительницалар школаларда дин укытучыларга күп игътибар 
итмилəр. Аларны үз карамакларында, үз кулларында тоталар; күбесенчə күб-
рəк гаепне дин укытучыларына аударалар. Дин укытучыларымыз учитель-
учительница шулай куша, дилəр дə, иртəн сəгать 6–7 дəн кереп 8 гə кадəр 
укыткан булалар. Директор вə инспекторларның 1912нче елда Уфа шəһəрен-

                                                           
619 Мерəс авылы – хəзер Башкортстанның Кызыл Кама районына карый.  
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дə булган җыелышларында төзелгəн инструкциянең 13нче параграфынча, яз 
вə көз көннəрендə укуны сəгать 8 дə башлап, калган вакытларда 9 да 
башларга тиеш. 13нче параграф дин укытучыларының үзлəре телəгəн көн-
нəрне вə сəгатьлəрне алуда ихтыярлы идекен күрсəтə. 137нче параграф буен-
ча инструкциядə күрсəтелгəн правилолар илə эш кылырга начальный школа-
ларда укытучыларның һəркаюсы мəҗбүрилəр. Шуның өчен безнең дин укы-
тучыларымыз 13, 14 маддəлəргə аерым игътибар итсəлəр, яхшы булыр иде.  

«Тормыш», 1914, 7 ноябрь.  

 
Бакуда мөслимəлəр җəмгыяте 

«Икъбаль» гəзитəсендə620 язылдыгына күрə, Баку мөселман ханымнары 
«Инас621 җəмгыять хəйриясе» исемендə бик киң программалы бер җəмгыять 
ачарга булганнар. Җəмгыятьнең максуды бондан гыйбарəт:  

1) мөселман ханымнарының əхвəл, мəдəния вə икътисадиялəрене күтəрү;  
2) гаҗиз мөселман хатыннарына ярдəм вə химая итү622; 
3) мөселман хатыннары арасында мəгариф таратырга тырышу; 
4) гали, игъдади623 вə ибтидаи624 мəктəплəрдə укыган мөселман кызла-

рына ярдəмдə булыну. Боның өчен бу җəмгыять ошбу эшлəргə тəшəббес 
итəчəк625; 

5) эш эшлəп тамак туйдырырга көче йитмəгəн гаҗиз вə авыру хатын-
нарны химаясенə алачак; 

6) фəкыйрə мөселман кызларыны дарельəйтəмнəргə626 вə һөнəр мəктəплə-
ренə, вə игъмалəтханəлəргə627 биреп тəрбия итəчəк; 

7) фəкыйрь вə ятим хатыннарга дарелгаҗизин628, дарельəйтəм, хастаханə 
вə һөнəр (эш) йортлары ачачак; 

8) мөрəббия629, даялəр630 йитештерү, гомумəн тəгълим вə тəрбия үгрəтү 
өчен хосусый курслар, карт хатыннар өчен гомуми курслар ачачак; 

9) кулинария курслары (аш пешерергə, кондитер нигъмəтлəре хəзерлəргə 
үгрəтə торган мəктəп) вə алар янында һөнəр мəктəбе, игъмалəтханəлəр 
ачачак; 

                                                           
620  Бакуда 1912–1915 елларда чыгып килгəн көндəлек иҗтимагый-сəяси һəм 

əдəби газета.  
621 Инас – хатын-кыз. 
622 Химая итү – яклау, саклау. 
623 Игъдади – хəзерлəү. 
624 Ибтидаи – башлангыч.  
625 Тəшəббес итү – керешү. 
626 Дарельəйтəм – ятимнəр йорты.  
627 Игъмалəтханə – эш урыннары. 
628 Дарелгаҗизин – картлар йорты. 
629 Мөрəббия – тəрбияче. 
630 Дая – бала караучы.  
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10) мөселман кызлары өчен һəр йирдə мəктəплəр ачтырырга тырышачак, 

мөмкин булган кадəр үзе дə ачачак; 
11) мөселман хатыннары өчен лекциялəр вə башка шундый гомуми 

дəреслəр тəэсис итəчəк; 
12) фəкыйрь вə мескен укучы кыз балаларга җəйлек истирахəт631 урын-

нары (колониялəр) ачачак; 
13) дəрес китаплары вə гомуми кыйраəтханə 632  өчен башка һəртөрле 

китаплар нəшер итəчəк; 
14) җəмгыятьнең төп идарəсе янында əгъзалар вə гомум мөселман 

хатыннары өчен китапханə ачачак, буш бирү вə яхуд арзан хак белəн сату 
өчен җəмгыять китапханəсендə тəгълим вə тəрбиягə гаид633 рисалəлəр634 то-
тылачак; 

15) авыл мəктəплəрендə укыган истигъдадлы635 вə кабилиятьле636 шəкерт-
лəрдəн авыл мəктəплəре өчен мөгаллимəлəр хəзерлəргə тырышачак. Безнең 
өчен дарелмөгаллимат 637  вə «мөгаллимəлəр курсы» кеби хосусый кызлар 
мəктəплəре ачачак. 

Җəмгыятьнең фəгалиятен638 киңəйтү өчен Баку губернасының мөселманы 
күбрəк шəһəр вə касабəлəрендə639 шөгьбəлəр640 ачылачак. 

Җəмгыятьнең сəрмаясе641 ошбу урыннардан җыелачагы фараз ителəдер: 
1) əгъзалык акчалары, 2) иҗтимагый вə хөкүмəт мөəссəсəлəреннəн642 (шəһəр 
вə земство идарəлəре вə башка шуның кеби урыннардан), 3) иганə, васыять, 
вакыф вə башка шундый урыннардан; 4) җəмгыять тарафыннан бирелəчəк 
театр вə əдəбият кичəлəре, лекция вə нотыклардан. 

Идарə: Бакудагы мөселман хатын-кызларының бондый гали эшкə кере-
шүлəрене чын күңелемездəн тəбрик итəмез. Хатын-кызларымыз гаҗизəлəр, 
мескенəлəрдер ки, аларны тəрəккый643 юлында аз гына хəрəкəт, аз гына кый-
мылдау бөек урын алачактыр. Баку кеби байлары, зыялылары күп бер 
шəһəрдə мөселман ханымнарының бондый гали эшкə тəшəббеслəреннəн 
максатларының тиз вөҗүдкə чыгачагында644 шөбһə итмимез. Əйдəңез, мөхтə-
рəм ханымнар! Вакыт йитде. Күзлəремезне ачыйк. Эчке Русиядəге мөселман 

                                                           
631 Истирахəт – ял итү, эштəн бушап тору. 
632 Кыйраəтханə – уку өе, библиотека. 
633 Гаид – бəйлəнешле. 
634 Рисалə – мəкалə, брошюра. 
635 Истигъдад – булдыклылык, сəлəтлелек. 
636 Кабилиять – сəлəтлелек, булдыклылык. 
637 Дарелмөгаллимат – хатын-кыз укытучылар хəзерли торган уку йорты. 
638 Фəгалиять – эшчəнлек. 
639 Касабə – район. 
640 Шөгъбə – бүлем, бүлек. 
641 Сəрмая – акча, капитал. 
642 Мөəссəсə – оешма, учреждение. 
643 Тəрəккый – алга китү, прогресс. 
644 Вөҗүдкə чыгу – бар булу, тормышка ашу. 
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ханымнарына да һиммəт645, гайрəт күрсəтергə, хатын-кызларымызның хəллə-
ренə бакып, аларның хəллəрене ислахка тырышырга кирəк.  

Казан, Уфа, Оренбург кеби байлары, зыялылары бар мөселман ханым-
нары һөнəр мəктəплəре, һөнəр йортлары, кулинария курслары ачарга тəшəб-
бес итсəлəр, вөҗүдкə чыгуы авыр булмаячактыр. Һиммəт гайрəт лязем646, 
һиммəт гайрəт булганда нинди авыр, нинди читен эшлəр дə җиңелəячəктер. 

«Сөембикə», 1914, №2, б.17–18. 
 

«Вакыт» 
Музыка мəктəбендə мөселман ханымнары 

Федотова ханымның музыка мəктəбендə мөселман ханымнарыннан: 
Хөсниҗамал Карабаева (казакъ), Хəдичə Ядкəрова һəм Вəлиева ханымнар 
мөдавəмəт итəлəр647. Хөсниҗамал ханым Карабаева өченче ел дəвам итəдер. 
Калган икесе бу ел кергəннəр. 

Вəлиева ханым ирле – гаилə анасыдыр. Иргə чыгып, йорт-йир көтə 
башлаган ханымнар арасында мəктəпкə йөреп, музыка үгрəнергə тырышучы-
ларның булуы, мөселман ханымнары арасында сəнаигы нəфисəгə648 көчле бер 
һуш туып барганлыгын күрсəтəдер.  

«Сөембикə», 1914, № 3, б.18–19. 
 

Хəтимулла Мөхəммəтфазыл 

Җантуриннар мəдрəсəсендə 

Иске Килем авылында Җантуриннарның ирлəр һəм кызлар мəдрəсəсендə 
282 шəкерт дəрескə дəвам итə. Һəр ике мəдрəсəдə бишəр сыйныф булып, биш 
мөгаллим вə биш мөгаллимə тарафыннан дəрес бирелə. Мөгаллимнəрнең 
күбесе «Галия»649 мөəзиннəреннəн булып, мөгаллимəлəр исə, мөдирəдəн баш-
касы, шул Җантуриннар кызлар мəдрəсəсендə укып йитешкəн ханымнар.  

Мəдрəсəнең кыйраəтханəсенə, үткəн еллардагы шикелле, бу ел да уку 
китаплары арттырылды. 

Шəкертлəргə уку вə язу əсбабы хəзерли торган «Авыл китапханəсе» 
лязем650 булачак. Уку вə язу нəрсəлəрен җəйдəн үк хəзерлəп куйганга күрə, 
китап вə башка əсбапның бəһасе бик арзан булды. Бинаəн 651 , галия уку-
чыларга соң дəрəҗə җиңеллек ясалды. 

Мəдрəсəнең мөдире Хəтимулла Мөхəммəтфазыл. 

«Тормыш», 1915, 1 гыйнвар. 
                                                           

645 Һиммəт – тырышлык. 
646 Лязем – тиеш, кирəк. 
647 Мөдавəмəт итү – дəвам. 
648 Сəнаигы нəфисə – матур сəнгать. 
649 «Галия» – «Галия» мəдрəсəсе.  
650 Лязем – тиеш, кирəк. 
651 Бинаəн – бəйле рəвештə, нигезлəнеп, шулай итеп. 
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Авылларда 

Бəлəбəй өязе Каръяуды волосте Байбулат652 авылында яшь мулла Мөхəм-
мəд əфəнде илə мөəзиннəренең тырышуы аркасында бик яхшы кызлар 
мəктəбе ачылды. Мөгаллимə вазыйфаны мулла үзе бирə. Авылның могътə-
бəрлəреннəн 653  Хəбибулла əфəнде үзенең бер өен кызлар мəктəбе итеп 
тотарга рөхсəт итте. Аның өчен акча алмый. Халык бу затларга бик күп 
рəхмəтлəр укый. Инде ирлəр мəктəбендə мөгаллим китерелсен иде, дия 
башлаганнар. Моннан соң йир өлəшкəндə артып калган гомуми йирне мəктəп 
файдасына вакыф654 итəчəклəрен сөйлилəр. 

«Тормыш», 1915, 4 гыйнвар. 
 

Г.С. 

Троицк 

Соң елларда монда кызлар укытуга хəйле əһəмият бирелергə башлады. 
Ачык фикерле хəзрəтлəр вə голəмамыз дə һəрвакыт кызлар укытуның 
тиешлеген халыкка төшендерə торалар. Хəзерендə Троицкида барлыгы 15лəп 
йирдə кызлар укыйлар. Лəкин мəгаттəəссеф655 бонлардан унлабы иске ысулча 
булып, бары биш-алтысы гына тəртипле вə яңа ысулдадыр. Бу соңгылар 
җөмлəсеннəн берсе былтыр гына ачылган Гайния ханым Яушева 656  мəк-
тəбедер. 

Боның мөдирəсе моктəдир 657  мөгалимəлəребездəн бубыйлы мəшһүр 
Мөхлисə ханым булып, назыйрəлəре Гайния вə Хəдичə ханым Яушева-
лардыр. Бу мəктəпнең програмы яхшы ук киң булып, укылуы вə беленүе 
матлуб булган658 нəрслəрнең күбесен җамигъдыр. Дəрес ысуллары да яхшы 
куелган. 

Мəүлид бəйрəме бу ел яхшы ук тантаналы үтте. Лəкин, менə мəктəп 
шəкертлəрен бергə җыеп, Троицк ханымнары шəрəфенə гүзəл бер əдəбият 
кичəсе ясыйсы җирдə, һəрбер мəктəп үзенə аерым-аерым əдəбият кичəлəре 
ясап һəм кечкенə булды, һəм күңелсез булды. Шаять килəчəк бəйрəмнəрдə 
моны алдан ук исəплəп, хəзерлəнеп куярлар дип өмет итəбез. 

«Вакыт», 1915, 24 гыйнвар. 
  

                                                           
652 Башкортостанның Чакмагыш районындагы авыл.  
653 Могътəбəр – хөрмəтле, зыялы, затлы. 
654  Вакыф – берəр кеше тарафыннан килерен җəмəгать файдасына тоту өчен 

бирелгəн мал, милек.  
655 Мəгаттəəссеф – кызганычка каршы. 
656 Гайния Яушева – Троицк шəһəрендə беренче дарелмөгаллимат ачучы, мө-

дирəсе.  
657 Моктəдир – көчле, сəлəтле.  
658 Матлуб улу – талəп ителү, соралу.  
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Троицкилы 

Троицкида кызлар мəдрəсəсе 

Троицкида мөхтəрəм Латыйф əфəнде 
Яушевның659 анасы Гайния абыстай тара-
фыннан кызларга махсус тахсыйриясе илə 
дүрт сыйныфлы яңа бер мəдрəсə тəэсис 
ителде660. «Мəдрəсəи Гайния» аталган бу 
мəдрəсə шəһəрнең урта бер йирендə булып, 
бинасының матурлыгы вə хыйфзыссыйх-
хəткə муафыйк булуы илə заманымызда 
бер кызлар мəдрəсəсе дияргə ярыйдыр. 
Баш мөгаллимəсе дə ысул тəгълимгə муа-
фыйк хатын-кыз тəрбиясендə беренчелек 
дəрəҗəсен алып килгəн Бубый абыстае 
Мөхлисə ханымдыр. Бу мəдрəсəдə баш 
мөдирəдəн башка, 5 мөгаллимə укыта. Бер 
мөбассыйрəсе661 бар: бəгъзе хəлле кызлар-
дан уку хакы алынса да, фəкыйрьрəк-

лəрдəн һичнəрсə алынмый, буш укыйлар. Гайния абыстай матди ярдəм 
өстенə, шул мəдрəсəдə укучыларның кирəк уку, вə кирəк болай тəрбия 
ягыннан булсын, ни кирəк шуны йитештереп тора. Əдəбият кичəлəре, уку 
мəҗлеслəре ясалса, һəммə кызларга, дəрəҗəлəренə күрə бүлəклəр, һəдиялəр662 
таратып, күңеллəрен күтəрə, укуларында тырышып дəвам итүгə тəргыйб663 вə 
тəшвикъ итə664 . Шунлыктан бонда укыган кызлар гыйлем юлында булган 
зəхмəтлəрнең һичберсенə хис итми, шат күңел, бөек дəрт вə хəвəс белəн 
тырышып укыйлар. Мондый монтазам665 вə заман рухына мөнасыйб666 бөек 
бер мəдрəсə бина кылып, аңа да тиешле чын гыйлем иясе мөгаллим вə 
мөрəббилəр 667  җəлеп итə белгəнлеклəре өчен Латыйф əфəнде Яушев илə 
мөхтəрəмə анасы Гайния абыстай шаян тəхсин668 вə лаек тəшəккердерлəр669. 
Җəнаб Хак бондый һиммəт иялəренең670 əмсален671 арттырсын.  

«Вакыт», 1915, 4 февраль. 
                                                           

659 Латыйф Мөхəммəтшəриф улы Яушев – Троицк сəүдəгəре, хəйрияче. 
660 Тəэсис ителү – төзелү, оештырылу.  
661 Мөбассыйрə – күзəтүче.  
662 Һəдия – бүлəк. 
663 Тəргыйб итү – кызыктыру, кызынсындыру.  
664 Тəшвикъ итү – кызыксындыру. 
665 Монтазам – тəртипле. 
666 Мөнасыйб – яраклы, туры килгəн. 
667 Мөрəбби – тəрбияче.  
668 Шаян тəхсин – мактауга лаеклы.  
669 Тəшəккер – рəхмəт белдерү.  
670 Һиммəт иялəре – тырышлык куючы, ярдəм итүче.  
671 Əмсал – мисаллар. 

 
Мөхлисə Бубый 
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Фатыйха ханым Аитова мəктəбе 

 
Казаннан болай язалар: былтыр бераз 

кеше тарафыннан Фатыйха ханым Аитова 
җəнаблəренең кызлар мəктəбе өчен програм 
төзелгəн иде. Мəктəп 8 еллык булып, шəһа-
дəтнамəле мөгаллимəлəр чыгарачак иде. 
Мəгариф министерствосы тасдыйкына672 җи-
бəрелгəн бу программа хəзер əйлəнеп кайт-
мыштыр. «Рус теле вə əдəбияты; рус тарихы 
вə географиясе төрки телдə укытылу мөмкин 
түгел; бəгъзе дəреслəр урта мəктəпнекеннəн 
зуррак ителеп кертелгəн. Шул сəбəпле бу 
программны тасдыйк кылып булмый», – 
диелгəн. Бу мəсьəлəдə бəгъзе Казан депу-
татлары да хəер хаһəнə сурəттə 673  ярдəмлə-
шəлəр икəн. Хəзер мəктəп өчен яңа програм 
төзелеп тəкъдим ителəчəктер. 

«Вакыт», 1915, 8 февраль. 
 

С.Г.  
Троицк  

[...] Троицкиның алга килгəн бер җəһəтеннəн зикер итеп үтəргə тиешле 
ки – авылда кызлар мəктəбенең күбəюе вə төзелүедер. Моннан 5–6 ел 
мөкаддəм Габдрахман əфəнде Əхмəров иҗтиһады674 берлə рəсми рөхсəтле бер 
ибтидаи675 кызлар мəктəбе ачылган иде. Шул мəктəп яхшы гына дəвам итə. 
Мөгаллимəлəре дəрəҗəсенə күрə икътидарлы676 гына. Русча да яхшы укыла. 

Быел мəрхүм Шəриф Яушев 677  əһлиясе 678  Гайния абыстай бер 
дарелмөгаллимат ачарга рөхсəт сорап, тиешле урынына гариза бирде. Мəктəп 
«рөшди»679 кыйсеме680 берлə ошбу үткəн көздəн үк ачылып китте. Хəзер дə 
Мөхлисə Бубый абыстай идарəсендə дəвам итə. Биналары бер дəрəҗəгə кадəр 
җитеш. Рəсми рөхсəте чыгып, устав вə програмы буенча эшкə керешкəндə, 
биналары тагын да арттырылачак. Мəктəпнең устав вə програмы Дума вə 
советта кабул ителеп, вə патша хəзрəтлəренең тасдыйкыннан үтеп, канун 

                                                           
672 Тасдыйк – раслау. 
673 Хəер хаһəнə сурəттə – яхшы телəк күрсəтеп. 
674 Иҗтиһад – тырышлык. 
675 Ибтидаи – башлангыч.  
676 Икътидар – булдыра алу, көч җитү.  
677 Мөхəммəтшəриф Əхмəтҗан улы Яушев – сəүдəгəр, хəйрияче.  
678 Əһлия –  тормыш иптəше, хатын.  
679 Рөшди – урта. 
680 Кыйсем – бүлек.  

 
Фатыйха Аитова 
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булып чыккан, вə үткəн 1914 ел июльдə 2006нчы статья астында нəшер 
ителгəн «Хосусый мəктəплəр низамына» 681  муафыйк тəртип ителгəн. Бу 
дарелмөгаллиматның янында бу ибтидаи нəмунə мəктəбе булачак. Уставы 
буенча укытучылар арасында мөгаллимнəр дə булырга мөмкин. 

Бонлардан башка, кызлар өчен ике русча укыла торган мəктəп ачылган. 
Тройцкида андый яңа мəктəплəр ачыла тору иҗек ысулы берлə укытып ятучы 
карт абыстайларга да тəэсирсез калмаган. 100–120 кызны үзе генə укытучы 
абыстайлар да, иптəш мөгаллимнəр алдырып, кайсыберлəре русча укытырга 
да мəҗбүр калганнар. Шулай итмəгəндə, карт абыстайлы вə мөһиммə əл-

мөслиминнəн 682  дəрес сөйлəү 
авторитетлары гына җитмəгəне 
күренгəн. 

«Вакыт»ның 1667нче нөс-
хəсендə Гайшə Чинаева имзасы 
астында басылып чыккан мəк-
түбтə 683  зикер ителгəн мəктəп 
тə башта иҗекче бер мəктəп 
булып, əхвəл əхбар ителүе 
берлə исемен үзгəртергə мəҗ-
бүр булган бер мəктəптер. 
Фəкать бу мəктəп, шул мəк-
тəптə укучыларның яздыклары 
кеби, ысул вə програм җəһə-
теннəн ислах ителеп беткəн бер 
мəктəп түгел. Бу мəктəпнең 
мактала торган җире ялгыз 
билге вə əхбаб 684  бер җəһəте-
дер. Лəкин ысул тəгълимнəн 
хəбəрдар моктəдир685 мөдирə вə 
мөгаллимəлəр булмаган вакыт-
та ул бина вə ул əсбапларның 
үзлəре генə бер нəрсə дə бир-

милəр. Бу мəктəптəге мөгаллимəлəрнең саны, мəзкүр мəктүбтə язылганча, 
809 кешедəн гыйбарəт булмый, ялгыз бер абыстай укытадыр. 120–130 кадəр 
кызның барлыгы бер бүлмəгə җыелып утыралар. Абыстай аларга аерым-
аерым диярлек дəрес бирə. Ярдəмгə соңгы сыйныф кызларын яки үзендə 
укып чыгып, буш вакыты булган туташ вə ханымнарны чакыра. 

                                                           
681 1914 елның 14 июлендə чыккан «Правила о частных учебных заведениях, 

классах и курсах Министерства народного просвещения, не пользующихся правами 
правительственных учебных заведений» турында сүз бара.  

682 Мөһиммə əл-мөслимин – мөселманнар өчен кирəкле.  
683 Троицкидан // Вакыт. 1914. 31 декабрь.  
684 Əхбаб – сөелгəн.  
685 Моктəдир – сəлəтле, көчле. 

 
Троицкида Г.Əхмəровның кызлар  

мəктəбендə укучы 3нче сыйныф шəкертлəре 
(«Сөембикə», 1914, № 14) 
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Мəктəп эчендə соңгы ысулда тəртип вə тəрбия күргəн бер мөгаллимə юк. 

Исемен үзгəртү, яңа ысул вə тəртип белəн фəлəн кадəр мөгаллимə укыта дип 
игълан кылулар элегрəк тəэсирсез калмасалар да, хəзер андый гына 
«яңалыклар» белəн яшь буын халкын җыеп тору заманы күчеп барадыр.  

Үткəн гыйнварда Троицк мəдрəсəлəренə мəхəллə мəгариф мəэмүрлə-
реннəн686 бер кəгазь килде. Бу кəгазьдə Троицкида булган мəктəп-мəдрəсə-
лəрнең рус теле укытырга тиешле булганлыклары бəян ителеп, дəвамнары 
өчен губернатордан рəсми рөхсəт алсыннан диелгəн иде. Бу кəгазьне алгач, 
бəгъзе мəдрəсə идарəлəренең шуңа муафыйк бəгъзе тəдбирлəрдə687 булган-
лыклары аңлашылды.  

«Вакыт», 1915, 1 март. 
 

Җəйге дəреслəр 

5нче майдан игътибарəн дүрт сыйныф рөшдидəн688 гыйбарəт кызлар өчен 
җəйге дəреслəр башланачак. Һəр фəн өчен укытып тəҗрибə күргəн затлар 
алыначак. Дəреслəр егерменче рамазанга кадəр дəвам итəчəк. Укырга хисле 
ханым һəм туташлар рəхим итсеннəр. Артык мəгълүмат алыр өчен адрес: 
Уфа, Никольская, 47, Г. Такаевой. 

Садретдин Назыйров мəктəбендə мөгаллимə Газыймə Тəкаева. 

«Тормыш», 1915, 29 март. 
 

Əхмəд Зыятдин 
[Минзəлə өязе...] 

Минзəлə өязе Нөркəй авылында689 12нче мартта кызлар мəктəбендə имти-
хан мəҗлесе булды. Муллабыз бу эшкə аркылы торса да, мөəзин бик тыры-
шып, бу мəктəпне дəвам иттерə. Алдагы көзгə мөəзин хəзрəт кызлар өчен буе 
12, иңе 8 аршынлы махсус мəктəп бинасы салдырырга карар бирде. 

«Тормыш», 1915, 9 апрель.  
 

Гөлсем Сəбатетдинова 

[Уфа өязе Олуг Күл авылы...] 

Уфа өязе Олуг Күл авылының кызлар мəктəбендə 29нче мартта имтихан 
булды. Җыелган халык мəктəпне вакыф итүче Акчурина ханымга күп 
рəхмəтлəр укыдылар. Имтихан мəҗлесендə Сəет əфəнде Туктаров мəктəп 
файдасына җыелган иганəне тапшырды. Иганə итүчелəр: Ярулла Мостафин – 
7 сум 50 т; Əхмəтгали Сəбатетдинов, Габдрахман Рахманкулов, Мəгъсум 

                                                           
686 Мəэмүр – эшне үтүче кеше, түрə.  
687 Тəдбир – алдан күреп эшлəү.  
688 Рөшди – урта.  
689 Зур Нөркəй авылы – хəзер Татарстанның Сарман районына карый.  
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Рахманкулов (соңгы икесе Кырмыскалыныкы)690 5 əр сум; Əхмəтҗан Сəба-
тетдинов 3 сум; биш кеше 1 əр сум. Барлыгы 30 сум 50 т. 

«Тормыш», 1915, 9 апрель. 
 

К.Б.  
Казачий авылында бер кызлар мəктəбе мөнəсəбəте илə 

Оренбург өязе Аҗурный станциясендə мөгаллимə Миңлевафа Уразаева 
иҗтиһады691 илə 7 елдан бирле кыз балаларның яхшы гына бер тəртип белəн 
уку-язу үгрəнеп, гомуми мəгълүмат бирə торган бəгъзе дəреслəрдə укып 
килгəнлеклəрен язалар. Һəр ел булган кебек, бу елда да 3 апрельдə имти-
ханнары булган. Шəкерт кызларның үз дəрəҗəлəрендə яхшы гына укыган-
лыклары аңлашылган. 

Казачий мөселман авыллары вə билхасса692 Җаекның түбəн ягы Гани бай 
мəрхүмнең693 (Аллаһның рəхмəтендə булсын) һиммəте694 илə һəркемнəн элек 
ысул җəдидə мөгаллимнəре күрергə муафыйк 695  булдылар. Зубачы 696  вə 
Чеснакай697 авылларыннан берничə хəлфə вə имамнар Гани бай мəрхүмнең 
ярдəме илə Каргалыга барып, анда ачылган беренче дарелмөгаллиминдə698 
тəгълим ысулы күреп кайттылар. Берничə еллар Гани бай бу мөгаллимнəргə 
жалуния биреп, дəрес китаплары өлəшеп торды вə өстлəреннəн кешелəр 
(Каргалының Садыйк түрəне) йибəреп нəзарəт иттерде 699 . Лəкин, бердəн, 
жалуния киселеп, икенчедəн, халык арасында туган мəгънəсез кара 
тəгассыб 700  галəбə итеп 701 , бу беренче ысул җəдидə мөгаллимнəре урын-
нарыннан чыктылар яки, калсалар да, яңа тəртип белəн вə яңа китапларыны 
ташлап, искечə, тəртипсез укытырга мəҗбүр булдылар. Мəктəпнең иң 
мəсьүлиəтле702 бер кыйсеме703 ни диния, вə ни ахирəт, ни низам, вə ни дə 
мəдəнияттəн хəбəре булмаган бер кыйсем – аңсыз хəлфə кулында һəм 
əһəмиятсез кешелəр идарəсендə калды. Бер мəртəбə ысул җəдидə белəн 
тəгълим башланып та, аның соңында яңадан иске хəленə кайткан бу барыш 
(реакция) шушы көнгə кадəр хөкем сөрде. Шуның аркасында образование вə 

                                                           
690 Кырмыскалы – хəзер Башкортстандагы район үзəге. 
691 Иҗтиһад – тырышлык. 
692 Билхасса – махсус, төбəп.  
693 Гани бай – Гани Хөсəенов.  
694 Һиммəт – тырышлык. 
695 Муафыйк – туры килгəн, хуплау.  
696 Зубачы – Оренбург өлкəсендəге авыл. 
697 Чеснакай – Оренбург өлкəсендəге авыл.  
698 Дарелмөгаллимин – ир укытучылар əзерли торган махсус уку йорты. 
699 Нəзарəт итү – карау, тикшереп тору. 
700 Тəгассыб – фанатизм.   
701 Галəбə итү – шау-шу итү. 
702 Мəсьүлият – җаваплылык. 
703 Кыйсем – өлеш.  
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аңнары белəн башкаларга караганда нисбəт кабил 704  булмаслык дəрəҗəдə 
алда булуны дəгъвə иткəн Казачий мөселманнары, уку вə укыту, гыйлем, 
мəгариф вə мəдəният җəһəтендə705 иң артта калган бер халык булып чык-
тылар. Ни яхшылап русча укымадылар, вə ни үз мəктəплəрендə тиешле бер 
тəрбия күрə алмадылар. Бу хəл Казачий мөселманнары арасында бик 
күңелсез бер манзара706 тəшкил итеп торган вакытта, соңгы елларда яңадан аң 
вə фикер иялəре заһир була707 башладылар (Ходай насыйп итсен дə, бу инде 
төпле бер юлга керүнең башы булсын!). Югары як Казачий мөселманнары 
арасында ысул җəдидə өр-яңадан рəваҗга керде708. Тəртипле мəктəп белəн 
ысул белгəн мөгаллим тəмам йирлəшеп709, җəмгыять хəйрия, ак бурыч шир-
кəте, җəмəгать кибете, ссуда-сберегательный касса кеби күмəк (коопера-
тивный) эшлəр күрелə башлады. Түбəн як авылларында, билхасса Чеснакай 
вə Аҗурныйда, əйтерлек тəртипле монтазам мəктəплəр булмаса да, ысул 
җəдидə китаплары кабул ителə башлап, мөгаллим алуга бик нык бер иҗтыяҗ 
хис итүлəр күренде. Шулай итеп, бик якын бер арада тəртипле мəктəплəрнең 
вөҗүдкə килүлəрен710 өмет иттерə торган голəмалар тугды.  

Югарыда язылган кызлар мəктəбе башка йирлəргə нисбəтəн бик җөзьи711 
вə бик кечкенə бер эш булса да, менə шул өметнең тууына сəбəп булган 
гамəллəрнең берничəлəреннəн вə шул игътибар илə шаян зикер712  вə лаек 
тəшəккер713 бер хəллəрдəндер. 

Кирəк соңгы еллардагы яңа тəҗрибəлəр, вə кирəк искедə булган мəктəп 
вə мəдрəсəлəремезнең дəвам вə бəкалəре714, безнең эшлəремезнең күбрəк хо-
сусый тəшəббес715 (нинди булса бер һиммəт иясенең чыгып башлап җибəрүе) 
белəн башланганлыгы вə шул кешенең иҗтиһад вə сəбате 716  белəн дəвам 
иткəнлеге аңлашылды. Зур мəдрəсəлəремездəн һəркаюсы дип əйтерлек нинди 
дə булса бер нөфүз717 иясе хəзрəт яки байның һиммəте илə мəйданга килеп, 
аларның мəйданнан җигелүлəре илə юк булдылар. Шуңа каршы бик күп 
җəмгыять тарафыннан башланган ширкəтлəрнең тəэсис ителеп718, эшкə то-
тынгач, арада бер сəбəпле көч булмау аркасында ябылганлыклары күз 

                                                           
704 Кабил – булдыклы, сəлəтле. 
705 Җəһəт – өлкə, юнəлеш. 
706 Манзара – күренеш.  
707 Заһир булу – күренү.  
708 Рəваҗга керү – таралу. 
709 Йирлəшү – урнашу.  
710 Вөҗүдкə килү – барлыкка килү. 
711 Җөзьи – өлешле, вак. 
712 Шаян зикер – тиешле дəрəҗəдə искə алу. 
713 Тəшəккер – рəхмəт əйтү. 
714 Бəка – яшəү; үзгəрми саклану. 
715 Тəшəббес – эшкə тотыну.  
716 Сəбат – ныклык, даимилек. 
717 Нөфүз – абруй. 
718 Тəэсис – төзелү, оешу. 
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алдымызда. Югарыда исеме язылган ханым укыткан авылда да берничə 
мəртəбə кызлар мəктəбе ачу мəсьəлəсе кузгатылды, бервакыт кызлар мəктəбе 
өчен бина да салынды. Лəкин башында торган эш күрерлек бер мөгаллимə я 
абыстай булмаганлыктан, тəмамияткə719 ирешми калды. Җəмəгать катышып 
та, бер эш чыкмаган авылга моннан 7 ел элек бер иттифакый720 ханым тугры 
килде, вə шунда йирлəшеп, балалар укыта башлады. Хəзердə «кызлар 
мəктəбе», «имтихан», «ысул җəдидə» дип əйтерлек 40–50 кадəр балалы бер 
хосусый мəктəп мəйданга килде. 

Билгеле ки, бик иттифакый тугры килгəн вə тəгълим тəрбиядə чын 
мəгънəсе илə мөкаддəр 721  дип əйтүе авыр булган бер ханым тарафыннан 
ачылган бу мəктəп матлуб булган722 нəтиҗəне биреп бетерə алмас. Аны талəп 
кылырга да ярамый. Лəкин шул бер тəшшəббеснең бу авылда, һич шөбһəсез, 
ысул җəдидəгə бер юл салып җибəрəчəген инкарь итеп булмый. Кыз балалар 
түгел, ир балаларга тəртип кирəклеге тиешенчə аңланмаган бер җирдə, кыз 
балалаларга тəртип бирү, язу үгрəтүнең никадəр «хəрам» булачагы бəянга 
мохтаҗ булмаса кирəк. Менə шул халык эчендə бу ханым беренче мəртəбə 
кызлар өчен тəртип кирəк, уку-язуга үгрəнү фарыз идекен дəгъва кылды һəм 
билфигыль723 шуны исбат итте вə яхуд итəчəк. Шунлыктан авылларда заһир 
булган 724  бу каһарман ханым да тəкъдир ителергə, аңлы бер сыйныф 
тарафыннан ярдəм күрергə мөстəхикътырлар725. Тəҗрибə безгə милли хəя-
тымызның моннан соң да шундый халык арасыннан чыккан һиммəтле затлар 
аркасында гына юлга салынып китергə мөмкин булганлыгын күрсəтте. 
Вакыты килер дə, бу затлар икенче бер олуграк, мөстəхикърак кешелəр белəн 
алмашынырлар вə шулар арасында бездə дə башка мəдəният, миллəтлəрдəге 
кебек, җəмəгать эше, əфкяр 726  гомумия куəте туар. Кыйсмəтемез 727  шулай 
икəн, халык моны аңларга вə шуңа муафыйк728 һəр җирдə бер төрле чарасы 
күрелергə тиеш. 

«Вакыт», 1915, 12 апрель. 
 

Каргалыда кыз балалар имтиханы 

Каргалыда Назыйрə ханым Гайнуллина идарəсендə булган Мөхəррəмов-
ларның кызлар мəктəбендə 18, 19 һəм 20 апрель көннəрендə имтиханнар 
булып, 21, 22 вə 23 апрельдə ирлəргə шул мəктəптə укыган кызларның кул 

                                                           
719 Тəмамият – тəмамлану.  
720 Иттифакый – очраклы. 
721 Мөкаддəр – билгелəнгəн.   
722 Матлуб – көтелгəн, талəп ителгəн. 
723 Билфигыль – чынлыкта, чынлап.  
724 Заһир буган – күренгəн. 
725 Мөстəхикъ – хаклы, лаеклы.  
726 Əфкяр – фикерлəр.  
727 Кыйсмəт – өлеш.  
728 Муафыйк – туры килгəн, хуплау.  
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һөнəрлəре күрсəтелəчəген белдерəлəр. Выставка көннəрендə һəркемгə кереп, 
кыз балаларның кул эшлəрен күрергə рөхсəттер. 

«Вакыт», 1915, 16 апрель. 
 

Мирхəбиб Сəлахетдинов  
Казалы 

Үткəн ел Садретдин əфəнде Сəйфелмөлеков тарафыннан кызлар мəктəбе 
салынган иде. Быел шул мəктəптə шəһəрнең кыз балалары бик яхшы укып, 26 
апрельдə имтихан бирделəр.  

Кул һөнəрлəре дə үгрəтелгəн иде. 1 вə 2 майда кул һөнəрлəрен карар өчен 
ирлəргə дə керергə вакыт тəгаен ителде. Кул һөнəрлəрен күрер өчен халык 
күп килде. Руслар вə рус мөгаллимəлəре кереп карап бик тəхсин иттелəр. 
Мəктəп салдырып, балаларны укытуга сəбəп булган Садретдин əфəнде илə 
мөгаллимə ханымга никадəр тəшəккер кыйлынса да, аздыр.  

«Вакыт», 1915, 8 май. 

Ф.-Б.Сөлəймания 
Имтихан 

Апрельнең 19ннан башлап май 3енə кадəр Фатыйха ханым Аитова 
кызлар мəктəбендə имтиханнар булды. Мөгаллимəлəрнең икътидарына 729 
күрə, кызларның яхшы гына тəхсил кылганнары730 күрелде. Монда иң əүвəл 
күзгə чалына торган нəрсə – Фатыйха ханымның иҗтиһады731, армый-талмый, 
көн-төн тырышып, миллəт кызларын адəм ясау, алга йибəрү өчен бөтен 
рəхəтне фида итүедер732.  

Фатыйха ханым – татар миллəтендə мисле733 аз табыла торган надирелвө-
җүд734  улан ханымнарымыздандыр. Фатыйха ханым нинди генə милли эш 
булмасын, алдан йөгерə, һəркемнəн артык хезмəт итə. Малын, җанын алмый, 
бөтен көчен миллəт юлына сарыф итə, бөтен кайгысы – мəктəбене алга 
җибəрү, миллəткə мөгаллимəлəр хəзерлəп бирүдер.  

Мөселманнар лазареты тугрысында күрсəткəн хезмəтлəре, ватан өчен 
сугышучы гаскəрлəремезгə кылган ярдəмнəре генə дə Фатыйха ханымның 
иҗтиһады ни дəрəҗəдə күрсəтмəктəдер. Фатыйха ханымның гафу итүенə 
ышанып, шуны гына əйтəсем килə ки, ошбу тəгътыйль735 вакытында тəхет 
идарəсендə улан мөгаллимə ханымнарны мөгаллимəлəр курсына йибəреп, 
мəгълүматларыны арттырса, яки килəчəк көзгə Уфа мəктəплəре кеби 
мəктəптə тəрбиялəнгəн киңрəк мəгълүматлы бер-ике мөгаллимə китереп, 
                                                           

729 Икътидар – булдыра алу, көч җитү. 
730 Тəхсил кылу – гыйлем алу. 
731 Иҗтиһад – тырышлык кую, тырышу. 
732 Фида итү  – корбан итү. 
733 Мисле – ошаган, төсле, кебек, шикелле. 
734 Надирелвөҗүд – сирəк табыла торган нəрсə, бердəнбер.  
735 Тəгътыйль – каникул. 
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матди җəһəттəн736 тəмамəн мөкəммəл737 булган мəктəпне мəгънəви җəһəттəн 
дə мөкəммəллəштерсə, бигрəк гүзəл улыр иде.  

«Сөембикə», 1915, №14–15, б.29.  
 

[Зыяэтдин əл-Камали хəзрəт идарəсендəге...] 

Зыяэтдин əл-Камали хəзрəтлəре 738  идарəсендəге курсларда укучы 
мөгаллимəлəр үткəн җомгада 2нче мəхəллəдəге Зыяэтдин əл-Камали хəзрəт 
мəсҗетенə җомга укырга барганнар. Мөгаллимəлəр җомганы мəсҗетнең аскы 
катында, ирлəр өске катында укыганнар. 

Уфа ханымнарының җомга вə мəсҗет йөзене күрүлəре, Аллаһка ха-
кыйкый бəндə, чын мөслимə булганлыкларын мəйданга куюлары, шаять 
шушы тарихтан башланып китсə кирəк. Исламның хакыйкатен аңламаган-
нарының сүзенə колак салына торган заман түгел. Һəр мəхəллəдəге ханым-
нарның да гыйбадəт итүлəре, мəсҗеткə барып чын хотбə һəм вəгазь ише-
түлəре дини бер вазыйфаларыннандыр. Инде чын мəгънəсе белəн мөселман 
булырга вакыт. Ислам дине ханымнарга да тигез бер дин. Аның гыйбадəтлəре 
дə ханымнарга да гыйбадəт. 

«Тормыш», 1915, 7 июль. 
 

Хаҗəр Галиəкбəр 

Гомуми кыйраəтханəдə Орск мөслимəлəре 

Бу ел июльнең 12 сендə Орск ханымнарының гомуми кыйраəтханəгə739 
йөри башлауларына ел тулды. Кыйраəтханəдə ханымнарга махсус көн тəгаен 
ителүен сорап, 40 тан артык ханым вə туташлар мөрəҗəгать иткəннəр иде. 
Кыйраəтханə ачылган айларда көненə 20–30, вə хəтта 40лап кеше кереп 
файдалансалар да, соңыннан азайганлык хис ителə башлады. Билхасса 740 , 
соңгы җəйге айларда бик аз керделəр. Шулай да бу беренче елда кереп укучы 
ханымнарның саннары канəгать ителмəслек түгелдер. Шул үткəн бер ел 
эчендə кыйраəтханəгə кереп файдаланучыларның саннары 1408гə тулды. 
Гəзитə вə журналлар өстенə 59 җилд741 китап укырга бирелгəн. Һəр җилддə 
берничə китап бар. Шуларны аерып исəплəгəндə, 4579 китап бирелгəн 
буладыр. Беренче ел өчен, билгеле, бу канəгать итмəслек түгелдер. Фəкать 
шуның белəн бергə, кыйраəтханəдəн истифадə кылучыларның 742  артырга 

                                                           
736 Җəһəт – як, тараф. 
737 Мөкəммəл – камиллəшкəн, төгəллəнгəн. 
738 Зыя Камали (Пəрвазетдин Җамалетдин улы Камалетдинов, 1873–1942), мəгъ-

рифəтче, дин һəм җəмəгать эшлеклесе, Уфадагы «Галия» мəдрəсəсен оештыручы һəм 
аның җитəкчесе. 

739 Кыйраəтханə – уку залы, уку өе.  
740 Билхасса – атап, төбəп, махсус рəвештə. 
741 Җилд – данə.  
742 Истифадə кылучы – файдаланучы.  
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тиеш булган кадəр артмаганлыкларын да əйтми китеп булмый. Сəбəбе: яшь 
ханымнарымыз күбрəк модага бирелеп барган күренəлəр. Башлап мөгал-
лимəлəремез уку юлын күрсəтергə тиеш иделəр, хəлбуки743 бонлар арасында 
да матур күлмəклəр киеп урамнарда йөрүне гадəт итеп алучылар күбрəк 
күренə. Шулай булгач, алардан укыган шəкерт туташларның кыйраəтханəгə 
терəлеп торган йирлəрдəн дə көненə бер мəртəбə кыйраəтханəгə керми 
тəрəзəдəн үткəн-барганны карап бушка вакыт уздыручылар булуын гаеп итеп 
булмыйдыр ки: зиядə744 силə745 шаян746 тəəссефтер747.  

Орск кыйраəтханəсендə ханымнарга махсус көннəрдə назыйрə: Хаҗəр 
Галиəкбəр.  

«Вакыт», 1915, 21 июль. 
 

Газыймə Тəкаева748 

Җəйге курсларымыздагы кызлар имтиханы 

Мөхтəрəм Садретдин əфəнде Назыйров җəнаблəре 1905 елда кызлар өчен 
ике мəктəп тəэсис итеп749, беренə Камилə ханым Касыймияне вə беренə мине 
кабул кылынды. Шул елдан игътибарəн тəгълим дə булынып, 9 елдан бирле 
халыкның телəвенə бинəэн 750  җəйге дəреслəр ясый килдем. Бу елгы 
имтиханда Уфаның имам вə мөдəррислəре илə Казан вə Мəскəүдəн килгəн 
мөгаллим вə мөгаллимəлəр хазир булдылар751. Салихҗан казый Урманов752 
хəзрəтлəре дə тəнəззел753 тəшриф боерганнар754 иде. Имтиханда, гадəткə хи-
лаф755 уларак, «Мəдрəсəи Галия» мөдəррислəреннəн (хəзер дə Зыя əл-Камал 
идарəсендəге курста мөгаллим) Тəкый əфəнде Бəдигыйга 756  остаз кəнеҗ757 
имтихан кылуга ихтыяр бирелде. 

                                                           
743 Хəлбуки – лəкин. 
744 Зиядə – артык, күп. 
745 Силə – ташкын.  
746 Шаян – тиешле дəрəҗəдə. 
747 Тəəссеф – үкенеч, кайгыру. 
748  Газыймə Тəкаева – Уфадагы «Назыйрия» мəктəбе мөгаллимəсе, җəйге пе-

дагогик курслар оештыручы.  
749 Тəэсис итү – төзү, оештыру. 
750 Бинаэн – нигезлəнеп, таянып. 
751 Хазир булу – катнашу.  
752 Салихҗан Урманов – Оренбург мөселман диния нəзарəте казые, «Мəгълүмате 

мəхкəмəи шəргыяи Ырынбургия» журналының мөхəррирлəре коллегиясе əгъзасы, 
«Миллəт мəҗлесе» депутаты (1917–1918).  

753 Тəнəззел – түбəнчелек итеп.  
754 Тəшриф боеру – олылау, хөрмəтлəү.  
755 Хилаф – каршы, кире, тискəре. 
756 Тəкый Бəдигый (1884–1955) – педагог, «Галия» мəдрəсəсендə гарəп теле укы-

тучысы, дəреслеклəр авторы.   
757 Кəнеҗ – яшь кеше.  
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Имтихан əүвəл Коръəннəн нəхүгə 758  татбикъ 759  илə башланып, икъна-

гый760 җаваплар бирелгəнлектəн, Тəкый əфəнде кызларның фəһемнəренə761 
өметен зурайтып, зур-зур сөальлəр бирə башлады. Кызлардан һаман җавап-
лар яхшы чыкканлыктан, шатлыгына изһар килеп 762 , югары тавыш белəн 
рəхмəтлəр əйтə иде. Соңгырак утырган кызлардан берəр-икешəр аять укытып, 
нəхүгə татбикъ илə мəгънəсен сөйлəтеп, Коръəн имтиханы тəмам булды.  

Хаҗиəхмəт хəзрəт Вəлиев аякка басып, Бəдигъ əфəндегə хотабəнə 763 : 
«Кызлар бу кадəр һиммəт764 вə гайрəт күрсəттелəр, 3нче вə 4нче дəрес əл-əн-
нəхəвилəренең765 гыйбарəлəреннəн фəһем вə ифһам күвəлəрене766 белү мат-
луб767 иде», – дидекендə, Бəдигъ əфəнде: «Бу кадəр кувəлəре барлыкны исбат 
иттелəр инде, күрəсе калмады», – диде.  

Тарих мөгаллиме имтихан сəгатендə тəхəллеф иттекеннəн768, табигый, 
җавап йомшак чыкты. Чөнки тəгъкыйб иткəн 769  китапларыннан читтəге 
нəрсəлəр сорыйлар иде.  

Иншаны бəгъзе кызлар бик начар язсалар да, бəгъзелəре яхшы яздык-
ларыннан, тəгълими генə бер нəрсə итеп карыйсы килгəн хасидларны770 чыга-
рырлык булды.  

Кыйраəт гарəбияне771 хикəясе белəн сөйлəп бирүлəре икънагый772 булды-
гыннан, хəдислəр тугрысында, хөсне хат773 белəн имтихан кылуга хаҗəтсез 
табылдылар. 

Җəгърафия яхшы чыгып, хисап та имтияз774 казанырлык булды. Гыйлем 
əшъя775 вə башка дəреслəрдəн имтихан кылуга, шəкерт вə башка кешелəр дə 
бик арыганнар иде. Шул сəбəптəн имтихансыз гына калдырдылар. 

Ахырында курста иштиракъ иткəн776 үз шəкертлəремездəн Тəгъзимə ту-
таш Сафуанованың хезмəте (програмнан хариҗ777) күргəзелде. Җəгърафия 
                                                           

758 Нəхү – синтаксис. 
759 Татбикъ итү – яраштыру, килештерү. 
760 Икънагый – канəгатьлəнерлек.  
761 Фəһем – аңлау, төшенү.  
762 Изһар килү – күрсəтү. 
763 Хотабəнə – вəгазь сөйлəгəн кебек, ораторлык.  
764 Һиммəт – тырышу. 
765 Нəхəви – нəхүгə караган. 
766 Ифһам кувəсе – аңлату көче, осталыгы.  
767 Матлуб – көтелгəн, талəп ителгəн. 
768 Тəхəллеф итү – соңга калу, артта калу.  
769 Тəгъкыйб итү – күзəтү.  
770 Хасид – көнче, көнлəшүче.  
771 Кыйраəт гарəбия – гарəпчə уку.  
772 Икънагый – канəгатьлəнерлек.  
773 Хөсне хат – матур язу.  
774 Имтияз – укудагы уңышлар өчен бирелə торган мактау кəгазе.  
775 Гыйльме əшъя – физика.  
776 Иштиракъ итү – катнашу. 
777 Хариҗ – тыш.  
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һəм тарихны хəриталарга778 карап сөйлəүлəре, хəдис вə башка дəреслəре дə 
яхшы чыктыгыннан, Зыяэтдин хəзрəт Камали, Салихҗан казый Урманов 
Тəгъзимə туташка аеруча рəхмəтлəр укыдылар. 

Аннан соң Хаҗиəхмəт хəзрəт Вəлиев аякка калкып, бөтен җан иясе җəйге 
ямьле айларда лəззəт белəн үз рəхəтеннəн йөргəн бер заманда, бөтен 
рəхəтлəрене фида кылып779, иҗтиһад780 кылган туташларга рəхмəтлəр укып, 
миллəтнең сəгадəте781 кызлар илə ирлəрнең һəр икесенең бертигез тырышу-
ларында, мəфһүмендə782 нотык сөйлəде. Зыя хəзрəт Камали да шул мəальдə783 
нотык сөйлəдекеннəн соңра, Салихҗан казый Урманов элекке заманда 
кызларда уку гадəте булмадыгыннан кайгыга калдырачак бер вакыйганы бəян 
кылды, вə үзенең бу хəлен күреп шатланып та, əүвəлге кайгылары беткəн-
легене сөйлəп, уку вə укытуның милли вə иҗтимагый əһəмиятене бəян итте. 
Ахырдан Бəдигый əфəнде аякка калкып, соңыннан килгəн халыкларга 
хитабəн784 үзенең имтихан башыннан бирле мөмəйиз785 булдыгын бəян итеп, 
укучыларның да, укытучыларның да зур иҗтиһад вə һиммəт күрсəтдеклəрене 
сөйлəде. 

Менə имтиханымызның хөлясасы 786  шуннан гыйбарəт. «Тормыш»та 
берсе үзенең шəхси гаразларына787 катыштырып, бердəн-бергə һөҗүм иткəн 
икəн, югарыдагы тəфсилияттəн соң, аның язганнарының нинди бер максат 
белəн язылганлыгы аңлашылса кирəк. Югарыда язганнарымның дөреслегенə 
имтиханда булучылардан мөхтəрəм Зыяэтдин əл-Камали хəзрəтлəре илə 
Хаҗиəхмəд хəзрəт Вəлиев һəм Тəкый əфəнделəрне шаһид күрсəтəм. 
Язганнарым хилаф вакыйгъ788 улса, гəзитə аркылы бəян итсеннəр сөкүтлəре789 
тасдыйкдыр. 

«Тормыш»да «ысул тəгълимнəн бер нəрсə дə үгрəтелмəгəн» гыйбарəсе 
бар иде. Тəгълим вə тəрбиядəн аларның максатлары нəрсəдер, безгə мəгълүм 
булмады. Гади тəгълим вə тəрбия тарикълары 790  булса, ул бездə гамəли 
сурəттə күрсəтелде. Китап ачып бер сөальгə бер җавап бирү тарикы илə 
имтихан кылынмаган икəн, анысы да тəгълим вə тəрбия үгрəтүне мəктəп 
идарəсе аеруча имтихан кылып күрсəтергə хаҗəт күрмəгəнлектəндер. Юк-бар 
нəрсəлəр табып, курсымызда укыганнарның тəгълим вə тəрбия юлында алган 
                                                           

778 Хəрита – карта.  
779 Фида кылу – үз-үзен аямыйча чын күңелдəн эшлəү; берəр максатка ирешү 

өчен үзен корбан итү. 
780 Иҗтиһад – тырышу.  
781 Сəгадəт – бəхет, рəхəтлек. 
782 Мəфһүм – төшенелгəн нəрсə, эчтəлек, мəгънə. 
783 Мəаль – шул мəгънəдə, күздə тотылган максат. 
784 Хитабəн – эндəшеп, сүзне юнəлтеп. 
785 Мөмəйиз – яхшыны яманнан аера белүче.  
786 Хөласа – нəтиҗə. 
787 Гараз – начар телəктə булу.  
788 Вакыйгъ – чынлык.  
789 Сөкүт – дəшми тору.  
790 Тарикъ – юл, ысул, метод.  
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кыйммəтлəрене киметергə тырышучылар ни дисəлəр-дисеннəр, əмма без үз 
белдегемезчə хезмəтемездə дəвам итəчəкмез.  

«Мəдрəсəи Назыйрия»дə мөгаллимə Газыймə Тəкаева (Уфа) 

«Вакыт», 1915, 24 июль. 
 

Зəйнəб Камалетдинова791 

Зəйнəб Камалетдинова мəктəбе тарафыннан идарəгə мəктүб 

Үткəн ел вə аннан алдагы елларда берникадəр əфəнделəр кызларны 
мəктəбемдə кунып укырга кабул итүемне үтенгəннəр иде. Лəкин үткəн 
елдагы квартирларымыз никадəр зур булса да лəйле792 шəкертлəр кабул итəр-
гə мөсагыйд 793  түгел иде. Шунлыктан гаять күңелсез булса да, мəзкүр 794 
əфəнделəрнең үтенечлəрен кабул итə алмаган идем. Шул вакыт берникадəр 
əфəнделəр китергəн кызларын да алып киткəннəр вə бəгъзелəре дə шəһəрдəге 
белешлəрендə калдырып, укуларын дəвам иттергəннəр иде. 

Бу сəнə дəхый бəгъзе əфəнделəр тарафыннан лəйле шəкерт кабул итүе-
мезне сорап хатлар килгəлəде. Ул вакыт катгый күзəткəн бер квартирымыз 
булмадыгыннан, һичбер төрле җавап бирə алмаган идек. Бу көн исə мəктəп 
өчен зур квартир хəзерлəдек. Лəйле шəкертлəр өчен дə аерым бүлмəлəр 
булачак. Бу сəнə өчен читтəн мөгаллимəлəр дə дəгъвəт иткəн идек. Ул 
мөгаллимəлəр дə, үземез дə, лəйле шəкертлəр илə бергə булыначакларыннан, 
лəйле шəкертлəрнең тəрбиясе тагы бер кат тəкмил ителəчəктер795. Шəкертлəр 
телəгəн микъдарга җитсə, тəрбиялəре өчен аерым бер хатын алыначактыр. 
Мəктəбебезгə лəйле уларак шəкерт бирергə телəгəн əфəнделəрнең бу көннəн 
игътибар иттерүлəрен үтенəмез. 

Бу сəнə киң програм хəзерлəнде. Русча өч отделение үтелеп, моның өчен 
дəрес башыннан ахырына кадəр мəктəптə булынмак шарты белəн мөстəкыйль 
бер учительница хəзерлəнде. 

Хəбəрлəшү өчен адресы: Оренбург, Заурачн. роща, дача Марии Серовой. 
З.Камалетдиновой.  

«Вакыт», 1915, 16 июль. 

[Хəзерге көндə Казан...] 

Хəзерге көндə Казан «Кыйраəтханəи гомумия»сенə796, ачылган көннəрдə 
ирлəрдəн һəр көнне 25–30 кеше кереп файдалана. Бер вакытлар кыйраəтха-
нəдəн ханымнарга да файдалану мөмкин булсын дип тартышып, кыйраəтха-

                                                           
791 Зəйнəб Камалетдинова (Зəйнəб Камалия) – Оренбургта кызлар мəктəбе мө-

дирəсе.  
792 Лəйле – кунарга калучы.  
793 Мөсагыйд – мөмкинлек бирə торган.  
794 Мəзкүр – алда əйтелгəн. 
795 Тəкмил ителү – тулыландырылу.  
796 Кыйраəтханəи гомумия – җəмəгать китапханəсе.  
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нəне һəфтəгə 797  бер мəртəбə үзлəренə махсус ачтыруга муафыйк булган798 
Казан ханымнары хəзерге көндə бөтенлəй онытып йибəрделəр. Ханымнарга 
махсус ачылган көндə кыйраəтханəгə бары 5–6 гына ханым укырга керə икəн.  

«Тормыш», 1915, 9 август. 
 
 

Багбостан ханымның мəктəп програмы 

Мөгаллимə Багбостан ханым үзе тарафыннан тəэсис ителгəн799 кызлар 
мəктəбенең мөфрəдат800 програмын аерым рисалə801 шəкелендə802 бастырып 
чыгарган. Рисалəнең башында «Гая 803  вə имлямыз» сəрлəүхəсе 804  илə бер 
бəнд 805  язып, мəктəптəн күзəтелгəн максат хакында мəгълүмат биргəн, 
мəктəпкə кабул итү шартлары вə мəктəптə ригаясе806 тиеш булган кагыйдəлəр 
белəн əйтелгəн. Соңра мəктəптə укылган дəреслəрнең мөфрəдат програмы 
мөфассал 807  сурəттə күрсəтелгəн вə һəфтəлек дəреслəре күрсəтелгəн бер 
җəдвəл808 куелган. 

Русча телнең учебный планы рисалəдə русча уларак бəян ителгəн. Бу 
програмның тəкъдир809 вə интикады810 үзенең əһеле811 булган педагоглары-
мызга гаидтер812. Без үз тарафымыздан бары шуны гына əйтеп үтəргə тиеш 
табамыз ки: Багбостан ханым мондый бер програм бастырып бик яхшы 
иткəн. Кяшки 813  һəммə мəктəп вə мəдрəсəлəремезнең шундый басылган 
мөфассал програм вə кагыйдəлəре булсачы, мəктəплəрнең ислахы юлында 
мондый програмнарның файдасы күп тиячəк, шөбһəсез. «Мəдрəсəи 
Хөсəения»мез тəртипле вə тəэминле814 бер мəктəп булып, егерме елдан артык 
дəвам итдеге хəлдə, шулай кулга тотарлык итеп үзенең програмын һəнүз815 

                                                           
797 Һəфтə – атна. 
798 Муафыйк булу – туры килү. 
799 Тəэсис итү – төзү, оештыру. 
800 Мөфрəдат – ялгыз булган əйберлəр. 
801 Рисалə – брошюра, китапчык.  
802 Шəкел – форма. 
803 Гая – төп телəк. 
804 Сəрлəүхə – исем. 
805 Бəнд – кушымта. 
806 Ригая – игътибар итү. 
807 Мөфассал – җентекле, тулы. 
808 Җəдвəл – таблица.  
809 Тəкъдир – бəя бирү; ихтимал, очрак. 
810 Интикад – тəнкыйть.  
811 Əһел – бер эшкə карата яраклылык, аны башкара алу. 
812 Гаид – -га караган, -га бəйлəнеше булган. 
813 Кяшки – Эх, əгəр дə!  
814 Тəэмин – булдыру, җитештерү. 
815 Һəнүз – əле дə, һаман. 
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бастырып чыгара алмаган иде. Бу бабда816 шəһəремездə беренче мисалның 
кызлар мəктəбеннəн күрелүе аеруча шаян817 мəмнүнияттер818.  

«Вакыт», 1915, 22 август. 
 

Гайшə Абызгилдиния 

Кызлар мəктəбе 

Уфадагы беренче мəхəллə кызлар мəктəбе бу сəнəдə ханымнар җəмгыяте 
тарафыннан хифзыссыйхəт819 вə ысуле тəгълимгə муафыйк820 итеп төзелде.  

Хөрмəтле ханымнар җəмгыятенең бу һиммəтенə821 тəшəккердəн822 гаҗи-
зəмез. Мəктəпнең бинасы яхшы ислах ителдеге кеби, эчтəге эшлəре дə ислах 
ителəчəктер.  

Елдагы программасы өстенə, бу ел рус теле дəреслəре һəм дə кул һөнəр-
лəре дə гыйлавə ителəчəк823. Мəктəп бу елда елдагы рəвешчə ибтидаи824 вə 
рөшди 825  кыйсемнəргə 826  бүленеп, монтазам 827  хəлдə дəвам итəчəк. Бинаəн 
галəйһи828 кыз шəкертлəргə игълям итəмез829 ки, мəктəпкə кабул имтиханнар 
сентябрь башында башланачак (Уфадагы кызларның шул көндə килеп йитү-
лəре матлубтыр830) вə сентябрь унына кадəр дəвам итəчəк. Мəктəп бинасын 
төзəтү эше тəмам булып бетмəдегеннəн, имтиханнар хосусый фатирымызда 
башланачак (Фатирымыз Случевский переулок, 11 номерлы йортта). Кабул 
имтиханнары һəр көн иртə белəн 9 сəгатьтəн 12 гə кадəр дəвам итəчəк. 

Өяздəн килгəн кыз балалар өчен мəктəпкə якын, əминиятле831 фатирлар 
бар. Рəисəмезнең бəянына күрə, бəлки гүзəл бер урыннан фатир алынып, 
пансион да хəзерлəнер.  

Мəга əлихтирам832, мөдир вə баш мөгаллимə Гайшə бинте ахунд Лот-
фулла Абызгилдиния. 

«Тормыш», 1915, 23 август. 

                                                           
816 Баб – мəсьəлə. 
817 Шаян – лаеклы.  
818 Мəмнүният – риза, канəгать булу.  
819 Хифзыссыйхəт – сəламəтлекне саклау юллары, гигиена. 
820 Муафикъ – яраклы.  
821 Һиммəт – тырышлык.  
822 Тəшəккер – яхшылыкка каршы рəхмəт белдерү. 
823 Гыйлавə итү – өстəү, кушу.  
824 Ибтидаи – башлангыч мəктəп. 
825 Рөшди – урта мəктəп.  
826 Кыйсем – өлеш, бүлек.  
827 Монтазам – тəртипкə салынган, тəртипле, рəтле. 
828 Бинаəн галəйһи – шуңа күрə, шул нигездə, шул сəбəпле.  
829 Игълям – белдерү, аңлату. 
830 Матлуб – талəп ителгəн, соралган. 
831 Əминият – ышанычлы.  
832 Мəга əлихтирам – ихтирам белəн.  
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Багбостан ханым мəктəбе 

Шəһəремезнең могътəбəр833 мөгаллимəлəреннəн Багбостан ханым бу ел 
кызлар мəктəбе өчен тагын да зуррак бер квартир алган. Беренче сентябрьдəн 
игътибарəн өч уку елына айга 150 сум чек белəн нотариуста могаһəдə 834 
ясалган. Багбостан ханымның бу мəктəп бинасы шəһəрнең уртасында вə һəр 
тарафтан йөреп укучыларга да якын, хифзыссыйхəткə муафыйк835 зур заллы 
вə берничə сыйныф бүлмəледер. Шундук читтəн килеп укучыларга пансион 
бүлмəлəре дə булачак. Җомга көн 28нче августта бу квартир тəмам илə 
Багбостан ханым кулына күчеп, шул көн мəктəптə укучы балалар вə аларның 
мөрəббиялəре836 хозурында дога мəҗлесе булачагы хəбəр ителəдер.  

Багбостан ханым мəктəбенең мөфассал837 программа вə кабул шартлары 
басылып чыкканлыгы газетамызда язылган иде. Фəүкылгадə838 əхвəл сəбəпле, 
бу ел читтəн килүчелəргə программада күрсəтелгəн пансион хакы бераз 
киметелергə тиешле табылган. Программада бəян ителдегенə күрə, бу ел бу 
мəктəптə русча өч шөгъбə дə839 мөстəкыйль бер класс булып дəвам итəчəк. 
Адресы: Балтенковский переулок840, дом Спицына.  

«Вакыт», 1915, 26 август. 
 
 

Кызлар мəктəбе 

Ханымнар җəмгыяте идарəсендəге «Сары мəктəп»тə 28нче августта 
җомга көн укучы кызлар кабул итү башланачак, бинаəн галəйһи кыз шəкерт-
лəргə игълям итəбез841: мəзкүр842 көннəн калмыйча, иртəн сəгать 9 дан 12 гə 
кадəр язылырга рəхим итсеннəр. Бу ел мəктəпнең эчке идарəлəре ислах 
ителəчəк, кул һөнəре өйрəтелəчəк һəм русча да мəгълүмат бирелəчəк.  

Мəктəп идарəсе 

«Тормыш», 1915, 27 август. 
 

  

                                                           
833 Могътəбəр – хөрмəтле.  
834 Могаһəдə – договор. 
835 Муафыйк – яраклы, туры килгəн. 
836 Мөрəбби – тəрбияче.  
837 Мөфассал – җентекле, тулы.  
838 Фəүкылгадə – гадəттəн тыш. 
839 Шөгъбə – бүлем, бүлек. 
840 Хəзер Трофимовский тыкрыгы (Оренбург).  
841 Игълям итү – белдерү, хəбəр итү. 
842 Мəзкүр – югарыда əйтелгəн. 
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Габделхəмит Əл-Мөслими843  

Оренбургта хатыннар 

Бу соңгы тəрəккыять 844  вə интибаһ 845  дəверемездə хəйли 846  мөһим бер 
урын тоткан Оренбург мөселманнарының хатын-кызлары тугрысында кыс-
калык берлə булса да «Сөембикə» журналында бераз яза төшсəк, шаять зарар 
булмас.  

Бу мəкалəдə Оренбург ханымнарының тəрбия вə иҗтимагый җəһəттəн 
китешлəре хакында озын мөляхəзə 847  вə интикадларга 848  кереп китəргə бу 
урын мөсəгыйд849 түгелдер.  

Соңгы заманның тəэсире ба 850 , хосусый 5–6нчы елларның дулкыны 
Оренбург мөселман хатын-кызларына да тəэсирсез калмады. Хəзерендə 
башка шəһəр, башка йирлəрдəге мөселман ханымнарымызда, аз булса да, 
хəерле өметлəр, матлуб851 гамəллəр күрендеге шикелле, Оренбург мөселман 
ханымнары да бу тугрыда башка йирлəрдəге ханымнардан артык булмасалар, 
əлбəттə, ким дə түгеллəрдер. Оренбург ханым вə туташларында файдасыз 
күренешлəр, күстереш яки ни дə булса бер исем яхуд шөһрəт өчен генə 
эшлəүлəр, кыйланышлар, җəгъли852 күренешлəр берсе дə юктыр. Алар күп 
эшлəрен тавышланмыйчарак, сиздермəстəн генə эшлəргə яраталар. Оренбург 
ханымнары «Ура алмаган зур күсəк күтəрə» мəкале кабиленнəн853, булдыра 
алмастай эшлəргə тотынып, ярты юлда калуга күрə, кечкенə булса да 
нəтиҗəсе күренердəй эшлəрне эшлəүне яраталар. Оренбург шəһəре мəү-
кыйг854җəгърафиясе уңай булу сəбəпле булса кирəк, башкорт, казакъ, сарт855 
шикелле гарəп мəдəниятенə күп өйрəнмəгəн бер халыкның күп килə вə 
аралаша торган бер урыныдыр; тагын да дөресрəк итеп əйткəндə, шундый 
халыкларның ноктаи тəлякыйсыдыр856. Оренбургта яши торган халыкларга 
алар берлə, əлбəттə, күп вакытта эш күрергə тугры килəдер. Тоймасның 
тəэсире булмый калмас дигəн кабилдəн, югарыда мəзкүр857 халыкның тəэси-

                                                           
843 Габделхəмит Гатаулла улы Мөслими – Оренбург мөгаллиме, укыту-тəрбия 

мəсьəлəлəренə багышланган мəкалəлəр авторы.  
844 Тəрəккыять – алга китү, прогресс.  
845 Интибаһ – уяну, күз ачу. 
846 Хəйли – байтак, яхшы ук күп.  
847 Мөляхəзə – фикер йөртү. 
848 Интикад – тəнкыйть. 
849 Мөсагыйд – мөмкинлек бирүче, ирек бирүче, рөхсəт итүче. 
850 Ба – белəн.  
851 Матлуб – көтелгəн, талəп ителгəн. 
852 Җəгъли – ясалма. 
853 Кабил – төр, төркем. 
854 Мəүкыйг – урын, яшəү урыны. 
855 Сарт – Урта Азиядə яшəгəн күчмə халыкларның гомуми исеме, үзбəклəр. 
856 Тəлякый – очрашу, юлыгышу. 
857 Мəзкүр – əйтеп үтелгəн, югарыда əйтелгəн. 



«Дини рух, милли тойгы бирә торган тәрбия йортында укучы кызлар» 169 
ре, кирəк тел вə шивə858 җəһəтеннəн булсын, вə кирəк башка җəһəттəн бул-
сын, Оренбургка вə андагы мөселман ханым вə туташларына да, əлбəттə, юк 
түгелдер.  

Фəкать шунысы бигрəк гаҗəптер ки, югарыда мəзкүр халыклардан 
бигрəк нык тəэсир иткəне сартлардыр. Оренбург ханым вə туташларында 
(бигрəк тə моннан 15–20 еллар элек) сарт рəсеме, сарт гадəте, сарт киеме, 
сарт чапаны бик нык йирлəшкəн булган. Шул сəбəпле бу көндə дə əле, 
Оренбургның Николаевский вə Гостинно-дворский урамнарында йөргəн 
чакта яурупача киенгəн халыклар, иң соңгы мода вə фасонда киенгəн 
мадамнар арасында чапанына капланып, дүмбəскəдəй, җанлы кибəн каби-
леннəн йөрүче ханымнарны еш-еш очратырга тугры килəдер. Лəкин бу соңгы 
вакытларда мондый хəллəр, шундый сарт гадəтлəре көннəн-көнгə диярлек 
бетеп-кимеп барганы сизелəдер. Уфа вə Казан хатын-кызлары шикелле, 
барчасы да һəр рəвештə биля хиҗаб859 йөри алмасалар да, лəкин хəзерендə 
инде ачык йөрүчелəре һəм үзлəрен тота белүчелəре дə, əлбəттə, байтак булып, 
көннəн-көн күбəеп бармактадыр. Сарт гадəте, сарт рəсеме нык йирлəшкəн, 
аның өстенə бу көндə дə «Дин вə мəгыйшəт»860 əрбабы861 шикелле, гакес862 
əлхəрəкəтчелəрнең мəркəзе булган Оренбургның мөселман ханым вə туташ-
лары арасында бу соңгы вакытларда русча укучылар, хөкүмəт мəктəплəренə 
керүчелəре дə күбəя башлады. Нинди сəбəп илəдер, Оренбург туташлары иң 
күп укый торган гимназия Комарова гимназияседер863. Бүтəн гимназиялəрдə 
елда 4–5 тəн артмадыгы хəлдə, бу Комарова гимназиясендə 15–16 дан алып 
егермегə якын мөселман гимназисткалары булгалыйдыр. Мөселман ханым вə 
туташларыннан бу гимназияне икмаль итүчелəр дə864 булгалый башлады.  

14нче елда З.Дəүликамова ханым икмаль кылган иде. Үткəн язда 
Ризаэтдин хəзрəт 865  мəхдүмəсе 866  Зəйнəб туташ берлə Закир ахунд Рəмиев 
кызы Дилəфрүз туташлар һəр икесе муаффəкыять867 берлə тəмам иттелəр.  

Бу ел Оренбургта тагын бер хосусый кызлар гимназиясе ачылды. Бу 
гимназиядə татар-төрек теле рус вə мөселман кызларына аермаенча, гомуми 
рəвештə, рəсми дəресе уларак үтелəдер. Бу гимназиягə татар-төрек теле 
мөгаллимəсе ителеп, шəһəремездə берничə сəнəлəрдəн бирле гүзəл вə тəр-
типле кызлар мəктəбе тəрбия иткəн Зəйнəб ханым Камалия җəнаблəре 

                                                           
858 Шивə – җирле сөйлəм, диалект. 
859 Биля хиҗаб – хиҗабсыз.  
860 «Дин вə мəгыйшəт» – 1906–1918 елларда  Оренбургта  чыгып килгəн сəяси, 

дини һəм əдəби журнал.  
861 Əрбаб – иялəр. 
862 Гакес – капма-каршылык, кире, тискəре.  
863  М.Д.Комарова-Колмакованың хатын-кызлар гимназиясе, 1903 елда ачыла, 

1906 елда гимназия статусын ала.  
864 Икмаль итү – тəмамлау.  
865 Ризаэтдин Фəхретдинов (1859–1936) – мəгърифəтче, педагог, галим, язучы.  
866 Мəхдүмə – кызы. 
867 Муаффəкыять – уңыш. 
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куелды. Зəйнəб ханым мөселман кызлары мəктəбе тугрысында хəйли муаф-
фəкыять вə сəмəрəле868 хезмəтлəр күрсəткəн иде. Бу яңа вазыйфасында да 
гүзəл хезмəтлəр күрсəтсə кирəк, муаффəкыять телибез. 

Инде мөселман кызлар мəктəбе тугрысында да бераз язып үтик: Орен-
бургта кызлар укытучылар бик күп булса да, боларның түбəндə закир ителə-
чəклəреннəн 869  башкалары хакларында сүз сөйлəп яки интикад итеп 870 
торудан түбəннəрдер. Шуның өчен алар хакында күп сүз озайтылмый. 
Оренбургта яхшы вə гүзəл рəвештə дəвам итеп торган кызлар мəктəплəре 
ошбулардыр: 

1) Багбостан ханым мəктəбе. Бу мəктəп күп сəнəлəрдəн бирле гүзəл вə 
муаффəкыятьле 871  рəвештə дəвам итмəктə улып, бу елда 130 (йиде сый-
ныф)лап шəкерт укымактадыр. Бу Багбостан ханым мəктəбенə, «Мəдрəсəи 
Хөсəения» мөдире могавине 872  Хəнəфи əфəнде Бакировның 873  рəфикасы 874 
(мəшһүр Габдулла Шнаси 875  əфəнде сеңлесе) Сəкинə ханым Бакированы 
мөгаллимə булып керə икəн дип сөйлилəр. Фəкать һаман да кергəне юк əле.  

Мəзкүр Сəкинə ханым керсə, бик яхшы бер эш булыр иде. Чөнки Сəкинə 
ханым Бубый кызлар мəктəбендə укуы өстенə, берничə сəнəлəр гимназиядə 
русча укыган. Аның өстенə, фазыйль 876  затлардан мөселманча гыйлемне 
тəкмил иткəн, хəзерге хəлдə ханымнарымыз арасында сирəк очрый торган 
бер ханымдыр. 

2) Зəйнəб ханым Камалия мəктəбедер. Бу мəктəптə 4–5 сəнəдəн бирле 
камил муаффəкыять берлə дəвам итмəктə улып, елдан-ел тəрəккый итə 877 
бармактадыр. Хəзерендə бу Зəйнəб ханым мəктəбе: хифзыссыйхəткə878 муа-
фыйк879 ике этажлы зур бер йортка күчеп, лəйле (пансионлы) вə нəһари880 
уларак гүзəл рəвештə дəвам итəдер. Бу Зəйнəб ханымның йиде сыйныфтан 
гыйбарəт улган мəктəбендə бер йөз (100) чамасы шəкерт укымактадыр.  

3) Фатыйма Адамова абыстай мəктəбедер. Матди җəһəте билгеле бер 
вəридəт 881  (вакыф) берлə тəэмин ителгəн бу мəктəп Оренбургта кызлар 
                                                           

868 Сəмəрə – нəтиҗə, җимеш. 
869 Закир итү – телгə алу, телгə алып сөйлəү, искə алу.  
870 Интикад итү – тəнкыйть. 
871 Муаффəкыять – уңыш. 
872 Могавин – ярдəмче, булышчы.  
873 Хəнəфи Кəрим улы Бакиров (1884–1934) – мəгърифəтче, 1911 елдан «Хөсə-

ения» мəдрəсəсендə укыта, мəдрəсə нигезендə ачылган укытучылар институтының 
беренче директоры (1917–1918), табигать фəннəре буенча дəреслеклəр авторы.  

874 Рəфика – тормыш иптəше, хатыны. 
875 Габдулла Сабир улы Ибраһимов (Шнаси, 1885–1938) – мөгаллим, татар мəк-

тəп-мəдрəсəлəре өчен дəреслеклəр авторы.  
876 Фазыйль – намуслы.  
877 Тəрəккый итү – алга китү. 
878 Хифзыссыйхəт – сəламəтлекне саклау, гигиена. 
879 Муафыйк – яраклы, туры килгəн. 
880 Нəһари – көндезге.  
881 Вəридəт – керемнəр. 
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исемендə ачылган яңа мəктəплəрнең иң карты булып, заман берлə күп 
сатулашмыйча, […] бер рəвештə дəвам итмəктəдер. Бу мəктəп шикелле 
билгеле бер матди тəэминате булган бер мəктəпнең, башка мəктəплəр берлə 
кояш кабул улынмас дəрəҗəдə; гүзəл вə үрнəк булырлык бер дəрəҗəдə дəвам 
итəргə тиеш булдыгы хəлдə, матди җəһəттəн гаять кысынкылык берлə дəвам 
иткəн бүтəн мəктəплəрдəн дə түбəн бер рəвештə дəвам итүе шатланырлык 
хəллəрдəн түгелдер.  

4) Гайниҗамал ханым Назыйрова882 мəктəбе. Бу Гайниҗамал ханым бик 
күп еллардан бирле Оренбургта кызлар укыта килə. Мəктəбене кулыннан 
килгəн кадəр ислах итү юлындадыр. 

Моннан укып чыккан ару гына мəгълүматлы кызларга еш-еш кына 
очрарга тугры килə. Бу Гайниҗамал ханым мəктəбендə ике елдан бирле русча 
да укылмакта улып, моның өчен махсус бер учительница тотмактадыр. 
Мөселман кызларына мөһим улган кул һөнəрлəре вə идарəи бəйтия 883 
дəреслəрен дə укыта икəн.  

5) Мөселман җəмгыять хəйриясе тарафыннан тəрбия ителгəн Форштад-
тагы кызлар мəктəбедер. Бу мəктəп бер җəмгыять тарафыннан тəрбия 
ителгəнлектəн, ихтимал моннан зуррак өметлəргə дə урын бардыр. Фəкать, 
тəəссефкə каршы 884 , бу мəктəп тугрысында ни дə əйтергə мөмкин түгел. 
Чөнки моның хакында, ачыграк вə тулырак мəгълүмат алу өчен тырышып 
карадык исə дə, муаффəкъ була 885  алмадык. Лəкин шуның илə бəрабəр 
каринəлəрнең886 дəлялəтенə887  күрə, бу мəктəпкə алай бик яхшы күз берлə 
карарга имкян888 юк шикелле күренə. Моның бар кадəр хезмəте бик фəкыйрь 
балаларга хəреф язу, танытудан гына гыйбарəт улса кирəк дип уйладык.  

6) Маһирə ханым Гонних 889  тарафыннан мөселман кызларына һөнəр 
мəктəбедер. Кисү-тегү шикелле һөнəр өйрəтү максаты берлə ачылган бу 
мəктəп үзенең вазыйфасын яхшы үтəп килмəктəдер. Мөселман кызлары өчен 
гаять зарур улган бу мəктəпнең тагы да тəрəккый итүен укучыларның 
саннары дəхый890 дə арта төшүен арзу итмəктəдер891.  

7) Мөслимəлəр җəмгыяте тарафыннан мөселман кызлары өчен ачылган 
кисү-тегү мəктəбедер. Рəисе вə əгъзалары байбикə вə могътəбəраннан 892 
гыйбарəт улган бу мəктəпнең хəзергə кадəр дəвам итү эшендə адəм əйтерлек 
                                                           

882 Гайниҗамал Назыйрова – Оренбургта кызлар мəктəбе ачучы, аның мөгал-
лимəсе.  

883 Идарəи бəйтия – хуҗалык эшлəре. 
884 Тəəссефкə каршы – үкенечкə каршы. 
885 Муаффəкъ булу – булдыра алу, ирешү. 
886 Каринə – сүз сөйлəшеннəн аңлашылган мəгънə.  
887 Дəлялəт – дəлиллек.  
888 Имкян – мөмкин булу, мөмкинлек. 
889 Маһирə Гонних – махсус белемле тегү остасы, Оренбургта кызлар өчен һөнəр 

мəктəбе ачучы.  
890 Дəхый – тагын, тагын да.  
891 Арзу итү – телəк, омтылыш. 
892 Могътəбəран – ихтирам ителə торган кешелəр.  
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җүнле-башлы бер эш тə күрсəткəне юктыр. Мондан ары нишлəр? Анысын 
килəчəк күрсəтер.  

Һəрхəлдə, моннан ары бу мəктəпкə вə əгъзаларына җитдирəк хəрəкəтлəр 
телəп каламыз. 

Болардан башка да Оренбургта оек, шəл бəйлəргə өйрəтүче ханымнар 
булса да, аларын хəзергə калдырдык. Икенче бер вакыт бер мөнəсəбəт берлə 
аларны да иншаллаһ язсак кирəк. 

«Сөембикə», 1915, №1, б.14–17. 
 

Имам Хəсəн Вахидов 

Аблай авылында кызлар мəктəбе 

Бəлəбəй өязе Аблай авылында893 Мөсалим əфəнде Исəнбердинның тəр-
биясендə 7–8 еллар əүвəл ибтидаи вə рөшди кыйсемнəрдəн гыйбарəт бер 
кызлар мəктəбе ачылган иде. Бу мəктəп шул вакыттан бирле елдан-ел ислах 
кылынып, йитешмəгəн йирлəре төзəтелеп килде. Хəзер дə кирəк бина, вə 
кирəксə уку җəһəтеннəн, бу тирəдə беренче мəктəп санала. Программы киң, 
дин дəреслəре өстенə кул һөнəрлəре, тегү-чигү дə өйрəтелə. Мөгаллимə 
ханымнар да бик тырышып укыталар. Бу елда 150 кадəр бала укый. Үткəн ел 
мəктəпнең беренче шəкертлəре чыгып, тирə-як авылларда мөгаллимəлек итə 
башладылар. Шулардан Күчəрбай894 вə Калмыш895 авылында укытучы Заһирə 
вə Фатыйха ханымнарның бик яхшы укытканнары беленə. 

Мəктəпнең бинасы да бик зур. Мөсалим əфəнде үз хуторында торып, 
авылындагы өч өлештəн гыйбарəт булган зур өен кызлар мəктəбенə бирде. 
Ашханə вə ашау бүлмəсе аерым бинада. Кофе кайнатырга, плитə кыз-
дырырга, мəктəп ягарга хезмəтчелəр куелган. Шəкертлəргə хезмəт юк. Ягарга 
кирəк кадəр атнага 1–15 йөк утынны Мөсалим əфəнде үз атлары белəн 
һəрвакыт хутордан җибəреп тора. Ягу вə яктыртуга мөгалиммəлəр белəн 
хезмəткəрлəргə жалуния да Мөсалим əфəнде үзе бирə. Мəктəпнең еллык 
мəсарифы 896  мең сумнан аша. Бу эшлəре өчен Мөсалим əфəндегə бу 
тарафтагы аңлы адəмнəр, бигрəк тə кыз шəкертлəр вə аларның аталары бик 
хəер-дога кылалар. Һəркемнең авызыннан: «Мондый монтазам 897  кызлар 
мəктəбе тəрбия иткəн баебызга Аллаһ үзе гомер бирсен», – дигəн сүзлəр 
ишетелə. 

«Тормыш», 1916, 29 март. 
  

                                                           
893 Аблай авылы – хəзер Башкортстанның Чакмагыш районына карый.  
894 Күчəрбай авылы – хəзерге Башкортстанның Благовар районына карый. 
895 Иске Калмыш авылы – хəзер Башкортстанның Чакмагыш районына карый.  
896 Мəсариф – тотылган акча, чыгым.  
897 Монтазам – тəртипкə салынган. 
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Сабирҗан əфəндегə  

Хөрмəтле байларыбыздан вə җəмəгать хадимнəреннəн 898  Сабирҗан 
əфəнде Шəмгулов үзенең Казан вилаятендəге туган иле булган Кырлай899 
авылының гыйлем вə мəгарифтəн мəхрүм бер хəлдə яшəвен игътибарга алып, 
үткəн көз көне баш мөхəрриребезнең күрсəтүе буенча микъдар мөгал-
лимнəремездəн вə газетабызда язышучылардан Кыям əфəнде Юлдаш900 белəн 
Бубый кызлар мəктəбен икъмаль иткəн901 Мəрхəбə туташ Батыршиналарны 
мөгаллим вə мөгаллимə итеп җибəргəн иде. Шул авылдан идарəмезгə язылган 
мəктүбтə902 мөгаллим һəм мөгаллимə əфəнденең бик гүзəл сурəттə укытулары 
вə елга һəртөрле гыйльми хезмəтлəрдə булындыклары бəян ителəдер.  

Сабирҗан əфəнде башлаган бу мөкаддəс эшне тагы да əсаслар 903  ак 
сурəттə дəвам иттерү өчен ирлəр вə кызлар өчен бик гүзəл мəктəплəр салдыра 
башлаган. Менə шул һиммəте904 өчен икенче мəхəллə картларыннан вəкялəт 
белəн Гыйбадулла əфəнде Нəҗметдинов Сабирҗан əфəндегə рəхмəтлəр укып 
илнең тəшəккерен905 əйтəдер.  

«Тормыш», 1916, 17 апрель. 
 

С.Туктаров 

[Уфа өязе Бишунгар волосте ...] 

Уфа өязе Бишунгар волосте Олуг Күл авылына мəрхүм Тимербулат 
Акчурин906 тарафыннан ирлəр мəктəбе вə Зөһрə ханым Акчурина (хəзердə 
Əхтəмова) тарафыннан кызлар мəктəбе салынган иде. Һəр мəктəптə мөгаллим 
вə мөгаллимəлəр бик тырышып бала укыталар. Авыл картлары мəктəп салып 
биргəн мəрхəмəтле вəли907 нигъмəтлəренə бик зур рəхмəт укыйлар. 

Бу ел мəктəпнең килере – ир балалардан: 62 сум 80 тиен, кыз балалардан 
– 41 сум; төрле кешелəрдəн – 96 сум 25 тиен. Барлыгы: 223 сум 75 тиен.  

Мəктəпнең чыгымы: ир балалар мəктəбендəге хəдимгə 8 сум 50 тиен; 
лампа, уты һəм башка кирəклəр – 66 сум 40 тиен. Кыз балалар мəктəбенə 
тотылган: 45 сум 60 тиен. Мəҗмугъ чыгымы: 284 сум 30 тиен.  

                                                           
898 Хадим – хезмəтче, хезмəткəр.  
899 Кырлай – Татарстанның Арча районындагы авыл.  
900 Кыям Исхак улы Юлдашев (1890–1955) – шагыйрь, мөгаллим, совет чорында 

китап сəүдəсе директоры.  
901 Икъмаль итү – тəмамлау.  
902 Мəктүб – хат.  
903 Əсас – нигез, төп, фундамент. 
904 Һиммəт – тырышлык.  
905 Тəшəккер – яхшылыкка каршы рəхмəт белдерү. 
906 Тимербулат Курамша улы Акчурин (1826–1906) – фабрикант, сəүдəгəр. 1881 

елда Старо-Тимошкино авылында аз керемлелəр өчен ашханə ача.   
907 Вəли – ия, хуҗа.  
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Ачык калган 60 сум 55 тиенне картлар вə мəктəп мөдирлəре Хəсəн 

əфəнде Акчуриннан908 өмет итəлəр.  

«Тормыш»:  
Мəзкүр909 96 сум 25 тиен иганə кылган затларның спискасы да идарəбезгə 

килде. Лəкин урын тарлыктан, ваклап яза алмыйбыз. Тимербулат хаҗи 
угылларының, хосусан мөхтəрəм Хəсəн əфəнде Акчурин җəнаблəренең əткəй-
лəре тарафыннан ачылган мəктəпне дəвам иттерүлəре үтенелəдер.  

«Тормыш», 1916, 11 май. 
 

С.Аягузи 
Авылларда кызлар мəктəбе 

Заман үзенекен эшли. Əүвəлге елларга нисбəтле соңгы елларда шəһəр-
лəремездə тəртипле, заманымызга муафыйк910 мəктəплəр күренгəли башлады. 
Бу тəртипле мəктəплəрнең ир балалар өчен булганы күк, кызларымыз өчен дə 
бар. Бу мəктəплəремез, əлһəмдүлиллəһи, елдан-ел тəрəккый итеп 911  килə. 
Шəһəрлəремездə булган тəртипле мəктəплəремезнең тəрəккый вə тəгали-
лəренə912 аңлы мөгаллим вə мөгаллимəлəремез сəбəп булганнары күк, һим-
мəтле 913 , динле, иманлы вə кодсиятьле914  байларымыз да сəбəп булдылар. 
Шəһəремездə ялтыраган мəгариф нурларының яктылыгы шəһəрлəремездəн 
ерак-ерак булган авылларымызга да төшə башлаган. Электəн дə авылларда 
мəктəп вə мəдрəсəлəр булса да, алар хатын-кызлар өчен, бəлки бөтенлəй 
тəрбия өчен тəэсис ителгəн915 нəрсəлəр булмаганнар. Гаилə тəрбиясендə иң 
зур роль уйнаучы əгъза – ата; хəят иҗтимагыянең ярымы ирлəрдə икəн, 
калган кыйсеме916 хатыннар тəсаррыфында917 булуы һəркемгə мəгълүм бер 
хакыйкать исə дə, гомумəн əһел исламиядə918  өзлəшеп калган инкыйраз919 
гадəтлəре, əүвəлге елларда авылларда да камил игътинаэ 920  илə сакланып 
килдеге күренеп тора. Гаилə хəяте дигəн мəүзүгъ921 хəтергə килү илə, дүрт 
стена арасында ябылган, көянтə астында черегəн авыл хатын-кыз сурəтлəре 

                                                           
908 Хəсəн Акчурин (1866–1916) – фабрикант, сəүдəгəр, җəмəгать эшлеклесе, хəй-

рияче. 
909 Мəзкүр – искə алынган.  
910 Муафыйк – яраклы, туры килгəн. 
911 Тəрəккый итү – алга китү, прогресс. 
912 Тəгали – бөеклəнү, югарылану.  
913 Һиммəт – тырышлык. 
914 Кодсиятьле – изгелекле.  
915 Тəэсис итү – төзү, оештыру. 
916 Кыйсем – өлеш. 
917 Тəсаррыф – кулда. 
918 Əһле ислам – мөселманнар. 
919 Инкыйраз – бетү, юкка чыгу. 
920 Игътинаэ – əһəмият бирү, игътибар. 
921 Мəүзугъ – проблема. 
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күз алдына килеп баса. Менə бу сурəтлəр, күз алдына килеп баскан инсан922 
никадəрле гафиф923 вə битараф булмасын, ул хосуста уйларга вə фикерлəргə 
мəҗбүр була. Ник əүвəлге вакытларда ук хатын-кызларның инсанлыгына, 
аларның тəкъва тəрбиялəренə 924  игътибар итмəгəннəр икəн дигəн сүзне 
ихтыярсыз əйтеп куя. Хатын-кызларымыз ислам назарында вə инсаният 
мөхакəмəсендə925 дə аң, гыйлем вə тəрбия бирелергə чын-чыннан тиешле бер 
мəхлуклар926 түгелме икəннəр? Тəннең рухы булган күк, гыйлем вə тəрбия 
рухының да рухы түгелме дип тə уйлана. Инсанлык хокукын казанмак өчен 
əүвəлге елларда хатын-кызларымызга хəзерге заман кызларына бирелгəн аң 
вə тəрбия ник бирелмəде икəн? Хəзерге туташларымызның аң вə тəрбиясенə 
караганда, əүвəлге заман хатын-кызларымыз миңа аң вə белемнəрдəн 
бөтенлəй мəхрүм кеби күренеп киттелəр. Мин фəкыйрь Кавказдан Казанга 
килгəч, тарих материаллары эзлəп авылларга чыктым. Авылларда байтак 
вакытлар калырга тугры килде. Мин авылларда уку-укыту эшлəренə артык 
дикъкать итеп карап йөрдем. Бу авылларда соңгы елларда башланган уку-
укыту эшлəре үзем сəяхəт итеп күргəн Кавказия вə Төркестан шəһəр вə 
авылларында булган уку вə укыту эшлəреннəн тəмаман башка икəн, шул 
сəбəпле мин фəкыйрь Кавказ вə Төркестанда булган сеңел вə апаларымызны 
үзем йөреп күргəн Казан, Вятка губернасы мөселман авылларында булган 
кызлар мəктəбендə укучы кызлар вə укытучы мөгаллимəлəрнең иҗтиһад вə 
гайрəтлəре илə таныштырасым килеп, Казан өязе Курса авылы кызлар 
мəктəбеннəн башлыйм. Мин боны һəркайда сөеп укыла торган «Сөембикə» 
журналы аркылы сеңел вə апайларым мəйданына куярга телим. Могътəбəр 
«Сөембикə» журналы минем «Авылларда кызлар мəктəбе» дия башланган вə 
бик озын булачак бер мəкалəмə шаять урын бирер дип уйлыйм.  

Менə Казаннан бик ерак түгел Курса исемле бер авыл бар икəн. Бу 
авылда 8 сыйныфлы кызлар мəктəбе бар. Бу мəктəптə Курса авылының927 үз 
кызлары тəрбия ителгəн күк, чит авыллардан да бик күп кызлар килеп 
укыйлар икəн. Бонда берле-икеле авыл муллаларының кызлары укыган күк, 
гавам928 кызлары да укыйлар.  

Авылының сəдакасы ел тəүлегенə 12 арба гошер929, 6 куй корбан тирəсен-
нəн артмаган бер авыл мулласы да ике кызын, бердəн елның авырлыгына 
бакмый, бу Курса мəктəбендə укытканын күрдем. Əлбəттə, бу хəзрəт 
кызларымызга укуның мотлака фарыз идекенə иман китергəн булырга кирəк. 
Бу Курса мəктəбендə кызлар өчен пансион бар. Бу мəктəпнең бар расходы 
мəктəп тəрбиячесе мөхтəрəм Гариф хəзрəттəн икəне аңлашылды. Бу мəктəп 

                                                           
922 Инсан – кеше, адəм. 
923 Гафиф – саф, бозылмаган, гыйффəтле.  
924 Тəкъва тəрбия – дни тəрбия. 
925 Мөхакəмə – хөкем чыгару. 
926 Мəхлук – җан иясе. 
927 Курса авылы – хəзер Татарстанның Арча районына карый.  
928 Гавам – гади халык. 
929 Гошер – яңа җыеп алынган ашлык, яшелчəдəн бирелə торган сəдака.  
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берничə сəнəлəрдəн бирле дəвам итеп баруы өстенə, програмы да яхшы гына 
күренде. Бонда кызларга тарих, хисап, җəгърафия, татар вə гарəп теллəре бик 
яхшы укылуы белəн бергə, кул эшлəре дə мөкəммəл итеп эшлəнеп бара икəн. 
Үз куллары белəн эшлəгəн эшне күреп, тəгаҗҗеб иттем930. Һич авыл кызлары 
эшлəгəн эшкə охшамыйлар. Гаять нəфис, гаять нəзек. Бу мəктəптə укып 
чыккан кызларның бик күбесе əтраф авылларга чыгып мөгаллимəлек итəлəр 
дип сөйлилəр. 13 яшенə кадəрле көянтə астында изелгəн, көянтə илə су 
ташудан башка бер нəрсə дə белмəгəн бер авыл кызы, бу мəдрəсəдə берничə 
ел укыганнан соң, башка бер калыпка кергəнлеге күренеп тора. Бу кызлар 
мəктəбендə кызлар үзара һəр җомга җəмгыять ясап, җəмгыятьтə һəрбер кыз 
үзеннəн бер мəүзугь алып, җəмгыятькə чыгып нотык сөйли икəн. Боларның 
бик оста сөйлəүчелəре дə була диделəр. Менə бер тəртип кызларымыз да сүз 
куəсен арттырырга ифрат зур файдасы күрелгəнлектəн, бу тəртипнең 
һəркайда мəкъбүлияткə чыгуын931 өмет итəргə ярый. Əлегə кадəр бездə сөйлə-
шə белмəүчелек яки гайбəттəн башка сөйлəшергə сүз тапмаучылык хөкем 
сөрə иде. Менə бу сөйлəү тəртибе белəн укыган кызларымызның сүзле, 
күркəм сохбəтле булуларын932 инде өмет итəргə ярый. 

Мин авыл тормышыннан язгач, моннан бик аз гына элекке хəлгə күз 
салып, шул бик аз гына элекке хəл белəн хəзерге хəлне чагыштырып карый-
сым килə. Шул аз гына вакыт эчендə хатын-кызларымыз тормышында 
күрелгəн тəрəккый əйтеп бетергесез зурдыр.  

Кызлар үзара һəм җомга җəмгыяте ясап, бер тема алып, нотык сөйли 
икəн. Болар бик оста сөйлəүчелəр була диделəр, сүз куəсен арттыруның 
никадəр файдасы барлыгын, бу тəртипне һəркайда урнаштыруны өмет итəргə 
ярый.  

Бу авыл мəктəбендə кызлар өчен пансион бар. Мəктəп тəрбиячесе 
мөхтəрəм Гариф хəзрəт икəн. […] 

«Сөембикə», 1916, №3–4, б. 51–56. 
 

Гариф Галиəкбəров 

[Орск җəмгыятенең кызлар мəктəплəренең…] 

Орск җəмгыятенең кызлар мəктəплəренең бу ел уку башыннан бирле 
йомшак барганлыклары сизелə. Җəмгыяь ел саен җəй айларында читтəн 
яхшы мөгаллимəлəр китертеп, йитештерү сыйныфлары ача килə. Алай да 
елдан-ел мөгаллимнəр кытлыгы көчəя бара. «Əхмəдҗания»дə баш мөгаллимə 
Кəримə ханым Фəйзуллина, авыру сəбəпле, хезмəттəн истигъфа итте933. Ул 
мəктəпне яхшы гына идарə итеп килə иде. Аның урынына һəнүз934 мөгаллимə 
эзлəү юлында булынса да, уңгайсыз вакыт булганлыктан, яхшы мөгаллимə 
                                                           

930 Тəгаҗҗеб итү – гаҗəплəнү, ис китү. 
931 Мəкъбүлияткə чыгу – кабул ителү. 
932 Күркəм сохбəтле булу – яхшы юлдаш булу. 
933 Истигъфа итү – эштəн азат ителү. 
934 Һəнүз – һаман да.  
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табылмый. Җəмгыятьнең карары илə мəүкыйт 935  уларак, 4нче рөшди 
сыйныфлары ябылып тора. Мөгаллимə табылса, янə ачылачак. Хəзер 
«Əхмəдҗания»дə 3 сыйныф рөшди дəвам итə. Мөгаллимəлəр дə тəҗрибəсез, 
яшүсмер кызлар булганлыктан, чак-чак кына сөйрəлеп килə. «Əхмəдҗа-
ния»дə 3 мөгаллимə вə 60 ка якын шəкерт бар. Ибтидаи 936  4 сыйныфлы 
мəктəп «Габбасия»дə 131 шəкерт, 4 мөгаллимə. Анда да баш мөгаллимə вə 
мөдир Зəйнəб туташтан башкасы тəҗрибəсез яшь кызлар. Ул мəктəп тə, 
мəгаттəəссеф937, борынгы барышын югалтты. 1нче мəхəллəдə (карт) Газизə 
абыстай идарəсендəге ибтидаи 4 сыйныфлы мəктəптə 133 шəкертне 4 
мөгаллимə укыта. Боның хəле дə əүвəлге икенең хəленнəн аермасыз. Урта 
дəрəҗəдəн дə түбəн. Бу мəктəптə берничə еллардан бирле укытып килгəн 
Фатыйма Сəгыйриянең китүе мəктəп өчен яхшы ук сизелерлек кимчелек 
ясады. Җəмгыять тарафыннан сайланган мөфəттиш вə мөфəттишəлəр938 һəр-
даим мəктəплəрнең əхвален тикшереп, алган мəгълүматларыннан «җəм-
гыять» идарəсенə хəбəр бирə, доклад күндереп торалар. «Җəмгыять» үз тара-
фыннан мəктəплəрнең ислахына тырыша. Үзенең тиешле əмерен ирештереп 
тора. 

«Вакыт», 1916, 30 декабрь.  
 

Нигъмəтулла Нурулла угылы 

Алма-Атадан (Җидесу вилаяте) 

Алма-Атада күп еллардан бирле Габделвəлиевлəр тəрбиясендə яхшы 
гына монтазам 939  вə алты сыйныфтан гыйбарəт булып, ирлəр вə кызлар 
мəктəбе дəвам итеп килмəктəдер. Бу мəктəплəрнең мөдире Алма-Атаның 
зыялыларыннан Зəйнетдин хаҗи Таҗетдинов940. Хəзерендə ирлəр мəктəбендə 
баш мөгаллим Габдулла Сатыев 941  вə кызлар мəктəбендə баш мөгаллимə 
Гафифə ханым Дəүликамова булып, мəзкүр мəктəплəр бу елда ачылып, 
укулар башлады. 

Бу мəктəплəр Алма-Ата əтрафыннан ысул җəдидə берлəн укытыла торган 
мəктəплəрнең картрагы һəм хезмəте күбрəк тигəнедер. Боларда һəр елда 
200лəп татар, кыргыз, таранчы942, сарт балалары тəхсил итəлəр943. Моннан 
башка ир һəм кызлар өчен «Туземный» мəктəп дəвам итеп килмəктəдер. Бу 
                                                           

935 Мəүкыйт – срок, билгелəнгəн вакыт.   
936 Ибтидаи – башлангыч.  
937 Мəгаттəəссеф – кызганычка каршы. 
938 Мөфəттиш, мөфəттишə – тикшерүче, инспектор.  
939 Монтазам – тəртипле. 
940 Зəйнетдин хаҗи Таҗетдинов – сəүдəгəр, химаяче.  
941  Габдулла Габделкəбир улы Сатыев (1886–1958) – педагог, дəреслеклəр 

авторы, «Хөсəения»,  Уфадагы «Госмания», «Галия» һ.б. мəдрəсəлəрдə укыта.  
942 Таранчы – Россия империясе территориясендə яшəүче уйгырларның 1917 елга 

кадəрге атамасы. 
943 Тəхсил итү – белем алу.  
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мəктəплəрдə дə укучылар соң дəрəҗəдə күп. Лəкин туземный мəктəплəрдə 
ана теле вə дин дəреслəренə урын азрак бирелгəн булуы бераз уңайсыз-
лыйдыр. Алма-Атада дəхый күптəн түгел Гыйззениса ханым идарəсендə 
кызлар мəктəбе дəвам итеп килмəктəдер. Бу мəктəп 4 сыйныфлы булып, бу ел 
Гыйззениса ханымның тырышуы аркасында 5нче сыйныфы да ачылды. Бу 
мəктəпнең матди ягы тəэмин ителмəгəн булса да, мөгаллимə ханымның 
һиммəте саясендə 944  тукталмый һəр елны 50лəп кызлар тəрбиялəнеп килə. 
Алма-Ата əтрафында ысул җəдидə юк дип əйтерлек дəрəҗəдə аз таралган. 
Гомумəн Җидесу вилаяте ибтидаи 945  мөгаллим вə мөгаллимəлəргə соң дə-
рəҗəдə мохтаҗлар. Менə без шушы əһəмиятле мəсьəлəне тизрəк хəл итеп, 
Алма-Ата əтрафында ибтидаи мөгаллим вə мөгаллимəлəр хəзерлəргə телимез. 
Ибтидаи мөгаллимнəрне хəзерлəргə бердəнбер ансат юл булса, ул да мəзкүр 6 
сыйныфлы мəктəплəр янында мөгаллим вə мөгаллимəлəр хəзерли торган 
сыйныфлар ачудыр. Бу ел Алма-Атада дəхый күңелле бер эш булса, ул да 
Исхак Габделвəлиев946 угылларының тиҗарəтханəсе947 тəрбиясендə бер һөнəр 
мəктəбе вөҗүдкə килүдер 948 . Моның өчен Уфа җəмгыять хəйриясе һөнəр 
мəктəбен тəмам иткəн Сөнгатулла əфəнде мөгаллим булып килде.  

«Вакыт», 1917, 4 гыйнвар. 
 

Габделгазиз Мортазин 

Алабайталда кызлар мəктəбе 

Оренбург өязе Алабайталда949 икенче мəхəллə хозурында кызлар мəктəбе 
ачылды. Оренбургтан мөгаллимə китертелеп, тəртип белəн уку башланды. 
Мəктəп өчен мəхəллəмезнең могътəбəрлəреннəн Мөшəрриф əфəнде Халидов 
бер өен бер ел мөддəт950 илə бушлай биреп торды. Мəктəп бинасын салу 
хакында Оренбургтан Нигъмəтулла хəзрəт илə бəгъзе һиммəт иялəренə 951 
киңəш кылган идем. Алар бу эш башланса, ярдəм итəргə вəгъдə кылдылар. 
Мəхəллəмез фəкыйрь. Шуның өстенə халык буңа кадəр укыту юлына зур 
иганə кылып өйрəнмəгəн. Шунлыктан читлəрнең ярдəменə ихтыяҗымыз 
зурдыр. Ошбу хəлне игътибарга алып, һиммəт итүчелəр булса, бик зур бер 
кардəшлек күрсəткəн булачаклардыр. 

«Вакыт», 1917, 8 гыйнвар. 
  

                                                           
944 Һиммəте саясендə – тырышлыгы белəн.  
945 Ибтидаи – башлангыч.  
946  Исхак Габделвəлиев – Алма-Ата шəһəрендə I гильдия сəүдəгəр, химаяче, 

мəчет-мəдрəсəлəр, китапханə сала.  
947 Тиҗарəтханə – сəүдə йорты, кибет. 
948 Вөҗүдкə килү – барлыкка килү.  
949 Алабайтал – хəзер Оренбург өлкəсенең Беляев районына керə.  
950 Мөддəт – вакыт, срок. 
951 Һиммəт иялəре – тырышлык куючылар, ярдəм итүчелəр. 
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Ф.Төхфəтуллин  

Катыш мəктəп 

Катыш мəктəп – ир вə кыз балалар бергə укый торган мəктəпдер. 
Инкыйлабка 952  кадəр гомумəн Русиядə хатыннар хокукы начар ригая 
кылына 953  иде. Без, татарлар, үземез хокуксыз миллəтлəрдəн булуымыз 
сəбəпле, хатыннарымыз да хокуксыз иде. Инде үз хокукымызны кайтарып 
алгач, хатыннар хокукын да ригая кылып, шəригать тарафыннан манигъ954 
булмаган йирлəрдə һəрбер хокукны бирмəкче булдык. Шулай итеп, рəсми 
хатыннарны бер дəрəҗəгə китерсəк тə, вакыйган аларны үзебез берлə 
бертигез итə алмадык əле. Без аларга һəрбер хокукны бирдек, дию берлə, 
хəзергəчə көнгə сеңелеп килгəн караштан котылып булмый. Мəсəлəн, 
хатыннарның җəмəгать намазларына йөрүе дөрес булуы шəргый дəлиллəр 
берлə ачык исбат кылынса да, без күземезне йомамыз я дөнья кубарып нигаз-
лашамыз. Хатыннар хокукын кирəгенчə тəэмин кылыйк дисəк, бар көчебезне 
яшь буынга юнəлдереп, ир вə кызларны бер мəктəптə тəрбия кылырга 
тиешлебез.  

Русия татарларының уку-укыту тарихына карасак, өченче дəвер 
башланганын күрəмез. Беренче дəвер күп еллар дəвам иткəннəн соң, 20 еллар 
чамасы моннан элек бетə башлый. Бу дəвердə укыту ана телендə булмау 
сəбəпле, кирəгенчə гыйлем алу бик аз кешелəргə генə мөяссəр 955  булган. 
Икенче дəвер 20 еллар моннан элек башланып, инкыйлабка кадəр дəвам итə. 
Бу дəвер элеккесеннəн шуның белəн аерыла: без мəктəплəремезне ислахка956 
керешкəч тə, һəрбер православный динендə булмаган миллəтне йоту 
əсасенə 957  бина кылынган 958  хөкүмəт мəктəплəремез аркасында йотылудан 
котылачагымызны белгəч тə, укыту эшенə катышып, миллəт хисен уята 
торган газиз мəктəплəремезне берəм-берəм яба башладык.  

Инде инкыйлабтан соң өченче дəвер башлана. Бу дəвер үткəннəреннəн 
дəхый аерыла. Бу дəвердə ысулы җəдидə вə ысулы кадим низагысы булачак 
түгел, шулай ук хөкүмəт тə катышачак түгел. 

Шушы дəвернең беренчесендə кызларны укыту юк дəрəҗəсендə иде. Язу 
язарга өйрəтү исə хəрам дип таныла иде. Икенче дəвердə исə, кызларны 
укыту эше бер дəрəҗə күтəрелеп, кызларны язу язарга өйрəтергə ярамый 
дигəн игътикад959 да йомырылды. Шулай булса да, ир балаларны укыту берлə 
бер даирəгə йитмəде, күп йирлəрдə кызлар өчен аерым мəктəплəр дə булмый, 
бары абыстайларның мал яки аш өйлəренə генə калды. Бик күп урыннарда 
Идел буе татарлары арасында быел көздəн үк алты еллык яңа типта 
                                                           

952 Инкыйлаб – революция. 
953 Ригая кылыну – кайгырту. 
954 Манигъ – киртə. 
955 Мөяссəр – җиңел, җайлы.  
956 Ислах – реформа. 
957 Əсас – нигез, база.  
958 Бина кылыну – нигезлəнү. 
959 Игътикад – ышану, инану. 
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мəктəплəр ачылачак. Инде шул мəктəплəрдə, мөмкин булса, һəр җирдə ир вə 
кыз балалар бергə укысыннар иде.  

Мондый катыш мəктəплəрдə ир вə кыз балалар бер-берсенə иптəшлек, 
тиңдəшлек күзе берлə карап үсəчəклəр. Яшьтəн шул игътикад эчендə үскəн 
кеше хатыннарны үзеннəн ким күрмəс вə аларның хокукларына тəгъди 960 
итмəс. Гомумəн мондый мəктəплəрдə шəкертлəр уку җəһəтеннəн вə əхлак 
(нравственный) җəһəтеннəн югары торырлар. Русиядə биш еллар гына 
моннан элек ачыла башлаган высший начальный катыш мəктəплəр бик яхшы 
нəтиҗəлəр күрсəтеп торалар. Аннан башка укыту эшлəре бездə матди яктан 
начар тəэмин ителгəнгə күрə, ирлəр вə кызлар өчен аерым мəктəплəр салмый, 
бары бер зур мəктəп яки бар кадəрен киңəйтеп кенə салсак, безнең өчен бик 
зур җиңеллек булыр иде. 

Катыш мəктəплəрнең иң күп таралган йире Америкада. Анда ел саен 
шундый мəктəплəрнең саны артып тора. Америка халкының əхлак (нравст-
венность) ягыннан Яурупага караганда югары торуы ирлəр берлə кызларны 
бер йирдə тəрбия итүдəн дип уйлана. 

Кыскасы, катыш мəктəп галимнəр тарафыннан һəр ике якның тəрəк-
кыесы 961  өчен файдалы табылган. Шəт без мөселманнар да, һич булса, 
ибтидаи мəктəплəремезне катыш итүдəн курыкмамыз.  

«Шура», 1917, №13, б.306. 
 

Мөхəммəдкамал Мозаффаров962 

Катыш мəктəп 

Ошбу елгы 13нче «Шура»да Ф.Төхфəтуллин əфəнде катыш мəктəпне 
мəслихəт күреп963, Американы мисал итеп яза. Уку яшендə санала торган 8 
яшеннəн 10 яшенəчə булган ир-ат һəм кыз балаларны берлектə бер мөгаллим 
вə яки мөгаллимəдəн укытуны тиеш саный. Лəкин Америкада һəрбер мəсли-
хəт булган эшлəрне Русия мөселманнары түгел, Төркия мөселманнары да 
алмаганнар. Алган булсалар, Төркиядə бу көннəргə кадəр мəктəп-мəдрəсəлəр 
ир вə кыз балаларга аерып йөртелми, бергə катыш булып беткəн булыр иде. 
Һəм бу эш мəслихəт булса иде, Русиядə күптəн кабул ителеп, «женский 
школа», «женский гимназия», «женские курсы» кебек исемнəр онытылып та 
беткəн булыр иде. Лəкин болар үз исемнəрендə ел саен артып торалар.  

Безгə моны иске хөкүмəт вакытында ислам дошманы булган Иль-
минский, шəһəрдə Малмыж инспекторы тəкъдим итте, əмма без моның 
зарарларын дəлиллəп, берлə исбат итеп каршы тордык, кабул итмəдек һəм 
ышкулны кызларга һəркайда аерым, ирлəргə аерым ышкулалар тəгаен ителде. 

                                                           
960 Тəгъди – гаделсезлек. 
961 Тəрəккый – алга китү.  
962 Мөхəммəдкамал Мозаффаров (1855 – ?) – мəгърифəтче, мөгаллим, Малмыжда 

рус-татар, кызлар өчен һөнəр мəктəплəре оештыручы, үз өендə мөселманнар өчен 
китапханə ача.  

963 Мəслихəт – уңыш, файда; киңəш. 
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Инде ышкуллар урынына дини милли мəктəп-мəдрəсəлəр ачарга имкян 
булгач964, янə мөселманнарга матлуб булмаган965 бернəрсə күрсəтəлəр. Хəзер 
инде сүзлəрне əтрафлыча966 уйлап сөйлəргə кирəк. Мəктəп-мəдрəсəлəргə чын 
нигез сала торган вакыт икəнен хəтердəн чыгармаска тиешле. Бер илдə 
муафыйк 967 , мəслихəт булып танылган нəрсəмезне, икенче илдə бу нəрсə 
ярамый икəн, дип, хатаны ихтираф итү968 читен булыр. Америкада ригаять 
кылуы969 тиеш булмаган бəгъзе бер нəрсəлəрне мөселманнарда ригаясе лязем 
саналуны хəтердəн чыгармаска тиешле. Ирлəргə салынган рөшди кызлары-
мызга да мəктəп-мəдрəсəлəр вə һөнəр урыннары ачып, бонларны салдырырга, 
мөгаллим вə мөгаллимəлəр хəзерлəргə иҗтиһад кылу970 тиешле. 

Нинди генə кечкенə йирне мисал итсəлəр дə, уку яшендəге балаларның 
унбиш-егермедəн ким булуы уйланмый, аннан да ким булса, мəктəп-мəдрəсə 
бар йиргə үзлəренең барулары лязем. Ирдəн-кыздан кырыклап бала булса, 
һөнəрдə бер укытучы кифая килə971. Өч сəгать ирлəр, өч сəгать кызлар укырга 
мөмкин. Лəкин бергə түгел, бəлки берсе чыккач, икенчелəре керүле була. Һəр 
ки халыкның телəмəгəн пилюлясын йоттырырга тырышмаска кирəк.  

«Шура», 1917, № 17, б.401. 

                                                           
964 Имкян булу – мөмкин булу, мөмкинлек. 
965 Матлуб булган – талəп ителгəн, соралган. 
966 Əтраф – тирə-юнь.  
967 Муафыйк – яраклы.  
968 Ихтираф итү – эштə зур тəҗрибəле булу. 
969 Ригаять кылу – кайгырту, карау. 
970 Иҗтиһад  кылу – тырышу. 
971 Кифая итү – җитəрлек, кирəк кадəр булу. 
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«ШАТЛЫКЛЫ  ВӘ  ТАНТАНАЛЫ  БӘЙРӘМ  КИЧӘЛӘРЕН  
БЕРЕНЧЕ  МӘРТӘБӘ  КҮРҮЕМЕЗГӘ  СӘБӘПЧЕ   

БУЛУЫ  ӨЧЕН . . .» Кызлар мәктәпләрендә, хатын-кыз җәмгыятьләрендә  кичәләр, бәйрәмнәр үткәрү тарихы 
 
 

Исмəгыйль Госмани 
Бəраəт бəйрəме1 

Адамова кызлар мəктəбендə2 бəраəт бəйрəме көнне шəкерт кызлар мəк-
тəпкə килеп, Коръəн вə догалар укымышлар. Тыңлау вə тəбриклəнү 
хəзерлəнде, бəгъдəлзаһыр3 русча укылачак дəреслəр 21 августта башланачак, 
мəгəр бу сəнə шəкертлəрдəн, хəленə карап, бераз парə4 алачакмыз.  

Мөдир Исмəгыйль Госмани 
«Вакыт», 1910, 8 август. 

 
Мөслимəлəр өчен беренче уку мəҗлесе 

Оренбург мөслимəлəр җəмгыяте үзенең əгъзаларына мəгънəви файда итү 
һəм җəмгыятьнең сəрмаясын5 арттыру өчен бу декабрь 10сында сишəмбе көн 
Габделхəмид Хөсəенов йортында уку мəҗлесе ясыйдыр.  

Програм шу илə: 
1) Коръəн уку вə вəгазь-нəсыйхəт – мөгаллимə Фатыйма Адамова, мөгал-

лимə Багбостан Мөэминова, мөгаллимə Мөслимə Шəфигова; 
2) мөселман хатын-кызлары арасында мəгърифəт һəм укуның таралуы – 

мөгаллимə Зəйнəб Камалетдинова; 
3) балалар тəрбиясе хакында – мөгаллимə Гайшə Госманова; 
4) шəригать назарында6 хифзыссыйхəт7, сəламəтлекне саклау – мөгал-

лимə Сəлахова; 
                                                           

1 Бəраəт бəйрəме, Бəраəт кичəсе – Шəгъбəн аеның беренче көнендə үткəрелə, бəхет 
һəм һəртөрле уңышлар, изгелеклəр иңə торган изге көн санала; ислам дине тəгълиматы 
буенча, бу төнне Аллаһы Тəгалə, һəркемнең изге гамəле һəм догаларында ялварып со-
раган үтенечлəрен исəпкə алып, кешелəрнең язмышы турында карар кабул итə. 

2 Адамова мəктəбе Оренбург шəһəрендə була. 
3 Бəгъдəлзаһыр – соңрак. 
4 Парə – өлеш, кисəк.  
5 Сəрмая – акча.  
6 Шəригать назарында – шəригать күзлегеннəн караганда.  
7 Хифзыссыйхəт – сəламəтлекне саклау юллары, гигиена. 
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5) табиблар карамагында хифзыссыйхəт – табибə Разия ханым Сөлəйма-

нова; 
6) дикламациялəр, Тукаев шигырьлəре, Гобəйдулла Рəдүди8, Мəҗит Га-

фури һəм Сəгыйть Сүнчəлəй9 шигырьлəре – шəкерт кызлар бергə кушылып 
укыйлар; 

7) Пушкин һəм Лермонтов шигырьлəре – Рабига Шəрəфетдинова; 
8) Салават шəриф һəм мөнəҗəтлəр – кыз шəкертлəр бергə кушылып 

укыйлар.  
«Сөембикə», 1913, №4, б.15–16. 

 
 

Мəрьям Фəхретдинова 

Казалы кызлар мəктəбендə əдəбият кичəсе 

22нче декабрьдə Казалы кызлар мəктəбенең мөдирə вə мөгаллимəсе 
Гайшə ханым Хантимерия тарафыннан кыз балаларга махсус əдəбият кичəсе 
ясалды. Милли шигырь вə гыйбрəтле əсəрлəр укылды. Тəгълим, тəрбия вə 
əхлак хакында əсəрле вəгазьлəр сөйлəнде. Ханымнар күп иде. Бик мəмнүн 
булып10, рəхмəтлəр укып чыктылар. Бондый күңелле вə файдалы кичəлəр 
ясап, ханымнарымызның рухларын күтəргəн өчен Гайшə ханымга самим 
калебтəн11 тəшəккер12 итəргə бурычлымыз. 

«Вакыт», 1915, 3 гыйнвар. 
 
 

Гайшə Абызгилдиния 

[14нче гыйнвар...] 

14нче гыйнвар чəршəмбе көн кич сəгать (4)тə ханымнар җəмгыятенең 
1нче мəхəллə кызлар мəктəбендə «Мəүлид шəриф» укылачак. Ирадəсе13 бул-
ган ханым вə əфəнделəргə ишек ачык булачак, мəҗлескə рəхим итүлəрен 
үтенəмез.  

«Тормыш», 1915, 13 гыйнвар. 
 

  

                                                           
8 Гобəйдулла Габделмөэмин улы Рəдүди (1885–1912) – мəгърифəтче, шагыйрь, 

«Хөсəения» мəдрəсəсендə, Багбостан мəктəбендə мөгаллимлек иткəн.  
9 Габдулла Тукай (1886–1913), Мəҗит Гафури (1880–1934), Сəгыйть Сүнчəлəй 

(1888–1937) – күренекле татар шагыйрьлəре.  
10 Мəмнүн булу – риза, канəгать булу. 
11 Калеб – йөрəк.  
12 Тəшəккер – рəхмəт сүзе.  
13 Ирадə – телəү, омтылу. 
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[Гыйнварның 14ндə...] 

Гыйнварның 14ндə, чəршəмбе көн ханымнар җəмгыятенең 2нче мəхəллə 
хосусындагы кызлар мəктəбендə, кич берлə сəгать 6да Мəүлид кичəсе 14 
булачак. Телəгəн ханым вə туташлар рəхим итсеннəр. 

Һəйəть тəгълимия15 əгъзалары 
«Тормыш», 1915, 13 гыйнвар. 

 
Багбостан ханым мəктəбендə уку мəҗлесе вə балалар акшамы16 

15нче гыйнварда Мəүлид əн-Нəби мөнəсəбəте илə Багбостан ханым 
мəктəбендə иртə белəн сəгать 10нан бергə кадəр олуглар өчен уку мəҗлесе 
булган. Баш мөгаллимə Багбостан ханым тарафыннан Мөхəммəд (гəм)нең 
тəрҗемəи хəле, сəйяр шəрифəсе17, өммəһат мөэминин (р.г.)18 фəзаил19 вə хосу-
сыятьлəре бəян ителгəн.  

 

 
Багбостан ханымның кызлар мəктəбендə Мəүлид кичəсе  

(«Сөембикə», 1915, № 8) 
                                                           

14 Мəүлид кичəсе – Мəүлид бəйрəме, Мəүлид əн-Нəби, Мөхəммəд пəйгамбəрнең 
туган көненə багышланган дини бəйрəм, рабигыль-əүвəл аеның 12сендə үткəрелə. 

15 Һəйəт тəгълимия – укыту комиссиясе. 
16 Акшам – кич, кичə.  
17 Сəйяр шəрифə – кадергə лаек юл йөрүе, ил гизүе.  
18 Өммəһат мөэминин – өммəтнең җитəкчесе.  
19 Фəзаил – артыклык, өстенлек, яхшы сыйфатлар.  
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Соңра могавинə20 мөгаллимəлəр тарафыннан бəгъзе дини вə гамəли сүз-

лəр сөйлəнеп, шəкертлəр тарафыннан бу көн өчен махсус хəзерлəнгəн 
шигырьлəр һəм дикламациялəр укылган. Кич белəн сəгать 6дан 8гə кадəр 
балалар акшамы ясалып, бонда һəм Мөхəммəд (гəм)нең тəрҗемəи хəле вə 
мəнакыйбы21 сөйлəнгəн. Хор белəн һəм ялгыз, ялгыз шул көнгə мөнасиб22 
һəртөрле шигырьлəр укылган. Мəҗлеслəрнең һəр икесендə ханымнар гаять 
күп булып, бинага сыймаганнар, мəхрүм булып киткəннəр. Олуг вə кечек 
могътəбəран23 һəм зыялылардан шəһəремезнең гыйлемгə һəвəсле бөтен ана-
лары, ханым вə туташлары хазир булганнар24. Бу көн мəктəп бинасы төрле 
төстə фонарьлар вə флаглар илə зиннəтлəнгəн. Ай вə йолдыз галəмəтлəре 
куелып, өстенə «Мəрхаба25 Мөхəммəд Мостафа (слгм)» дип язылган гаять 
хуш бер лəүхə26 куелган. Уку мəҗлесе вə əдəбият кичəсенə иштиракъ иткəн27 
балалар, һəркаюсы бер төстə ак киемнəр киенеп, бер төстə бантлар такканнар. 
Кич Мəрьям Гобəйдуллина вə Рабига Камалова туташлар тарафыннан 
мəктəптə укыган шəкертлəргə һəртөрле татлы нигъмəт вə йимешлəр белəн 
чəй мəҗлесе хəзерлəнеп, зыяфəт28 бирелгəн. Кирəк иртəнге уку мəҗлесе, вə 
кирəк балалар акшамы вə зыяфəт булсын, һəркаюсы бик күңелле булып, 
хазирунның29 күңелендə тирəн тəэсират калдырганнар. Милли вə дини бөек 
бəйрəмнəремезне һəркем күңелендə тирəн тəэсират калдырырлык бер 
рəвештə каршы алып, мəктəптə укыган вакытында укудан мəхрүм калган 
ханым вə туташларымызның рухларын яңарта торган бер хəлгə китер-
гəнлеклəре өчен мəктəп идарəсе вə мөгаллимə ханымнар тəкъдиргə30 лаек-
тырлар. Мəктəптə укыган яшь иптəшлəренең күңеллəрен табарга тырышып, 
зыяфəт биргəн вə шуның аркасында яшь туташларымыз арасында дуслык вə 
мəхəббəт артырга сəбəп булган Мəрьям Гобəйдуллина вə Рабига Камалова 
туташлар аерым сурəттə шаян31 тəшəккердерлəр32.  

«Вакыт», 1915, 20 гыйнвар. 
  

                                                           
20 Могавинə – ярдəмче.  
21 Мəнакыйб – мактаулы эшлəр. 
22 Мөнасиб – яраклы, туры килə торган. 
23 Могътəбəран – ихтирам ителə торган кешелəр. 
24 Хазир булу – катнашу. 
25 Мəрхаба – хуш килдегез. 
26 Лəүхə – вывеска, плакат. 
27 Иштиракъ итү – катнашу. 
28 Зыяфəт – кунак итү. 
29 Хазирун – катнашучылар. 
30 Тəкъдир – эшлəгəн эшкə бəя бирү.  
31 Шаян – лаек, яраклы, тиешле дəрəҗəдə. 
32 Тəшəккер – рəхмəт сүзе.  
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Фəгыйлə һəм  

Маһидилбəр Сəйфелмөлековалар  

Казалыдан 

Кызлар мəктəбендə гыйнвар 12 сендə тəҗрибə имтиханы булып, Мəүлид 
əн-Нəби мөнəсəбəте илə шəкертлəргə ун көнгə тəгътыйль33 бирелде. Имтихан 
вакытында шəкертлəрнең гүзəл имтихан бирүлəреннəн мөгаллимə Гайшə 
ханым Хантимированың да иҗтиһады мəгълүм булып, имтиханда хазир 
булган34 ханымнар тарафыннан яхшы тəкъдир35 ителде. Гыйнвар 14 ендə Гай-
шə ханым тарафыннан тантаналы Мəүлид кичəсе ясалып, «Мəүлид шəриф» 
укылды.  

Мəүлид кичəсенə алдан хəзерлəнеп, 75 кадəр кыз шəкерт һəркаюсы ефəк-
атласка пəйгамбəремезнең исем-шəрифлəрене чигеш илə язып, шамаил вə 
лəүхəлəр36 хəзерлəп, гөл чəчəклəре илə мəктəпнең диварыны тəмам зиннəт-
лəгəн иделəр.  

Һəрбер кыз шəкерт ал тасмага «Бүген Мəүлид шəриф бəйрəме» дия чи-
геш илə язып, күкрəк аркылы бантлап ал-гөл чəчəклəр илə бизəнгəн иделəр. 
Кичə өчен махсус хəзерлəнгəн, бер төсле киенгəн кыз шəкертлəрне һəм дə 
эче-тышы төрле фонарьлар, лəүхəлəр илə бизəлгəн мəктəпне күргəндə, 
ханымнарның сəнəгать 37  вə нəфасəткə 38  никадəр истигъдадлы 39  вə никадəр 
рухлы икəнене күреп, мөгаллимə Гайшə ханымның фəгалиятьле40, эшлекле 
юлбашчы идекене дə икърар итми41 мөмкин түгел иде.  

Мəүлид шəриф ахырында патша хəзрəтлəре вə ханəдане галилəренең42 
сəламəтлеклəренə, рəгыятенең43 тынычлыкларына дога кылып, файдалы со-
лых телəп, сугыш сафында булган каһарман ага-əтилəремезнең калганнарына 
тəгъзия44 бəян ителде.  

Соңра миллəтемезнең бөек атасы мəрхүм Исмəгыйль бəк Гаспринский 
хəзрəтлəренə вə туганына 100 ел тулу мөнəсəбəте илə мəрхүм Шиһаб хəзрəт 
Мəрҗани45 рухына һəм дə Казалыда милли эшлəрдə күп хезмəтлəре күренгəн 
мəрхүм Габделгани бай Хөсəеновның рухына озын догалар кылынды. 

                                                           
33 Тəгътыйль – каникул.  
34 Хазир булу – катнашу. 
35 Тəкъдир – бəя бирү; ихтимал, очрак. 
36 Лəүхə – вывеска, плакат. 
37 Сəнəгать – сəнгать. 
38 Нəфасəт – гүзəллек. 
39 Истигъдад – булдыклылык, сəлəтлелек. 
40 Фəгалиять – эшчəнлек. 
41 Икърар итү – тану. 
42 Ханəдане гали – бөек династия.  
43 Рəгыять – халыклар. 
44 Тəгъзия – үлгəн кешенең якыннарын юату, күңел юату. 
45 Шиһабетдин Баһаветдин улы Мəрҗани (1818–1889) – күренекле мəгърифəтче, 

тарихчы, дин галиме.  
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Юлбашчылык итеп, тəдбирле 46 , иҗтиһадлы 47  хезмəтлəре вə бу көнгə 

кадəр хəтеремезгə килмəгəн шатлыклы вə тантаналы бəйрəм кичəлəрене 
беренче мəртəбə күрүемезгə сəбəпче булуы өчен, мəктəпнең мөдирə вə 
мөгаллимəсе Гайшə ханымга һəм дə тəртипле мəктəп йитештереп, иҗтиһад 
кылган аталарымызга без, Казалы ханымнары исеменнəн, тəшəккер48 итеп, 
самими рəхмəт укыймыз. 

Фəгыйлə һəм Маһидилбəр Сəйфелмөлековалар 

«Вакыт», 1915, 23 гыйнвар. 
 

«Кардəш» 
Ташкентта балалар иртəсе 

18нче гыйнварда Мəүлид мөнəсəбəте илə,Ташкентта «Хива» театрында49 
«Балалар иртəсе» булды. Өч бүлемдəн гыйбарəт иде. 

Беренче бүлемдə: 
1) Патша хəзрəтлəренə дога кылынды;  
2) Ир вə кыз балалардан гыйбарəт 70 кешелек хор тарафыннан «Мəүлид 

бəйрəм» шигыре əйтелде;  
3) Мəктəп балалары тормышыннан алынып язылган «Абзыйның килүе» 

исемле (русчадан тəрҗемə) бер пəрдəлек пьеса уйналды.  
Икенче бүлемдə: 
1) Крыловның ике баснясы, Тукайның «Сөткə төшкəн тычкан», «Төлке 

һəм йөзем йимеше» нам50 шигырьлəре вə бəйрəм догасы – барысы да бер 
шəкерт тарафыннан укылды;  

2) 20 лəп вак вə зур кызлардан бəйрəмгə мөнасиб51 җанлы сурəт ясалды; 
3) «Бала белəн күбəлəк», «Бичара куян»52 тəкълиде53 ясалды (Болар ике-

шəр шəкерт тарафыннан иҗраэ ителделəр54; күбəлəк берлəн куян урынын-
дагылары үзлəрен муафыйк55 рəвештə киендерелгəн иделəр). 

Өченче бүлем: 
1) Югарыда əйтелгəн 70 кешелек хор тарафыннан «Кара урман», «Сал-

кын чишмə» вə «Галиябану» көйлəренə моңлы, милли җырлар җырланды; 
2) Татар яшьлəре тарафыннан төзелгəн балалайка оркестрында үзе-

мезнең иң сөекле мəшһүр көйлəрдəн 5–6 көй уйналды; 

                                                           
46 Тəдбирле – эшне ахырын уйлап эшлəнгəн. 
47 Иҗтиһадлы – тырышлык куеп, тырышып эшлəнгəн. 
48 Тəшəккер – рəхмəт сүзе. 
49 «Хива» театры бинасы (электротеатр) Ташкентта 1909 елда төзелə. 1917 елда 

янгын чыгып, бина юкка чыга.  
50 Нам – исем.  
51 Мөнасиб – яраклы, туры килə торган. 
52 «Бала белəн күбəлəк», «Бичара куян» – Г.Тукай шигырьлəре.  
53 Тəкълид – иярү, охшатып эшлəү. 
54 Иҗраэ итү – үтəү, эшкə ашыру. 
55 Муафыйк – яраклы, туры килгəн. 
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3) Музыканың кушылуы берлəн хор тарафыннан «Мəүлид бəйрəм» ши-

гыре əйтелде. 
Хор бер тавыштан гына гыйбарəт булмыйча, өч төрле тавышның бергə 

кушылуыннан гыйбарəт – яңа өслүбтə булганга, ир балалар белəн кыз 
балалар берлəшкəнгə, вə алар янына гимназиядə укучы 10лап туташ та 
кушылганга, бик рухлы вə бик тəэсирле булып чыкты. Халык бик нык 
алкышлаганга күрə, хорчылар һəрбер көйне икешəр кат əйтергə мəҗбүр 
булдылар.  

Пьесага килгəндə, мəгълүмдер ки, «балалар театры» бездə бик яңа бер 
нəрсə: Русия мөселманнарының мəркəзеннəн саналырлык бер-ике шəһəрдəн 
башка җирдə ул əле уйналганы вə мəйданга чыкканы да юк иде. Балалар 
театры өчен язылган пьесалар да бөтенлəй юк дəрəҗəдə. Шулай булса да, 
мөмкин булган йирлəрдə балалар театры төзү, балаларны сəхнəлəргə 
чыгарып, алардан үз тормышларын уйнаттыру вə шулай итеп аларны 
килəчəккə хəзерлəү бик əһəмиятле бер эш булса кирəк.  

Менə шуларны игътибарга алып, Ташкенттагы «Балалар иртəсе»ндə дə 
кечкенə генə бер пьеса куелды. Бу пьесаның бөтен рухы өч балада гына. 
Менə шул балалар ролен уйнаучылар русча-татарча ирлəр мəктəплəренең ике 
шəкерте вə кызлар мəктəбенең бер шəкерте, көтелмəгəн дəрəҗəдə оста вə 
килешле уйнадылар. 9 белəн 12 яшь арасында булган бу өч баланың сəхнəдə 
табигый вə бер дə аптырамыйча кыланышлары, ачык итеп сөйлəүлəре 
тамашачыларны хəйран калдырды. Уен беткəч, халык зал яңгыратып кул 
чаптылар, уйнаучы балаларны ике-өч кат сəхнəгə чыгарып алкышладылар.  

Балалар өчен алдагы рəтлəрдə, ханымнар өчен уң якта аерым урыннар 
хəзерлəнгəн вə бөтен зал халык белəн шыгрым тулган Ташкент мөсел-
маннарының иң олуг түрəлəре, иң зур байлары да хатын-балалары берлəн 
килгəннəр иде.  

Бу «балалар иртəсе» русча-татарча мəктəпнең мөгаллимнəре, кызлар 
мəктəбенең бер-ике мөгаллимəсе тарафыннан кузгатылган бер эш булып, 
аларга да Ташкентның иң могътəбəр56 затлары булышлык иттелəр. Иртəнең 
мəсъүл57 мөдире Диваев җəнаблəре58 бик зур хезмəтлəр күрсəтте, зур гына 
түрəлəрдəн саналган бу затның армый-талмый эшлəве, иң мəсъүлиятле вə иң 
авыр эшлəрне булдырып чыгаруы шаян59 тəхсиндер60. 

Еникиева, Диваева, Яушева, Əмидова, Илькина, Богданова ханымнар 
үзлəреннəн барлык нəрсəлəрен китереп, буфет төзеделəр дə, шунда бик ты-
рышып хезмəт иттелəр.  

Гимназиядə укучы яшьлəрдəн Байбурова, Яушева, Ягъкубова, Бəхтия-
рова, Ишаева, Абызгилдина ханымнар, төрле чəчəклəр белəн бизəклəгəн бик 
                                                           

56 Могътəбəр – хөрмəтле, зыялы, затлы. 
57 Мəсъүл – җаваплы, соралган. 
58 Фаразлавыбызча, сүз мəгърифəтче, галим, Ташкентта беренче үзешчəн театрга 

нигез салучы, татар мəктəбе мөдире Əбүбəкер Диваев (1856–1932) турында бара.  
59 Шаян – лаек, яраклы, тиешле дəрəҗəдə. 
60 Тəхсин – мактаулы эш. 
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матур программалар хəзерлəп, шуларны сатып йөрделəр, тамашачы ханым-
нар арасында тəртип саклауга хезмəт иттелəр. Бу ханым вə туташларның 
шундый олуг хезмəтлəре вə изге бəйрəмемез хөрмəтенə ясалган кадерле 
балалар иртəсендə кулларыннан килгəн чаклы ярдəмдə булулары безнең өчен 
фəүкылгадə61 күңелле бер эш булды. Алар бу эшлəре берлəн үзлəренең аңлы 
вə ачык фикерле, гали тойгылы татар кызлары икəнлеклəрен вə килəчəктə 
сызганышып хезмəт итəргə хəзер булдыкларын күрсəттелəр.  

Бу ханым вə əфəнделəрнең хезмəтлəрен күргəн вакытта күздəн яшьлəр 
килə иде. Аларның бу хезмəтлəренə əһали62 тарафыннан никадəр тəшəккер 
кылынса да, аздыр. 

«Вакыт», 1915, 27 гыйнвар. 
 

Гайшə ханым мəктəбендə Мəүлид 

«Тормыш»ның үткəн номерларыннан берсендə Уфа имамнарының əүвəл-
ге карары буенча остазбикə Гайшə ханым Абызгилдина җəнаблəре идарə-
сендəге кызлар мəктəбендə якшəмбе көн кич Мəүлид бəйрəме ясалачагы 
язылган иде. Хəзрəтлəрнең карары алмашыну сəбəпле, мəзкүр63 мəктəптəге 
Мəүлид кичəсе дə дүшəмбе көнгə күчерелгəн. Мəүлид кичəсе кичке сəгать 
5тə башланачак. Тыңларга телəүчелəрнең шул вакытка рəхим итүлəре 
үтенелə. 

«Тормыш», 1916, 3 гыйнвар. 
 

Тукай кичəсе 

Ханымнар җəмгыять хəйриясе карамагында булган 3нче мəхəллəдəге 
кызлар мəктəбендə милли шагыйрь Габдулла əфəнде Тукаев вафатына 3 ел 
тулу мөнəсəбəте илə Тукай кичəсе ясалды. Шагыйрьнең шигырьлəре укылып, 
рухына догалар кылынды. 

«Тормыш», 1916, 3 апрель. 
 

Ф.Сөлəймания 
Уфа хатирəлəре  

Уфа шəһəренə килү берлə, иң əүвəл минем күземə чалынган нəрсə ничə 
мөфтилəргə мəкам64 булган эшлекле Екатерина ханым65 тарафыннан тəэсис 
кылынган66 иске Рухани собрание бинасы берлə, əүвəлдə казыйларга махсус 
булган иске йортлар булды. Бу иске биналар минем күңелемдə иң тирəн 
серлəр калдырган иске хатирəлəрне исемə төшереп, ирексез мине мазыйга67 
                                                           

61 Фəүкылгадə – гадəттəн тыш. 
62 Əһали – кешелəр. 
63 Мəзкүр – əйтеп үтелгəн, югарыда əйтелгəн. 
64 Мəкам – урын, дəрəҗə, тоткан урын.  
65 Патшабикə Екатерина II.  
66 Тəэсис кылу – төзү, оештыру. 
67 Мазый – үткəн. 
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кайтып, уйланырга мəҗбүр итте. Бу фəнага68 йөз тоткан иске биналар эчендə 
кемнəр тормаган, нинди генə вакыйгалар булмагандыр дисең. Хəзерге көндə 
алар үткəн гомерлəрен, эчлəрендə торган кешелəрен сагынып, моңланып 
утыралар төсле. Əнə без торган флигельдə бер вакытларда эчендə тулып, 
гөрелдəп утырган кунаклар, Хəлил казыйның тантаналы мəҗлеслəрен сагы-
нып тавыш-тынсыз гына моңаеп утырган төсле. Шулай шул, бу дөньяга 
кемнəр килеп, кемнəр китмəгəн дисең. 

Уфа шəһəре, бездəн соңгы егерме биш ел эчендə күлəме бераз зурайса да, 
шəрыклыктан һаман да чыгып йитə алмаган. Трамвай юк, извозчиклар бик аз, 
бары да бик начар, урамнар гаять пычрак, баткак, урам аркылы чыкканда 
аяктан калуш төшеп кала, апрель булса да, урам читлəрендə, хосусый 
Собрание янында, Каф тавы кадəр кар өелеп, урамны пычратып ята. Лəкин 
Уфа мөселманнарының милли хезмəтлəре, милли алга омтылулары, мəктəп-
мəдрəсəлəренең тəрəккый итүе 69 , һөнəр мəктəбендəге кечкенə генə татар 
балаларының эшлəгəн искиткеч гүзəл эшлəре Уфаның бу кимчелеклəрен 
капларга йитəрлекдер. Бу сəфəрдə минем иң артык нəзар 70 , дикъкатемне 
җəлеп иткəн нəрсə – Уфа мөслимəлəрендəге хəрəкəт вə фəгалиять71, кызларга 
махсус мəктəплəрнең күплеге, аларга бик зур əһəмият бирелү, хосусəн72 мөх-
тəрəмə Мəрьям ханым Солтанованың армый-талмый милли хезмəтлəр артын-
нан йөрүе, шул юлда үзенең бөтен рəхəтен фида итүе73 булды.  

Икенче апрельдə мəрхүм Тукаевның вафатына 3 ел тулу мөнəсəбəте 
берлə ханымнар җəмгыяте тарафыннан ачылган кызлар мəктəбендə Мəрьям 
ханым вə мөгаллимə Марзия туташның иҗтиһады 74  берлə балалар кичəсе 
ясалып, мин дə шул кичəдə хазир булдым75.  

Бөтен зал төрле чəчəклəр, төрле төстəге фонарьлəр берлə зиннəтлəнгəн, 
Тукаевның рəсеме берлə берничə шигырьлəре язылган зур картина гаять 
гүзəл чəчəклəр берлə бизəлеп, стенага куелган булып, бүлмəгə аерым бер 
матурлык, башка бер рух биргəн иде. 

Мөхтəрəмə Марзия туташ тарафыннан ачылып, əүвəл укучы кызлар 
хəтем иткəн76 кəлям шəриф77 Тукаев рухына багышланды. Соңра мөгаллимə 
Марзия туташ гаять гүзəл нотык сөйлəп, Габдулла əфəнденең тəрҗемəи хəлен 
укыды. Аның артыннан Абруй ханым гаять мөəссəр78 көй берлəн Тукаевның 

                                                           
68 Фəна – юкка чыгу, бетү. 
69 Тəрəккый итү – алга китү, прогресс. 
70 Нəзар – игътибар. 
71 Фəгалиять – эшчəнлек. 
72 Хосусəн – аеруча, аерым алганда.  
73 Фида итү – үз-үзен аямыйча чын күңелдəн эшлəү; берəр максатка ирешү өчен 

үзен корбан итү. 
74 Иҗтиһад – тырышлык кую, тырышу. 
75 Хазир булу – катнашу. 
76 Хəтем итү – Коръəн уку.  
77 Кəлям шəриф – кадерле сүзлəр. 
78 Мөəссəр – йөрəгенə үтеп кергəн.  
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берничə шигырьлəрен укыды, аннан соң укучы кызлар тарафыннан берəм-
берəм дə, хор берлə дə Тукаевның мəкамгə79 муафыйк80 шигырьлəре укылып, 
кечкенə курчак шикелле генə кызлар тарафыннан кыска гына, матур гына 
нотыклар сөйлəнде. Соңра, бер кечкенə кыз күбəлəк булып чыгып, 
«Күбəлəк»81 җырын бик матур итеп җырлады. Кичə гаять күңелле булып, 
татар кызларының татар шагыйрене искə төшереп, аны чын күңелдəн 
ихтирам итүлəре күңелгə əллə нинди шатлыклар биреп, килəчəккə зур 
өметлəр уятты.  

Яшəсен Уфа ханым вə туташлары, яшəсен миллəт анасы Мəрьям ханым! 
Мəҗлескə ханым вə туташлар бик күп җыелган, чəй өстəле дə ханымнар вə 
мөгаллимəлəр тарафыннан гаять гүзəл тəртип кылынган иде. Марзия туташ 
мəрхүм мөфти хəзрəтнең якын кардəше булып, Мəрьям ханым Солтанова 
тəрбиясендə торып, Гайшə ханым Абызгилдиновадан гүзəл тəхсил күргəн82 
гаять тəрбияле, сөйкемле, гыйлемгə ихласлы, эшендə иҗтиһадлы, чын мəгъ-
нəсе берлə мөгаллимə булып, бөек фамилиядə тəрбия күргəнлеге һəрбер 
кыланышыннан күренеп тормактадыр. 

Мəрьям ханым атнада бер көн ханым вə туташлар өчен уку кичəсе ясарга 
тиешле урыныннан рөхсəт алган. Моннан соң һəр атнада истибдад83 зама-
нында укый алмый калган ханымнарга гүзəл мəгълүмат бирəчəклəр. Шуның 
кеби файдалы эшлəр Казан шəһəре кеби мөселманнары гаять күп булган, 
хатын-кызлары җəһалəттə84 калып, əхлаклары бозылган шəһəрдə бигрəк тə 
эшлəнергə кирəк иде. Ни эшлисең, тəəссефкə каршы 85  Казан ханымнары 
тирəн вə татлы йокыларыннан уяна алмыйлар шул əле.  

«Сөембикə», 1916, №13, б.227–228.  
 

Мəүлид мəҗлеслəре вə Тагиевның бөек иганəсе 

Соңгы елларда мəүлид ае Русия мөселманнары арасында да ислам 
мəмлəкəтлəрендə каршы алынган кебек каршылана башлады. Мəүлид ае керү 
илə Коръəн укыту, хəтем кылдыру86, Мəүлид əн-Нəби мəҗлеслəре ясау баш-
лана. Бөтен мəктəп вə мəдрəсəлəрдə шəкертлəргə бу айның əһəмияте вə кадере 
аңлатыла. Мəүлид əн-Нəби көннəрендə мəктəплəр, мəдрəсəлəр төрле төстə 
флаглар, фонарьлар вə чəчəклəр илə зиннəтлəнə. Гыйльми вə əдəби мəҗлеслəр 
ясала. Бу мəҗлеслəрдə сөйлəнгəн сүзлəр, укылган хотбə87, шигырь һəм сала-
ватлар тыңлаучыларның күңеллəрендə тəэсир калдыралар. Ислам мəм-

                                                           
79 Мəкам – көй, мотив. 
80 Муафыйк – яраклы, туры килгəн. 
81 Г.Тукайның «Бала белəн күбəлəк» шигыренə язылган җыр.  
82 Тəхсил күрү – гыйлем алу. 
83 Истибдад – чиклəнмəгəн власть, абсолютизм. 
84 Җəһалəт – наданлык, аң-белемсезлек. 
85 Тəəссеф – үкенечкə каршы, кызганычка каршы. 
86 Хəтем кылу – Коръəнне укып чыгу.  
87 Хотбə – вəгазь. 
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лəкəтлəрендə бу ай күптəннəн шулай каршы алына. Фəкать анда бу хəл гадəти 
бер мəрасим88 хəленə кереп киткəнлектəн, тəэсире мəхдүд89 бер даирəдə була. 
Əмма Русия мөселманнары арасында яңа бер эш булганлыктан, фəүкылгадə90 
бөек тəэсир калдыра. Билхасса91 кызлар мəктəплəрендə ясалган мəүлид мəҗ-
леслəре илə əдəбият кичəлəре бик зур тəэсир калдыралар. Бу мəҗлеслəргə 
шəһəрнең яки авылның гыйлем вə мəдəнияткə ихласлы һəммə хатын-кызлары 
җыела. Бонларга мөгаллимəлəр тарафыннан, мəҗлеслəрдə Мəдинə яки Мисыр 
кариэлəре92 тарафыннан укылган кебек үк, моңлы вə матур мəкамнəр93 белəн 
гарəпчə «Мəүлид» укыла. Шəкерт-кызлар тарафыннан кушылып хор белəн, яки 
берəм-берəм милли шигырьлəр укыла. Мəҗлес ахырында ислам дөньясында 
килгəн мəшһүр хатын һəм ирлəрнең тəрҗемəи хəллəре сөйлəнеп, дин вə 
миллəтнең тəрəккый94 вə тəгалисе95 юлында хезмəт итүгə юллар вə үрнəклəр 
күрсəтелə. Хөласа96, бу мəҗлеслəр шулкадəр яхшы вə матлуб97 бер рəвешкə 
кереп баралар ки, бонларның тирəн бер тəэсир калдырачагында шөбһə юкдыр. 
Шуның өстенə, бу айда ясалган мəҗлеслəрнең мəктəп вə мəдрəсə һəм 
җəмгыять дөньясына матди җəһəттəн дə бик зур файдалары бар. Һичбер мəктəп 
яки мəдрəсə юктыр ки, анда Мəүлид əн-Нəби мəҗлесе ясалып, мəктəп, мəдрəсə 
яки мөгаллим вə мөгаллимə файдасына могыйн98 бер микъдар иганə ителми 
калсын. Элек бу акчалар вак-төяк сəдака сурəтендə генə җыела иделəр. Соңгы 
елларда мөһим бер сурəт алдылар. Мəүлид мəҗлеслəренең күбесендə мəктəп 
яки мəдрəсə файдасына вакыф ясар өчен зур-зур сəрмаялəр99 җыела башлады. 
Мəсəлəн, бу ел Чилəбедə Мəүлид мөнəсəбəте илə ясалган бер мəҗлестə кызлар 
мəктəбе салыр өчен 60 мең сум кадəр иганə бирелгəн. Бакуда мөслимəлəр 
җəмгыяте тарафыннан ясалган мəҗлестə 4 мең сум иганə булган. Мəүлид 
мөнəсəбəте илə ясалган галия бəйрəмендə бу мəдрəсə өчен Гыйбадулла əфəнде 
Госманов тарафыннан 20 мең сум иганə кылынганлыгы, Мəскəү җəмгыяте 
əгъзаларыннан 10 мең сум иганə булганлыгы, бəйрəм мəҗлесендə һəм ун мең 
сумнан артык иганə бирелү хəбəре булды. Шуның өстенə, быел Бакуда бу 
мөнəсəбəт илə тагын да шаян100 зикер101 бер мəҗлес булды. Сафа җəмгыяте илə 
Дагыстан һəм Дахили Русия102 мөселманнарының җəмгыятьлəре тарафыннан 
                                                           

88 Мəрасим – рəсми мөгамəлəлəр. 
89 Мəхдүд – чиклəнгəн. 
90 Фəүкылгадə – гадəттəн тыш. 
91 Билхасса – атап, төбəп, махсус рəвештə. 
92 Кариэ – укучы.  
93 Мəкам – көй, мотив.  
94 Тəрəккый – алга китү, прогресс. 
95 Тəгали – бөек булу, бөеклəнү. 
96 Хөласа – нəтиҗə. 
97 Матлуб – көтелгəн, талəп ителгəн. 
98 Могыйн – ярдəмче, ярдəм итүче. 
99 Сəрмая – акча, капитал. 
100 Шаян – лаек, яраклы, тиешле дəрəҗəдə. 
101 Зикер – искə алу, искə төшерү; телгə алу, əйтеп узу. 
102 Дахили Русия – Эчке Россия. 
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гомуми бер күрешү мəҗлесе ясалып, Бакуда булган бөтен Кавказ, Русия һəм 
Дагыстан мөселманнарын берлəштерə торган бер мəҗлес төзелде. Бу мəҗлес 
мөнəсəбəте илə Кавказның мəшһүр хəйрият иялəреннəн Зəйналабдин хаҗи 
Тагиев җəнаблəре мəзһəб103 аермасыннан башка бу җыелышта булган Кавказ, 
Дагыстан вə Дахили Русия мөселманнарына мəсҗет салыр өчен 150 мең сум 
иганə кылды. [...]  

«Вакыт», 1917, 6 гыйнвар. 
 

Юлык авылында 

Оренбург губернасы Юлык авылында104, Гəүһəр ханым Рəмиева тара-
фыннан тəрбия ителмəктə булган кызлар мəктəбендə тантаналы Мəүлид 
мəҗлесе ясалып, мəҗлестə 300 кадəр ханым вə туташлар булганлыгын, 
гыйльми нотыклар вə милли шигырьлəр укылып, бик яхшы тəэсир 
калдырганлыгын бəян итеп, бу мəҗлесне ясаучыларга тəшəккер105 бəян итеп 
язалар.  

«Вакыт», 1917, 27 гыйнвар. 
 

                                                           
103 Мəзһəб – дин, бара торган юл.  
104 Юлык авылы – хəзер Башкортстанның Баймак районына карый.  
105 Тəшəккер – рəхмəт сүзе.  
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«ГАЛИМ  ВӘ  МӨГАЛЛИМНӘР  ХАЛЫККА  БЕЛЕМ ,   
ФИКЕР  ВӘ  РУХ  БИРСӘЛӘР ,  МАТДИ  КУӘТНЕ  БИРҮЧЕ  –  

ГАДИ  ҺӨНӘРЧЕЛӘРДЕР» Кызлар мәктәпләрендә кул һөнәрләре өйрәтү,  хатын-кыз һөнәр мәктәпләре, курслар һ.б. 
 
 
 

Фатыйха ханым Аитова мəктəбе 

Бу елгы җəйне ике сыйныфта 80 кадəр кыз баланың укып имтихан бир-
гəнлеклəре гəзитəмездə язылган иде. Хəзер Фатыйха ханым кызлар өчен 
шушы мəктəп бинасында кул эше өйрəтү өчен җəйге курслар ачмакчы. Бу 
курсларга Казанның кызлар гимназиясендəге кул эше мөгаллимəлəреннəн 
берəрен алмакчы булып торадыр. Һөнəр өйрəтү кышын мəктəптə укыган 
шəкертлəр өчен генə махсус булмаенча, һəр телəгəн кыз бала кабул ителə-
чəктер. Хəле йиткəннəрдəн бу дəреслəр өчен акча алынса да, фəкыйрь бала-
лар буш өйрəтелəчəк. Шул ук мəктəп хозурында бер китапханə булындырып, 
татар телендə басылган һəрбер китапны алып, анда кую фикере дə Фатыйха 
ханымда бар. Ул китапханə дə тиздəн ачылачак. Китап бары хатын-кызга 
гына бирелəчəк.  

«Вакыт», 1910, 29 май. 
 
 

Кызлар өчен һөнəр мəктəбе 

«Йолдыз»ның хəбəренə күрə: Казанда Фатыйха бикə Аитова тарафыннан 
ачылган кыз балалар мəктəбендə җəй буенча, өч ай, кырыклап кызга тегү 
һөнəре өйрəтелгəн. 15 лəбе калмый йөреп, тəкмил иткəннəр1. Көн дə килə 
алмаганнары хəзер тəкмил итəчəклəр. Бу мəктəптə кыш көне дə дəреслəрдəн 
соң кул һөнəрлəре өйрəтелəчəктер. 

Фатыйха бикə үзе һəркөн мəзкүр2 мəктəпкə килеп, нəзарəт итеп3 йөрмеш-
тер. 

«Вакыт», 1910, 14 сентябрь. 
  

                                                           
1 Тəкмил итү – тəмам итеп бетерү. 
2 Мəзкүр – əйтеп үтелгəн, югарыда əйтелгəн. 
3 Нəзарəт итү – карау, тикшереп тору. 
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Кызлар өчен кул һөнəрлəре 

Бер «фəкыйрь ата» идарəмезгə мөрəҗəгать итеп, кыз балаларга кул 
һөнəрлəре өйрəтү мəсьəлəсенə дикъкать итүемезне үтенде. Сүзенə күрə: 

Бу ата үзенең мəктəптəге кызларына, дин вə дөнья гыйлемнəреннəн тыш, 
кул һөнəрлəре дə белдерергə тели. Мөгаллимə дə бу җəһəткə4 хəйли5 игътибар 
кылып тырыштыра. 

Фəкать «фəкыйрь ата»ның күңеле шатланырлык нəтиҗə күрелми. Чөнки 
кызларын чолгау-чалма яулыгы, сөлге башы чигəргə өйрəтəлəр, кружево 
ясаталар.  

Бу нəрсəлəр, бердəн, «фəкыйрь ата» кесəсенə сизелерлек кыйммəт төшə. 
Икенчедəн, ни кызларның үз килəчəклəрендə, ни хəзер, бөтен гаилə өчен һич 
матди файдалары юкдыр. Чөнки сандыкларга тутырып, кияүгə киткəнче, 
дуамал асрарга калалар.  

Хəлбуки 6 , бонлар урынына күбрəк оек бəйлəү, тегү кебек һөнəрлəр 
өйрəтсəлəр, фəкыйрь кызлар боның илə кəсеп кыла, гаилəлəренең тормышын 
җиңелəйтə, яки үзенə придан хəзерли алырлар иде. Бонлар һəр көн акча 
китерə торган эшлəрдер. 

 

 
Яшь туташлар кул эше белəн шөгыльлəнə («Сөембикə», 1914, №15) 

  

                                                           
4 Җəһəт – як, тараф. 
5 Хəйли – байтак, шактый күп. 
6 Хəлбуки – лəкин. 
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Соң чакларда мөселманнардан тиешле тегүче юклыкка да зарлана 
башладылар. Мөселман тегүчелəренə эш киткəн саен ваклана бара, рəтлерəк 
итеп вə яхшы нəрсəдəн тектерергə телəгəн кеше яһүд хозурына барып, 
мəсəлəн, тройкага 12–15 сум түлəргə мəҗбүр була. Болай кыйммəт түлəү 
халкымыз өчен бер зыян булса, элек мөселман тегүчелəренə бирелə килгəн 
киемнəрнең хəзер яһүдлəргə ычкынуы икенче бер зыян. Бу шактый исəпли 
торган мəсьəлəдер.  

Истигъдадлы7 яшь тегүчелəремезне тегү мəктəплəренə яки яхшы мастер-
скойларга йибəреп, мөлкəт хасыйл иттереп кайтарылса, мөселманнарның 
икътисади хəле күтəрелергə шактый файдасы тимəсме икəн? 

Японнар үзлəренең тəрəккыятьлəре8 өчен чит дарелфөнүннəргə9  барып 
уку илə генə кифаялəнмəгəннəр10, бəлки читкə кешелəр йибəреп тегүчелек, 
тимерчелек, сəгатьчелек вə əмсал11 һөнəрлəр өйрəтеп кайтаралар. Галим вə 
мөгаллимнəр халыкка белем, фикер вə рух бирсəлəр, матди куəтне бирүче – 
гади һөнəрчелəрдер. 

«Вакыт», 1911, 29 март. 
 
 

«Вакыт мохбире»  

Кызларга кул һөнəрлəре өйрəтү 

Богырыслан өязе Иске Котлумбəт авылындагы12 ибтидаи13 мəктəптə 23 
кыз укый. Бонлар гомуми дəреслəрдəн тыш оек (носки), ашъяулык (эскəтер), 
прошивка, кружево бəйлəү, төрле нəрсəлəр кисү, машина илə тегү кеби төрле 
кул эшлəренə өйрəнəлəр. 

Элгəре сагыз чəйнəүдəн башка эш белмəгəн кызлар бүген һəр төрле 
рисунокларда эскəтер бəйлилəр. Кул һөнəре атнага ике кат (һəр дүшəмбе вə 
пəнҗешəмбе) өйрəтелəлəр. Кызларны өҗрəтсез14 уларак ике рус ханымнары 
өйрəтəлəр. Бере Мөселман бурыч җəмгыятенең кятибəсе15 Евгения Краснова, 
икенчесе Дəфгы ихтыяҗ 16  җəмгыятенең кятибəсе Юстина Курничковадыр. 
Беренче уларак бер зур эскəтер бəйлəп бетереп, мəктəп назыйрына17 тапшы-
ручы икенче сыйныф шəкерте Зөбəйдə туташ Сафиулла кызы Сəйфуллина 

                                                           
7 Истигъдад – булдыклылык, сəлəтлелек. 
8 Тəрəккыять – алга китү, прогресс. 
9 Дарелфөнүн – югары уку йорты, университет. 
10 Кифая – җитəрлек, кирəк кадəр булу. 
11 Əмсал – мисаллар. 
12 Иске Котлумбəт авылы – хəзер Оренбург өлкəсе Переволоцкий районына керə.  
13 Ибтидаи – башлангыч.  
14 Өҗрəт – эш хакы, хезмəт хакы. 
15 Кятиб – секретарь.  
16 Дəфгы ихтыяҗ – ихтыяҗны бетерү (ярдəм итү)  
17 Назыйр – мөдир. 
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булды. Мəктəп идарəсе аңа афəрин укыды. Мəктəп назыйре мулла Ибра-
һимов балаларның кул эшлəренə өйрəнүлəренə аерым əһəмият бирəдер.  

«Вакыт», 1912, 3 гыйнвар.  
 

[Иркутскида...] 

Иркутскида имам Габидулла əфəнденең тырышуы илə бу сəнə июнь 
башыннан мөселман кызларына махсус русча курслар ачылган. Барысы 19 
кыз укыйдыр.  

Габидулла əфəнденең көзгə мөселман кызларына махсус кисү-тегү кебек 
эшлəрне өйрəтер өчен «Ручной труд» ачарга йөрдеген хəбəр итəлəр.  

«Сибирия», 1912, 29 июль. 
 

Фатыйма-Фəридə 

[Хатын-кызга бер дə права бирмəенчə...] 

Хатын-кызга бер дə права бирмəенчə, өйдə генə ябып яткырганда да, алар 
бик күп нəрсəне белергə мəҗбүрдерлəр. Өйнең бөтен тəрбиясе: ашарга-эчəргə 
хəзерлəү, кисү-тегү кеби эшлəр хатыннарның иң беренче вазыйфалары 

булганга, шул һөнəрлəр хакында махсус 
кагыйдəлəрне белмəгəн бер хатын ана 
исемен алырга, йортны идарə кылырга лаек 
түгелдер. Безнең аналарымыз кызларны үз 
яннарында булыштырып, яшьтəн үк 
югарыда сөйлəнгəн эшлəрне гамьле рəвеш-
тə өйрəтсəлəр дə, бүгенге хəллəрнең 
үзгəрүе сəбəпле, аналарымыз өйрəткəн 
эшлəр илə генə канəгатьлəнерлек түгелдер. 

Əүвəлдə майның кадагы 15 тиен, ит 5 
тиен, он поты бер сум улган вакытта 
пешергəн ашларны хəзер ул вакыттагы 
форма илə пешереп булмый. Иң беренче 
кирəкле нəрсəлəрнең бəһасе үзгəрү илə 
ашларымыз да үзгəрəдер. Əбилəремез, ана-
ларымызның өйрəткəн юлы илə генə 
пешергəндə, без бу көндə күп мəсарифка18 
дучар булырга тиешдер. Шуның кеби тегү 
эшендə дə əүвəлге күлмəклəремез артык 

сырлы булганга, аналарымыз өйрəткəнчə тегеп кия аладыр идек. Хəзер ул 
күлмəклəр ташланып, Яурупа модасы илə киенə башладык.  

                                                           
18 Мəсариф – тотылган акчалар, чыгымнар. 

Фатыйма-Фəридə  
(«Сөембикə», 1914, №12) 
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Хəлбуки19 Яурупа модасы илə күлмəк тегəр өчен үзенə махсус тегү гый-

леменə өйрəнергə кирəк, юкса үземез тегəмез диеп, белер-белмəс яурупача 
тегеп маташсак, материя əрəм итүдəн башка эшкə ярамаячактыр. Шуның 
өчен игътибарсыз киемнəремезне маржага биреп тектерергə, һəрбер күлмəккə 
биш-алты сумнарымызны маржага биреп, болай да тар булган икътисади 
хəлемезне тагы да тарайтырга мəҗбүр буламыз. Алай итмəс идек, безнең дə 
кеше төсле киенəсемез килə, үземез тегə белмимез. Татардан тегүче юк.  

Безнең аз-маз ачылган кызлар мəктəплəрендə кул һөнəре дия бəйлəү, 
чигү кеби һөнəрлəр өйрəтелсə дə, бу да əсаслы20 түгелдер. Кисү-тегү кеби 
эшлəребез дə өйрəтелмəгəнгə, мəктəплəремез бу ихтияҗымызны тутыра 
алмыйлар (Казанда Фатыйха ханым Аитова идарəсендəге мəктəптə кисү-тегү 
һөнəрлəре өйрəтелсə дə, бондыйлар бик аздыр). 

Хатын-кызны сəфалəттəн 21  коткару өчен аларны һөнəргə өйрəтү бик 
тиештер. Лəкин без хəзер никадəр тырышсак та, үземез мондай һөнəр 
мəктəплəрене максадымызга муафыйк 22  итеп тиз ача ала алырмыз диеп 
уйлый алмыйм. Җəмгыятьлəремез, булса ир балалары өчен дə, əллə никадəр 
газапланганнан соң гына берəр мастерской ача алалар. Шуның өчен үземез 
ачканчы яисə ачканны көтеп ятканчы, ватандашларымыз руслар тарафыннан 
ачылган шундай мəктəплəргə кереп, үземезнең белемемезне арттыру, 
икътисади хəлемезне яхшырту чарасына керешү бик тиештер. Мондай һөнəр 
мəктəплəре күп шəһəрлəрдə була.  

Безнең Томскида 1905нче елда шəһəр идарəсе тарафыннан Себердə 
беренче мəртəбə мөкəммəл23 һөнəр мəктəбе ачылмыштыр. Бу мəктəпкə бер 
класслы мəктəптə имтихан биргəн, русча шəһадəтнамəсе24 булган кызларны 
кабул итəлəр. Уку мөддəте25 3 ел булып, кисү-тегү, бəйлəү-чигү, рəсем кеби 
кул һөнəрлəреннəн башка гомуми фəннəрдəн – рус теле, хисап, кəсер гади26, 
кəсер əгъшари 27 , физика, тарих, җəгърафия, отчетоводство кебек мөһим 
булганнарны укыталар. Дин, миллəт аермасына карамый, һəрбер 11 яшьтəн 
ким булмаган бала кабул ителəдер. Хакы бары айга 1 сум улып, рəсем өчен 
янə 3 сум алынадыр. 

Ибтидаи 28  мəктəп бетерүенə шəһадəтнамəсе булмаса, яисə бары һөнəр 
генə өйрəнергə телəсə, дүртенче курска курсистка исеме илə кабул ителеп, 
бер елда мөкəммəл рəвештə кисү-тегү һөнəре өйрəтелəдер. Боның хакы елга 

                                                           
19 Хəлбуки – лəкин. 
20 Əсас – нигез, база. 
21 Сəфалəт – хурлык, түбəнлек. 
22 Муафыйк – яраклы, туры килгəн. 
23 Мөкəммəл – камиллəшкəн, төгəллəнгəн. 
24 Шəһадəтнамə – таныклык язуы, диплом.  
25 Мөддəт – ара, вакыт. 
26 Кəсер гади – гади вакланма. 
27 Кəсер əгъшари – унарлы вакланма.  
28 Ибтидаи – башлангыч.  
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30 сум. 15 сумны мəктəпкə кергəндə бирергə кирəк. Метрический сведе-
ниедəн башка документ кирəкмидер. 

Бу мəктəп махсус фəкыйрь халыкка ярдəм булсын, алар тиешле һөнəрне 
өйрəнеп, башкаларга мохтаҗлыктан котылсыннар өчен тəэсис ителгəнгə29, 
безнең мөселман кызларына бу мəктəптəн файдалану бик тиештер.  

Безнең йорт анасы булырга телəгəн кызларымызга шул югарыда 
яздыкым һөнəрлəрне өйрəнми һич мөмкин булмаганга, ихтыяҗ вакытында 
идəн юучы, көрəүче булганчы, үзенең энəсе илə көн күрсə, тагы да яхшы 
булачактыр. «Һөнəрле үлми, һөнəрсез көн күрми», бабаларымызның сүзедер. 

«Сибирия», 1912, 19 август.  
 

Мəрьям Ягъкубова  

Кызлар мəктəбендə кул эшлəре 

Хəзерге көндə кай йирлəрдəге кызлар мəктəбе програмын күрергə тугры 
килсə, мотлакан30, програм арасына кул эшлəре һөнəре кертелгəне күрелə. 
Əмма бу идарəи бəйтиягə31 даир32 иң мөһим сəнəгать33 улдыгы хəлдə, чынлап 
өйрəтелми. Безем мəктəплəремездə өйрəтелмəктə улган: бəйлəү, чигү 
(гладью), шитье, строчка кеби һөнəрлəрне тəшрих кылып34 караган вакытта, 
боларның вакыт заегъ итүдəн35 башка һичбер файдасы күренми. Мəсəлəн: 
мəктəптəге бер ханым строчка илə бер тастымал башын аз дигəндə бер атна 
эшли, əсбабын сатып ала, шуңа вакытын сарыф итеп, башка дəреслəренə 
зарар итə. Хəлен ки, шуның əзерен сатып алса, моңарга чыккан əсбабның 
хакын гына бирə. Баягы бер атна вакыты файдага кала. Бу кеби һөнəрлəр 
укыган вакытта, һөнəр өйрəнү җəһəтеннəн файдалы кеби күренсəлəр дə, ана 
булгач, андый вак-төяк – бəйлəү, чигүлəр илə шөгыльлəнергə вакыт тапмый, 
килəчəктə ихтыяҗга төшкəн вакытта, ул һөнəрлəр илə мəгыйшəткə36 һичбер 
файда китерə алмый. Шуның өчен кызлар мəктəбендəге бəйлəү-чигү кеби 
һөнəрлəрне түбəн сыйныфларда кул күндерер өчен генə өйрəтелеп, зуррак 
сыйныф талибəлəренə кисү-тегү һөнəре өйрəтелсə, гаилə арасына керəчəк 
ханымнарымызга матди37 зур файдасы булыр иде. Хəзерге көндə күп ханым-
нарымызның өйлəрендə тегү машиналары була торып, мөкəммəл тегү тəртип-
лəрен белмəдеклəреннəн, рус модисткаларына акча əрəм итүлəре ханым-
нарымызның иң файдалы һөнəрдəн мəхрүм идеклəрен ап-ачык күрсəтə. Шуңа 
күрə, мəктəплəремездə бу көннəн үк тегү эшлəре мөкəммəл сурəттə өйрəтелə 
                                                           

29 Тəэсис ителү – төзү, оештыру. 
30 Мотлакан – һичнəрсəгə карамастан. 
31 Идарəи бəйтия – йорт, хуҗалык эшлəре.  
32 Даир – бəйлəнешле. 
33 Сəнəгать – һөнəрчелек.  
34 Тəшрих кылу – ачыклау. 
35 Заегъ итү – бушка, файдасызга үткəрү.  
36 Мəгыйшəт – көнкүреш, тормыш.  
37 Мадди – матди.  
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башласа, əллə безнең мөселман ханымнары да модисткаларга əрəм була 
торган акчаларын кесəлəрендə калдырып, гаилə өчен файдалы кешелəр булып 
йитешерлəр иде. Караңгы көнгə төшкəн вакытларында да йиңеллек берлə 
котылырга иде. Дөрест, русларның кул һөнəрлəре мəктəплəре булса, бəйлəү-
чигү кеби һөнəрлəр безгə дə зарар итмəс иде. Шулар илə бергə тегү һөнəрлəре 
дə өйрəтелер иде. Əмма бездə андый мəктəплəр кайда? 

Алма-Ата. 
«Сибирия», 1913, 16 гыйнвар. 

 
Г.Хатый 

Малмыжда мөселман кызлар өчен һөнəрханə 

Мəгариф мөхəррирлəремездəн берсе татар галəмен паралич сугып, ярты 
як əгъзалары хəрəкəтсез калган ма фалиҗ 38  кешегə охшаткан иде. Ягъни 
безнең яртыбыз булган хатын-кыз галəме эшсез, хəрəкəтсез ята; мəгыйшəт39 
мəйданында икенче яртыбыз гына хезмəт итə, дигəн иде. Хəзер инде бу сүзне 
бөтенлəй кабул итəргə хаклы түгелмез; чөнки хатын-кызларымызның 
хəрəкəте вə алардан бер кисемнең гомуми хезмəт мəйданына омтылулары 
инде күз алдымызда. Лəкин шулай да күп йирлəрдə мəзкүр40 сүзнең хөкеме 
бакый41 əле. Безнең Малмыж өязе дə шул җөмлəдəн... 

Бездə хатын-кыз хəяте бөтенлəй юк диярлек. Кызларымызның бер 
кыйсеме 42  елның бер-ике аенда, иген эшлəрендə ирлəремезгə булышлык 
итəлəр дə, калган вакытларны дүрт стена эчендə, эшсез сагыз чəйнəп 
уздыралар. Элеккеге заманнарда бер кыйсем авыл кызлары, кышның озын 
көннəрен җеп җегерлəү, киндер сугу ... кеби кул эшлəре белəн уздыралар иде 
һəм бу аларга яхшы табыш та бирə иде. Лəкин соңгы вакытта гайре 
мөтəнаһи43 фабрика вə заводларның тəкъдим итдеклəре төрле материялар ул 
һөнəрне дə бик əһəмиятсез дəрəҗəгə төшерде, кызлар эшсез күренə 
башладылар. Аларның бөтен хезмəт вə мəшгулиятлəре казан арулау, кашык-
аяк жуу [...] тирəсендə генə калды.  

Бу хəрəкəтсезлектə кызларымызны гаеплəр хəл юк; чөнки татар кызы 
ялкау түгел, ул кулыннан килгəнен һəрвакыт эшлəргə хəзер. Мəсəлəн, Түнтəр 
дигəн авылда башка авыллардан алып кайтып бəгъзе бер кызлар мех теркəү 
белəн шөгыльлəнəлəр. Алар көне буенча эшлəп, 4–5 тиен акча хасыйл 
кылдыклары хəлдə, иренмичə эшлилəр, иртəдəн кичкə кадəр шул эш белəн 
утырып, шул əһəмиятсез «тиеннəр» белəн булса да, авыр тормыш көрəшендə 
аталарына ярдəм кылалар. 

                                                           
38 Фалиҗ – паралич.  
39 Мəгыйшəт – көнкүреш, тормыш. 
40 Мəзкүр – югарыда əйтелгəн, əйтеп үтелгəн. 
41 Бакый – калучы, калдык. 
42 Кыйсем – өлеш. 
43 Гайре мөтəнаһи – иге-чиге булмаган.  
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Менə шундый фидакарьлек күз алдында торганда, алар эшне сөйми, 

ялкау дип əйтергə тел бармый. Тик эшне белүче, белдерүче вə файдалы 
эшлəрне башлап йибəрүче генə юк. 

 

 
Малмыж шəһəрендə мөслимəлəр өчен һөнəр мəктəбендə укучылар  

(«Сөембикə», 1914, №17) 
 
Хатын-кыз галəмендəге мəзкүр гаталəт44, үзенең күп файдалы хезмəтлəре 

илə бөтен тирə халкы тарафыннан сөелгəн Мөхəммəткамал абзый Мозаф-
фаровның дикъкатен җəлеп иткəн иде. Ул моннан ике ел элек Малмыж 
земский управасына мөрəҗəгать итеп, мөселман кызларына махсус һөнəр-
ханə ачылуын талəп кылды вə аның булышлыгы илə Малмыж земствосы 
«Ткацкая мастерская» исемендə мөслимəлəр өчен бер һөнəрханə ачып бирде. 
Бу номер «Сөембикə»дə рəсемнəре дəреҗ ителгəн 45  кызлар шунда укучы 
кызлардыр.  

Һөнəрханəдə шəл, яулык, сөлге, ашъяулык, кием вə күлмəклек мате-
риялəр сугарга өйрəтəлəр. Өйрəнүчелəр акча түлəмилəр, хəтта бераз 
өйрəнгəч, эшлəгəн эшлəре өчен земство үзе бераз акча бирə. Керер өчен русча 
белү, махсус образование-фəлəн шарт ителми. Тик русча цифр белү вə үз 
исемен русча куя алу кадəр мəгълүмат та җитə. Һөнəрханə Малмыж 
земствосы тарафыннан булганга, анда керер өчен Малмыж өязе кызлары алда 
тотылалар, ягъни артык урын булганда гына чит өяз кызлары кабул ителəдер.  

                                                           
44 Гаталəт – эшсезлек, эшсез тору.  
45 Дəреҗ итү – теркəү, эченə салу, арага кертү. 
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Өйрəнү мөддəте46 өч ел. Өч ел укыган кызларга имтихан булып, шəһа-

дəтнамə бирелə. Алар шунда ук һөнəрханəлəрдə айга 25–30 сум кадəр 
вазыйфа белəн мөгаллимəлек итə алалар. Мөгаллимəлек итəргə телəмəгəн 
кызлар үз өйлəрендə дə эшли алалар. Аларга земство сугу өчен кирəк булачак 
стан вə башка коралларны бирə вə эшлəгəн нəрсəлəрен сатып алып торадыр. 

Мəзкүр һөнəрханə инде ике ел дəвам итте, килəсе елда берничə кыз шуны 
тəмам итəчəклəр. Алар тəмам кылып чыгу илə, бəгъзе мөселман авыллары 
үзлəренə шундый һөнəрханəлəр ачып, мəзкүр кызларны мөгаллимə итеп 
куймакчы булып торалар. Шулай итеп, бу эшнең безнең якта əсаслы 47 
рəвештə тəрəккый итүе48 өмет ителмəктəдер.  

Миңа алар эшлəгəн эшлəрнең коллекциясен күрергə тугры килде. 
Эшлəрнең ныклык вə матурлыгына тəгаҗҗеб иттем49. Сөяк вə кузналар тыгы-
лып ясалган станнарда тупас киндер сугучы татар кызларының шундый нəфис 
материаллар хəзерлəүлəре хакыйкатəн50 дə күңелгə төрле өметлəр бирəдер.  

Хөласа51: кулында шундый һөнəре булган кызның бервакытта да мохтаҗ-
лыкка төшмəячəген шуларның эшлəрен күргəч тасдыйк иттем52.  

Бу мəкалəне «Сөембикə»гə язудан максатым – «Сөембикə» укучы ханым-
нарны Малмыждагы мəзкүр һөнəрханəгə дəгъва итү генə түгел; чөнки андагы 
гына урын, əлбəттə, күп булмас. Лəкин шундый һөнəрханəлəр башка 
йирлəрдə дə бармы? Аннан файдаланучы татар кызлары күпме? Менə шулар 
миңа мəгълүм түгелдер.  

Булмаган йирлəрдə Малмыж һөнəрханəсеннəн үрнəк алсалар, гүзəл 
булыр иде. Минем максатым да нəмунə53 күрсəтмəктер.  

«Сөембикə», 1914, №17, б.12–14. 
 

З.С. 
Беренче адым. 

Оренбургта хосусый һөнəр мəктəбе 

Бу ел монда Маһирə ханым Гонних тарафыннан хосусый рəвештə рəсми 
булган кисү-тегү мəктəбе һəм модный мастерской ачылды. Мастерскоенда 
һəр сезонның үзенə муафыйк54, соңгы мода буенча хатын-кызлар өчен төрле 
киемнəр: пальто, сак, костюм вə соң мода күлмəклəр тегəргə заказлар алына. 
Мəктəптə өйрəнер өчен, кирəк Оренбургның үзеннəн, кирəк читтəн, 12 
яшьтəн башлап шəкертлəр кабул ителə. Маһирə ханым читтəн килүче 

                                                           
46 Мөддəт – ара, вакыт. 
47 Əсас – нигез, төп.  
48 Тəрəккый итү – алга китү, прогресс. 
49 Тəгаҗҗеб итү – гаҗəплəнү, ис китү, хəйран булу.  
50 Хакыйкатəн – чынлыкта. 
51 Хөласа – нəтиҗə. 
52 Тасдыйк итү – раслау. 
53 Нəмунə – үрнəк. 
54 Муафыйк – яраклы, туры килгəн.  
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шəкертлəр өчен мəктəп алдында үз карамагында махсус пансион ачып, 
телəгəн кешелəрне бөтен тəрбиялəре берлə шунда торырга кабул итəдер. 
Курс тəмам итеп чыгучыларга, ибтидаи 55  мəктəплəрдə инспекторлар кул 
астында һөнəр мөгаллимəсе булу вə үзлəреннəн мастерской ачу өчен 
кулларына правалы шəһадəтнамəлəр (свидетельстволар) бирелəчəктер. Мəк-
тəп бу җəһəте56 берлə ханым вə туташларыбызның дикъкатьлəрен үзенə тагын 
да ныграк җəлеп итəр дип күңелгə килəдер. Хəзер Оренбург вə əтрафыннан57, 
хəтта Уфа, Пенза вə Ташкент якларыннан мəктəп хакында төрле мəгълүмат 
сорап, һəр көн хатлар килеп тора икəн.  

Маһирə ханым үзе башта Мəскəүдə кисү-тегү мəктəбе (Школа кройки и 
шитья) тəмам итеп, Нижний ремесленный управасы хозурында эшнең 
нəфислеге җəһəтеннəн беренче дəрəҗə имтихан тотып диплом алган, вə 
шуннан соң байтак практикадан соң əлеге һөнəр мəктəбен ачкан. Мас-
терскойга заказлар килү вə мəктəпкə өйрəнер өчен шəкертлəр язылу көтел-
гəннəн шактый югары чыкканга, бу яңа эшнең яхшы юлга салыначагын вə 
мəктəпнең ханым вə туташларымыз арасында рəваҗ58 табачагын күрсəтəдер. 
Изге сəгать!  

Маһирə ханымның мөслимə кардəшлəренə юлбашчылык итеп, бик 
вакытлы уларак бу яңа эшне башлавы, йөзлəр вə меңнəрчə миллəт 
акчасының, рус вə еврей мадамнарының кесəлəренə агып, аларны баетуына 
бер ниһаять бирер 59  вə шул милли агымны икенче бер файдалырак якка 
борып җибəрергə сəбəпче булыр дип өмет итəдер.  

«Тормыш», 1914, 3 сентябрь. 
 
 

Җəмгыятьлəр җыены 

25 мартта Уфа җəмгыять хəйриясенең гомуми җыены булды. Ничектер 
бу юлы халык бик күп җыелды. Байтактан бирле инде мондый фəүкылгадə60 
җыенда бу чаклы кеше җыелганы юк иде. Җəмгыятьнең гомуми җыен-
нарында күренми торган кешелəр күренде. Фəкать бу җыен бер эш өчен 
икенче мəртəбə җыелу иде. Моннан соң Уфа халкы беренче чакыруда ук 
шулай килергə өйрəнсеннəр иде инде.  

Җыен Петербургтагы мөселман комитетының Уфа шөгъбəсен ачу өчен 
ясалган иде. […] 

Моннан соң Уфа кызларына һөнəр өйрəнү мəсьəлəсе мəйданга куелды. 
Байтак кеше хатын-кызның гади генə күлмəклəрне 6–7, хəтта 9 сум түлəп 
руслар вə яһүдлəрдəн тектерүлəреннəн зарландылар. Ничек булса да, 

                                                           
55 Ибтидаи – башлангыч.  
56 Җəһəт – юнəлеш.  
57 Əтраф – тирə-як. 
58 Рəваҗ – таралу. 
59 Ниһаять бирү – соңгы чик булу.  
60 Фəүкылгадə – гадəттəн тыш. 
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тегүчелəрне үзебезнең татар кызларыннан йитештерүне тиешлеген сөйлə-
делəр. Моның өчен махсус һөнəрханə ачу тугърысында ханымнар җəмгыяте 
белəн килешеп, тиешле тəдбирлəрен61 күрергə идарəгə тапшырылды. Фəкать 
һөнəрханəне ялгыз кала кызларына кисү-тегү эшлəре өйрəнүгə генə хасла-
мыйча, монда сəрпинкə62 вə башка материялəр тукырга (сугырга) да өйрəт-
терүне тиеш таптылар. Монда туку һөнəре өйрəнгəн кызларны авылларга 
йибəреп, авылларда һөнəрне таратырга тырышу тиеш диештелəр. Авылларда 
бу һөнəр таралганда, аларны артель рəвешенə салынса, земствоның да ярдəм 
итəчəге сөйлəнде.  

Аннан соң мəсҗет алларында вə башка урыннарда саилчелек кылып63 то-
ручы татар кызларын җыеп, мастерскойларга бирергə карар бирелде. Болар-
ның тəрбиясен җəмгыять үз өстенə күтəрəчəк булды. Каладагы бəгъзе бер 
яһүд мастерскойларының буш өйрəтергə алганлыкларын сөйлəделəр. Хəзер-
дəн бу эшкə керешер өчен 6 кешелек махсус комиссия сайланды. Бу комис-
сиягə сайланучылырга Бəдретдин Нəзыйров, Нəбиулла Габидуллин, Шакир 
Зəйнуллин, ахун Гайнанов, Имаметдин Бəхтизин һəм Нургали Алмаевлар. [...] 

«Тормыш», 1915, 27 март. 
 
 

Х.Латыйф 
Мөселман авылында һөнəр өйрəтү 

Əстерхан вилаяте Новая Казанка (Яңа кала) авылыннан64 язалар: 
Могътəбəр65 сəүдəгəрлəремездəн Галим Хəсəнов йортында 30 кадəр кыз 

балалар өҗрəтсез66 кыш буе һəр көн өйлəдəн соң 2 сəгать кул эше өйрəнеп 
чыктылар. Өйрəтүчелəр үз кызлары: Фатыйха туташ илə мөгаллимə 
Маһипəрваз Хəсəнова ханымнар иде.  

27 вə 28 март көннəрендə шул кызларның өйрəнгəн һөнəрлəре һəркемнең 
күз уңына куелды. Пəнҗешəмбе ханым вə туташларга, җомга көн ирлəргə 
кереп күрергə рөхсəт иде. Карарга килүчелəр күп булды. Бу эшлəрне күргəн 
вакытта 9–10 яшьлəр кызларымызның икътидарларына67 хəйран калмаслык 
түгел иде. Һəр эше нечкə вə нəфис итеп эшлəнгəннəр. Эчендə машина эшенə 
каршы торырлыклары бар. Төрле фасонда шəллəр, фуфайка, оек кеби эш-
лəргə бигрəк тə əһəмият бирелгəн. 25 төрле эш булып, кем тарафыннан 
эшлəнгəнлеге вə күпме торганы һəркаюсының өстенə язылган иде. Фатыйха 
туташның үз тарафыннан эшлəнгəн нечкə вə нəфис пензенский шəл 25 сум 
тора диделəр. Авылымызда беренче мəртəбə баш калкыткан бу кул эшлə-

                                                           
61 Тəдбир – эшне ахырын уйлап эшлəү, алдан күрү. 
62 Сəрпинкə – бик сирəк итеп тукылган җиңел мамык тукыма.  
63 Саилчелек кылу – телəнү.  
64 Жаңақазан – Көнбатыш Казахстандагы авыл.  
65 Могътəбəр – абруйлы, хөрмəтле.  
66 Өҗрəт – эш хакы, хезмəт хакы.  
67 Икътидар – кулдан килү, булдыра алу. 
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ренең күренеп, кечкенə кызларымызда да шундый истигъдадның68 барлыгы 
беленде. Яшь туташларымызның миллəтенə юлбашчылык итүлəре һəркемне 
мəмнүн69 итте. Күргəннəр һəммəсе дə тəшəккер70 бəян иттелəр71. Галимулла 
əфəндегə бондый күптəн сусап килгəн бер эшкə тəшəббес72 илə авылымызда 
үрнəк күрсəтүе өчен рəхмəт əйтеп чыктылар.  

Борадəран73 Сəгыйдевлəр бина иткəн74 монтазам75 кызлар мəктəбендə бу 
ел 4нче ел укулар дəвам итəдер. Без бу эшне ике елдан бирле бөтен авыл 
халкы бер булып кызлар мəктəбеннəн, хосусан76, рөшди77  сыйныфымызда 
көтə идек. 

Мəктəпнең төп максаты да кызларымызны кул эшлəре белəн таныш-
тырып, идарəи бəйтия 78 , тəрбия əүляд 79  кеби кирəкле мəгълүматлар илə 
шифаһəн80 булса да, белештерү иде. Шул максатымызга бинаəн81, без игъ-
ланнары буенча ике кыш инде читтəн мөгаллимəлəр алдырдык. Лəкин 
бонларның берсе дə безнең өмет вə максатымызга тугры чыкмады. 

Һөнəрне бер якын куйганда, былтыргы мөгаллимə тəкрар иттерде82. Бу 
елгысы шəрган 83  əл-ислам укытты. Дөрес, бу дəреслəр үз тугрыларында 
əһəмиятледер. Шулай да булса, бу барыш, əлбəттə, безгə һич бер яктан да 
өмет вə максатымызда юл булып күренмидер.  

Гомумəн, мəктəплəремездə кабул ителгəн мөштəрəк84 бер програмымыз 
юк. Һəр авыл вə һəр калада мəктəптəн көткəн төпле бер максат була. Игълан 
буенча читкə чыккан мөгаллим вə мөгаллимə булсын, иң элек бара торган 
авылның шул максат вə програмы белəн танышып, шуңа җавап бирерлек 
булып-булмавын игътибарга алырга тиеш иде. Юкса, болай чакыручылар да, 
чакырылмышлар да уңгайсыз бер хəлдə калырга мөмкин. 

«Вакыт», 1915, 17 апрель. 
  

                                                           
68 Истигъдад – сəлəтлелек.  
69 Мəмнүн – риза, шат булу. 
70 Тəшəккер – рəхмəт əйтү.  
71 Бəян итү – аңлату, əйтү.  
72 Тəшəббес – бер эшкə керешү, тотыну. 
73 Борадəран – бертуган. 
74 Бина итү – нигез салу. 
75 Монтазам – тəртипле. 
76 Хосусан – бигрəк тə, аеруча. 
77 Рөшди – урта.  
78 Идарəи бəйтия – хуҗалык эшлəре. 
79 Тəрбия əүляд – балалар тəрбиясе. 
80 Шифаһəн – телдəн сөйлəп.  
81 Бинаəн – бəйле рəвештə, нигезлəнеп. 
82 Тəкрар итү – кабатлау. 
83 Шəрган – шəригать буенча, шəригать карашы буенча.  
84 Мөштəрəк – уртак. 
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Разыя Сөлəйманова 

Мөслимəлəр җəмгыятенең һөнəр мəктəбе 

Мөселман кызларының һөнəр үгрəнергə гаид85 дəрəҗə мохтаҗлыкларын 
игътибарга алып, мөслимəлəр җəмгыяте «Кисү-тегү мəктəбе»ен яңадан ачар-
га карар бирде. Мəктəп ошбу алдымыздагы август башында ачылачак. 
Мəктəпне ачудан максуд: бердəн, мөселман кызларына эш үгрəнеп, һөнəр 
иялəре чыгару, икенчедəн, мөселман хатын-кызлары өчен арзан бəһагə кием 
тегə торган бер урын хəзерлəүдер. 

Мəктəпкə барлыгы 30 шəкерт кабул ителəчəк. 15е буш, калган 15е айга 3 
сум уку хакы түлəү шарты илə алыначак.  

Шундук эчке һəм тышкы киемнəр тегəргə, оек бəйлəргə вə аяк киемнəре 
хəзерлəргə заказ да кабул ителəчəк. Алыначак заказлар өчен җəмгыять 
тарафыннан бик арзан бер хак тəгаен ителеп, гомуми бер такса куелачактыр. 

Мəктəпнең идарəсен җəмгыять идарəсе үз өстенə алды. Җəмгыять əгъза-
ларының да хəер хаһанə86 нəзарəт итеп87, мəктəпнең яхшы бер юлга салынып, 
камил муаффəкыять88 белəн дəвамына ярдəмче булулары өмет ителəдер.  

Идарə əгъзаларыннан: табибə Разыя Сөлəйманова. 

«Вакыт», 1915, 15 июль.  
 

Гами 
Кул эшлəре 

Кул эшлəре дигəч үк, əлбəттə, хəтергə кулның, бармакларның, күзлəрнең 
дикъкать, игътинаэ89 вə игътибар куəтлəренең иштирагы90 сəбəпле вөҗүдкə91 
чыккан берəр эш килəдер. Шуның өчен шул мəзкүр92 нəрсəлəрнең эшлəнүе, 
чарлануы-шомартылуы, гомумият берлə əйткəн вакытта, тəрбия ителүе искə 
төшеп, кул эшлəренең хəкыйкатəн 93  файдалы бер дəрес икəне үз-үзеннəн 
аңлашылмактадыр. 

Кул эшлəренə, педагогия тəрəккый иткəн 94  миллəтлəр əллə кайчаннан 
бирле əһəмият биреп килдеклəре кебек, Япон сугышыннан соң, ягъни 1906 
сəнəдəн бирле, безнең Русия мəмлəкəтендə дə бик нык əһəмият бирелеп 
килəдер. Безнең Русиядə мондый хəрəкəтле, җанлы тəрбияви дəреслəргə 
бигрəк əһəмият бирелə башлау, Япон сугышыннан соң булды.  

                                                           
85 Гаид – бəйлəнешле. 
86 Хəер хаһанə – яхшы телəк белəн.  
87 Нəзарəт итү – идарə итү.  
88 Муаффəкыять – уңыш. 
89 Игътинаэ – бик нык игътибар итү, дикъкать итү. 
90 Иштиракь итү – катнашу. 
91 Вөҗүд – бар булу, тормышка ашу. 
92 Мəзкүр – югарыда əйтелгəн, əйтеп үтелгəн. 
93 Хəкыйкатəн – чыннан да. 
94 Тəрəккый итү – алга китү, прогресс. 
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Ишетəбез бу урында кул эшлəренең əһəмияте, вə ул əһəмият бирелүнең 

ни өчен икəнлеге хакында бераз бəянатта95 булынмакчы буламыз. 
Ибтидаи 96  вə урта мəктəплəрдə кул эшлəренə əһəмият бирелү, башка 

мəдəни миллəтлəрдə дə шəкертлəргə мөстəкыйль бер һөнəр өйрəтү максаты 
берлə булмыйча, бəлки шəкертлəрне педагогия телəгенə муафыйк97 тəрбия вə 
тəгълим итү, ялгыз шундый кул эшлəре шикелле һөнəрлəр вə остасы берлə 
генə мөмкин булганлыктандыр. Юкса ибтидаи вə урта мəктəплəрнең 
һичберсенең максат вə планнары мөстəкыйль бер өйрəтү түгелдер, бəлки 
шəкертлəрне бөтен истигъдадларын 98  үстереп, кеше ясап чыгару вə гали 
мəктəплəргə хəзерлəүдер. 

Шул кабилдəн99 бездə дə кызлар өчен ачылган мəктəплəрдə кул эшлəре 
яхшы куелып, алга китеп бара икəн! Мин аңа шул сəбəпле, анда укыган бөтен 
кыз шəкертлəр бер һөнəр иясе булырлар, яхуд тегүче, чигүче, рəсемче, тагын 
əллə нəрсəче шикелле сəнгать əһеле 100  булып чыгарлар дип карамыйм. 
Өйрəнсəлəр өйрəнерлəр, фəкать андагы кыз шəкертлəрнең (ул һөнəрлəрне би 
тəмамəн101 өйрəнгəн тəкъдирдə дə) барысы да тегүче булып калулары мөмкин 
түгелдер. Əгəр булса, ул тəкъдирдə һəрбер мəктəп күргəн кешенең тегүче 
булып калуы лязем102 булмасмы? Ул вакытта тектерүче кем генə калыр соң! 

Соң, алай булгач, аңа ни өчен ул кадəр шатлана соң диярсез түгелме? 
Аңамы? Аңа мəктəплəремездə, хəтта ирлəремезнекендə дə, шулай кул 

эшлəре, гимнастика, рəсем, уен шикелле мөмарəсəлəр103 кертелеп, яхшы юлга 
куелса, ул вакытта мəктəп вə мəдрəсəлəремездəн чыккан шəкертлəремез кеше 
булып чыгарлар. Ягъни төслəре качып, яңаклары ябышып, күзлəре эчкə 
батып, чəһрəлəре 104  алынып, истикъбаленнəн 105  өметлəрен өзеп, куркак, 
гайрəт вə сəбатсыз106, бик җөзьи107 газемнəрдəн108 дə гаҗиз булып чыкмыйча, 
бəлки истикъбальгə өметле, йөзлəреннəн хəят балкып тора торган, мөтə-
шəббис109, гайрəтле, хəятнең бик җөзьи хадисəлəренə110 дə түзə алмый апты-
рауда кала торган булмыйча, бəлки хəятнең бөтен авырлыкларына күкрəк 

                                                           
95 Бəян итү – аңлату.  
96 Ибтидаи – башлангыч.  
97 Муафыйк – кирəкле, яраклы. 
98 Истигъдад – булдыклылык, сəлəтлелек. 
99 Кабил – төр, төркем. 
100 Əһел – кеше.  
101 Би тəмамəн – тулаем. 
102 Лязем – тиеш, кирəк. 
103 Мөмарəсə – тəҗрибəлелек. 
104 Чəһрə – йөз, төс, кыяфəт. 
105 Истикъбаль – килəчəк, булачак. 
106 Сəбат – чыдамлылык, ныклык, тотнаклылык. 
107 Җөзьи – вак, кечкенə. 
108 Газем – тəвəкəллек. 
109 Мөтəшəббис – бер эшкə бирелеп тотынучы, башлап керешүче.  
110 Хадисə – вакыйга, хəл.  
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киереп, мəгыйшəт111 юлында очраган һəрбер авырлык вə манигъларны112 ти-
беп аударырлык булып чыгарлар. Менə шуның өчен шатланамыз. Безне шат-
ландырган нəрсə əнə шул.  

Кул эшлəре, рəсем, гимнастика, уен шикелле нəрсəлəр шəкертлəргə бөтен 
дəрес җəдвəллəрен113 тутырып каплап торган голүм риязият114, табигыять115, 
тарих, җəгърафия116, дин вə игътикад117 шикелле дəреслəрнең бик озак ва-
кытларда да бирə алмаган фикер, тəшəббес118, дикъкать вə мөхакəмə119, гайрəт 
вə сəбат куəтлəрен бик мəхдүд120 сəгатьлəрдə дə бирə алалар. […] 

«Сөембикə», 1915, №20, б.15–17.  
 

Кисү-тегү мəктəбе 

«Оренбург мөслимəлəре җəмгыяте» тарафыннан ачылган кисү-тегү мəктə-
бендə эш өйрəнүчелəрнең саны 30га якынлашкан. Мөгаллимə (мас-
терица)лыкка оста поляк ханымы алынган. Мəктəпнең яхшы куелып, укучы-
ларның мəмнүн булганлыклары ишетелə. Укучылар эчендə яхшы зур вə хəлле 
гаилəлəрдəн дə байтак ханым вə туташлар бар. Хəзердəн заказ алынып, 
мəктəпнең мөгаллимəсе мəсьүлияте 121  тəхетендə 122  телəгəн рəвештə тегелеп 
бирелə. Эш хакы арзан. Җəмгыять вə эш өйрəнүче мөселман ханымнарына 
ярдəм йөзеннəн мөселман хатын-кызларының заказларын чит мастерскойларга 
бирми, «Кисү-тегү мəктəбе» мастерскоена бирүлəре матлубтыр123.  

Мəктəп Каратаевский урамда Коннев йортында. 

«Вакыт», 1915, 27 август. 
 

Кызлар мəктəбе 

Харипуновский урамда Хөсəенов йортында мөгаллимə Маһикамал ха-
ным Юнысова кызлар мəктəбендə 26нчы августта игътибарəн кабул 
башланып, беренче сентябрьдə дəреслəр башланачагын хəбəр итəлəр. Кул 
һөнəре дə укылганлыгын белдерəлəр. 

«Вакыт», 1915, 27 август. 

                                                           
111 Мəгыйшəт – көнкүреш, тормыш. 
112 Манигъ – тыючы, тоткарлаучы, киртə. 
113 Җəдвəл – расписание.  
114 Риязият – математика. 
115 Табигыять – табигать турындагы фəн.  
116 Җəгърафия – география. 
117 Игътикад – ышану, инану.  
118 Тəшəббес – керешү, эшкə тотыру. 
119 Мөхакəмə – хөкем чыгару. 
120 Мəхдүд – чиклəнгəн. 
121 Мəсьүлиять – җаваплылык. 
122 Тəхет – ас (астында).  
123 Матлуб – соралган нəрсə. 
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«ЫСУЛ  ТӘРБИЯГӘ  ВАКЫЙФ  МӨГАЛЛИМӘЛӘР   
ЙИТЕШӘ  БАШЛАСА  ГЫНА ,  КЫЗЛАР  АРАСЫНА   

ГЫЙЛЕМ  ВӘ  ФИКЕР  КЕРӘ» Мөгаллимәләр әзерләү 
 
 
 

«Вəкилə» 
Дарелмөгаллимат1 

Газетадан күренəдер ки, ирлəремез үзлəре өчен тырышалар. Җəмгыять-
лəр ачалар, съездлар ясыйлар, партиялəргə керəлəр, белмим нилəр вə нилəр 
эшлилəр. Соңгы хəбəрлəргə күрə: Казанда мөгаллимнəр мəктəбе ачарга 
рөхсəт алынмыш, Уральскида һəм ачмакчы булалар. Бер чук йирлəрдə мəктəп 
вə мəдрəсəлəр ислах ителеп 2  тора. Фəкать, əй хөрмəтле ирлəр! Безне – 
хатыннарны, сөекле кызларыңызны ни өчен бер дə искə төшермисез? Кыз-
ларның миллəт анасы икəнене, бер кызга тəгълим3 вə тəрбия бирүнең 10–15 
ир баланы укыту дəрəҗəсендə файдалы улдыгыны, əгəр аналар мəгарифсез вə 
тəрбиясез улсалар, ирлəрне укытырга тырышуларыңыз – төпсез илəк илə су 
ташымак, кабиленнəн файдасыз китəчəгене шаять үзеңез бик яхшы белə 
торгансыздыр. Алга киткəн миллəтлəрнең тəрəккый итүлəренə4 иң башлыча 
сəбəп – хатын вə кызларын тəрбия итү идеке дə шаять, сезгə мəгълүмдер.  

Хəлбуки Русиядəге шулкадəр миллионнарча мөселман кызлары өчен 
монтазам 5  вə эшкə ярарлык һичбер мəктəп юк, кызлар укытырга махсус 
һичбер китап юк, тəгълим вə тəрбия гыйлемен белгəн бер мөгаллимə юк. 
Безнең кызларымыз гомергə шулай «Тəҗвид»6, «Мөхəммəдия»7, «Əммали», 
 

                                                           
1 Дарелмөгаллимат – хатын-кыз укытучылар хəзерли торган уку йорты.  
2 Ислах итү – үзгəртү, яхшырту.  
3 Тəгълим бирү – өйрəтү, укыту. 
4 Тəрəккый итү – алга китү, прогресс.  
5 Монтазам – тəртипле, рəтле. 
6 «Тəҗвид» – Коръəнне дөрес итеп уку турындагы кагыйдəлəр.  
7 «Мөхəммəдия» – төрек шагыйре Мөхəммəд Язычы угылы Чəлəби (1451 яки 

1453 елда үлгəн) тарафыннан төзелгəн көйле əсəр, эчтəлеге Мөхəммəд пəйгамбəр һəм 
мөселманнар турындагы дини-əхлакый үгет-нəсихəттəн гыйбарəт. 
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«Кисекбаш»8 вə «Бакырган»нар9 илə вакыт кичерерлəр микəнни? Безгə үзе-
мезнең телемезне, əдəбиятымызны белеп фикер ачарга, дин вə əхлак 
дəреслəре өстенə дə, йорт карау, тегеш-чигеш кеби һөнəрлəр үгрəнергə, 
тарих, җəгърафия, хисап, хифзыссыйхəт10 кеби һəр адəмгə беленмəсе лязем 
улган шəйлəрне 11  белергə бер дə насыйп булмас микəнни? Əй, ирлəр! 
Кайчанга кадəр сез безне илтифатсыз 12  калдырачаксыз? Кайчан безне дə 
хокуклы инсан саный башлап, үз кəефеңез өчен генə яратылган мəхлуклар13 
хисап итүдəн ваз кичəчəксеңез? Безнең өчен хəзерге хəлдə иң беренче 
дəрəҗəдə хаҗəт булган нəрсə – мөгаллимəлəр йитештерер өчен монтазам бер 
«дарелмөгаллимат»тыр. Ысул тəрбиягə вакыйф 14  мөгаллимəлəр йитешə 
башласа гына, кызлар арасына гыйлем вə фикер керə башлар. Һич булмаса, 
бөтен Русиядəге мөселман кызларына махсус бер дарелмөгаллимат ачыңыз. 
Без укырга хəзермез. Боның артыннан үземез дə йөрер идек, лəкин сез безгə 
хокук, сөйлəшергə һəм чыгып йөрергə ирек бирмисез. Инде безлəрне өйлəрдə 
дүрт стена арасында биклəп, «качак мал» шикелле яшереп яткыра торган 
булсаңыз, безгə кирəк мəктəплəрне салыңыз, мөгаллимəлəр хəзерлəңез, 
китаплар язып биреңез. Əгəр бонларны да эшлəмəсəңез, кыямəт көнендə 
Ходай хозурында безнең кулымыз сезнең якаңызда улачактыр. Бондан 
хəбəреңез улып торсын! 

«Вакыт», 1906, 31 октябрь. 
 

Мөгаллим вə мөгаллимəлəр 

Мəктəплəр ачылып, уку вакытлар йитте. Төрле тарафтан идарəмезгə хат-
лар яки җаваплары түлəнгəн телеграмнар килə; ышанычлы вə икътидарлы15 
мөгаллим вə мөгаллимə сорыйлар яки гəзитəмездə үзлəрен игълан иткəн 
мөгаллим вə мөгаллимəлəрне, «ышанычлы вə икътидарлы булсалар, безгə 
йибəреңез, хакында тормамыз», дилəр. 

Фəкать мəгаттəəссеф16, без бу мөрəҗəгать итүчелəрне мəмнүн итəрлек17 
җавап бирə алмыймыз. Чөнки бөтен Русия мөселманнары өчен бер данə 

                                                           
8 «Кисекбаш» – «Кисекбаш китабы», XIV–XV йөзлəрдə язылган татар əдəбияты 

үрнəге, кулъязма һəм китап рəвешендə киң таралып, мəдрəсəлəрдə дəреслек итеп кул-
ланылган.  

9 «Бакырган» – Урта Азия суфи шагыйре Сөлəйман Бакыргани (1186 елда үлгəн) 
шигыре белəн ачылып, аның һəм шул замандагы бүтəн шагыйрьлəрнең əсəрлəреннəн 
төзелгəн җыентык. Беренче мəртəбə 1846 елда Казанда басылган. 

10 Хифзыссыйхəт – сəламəтлекне саклау юллары, гигиена. 
11 Шəй – əйбер, нəрсə.  
12 Илтифат – əһəмият бирү, игътибар.  
13 Мəхлук – җан иясе.  
14 Вакыйф – белүче, аңлаучы.  
15 Икътидарлы – булдыра алучы, көчле. 
16 Мəгаттəəссеф – кызганычка каршы. 
17 Мəмнүн итү – риза, канəгать итү. 



«Ысул тәрбиягә вакыйф мөгаллимәләр йитешә башласа гына...» 211 
дарелмөгаллимин 18  вə дарелмөгаллимат 19  та булмагач, башкаларга табыл-
маган мөгаллим вə мөгаллимəлəр безгə ничек табылсын! Һəм дə үземез 
имтихан итмəгəч, вə һичбер дарелмөгаллимин вə дарелмөгаллиматтан шəһа-
дəтнамəсе 20  булмагач, гəзитəмезгə игълан куйган бер мөгаллим вə мөгал-
лимəнең гыйлеме, фикере, əхлагы вə икътидары хакында без ничек итеп 
шəһадəт бирик? Бу, əлбəттə, мөмкин түгелдер. Һəр ел шушы хəл булып тора. 
Һəр ел мөгаллим вə мөгаллимəгə фəүкылгадə 21  ихтыяҗ күрелə, лəкин 
мəгаттəəссеф, дарелмөгаллимин вə дарелмөгаллимат ачу хакында халкы-
мызда җитди бер хəрəкəт күрелми. Ихтимал ки, хөкүмəт рөхсəт бирми, дип 
əйтерлəр. Мөселманнар ныгытып сорасалар, хөкүмəтнең рөхсəт бирмəү 
ихтималы юктыр. Чөнки мөселманнарның 5–10 мең ибтидаи22 мəктəплəренə 
мөгаллим вə мөгаллимə йитештерер өчен һичбер данə дарелмөгаллимин, 
дарелмөгаллиматлары юклыгы вə шунлардан башка урында мөгаллим вə 
мөгаллимəлəр йитештерүе мөмкин түгеллеге, мөгаллим вə мөгаллимəсез 
мəктəп дəвам итүе гайре мөмкин итдеге хөкүмəтнең үзенə мəгълүмдер. 

Бинаəн галəйһи 23 , татарларның дарелмөгаллимин вə дарелмөгаллимат 
ачарга сорамаулары өчен хөкүмəт үзе тəгаҗҗеб итə24 торгандыр.  

Дөрес, Оренбургта вə Бəйрəкəдə мөгаллимнəр курсы ачарга рөхсəт 
соралып та, бирелмəде. Лəкин шул бирелмəү берлəн калды. Артыннан 
йөрелмəде. Русиядə һəр эшнең артыннан күбрəк йөрү, төрле юллар илə кат-
кат мөрəҗəгать итү гадəттер. 

Əгəр эш акча ягыннан калса, моны хөкүмəт бирмəсə, үземез бирик: 
ашамый-эчми торып бəдəнемезне үтерергə разый булмыйбыз. Моңарга акча 
табамыз. Əмма тəгълим вə тəрбия бирмəенчə, рухымызны, балаларымызның 
хəят мəгънəвиялəрене25 үтерергə, миллəтемезнең истикъбалене26 һəлак итəргə 
ни өчен разый булып торамыз? Боңа ни өчен акча таба алмыймыз? 

«Вакыт», 1909, 20 август. 
 

«Уфа кешесе» 
Зарлану түгел, хакыйкать хəл 

Үткəн ел 20 майда Оренбург мөфтисе хаҗи Мөхəммəдъяр Солтановның27 
мөфтилек хезмəтенең 25 еллык юбилей бəйрəме булдыгы Русиядə вə гайре28 
                                                           

18 Дарелмөгаллимин – ир укытучылар хəзерли торган уку йорты. 
19 Дарелмөгаллимат – хатын-кыз укытучылар хəзерли торган уку йорты. 
20 Шəһадəтнамə – таныклык язуы, диплом. 
21 Фəүкылгадə – гадəттəн тыш. 
22 Ибтидаи – башлангыч. 
23 Бинаəн галəйһи – шуңа күрə, шул нигездə, шул сəбəпле. 
24 Тəгаҗҗеб итү – гаҗəплəндерү. 
25 Хəят мəгънəвия – яшəү мəгънəсе.  
26 Истикъбаль – килəчəк.  
27 Мөхəммəдъяр Мөхəммəтшəриф улы Солтанов (1836–1915) – дин һəм җəмəгать 

эшлеклесе, 1886–1915 елларда (вафатына кадəр) мөфти булып тора.  
28 Гайре – бүтəн, башка. 
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мəмлəкəтлəрдə29, хəтта бөтен дөньяда дияргə мөмкин, чөнки «агентство теле-
граммаларында да бар иде». Бу юбилейны бөек итеп ясаудан Русия мөсел-
маннарының максатлары да, шул мөнəсəбəт илə миллəтемезнең истикъбале 
өчен лябед30 менə булган бəлки бу гасырда динемезнең əсасы31 хөкемендə 
тотылачак дəрəҗəдə хаҗəт вə зур күрелгəн дарелмөгаллимин 32  вə дарел-
мөгаллимат33 мəсьəлəсе иде. Хəтта ки мөфти Солтановның шəхесе өчен тү-
гел, бəлки 26 губерна мөселманнарына баш булган Оренбург мөфтисе 
хөрмəтенə дия иде. Уфага җыелмыш 3000 гə якын əһали34 тарафыннан бер 
җəмгыять булып, бу җəмгыять 26 губернада булган мөселманнардан вəкил 
хөкемендə каралып, берничə сəгать мөзакəрəдəн35 соң, Уфага бер дарелмөгал-
лимин вə бер дарелмөгаллимат ачар өчен иттифак36 илə карар бирелде. Гəзитə 
укучыларга бу бик мəгълүм һəм, бу карарны йиренə йиткерер өчен, боңа 
устав вə програмнар төзеп, тиешле урынына биреп, рөхсəт сорарга юбилей 
һəйəтендə37 булган берничə затны – «29» кешене вəкил кылдылар. Бу һəйəттə 
голəмадан38, юристтан, сəүдəгəрдəн, мəэмүрлəрдəн39 бар иде. Бу уставлар җəй 
фасылында хəзерлəнə башлап, тəкрар40 җыелышып, ахирел əмер41 бер устав 
һəм програмнар вөҗүдкə китерделəр42. Бу устав-програмнарны вөҗүдкə ки-
терү бик мөшкел 43  булды. Мөзакəрə вə бəхəслəр күп булды. Устав 
шəригатькə дə, законга да туры килсен өчен, интихаб44 килергə дип 18 төрле 
мəдрəсəлəр хакында булган уставлар үрнəк тотылды. Һəм дə юбилей 
һəйəтенең фикере дə, шаять бу уставта йитешмəгəн йир булса да, аз булыр. 
Аларны соңра да төзəтелер. Əүвəлдə бер мəртəбə хөкүмəт илə таныштырып 
вə киңəш итеп карарга кирəк. Бу исə, əлбəттə, Петербургка барып, анда Дума 
əгъзалары илəн мəслихəтлəшеп45 эшлəнер дип, һəйəт əгъзаларыннан 4 затны 
йибəрү мəгъкуль46 күрелде һəм болар мөфти Солтанов илə бəрабəр Петер-
бургка киттелəр. Бу эш юбилей һəйəтенə бик гүзəл тəэсир итте. Чөнки ничə 
миллион мөселманнарның сайланмыш вəкиллəре булып, өслəренə илтизам 

                                                           
29 Мəмлəкəт – ил, дəүлəт. 
30 Лябед – бик кирəк.  
31 Əсас – нигез, төп.  
32 Дарелмөгаллимин – ир укытучылар хəзерли торган уку йорты.  
33 Дарелмөгаллимат – хатын-кыз укытучылар хəзерли торган уку йорты. 
34 Əһали – кешелəр. 
35 Мөзакəрə – фикер алышу, җыелыш. 
36 Иттифак – бер сүздə булу, союз. 
37 Һəйəт – комиссия, комитет.  
38 Голəма – галимнəр. 
39 Мəэмүр – чиновник.  
40 Тəкрар – кабатлау.  
41 Ахирел əмир – соңгы чиктə.  
42 Вөҗүдкə китерү – барлыкка китерү, булдыру. 
43 Мөшкел – авыр.  
44 Интихаб – сайлау. 
45 Мəслихəтлəшеп – киңəшлəшеп.  
46 Мəгъкуль – урынлы.  
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кылган 47  эшлəрене бер төрле əда кылган 48  кеби бер шатлык хасыйл итте. 
Лəкин эшлəр бөтенлəй балгыксыз күренə башлады. Безнең депутатларымыз 
Петербургка барып, Дума əгъзаларына мөрəҗəгать итсəлəр, безнең ничə 
айлар иҗтиһад кылып 49  ясаган уставларымызны бөтенлəй эштəн чыгар-
ганнар. Һəм дə юбилей һəйəтенең фикерене дə үзгəрткəннəр. Уставны үзлəре 
берничə көндə төзəтеп тə бирмəкче булганнар. Ахирел əмер безнең барган 
депутатларымыз Петербургта торырга арыгачтын, аларны Уфага кайтуга 
мəслихəт күргəннəр50. Уставны 8нче гыйнвардан калдырмай Уфага юбилей 
һəйəтенə төзəтеп йибəрмəкче булганнар. Имде бу вəгъдəлəренə дə ике айдан 
артты. Берничə мəртəбə телеграм да бирелде. Һаман да килгəн юк əле. Бəгъзе 
депутатлар хат язалар: «Уставны, җəй фасылында Уфага җыелышырмыз, 
шунда бергəлəп ясармыз», – дип, хəзерлəнмеш уставны яратмаенча, тиз генə 
төзəтəсе əфəнделəр төзəтə башлагач, эшнең йиңел түгел икəнен сизгəннəр 
булырга кирəк. Əлбəттə, ясалган уставны хөкүмəт даирəсенə тəслим итү51 
тиешле иде. Чөнки аны тиз генə, тəфтиш кылмаенча52 гына, үтəр дип ут-
вердить итмəслəр бит. Байтак кына объяснение дə сорарлар. Ул вакытта да 
төзəтеп булыр иде. Бəгъзе депутатларымыз җəй буенча устав төзəтеп, көз 
фасылында Думага тапшырып, Дума аркылы үткəрергə фараз кылалар53 икəн. 
Лəкин IV Дума сайланса, анда кемнəр үтəр икəн? Ул Думага кергəч тə, ничə 
еллардан соң гына каралырга тиешле булыр. Чөнки 5 ел эчендə IIIнче 
Думаның эшлəгəн эшлəре бармак берлəн генə санарлык бит. Бу хосуста54, 
əлбəттə, Дума əгъзаларының бер сəяси фикерлəре улса кирəк? Юбилейда 
җыелган төрле халыкның дарелмөгаллимат вə дарелмөгаллимин ачылган 
тəкъдирдə, вəгъдə кылган суммалары сəламəт кулларында торса, бик хуш. Бу 
заманда аларга да ышанып бетəргə ярамый. Хосусан 55  бəгъзелəре, ике ел 
эчендə рөхсəт булып, ачылган тəкъдирдə, бирмəкне вəгъдə иттелəр. Ике 
елдан артып киткəн тəкъдирдə, ихтыяр үзлəрендə каладыр дилəр. Боны да 
төшенемле, бу миллəт эше хосусый, шəхси интерес өчен кичектерү мотлака56 
тиеш түгел дип белəмез. Бу хəбəрлəрне ишеткəч, Уфада дарелмөгаллимин 
һəйəте һаман да сылтау итеп Дума əгъзаларына аударып торалар. 
Җыелышмыйлар да, иҗтиһадлары да күренми – вəлсафа57.  

«Сибирия», 1912, 3 апрель. 
  
                                                           

47 Илтизам кылу – йөклəү.  
48 Əда кылу – үтəү. 
49 Иҗтиһад кылу – тырышу.  
50 Мəслихəт күрү – уңай дип табу.  
51 Тəслим итү – тапшыру, бирү.  
52 Тəфтиш кылу – тикшерү, ревизия.  
53 Фараз кылу – уйлау. 
54 Хосус – очрак.  
55 Хосусан – бигрəк тə, аеруча. 
56 Мотлака – ничек кенə булмасын. 
57 Вəлсафа – рəхəт, кайгысызлык.  
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Г.Г. 

Дарелмөгаллимин58, дарелмөгаллимат59 хакында бер-ике сүз  

Һəркемгə мəгълүм ки, мөфти хəзрəткə юбилей ясалмактан максат мөфти 
хəзрəтенə хөрмəт кенə улмаенча, бəлки бу мөнəсəбəт илə татар миллəтенə 
файдалы булган бер мөəссəсə60 салмак иде. Əгəр бу фикер улмаса иде, бу 
кадəр зур итеп бу юбилей ясалмаячак иде. Һəр йирдəн, халык тарафыннан 
килгəн вəкиллəр, хосусый мəктүб61 вə телеграмнар дарелмөгаллимин, дарел-
мөгаллиматның бик кирəк улдыгыны белдерделəр. Һəм гомуми мəҗлестə 
дарелмөгаллимин, дарелмөгаллимат ачарга карар бирелде. Фəкать лəйха62, 
«устав» ясауны юбилей комитетына тапшыру мəгъкуль күрелде63. Шарты да 
шулдыр: юбилей комитеты дарелмөгаллимин, дарелмөгаллимат уставыны 
төзегəн вакытта, мəктəп-мəдрəсə эшлəренə əһали 64  һəм дə Русиянең 
низамнарыннан65 хəбəрдар улган затларның фикерлəрене сорап, мөшəвəрəт66 
мəслихəт67 илə эш кылыначак иде. Һəм дə кичектермəй матлуб68 иде. Тəмам 
лəйха тəртип улынгач, матбугат васитасы69 илə халыкка белдерелəчəк, əрбаб70 
тарафыннан тəнкыйть улыначак иде.  

Хəлбуки, 1911нче елның декабренə кадəр юбилей комитеты өстенə алган 
вазыйфасы хакында матбугат аркылы бернəрсə белдермəде. Анчак71 хосусый 
мохбирлəрдəн шул аңлашылды: «Юбилей комитеты юбилей вакытында күп 
эшлəмəк илə арыганга, үзлəренең дə əүвəлдəн хезмəтлəре күп улганга, ял 
итəлəр, кымыз эчəлəр, көзгə саф фикер илə эшкə тотыначаклар», имеш. Көз 
килде. Бернəрсə улмады. Декабрь аенда юбилейга катышкан бəгъзе əфəнделəр 
русча-мөселманча устав үрнəгене алдылар. Боның янында бер язу да бар иде. 
«Комитет əгъзалары дарелмөгаллимин, дарелмөгаллимат өчен устав проекты 
төзеделəр. Боны төзегəн вакытта бик күп мəшəкать чиктелəр. Бүгенге, килəчəк 
хəллəр уйланды. Йитмəгəн йире калмады. Сез дə караңыз, мəгъкуль улса, 
фикереңезне языңыз. Лəкин соңыннан фикереңез кабул улынмас исə, үпкə-
лəмəңез. Мөфти хəзрəт декабрь ахырында Петербургка барачактыр». Уйлаш-
тык, без дə үз фикеремезне язып йибəрдек. Башка йирлəрдəн дə бу ляйханың 
кимчелеклəрене күрсəтеп йибəрделəр. Фəкать, мөфти хəзрəт вəкиллəре илə 

                                                           
58 Дарелмөгаллимин – ир укытучылар хəзерли торган уку йорты.  
59 Дарелмөгаллимат – хатын-кыз укытучылар хəзерли торган уку йорты. 
60 Мөəссəсə – оешма, учреждение.  
61 Мəктүб – хат, язылган əйбер. 
62 Лəйха – проект.  
63 Мəгъкуль күрелү – урынлы, аңлаешлы, табылу. 
64 Əһали – кешелəр. 
65 Низам – кагыйдə, тəртип.  
66 Мөшəвəрəт – киңəшлəшү, фикер алышу.  
67 Мəслихəт – уңыш, файда; киңəш. 
68 Матлуб – көтелгəн, талəп ителгəн. 
69 Васита – арадаш, ике арада эш йөртүче. 
70 Əрбаб – хуҗа, ия. 
71 Анчак – бары тик.  
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14нче декабрьдə Петербургка киткəн иде. Бинаəн галəйһи72  язылган фикер-
лəрнең бушка китүе беленде. 2нче мөфти хəзрəт чыннан шул дарел-
мөгаллимин, дарелмөгаллимат эше əһəмиятле диеп белсə, бу кадəр ашыгып 
русларның зур бəйрəмнəре вакытында Петербургка бармас иде. Бəхетсезлеккə 
каршы, Дума членлары да лəйха хəзерлəгəннəр имеш. Татар халкы мөшəвəрəт 
илə эш эшлəргə өйрəнмəгəнгə күрə, һəркем үзенə лəйха ясаган.  

Менə шулай итеп, бу бару Петербург урамыны таптаудан гыйбарəт 
булып калды. Хəзер 1912нче ел үлде. Тиздəн юбилей булып үтүгə бер ел 
тулачактыр. Бер ел эчендə комитет ни эшлəгəндер? Без, вəкиллəр, подробный 
отчет көтəмез. Көтмəгə хакымыз да бар. Чөнки миллəтнең сəгадəтенə 73 , 
хəятенə74 сəбəп булган эшне өстеңезгə йөклəп алып калдыңыз. Əгəр бу эш 
сезнең хəлеңездəн килмəслек улса, ул вакыт вəкиллəргə белдерергə тиеш иде. 
Миллəтнең хəяте, мөкаддəраты75 илə уйнарга, шаярырга ярамыйдыр. Тəкрар76 
рəҗа итəм77. Бу хосуста хакыйкатьне белдереңез. Мəсьүлиятьнең78 иң агыры 
– юбилей комитетындадыр. Əгəр тагы бу кадəр озак вакыт үтсə, вəгъдə 
кылынган акчалар һəм дə мөфти хəзрəт тарафыннан вəгъдə ителгəн 86 
дисəтинə йир дə югалачактыр. Чөнки мөфти хəзрəт бу йирне вəгъдə иткəндə, 
ике ел эчендə бу эшнең вөҗүдкə чыгуыны шарт итте. Мөфти хəзрəт үзе дə 
дарелмөгаллимин, дарелмөгаллиматка тизлек илə рөхсəт алу хосусында чын 
ихласы илə тырышырга тиештер. Мəскəүгə, Петербургка барганда, анчак 
шушы миллəт эше илə барырга кирəк. Үз эшене, үз йомышыны телəсə кай 
вакытта эшлəсен. Əгəр мөфти хəзрəт, сез үзеңез бу эшкə чынлап кереш-
мəсəңез, иҗтиһадта79 кимчелек күрсəтеп, дарелмөгаллимин, дарелмөгаллимат 
ачылмый калса, үзеңез үлгəч, сезгə «юбилей» дога мəҗлесе урынына «.....» 
мəҗлесе ясарлар. Ачык əйткəндə, миллəт сезгə бик рəнҗеячəктер. Ул вакыт 
мөфтилек заманындагы кимчелеклəрне берəм-берəм санарлар. Менə шушы 
хакыйкатьлəрне күз алдыңызга китереп, үзеңез һəм дə комитет əгъзалары 
ничек кенə улса да, ниндəй мəшəкатьлəр күрсəңез дə, миллəтнең ничə 
гасырлардан бирле дүрт күз илə көткəн дарелмөгаллимин, дарелмөгал-
лиматны ачарга рөхсəт алырга ашыгыңыз. Миллəт үзенə кылынган хезмəтне 
һичбер вакытта онытмас. 

«Сибирия», 1912, 3 апрель. 
  

                                                           
72 Бинаəн галəйһи – шуңа күрə, шул нигездə, шул сəбəпле. 
73 Сəгадəт – бəхет, рəхəтлек. 
74 Хəят – тереклек, яшəеш. 
75 Мөкаддəрат – язмыш.  
76 Тəкрар – кабатлау. 
77 Рəҗа итү – сорау, үтенү. 
78 Мəсьүлиять – җаваплылык.  
79 Иҗтиһад – тырышлык, телəк. 
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Нукайский80 

Уфада дарелмөгаллимин81 һəм дарелмөгаллимат82 тəэсис кылу83  
хакында юбилей комитетына читтəн килгəн фикерлəр  

Мөфти хəзрəт Солтанов наменə84 ачылган дарелмөгаллимин һəм дарел-
мөгаллиматның устав лəйхаларын85 төзеп, юбилей комитеты үткəн сəнəнең 
ахырында фикер бəян итəр өчен, бераз затларга йибəргəн иде. Шул хакта 
байтак фикерлəр, намəлəр 86 , мəктүблəр килде. Боларның һəркаюсын мат-
бугатка куеп бетү хəзергə мөмкин булмаганлыктан, бу мəктүблəрнең иялəрен 
һəм ни нəрсə əйтергə телəгəнлеклəренең рухын гына əйтеп, «Вакыт» 
укучыларын кыскача гына таныштырамын. 

Бик күп мəктүблəр уставны «бик мəгъкуль87 һəм мəкъбүл88» дип кенə 
язып, комитет төзегəн лəйхага аерым вə мохалиф89 бер фикер бəян итмəгəнгə 
вə бəгъзелəре андагы нəрсəлəрне изах 90  вə тəэйид иткəнгə 91  күрə, мин ул 
хатларны язмыймын. Болар арасында кыйммəтле Кавказ мөфтисе Хөсəен 
əфəнде Гаибов җəнаблəренең 92  дə мəктүбе бар. Ул əйтə: «Ибтидасеннəн 93 
интиһасына 94  кадəр дикъкать илə укыдым. Минем гыйндемдə 95  һичбер 
косур 96  мөляхəзə улынмады 97 . Мөндəриҗатенең 98  җөмлəсе 99  шəргъгə 100  вə 

                                                           
80  Килдебəков Мөхəммəтһади Нурмөхəммəт улы (1881–1949) – мəгърифəтче, 

тəрҗемəче, журналист. «Госмания» мəдрəсəсе мөгаллиме. Уфа, Минзəлə земство-
ларында татар мəктəплəре бүлеге инструкторы. Свердловскида Татар педагогик 
техникумы директоры. 

81 Дарелмөгаллимин – ир-атлар өчен педагогик уку йорты.  
82 Дарелмөгаллимат – хатын-кызлар өчен педагогик уку йорты.  
83 Тəэсис кылу – төзү, оештыру. 
84 Нам – исем.  
85 Лəйха – проект. 
86 Намə – хат, язу.  
87 Мəгъкуль – урынлы, акылга ярашлы.  
88 Мəкъбүл – яраклы табылу, яхшы табылу. 
89 Мохалиф – каршы килə торган. 
90 Изах итү – ачык итеп аңлату. 
91 Тəэйид итү – ныгыту, раслау.  
92  Мирза Хөсəен əфəнде Йосыф угылы Гаибов (1830–1917) – Кавказ мөфтие 

(1879–1912), Кавказ сөнни рухани идарəсе рəисе. Шəригатьнең хатын-кыз мəгари-
фенə киртəлəр куймавын раслый.  

93 Ибтида – башлангыч, баш. 
94 Интиһа – ахыры. 
95 Гыйндемдə – каршымда.  
96 Косур – кимчелек, җитешсезлек. 
97 Мөляхəзə улыну – дикъкать белəн карау, тикшерү.  
98 Мөндəриҗат – эчтəлеклəр.  
99 Җөмлə – кайбер өлеше. 
100 Шəргъ – ислам шəригате, ислам кануны. 
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канунə муафыйк булдым101, вə комитетның хакларында догаи хəердə бул-
дым», – ди. Мəктүбенең ахырында бу хəерле эшнең ике гамде102 вə əһəм103  
ике сəмəрə104 вə нəтиҗə тəүлид иткəнен105 бəян итеп, аларның беренчесе – 
мөфти Солтанов җəнаблəренең намен мəңгелеккə калдыру, вə икенчесе – 
дареттəгълимнəрнең 106 лөзүме 107  икəнен аңлату һəм боларның шəригатьтə 
күркəм вəһем108 эш идеклəрен аять вə хəдислəр илə тəэйид итəдер.  

Бəгъзе затлар, төзелгəн уставка аерым фикерлəр вə гыйлавəлəр 109  илə 
бəян итəлəр.  

Троицк – 
Зəйнулла хəзрəт Рəсүлев110, Габдрахман мəхдүм Рəсүлев111, ахунд Əхмəд-

хаҗи Рахманколов112: 
«Уставларыңызны яраттык. Хезмəтеңезгə тəшəккер113 вə афəрин укый-

мыз. Фəкать ике маддə калмасын иде:  
1) Шул дарелмөгаллимин һəм дарелмөгаллимат хозурында читтəн 

килгəн кешелəргə дə мөгаллимлеккə имтихан тоту мөмкин булсын; 
2) Мөнасиб күргəн114 урында бер шөгъбə115 ачу хакына малик116 булсын. 
Оренбург – 
Шəһəр имамнары исеменнəн Нигъмəтулла хəзрəт Тимошев117:  
«Дарелмөгаллимин һəм дарелмөгаллимат уставларында «дини» кайде118 

калмасын иде. Тəҗвид119 һəм хөсне хат120 дəреслəре əйтелсен. Голүм диния121 
дəреслəре, бу көнгə кадəр Русиянең мөселман мəдрəсəлəрендə мəгъмүл  

                                                           
101 Муафыйк булу – хуплау. 
102 Гамдь – ният.  
103 Əһəм – бик əһəмиятле. 
104 Сəмəрə – нəтиҗə.  
105 Тəүлид итү – җитештерү, барлыкка китерү. 
106 Дареттəгълим – уку йорты.  
107 Лөзүм – кирəклек. 
108 Вəһем – күз алдына китерелгəн уй. 
109 Гыйлавə – өстəмə.  
110 Зəйнулла бине Хəбибулла бине Рəсүл (Зəйнулла ишан, 1833–1917) – дин эш-

леклесе, суфи, мəгърифəтче.  
111 Габдрахман Рəсүлев – Зəйнулла Рəсүлевнең улы.  
112 Рахманколов Əхмəтхаҗи (1821–1921) – дин эшлеклесе, педагог, 1840 еллар 

ахырында Троицкида «Əхмəдия» мəдрəсəсенə нигез сала.  
113 Тəшəккер – рəхмəт.  
114 Мөнасиб күрү – яраклы, туры килгəн.  
115 Шөгъбə – бүлек.  
116 Малик – ия. 
117 Тимошев Нигъмəтулла Фəйзулла улы (1872–1926) – дин эшлеклесе. Кəрван-

Сарай мəчете имамы, «Оренбург мөселман җəмгыяте» əгъзасы.  
118 Кайд – билге, тамга. 
119 Тəҗвид – Коръəнне дөрес уку турындагы кагыйдəлəр.  
120 Хөсне хат – матур язу. 
121 Голүм диния – дини гыйлемнəр. 
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булып 122  килгəн дəрес китапларыннан, яхуд шул китаплар əсас тоты-
лып123тəэлиф улынганнардан124 гына укытылсын. Дарелмөгаллиматта коми-
тет əгъзалары фəкать хатыннардан гына булсын. Мəшһүр педагог Фарма-
ковский 125  фикеренə бинаəн 126 , шəкертлəр һəммəсе комитет тарафыннан 
билгелəнгəн милли киемдə булырлар, дип бер маддə арттырылсын». 

Орск – 
Ахунд Мөхəммəдзарим Гыйлаҗетдинов:  
«Комитет əгъзалары һəм дарелмөгаллимин вə дарелмөгаллиматта башка-

ча хезмəт итүчелəр, 3–5 ел кеби, мөгайян127 мөддəткə128интихаб ителсен129».  
Имам Галиулла Салихов:  
«Анда бер урында дəреслəрне санаганда «вə гайрелəр» диелгəн. Бу «гай-

релəр»дəн морад: гыйльме сарыф 130 , гыйльме нəһү 131 , гыйльме мəган 132 , 
гыйльме бəян133  булсын. Зиран134 : игьтикад 135  тəфсир136 , хəдис137  вə əхлак 
китаплары, əлбəттə, гарəби булса кирəк, төркичə тəрҗемəлəрен укытудан һич 
бер «могтад 138  бəһа» булган мəгънə чыкмасын; һаман төрки, һаман төрки 
булыр; голүм гарəбиягə истигъдад139 бетəр. Инде болар гарəби китаплардан 
укылса, гыйльме сарыф, гыйльме нəһүлəрдəн лябед140. Шул сəбəпле боларны 
ачык əйтергə кирəк». 

Каргалы – 
Сəгыйдь бистəсендə 13 имам болай əйтəлəр:  
«Укылган китаплар əһле сөннəт вə җəмəгать мəзһəбенə 141  мохалиф 142 

булмасын; əүвəл мөгаллимнəр вə шəкертлəр диянəтсез143 булалар. Керəчəк 

                                                           
122 Мəгъмүл булу – кулланылу. 
123 Əсас тотылу – нигез итеп алыну. 
124 Тəэлиф улыну – төзелү, китап итеп язылу. 
125 Фармаковский В.И. (1842–1922), педагог, Сембер, Оренбург, Псков губерна-

ларында халык училищелары инспекторы, педагогика буенча хезмəтлəр авторы.  
126 Бинаəн – таянып.  
127 Мөгайян – билгелəнгəн.  
128 Мөддəт – ара, срок. 
129 Интихаб итү – сайлау.  
130 Гыйльме сарыф – морфология. 
131 Гыйльме нəһү – синтаксис. 
132 Гыйльмел мəган – семантика. 
133 Гыйльме бəян – стилистика. 
134 Зиран – аста. 
135 Игътикад – ышану, инану. 
136 Тəфсир – Коръəн сүзлəренə аңлатма. 
137 Хəдис – Мөхəммəд пəйгамбəр сүзлəре. 
138 Могтад – гадəт ителгəн, гадəтлəнгəн. 
139 Истигъдад – сəлəтлелек.  
140 Лябед – бик кирəк, котылгысыз.  
141 Əһле сөннəт вə җəмəгать мəзһəбе – Хəнəфи мəзһəбе. 
142 Мохалиф – каршы килə торган. 
143 Диянəтсез – динилеге чикле. 
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шəкертлəр – ирлəр 15, кызлар 14 яшеннəн артык булса да ярасын. Уфа имам-
нары алда тотылмасын, ул Уфага хас 144  түгел. Комитет əгъзалары мөтə-
дəйин 145  вə төзек игътикадлы 146  булсыннар. Дарелмөгаллимин вə дарел-
мөгаллиматтагы кешелəр дүрт мəзһəбнең берсеннəн хариҗ147 булмасын. Шə-
кертлəр «исламия» вə «милли» киемдə булынып, җомгалар, мəсҗетлəргə 
барганда чалмадан йөрсеннəр.  

Бирск – 
Борай авылында148 бер ахунд хəзрəт бигрəк тə каты əйтə:  
«Комитет əгъзаларының голосы бер булсын. Шул комитет əгъзалары 

эчендə өч данə зəват149кирам150, аслан151 тəбдилсез152 əгъза булсыннар», – ди 
һəм бу кешелəрне хəзердəн сайлап вə тəгаен итеп тə куя.  

Касыйм – 
Мөдəррис Хəсəн Таһиров:  
«Уку теле – гомумəн үземезнең телемез булса иде. Əхвəл заманга 

караганда, җəгърафия, һəндəсə153 шикелле фəннəрне мəмлəкəт154 лисанында155 
укыту хөкүмəтнең матлабы 156  идеке аңлашыла. Шул хакта ни эшлəрмез 
икəн?» 

Екатеринбург – 
Имам Гыйрфан əфəнде Рахманкулов, Һади Таһири вə башка бераз затлар:  
«Лəйханы гомум тел илə тар вə йомшак таптык, лəкин əхваленең 

кидешенə нəзарəн 157  əсасенə иштиракъ итəмез 158 . Фəкать, Уфа имамнары 
кайдан төшереп калдырсаңыз да ярар иде. Мəктəпнең лəвазим 159  иялəре 
ниндəен хокуклы хаиз160 булулары бəян ителмəгəн», – дилəр.  

Омск – 
Имам Ниязмөхəммəд Сөлəйманов 161  əйтə: «Тəгълим 162  теленə əһəмият 

бирелергə, аны аерым бер маддə итəргə тиеш. Дарелмөгаллиминдə, дəреслəр 

                                                           
144 Хас – бер нəрсəгə, бер генə эшкə билгелəнгəн.  
145 Мөтəдəйин – диндар, бик динле. 
146 Игътикадлы – чын күңелдəн ышанган, инанган. 
147 Хариҗ – тышында, тыш. 
148 Борай авылы – хəзерге Башкортстанның Борай районына карый.  
149 Зəват – затлар. 
150 Кирам – затлы, хөрмəтле. 
151 Аслан – һич. 
152 Тəбдилсез – үзгəрешсез.  
153 Һəндəсə – геометрия.  
154 Мəмлəкəт – ил, ватан. 
155 Лисан – тел. 
156 Матлаб – талəп ителгəн əйбер. 
157 Нəзарəн – караганда. 
158 Иштиракъ итү – катнашу.  
159 Лəвазим – кирəкле булган.  
160 Хаиз – ия. 
161 Ниязмөхəммəд Сөлəйманов – дин эшлеклесе, вəгазьлəр китабы авторы.  
162 Тəгълим – укыту. 
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арасында, илаһи мөнəҗəтлəр163 юк; дарелмөгаллиматтагы кеби, дарелмөгал-
лиминдə дə боның булуы, рухны күтəрер өчен лязем. Комитет əгъзалары 
«мəгълүматлы» кешелəр булсын. Нəмунə164 мəктəбе ачу, мөмкин генə түгел, 
лязем булсын». 

Томск – 
Хəмзə хəзрəт, Хəлил хəзрəт, мөгаллимнəр вə башка затлар уставны 

муафыйк күргəннəр. Фəкать ошбу фикерлəрен үзлəреннəн кушалар: «Төрки-
татар тарихы, хөсне хат дəреслəре арттырылсын. Уку хакы бик югары 
билгелəнеп, фəкыйрьлəргə авыр кылмасын. Имам вə мөгаллим балаларына 
бераз тəсһилəт165 иҗраэ кылынсын166. Торлак167 ясау лязем булсын. Дарел-
мөгаллиматта мөгаллимнəр ирлəрдəн булса, кызлар йөзлəренə пəрдə уратып 
утырсыннар», – дигəннəр һəм бəйрəмнəр хакында бераз əфкяр 168  бəян 
иткəннəр.  

Семипалат – 
Габделхак хəзрəт: 
«Солтания» исемендə булмасын иде. Солтан лəфызы169солтан вə тəсəл-

лыттан170 мəэхуз171, деспотиянə мөшариктер172. Беренче иҗтимагъ173 илə баш-
ланган эшне шулай тəсмия кылу 174  хəерле фал 175  түгел, мөфти хəзрəткə 
нисбəт176 бирү касд ителсə177, «Мөхəммəдъярия», «Йария», «Мөхəммəдия», 
«Шəрифия», «Ислахия» кеби исемнəр илə аталсын. Уфа имамнары алда 
тотылсын. Шəкертлəр милли татар киемендə булсыннар. Мөгаллимнəрнең 
диянəт178 җəһəтлəреннəн мөляхəзə кылынсын. Əхвəл арттырылып, имамнары 
метрика низамнары 179  вə гайрелəр һəм тəфсир, хəдис тəкрар 180 укылсын. 
Дарелмөгаллимат уставында мөгаллимнəрнең ирлəрдəн булмавы ачык 
əйтелгəн. Шəргый хиҗаб 181  игътибар ителсен иде. Кызларга илаһи мөнə-
җəтлəр хаҗəт түгел. Поплар җанында җырлап йөргəн кызлар шикелле, шау-

                                                           
163 Мөнəҗəт – Аллаһны мактап əйтелгəн, көйгə салынган тезмə əсəр. 
164 Нəмунə – үрнəк. 
165 Тəсһилəт – ташлама. 
166 Иҗраэ кылыну – эшлəнү, үтəлү. 
167 Торлак – тору урыны.  
168 Əфкяр – фикерлəр. 
169 Лəфыз – сүз. 
170 Тəсəллыт – кеше өстеннəн үзе телəгəнчə хөкем итү. 
171 Мəэхуз – алынган. 
172 Мөшарик – катнашучы.  
173 Иҗтимаг – кушылу, җыелу. 
174 Тəсмия кылу – исем бирү, исемлəү.  
175 Фал – юрау. 
176 Нисбəт – мөнəсəбəттə. 
177 Касд ителү – максат ителү. 
178 Диянəт – динлелек. 
179 Низам – тəртип. 
180 Тəкрар – кабат, кабатлау. 
181 Хиҗаб – тотнаклылык, оялчанлык. 
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шуга сəбəп булыр. Минемчə, хатыннар – куйлар, ирлəр – аларны аулаучы-
лардыр. Ни микъдар ара ачык булса, шул кадəр һəйəт 182  иҗтимагыя 183 
мөстəфид булачаклартыр184».  

Семидəн Рəхмəтулла əфəнде Елкыбаев та «Солтания» сүзен мəгъкуль 
күрми185 һəм мөгаллимнəрне тасдыйк186 вə таред итү187 кем хакы икəне ачык 
бəян ителмəгəн, ди. Башкаларын муафыйк күрə188.  

Акмулла189 – 
Хөҗҗəтелхəким Мəхмүдов190 əйтə: «Дарелмөгаллимат програмы ирлəр-

некенə караганда таррак булса да ярый. Кыз балалар кеби ир балалар да 14 
яшеннəн кабул ителсен. Төрки-татар тарихы кирəк. Гашурə191, рəгаиблəрне192 
бəйрəм итү тиешле түгел. Хиҗаб мəсьəлəсе игътибарга алынсын. Аның дини 
икəне онытылсын. Əтрафтан193 килгəн фикерлəрне тəхкыйк194  вə тəдкыйкъ 
итмəк195  өчен гыйльме исламиядəн 20–30 кадəр кеше чакырылсын», – ди. 
Аның мəктүбе озын булып, бер рисалə булырлыктыр.  

Иркутск – 
Имам Габдерəшитов:  
«Дарелмөгаллимин вə дарелмөгаллиматның Идарəи рухания 196  нəзарə-

тендə197 булуы бик гариб198, ул үзе мохтəсар199 хəлендə; Уфа имамнары алда 
тотылмасын; читтəн килеп имтихан кылыну мөмкинлеге булсын; училищный 
комитет əгъзалары, кирəк имамнардан, кирəк гайре имамнардан булса да, 
əһлиятле200 затлар интихаб ителеп, Духовный собрание тарафыннан тасдыйк 

                                                           
182 Һəйəт – тышкы кыяфəт, күренеш. 
183 Иҗтимагыя – җəмгыятькə бəйлəнешле.  
184 Мөстəфид булу – файдаланылу. 
185 Мəгъкуль күрү – урынлы, акылга ярашлы дип санау. 
186 Тасдыйк итү – раслау, дөреслеген тану.  
187 Таред итү – тарату, урнаштыру.  
188 Муафыйк күрү – яраклы дип табу 
189 Акмулла (Акмолинск) – хəзер Казахстан башкаласы Нур-Солтан.  
190  Хөҗҗəтелхəким Мəхмүдов (1871–1937) – дин эшлеклесе, «Ислах көтеп-

ханəсе» журналының баш мөхəррире, Диния нəзарəтенең голəмалар шурасы əгъзасы 
(1926), мөселман хокукларына багышланган хезмəтлəр авторы, 1917 елда кыска 
вакыт эчендə вакытлы мөфти булып тора.   

191 Гашурə – мөхəррəм аеның унынчы көне, бəйрəм көне. 
192 Рəгаиб – рəҗəб аеның беренче җомгасы, бəйрəм көне. 
193 Əтраф – тарафлар, төрле яклар. 
194 Тəхкыйк итү – хакыйкатьне табу. 
195 Тəдкыйк итү – җентеклəп тикшерү, аныклык кертү. 
196 Идарəи рухания – Диния нəзарəте.  
197 Нəзарəт – күзəтчелек. 
198 Гариб – күрелмəгəн, ишетелмəгəн (хəл). 
199 Мохтəсар – кыска. 
200 Əһлиятле – булдыклы, булдыра торган. 
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ителсен», – ди. Китаплар сайлау мəсьəлəсен һəйəт тəгълимиягə201 тапшыр-
маенча, читтəн əһлиятле затлар чакырып интихаб ителүен муафыйк күрə. 

Чита – 
Ахунд Солтангалиев: «Ишгар202, ишкял203 вə рəсем дəреслəре калмасын. 

Уфа имамнары алда тотылмасыннар. Бəйрəмнəр азрак күренə, күбəйтелсен. 
Читтəн матди ярдəм иткəн кешелəр фəхри204  əгъза булып, алар комитетта 
тавыш бирү хакына малик булмасыннар205 иде. Мөдирнең икътидар206 гыйль-
миясе тəгаен ителсен», – ди. 

Манчыл207 – 
Ахунд Йосыф хəзрəт Сəгыйдов: «Оренбург идарəи руханиясенең тəхет 

нəзарəтендə булган һəммə губерналардан шəкерт кабул кылынсын. Имамнар 
ма сива208 күрелсен», – ди.  

Эстəрлетамак – 
Имам Мөхəммəдгариф Рəмиев Мəхкəмəи Шəргыяи тəхет нəзарəтендə 

булуга гаҗəпкə кала. «Мулла берлə мөəзин фəтвасы яки мəзлумə 209  фə 
фəкыйрь хатыннар шикаятен берничə ай яки елларга яраса да, мəдрəсə 
идарəлəре алай түгел, аның һəр эше, вакыты һəм сəгате кыйммəт. Анда бер 
шөгъбə210 арттыру фикере хыял мəхыз211, боңа хөкүмəт мөсагадə итмəс212», – 
ди. Гашурə, рəгаиблəрне бəйрəмгə кертүне муафыйк күрми, аның урынына 
Фəтхе Мəккə көне (8нче рамазан шəриф көне) куелуын артыграк күрə. 

Күрдем213 – 
Ахунд Гариф Киеков214 уставны мəгъкуль күрдем, ди. Байтак имамнар, 

мөгаллимнəр вə попечительлəр берлə карап ошаттык, фəкать талəбəгə яшь 
тəгаен ителмəүне һəм Уфа имамнары анда тотылмауны игътибарыңызга 
куямыз, ди.  

Буа – 

                                                           
201 Һəйəт тəгълимия – укыту комитеты. 
202 Ишгар – язу белəн, язмача белдерү. 
203 Ишкял – кыенлыклы. 
204 Фəхри – мактаулы, лаеклы. 
205 Малик булу – ия булу. 
206 Икътидар – булдыра алу, куəт. 
207 Олуг Манчыл (Ембай) – Төмəн өлкəсендəге авыл.  
208 Ма сива – моңардан башкалары. 
209 Мəзлүмə – җəберлəнгəн, изелгəн.  
210 Шөгъбə – бүлек. 
211 Мəхыз – тик, өчен, фəкать. 
212 Мөсагадə итү – ярдəм итү, булышлык итү. 
213 Күрдем – хəзер Башкортстанның Тəтешле районында урнашкан авыл.  
214  Гарифулла Гали улы Киеков (Гарифулла Чокрый, 1861–1918) – галим, 

мəгърифəтче, тарихчы, дин эшлеклесе, мөдəррис. Күрдем авылында мəдрəсə ача, өяз 
ахуны булып тора.  
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Дамелла Нургали хəзрəт Хəсəнов215 əйтə: 
«Дарелмөгаллимин вə дарелмөгаллимат програмнары да гүзəл күренəдер. 

Гакыйбəте216 хəерле улгай иде. Минем тарафтан əйтелгəн сүз шул: мəслəк217 
мөтəвассыйт218 берлə барылып, яңалык, искелек кеби нəрсəлəре бер тараф 
итəрлек булсын. Дарелмөгаллиматта кызлар мəсьəлəсе генə бераз җайсыз 
күренə. Үзеңезгə мəгълүм, кызларны мəхрəмнəрдəн219 башка читкə йөртүлəре 
бик хəтəр. Хосусан кызларның мондый вакытлары гыйш-гыйшрəт заман-
нары, бик алама вакытлардыр. Чит миллəтлəрнең мəктəплəрендə гашыйк, 
мəхəббəт бик күп ишетелə. Карчыкларга тапшырсаң, гаҗүзə 220  вə саирə 221 
макирəлəрнең222 фетнəлəре берлə тəварих223 тулган. Инде читтəн анда кызлар-
ны йибəрмəсəңез, ул дарелмөгаллиматтан Уфа халкы да гына мостафид 
булалар224, читлəр мəхрүм калалар. Шул хакта ни эшлəрсез икəн, берəр тəд-
бир итсəңез225 иде. Бу сүзем дарелмөгаллиматны нəфи226 түгел, бəлки гараз227 
шөбһəдер», – ди. 

Пермь – 
Имам Лотфулла Байчурин228: 
«Училищный комитет əгъзалары үз вазыйфаларын камил əда итүлəре229 

шарт ителсен һəм үземезнең мохтаҗ улдыкымыз һəм хөкүмəтнең матлабе 
улдыгы рус телен һəфтəгə230 акыл 12 сəгатьтəн ким булмасын иде», – ди. 

Нижний – 
Имам Габдрахман əфəнде Сөлəймани укыла торган дəреслəр арасына 

байтак фəннəрне арттырып күрсəтə, болай булмаганда, һаман да шул «иске 
мунча – иске таш» булачак, ди. Мөдир өчен дə байтак фəннəр бүленеше яки 
гимназия дəрəҗəсендə фөнүни, һəм Мəхкəмəи шəргыя тарафыннан имтихан 
илə мөсбəт булган231 голүм диниясе булуы лязем булсын, ди.  

                                                           
215 Нургали Хəсəнов (əл-Буави, 1852–1919) – дин һəм җəмəгать эшлеклесе, педа-

гог, «Нурия» мəдрəсəсе мөдире, дин гыйлеме буенча китаплар һəм дəреслеклəр 
авторы.  

216 Гакыйбəт – ахыр, азак.  
217 Мəслəк – юл. 
218 Мөтəвассыйт – уртача, тигез.  
219 Мəхрəм – шəригать буенча тыелган нəрсə (өйлəнешергə ярамый торган кар-

дəш). 
220 Гаҗүзə – карчык.  
221 Саирə – юлчы хатын-кыз. 
222 Макирə – хəйлəкəр хатын-кыз.  
223 Тəварих – тарихлар. 
224 Мөстəфид булу – файда күрү. 
225 Тəдбир итү – тиешле чара күрү. 
226 Нəфи – кире кагылган.  
227 Гараз – вакытлы хəл. 
228 Лотфулла Байчурин – дин эшлеклесе, мəдрəсəлəр өчен дəреслеклəр авторы.  
229 Əда итү – үтəү. 
230 Һəфтə – атна.  
231 Мөсбəт – исбат ителгəн.  
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Уфа имамнары алда тотылу тəхдиден 232  урынсыз күрə һəм олуг бəй-

рəмнəр һичбер миллəттə 12 көннəн ким булмаганын бəян итеп, шəкертлəр 
өчен куелган бəйрəмнəр аз һəм кыска, ди.  

Малмыж – 
Камал Мозаффаров һəм Гыйззəтулла Хəмидуллин: 
«Ел ахырында мəгариф министрына хисаптан копия йибəрелсен, дөхуль 

имтиханы233 15 көн иртəрəк булсын, ятим вə ятимə мулла балалары түлəүдəн 
мəгаф булсыннар234. Духовный собраниенең бөтен составы училищный коми-
тетта сайлаусыз əгъза булсыннар, дин эшлəрендə кайсыларның фикерлəре 
алда тотылсын, сайлау ике төрле (яшерен дə, ачык та) булсын», – дилəр. 

Əстерхан – 
Ахунд Мохтар Салихов: 
«Бер үк Коръəн мəга235 тəҗвид кала күрмəсен! Ибтидаи236 вə рөшди237 

сыйныфларны тəмам иткəн кешелəр керсеннəр. Уфа имамнары сайлау җəһə-
теннəн алда тотылсын, əмма хокук җəһəтеннəн алда тотылмасын. Сайлау 
яшерен тавыш берлə булмасын», – ди. 

Бондан башка фикерлəрне килəчəктə язармын. 
«Вакыт», 1912, 22 апрель. 

 
Үз мохбиремездəн 

Уфада кызлар курсы 
Ике сəнəдəн бирле дəвам итə торган Уфадагы җəйге кызлар курсларында 

бу сəнə 30лап кызлар укыйлар.  
Əүвəлге елда 5, икенче елда 20, бу сəнə 30 га җитте. Əүвəл бу курслар 

ачылгач, бəгъзе бер фанатик хəлфə вə муллалар донослар илə яптырырга 
йөрсəлəр дə, Җиһанша əфəнденең иҗтиһады238 аркасында курслар дəвам итə 
килделəр. Шушында укучы кызлар Җиһанша əфəндегə янə югарырак мəктəп 
ачуын үтенеп, гəзитəмез аркылы үзлəренең тəшəккерлəрен239 бəян итəлəр.  

«Сибирия», 1912, 29 июль. 
 

Уфа 
Уфаның земский управасы гомуми җыенында мөселманнар өчен дарел-

мөгаллимин240 (учительская семинария) ачарга карар биргəн.  

                                                           
232 Тəхдид – чиклəү. 
233 Дөхуль имтиханы – керү имтиханы.  
234 Мəгаф булу – гафу ителү. 
235 Мəга – белəн. 
236 Ибтидаи – башлангыч. 
237 Рөшди – урта.  
238 Иҗтиһад – тырышу.  
239 Тəшəккер – рəхмəт сүзе.  
240 Дарелмөгаллимин – ир укытучылар хəзерли торган уку йорты. 
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Мөфти исеменə ачылачак дарелмөгаллимин илə дарелмөгаллимат241 эшен 

караучы комиссия, бу ике мəктəпне дини итеп ачарга ясаган һəм рөхсəт өчен 
тиешле урыннарына мөрəҗəгать иткəн («Дин мəгыйшəт» журналы үзенең 
максуды булуга шатланыр инде). 

«Сибирия», 1913, 25 гыйнвар. 
 

Фəүзия Габдерəшит 

Мөгаллимəлəр өчен мəктəп 

(Идарəгə мəктүб242) 
Гомумəн ислам хатыннарының гыйлемнəн аз хəбəрдар булуларыны вə 

гаилə тəрбиясендə бик күп яклардан надан булуларын нəзар243  игътибарга 
алып, моннан берничə еллар мөкаддəмнəн244 бирле тəрбияле аналар үстерү, 
дин вə дөнья ягыннан мөкəммəл245 дəрəҗəдə хəбəрдар мөгаллимəлəр тəрбия 
итү өчен бер мəктəп ачуны хыялда үстерə идем.  

Җəнаб Хакның гыйнаяте246 илə бу елдан игътибарəн247 хыялымдагы шул 
һəдəфкə248 васыйл булу249 өчен тəрбия вə тəгълим өметендə оста мөгаллимə-
лəрнең иштиракы250  илə кызларга махсус мəктəп ачтык, вə бу ел марттан 
игътибарəн ибтидаи251 шөгъбəсенə252 шəкертлəр кабул итə башладык.  

Мəктəпнең бирəчəге мəгълүмат: ибтидаи, рөшди253 вə игъдадый254 дəрə-
җəлəрендə улачактыр.  

Гомумəн мəктəплəрдə кабул ителгəн вə дəрəҗəлəренə бүленгəн голүм-
нəрдəн башка, балалар тəрбиясе, мөгаллимəлек вə йорт эчендə табибəлек, аш 
пешерү, тегеш вə чигеш кебек беренче лязем255 голүмнəр дə шəкертлəрнең 
телəгенə, истигъдадына256 карап тəгълим ителергə булып, програмга кертел-
де.  

Шулай ук чит йирлəрдəн килəчəк шəкертлəр өчен истихзарый257  сый-
ныфлар да ачылды.  

                                                           
241 Дарелмөгаллимат – хатын-кыз укытучылар хəзерли торган уку йорты. 
242 Мəктүб – хат. 
243 Нəзар – игътибар, уйлау. 
244 Мөкаддəм – элек, əүвəл. 
245 Мөкəммəл – камиллəшкəн, төгəллəнгəн. 
246 Гыйнаять – булышлык, ярдəм. 
247 Игътибарəн – əһəмият биреп, искə алып, игътибарга алып.  
248 Һəдəф – төбəү ноктасы, максат.  
249 Васыйл булу – ирешү. 
250 Иштиракъ – катнашу. 
251 Ибтидаи – башлангыч.  
252 Шөгъбə – бүлек.  
253 Рөшди – урта. 
254 Игъдадый – хəзерлəү класслары.  
255 Лязем – тиеш, кирəк.  
256 Истигъдад – булдыклылык, сəлəтлелек. 
257 Истихзарый – искə төшерү, кабатлау, хəзерлек.  
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Һиндыстаннан вə Мисырдан да шəкерт ханымнарның килүе өметле бул-

ганга, мəктəбемездə телəүчелəргə ихтыярый сурəттə: татарча, гарəпчə, 
инглизчə вə русча берлə музыка (пианино) дəреслəре күрсəтелəчəктер. Бу 
дəреслəр җөмлəсе258 практика ысулында булачактыр.  

Чит мəмлəкəтлəрдəн килүче шəкертлəрнең төрле кеше йортында торып 
укуларыннан тəрбиялəренə нəкыс259 килү ихтималы нəзар игътибарга алы-
нып, мəктəбемезнең янында бер дə пансион ачарга карар ителде.  

Пансионда торып укучы ханымнарның əхлакларына вə дини тəрбиялə-
ренə дикъкать итəр өчен аерым мөрəббиялəр260 дə хəзерлектəдер. 

Мəктəп илə пансионның бергə иҗарəте261 150 тəңкəдер (тəхсил262 заманы 
9 ай игътибар ителгəн). Тəхсил акчасы икегə бүленеп, беренче кыйсеме263 
сентябрь башында дəреслəргə шөругъ264 ителгəн чакта, вə икенче кыйсеме 
январь башында түлəнелəдер.  

Мəктəбемезнең идарəи вə икътисади ягы Истанбулның могътəбəр вə гали 
ханымнары тарафыннан тəэмин ителгəнлектəн, матди файда вə зарары 
һичбер шəхескə гаид булмыйча265, ялгыз җəмгыять бəшəриягə266 хезмəт вə 
галəм исламга тəрбияле вə мəгълүматлы аналар бирүдəн гыйбарəттер.  

Шушы сəбəплəргə мəбна267, балаларын укытырга бирү нияте илə мөрəҗə-
гать итүче ата вə аналарның тəрбияи фəнния вə диниядə балаларының камил 
тəрбияле вə мөтəдəйин268 булачакларыннан имин булулары тиештер.  

«Шура», 1913, № 15, б.3 (т.б.). 
 
 

В.Н. 
Татар дөньясы 

Татарлар уку-укыту эшен кирəксенсəлəр дə, ибтидаи 269  мəктəплəрне, 
дини мəдрəсəлəрне төпле нигезгə куя алмыйлар. Шəкертлəребезне заманга 
муафыйк270 итеп тормышка хəзерлəп чыгара алмыйлар. Моның рəсми, гайре 
рəсми сəбəплəре бар. Рəсми сəбəплəр: татар мəктəп-мəдрəсəлəре хакындагы 
законнар бик иске, яңа правилолар, мəктəплəр хакындагы əмерлəр бертигез 
йөртелмидер. Алар татарларның рухына бик үк муафыйк булып бетмилəр. 
                                                           

258 Җөмлəсе – барысы.  
259 Нəкыс – кимчелек, җитешсезлек. 
260 Мөрəбби, мөрəббия – тəрбияче, караучы. 
261 Иҗарə – вакытлы файдалану, аренда. 
262 Тəхсил – уку, гыйлем алу.  
263 Кыйсем – өлеш.  
264 Шөругъ – керешү.  
265 Гаид булу – карау, бəйлəнешле булу.  
266 Бəшəрия – кешелек.  
267 Мəбна – нигезлəнгəн, корылган. 
268 Мөтəдəйин – динле кеше, диндар. 
269 Ибтидаи – башлангыч.  
270 Муафыйк – яраклы, туры килгəн. 
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Иске мəдрəсəлəребезнең күбесе халыкка файда бирə алмадыклары кеби, 
үзлəренең барлыкларын да мең бəла белəн генə асрыйлар. Аларның акчалары 
юк. Башында торырга кешелəре, файдалы дəреслəрен укытырга мөдəр-
рислəре юк. Акча да, мөдəррис тə булмагач, андый мəдрəсəлəрнең дəвам 
итмəве бик табигый бер эш. Фəкать файда бирə торган дини, милли 
мəдрəсəлəргə кирəк кадəр акчаның табылмавы, мөдəррислəрнең булмавы бик 
гаҗəп, коточкыч бер эштер.  

Ибтидаи мəктəплəремез дə бик начар хəлдə дəвам итəлəр. Рəтле 
мөгаллим, файдалы дəрес китабы, дəвам иттерергə акчасы, вакыфы юк. 
Мөгаллим, мөгаллимə йитештерергə урын юк. Ялгыз русча укып, учитель 
булган татар егетлəренең саннары йөзгə бер процент юк. Учительлəр илə 
мөгаллим арасында мөнəсəбəт бик аз. Максат бер булса да, рух бер түгел. 
Кызлар тəрбиясе артык начар. Əүвəллəре укый белə, яза белми торган 
остазбикəлəр мөгаллимəлек итəлəр иде. Хəзер исə укый-яза белə торган 
абыстайлар мөгаллимəлек итəлəр вə бу мөгаллимəлəрнең дə фəн, ысул 
тəгълимнəн, милли əдəбияттан хəбəрлəре бик аз. Əхлаклары төзек түгел. 
Кызлар мəктəплəре бик кəйфə сурəттə дəвам итəлəр. Мөгаллимəлəр җитеш-
терə торган рəсми урынымыз юк. Хөкүмəт мəктəплəрендə укучы 
кызларымызның саны аз улу илə бəрабəр, алар милли мөгаллимə була 
алмыйлар. Чөнки теллəре зəгыйфь. Милли тойгылары аз. Милли мəктəпне 
тəмам иткəн кызларның яшьлəре зураю сəбəпле, рус мəктəплəренə керə 
алмыйлар. Хөкүмəт мəктəплəрендə укучы кызларга дин, тел дəреслəре 
укытылмыйдыр. Чөнки татарлар моны кирəксенгəннəре юк. Əгəр 
кирəксенсəлəр, гимназиялəрдəге кызларга дин, тел дəреслəре өйрəтер өчен 
дин мөгаллимəлəре куяр иделəр. Уфада утыздан артык мөселман кызы урта 
мəктəптə укыйлар. Дин, тел дəресе мөгаллимəсе юк. Шуның өчен дə рус 
мəктəплəрендə укучы кызлар əдəби кичəлəрдə, урамнарда үзара да русча 
сөйлəшеп йөрилəр. Башка калаларда да шулай. Татар мулласының күбесе 
татарча, гарəпчə, русча сөйлəшə белмилəр. Татар кызының үзе татарча, ата-
анасы татарча-русча сөйлəшə белмəсə, андый миллəткə дини, милли мəдрəсə-
мəктəп кирəкми дə торгандыр шул.  

Менə югарыда сөйлəнгəн ихтыяҗларның беразын үтəү, китеклəрен 
тутыру нияте белəн булса кирəк, елдагыча бу елда Уфада мөгаллимəлəргə 
махсус язгы курслар ачарга йөрүчелəр бар. [...] Табигый бу хəбəрлəрне, 
курслар хакындагы игъланнарны милли матбугатта укып шатланырга 
тиештер. Фəкать мин бу хəбəрлəрне күреп кайгырам. Бу кайгымны 
«Тормыш» укучылары илə дə бүлешергə телим. 

Кайгырам шуның өчен: Уфада мөгаллимəлəр курсының ачылуы бик 
матлубтыр 271 . Бу курс Уфа губернасындагы мөгаллимəлəр өчен булса да, 
хисапсыз файда бирəчəктер. Фəкать мөгаллимəлəр Газыймə ханымның 
«Вакыт», «Йолдыз» гəзитəлəрендəге игъланына күрə, бу курсның гомуми 
улдыгы аңлашыладыр. Мөгаллимə Газыймə ханым Тəкаеваның язгы мөгал-

                                                           
271 Матлуб – телəнгəн, соралган. 
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лимəлəр курсы хакындагы игъланы «Тормыш» идарəсенə дə килгəн иде. Бу 
игълан идарəгə килгəч, бу курс хакында җитди мəгълүмат алмак өчен, 
мөхтəрəмə мөгаллимə Газыймə ханым Тəкаеваның квартирына бардым. 
Кордаш Газнəви əфəнде мине бик яхшы кабул итте. Минем килгəнемне 
мөгаллимə ханымга хəбəр бирде. Берничə минуттан соң күрергə мөмкин 
булдыгыны сөйлəде. Фəкать берничə минут үткəч, мөгаллимə ханымның 
хасталыгыны хəбəр иттелəр. Шулай итеп, шундый мөһим йомыш илə барсам 
да, мөгаллимə Газыймə ханымның курсы хакында үзене күреп мəгълүмат ала 
алмадым. Кордаш Газнəви аркылы шул сөальлəрне бирдем: «Мөгаллимəлəр 
курсы рəсмиме?», «Рөхсəт алынганмы?», «Програмы ничек?», «Күпме вакыт 
дəвам итəчəк?», «Мөгаллим, мөгаллимəлəр кемнəр?», «Уку хакы никадəр?», 
«Нинди фəннəргə артык əһəмият бирелəчəк?», «Бу курста ничə мөгаллим 
укый алачак?» 

Алган җавабым шул: курска рөхсəт-фəлəн юк. Рəсми түгел. Елдагы гадəт 
буенча гына ачылып килəдер. Уку мөддəте272, уку хакы, мөфассал273 прог-
рамы, күпме мөгаллимəнең кабул улыначагы мəгълүм түгел. Һəйəт тəгъ-
лимиядəн 274  мөгаллимə Газыймə Тəкаева, мөгаллим Фəтхелислам əфəнде 
Тəкаев. Фəтхелислам əфəнде иркендə мөгаллим. Моннан башка кемнəрнең 
укытачагы мəгълүм түгел. Русча да укылачак имеш.  

Мөгаллимə Газыймə ханымның, иптəшлəренең хаҗəтлəрене үтəү, кимче-
леклəрене тутыру нияте илə, мөгаллимəлəргə махсус язгы курс ачуы бик 
мөһим, бик зур эштер. Моңа барымыз да шатланырга тиеш иде. Фəкать курс 
хакында «Тəрҗеман» аркылы алынган җавап, матлубның хилафына275 чыкты. 
Чөнки кулда програм, рөхсəт юк. Һəйəт тəгълимия йитəрлек түгел. Моның 
өстенə, Уфадагы хатыннар җəмгыяте исеменнəн мөгаллимəлəр курсы ачарга 
җыеналар. Мөгаллимə Газыймə ханымның моннан да мəгълүматы юк. 

Һич булмаса, мөгаллимə Газыймə ханым хатыннар җəмгыяте тарафыннан 
ачылачак курска кушылып, бергəлəшеп ачарга, бергə эшлəргə тиеш иде. Əгəр 
Русиянең һəр йиреннəн илле, йөз данə мөгаллимə килсə, Газыймə ханымның 
курсы боларның телəклəрене үти алачакмы? Яхуд бер калада мөгаллимəлəргə 
махсус ике курс булырга мөмкинме? Бу исə татарларның үзлəренə махсус бер 
сердер. Моның хикмəтен мин аңламыйм. Бу кадəр башбаштаклык итүдə бер 
хикмəт бар дип əйтə алмыйм. Үткəн ел ачылган мөгаллимəлəр курсы да 
шатлык илə каршы алынмады. Төрле яктан һөҗүмнəргə очрады. Газеталарда 
төрле хəбəрлəр таралды. Шулай да улса курс ачылды. Ике айга якын дəвам 
итте. Төрле йирлəрдəн байтак мөгаллимəлəр килеп укыдылар. Фəкать 
мөгаллимəлəргə махсус булган курска хатыннар җəмгыятенең кайсы 
əгъзалары үпкəлəгəннəр. Шул үпкə басылмаганга күрə, бу елда хатыннар 
җəмгыяте курс ачу хакында бик акрын хəрəкəт итəдер. Хəлбуки276 курс кирəк 
                                                           

272 Мөддəт – вакыт, срок. 
273 Мөфассал – тулы, җентекле.  
274 Һəйəт тəгълими – укыту комиссиясе. 
275 Хилаф – каршы, ярамаган эш. 
276 Хəлбуки – лəкин.  
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һəм дə укырга килгəн мөгаллимəлəрнең телəклəрене үтəрлек булырга тиеш. 
Курс ачыламы, юкмы, дия идарəгə күп хатлар килəдер. Менə бу мəкалə 
барысына да бердəн җавап булыр дип белəм. Хəзергə курсның исеме генə 
бар. Килəчəктə ничек булып чыгар, янə язармын. [...] 

Татарларда һəр нəрсə бар. Фəкать яхшы мəктəп, яхшы мөгаллимə, 
мөгаллим, халык илə хөкүмəт арасында васита277 булырлык, чын мəгънəсе 
илə халык файдасына хезмəт итəрдəй яхшы имамнар гына юк. Булса да бик 
аз. Мин үз тарафымнан имамнар, мөгаллимнəр, мөгаллимəлəр йитештерə 
торган гыйлем йортлары, җəйге тəрбия курслары ачарга тəүсыя итəр278 идем. 
Мондый мөһим эшлəрнең башында, татар миллəтенең килəчəген төшенеп, 
аның бəхетле булуына хезмəт итүче, əһел 279  булган затларның булынуын 
телəр идем. Ходай насыйп итсен дə, шуларны күрсəк иде. Алдашудан, 
хакыйкатьне яшерүдəн, шəхси файдаларга гына əсир булудан котылырга 
вакыт. Миллəт шул чакта гына бəхетле булыр.  

«Тормыш», 1914, 30 март. 
 

Маһруй Мозаффария 

Мөгаллим вə мөгаллимəлəргə ачык хат 

Яз йитте. Балалар имтиханга, мөгаллим вə мөгаллимəлəр истирахəткə280 
хəзерлəнəлəр. Имтихан йитə дип һəр бала шатлана-шатлана имтиханга 
хəзерлəнə. Имтихан кирəкме? Кирəк түгелме? Хəзергə ул турыда язарга 
телəмим. Фəкать имтиханнан соң җəйге тəгътыйль281 вакытында мөгаллим вə 
мөгаллимəлəр өстендə янə бер эш, бер вазыйфа кала. Шул тугрыда гына бер-
ике сүз əйтмəкче булам.  

Безнең хəзер иң игътибарга алырлык эшебез – мөгаллимəлəребез, 
аларның хəллəре, укулары, укытуларыдыр. Мөгаллимəлəребез кыш укыта. 
Лəкин җəйдə тəгътыйль вакытында мəгълүматларын, белемнəрен арттыру 
өчен янə укыйсылары килгəнлеге сизелə. Шуның өчен мөселманның күбе 
мөгаллим вə мөгаллимəлəрнең иң җыела торган урыны булган шəһəребез 
Казанда берничə мөгаллим вə мөгаллимəлəр җыелышып, җəйге курс ачсак, 
ничек булыр иде икəн? Үткəн ел Уфада ачтылар, укыттылар. Бəлки бу ел да 
ачарлар, укытырлар. Лəкин мин Казан мөгаллим вə мөгаллимəлəренең ул 
эшкə тəшəббес итмəүлəренə282 тəəссеф итəм, кайгырам. Үткəн җəйдə Казанда 
шундый мөгаллимəлəр укырдай курсның булмавыннан аптырап йөргəн 
берничə мөгаллимəне мин үз күзем белəн күрдем. Ихтыяҗыбыз нисбəтендə 
ул сан бу ел күбрəк булыр дип уйлыйм. Шуның өчен вакытны бер дə 

                                                           
277 Васита – арадашчы. 
278 Тəүсыя итү – киңəш бирү, эшне тапшыру.  
279 Əһел – белгеч.  
280 Истирахəт – ял итү, эштəн бушап тору. 
281 Тəгътыйль – каникул. 
282 Тəшəббес итү – керешү, эшкə тотыру. 
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үткəрми, бу көннəн хəзерлик, сөйлəшик. Һəм тиешле урынына мөрəҗəгать 
итеп, рөхсəт алып эшкə башлыйк.  

«Сөембикə», 1914, № 11, б.19. 
 

Газыймə Тəкаева 

Мөхтəрəм мөхəррир əфəнде! 

48нче номерлы гəзитəгезнең баш мəкалəсендə283 безнең тарафтан ачы-
лачак курста һəйəт тəгълимиянең 284  азлыгы, уку мөддəте 285 , мөфассал 286 
програмның юклыгы, күпме укучы кабул ителəчəге хакында ачык 
мəгълүматның юклыгы күргəзелəдер.  

Бу хакта борадəранем287 Газнəви яңлыш мəгълүмат биргəн булса кирəк. 
Бинаəн галəйһи288, шушы тəсхихны289 басуыгызны үтенəмен. 

1) һəйəт тəгълимиядəн хəзергə мөгаллимə Газыймə Тəкаева илə мөгаллим 
Фəтхелислам əфəнде күргəзелсə дə, укучылар күп булып, бер мөгаллимə илə 
бер мөгаллимнең җитешмəве ихтималы булганга, дəхый икъдарлы 290  бер 
мөгаллим яки мөгаллимə алыначактыр; 

2) уку мөддəте291 май числосының 5 ндə башлап, август башына кадəр 
булачак; 

3) уку хакы аена 2 сум, читтəн килүчелəрдəн үз квартирымызда ятып 
укырга телəүчелəр булса, квартир хакы илə бəрабəр 4 сум, йиймəк 292 –
эчмəклəре безем өстемездə булган тəкъдирдə, аена 15 сум алыначак; 

4) програм исə, ошбу көнгə кадəр «мəктəб Назыйрия»дə укытылып 
килгəн програмымыз бар, шул програмымызны нəмунə 293  тотып, бəгъзе 
йирлəрене арттырып, ислах вə изах ителеп294 укытылачактыр; 

5) мəктəбемездə 50 дəн артык кыз сыярлык урынымыз бар. Илледəн 
артык алынмаячактыр. Кызлар утыздан арткан тəкъдирдə, янə укытыр өчен 
янымызга бер мөгаллим яки мөгаллимə алыначактыр; 

6) русча укылу хəзердəн катгый мəгълүм түгел, əгəр җыелган кызлар 
телəсəлəр генə, учительница алыначактыр.  
  

                                                           
283 В.Н. Татар дөньясы // Тормыш. 1914. 30 март.  
284 Һəйəт тəгълими – уку комиссиясе. 
285 Мөддəт – срок. 
286 Мөфассал – җентекле, тулы.  
287 Борадəран – бертуган. 
288 Бинаəн галəйһи – шуңа күрə, шул нигездə, шул сəбəпле. 
289 Тəсхих – төзəтү, дөреслəү.  
290 Икъдарлы – көче җитə торган.  
291 Мөддəт – срок.  
292 Йиймəк – ашау.  
293 Нəмунə – үрнəк.  
294 Изах ителү – ачык итеп аңлату. 
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Идарə:  
Мөгаллимə Газыймə ханым изахəтеннəн295 аңлашылдыгына күрə, бу курс 

мөгаллимəлəргə улмыйча, кызлар өчен ибтидаи 296  тəрбия бирə торган бер 
нəрсə булачак. Чөнки ибтидаи мəктəпнең програмын никадəр үзгəртсəң дə, 
мөгаллимəлəр өчен аның əһəмияте юк. Шулай да булса, Газыймə ханым 
рөхсəт алуны, програмның ничек булдыгыны тəфсилле итеп язмыйдыр. 
Газыймə ханым үзе Уфада ибтидаи мəктəптə мөгаллимəлек итдеке хəлдə, 
Уфаның зыялы хатыннары, мөгаллимəлəре илə бер дə киңəшми, гади бер эш 
итеп кенə мөгаллимəлəр курсы ачарга җыенуына тəгаҗҗеб итəмез297. Газый-
мə ханым бу хосуста хатыннар җəмгыяте əгъзалары илə дə фикер алышмаган. 
Фəкать без бу курсның көтелгəн файданы бирүенə ышана алмыймыз. 

«Тормыш», 1914, 2 апрель. 
 

М.Ягъкубова 
Мөгаллимəлəр курсы 

Дөньяда тормыш кирəклəремез бик күп булып, йитешмəгəн йирлəремез дə 
əйтеп бетергесездер. Заман үткəн саен, ихтыяҗларымыз да күбəеп, аша бара. 
Бүгенге эшемез иртəгə ярамаган шикелле, иртəгенең аргы көнгə ярамавы бездə 
табигый. Безнең күп эшлəргə хəзерлексезлегемез, һəммə нəрсəне йиңелгə 
санап, гаять читен вə мəсьүлиятле298 булган эшлəремезгə дə өстəн генə карап, 
əһəмиятсез санавыбыз киң адымнарымызны тарайта. Бездə мөляхəзəсезлек299, 
эшнең нəтиҗəсенə илтифат итмəүчелек бик нык хөкем сөрə. Безнең 
эшлəремезнең күбесе бер əсаска300 куелмадыгыннан, һəрвакыт урта юлда кала 
яисə шулай ярты-йорты булса да алып барырга тырышыла. Əсаслы, төпле бер 
нигезгə корылмаган эштəн файда чыкмавы, аның нəтиҗəсез калуы хəзер ачык 
аңланды. Моңа һəркем үз-үзеннəн төшенə башлады. Югарыда əйткəн күп 
ихтыяҗларымызның иң мөһиме, иң кирəклесе дə хəзердə мөгаллимəлə-
ремезнең азлыгы, аларның йитешмəведер. Кызларыбыз өчен яхшы тəртипле 
мəктəплəремезнең юклыгы, күптəн сөйлəнеп килгəн дарелмөгаллиматлары-
мызның бөтенлəй онытылып баруы мөгаллимəлəргə ихтыяҗны елдан-ел 
арттырадыр. Шул ихтыяҗ вə кимчелеклəремезне тутыру максаты белəн, укучы 
яшь кызларымызның укуга һəвəслəреннəн, аларның мөгаллимə булырга 
телəгəн дəртлəреннəн файдаланып, «мөгаллимəлəр курсы» исемендə Уфада 
курс ачучылар еш кына күренə башлады. Үткəн 1912нче елда ялгыз Уфада 
«мөгаллимəлəр курсы» исеме белəн дүрт урында курс ачылды. Аларның берсе 
– «Ханымнар җəмгыяте» тарафыннан ачылган рəсми курс иде. Калган өчесе 
мөгаллимə Газыймə Тəкаева, Камилə Касыймова, Хəдичə ханым Нур-

                                                           
295 Изахəт – аңлатма.  
296 Ибтидаи – башлангыч.  
297 Тəгаҗҗеб итү – гаҗəплəнү. 
298 Мəсьүлиятле – җаваплылык.  
299 Мөляхəзəсезлек – игътибар, уйлап фикер йөртмəү.  
300 Əсас – нигез.  
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мөхəммəтовалар кул астында ачылган гайре рəсми курслар иде. Бу курсларның 
һəркайсына əтрафтан азмы-күпме мөгаллимəлəр җыелып, бер-ике ай укуда 
дəвам итеп, таралдылар. Бу курслардан күпме файдалана алганнардыр, анысы 
үзлəренə билгеле.  

Гəзитəлəрдəге игъланнарга күрə, бу сəнə Уфада янə мөгаллимəлəр курсы 
ачу артыннан йөрүчелəр барлыгы беленде. Лəкин бу курс ачу һаман шул 
əүвəлге йөзеннəн бер дə үзгəрмəгəнгə ошый. Мадам ки 301  дарелмөгалли-
матларымыз юк икəн, ысуле тəгълим манигы302 булган җəйге курслар күптəн 
ислах кылынырга тиеш иде инде. Əүвəл эшлəр бездə бөтенлəй башка юл 
белəн бара. Менə əүвəлге үз тəртибе, үз белдеге белəн генə укытып килгəн 
мөгаллимə Газыймə ханым бу җəй өенə курс ачарга телəгəнлеген игълан итə. 
«Тормыш»ның 49нчы санында ул, 50гəчə ханымнар җыярга телəгəнлеген 
белдерə303. Газыймə ханымның ни дəрəҗəдə тəрбия күргəнлеген, аның укыту 
эшендəге икътидарын304 Уфаның күзе ачык ханымнардан байтак белүчелəр 
бардыр. Мин үзем дə Уфада үскəнлегемнəн, андагы мөгаллимəлəр хəле белəн 
байтак танышмын. Хəзергə курс ачарга телəгəн Газыймə ханымны да бик 
яхшы белəм. Ул үзе баштан һичбер юньле мəктəп күрмəгəн. Затəн 305 , ул 
вакытларда низамлы 306  мəктəплəр дə булмаган. Газыймə ханым исə соң 
көннəрендə, олыгайгач, өйдə генə рəфигыннан 307  аз-маз мəгълүмат алып, 
юклы-барлы бер көч белəн генə мөгаллимəлек итеп килəдер. Газыймə 
ханымда, түгел мөгаллимəлəр курсы ачып, аны идарə кылу, бəлки мин аңарда 
ибтидаи 308  мəктəптə дə заман телəгəнчə алып барырлык икътидар таба 
алмыйм. Ул курстагы һəйəт тəгълимиядəн укучылар канəгатьлəнерлек 
нəтиҗə чыгар дип уйламыйм. Бу сүзлəр ачы аңлашылмасын. Газыймə 
ханымның шəхесенə ихтирамым бик зур. Тик мин бу мəсьəлəне милли вə 
мөкаддəс эш булуы җəһəтеннəн сөйлим. Хəзерге мөгаллимəлəремезнең 
телəклəре бик зур һəм шулай булырга да кирəк. Аларның бөек өметлəрен 
урынына йиткезү өчен, үзе тəртипле мəктəп күрмəгəн, уку-укыту ысулларын 
яхшылап белмəгəн бер ханымның мондый бер эшкə керешүенə тəгаҗҗеб 
итəм 309 . Аның бу курска тəшəббесе 310  фəкать саф зиһенле, яшь йөрəк 
ханымнарымызның зиһеннəрен генə бутау булачагына һич шөбһə итмим. 
Инде һəр нəрсəне үз əһеленə311 тапшыра торган вакыт йиткəн. Алдын-артын 
уйламый, һəркайдан бер калкып чыгып, «курс» исеме белəн кычкыра торган 

                                                           
301 Мадам – дəвам иткəнчə. 
302 Манигъ – тыючы, тоткарлаучы.  
303 Газыймə Тəкаева. Мөхтəрəм мөхəррир əфəнде // Тормыш. 1914. 2 апрель.  
304 Икътидар – кулдан килү, булдыра алу.  
305 Затəн – нигездə. 
306 Низам – кагыйдə. 
307 Рəфикъ – тормыш иптəше, ир.  
308 Ибтидаи – башлангыч.  
309 Тəгаҗҗеб итү – гаҗəплəнү.  
310 Тəшəббес – бер эшкə тотыну.  
311 Əһел – белгеч. 
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заман түгел. Əле 1912нче елга «Хатыннар җəмгыяте» тарафыннан ачылган 
курста да (ул елны мин үзем дə шул курста укыдым) яхшы ук шөһрəт 
чыгарган ирлəр мөгаллимлек итсəлəр дə, ханымнарның нарасыйлыгы бик күп 
иде. Əлбəттə, ул вакыттагы мөгаллимнəр белəн Газыймə ханымны мин 
чагыштыра алмыйм. Аларның арасында əллə никадəр аермалар табам. Шулай 
булгач, аның курс исеме белəн кычкыруы буш фарс, тиешсез бер хыял гына 
димен. Бинаəн галəйһи312, аңлы яшь ханымнар, чит йирлəрдəн расходланып, 
Уфага мондый курслар исеменə килмəслəр дип уйлыйм. Газыймə ханымга да 
мəгълүматтан тəүсигъ итү313 өчен берəр курска керүен тəүсыя кылам314.  

«Тормыш», 1914, 2 май 
 

Əсма Вəлиуллина 
Кəримə Мəмлиева 

Фəгыйлə Мөхəммəдиева 
Тəгъзимə Сафуанова 

Мөхтəрəм мөхəррир əфəнде! 

Хакыйкать наменə ошбу рəддиямезгə 315  гəзитəңездə урын бирүеңезне 
чын күңелемездəн үтенəмез.  

Могътəбəр «Тормыш» гəзитəсенең 59нчы номерында «Мөгаллимəлəр 
курсы» гонваны316 илə М. ханым Ягъкубова тарафыннан озын мəкалə язы-
лып317, Ягъкубованың күп сүзлəре, хосусан мөгаллимə Газыймə ханым ха-
кында булган сүзлəре, хакыйкатьтəн ерак булдыгыннан, вөҗданан хакыйкать 
хəлне гаммəгə318 мəгълүм кылырга мəҗбүр булдык. 

Мəкалə сахибəсе 319  мөгаллимə Газыймə ханым Тəкаеваның бу илə 
курслар ачарга икътидары 320  булмауны вə аның низамлы мəктəплəр күр-
мəгəнен, бəлки зурайгач кына рəфигыннан аз-маз мəгълүмат алып, юклы-
барлы көч белəн генə мөгаллимəлек иттегене сөйлəгəннəн соң, мөгаллимə 
Газыймə ханымның түгел мөгаллимəлəр курсы ачып идарə кылуы, бəлки 
ибтидаи321 мəктəпне дə заман телəгəнчə алып барырлык икътидар тапмыйм, 
диеп сөйли вə əтрафтан ханымнарның Уфага килмəүлəрене һич вə кайда 
мəэмүл322 түгел идекен бəян итеп, мөгаллимə Газыймə ханымга берəр курска 
кереп укырга тəүсыя323 илə сүзене тəмам итə. М. ханым Ягъкубованың бу 
                                                           

312 Бинаəн галəйһи – шуңа күрə, шул сəбəпле.  
313 Тəүсигъ итү – киңəйтү, артыру.  
314 Тəүсыя кылу  – телəү.  
315 Рəддия – кире кагу.  
316 Гонван – мəкалə исеме. 
317 М.Ягъкубова. Мөгаллимəлəр курсы // Тормыш. 1914. 2 май.  
318 Гаммə – халык.  
319 Сахибə – хатын-кыз автор. 
320 Икътидар – көч. 
321 Ибтидаи – башлангыч.  
322 Мəэмүл – булуы күздə тотылган.  
323 Тəүсыя кылу – васыять итү. 
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сүзлəренə бəгырьлəремез кайнады. Мөхтəрəмə мөгаллимə Газыймə ханым 
ничə елдан бирле һиммəтле324 Садретдин əфəнде Назыйри җəнаблəренең 2нче 
мəктəбендə мөгаллимəлек итə. Вə һəр елны никадəр шəкертлəр укытып, 
халыкның рəхмəтлəрен ишетергə муафыйк була. Мөгаллимə Газыймə 
ханымның үзеннəн йитешкəн мөгаллимəлəре һəр елны төрле əтрафта соңгы 
ысул илə мөгаллимəлек итəлəр. Вə һəр тарафта əһали325 мөгаллимəлəренең 
укытуыннан мəмнүн калалар326. Газыймə ханымның 9 сəнəдəн бирле «На-
зыйрия» мəктəбендə мөгаллимəлек итүе вə укытуыннан əһали мəмнүн булып, 
елдан-ел мөгаллимə Газыймə ханым да шəкертлəрнең күбəюе вə үзеннəн 
йитешкəн əллə никадəр мөгаллимəлəре һəр йирдə мөгаллимəлек итеп, 
əһалинең мəхəббəтен җəлеп кылулары Газыймə ханымның М.Ягъкубова 
дидекенчə булмый, бəлки миллəтемезнең барышы нисбəтендəге мөгал-
лимəлəремезнең икътидарлыкларыннан булдыгын ачык күрсəтсə кирəк.  

М.Ягъкубованың мондый сүзлəре илəн гəзитə сəхифəлəрен ишгаль 
итеп 327 , газизə остазымыз Газыймə ханымны тəхъкыйрь итүенə 328  түбəндə 
исемнəре мəзкүр329 ханымнар җитди сурəттə үпкə бəян итəмез. М. ханым Ягъ-
кубованың сүзлəренə əһалинең əһəмият бирмəүлəрен, курска килəчəк ханым-
нарның да курска килүдəн күңеллəре суынмауны тəүсыя кыламыз. М.Ягъку-
бовага ошбудан курслар муафыйкъ булмаса, мөкəммəл, заманага муафыйк 
курслар ачып, дидекенчə миллəтемез өчен иң мөһим вə кирəкле булган 
ошбундай милли вə мөкаддəси эшлəргə тəшəббес итүене330 үзеннəн үтенəмез. 

Мөгаллимə Газыймə ханым Тəкаева шəкертлəреннəн мөгаллимəлəр: 
Əсма Вəлиуллина, Кəримə Мəмлиева, Фəгыйлə Мөхəммəдиева, Тəгъзимə 
Сафуанова. 

«Тормыш», 1914, 7 май. 
 

Габди331 
Мөгаллим вə мөгаллимəлəргə 

Мөтəрəккый 332  миллəтлəрнең һəр сыйныфы үзлəренең хокукларын 
химая333 вə башларына килгəн бəлалəреннəн котылу өчен үзлəренə махсус 
җəмгыятьлəр тəэсис кылганнар334. Мəсəлəн: руханилар, мөгалимнəр, студент-
лар, приказчиклар, эшчелəрнең – һəркаюсының махсус җəмгыятьлəре бар. 

                                                           
324 Һиммəтле – тырыш, булдыклы.  
325 Əһали – халык.  
326 Мəмнүн калу – канəгать, риза булу.  
327 Ишгаль итү – яктырту.  
328 Тəхъкыйрь итү – хурлау, мыскыл итү. 
329 Мəзкүр – искə алынган, билгеле. 
330 Тəшəббес итү – керешү. 
331  Габди – Галимҗан Гыйрфан улы Ибраһимов (1887–1938) – җəмəгать һəм 

сəясəт-дəүлəт эшлеклесе, күренекле татар язучысы, тел галиме, дəреслеклəр авторы. 
332 Мөтəрəккый – алга киткəн.  
333 Химая – ялкау, саклау.  
334 Тəэсис кылу – төзү. 
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Аларның гали сыйныфларын тəшкил иткəн рухани, студентлары шул 
җəмгыятьлəре аркасында искиткеч эшлəр эшлəдеке кеби, түбəн сыйныф-
ларны тəшкил иткəн приказчик вə эшчелəре дə шул җəмгыятьлəре аркасында 
күп эшлəр эшлилəр: балаларын укытыр өчен мəктəплəр тəэсис итəлəр. 
Үзлəренең мəгълүматларын тəүсигъ335 өчен ахшам336 дəреслəре ачалар. Тəгъ-
тыйль337 вакытларында сəламəтлеклəрен арттыру өчен сайфиялəр338 ачалар. 
Авыру яки башка берəр манигъ339 сəбəпле берəрсе эштəн тукталырга мəҗбүр 
булса, мəгыйшəтен тəэмин кыйлалар, үлсə, балаларын тəрбия кыйлалар. 
Шуның кеби əллə никадəр файдалы эшлəр эшлилəр. Алар җəмгыятьлəр 
ачалар, эшлилəр – чөнки яшəргə телилəр.  

Безнең татар миллəтендə дə хəзерге вакытта беркадəре җəмгыятьлəр 
булып, үз даирəлəрендə яхшы гына эшлəр эшлилəр. Мəсəлəн: Уфа, Пермь 
җəмгыять хəйриялəре һөнəр мəктəплəре тəрбия кылалар. Уфадагы 
«Мөселман ханымнар җəмгыяте хəйриясе» əллə никадəр кызлар мəктəплəре 
тəрбия кыла. Оренбургта «Русча укучыларга ярдəм җəмгыяте» милли тəрбия 
илə рус мəктəплəренə хəзерли. Хөласа340, кайда гына берəр җəмгыять исеме 
булса, шунда яхшы сəмəрəсе341 күренеп тора. Лəкин, мəгаттəəссеф342, мил-
лəтнең иң мөһим кыйсемене343 тəшкил итмеш мөгаллим вə мөгаллимəлəре-
мезгə махсус җəмгыятемез юк. Шуның өчен анларга тəвəкъкыф иткəн 344 
милли мəктəплəремез дə көтелгəн файдаларны бирми. Мəсəлəн, яхшырак 
мөгаллимнəр чыгара торган мəктəплəремез өч-дүрт кенə данə булып, 
анлардан күп булса елга 40–50 мөгаллим чыга; хəлбуки345, 25миллионлы бер 
миллəткə ул кадəре генə мөгаллим җитми. Шунлыктан мəктəплəремезнең 
күбесе гыйлем вə тəрбиядəн хəбəре булмаган мөгаллимнəр кулында 
тəрбиялəнə. Алар тəгътыйль вакытларында мəгълүматларын тəүсигъ кылыр-
лар иде, вакытлы курсларымыз юк.  

Мөгаллимнəремезнең хəллəре бигрəк аяныч, чөнки анларга махсус 
рөшдидəн346 өстен мəктəплəремез хəзер дə юк. Мəктəплəремездəге програм 
вə дəрес китаплары да соң дəрəҗə чуалчык булып, алар тугрысында җитди 
мөзакəрə кылып347, бер карарга килгəнемез юк. Хəтта бездəн өметне өзеп, 
бəгъзе земстволар үзлəре китаплар интихаб кылып348, безгə програм тəртип 
                                                           

335 Тəүсигъ – арттыру, киңəйтү.  
336 Ахшам (акшам) – кичке. 
337 Тəгътыйль – каникул.  
338 Сайфия – дача.  
339 Манигъ – каршылык, киртə.  
340 Хөласа – кыскасы.  
341 Сəмəрə – җимеш.  
342 Мəгаттəəссеф – кызганычка каршы.  
343 Кыйсем – өлеш.  
344 Тəвəкъкыф итү – тукталу, урнашып, эш алып бару.  
345 Хəлбуки – лəкин.  
346 Рөшди – урта.  
347 Мөзакəрə кылу – фикер алышу.  
348 Интихаб кылу – сайлап алу. 
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кыла башладылар. Халəнки349, ул мөгаллим вə мөгаллимəлəр вазыйфасы иде. 
Əгəр дə шул нəрсəлəрне нəзар дикъкатькə350 алып яшəргə телəсəк, əлбəттə, 
безгə мөгаллим вə мөгаллимəлəремезнең мəгълүматларын тəүсигъ өчен җəйге 
курслар ачуы, бəгъзе манигълар сəбəпле хезмəтсез калган мөгаллим вə 
мөгаллимəлəремезнең хəллəрен яхшырту, мəктəплəремезгə дəрес китаплары 
интихаб кылып, програмнар тəртип кылу, гыйльми сəяхəтлəр ясау, гыйльми 
бер җəридə 351  чыгару, үземезнең хокукларымызны химая кылу өчен бер 
җəмгыять кирəк. Рөхсəт алу, матди җəһəтлəрен карау, урын тəгаен кылу 
кебек мəсьəлəлəр матбугат васитасы илə352 мөзакəрə кылынып хəл кылына 
торган мəсьəлəлəрдер. Шул фикергə мөгаллим вə мөгаллимəлəрнең нəзар 
дикъкатьлəрен җəлеп итəмен.  

«Тормыш», 1914, 11 июль. 
 
 

[15 июльдə…] 

15 июльдə Газыймə ханым Тəкаева идарəсендə булган җəйге курста 
имтиханнар башланды. Ханымнар өчен җəйге курсның имтиханын күрик дип 
байтак халык җыелган иде. Иртə белəн бер имам һəм студент та булдылар. 
Кызлар яхшы җавап бирəлəр, лəкин 40 градуслы эссе көндə калын кара шəл 
ябынып утыру кирəкмəс иде. Ул кызлар көз көне мөгаллимə булып авылларга 
китəчəклəр. 

«Тормыш», 1914, 16 июль. 
 

 
Мəрьям Кəримия 

Мөгаллимəлəр курсы  

Күршелəремез руслар, əллə никадəр дарелмөгаллимин 353 , дарелмөгал-
лиматлар354 булдыгы хəлдə, һəр елны йөз-меңнəр тотып, дистəлəп мөгаллим 
вə мөгаллимəлəр өчен курслар ачалар. Əллə кайдан профессорлар чакырып, 
мөгаллим, мөгаллимəлəрнең мəгълүматларын киңəйтəлəр; артыгы белəн ысул 
тəгълимнəн 355  хəбəрдар итəлəр. Бу эш бер русларда гына түгел, башка 
миллəтлəрдə дə шулай. Ник бу эштəн берəр данə булсын, дарелмөгаллимин 
вə дарелмөгаллимате булмаган безнең татар миллəте генə мəхрүм иде. Фəкать 
соң заманда миллəтемезнең аңлы сыйныфы бу эшкə əһəмият бирə, һəм һəр ел 
диярлек берничə урында мөгаллим-мөгаллимəлəр өчен җəйге курслар ача 
башлады. Җөмлəдəн берсе бу ел Бəлəбəйдə мөгаллимəлəр курсы булды.  

                                                           
349 Халəнки – чынлыкта.  
350 Нəзар дикъкатькə – игътибар үзəгенə.  
351 Җəридə – газета.  
352 Васитасы илə – аркылы. 
353 Дарелмөгаллимин – ир укытучылар хəзерли торган уку йорты. 
354 Дарелмөгаллимат – хатын-кыз мөгаллимəлəр хəзерли торган уку йорты. 
355 Ысул тəгълим – укыту ысулы, методы. 
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Курс майның 15еннəн башлап, 27нче июльгə кадəр дəвам итте. Курста 

барысы 45 кыз булып, дүрт сыйныфка бүленеп укытылды. Иң югары 
сыйныфны ике ханым тəмам итте. Болардан башка янə 15 ханым беренче 
рөшдидəн356 имтихан биреп, һəммəсе русча шəһадəтнамə алдылар.  

Курсның программасында күбрəк урын ысул тəгълим, фəн һəм кул 
һөнəрлəренə бирелгəн иде. Килгəн ханымнар һəрберсеннəн яхшы мəгълүмат 
алып таралдылар. 

Гомумəн, курсның программасындагы бəгъзе кимчелеклəр илə мөгаллим 
əфəнделəрнең уку вакытында берничə көн читтə, кунакта йөреп килүлəре 
шикелле килешсезлеклəрне санамадык, курс яхшы муаффəкыятьле357 үтте. 

Ялгыз үз тырышлыклары илə мөгаллимəлəр курсы ачып, миллəтемез 
эченə аңлы вə ысул тəгълимнəн хəбəрдар мөгаллимəлəр таратулары өчен 
мөгаллим Газыйм əфəнде илə ахун Хурамшин җəнаблəренə тəшəккер 
итəмез358.  

«Тормыш», 1914, 20 август. 
 

Вəли Хангилдин359 
Ханымнар арасында 

«Мəдрəсəи Галия»не бетергəннəн соң, бу ел җəй көне Уфада калырга 
тугры килде. Табигый, шəһəрдə эшсез тамак туйдырып булмый. Бигрəк тə 
безнең кебек татар шəкертлəре бер көн эшсез торды исə, икенче көнне ашарга 
таба алмаганнан, истирахəт итəчəк360 заманында, бөтенлəй киресенчə, төрле 
авырлыклар йөклəргə тугры килə. Менə мин шул җөмлəдəн булдым. 
Уфалыларга билгеле, быел Уфада ханымнар тарафыннан дүрт күз белəн 
көтелсə дə, артыннан тырышып йөрүчелəр булмадыгыннан, мөгаллимəлəр 
курсы булмады. Кыш буе косурларын 361  төзəтергə сусап торган мөгалли-
мəлəремез, əллə ачылыр əле өмете илə Уфага җыелдылар. Лəкин ни чаклы 
көтсəлəр дə, телəклəре кабул булмады. Кайтып китəргə мəҗбүр булдылар. 
Бəгъзелəре һаман да калып, хосусый укырга мөгаллим эзли башладылар. Бер 
көнне мине дə берничə ханым килеп тапты. Менə миңа май числосыннан шул 
көнгə кадəр ханымнар дөньясы арасында буталырга, аларның гыйлем, фикер 
җəһəтлəре илə танышырга туры килде. Лəкин тəəссефкə, мин авыл галəмене 
үземнең бу көнгəчə уйлаганымның бөтенлəй киресенчə таптым. 

Ханымнарыбызның гыйлем җəһəтлəре бик түбəн икəн, ибтидаи 362 
сыйныфларга хак илə тəрбия бирерлек мөгаллимəлəрнең бик сирəк икəнен 

                                                           
356 Рөшди – урта.  
357 Муаффəкыятьле – уңышлы.  
358 Тəшəккер итү – рəхмəт əйтү.  
359 Вəли Нигъмəтулла улы Хангилдин (1891–1971) – мəгърифəтче, мөгаллим, га-

лим, татар тел белеме буенча хезмəтлəр авторы.  
360 Истирахəт итү – ял итү.  
361 Косур – кимчелек, җитешсезлек.  
362 Ибтидаи – башлангыч.  
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күрдем. Шулай була торып, бəгъзелəренең рөшди 363  сыйныфларын тəрбия 
иттек диюлəренə бик кайгырдым. 

Дөрес, боларның бəгъзелəре үзлəренең косурларын белəлəр, лəкин 
ихтыярсыз үзебезнең ятлап алганны укытырга мəҗбүр булабыз, дилəр. 
Моның өчен үзлəренең укыган мəктəплəренең идарə итүчелəрен, андагы 
мөгаллимəлəрнең икътидарсызлыгын 364  сəбəп күрсəтəлəр. Чынлап та, 
аңлашылдыгына күрə, рөшди сыйныфлардан тəрбия итə торган мəктəплəр гел 
буяудан гыйбарəт икəне күренə. Шуның өчен дə, алар моннан соң ханымнар 
мəктəбеннəн үтенəлəр: мөмкин кадəр мөгаллимə чыгара торган мəктəплəргə 
икътидарлырак мөгаллимəлəр куелсын иде. Кем тугры килсə, шул мөгаллимə 
булып, балаларның башларын черетмəсен иде, дилəр. Менə бу сыйныфның 
шундый зарланулары мине бу юлларны язарга мəҗбүр итте. Затəн365, ханым-
нарның мəктəплəре болай без аңлаганча идарə ителə торган булса, бик түбəн, 
гыйльми җəһəте байтак əхлакка мохтаҗ икəне күренə.  

«Тормыш», 1914, 24 август. 
 

Гəзитəлəремездəн 

Мөгаллимəлеккə имтихан. 15нче сентябрьдə Оренбургта мөгаллимə 
Нəйрə ханымның курсында укыган 2 ханым əфəнде «Мəдрəсəи Хөсəения» 
мөгаллимнəреннəн төзелгəн имтихан комиссиясе хозурында мөгаллимəлеккə 
имтихан биргəннəр. Имтиханда аларның яхшы мəгълүматлы икəнлеклəре 
аңлашылып, мөселманча мөгаллимəлек шəһадəтнамəсе бирергə булганнар. Бу 
хəбəрне язган «Вакыт» гəзитəсе үз тарафыннан шул фикерне бəян итə. «Һəр 
йирдə шулай икътидарлы мөгаллимнəр тарафыннан имтихан комиссиялəре 
ясалып, телəгəн ханымнарны шул комиссия хозурында имтихан үткəреп, 
соңрак кулларына шəһадəтнамə бирелсə, мөгаллимə алучыларга мөгал-
лимəлəрнең мəгълүматы билгеле булыр, вə шул шəһадəтнамə Идарəи 
руханиягə366 җибəрелеп тасдыйк ителсə367, рəсмият өчен дə беркадəр ярар 
иде. Шəһадəтнамə 368  бирə торган махсус дарелмөгаллиматларымыз булма-
ганлыктан, хəзерлек бу бердəн-бер чара һəм дə һич артка ташларга ярамый 
торган бер чарадыр.  

Имтихан комиссиялəре һəр шəһəрнең үзендə бер мөдəрриснең 
иштиракы369 илəн ясалып, мөмкин булганда, бу комиссиягə ханымнардан да 
берəр кеше катыштырырга ярыйдыр.  

«Тормыш», 1914, 5 октябрь. 
 

                                                           
363 Рөшди – урта. 
364 Икътидарсызлык – кулдан килмəү, булдыра алмау.  
365 Затəн – нигездə. 
366 Идарəи рухания – Оренбург мөселман диния нəзарəте. 
367 Тасдыйк ителү – раслану.  
368 Шəһадəтнамə – свидетельство.  
369 Иштиракъ – тырышлык.  
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Һади Таһири 

Кызлар гимназиясе хакында 

Могътəбəр «Шура» мəҗəллəсенең370 20нче гадəдендə371 бала тəрбиясе ха-
кында язган мəкалəсендə Габделхəмит əл-Мөслими əфəнде милли кызлар 
гимназиясе ачарга тиеш таба372. Мəкалəсенең əүвəлендə хəзерге хəлдə дип 
əйтсə дə, соңга табарак «бүген яхуд иртəгə димимен», диядер.  

Фикер касыйрмəн373 күрə, безгə гимназиялəрдəн хаҗəт кылмак вə хосусан 
кызлар гимназиясеннəн дəм 374  өрмəк иртəрəк. Безгə ысуллы вə тəртипле 
ибтидаи 375  мəктəплəр кирəк. Шəһəрлəрнең күбесендə тəрбияле мəктəплəр 
булса да, карья 376  җирлəрендə, галəлхосус 377 , Русия мөселманнарының 
мəркəзе булган Казан əтрафындагы 378  карьялəрдə, тəртипле мəктəплəр аз. 
Миллəтнең күбрəк кыйсеме 379  карьялəрдə яшилəр. Мадамəгə 380  карьялəрдə 
тəрбия йирендə булмаса, вə анда тəртипле вə ысуллы мəктəплəр булмаса, 
безнең миллəт тə тəрбия йирендə булмас. Шəһəрлəрдə икамəт итмəктə 381 
булган кешелəрнең күбрəге шул ук карьядан күчеп килгəн буладыр. Юньле-
башлы ибтидаи мəктəплəре булмаган бер миллəткə гимназиялəр ачуга 
мəслихəт 382  бирмəк, бер кечкенə генə урам кибете ачарлык сумма вə 
сəрмаясы 383  булмаган бер кешегə магазин ачуга мəслихəт бирмəк кеби 
урынсызрак мəслихəт булмасмы? Югарыда күп карья вə авылларда тəртипле 
мəктəп ибтидаилəр юк дидем. Бу сүзлəрне исə мин ирлəр мəктəбе хакында 
əйттем. Кызлар мəктəбе хакында эшлəр бөтенлəй башкача. Алар əле һəнүз384 
остазбикə-абыстайларның бəрəн вə бозау ояларыннан чыкканнары юк.  
 
  

                                                           
370 Мəҗəллə – журнал, җыентык, китап. 
371 Гадəд – сан. 
372  Мөслими Габделхəмит. Тəдрис вə тəрбия мəсьəлəсе // Шура. 1915. №20. 

Б.635–636. 
373 Касыйр – җитəрлек булмаган, кыска. 
374 Дəм – сулыш. 
375 Ибтидаи – башлангыч.  
376 Карья – авыл. 
377 Галəлхосус – бигрəк тə, аеруча. 
378 Əтраф – тараф.  
379 Кыйсем – өлеш.  
380 Мадамə – һəрвакыт булганча. 
381 Икамəт итү – яшəү, тору. 
382 Мəслихəт – киңəш. 
383 Сəрмая – капитал, акча. 
384 Һəнүз – һаман да, əле дə.  



240 V БҮЛЕК 
Укыганнары исə, һəнүз шул «Бəдəвам» 385 , «Кисекбаш» 386 , «Йосыф» 387  вə 
«Бакырган»388 китаплары. Бонлар һəм тиз бетмəслəр. Хосусан язып маташу-
чыларымыз шундый гимназиялəрдəн дəм өреп, бу тарафларны хəтерлəреннəн 
чыгарсалар. 

Əлхасыйль389, əүвəл безгə ибтидаи мəктəплəрне күбəйтергə, булганнары-
ны тəртипкə куярга вə булмаган урыннарга булдырырга иҗтиһад кылырга390 
кирəк. Мадамəгə бездə ибтидаи мəктəплəр йирендə булмаса, халкымызда 
ибтидаи тəгълим тиешенчə тəгъмим ителмəсə391, безнең миллəт тəрəккый392 
тапмас. Тəкрар итəмен393, безлəр əүвəл ир вə кыз балаларымызны ибтидаи 
мəктəплəрдə тəртип илə күңеллəренə кече яшьтəн үк милли рух сеңдереп 
тəрбия кылырга кирəк. Аннан соң рөшди 394  вə игъдади 395  мəктəплəр үз-
үзеннəн акрынлап булса да вөҗүдкə чыгар396. Бер фарыз, мөселман əфəнде 
əйткəнчə, милли кызлар гимназиясе ачтык. Моның башка тарафыннан күз 
йомып, бу гимназиягə рус дарелфөнүннəреннəн397 чыккан студентлар тəгаен 
кылдык. Бу əфəнделəр һəрбер фəнне русча вə рус програмы вə кавагыйде398 
илə укыганнар, бонлар ничек итеп татар кызларына татарча дəрес бирсеннəр? 
Тəкрар булса да, дəхый399 əйтəмен, ир вə кыз балалар өчен тиешенчə ибтидаи 
мəктəплəре булмаган без татар миллəтенə, түгел милли кызлар гимна-
зиясеннəн хаҗəт, хəтта милли ирлəр гимназиясеннəн хаҗəт кылу да иртəдер.  

Казан əтрафындагы ир балалар мəктəбенең (кыз балалар мəктəбе тарафта 
торсын) ни дəрəҗəдə идекен белəсе килгəн кешегə «Йолдыз»ның соңгы 

                                                           
385  «Бəдəвам» китабы – татар дини-дидактик əдəбият үрнəге; мəктəп-мəдрə-

сəлəрдə дəреслек буларак кулланылган. 
386  «Кисекбаш» – «Кисекбаш китабы», XIV–XV йөзлəрдə язылган татар əдə-

бияты үрнəге, кулъязма һəм китап рəвешендə киң таралып, мəдрəсəлəрдə дəреслек 
итеп кулланылган. 

387 «Йосыф» – «Кыйссаи Йосыф» («Йосыф китабы») – XIIIнче гасырның беренче 
яртысында шагыйрь Кол Гали тарафыннан иҗат ителгəн поэма. Коръəндəге «Йосыф» 
сурəсенə нигезлəнгəн. Мəктəп-мəдрəсəлəрдə киң кулланылган. 

388  «Бакырган» – Урта Азия суфи шагыйре Сөлəйман Бакыргани (1186 елда 
үлгəн) шигыре белəн ачылып, аның һəм шул замандагы бүтəн шагыйрьлəрнең 
əсəрлəреннəн төзелгəн җыентык. Беренче мəртəбə 1846 елда Казанда басылган. 

389 Əлхасыйль – бер сүз белəн əйткəндə, нəтиҗəдə. 
390 Иҗтиһад кылу – тырышу.  
391 Тəгъмим ителү – бөтен җиргə тарату. 
392 Тəрəккый – алга китү.  
393 Тəкрар – кабатлау.  
394 Рөшди – урта.  
395 Игъдади – хəзерлəү. 
396 Вөҗүдкə чыгу – бар булу, тормышка ашу. 
397 Дарелфөнүн – югары уку йорты, университет. 
398 Кавагыйд – кагыйдə. 
399 Дəхый – тагын, тагы.  



«Ысул тәрбиягә вакыйф мөгаллимәләр йитешә башласа гына...» 241 
номерларында учитель Ф.Сəйфи əфəнденең мəкалəсене күздəн кичерү илə 
тəүсыя итəмен400. Шуннан соң бəлки гимназиялəрдəн тəүбə итəрсез.  

Екатеринбург 
«Шура», 1915, №1, б.25. 

 
Газыйм Касыйми401 

Мөгаллимəлəр курсы хакында 

Бəлəбəйдəн 
Үткəн ел җəй фасылында «Мөгаллимəлəр өчен (итлак җаиз булса) 402 

курс» ачмыш һəм курсыбызда 50–60 кадəрле ханым вə туташлар укып, 
канəгать хасыйл итмешлəр 403  иде. Шул мөнəсəбəт белəн «Бу ел да курс 
ачмыйсызмы?» дип, һəр тарафтан хатлар килə. Бу хатларның һəркаюсына 
аерым-аерым җавап язу мөмкин булмадыгыннан, барына бердəм гəзитə 
аркылы җавап язуны мəгъкуль404 күрдек. Шулай илə ки, үткəн елда да рөхсəт 
алу, укыту өчен бина табу хосусларында əллə никадəр читенлеклəргə очрарга 
тугры килгəн иде. Бу елның фəүкылгадə405 бер ел икəнен игътибарга алганда, 
ул авырлыкларның тагы артыграк булачагы билгеле. Чөнки мəктəп һəм 
мəдрəсə биналарын хəзердəн гаскəр өчен əшгал итəргə406 торалар. Дəхый бу 
көннəн игътибарəн һəр йирдə укуларны туктатып торганда (губернатордан 
махсус телеграм илə Бəлəбəйнең һəммə урта мəктəплəрендə укулар тукта-
тылды; түбəннəрендə озакламый туктатылачак, дилəр. Мəктəп-мəдрəсəлəрдə 
дə тиздəн тукталуы ихтимал), өр-яңадан башлап укытырга рөхсəт алу, 
ихтимал, мөмкин дə булмас. Боларның барысыннан катгый назар407, үткəн 
елгы курсыбызның мөдəррисəсе Əсма ханым, укыта башлаган көненнəн 
игътибарəн җəен вə кышын туктамый укытып, байтак кына сəламəтлеге 
белəн видагълашырга408 туры килдегеннəн, докторларның кушуы буенча бу 
ел җəй укытмаска, бəлки ял итəр өчен берəр авылга барырга ният итеп тора.  

Менə шушы югарыдагы сəбəплəргə мөнби409, без бу ел курслар ачмаска 
карар бирдек.  

Мөгаллим Газыйм Касыйми.  
«Тормыш», 1915, 1 апрель. 

 

                                                           
400 Тəүсыя итү – киңəш бирү. 
401  Газыйм Касыйм улы Касыймов (1891–1937) – педагог, дəүлəт эшлеклесе, 

«Ярлылар тавышы» газетасы мөхəррире, БАССР мəгариф комиссары (1924–1926), 
Казан педагогия институты ректоры (1931–1937).  

402 Итлак җаиз булса – исем бирү дөрес булса.  
403 Хасыйл итү – нəтиҗə ясау.  
404 Мəгъкуль – урынлы.  
405 Фəүкылгадə – гадəттəн тыш. 
406 Əшгал итү – шөгыльлəнү, куллануга алу.  
407 Катгый назар – -га карамастан.  
408 Видаг – озату, сабуллашу.  
409 Мөнби – дөреслеккə куеп.  



242 V БҮЛЕК 
Казанда мөгаллимəлəр өчен җəйге курслар 

Быел җəй Казанда мөгаллимəлəр өчен тəгълим вə тəрбия курслары 
ачылырга уйлана. Курслар өчен Аитова ханым мəктəбенең бинасы алыначак. 
Курслар Фəхрелбəнат ханым Сөлəймания тəхет идарəсендə410 берничə мөгал-
лимнең иштирагы 411  белəн ачылып, май башыннан август башына кадəр  
(3 ай) дəвам итəчəк. Ике сыйныфтан гыйбарəт булачак. Програмы шактый 
киң булачак. Рөхсəт сорап гариза бирелгəн. 

«Вакыт», 1915, 7 апрель. 
 

Мөгаллимəлəр дикъккатенə 

Беренче майдан башлап Зыя хəзрəт412 вə иптəшлəре тарафыннан укыты-
лачак мөгаллимəлəр дəресене дəвам итəргə туташ вə ханымнар Никольский 
урамында 83нче номерлы йортка Зыя хəзрəтнең əһлиясе 413  Гайшə ханым 
Камалетдиновага мөрəҗəгать итсеннəр. 

«Тормыш», 1915, 19 апрель. 
 

[17нче майда...] 
17нче майда Уфада рəсми сурəттə мөгаллимəлəр курсы ачылды. Курслар 

Шəйхулла əфəнде Кинзикиев414 идарəсендəге школада дəвам итəчəклəр. Хə-
зер курста 80 кадəр укучы бар. Курс янындагы пансионга 20 лəп туташ 
кергəн. Курсны Зыяэтдин əл-Камали хəзрəт идарə итə. 

Дəреслəрне «Мəдрəсəи Галия» мəдрəсəсе мөгаллимнəре укыталар. 
Килəсе номерда програмнары хакында мəгълүмат бирермез.  

«Тормыш», 1915, 19 май. 
 

Мөгаллимəлəр курсы 
Курс ике сыйныфка бүленеп, сиксəннəн артык ханым вə туташларга 

дəрес укыйлар. Курска Уфа вə башка вилаятлəрдəн дə килгəннəр. Курс 
Уфимский урамда Кинҗəкəевның 37нче номерлы йортында булып, читтəн 
килүчелəр шул ук йорттагы пансионда торалар. Мөгаллимə Фатыйма 
Əхтəмия мөбассыйрəлек415, Миңлеҗамал ханым Мəҗидия сыйныф ханым-
лыгы вазыйфасын үтилəр. Зыяэтдин əл-Камали хəзрəт мөдирлек итə. 
Дəреслəр иртəнге сəгать сигездəн башлап, сəгать 2гə кадəр укыйлар. Курста 
тəфсир416, əхлак, исламияттə хатын-кыз хокукы, хəдис, дин, ислам тарихы, 
                                                           

410 Тəхет идарəсендə – идарəсе астында.  
411 Иштиракъ – катнашу.  
412 Зыя Камали. 
413 Əһлия – тормыш иптəше, хатыны. 
414 Шəйхулла Кинҗəкəев (Кинзикиев) – Уфа сəүдəгəре, Бөтенрусия мөселман-

нарының икенче корылтае (1917) делегаты.  
415 Мөбассыйр – күзəтүче, мəктəплəрдə укучыларның өстеннəн күзəтүче.  
416 Тəфсир – Коръəнгə аңлатма, комментарий. 



«Ысул тәрбиягә вакыйф мөгаллимәләр йитешә башласа гына...» 243 
гыйлем рух, милли тел, гарəп вə рус теллəре, җəгърафия, рəсем, хисап, голүм 
табигыя417 дəреслəре укытылып, атнага утыздан артыграк дəрес төшə. Тəф-
сир, əхлак, гакыйдə418, хокук нəсаи419, дин, ислам тарихы дəреслəрен Зыяэт-
дин əл-Камали хəзрəт, хисап, рəсем, табигыять, гыйлем рух һəм русчаны 
Саттаров əфəнде, җəгърафия, милли тел дəреслəрен Мəхмүд əфəнде, гарə-
бият, хəдис вə ысул хəдисне Тəкый əфəнде Бəдигый укытадыр. Дəреслəрнең 
күбесе лекция рəвешендə дəвам иттерелə. 

Курста фəкыйрьлəр мəҗанəн420 укытылып, уртача хəллелəрдəн аена 3əр, 
баераклардан 5əр сум алына. Курсның калган мəсарифе421 гəзитəбезнең на-
шире Гыйбадулла əфəнде Госманов тарафыннан тотылачак.  

«Тормыш», 1915, 20 май. 
 

Укучы туташлар дикъкатенə 
Дүртөйледə мөгаллимə Нəйрə ханым Шəмсетдинова тарафыннан 15нче 

майдан башлап мөгаллимəлəр өчен курслар ачылган иде. Курсларга кабул 
итү башта 15нче майга кадəр генə дип игълан ителгəн булса да, тагын бик күп 
туташларның үтенүе буенча кабул итү вакытының 1нче июньгə кадəр 
кичектерелгəнен Нəйрə ханым игълан итте. 

Бөтен расход айга 11 сумнан артык чыкмый, ди.  
«Тормыш», 1915, 27 май. 

 
Курслар 

Соңгы елларда безнең Русия мөселманнары арасында да еш-еш кына 
«курслар» сүзе ишетелə башлады. Мөгаллимəлəр курсы хəтта бик күбəеп тə 
китте. Бозаяз 422  авылыннан бер ханым бик киң програм белəн курслар 
ачачагын игълан итте. Дүртөйледə дəхый бер ханым курслар ачты. Бу ел 
мөгаллимə ханым арыганлык сəбəпле, Бəлəбəйдə берничə ел дəвам итеп 
килгəн мөгаллимəлəр курсы ачылмады. Уфада ике йирдə мөгаллимəлəр 
курсы дəвам итə. Шуның Зыяэтдин əл-Камали хəзрəт идарəсендəгесе дəхый 
ике айдан артык дəвам итəчəк. Икенчесе дə шул кадəрле үк дəвам итсə кирəк. 
Имамнар өчен тəҗрибə курслары исə бүген ябылачак. 

Менə бу курсларның барысының да Уфа вилаятендə булуы Уфа 
вилаятендə яшəүче халык өчен бер шəрəфтер 423 . Уфа вилаятенə караган 
халыкның миллион ярым җаннан артыгы мөселман идеге хəтергə алынганда, 
бу курсларның Уфа вə аның əтрафында424 булуы табигый бер эштер.  
                                                           

417 Голүм табигыя – табигать фəннəре.  
418 Гакыйдə – ислам гыйлеменең бер өлеше, «иман символы».  
419 Хокук нəсаи  – хатын-кыз хокукы.  
420 Мəҗанəн – түлəүсез, буш.  
421 Мəсариф – тотылган акчалар, чыгымнар. 
422 Бозаяз – Башкортстанның Кырмыскалы районындагы авыл.  
423 Шəрəф – бəхет.  
424 Əтраф – тирə-юнь.  
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Курсларга булган ихтыяҗымыз вə аларның кирəклеге хакында сүз 

сөйлəргə урын да юк. Чөнки төрле курсларның кирəклеген берничə кара 
көчлəр истисна ителгəндə425, һəркем аңлады. Фəкать яңа гына башланган эш 
булу мөнəсəбəте илə курслардан максат вə аларда укыту рəвешлəрен 
аңлаучыларымыз бик күп булмаса кирəк.  

Мəдəният галəмендə курслар икегə бүленеп, һəр икесендə аз вакыт 
эчендə билгеле вə махсус фəннəр хакында мəгълүмат бирү күздə тотыла. Бер 
төрле курслар фəннəрнең үзен укыту максуды илə ачылмыйча, фəннəрне 
укыту рəвешлəрен – ысул-тəгълимнəрен вə тəрбия фəненең үзен белдерү өчен 
ачылалар. Мондый курслар күбрəк вакыт җəй көннəрендə аз мөддəт426 белəн 
ачылып, аларга тəрбия вə педагогия гыйлемендə мəгълүматлы затлар 
чакырыла вə һəр фəннең ысул тəгълиме əһел427 тарафыннан күрсəтелə. Мон-
дый курсларда укучылар да ысул фəненнəн мəгълүматлы булалар. Махсус 
фəннəрне белдерү максуды белəн ачылганнарында уку мөддəтлəре уку 
елларына бүленеп, гадəттə кыш фасылларында дəвам итəлəр. Җəйге 
курсларда төрле теллəр вə фəннəрнең əлифбалары укытылмый. Бəлки 
мөгаллимə вə мөгаллимнəрнең фəнни мəгълүматларын киңəйтү, махсус бер 
телнең əдəбияты тугрысында җитди сурəттə мəгълүмат бирү максуды була.  

Безгə дə курсларыбызны менə шушы əсаска428 салырга вакыт булып килə. 
Хəзергə кадəрле без бер-ике ай дəвам итəчəк курс програмнарына төрле теллəр 
вə төрле фəннəр кертəмез. Моның өстенə, укучылары да монда укылачак 
фəннəрне аңларлык дəрəҗəдə мəгълүматлы булмыйлар. Ибтидаи429 мəктəп яки 
тəртипсез рөшдилəрдə 430  укыган ханым вə туташларны туплап, һəр фəннең 
əлифбасыннан яки уртасыннанрак башлап, аларның башлары сыйдыра алмаслык 
дəрəҗəдə мəгълүмат бирə башлыймыз. Безгə, исемнəн артык эшкə, күренештəн 
артык гамəл белəн күрсəтүгə əһəмият бирергə тиешле иде. Курсларда укылачак 
фəннəрнең əлифбаларын үзлəре укырга мохтаҗ булганнар кəгазь өстендə, 
матбугат сəхифəлəрендə ялтыратып, миллəтнең күзен буямасыннар иде. Курс 
кебек мөкаддəс исемнəрнең сүэ431 гамəлгə очраулары мəдəниятебезнең табигый 
агымнарына каршы гакес432 тəэсир итəргə дə мөмкин. Дөрес, башкалар кебек без 
дə яңа гына ачыла башлаган курсларымызның тəнкыйтьне күтəрерлек бер хəлдə 
булмауларын, «кəрван сəфəр хəлендə төзелə», дигəн кебек сүзлəрнең мəгънə-
лəрен аңлыймыз. Лəкин 20нче гасырда мəдəниятле миллəтлəр эчендə яшəгəн 
Русия мөселманнарына гыйльми вə иҗтимагый хасталыкларын төшенеп, 
əкренлəп болардан арына башларга да вакыттыр инде. Һəр эшемез коры 
ялтыравыклардан, матбугат сəхифəлəрендə шалтыраулардан гыйбарəт булып, 

                                                           
425 Истисна итү – аерып алу. 
426 Мөддəт – ара, вакыт. 
427 Əһел – белгеч.  
428 Əсас – нигез, база. 
429 Ибтидаи – башлангыч.  
430 Рөшди – урта мəктəп. 
431 Сүэ – бəхетсезлек.  
432 Гакес – капма-каршылык. 
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һəр косур433 вə гаеплəремездəн күзебезне йома башласак, нəтиҗə шул нисбəттə 
файдасыз булачак. Шуның өчен, курс ачканда мəдəниятле миллəтлəр 
тарафыннан күзəтелгəн шартларның хəтеремездəн чыкмавы миллəт вə мəдəният 
наменə434 арзу435 һəм талəп ителəчəк эштер. Җəйге курслар мəгълүм фəннəрне 
яки шуларның ысул тəгълимен үгрəтү өчен ачылып, арабызда шул фəннең 
мөтəхассыйсраклары 436  саналганнары дəрес бирер өчен чакырылсыннар иде. 
Хəзерге кебек програмнарына шəкертлəрнең икътидарлары йитмəслек бик күп 
фəннəр вə төрле теллəр кертеп, андагы фəннəрне кем җитте шул укытмасын иде.  

Курслар өчен дə програмы үз максатына муафыйграк437 булганы, бер дə 
шөбһəсез, имамнар өчен тəҗрибə курслары булды. Програм белəн генə эш 
бетмəгəнлектəн, програмына карап кына бу курслар муаффəкыятьле438 сурəт-
тə дəвам иткəндер дип əйтү мөмкин түгел. Бу курсны тəнкыйтъ итүне 
килəчəккə калдырып, хəзергə шуны гына əйтеп үтүне тиешле күрəмез ки, 
килəчəк елларда да əһеллəре тарафыннан бу курс дəвам иттерелсен, тəҗрибə 
күрсəткəн косурларын килəсе елны бетерергə иҗтиһад ителсен439 иде.  

«Тормыш», 1915, 31 май. 
 

Мохбир 

Троицкида рəсми рөхсəтле яңа мөселман мəктəплəре 

[...] 
II 

Шул ук хосусый мəктəплəр низамнамəсенə тəүфикан440  Гайния ханым 
Яушевага да биш сыйныфлы кызлар мəктəбе ачарга Оренбург попечитель 
округы тарафыннан рөхсəт ителмештер. Бу мəктəптə бер тахсыйри 441 сыйны-
фы да булачак. Бу мəктəптə дə рус теле, рус тарихы вə җəгърафиясеннəн 
башка фəннəр ана телендə укылачак.  

Бу мəктəптə укылачак фəннəр. 
Дин дəресе, татар теле, рус теле, гарəп теле, хисап вə һəндəсə442, җəбер443, 

җəгърафия, гыйльме əшъя444, гыйлем тəшрих445, хифзыссыйхəт446, хикмəт вə 
                                                           

433 Косур – җитешсезлек, кимчелек.  
434 Нам – исем. 
435 Арзу – телəк, омтылыш. 
436 Мөтəхассыйс – белгеч, специалист. 
437 Муафыйк – яраклы, туры килгəн. 
438 Муаффəкыять – уңыш. 
439 Иҗтиһад итү – тырышу. 
440 Тəүфикан – туры китереп. 
441 Тахсыйри – хəзерлек.  
442 Һəндəсə – геометрия. 
443 Җəбер – алгебра.  
444 Гыйльме əшъя – физика. 
445 Гыйльме тəшрих – анатомия.  
446 Хифзыссыйхəт – гигиена, сəламəтлекне саклау турындагы фəн.  
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кимиядəн447 кыска гына мəгълүмат, тарих (татар, рус, гомуми), ысул тəгълим, 
кул һөнəрлəре, рəсем, хөсне хат448, өй эшлəре хакында мəгълүмат, көй илə 
шигырь, мусыйкы449 (ихтыяри). 

Монда ибтидаи кызлар мəктəбенə мөгаллимəлəр хəзерлəнəчəк.  
Бу ике мəктəпнең450 һəр икесенə мөдир вə мөдирəлəр, мөгаллим вə мөгал-

лимəлəр тəгаен итү хосусый мəктəплəр канунында күрсəтелгəн тарикъ 451 
илəдер. Бу мəктəп тə бу сəнə ачыладыр.  

Канунда күрсəтелгəн хокукны хаиз452 мөгаллим вə мөгаллимəлəрне та-
бып, ошбу мəктəплəрне идарə итсəлəр, миллəтемезнең күптəн дүрт күз илə 
көткəн мөгаллим вə мөгаллимəлəр чишмəсе мəйданга чыккан булачактыр. 
Җəнаб Хактан муаффəкыять453 телибез.  

«Тормыш», 1915, 31 май. 
 

[Гəзитə вə журналларымызда...] 

Гəзитə вə журналларымызда үзенең мəкалəлəр язуы белəн танылган вə 
Казанның зур мөгаллимəлəреннəн булган Маһруй Мозаффария ханым Уфага 
килеп, Сибирский Подворьега (номер 27) төште.  

Маһруй ханым Уфадагы җəмəгать эшлəре белəн мəшгуль булган 
ханымнар, андагы курслар вə гомум Уфадагы укыту эшлəре белəн танышыр 
өчен килгəнен сөйли.  

Аның сүзенə күрə, Казан ханымнары арасында берничə генə ханым 
иҗтимагый эшлəргə əһəмият бирсə дə, калганнары гомуми эшлəргə бик 
салкын карыйлар, бер эш хосусында да бергə җыелып рəтле фикер алыша 
алмыйлар, хəтта аңлашырга телəүче дə юк хөкемендə икəн. Безнең Уфадагы 
курслар юк вакытында да, мəктəп тəмам иткəн туташлар яхшы мөгалли-
мəлəрдəн укып, мəгълүматларын арттыралар, кыш вакытларында да бездə 
шул рəвештə төрле мөгаллимнəрдəн укып ятучы туташларның саны 20–30дан 
кимеми. «Сездə дə бу гадəт бармы?» – дип сорагач: «Бездə андый эш булганы 
юк, булырга охшамый да, ул рəвештə укырга рөхсəт тə итмилəр», – диде.  

«Тормыш», 1915, 7 июль. 
 

Мөгаллимəлəр имтиханы 

Уфада Назыйровлар мəдрəсəсендə мөгаллимə Газыймə ханым Тəкаева 
идарəсендə мəүкыйт 454  җəйлек курслар ачылган иде. 16нчы июльдə шул 
                                                           

447 Кимия – химия.  
448 Хөсне хат – матур язу.  
449 Мусыйкы – музыка.  
450 Мəкалəнең беренче өлешендə Троицкидагы «Вазыйфа» ирлəр мəктəбе турын-

да сүз алып барыла.  
451 Тарикъ – юл, метод, алым, ысул. 
452 Хаиз – җыйган, эченə алган.  
453 Муаффəкыять – уңыш.  
454 Мəүкыйт – бирелгəн вакыт, срок. 
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курста укыган мөгаллимəлəрнең имтиханы булачак. Курсларның мөдирəсе 
Газыймə ханым Тəкаева «Тормыш» гəзитəсендə ачык мəктүб455 язып, имти-
ханга бөтен Уфа имамнары илə Уфа мөдəррислəрен вə берничə җəмəгать 
хадимнəрен456 атап чакыра. Тəнзилə457 тəшриф458 бирсəлəр, казый хəзрəтлəре 
дə рəхим итсеннəр, ди.  

«Вакыт», 1915, 12 июль. 
 

Газыймə ханым Тəкаева курсында имтихан 

Газыймə ханымның мөгаллимəлəр өчен җəйге курслар ача башлавына бу 
ел 6нчы ел икəн. Аның җəйге курсларында һəр елны берничəшəр дистə туташ 
дəрес укый килгəннəр. Үткəн ел бу курста 54 кыз укыган. Бу ел исə курслар 
ачылган вакытта 102 туташ булган. Ураза керə башлагач, боларның бер 
кыйсеме459 авылларына киткəн булсалар да, 60тан артыгы имтиханга кадəр 
дəреслəрендə дəвам иткəннəр. Курсларда укытучылар Фəтхелислам əфəнде 
Тəкаев, Зиннəтулла əфəнде Хөснетдинов, Гофранулла əфəнде Тəкаев, Га-
зыймə ханым Тəкаева, Тəгъзимə туташ Сафуанова.  

12нче июль якшəмбе көн шул курсларда имтихан булды. Курс идарəсе-
нең чакыруы белəн казый Салихҗан хəзрəт, Уфаның бəгъзе имамнары, 
Казаннан килгəн Маһруй ханым Мозаффария, берничə читтəн килгəн 
ханымнар һəм шəһəр халкыннан берничə кеше хазир булдылар460.  

Имтиханга 14 кыз кергəн иде. Башта тəфсир 461  вə нəхүдəн 462  имтихан 
кылдылар. Рəттəн утырган туташлар рəттəн берəр аять укып, шуның 
мəгънəсен сөйлəделəр һəм шул аятьнең тəркибен463 тикшерделəр. Җаваплар 
матур күренə.  

Тарих гаять начар укылган. Рəтлəп җавап бирə алганы булмады дисəк, 
хата булмас. Кəсергə464 йиткəнче, хисапны яхшы укыганнар. Җəгърафиялəре 
мактарлык булмаса да, ярыйсы гына. 

Инша да өйрəткəннəр. Фəкать инша язышлары канəгатьлəндерерлек 
түгел. Əүвəл язарга биргəн мəүзугълары 465  гаять авыр. «Тарих вə аның 
файдасы» хакында язарга кушылды. Бəгъзе кешелəр бу мəүзугъның мəсахə466 
булмаганын сөйлəп карасалар да, имтихан итүче курс мөгаллиме шуны 
яздырырга тырышты. Туташлар бу мəүзугъка элек тə язып күргəннəр булырга 

                                                           
455 Мəктүб – хат. 
456 Хадим – хезмəткəр. 
457 Тəнзилə – ташлама. 
458 Тəшриф – олылау, хөрмəтлəрү; бару, килү. 
459 Кыйсем – өлеш.  
460 Хазир булу – катнашу. 
461 Тəфсир – Коръəн сүзлəренə аңлатма. 
462 Нəхү – синтаксис.  
463 Тəркиб – состав. 
464 Кəсер – вакланма. 
465 Мəүзугъ – тема. 
466 Мəсахə – киң.  
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кирəк ки, барысының язганы бер төсле диярлек чыккан. Аның өстенə, бик 
күп микъдарда гарəпчə сүзлəр кыстырганнар.  

Имтиханга килгəн аңлырак кешелəр мөгаллимнəр курсында ысул тəрбия 
вə ысуле тəгълимнəн дə имтихан булыр дип көтсəлəр дə, бу көтүлəре бушка 
чыкты. Курста бу фəннəр укытылмаган икəн. Бу хəлне күргəч, мөгаллимəлəр 
өчен һəммə нəрсəдəн артык кирəк булган бер фəнне укытмауларына тəəссеф 
итəргə467 тугры килде. 

«Мөгаллимə» дигəн сүзнең фəнни мəгънəсен белмəгəн вə мөгаллимə 
өстенə нилəр йөклəнгəннəн хəбəре булмаган бик күп туташларымыз 
мөгаллимə булып бичара балаларымызның милəрен черетүдə дəвам итəлəр. 
Мөгаллимəлəр өчен махсус курслар ачып та, шул хəлне игътибарга алмау, 6 
ел буена тəҗрибə күреп тə, иң мөһим маддəне програмга кертмичə, 
мөгаллимəлəр курсы ачу кадəр дə зур кыюлык булырмы? Башка дəреслəр, 
вакыт азлык сəбəпле, ашыгычлык белəн үткəрелсəлəр дə, мөгаллимəлəргə 
тəхсыйс кылынып 468  ачылган курсларда ысул тəрбия вə ысул тəгълим 
дəреслəрен гаять нечкəлəп укыту кирəк иде. Хəл белəн хисаплашабыз, укырга 
телəгəн кешелəрнең телəклəрен игътибарга алабыз дип, вə тəртип белмəгəн 
мөгаллимəлəр таратып, əлегə чаклы дəвам иткəн тəртипсезлекнең торган саен 
көчəя баруына хезмəт итүгə миллəт тарафыннан нинди бəһа куелачагын 
аңларга вакыт җиткəн булса кирəк. Шуның өчен эшнең җаен алган кешелəргə 
эшлəрендə дəвам итүне тəүсыя итү469 вə муаффəкыять470 телəү белəн бəрабəр, 
мондый мөһим курсларны килəчəктə тотарга тырышуларны да тəүсыя итмичə 
үтеп булмый. Моннан соң укытучылары эчендə дə Зиннəтулла əфəнде кебек 
төпле мəгълүмат иясе булган затларны күбрəк күрсəк иде. 

«Тормыш», 1915, 14 июль. 
 

Мөгаллимəлəр курсында имтихан 

Рəсми рөхсəт белəн ачылып, Зыяэтдин əл-Камали хəзрəт идарəсендə ике 
айдан бирле дəвам иткəн мөгаллимəлəр курсында 16нчы июльдə имтихан 
мəҗлесе булды. 

Башлап Зыяэтдин əл-Камали хəзрəт кыска гына бер нотык белəн имтихан 
мəҗлесен ачты вə «Хəдис шəриф» дəресеннəн имтихан итə башлый. Соралган 
сөальлəргə шəкертлəр, берничəсен чыгарып алганда, гомумəн йомшак җавап 
бирделəр. Уку-укыту бик кыска булуы өстенə, шəкертлəргə дəрес тəкърар 
итəр471 өчен бер дə вакыт бирелмəү, шаять бер кимчелекнең зур сəбəбедер. 
Моннан соң əхлак дəреслəреннəн имтихан башланды. Бу дəрестə дə тулы 
җавап биргəн шəкертлəр сирəк очралды. Хəзерлəнмəгəнлек монда да күренеп 
торды. Имтихан итүченең сөальне биреп, аз гына көткəч тə үзенең сөйлəп 

                                                           
467 Тəəссеф итү – үкенү, кайгыру. 
468 Тəхсыйс кылыну – билгелəнү.  
469 Тəүсыя итү – киңəш бирү, васыять итү. 
470 Муаффəкыять – уңыш. 
471 Тəкрар итү – кабатлау.  
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алып китүе мəҗлесне, имтиханнан бигрəк, җыелган халыкка дəрес əйтү 
рəвешенə кертте. Имтихан мəҗлесенə хазир булган 472  Нурмөхəммəт вə 
Салихҗан казыйлар китəчəк булып, мөсагадə эстəделəр473. Зыяэтдин хəзрəт 
казый хəзрəтлəргə тəшəккер иткəннəн474 соң, Салихҗан хəзрəт кыскача гына 
бер нотык сөйлəп, хатын-кызларымызның бу рəвештə укырга тырышуларына 
миллəтемезнең бер адым алга атлавы дип караганлыгын сөйлəде. Мөгал-
лимəлəрдəн берсе торып, бөтен курс исеменнəн хəзрəтлəргə рəхмəт укыды. 
Мəҗлестə булган кавказлы мөгаллим Касыймбəк əфəнде сүз алып, 
мөслимəлəрнең бу хəллəренə шатланганлыгын вə шулай ханымнарымыз 
тəрбия ителгəндə генə миллəтемезнең яшəячəген бəян итте. Аңа туташлардан 
берсе тəшəккер итеп, берничə сүз сөйлəде. Бераз тəнəфестəн соң ысулы тəгъ-
лим вə тəрбия, гыйльме əхваль, рух вə гыйльме вазаифелəгъза475 фəннəреннəн 
шəкертлəрне имтихан итə башладылар. Шəкертлəргə гомуми рəвештə бер 
сөаль биргəннəн соң, имтихан кылучы мөгаллим туташлардан берсен 
торгызып, сөальгə җавап бирергə куша, ул җавап бирə алса, җавабын əйтə, 
булмаса, икенчесеннəн сорала, яхуд əл-əгъли əт-тəгаен 476  укучыларыннан 
берсе тиешле тапкан җавапны, күбрəк урынында утырган хəлдə бирə иде. 
Җавапларның күбрəге канəгатьлəнерлек дəрəҗəдə булмый, бəгъзе вакыт 
җавап сөальгə башка да булгалады. Бу хəл бəлки сөальне тəмам аңламаганнан 
я шəкертнең артык дəрəҗəдə каушаганлыгыннан килгəндер.  

Гомумəн караганда, имтихан урта дəрəҗəдəрəк булып чыкты. Бу хəл-
лəргə курстагы ханымнарның кувəи гыйльмиялəренең 477  төрле булулары, 
дəреслəрнең лекция ысулы белəн укытылуы, вакытның бик кыска булуы, 
куелган фəннəр бик күп булып, аз вакытта бер нəрсə алып калуның кыенлыгы 
кеби сəбəплəрнең тəэсире дə булгандыр. Имтиханда шəкертлəргə бирелгəн 
сөальлəрнең бик җитди һəм авыр мəсьəлəлəр хакында булуы да уңай-
сызлагандыр. […] 

«Тормыш», 1915, 19 июль.  
 

Уфада Газыймə ханым Тəкаева курслары 

Уфада алты елдан бирле Газыймə ханым Тəкаева тарафыннан һəр ел 
мөгаллимəлəр өчен җəйге курслар ясалып килə вə һəр ел 30–40 мөгаллимə 
укып чыгалар. Үткəн ел бу курсларда укучыларның саны 54кə җиткəн иде. 
«Тормыш»та язылдыгына күрə, бу ел курслар ачылган вакытта укырга 
телəүчелəрнең саны 102гə барган. Фəкать руза керə башлагач, бəгъзелəре 
авылларына кайтып киткəннəр. 60 кадəресе имтихан вакытына кадəр укула-
рын дəвам иткəннəр. Шуннан 14 кыз имтиханга кергəннəр. Курс идарəсенең 
дəгъвəте буенча, имтиханда казыйлардан Салихҗан хəзрəт Урманов, Уфаның 
                                                           

472 Хазир булу – катнашу.  
473 Мөсагадə эстəү – ярдəм сорау.  
474 Тəшəккер итү – рəхмəт əйтү.  
475 Гыйльме вазаифелəгъза – тəн əгъзаларының функциялəре турындагы фəн.  
476 Ли əгъли əт-тəгаен – билгелəнгəн.  
477 Кувəи гыйльмия – гыйлем дəрəҗəсе.  
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бəгъзе имамнары, Казан мөгаллимəлəреннəн Маһруй Мозаффария ханым илə 
читтəн килгəн тагын берничə ханым вə шəһəр халкыннан байтак кеше булган. 
Һəйəт тəгълимия 478  ошбу ханым вə əфəнделəрнəн гыйбарəт: Фəтхелислам 
Тəкаев, Зиннəтулла Хөснетдинов, Гофран Тəкаев, Газыймə Тəкаева, Тəгъзимə 
Сафуанова. 

Бу курслар 6 елдан бирле дəвам итеп килсəлəр дə, «Тормыш» мохбире 
язуына күрə, һəнүз479  матлуб480  дəрəҗəгə йитешмəгəн. Мəсəлəн: иң мөһим 
дəреслəрдəн тарих начар укытылган. Җəгърафиялəре дə мактарлык түгел, 
фəннəр ялгыз хисап (кəсергə 481  кадəр) яхшы, иншалары да канəгать кы-
лынырлык түгел, ысуле тəгълим вə тəрбия дəреслəре бөтенлəй укытылмаган. 
Дəреслəр арасында иң дикъкать ителгəне – гарəпчə нəхү482 белəн тəфсир483 
дəреслəре булганлыгы күренəдер.  

Җəйлек курсларда вакыт аз. Шунлыктан монда укучыларның һəр фəндə 
бертигез яхшы булуларын талəп кылу бик үк урынлы да түгел. Шулай да 
курсларны идарə итүчелəр матбугат тарафыннан күрсəтелгəн нокталарга 
дикъкать итеп, авыл мөгаллимəлəренə гарəпчə вə тəфсир белəн баш ваттыру 
урынына, аннан мөһимрəк вə заруррак булган ана теле дəреслəре илə тəгълим 
вə тəрбия ысулларына дикъкать итсəлəр, яхшы булыр иде. 

«Вакыт», 1915, 19 июль. 
 

Мөгаллимə Газыймə Тəкаева мəктəбе 

Газетабызда мөгаллимə Газыймə Тəкаеваның җəйге курсларындагы 
имтиханы вə килəчəктə ислах итəрлек өмет илə бик өстəн генə курсның 
җитешмəгəн йирлəре хакында берничə сүз əйтеп үткəн идек. Мəзкүр 484 
мөгаллимə ханымның «Вакыт» газетасында үзенең җəйге курсларын яклап 
язган бер мəктүбе басылып чыкты. Ул үзенең мəктəбендə гарəпчə дəреслəр 
хосусында газетамызда язылган сүзлəрне тəкрар иткəннəн 485  соң, ысуле 
тəрбия вə тəгълим хакында əйткəн берничə сүзне күтəрə алмыйча, гарыз 
шəхсилəргə кереп китə. Ханым вə туташлар хəленə һəркемнəн артык əһəмият 
бирмəктə, һəртөрле һөҗүмнəргə карамастан, ханымнарны мөдафəга 
итмəктə486 булган газетабызның Газыймə ханым кебек бик зəгыйфə вə яңа 
гына аң керə башлаган бер ханымда нинди ачуы вə нинди гарызы487 булырга 
мөмкин? [...] 
                                                           

478 Һəйəт тəгълимия – укыту комиссиясе.  
479 Һəнүз – əле дə, һаман.  
480 Матлуб – талəп ителгəн. 
481 Кəсер – вакланма. 
482 Нəхү – синтаксис.  
483 Тəфсир – Коръəннең аңлатмасы. 
484 Мəзкүр – югарыда əйтелгəн, əйтеп үтелгəн. 
485 Тəкрар итү – кабатлау.  
486 Мөдафəга итү – яклау.  
487 Гарыз – бер эш яки хəл турында телдəн сөйлəп яки язып тиешле урынга 

аңлату, җиткерү. 
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Берничə елдан бирле безнең арабызда бəгъзе бер җитешмəгəн ханымнар, 

шулар җөмлəдəн Газыймə ханым җəйге курслар ачып азапланалар. Боларга 
һəрнəрсəдəн элек, курсның үзе һəм аның тəртип вə низамнары белəн 
танышасы, аз да булса əһеленнəн 488  ысул тəрбия вə тəгълим дəреслəрен 
күреп, һич булмаганда гүзəл генə бер ибтидаи489 мəктəп тəрбиялəрлек дəрə-
җəдə мəгълүматларын киңəйтəсе иде [...]. 

«Тормыш», 1915, 29 июль. 
 

Гөлмөнəүвəр Нугай 

Татар укытучыларына ярдəм җəмгыяте 

Безем татар галəме 1905нче елга кадəр кирəк ирлəре, кирəк кыз-хатын-
лары булсын, тирəн йокыдалар иде.  

1905нче ел, ничектер татар галəменə бер куркынычлы төш күренеп, ире-
хатыны тирəн йокыларыннан сикереп тордылар да, тирə-якларына карана 
башладылар, лəкин, һəммə халык укуда, укуда-укытуда. Безем татарларның 
куркынычлы төшлəренең нəтиҗəсе шул булды: «Безгə болай ятырга ярамый 
икəн. Иремез-хатынымыз, һəммəмез мотлакан490 укырга кирəк», дия, шəһəр-
лəрдəн башлап авылларга кадəр, ир вə кыз балалар өчен тəртипле мəктəплəр 
мəйданга китерə башладылар. 

Шул мəктəплəремез азмы-күпме укытучылар да чыгара башлады һəм 
чыгарды. Ул укытучылар да, иллəрен ташлап, иң кара йирлəргə китеп үзлə-
ренең гыйлемгə сусаган ир вə кыз кардəшлəрен гыйлем нуры берлə нур-
ландыра башладылар.  

Күп укытучыларымыз шул юлда җаннарыны корбан иттелəр һəм һаман 
да корбан итмəктəлəр.  

Гəзитə сəхифəлəрендə «фəлəн мөгаллим, я мөгаллимə тырышып укыган, 
укытканда күкрəк хастасы берлə вафат булган», – дигəн сүзлəрне еш кына 
очратамыз. Күбесе күкрəк хастасына мөбталя булып491  та, ничек дəвалану 
тугрында чаралар таба алмый йөри. Бездə күп йирдə укытучыларга ел əйлə-
нəсендə вазыйфа бирелми, фəкать укыткан айларында вазыйфа ала да, җəй 
көне истирахəт итəргə492 яхуд дəваланырга телəсə дə акчасы булмый. Ахыр 
бичара бу дөньядан аяк селтəргə мəҗбүр була. Безем мөгаллим-мөгаллимə-
лəремездə авырудан башка да уңайсыз хəллəргə төшүлəр бар. Мəсəлəн: берəү, 
бер йирдə укыта иде, икенче ел ул урынына алмыйлар яхуд башка бер 
манигъ493 чыга да, урынсыз урамда калырга мəҗбүр була. Соң боның өчен ни 
эшлəргə? Үземездə булган «җəмгыять хəйрия»лəргə ярдəм сорап мөрəҗəгать 
итсəк, берничə кешегə ярдəм итəлəр вə вəссəлам. Бондый җəмгыять-

                                                           
488 Əһел – белгеч. 
489 Ибтидаи – башлангыч.  
490 Мотлакан – ничек кенə булмасын. 
491 Мөбталя булу – дучар булып. 
492 Истирахəт итү – ял итү, эштəн бушап тору.  
493 Манигъ – киртə. 
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лəремезнең саны да мəхдүд494. Башкача кемгə вə кая сыенырга? Шул авыруга 
мөбталя булган, яхуд урынсыз калган укытучыларны бондый бəлалəрдəн 
котылдырыр өчен беренче чара, югарыда əйтдегемчə, «Татар укытучыларына 
ярдəм җəмгыяте» исеме берлə үземезгə махсус бер «җəмгыять» тəэсис 
итүдер495.  

Боның өчен без, укытучылар, үземезнең алган айлык вазыйфамыздан ай 
саен арттыра алган кадəр акчаны бер якка куеп, шул «җəмгыять» кассасына 
тапшырырга кирəк. Менə шуннан, əлбəттə, башка хəйрат496 əһеллəредə ярдəм 
итеп, «җəмгыяте»мез азмы-күпме суммага малик булыр497. Беркадəр сумма 
җыелгач, вəридəтен 498  арттыру өчен шул «җəмгыять» исеменнəн төрле 
файдалы эшлəр эшлəп, җəмгыятьне баетырга мөмкин булыр. Бу сүзлəрем 
шулай итсəк, яхшы булыр иде дə, фəлəн, дигəн сүзлəр түгел. Бəлки, шушы 
эшне, əлбəттə, эшлəргə тиешмез һəм эшлик дия иптəшлəрем мөгаллимə һəм 
мөгаллимнəргə фикеремне тəкъдим итəм. Һəм бу фикерне игътибарсыз 
калдырмый, бу хакта җитди фикерлəр йөртелерен чын күңелемнəн үтенəм.  

Мəскəү 

«Сөембикə», 1915, №2, б. 39. 
 

Наразый499 

Троицк шəһəрендə Гайния ханым Яушева тарафыннан  
ачылмыш урта дəрəҗəдəге кызлар мəктəбе хакында 

Троицк шəһəре йөз еллар буенча мəгариф мəркəзе булып килгəн иде. Əле 
дə шул мəркəзлеген югалтмый. Йөз еллар буенча Троицк хəзрəтлəре мəдрə-
сəлəр тəрбиялəп килделəр. Троицк мəдрəсəлəреннəн чыккан голəма500, мөдəр-
рис, хəлфəлəрнең саны юк. Боннан чыккан голəма үзлəре шəкерт тəрбиялəп, 
мөдəррислəр йитештерделəр. Шул рəвешчə, Троицк əллə ничə буын муллалар 
вə мөдəррислəр хəзерлəде. 

Мəдрəсəлəремезне ислах итү фикере мəйдан алгач, Троицк боңа җавап 
уларак үзенең «Мəдрəсəи Мөхəммəдия»сен һəм «Мəдрəсəи Рəсүлия»сен 
бирде.  

Соң заманнар – хөкүмəт, безгə дөньяви мəктəп ачу юлын уңайлаштыргач, 
дөньяви мəктəп кирəк идекен күп шаулаган шəһəрлəр тик яткан вакыт, 
Троицк берсе артыннан берсен ике мəктəп ачты: берсе ир балалар өчен 
«Вазыйфа» мəктəбе, икенчесе кызлар өчен ошбу 17нче сентябрьдə ачылган 
                                                           

494 Мəхдүд – чиклəнгəн.  
495 Тəэсис итү – төзелү, оешу. 
496 Хəйрат – сəдака.  
497 Малик булу – ия булу.  
498 Вəридəт – керемнəр.  
499 Хəлим Фəттах улы Искəндəров (1889–1958) – педагог, татар газета-журнал-

лары хəбəрчесе, Мəскəүдə Əсəдуллаев мəктəбе мөдире (1927), Татарстанның Арча 
педагогия училищесы укытучысы (1941–1948).  

500 Голəма –  галимнəр. 



«Ысул тәрбиягә вакыйф мөгаллимәләр йитешә башласа гына...» 253 
мəктəп. Бу эш белəн Троицк дөньяви мəктəплəренең дə мəркəзе булып китте. 
Бу мəктəплəр икесе дə урта дəрəҗəдəге мəктəплəр булып, икесе дə ибтидаи501 
мəктəплəремезгə мөгаллим һəм мөгаллимəлəр хəзерли торган мəктəплəрдер.  

*  *  * 
Бу кызлар мəктəбен Гайния ханым Яушева ачып, үзе тəрбиялидер. 

Ибтидаине күргəн кызлар бу мəктəпнең хəзерлек сыйныфына имтихан илəн 
кабул ителəлəр. Хəзерлек сыйныфыннан тыш мəктəпнең дəвамы биш ел. Шул 
биш елда хөкүмəтнең высший начальный училище програмы үтелəдер. Дин 
дəреслəре, татар теле һəм əдəбияты, гарəп теле, татар тарихы һəм педагогика 
белəн дидактикага аерым програм китерелə.  

Уставы буенча бу мəктəпнең тəҗрибə сыйныфлары да ачарга хакы бар; 
бу сыйныфлар соңгы сыйныф шəкертлəре өчен шиксез кирəк булачак. Тиеш 
табыла икəн, мəктəпнең үз шəкертлəре өчен пансион да ачарга хакы бар. 
Бонысы да кирəк нəрсə: бу безнең беренче дарелмөгаллиматымыз 502 , аңа 
төрле яктан шəкертлəр агылачак; аларга чит шəһəрдə мəгыйшəтне503 йиңе-
лəйтер өчен пансион ачу бик урынлы булачак. 

*  *  * 
Мəктəпнең програмына бераз тукталырга тугры килер. Хəзер рус педа-

гоглары ибтидаи мəктəп мөгаллиме һəм мөгаллимəлəренə высший начальный 
училище мəгълүматын гына аз хисаплыйлар. Учительский семинариялəр 
эшкə ярамый идекен күптəн сөйлəнеп килə. Хəзер руслар ибтидаи мəктəптə 
укытучының 7 ел гимназия бетереп, өстəвенə бер ел педагогический курс-
ларны (гимназиянең 8нче сыйныфын) күргəн булуын талəп итəлəр. Соң вакыт 
(земстволарның мəгариф хакындагы беренче съезды) боның белəн канə-
гатьлəнү дə аз идекен икрар итə504  башладылар. Шундый бер заман безгə 
высший начальный училище програмы белəн канəгатьлəнергə тугры килəдер. 
Бу мəктəп капылга безгə, əлбəттə, ярап тора; лəкин соңыннан без аның 
програмын киңəйтергə мəҗбүр булырмыз.  

Бу мəктəптə начальный училище програмын үтү читен эш түгел: анда 4 
елда үтелə торган нəрсəлəрне без шиксез 6 елда үтə алачакмыз; безнең артык 
ике елымыз татар теле һəм əдəбияты, татар тарихы, гарəп теле һəм 
педагогикага йитеп, артып та калачак. Кайсыбер фəннəрдəн генə бездə сəгать 
хисабы азрак куелган, лəкин хөкүмəт мəктəбенең програмын үтүгə боның да 
зур тəэсире булмаса кирəк. Мəсəлəн, табигыятькə хөкүмəт мəктəбендə 14 
сəгать куелган, Троицк мəктəбендə 12 сəгать; һəндəсəгə 505  хөкүмəт мəктə-
бендə 9 сəгать, Троицк мəктəбендə 3 кенə сəгать, аның каравы хисап506 белəн 

                                                           
501 Ибтидаи – башлангыч.  
502 Дарелмөгаллимат – хатын-кыз укытучылар хəзерли торган уку йорты. 
503 Мəгыйшəт – тормыш, көнкүреш. 
504 Икрар итү – тану.  
505 Һəндəсə – геометрия. 
506 Хисап – математика.  
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җəбергə 507  хөкүмəтнең 14 сəгате урынына Троицкида 26 сəгать куелган! 
Бонысын киметү бик урынлы булачак. 

Милли əдəбиятымызга урын бик тар куелган: əдəбият тарихы дəреслə-
ренə соңгы ике сыйныф шəкертлəре генə тиячəк; бонда исə милли телемезгə 
бары икешəр сəгать кенə вакыт куелган. Йитмəсə, милли əдəбиятымыз 
програмына «мөтəрҗим508 əдəбият» (рус теленнəн тəрҗемəлəр) та кертелмеш. 
Димəк, безнең үз əдəбиятымызга дəхый да азрак вакыт калдырганнар. Безнең 
əдəбиятымыз, бигрəк тə безнең иске əдəбиятымыз бай; əдəбиятымызның 
тарихына 4 кенə сəгать йитəчəк түгел, шуның өчен аңа тəгаен ителгəн 
вакытны арттырырга кирəк. Икенчедəн, русчадан тəрҗемəлəрне əдəбиятымыз 
тарихы сəгатьлəреннəн чыгарырга һəм гомумəн боларны урта мəктəп 
програмына кертмəскə кирəк. Без боны мəктəп һəйəтенə509 катгый рəвештə 
тəкъдим итəмез. 

Бу мəктəп шəкертлəренең физическое развитиесына һич игътибар итми; 
гимнастикага бер генə сəгать тə куймаган. 

*  *  * 
Бу даремөгаллимат програмының өстə күрсəтелмеш урыннары вакыты 

белəн кирəгенчə хəл кылынырлар. Мəктəп булгач, програмын ислах итү510 
бик үк мəшəкатьле эш түгел. Без бу вакытка кадəр мəктəп юклыгыннан 
интегə идек. Хəзер миллəтемезнең мохитенə йитешергə адымнар ясала 
башлады. Бу мəктəплəрнең бар булуы – һəркемгə мəгънəви зур көч бирəдер, 
өмет тудырадыр. 

Бондый адымнары өчен мəктəпнең мөəссисенə511 һəм бу эштə мəгънəви 
вə матди ярдəм итүчелəрнең барысына да рəхмəтлəремезне күндерəмез. 

«Шура», 1915, №21, б.666–667. 
 

Эстəрлетамактагы икенче кызлар мəктəбенə вакыф 

Гəзитəбезнең нашире Гыйбадулла Госманов күптəннəн бирле Эстəр-
летамак өязендə берничə авылда һəм Эстəретамак шəһəренең үзендə кызлар 
мəктəбе тəрбия итеп килмəктəдер. Эстəрленең икенче мəхəллəсенə моннан 
берничə ел элек ибтидаи512 вə рөшди513 сыйныфлар йирлəшерлек бер мөкəм-
мəл514 кызлар мəктəбе бина иткəн515 вə бу көнгə кадəрле шуның мəсарифын516 

                                                           
507 Җəбер – алгебра. 
508 Мөтəрҗим – тəрҗемə. 
509 Һəйəт – комиссия, комитет. 
510 Ислах итү – килештерү, яраштыру; үзгəртү, яхшыландыру; реформа. 
511 Мөəссис – төзүче, коручы, нигез салучы. 
512 Ибтидаи – башлангыч. 
513 Рөшди – урта.  
514 Мөкəммəл – тəмамланган, камиллəшкəн. 
515 Бина итү – нигез салу.  
516 Мəсариф – чыгым.  
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үз кесəсеннəн тотып килгəн. Хəзер шул мəктəпне тəэмин итү максаты илə 
Эстəрле шəһəренə якын гына, байтак варидəт517 китерə торган йиреннəн 36 
дисəтинə йирне һəм 5–6 мең тора торган мəктəп өчен салынган мəзкүр518 
бинаны кызлар мəктəбе итеп алып бару шарты илə икенче мəхəллəгə вакыф 
иткəн. Вакыфын идарə итү өчен Эстəрле могътəбəрлəреннəн Һади əфəнде 
Ибраһимов, Гыймадетдин əфəнде Айтуганов вə өченче бер кеше сайланган.  

Бу вакыфны рəсмилəштерү хосусында да тəшəббескə керешелеп 519 , 
мəзкүр вакыфны Гыйбадулла əфəндедəн кабул итеп алырга Духовный 
Собраниегə рөхсəт ителгəн. Гыйбадулла əфəнде үзе Уфада булмаганлык 
сəбəпле, кияве һəм вəкил Сəлях əфəнде Хəбиров нотариус хозурында 
Собрание вəкиленə бу вакыфны тапшырадыр. Собрание үзеннəн вəкалəтəн 
вакыфны идарə итəр өчен ахун Сəлях хəзрəткə вəкалəтнамə бирəчəк.  

«Тормыш», 1916, 4 март. 
 

Газыймə Тəкаева 
Курслар 

Беренче майдан игътибарəн һəр фəн өчен икътидар вə тəҗрибəсе камил 
затларны тəгаен кылып, мөгаллимəлəр өчен җəйге курс ачарга булдык. Бу 
курста һəркемнең дəрəҗəсенə карап, сыйныфка куеп, кувə гыйльмиясен520 
тəүсигъка 521  иҗтиһад кылу 522  белəн бəрабəр, ысулы тəгълим гыйльме вə 
гыйльми сурəттə күргəзелəчəктер.  

Төштəн соң сəгать 4тəн башлап, тегү-кисү, оек һəм шəл бəйлəү вə башка 
төрле кул һөнəрлəре өйрəтелəчəктер. 

Уку мөддəте 523  əккаль 524  ике ай булып, читтəн йөреп укучыга айга 5 
рублə, үз фатирымызда ятып укучыга 8, кер юмак расходыннан башкасы 
бездəн булганда 25 рубля алынып, фəкыйрə яисə хəлле белəн хисап 
килешəчəкмез. Килəчəк ханым вə туташларның мөмкин кадəр дəрес башлауга 
килеп йитешүлəре матлубтыр525.  

«Мəдрəсəи Нəзыйрə»дə мөгаллимə Газыймə Тəкаева.  
Адресы: г.Уфа, Никольская улица, №47.  

«Тормыш», 1916, 15 апрель. 
 

  

                                                           
517 Вəридəт – керемнəр. 
518 Мəзкүр – югарыда əйтелгəн.  
519 Тəшəббескə керешү – бер эшкə тотыну; инициатива күрсəтү.  
520 Кувə гыйльмиясе – белем дəрəҗəсе.  
521 Тəүсигъ – арттыру, киңəйтү.  
522 Иҗтиһад кылу – тырышу. 
523 Мөддəт – срок, ара. 
524 Əккаль – аз дигəндə.  
525 Матлуб – талəп ителгəн, соралган.  
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Мөгаллимəлəр курсы ачылды 

Хатын-кыз галəме, алдына салынган киртəлəрне ватып-сындырып, алга 
баруында дəвам итə. Дөньяның аркылысыннан буена аккан мəдəни вə 
иҗтимагый агым, табигый хөрриятлəре алыгып, тере көенчə дүрт дивар эченə 
күмелгəн, хиҗаб исеме белəн чапан вə бөркəнчеклəргə уратылып курчакка 
əйлəндерелгəн мөселман хатын-кызын да үз агымына кушып ага башлады. 
Моңар мөселман булуымыз сыйфаты илə никадəр шатлансак, мəдəният 
даирəсенə керə башлавымыз җəһəтеннəн526 бигрəк тə шатланамыз. 

Моннан 18 еллар элек Оренбург Каргалысында качып-посып, курка-
курка гына мөгаллимнəр курсы ачкан Русия мөселманнары хəзер бөтен дөнья 
күзе алдында киң Русиянең һəр тарафыннан җыелган йөзлəп хатын-кызны 
парталарга төзеп мөгаллимəлəр курсы ачалар. Бу хəл Русия мөселманна-
рының бик зур инкыйлаб көннəре кичергəнлеклəрен күрсəтү белəн бəрабəр, 
аларның иҗтимагыятьтə яхшы ук алга китүлəрен дə белдерəдер. 

Чапан бөркəнмичə урамга чыккан хатын-кызны күргəндə лəгънəт укучы 
вə кəфер мөһерен басучыларның бу көн үз кызларын ачыктан-ачык мөгал-
лимəлəр курсына китерүлəрен хəтергə алсак, Русия мөселманнарының берни-
чə ел эчендə хатын-кыз хосусындагы фикерлəрендə зур алмашыну күрəмез. 
Хатын-кыз мəсьəлəсе кебек мөһим бер мəсьəлə хосусында халкыбыз эчендə 
күрелгəн бу инкыйлаб безнең иҗтимагый хəятемездəге зур адымнардан 
саналырга тиештер. 

Мөгаллимəлəр курслары өйдə генə тəрбиялəнгəн вə дөнья күрмəгəн татар 
хатын-кызын киң дөньяга чыгарырга вə бер-берсе белəн аралаштырып 
катнаштырырга сəбəпче булу җəһəтеннəн дə бик мөһимдер. 

Без мөгалиммəлəр курсының менə шул ягына һəр җəһəттəн артык 
əһəмият бирəмез.  

Гыйльми ягына килгəндə, курсларымызның косур527 вə кимчелеклəре бик 
зур идекен вə безнең арабызда һəнүз528 дə җəйге курсларның мəгънəсе аңла-
шылып бетмəдеген игътираф итəмез529. Без үткəн елгы курслар ачылу мөнəсə-
бəте илə «Тормыш»ның 252нче санында «Курслар» сəрлəүхəсе530 белəн язган 
мəкалəмездə531 гыйлем наменə532 берничə сүз əйтеп узган идек. Курс мөдир вə 
мөдирəлəре безнең бу сүзлəремезне игътибарга алмаган булсалар кирəк. 
Чөнки газеталарда игълан кылынган програмнарында үткəн елгы косурлар 
артыгы белəн тəкрар ителəдер. Мəсəлəн: Зыяэтдин əл-Камали əфəнде 
идарəсендəге ике айлык курста дин дəресе, тарих мөкаддəс, гыйлем рух, 
табигыять, мөбади һəндəсə533, җəгърафия, хисап, гарəп, рус вə татар теллəре 

                                                           
526 Җəһəт – як, тараф. 
527 Косур – кимчелек, җитешсезлек.  
528 Һəнүз – əле дə, һаман. 
529 Игътираф итү – үзенең гаебен тану, кимчелеген тану.  
530 Сəрлəүхə – исем, мəкалə исеме. 
531 Курслар // Тормыш. 1915. 31 май.  
532 Нам – исем.  
533 Мөбади һəндəсə – башлангыч геометрия.  



«Ысул тәрбиягә вакыйф мөгаллимәләр йитешә башласа гына...» 257 
укытылачак булган. Менə бу курсларның эчлəренə кермəстəн, күрелгəн 
косурларының иң зурысыдыр.  

Мəгълүмдер ки, мəдəният галəмендə курслар икегə бүленəдер. Һəр ике 
төрлесендə аз вакыт эчендə билгеле вə махсус фəннəр хакында мəгълүмат 
бирү күздə тотыла. Бертөрле курслар фəннəрне үзлəрен укыту максаты белəн 
ачылмыйча, фəннəрне укыту рəвешлəрен вə педагогикаларны тəгълим итəр 
өчен генə ачылалар. Мондый курслар күбрəк вакыт җəй көннəрендə аз 
мөддəтле534, мəсəлəн, ике айлык булалар. Аларга тəрбия вə педагогика гый-
леменең мөтəхассыйслары535, мөмкин булмаганда ысул тəрбия вə тəгълимнəн 
хəбəрдар адəмнəр чакырыла вə һəр фөнүннең ысул тəгълиме əһел536 тара-
фыннан күрсəтелə. 

Менə бусы җəйге курслар. 
Махсус фəннəрне укыту максаты белəн ачылган курсларда махсус вə 

билгеле фəннəр укылына булынып, гадəттə кыш фасылларында дəвам итəлəр. 
Мəдəният галəмендə курслар дигəндə һəркем шуны аңлый вə шул 

даирəдə эш күрəдер. Гыйлем, мəгариф вə аның ысуллары һəр миллəт өчен 
уртак бер хəзинə булганга, без дə мəдəни миллəтлəр йөргəн юлдан йөрергə вə 
шулар тарафыннан кабул ителгəн ысуллар буенча хəрəкəт итəргə 
бурычлымыз. Гакес537 хəлдə без эш вə көчемездəн матлуб дəрəҗəдə файда 
күрə алмамыз, бер көндə атланачак адымнарны йөз көндə атларга мəҗбүр 
булырмыз. Ике айлык курста өч тел, фөнүннең мөбадисен укытсак, 
мəдəниятле миллəтлəр эзеннəн йөрмичə, үзебезгə махсус бер юл ихтираг 
иткəн538 булачакмыз. Тəҗрибə вə гыйльми əсасларга корылмаган яңа ихти-
рагымыз безгə, əлбəттə, матлуб булган файданы бирə алмас. Шуның өчен без 
курслар башында торучылардан килəсе елларда мəдəниятле миллəтлəр 
тарафыннан кабул кылынган əсасларга игътибар итүлəрен гыйлем хөрмəтенə 
телəп вə үтенеп каламыз. 

Кыскасы, мөгаллимəлəр өчен булган курсларымыз иҗтимагыятемез һəм 
фикер ягыннан булган алмашынуымыз җəһəтеннəн бик мөһим урын тотса да, 
гыйльми җəһəттəн косурлары бик күптер. Бу косурлар тизлектə тутырылырга 
тиеше.  

«Тормыш», 1916, 4 май. 
 

Мөгаллимəлəр курсында 

Курска килүче мөгаллимəлəр вə туташларның мəгълүмат вə аңнары бик 
төрле булганга, Зыяэтдин əл-Камали хəзрəт мəсьүлияте 539  астында дəвам 
итмəктə булган курс өч сыйныфка бүленгəн. Бу ел курска килүчелəрнең 
саннары бик күп арткан. Хəзер беренче сыйныфта алтмыш, икенчесендə илле, 

                                                           
534 Мөддəт – ара, срок, вакыт.  
535 Мөтəхассыйс – билге. 
536 Əһел – кеше, ия. 
537 Гакес – капма-каршылык. 
538 Ихтираг итү – ачыш ясау,  уйлап чыгару.  
539 Мəсьүлиять – җаваплылык.  
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өченчесендə 23, мəҗмугысы – 137 хатын-кыз укымактадыр. Шуларның берсе 
авыру, икенчесе дəреслəрне аңларлык икътидарга 540  малик булмаганга 541 , 
курсларга дəвам итə алмаганнар. Бу елгы курслар яхшы ук эзенə салынганга 
охшыйдыр. Һəр өч сыйныфта татар теле вə аны тəгълим ысулы, хисап, 
җəгърафия вə боларны уку ысуллары дəреслəре уртасында мəркəз урынын 
алалар икəн. Башка фəннəр икенче дəрəҗəдə каралып, аларның кайберлəре, 
мəсəлəн, русча, бəгъзе бер сыйныфларда бөтенлəй укытылмый. 

Дин дəреслəренə дə урын аз бирелгəн. Зыяэтдин əл-Камали хəзрəтнең 
курста барлыгы 14 кенə сəгать дəресе бар икəн. Мөгаллимəлəр курслардан 
бик мəмнүн булып, дəреслəрене дəвам итəлəр. Курсны зиярəт итүчелəр542 дə 
һəрвакыт булып торадыр.  

«Тормыш», 1916, 13 май. 
 

Мөгаллимəлəр курсында имтихан 

26нчы июнь иртə сəгать 10да мөгаллимəлəр курсында имтиханнар баш-
лана. Казый хəзрəтлəренең, мəхəллə хəзрəтлəренең, мөгаллим вə мөгалли-
мəлəрнең рəхим итүлəрен үтенəм. 

Адрес. Никольский урамда 47 номерлы йортта. Фəтхелислам Тəкаев. 

«Тормыш», 1916, 24 июнь. 

 

[Мөгаллимəлəр курсында имтиханнар] 

Бүген 26нчы июньдə иртəн сəгать 9 да Зыяэтдин əл-Камали хəзрəт 
идарəсендəге рөхсəтле мөгаллимəлəр курсында имтиханнар башлана. 
Имтихан өч көн дəвам итəчəк. Имтиханга казый хəзрəтлəрнең, мəхəллə 
имамнарының, мөгаллим вə мөхəррирлəрнең рəхим итүлəре үтенелə. 

Курс идарəсе. 

«Тормыш», 1916, 26 июнь. 
 

Мөгаллимəлəр курсында имтихан 

Зыяэтдин əл-Камали идарəсендəге рөхсəтле мөгаллимəлəр курсында 
укулар вə имтиханнар тəмам булды.  

Бу ел курска барлыгы 155 туташ вə ханым кайд ителеп543, 5се төрле 
сəбəплəр белəн курсны тəмам итмичə, кайтып киткəннəр. Калган 150се 
имтиханга кадəр курска дəвам иткəннəр. Бу ел соңгы курсны тəмам 
итүчелəрнең саны 20 булды. 

                                                           
540 Икътидар – кулдан килү, көч-куəт. 
541 Малик булу – ия булу.  
542 Зиярəт итү – күрергə, күрешергə бару. 
543 Кайд ителү – теркəлү. 
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Курслар тыңлаучы туташ вə ханымнарның дəрəҗəлəренə карап, тах-

сыйри 544  сыйныф, беренче вə икенче курс исеме белəн өч кисемгə 
бүленгəннəр. Тахсыйри кыйсемендə килəчəк еллардагы курсларга дəвам итү 
өчен хəзерлек дəреслəре бирелгəн. Беренче һəм икенче курсларда тыңлау-
чыларның дəрəҗəлəренə карап, мөгаллимəлек өчен кирəкле мəгълүматлар 
биргəннəр. 

Дəрəҗəлəренə карап, дим, чөнки курска килүчелəр арасында аз гына 
санда үткəн ел шушы курсларда булынган, яки башкача бер уңгайлы шарт 
килеп, яхшы гына мəгълүмат алырга муафыйк булган545 туташлар булса да, 
калган кыйсеме баштанаяк диярлек гаять аз хəзерлек белəн килгəннəр. Теле-
мезнең сарыф вə нəхүен546 белүчелəре юк дəрəҗəсендə. Ул фəннəрне укыган-
нары да кагыйдə биклəүдəн узмаган булу сəбəпле, телемезне белми торганнар 
җөмлəсеннəн саналырга тиешлелəр. Бик күбесе дəрес яза да белми торган 
булалар. Хисаптан дүрт гамəлне чын гына белгəне юк. Рəкым547 яза белмəгəн-
нəре дə шактый күп була. Курсларның вазыйфасы да күпчелекне тəшкил 
кылган менə шул туташ вə ханымнарга мөгаллимəлек өчен кирəкле мəгълү-
матны бирүдер. Ике айлык җəйге курсның имтиханнары хакында да менə 
шул ноктадан карап мөхакəмə йөртергə548 тугры килəдер.  

Бу урында курсның програмы хакында да берничə сүз əйтеп узасы бар. 
Курслар ачылган вакытта, без курс идарəсе тарафыннан гəзитəлəрдə 

игълан ителгəн програм хакында үз фикеремезне язып үткəн идек. Монда аны 
тəкрарлый тормыймыз. Тик шул тəнбиһемезнең549 курс идарəсе тарафыннан 
игътибарга алынганлыгын əйтми уза алмыймыз. Чынында да ике айлык 
курста үтүе мөмкин булмаган гаять киң вə авыр програмны бу ел курс 
идарəсе курслар ачылганнан соң бик күп садəлəштергəн550; бəгъзе бер маддə-
лəрне бөтенлəй төшереп калдырган; кайбер əһəмияте икенче вə өченче дəрə-
җəдə булган нəрсəлəрне хəҗемен551 кечерəйтеп, башка мөһим маддəлəр өчен 
кирəкле вакытны аз да булса киңəйткəн: мөгаллимəлəр өчен лябеддə 552 
булган милли тел вə милли əдəбиятка байтак күп урын бирелгəн. Игълан 
ителгəн програмда мөгаллимəлəр өчен һəммə нəрсəдəн дə кирəклерəк булган 
ысул тəгълим маддəсе бөтенлəй юк иде. Бу маддə һəм арттырылган. Хисап вə 
җəгърафиягə дə яхшы гына əһəмият бирелгəн. Дин дəресенең хəҗеме 
гакыйдəи исламиягə553 калдырылып, 4–5 мəртəбə кечерəйтелгəн. Табигыять 
дəресе дə шул чаклы ук кысылган. 

                                                           
544 Тахсыйри – хəзерлек.  
545 Муафыйк булу – туры килү. 
546 Сарыф вə нəхү – морфология һəм синтаксис.  
547 Рəкым – цифр, саннар. 
548 Мөхакəмə йөртү – хөкем чыгару. 
549 Тəнбиһ – кисəтү, искəртү.  
550 Садəлəштерү – гадилəштерү. 
551 Хəҗем – күлəм.  
552 Лəбеддə – үтə кирəк, котылгысыз. 
553 Гакыйдəи исламия – иман. 
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Бу ел курсларда иң мөһим дəреслəрне – ана теле һəм ысул тəгълимне 

Галимҗан əфəнде Ибраһимов укыткан вə шул ике нəрсəгə вакытның 
сыйдыруы нисбəтендə яхшы гына əһəмият бирдерə алган. Хисап дəресе 
Җиһанша əфəнде Габдюшевка554 булган. Ул да бик аз вакыт эчендə байтак 
нəрсə белдерə алган. Җəгърафияне туташларның үзлəреннəн укылган 
йирлəрнең хəритəлəрен 555  ясатып укытканнар. Калган дəреслəр имтихан 
програмына кертелмəгəннəр. Имтихан програмына кергəн кадəресеннəн 
туташлар яхшы гына җавап бирделəр.  

«Тормыш», 1916, 1 июль. 
 
 

Мөгаллимəлеккə шəһадəтнамə556 бирү 

Казанның яшь имам вə мөдəррислəреннəн Исмəгыйль əфəнде Габидиның 
рəфикасы 557  Духовный собраниедəн мөгаллимəлек шаһəдəтнамəсе алу 
касды558 белəн Уфага барып, мөгаллимəлеккə икътидары559 хакында мөфти 
Баязитовның имзасы белəн мөгаллимəлек шəһадəтнамəсе бирелгəн.  

Шуның кебек ахунд Мəсгуди хəзрəтлəренең кəримəсе560 Лəбибə ханым 
да, Духовный собраниегə мөрəҗəгать итеп, имтихан кылырга сораган икəн. 
Мөфти Баязитов имзасы белəн аңа да мөгаллимəлеккə икътидарый тəкъдир 
ителеп, шəһадəтнамə бирелгəн.  

«Сөембикə», 1916, №20–21, б.356.  
 
 

Мөгаллимəлəр курслары 

Үткəн җəй Кабан авылында561 мөгаллимəлəр курслары ачкан Багбостан 
ханымның бу ел һəм җəй көнендə Оренбургтан ерак түгел мөселман 
авылларыннан бере янында кыска мөддəтле тəгълим вə тəрбия курслары 
ачарга хəзерлəнү хəбəре ишетелде.  

«Вакыт», 1917, 3 гыйнвар. 
 

                                                           
554 Җиһанша Яхъя улы Габдюшев – педагог, «Галия» мəдрəсəсендə хисап һəм 

рус теле дəреслəрен алып барган. 
555 Хəритə – географик газета. 
556 Шəһадəтнамə – диплом, аттестат. 
557 Рəфика – тормыш иптəше, хатыны. 
558 Касд – ният, телəк, максат. 
559 Икътидар – булдыра алу, көч җитү. 
560 Кəримə – кызы.  
561 Кабан авылы – хəзер Оренбург өлкəсенең Саракташ районына карый.  
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«БАЛА  ТӘРБИЯСЕ  КЕМ  КУЛЫНДА?» Татар мөгаллимәләре бала тәрбиясе турында 
 
 

Фатыйма-Фəридə 

[Бала тəрбиясе кем кулында?..] 

Бала тəрбиясе кем кулында? Ананың балага тəэсире ни кадəр? Хатын-
кызны укыту тормышта нинди роль уйныйдыр? 

Дөньяда бу кадəр тəрəккыйгə1 хезмəт иткəн кануннардан берсе дə тəҗри-
бə кануныдыр. Тəрəккыйның һəр баскычы тəҗрибə илə менелмештер.  

Дөньяда вə ахирəттə бəхетле булу, ирлəр илə генə булмаенча, ирлəр 
үзлəре дə хатыннардан туып, вə бала да анасының карынында шул анасының 
каны, сөте илə тəрбиялəндеге кеби, дөньяга килгəч тə, баланың җан вə 
тəненең тəрбиясе анасының кулындадыр.  

Бала өчен иң ышанычлы мəктəп – анасының кочагыдыр. Лəкин һəр тəр-
биянең нигезе ана кулында кылынганга, камыр кеби һəр якка бөгелə торган 
баланы хатын исеме алган һəр ана тəрбия итə алмыйдыр. 

Баланың тəрбиясе өчен ананың шул юлда хəзерлəнүе тиештер. Юкса 
сəламəтлекне саклый торган кагыйдəлəрдəн хəбəре булмаган ана баласыны 
карынында вакытта ук зарарлардан саклый алмый, баласыны сəламəт тудыра 
алмыйдыр. 

Дөньяга килгəч тə, баланың җаны вə тəненең үсүенə хезмəт итү өчен, 
ананың күркəм холык илə сыйфатлануы өстенə, төп кагыйдəлəреннəн дə 
беренче ярдəм булган нəрсəлəрне белүе фарыздыр2. Бу нəрсəлəрдəн хəбəре 
булмаган ананың кочагы тəрбия учагы, беренче тəрбияне бирə торган мəктəп 
булмыйдыр. Бəлки гади генə караучы буладыр. Бондай ана илə яллап куйган 
караучы арасындагы аерма: ананың балага артыграк мəхəббəт итүе, авырса 
кайгыру гынадыр. Əгəр чынлап уйласак, безнең аналарымызның нинди файда 
вə нинди зарарлар биргəнене белермез. Яхшы тəрбия алган, күркəм холыклы, 
йомшак табигатьле күпме аналарымыз бардыр? Булмавы да гаеп түгелдер. 
Зирə3, чын тəрбия бирə торган мəктəплəремез булмагач, андый аналар безгə 
күктəн төшмəс шул! Хəлбуки ананың балага тəэсире бик зурдыр. Бала анасын 
бик яратканга, анда булган һəр сыйфатны алырга тырышадыр. Анада булган 
табигать балага күчəдер. Тəрбияле ана баласына кечкенəдəн үк гыйлем мə-
хəббəтене урнаштырадыр. Бездəге кеби «мулла килə, колагың кисəр, 
                                                           

1 Тəрəккый – алга китү, прогресс.  
2 Фарыз – үтəлүе тиешле булган бурыч.  
3 Зирə – чөнки, аның өчен; нигə дисəң.  
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шаярсаң, мəктəпкə илтерем, мөгаллим үзеңне суктырыр» кеби сүзлəре илə 
баланы укуга, мөгаллим вə мөгаллимəлəргə дошман ясамыйдыр. Мəктəптəн 
кайткач, дəреслəрене карый, тырышуына дикъкать итəдер. Мəктəпкə йибəр-
гəч тə, бөтен мəсьүлиятьне4 өстеннəн ташлап, үзе бер читтəн карап торучы 
булмыйдыр. Бала күбрəк вакытны анасы янында үткəрəдер. Тəрбияле миллəт-
лəрдə аналар үзлəре балаларны урта мəктəплəргə, гимназиялəргə хəзерлəп 
кертəлəр. Шуның өчен анлар аналар йитештерергə ибтидаи 5  мəктəптəн 
башлап, гали мəктəплəргə кадəр ачканнар. Тəрбияле аналарны һəрвакыт хөр-
мəт итəлəр. Тəрбияле аналардан туган балалар, тəннəре сəламəт, гакыллары 
камил булып дөньяга килəлəр. Вə шуның өчен дə бу кадəр гыйлем вə һөнəр 
таратырга, булмаган нəрсəлəрне булдырырга сəбəп булалар. Бездə юк 
нəрсəлəрне үземез кəшеф итү 6  түгел, башка кеше ясаган нəрсəгə дə авы-
зымызны ачып карыймыз. Баланың сəламəт, үткен фикерле булуы өчен саф 
һавада, яхшы мөрəббиялəр7 кулында тəрбия алуы тиештер. Бу көндə яуру-
палылар аена 25 сумнан 50 сумга кадəр жалуния биреп, мөрəбби вə мөрəб-
биялəр тоталар. Бездə ни эшлилəр? Бездə дə шундый мөрəббиялəр бармы? 
Кызларының чын ана булуына тырышалармы? Кайда тырышу, кайда тəрбия 
бирү, бəлки көне-төне тел илə, матбугат илə безне тəхкыйрь итəлəр8. «Дин 
мəгыйшəт»9 мəҗмугасы10 дин исеменнəн безне кəнизəк11 хəлендə, башымызга 
капчык кидереп тəрбия итəргə кушадыр. «Һүннə накыйсəт əл-гакыйль» 12 
диеп, безне тəрбиягə яраксызга саный, үзенең ана вə туганнарыны тəхкыйрь 
итəдер. Мөхтəрəм пəйгамбəремез Галəйһиссəламнең ирлəргə, хатыннарга 
гыйлем фарыз дигəнене, хатыннарга вəгазь-нəсыйхəт сөйлəгəнене онытадыр. 
«Сибирия» газетасы хиҗабны13 ташларга куша, диеп, каравыл кычкырадыр. 
Яңа дөньяга килгəн газетага ифтира итəдер14. Хəлбуки «Сибирия»нең чыккан 
номерларының һичберендə хиҗаб хакында бер сүз дə булганы юктыр. Ни 
язылса, гыйлем-тəрбия хакындадыр. «Сибирия»нең максаты – шул ук 
ирлəрнең дə тута вə сеңеллəре булган хатын-кызга ислам тəрбиясе бирү, 
тормышка кирəкле нəрсəлəрне өйрəтүдер. Əй «Дин мəгыйшəтчелəр», чын 
тəрбия алмаган бер кызга биш кат капчык кидерсəңез дə əхлагына кəфил 
була15 алмыйсыз ич! Чын ислам тəрбиясе алган кызга капчык бер дə кирəкми, 
ул болай да үз əхлагыны үзе саклый аладыр. Безгə хəзер хиҗаб мəсьəлəсе 

                                                           
4 Мəсьүлиять – җаваплылык.  
5 Ибтидаи – башлангыч.  
6 Кəшеф итү – ачу, ачык беленмəгəн бер нəрсəне табып мəйданга чыгару.  
7 Мөрəбби, мөрəббия – ир-ат һəм хатын-кыз тəрбиячелəр.  
8 Тəхкыйрь итү – хурлау, мыскыл итү. 
9 «Дин вə мəгыйшəт» журналы турында сүз бара.  
10 Мəҗмуга – журнал, җыентык.  
11 Кəнизəк – кол хатын, җария.  
12 «Һəр кимлек, начарлык акылдан, гыйлемнəн» мəгънəсендə.  
13 Хиҗаб – пəрдə, йөз өрткеч.  
14 Ифтира итү – яла ягу, берəү өстенə ялган гаеп ташлау.  
15 Кəфил булу – тəэмин итү, гарантия бирү.  
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түгел, гыйлем вə тəрбия мəсьəлəсе кыйммəттер. Əүвəл укырга, чын мөселман 
хатыны булырга тырышырга кирəк. Хиҗаб кирəкми, хөррият16 диеп, дин вə 
дөньясыннан хəбəре булмаган бер кызны курчак кеби соң мода илə киен-
дереп кую көлке булган кеби, «Һүннə накыйсат əл-гакыйль» диеп, ярты 
дөньямызны тəшкил иткəн хатыннарны хайван дəрəҗəсендə тəрбиясез кал-
дыру да диваналыктыр. Без боларның икесенə дə карамый, хатын-кызга уку 
илə чын тəрбия генə кирəк дигəн юлымыз илə барачакмыз.  

Сибирия, 1912, 22 март. 
 

Фатыйма-Фəридə 

[Бу соңгы вакытларда...]  

Бу соңгы вакытларда бөтен халыкның əһəмият биргəн нəрсəсе балалар 
булып, килəчəктə миллəткə баш булачак яшьлəрнең сəламəтлеклəрене 
саклаудыр. Чөнки дөнья да шундый бер урындыр ки, анда килгəн һəммə кеше 
бер билгеле вакытка кадəр торганнан соң, үзенең йиренə исемне саклаячак 
баласыны калдырып, мəңгелек йортка күчəдер. Бер миллəтнең əгъзалары да 
бераз вакыттан үзлəренең йирлəрене яшьлəргə калдырачаклардыр. Шуның 
өчен дə бөтен төрле рəхəттə яшəгəн картлар бераздан юк булып, аларның 
йирлəрене яшьлəр тотачактыр. Бу яшьлəр үз вакытларында яхшы торсыннар 
өчен, картларның, ата-аналарның аларны шул килəчəк көнгə хəзерлəүлəре 
тиештер. Бер миллəтнең тəрəккыйсе17 бу көн картлар илə генə булмаенча, 
килəчəктəге яшьлəр илəдер.  

Тырыш бер атаның никадəр вакытлар азапланып җыйган бөтен малыны 
бер тəрбиясез угыл ике-өч елда юк итəдер. Миллəтлəр дə шулай ук, килəчəк-
тəге əгъзалары тəрбиясез-сырхау булсалар, ул миллəт мөнкариз18 буладыр. 
Йир йөзендə яшəргə телəгəн һəр миллəт балаларының сəламəт, гакыллы, 
тугры фикерле булуларына тырышулары тиештер. Бала тəрбиясенең нигезе 
аналар кулында булганга, бу хакта хатын-кыз дөньясыннан бер-ике сүз 
язмакчы булам. Франсəдə19 балалар выставкасы булды. Шул выставкада кем-
нең баласы матур булса, шуңар беренче мəкяфəт20 бирелəчəк булды. Һəм шул 
мəкяфəтне ике яшьтəге бер кыз алды дигəн хəбəр гəзитəлəрдə байтак күренде. 
Моңар кадəр миллəтлəрнең тəрəккыйсене үлчəмəк өчен һəртөрле кул 
һөнəрлəреннəн выставкалар ясасалар да, моңар кадəрле җанлы инсаннардан21 
выставка ясалганы юк иде. Хəзер бала тəрбиясендəге əһəмиятне күрсəтер 
өчен вə ата-аналар балаларның сəламəт гакыллы, таза-матур булулары өчен 
тырышсыннар дия, балалар выставкасы да ясый башладылар. Чөнки бу соңгы 
елларда французларда бала туу күп кимеде. Башка халык ел саен артып 
                                                           

16 Хөррият – иреклелек, азатлык.  
17 Тəрəккый – алга китү, прогресс. 
18 Мөнкариз – сүнгəн, юкка чыккан, беткəн, нəселе калмаган.  
19 Франциядə. 
20 Мəкяфəт – бүлəк, премия. 
21 Инсан – кеше, адəм.  
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торганда, французлар кимеп тордылар. Миллəт өчен бу иң зарарлы. Аның 
инкыйразына 22  олуг бер сəбəп булганга, французларның бик эчлəре поша 
башлады. Ничек булса да саннарны арттырырга тырыштылар. Өч баласы 
булган кешегə бик күп җиңеллеклəр ясалды (Аларда күбесендə бала бер генə, 
я ике генə була иде). Безнең татар халкы да, йир йөзендə торырга телəсə, 
балаларга дикъкать итəргə, килəчəк нəселнең сəламəт булуына тырышырга 
тиештер. «Хəстə23 тəндə тугъры фикер булмый» дилəр. Шуның өчен балалар-
ның сəламəт булуы иң кирəкле бер эштер. Мəгаттəəссеф 24  бездə соңгы 
елларда балаларның бик күп булуы күренəдер. Күп гаилəдə биш-алты бала 
үлгəн була. Һəр шəһəрдə елына никадəр бала үлə. Авыллардагы бала үлүне 
əйтергə дə юк. Бу эш безнең килəчəгемез өчен күңелле түгелдер. Боның 
сəбəбе нəрсəдə? Ни өчен бездə бу кадəр бала үлə? Моның чарасы юкмыни? 
Башкаларда да шулкадəр бала үлəме? Менə бу сөальлəр безнең өчен бик 
əһəмиятледер. Безнең аналар бала тəрбиясе илə таныш булмаганга, балалар-
ны юлы илə тəрбия итмилəр. Күбесе, балалары тугач та, үз сөтлəре илə 
тəрбия кылырга мөмкин була торып, ашказаннары һəнүз 25  бик зəгыйфь 
булган балаларны төрле нəрсəлəр ашатып хөрмəт итə башлыйлар. Ике-өч 
атналык балага манный ашатдыклары кеби, ике-өч айлык булгач та, суырып 
юанып торсын дия, перəннек, икмəк, ит кеби нəрсəлəр биреп, балаларның 
эчлəрене бозып бетерəлəр. Бу кадəр нəрсəлəрне сеңдерə алмаганга, бичара 
балаларның эчлəре авыртып еглыйлар, эчлəре китə. Аналар да: «Баламыз 
еглый», «Кара егълак, эче китə, күз тигəн», диеп, əллə ниндəй им-томнар илə 
балаларны бөтенлəй эштəн чыгарып, теге дөньяга китүне ашыктыралар. 
Берəр кешегə ачулансалар, кəефлəре китсə, яше дə тулмаган балаларны 
кыйнап, имгəтеп бетерəлəр. Ачу илə бозылган сөтлəрене балаларына имезеп, 
балаларны да холыксыз ачучанлыкка үз сөтлəре илə нык өйрəтəлəр. Үзлəре 
имезə торган аналар да, балалары елаган саен имезүлəре сəбəпле, балаларны 
чирлəтеп бетерəлəр. Минем югарыда язган сүзлəрем һəркемгə мəгълүм бик 
тəкрарланган26 сүзлəр булса да, килəчəктə язачагым нəрсəлəргə мөкаддəмə27 
улмак үзрə яздым. Гəзитə сəхифəлəрендə хифзыссыйхəттəн28 бəхəс итү дə бик 
килешеп бетми. Шулай да безнең Себернең киң сахраларында шундый искə 
төшерүгə мохтаҗ аналар күп булганга, килəчəктə вə баланы туганнан бераз 
үскəнгə кадəр ничек тəрбия кылырга кирəклеге хакындагы төп кагыйдəлəрне 
кыскача язачагым.  

«Сибирия», 1912, 14 апрель. 
  

                                                           
22 Инкыйраз – бетү, юкка чыгу. 
23 Хəстə – авыру, чирле. 
24 Мəгаттəəссеф – кызганычка каршы. 
25 Һəнүз – əле дə, һаман.  
26 Тəкрарлау – кабатлау. 
27 Мөкəддəмə – сүз башы.  
28 Хифзыссыйхəт – сəламəтлекне саклау юллары. 
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Дача тирəсендə 

Дачага əүвəл килгəн көндə үк безнең дачаның каршысында ярты чакрым 
ераклыкта бик матур яшел биналар дикъкатемне җəлеп иттелəр. Мин 
боларны берəр байның дачасы диеп уйласам да, соңыннан аның ятимə-
фəкыйрə кызларга махсус приют икəнене ишетеп, барып карамакчы булдым. 
Бер көнне йөрергə чыкканда бардым. Тирəли ямь-яшел урман уртасында 
рəшəткə илə əйлəндереп алган матур гына биналар күрдем. Капкадан кергəч, 
начальница – карт кына бер ханым каршы алды. Мөмкин булса, приютны 
карарга телəдегемне вə бераз мəгълүмат аласым килгəнене сөйлəдем. Əлеге 
ханым да мəмнүниять29 илə күрсəтəчəгене бəян итте. Биш яшьтəн унҗиде 
яшькə кадəр кызлар кайсы китап укып утыра, кайсы тирə-якта булган нəр-
сəлəрнең рəсемене ясый, кечерəклəре урталыкта туп уйныйлар, даган аты-
налар. Һəркаюсы шат. Начальница илə гомуми йокы бүлмəсенə (спальняга) 
кердек. Зур бер бүлмə, ике якта кровать-сəкелəр ясап, икешəр кызга бергə 
урыннар хəзерлəнгəн. Якты, һавадар бер бүлмə. Соңра аш бүлмəсе. Ике олуг 
өстəл тирəсендə озын эскəмиялəр, табак-савыт шкафы. Бу бүлмəнең мебелене 
тəшкил итə иде. Шуның янында олуг кухня. Аш пешерүче хатын янында 
өйрəнүче ике кыз илə кичке ашны хəзерлилəр иде. Өйнең каршысында бакча, 
кергəч тə, кечкенə түтəллəр ясап, матур гөллəр утыртканнар. Вак кына 
чəчкəле агачлар бу бакчаны бизилəр иде. Аның артында түтəл бакчасында 
һəртөрле яшеллекне балалар үзлəре карап үстердеклəрене начальница 
сөйлəде. Һəр йирдə бер тəртип. Безнең ата-аналы балаларымыз күрми торган 
тəрбия урамда йөриячəк балаларга бирелə. Начальницадан алдыгым 
мəгълүматка күрə: бу приют моннан кырык ел əүвəл ике рус бае тарафыннан 
тəэсис ителеп30, шул ук байлар тарафыннан обеспечить ителгəн. Ягъни бу 
приютны идарə итмəк өчен банкыга илле ике мең сум акча салынган. Шуннан 
алган проценты илə идарə кылына. Лəкин ул гына азрак булганга, директор 
да ел саен үз тарафыннан ике-өч мең сумнар иганə кыла. Əүвəлге директоры 
үткəн ел үлгəн Кухтерин31 булып, бу приютның тəрəкъкыясенə32 күп хезмəт 
иткəн. Хəзер ул үлгəннəн бирле хəйриятле33 булган Горохов34 директор имеш. 
Ул да елына бер-ике мең сум иганə итəдер. Тəрбия кылына торган балалар 
илле кыз булып, бу көн монда кырык ике кыз бар. Башкалары каюлары 
кардəшлəренə киткəннəр. Монда алган мəгълүматларны арттыру өчен, янə 
укырга телилəр. Шундагы кызлар арасында да өчесе прогимназиягə имтихан 
                                                           

29 Мəмнүниять – разый булу, шат булу; разыйлый, шатлык. 
30 Тəэсис ителү – төзү, оештыру. 
31  Иннокентий Евграфович Кухтерин (1870–1911) – Томск сəүдəгəре, атаклы 

хəйрияче, ятим балалар өчен приют ача.    
32 Тəрəккый – алга китү, прогресс. 
33 Хəйрият – изгелек, яхшылык, хəерлелек.  
34 Горохов – Томск губернасының балалар приютлары попечительлегенең каз-

начысы.  
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биргəннəр. Приютка җиде, иң яше биш яшендəге балалар кабул ителеп, 
унҗиде яшькə кадəр тəрбия кылыналар. Соңра махсус сорап хезмəткə 
алдыклары кеби, телəүчене кияүгə дə бирəлəр. Приют янында бер класслы 
мəктəп бар. Балалар укый-язудан башка, кул эшлəре, идарəи бəйтия35 кеби 
эшлəрне дə өйрəнəлəр. Һəркөн кизүлəп (чиратлап) зуррак кызлардан аш 
пешерүче янына ике кыз биреп, пешерергə өйрəтəлəр. Кер юганда да прачка 
янына ике кыз бирəлəр.  

Шулай итеп, фəкыйрə-ятимə кызлар урамда сəфалəттə36 йөрүдəн коты-
лып, йылы урында үсеп, башлары бөтен килəчəк көндə гомер иткəндə кирəк 
булачак нəрсəлəрне һəм нəзари37, һəм гыйльми уларак өйрəнеп, кеше булып 
чыгалар. Приютның монда дачасы булып, калада Магистрацкий урамда үз 
йорты бар. Кышын анда торалар. Җəй көне балаларны тузанлы, начар һавалы 
калада тотмаенча, аларны саф һавалы урмандагы дачаларына алып чыгып 
рəхəтлəндерəлəр. Бу приют Мариинский аталса да, хөкүмəттəн фəлəннəн бер 
дə ярдəм булмаенча, бары шул ике русның иганəсе илə тəэсис ителгəн. 
Хəзерендə дə шуларның калдырган акчасы илə дəвам итəдер. Бу приютны 
күргəч, үз хəлемез хəтеремə килде. Бездə бик күп ата-аналы балалар да яхшы 
тəрбия ала алмыйлар. Һəртөрле күңел ача торган нəрсəлəрдəн мəхрүм, 
кирəкмəскə генə яратылган мəхлуклар булып йөрилəр. Шулай да Уфада өч ел 
əүвəл күрдекем «Мөселман ханымнар җəмгыятенең» ятимə кызларга махсус 
тəэсис ителгəн приюты – мөхтəрəмə Мəрьям ханым Солтанованың ничə 
еллардан бирле тəрбия итеп килгəн ятимханəсе. Барлыгы анда мөселман 
кызлары да, бу кадəр мөкəммəл38 булмаса да, яхшы тəрбия алдыкларыны, кул 
һөнəре өйрəнеп, сəфалəткə каршы коралландыкларыны күрдекем. Вакыт кал-
дырдыгы гүзəл хатирəт килəчəктə дə безнең ятимə кызларымызның да шулай 
сыеначак йирлəре табачакларыны уйлап, килəчəккə өмет артты. Лəкин 
егерме-утыз миллион мөселманның яртысы (ун миллион) булган мөселман 
хатын-кызлары өчен бонлар гына бик аз булганга, башка йирлəрдə дə 
шундый хəерле мөəссəлəремез 39  булса иде, дигəн уйлар башыма берсе 
артыннан берсе килеп тора башлагач, биргəн мəгълүматы өчен начальницага 
рəхмəт əйтеп, исəнлəшеп, үземнең дачага кайтып киттем.  

«Сибирия», 1912, 17 июнь. 
 

  

                                                           
35 Идарəи бəйтия – йорт, хуҗалык эшлəре. 
36 Сəфалəт – хурлык, түбəнлек. 
37 Нəзари – теоретик. 
38 Мөкəммəл – тəмамланган, камиллəшкəн. 
39 Мөəссəсə – оешма. 
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Сания Гыйффəт 

[Адəмнең хайваннан аерымлыгы...] 

Адəмнең хайваннан аерымлыгы гакыл вə сөйлəү берлəдер. Телсез кеше 
никадəр кызганыч булса, телле булдык та кешегə үзенең максудын тəмле 
итеп аңлатудан, яхуд язудан гаҗиз кеше шулкадəр кызганычтыр.  

Менə мондый кызганыч мəхлуклар безнең мөселман хатыны бала-
ларыдыр. Мескен мөселман хатын-кызлары берсе янына берсе килсə, 
исəнмедəн соң нəрсə əйтергə аптырап калалар. Мəҗлеслəрдə инде бөтенлəй 
тын (Хатыннар мəҗлесендə булганым юкка күрə, кызлардан гына бəхəс 
кылам). Бер-берсе берлə якын белешлəр улдыкларыны ялт-йолт минут саен 
бер-берсенə карап көлешеп торганнан белəсең. Бер-берсенə якын утырган 
булсалар, сирəк-сирəк берничə сүз генə пышылдап алалар, аны да кычкырып 
түгел. Балаларымызга килсəк, 6–7 яшендə дə рəтлəп сөйли белмилəр.  

Бер баладан берəр нəрсə хакында сораша башласаң, я көлеп тик тора, я 
яныңнан кача, яхуд əллə нилəр бутап бетерə. Балаларча мөлаем торышлы, 
тəмле җаваплы мөселман балаларына бик сирəк очрала. Башкалардагы 
балаларның сөйлəшүлəренə гаҗəплəнəм, күп вакытта шул тугрыда уйлыйм вə 
бу сүз рəтен белмəүлəренə сəбəп итеп, кечкенəдəн сөйлəргə үгрəтмəвемезне 
күрсəтмəкче булам.  

Мин һичвакыт та татар хатынын үзенең сөекле баласы берлə сөйлəшеп, 
сөальлəр биреп утырганын күргəнем юк. Эштəн бушап, балаларын кулына 
алсалар да, ярты-йорты тел берлə сакауланып сөялəр. Бала бернəрсə хакында 
сораса, кая аңа аңлату, мəгълүмат бирү, «Таптың сорар вакыт, йөдəтмə, эшем 
бар əле», яисə «Күпне белсəң, тиз картаерсың», диеп кенə туктаталар, яхуд ул 
нəрсə хакында үзлəренең дə мəгълүматлары улмадыгыннан (чөнки татар 
хатыннары күп нəрсəне белүдəн мəхрүмə) ялгыш мəгълүмат биреп, баланың 
игътикадыны40, саф гакылыны бозалар. Менə шундый яңлыш мəгълүматлар 
аркасында хаклыкны кабул итми, кешегə дə ышанмый торган мөтəгассыйб41 
(кечкенə вакытта алынган тəрбиянең зурайгач үзгəрүе мөмкин түгел дəрə-
җəсендə, аз вакытта гына үзгəргəнлеге мəгълүм). Кечкенəдəн сөяргə үгрəтмə-
вемез аркасында, телсезлəрдəн аз гына алда булып йитешəлəр.  

Монда шуны да əйтеп китəргə мөмкин: байтак җирдə кызлар мəктəбе 
күргəнем бар. Програмнарына төрки, Коръəн кертелгəн булса да, мəгаттəəс-
сеф42, укыган хикəялəре агыздан сөйлəтелми, сөйлəтелсə дə, бөтенлəй китап-
тагы төсле үк килеп, күңелдəн генə укыйлар. Хикəя нəрсəгə мисал, нəрсə 
хакында язылган, балаларга бөтенлəй белемсез кала. Мөгаллимəлəремез 
Коръəн, төрки дəресене шулай илтифатсыз укыткач, бернəрсəдəн хəбəрлəре 
булмаган татар хатыннарын сөйлəргə дə урын юк инде. Чөнки аларның боны 

                                                           
40 Игътикад – ышану, инану; күңел беркетү.  
41 Мөтəгассыйб – фанатик. 
42 Мəгаттəəссеф – кызганычка каршы. 
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укытканчы, «Шорут əс-Салават»43 укытсалар, намаз рəтен белерлəр иде, дия-
селəре көн кеби, һəм əйтəлəр дə. 

Томскида мөгаллимə: Сания Гыйффəт. 
«Сибирия», 1912, 22 июль. 

 
 

Маһруй Мозаффария 

[Бала тудыру вə тəрбиялəү...] 

Бала тудыру вə тəрбиялəү хосусында без ханымнарда булган косур-
лыкларны44 əйтеп узмакчы булам.  

Бала тудыру вə тəрбиялəү ханымнарның вазыйфасыдыр. Безем миллəт 
ханымнарының бала тəрбиялəү тугрысында бик күп косурлыклары бар. 
Җөмлəдəн берсе – бала дөньяга килү илə əби булган карчыкларымыз баланың 
авызына бал илə май тутыралар. Бу кайсы заманнан калган горефемездер. 
Бала хəстəлеге45 илə мөбталя46 булган анасын шул сəгатьтə аякка бастырып, 
госел 47  фарыз дигəн булып, юындырырга мəҗбүр булалар. Соңра, икенче 
көнендə, унар-унбишəр хатын җыелып, мунчага алып баралар. Бала тудырган 
хатын илə мунчага керү бик зур савап имеш. Менə безнең миллəт ханым-
нарының җаһилиять48 заманасыннан калган горефлəре. Яшь баланы берничə 
көннəрдəн соңра төрле ырымлар ясап, бишеккə салу гадəте дə бар.  

Баланың анасы, бишек дигəн булып, яшь баланы күп селкү илə, тəмам 
иялəнеп, бичара бала йокларга мəҗбүр була, яшь баланың агачтан яфрак 
төшкəнче карыны ача дип, тəртипсез имезү, яхуд ботка ашату илə баланың 
мигъдəсе49 зəгыйфьлəнеп, эче катып китə. Шул вакыт карчык əбилəр «үчəм» 
булган дип, тукмаклар илə им-том ясап йөрилəр. Безнең əбилəремез арасында 
мондый хорафатлар бик күп, лəкин бетерү мөмкин түгел. Безнең миллəт 
балалары яшьтəн тəрбия начар булганлыктан, күбесе «английский авыру», 
яхуд «золотуха» хəстəлегенə мөбталя булалар. Балаларга: ата-ана вə олуг 
булган кешелəргə итагать50 итүнең ысулын күрсəтмиенчə, төрле нəрсəлəр илə 
куркытып, балаларның яшьтəн йөрəклəренə курку салып, əхлаксыз булула-
рына үземез сəбəпче буламыз. Балаларны яшьтəн тəрбия вə əхлак хөснегə51 
үгрəтеп, тиешле нəрсəлəрдəн мəгълүмат бирү ата вə аналарның бурычыдыр. 

                                                           
43 «Шорут əс-Салават» – Салават шартлары.  
44 Косурлык – кимчелек, җитешсезлек.  
45 Хəстə – авыру, чирле.  
46 Мөбталя – дучар булган. 
47 Госел – коену, юу.  
48 Җаһилиять – наданлык.  
49 Мигъдə – ашказаны.  
50 Итагать – буйсыну, карышмау, кушканны эшлəү.  
51 Хөсне əхлак – яхшы холык.  
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Шөкерлəр улсын, шəһəремездə бу соң елларда җəмгыять хəйрия тара-

фыннан вилядəтханə52 ачылып, яхшы гына мəгълүматлы акушеркалар куе-
лып, надан əбилəрнең катышы улмаенча, акушеркалар күрсəткəн ысул илə 
яхшы хадимəлəр53  тəрбия кылалар имеш. Ачыграк фикерле вə мəгълүмат-
лырак ханымнар шунда барып бала тудыруны мəслихəт күрəлəр. Яшəсен 
һиммəтле54 байларымыз. Артсын тəртипле вə тəрбияле урыннарымыз.  

Җитешсен миллəт аналары булган туташларымыз.  
Казан  

«Сибирия», 1913, 4 гыйнвар.  
 

Терешкавия Өммегөлсем 

Тəрбия хакында 

Адəмне адəм иткəн тəрбия булган шикелле, адəмне адəмлектəн чыгарып, 
ишəктəн ахмак, юлбарыстан җырткыч, бүредəн усал, куяннан куркак ясаган да 
тəрбиядер. Моны һəрбер ата булган кешегə белү никадəр тиеш булса, сакчы 
фəрештəлəр шикелле баланың һəр эшен тикшереп торган анага вə килəчəктə ана 
булачак кызларга тагы да артыграк тиештер. Чөнки моны гани 55  адəм өчен 
тəрбиянең никадəр əһəмияте барлыгын белми барганда, җанымыздан газизрəк 
балаларымызның «калеб56 бакчалары» эчендəге яңа гына өретелеп тышка чыга 
башлаган «яхшы сыйфатлар» шикелле хуш исле, матур «рух чəчəклəрен» 
төртеп, харап итеп куюымыз дөнья шикелле ачык бер хакыйкатьтер. 

Балаларымызны саф рухлы, йомшак холыклы, яхшы калебле итеп тəр-
биялəп, үзлəренə, вə үзлəренə булган шикелле үк башка адəмнəргə файдалары 
тиярдəй каһарманнар, чын адəмнəр итəрдəй итеп тəрбиялəү, табигый, бик 
авыр эштер. Əмма, «авыр» дия яхшы тəрбиягə кул селкеп, чəчəк шикелле 
балаларымызны начар тəрбия белəн һəлак итүемез вөҗдан карашынча да, 
гакыл карашынча да, инсаният карашынча да, рух карашынча да, хəзерге 
егерме гасыр шикелле мөтəрəккый57 гасыр фəлсəфəсенең карашынча да гафу 
ителмəслек җинаятьтер. Инде мондый җинаять өчен безнең «тəн» исемле бур 
күзеннəн дə яшергəн рухымыз газапланырга тиештер.  

Тагы да бер кат əйтəм: адəмне чын адəм итəрлек дəрəҗəдə тəрбиялəү 
авыр булган эш шикелле, ничек итеп тəрбиялəгəндə адəмнең чын адəм 
булырын белү дə җиңел түгел, бəлки Тянь-Шань тавы шикелле, тауны энə 
белəн ваткалап, йир белəн тигезлəүгə караганда да авыррактыр. Шулай булса 
да, мөмкин булмый торган эш тə түгелдер. Чөнки хəзерге «егерменче гасыр 
бабамыз»ның мəгълүматы безгə һəр авыр мəсьəлəне хəл итеп торган 

                                                           
52 Вилядəтханə – бала тудыру йорты.  
53 Хадимə – хатын-кыз хезмəткəр. 
54 Һиммəтле – тырыш, булдыклы.  
55 Гани – бай.  
56 Калеб – йөрəк. 
57 Мөтəрəккый – алга киткəн.  
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шикелле, «Нинди рəвештə тəрбиялəнгəндə адəм чын адəм булачак?», «Ничек 
тəрбиялəнгəндə адəм харап булачак?» дигəн мəсьəлəлəрне дə хəл иткəндер. 
Инде безгə, ягъни, без – килəчəктə аналар булачак кызларга вə хəзер аналар 
булып, балалар тəрбиялəгəн аналарга, əнə шул югарыда əйткəн, «егерме 
гасыр бабамыз»ның тирəн мəгънəле китаплары эченнəн кыйммəтле фикер-
лəрен алып, ул «егерменче гасыр бабамыз» күрсəткəн юл белəн, ул биргəн 
киңəш белəн эш кылырга, балаларымызны тəрбиялəргə кирəктер.  

Чөнки, шулай булмаганда, безнең балаларымыз: кирəк ул, кирəк кыз 
булсыннар – барыбер, дөньяны дер селкетə торган каһарманнар, арысланнар 
буласы урында, үз күлəгəлəреннəн үзлəре курка торган хиссез җанлы 
курчаклар гына булып калачаклар. Бу безнең зəгыйфь, болай да «картайдым, 
озакламый үлəрмен дə» дия дөньяда яшəгəн булып маташкан «миллəт баба-
мызның» килəчəктə газапланып үлүенə зарур сəбəп булачактыр. Боңар 
ирлəремез, аларга караганда да бигрəк мөхтəрəмə ханымнар, без – хатын-
кызлар гаепле булачакмыз. Бу җөмлəлəрне укыгач сез, ханымнар, бəлки 
«Менə иске авыздан яңа сүз!.. Тəрбия шикелле авыр мəсьəлə хакында 
тырышмый, миллəтемезне харап иткəн өчен без – хатын-кызлар гаепле 
булыйк та имеш, безгə караганда əллə никадəр алда булган ирлəремез, бездəн 
күп дəрəҗəдə ким гаепле булсыннар имеш. Юк, бу хата! Хатын-кызга болай 
язарга ярамый. Без – хатын-кызлар, тəрбия шикелле авыр мəсьəлəдə ирлəре-
мезгə караганда ничек күп уйлыйк, бу безгə ярамый», – диярсез.  

Əмма бу «Без, хатын-кызларга, без ни хакында уйламавыбыз, «озын 
чəчлəр» вə «кыска гакыллар», безнең эшемез идəн юу, аш пешерү, ирлəре-
мезнең каршысында сөлге тотып тору, битемезне кершəн белəн агарту, 
кашымызны каралту» дигəн шикелле үк килешсез фикерлəр. Чөнки Аллаһы 
Тəгалə хəзрəте безне һич тə бу эшлəр өчен генə яратмый, башка, ирлəремез 
шикелле үк, баш белəн уйлый торган эшлəр, мəсьəлəлəр өчен дə яратмыштыр 
вə шуның өчен, ягъни төрле-төрле мəсьəлəлəр хакында уйлар өчен дə безгə 
Аллаһы Тəгалə ирлəремезгə биргəн шикелле үк кыйммəтле гакыл бирмеш. 
Ирлəремезнекенə караганда əллə ничə мəртəбə сафрак булган рух белəн 
рухландырдыгы кеби, табигатьтəге матурлыкны күреп лəззəтлəнер өчен безне 
күз белəн зиннəтлəмеш. Музыка тавышлары белəн рухымызны тəрбиялəр 
өчен безне ишетү кувəсенə58 патша ясамыш... Менə шушыларны белə торып, 
«Безнең эшемез тəрбия хакында кайгыру түгел, ə кер юу, самавыр агарту» 
дия, ишəклəр көлəрдəй рəвештə уйлап йөрүемез югарыда əйткəн Аллаһның 
биргəн нигъмəтлəре белəн файдаланырга телəми, үземезгə караганда бигрəк 
газиз балаларымызны, алар белəн үк хəлдəн тайган «миллəт бабамызны» 
хисап итү булмасмы? Ярабби, үзең мəдəт59 бир.  

«Сөембикə», 1914, №16, б.10–12. 

 
                                                           

58 Кувə – көч, куəт. 
59 Мəдəт – ярдəм. 
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Багбостан 

Баланы тəрбия итү 

Балаларны чын тəрбия илə тəрбия итмəк өчен бик күп юллар бардыр. 
Фəкать безнең хəзерге хəятемездə файдаланырга мөмкин булган вə иң 
əһəмиятлелəре гаилə эчендə булганы һəм мəктəп-мəдрəсəлəрдер. Бу ике 
урында фəкать мəгънəви вə рухи тəрбиягə генə əһəмият бирмичə, тəн тəр-
биясенə дə əһəмият бирергə кирəк. Инсанга багышланган куəтлəрнең кирə-
генчə тəкмил60 вə тəрəккыйсе61 тугрысында тəн тəрбиясенə тəэсире вə əһə-
мияте гаять зурдыр. Хəят мəйданындагы тартышта гайрəтле вə көчле 
инсаннар өчен максудка ирешү асатрактыр. Тереклек юллары да көчле, гай-
рəтлелəр өчен киңрəк ачылыр. Тəн көченең башка көчлəргə булган тəэсирен 
инкяр итəргə ярамый. Дөньяда яшəмəктə булган бөтен җан иялəре үз 
җенеслəренең бəкасы62 өчен җан көче белəн тырышканлыклары мəгълүмдер.  

Инсанга башка җан иялəренең бəкасы өчен туу, үсү йитə. Анларда 
истикъбаль63 өчен хəзерлəнү юк. Хəлбуки64, инсанның бəкасы туып-үсү, бəля-
гатькə65 ирешү белə генə тəэмин ителми. Анларда башка җанварларда булма-
ган фазыйлəтлəр66, заруриятлəр өчен дə истикъбальгə хəзерлəнү – килəчəкне 
гүзəл сурəттə каршыларга тырышу фазыйлəте яки зарурияте бар. Бу да 
инсаннарның иге-чиге булмаган тəрəккый вə үсүне кабил67 истигъдадлары-
ның68 бер тармагы яки анларга лязем бер шəрəфлəредер.  

Иске заманнарда истикъбаль өчен хəзерлəнмəк, килəчəк өчен кайгырмак 
юк иде. Анлар үзлəренең хаҗəтлəрене вə вакытында хəзерлəп өлгертə алалар 
иде. Чөнки ул вакытта хəят өчен тартышу безнең хəзерге заманыбыздагы 
хəленə килмəгəн иде əле: тормыш та хəзерге кебек тəкəллефле69 түгел, ул 
заман халкы үзлəренең иң зарур хаҗəтлəре үтəлсə, шуңарга канəгать иде, 
анлар артык тырышуны сөйми иделəр. Бəгъзе вакытта ач торырга да тугры 
килə иде; анлар ачлык сəбəпле кикерүне дə, туклык вакытында кикергəн 
төсле күрсəтер өчен, Аллаһысына «хəмед» 70  укыр иделəр. Лəкин хəзерге 
халыкның холкы байтак үзгəрде. Иске садə71 тормыш урынына əллə нинди 
тəкəллефлəр берлəште. 

                                                           
60 Тəкмил – тутыру, җитештерү. 
61 Тəрəккый – алга китү, прогресс. 
62 Бəка – тормыш, яшəеш.  
63 Истикъбаль – килəчəк, булачак. 
64 Хəлбуки – лəкин. 
65 Бəлягать – үсеп җитү, буйга җитү. 
66 Фазыйлəт – артыклык, өстенлек.  
67 Кабил – булдыклы, сəлəтле. 
68 Истигъдад – булдыклылык, сəлəтлелек. 
69 Тəкəллеф – күрсəтү өчен көчлəп эшлəү, ясалмалылык, кылану. 
70 Хəмед – мактау, мактап сөйлəү. 
71 Садə – гади. 
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Шунлыктан тормыш кирəклəре иске заманнарга караганда йөзлəрчə кат 

артты; ул заманның төшлəренə дə кермəгəн бик күп нəрсəлəр заманымызның 
иң зарур хаҗəтлəре арасына керде. Инсан хəзерге мəдəниятнең телəгəн 
нəрсəлəрен йиренə йиткерү өчен бик күп эшлəргə вə эш мəйданында баш-
калар белə ярышырга мəҗбүрдер. Мəдəният иштикялəрен 72  кулга төшерү 
өчен, вакытыннан элек тырышырга-тырмашырга кирəк. Вакыты йиткəннəн 
соң гына андый нəрсəлəрне кулга төшереп булмыйдыр. Шуның өчен хəзерге 
заман халыклары иртəгə кирəк нəрсəлəрен бүген, картлыкта кирəк була 
торган нəрсəлəрен яшь чакларында хəзерлəргə мəҗбүрлəр. Заманымызның 
яшьлəре гомерлəреннəн иң кызык, иң күңелле заманнарын мəктəп тирəсендə 
үткəрəлəр ки, максудлары истикъбаль өчен хəзерлəнмəктер.  

Килəчəкнең кешелəрен хəзерлəмəк вə хəзерлəтүчелəргə ярдəм бирмəк 
табигатьнең телəве буенча ата-ана өстенə йөклəтелмештер. Шунлыктан ата-
ананың балалары тəгълим73 хосусында бик игътинаэ74 белə хəрəкəт итүлəре 
балаларына өйрəтелгəн нəрсəлəрнең гамьле гыйлемнəр булуы өчен əһəмият 
бирүлəре иң бөек вазыйфаларыннан бередер. Чөнки югарыда дидекемез 
кебек төрле гыйлемлеклəр тəхсил итү75 истикъбаль өчен хəзерлəнмəк тормыш 
юлында хəйрəт76 вə аптыраш эчендə калмау өчендер. Хəлбуки, нəзарият77, 
фаразыят78 белəн гомер үткəргəн кешелəр мəгыйшəт79 юлында вə һəртөрле 
аптырау вə караңгылыклардан имин түгеллəрдер. Чөнки назарый мəгълүмат 
инсанга һич бервакытта катгый файданы тəэмин итмидер. Боның киресенчə, 
гамəли сурəттə гыйлем тəхсил итүчелəр һəр эшлəрендə муаффəккыятьле80 
булырлар. Чөнки анлар хəят юлында лязем булган газим81, сəбат82, исти-
камəт83 кебек сыйфатларга маликлардыр. Бондый адəмнəргə хəят юлындагы 
ишеклəр ачыктыр. Тəрбия тугрысына килгəндə, аның иң мөһим ноктасы 
югарыда дидекемез кебек балаларның рухына дин, миллəт, ватан мəхəббəтен 
салмактыр. Тəрбиядəн асыл максуд шулдыр. 

Боның əһəмияте хосусында сөйлəп тормак габəстер84. Бинаəн галəйһи85, 
балаларны тəрбия вə тəгълим хосусында ата-ана өстенə гаять мөһим өч 
вазыйфа йөклəнəдер:  

                                                           
72 Иштикя – зарлану, шикаять итү. 
73 Тəгълим – уку, укыту.  
74 Игътинаэ – игътибар. 
75 Тəхсил итү – гыйлем алу. 
76 Хəйрəт – гаҗəплəнү, хəйран калу, аптырау.  
77 Нəзарият – теоретик мəгълүмат.  
78 Фаразыят – фараз итүгə корылган.  
79 Мəгыйшəт – тормыш, тереклек итү.  
80 Муаффəкыять – уңыш. 
81 Газим – алдан уйлап куючы, кыюлык итүче.  
82 Сəбат – фикердə, эштə нык торучанлык.  
83 Истикамəт – турылык, намуслылык, дөрес юнəлеш, юл.  
84 Габəс – файдасыз, буш эш. 
85 Бинаəн галəйһи – шуңа күрə, шул нигездə, шул сəбəпле. 
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Бере – анларның рухына дин, миллəт, ватан мəхəббəте үрмəк; 
Икенчесе – балаларга гамəли нəрсəлəр генə өйрəтеп, хəят юлында 

файдасы булмый торган нəзари86 гамəллəрне өйрəтүдəн сакланмак (дөрест, 
нəзари гыйлемлəрнең рухка бирəчəк тəэсирен инкяр итмибез. Фəкать андый 
нəрсəлəр белə иштигаль итмəк 87  вакыты шул сабыйлык вакыты түгелдер. 
Баланың гакылы, хасияте өстендə хөкем итəрлек тышкы тойгыларга вə 
тəэсирлəргə бирешмəслек хəлгə килгəч, буйга йиткəч, андый нəрсəлəр белə 
бераз иштигале файдадан хали88 түгелдер).  

Өченчесе – тəн тəрбиясенə əһəмият бирмəктер. Ир белəн хатынның 
аерым вазыйфалары хакында сөйлəдекемез вакыт шул чакларда сүземез 
булса кирəк. 

«Сөембикə», 1916, №15–16, 272–275 б. 
 
 

                                                           
86 Нəзари – теоретик. 
87 Иштигаль – шөгыльлəнү.  
88 Хали – буш. 



274 

VII БҮЛЕК 

 

«МИЛЛӘТКӘ  ФАЙДАЛЫ  ХЕЗМӘТ  ИТСЕННӘР!» Татар хатын-кыз мәгарифе үсешенә зур өлеш керткән шәхесләр 
 
 

Ирлəр гимназиясеннəн шəһадəтнамə алган татар кызы 

Бу ел Казан зыялы кызларыннан Суфия туташ Колахмəтова1 ирлəр гим-
назиясе хозурында «аттестат зрелости»га имтихан тотып, шəһадəтнамə алды.  

Суфия туташ гимназиялəрдə укымыйча, хосусый хəзерлəнүчелəрдəн иде.  

«Əл-Ислах», 1908, 10 июнь. 
 

Мəрхүмə Суфия бикə 
Нукайский  

Солтан Сəлимгəрəй əфəнде Җантуринның җəмəгате Суфия бикə күптəн 
бирле күкрəк сырхавы илə авырый иде.  

28нче декабрьдə Истанбулдан телеграмм аның вафат хəбəрен китерде. 
Сəлимгəрəй əфəнденең кəндүсен2 һəм өч яшь əүлəденең3 күз яше илə ятим 
калдыкларын белдерде. Җəнаб Хак һəркаюсына сабыр җəмил4 бирсен. Сə-
лимгəрəй əфəнде үзе һəм ике кыз баласы янында иделəр.  

Мəдрəсəи «Галия»дə бу көн мəрхүмəгə тəгъзия5 улмак үзара матəм6 то-
тылды, дəреслəр туктатылды, рухына дога кылынды һəм мөдəррислəр тара-
фыннан шəкертлəргə аның тəрҗемəи хəле вə «Мəдрəсəи Галия»гə матди 
хезмəтлəре сөйлəнде.  

Ишетелдекенə бинаəн, мəрхүмəнең яздырып куйган васыятьнамəсе бар 
имеш. Ахыр көннəрендə мəрхүмə үзе үзгəртмəгəн булса, бу васыятьнамə 
«Мəдрəсəи Галия»гə стипендия улмак үзрə7 10000 сум, аның китапханəсенə 
500 сум, Килем авылы мəдрəсəсенə 5000 сум васыять ителмеш икəн. Бондан 
магада8 Килем авылы мəдрəсəсенə бу көндəге 200 дисəтинə вакыф җире дə 
калган имеш. Җəнаб Хак рəхмəт итсен! 

Уфа. 

                                                           
1 Суфия Юныс кызы Колахмəтова (Агиева, 1889–1971 елдан соң), табибə, 1908–

1914 елларда Петербургта хатын-кыз югары курсларында белем ала. 
2 Кəндү – үзе. 
3 Əүлəд – балалар. 
4 Җəмил – матур, күркəм. 
5 Тəгъзия – үлгəн кешенең якыннарын юату, күңел юату. 
6 Матəм – кайгы тоту.  
7 Үзрə – буенча.  
8 Магада – башка.  
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Идарəдəн: Суфия бикəнең вафаты өчен тəэссеф итеп9 идарəмезгə йибəр-

гəн мəктүбендə И.Əсадуллин əфəнде мəрхүмəнең төп ватаны булган Килем 
карьясендə10 ибтидаи11 вə рөшди12 сыйныфлы ир вə кыз балалар өчен яхшы 
мəктəплəр салдырып, шунларга 200 дисəтинə йир вакыф иткəнлеген вə 
хəзергəчə шул мəктəплəргə күп суммалар тотып килгəнлеген бəян итə вə:  

«Уфа шəһəрендəге хатыннар җəмгыять хəйриясенең вөҗүдкə килүенə13 
ул зур сəбəпчелəрдəн булып, матди җəһəтендə 14  күп ярдəм тигəн вə 
«Мəдрəсəи Галия»нең бинасы салынган вакытларда мəрхүмə шуңа 18 мең 
сумлап иганə иткəн иде», – ди.  

Зəйнелгабидин əфəнде Габдеррəзаков тарафыннан язылган вə Килем авы-
лыннан килгəн мəктүблəрдə дə мəрхүмəнең яхшылыгы вə хəйрияты15 зикер 
ителеп16, рухына самими догалар кылындыгы бəян ителмəктəдер.  

«Вакыт», 1912, 6 гыйнвар. 
 

Искəндəр Ишмөхəммəдов 

Татар кызларыннан профессор булырга хəзерлəнгəн Сара ханым 

Бу соңгы елларда мөселман галəме бик күп бəла һəм казаларга дучар 
булды. Яңа гына тəрəккый 17  юлына кереп, тормыш өчен тырышкан бер 
вакытта байларымыз, шагыйрьлəремездəн мəшһүр кешелəремезнең вафаты, 
хөкүмəтемезнең мөселманнарга шөбһəле күз илə карап, төрле йирдə булган 
тентү, хəбес18 кеби кысынлыклары бары бергə җыелып, безне бик уңайсыз 
хəллəргə төшерде. Бу елларны үткəрү бик авыр булды. Фəкать хəзер бу 
караңгы болытлар аз булса да тарала, килəчəктə якты бəхетле булуымызга 
өмет бирə торган ерактагы якты кояшның шəүлəлəре күренə башлады.  

Шул килəчəктə бəхетле булуымыз, яхшы тормышымызга өмет бирə 
торган шəүлəлəрдəн берсе булган Сара ханым Əхмəрованы күрсəтə алам. 
Сара ханым Русия мөселманнарыннан иң əүвəл гали мəктəптə (Казан 
университетында) укып, Казандагы Учительский школага инспектор булган 
Шаһбазгəрəй əфəнде Əхмəровның кызыдыр. Казан гимназиясене алтын ме-
даль илə бетереп чыкканнан соң, Петербургтагы Бестужевский курсының19 
хокук шөгъбəсенə20 кергəн. Монда үзенең истигъдады, яхшы укуы илə курс 

                                                           
9 Тəəссеф итү – үкенү, кайгыту. 
10 Карья – авыл. 
11 Ибтидаи – башлангыч.  
12 Рөшди – урта.  
13 Вөҗүдкə килү – барлыкка килү.  
14 Җəһəт – як.  
15 Хəйрият – изгелек, хəерлелек, ярдəм итү. 
16 Зикер итү – искə алу. 
17 Тəрəккый – алга китү, прогресс. 
18 Хəбес – тоткын, кулга алынган. 
19 Бестужевский курс – Петербургта хатын-кызлар өчен махсус югары мəктəп.  
20 Шөгъбə – бүлек.  
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идарəсенең дикъкатене җəлеп итеп, шул идарə тарафыннан профессорлыкка 
хəзерлəнергə тəүсыя ителмештер21. Профессор булу өчен университет бетерү 
кирəк булганга, Сара ханым Петербург университетына кереп, бу ел 5нче 
июньдə аны да тəмам итəдер.  

Безнең мөселманнардан гына түгел, руслардан да əүвəл университетның 
хокук шөгъбəсендə укып тəмам иткəн хатын-кыз бик аз булып, профессорлык 
дəрəҗəсенə ирешкəннəре юк дип əйтерлектер. Шуның өчен Сара ханымның 
рус дарелфөнүнендə22 профессорлыкка мендерелүе безнең өчен бик шатлык-
лы хəллəрдəндер. Бу вакыйга безнең миллəтемезнең яртысы булган хатын-
нарның никадəр мөстəгыйдə23 идеклəрене бик ачык күрсəтəдер.  

Соң вакытларда аз булса да гали мəктəп бетергəн киң мəгълүматлы ха-
нымнарымыз безнең моңа кадəр үз көчемезне үзебез яшереп тотканымызны 
ачык күрсəтəдер.  

Шуның өчен Сара ханым кеби дəрəҗəгə йитүчелəр бер генə булмаенча, 
аның юлы илə баручы ханымнар артуны вə башкалар да аны үрнəк итеп 
алуларыны өмет итəмез. Сара ханым күп еллар яшəсен! Миллəткə файдалы 
хезмəте тисен! 

Петербург студентларыннан Искəндəр Ишмөхəммəдов. 

«Сибирия», 1913, 2 июнь. 
 

Маһруй ханым Мозаффариянең  
кыскача гына тəрҗемəи хəле 

1873нче сəнə миладидə Тəтеш өязе Олуг Тормы24 карьясендə25 дөньяга 
килмештер. Əткəсе Габделвəли хəзрəт шул ук карьядə 50 елга якын имамəт-
челек итү26 илə мəшгуль булмыштыр. Əнкəсе Зөя өязе Кече Кайбыч27 карья-
сендə Төхфəтулла хəзрəт кызы улып, анадан ике генə яшендə ятимə калмыш 
вə яшь ана кулында тəрбиялəнеп үсмештер. Бу иске ысул белəн апасыннан 
төрки таныгач, əткəсеннəн тəгълим вə тəрбия алмыштыр. 1891 ел 20нче сен-
тябрьдə Казанга Печəн базары мулласы Хуҗаəхмəд хəзрəткə икенче хатын-
лыкка бармыштыр. Ул вакыт Хуҗаəхмəд хəзрəт 52 яшендə иде. Аның əүвəлге 
хатыны зəгыйфə улып, əнкəсе дə бик картаю сəбəпле, сабак шəкертлəрен 
укыту һəм барча мəхəллə эшлəрен карау Маһруй ханымның үзенə калган. 
Авылда шул вакыттан ук ысул кадим белəн булса да, сабак укыттырырга 
бөтен тəфсыйлате28 белəн мəхəллə эшлəрен дə билфигыль29 карарга тотынган, 

                                                           
21 Тəүсыя итү – киңəш бирү, васыять итү. 
22 Дарелфөнүн – югары уку йорты, университет.  
23 Мөстəгыйдə – сəлəтле, əзерлекле.  
24 Олуг Тормы авылы – хəзер Татарстанның Тəтеш районына карый. 
25 Карья – авыл  
26 Имамəтчелек итү – имамлык итү. 
27 Кече Кайбыч – хəзер Татарстанның Кайбыч районына карый. 
28 Тəфсыйлат – җентеклəп аңлату. 
29 Билфигыль – чынлыкта, чынлап. 
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вə хакыйкатəн30 үзенең ара-тала белми торган сəбате31 саясендə32 бар авыр-
лыкларга, барчасына күкрəк киереп, өстенə алган вазыйфаларын мөкаддəс33 
санап, əда иткəн 34 . Зəүҗе 35  Хуҗаəхмəд хəзрəт үзенең имамəтенең 24нче 
елында бер яше тимəгəн кызга никах укыган вə шул сəбəптəн 1893 елда указы 
алынган. Шул ук елда мəзкүр36 хəзрəтнең əнкəсе дə вафат иткəн. Шөбһəсез, 
тормышның бу көйсез үзгəрүе Маһруй ханымга да тəэсир иткəн. Янə 
фəлəкнең37 шундый йодрыклары белəн əвəлəнеп, тормышның җайсызлыкла-
рына каршы кирəк тəдбирлəр38 уйлап торганда гына, көндəше Нəгыймə ха-
ным да дарелбакыйга39 күчкəн. Моннан соң Маһруй ханымның хəятендə бө-
тенлəй башка дəвер башланган. Чөнки өй тулысы балалар тəрбиясеме, 
мəхəллə эшлəреме дисəң, бар да үз башына калган. Хəлбуки40 бу елларда 
ысул җəдидə тавышлары да чыга башлаган иде. Шөбһəсез, Маһруй ханым да 
һəркемнəн əүвəл боңа рəгъбəт иткəн41 вə бу тугрыда нинди фидакарьлеклəр 
кирəк булса, барын да көлə-көлə эшлəгəн. Менə шушы гайрəт сəмəрəсе 42 
уларак, Казанда ысул җəдидə тəгълиме шəрəфе43 икенче уларак Маһруй ха-
нымга төшмештер. 1901 елда Хəдичə ханым Əхмəрова иҗтиһады 44  белəн 
Казанда рəсми уларак хөкүмəт тарафыннан татар кызларына махсус ибти-
даи45 мəктəп ачылмыштыр. Бу мəктəпнең дə татарча мөгаллимəсе ибтидаи 
тəэсистəн46 бирле шушы Маһруй ханымдыр. Маһруй ханым бу школа ачыл-
гач, үз йортындагы кызларны да шунда дəлялəт итмештер47. Бу хəсəн48 ирша-
ды49 өчен рəхмəтлəр урынына бик күп кешелəрдəн лəгънəтлəр ишетмештер. 
Маһруй ханым школада иштигаль иткəн50 күк, өендə хосусый сурəттə əҗи-
рат 51  тəгълименə бирүдəн гаҗиз фəкыйрə балаларны һəркөн өйлəгə кадəр 

                                                           
30 Хакыйкатəн – чынлыкта. 
31 Сəбат – фикердə, эштə нык торучанлык, ныклык.  
32 Сая – күлəгə, ышык. 
33 Мөкаддəс – изге, иң мөһим. 
34 Əда итү – үтəү, түлəү.  
35 Зəүҗ – ир (хатынның ире). 
36 Мəзкүр – югарыда əйтелгəн, əйтеп үтелгəн. 
37 Фəлəк – язмыш, тəкъдир.  
38 Тəдбир – эшне ахырын уйлап эшлəү, алдан күрү.  
39 Дарелбакый – мəңгелек йорт, теге дөнья.  
40 Хəлбуки – лəкин. 
41 Рəгъбəт итү – омтылыш ясау.  
42 Сəмəрə – нəтиҗə, җимеш.  
43 Шəрəф – бəхет.  
44 Иҗтиһад – тырышлык, телəк. 
45 Ибтидаи – башлангыч.  
46 Тəэсис – төзелү, оешу. 
47 Дəлялəт итү – юл күрсəтү, өйрəтеп күрсəтү.  
48 Хəсəн – гүзəл. 
49 Иршад – юл күрсəтү.  
50 Иштигаль итү – шөгыльлəнү.  
51 Əҗират – көнлекчелəр, хезмəтчелəр.  
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тəрбия вə тəгълим белəн мəшъгульдер. Менə миллəткə шаян52 тəкъдир хезмəт 
иткəн мөгаллимəлəремезнең иң баштагыларыннан беренчесе Маһруй ханым 
булып чыгадыр.  

«Сөембикə», 1914, №8, б.12–13. 
 

Зəйнəб туташ Акимбетова 

Зəйнəб туташ Казан университетында 
студент Искəндəр əфəнде Акимбетовның 
туган кардəшедер. Зəйнəб туташ урта 
мəктəпне бетергəннəн соң, Бакуда Тагиев-
ларның дүрт сыйныфлы кызлар мəктə-
бендə русча учительница булып берничə 
ел хезмəт итте. Урта дəрəҗə русча мəгъ-
лүматы булган кебек, нимесчəдəн укый-яза 
алырык мəгълүматы бардыр.  

Зəйнəб ханыма Бакуның һавасы киле-
шеп йитмəдегеннəн, Бакуны ташлап, то-
рыр өчен Сəмəркандка килгəн. Хəзер Сə-
мəркандта торадыр.  

Зəйнəб туташ бик миллəтпəрвəр, Сə-
мəркандта яшьлəр түгəрəгендə ханымнар-

дан иң эшлеклеседер. Яшьлəр җыелышыннан бер дə калмый һəм калдырмый 
да. Любительский спектакльгə катнаша. Кыллы музыка оркестрына да күп 
ярдəм итə. Казаннан ноталар алдырып, пианинода көйлəр өйрəнə. Татар һəм 
башкортларның иске һəм озын көйлəрен бик яратадыр. 

«Сөембикə», 1914, №15, б.5. 
 

Гайшə Чинаева 
Троицкидан 

Мөхтəрəм мөхəррир əфəнде! 
Ошбу тəшəккеремезне53 гəзитəгезнең бер почмагында дəреҗ итүеңезне54 

үтенəмез. 
Халкымызның уку юлында булган ихтыяҗларын игътибарга алып, 

мəрхүм Габделвəли əфəнде Яушевның əһлиясе55  мөхтəрəмə Əшраф ханым 
Яушева 15 елдан бирле икенче мəхəллəдəге кызлар мəктəбенə ярдəм итə, һəр 
ел мəктəпнең хаҗəтлəрен йитештереп, йөздəн артык кыз балага бер төстəн 
киемнəр биреп, гөл кебек тəрбиялəп килде. Быел шул мəктəпне өр-яңадан 
салдырды. Хəзер бу мəктəпнең буе 30 аршин, иңе 20 аршин зурлыкта булып, 

                                                           
52 Шаян – лаек, яраклы, тиешле дəрəҗəдə. 
53 Тəшəккер – рəхмəт əйтү. 
54 Дəреҗ итү – теркəү, арага кертү, урнаштыру.  
55 Əһлия – тормыш иптəше, хатыны.  

 
Зəйнəб Акимбетова  

(«Сөембикə», 1914, №15) 
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биеклеге дə 5 аршин кадəрледер. Уртада коридор, ике якта сыйныф 
бүлмəлəре. Бер башта баш мөгаллимə өчен аерым бүлмəлəр ясалган. Парта, 
сыйныф тактасы вə башка əсбабы һəркаюсы, җитештерелгəн кул эшлəре өчен 
тегү машинасы куелган. Тегү-чигү, бəйлəү, калфак ясау вə башка шундый 
йорт көтү өчен кирəкле һəртөрле эшлəр үгрəтелə. Сентябрьнең береннəн 
ачылып, уку башланды. 130 шəкерт укый, 8 мөгаллимə тарафыннан тəгълим 
бирелə. Русча өчен үзенə махсус учительница бар. Програмы гаять киң: уку, 
язу, игътикад 56 вə голүм диния дəреслəреннəн башлап, гарəбият, хисап, 
җəгърафия, татар əдəбияты, тарих, табигыять, хайванат57, нəбатат58, гаилə 
тəрбиясе дəреслəренə кадəр укытыла. Соңгы ике елында ысул тəгълим вə 
тəрбия күрсəтелə. Мəктəпнең хифзыссыйхəт59, нəзафəт60 җəһəтлəре мөхтəрəм 
вə могътəбəр61 ханымнарымыздан Мəфтуха Яушева, Фатыйма Яушева, Өмме-
гөлсем Яушева ханымнарның кулында булып, эчке идарəсе мөгаллимə Гайшə 
Чинаевага тапшырылмыштыр. Мөхтəрəмə Əшраф ханым Яушева җəнаблə-
ренə миллəтенə иткəн бу бөек вə даими ярдəме өчен мəктəптə укучы бөтен 
шəкертлəр (130) вə мөгаллимəлəр (9) исеменнəн матбугат аша самими тəшəк-
кер бəян итүне үземезнең бурычымыз дип белəбез. Чын мəгънəсе илə миллəт 
аналарыннан саналырга лаеклы мөхтəрəмə Əшраф ханымның гомеренə 
бəрəкəт телəп, əмсалеңез62 артуын самим калебтəн63 дога кылып телимез.  

Троицкида икенче мəхəллə кызлар мəктəбендəге мөгаллимəлəр вə 
шəкертлəр исеменнəн вəкилə – мəктəпнең баш мөгаллимəсе Гайшə Чинаева. 

«Вакыт», 1914, 31 декабрь. 
 

Вафат 

Эстəрлетамакның беренче мəхəллəсендə бер ел мөгаллимə булып торган 
Рабига туташ Кəримованың 27нче сентябрьдə вафат булуына Рəхилə ханым 
Габдуллина тəəссеф итеп64 яза. Мəрхүмə аз гына вакыт эчендə зур иҗтимагы 
вə гыйлеме белəн үзенə халыкның игътибарын җəлеп иткəн иде, ди.  

Рабига Кəримова да, башка мөгаллим вə мөгаллимəлəремез кеби, күкрəк 
авыруы белəн вафат булган. 

«Тормыш», 1915, 1 октябрь. 
  

                                                           
56 Игътикад – чын күңелдəн ышану. 
57 Хайванат – зоология. 
58 Нəбатат – ботаника.  
59 Хифзыссыйхəт – гигиена, сəламəтлекне саклау турындагы фəн.  
60 Нəзафəт – чисталык, арулык.  
61 Могътəбəр – абруйлы, хөрмəтле. 
62 Əмсал – үрнəк, мисал.  
63 Калеб – йөрəк.  
64 Тəəссеф итү – үкенү, кайгыру. 
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Хəдичə Дунаева65 

Мөхтəрəмə Фатыйма-Фəридə ханым хакында сабыйлык хатирəсе 

Кыйммəтле анамыз Фатыйма-Фəридə ханымның вафатына февраль 
17сендə ике ел тулу мөнəсəбəте илə, аның илə кичерергə муафыйк66 булын-
дыгым бер кыш əснасендə67 алдыгым тəэсиратны, мəрхүмəне искə төшерү 
нияте илə язмакчы булам.  

1903нче сəнə иде. Мəскəүдə кызларга махсус тəртипле бер ысул җəдидə 
мəктəбе булырга түгел, мəктəп исемен алырлык бер ысул кадим мəктəбе дə 
юк иде. Бинаəн галəйһи68, мəрхүм атам үзе галим кеше булмаса да, аңлырак 
кешелəрнең тəүсыясы69 илə мине тəртипле бер мəктəптə укытырга тели иде. 
Шуның өчен Мəскəүдəн шактый гына ерак булса да, дахили70 Русия мөсел-
маннары арасында тəртипле вə низамлы уку-укытуы илə таныла башлаган 
Бубый мəдрəсəсенə укырга илтмəкче булды, һəм шул көз сентябрь ахыр-
ларында юлга чыктык. Казанга кадəр машина илə барып, аннан пароходка 
утырып, Бубыйга китəчəк идек. Лəкин Казанга барып җитүемез илə соңга 
калганымызны аңладык. Казаннан китəчəк соңгы пароход фəкать Чистайга 
кадəр генə барачак имеш. Инде нишлəргə? Əгəр кире кайтсак, табигый, 
икемез өчен дə бик күңелсез булачак. Бинаəн галəйһи, əтием мине соңгы 
пароход илə Чистайга илтеп, үзенең якын танышларыннан Мортаза əфəнде 
Ваһаповларда (Фатыйма-Фəридə ханымның атасы) урынлаштырып, Чистай-
ның ибтидаи71 мəктəбендə укырга калдырып китте. 8–9 яшьлек бер баланың 
беренче мəртəбə ата кочагыннан аерылып, чит бер шəһəрдə белмəгəн халык-
лар арасында калуы, табигый, бала өчен бик авыр бер хəлдер.  

Лəкин шулай булса да, Фатыйма-Фəридə ханымның җылы, йомшак 
сүзлəре, шəфкатьле мөгамəлəсе миңа ул авырлыкларны сиздермəде. Беренче 
көннəн үк ул миңа татлы сүзлəре илə мəктəп вə балаларны сөйлəп, укырга 
кызыктыра башлады. Һəм шулай мин ул кышны Чистайның яңа гына 
ачылып, тəртипкə куелып өлгермəгəн ысул җəдидə мəктəбендə укырга баш-
ладым. Мəктəптə укылмаган бəгъзе дəреслəрне мəрхүмə мөхтəрəмə Фатыйма-
Фəридə ханымнан укый идем. Бер генə кыш булса да сабыйлык хəятемнең иң 
мəсгуд72 көннəрене Фатыйма-Фəридə ханым янында кичерүгə муафыйк бул-
дым. Мəрхүмə гыйлемгə мəфтүн73, гайрəтле бер кыз булдыгында, кызларга 
махсус мөкəммəл74  гыйлем йортлары улмадыгы заманда бөйлə үзенең ты-

                                                           
65 Хəдичə Дунаева – мөгаллимə, Мəскəү сəүдəгəре Хаҗи Дунаев кызы.  
66 Муафыйк – кирəкле, яраклы. 
67 Əсна – вакыт, ара.  
68 Бинаəн галəйһи – шуңа күрə, шул нигездə, шул сəбəпле. 
69 Тəүсыя – киңəш бирү, васыять итү. 
70 Дахили – эчке.  
71 Ибтидаи – башлангыч.  
72 Мəсгуд – бəхетле, игелекле. 
73 Мəфтүн – мөкиббəн киткəн, бик нык яраткан. 
74 Мөкəммəл – тəмамланган, камиллəшкəн. 
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рышлыгы саясендə75 бик күп нəрсə үгрəтергə муафыйк булган иде. Фатыйма-
Фəридə ханымның йөрəгендə яшьтəн үк үз халкына булган самими мəхəб-
бəте, тута вə сеңеллəренə кулдан килгəн кадəр ярдəм итү фикере бик нык 
урнашканга, миңа да аннан бик истифадə итəргə76 тугры килде. Ул һəрвакыт 
минем фикеремне ачарга, миңа укуны сөйдерергə тырыша иде. Ул вакыт 
ысул җəдидə мəктəплəрендə дə тарих, җəгърафия фəне укытылмаганлыктан, 
мөхтəрəмə Фатыйма ханым мине үзенең телəве илə төрекчə бер əсəрдəн 
җəгърафия, тарих дəресе укытты.  

Фатыйма-Фəридə ханымның иң яратып укыган əсəрлəре төрекчə əсəрлəр 
иде. Ул төрекчə əсəрлəрне шулкадəр яратып, чын күңелдəн укый иде ки, аш 
һəм чəй янында бу илə аны сөекле китапларыннан аеру хəйле77 авыр була иде. 
Хосусəн78 ул рамазан аенда бөтен кешене яткырып, үзе сөекле китаплары илə 
сəхəрне каршылый иде. Əлхасыйль79, Фатыйма-Фəридə ханымның иң сох-
бəт80 куйган ноктасы уку иде. Ул бай булса да, башка кызлар кеби кием вə 
модага, алтын-көмешкə һич исе китми. Мөхтəрəм атасы сəүдə эшлəре илə чит 
шəһəргə баручы кеше булса да, Фатыйма-Фəридə ханым үзе өчен һичбер 
вакыт зиннəт-фəлəн китерүне эстəми, бəлки: «Миңа шул китапларны ал», – 
дия, атасына төрле заказлар бирə иде.  

Ул вакыт татар хатын-кызлары өйдə китапханə булдыруны бөйлə ни идекен 
белмəдеклəре хəлендə, Фатыйма-Фəридə ханым бик мөкəммəл китапханəгə 
малик иде. Фатыйма-Фəридə ханымның китапханəсендə төрекчə, русча, гарəпчə 
бик күп əсəрлəр бар иде. Ул Истанбулдан журнал, гəзитə ала иде. Фатыйма-
Фəридə ханым илə кышны бик күңелле генə уздырып торган заманда, күп кеше-
лəрне мəгънəви аналарыннан аера торган май ае да килеп җитте. Миңа да 
Фатыйма-Фəридə ханымнан аерылырга тугры килде. Ул мине актык минутка 
кадəр үз сеңеле кеби мəгънəви тəрбиясендə булындырды. Мине пароходка 
озаткан чагында шул сүзлəрне сөйлəде: «Һəмширəм!81 Сиңа бу уку илə генə 
калырга ярамыйдыр. Моннан соң тəхсилеңне82 монтазам83 сурəттə дəвам итте-
рергə тырыш. Сəгадəт 84  гыйлемдə генəдер. Хосусəн татар дөньясының якты 
көнгə чыгуы, бəхетле хəяткə ия булулары хатын-кызларны тəрбия итүгə баг-
лыдыр. Бер миллəтнең тəрəккыйсе85 тəртипле гаилəлəр аркылы гына буладыр. 
Гаилə эчендə иң зур эш күрүче – хатындыр. Менə без шул вазыйфаны үтəргə 

                                                           
75 Сая – күлəгə, ышык. 
76 Истифадə итү – файдалану, тоту. 
77 Хəйле – байтак. 
78 Хосусəн – бигрəк тə, аеруча. 
79 Əлхасыйль – озын сүзнең кыскасы, нəтиҗəдə. 
80 Сохбəт – иптəшлек, юлдашлык. 
81 Һəмширə – кыз кардəш, кыз туган. 
82 Тəхсил – гыйлем алу. 
83 Монтазам – тəртипкə салынган, тəртипле, рəтле. 
84 Сəгадəт – бəхет, рəхəтлек. 
85 Тəрəккый – алга китү, прогресс. 
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хəзерлəнергə тиеш. Тəгътыйль86 чагында да укырга тырыш. Мин сиңа һəрвакыт 
хат язармын», – диеп мине озатты. Табигый, мин дə күз яшьлəремне агыза-агыза, 
кыш буе бергə торып, күп ярдəмнəрен күргəн кыйммəтле анамнан аерылдым.  

Җəйне Мəскəүдə, икенче көзне исə, иртəрəк юлга чыгып, Бубый мəдрəсə-
сенə таба юнəлдем. Бубыйда вакытта да Фатыйма-Фəридə ханымнан хатлар 
алып, укып кайтышлый һəр ел Чистайга кереп, күрешеп чыга идем. 1906 
сəнəдə Фатыйма-Фəридə ханымнан алдыгым бер мəктүбтə87: атасы Бөгелмə 
өязе Кəрəкəшле88 карьясендə йир алып, эш ачканлыгын вə җəй көне булу 
мөнəсəбəте илə Фатыйма-Фəридə ханым да шунда барып истирахəт кыла-
чагын89 бəян кыйлган иде.  

Фатыйма-Фəридə ханым гомумəн табигатьне бик ярата вə аның күре-
нешлəре илə рухлана иде. Кəрəкəшлегə барып тора башлагач та язган бер 
мəктүбендə: «Күккə йитəргə якын зөмред90 кеби яшь-яшел таулары, башкорт 
сəхрəсе дия лотафəте91 илə мəшһүр кырлары, очсыз-кырыйсыз урманнары, 
тау башыннан ап-ак күбеклəрне сачеп аккан шəлялəле92 ермаклары, хисапсыз 
җилəк-җимешлəре, берсеннəн-берсе латыйф93, берсеннəн-берсе гүзəл чəчəк-
лəре һич вə җəһлəн тəгъриф 94  мөмкин булачак түгелдер. Шулкадəр гүзəл 
манзаралар арасында башына ак киез эшлəпə киеп, зəңгəргə кызыл, сарыга 
яшел кушып теккəн күлмəк кигəн башкорт кызларының йөгерə-йөгерə җилəк 
җыюлары тугрысыны бик кыйммəтдар бер картина манзарасы тəшкил итə-
дер...», – диеп язулары Фатыйма ханымның табигатьне ни дəрəҗə ярат-
канлыгыны белдерсə кирəк. Ул елларда татар кызларына чын тəрбия бирер-
дəй мəктəплəрнең юклыгы, татар хатын-кызларының һəркем тарафыннан 
изелеп, үз хокукларын үзлəре химая кыла95 алмаулары Фатыйма-Фəридə ха-
нымны ачындыра вə ничек кенə булса да аларны шул əсарəтлəреннəн 96 
куптарып, якты дөньяга чыгарырга тырыша иде. Шул ният илə Фатыйма-
Фəридə ханым Кəрəкəшлегə җəй көне истирахəт өчен генə диеп барган булса 
да, андагы башкорт кызларының гыйлем-мəгърифəттəн тəмам хəбəрсез 
булулары вə шул көнгə кадəр тəртипле бер мəктəп күрмəүлəре Фатыйма-
Фəридə ханымны шунда калырга мəҗбүр итə. Ул үзенең туып-үскəн йирен, 
Чистай шəһəрен, русча укуын, вакытлы гына калдырып булса да, гыйлемгə 
сусаган тута вə сеңеллəренə үз мəсърафы97 илə беренче мəктəп ача, аларны 

                                                           
86 Тəгътыйль – каникул, ял. 
87 Мəктүб – хат, язылган əйбер. 
88 Кəрəкəшле – Татарстанның хəзерге Ютазы районындагы авыл.  
89 Истирахəт кылу – ял итү, эштəн бушап тору. 
90 Зөмред – зөбəрҗəт. 
91 Лотафəт – гүзəллек.  
92 Шəлялə – шарлавык.  
93 Латыйф – матур. 
94 Тəгъриф – таныту, сөйлəп бирү, аңлату.  
95 Химая кылу – яклау, саклау.  
96 Əсарəт – əсирлек.  
97 Мəсъраф – тотылган акча, чыгым.  
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заманга муафыйк рəвештə тəрбия итəргə башлый. Бөтен көчен сарыф кылып, 
аларның фикерлəрен ачарга тырыша. Берничə истигъдадлыракларын98 аерым 
хəзерлəп, мөгаллимə булыр өчен Бубый мəдрəсəсенə йибəрə. 

Хəзерге көндə мөхтəрəмə Фатыйма-Фəридə ханымның исемен мəңгегə 
калдыру өчен салына башлаган «Мəдрəсəи Фатыйма»да (бу кыш өчен булган 
мəүкыйт99 шөгъбəсендə100) Фатыйма-Фəридə ханымнан тəрбия алып, соңра 
Бубый мəдрəсəсен тəмам иткəн Зəйтүнə ханым мөгаллимəлек итə. Ике йөзгə 
якын кыз укыйдыр. 

Мөхтəрəмə Фатыйма-Фəридə ханымның матбугатка чыгып, моннан 
соңгы миллəтенə булган җитди хезмəтлəре татар дөньясына, вə бигрəк тə 
хатын-кыз галəменə, бик ачык мəгълүм булганлыктан, бу тугрыда артык 
язмыйча үземнең сабыйлык хатирəтемне шуның илə тəмам итəм.  

И, кыйммəтле анамыз, Фатыйма-Фəридə ханым! Бүген синең гали101 ру-
хыңның тынычлыгы өчен бөтен татар дөньясы нечкə күңеллəреннəн сиңа 
догалар кылалар, мəктəплəрдə синең тəрҗемəи хəллəреңне сөйлəп, мəгъзүм 
балалар да гөнаһсыз күңеллəреннəн чыккан пакъ догаларын гарешлəргə102 
йибəрəлəр.  

Шат бул, əй кыйммəтле ана! Аллаһы синең гали рухыңны гали җəннəттə 
кыйлсын.  

Мəскəү.  
«Сөембикə», 1916, №9, б.166–169.  

 
Мəрхүмə Камилə ханым Мозаффария 

Яшь һəм калəме белəн матбугатка иштиракъ иткəн103 мөгаллимəлəремез-
дəн Камилə ханым Мозаффариянең июнь ахырларында гына вафат хəбəрене 
тəəссеф104 белə укыдык. Мəрхүмə дəртле истигъдадлымөгаллимəлəремездəн 
иде. Ул «Сөембикə» журналы чыга башлаган көннəн алып, калəме белəн 
«Сөембикə»гə иштиракъ итте. Аның «Сөембикə»гə язган мəкалəлəре ара-
сында «Əйдəңез бергə», «Аңгы-миңге вакытта бер тавыш», «Төркестанда», 
«Төркестанда татар хатыннары» дигəн мəкалəлəре бар. «Ил» гəзитəсендə дə 
байтак кына язгалады.  

Камилə башлап Уфаның өченче мəхəллə кызлар мəктəбендə укыган, 
андан соң русча вə мөселманчаны хосусый сурəттə укып, мəгълүматене 
арттырган. Уфада бер биш ел кадəр мөгаллимəлек итеп тə торган.  

Камилə ханым Уфаның Нигъмəтҗан мирза Моратов кызыдыр. 1909 елда 
Зариф əфəнде Мозаффарга кияүгə чыгып, гаилə хəятенə кергəннəн соңында, 

                                                           
98 Истигъдад – булдыклылык, сəлəтлелек. 
99 Мəүкыйт – билгелəнгəн вакыт, срок. 
100 Шөгъбə – бүлем, бүлек. 
101 Гали – бай.  
102 Гареш – күк. 
103 Иштиракь итү – уртак булу, катнашу. 
104 Тəəссеф – үкенү, кайгыру. 
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рəфыйкы105 илə икесе берлектə мөгаллимлек итмəктə иделəр. Соңгы ике елда 
рəфыйкы илə берлектə Төркестанда булындылар. Камилə ханым уку яшенə 
йитү белəн, барлык гомерен уку-укыту юлына сарыф кылган вə шул юлда 
корбан булган мөгаллимəлəремездəн бередер.  

Мəрхүмə таза бəдəнле, матур чəһрəле106, рухлы, сүзгə оста улдыкча тəр-
бияле вə назик107 ханым иде. 

Ун ел кадəр мөгаллимəлек итү, никадəр таза бəдəнле һəм рухлы булса да, 
Камилə ханымны йончыткан вə авырткан иде. Төркестанга баргач, үзендə 
авыру хис итə башлаган, вə шуның өстенə Төркестан һавасы да килешмəгəн 
булырга кирəк, быел докторларның кушуы буенча дəвалану өчен Уфага 
кайткан иде. Лəкин авыруыннан дəвалана алмыйча, Уфага кайтканына ай 
ярым дигəндə, дөньядан күчте. Вафаты вакытында һəнүз 108  егерме алты 
яшендə генə булып, үзеннəн соң биш яшьлəрендə бер угылы калды. Калəме 
белəн матбугатка иштиракъ иткəн, мөкаддəс укыту юлында корбан булган бу 
яшь мөгаллимəнең Аллаһы Тəгалə каберен тыныч итеп, рəфыйкы илə сабый 
угылына сабыр җəмил109 бирсен! 

«Сөембикə», 1916, № 18, б.316. 
 

«Кайгыручы» 
Мəрхүмə Сара Гыйсмəт 

Күкпикте110 шəһəренең ахунды Давыд əфəнде Габдуллинның кəримəсе111 
Сара Гыйсмəт туташ август сигезендə дүшəмбе көн вафат итте. Мəрхүмə 
мөселманча «Бубый» кызлар мəдрəсəсен мөкəммəл 112  сурəттə тəмам итеп 
кайткач, хосусый рəвештə хəзерлəнеп, кызлар гимназиясенең алтынчы 
классына кабул ителгəн иде.  

15–16 яшенə кадəр мөселманча укыган һəм татарлар арасында, татарлар 
белəн укмашып үскəн бер татар кызының гимназиянең алтынчы классына рус 
кызлары дəрəҗəсенə барып йитүе, ягъни үзен алтынчы класска кабул иттерүе 
өчен хосусый сурəттə никадəр тырышу лязем булгандыр. 

Сара туташ гыйлемгə мəхəббəт мəслəгендə113 алган, тоткан юлында сə-
батлылык114, шуның өстендə гаять дəрəҗəдə тырышчанлыгы белəн башка-
лардан аерым торадыр иде.  

Ул шул арада татар əдəбиятыннан аерылмады. Татар əдəбиятын сөйде, 
татар əдəбияты аңа бик якын иде. Аның каршында иң мөхтəрəм, иң кадерле 
                                                           

105 Рəфыйк – иптəш, тормыш иптəше. 
106 Чəһрə – йөз, төс, кыяфəт.  
107 Назик – гүзəл, нəфис.  
108 Һəнүз – əле дə, һаман. 
109 Җəмил – матур, күркəм.  
110 Күкпикте – Казахстандагы Кокпекты шəһəре.  
111 Кəримə – кызы, кыз бала. 
112 Мөкəммəл – тəмамланган, камиллəшкəн. 
113 Мəслəк – дөньяга караш. 
114 Сəбат – чыдамлылык, ныклык, тотнаклылык. 
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нəрсə татары, татарының теле, татарының əдəбияты иде. «Сөембикə» жур-
налына, «Вакыт», «Тормыш» гəзитəлəренə һəрвакыт язып торды. Гимназияне 
тəмам иткəч, гали курсларга китеп, укуын дəвам иттерү ниятендə иде. Лəкин 
фəлəк115 аның бу телəклəрен бозды, җимерде. Аның артык дəрəҗə тырышуы 
сəбəпле, күкрəгенə чир алып, бу дөньяны куярга мəҗбүр булды. Ул чəчəк 
иде, вакытсыз шиңде.  

Без аның өчен кайгырабыз, рухына тынычлык телибез, ата-ана вə туган-
нарына тəгъзия итəмез116.  

«Сөембикə», 1916, №22, б.371–372. 
 

Ш.Ə.117 
Мəшһүр хатыннардан Суфия бикə һəм анасы 

Безнең татар эчендə аз гына санлы 
морза дигəн бер төркем халык яшəп килə-
дер. Табигый, морза булгач, аларның 
хокуклары башкалардан – сəүдəгəр, крес-
тьяннардан өстенрəк һəм киңрəк; гади 
татарлар файдалана алмаган имтиязлар 118 
белəн алар файдаланалар.  

Морзаларның хокукта иркенрəк, сый-
ныф җəһəтендə дə өстəрəк булулары үзлə-
рен түбəнге халыклардан аерырга сəбəп 
булган, һəм алар шулай иткəннəр дə, динен, 
миллəтен нык саклап килə һəм үзенең 
гореф-гадəтенə ябышып торган татар, баш-
кортларга кушылмаганнар, чөнки морзалар 
күбрəк рус тəрбиясенең тəэсиренə бирелеп 
киткəннəр, фəкыйрь татар дөньясыннан 
канəгатьлəнерлек бернəрсə дə таба алма-
ганга, яисə табарга да тырышмаганга, 
барлык əйбер, барлык фазыйлəт 119  рус галəменнəн эзлəнгəн. Шулай итеп, 
морзаларда тик рəсми мөселманлык кына калган. Милли хис, милли тойгы, 
милли хəятнең əсəре дə калмаган, чөнки гореф-гадəт руска иярелгəн; тəрбия 
рус мəктəплəрендə генə бирелгəн; туган тел татарча урынына русча сөйлəнгəн. 
Халисəн: морзалар төркеме башка татарлардан бап-башка булып яшəгəннəр; 
алар əле һаман да кыйшаймыйча шул эз белəн баралар; лəкин аларның 
араларыннан татарны сөйгəннəре, татарны үз күргəннəре, шуның истикъбале120 

                                                           
115 Фəлəк – язмыш, тəкъдир.  
116 Тəгъзия итү – үлгəн кешенең якыннарын юату, күңел юату.  
117 Шəһид Əхмəдиевнең тəхəллүсе.  
118 Имтияз – башкалардан аерылып тору, өстен булу, өстенлек.  
119 Фазыйлəт – артыклык, яхшы холыклылык, яхшы сыйфатлылык.  
120 Истикъбаль – килəчəк, булачак. 

 
Суфия Җантурина  

(«Сөембикə», 1916, №24) 
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өчен тырышып йөргəннəре дə күбəеп барадыр. Мəсəлəн, морзалыкның мəркəзе 
булган Уфаны кулга алыйк. Монда мөкаддəс татар теле тəхкыйрь ителеп121, 
фəрештə кеби татар балаларын «папа», «мама» белəн авызландырган морза 
гаилəлəре булган кебек, телен, җырын, моңын, миллəтен сөйгəн гаилəлəр дə аз 
түгел. Менə боларның дөньяга килүлəренə, икенче төрле əйткəндə, татарлык 
хисен калын катлаулар астында калдырган морзаларның яңа дөньяга чыгып эш 
күрə башлауларына сəбəп тə минем язачак сатыйрларымнан122 күренер. 

Мин бу урында иң кибари123 гаилəдəн һəм зур фамилиядəн чыгып, үзенең 
татарына күп эшлəр күрсəткəн һəм ярдəмнəр иткəн Суфия бикə һəм анасы 
Хəдичə бикə хакында берничə сүз əйтергə уйлыйм. 

Хəдичə бикə Арслангали кызы Тəфкилева-Морадова; ул үзенең ир 
балаларын рус мəктəбендə, əмма кызларын анда йибəрмичə, өйдə генə тəрбия 
кыла; мөмкин кадəр балаларына дини, милли хис бирергə тырышкан. Суфия 
бикə Җантурина аның кызы. Суфия Җантурина124 1874нче елда дөньяга ки-
леп, ул яшь чагында əтрафлы рəвештə өй тəрбиясе күргəн. Ул Сəлимгəрəй 
əфəнде Җантуринга кияүгə чыгуы белəн, үзенең татарына ничек карашын 
күрсəтə башлаган; һəм татар дөньясында татарның ихтыяҗатын125 күз алдына 
китереп эшлəргə тотынган. Менə аның эшлəгəн эшлəреннəн, əйткəн 
сүзлəреннəн аңарда морзалыкның сүэ126 истигъмаль127 ителмəгəнен күрермез. 

Суфия бикəгə Килем авылындагы бик зур бер имение мирас булып 
калган. Ул һəм шул имениесендə гомер иткəн; бу вакыт Килем авылында бер 
мəктəп булса да, иске тəртип белəн укытылганга һəм башында бер мулла 
гына торганга, укытуның рəте һəркайдагы шикелле бонда да булмаган. 

Суфия бикə шушыны, шушы татарының рəтсез мəктəбене, рəтсез укы-
туларны, рəтсез укытып, балаларның гомерлəре əрəм булуын күреп, шуны 
ислах кылу чарасына керешкəн. Шушыларны тəртипкə салу, ысул җəдид 
кертеп, яхшы мөгаллимнəр кую өчен хосусый рəвештə үзе Бубый мəктəбенə 
барып, андагы əхвəлне, андагы укытуларны, андагы тəртиплəрне карап 
тикшереп кайткан. Аларның мəктəплəреннəн үрнəк алып, үз мəктəбенə дə 
əһлиятле128 мөгаллимнəр китергəн; мəктəпнең бөтен мəсарифын129 үз өстенə 
алган; башта ул мəктəптə 40–50 генə кадəр шəкерт булса да, бара торгач, 
елдан-ел артып, елдан-ел аның сəмəрəсе130 күбрəк күренеп, елдан-ел халык 
аның кадерен белеп, хəзерге көндə шул ирлəр мəктəбендə 5 мөгаллим укыта; 
аларны сабак «Мəдрəсəи Галия» мөгаллиме идарə кыла. 
                                                           

121 Тəхкыйрь ителү – хурлау, мыскыл итү. 
122 Сатыйр – юл.  
123 Кибари – аристократик, аксөяк.  
124 Ир ягыннан Җантурина, ата ягыннан Сəетгəрəй (Сəлимгəрəй мөфтинең агасы) 

кызы Тəфкилева (Астөшермə мəкалə авторы тарафыннан бирелгəн). 
125 Ихтыяҗат – ихтыяҗлар. 
126 Сүэ – начарлык, явызлык.  
127 Истигъмаль – урынсыз куллану, явыз ният белəн куллану. 
128 Əһлият – бер эшне белү, аны булдыра алу.  
129 Мəсариф – тотылган акчалар, чыгымнар. 
130 Сəмəрə – нəтиҗə. 
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Суфия бикə ирлəр мəктəбе белəн генə канəгатьлəнмəгəн; ул үзенең 

туганнары, балалары булган кызларны да исенə алган. Ул вакытта кызларны 
укыту модада булмаса да, ул кызларга махсус мəктəп ачкан. Хəзерге көндə ул 
мəктəптə 3 мөгаллимə укытып торалар; шул мəктəплəр өчен яхшы һəм төзек 
итеп биналар салдырып калдырган һəм шуларны яшəтер өчен үзе сəламəт 
вакытта 200 дисəтинə йир вакыф иткəн. 

(Хəзерге көндə ул йирлəрнең вакыфы, корылган мəктəплəрне тəрбиягə 
йитмилəр; аның йитмəгəн йиренə варислары ярдəм итеп, мəктəплəрне һаман 
төзек һəм тəртипле рəвештə дəвам иттерəлəр.)  

Суфия бикəнең авылын һəм əтрафын агарту юлында күрсəткəн һиммəт-
лəреннəн131 тагы да шушыларны санап күрсəтергə була: 

Ул халыкта һөнəр тарату чараларына керешкəн. Лəкин максатына гына 
ирешə алмаган. Ул сугуханə (ткацкая мастерская) ачкан; шул мастерскаяны 
ачар өчен иң əүвəл үзе Петроградка барып, шул эшне өйрəнү, белү нияте 
белəн 2–3 ай кадəр курсларга йөргəн. Аннан соң авылына кайтып, эшкə 
керешкəн. Лəкин ул эш 2–3 ел гына дəвам итə алган. Чөнки Суфия бикə 
авыруга мөбталя булып132, ул мастерскойның артыннан йөрүче булмау сəбəп-
ле, сүнəргə-бетəргə мəҗбүр булган. Шулай итеп, Суфия бикəнең бу идеясе 
тик чəчелеп кенə, яфрак та ярмый, чəчəк тə атмыйча калган. 

Суфия бикə авыл халкына да бик зур ярдəмнəрдə булган. Аның ярдəме 
ачлык елларда бигрəк тə сизелə. Ачлык елларында ул мохтаҗларга һəртөрле 
яктан җиңен сызганып, билен буып булышлыклар күрсəткəн. Шуның өчен дə 
ул үз əтрафында онытылмаслык, бетмəслек сагынмалык калдырып киткəн. 
Аны хəзерге көндə дə үз əтрафы, үз белгəннəре – һəркем сагына, һəркем 
яхшылык белəн яд итəдер133.  

Суфия бикəнең иң зур хезмəтлəреннəн «Мəдрəсəи Галия»гə ишти-
ракын134 санарга кирəк: бервакыт, 1906–1907 елларда Мисырдан, Гарəбстан-
нан кайткан яхшы гына мəгълүматлы берничə мөгаллим Уфада начар фатир-
ларда, мəсҗет астларында күп кенə шəкерт укытып торалар иде; алар 
тырышып, яхшы укытулары белəн бик тиз вакыт эчендə йөзлəрчə шəкерт-
лəрнең дикъкатен җəлеп иттелəр. Хəлфəлəрнең иҗтиһадларын135 һəм шəкерт-
лəрнең зур бинага ихтыяҗларын күреп, Суфия бикə башлап «Мəдрəсəи 
Галия»не салу фикеренə төшкəн һəм аңа ярдəмгə Уфаның иң зур 
байларыннан Садретдин əфəнде Назыйров кул сузган. Шулай итеп, аларның 
икесе 40 меңлек 3 катлы таш бинаны мəйданга тудырдылар. Бонда вак-төяк 
ярдəмнəрдəн 4–5 мең кадəресе генə булып, калган бөек сумма шушы Суфия 
бикə белəн Садретдин əфəнденекедер. Хəзерге көндə алар салдырган 
«Мəдрəсəи Галия» Русия эчендəге мəдрəсəлəрнең иң алдынгысы булып яши. 
Һəр елны əллə никадəр тирəн генə мəгълүматлы һəм фикерле муллалар, 
                                                           

131 Һиммəт – тырышлык. 
132 Мөбталя булу – дучар булып. 
133 Яд итү – хəтергə китерү, искə төшерү.  
134 Иштиракь – уртак булу, катнашу. 
135 Иҗтиһад – тырышлык, телəк. 
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мөгалимнəр йитештереп тора. Менə шушы октябрь эчендə аларның ишти-
ракы белəн бар булган шул «Мəдрəсəи Галия»нең ун еллык бəйрəмен, ун 
еллык юбилеен үтəргə хəзерлəнəлəр. Əлбəттə, бу юбилей вакытында Суфия 
бикəнең дə исеме яд ителми калмаячактыр.  

Хəзерге көндə бөтен Русия татарларының дикъкатьлəрен җəлеп иткəн 
һəм яхшы гына эшлəр дə эшлəп торган Уфадагы «Ханымнар җəмгыяте»нең 
мəйданга килүенə дə беренче башлап йөрүчелəрдəн Суфия бикə булмыштыр. 
Бу санаган хезмəтлəре тик күзгə күренгəннəре генə; юкса Суфия бикəнең 
мəгънəви һəм матди ярдəм иткəн йирлəрен без əле алай гына, бу кыска гына 
мəкалəмездə санап бетерə алмыймыз.  

Инде Суфия бикəнең балалар тəрбиясе хакындагы карашын да бераз 
гына булса да əйтеп китик. Ул кыз балаларын рус мəктəплəренə бирмəгəн. 
Чөнки ул рус мəктəплəрендə кыз балаларга йитəрлек тəрбияне тапмаган. Ул: 
«Рус мəктəплəре безнең кызларга өмет иткəн тəрбияне бирə алмыйлар», – ди 
икəн. Шуның өчен дə балаларына бик яхшылап өй тəрбиясе бирергə тырыш-
кан; үзе кайда барса да, балаларын яныннан калдырмаган. Аның миллəтенə 
булган мəхəббəте искиткеч дəрəҗəдə икəнен шуның белəн дə истидлял 
итəргə136 була. Ул үзе мөкəммəл дəрəҗəдə русча сөйлəшə белə торып, үз гаи-
лəсендə башка телдə сөйлəтмəгəн. Үз гаилəлəре арасында башка телдə сөйлə-
шүче морза гаилəлəренə һəрвакытта бик кəефе китə торган булган, ул 
һəрвакыт татарларның хəленнəн, наданлыкларыннан зарланып сөйли икəн.  

Суфия бикəнең актык мəртəбə Истанбулга киткəндə, Уфа вокзалында озата 
төшкəн угылының кулын тотып: «Балам! Син яшьсең əле, яшəрсең, мин бəлки 
сине күрə алмам. Минем сиңа иң актык сүзем, изге киңəшем шул: син татар 
угылы татар бул, татарыңны сөй, татарыңны онытма!» Менə аның актык 
мəртəбə күрешүендə угылына əйткəн шушы сүзлəре генə дə миллəтен ничек 
сөйгəнен, ул миллəте өчен ничек ачынганын бик ачык күрсəтə торган дəлилдер.  

Суфия бикə яшьли генə авыруга мөбталя булып, шул авырудан котыла 
алмыйча, дөньядан китүе сəбəпле, аның бик күп башланган эшлəре чын 
нигезгə коруда үз идеясенə ирешə алмады. Ул 1902нче елны кызамык (корь) 
авыруына мөбталя булып, иң элек Австриягə китте, андан соң берничə 
мəртəбə Кырымга барып кайтты; Кырымнан кайтып, үз илендə берничə кыш 
торып, янə Кавказга китте; анда баргач, авыруы тəмам көчəеп китте дə, 
табибларның мəслихəтлəре белəн Төркиянең Мəрмəрə диңгезендə Папас- 
атага барып, анда бер кыш торып, җəен тагын иленə кайтты. Илендə бер җəй 
торгач, көз көне янə Төркиягə үзе алып калдырган һəм җəй буе эшлəнгəн 
Истанбулдагы йортына китте. Анда барып, озак та тормады, вафат булды һəм 
Бөек атауда137 дəфен138 кылынды.  

«Сөембикə», 1916, №23, б.377–381. 

                                                           
136 Истидлял итү – нəтиҗə чыгару.  
137 Атау – утрау, Төркия.  
138 Дəфен – күмелү.  
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«ИГАНӘ  САХИБЛӘРЕНЕҢ  ҺӘРКАЮСЫНА  САМИМ  
КАЛЕБТӘН  ТӘШӘККЕР  КЫЛЫП ,  РӘХМӘТ  УКЫЙБЫЗ» Хатын-кыз мәгарифенә иганә күрсәткән шәхесләр,  җәмгыятьләр эшчәнлеге 

 
 

Мөселман җəмгыяте 

Оренбургта рəсми сурəттə ачылмыш мөселман җəмгыятенең 1 нче 
октябрьдə якшəмбе көн көндез сəгать 3 тə икенче гомуми җыелышы улды. 
Йөздəн артыграк членнар бар иде. Совет (идарə) җəмəгатькə: 1) рəис мога-
вине1 – Капкаев, секретарьга могавине – Мишкин, казначыга могавине Баязи-
довның сайланганлыкларыны һəм 2) совет җəмгыятенең 23 сентябрь, 15 ок-
тябрь, 12 ноябрь, 1нче декабрьдə вə гомуми җыелышның 1нче октябрь, 
29нчы октябрь, 26нчы ноябрь, 31 декабрьдə тəгаен ителгəнлегене игълан 
итте. [...] 3) Форштадта фəкыйрь кызларны укытыр өчен кызлар мəдрəсəсе 
ачу хакында вə шəһəрдə 20 фəкыйрь баланы укыту хакындагы докладлар 
җəмгыять тарафыннан кабул ителеп, Форштадт кызлар мəктəбенə Шакир 
Мөлеков попечитель сайланды.  

Мəктəп эшлəрене карау өчен советка могавин уларак алты кешедəн 
гыйбарəт бер комиссия сайладылар. Мəктəп эшлəрене карап идарə кылу шул 
комиссиягə тапшырылды.[…] 

Габдулла əфəнде Ибраһимов Банный Озерода кызлар мəктəбе ачарга 
тəклиф итеп2, һəр айда үзе 10 сум биреп торырга вəгъдə итте. Калганыны 
җəмгыять бирергə булды. Кызлар мəктəбе ачарга вə ир балалар укытырга үз 
тарафларыннан һиммəт итеп3 иганə бирүчелəр һəм һəр айда биреп торырга 
вəгьдə бирүчелəр булды. Бонларның исемнəре тəфсилле килəчəк номерлары-
мызда бəян улыныр.[…] 

«Вакыт», 1906, 3 октябрь. 

Хисапнамə 

1907нче елда март числосында Бишбалтада кыз балаларга махсус 
монтазам4 ибтидаи5 мəктəп ачу өчен бер җəмгыять тəэсис ителмеш6 иде. Мəк-
                                                           

1 Могавин – ярдəмче, булышчы.  
2 Тəклиф итү – боеру, əмер итү. 
3 Һиммəт итү – телəк белдерү.  
4 Монтазам – тəртипле. 
5 Ибтидаи – башлангыч.  
6 Тəэсис ителү – төзелү, оештырылу.  
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тəптə голүм диниядəн башка, ханымнарның мəгыйшəте өчен беренче мəр-
тəбəдə зарур булган кисү-тегү, бəйлəү һəм аш пешерү кеби һөнəрлəр дə 
өйрəтелəчəк улдыгыннан, мондый мəктəпне дəвам кылдырмак өчен, əлбəттə, 
күбрəк акчага мохтаҗ улынадыр.  

Безнең Бишбалтада, моның мəсарифыны7 тəэмин итəрлек байлар улмады-
гыннан, мəктəпне иганə җыеп ачуга карар бирелгəн иде. Шул карар буенча 
эшкə шөругъ ителеп8 , иганə җыеп ачу өчен талонлы дəфтəрлəр басылып, 
түбəндəнге исемнəре язылачак кемсəлəр9 иганə җəмгъ кылдылар10: 

1нче номер дəфтəр белəн мин үзем (Сəгадəт Əмирхания) – 37 сум 
95 тиен; 

2нче – Шаһмулла Шаһҗиһанов – 13 сум 20 тиен;  
3нче – мөгаллим Габдрахман Рафиков11 – 17 сум;  
4нче – Зиннəтулла Гатиятуллин – 10 сум;  
5нче – Шакирҗан Усейнов – 8 сум 50 тиен;  
6нчы – Ибнеəмин Морзин – 2 сум 5 тиен;  
7нче – Габдулла Усейнов – 9 сум 20 тиен;  
8нче –Закирҗан Усейнов – 5 сум;  
9нчы – Габдрахман Исхаков – 5 сум 45 тиен. 
Җəмгыятьнең мөəссислəре12 тарафыннан иганə ителде – 55 сум.  
Җəмгысе – 163 сум 35 тиен. 
Бу акчадан иганə дəфтəрлəре бастырыр кеби урыннарга 4 сум 50 тиен 

сарыф ителде. 158 сум 75 тиен акча быел 1нче гыйнварында җəмгыятьнең 
вакытлы хəзинəдары Габдрахман Исхаковка бирелде. Мəктəпнең сəрмаясен13 
арттырмак өчен, Габдрахман əфəнде бу акчаны үз суммасы белəн бəрабəр 
сəүдəдə йөртеп, килгəн файдасы илə ошбу ел беренче июньдə җəмгыять 
əгъзаларына кайтармак улды. Акча йитешмəгəнлек һəм дə башка бəгъзе 
мəванигъ14 сəбəпле, үткəн көн бу мəктəпне ачуга муафыйк булмадык, Ходай 
насыйп итсə, килəчəк көзгə ачмак булабыз. Бу ел 55 кыз бала мулла Габдулла 
Əмирханов15 йортында аерым ханəдə, мөгаллимнəр җəмгыяте карар биргəн 
«дəстүр əт-тəгълим» буенча Сəгадəт Əмирхания, Рабига Рафикова, Сорур 
Усейнова тарафыннан тəгълим итəлəр. 

Боның өчен мəктəпкə дип җыелган акчадан бер тиен дə сарыф ителмидер. 
Бу мəктəбемезне ачмак өчен дəхый16 иганəгə ихтыяҗымызны игълан итеп, 

                                                           
7 Мəсариф – чыгым.  
8 Шөругъ итү – керешү, башлап җибəрү. 
9 Кемсə – кеше, зат. 
10 Җəмгъ кылу – җыю. 
11 Габдрахман Рафиков (1873–1954) – Бишбалтада рус-татар мəктəбе директоры.  
12 Мөəссис – оештыручы.  
13 Сəрмая – акча.  
14 Мəванигъ – тоткарлаучы, эшнең үтəлүенə каршы килгəн сəбəплəр.  
15 Габдулла Əмирханов (1871–1933) – Бишбалта мулласы, С. Əмирханиянең ире.  
16 Дəхый – янə, тагын да.  
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иганə итүче əфəнде вə ханымнарга, миллəт аналары улачак кыз талəбəлəр 
исеменнəн рəхмəт вə афəриннəр укыймын.  

«Əл-Ислах», 1907, 2 март. 
 

[Тоз-Түбə сəүдəгəреннəн Галимҗан Хəбибулла угылы] 

Тоз-Түбə сəүдəгəреннəн Галимҗан Хəбибулла угылы вафат булмыш. 
Үзенең баласы булмаганлыктан, йортын кызлар мəктəбе файдасына улмак 
өчен, җəмгыять хəйрия исеменə васыять иткəн имеш. Гүзəл эш. 

«Əл-Ислах», 1907, 9 март.  
 

[22нче октябрьдə...] 

22нче октябрьдə җəмгыяте хəйрия мəктəбендə Казан байларыннан 
Гайнетдин əфəнде Мөэминов барып, кыз балалар мəктəбендə укый торган 
фəкыйрь кыз балаларга күлмəклек вə ир балаларга 50 данə кəлəпүш вə 8 данə 
бишмəт зəкяттəн17 бирде.  

«Əл-Ислах», 1907, 20 октябрь.  
 

[1898нче елдан бирле...] 

1898нче елдан бирле Чистайда дəвам итмəктə булган кызлар мəктəбендə 
быел 115 кыз бала укымакта икəне һəм бу мөкаддəс18 эшкə бер тарафтан да 
иганəнең юклыгын, иганəгə бик мохтаҗ идекен һəм Чистай мещаннарының 
һəрвакыт мəктəп-мəдрəсə эшлəренə каршы төшүлəреннəн зарланып, идарə-
мезгə язмакталар.  

«Əл-Ислах», 1907, 5 ноябрь.  
 

Мөслимəлəр җəмгыяте 

Уфа шəһəрендə əһле ислам 19  хатыннары үз араларында бер җəмгыять 
хəйрия тəэсис итмəк20 фикерендə улдыклары «Вакыт»та бер кач мəртəбəлəр 
язылмыш иде. Уфада улан мохбиремезнең яздыгына күрə, мөслимəлəр 
арасында улан ошбу фикер бу көннəрдə юлга салынмыштыр, шаять аз көннəр 
соңында тəмам булыр, вə башка мөслимəлəргə дə күчергеч йола булыр. 
Мохбиремез бу тугрыда дияр:  

«Кичен яз көне кызлар мəктəплəрендə улан имтиханнарда Уфада бикəлəр 
(мөслимəлəр) хазир улмышлар21 иде. Шунда җыелмыш хатыннарны вə кыз-
ларның имтихан бирдеклəрене күреп, гайрəткə килделəр вə хəмиять22 исла-
                                                           

17 Зəкят – ислам буенча хəлле кешелəр, сəүдəгəрлəр кеременең 40 тан бер өлеше 
күлəмендə түлəргə тиешле еллык налог. 

18 Мөкаддəс – изге, иң мөһим. 
19 Əһле ислам – мөселманнар.  
20 Тəэсис  итү – төзү, оештыру.  
21 Хазир булу – катнашу. 
22 Хəмиять – башкаларның зарар китерүеннəн саклау.  
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миялəре кузгалып, мөслимəлəр җəмгыяте тəэсис итəргə карар биреп тарал-
дылар. Бондан соң һəрвакыт мəҗлеслəрдə ошбу җəмгыять мəсьəлəсене мөза-
кəрə иттелəр23 вə ниһаять бер низамнамə24 лəйхасы25 тəртип иттереп, губер-
наторга тапшырдылар. Шəмди26 бу көннəрдə низамнамəне губернатор тас-
дыйк итте27 вə җəмгыять ачарга рөхсəт бирде. Бераз көннəр соң җəмгыять 
ачылып, үзенең хезмəтенə керешəчəктер. Җəмгыятьнең мөəссəслəре28 Маһи-
пəрвазбикə Шаһгалиева, Мəрьямбикə Тимербулат кызы Солтанова, Суфия-
бикə Җантуринадыр. Низамнамə төземəк тугрысында бонларга Сəлимгəрəй 
солтан Җантурин, Искəндəр бəк Солтанов, Сабир хəзрəт Хəсəнов ярдəм 
иттелəр. Низамнамə төркичəгə тəрҗемə ителеп, ошбу көндə язылып тара-
лачактыр.» […] 

«Вакыт», 1908, 5 гыйнвар. 
 

Заһирə Байчурина29 
[Мөхəррир əфəнде!] 

Мөхəррир əфəнде! 
Гыйффəтле Мəрьямбикə Солтанова бу ел Башкирский приютта укучы 

мөселман кызларына дин дəреслəре өчен кирəк китапларны алып бирде. 
Хəзерендə 48 кыз, дин вə əхлак исламиягə гаид нəрсəлəрне бик шатланышып 
укыйлар вə игътибарга алып, бу илə иганə кылуы өчен Мəрьямбикəгə чын 
күңеллəреннəн рəхмəт вə дога итəлəр. 

Уфада Башкирский приютта дин мөгаллимəсе Заһирə Байчурина. 

«Вакыт», 1908, 7 февраль. 
 

[Хвалын өязе Мастак карьясеннəн язалар:...] 

Хвалын өязе Мастак карьясеннəн30 язалар:  
«Өч мең җан кадəр халкы улан авылымызда кызлар укытыр өчен һичбер 

рəтле мəктəп юкка күрə, чəчəк кеби яшь балаларымызның гомерлəре уку вə 
укыту эшеннəн хəбəрсез абыстайлар вə карчыклар тирəсендə йөремəктə иде.  

Хəмид31 улсын, авылымызның сəүдəгəрлəреннəн Сөлəйман Сүнчəлəев бер 
мөгаллимə китертеп, ике сəнəдəн бирле кызларымызны ысулы саутия вə тəртип 
илə укытмактадыр. Əлбəттə, һəр йирдə улдыгы кеби, бездə дə боңа каршы 

                                                           
23 Мөзакəрə итү – фикер алышу.  
24 Низамнамə – кагыйдəлəр җыентыгы.  
25 Лəйха – проект.  
26 Шəмди – хəзер, хəзер үк.  
27 Тасдыйк – раслау.  
28 Мөəссəс – башлап нигез салучы, коручы.  
29 Заһирə Гали кызы Байчурина (1890–1977) – мөгаллимə, шагыйрə, 1907–1908 

елларда Уфа һəм Пермь шəһəрлəре мəктəплəрендə укыта.  
30 Мастак – Ульяновск өлкəсе Иске Кулаткы районына карый.  
31 Хəмид – мактаулы, мактарга яраклы.  
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килүчелəр күп булды. Лəкин хаклыкның ахырда өсткə чыгачагыны белеп, 
гайрəт иялəре бу сүзлəргə колак бирмəенчə, үз эшлəрендə дəвам иттелəр.  

Инде, авылымызда 4 бүлмəдəн гыйбарəт бер таш бина сатылачак улды-
гыннан, Сөлəйман əфəнде кызлар мəктəбе өчен шуны 800 сумга сатып алып, 
бер йөз сумын үзе вə 200 сумны бер ханым иганə иттелəр. Боны мəктəп 
формасында эшлəтеп тəмам иттерергə дəхыйдə 1,500 сум кадəр акча хаҗəт 
улдыгыннан, кызлар тəрбиясенең əһəмиятене аңлаган хəйрат сахиблəремез32 
иганəттə булышырлар дия өмет итəмез. Чөнки Сөлəйман əфəнде 3–4 меңле 
бер авыл бае улдыгыннан, бу эшкə үзенең генə көче йитмəячəктер». 

«Вакыт», 1908, 9 февраль. 
 

[Берничə елдан бирле...] 

Берничə елдан бирле фəкыйрь кыз балалар укытып килмəктə улган 
мөгаллимə Мөслимə ханым мөселман җəмгыяте исеменнəн укытырга телəп 
һəм шуннан үзенə мəгаиш33 тəгаен итүене үтенеп, мəзкүр34 җəмгыятькə мөрə-
җəгать иткəн. 

«Вакыт», 1909, 13 август. 
 

Фатыйма Аблакова 
Акмулла 

Таибə ханымның иҗтиһады35 илə 4 елдан бирле дəвам итмəктə булган 
кызлар мəктəбе өчен махсус бина салырга керешелде. Бу эш артыннан 
Нурмөхəммəд бай Зəбиров бик тырышып йөридер. Кызлар мəдрəсəсенə иганə 
уларак, Баймөхəммəд Кошчыголов 100 сум, Хөсəен Бигишев 1000 сум, Ша-
кир Бурнашев зəүҗəсе36 1000 вə башкалар хəленчə биргəннəр, мəдрəсə 7–8 
меңнəргə төшеп, мəсарифының 37  бер кыйсемен 38  Нурмөхəммəд бай үзе 
күтəрəчəктер. 

«Вакыт», 1910, 22 май. 
 

Кызлар мəктəбе 

Тамбов губернасы Юнə39 карьясендə40 кызлар мəктəбе өчен Гомəр Аги-
шев илə Латыйф Тинаевның бишəр меңнəн ун мең сум сəдака кылдыгыны 
идарəмезгə хəбəр бирделəр. Мөгаллимəлəрə тормак өчен дə Гомəр əфəнде 

                                                           
32 Хəйрат сахибе – изге эшлəр кылучы, химая кылучы.  
33 Мəгаиш – тормыш, яшəү өчен кирəкле нəрсəлəр, акча. 
34 Мəзкүр – югарыда əйтелгəн, əйтеп үтелгəн. 
35 Иҗтиһад – тырышлык, телəк. 
36 Зəүҗə – кəлəш (ирнең хатыны). 
37 Мəсариф – тотылган акча, чыгым.  
38 Кыйсем – өлеш. 
39 Юнə авылы – Пенза өлкəсендə.  
40 Карья – авыл. 
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үзенең бер йортыны һибə иткəн41 икəн. 2–3 сəнə мөкаддəмдə42 Юнəдə шун-
даен бер эш эшлəнəчəге гəзитəлəрдə язылып кичкəн иде. Бонысы шаять 
фəгалиятькə43 чыгар иде. 

«Вакыт», 1910, 28 август. 
 

Гобəйдулла Рəдүди 
Тəшəккер44 

Мөгаллимə Багбостан ханым мəктəбендəге «Ханымнар кыйраəтханəсе»-
нə45 үз нəшриятлəреннəн берəр нөсхə46 һəдия47 иткəн «Вакыт», «Кəримов, Хө-
сəенов вə ширкəсе», «Мəгариф китапханəсе» фирмаларына тəшəккер итəмез.  

Мəктəп мөдире вə назыйры48 Гобəйдулла Рəдүди. 

«Вакыт», 1910, 23 декабрь. 

 
Фатыйма-Фəридə 

Хатыннар һəм җəмгыятьлəр 

Оренбургта гыйлемгə мəхəббəтле ханымнарның мохтаҗлыкта калган 
мөселман хатын-кызларына матди, мəгънəви ярдəм итү, кыз балаларга мəк-
тəплəр ачу вə башка шундый эшлəр илə мөселман хатыннарының тəрəккый-
ларына49 хезмəт өчен «Оренбург мөселман хатыннарының җəмгыяте» исеме 
илə бер җəмгыять ачканнарыны могътəбəр «Вакыт» газетасының соңгы 
номерында укып бик шатландым. Əлхəмдүлиллəһи, безнең хатын-кызла-
рымыз да җəмгыятьнең əһəмиятене аңлап, үз туганнарына ярдəм касды50 илə 
җəмгыятьлəр ача башладылар. Оренбург мөселман хатын-кызларыны бу 
хəерле эшлəре илə тəбрик итеп, изге максатларына ирешүлəрене Аллаһы 
Тəгалəдəн сорыйм. Башка йирдəге кардəшлəренə дə күчергеч булсалар иде. 
Иң əүвəл җəмгыять ачып, хатыннарның да күлмəк, калфак гына сөйлəүче 
булмаенча, ирлəр кеби гомуми эшлəрдə җəмгыять булып эш күрергə истигъ-
дадлары51 булганлыкларыны Уфа ханымнары үзлəре җəмгыятьлəр ачып эш 
илə исбат иткəннəр иде. Менə хəзер Оренбург ханымнары бу хəерле эшкə 
башладылар. Бөтен татарның мəркəзе саналган Казан ханымнары гына, ни 
эшлəптер, бу вакытка кадəр йоклыйлар. Анда һəм зыялы, һəм бай хатыннар 

                                                           
41 Һибə итү – бүлəк (итеп бирү), буш бирү.  
42 Мөкаддəм – элек, əүвəл. 
43 Фəгалиять – эшчəнлек. 
44 Тəшəккер – яхшылыкка каршы рəхмəт белдерү.  
45 Кыйраəтханə – уку залы, уку өе. 
46 Нөсхə – данə, экземпляр. 
47 Һəдия – бүлəк. 
48 Назыйр – мөдир, караучы.  
49 Тəрəккый – алга китү, прогресс.  
50 Касд – ният, максат.  
51 Истигъдад – булдыклылык, сəлəтлелек. 
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күп улса да, берлəшеп эш күрерлек җəмгыятьлəренең булмавы Казан 
хатыннарына бик зур кимчелектер. Өмет итəмез ки, Казан үзе картрак булса 
да, үзенең башка кардəшлəреннəн күчергеч алырга хурланмас. Тиз арада 
Казанда да шундый җəмгыять ачылганыны, Казан ханымнарының берлəшеп 
эш күргəннəрен ишетеп, шатланырмыз диеп өмет итəм. Хөрмəтле пəйгам-
бəрнең «Йəд Аллаһ галə əл-җəмəгате»52 дигəн сүзенең əһəмиятене аңларга 
бик күптəн вакыт йитте инде. Үз арамызда гына да һəрвакыт сөйлəнə торган 
«Ил төкерсə, күл булыр» бабаларымызның мəкале дə безнең колакларымызга 
җəмгыятьнең кирəклегене тыгып торадыр. Бу заманда һəркем үз файдасын-
нан артык гомуми файдасыны кайгыртып, «беремез барымыз өчен, барымыз 
беремез өчен" кагыйдəсе мəйдан алмактадыр. Башка миллəтнең хатыннары 
əллə никадəр җəмгыятьлəр ачып эш күрəлəр. Томскида да лютеран хатынна-
рының үзлəренə махсус җəмгыять хəйриялəре бар. Ел саен ничек булса да 
җəмгыятьлəрене тəрəккый иттерергə, күбрəк файдалы эшлəр эшлəргə тыры-
шалар. Кирəк Томскида, кирəк башка шəһəрлəрдə безнең мөселман 
хатыннары шул лютераннардан күбрəк булсалар да, һаман йоклыйлар. Əгəр 
безнең Томскида да хатыннар берлəшеп, бер җəмгыять ясап, иттифак53 илə 
эш күрергə телəсəлəр, кулларыннан килмəс идемени? Үземез тырышмаенча, 
авызымызга китереп салганны көтсəк, байтак вакыт үтəргə тугры килер. 
Җəмгыять тəэсис итеп54 иттифак илə эш күрүчелəр бəхетледерлəр.  

«Сибирия», 1912, 27 май.  
 

Габдулла Биги55  

Мөгаллим вə мөгаллимəлəргə ярдəм җəмгыяте 

I 

Мөгаллим вə мөгаллимəлəр тереклеге кебек төпсез вə ышанычсыз 
тереклек тагын булмаc инде. Үзенең тереклегенə чынлап таянган вə чынлап 
ышанган мөгаллим бик аз табылыр. Мөгаллим вə мөгаллимəлəр бер җирдə 
кышны уздырсалар, икенчесен кайда уздырачакларын бер дə белмилəр. Бу ел 
монда, икенче ел бəлки əллə кайда; бөтенлəй уйламаган бер җирдə.  

Ачы тузан, каты тавыш эчендə кыш буе арып вə хəлсезлəнеп чыккач, 
җəйне бер төрле истирахəт56 вə тəгътыйль57 белəн үткəрəсе урында, килəсе 
кыш өчен урын кайгыртырга, иң йончыган чакларда шуны уйлап каты хəсрəт 
чигəргə, шул урын тугрысында əллə кемнəргə мөрəҗəгать итəргə, ялынырга-

                                                           
52 «Аллаһ кулы (ярдəме) җəмəгать белəн» мəгънəсендə.  
53 Иттифак – бер сүздə булу, берлəшеп эшлəү. 
54 Тəэсис итү – төзелү, оешу. 
55 Габдулла Хəсəн улы Мостакаев (Габдулла Биги, 1890 – ?) – 1913 елда Таш-

кенттагы татар мəктəбе мөгаллиме, 1920 елдан – Ташкент төрек-татар мəгариф 
институты директоры.  

56 Истирахəт – ял.  
57 Тəгътыйль – каникул. 
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ялварырга, əллə кемнəр каршысында үзлəренең хөрмəтлəрен югалту, намус-
ларын кимсетергə вə тагын белмим əллə нəрсəлəр эшлəргə мəҗбүр булалар. 
Аларның тавышларына колак салучы, ут йоткан көннəрендə ярдəм кулы 
сузучы, өслəренə шəфкать канатын ябучы һич бер җəмгыять вə һич бер 
мөəссəсə58 юк. Алар беркемгə дə ышана алмыйлар вə бер нəрсəгə дə таяна 
алмыйлар. Булдыклы вə дəртле генə мөгаллимнəр əллə нинди хəйлəлəр, 
яшерен коткылар вə бозык фикерлəр аркасында урыннарыннан мəхрүм 
ителəлəр. Халык надан булганга, кайсыбер явыз, вөҗдансыз кешелəрнең 
коткыларына ияреп, фикерлəренə алданып, яхшы гына мөгаллимəлəргə зарар 
итəлəр, рухларын сүндерəлəр, бер төрле кырыштырып куйган кызганыч 
тереклеген пыр туздыралар.  

Мəгълүматлы вə рəтле генə мөгаллимнəр үзлəренең дəрəҗəлəренə күрə 
урын таба алмыйча, начар төшлəрдə изелəлəр, йончыйлар. Ирекле-ирексез 
өметлəре йомшара, дəртлəре басыла, рухлары зəгыйфьлəнə вə үз-үзлəренə 
булган ышанычлары да бетə башлый. Күбесе гаилə сəгадəтеннəн мəхрүм 
булып яши, төпсез вə ышанычсыз тереклек эчендə гаилə корырга батыр-
чылык итмилəр. Көннəрнең бераз рəтлəнгəнен, тормышның бераз рəтлерəк 
юлга салынганын, язмышның яктырак йөз күрсəткəнен көтеп, ярым өмет 
эчендə торалар. Көннəр үтə, гомерлəр үтə, алар да, шулай итеп, урталыктан 
югалып китəлəр.  

II 

Көннəн-көн заманнар үзгəрə, хəллəр башкара, мəдəният көчəя, халык 
арасында бер төрле уяну, һəр нəрсəгə җитди вə ачык күз белəн карау арта; 
əдəбият дөньясы киткəн саен байый вə яңа нəрсəлəр белəн чубарлана тора... 

Безнең мөгаллимнəр вə мөгаллимəлəр дə шул үзгəрешлəр белəн 
танышырга вə яңа нəрсəлəрдəн файдаланырга телилəр. Бигрəк тə рус əдə-
биятына якынлашырга, андагы чиксез байлыктан өлеш алырга вə шулар 
аркасында тулмаган җирлəрен тутырырга, мəгълүматларын киңəйтергə 
тырышалар, шуңа юллар эзлилəр. Фəкать моның өчен кайда мөрəҗəгать 
итəргə, рус телендəге китаплар хакында кемнəрдəн киңəш сорарга белми 
аптырап калалар. Үз белемнəре буенча гына алдырсалар, күп вакытта 
алданалар. Телəклəренə муафыйк булганнарын таба алмыйлар. Соңыннан 
күңеллəре кайта да, бөтенлəй ташлыйлар.  

III 

Тереклекне яхшырту вə төплерəк бер юлга салу уе берлəн бик күп 
мөгаллим русча укып, рəсми шəһадəтнамə алырга омтылалар. Кыш көн-
нəрендə күкрəк черетеп тапкан барлы-юклы акчалардан шул юлга борчып, 
ачлы-туклы торып булса да, шул телəклəренə җитəргə, мəгыйшəтлəрен 
əсаслырак59 рəвештə тəэмин итəргə тырышалар. Фəкать бу тугрыда да аларга 
юл күрсəтүчелəр булмаганга, бик күп кыенлыкларга очрыйлар, коры үзлəре 

                                                           
58 Мөəссəсə – оешма.  
59 Əсаслы – нигезле, төпле.  



«Иганә сахибләренең һәркаюсына самим калебтән тәшәккер кылып...» 297 
генə эшнең рəтен таба алмыйлар. Бер кечкенə генə рус каласында торып, 
ялгыз укыр өчен иң азында аена 25 сумнар акча кирəк була. Бу кадəр акчаны 
татар мөгаллимнəре кайдан алсыннар? Билгеле, шундый уңайсызлыкларны 
күреп, ярты юлда тукталып калалар.  

Менə шундый күңелсез хəллəр безнең мөгаллим вə мөгаллимəлəр 
арасында һəрвакыт булып тора, алар шундый авырлыклар вə өметсезлеклəр 
эчендə бəргəлəнəлəр, кыйналалар. Лəкин берəү дə аларга ярдəм итəргə 
ашыкмый вə шул хəллəреннəн коткару өчен юллар эзлəп маташмый... 

Минем белүемчə, хəзерге көндə иң əһəмиятле вə иң кирəкле мөəс-
сəсəлəремезнең берсе – «Мөгаллим вə мөгаллимəлəргə ярдəм җəмгыяте» ачу 
булырга тиешле. Оренбургтагы «Укучыларга ярдəм җəмгыяте»нең60 нинди 
зур эшлəр эшлəп торганлыгы вə уку юлындагы дəртле яшьлəремезнең 
рухланулары илə сəбəп булганлыгы һəркемнең күз алдында. Мөгаллим вə 
мөгаллимəлəр өчен дə менə шундый бер җəмгыять ачылса, бик күп файда 
китерəчəге шөбһəсездер. Тормышларын рəткə сала алмыйча аптырап йөргəн 
мөгаллим вə мөгаллимəлəргə ярдəм итəр, чын дəрт вə чын ихлас берлəн 
хезмəт итүлəренə сəбəп булыр иде. Һəрбер эшлəрендə аларга тугры юл 
күрсəтер, сораган сөальлəренə җаваплар бирер, алар өчен иң кирəкле вə иң 
файдалы рус китапларының исемнəрен белдерер, хакларын язар, русча 
укырга телəгəн мөгаллимнəр өчен бер билгеле шəһəрдə җəйге курслар ачар, 
шуңа тəҗрибəле рус учительлəре чакырыр, укырга килүчелəргə бер йирдə 
урын хəзерлəр вə җиңеллек белəн укылуына булышлык итəр иде... 

Мондый бер җəмгыятьне ачып, безгə ярдəм күрсəтергə телəүчелəр 
табылмаса, без, мөгаллим вə мөгаллимəлəр, үземез бу эшне башларга, шул 
хакта фикерлəр йөртергə вə шуның чараларын эзлəргə тиешлемез. Казан, 
Уфа, Оренбург шикелле шəһəрлəрнең берсендə җəмгыять ачарга, шуңа 
əгъзалар җыярга, шул җəмгыятьтə даими хезмəт итеп торучы кешелəр 
сайларга, хокукларымызны саклар өчен юллар хəзерлəргə, бер-беремезгə 
ярдəмнəр итəргə, кара көннəремезнең рəтлəнүлəренə сəбəплəр эзлəргə вə 
шуңа керешергə кирəк иде.  

Яңа Үргəнеч. 
«Тормыш», 1914, 9 март. 

Зəйнəб Кормашева  
Акмулладан 

Безем Акмулла шəһəрендə 1909нчы елда һиммəтле61байларымызның ига-
нəсе илə бик яхшы, хифзыссыйхəткə62 муафыйк63 итеп, 8 меңнəргə төшере-

                                                           
60 Сүз Оренбугта 1912 елның май аенда төзелгəн «Оренбург мөселман укучыла-

рына ярдəм җəмгыяте» турында бара. Оештыручылары Закир Рəмиев, Фатыйх Кəри-
ми, Габдрахман Фəхретдинов, Борхан Шəрəф һ.б. 

61 Һиммəт – телəккə омтылу, тырышлык. 
62 Хифзыссыйхəт – сəламəтлекне саклау һəм аның юллары, гигиена. 
63 Муафыйк – яраклы, туры килгəн. 
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леп, гүзəл кызлар мəктəбе бина кылынды 64 . Мəктəп дүрт бүлмəле, биш 
сыйныфлы улып, ике мөгаллимə тарафыннан идарə кылына, уку ике елдан 
бирле дəвам итəдер. Шул мəктəпкə, ярминкəгə сəүдəгə килгəн троицкилы 
Хəсəнҗан əфəнде Габбасовның иҗтиһады саясендə65, бəгъзе яшьлəремезнең 
иганəсе илə, кызларга махсус кыйраəтханə 66  тəшкил ителгəн иде. Үткəн 
сəнəдə, Мəүлид бəйрəме мөнəсəбəте илə, бəйрəмгə җыелган ханымнардан 
китапханə файдасына 80 сумнарга якын акча җыелды. Вə шул акчага 
кызларга муафыйк китаплар алынып куелды. Лəкин бу сəнəдə китап-
ханəмезгə бер тиенлек китап кушылмады, халкымыз китапханəне тəкъдир итə 
алмадыкларыннан, идарə тарафыннан да ярдəм ителми. Шулай итеп, 
китапханəмез артмый вə кимеми тора. Лəкин кызлар бер укыган китапларны 
кат-кат укудан туеп, китапханəдə яңа китап булмауга бик эчлəре поша. 
Алдагы Мəүлид бəйрəмендə үткəн сəнəдəге кеби дəхый дə хөрмəтле 
ханымнарның һиммəтен көтеп торалар. Инде Хода ни язгандыр. 

Мəктəмебездə 100 дəн артык кыз укый, лəкин йөздəн артык балаларны 
укыту ике мөгаллимəгə агыррак улдыгыннан, һиммəтле байларымыз боны 
игътибарга алып, килəчəк сəнəгə тагы да яхшырак мөгаллимə алдырсалар, 
яхшы булыр иде. Лəкин мөгаллимə алдырган тəкъдирдə, Петропавелдагы 
Дəүлəткилдиевлар мөгаллимəсе кеби, соңыннан куып йибəрерлек улмаенча, 
карабрак алдырсалар, гүзəл булыр иде. 

Безем бу заманда яхшы мөгаллимəлəр табуы бик читен, хосусəн67, хатын-
кызларымыз өчен мəктəп юк. Соңгы заманнарда хатын-кызларымыз өчен Бу-
бый мəктəплəре кеби тəртипле мəктəплəр улса да, ул да, безем бəхетсезле-
гемезгə каршы, күпкə бармады... 

Ирлəр өчен дарелмөгаллиминнəр улмаса да, яхшымы, яманмы, искедəн 
дəвам итеп килгəн зур-зур мəдрəсəлəр бар. Аның өстенə, алар мəгълүматны 
мəктəптəн чыккач та арттыралар: төрле шəһəрлəргə йөреп, вə төрле фикерле, 
мəгълүматлы кешелəр берлəн таныша, вə төрле җəмгыятьлəргə йөреп, аннан 
да файда алалар. Бер йиргə җыелсалар, уку вə укыту хакында сөйлəшəлəр.  

Ə безем хатын-кызлар хəленə килсəк, бичараларның хəллəре тəгъриф68 
мөмкин булмаган дəрəҗəдə кыенлыктадыр. Дөньяда торудан бар максатлары-
мыз ашау, эчү вə кыйммəтле киемнəр киюдəн генə гыйбарəт. Бер мəҗлескə 
җыелсак, арамызда укыту хакында телгə дə алмыймыз, миллəткə файдалы 
сүзлəр агызымызга да кереп чыкмый. Əгəр дə арамыздан берəремез мондый 
сүзлəр сүлəмəгə башласа, хатын-кызга андый мəсьəлə нигə кирəк, дип 
көлешəлəр. Əмма күлмəк мəсьəлəсенə килсəк, аның беренчелеген аламыз – 
тəəссеф69 безем хəлемез! 

                                                           
64 Бина кылыну – нигез салыну. 
65 Иҗтиһады саясендə – тырышлыгы күлəгəсендə.  
66 Кыйраəтханə – китапханə, уку залы, уку өе. 
67 Хосусəн – бигрəк тə, аеруча.  
68 Тəгъриф – белдерү, аңлату.  
69 Тəəссеф – үкенү, кайгыру; үкенечле.  
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Безем хатын-кызларга уйгану хисе кайчан керер икəн! 57нче номер 

«Сибирия»дə Сания Гыйффəт ханымның Уфа ханымнары хакында язган мə-
калəсене күреп, безнең дə хатын-кызларымызга уйгану фикере керə икəн, дип 
мəэюс булган70 калебемне71 бераз юаттым. Лəкин Уфа шул безем шəһəрдəн 
2000 чакрым еракта! 

Акмуллада мөгаллимə: Зəйнəб Кормашева.  

«Сибирия», 1913, 13 гыйнвар. 
 

[Мөслимəлəр җəмгыяте...] 

Гыйнвар 13ндə Оренбург мөслимəлəр җəмгыятенең гомуми җыелышы 
булып, рəисəлеккə янə бер елга Фатыйма ханым Адамова сайланмыштыр.  

Бу җыелышның хəзердə əгъзалары йөздəн арткан. Җəмгыять кассасына 
кергəн əгъзалык вə иганə акчалары 1600 сумга йитəдер. Җəмгыятькə күбрəк 
биргəн кешелəр ошбулар икəн: Ширинбану ханым Хөсəенова – 150 сум 
биргəн; Гəүһəр ханым Рəмиева, Фатыйма ханым Яушева (Троицк), Əшрəф 
ханым Яушева (Троицк), Хəдичə ханым Хөсəенова, Мəрьям ханым 
Хөсəенова, Рауза ханым Хөсəенова, Зəйнəб ханым Рəмиева, Əсма ханым 
Рəмиева, Дилəфрүз туташ Рəмиева, Алмазкамал ханым Хөсəенова, Мəхфүзə 
ханым Хөсəенова – һəркаюсы 50 шəр сум биргəннəр. Акчадан башка, «Тегү-
кисү мəктəбе» өчен кирəк булган əсбап илə иганə итүчелəр дə күптер. 

«Вакыт», 1913, 16 гыйнвар.  
 
 

Мөнəвəрə Нугаева 

Мөхтəрəм мөхəррир əфəнде! 

Минем түбəндə язылмыш берничə сəтыр72 сүзлəремне гəзитəңезнең бер 
почмагына дəреҗ итүеңезне73 үтенəм.  

Казан кебек мөселман мəркəзе булган бер шəһəрдə мөслимəлəрнең 
җəмгыять ачып, эш күргəзə башлауларын күптəн бирле дүрт күз берлə көтə-
дер идек, хəмед74 улсын, бүген «Кояш» гəзитəсендə Казанда мөслимəлəрнең 
җəмгыять ачарга телəп йөрдеклəрене күрдек, бик мəмнүнə75 булдык. Казан 
ханымнарының шундай эшкə башлаулары, энҗеле калфак, модалы күлмəк 
артыннан йөрүлəрен ташлаулары берлə тəбрик итəмез. Җəнаб Хак башлаячак 
эшлəрен вөҗүдкə чыгарып 76 , һəрвакыт үзлəренə файдалы эшлəрне үзлəре 
киңəшеп эшлəүлəрен дəвам иттерсə иде, дия дога да кылдык. 
                                                           

70 Мəэюс булу– өметсезлəнү, өмет өзелү. 
71 Калеб – йөрəк.  
72 Сəтыр – юл, язу юлы.  
73 Дəреҗ итү – теркəү, эченə салу, арага кертү. 
74 Хəмед – шөкер.  
75 Мəмнүн, мəмнүнə – шат. 
76 Вөҗүдкə чыгару – бар итү, барлыкка китерү. 
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Кырмыскалыда мөгаллимə: Мөнəвəрə Нугаева. 

«Сибирия», 1913, 20 гыйнвар. 
 

Оренбург мөслимəлəр җəмгыяте 

Җəмгыятьнең хəзердə 130 хакыйкый əгъзалары, 12 гомерлек əгъзалары 
бар икəн. Бердəн 50 сум биреп, ошбу ханымнар гомерлек əгъза язылганнар: 
Гəүһəр Рəмиева, Маһиəсма Рəмиева, Рауза Рəмиева, Мəхбүбҗамал Рəмиева, 
Əшраф Яушева, Фатыйма Яушева, Ширинбану Хөсəенова, Хəдичəбикə Хө-
сəенова, Хəдичə бинте Сабит Хөсəенова, Мəрьям Хөсəенова, Гайшə 
Хөсəенова (Казан), Камəрбану Яушева (Сүзүм).  

Бу җəмгыятькə əгъзалык акчаларыннан башка иганə итүчелəр дə күп 
булган. Ошбу затлар иганə иткəннəр: Ибраһим Дибирдеев – 5 сум; Өммехани 
Хөсəенова – 10 сум; Габдрахман Хөсəенов – 10 сум; Дилəфрүз Рəмиева – 
100 сум; Исхак Баишев – 5 сум; Гайшə Акчурина – 100 сум; Камилə ханым – 
5 сум; Мəхүбҗамал Рəмиева – 5 сум; Фатыйма Бинияминова – 3 сум; Сабир-
җан Мөлеков – 3 сум, Зөбəйдə Мозаффарова – 3 сум; Нəфисə Мөлекова – 
3 сум; Роза Арапова – 3 сум; Фəрданə һəм Нурдидə Салиховалар – 3 сум; 
Йосыф Дибирдеев – 5 сум; Камал Фəтхуллин – 10 сум; Зөлəйха Еремеева – 
1 сум; Гайнетдин Дибирдеев – 3 сум; Газизə Батракова – 10 сум; Фаизə 
Актуганова – 1 сум; Н.Рəмиева – 1 сум; Зəйнəб Рəмиева – 1 сум; Шəмсикамал 
Арапаева – 1 сум; Нəсимə Мостафина – 1 сум; Газизə Чанышева – 1 сум; 
Əсма Хəсəнова – 1 сум; Мəгъзизə Мозаффарова – 1 сум; Мəрвəр Арапова – 
1 сум; Рəшид Рəмиев – 1 сум; Шəрифзадə Дашкина – 1 сум; Хөсниҗамал 
Курташева – 1 сум; Хəлимə Палванова – 1 сум; Һаҗəр Ниязбабаева – 1 сум; 
Касыйм Дəүликамов – 1 сум; Фатыйх Садыйков – 1 сум; Шакир хажи 
Мөлеков – 1 сум; Гайшə Девятова – 2 сум; Мəргубə Дибирдеева – 5 сум; 
Гайшə Ширбиева – 2 сум; Сəрби Аширова – 60 тиен; Гайшə Ш. – 3 сум; Фуад 
Рəмиев – 1 сум; Габдрахман Мусин – 50 тиен; Маһижиһан Дəүликамова – 50 
тиен; Таһирə Дəүликамова – 50 тиен; Фатыйма Садыйкова – 50 тиен; 
Гөлчəһрə Чанышева – 50 тиен; Хəерниса Əхмəтҗанова – 50 тиен; Гайшə 
Корбангалиева – 50 тиен; намəгълүмə77 – 50 тиен; Забидə Ситникова – 50 
тиен; Таифə Əскəрова – 30 тиен; Өммегөлсем Гыймадетдинова – 30 тиен; 
Фатыйма Алибабаева – 30 тиен; Əшрəф Бикбулатова – 30 тиен; Мəймүнə 
Мозаффарова – 30 тиен; Мөхəммəтгали Дашкин – 20 тиен; Рубинштейн – 5 
сум; Фатыйма Киникиева – 2 сум; Рабига Мөхəммəдъярова – 2 сум. [...].  

«Оренбург мөслимəлəр җəмгыяте»нең идарəсе иганə иялəренə һəр-
каюсына чын күңелдəн рəхмəт укыйдыр.  

«Вакыт», 1913, 20 гыйнвар. 
 

  

                                                           
77 Намəгълүмə – билгесез хатын-кыз.  
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Мөслимəлəр җəмгыятенə иганə 

30 гыйнварда шəһəр театрында булган спектакльнең саф файдасыннан 
любительлəр үз кесəлəренə төшкəн 50 сум акчаны Оренбург мөслимəлəр 
җəмгыятенең «Кисү-тегү мəктəбе»нə иганə итеп, «Вакыт» идарəсенə тапшыр-
дылар.  

«Сибирия», 1913, 10 февраль. 
 

Зəйнəб Кормашева 

[Акмуллада...]  

Акмуллада икенче мəхəллə хозурындагы кызлар мəктəбенең көтепханə-
сенə түбəндə исемнəре язылган ханым вə туташлардан шулкадəр иганə 
кылдылар: 

Бурнашева бер еллык «Тормыш» газетасы, 
Мəрьям Маматова бер еллык «Аң» журналы, 
Мəрьям Солтанаева бер еллык «Ак юл» журналы, 
Гөлсем Гайнетдинова бер еллык «Мəктəп» журналы, 
Хəлимə Солтанаева, Зəйнəб Тəңребирдиева, Фатыйма Солтанова, Гөлсем 

Мирсəгыйдова, Сабира Хикмəтуллина, Сорур Фəхретдинова, Гайшə Рəхмə-
туллина, Хəлимə Байбекова туташлар бер еллык «Сөембикə» журналын алып 
бирделəр.  

Зөлəйха Урманова 3 сум, Рабига Ишимбаева 1 сум, Хəнифə Исмəгыйлева 
50 тиен, Тама иле казакъларыннан Ибҗан (Ибраһим) əфəнде Афаковның 
васыяте буенча, Хəмзə əфəнде Солтанаев 25 сум акчалата иганə кылдылар. 
Иганə сахиблəренең78 һəркаюсына самим калебтəн79 тəшəккер кылып, рəхмəт 
укыйбыз. Казакъның караңгы бер илендə булып та, гыйлемгə сусаган мөс-
лимə кардəшлəрен исенə алып, үлгəн вакытта күплəргə үрнəк булырлык бер 
эш калдырган. Ибҗан əфəнденең һиммəтенə80 аеруча тəшəккер кылынадыр81. 
Мəрхүмнең рухы шат булып, урыны җəннəттə булсын.  

Акмулладан мөгаллимə Зəйнəб Кормашева.  
 «Вакыт», 1914, 2 апрель.  

 
Фатыйма-Фəридə ханым исеменə  
кызлар мəктəбе ачу мəсьəлəсе 

Бу ел Русия мөселманнары тəрəккыять дəверенең беренче карлыгачы 
Фатыйма-Фəридə ханымнан аерылдылар. Фатыйма-Фəридə ханым бик яшь-
тəн җəмгыять хезмəтенə ихлас куйган вə шуның өчен Истанбулларга кадəр 
китеп, фидакарəнə сурəттə тəхсил күргəн82, иленə кайтып, берничə еллар мө-
                                                           

78 Сахиб – ия, хуҗа. 
79 Самим калебтəн – чын йөрəктəн. 
80 Һиммəт – тырышлык. 
81 Тəшəккер кылу – рəхмəт əйтү. 
82 Тəхсил күрү – уку, белем алу. 
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галлимлек иткəннəн соң, гəзитəчелек эшенə керешкəн, «Сибирия» вə 
«Тормыш» гəзитəлəрендə даими мөхəррирлек итеп, татар дөньясында берен-
че җитди гəзитəче татар хатыны һəм дə иң самими вə дəртле бер җəмəгать 
хадимлеге исемен алган иде. Бик яшькəй вафат итте. Шулай да вафатына 
кадəр үзенең хезмəтен күрсəтеп китте. Шунлыктан, аның вафаты төрек-татар 
гəзитəлəрендə язылу белəн генə калмады, пайтəхет83 матбугатында да мөһим 
бер урын алды.  

Вафаты мөнəсəбəте илə наменə84 бер хəерле эш ясап калдыру мəсьəлəсе 
кузгатылды. Кызлар мəктəбе ачу мəсьəлəсе мəйданга куелды. Петропавелда 
Кəримə ханым Ишмөхəммəдова тарафыннан язылган бер мəктүбтə Фатыйма-
Фəридə ханымның наменə ачылуы фарыз ителгəн бу мəктəп өчен Петропавел 
ханымнары арасында 95 сум 50 тиен иганə җыелганны белдерə. Тик бу 
хосуста гəзитəлəр ачып бер фикер бəян ителмəдегеннəн, бу акчаны кайда 
куярга белми торганлыклары аңлашыладыр. Төрле урыннарга хат язылып 
сорасалар да, нинди булса ышанычлы бер урын күрсəтелеп җавап бирел-
мəгəн. Инде гəзитəмез аркылы мөрəҗəгать итеп, бу хакта ачык бер фикер 
сорый. «Фатыйма-Фəридə ханымның исеменə ачылачагы өмет ителгəн 
мəктəп кайчан ачылачак? Аңа кайда фонд (сырмая) тəэсис ителмəдеме85? 
Ителсə, ул сырмая кайда саклана? Петропавел ханымнарыннан җыелган вə бу 
көнгə кадəр минем кулымда сакланган 95 сум 50 тиен акчаны кайда бирергə 
икəн?» – диде. 

Кəримə ханым Ишмөхəммəдованың иҗтиһад итеп86, хезмəт вə калəм иясе 
бер иптəшлəренең намен тəэйид итəргə 87  тырышуы вə шул юлда беренче 
тəшəббес күрсəтүе88 шаян тəхсиндер89. Башкаларга да бондан үрнəк алырга 
ярый. Менə шул рəвеш һəр йирдə мəрхүмəнең мөхиб90 вə мөхаслəре91 чыгып 
һиммəт92 итсə, бу үз араларыннан бер микъдар акча җыйсалар, ханымнарның 
җəмəгать хезмəтен тəкъдир итə башлаганлыклары күренер вə бик яхшы бер 
кызлар мəктəбе мəйданга китерелер иде. Бу мəктəпнең кайда фонд тəэсис 
ителеп, я ителмəдеге хакында идарəмездə ачык мəгълүмат та юк. Лəкин 
һəрхəлдə бу эш бер мəйданга куелачагы шөбһəсез. Мəсьəлə кузгатылыр-
кузгатылмастан, йөзəр сум иганəлəр җыючы булып, ясалмый калса, оят 
булыр. Вафатына ел тулу мөнəсəбəте илə бу хакта ачык бер фикер бəян 
ителер. Кайда һəм нинди мəктəп ачу хакында шул вакыт мөнасиб бер карар 
ясалыр. Аңа кадəр боның өчен җыелган «Нəшре мəгариф» җəмгыятьлəренең 

                                                           
83 Пайтəхет – башкала. 
84 Нам – исем. 
85 Тəэсис итү – оештыру, булдыру. 
86 Иҗтиһад итү – тырышлык кую. 
87 Тəэйид итү – беркетү, раслау. 
88 Тəшəббес күрсəтү – инициатива күрсəтү. 
89 Тəхсин – мактаулы эш.  
90 Мөхиб – якын дусты.  
91 Мөхас – күркəм, гүзəл эшлəр иясе. 
92 Һиммəт – тырышлык. 
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кассалары (аерым бер сумма сурəтендə) бирелеп, амəнəткə сакланырга ярый-
дыр. Хəзергə бу иганəлəрне саклар өчен шуннан башка мөнасиб93 урын күр-
сəтə алмыйбыз.  

Шуның белəн бергə, Фатыйма-Фəридə ханымның якыннары вə яхуд 
җəмəгать хезмəтендə аркадашлык итүче иптəшлəре тарафыннан бер һəйəт я 
фонд тəшкил ителгəн булса, гəзитəлəр аркылы белдерүлəре матлубдыр94. 

Петропавелда Кəримə Ишмөхəммəдова иҗтиһады илə мəрхүмə Фатыйма-
Фəридə ханым исеменə ачылачак кызлар мəктəбенə җыелган иганə сахиблəре 
ошбу ханымнардыр: 

Өммегөлсем Моратова, Өммегөлсем Янгуразова, Зарифа Яруллина ха-
нымнар 10ар сум; 

Фатыйма Тюменева, Хəдичə Моратова, Гайшə Тюменева, Хəдичə Си-
макова, Гайшə Максудова ханымнар 5əр сум; 

Кəримə Ишмөхəммəдова, Зыяия Яушева, Газизə Бирушева, Сорур Биру-
шева, Зөһрə Тюменева, Хаҗəр Табиева, Фирүзə, Фатыйма Макрабовалар, 
Өммегөлсем Шəфиева ханымнар 3əр сум; 

Сорур Тюменева, Сабира Ишимбаева, Фатыйма Ишимбаева ханымнар 
икешəр сум; Сорур Монасыйпова, К. Кəбирова, Əкрəмə Хəлиуллина, 
Нəгыймə Ермакова, Зөбəйдə Морадова, Фатыйха Акчурина, Гафифə Габдел-
халикова, Газизə Рахманкулова ханымнар берəр сум, Гафифə Ермакова – 50 
тиен.  

Барлыгы 95 сум 50 тиен. 

«Вакыт», 1914, 11 декабрь. 
 

Багбостан ханым мəктəбенə иганə 

Мөгаллимə Багбостан ханым 18 гыйнварда берничə бала аталарын вə 
могътəбəрлəрдəн берничə затларны мəктəпкə дəгъвəт итеп95, мəктəп барышы 
матди җəһəттəн авырлыкта икəнлеген аңлаткач, шул мəҗлестə хазир булган96 
кешелəр мəктəп файдасына үзара 373 сум иганə җыеп бирмешлəрдер. Хөсəен 
хаҗи Хөсəенов 100 сум, бар зат 100 сум, Шəриф əфəнде Габидуллин 50 сум, 
калганнар төрлесе төрле микъдарда биргəннəр. 

«Вакыт», 1915, 20 гыйнвар. 
 

Фатыйма ханым мəктəбе хакында сораучыларга 

Мəрхүмə Фатыйма-Фəридə ханым исеменə салыначак мəктəпнең эше 
кайда барып тукталганын сорап идарəгə хатлар килə. Бу мəктəп файдасына 
иганə йибəрергə телəгəн кешелəр аны кем исеменə йибəрергə кирəклеген 

                                                           
93 Мөнасиб – яраклы.  
94 Матлуб – талəп ителгəн.  
95 Дəгъвəт итү – чакыру, чакырып алу.  
96 Хазир булу – катнашу. 
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сорыйлар. Менə шул затларга җавап уларак, түбəндəге мəгълүматны бирə 
алабыз: 

Фатыйма-Фəридə ханымның җеназасы укылгач, Кəрəкəшле авылында 
имам вə мөдəррис Гариф хəзрəт Батыршин өендə бер мəҗлес булган. Шунда 
«Мəдрəсəи Фатыймия» исемендə бер кызлар мəктəбе салырга карар 
биргəннəр. Шул мəҗлестə һəм соңыннан бу мəдрəсə файдасына барлыгы 40 
сум акча җыелган. Вəгъдə кылынганнары дəхый97 бер 20 сумлап булган. 

Үткəн җəй көне мəдрəсəнең планын ясатып алып, аның эшен вөҗүдкə 
чыгару98 өчен 15 лəп попечитель сайланган. Лəкин земский начальник 3тəн 
артык попечитель куярга ярамый дип, приговорны кире кайтарган. Халык 
икенче җыенда попечитель итеп шул авылның имамнарыннан Харрас, 
Гатиятулла вə Нуретдин хəзрəтлəрне сайлаганнар (Эшне башлап йөргəн 
эшлекле Гариф хəзрəт Батыршин бу сайлауда төшеп калган). Бу приговор 
тасдыйк кылынып99 килгəн. Лəкин эш шунда тукталып тора. Теге өч хəзрəт-
нең бу юлда һич тырышып күргəнлеклəре ишетелми.  

Фəкать шунысын да əйтеп узуны бурыч дип белəбез ки, мəдрəсə салырга 
рөхсəт алу белəн генə ул мəдрəсə исеменə рəсми сурəттə иганə җыеп булмый. 
Аның өчен губернатордан аерым рөхсəт кирəк була. Бу мəктəп өчен башта 
җыелган акча Харрас хəзрəттə саклана икəн. Иганə йибəрергə телəгəн затлар 
Бөгелмəдəге Шакир əфəнде Хəкимов аркылы Харрас хəзрəткə йибəрсəлəр 
ярый. Тик ул акчаның «Мəдрəсəи Фатыймия» файдасына икəнен белдереп 
язарга кирəк.  

«Тормыш», 1915, 22 гыйнвар. 
 

Мөслимəлəр җəмгыятенең еллык җыелышы 

26нчы январьда дүшəмбе көндез сəгать бердə Оренбурга мөслимəлəр 
җəмгыятенең еллык гомуми җыелышы булачак. 

Каралачак мəсьəлəлəр: 
1) 1915 елга рəисə, секретарь, хəзинəдар, совет əгъзалары вə аларга 

кандидатлар, тəфтиш комиссиясенə100 əгъзалар сайлау; 
2) Җəмгыять исеменə килгəн гаризаларны тикшерү.  
Нинди дə сəбəп илə повестка тапшырылмаган əгъзаларның да мəҗлескə 

килүлəре үтенелə. Җəмгыятькə катнашырга телəгəн ханымнар булса, ошбу 
көнне килүлəре һəм җəмгыятькə əгъза булып язылулары үтенелə.  

Җыелыш Каргалы урамында, Адамова фатирында булачак. 

«Вакыт», 1915, 24 гыйнвар. 
 

  

                                                           
97 Дəхый – янə, тагы, тагын да.  
98 Вөҗүдкə чыгару – бар булу, тормышка ашу. 
99 Тасдыйк кылу – раслау. 
100 Тəфтиш комиссиясе – тикшерү комиссиясе.  
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Мөслимəлəр җəмгыятенең җыелышы 

2нче февраль дүшəмбе көн көндез сəгать 3тə Оренбург мөслимəлəр 
җəмгыятенең гомуми җыелышы булачак. 26нчы гыйнварда җыелышка 
килүчелəр Оренбургта булган əгъзаларның биштəн беренə тулмаган сəбəпле, 
мəҗлес булмый калган иде. Инде бу җыелыш уставның 28нче маддəсенə 
бинаəн, күпме əгъза килсə дə, рəсми булачактыр. 

Ошбу мəҗлес идарə вə тəфтиш əгъзалары сайлау мəҗлесе булганга, əгъза 
ханымнарның һəркаюсыннан килми калмаулары риҗа кылына101.  

Берəр сəбəп белəн повестка ирешмəгəн ханымнардан да газетада 
күрүлəре буенча килүлəре үтенелəдер. 

Җəмгыятьнең секретаре: Зəйнəб Адамова. 

«Вакыт», 1915, 30 гыйнвар. 
 

Һиммəт иялəренең игътибарына 

Мəфтүһа Габдуллина исемендə атасыз вə анасыз бер ятимə кыз бала 
идарəбезгə хат язып, һөнəр өйрəнергə ярдəм сорый. Мəктүбендə үзенең тегү 
эшлəренə истигъдад102 вə һəвəс барлыгын бəян итə. Оренбургтагы Маһирə 
ханым Гонних мəктəбенə кереп, һөнəр өйрəнерлек ярдəм итүче булса, шунда 
кереп укыр идем, ди. 

Бу мəктəптə уку хакы (бөтен курсы) 40 сум икəн. 20–30 сум ярдəм итүче 
булса, калганын Маһирə ханымның үз хисабыннан ярдəм сыйфаты илə гафу 
ителəчəге белдерелə. 

Халкыбызның һөнəр вə мəгарифкə ихтыяҗының никадəр шиддəтле 103 
булганлыгы бəянга мохтаҗ булмаса кирəк. Бу ихтыяҗның үтелүе юлында 
истигъдад вə һəвəс барлыгы беленгəн вакытта, мөселманнарыбыз ярдəм 
ителеп торырга тиеш. Бу хəвəс хатын-кызлар тарафыннан күрсəтелгəн 
вакытта бигрəк тə игътибарга алынырга тиештер. Югарыда язылган туташ-
ның мəктүбтə адресы күрсəтелмəгəн. «Вакыт» идарəсенə җибəрелсə, 
тапшырылганлыгы газетабызда бастырылыр. 

«Вакыт», 1915, 10 февраль. 
 

Габделмөхсин Рəшидов 

Һиммəт иялəренең игътибарына 

Ун елдан бирле кыз балалар укытып килəбез. Лəкин өебез бик кечкенə 
булганлыктан, 80 гə якын кыз баланы укытыр өчен гаять уңгайсызлык итə. 
Үзебез мəктəп бинасы салырга тырышып карасак та, булмады. 

Ниһаять, 10 елдан бирле җыелып килгəн көчебезгə 12 аршынлы бура 
алдык, акрынлап бəгъзе такталар һəм хəзерлəдек. Инде шул бинаны яхшылап 
                                                           

101 Риҗа кылыну – соралу, үтенү.  
102 Истигъдад – булдыклылык, сəлəтлелек.  
103 Шиддəтле – көчле, куəтле.  
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утыртып бетерəсе калды. Һиммəт иялəре104, игътибарына алып, шуны тəмам-
лашып бирсəлəр яхшы булыр иде. Мəктəбебездə укыган балалар 4 сыйныф 
ибтидаи, бер сыйныф рөшдигə105 бүленеп, тəртип илə укыйлар. 

Уфа губернасы Бирск өязе Кызылъяр волосте Ямады авылында106 мөэзин 
Габделмөхсин Рəшидов. 

«Вакыт», 1915, 11 февраль. 
 

Ака  

«Вазыйфа»чылар вазыйфалары башында булсыннар иде 

Инде аңа бер ел тулды: «Үткəн ел Троицкида да могътəбəр107 байбикəлəр, 
тəрəккыйпəрвəр 108  мөгаллимəлəр вə учительницалар арасында бер эшкə 
тəшəббес 109  хакында яхшы гына бер хəрəкəт барлыгы сизелə иде. Болар 
кышның озын кичлəрендə һəркөн бер йиргə җыелышып, озак-озак 
киңəшəлəр, ни дə булса бер зур эш башларга план иде. Үзлəре серлəрен 
чыгармау тугрысында бик сак маташканга, озын колаклар да əсаслы110 бер 
хəбəр алып килə алмыйлар иде. Шулай да якында ясалачак Мəүлид кичəсендə 
Троицк ханымнарына гаять мөһим бер мəсьəлə гарыз итəчəклəре 111  тел 
төплəреннəн аңлышыла иде. Менə бервакыт ни булыр икəн дип дүрт күз илə 
көткəн Мəүлид кичəсе килеп йитте. Кичəлəре гаять тантаналы сурəттə 
ясалды. Хатибəлəр112 берсе артыннан икенчесе чыгып, ялкынлы-ялкынлы но-
тыклар сөйлəделəр. Мəҗлеснең ахырына таба бер ханым каршыга чыгып, 
сөйлəнеп үткəн нотыкларның хөласаларын113 җыйганнан соң, Троицкида го-
муми мөселман хатыннарының махсус гыйльми, əхлакый «Вазыйфа» намен-
дə114 бер җəмгыять ачу мəсьəлəсен уртага салды. Җəмгыятьнең əһəмиятен вə 
боны ачудан максат ни икəнен һəркем аңларлык рəвештə ачык итеп сөйлəп 
биргəч, мəҗлес моны бер авыздан кабул итте. Кабул итте генə түгел, бик нык 
алкышлады. Хəтта моның артыннан йөрүчелəргə рəхмəт тə əйттелəр. Латыйф 
мəрхүм Яушев бикəсе Хəдичə ханым җəнаблəре, əгəр җəмгыять ачылса, 
үзенең зур таш бинасын җəмгыятькə бирəчəген вəгъдə дə итте. Шулай итеп, 
рухлар күтəрелеп, хиссиятлəр кабарып, җəмгыятьнең програмыны төзер өчен 
шул мəҗлестə үк бер комиссион дə сайланды. Мəҗлеснең артыннан үк 
комиссион эшкə дə кереште. Һəркөн кич җыелышып, тырышып эшлəүнең 
                                                           

104 Һиммəт иялəре – тырышлык куючылар, ярдəм итүчелəр.  
105 Рөшди – урта.  
106 Ямады авылы – хəзер Башкортстанның Яңавыл районына карый.  
107 Могътəбəр – хөрмəтле, игътибарлы.  
108 Тəрəккыйпəрвəр – алга китү, прогресс яклы кеше. 
109 Тəшəббес – керешү, эшкə тотыру. 
110 Əсас – нигез, база. 
111 Гарыз итү – бер эш яки хəл турында телдəн сөйлəп яки язып тиешле урынга 

аңлату, җиткерү. 
112 Хатибə – вəгазь сөйлəүче хатын-кыз.  
113 Хөласа – нəтиҗə. 
114 Нам – исем.  
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нəтиҗəсе буларак, 85 маддəдəн115 гыйбарəт Оренбург губернаторына тəкъдим 
итеп, тасдыйк иттерер116 өчен бер програм язарга да муафыйк117 булдылар.  

Төзелгəн бу програмнары бервакыт иттифакый118 гына кулыма төшеп, күз-
дəн дə кичергəн идем. Програмнарына караганда, җəмгыятьне ачудан максат-
лары ислам хатыннарына үзлəренə хас булган вазыйфаларын белдерү, хокук-
ларын таныту, фикерлəрен киңəйтү вə белемлеклəрен арттыруга хезмəт итүдер. 
Бу максатларына ирешү өчен тотачак юлларына да програмнарында ачык 
язганнар. Ул юллар да шуннан гыйбəрəт: 1) җəмгыять айда бер мəртəбə гомуми 
Троицк ислам хатыннарына махсус бер мəҗлес ясап, бала тəрбиясе, йорт тота 
белү, шəригать ноктаи назарыннан119 ир илə хатынның бер-беренə каршы бул-
ган вазыйфалары хакында лекция укытачак. Аш пешерү, тегеш, кул һөнəре 
хакында һəртөрле мəгълүмат белдерəчəк, дини вə əхлакый вəгазьлəр сөйлəнə-
чəк; 2) җəмгыять ислам хатыннарына махсус бер кыйраəтханə 120  ачачак; 
3) җəмгыять вакытында укый алмый калган хатыннар өчен зурлар мəктəбе 
ачачак. Бу мəктəпнең өч шөгъбəсе121 булып, берсе уку вə язу таныту, икенчесе 
дин вə əхлак өйрəтү, өченчесе тегү вə кул һөнəрлəре белгезү шөгъбəлəредер. 

Җəмгыятьнең чыгымнары өчен каршылык итеп күргəзгəн килерлəре дə 
ошбулар иде: гади əгъзалык хакы, фəхри122 əгъзаларның бүлəклəре, хосусый 
сəдака вə иганəлəр, хатын-кызларның алтын-көмеш зəкятлəре, лекциялəрдəн 
җыелган акчалар вə зурлар мəктəбе шəкертлəреннəн алыначак акчалар.  

Програмнарында язылмасалар да, колактан-колакка ишетүемə караганда, 
җəмгыятьнең бюджеты куəтлəнгəнгə кадəр җəмгыять əгъзасы булган мөгал-
лимəлəр зурлар мəктəбендə акчасыз укытачак булганнар икəн.  

Мин бу програмны укып чыгып, мондагы җəдитне, мондагы гали максат-
ларны күргəч, хəйран калган идем. Əле кичə генə тумачасының итəк сачəген 
тикшергəн, туганкайның муен иңчəсеннең ваклыгын бик зур кимчелеккə 
санап килгəн, аклы ситса күлмəге килендəшенеке кадəр матур тегелмəгəнгə 
дөньясы җимерелгəн төсле булып кайгырган вə янып-көйгəн байбикəлəрнең 
төнге сəгать уникегə кадəр йокыларын калдырып, мондый гали задачалар 
артыннан утыруларына, тəкъдирнең кара язмышы сəбəпле вакытында уку-язу 
өйрəнə алмый калган туташ вə сеңеллəрне кайгыртуларына соң дəрəҗə 
шатланган идем. Бəгъзе бер югары даирəдə рус дамалары бер җиргə җыелып, 
төн буена карта уйнап вакыт үткəргəн вакытта, безнең байбикəлəребезнең төн 
буена милли вə дини эшлəр артыннан утыруларына чын-чынлап шатланган 
идем. Җанлы курчак дип мөнəсəбəтле-мөнəсəбəтсез кимсеткəн, мыскыл 

                                                           
115 Маддə – пункт, параграф. 
116 Тасдыйк итү – раслау. 
117 Муафыйк – яраклы, туры килгəн. 
118 Иттифакый – очраклы, очраклы рəвештə. 
119 Ноктаи назар – караш. 
120 Кыйраəтханə – уку өе, китапханə. 
121 Шөгъбə – бүлем, бүлек. 
122 Фəхри – хөрмəтле, мактаулы. 
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иткəн хатыннарымызга өметем фəүкылгадə 123  арткан иде. Програмнарын 
укып торырга биргəн ханымга програмны кайтарганда бик зур рəхмəтлəр 
укып, бу эшлəре вөҗүдкə чыккан124 тəкъдирдə, ирлəрдəн бик зур ярдəмнəр 
күрəчəклəрен сөйлəгəн идем. Менə моңар быел Мəүлид бəйрəмендə бер ел 
тулып үтте. Җəмгыять бу көнгə кадəр мəйданга чыкмаганга, минем былтыргы 
шатлыкларым, өметлəрем хəзер төштə күргəн хыял шикелле генə булып 
калды. Эшлəнгəн, язылган програм ни өчендер губернаторга тəкъдим ител-
мəде вə ни өчендер җəмгыять ачылмый калды, вə тəмам онытылды. 

Үткəн ел «Ил» гəзитəсендə бер адəм бу хакта мəгълүмат сораган иде. 
Лəкин аңа җавап та бирүче булмады. Соңра бу ел бер гəзитə бу җəмгыятьнең 
ачылмавына бер бай бикəсенең капризы сəбəп булды, дип язды. Лəкин моның 
бик үк əсаслы 125  бер сəбəп түгеллеге, тик аптыраганнан, үзеңдəге гаепне 
башкалар өстенə аударырга тырышканнан гына эзлəп табылган бер сəбəп 
идеке əллə кайдан күренеп тора. Юкса мөкаддəс126 бер эшкə чын иман вə 
камил мəтанəт127 илə керешкəн бер һəйəтнең батырчылыгы алай бер бай бикə-
сенең капризына гына түгел, бөтен дөнья аркылы килсə дə, кырылмаячагы 
табигыйдер. Бинаəн галəйһи 128 , фəлəн байның бикəсе капризлык итте дə, 
шуңа күрə җəмгыять вөҗүдкə чыкмый калды, дип əйтү мəсьүлиятьне129 үз 
өстеңнəн төшереп, башка берəүгə йөклəтү өчен генə корылган тəдбирдəн130 
башка бер нəрсə дə түгелдер.  

Урынсызга баш ватып вакыт үткəрми, «Вазыйфа»чылар үзлəренə кирəкле 
ярдəмчелəр алып, бөек вə мөкаддəс бер максат вə бер əмəл илə башлаган 
эшлəренə тəкрар131 керешсəлəр икəн. Əлбəттə, бу хакта ирлəрдəн телəгəн ка-
дəр ярдəм күрəчəклəре шөбһəсездер. 

Троицк. 
«Тормыш», 1915, 1 март. 

 
«Мохбир» 

Мəрхүмə Фатыйма-Фəридə ханым исеменə мəктəп 

16нчы февральдə Фатыйма-Фəридə ханымның вафатына ел тулу мөнəсə-
бəте илə авыл мəктəплəрендə шəкертлəргə бер көнгə тəгътыйль132 бирелде. 
Шəкертлəр Фатыйма-Фəридə ханымның рухына догалар кылдылар.  

                                                           
123 Фəүкылгадə – гадəттəн тыш. 
124 Вөҗүдкə чыгу – бар булу, тормышка ашу. 
125 Əсаслы – нигезле. 
126 Мөкаддəс – изге, мөһим. 
127 Мəтанəт – ныклылык, чыдамлылык.  
128 Бинаəн галəйһи – шуңа күрə, шул нигездə, шул сəбəпле. 
129 Мəсьүлиять – җаваплылык. 
130 Тəдбир – эшне ахырын уйлап эшлəү, алдан күрү. 
131 Тəкърар – кабат. 
132 Тəгътыйль – каникул. 
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Үткəн ел Кəрəкəшле авылында өч мəхəллə бер көн, авылның урта бер 

йиренə Фатыйма-Фəридə ханымның исемене мəңгегə калдырмак өчен кыз-
ларга махсус мəктəп салырга карар биреп, бу хосуста приговор җыеп, 
земский начальниктан тасдыйк иттереп133 алган иделəр. Кулларыннан килгəн 
кадəрле акчалата һəм дə йир бирергə телəүче кешелəрнең барлыгы беленгəн 
иде. Фəкать бу изге эш мөхарəбə134 сəбəпле бераз тукталып торган иде. 

16нчы февральдə Фатыйма-Фəридə ханымның үлүенə ел тулу мөнəсəбəте 
илə берничə зур мəҗлеслəр ясалып, Коръəн укылды, догалар кылынды, 
мəрхүмəнең үткəн хезмəтлəре хакында нотыклар сөйлəнде. Шул ук мəҗлестə 
əлеге мəктəп эше мөзакəрəгə135 куелды. Фатыйма-Фəридə ханымның исеменə 
салыначак кызлар мəктəбенең эше артыннан йөрергə, аның рəсми, гайре 
рəсми мөгамалəлəрене кылырга, төрле тарафтан, төрле затлардан бирелгəн вə 
бирелəчəк хосусый иганəлəрне кабул итəргə, хөласа136 бу мəктəп эшене мəй-
данга чыгарырга шул авылның мəгарифпəрвəр Гариф, Гатиятулла, Нуретдин 
хəзрəтлəрне, мəхəллəнең могътəбəреннəн Хаҗиəхмəт, Кашафетдин, Шəйхет-
дин əфəнделəрне сайладылар. Бу затлар да шатлык белəн кабул иттелəр. 
Кашафетдин əфəнде мəктəп салыр өчен бушлай үзенең йорт урынын вакыф 
итте. Аның күршесендə Гариф хəзрəт Батыршин да үзенең буш урынын 
бирергə вəгъдə кылды. Кəрəкəшле авылыннан 1 чакрым ераклыкта бер 
боярның үзе өчен эшлəткəн 10 бүлмəле агач бурасы бар иде. Шуны барып 
карадылар. Бояр мəктəп өчен булганда бик арзан хак илə сатачагыны бел-
дергəн. Хəзер шул 1500 сумга төшкəн бураны 900 сумга алдылар. Бояр 900 
сумның бер йөзен мəктəпкə иганə буларак бирде. Бура бик яхшы агачтан 
буралган. Мəктəп өчен бик шəп. Задатка итеп бер микъдар акча бирделəр. 
Калганын билгеле вакытта бирəчəк булдылар. Авыл халкы бик җитди сурəттə 
эшкə керештелəр. Фəкать бу эш авыл халкының гына хəленнəн килмəячəк. 
Фатыйма-Фəридə ханымның исемен мəңгегə калдырырга телəгəн мөхтəрəм 
əфəнде һəм ханымнарның хосусый сурəттə шул гыйлем йортын тəмам итəр 
өчен ярдəм итүлəре үтенелəдер. Ярдəм итəргə телəүче затлар иганəлəрне 
Бөгелмə каласының могътəбəр сəүдəгəрлəребездəн Шакир əфəнде Хəкимов 
җəнаблəренə йибəрсəлəр, тиешле урынына тапшырылыр иде. Бу эшнең ба-
шында торучы затлар халык каршында ышанычлы һəм эшлекле улдык-
ларыннан, мəктəп эшенең муаффəкыять137 илə мəйданга килүен өмет итəбез.  

Ышанабыз ки, хатын-кызларның хокукларын химая, алар арасына гый-
лем, аң тарату хосусында үзен корбан иткəн бу ханымның исеменə салыначак 
мəктəпкə бигрəк тə мөхтəрəмə ханымнар иганə итəргə ашыгырлар. 

«Тормыш», 1915, 8 март. 
 

                                                           
133 Тасдыйк итү – раслау. 
134 Мөхарəбə – сугыш. 
135 Мөзакəрə – җыелыш, фикер алышу. 
136 Хөласа – нəтиҗə. 
137 Муаффəкыять – уңыш. 
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Ханымнар җəмгыяте 

Инсаннар, вəхшиллектəн чыгып утраклану өчен, гаилə тəртип итəргə вə, 
ниһаять, җыелып, бер йирдə яшəргə мəҗбүр булдылар. Аң туып, гыйлем вə 
мəгариф үсү белəн, хəят мəшəкатьлəре, хəят көрəшлəре көннəн-көн арта 
килеп, фəрдларның138 берəм-берəм генə дөньяда яшəүлəре читенлəште, хəтта 
тора-бара мөмкин дə булмый башлады. Гыйльми вə иҗтимагый эшлəрне генə 
түгел, сəүдə, һөнəр вə сəнаигъ139 кебек хосусыйрак эшлəрне алып барыр өчен 
дə җəмгыять вə ширкəтлəргə ихтыяҗ сизелде. Шул ихтыяҗ нəтиҗəсе уларак, 
мəдəниятле мəмлəкəтлəр төрле җəмгыятьлəр вə ширкəтлəр белəн тулды. Бу 
җəмгыятьлəр вə ширкəтлəр саясендə140 мəдəният үсте. 

Уяну дəвере башлану белəн, без дə шул табигый канун буенча үзебезнең 
төрле җəмгыятьлəргə булган ихтыяҗыбызны хис иттек. Хəят көчлəве белəн 
безнең арабызда да төрле җəмгыятьлəр мəйданга чыга башлады. Мəдəния-
тебез үсү белəн бу ихтыяҗ куəтлəнеп, җəмгыятьлəребезнең саны əллə ничə 
өлеш артачагы да шөбһəсездер.  

Мəдəният бер йирдə дə хатын-кыз катнашыннан башка тумый. Хатын-
кыз алгы сафтан урын алмаганда, мəдəният җəелеп, ул ныклы бер нигезгə 
бина ителми. Хатын-кыз уртаклашмаган берəр мəдəният булуын яки 
булачагын хəтергə дə китерергə ярамый. Иҗтимагый хəятебезгə хатын-кыз 
уртаклашмасалар, төрле җəмгыятьлəр төзеп, милли вə гыйльми эшлəребезгə 
алар ярдəм итешмəсəлəр, хəят ярышында тапталып калачагыбызда бер дə 
шөбһə юк. Иҗтимагъның141 əлифбасы булган шул хакыйкатьне күздə тотып, 
хатын-кызларыбызны иҗтимагый хəятебезгə уртаклаштырырга, җəмгыятьлəр 
ачышып бирергə, ачылганнарына ярдəм итəргə һəрберебезгə милли вə дини 
бер бурычтыр.  

Бездə укучы ханым вə туташлар һəм мөгаллимəлəрнең саны елдан-ел 
күбəя бардыгы хəлдə, гомуми вə иҗтимагый, хəтта ханымнарның үзлəренə 
хосусый булган эшлəренə катнашучыларның саннары артмый. Без моңар һəм 
тəгаҗҗеб142, һəм тəəссеф итəбез143. Моңарга мисал итеп «Уфа ханымнары 
җəмгыяте»н алып карасак, бу хəл бик ачык күренəчəк. Бу җəмгыятьнең 13нче 
елны 45 əгъзасы булып, 14нче елда бу сан 27гə төшкəн.  

Бу җəмгыять эшлексез булдыгыннан, əгъзалары кимегəн дияргə дə юл 
юк. Чөнки ханымнар җəмгыяте елдан-ел эшен тəрəккый иттерə144 бара, бай-
так ирлəр җəмгыятен кызартырлык хəлдə дəвам итə. Бу 27 əгъзаның барысы 
да җəмгыятьнең эшлəренə катнашып эшлəшсə, мəсьүлиять145 беркадəр җиңе-
лəер дə иде. Лəкин һəртөрле авырлыклар берничə ханым өстенə ташланган. 
                                                           

138 Фəрд – аерым зат. 
139 Сəнаигъ – сəнəгать, промышленность.  
140 Саясендə – күлəгəсендə.  
141 Иҗтимагъ – җыелу, туплану.  
142 Тəгаҗҗеб итү – гаҗəплəнү, хəйран калу 
143 Тəəссеф итү – үкенү, кайгыру. 
144 Тəрəккый итү – алга китү, прогресс. 
145 Мəсьүлиять – җаваплылык.  
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Мөнəсəбəте чыкканда, берничə сүз əйтеп үтүне үзебезгə бер бурыч дип 

белəбез: Уфада 25 меңлəп мөселман булса, бик аз хисаплаганда, шуның 10 
меңе хатын-кызлар. Шөбһəсез, шул ханым вə туташларның 20%ы, икенче 
төрле əйткəндə ике меңе, укый вə яза белə. 10 мең ханым вə туташ һəм башка 
шəһəрлəргə караганда гыйлем, мəгариф вə аң җəһəтеннəн алда торган 
мөселман мəркəзе «Уфа ханымнар җəмгыяте»нең 27е генə əгъзасы булуы оят. 
Уфада яшəгəн, аның мəктəп, мəдрəсə, Дим вə матур бакчаларыннан файда-
ланган туташ вə ханымнар, сез 20нче гасырның рухыннан аз да булса куркы-
гыз! Бергəлəшеп-күмəклəшеп эшлəргə өйрəнү өчен булса да, Ханымнар җəм-
гыятенə катнашыгыз! Мəдəният театрга бару, ачык йөрү, сөйлəшүдəн генə 
гыйбарəт түгел. Хакыйкый мəдəният иҗтимагый эшлəргə катнашып, дин, 
миллəт вə гомумəн инсаннарга гыйлемегез, фикерегез, тəнегез яки акчагыз 
белəн ярдəм итешеп, мəдəният агымын агызышуда икəнен исегездəн 
чыгармагыз! Бу өстегезгə йөклəнгəн бурыч, шуны үтəшү сезнең вазый-
фагыз... 

27 əгъзалы «Уфа ханымнар җəмгыяте»нең бер еллык гыйльми вə 
иҗтимагый эшлəре үзенең куəтеннəн бик күп дəрəҗəлəр югары. Əгəр Уфа-
ның ханымнары да күтəрешсə, бу җəмгыять дəхый146 дə зур эшлəр мəйданга 
чыгарыр, йитешмəгəн күп эшлəребезне йитештерер иде.  

Бу ел бу җəмгыятьнең зуррак эшлəре шулар: 1нче мəхəллəдəге ибтидаи147 
4, рөшди148 4 сыйныфлы мəктəбендə 5 мөгаллимə идарəсендə 156; Вавилов-
ский урамда 3нче мəхəллəдəге 4 ибтидаи, 4 рөшди сыйныфлы мəктəбендə 4 
мөгаллимə вə бер учительница идарəсендə 165; Сафрун пристанендə бер 
мөгаллимə карамагында 43; Давинский урамында бер мөгаллимə тəрбиясендə 
46; Казарминский урамда бер мөгаллимə вə бер учительница идарəсендə 45; 
Старый Уфада Посадский урамда бер мөгаллимə тəрбиясендə 36. Мəҗмугы 
489 кыз укыткан. Үз йортындагы ятимханəсендə 14 ятим кыз тəрбиялəнгəн. 
Спасский урамындагы үз йортында гаскəри хастаханə ачкан. Хастаханə 
ачылу мөнəсəбəте белəн, китапханəсе вакытлы ябылган. Җəмгыятьнең 
тышкы ягы эшлəнеп беткəн ике катлы таш мəдрəсəсенең эчке ягы эшлəнеп 
бетмəгəн көенчə тора. Шуны эшлəтеп бетерү өчен 10 мең сумлап акча кирəк. 
Куəте азлыгыннан идарə əгъзалары ятимханəне ябарга да карар биргəн-
леклəрен язып үткəн идек. Гомуми җыен мөнəсəбəте белəн шуны əйтеп 
үтəргə тиешле күрəбез: мондый фəлякатьле149 заманнарда ачылган ятимханə-
лəрне ябу түгел, яңаларын ачарга бурычлымыз һəм ачмый да булдыра 
алмамыз. Шуңар күрə, без ятимханəне ябу тарафдары түгелмез, аны бер 
һөнəрханə сурəтенə куеп дəвам иттерешү бөтен Уфа халкына йөклəнгəн бер 
фарыз150 дип телəк əйтəмез. 

 
                                                           

146 Дəхый – янə, тагы да, тагын да.  
147 Ибтидаи – башлангыч. 
148 Рөшди – урта.  
149 Фəлякать – бəла, бəхетсезлек. 
150 Фарыз – үтəлүе тиешле булган бурыч. 
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Уфада «Ханымнар җəмгыяте»нең кызлар мəктəбендə»  

(«Сөембикə», 1914, №1) 
 
Ханым вə туташларның мəдəниятемезгə булган тəэсирлəрен игътибарга 

алып, һиммəт 151  иялəре ирлəрнең дə матди вə мəгънəви ярдəмдə булыну-
ларын, бетмəгəн эшлəрен бетерешүлəрен, гомумəн, ир вə аталардан ханым вə 
туташларын җəмгыятькə катнашырга дəлялəт итүлəрен152 өмет итеп каламыз.  

«Тормыш», 1915, 20 март. 
 

Мəфтүха Яушева 

«Вазыйфа»чыларга вə дусларыма ачык хат 

«Вакыт» гəзитəсенең 1664нче нөсхəсендə153 «Троицкида ханымнар җəм-
гыяте»154 сəрлəүхəсе155 астында мəкалə сыман бер нəрсə күргəн идем. Бу мə-
калə сыман нəрсə Троицкидан язылганлыктан, вə үзе дə хатын-кызларга 
тəгаллекъле156 бернəрсə булганлыктан, вакытында беразрак дикъкатемне җə-
леп иткəн иде. Бигрəк тə Троицкиның ачык фикерле ханымнары тарафыннан 
ачылачак хатыннар җəмгыятенə бер бай хатынының каршы төшеп, эшне бул-
дырмый калу җəһəте, «кем булыр бу бай хатын?» дип бераз уйланган идем. 

Арадан бераз гына вакыт үтте. Бер мəҗлестə сүз иярə сүз чыгып, ачык 
фикерле ханымнарның берсеннəн моның кем икəнен сорадым. 

Ачык фикерле ханым мəгънəле итеп миңа туп-туры карады да, көлеп: 
«Белмим, ашыкма, бераздан соң белерсең», – диде.  
                                                           

151 Һиммəт – тырышлык. 
152 Дəлялəт итү – юл күрсəтү, өйрəтеп күрсəтү. 
153 Нөсхə – сан. 
154 Троицкида ханымнар җəмгыяте // Вакыт. 1915. 25 декабрь.  
155 Сəрлəүхə – исем, мəкалə исеме. 
156 Тəгаллекъ – бəйлəнешле. 
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Моннан берничə көн генə соң дусларымнан берсе хатын-кыз арасында 

«каршы төшүче бай хатыны» дип мине сөйлəгəннəрен килеп əйтте. Көлдем 
дə куйдым. Əлеге ачык фикерле ханымның мəгънəле көлешендəге мəгънəсен 
аңладым. Мəгəр ул халык арасында сөйлəнгəн сүзне ишеткəн икəн. Əһəмият 
бирмəдем. Чөнки безнең хатын-кыз арасында сөйлəнгəн мəгънəсез сүзлəр 
əһəмият биреп бетерерлек дəрəҗəдə генə түгел. Аларның һəркаюсына əһə-
мият биреп, артыннан йөри башласак, бар вакытыңны шуның артыннан гына 
йөреп үткəрергə кирəк. Ни минем андый ук бар сүз артыннан йөрергə артык 
вакытым юк иде, чөнки Чөнки Троицкидагы мөселман ханымнары комитеты 
минем тəхет идарəмнəн булып, бар вакытым шуның илə үтə иде.  

Моннан берничə көннəр əүвəл «Тормыш» гəзитəсендə «Ака» имзасы илə 
язылган бер мəкалə157 бу вазыйфачылар мəсьəлəсен тагын яңартты. Лəкин 
«Ака» əфəнде җəмгыятьнең вөҗүдкə чыкмый158 калуын бер бай хатынына 
сылтамаган, бəлки вазыйфачыларның үзлəреннəн, үзлəренең эшкə камил 
иман вə мəтанəт159 белəн керешмəгəнлеклəреннəн күргəн.  

Менə бу тугры сүз кайберəүлəрнең кəефенə ярамаган булса кирəк, бу 
арада исемемə имзасыз мəктүблəр160 ява башлады. Тагын моның өстенə Ка-
заннан, Ташкенттан да хатлар алгаладым. Анда да җəмгыятьнең вөҗүдкə 
чыкмый калуына мин сəбəп дип ишеттергəннəр. «Без боңа аптырыймыз, 
башка вакытта сине халык эшлəре башында күрə идек. Бу ни хəл?», – дип, 
дусларым бераз шелтəлилəр. Бер кечкенə кыз баланың, кеше җилкетүенə 
карап, исемен гəзитə сəхифəлəрендə күрү дəрте белəн язган нəрсəсе əфкяр161 
гомумияне яхшы ук кына чуалтырга яраган. Мəсьəлə хəзер җитди хəлгə 
кергəн. Дусларымның урынсыз пошынуларына сəбəп булган. 

Инде мин дусларымнан шуны үтенəм: юк нəрəсəгə эчлəре пошмасын. 
Мин əле дə шул əүвəлге табигыятемдə. Мин əле дə шул əүвəлдəге шикелле 
үк, җəмəгать эшен яратам. Əгəр дə бездə андый башланган милли хəрəкəтлəр 
булу түгел, хəтта мондый хəрəкəтлəрне башларга миңа аз гына мəгънəви 
ярдəмчелəр генə булса да, мин аңа бөтен вөҗүдем илə бирелəм.  

«Вакыт»ка ул мəкалə сыман нəрсəне кем вə ни сəбəптəн язганын да бераз 
аңлатып китим. Моның комитетымызда юк-бар саф-саталар сатып, башка-
ларның эшенə манигъ162 булганлыгы өчен бер-ике мəртəбə орыш итешкəн бер 
хатынның кызы икəнен хəзер аңладык. Анасы комитетта сафсата сата алмый 
бизгəч, кызы комитет сүрелде дип белгəн. Комитет сүрелгəн юк һəм дə əкият, 
гайбəт, сөйлəп утыручы бер-ике хатынның килми башлаулары илəн генə 
сүрелерлек тə түгел. Чөнки бик əсаслы163 сурəттə корылган. Бəлки көннəн-көн 

                                                           
157  Ака. «Вазыйфачылар» вазыйфалары башында булсыннар иде // Тормыш. 

1915. 1 март.  
158 Вөҗүдкə чыгу – барлыкка килү, бар булу. 
159 Мəтанəт – ныклык, түземлелек. 
160 Мəктүб – хат, язылган əйбер. 
161 Əфкяр – фикерлəр. 
162 Манигъ – тыючы, тоткарлаучы киртə. 
163 Əсас – нигез, база. 
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тəрəккый итмəктəдер164. Комитетның тəрəккыйда булганлыгына, башка эшлə-
ренə һич бер кимчелек китермичə борадəран165 Яушевлар лазаретыннан ике 
кровать алганлыгы дəлил булса кирəк.  

Мин «Вазыйфа» җəмгыятенең вөҗүдкə чыгуына чын күңелем илə телим. 
Əгəр «Вакыт»та язылган бай хатыныннан максудлары мин булсам, бу минем 
хакымда сарыф ифтирадыр166. Вазыйфачыларның җыелышачакларын ишет-
сəм, җыелышларына барырга карар кылып куйган идем. Лəкин ни өчендер 
(əллə «Ака» əфəнде əйтмешли, эшкə башта чын иман вə мəтанəт белəн 
керешми, тик мода өчен генə җəмгыять ясыймыз дип йөргəнгəме), əле булса 
җыела алмыйлар, бу көнгə кадəр бай хатынын бəһанə167 итеп тоталар икəн, 
инде моннан соң бəһанəлəр артына качарга урын юк. Чыксыннар мəйданга. 
Гомуми эшлəр эшлəнə торган йиргə бару ашка бару булмый. Анда бигрəк 
чакырмыйча барылачагын «Вакыт»ка язучы кечкенə сеңелем белмəсə дə, мин 
бик яхшы белəм. Җыелышлары булса, əлбəттə, чакырмыйча барам. 
Мөкаддəс 168  бер эшне башлаганнар икəн, тизрəк җыелып вөҗүдкə чыгар-
сыннар. Əгəр бу хатым «Тормыш» гəзитəсендə басылып чыкканнан соң, 
унбиш көн эчендə җыелып эшлəренə керешмəсəлəр, «Вазыйфа» җəмгыятенең 
ачылмавындагы һəммə мəсьүлиять169 үз өслəрендə икəне бик яхшы аңлашы-
лачак. Уңны-сулны аерырлык яшьтə булмаган бер яшь баланы җилкетеп, 
уртага юктан бар бай хатыны ясап чыгарудан төп максудлары «Нигə 
эшлəмисез», «Нигə йоклыйсыз» дип һəрвакыт үзлəренə əйтелеп торган 
шелтəдəн котылу, «Без бик эшлəр идек тə, менə «Вакыт» гəзитəсендə укыдык 
бит, бай хатыны манигъ була», дип əйтү өчен генə булып калачактыр.  

«Тормыш», 1915, 3 апрель. 

Хисап 

Чилəбедə 18нче апрельдə кызлар мəдрəсəсендə укучы фəкыйрь шəкерт-
лəр файдасына ясалган театр-концерт кичəсенең хисабы. 

Килере: 
Билетлар сатудан – 419 с. 55 т. 
Чəчəклəр, програм, конфетти, серпантин – 180 с. 68 т. 
Буфеттан – 72 с. 25 т. 
Буфеттан калган чəй, шикəрне сатудан – 4 с. 26 т. 
Акчалата иганə – 18 с. 

Чыгымы: 
Барысы: 254 с. 22 т. 
Саф файда: 440 с. 52 т. 

                                                           
164 Тəрəккый итү – алга китү, прогресс. 
165 Борадəран – бертуган. 
166 Ифтира – яла, берəү өстенə ялган гаеп ташлау. 
167 Бəһанə – сылтау, сəбəп, ялган сəбəп.  
168 Мөкаддəс – изге, мөһим. 
169 Мəсьүлиять – җаваплылык. 
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Бу акча кызлар мəдрəсəсендə укучы фəкыйрь балалар файдасына тотар 

өчен Чилəбе мəктəп вə мəдрəсəсенең хəзинəдарына беренче номерлы квитан-
ция буенча тапшырылды. 

Ошбу кичəнең гүзəл чыгуына тырышкан мөхтəрəмə ханымнар вə əфəн-
делəргə, кыллы оркестрда уйнаучыларга, акчалата һəм нəрсəлəр илə иганə 
кылучыларга, билетлар сатуга булышлык кылганнарга, билетларга, башкача 
хезмəт итеп, кичəнең яхшы чыгуына ярдəмнəре тигəн затларга һəм кичəгə 
килгəн һəммə ханым, туташ вə əфəнделəргə чын күңелемездəн рəхмəтлəр 
укыйбыз. 

Башкаручылар: Закир Тумашев, Шакир Сəлимов.  
Тəсхыйх170: Чилəбедə ясалган театр хакында Габдулла əфəнде Галиев мə-

калəсенə сбор бер мең сум чамасында булды дигəн сүз ялгыш арттырылып 
басылган, дөресе менə шушы хисапта күрсəтелгəнчə.  

«Тормыш», 1915, 3 май. 
 

«Мохбир» 
[Кəримə ханым Ишмөхəммəдованың...] 

Кəримə ханым Ишмөхəммəдованың кузгатуы белəн Петропавел ханым-
нары мөгаллимəлəр курсына берничə туташ йибəрергə йөрсəлəр дə, коры 
сөйлəшү генə булып калды. Ялгыз Кəримə ханымның тырышуы белəн генə 
хəзерлəнгəн акча белəн бер мөгаллимə Уфа мөгаллимəлəр курсына китте. 

«Тормыш», 1915, 17 июнь. 
 

Мөслимəлəр җəмгыяте идарəсеннəн 

Җəмгыятьнең əгъзалары арасында еллык əгъзалык акчалары алынмаган 
кешелəр булганлыктан, үткəн 1914нче ел хисабы тəмам булмый тора. Шул 
хəлне игътибарга алып, җəмгыять əгъзаларының үткəн əгъзалык акчаларын 
җəмгыятьнең хəзинəдары табибə Разия ханым Сөлəйманова җəнаблəренə 
тапшырулары үтенелəдер.  

Оренбург мөслимəлəр җəмгыяте идарəсе. 
«Вакыт», 1915, 15 июль. 

 
Тəшəккер171 

Бу ел җəй Оренбургта булган бер мөсафир172 ханым иленə кайтырлык 
булмагач, җəмгыять хəйрия илə ханымнар җəмгыятенə мөрəҗəгать итеп, 
бурычка акча сораган икəн. Ирлəр җəмгыяте 10 сум 37 тиен, ханымнар җəм-
гыяте 10 сум иганə кылганнар. Мөсафир ханым идарəмезгə мəктүб язып, бу 
ике җəмгыятькə тəшəккер бəян итəдер.  

«Вакыт», 1915, 23 август. 
                                                           

170 Тəсхыйх – дөреслəү. 
171 Тəшəккер – рəхмəт əйтү.  
172 Мөсафир – юлчы. 
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Кəримə Ишмөхəммəд  

Фатыйма ханым мəктəбенə 

Миллəтемезнең анасы мəрхүмə Фатыйма-Фəридə ханым исеменə Кəрə-
кəшле авылында салыначак мəктəп файдасына Петропавел ханымнарыннан 
җыелган 95 сум акча барлыгын һəм дə, хаҗəт булган вакытта, тиешле 
урынына алып бирү шарты илə Петропавелдагы Государственный Сберега-
тельный кассага салдыгымны гəзитəлəр аркылы игълан кылган идем.  

Хəзердə шул мəктəпне сала башладыкларыны һəм дə акчага бик мохтаҗ 
булдыкларыны язып, Вəгыйзь əфəнде мəзкүр173 акчаны йибəрүне үтенде. Мин 
һəм Вəгыйзь əфəнденең язуы буенча күрсəтелмеш 95 сум акчаны 450нче 
номер квитанция белəн 4нче сентябрьдə Ютазы станциясенə Гариф мулла 
Бикташев исеменə йибəрдем.  

Минем мəзкүр акчаны урынына тапшырдыкымны гəзитəңез аркылы 
игълан итмəкегезне үтенəмен. Гариф əфəнде һəм үз тарафыннан акчаны 
йолып алганлыгы тугрысында игълан итсə кирəк.  

Петропавел. 
«Тормыш», 1915, 24 сентябрь. 

 
Гыйффəт туташка174 

Чилəбедə Гариф əфəнде Бурнаевны озату мəҗлесе ясалганын гəзитəмездə 
язып үткəн идек. Шакир əфəнде Сəлимовның идарəмезгə хəбəр итүенə күрə, 
шул мəҗлеснең ахырында татлы шигырьлəре белəн танылган Заһидə Гыйф-
фəт туташ файдасына 11 сум иганə җыелган вə бу акча гəзитəдə күрсəтелгəн 
адрес буенча Гыйффəт туташка йибəрелгəн. 

«Тормыш», 1915, 30 сентябрь.  
 

6нче октябрьдə! 

Гыйлемгə сусау һəм гасырымызның укыган булучылыкны телəве бик күп 
аз акчалы кешелəрне, хəтта фəкыйрьлəрне дə мəктəпкə таба тарта.  

Фəкыйрь булганлыклары өчен генə шундый кешелəрне мəктəпкə кабул 
итмичə, кире кайтарырга һичкем кыючылык кыла алмый һəм бу хактагы 
мəсьүлиятьне175 күтəреп калырга һичкемнең кулыннан килми. Мондый уку-
чылар үзлəренең чигə торган матди авырлыкларына ярдəм кулын сузучы-
ларны җəмгыятьлəр арасында табалар.  

Менə шундый фəкыйрьлəрнең бик күбесе, ихтимал иң күбеседер, Уфа-
ның 2нче кызлар гимназиясендə укыйлар. Бу бичараларга башка җəмгыять-
лəр белəн берлектə «Аталар комитеты» ярдəм итə. Лəкин болар өчен шул 

                                                           
173 Мəзкүр – əйтеп үтелгəн, югарыда əйтелгəн.  
174  Заһидə Хөсəен кызы Бурнашева (Гыйффəт туташ, 1895–1977) – шагыйрə, 

мəгърифəтче, Сəмəркандта «Михнəттəшлəр тавышы» газетасы мөхəррире. Үзбəкстан 
дəүлəт нəшрияты хезмəткəре. 

175 Мəсьүлиять – җаваплылык. 
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чаклы күп акча кирəк ки, комитет əгъзаларының үзлəреннəн җыелган акчаны 
гына йиткерү мөмкин дə түгел. Шуның өчен комитет халыкның ярдəменə 
мөрəҗəгать итəргə карар бирде. 

Менə шул аптырауларга ярдəм итү максаты белəн, «Аталар комитеты» 
6нчы октябрьдə Художественный театрда хəйрия сеансы ясарга карар бирде. 
Шунда оттырмый торган лоторея «Бəхет мичкə» дə булачак. Халыкның хи-
табнамəне176 игътибарга алуына ышанамыз. 

Ярдəм итегез укучы кыз шəкертлəргə! 
Аларның арасында уфалылар да, башка качак кызлары да бар. Аз гына 

иганə дə аларның байтак вакыт укуларын дəвам иттерүгə ярдəм итəчəк.  
«Тормыш», 1915, 4 октябрь. 

 
Уфада 

Ирлəр җəмгыять хəйриясе урамда сəдака сорашып йөрүче мөселман кыз 
балаларын җыеп, төрле һөнəрханəлəргə урнаштыру өчен биш кешелек бер 
комиссия сайлаган иде. Комиссия əгъзаларының сүзенə күрə, бу көнгə кадəр 
төрле сəбəплəр берлə комиссия бер баланы да урнаштыра алмаган. Фəкыйрь 
һəм тəрбиячесе булмаган балаларны белгəн кешелəр шул комиссия əгъза-
ларыннан Бəдретдин əфəнде Назыйровка мөрəҗəгать итүлəре үтенелəдер.  

«Тормыш», 1915, 21 октябрь. 
 

Батыршин Гариф 

Фатыйма-Фəридə ханым наменə177  
корылган мəктəпкə нигез кору мəрасиме178 

Мəрхүм мөхəррирə вə мөгаллимə Фатыйма-Фəридə ханым исемене 
мəңгегə калдырыр өчен кыз вакытында иң əүвəл мөгаллимлек итдеке, үзе 
дəфен улындыгы179 Кəрəкəшле авылында кызлар мəктəбе салынырга тəшəб-
бес улындыгы180 милли матбугатта берничə мəртəбə язылган иде. Бу хосуста 
татар миллəтеннəн ярдəм дə өстəлгəн иде. Бик күп фидакарьлек иткəннəн соң, 
бер мөселман хатыны исеменə салыначак гыйлем йорты хакында бер адым 
атланды.  

Мəдəни миллəт ир вə хатыннардан миллəтлəренə иткəн хезмəтлəре өчен 
төрле гыйльми вə хəйрат181 мөəссəсəлəре182 коралар.  

Урамнарына билə андый кадерле адəмнəренең исемнəре илə атыйлар. 
Русия мөселманнарын да мəдəнияткə аяк басканнан бирле, бөек мөрəбби183, 
                                                           

176 Хитаб – эндəшү, мөрəҗəгать итү.  
177 Нам – исем. 
178 Мəрасим – йола, церемония. 
179 Дəфен улыну – күмелү. 
180 Тəшəббес улыну – керешү, эшкə тотыру. 
181 Хəйрат – сəдака. 
182 Мөəссəсə – оешма, учреждение. 
183 Мөрəбби – тəрбияче.  
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мөхəррирлəр вə шəгыйрьлəренең, җəмəгать хадимнəренең 184  хезмəтлəрене 
тəкъдир итə185 башладылар. Мəрхүм Исмəгыйль бəк186 үзе сəламəт вакытта 
билə аның исеменə мəктəп, кыйраəтханəлəр187 ачылды. Шиһаб хəзрəт188 исе-
менə бер мөəссəсə корылмаса да, аның дөньяга килүенə йөз ел тулу 
мөнəсəбəте илə тəрҗемəи хəлене, гыйлеме, иҗтимагый хезмəтлəрене күр-
сəтеп, зур бер китап басылды.  

Фəкать бичара мəрхүм Каюм Насыйри189 һəнүз190 искə алынмый əле. Хəл-
буки аның хезмəте шаян 191  тəкъдирдер. Милли шагыйремез Габдулла Ту-
кайны сəламəт вакытта кадерли-тəрбияли алмасак та, үлгəч тəрбиялəп күмгəн 
идек. Тəгъзия192 телеграмнары да яңгыр кеби яуган иде. Татар миллəте сүздəн 
эш дəверенə күчеп йитə алмаганмы? Яхуд башка сəбəплəрдəнме? Милли 
шагыйренең намен мəңгегə калдыру хосусында бер төрле җитди тəдбирлəр193 
кылынганы юк əле. Шагыйрьнең каберенə билə таш куелмадыгы, каберенең 
тирəсе тотылмадыгы һəркемгə мəгълүмдер. Эшлəнгəн бер эш бар лəйсə194 
шагыйрьнең исеменə ачылган урта мəктəптə бер «стипендия»дер. Бу исə 
татар миллəтенең мəдəни гөнаһысыдыр.  

Русиядəге мөселман хатын-кызларына килсəк, алар əле яңа коллыктан 
чыга башладылар. Аларга гомуми, милли, иҗтимагый хезмəтлəр дə булыну-
дан бигрəк, иркенлəп укырга ирек бирелмəде. Шулай да, алар арасында аз 
бервакытта гыйльми вə иҗтимагый хезмəтлəре илə миллəткə үзлəрене 
таныттырып вафат булучылары да бар.  

Фəкать Русия мөселманнары бер мөселман хатыны, яхуд кызы исеменə 
аларның хезмəтлəрене тəкъдир итеп, исемнəрене мəңгегə калдырыр өчен бер 
нəрсə дə эшлəгəннəре юк əле. Шул хатыннар арасында иң кадерле урынны 
тотып, миллəтнең күңелендə тирəн бер эз, самими бер мəхəббəт казанып 
вафат булучы Фатыйма-Фəридə ханымдыр. Фатыйма-Фəридə ханымның 
вафаты заманында меңгə якын телеграм, мең биш йөз кадəр тəгъзия 
мəктүблəре195 килде. Телеграмнар матбугатта басылды. Мəктүблəрене басып 
бетерергə мөмкин булмады. Мəрхүмəнең вафатына тиздəн ике ел булачак. 
Миллəт аны да оныта башлады. Фəкать мəрхүмəне үзе дəфен улынган 
Кəрəкəшле авылы онытмады. Аның исемене мəңгегə калдыру өчен бик 
тырышты. 
                                                           

184 Хадим – эшче, хезмəтче. 
185 Тəкъдир итү – бəя бирү. 
186 Исмəгыйль Гаспринский.  
187 Кыйраəтханə – уку өе, библиотека. 
188 Шиһабетдин Мəрҗани. 
189  Габделкаюм Габденнасыйр улы Насыйров (Каюм Насыйри, 1825–1902) – 

татар мəгърифəтчесе, педагог, дəреслеклəр авторы.  
190 Һəнүз – əле дə, һаман. 
191 Шаян – лаек, яраклы, тиешле дəрəҗəдə. 
192 Тəгъзия – үлгəн кешенең якыннарын юату, күңел юату. 
193 Тəдбир – эшне ахырын уйлап эшлəү, алдан күрү. 
194 Лəйсə – түгел, булмас, юк.  
195 Мəктүб – хат, язылган əйбер. 
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Ниһаять максатына да бер дəрəҗə ирешə башлады. Мөхтəрəм укучылар, 

гафу итеңез! Максаттан бераз читкə чыктык, ачы хакыйкать бу сəтырларны196 
язарга мəҗбүр иттелəр. Менə бу ел, мөселманнарның ел башы саналган 
мөхəррəм аенда, ноябрь числосының 11нче көнендə мəрхүмəнең наменə 
салыначак кызлар мəктəбенең нигез кору мəрасиме ясалды. Мəдəнияттəн 
ерак, караңгы бер почмакта, тарихи ганганəсене197 оныта башлаган, байлы-
гының күбесеннəн аерылган, миллəтене югалта язган бер башкорт авылында, 
аларның зəгыйфь булган гыйльми, мадди көчлəре илə ясалачак мəрасимнең 
бик садə 198  (простой), фəкать бик самими улачагы табигыйдыр. Монда 
нəзар199 дикъкатькə алыначак нокталар бар. Алар шулардыр: бер мөселман 
хатынының гыйльми, иҗтимагый хезмəтене, мəдəниятле кала халкыннан 
бигрəк авыл халкының тəкъдир итүе, бар көче илə Русия мөселманнары 
арасында иң шəрəфле булган бер эшне эшлəргə авыл халкының омтылуы, бу 
хосуста аларның сəгый200 вə гайрəтлəредер. Мөселман хатын-кызларының та-
рихи гыйззəт201 вə шəрəфлəрене202 мəңгегə сакламак нияте илə мөкаддəс203 
ядкəрнең бер авылга утыртылуыдыр. Русиядə фəүкылгадə 204  əхвəл хəйран 
итдеке вə дəһшəтле кайгылар улдыгы җəһəте илə, мəрасим көне билə милли 
матбугатта игълан ителмəде. Бəлки Бөгелмə өязендəге мəгарифпəрвəр 
руханилар илə бəгъзе гыйлем сөюче сəүдəгəрлəргə мəрасим205 көненең кай 
көн булачагы хосусый сурəттə генə белдерелде.  

Шулай булса да, нигез кору мəрасимендə төрле авыллардан илледəн 
артык голəма206 вə сəүдəгəрлəр бар иде. Мөсафирлар207 арасында бик мөх-
тəрəм булган карт хəзрəтлəр илə гыйльми вə иҗтимагый хезмəтлəре илə 
халыкка танылган хөрмəтле затлар бар иде. Бу кунакларның күбесе 10нчы 
ноябрьдə кич килделəр. Билгелəнгəн ханəлəргə урнаштылар. Хөрмəтле 
кунакларны авыл халкы бик шатлык илə каршы алдылар.  

11нче ноябрь көне бик тын һəм йылы, бөтен авыл халкының йөзендə 
шатлык əсəре күренеп тора иде. Хосусан хатын-кызлар шатлыкларына сыеша 
алмыйлар иде. Кызлар мəктəбендə мөгаллимə ханымнар, шəкертлəрнең 
фəгалиятене208 тəгъриф итеп209 бетерү мөмкин түгел. Алар мəктəпне бизилəр, 

                                                           
196 Сəтыр – юл, язу юлы.  
197 Ганганə – сүзнең кешедəн кешегə күчүе; сүзне кешедəн кешегə күчерүчелəр. 
198 Садə – гади. 
199 Нəзар – иътибар. 
200 Сəгый – тырышу.  
201 Гыйззəт – кадер, хөрмəт, мəртəбə. 
202 Шəрəф – кадер, хөрмəт. 
203 Мөкаддəс – изге, мөһим. 
204 Фəүкылгадə – гадəттəн тыш. 
205 Мəрасим – йола, церемония.  
206 Голəма – галимнəр, дин галимнəре.  
207 Мөсафир – юлчы. 
208 Фəгалиять – эшчəнлек.  
209 Тəгъриф итү – таныту, сөйлəп бирү, аңлату. 
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җыештыралар. Чөнки кунакларга беренче зыяфəт210 кызлар мəктəбендə бире-
лəчəк иде. Нигез кору мəрасиме өйлəдəн соң сəгать бердə улдыгы җəһəте илə, 
өч мəхəллəнең халкы кунаклар илə мəхəллə мəсҗетлəре тулы иде. Намаз тəмам 
улды. Мəрасимне идарə итүче əфəнделəр имам Харрас, имам Гариф, имам 
Гатиятулла, имам Нуретдин гаҗизлəре мəхəллə тарафыннан сайлаган əфəнде-
лəр көндез сəгать 2дə салыначак мəктəпнең урынына җыелдылар. Мəктəпнең 
урыны агачлык арасында, тау битендə, агым су буенда булганга, эчендəге 
халыкның күплеге, төрлелеге шагыйранə 211  бер манзара булып күренə иде. 
Һəркем билгелəнгəн урыннарга урнашты. Бер-ике секундка дəкыйка 212  үтə-
лектə тынлык хөкем сөрде. Мəрасимне идарə итүче имамнардан имам Харрас 
кунакларны «Хуш килдеңез!» – дия алкышлады. Мəрасим хакында мəгълүмат 
бирде. Бəйрəкəдə ахун вə мөдəррис мөхтəрəм Мəсгуд Гобəйдуллин җəнаблəре 
Коръəн укыды. Беренче мəртəбə бер мөселман хатыны исеменə салыначак 
гыйлем йортының татар миллəтенə бик файдалы хезмəтчелəр – аналар 
йитештерүене телəп, догалар кылды. Бөтен халык яшьлəрене агызган хəлдə, 
«амин» тавышлары илə күкне яңгыраттылар. Патша хəзрəтлəренең ханəдане 
галилəренең 213  сəламəтлеге, ватанның сəгадəте 214  өчен махсус дога иттелəр. 
Карт хəзрəтлəр бергə-бер бүрəнəне күтəреп, олуг Ходаның исемене зикер215 
итеп, нигезгə куйдылар, янə бер кəррə Җəнабе Хакка ялварып, бу бинаның 
тизлек илə тəмам булуын телəп дога иттелəр. Мөхтəрəм Мəсгуд хəзрəт 
мəрасим мөнəсəбəте илə гыйлемнең файдасы, хатын-кызларны җитди сурəттə 
тəрбия итүнең əһəмияте хакында мөəссəр216 хотбə217 сөйлəде. Мөселман хатын-
кызларының тарихи хезмəтлəрене берəм-берəм санап, мəрасимдəге халыкны 
мөтəəссир218 итде. Мəсгуд хəзрəт шул җөмлəлəр илə сүзне тəмам итте: «Кəрə-
кəшле авылының тарихы, аларның һиммəтлəре219 искедəн бирле безгə мəгъ-
лүмдер. Шул һиммəтеңезнең бөеклеге сезне шундый мөкаддəс гыйлем йорты 
салырга, ничə гасырлардан бирле хокукларыннан мəхрүм булган тута-сеңел-
лəреңезне дини, милли рухта тəрбия итəргə өндəгəн. Сезне бу көнге хезмə-
теңез, тарихи көнеңез илə тəбрик итəм. Муаффəкыять220 илə тəмам итүне Хо-
дадан сорыйм. Бу йорт бер мөселман хатыны исеменə ядкəр уларак салы-
начагы җəһəте илə, бу изге мөəссəсəне тəмам итү истикъбалене221 тəэмин кылу 
сез авыл халкы илə бөтен татар миллəтенең бурычыдыр. Ышанам ки, миллəт 

                                                           
210 Зыяфəт – кунак итү. 
211 Шəгыйранə – шагыйрьлəрчə.  
212 Дəкыйка – минут. 
213 Ханəдане гали – бөек династия.  
214 Сəгадəт – бəхет, рəхəтлек. 
215 Зикер – искə алу, искə төшерү.  
216 Мөəссəр – тəэсирле, йөрəгенə үткəн.  
217 Хотбə – нотык сөйлəү, чыгыш ясау.  
218 Мөтəəссир – йогынты алган. 
219 Һиммəт – тырышлык. 
220 Муаффəкыять – уңыш. 
221 Истикъбаль – килəчəк.  
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үзенең бурычыны үтəр. Ходай һəрвакыт ярдəмчегез булсын». Бөтен халык 
мөлдер-мөлдер күз яшьлəрене агызып, хөрмəтле кунакларына тəшəккер222 бəян 
иттелəр. Башка хəзрəтлəр вə имамнар тарафыннан мəрасимгə муафыйк 
нотыклар сөйлəнде. Мəҗлесне идарə итүче хəзрəтлəр хөрмəтле кунакларыны 
кызлар мəктəбе бинасына зыяфəткə дəгъват иттелəр223. Кызлар мəктəбе иҗа-
рəгə224 алынган булса да, бик зур булганга, бөтен халыкны диярлек сыйдырды. 
Бу шатлыклы тарихи мəҗлестə урынына муафыйк хотбəлəр сөйлəнде. Читтəн 
килгəн тəбрик мəктүблəре укылды. Нигез мəрасиме, котлап бирелгəн иганəлəр 
кабул ителеп, догалар кылынды. Кəрəкəшле авылындагы кызлар мəктəбе 
мөгаллимəлəренең тəбрик вə тəшəккерлəре укылды. Нигез кору мəрасимене 
котлап, төрле авылдан килгəн мосафирлар, руханилар, сəүдəгəрлəр, авыл 
халкы иганəлəр тəкъдим иттелəр. Ирлəр вə хатын-кызлар мəҗлесендə җыелган 
бүлəк, акчаның барлыгы ике йөз алтмыш алты сум сиксəн сигез тиен булды. 
Авыл халкы мосафирларга тəшəккер бəян иттелəр. Шул ук мəҗлестə хөрмəтле 
мөсафирларның зыяфəткə дəгъват улынган спискалары игълан ителде.  

Ирлəрдəн соң мөгаллимəлəр, өстазбикəлəр, авыл хатын-кызлары, хөрмəт-
ле кунак ханымнарга кызлар мəктəбендə зыяфəт бирделəр. Нигез кору мəра-
сименə төрле авылдан хəзрəтлəр илə рəфикалары225 да килгəннəр иде. Хатын-
кыз мəҗлесе бик рухлы, шатлыклы булды. Мəҗлестə муафыйк нотыклар 
сөйлəнде. Хатын-кыз мəҗлесендə 30 сумга якын акча бүлəк ителде, фəкать бу 
иганə гомуми булды. Бу иганəнең җəдвəле226 тəртип кылынмады. Иганə бирү-
челəр исемнəренең язылуын телəмəделəр. Бер мөселман хатыны исеменə 
ядкəр итеп салыначак гыйлем йортының нигезен кору мəрасимендə үзлəре 
мəҗлестə була алмый иганə күндергəн əфəнделəр вə ханымнарга үзлəре 
мəҗлестə хазир улып 227 , иганə итүчелəргə бөтен авыл халкы исеменнəн 
самими калебемез228 илə тəшəккер итəмез. Шушы шатлыгымызны мөхтəрəм 
халкымыз илə уртаклашмак нияте илə, «Нигез кору мəрасиме» хакында 
язылган шул мəкалəне мөхтəбəр «Сөембикə» журналы васитəсе229 илə сөекле 
миллəтемезгə тəкъдим итəмез.  

Бу мəкалə илə бергə нигез кору мəрасиме котлап иганə биргəн һəм дə 
үзлəре мəрасимдə хазир булып, котлап акча бүлəк иткəн хөрмəтле ханым вə 
əфəнделəрнең исем вə фамилиялəрене, иганəнең микъдарыны күрсəткəн 
җəдвəлне күндерəмез. Могътəбəр «Сөембикə» идарəсе бу мəкалəбез илə 
иганə җəдвəлене басарга үзенең журналында урын бирер диеп өмет итəбез. 

                                                           
222 Тəшəккер – рəхмəт белдерү. 
223 Дəгъват итү – чакыру, өндəү. 
224 Иҗарə – вакытлы файдалану, аренда. 
225 Рəфика – тормыш иптəше, хатыны. 
226 Җəдвəл – таблица. 
227 Хазир улу – катнашу.  
228 Калеб – йөрəк.  
229 Васита – арадаш, ике арада эш йөртүче. 
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Тиз көннəн мəктəпнең програмы илə мөфассал 230  хисабы янə гəзитə вə 
журналлар васитасы илə хөрмəтле миллəтемезə игълан ителəчəктер.  

Иганə кылган əфəнде вə ханымнарның җəдвале: 
1. Мəрхүмə Фатыйма-Фəридə ханымның əтисе Мортаза Ваһапов җəнаб-

лəре – 25 сум; 
2. Кызлар мəдрəсəсендə чəй мəҗлесендə ханым əфəнделəрдəн җыелган – 

24 сум 13 тиен; 
3. Бөгелмə шəһəрендə «Товарищество Баһаветдин, Галиев, Курамшин» 

əфəнделəрдəн – 20 сум; 
4. Бəйрəкə авылы231 ахунд вə мөдəррис Мəсгуд Гобəйдуллин җəнаблə-

реннəн – 10 сум;  
5. Бəйрəкə авылы Мөхсин хəзрəт Гобəйдуллин җəнаблəреннəн – 10 сум;  
6. Каразирек авылы232 шəех Бостам хəзрəттəн (имам Гариф Батыршин 

бабасы) – 10 сум; 
7. Туйкə авылы233 Хəйретдин мулла Гатиятулланың бабасы – 10 сум; 
8. Кəрəкəшле авылы Хəйретдин сатучы Хəйруллиннан – 10 сум;  
9. Бəйрəкə авылы мулла Зəки əфəнде Мусиннан – 10 сум; 
10. Бөгелмə шəһəрендə сəүдəгəр Сабирҗан Садыйковтан – 10 сум; 
11. Кəрəкəшле авылы Габдулла Батыршиннан – 5 сум; 
12. Кəрəкəшле авылы Шəйхетдин Садретдиновтан – 5 сум; 
13. Əсəй авылы234 Миңлеəхмəт сатучыдан – 5 сум; 
14. Туйкə авылы Равил старшинадан – 5 сум; 
15. Бəйрəкə авылы мулла Зəки Мусин җəмəгате Мəсрүрə ханымнан – 

5 сум; 
16. «Мəдрəсəи Фатыймаия»дə улган мөгаллимə ханым əфəнделəрдəн – 

4 сум 70 тиен; 
17. Бəйрəкə авылы Мөҗаһид əфəнде Гобəйдуллин җəнаблəреннəн 

(Бəйрəкəдə вак бурыч банкысында рəис) – 3 сум; 
18. Кəрəкəшле авылы имамы Харрас Фəхретдиновтан – 3 сум; 
19. Əсəй авылы Əхмəдша хəзрəттəн – 3 сум; 
20. Каразирек авылы Əхмəдхəбиб хəзрəттəн – 3 сум; 
21. Якый авылы235 Əхмəдзакир хəзрəттəн – 3 сум; 
22. Габдессəлам авылы мулла Сабит əфəндедəн – 3 сум; 
23. Кəрəкəшле авылы Нигъмəтулла Горфановтан – 3 сум; 
24. Кəрəкəшле авылы Гази Хəбибрахмановтан – 3 сум; 
25. Кəрəкəшле авылы Миңлевəли Əхмəтовтан – 3 сум; 
26. Кəрəкəшле авылы Хөсəенов Батыршиннан – 3 сум; 
27. Кəрəкəшле авылы хаҗи Əхмəд Гəрəевтəн – 3 сум; 

                                                           
230 Мөфассал – җентекле, тулы. 
231 Бəйрəкə авылы – хəзер Татарстанның Ютазы районына карый.  
232 Иске Каразирек – хəзер Татарстанның Ютазы районына карый.  
233 Туйкə авылы – хəзер Татарстанның Азнакай районына карый.  
234 Əсəй авылы – хəзер Татарстанның Азнакай районына карый.  
235 Якый авылы – хəзер Татарстанның Азнакай районына карый.  
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28. Кəрəкəшле авылы Сəлахетдин Фəрхетдиновтан – 3 сум; 
29. Кəрəкəшле авылы Идрис Хəсəновтан – 3 сум; 
30. Бəйрəкə авылы Зəкия ханым Искəндəр хаҗи җəмəгате – 3 сум; 
31. Бəйрəкə авылы мулла Зəки əфəнденең анасы Шəмсинəһар ханымнан 

– 3 сум; 
32. Кəрəкəшле авылы Əхмəтгалим Мөхəммəдвəли угылыннан – 3 сум; 
33. Зəет авылы236 Камалетдин хəзрəт Əхмəтовтан – 2 сум; 
34. Эстəрле авылы237 Мияссəр хəзрəттəн – 2 сум; 
35. Каразирек авылы Əхəдшəриф хəзрəттəн – 2 сум; 
36. Кəрəкəшле авылы Фатыйх Хəсəновтан – 2 сум; 
37.  Кəрəкəшле авылы шаигъ238 Сəгъди Хəбибуллиннан – 2 сум; 
38. Кəрəкəшле авылы имамы Нуретдин əфəндедəн – 2 сум; 
39. Кəрəкəшле авылы Гайсə Ибраһим угылыннан бер кəҗə сатылды – 

2 сум 20 тиен; 
40. Эстəрле авылы Солтангали хəзрəттəн – 1 сум 50 тиен; 
41. Каразирек авылы шəех Бостам хəзрəт чəчəк өчен иганə кылды – 

1 сум 50 тиен; 
42. Карамалы авылы239 Хəсəн хəзрəттəн – 1 сум; 
43.  Мөтəви авылы Харис мулладан – 1 сум; 
44. Əсəй авылы Шаһид мулладан – 1 сум;  
45. Бəйрəкə авылы Ильяс мөəзиннəн – 1 сум; 
46. Бəйрəкə авылы Мирзаһид мөəзиннəн – 1 сум; 
47. Бəйрəкə авылы мулла Җəлəл хəзрəттəн – 1 сум; 
48. Кəрəкəшле авылы Ибраһим Фəхретдиновтан – 1 сум; 
49. Кəрəкəшле авылы Əхмəдхəбиб Шəрифовтан – 1 сум; 
50. Кəрəкəшле авылы Габдулла Насыйрдан – 1 сум; 
51. Кəрəкəшле авылы Локман Зарифовтан – 1 сум; 
52. Кəрəкəшле авылы Əхмəтлатыйф Шəфиговтан – 1 сум; 
53. Кəрəкəшле авылы Шəфигъ Шəрифовтан – 1 сум; 
54. Кəрəкəшле авылы Давыд Ибраһимовтан – 1 сум; 
55. Кəрəкəшле авылы Мирсəет Красиновтан – 1 сум; 
56. Кəрəкəшле авылы Асылгəрəй Солтангəрəевтан – 1 сум; 
57. Кəрəкəшле авылы Гыймадетдин Шəмсетдиновтан – 1 сум; 
58. Кəрəкəшле авылы Шакир Зарифовтан – 1 сум; 
59. Кəрəкəшле авылы Җамалетдин Фəрхетдиновтан – 1 сум; 
60. Кəрəкəшле авылы Миңлешаһ Əхмəтҗан угылыннан – 1 сум; 
61. Кəрəкəшле авылы Гариф Вəлиевтəн – 1 сум; 
62. Кəрəкəшле авылы Шəриф Хəсəновтан – 1 сум; 
63. Рəссуй авылы Нəҗиб мөəзиннəн – 1 сум; 
64. Яңа Кəрəкəшле авылы Гали Мөхəммəд угылыннан – 70 тиен; 
65. Габдессəлам авылы мөгаллим Мирсəлим əфəндедəн – 50 тиен; 

                                                           
236 Зəет авылы – хəзер Башкортстанның Шаран районындагы авыл.  
237 Югары Эстəрле авылы – хəзер Татарстанның Азнакай районына карый.  
238 Шаиг – билгеле.  
239 Карамалы авылы – хəзер Татарстанның Азнакай районына карый.  
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66. Кəрəкəшле авылы Сəлəхетдин Гаясетдиновдан – 50 тиен; 
67. Кəрəкəшле авылы Шəйхелислам Сираҗетдиновдан – 50 тиен; 
68. Кəрəкəшле авылы Габделбакый Мөхəммəдвəли угылыннан – 50 

тиен; 
69. Ютазы станциясендə сатучы Мəүлүдовтан – 50 тиен; 
70. Ютазы станциясендə Мəүлүдов рəфикасы – 50 тиен; 
71. Кəрəкəшле авылы Сахибгəрəй Сəфəргали угылы – 50 тиен; 
72. Кəрəкəшле авылы Хəсəнулла Насыйбулла угылы – 50 тиен; 
73. Кəрəкəшле авылында тимерче Хəйрулладан – 45 тиен; 
74. Кəрəкəшле авылы Дəүлəтша Гали угылыннан – 20 тиен; 
75. Кəрəкəшле авылы Насыйбулла Сафиулла угылыннан – 20 тиен; 
76. Кəрəкəшле авылы Сахибгəрəй Сəйфетдин угылыннан – 15 тиен; 
77. Кəрəкəшле авылы Мөҗаһид Мөхетдин угылыннан – 15 тиен. 
Мəҗмугы – 266 сум 88 тиен. Вə янə 5нче ноябрьдə Уфадан княгиня 

Гайнелхаят бинте Рөстəм хан Дəүлəткилдиевадан алдык 10 сум. 
Нигез кору мəрасимене идарə итүче əгъзаларыннан: мөдəррис, имам 

Гариф Батыршин, имам Гатиятулла Габдуллин, имам Нуретдин Фəрхетдинов. 
Фатыйма-Фəридə ханым наменə салыначак кызлар мəктəбене тəмамларга 

ярдəм итəргə арзу итүче240 ханымнар, əфəнделəр булса, түбəндə күрсəтелгəн 
адрес илə иганə күндерергə мөмкин:  

Ст.Ютаза. Волго-Бугульминской Ж.Д., дерев. Каракашли, мулле Гарифу 
Батыршину.  

«Сөембикə», 1915, №3, б.52–56. 
 

Эстəрлетамактагы икенче кызлар мəктəбенə вакыф 

Гəзитəбезнең наширы Г.Госманов күптəннəн бирле Эстəрлетамак өязендə 
берничə авылда һəм Эстəретамак шəһəренең үзендə кызлар мəктəбе тəрбия 
итеп килмəктə иде. Эстəрленең икенче мəхəллəсенə моннан берничə ел элек 
ибтидаи241 вə рөшди242 сыйныфлар берлəштерерлек бер мөкəммəл243 кызлар 
мəктəбе бина иткəн244 вə бу көнгə кадəрле шуның мəсарифын245 үз кесəсеннəн 
тотып килгəн. Хəзер шул мəктəпне тəэмин итү максаты илə Эстəрле шəһə-
ренə якын гына, байтак варидəт246 китерə торган җиреннəн 36 дисəтинə җир-
не һəм 5–6 мең тора торган мəктəп өчен салынган мəзкүр247 бинаны кызлар 
мəктəбе итеп алып бару шарты илə икенче мəхəллəгə вакыф иткəн. Вакыфын 
идарə итү өчен Эстəрле могътəбəрлəреннəн248 Һади əфəнде Ибраһимов, Г.Ай-
туганов вə өченче бер кеше сайланган.  
                                                           

240 Арзу итү – телəк, омтылыш белдерү. 
241 Ибтидаи – башлангыч. 
242 Рөшди – урта.  
243 Мөкəммəл – тəмамланган, камиллəшкəн. 
244 Бина итү – нигез салу.  
245 Мəсариф  – чыгым.  
246 Вəридəт – керемнəр. 
247 Мəзкүр – югарыда əйтелгəн.  
248 Могътəбəр – зыялы, хөрмəтле.  
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Бу вакыфны рəсмилəштерү хосусында да тəшəббескə тырышылып 249 , 

мəзкүр вакыфны Гыйбадулла əфəндедəн кабул итеп алырга Духовный Собра-
ниегə рөхсəт ителгəн. Гыйбадулла əфəнде үзе Уфада булмаганлык сəбəпле, 
кияве һəм вəкил Сəлях əфəнде Җəббаров нотариус хозурында Собрание 
вəкиленə бу вакыфны тапшырадыр. Собрание үзеннəн вəкалəт вакыфны 
идарə итəр өчен ахун Сəлях хəзрəткə вəкалəтнамə бирəчəк.  

«Тормыш», 1916, 4 март. 
 

 

Фəкыйрə кызлар мəктəбе 

«Мəдрəсəи Мөхəммəдия»гə караган фəкыйрь ирлəр мəктəбе имтиханына 
җыелган халык, шул мəхəллəдə фəкыйрə кызлар мəктəбе дə булуын кирəк-
сенеп, шуның өчен мең җиде йөз сум (1700) акча җыештылар. Бу мəктəп 
«Мəдрəсəи Мөхəммəдия»гə караган вə аның түбəнге сыйныфы хисап 
ителергə тиеш күрелə. Шундый кызлар мəктəбенə урын билгелəүне ирлəр 
фəкыйрə мəктəбенең мөтəвəллилəре250 үз өстенə алдылар. 

 «Тормыш», 1916, 20 апрель. 
 

Сорур Сəлимова 
Фатыйма-Фəридə мəктəбенə иганə 

Мəүлид бəйрəмендə Фатыйма-Фəридə ханым исеменə салына торган 
мəктəп өчен 27 сум 88 тиен акча җыелган иде. Мин шул акчаны Кəрəкəшле 
имамы Батыршин җəнаблəренə җибəрдем. Иганə итүче вə ярдəмлəшүче 
ханымнарның һəркаюсына, хосусый рəвештə Шəрифҗамал ханым Алиевага 
тəшəккер итəм251. 

Чилəбе. 
«Тормыш», 1916, 20 апрель. 

 
Вəгыйзə Əминова 

Зур иганəлəр вə имтихан 

Казан өязе Казанбаш авылында252 кызлар мəдрəсəсе салына. Бу илə мəд-
рəсəдə 38 кыз шəкерт укыды. Март 14ндə имтихан булды. Мəдрəсəнең бина-
сын салырга түбəндəге затлардан ярдəм бирелде: 

Казанлы Садыйк Мусин253 – 1180 сум; 
Петропавелда җыелган – 290 сум; 
Гариф Тюменов – 100 сум; 
Бакый Шакиров вə Зиннəтулла – 50 сум; 

                                                           
249 Тəшəббескə тырышылу – керешү, эшкə тотыну.  
250 Мөтəвəлли – вакыф эшлəре белəн шөгыльлəнүче. 
251 Тəшəккер итү – яхшылыкка каршы рəхмəт белдерү. 
252 Казанбаш авылы – хəзер Татарстанның Арча районына карый.  
253 Мөхəммəдсадыйк Гайсə улы Мусин (1862–...) – II гильдия Казан сəүдəгəре.  
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Галəх Рəҗəбов, Солтан Əлмөхəммəдов – 50 сум; 
Ярулла Мостафа угылы – 50 сум; 
Насыйбулла əфəнде – 30 сум; 
Гыйсмəтулла əфəнде – 19 сум; 
Исемнəрен əйтмəскə телəүчелəр – 274 сум. 
Барлыгы – 2043 сум. 
Зиннəтулла əфəнде 12 сумлык бер сəгать бирде. 
«Тормыш»тан:  
Халкыбыз арасында хəйрият вə иганə эшлəре тəрəккый итүенə 254  бик 

шатланабыз.  
«Тормыш», 1916, 24 апрель. 

 
Фатыйма Адамова 

Бəян тəшшəкер255 

28нче декабрьдə Гарифҗан Халидов квартирында Сəгадəт ханым Сəй-
фетдинова илə Мөхəммəтгали əфəнде Фəтхетдиновның туйлары мөнəсəбəте 
илə булган мəҗлестə как-төшкə җыйналган 75 сум акчаны мөслимəлəр 
җəмгыятенə иганə иткəннəре өчен самими тəшшəкеремезне гарыз итеп256, Сə-
гадəт ханым илə Мөхəммəтгали əфəндегə бəхет вə сəгадəт257 телим.  

Җəмгыять рəисəсе: Фатыйма Адамова. 
«Вакыт», 1917, 4 гыйнвар.  

 
Тəшəккер 

Шушы якын арада зур-зур иганəлəр белəн үзендə милли тойгылар 
күрсəткəн яшь байларыбыздан Гариф əфəнде Камалов җəнаблəре мəктəбем 
өчен бер шкаф белəн йөз сумлык мəктəп əсбаплары вə уку кораллары алып 
һəдия итте258. Без бу нəрсəлəргə һава белəн суга булган ихтыяҗыбыз кадəр 
бер ихтыяҗ сизə идек. Шушы ихтыяҗыбызны сизеп, Гариф əфəнде һиммəт259 
кулын сузды. Килəчəктə миллəт аналары булачак сөекле шəкертлəремезнең 
дəреслəрен тагы да əсаслы260 сурəттə дəвам иттерүлəренə зур сəбəпче булды.  

Гариф əфəнденең шундый урынлы иганəсе өчен мəктəпнең һəйəт тəгъли-
миясе261 исеменнəн самими тəшəккер бəян итəм.  

Оренбургта кызлар мəктəбенең мөдирəсе: Зəйнəб Камалетдинова.  

«Вакыт», 1917, 10 гыйнвар. 
 

                                                           
254 Тəрəккый итү – алга китү, прогресс. 
255 Бəян тəшəккер – язма рəвештə рəхмəт белдерү.  
256 Гарыз итү – белдерү.  
257 Сəгадəт – бəхет.  
258 Һəдия итү – бүлəк итү.  
259 Һиммəт – ярдəм.  
260 Əсаслы – нигезле.  
261 Һəйəт тəгълимия – уку-укыту комиссиясе.  
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«МӨСЕЛМАН  КЫЗЛАРЫНЫҢ  ХӘЛЕННӘН» 
 
 

[Рус хатыннары...] 

Рус хатыннары тарафыннан ясалган «хатыннарны химая»1 җəмгыяте ки-
лəчəк Думадан Русиядə фəхешне (кызлар илə сату итүне) бетерергə сəбəп 
була торган низамнар2 ясауны үтенергə карар бирмешлəр. 

Рус хатыннарының бу яхшы эшенə мөселман хатыннары да кушылырга 
тиешле иде; чөнки Казан, Оренбург вə Уфа кеби йирлəрдəге мөселманнарның 
бозыклыкларыннан мөселман хатыннары да күп йөдидерлəр.  

«Вакыт», 1907, 20 гыйнвар. 
 

«Наҗия» 

Хатыннар тарафыннан мөселман Дума əгъзаларына 

Мөкаддəс3 шəригатемез безнең хакымызда фəүкылгадə4 бер гадалəт5 вə 
хəкъканиять6 изһар итеп7, безне там8 хокуклы хөр инсан9 санаса да, ирлəре-
мезнең иң күп кыйсеме10 улган надан вə залимнары11 безне җамигъ хоку-
кымыздан мəхрүм итəрəк, тəмам илə җəһалəт12, əсарəт13 вə хокуксызлык ас-
тына күмеп куймышлардыр. Шəригать буенча, хатыннарның мəсҗетлəргə 
барып гыйбадəт итəргə, меңнəрчə чакрым сəфəрлəргə чыгып, хаҗга барырга, 
базарларга чыгып, үзлəре телəгəнчə сəүдə итəргə, һəртөрле сəнəдлəр14 вə век-
сельлəр бирергə һəм алырга вə саир15 һəртөрле хокукларга малик улдыгыны16 
һəм дə əүвəлге мөселман хатыннарының сестра милосердия булып ирлəр илə 
                                                           

1 Химая – яклау, саклау. 
2 Низам – канун. 
3 Мөкаддəс – хөрмəтле. 
4 Фəүкылгадə – гадəттəн тыш.  
5 Гадалəт – турылык, гаделлек. 
6 Хəкъканиять – чынлык, дөреслек, турылык.  
7 Изһар итү – күрсəтү.  
8 Там – тулы.  
9 Инсан – кеше, адəм.  
10 Кыйсем – өлеш.  
11 Залим – мəрхəмəтсез, каты күңелле. 
12 Җəһалəт – наданлык. 
13 Əсарəт – əсирлек, тоткынлык, коллык.  
14 Сəнəд – документ.  
15 Саир – башка.  
16 Малик улу (булу) – ия, хуҗа булу.  
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бергə сугышларга бардыкларыны, йөзлəрчə ирлəр вə хатыннарны каршы-
ларына җыеп, мəдрəсəлек итдеклəрене, шигырьлəр, хикəялəр вə саир 
китаплар язып, мөхəррирəлек вə мөəллифəлек17 иттеклəрене вə пəйгамбəре-
мезнең зəүҗə18 мөхтəрəмəсенең гаскəр җыеп сугышка бардыгыны вə бүгенге 
көндə дə Истанбул вə Мисырдагы мөселман хатыннарының үзлəре телəгəнчə 
урамнарда йөредегене, мəсҗетлəргə барып намазлар укыдыгыны, вəгазьлəр 
тыңладыгыны, мəктəплəргə йөреп төрле гыйлемнəр, һөнəрлəр вə берничə 
төрле теллəр үгрəндегене, гəзитəлəр, журналлар чыгардыгыны күрə торып, 
белə торып, безнең ирлəремез, хəтта шəригать белүче дəгъвасында булган 
муллаларымыз вə хосусый мөселманнар өчен йөз карасы улан кап-кара 
гөруһ19 журналларымыз безлəрне хəзергедəн дə артыграк əсарəткə вə җəһа-
лəткə чумдырмакчы булалар. Этлəр дə ачык һавада йөреп, Ходайның якты 
кояшыны күреп, үзенең җан иясе икəнене белдерəдер. Безне ирлəремез үзлə-
ренə уенчык итеп тотмакчы булалар, урлаган тавык шикелле безне капчык-
ларга тыгып, дүрт стена эченə ябып, айларча-елларча яшереп асрамакчы 
булалар. Кəефлəре килгəн саен бер хатын алып, безнең нəзек йөрəк-
лəремездəн кан агызалар, кəефлəре киткəн саен кыйнап, орышып, тиргəп, 
безне чахоткага сабтыралар. Һəр нəрсəнең бер чиге була. Безнең дə бу күрə 
торган хокуксызлык, золым вə җəберлəремезнең бер чиге булырга тиеш. 
Шəригать хатыннарның хакына тими, анларны телəгəнчə йөрүдəн тыймый. 
Бəлки ирлəрне намəхрəмнəргə 20  иман күз илə карамасыннар ди. Караудан 
тыела алмый торган фасикъ 21  ирлəр үзлəре бөркəнеп, качып йөрсеннəр. 
Ирлəремезнең төн буенча трактирларда, гостиницаларда йөрүлəренə, квар-
тирларда мəхбүбə 22  асрауларына безме гаепле? Бу соң заманда безлəр дə 
укып, азрак дөньяны күрергə, шəригатьне танырга, үземезнең инсан 
улдыгымызны аңларга башладык. Думага барачак мөселман əгъзалары мө-
селман хатыннарының тəмам хокукларыны алып бирсеннəр, безне бу зо-
лымнардан, əсарəттəн вə җəһалəттəн коткарырлык низам23 төзетергə тырыш-
сыннар. Без – миллəтнең аналарымыз, без – инсаннарның яртысымыз, 
миллəтнең тəрəкъкые24 вə тəдəннисе25 безгə табигыйдыр. Əгəр безне бу илə 
əсарəтдə тотачак əйсəлəр, үзлəренең дə бер көн əсир, мəхү 26  вə мөнкариз 
булачакларыны27 ирлəр хəтерлəрендə тотсыннар да, Думага барачак мөсел-
                                                           

17 Мөəллиф – китап язучы, китап төзүче. 
18 Зəүҗə – кəлəш. 
19 Гөруһ – төркем. 
20 Намəхрəм – ерак кардəш һəм бөтенлəй кардəш булмаган кеше (шəригать буен-

ча өйлəнешергə ярый торганнар).  
21 Фасикъ – əхлагы бозык кеше, начар юлда йөрүче, азгын.  
22 Мəхбүбə – сөелгəн, яратылган хатын, сөяркə.  
23 Низам – кагыйдə, устав.  
24 Тəрəккый – алга китү, прогресс.  
25 Тəдəнни – түбəн төшү, артта калу. 
26 Мəхү булу – югалу, юкка чыгу, бетү.  
27 Мөнкариз булу – нəселе калмау, юкка чыгу. 
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ман əгъзаларына мөселман хатыннарының хокукларыны алмаенча кайтмаска 
кушсыннар. Без шуны талəп итəбез.  

«Вакыт», 1907, 15 февраль. 
 

Сəхибҗамал 
Мөселман кызларының хəллəреннəн 

«Бəн Уфа өязе «С...» авылының бер мөəзин кызы идем. Əткəм үзенчə бик 
суфи һəм мөриддер28, мине яхшы гына төрки танырлык укытты. Мин дə хəл 
кадəремчə сабыя балаларны укытып гомер кичердем. Соңра үсеп буйга 
йиткəч, үземə муафыйк29, күңелемə яраган бер мəгърифəтлерəк егеткə барып, 
шуның илə бергə укыту илə мəшгуль булырга, халыкка хезмəт итəргə хыял 
итə башлаган идем. 1908 ел башында яшем 18 гə йитте, төрле йирдəн сората 
башладылар. Мин бичараның үтə бəхетсезлегенə каршы, авылыбыздагы 
Əхияр дип йөртелə торган мужик мишəрдəн яучы килде. Мин боны сиздем вə 
аның кем икəнлеген яхшы белгəнлегемнəн, туп-тугры риза булмаячагымны 
белдердем, чөнки ул мужик та, өстенə эчкəли дə... 

Əткəм бирергə булды. Еглап каршы тордым, тыңламады, акчасына 
алданып, никах укыткан; никах алдында миннəн ризалык сорамадылар да... 
Боны ишеткəч, аптырап нишлəргə белмəдем, хəтта кулыма пычак алып, үз-
үземə санчергə хəзерлəндем, лəкин кател30 нəфес хəрам улдыгыннан, кыючы-
лык итə алмадым, артык сабырдан башка хəлем вə ярдəмчем калмады. 

Укучылар! Ошбу көндə белəсеңезме минем хəлемне? Ни рəхəт бар инде 
миңа? Əгəр мин «ир» булса идем, берсен яратмасам, бу көндə икенчесен 
алырга иркем булыр иде. Лəкин безнең дин башлыклары үзлəрен генə, 
ирлəрне генə инсан31 санап, без мескен кызларны мал урынына саталар, инде 
кая миңа рəхəт дөнья? Кайда калды гыйбадəтлəр кылып, сабак балаларын 
укытып, моталəгалəр кылып 32  утырулар? Кая калды минем татлы 
хыялларым? Юк, һəммəсе бетте, йимерелде. Артык язарга кулым бармый... 
Артык мин бəхетсез, мискинəмен! 

Хак мөселман кешелəр! Зинһар балаларыңыз булса, миндəй кылмаңыз, 
аннан артык янган утка салыңыз! 

Бу күргəн җəбер вə золымларым, бəхетсезлегем өчен ихтимал ки 
ахирəттə рəхəтен күрермен; лəкин хəзергесе бик кыйммəт, ахирəттə атамның 
якасына ябышып, хəзер күргəн авырлыкларның интикамын33  алырлык дия 
һəр көн ант итəргə мəҗбүрмен. 

Язучы мəҗбүрə: Сəхибҗамал. Күз яшьлəрем хакына бу хатыма языгыз! 
Аһ!  

                                                           
28 Мөрид – ишан шəкерте, иярчен. 
29 Муафыйк – яраклы, туры килгəн.  
30 Кател – үтерү.  
31 Инсан – кеше, адəм.  
32 Моталəга кылу – уку, өйрəнү. 
33 Интикам – үч алу, ачу кайтару. 
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Хатын күчердек. Гомере бу əрəм ителгəн бер мəзлумəнең34 кар астына 
күмелеп куелган бер чəчəкнең зарлары бу илə дəреҗ ителеп35 кенə бетəрме? 
Аның хəле аз гына булса да җиңелəерме? Бу бер мəсьəлə: бу кыз ялгызы 
гынамы? Юк, бөек Татарстан шундай ук йөзлəр-меңнəрчə кызлар илə тулы. 
Меңнəрчə кызлар, меңнəрчə газиз балалар шулай сатылалар, шулай золым вə 
җəберлəр күрəлəр, меңнəрчə чəчəк-гөллəргə аңсыз ата, мəрхəмəтсез ана, 
инсафсыз рəис руханилар кыравы тиюгə корыйлар. Боларның моң вə зарлары 
беркемгə ишетелми, болар өчен кайгыручы юк, болар чирлилəр, чахотка 
булыр, болар йөзлəрчə һəлак булалар. [...].  

Хөр кызы булмаган миллəт тə хөр булмас. Җария36  аналардан да хөр 
миллəт тумас, хөр гражданлык өчен хөр кыз, хөр аналар ляземдер37.  

Əйдəгез, галəм инсаниятнең иң гүзəл улан ярымының хокукыны мөда-
фəга 38  мəйданына, шунсыз без дə хөррият 39  рəхəтене күрергə мөстəхикъ 40 
булмаячакмыз!  

«Юлдаш угылы». 
«Вакыт», 1908, 8 март. 

 
Хатын-кыз мəктəплəре 

Хатын-кызны укыту хакында фəйлəсүфлəр ике бөек фиркагə 41  аерыл-
дылар. Бер фиркасе: «Хатыннар бала тəрбиясе вə йорт карау өчен яратыл-
ганнар. Аларның яратылмышлары ошбуның өчен генə улдыгы җəһəтле, 
аларга гаилə мəгыйшəте42 вə бала тəрбиясе генə укытырга кирəк. Гали фəннəр 
илə башларын ватарга тиеш түгел», – диделəр. Бəгъзелəре исə фəннəр тəрбия-
сенə башка күздəн карап, аларны да ирлəр илə бер дəрəҗəдə укытуның 
ляземен43 сөйли иделəр. Бонларның фикеренчə, бəни бəшəрнең44 ярымыны 
тəшкил иткəн хатыннар сыйныфы арасында, мəдəният вə хакның сəгадəте 
өчен иң бөек файдалар китерə алачак истигъдадлар45 өйрəтергə, бонларны 
ялгыз ит турау илə бала чүпрəге юуга хəзерли белмəк бөек бер кабахəтлектер. 
Бу сыйныф: «Хатын-кызлар да ирлəр кеби инсан46. Телəсəлəр нинди хəлəл 
кəсеп илə тамакларын туйдырырга хаклары бар. Бирелə икəн аларга сəүдəгəр 

                                                           
34 Мəзлумə – изелгəн, җəберлəнгəн (хатын-кыз).  
35 Дəреҗ итү – теркəү.  
36 Җария – яшь кол хатын.  
37 Лязем – тиеш, кирəк. 
38 Мөдафəга – үзен саклау, каршылык күрсəтү.  
39 Хөррият – иреклелек, азатлык.  
40 Мөстəхикъ – лаеклы, хаклы.  
41 Фирка – төркем, партия. 
42 Мəгыйшəт – көндəлек тормыш, яшəеш.  
43 Лязем – тиеш, кирəк. 
44 Бəни бəшəр – адəм балалары. 
45 Истигъдад – булдыклылык, сəлəтлелек. 
46 Инсан – кеше, адəм. 
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булырга, чиновник, мөхəррирə, мөһəндисə47, табибə вə əмсале48 булырга, ник 
юл ачмаска?» фикерен əсас тота49 иделəр. Франция, Америка халкы ошбу 
соңгы фикергə иштиракъ итмəктə50 икəн. Немецлар гомумəн диярлек беренче 
фирка тарафдары иделəр. Боңа кадəр немецларда кызларга һичбер чит теллəр 
вə гали фəннəр укытылмый, дөрелфөнүннəргə 51  кызлар кабул ителми. 
Бонларга бары пакъ гүзəл мөрəббия52 вə ашчы булырга үгрəтелə иде. Лəкин 
мəгыйшəт күрсəтдеге, тел дə муафыйк53 күрелмеш, ялгыз «аналык вə гаилə 
хадимəсе54» ысулы мəдəни мəмлəкəтлəрдə уңайсыздыр. Мəдəни мəмлəкəтлəр-
дə ирлəр кызлардан азрак. Кызлар 20гə кадəр кияүгə китəргə тиешле улдыгы 
хəлдə, ирлəр 30–35кə кадəр уйланмыйлар. Күбесе аннан соң да уйланмый. 

Боңа мəгыйшəт агырлыгы, кыйммəтчелек, гаскəрлек вə мəктəптə озак 
укырга мəҗбүр итү кеби эшлəр сəбəптер. 

Бу хəлнең нəтиҗəсе уларак, кызларга кияү җитми. Кызларның өчтəн-бер 
өлеше үзлəрен-үзлəре тəрбиягə мəҗбүр булалар. Фəкыйрь егетлəргə барган 
кызлар да, бераз яхшырак торыр өчен, һəркөн берəр җирдə 3–4 сəгать хезмəт 
итəргə мəҗбүр булалар. Монсыз рəтле тормак мөмкин түгелдер. Ирлəр 
дəрəҗəсендə һөнəр вə гыйлем үгрəнмеш бер инглиз кызы бу вакытта хəлəл 
юл илə кирəк кадəр акча таба ала. Хəлбуки, белеме я тəрбиясенə мөнхəсыйр 
улган55 немец кызы аптырап кала. [...] 

«Шура», 1908, №19, б.614–615. 
 

Кыйнаучы мөгаллимə56 

Мөселман җəмгыятенең Банный Озеро кызлар мəктəбенең мөгаллимəсе 
укучы балаларны кыйный, дилəр. Биш-алты баланың кулларын линейка илə 
шештереп чыгарган имеш.  

Бер баланың кулы шешеп, сыдырылып, җəрəхəтлəнеп калган дилəр. 
Дөресме, түгелме, боны мөселман җəмгыяте тикшереп, тиешле тəдбирлəр 
кылырга57 лязем иде; мөгаллимə булса, укытсын да тəрбия бирсен. Кыйнау 
хулиганнар эшедер. Рус мəктəплəрендə балалар чыбыксыз да укыйлар. 

«Вакыт», 1908, 18 ноябрь. 
  

                                                           
47 Мөһəндисə – хатын-кыз инженер. 
48 Əмсал – мисаллар.  
49 Əсас тоту – нигез итеп алу. 
50 Иштиракъ – уртак булу. 
51 Дарелфөнүн – югары уку йорты.  
52 Мөрəббия – тəрбияче хатын-кыз.  
53 Муафыйк – кирəкле, яраклы. 
54 Хадимə – хезмəтче, ялчы. 
55 Мөнхəсыйр  улу – ялгыз бер нəрсəгə генə өйрəнү.  
56 Мəкалə «Оренбург хəбəрлəре» сəхифəсендə басылган. 
57 Тəдбир кылу – эшне ахырын уйлап эшлəү, алдан күрү.  
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Фəйзрахман Җиһандаров 

Хатыннар мəгыйшəтеннəн 

Боннан мөкаддəм58 язган бер-ике мəктүбемдə59 Алма-Ата мөселманнары-
ның бəгъзе хəллəрене бəян итмеш идем. Инде Алма-Ата мөслимəлəре 
хакында да берничə юл язуны мөнасиб күрдем60.  

Алма-Ата хатыннары да башка Азия шəһəрлəренең хатыннары кеби 
голүм, мəгариф вə үз кирəклəре кадəр һөнəр вə мəгълүматтан мəхрүмəлəрдер. 
Бонда сартлык61 рухы галибрəк62 булганлыктан, хатыннарның качулары биг-
рəк ныклы; Алма-Ата хатыннары башка шəһəр хатыннары кеби урамнарга 
чыгып, буйларын аслан 63  кешегə күрсəтмилəр. Анларда ирлəре илə бергə 
йөрү мотлакан64 зур гаеп саналадыр. Алма-Ата хатыннары бакча вə урам-
нарга чыкмый өйдə генə гомер кичерсəлəр дə, кием-салым тугрысында 
ифрат65 дəрəҗə модага иярəлəр. Татарларның аз гына хəллелəре хатыннарын 
марҗача киендерəлəр (баш киеменнəн башкасын). Бу модага иярү татар 
хатыннарыннан сарт вə башка таифə66 хатыннарына да сираять итə67 баш-
лаган, алар да шулай аш саен бер формада күренə башлаганнар, дилəр.  

Алма-Атада кызлар укыту кичен сəнəгə кадəр бер дə юк хөкемендə 
булган. Кичен сəнə Исхак байның һиммəте68  илə имам Хөсəен əфəнденең 
əһлиясе69 йитмешлəп кызны ысул җəдидə илə укыткан. Кызлар укыту өчен 
Исхак бай үзенең бик əгъла70 бер өен биреп, мөгаллимəгə мул жалуния тəгаен 
иткəн. Бу елда шулай итсə кирəк.  

Алма-Ата мөселманнары кызларыны хөкүмəт мəктəплəренə аслан бирми-
лəр, анда укытуны яратып та йитмилəр икəн. Бөтен Алма-Атада фəүкылгадə71 
уларак хөкүмəт мəктəбендə укып, кичен сəнə гимназия тəкмил иткəн72 ялгыз 
Фатыйма ханым Бичурова бар. Фатыйма ханым ятимə улдыгы хəлдə, анасы 
Əшрəфҗамал абыстайның бөек һиммəте73 аркасында укыган, Əшрафҗамал 
абыстай киявеннəн 3 бала илə тол калган. Үзенең балалар укытуы һəм тегү-
чигү илə тапкан бар нəрсəсен сарыф итеп, балаларын хөкүмəт мəктəплəренə 
                                                           

58 Мөкаддəм – элек, əүвəл. 
59 Мəктүб – хат, язылган əйбер. 
60 Мөнасиб күрү – яраклы дип табу. 
61 Сарт – Урта Азиядə яшəгəн күчмə халыкларның гомуми исеме, үзбəклəр. 
62 Галиб – җиңүче, өстен чыгучы. 
63 Аслан – беркайчан да, һичбер вакытта. 
64 Мотлакан – шиксез, ничек булса да.  
65 Ифрат – чамадан тыш, чиктəн тыш.  
66 Таифə – төркем, җəмəгать. 
67 Сираять итү – йогу, бер нəрсəдəн икенчесенə күчү.  
68 Һиммəт – тырышлык. 
69 Əһлия – тормыш иптəше, хатыны. 
70 Əгъла – бик яхшы. 
71 Фəүкылгадə – гадəттəн тыш. 
72 Тəкмил итү – тутыру, җитештерү. 
73 Һиммəт – тырышлык.  
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биреп тəрбия иткəн. Хəзер дə 14 яшьлек бер угылы бу сəнə городской 
училище тəмам итеп, реальный училищега керү өчен Ташкентка китте. Кече 
угылы казачий мəктəбендə укый. 18 яшьлек Фатыйма ханым исə хəзердə айга 
35 сум алып, Переселенческий управлениедə кятибəлек 74  хезмəтен итə. 
Əшрафҗамал абыстай балаларын бу хəлгə йиңел генə китермəгəн. Ул бу 
тугрыда бөтен халыктан каргыш алган. Аңа, балаларыңны рус итəсең, диеп 
бөтен əһали75 бəйлəнгəн. Шулай да булса, ул үзенең аңлавы буенча йөреп, 
һичкемнең каргышыннан курыкмый, һаман балаларын тəрбия иткəн. Хəзердə 
дə бөтен һиммəтен бала тəрбиясенə сарыф кыла. 

Хəзердə Алма-Ата кызлар гимназиясендə 3 казакъ кызы бар. Башка 
таифəдəн юк.  

Мөгаллим Фəйзрахман Җиһандаров. 

«Вакыт», 1910, 24 август. 
 

Г.М. 
Уку 

Университет тыйббия 76  шөгъбəсе 77  шəкертлəреннəн Кайбишев əфəнде 
Шəрык клубы залында78 «Бездə хатын-кыз мəсьəлəсе» хосусында79 бер ре-
ферат (рисалə) укыды. Хөласəсе80 шу илə:  

Заманның үтə баруы илə яңадан-яңа мəсьəлəлəр чыга, бу мəсьəлəлəрдəн 
безне иң күп мəшгуль иткəне81 – хатын-кыз мəсьəлəсе булып, инсаният82 га-
лəменең яртысы хатын-кызлар булганга, бу мəсьəлəнең əһəмияте бик зурдыр.  

Иң иске заманнарда хатыннар бөтен гаилəгə баш булганнар. Гаилə атасы 
урынына, гаилə анасы дигəн сүз йөргəн. «Фəлəн кеше фəлəн хатынның 
угылы» дип йөртелгəн. Кире фикер тарала башлый. Будда, Конфуций, Гайсə 
бине Мəрьям, Əфлəтүн кебек халык арасында олуг саналган кешелəрнең 
хатыннар хакында бик начар фикердə, аларны түбəн күрүчəн, аларның 
ирлəргə кыяс кылынырга83  да хаклары булмавы тиеш дигəн фикердə бул-
ганнар вə бу фикерлəрне муаффəкыятьле 84  рəвештə таратканнар. Хəзергə 
чаклы хатыннарның начар, хокуксыз, ирлəрдəн түбəн хəлендə булулары шул 
вакытлардан бирле килгəн. Соңрак хəким вə философлар да – Кант, Шопен-
гауэр, Ницшелəр вə башкалар хатыннарга ирлəр берлəн бер хокукта булыр-
                                                           

74 Кятиб – язучы, секретарь. 
75 Əһали – кешелəр. 
76 Тыйббия – медицина.  
77 Шөгъбə – бүлек.  
78 Шəрык клубы – 1907 елда Казанда оештырыла, татар яшьлəренең аралашу 

клубы. 
79 Хосус – турында. 
80 Хөласа – нəтиҗə. 
81 Мəшгуль итү – эш белəн шөгыльлəнү.  
82 Инсаният – кешелек дөньясы. 
83 Кыяс кылу – чагыштыру, ошату.  
84 Муаффəкыять – уңыш. 
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дай булмаган җанварларга караган күз берлəн караганнар. Хəтта хатыннарга 
хокук бирү, ирлəр берлəн тигез итү тиешлеген икърар иткəннəре85 дə (Бебель 
вə Энгельс кебилəр). Хəзерге хатыннарны балалар дəрəҗəсендə генə сана-
ганнар. Шəрыклылар, хосусан 86  безнең татарлар, мəсьəлəгə ноксанлык 87 
җəһəтеннəн карауда бөтен дөнья халкын уздырганнар ди. Шул фикерлəрне 
исбат бабында Ф.Əмирханның «Татар кызы»ннан88 берничə җөмлəлəр укый.  

Татарларда хатын-кызга җансыз курчакка караган күз берлəн карау фи-
кере моңарчы мисле89 күрелмəгəн дəрəҗəдə түбəн вə начар караш, ди. Бəхет-
сезлеккə каршы, мөхəррир əфəнде бу фикернең таралуына булган сəбəплəрне 
бер дə күрсəтми генə китə. Алай булса да, бик үк ачык əйтелеп бетмəгəн 
булса да, фəнни бер мөляхəзə90 тəгъбире91 лаек булмаган «Кара көч» диеп 
кенə кителсə дə, ул «кара көч»нең нəрсə икəнен тыңлаучыларның бəгъзе 
берлəре аңлаган сыман күренделəр. Рисалəнең теле бик йиңел вə матур.  

«Вакыт», 1911, 29 гыйнвар. 
 

Биби Мəфтуха  

Семи92 ургашиларының93 (хатыннарының) хəле 

Яхшылап уйласак, безнең Семи ургашиларының (хатыннарының) хəле 
бик кызганычтыр. Без, туып-үсеп 17 яшькə йиткəнгə кадəр кызганучыла-
рымыз булса, үземезгə кирəк булган вак-төяк эшлəрне үгрəнə аламыз. Кай-
сыларымыз бу һөнəрлəрдəн дə мəхрүм булып, 17 яшькə йиткəч, яучы килə-
дер. Ата-аналарымыз вə башка кардəшлəремез кияүнең яхшы иманлыгыны 
тикшерми, кызның ризалыгына карамый, үзлəре сораган акчаны бирсə, һич 
көфү 94  булмаган кешегə дə тоталар да бирəлəр. Кызның үзеннəн ризалык 
алмыйдыр. Бары никах укыр алдыннан гына шаһитлар килеп кыз ризамы 
диеп сораган булалар. Бонда да башка бер хатынның чаршау артыннан риза 
диеп кычкыруны ишетеп, кыз риза диеп ялган шəһадəт95 бирəлəр. Хəлбуки96 
безнең шəригатемездə ике якның ризалыгы никахның шартларыннандыр. 
Шул сүз илə муллалар да никах укыйлар. Яучы килгəч үк, кызның риза-
лыгыны сорап, белеп куйсалар ниндəй яхшы булыр иде. Никах вакытында 

                                                           
85 Икърар итү – тану. 
86 Хосусəн – бигрəк тə, аеруча. 
87 Ноксан – кимчелек, җитешсезлек. 
88 «Татар кызы» (1909) – Фатыйх Əмирханның шул исемдəге хикəясе. 
89 Мисле – ошаган, төсле, кебек. 
90 Мөляхəзə – фикер йөртү. 
91 Тəгъбир итү – телдəн əйтү, аңлату.  
92 Семи – Казахстандагы Семипалатинск шəһəре турында сүз бара. 2007 елдан 

шəһəрнең исеме рəсми рəвештə Семей дип үзгəртелə.  
93 Ургаш – хатын. 
94 Көфү – тиң, пар.  
95 Шəһадəт – таныклык.  
96 Хəлбуки – лəкин. 
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гына сорагач, күп кызлар аталарыннан куркып та риза диярлəр. Шуның өчен 
кызлар үзлəренə яучы йөргəнне күп вакытта туй вакытына кадəр белми 
калып, үкенеч илə кияүгə китəлəр. Əгəр кызның үзенең сөйгəне булып, качып 
чыкса, моны бик зур гаепкə саныйлар. Яхшылап гакылга салып караганда, 
монда гаеп итəрлек бер нəрсə дə юктыр. Беренче юл кыз аны яратканга качып 
чыккан була. Икенчедə егетнең кызны алырга хəле булмаса, туй кылып 
алганда əллə ничə йөз сум бурычка батып, фəкыйрь булып кала, бу вакытта 
ире түли алмаса, хатынына да кайгы була. Шундый бəлалəрдəн котылыр 
өчен, качып чыгудан башка юл юк шул. Семидə туйның расходы зур 
булганга, бик күп егетлəр өйлəнə алмый йөрилəр. Күрми алгач, күңеленə 
охшамаса, мөмкин булса аерылышалар. Юкса этле-мəчеле талашып гомер 
итəлəр. Чөнки аерып йибəрсə, бурычы бетмəгəн була. Я икенче хатын алыр 
өчен тагы əллə ничə еллар акча җыярга кирəк буладыр. Шуның өчен бичара 
егет елый-елый гомерене үткəрəдер. Кызлар барган йирлəрендə пешерү-тегү 
кеби һəммə эшне башкарырга тиештер.  

Əгəр əүвəлдəн бу эшлəрне өйрəнмəгəн булса, бичараның хəле бик уңай-
сыз буладыр. Əгəр өйдə берəр кимпер97, карчык та булса, ул яшь киленгə кара 
көн туадыр. Безнең Семи хатыннарының өйлəрендə вакыт үткəрерлек 
һөнəрлəре булмаганга, бер-беремезгə кунакка барышып, икемез җыелсак 
базар, өчəү булсак ярминкə ясыймыз. Əгəр гайбəт телеграмны буш таратучы 
берəр əби дə килеп керсə, төрле ялган хəбəрлəр илə күңеллəремезне ачып 
вакыт үткəрəмез. Туй кеби мəҗлеслəрдə бер-беремезне сынап, гаеп итеп 
утырудан башка эшемез юктыр. Мəҗлестə сүз ачылса, бар хатын берьюлы 
кычкырганга, тыңлаучымыз булмыйдыр. Шуның өчен, сүзлəрне чала ишетеп, 
соңында булганны булмаган, булмаганны булган диеп, төрле ялганнар 
таратамыз. Үземезнең бер тиен акча табарга һөнəремез булмаса да, ирлə-
ремезнең безне асрар өчен эссе-суык дими, ай йөреп, төрле мəшəкатьлəр илə 
йөргəннəренə илтифат98 итми, кайткан вакытларында да рəхəт күрсəтмимез. 
«Шуны ашыйм, моны ашыйм, фəлəн хатыны шундай кием кигəн, минем 
киемнең формасы беткəн, аны кимим» кеби сүзлəр илə колакларыны тонды-
рамыз. Ирлəремез сүземезне тыңламасалар, «ашатсак – ашат, ашатмасак – 
бушат», диюдəн дə тартынмыймыз. Яшемез кырыктан узса, гайбəт сатып 
берəүне берəүгə дошман итəмез. Əби булам, дəва итəм диеп алдап, яшь 
киленнəрне имгəтеп бетерəмез. Безнең хатыннар өчен əбилек гыйлемене 
укыта торган урыннарымыз юктыр. Шул гыйлемне укыган башка халыктан 
булса да, белекле акушеркалар чакырмыйча, бернəрсə белмəгəн кимпер, 
«карчык»ларның əби булуларына риза булып, бик күп мəзлүмəлəрнең 99 
дөньядан китүлəренə сəбəп буламыз. Менə чытырдаган мөселман шəһəре 
булган Семи хатыннарының хəле. Аллаһы үзе ислах итсен100.  

                                                           
97 Кимпер (казах теленнəн) – олы яшьтəге хатын-кыз, карчык.  
98 Илтифат – əһəмият бирү; игътибар. 
99 Мəзлүмə – изелгəн, җəберлəнгəн, кыерсытылган. 
100 Ислах итү – реформа, үзгəреш кертү. 
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Биби Мəфтуха Габделкотдус зəүҗəсе101. 

«Сибирия», 1912, 3 апрель. 
 

Карамалы авылында  
икенче сыйныфта укучы бер кыз 

Безнең барыш 

Авыллар илə шəһəрлəр арасында бик күп аерма булырга кирəк. 
Шəһəрлəрдəге кешелəр иртə сəгать 6дан кич 8лəргə кадəр сатуда, эшче халык 
та эшлəрендə дəвам итəдер. Безнең авылда булса, иртəдəн кичкə кадəр 
урамнарда өелеп-өелеп гайбəт саталар. Шəһəр халкы кичнең яртысыны 
кыйраəтханəлəрдə102 үткəрдеклəре хəлдə, авылларда бөтен төн буенча ун-ун-
биш егет җыелып, гармун уйнап йөрилəр. Кибетчелəрнең яшереп тоткан 
хəмерлəрене биш бəһасе илə эчлəренə тутырып, очраган кешене кыйнап, 
сүгеп йөрилəр. Һəр начарлык авыл халкының каннарына сеңгəнгə, күзлəре 
яхшы эшне күрүдəн пəрдəлəнгəнгə, уку вə укыту эшлəрене күрə алмыйлар.  

Шулар арасыннан безнең Эстəрлетамак өязе Миркитлин волосте Яңа 
Карамалы авылында 103  мөхтəрəм Сабирҗан əфəнде Шəмгулов вə Мəхиян 
əфəнде Солтанбековларның ярдəме илə дүрт сəнəдəн бирле ирлəр вə кызлар 
мəктəбе дəвам итеп килəдер. Бу ел ачлык сəбəпле мəктəплəр ябылуга 
якынлашкан иде. Ирлəр мəктəбенə Сабирҗан əфəнде Шəмгулов аерым ярдəм 
бирдеге кеби кызлар мəктəбедə мөхтəрəм Əхмəтҗан əфəнде Биктимиров, 
Мəхиян əфəнде Солтанбеков, Садыйк əфəнде Шəмгуловларның ярдəме илə 
дəвам итеп, март 28ндə имтихан булды. Мəзкүр104 затларга бик рəхмəтлəр 
укыймыз, мəктəбемез кечкенə булганга, килгəн ханымнар сыя алмадылар. 
Соңра имтиханны мəсҗеткə күчердек. Килгəн ханымнар илə мəсҗет тулды, 
энə ташласак, йиргə төшмəс хəлгə килде. Бу кызларның мəсҗеткə барып 
имтихан бирүлəре надан халыкка бер дə ошамады. Хатын-кыз мəсҗеткə керə 
башлаган, марҗа булганнар, диеп бөтен бозыклыкны безгə яба, игеннəр 
булмавын да бездəн күрə башладылар. Безнең урамга чыгуымызны да 
бозыклык өчен, диеп, мəктəпкə баруымыздан көлəлəр. Урамда бүрəнə өстенə 
утырып «шəригать» төзилəр. Үзлəре гомерлəрендə бер мəртəбə намаз 
укымыйлар, язу белмилəр. Иман, исламнан хəбəрлəре юк. Көне-төне хилаф105 
рəвештə йөрилəр. Шулай да үзлəрен [...]106 тəкауви107 санап, безне укытырга 
Бубыйдан мөгаллимəлəр китертеп, мəктəбемезнең алга китүенə тырышкан 
мөдиремез мөхтəрəм Кашшаф хəзрəт Ждановка һөҗүмнəр кылып, донос язып 

                                                           
101 Зəүҗə – кəлəш.  
102 Кыйраəтханə – уку залы, уку өе. 
103 Яңа Карамалы авылы – хəзер Башкортстанның Авыргазы районына карый.  
104 Мəзкүр – югарыда əйтелгəн, əйтеп үтелгəн.  
105 Хилаф – каршы, кире, тискəре. 
106 Газетада укылмый.  
107 Тəкауви – куəтлəнү, куəт килү, көчəю.  



«Мөселман кызларының хәленнән» 337 
йөрилəр. Кашшаф хəзрəт үз мəслəкəтендə108 сəбат109 булганга, укуны таратыр 
өчен һəр авырлыкларга сабыр итəдер. Аның да тарафдарлары бар. Шуның 
өчен дошманнары каршы килеп, сүз əйтə алмыйлар. Бу көндə башка 
миллəтлəр корыда автомобиль, суда пароход, һавада аэропланнар илə 
йөргəндə, безнең агайлар урамнарда гайбəт сатып, тəмəке тартудан бушый 
алмыйлар. Шулай ук дөньяның яртысын тəшкил иткəн хатын-кызларга 
Аллаһы йорты булган мəсҗетлəргə керергə ярамый микəнни? Моны əрбаб110 
бəян кылса иде. Əгəр дөрес булса, ни өчен мəсҗеткə керүдəн безне тыялар? 
Ирлəр, хатын-кыз булса, мəсҗетне фəхешханə хисаплап, шул Аллаһы 
йортында да үзлəрен тыя алмауларына ышанмыйлар микəнни? Үкенеч 
хəлемез! Бичара хəзрəтемне кызганам. Безне ничек булса да хайванлыктан 
коткарыр өчен нинди авырлыкларга түзеп, татлы йокыларыннан мəхрүм 
булып, безне укытырга йөргəне өчен күзлəреннəн яшь агызып рəхмəт əйтəсе 
урында, лəгънəтлəр укып, донослар язарга йөрилəр. Бу эшлəр сезгə бит оят, 
əфəнделəрем! 

«Сибирия», 1912, 29 апрель. 
 

Өммегөлсем Камалова,  
Мəрьям Поташева111 

Мөселман хатыннары хакында саташмагыз  
(Идарəгə мəктүб) 

Мөхтəрəм мөхəррир əфəнде! 
Шушы мəкалəмезне гəзитəгезнең бер почмагына урнаштыруыңызны 

мөселман хатыннарының шəрəфенə112 үтенəмез. 
«Вакыт» гəзитəсенең соңгы номерларыннан берендə, 959нчы номерында, 

«Уфада дарелмөгаллимин113 һəм дарелмөгаллимат114 тəэсис кылу115 хакында 
юбилей комитетына читтəн килгəн фикерлəр»116язылган. Шунда хатын-кыз 
хакында язылган кабахəт сүзлəр бик уңайсыз тəэсир итте һəм вөҗданымыз 
боларга каршы язмый калуны кабул итмəде. 
                                                           

108 Мəслəкəт – дөньяга караш.  
109 Сəбат – фикердə, эштə нык торучанлык.  
110 Əрбаб – ия, хуҗа.  
111  Өммегөлсем Камалова (1889–1957) – Чистай шəһəрендə туып үсə, Петер-

бургта хатын-кызлар өчен югары педагогия курсларында укый. Мəрьям Поташева – 
Ростов-Дон шəһəреннəн, Петербургта медицина курслары студенткасы. Балкан 
сугышы вакытында икесе дə Төркиядə хəрби лазаретта шəфкать туташы булып 
эшлилəр.  

112 Шəрəф – хөрмəт, бəхет. 
113 Дарелмөгаллимин – ир-атлар өчен педагогик уку йорты.  
114 Дарелмөгаллимат – хатын-кызлар өчен педагогик уку йорты.  
115 Тəэсис кылу – төзү, оештыру. 
116 «Вакыт» газетасының 1912 елгы 22 апрель санында басылып чыккан «Уфада 

дарелмөгаллимин һəм дарелмөгаллимат тəэсис кылу хакында юбилей комитетына 
читтəн килгəн фикерлəр» мəкалəсе турында сүз бара. Кара: 216–224 б. 
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Нигə ул хəзрəтлəр һəрнəрсəне үз аршиннары берлə үлчилəр? Алар бəлки 

үзлəре: «Хатын-кызларны күрсəң, һөҗүм ит», – дип карый торган хайван-
нардандыр (гафу үтенəмез «хайван» тəгъбирен кертүемезгə. Мондый фикер-
дəге кешелəрне адəм дип булмыйдыр). 

Нигə алар үзлəренең шундый фикерлəрен дөньяга чыгарып, бөтен 
инсафлы кешелəрнең йөзлəрен кызарталар? Алар үзлəре шул инсафсыз 
сүзлəре берлə хатыннарның йөзенə кара якмакчы, гөнаһсыз кешелəрнең 
өстлəренə былчырак атып, аларны буямакчы булалар. Без, хатыннар, һичбер 
вакытта сарыклар түгелмез. Гəрчə кайсыларымыз шул явыз хəзрəтлəрнең һəм 
башка шундый фикердəге ирлəрнең корбаннары булып, иң зəгыйфь хайван 
дəрəҗəсенə төшсəлəр дə, бу да безнең гөнаһ түгел. Шул ук «гакыллы баш» 
хəзрəтлəрнең хатыннары акчасыз хезмəтче, ирлəр хозуры өчен яратылган 
курчаклар, дип караучылардан килгəн бəлалəрдер. Шуларның ук гөнаһ 
шомлыклары өчен хатыннар мəшəкать чигəлəр. Алар моның өчен аз гына да 
уңайсызланмыйлар, киресенчə, һаман үзлəренең бозык уйлары белəн хатын-
кызны тəхкыйрь итəлəр117. Хатын-кызның рухларындагы гыйззəтне118, яхшы 
тойгыларны аяклары берлə таптап, аларны «хайваннар», «куйлар» дилəр. 
Гыйффəтне биткə ябылган берничə тиенлек пəрдəдə, тугрылыкны дүрт стена 
арасында ябылып торуда диеп күрсəтмəкче, шуңар бөтен галəмне ышандыр-
макчы булалар. Бу хəзрəтлəрдə аз гына да əдəп вə вөҗдан дигəн нəрсəлəр юк 
микəнни?! 

Хəзрəт, һəммəсеннəн дə уздырыйм ди бугай: «Бу сүзем дарелмөгал-
лиматны нəфи119 түгел, бəлки гараз120 шөбһəдер», – ди. Кулыңыздан килсə, 
бик нəфи булыр иде дə, анысы сезгə тапшырылмаган. Сез хатын-кызны алга 
йибəрмəк өчен кул-аяк берлə каршы торасыз. Сез аларны курчаклык хəлен-
нəн чыгарасыңыз килми. 

Инде җитəр, бик күп изелдек. Бик күп сезнең саташып сөйлəгəн сүз-
лəреңезне тыңладык. Хəзер үземездə дə тел бар.  

Бу тугрыда никадəр язсаң да, никадəр кычкырсаң да, йөрəкне тырнаган 
уңайсызлыклар аз гына да кимемəс. Хəзергə башка ханымнарга, туташларга 
калəмемезне биреп, шуның берлə тəмам кыламыз. Шаять башкалар да хəзрəт-
лəрнең бу кабахəтлеклəренə каршы авыз йомып калмаслар. Үз хөрмəтемезне 
саклау һəммəмезнең вазыйфамыздыр. 

Петербург. 
«Вакыт», 1912, 6 май. 

 
  

                                                           
117 Тəхкыйрь итү – хурлау, мыскыл итү. 
118 Гыйззəт – кадер, хөрмəт, мəртəбə. 
119 Нəфи – кире кагылган.  
120 Гараз – вакытлы хəл. 
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Асия Хəирова 

Мөслимəлəр хəленнəн 

Əстерханда Шакир хаҗи Вильдановның кызы Сара ханымның Чистай 
байларыннан Ибраһим əфəнде илə гакыйд 121  никахлары булып үткəн иде. 
Шуннан берничə һəфтəлəр122 узгач, Сара ханым шəрəфенə123 кызлар чакы-
рылды. Мин дə сəгать берлəрдə чакырылсам да, Əстерхан халкының сəгать 12 
дə чакырылса да, сəгать 2–3кə барганлыкларын белеп, 2 сəгать ярымда барып 
кердем. Кергəндə залда бик купшы киенгəн 5–6 кыз утырып торалар иде. 
Мин килеп, кызлар берлə күрешеп чыкканнан соң, бер буш урын күреп, 
барып утырдым. Утырып ярты сəгать чамасы һичкем берлə сөйлəшми 
алдыма гына карап тордым. Бəгъзəн124 күргəлəгəн кызларга карап аз-аз гына 
елмаеп кына ала идем. Тагын утырдык. Ике-өч гимназистка, дүрт-биш мөгал-
лимə һəм укучы кызлар җыелды.  

Бу мəҗлестəге кызлар һəм мөгаллимəлəрнең күбесе илə таныш булган-
лыгымнан, бик сөйлəшəсем килми иде. Лəкин, бер яктан, мөгаллимəлəр 
безнең кеби кечкенə укучылар илə, икенче яктан, шəриклəремнең125 күбесе, 
бик бай булмасалар да, өстлəрендə модный киемнəр, башларында əллə нинди, 
нугайча əйткəндə, «баҗаклы калфаклар» булганлыктан, күбесе минем берлə 
сөйлəшергə телəмəдеклəреннəн, сүз дəшмəенчə тора идем.  

Ниһаять, элеккедəге шəрикемнəн туташ, «Кая да булса укыйсызмы, əллə 
башка бер-бер эш эшлисезме?», – дип соравыма каршы, горурланып кына: 
«Юк, беркайда укымыйм, – диеп, сүзне кыска гына кисте.  

Мин аңардан да бер рəтле җавап ала алмавымнан бик кайгырып, эчем-
нəн: «Кайчан гына, Ходаем, безнең татар кызлары да кеше берлə ачык кына 
сөйлəшергə үгрəнерлəр икəн», – дидем. Ахырында, тик тору сəбəпле, тешлə-
рем бер-берсенə ябышып камашты, яңакларым талды. Үземдə бер хəлсезлек 
сизə башладым.  

Бераздан соң мөгаллимə Абруй ханым Гыйльманова килеп керде. Мөгал-
лимə һəм башкалар илə күрешкəннəн соң, нəүбəт126 миңа да җитте. Минем 
белəн дə күреште: «Монда шəкертлəр килгəн икəн, вə ни өчен бер дə сөй-
лəшми болай тын утырасыз? – дип сорады. Лəкин аның бу сүзенең тəэсире 
күрелмəде. Тынычлык элеккечə дəвам итте. 

Бераздан соң кулына ниндидер ике гəзитə тотып керде вə: «Туташлар, 
мин үземезнең мондый мəҗлесемне тəнкыйть итеп гəзитəгə язмакчы идем, 
əмма миңа кадəр язып өлгергəннəр икəн. Дөрес, безнең Əстерхандагы бу 
мəҗлесемезне язмаганнар, бəлки Хатимə имзалы бер ханым Мəскəүдəге бер 
                                                           

121 Гакыйд – килешү.  
122 Һəфтə – атна.  
123 Шəрəф – хөрмəт.  
124 Бəгъзəн – кайвакыт.  
125 Шəрик – бергə укыган кеше. 
126 Нəүбəт – чират. 
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туй мəҗлесен язган, лəкин безнекен атап язса да, башка төрле чыкмас иде, 
безнеке дə тəмам илə шуның илə бердер», – диде вə мəкалəнең мөндə-
риҗəсен127 əйтте. 

Соңра тагын сөкүт128 дəвам итте. Бераздан «Баюлдым» дигəн уен уйный 
башладык. Уен бетте. Чəйгə утырдык. Тагын сөкүт, тагын сөкүт. Ни гыйлем 
вə мəгарифкə даир вə ни дə азрак күңел ачарлык уен-көлкегə даир бер сүзлəр 
булсын ла! Авызларымыз бары аш капканда, чəй эчкəндə генə ачылалар иде.  

Кич сəгать 7 лəрдə өемезгə кайттым. Ифрат дəрəҗəдə кəеф бозылган, баш 
авырта, күңел болгана, эч поша. Биш сəгать вакыт зерə юкка əрəм булган, 
мондый мəҗлес əллə кайда бер генə булса, язып та тормас идем. Безнең 
Əстерханда кызлар мəҗлесе күп була; еш була. Лəкин, мəгаттəəссеф129, ба-
рысы да шундый була. Барысыннан да кəеф бозылып, хəзсезлəнеп кайтырга 
туры килə.  

Əстерханда «Кара мəсҗет» мəктəбенең шəкертлəреннəн Асия Хəирова. 

«Вакыт», 1914, 3 апрель. 
 

Казанда хатын-кыз галəме 

Җурналымызның бу номерыннан башлап, «Казанда хатын-кыз галəме» 
дигəн бер бүлек ачамыз. Анда һəр 15 көн эчендə Казан хатын-кызлары ара-
сындагы əһəмиятле хəбəрлəр, аларның милли һəм мəдəни эшлəремез хакында 
хəрəкəтлəре вə гайре хатыннарга гаид130 Казан хəбəрлəре язылып барыр. 

Журналымызны укучылардан: Казанда хатын-кыз галəмендə мөһим 
хəбəрлəр булганда, идарəмезгə хəбəр бирүлəрене үтенəмез.  

«Сөембикə», 1914, №1, б.19.  
 

Сəлимə Ягъкубова131,  
Мəхфузə Максудова132 

Хатыннар тавышы 

Петербургта укый торган курсисткалардан Сəлимə Якубова һəм Мəхфузə 
Максудова имзасы белə съездга ошбу мəфһүмдə133 ике гариза тапшырылган: 
  
                                                           

127 Мөндəриҗə – эчтəлек. 
128 Сөкүт – дəшми тору. 
129 Мəгаттəəссеф – кызганычка каршы. 
130 Гаид – бəйлəнешле. 
131  Сəлимə Ягъкубова – Петербургтагы Педагогия курсларында укый (1912 

елдан), 1917 елда Казанда узган Бөтенроссия мөслимəлəренең беренче съездында 
катнаша, Баку шəһəрендə мөгаллимəлек итə.  

132  Мəхфүзə Максудова – Петербургтагы Педагогия курсларында укый (1912 
елдан). 

133 Мəфһүм – аңланган, төшенелгəн нəрсə. 
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I. Никах турында. 
1. Өйлəнəчəк кыз белəн егетнең кулла-

рында сəламəтлеклəренə, йогышлы авыру-
лары юклыгына даир 134 , никахтан 15 көн 
əүвəл доктордан алган шəһадəтнамəлəре135 
булырга тиеш. Əгəр никях укучы имам бу 
хосуста шөбһəгə төшсə 136 , никях укыячак 
кешелəрне табиб хозурында мөгайян итте-
рə137 белү хакына малик булсын138, шəһадəт-
намəлəре булмаган кыз белəн егеткə имам 
никах укымасын.  

2. Мəҗлестə кыз белəн егет үзлəре хəзер 
булып никахка риза булуларын үзлəре 
сөйлəгəч кенə никах укылсын. 

3. Никах укый торган затларны кыз бе-
лəн егетнең никахка гаид вазыйфаларын, 
бурычларын яхшы белə торган булуларын аңлагач кына аларга никах укырга 
мəҗбүр ителсен. 

Никахка гаид вазыйфалар мəҗлеслəрдə халыкка ана телендə имамнар вə 
əгъзалар тарафыннан сөйлəнсен. Бу вазыйфалар кыз белəн егеткə имам белəн 
абыстай тарафыннан өйрəтелү мəҗбүри кылынсын. Никах көнне никахның 
шарт вə вазыйфалары тагы бер кат имамнар тарафыннан сөйлəнү мəҗбүри 
булсын.  

4. Əгəр никахның шарт вə вазыйфалары ир белəн хатынның берсе 
тарафыннан йиренə йиткерелмəсə, икенчесенең тегенең ризалыгын алмыйча 
аерылырга хакы булсын. 

5. Имамнар яше йитмəгəн кызларга никах укымаска мəҗбүр ителсеннəр 
(мондый никахлар күбрəк башкортлар вə кавказлылар арасында була). Яше 
йитмəгəн кызга никах укыган имам белəн разый булган ата-ана мəсьүл139 
булсыннар.  

II. Мөгаллимəлек мəсьəлəсендə. 
1. Мөгаллимəлəрнең хаклары тəэмин ителеп, аларга шəһадəтнамə бирел-

сен.  
Аз тəхсил күргəн 140  мөгаллимəлəремез тарафыннан сүэ истигъмаль 141 

булмасын өчен, шəһадəтнамə мəсьəлəсен бик игътибар белəн хəл итəргə 
тиеш.  

                                                           
134 Даир – караган. 
135 Шəһадəтнамə – таныклык язуы, диплом, аттестат, белешмə язуы.  
136 Шөбһəгə төшү – шиклəнү.  
137 Мөгайян итү – билгелəү.  
138 Малик булу – ия булу.  
139 Мəсъүл – җаваплы, соралган.  
140 Тəхсил күрү – белем алу.  
141 Сүэ истигъмаль – урынсыз куллану, явыз ният белəн куллану. 

 
Сəлимə Ягъкубова 
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2. Мөгаллимəлəр өчен җəйге курслар ачылсын. 
3. Ысул тəгълимнəн 142  яхшы хəбəрдар мөгаллимəлəр йитештерү өчен 

дарелмөгаллимат143 ачылсын.  
Бик мөһим мəсьəлəлəрне хəл кылу өчен җыелган бу съездга муаф-

фəкыять144 телəп, мөселман хатын-кызлары хакында бу мəсьəлəлəрне дə игъ-
тибарга алуын үтенəмез.  

Идарə: 
Мəхфузə, Сəлимə туташларның бу тəшəббеслəрене145 тəбрик итми узып 

булмыйдыр. Съездда бу тавышларга күпме урын бирерлəр – анысын хəзердəн 
бернəрсə дə əйтеп булмый. Безнең белүемезчə, ир белəн хатын арасында 
хəсəн могашəрə146, күркəм тормыш өчен мотлака147 бу маддəлəрнең кабул 
ителүе, шуларны канун тəхетенə кертү ляземдер. Əлегə кадəр хатыннарның 
җəбер-золым күрүлəре араларында булган хокук-вазыйфалар чиклəнгəнлек-
тəндер. 

Инде ханым вə туташларымыз тавышларыны ишетергə вакыт йитте. 
Съездга бу мəсьəлəне əһəмиятсезгə санап калдырырга тиешле түгелдер. 

«Сөембикə», 1914, №17, б.15–16. 
 

Аянычлы мөгаллимəлəремез 

Татарның яңа хəяты үзенең кодрəтле тəэсире белəн мөгаллимə аталган 
бер сыйныф – ханым вə туташларны да мөгаллимнəр белəн бергə үк мəйданга 
чыгарды. Бу сыйныф эшкə тотынмаганда, безнең гыйльми һəм иҗтимагый 
хəятымыз ышанычсыз бер нигезгə бинаэн кылынып148, истикъбалемездəн149 
бер нəрсə дə өмет итə алмас, өмет итсəк тə, бушка чыгарыр иде. Шул табигый 
юл белəн моннан 30 еллар элек сибирияле Хəнифə ханымнардан башлап, 
мəйданга атылган мөгаллимəлəр сыйныфының татар мəдəниятенə, татар 
хəятенə тəэсире бик зур булды, мөгаллимəлəребез Финляндиялəргə, Хивə вə 
Бохараларга, хəтта Кытай эченə кадəрле кереп, мəктəплəр ачтылар, 
тырыштылар, укыттылар. Алар һаман да шул юлларында дəвам итеп килəлəр, 
үзлəренə каршы килгəн тəгассыб 150  коймаларын җимерер өчен зур иҗти-
һадларын151 аямыйлар. 

                                                           
142 Ысул тəгълим – укыту методлары. 
143 Дарелмөгаллимат – хатын-кыз укытучылар əзерли торган уку йорты. 
144 Муаффəкыять – уңыш.  
145 Тəшəббес – инициатива. 
146 Могашəрə – бергə булу, дуслыкта яшəү. 
147 Мотлак – шартсыз, шарт белəн билгелəнмəгəн.  
148 Бинаəн кылыну – нигезлəнү, таяну. 
149 Истикъбаль – килəчəк, булачак. 
150 Тəгассыб – фанатизм. 
151 Иҗтиһад – тырышлык кую, тырышу. 
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Бəгъзе бер шəһəр вə байтак авылларда халкымыз, хəтта бəгъзе бер 

руханиларымыз тарафыннан күрсəтелгəн гакыс152 хəрəкəтлəр, мəктəплəрнең 
хифзыссыйхəткə 153  муафыйк 154  булмавы, вазыйфаларының азлыгы химая-
сез155 калган бу сыйныфны бик зур мəшəкатьлəр йөклəргə вə шул нəтиҗəдə 
мөгаллимəлек юлында төрле хəстəлеклəргə сабышып, шəһид булырга156 яки 
өметсезлəнеп, мөгаллимəлектəн ваз кичəргə мəҗбүр итə. 

Мөгаллимəлəрдəн идарəмезгə бик аянычлы мəктүблəр157 килеп тора, хəл-
лəреннəн, халык вə руханиларның игътибарсызлыкларыннан шикаять итə-
лəр 158 . Бу мəктүблəрнең берсе Бөгелмə өязе Сакы 159  авылында мөгаллимə 
Зəкия туташ Шакирия мəктүбе булып, ул: «Рөшди160 сыйныфларда укыганнан 
соң, Бəлəбəйдə ахунд Җамалетдин хəзрəт Хурамшин161 идарəсендəге курста 
укып, шəһадəтнамə 162  алдым. Мөгаллимəлеккə һəвəсем зур булдыгыннан, 
укытыр өчен тирə-ягымыздагы авыллардан дəгъват163 көтə башладым. Август 
вə сентябрьлəр үтеп китте, берничə йиргə мөрəҗəгать тə итеп карадым, 
дəгъват ителмəдем, минем хезмəтеме кабул итүче табылмады. Ниһаять, 
Бөгелмə өязе Бакый164 авылына барып, Мөхəммəдгали һəм Миңнегали Абуш-
хаминнəр дəлялəте165 буенча кышына 10 сум түлəп фатир алдым. Яктырту, 
җылыту мəсарифе166 дə, табигый, үз өстемнəн булачак. Беренче октябрьдə 25 
кызга дəрес укытырга тотындым. Кыз башына кышына 1 сум салсам да, 
моның яртысы да җыелмады. Хəзер ни эшлим инде? Чигеш, бəйлəү эшен 
белсəм дə, матдəсене 167  алырга акчам юк. Минем кебек аптырап калган 
мөгаллимəлəр байтак күренə, тəкрар əйтəм168, мин ни эшлим инде?» – ди. 

Уфа мөгаллимəлəреннəн Җиһан Йосыфия үзенең бер авылдагы иптə-
шеннəн кызганычлы мəктүб алганнан соң, идарəмезгə бер мəкалəчек язып 
йибəргəн һəм иптəшенең мəктүбенең бəгъзе бер урыннарын күчергəн. Мəка-
лəдə авыл мөгаллимəлəренең вазыйфалары аз булып, тормышлары авыр-

                                                           
152 Гакес – каршылы, капма-каршылык.  
153 Хифзыссыйхəт – сəламəтлек, гигиена. 
154 Муафыйк – яраклы, туры килгəн. 
155 Химая – яклау, саклау. 
156 Шəһид булу – корбан булу.  
157 Мəктүб – хат, язылган əйбер. 
158 Шикаять итү – зарлану. 
159 Текстта шулай күрсəтелгəн. Фаразлавыбызча, Якый авылы турында сүз бара.  
160 Рөшди – урта.  
161 Хурамшин Җамалетдин Хурамша улы (1877–1937) – мөгаллим, Бəлəйбəй шə-

һəре ахуны, I Дəүлəт Думасы депутаты.  
162 Шəһадəтнамə – таныклык, свидетельство. 
163 Дəгъват – чакыру, өндəү. 
164 Текстта шулай күрсəтелгəн. Фаразлавыбызча, Якый авылы турында сүз бара.  
165 Дəлялəт – юл күрсəтү, өйрəтеп күрсəтү. 
166 Мəсариф – тотылган акчалар, чыгымнар. 
167 Матдə – əйбер. 
168 Тəкрар əйтү – кабатлап əйтү. 
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лыгыннан, надан халык тарафыннан төрле ифтира169 вə бөһтаннар170 белəн 
пычратылуларыннан иртəн сəгать 7–8 дəн башлап, көн батканчы укытырга 
мəҗбүр булуларыннан шикаять итəлəр. Халык, бала никадəр күп укыса, 
шулкадəр гыйлем ала дип игътикад кылганлык 171  сəбəпле, алар тəрбия 
кануннарына мохалəфəт итəргə172 мəҗбүрлəр, ди. 

Менə шундый кызганычлы мөгаллимə мəктүблəре идарəмезгə һəрвакыт 
килеп тора.  

Без үз тарафымыздан шуны гына əйтə аламыз: миллəтнең хатын-кызы, 
бигрəк тə мөгаллимəлəре, лаек булган дəрəҗəсенə мендерелеп, ихтирам 
ителмəсə, ул миллəт дөньяда яши алмый, бу көнме, иртəнме, ул үзенең милли 
мəүҗүдияте173 белəн исəплəшəчəк. Бу иҗтимагъ фəнендə исбат ителеп, тəҗ-
рибə кылынган бер хакыйкать. Шəрыкның хəстəлеге, татарның артка калуы-
ның сəбəплəре менə шуннан эзлəнергə тиеш. Шəһəр вə авыллардагы ил 
агалары, хосусан174 руханиларымызга шул фəнни хакыйкатьне күздə тотып, 
хатын-кыз тəрбиясенə əһəмият бирүлəрен, мөгаллимəлəрне лаек булган 
дəрəҗəлəренə күрə, ихтирам итүлəрен үтенəмез. 

Миллəт хатын-кыз вə мөгаллимəлəре белəн генə тəрəккый итəчəк175, алар 
адəм рəтле булмаганда, милли мəүҗүдиятемезне саклый ала алмаячакбыз.  

Ил агалары, сез шуны хəтереңездəн чыгармаңыз! 

«Тормыш», 1915, 18 март. 
 

Заһидə Бурнашева 

Мəрхəмəт наменə176 бер үтенеч 

Бөтен татар дөньясын каплап алган аңсызлык, наданлыклардан хасыйл 
булган тəгассыб177 вə кара көч белəн тартышырга керешдегем вакытыннан 
игътибарəн, мин бик авыр дəверлəр кичерə килдем. Минем мəталибем178 уку, 
мəгърифəт хасил кылу булганлыктан, бу мөкаддəс179 вə фарыз180 бер эшкə, 
бөек матлабка181 каршы килүчелəр булмавы лязем182 булса да, яшьтəн тəрбия 

                                                           
169 Ифтира – яла ягу, берəү өстенə ялган гаеп ташлау. 
170 Бөһтан – яла, кеше өстенə сөйлəнгəн ялган сүз.  
171 Игътикад кылу – чын күңелдəн ышану, инану. 
172 Мохалəфəт итү – каршы килү.  
173 Мəүҗүдиять – барлык, бар булу.  
174 Хосусан – бигрəк тə, аеруча. 
175 Тəрəккый итү – алга бару. 
176 Нам – исем.  
177 Тəгассыб – фанатизм. 
178 Мəталиб – телəклəр, максатлар. 
179 Мөкаддəс – изге, иң мөһим. 
180 Фарыз – ислам дине буенча, һəрбер мөселман эшлəргə тиеш булган мəҗбүри 

гамəллəр. 
181 Матлаб – телəк, максат, омтылыш.  
182 Лязем – тиеш, кирəк. 
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күрмəгəн анам вə иске фикерле атам тарафыннан минем юлыма ниһаясез 
киртəлəр, калын-калын сəдлəр183 куелды. 

Айлар, еллар буе аларга сүз аңлатырга тырышсам да, һичбер нəтиҗə 
чыкмады. Ниһаять минем яшерен имза илəн матбугатка чыккан шигырь 
кисəклəрем аларга мəгълүм булгач, минем өстемə кыямəтлəр купты. Əллə 
нинди фаҗигалар чыкты. Əстерхан имамы Салих мулла Галимбековның 
шəригать исеменнəн сөйлəгəн сафсаталары, əкиятлəре аркасында ахырда мин 
анам тарафыннан тəмамəн өйгə ябылдым. Минем бар нəрсəлəрем анам 
тарафыннан гасбəн 184  алынып биклəнде. Китапханəдəге китапларым янды-
рылды, язу əсбапларым кулымнан тартып алынды. Өйдəн чыгуым, яхуд 
башкаларның миңа килүлəре мөмкин булмады. Дусларым илəн мохабəрə-
дəн 185  киселдем. Шул зинданда ничə айлар буе хаксызга җəберлəндем, 
тиргəлдем, сүгелдем. Əллə нинди газаплар арасында изелдем. 

Аларның бу мөгамəлəлəреннəн максатлары мине укуга булган һəвəсем-
нəн кайтару иде. Лəкин шулай да күкрəгемдəге мөкаддəс186 телəгемə аларның 
куллары йитешə вə андагы изге йолдызларны өзгəлəп ташларга булдыра 
алмадылар. Ахырда, август 12сендə, бар нəрсəдəн күз йомып, Җəнаб Аллаһы 
хəзрəтлəренə өмет багладым да, аларның йортларын ташлап чыгарга мəҗбүр 
булдым. Чыкканым вакыт бер кабат кием һəм дə полиция рөхсəте белəн 
чыктым. Минем йорттан һичбер нəрсə алып чыкмавымны шундагы 
кешелəрнең күрүе һəм дə анамның: «Ул минем акчамны урлап чыга торган-
дыр!» – дип полиция алдында мине тентеп тə миннəн һичбер нəрсə таба 
алмавы минем вөҗданымның ни дəрəҗəдə пакъ икəнлеген белдерсə кирəк.  

Лəкин шулай була торып та, иртəсе көн анам: «Кызым минем нəрсəлə-
ремне угырлаган», – дип, приставка заявление биреп, миңа караклык белəн 
төһмəт итте187. Икенче көндə тагын, кызым фəхешханəгə бара, Төркиягə кача, 
дип волостной правлениегə заявление бирде. Һəркөн шундый бөһтан188 ифти-
раларны189 хави190 заявлениялəр бирə барды. Минем танышларымда һəм үз 
квартирамда тентү ясатты. Табигый, болар һəммəсе миңа чеп-чи ифтира 
булганлыктан, һичбер гаепле нəрсə табылмады. Бер тарафтан миңа шундый 
адəм чирканырлык, күңел болганырлык ифтираларны яудыруы илəн бəрабəр, 
икенче тарафтан миңа кешелəр йибəреп, мине тагын да кире үз йортына 
чакырды. Һəм алар аркылы миңа: «Минем бу ифтираларым тик аны өйгə кире 
кайтару өчен, укырга бара алмавы өчен генə», – дип əйттерде.  

Лəкин бондый җəберлəүлəр, рəнҗетүлəр, ифтиралардан соң аңа кире 
кайтып керүне мин булдыра алмадым. 

                                                           
183 Сəд – киртə, койма.  
184 Гасбəн – талап, көчлəп.  
185 Мохабəрə – хəбəрлəшү. 
186 Мөкаддəс – изге, иң мөһим. 
187 Төһмəт итү – яла ягу, гаеплəү.  
188 Бөһтан – яла, кеше өстенə сөйлəнгəн ялган сүз.  
189 Ифтира – яла ягу, берəү өстенə ялган гаеп ташлау. 
190 Хави – эченə алган, эченə алучы.  
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Ниһаять, аның миңа ифтиралары чиктəн ашты. Аз гына миңа якынрак 

кешелəрне, һəм мине йортларына вə квартирга кабул итүчелəрне төрлечə 
тиргəде, сүкте. Ахырда шуның тəэсире белəн миңа Əҗедə191 квартир табыл-
мады. Соңыннан Əҗедəн 12 чакрым ераклыгында булган Багданова авылы-
на192 һиммəтле193 вə тəрəккыйпəрвəр194 сəүдəгəрлəрдəн Хөсəен əфəнде Ши-
ринский195 гаилəсе тарафыннан чакырылып, шунда үземə мəлҗаэ196 таптым. 
Хəзер шул гаилəдə эшемнең ниһаятен көтеп торам. Көннəн-көн анамның 
ифтиралары үсə бара. Читкə чыгарга (укырга барырга) волостной старшина 
паспорт бирми197. Əҗедə үзлəрен тəрəккыйпəрвəр, халык хадиме198 итеп та-
нучы агай-энелəр; аңлырак сыйныфтан саналганнарымыз тарафыннан миңа 
һичбер ярдəм кулын сузучы, вөҗдан вə мəрхəмəт наменə хакыйкатьне сөйлəр 
өчен авыз ачучы юк. 

Минем гөнаһсызлыгымны, языксызга вə золыманə бер сурəттə түкте-
релгəн күз яшьлəремне күрə торып та, минем золымнар тырнагы арасында 
чытырдавымны ишетеп тə, миңа Əҗе тарафыннан бер мəрхəмəт иясе чыгып, 
үзенең шəхси мəнфəгатьлəреннəн, шкурасыннан вөҗдан вə инсаниятне артык 
күрүче табылмагач, үземнең рəнҗетелгəн йөрəгемне, мəзлуманə199 түгелгəн 
яшьлəремне матбугат аркылы миллəткə аңлатып, үзенең хаксызга җəбер-
лəнгəн вə уку юлында бу кадəр җəһəннəм газабы күргəн бер кызын химаяга200 
миллəтне чакырам.  

Эссе кавем сəхрəлəрендə сусызлыктан гали бөтен йиргə егылган, 
ерткычлар алдына ташланган бер химаясез, көчсез кошчык кебек җан көче 
белəн соңгы талпынуларын талпынучы бер мəзлумəнең201 рəнҗетелгəн йөрə-
геннəн өзелеп чыккан: «Ярдəм! Ярдəм!» дигəн соңгы сулышларына нинди 
булса да берəр мəрхəмəт иясе килеп ирешер өмете белəн, бу мəкалəне миллəт 
нəзарына 202  тəкъдим итəм. Йөрəклəрендə инсаният 203  хисе булган зат 
мөхтəрəмнəренең вə, хосусан204, мөселман юристларымызның җитди ярдəм 
кулларын, химаялəрен көтəм. 

                                                           
191 Əҗе – Рязань өлкəсендəге авыл. Заһидə Бурнашеваның туган авылы.  
192 Богданово авылы – Рязань өлкəсендəге авыл. 
193 Һиммəт – тырышлык. 
194 Тəрəккыйпəрвəр – алга китү, прогресс яклы кеше. 
195 Хөсəен бине Җəгъфəр Ширинский – Богданово авылы сəүдəгəре.  
196 Мəлҗаэ – сыена торган урын, котылу урыны.  
197 «Мин хəзер зам каршында совершеннолетний булып танылсам да, югарыдагы 

ифтираларга ригаэ миңа паспорт бирмилəр» (Астөшермə мəкалə авторы тарафыннан 
бирелгəн).  

198 Хадим – хезмəтче, хезмəткəр. 
199 Мəзлуманə – рəнҗетелгəн сыман, кыерсытылган төстə. 
200 Химая – яклау, саклау. 
201 Мəзлумə – изелгəн, җəберлəнгəн, рəнҗетелгəн хатын-кыз.  
202 Нəзар – караш, карау.  
203 Инсаният – кешелек дөньясы. 
204 Хосусан – бигрəк тə, аеруча. 
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Миңа мөрəҗəгать өчен адресым: Просяныя-Поляны Тамб.губ., село Баг-

данова, дом Хусаина Ширинскаго, для Загиды-Гыффата Бурнашевой. 
Миллəттəн ярдəм көтеп: Заһидə Бурнашева (Гыйффəт). 

«Тормыш»:  
Гыйффəт туташның бу мəктүбе безнең эчемездə 20нче гасырда шəригать 

наменə эшлəнгəн фаҗигалəрнең бер копияседер. Əҗе кебек мөселманы вə 
голəмасы205 күп булган бер шəһəрдə күз алдында рəнҗетелгəн шундый бер 
мəзлумəнең ярдəменə йитешмəү дин вə иҗтимагый нəзарендə206 зур бер гө-
наһтыр. 

Без Гыйффəт туташның ай-вайларына чын күңелемездəн иштиракь 
итеп207, миллəтемезнең аңлы сыйныфын бу мəзлумəгə ярдəмгə чакырамыз. 
Миллəткə яңа йитешеп килмəктə булган үзенең бердəнбер шагыйрəсен 
тəрбия итеп үстерү – зур бер бурычтыр. Шагыйрəне тəрбиялəп, аны укытып, 
чын шагыйрə итəр өчен, миллəтнең аңлы вə мəрхəмəтле сыйныфына бу 
көннəн ярдəм кулын сузу ляземдер208. Гыйффəт туташны укытуны үз өстенə 
алучы мəрхəмəтле бер һиммəт иясе булса, бигрəк тə мөнасиб209 булыр иде. 
Əгəр андый һиммəт иясе табылмаса, матбугат васитəсе210 илə иганə җыеп 
булса да, Гыйффəт туташны тəрбиялəү ляземдер.  

«Тормыш», 1915, 10 сентябрь. 
 

Заһидə Гыйффəт 
Гыйффəт туташ мəктүбе 

Өстемə ыргытылган ифтира 211  вə бөһтаннардан 212  аруланып, паспорт 
алып, Мəскəүгə килүдер. Бөһтаннардан аклануыма вə авылымыздан берничə 
чакрым ераклыкта булган ике инсаниятле213 зат ярдəм иттелəр. Шуларның 
химаялəре214 аркасында хакыйкать хəл кем тарафында идеге ачык мəгълүм 
булды. Биш мең нөфүс215 мөселманы булган Əҗедə хакыйкать вə шəфəгать 
наменə216 бер сүз əйтүче булмавына тəгаҗҗеб217 илə читтə торып кул сузган 

                                                           
205 Голəма – галимнəр. 
206 Нəзар – иътибар. 
207 Иштиракь итү – уртак эшлəү, катнашу.  
208 Лязем – тиеш. 
209 Мөнасиб – яраклы, яраклылык. 
210 Васита – арадаш, ике арада эш йөртүче. 
211 Ифтира – яла ягу, əлəк.  
212 Бөһтан – яла, ялган сүз.  
213 Инсаниятле – кешелекле.  
214 Химая – матди ярдəм.  
215 Нөфүс – кешелəр, халык.  
216 Нам – исем.  
217 Тəгаҗҗеб – гаҗəплəнеп.  
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бу инсаниятпəрвəр 218  əфəнделəргə самим 219  калебтəн 220  тəшəккер итəргə 221 
бурычлымын.  

«Вакыт», 1915, 19 сентябрь. 
 

Сабатзадə 
Заһидə Гыйффəт туташ маҗаралары мөнəсəбəте илə 

«Тормыш» гəзитəсенең 318нче номерында222 Заһидə Бурнаш (Гыйффəт) 
ханымның үтенечен укыдым. Үтенеч бик җитди һəм кызганыч – гəүдəле бер 
фаҗигадан гыйбəрəт. Шулай ислам галəмендə мөселманнар мөселман булу-
лары сəбəпле түгел, бəлки исламнан йөз дүндергəнгə, бигрəк тə тугрысы, 
хəзер мөселманнар хəятене изгеч – халык кумирларына гына коллык итүче-
лəре булганга, хəзерге ислам галəмендə гомуми караганда ирлəр дə бəхетсез, 
алар да золым вə золмəт223 эчендə яшилəр, хатын-кыз галəме исə аннан да 
биш-битəр начар бер хəлдə. 

Мөселманнарның хəзердə иң үзлəшкəн нəрсəлəре – наданлык, пыч-
раклык, ялкаулык, фəкыйрьлек, нифак224, көйсезлек, исереклек, угрылык, кур-
каклык, тар фикерлелек, ə хатын-кыз галəмендə исə бу сыйфатларга башка да 
хəяткə киртə булган хəтсез225 авырлык, мəсхəрəлəр хөкем сөрəлəр. Менə гə-
зитəдə Гыйффəт ханымның үтенече – ул Аллаһы тарафыннан яхшы талант 
бирелгəн бер зат. Ул шул талантны эшлəтергə тели, чын мөселманлыкка таба 
атлый, гыйлемнəн, ə гаилəсе аңар «Борынгычалыкка гына кара, ямьсез көчкə 
генə баш и», – дилəр. Аның мөселман вə адəм булырга тырышуына əллə 
нинди мəсхəрəлəр – куркытулар белəн көрəшкə каршы чыгалар. Сөекле йөрəк 
парəлəренə гади генə бер хатын булып яшəп калып, нам-нишансыз226 югалып 
китүенə генə хезмəт итəрлек планнарын булдырырга тырышалар. Аның 
хəзерге шəрəф227 вə намусына, хөрмəтенə ни кадəрле ямьсез пычраклар ыр-
гытканнар. Лəкин Гыйффəт ханым, шаять, мондый эшлəр белəн генə мəэюс 
булып228, юлыннан тукталмас. Ул бар һəм бар булачагын өмет итəбез. Ул 
чəчəк аткан, миллəт аның киң вə ак дөньяда йимешлəре йитешкəнен Аллаһ-
тан тели. Аның анасының хəрəкəтлəреннəн Гыйффəт ханымның кара көчкə 
генə гыйбадəт итеп, бер гади хатын булып калуына тырышуы бик ачык 
беленə. Əйе, кызлар бай хатыны да, мулла хатыны да, хасил нинди генə булса 
                                                           

218 Инсаниятпəрвəр – кеше яратучы.  
219 Самим – чын, саф.  
220 Калеб – йөрəк, күңел.  
221 Тəшəккер итү – рəхмəт əйтү.  
222 Заһидə Бурнашева. Мəрхəмəт наменə бер үтенеч // Тормыш, 1915, 10 сен-

тябрь. 
223 Золмəт – караңгылык.  
224 Нифак – икейөзлелек.  
225 Хəт – чик, үтмəскə тиешле нокта.  
226 Нам-нишан – исем-эз. 
227 Шəрəф – кадер, хөрмəт. 
228 Мəэюс булу – өметсез, өмет өзелгəн булу. 
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да бер хатын була алалар. Дөрес, бу да тереклектə бер җай, мəҗбүри диярлек, 
лəкин гади җай; моны һəр кыз булдыра ала. Фəкать боларның артында 
берничə бала, бераз малдан башка ни кала? Болар «туды – үлде, үлде – 
бетте», вəссəлəм. Лəкин Гыйффəт ханымның максаты исə, адəмлек маясе229, 
мөселманлык нигезе булган гыйлем вə фазыйлəт230, бөтен мөселманлыкка 
шəрəф вə фəхер231 булырдай бер гая232 хыял; Аллаһы аның бу гая хыял вə фа-
зыйлəтенə юл ачсын да, иҗтиһадына233 мөсагадə бирсен234 иде. Максатының 
галилеге белəн бергə, хəлнең үтə аянычлыгын игътибар итеп, тəкрар235 була-
рак, аның үтенечен миллəткə тагын гарыз итəргə 236  ярый. Аның ифтира-
лардан 237  котылуы, тоткан юлында дəвамы өчен юристлар һəм намуслы 
юмартларымыз кичекми, матди вə мəгънəви ярдəм кулларымызны сузарга 
тиешлемез. Мондый хəллəрдə Тукайның: 

«Бар мени бездə, гомумəн, чын кеше кадерен белү, 
Без аны кайдан белик, мескен, үлеп, аңлатмагач» шигыренең безгə тигəн 

мəгънəсен бик аңларга вакыт. 

«Тормыш»:  
Заһидə Гыйффəт туташ маҗаларына даир238, Əҗедəн битараф калəм бе-

лəн язылган бер мəкалə килде. Килəчəк номерларда басармыз.  

«Тормыш», 1915, 16 октябрь. 
 

Ф.Сөлəймания  
Бөек фаҗига 

Мөхарəбə239 мəйданыннан килгəн дəһшəтле хəбəрлəр өстенə Гыйффəт ту-
таш фаҗигасе хəбəре күңелнең иң нечкə йирлəренə кадəр тыкынып, йөрəк-
лəрне тетрəтте. Ай фəлəк240!.. Татар дөньясы өстеннəн җəһалəт241 караңгы-
лыклары күтəрелеп, гыйлем таңы туган көннəр булырмы икəн; əллə татар 
кызлары һаман да шул җаһил242 ата-аналарның рəхимсез тырнаклары астында 

                                                           
229 Мая – нигез, төп элемент. 
230 Фазыйлəт – артыклык, яхшы холыклылык, яхшы сыйфатлылык. 
231 Фəхер – горурлык, дан, намус.  
232 Гая – төп телəк. 
233 Иҗтиһад – тырышлык кую, тырышу. 
234 Мөсагадə бирү – мөмкинлек бирү, булышу. 
235 Тəкрар итү – кабатлау. 
236 Гарыз итү – бер эш яки хəл турында телдəн сөйлəп яки язып тиешле урынга 

аңлату, җиткерү. 
237 Ифтира – яла ягу, берəү өстенə ялган гаеп ташлау. 
238 Даир – бəйлəнешле. 
239 Мөхарəбə – сугыш. 
240 Фəлəк – язмыш, тəкъдир. 
241 Җəһалəт – наданлык, аң-белемсезлек. 
242 Җаһил – надан, белемсез. 
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изелеп, җəһалəт корбаны булып бетəрлəрме икəн? Бу сөальнең 243  җавабы 
хəзер! Əгəр дə безнең кызларыбызга лязем булган244 кадəр тəрбия бирелеп, 
мəгълүматлы, гыйлемгə мəхəббəт куйган аналар йитештерелмəсə, гыйлем вə 
һөнəргə истигъдадлы245 кызларыбыз да, надан аналарның аяк чалуы сəбəпле, 
укудан мəхрүм булып, җəһалəт корбаны булып калачаклардыр. Шуның өчен 
дə, миллəтебез югалмасын дисəк, безнең иң беренче вазыйфабыз кызла-
рыбызны укытып, мəгълүматлы, гыйлем вə һөнəргə дошман булмаган аналар 
йитештерүдер. Без бу мəгълүматлы аналар сирəк, аларны йитештерү өчен 
икътидарлы246 мөгаллимəлəр кирəк дигəн сүзне бер туктамый чəйнəп торсак 
та, матбугатыбызда бу тугрыда күп язсак та, без əле һаман да чын-чыннан 
эшкə керешеп, максудыбызга ирешə алганыбыз юк. «Элек кычкырган 
күкенең башы ярылыр» дигəн кеби, без «Икътидарлы мөгаллимəлəр йитеш-
терү өчен дарелмөгаллимат247 кирəк» дип кычкырып авызыбызны ачып кал-
дык. Җəсарəтле248, эшлекле Троицк ханымнары тавышсыз-тынсыз гына да-
релмөгаллимат ачып, бу мөкаддəс249 шəрəфене250 алар казандылар. Хəзергə 
инде безгə шул хөрмəтле ханымнарга муафəккыять 251  телəп, икътидарлы 
миллəт аналары йитештерə торган мөгаллимəлəр көтəргə генə калды.  

Əле мин максудтан бөтенлəй читкə чыгып киткəнмен икəн.  
Мин дə үзем бер ана булганлыгымнан, һəм дə матбугат галəмендə аз гына 

булса да, бер хезмəтем булып, гаилəлəр тəшкил итү, аларның төзеклеге 
хосусында фикер бəян итүне үземнең вазыйфам дип таныдыгымнан, бу ана 
берлə кыз арасына кысылып, үз фикеремне бəян итмəкче булам. Гыйффəт 
туташ фаҗигасен укыгач, өстəн генə караганда, бөтен гаеп вə гөнаһ гыйлемгə 
дошман булган мəгълүматсыз анага гына иснад кылынса252 да, дикъкать итеп 
тикшереп, əтрафлырак 253  мөхакəмə кылган 254  вакытта, Гыйффəт туташның 
анасы, кызын уку юлыннан туктатып, бик начар эш эшлəгəн булса да, ачу 
итеп, ата-анасын ташлап чыгуда Гыйффəт туташта да бераз ялгышлык бар 
дип əйтəсем килə. Гыйффəт туташны укудан туктату да, анасыннан бигрəк, 
безнең əби-бабаларымыз, сəлəфлəребез255  гаепле. Əгəр алар аналарыбызны 
җəһалəттə калдырмаган булсалар, кызларга уку хəрам, шигырь сөйлəү хəрам 
дигəн кеби, игътикадларны256 аналарыбызның күңеленə урнаштырган булма-
                                                           

243 Сөаль – сорау.  
244 Лязем булу – тиеш, кирəк булу. 
245 Истигъдад – булдыклылык, сəлəтлелек. 
246 Икътидар – булдыра алу, көч җитү. 
247 Дарелмөгаллимат – хатын-кыз укытучылар хəзерли торган уку йорты. 
248 Җəсарəт – йөрəкле, кыю, батырлыклы.  
249 Мөкаддəс – изге, иң мөһим. 
250 Шəрəф – кадер, хөрмəт. 
251 Муафəккыять – уңыш, уңайлык, булдыра алучанлык. 
252 Иснад кылу – сылтау, эшне кешегə аудару. 
253 Əтраф – тирə-юнь. 
254 Мөхакəмə кылу – хөкем чыгару. 
255 Сəлəф – борынгы кешелəр, ата-бабалар.  
256 Игътикад – ышану, инану.  
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салар, бүгенге аналарыбыз укудан ул кадəр курыкмаслар иде. Сəлəфлəребез 
кыз баланың артык укуы, калəм тотып язу-язуы, көйле нəрсəлəр укуы кыз 
баланың бозылуына сəбəп була дип, хатын-кызның тəмам йөрəгенə сеңдереп 
куйганнар.  

Шуның өчен дə, һəрбер иске фикерле ана укыды исə, кызыны бозыла, 
харап була дип белə. Хəлбуки257 ул үзенең кызын бик əдəпле, инсафлы бул-
дырасы, бик бəхетле итəсе килə, кызына камил шəфкать вə мəхəббəтеннəн 
наши258 үзенең начар дип тапкан нəрсəлəреннəн аны тыя, кыса. Ул шуны бик 
тиешле дип белə, менə шуның өчен дə мин, үз фикеремчə, бичара, җаһил 
ананың яхшылык дип белеп эшлəгəн хаталыкларына каршы, мəгълүматлы, 
əдəпле туташларга бик тиз кабынып китмичə, бераз сабыр итеп, акрынлык 
берлə мəгълүматсыз ананың аңлашмаганлыктан килгəн хаталыкларын төзə-
тергə тырышулары ляземдер дип белəм. Ана никадəр мəгълүматсыз да бул-
сын, тупас та булсын, əхлаксыз да булсын, кирəк кем генə булса да булсын, 
ул һаман да ихтирамга лаек тəбрик ана. Аның һичбер вакытта балалары 
каршында кадер вə хөрмəте кимергə тиеш түгел. Бер əдəпле кызның ата-
анасының бəгъзе бер кысынкылыкларына каршы гаилə учагында, ана 
кочагында качып, ятлар химаясенə259 сыенып та матбугат галəменə чыгып, 
мөхтəрəм ананың гаеплəрен энəсеннəн җебенə кадəр галəмгə фаш итүен дə, 
шул ананың эшлəгəн кабахəтеннəн ким дип əйтеп булмый. Гəрчə гаилə 
эчендə тəхəммел килə260 алмаса, җəфа да күргəн булсын, качып чыгып, мил-
лəтнең ярдəменə дə мохтаҗ булган булсын, ата-ананың гаебен əйтми дə 
миллəтне ярдəмгə чакыру мөмкин булыр иде.  

Безнең татар миллəтендə бу кеби кысылган кыз вə ир балалар бер 
Гыйффəт туташ кына түгел, бəлки йөзлəр, меңнəр илə санарлык кыз вə ир 
балаларның башында мондай кысынкылыклар, һөнəр вə мəгарифтəн тыюлар 
бардыр. «Гыйффəт туташның ата-анасын ташлап чыгуын матбугат бик 
хуплап каршы алды» дип, кыз вə ир балаларыбыз ташлап чыгып китеп, болай 
да гаилə хəяте тəртипкə куелмаган зəгыйфь миллəтебезнең бөтенлəй таркау 
хəлгə килеп, тагы да зəгыйфьлəнү ихтималы булганлыктан, Гыйффəт туташ-
ның бəгъзе кысынкылыкларга түзеп, анасы кочагында тəрбиялəнүен мəсли-
хəт261 күрер идем. Укуга килсə, кыз вакытта мөмкин булмый икəн, кияүгə 
чыккач та укырга мөмкин бит. Бу көндə гыйлем вə һөнəрлəрен арттырырыга 
тырышып, тəхсил 262  берлə шөгыльлəнгəн ханымнарыбыз юк түгел ич. 
Гыйффəт туташ дəрəҗəсенə йитəрлек укыганнан соң, төрле китапларны 
моталəга кылу263 берлə мəгълүматын арттырырга була. Шул ата-ана тəрбия-
сендə шагыйрəлек дəрəҗəсенə йиткəн туташ, моннан соң да мəгълүматын 

                                                           
257 Хəлбуки – лəкин. 
258 Наши – -дəн барлыкка килгəн, -дəн барлыкка килəрəк.  
259 Химая – яклау, саклау. 
260 Тəхəммел килү – күтəрə алу, чыдау. 
261 Мəслихəт – уңыш,файда; киңəш. 
262 Тəхсил – гыйлем алу. 
263 Моталəга кылу – уку, өйрəнү. 
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арттыра алыр иде. Кувəи шигърияне264 тəрəккый иттерə265 торган иң беренче 
гыйлаҗ266 шул – мəшəкать, зəхмəт, тарлык вə кысынкылык түгелме соң?  

Тукай, мəрхүм, нинди генə мəшəкатьлəр күрмəде, нинди генə тарлыкка 
төшмəде. Аңар карап кувəи шигъриясе кимемəде. Һаман арта гына барды ич. 
Аның иң җазибəле267, иң тəэсирле шигырьлəре дə шул тарлыкка төшкəн вə 
изелгəн вакытында сөйлəгəн шигырьлəре, илһамы килгəн вакытлары да шул 
күңеле сынык, күзе яшьле вакытларыдыр. Ана шəфкатенə, ата тəрбиясенə 
туймаган мескен, ятим Тукай үзенең шəфкатьле анасыны гүзəл, мөəссəр268 
шигырьлəре берлə миллəтенең күзе алдына бер мөкаддəс, очып китəргə 
торган нурани269 фəрештə төсле итеп бастырып куя. Ник ул да анасын бер 
шəфкатьсез гыйфрит270 кеби итеп күрсəтми? Чөнки ул анасының шəфкатьле, 
җылы кочагына туймаган, дөньяга килгəннəн ахыр гомеренə кадəр бəгъре 
бирьян 271 , күзе гирьян 272  булып, ач вə ялангач ятлар ишегендə сөйрəлеп, 
ятимлекнең ачысыны татыган. 

Ай бичара ана... . Белсə иде балалар ана күңеленең никадəр йомшак вə 
шəфкатьле икəнен, аналарның балалары өчен никадəр мəшəкать вə зəхмəт-
лəргə түзгəнен, татлы йокыларын, яшь гомерлəрен фидаи273 итеп, гүзəл йөз-
лəрен саргайтып, шəфкатьле кочагында тирбəтеп үстергəнен! Дөньяда ана 
күңеле кадəр шəфкатьле, йомшак күңел, ананың баласына булган мəхəббəте 
кадəр саф вə мөкаддəс мəхəббəт тəсаувыр кылына274 белерме? Фикер гаҗиза-
нəмə күрə, əгəр дөньяда һич бервакытта араларына кер төшү кабил275 булма-
ган ике күңел булса, ул ике күңелнең берсе ана күңеле, икенчесе дə кыз бала 
күңеле булырга тиеш. Һəм бу шулай да. Никадəр түбəн дəрəҗəдəге гаилə 
эчендə булсын, ана берлə кыз арасы төзек була. Нинди генə əхлаксыз, надан 
кыз булсын, анасы əллə никадəр җəберлəр дə кылсын. Бер авыз анасы ни 
хилаф276 сүз сөйлəгəнен ишетə алмассың. Шуның өчен дə нечкə вə хəссас277 
күңелле шагыйрəнең матбугат галəменə чыгып газизə анасыны яманлавына 
каршы бер-ике сүз язудан үземне тыя алмадым. Гаилə – иҗтимагый хəятнең 
нигезедер. Гаилə хəяте булмаган миллəтнең көчле, куəтле, гаилə хəяте ислах 
кылынган иҗтимагый эшлəрдə берлəшкəн миллəтлəр арасында яшəү ихти-
                                                           

264 Кувəи шигърия – шигырь язу көче, сəлəтле.  
265 Тəрəккый иттерү – алга җибəрү, үстерү. 
266 Гыйлаҗ – əмəл, чара.  
267 Җазибə – үзенə тарта торган, үзенə карата торган.  
268 Мөəссəр – йогынтыланган. 
269 Нурани – нурлы, якты.  
270 Гыйфрит – каты күңелле, мəкерле, рəхимсез кеше.  
271 Бирьян – куырылган.  
272 Гирьян – елаучы, күз яше түгүче.  
273 Фидаи – үз-үзен аямыйча чын күңелдəн эшлəү; берəр максатка ирешү өчен 

үзен корбан итү. 
274 Тəсаувыр кылу – сурəтлəп күз алдына китерү, гəүдəлəндерү.  
275 Кабил – кабул итү. 
276 Хилаф – каршы, кире, тискəре. 
277 Хəссас – тиз сизə торган.  
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малы юктыр. Безгə ничек кенə булса да, гаилə хəяте тəшкил итəргə, гаилə 
əфрадын278 бер-берсеннəн аермый берлəштерергə тырышырга кирəк.  

«Сөембикə», 1915, № 2, б.34–36. 
 

С.Гыйсмəт  
Гыйффəт туташ хакында 

Берничə айлар элек, июнь числосының иң матур көннəрендə, матбугат 
бакчасының гүзəл бер урынында истирахəт иткəн 279  бер вакытларда 
«Гыйффəт туташның» елда язган бер шигырен укыгач, минем укыганны 
тыңлап утырган иптəшем: «Туган, билгеле инде, бу имза астында иң бəхетле 
вəһмəлəрнең280 җыры, нечкə вə хəссас калебле281 йир фəрештəсе яши бит» 
дия, «Гыйффəт туташка» гыйбта иткəнен282, егерменче гасыр тарихында си-
рəк-мирəк күренгəлəгəн шагыйрьлəребез арасында «Гыйффəт» имзасы астын-
да яшеренгəн шагыйрəнең яшəве, Русия мөслимəлəренең ирлəр илə бəрабəр 
гыйлем, мəгърифəт берлə зиннəтлəнүе вə ирлəрдəн артта калмаганлыкларын 
килəчəктəге һəмширəлəремезгə283 күрсəтергə зур дəлил булачагын аңлап, биг-
рəк тə шатланганын сөйлəгəн иде. Шул вакытта без икебез, Гыйффəт туташ 
кебек чын мəгънəсе илə улган шагыйрəне тудырган ананың вə тəрбиялəп 
йиткезгəн атаның исемнəрен алтын кара илə тарих сəхифəлəренə язып 
калдыру безнең Русия мөслимəлəренең, бурычыбыз дия, Гыйффəт туташ 
хакындагы фикеребезне берлəштереп, сүзне өзгəн идек. Шул көннəн соң күп 
сулар акты. Гүзəл манзаралар арасында саткан төрле фəлсəфəлəр арасында 
иптəшем илə «Гыйффəт туташ» хакындагы сөйлəшкəн фикер шул урында 
калды. Онытылды.  

Менə бервакыт бик зур тəгаҗҗебне284 ма ваҗиб285 уларак, күп калеблəрне 
үзенə җəлеп иткəн «Гыйффəт туташ» үзенең мөстəгар286 имзасын ача. Бер дə 
көтмəгəндə гашыйкларына үзенең кем идекен ап-ачык иттереп аңлата. Бигрəк 
тə аның фаҗигале тормышы вə кичергəн дəһшəтле дəверлəре укучыларны 
гаҗəплəндерə. 

Бердəнбер яшь шагыйрəбезнең башындагы кара болытлар калеблəрне 
əрнетə. Ярдəмгə ашыгучылар да күренə. Гыйффəт туташ хəлен тасвирлаган 
хəбəрлəрне укыган бер кеше, аның хакында сүз ача вə үзенчə фикер йөртə. 

                                                           
278 Əфрад – бөртеклəр. 
279 Истирахəт итү – ял итү, эштəн бушап тору. 
280 Вəһми – хыялый. 
281 Калеб – йөрəк.  
282 Гыйбта итү – кызыгу, берəүдəге яхшы якларны күреп үзендə дə шуны бул-

дырырга телəү.  
283 Һəмширə – кыз туган, кыз кардəш. 
284 Тəгаҗҗеб – гаҗəплəнү, ис китү, хəйран булу. 
285 Ма ваҗиб – һичшиксез үтəлергə тиешле нəрсə.  
286 Мөстəгар – ялган исем.  
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«Гыйффəт туташның» гашыйклары җөмлəсеннəн улган мəзкүрə287 иптəшем 
дə Гыйффəт туташның фаҗигасен китергəн гəзитəне укыгач та, гəзитəне алып 
минем квартирга чапкан. Ишектəн кереп тə йитмəде, шатлыклы йөзе илə: 
«Иптəш, Гыйффəтнең кем идекен белергə дə муаффəкъ булдым288 бит, мə 
укы» дия кулындагы гəзитəсен миңа сузды. Мин ул хəбəрне үткəн көнне үк 
укыган булсам да, иптəш хəтере өчен тагын бер кат укып чыктым. Минем 
укып бетергəнне сабырсызлык илə көтеп утырган иптəшем: «Син аны кызга-
насыңмы?» дия, «əйе» җавабын алачагына ышанып, миңа караса да, мин аңа 
җавап бирмəенчə: «Гыйффəт туташ шагыйрə. Шагыйрə булу өчен уку, гали 
тəрбия күрү лязем289 улмасын, шагыйрəлек кувəсе290 аңа Аллаһы тарафыннан 
бирелгəн бер нигъмəт улсын, əмма шул куəтне вə калебнең хисен башкаларга 
аңлату өчен белем кирəкме? Түгелме?», – дия, үзенə бер сөаль илə иптəшемə 
карадым. Ул: «Əлбəттə, белем кирəк», – ди. «Гыйффəт туташ шигырьлəрен» 
бер надан татар кызы авызыннан ишетə алмыйбыз, гəрчə иң оста җырчы улса 
да. Ə аның шигырьлəре нəфислеге вə мəгънəлəренең тирəнлеге илə аеры-
лалар. Аның оста вə матур калəм илə язылалар. Бу Гыйффəт туташның яхшы 
ук укыганлыгын күрсəтə түгелме?» дия, мин үз фикеремне сөйли башласам 
да, иптəшем:  

«Йə инде, бу фəлсəфəлəрдəн нəрсə чыгармакчы уласың, кыска гына əйт 
əле» дия, минем сүзне бүлə. Мин: 

«Тукта, бераз тыңла əле», – дип, мин сөйлəп бетергəнче тыңлавын үте-
нəм. Иптəш, менə нəрсə əйтергə телим: Гыйффəт туташның язуына бинаəн291, 
аның ата-анасы иң кара вə мөтəгассыйблар292 булырга охшый. Шундый ата-
ана кулында торып, шулкадəр белемне ничек вə кайдан алды икəн? Гыйффəт 
туташ үз-үзен аңлый башлаган заманда аңа каршы килə алган ата-ана аның 
кечкенə вакытта укуына манигъ булырга293 көчлəре йитмəдеме икəн? Гыйф-
фəт туташның китапханəсе улган, китапханə дигəне гəрчə кечкенə генə китап 
шкафы улсын, кара вə каты йөрəкле атаның йортына ничек сыеп торды икəн? 
Шагыйрь вə шагыйрəлəрнең калеблəре бик нəзек вə йомшак, шəфкать вə 
мəрхəмəт нуры илə туры булдыгы кебек, түгел ата-ананың хəтерлəрен кыру, 
хəтта чит бер кешенең дə күңелен калдырырыга телəми торган рəвештə 
мөлаем була түгелме? Менə шул сөальлəргə синнəн җавап ишетəсе вə 
канəгать итəрлек җавап алгач, сиңа ияреп түгел, бəлки чын калебем илə 
кызганып мөмкин кадəр ярдəмгə ашыгасы килə дидем. 

Минем шул сөальлəргə җавап эзлисе урында иптəшем: 
«Мин дə синең фикереңə кушылам, вə синең сөальлəреңə җавап ише-

тəсем килə башлады», – дип, җавап бирү урынына, үзе җавапчы эзлəргə 

                                                           
287 Мəзкүр – əйтеп үтелгəн, югарыда əйтелгəн. 
288 Муаффəкъ булу – булдыра алу, көче җитү. 
289 Лязем – тиеш, кирəк. 
290 Кувə – көч, куəт. 
291 Бинаəн – нигезлəнеп, таянып. 
292 Мөтəгассыйб – фанатик. 
293 Манигъ булу – тыю, тоткарлау. 
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мəҗбүр улды. Без мəзкүр сөальлəрне бер мəҗлестə уртага салдык. Ялгыз 
берəүнең: «Гыйлемгə ихлас кына улсын, башка бернəрсə кирəкми», – дип 
кыска гына җавабыннан башка бернəрсə ишетə алмадык. Шуңа күрə, мин бу 
сөальлəрне язып, манзара294 гаммəгə295 йибəрмəкче булдым. Бəлки берəр зат 
тəнəззелəн296 мантыйклы297 җавап язар дия өметлəнəбез.  

 «Сөембикə», 1915, №2, б. 36–38. 
 

Шəһит Əхмəдиев298 
Ун ел 

Гомуми тарихның агышында ун еллык хəят бик кечкенə дəвердер. Зур 
вакыйгалар килеп кысылмаса, ул дəвер бер эзсез, билгесез югала да китə.  

Бер кавемнең ун еллык дəвере исə башкарактыр. Ун ел эчендə ул 
миллəтнең күп нəрсəсе үзгəргəн, яңарган була. Əлбəттə, болар да күп вакыт 
бер нəрсəнең тəэсире белəн буладыр. Бу соңгы фикерне тəрəккыйгə299 йөз 
тоткан, хəятка омтылган миллəтлəр тугрысында əйтергə мөмкин; юкса, татар 
миллəте үзенең хорафатына 300  болганып, ничə-ничə гасырлар буена яшəп 
килгəн, һич бер үзгəрешкə, яңалыкка очрамаган. Шуның өчен дə, 16 гасыр 
татары белəн 17–18нче гасыр татары бер фикердə, бер калыпта булуында шик 
юк. 17нче октябрь хөррияте301 татар миллəтенең бер кыйсеменə302 бик яхшы 
тəэсир итте. Хөрриятнең бирелүенə, татарга фикер ачылуга шаһит уларак, 
мəйданга татар матбугаты килеп чыкты. Əлбəттə, татар матбугатының берен-
че дəвере «фикер сугышы» белəн үтте. Ул вакыт бездə гаять кызганыч хəл 
иде. Руханилар, сəүдəгəрлəр, кара халык мəгарифкə, мəдəнияткə дин ноктаи 
назарыннан303 карап, тəрəккыйпəрвəрлəргə һөҗүм кылалар, матбугат əһеле304 
үзенең изге фикерен аңлатудан гаҗиз иде. Минем хəзерге максатым – ул 
дəвернең əхваленнəн хисап бирү түгел, бинаəн галəйһи305 язарга уйлаган «Ун 
ел эчендə хатын-кыз галəмендəге мəгънəви үсү» дигəн мəкалəмə килəмен. 
Матбугат дөньяга калку белəн, «Хатыннар хөррияте» эчендə язу, көрəшү 

                                                           
294 Манзара – күренеш. 
295 Гаммə – масса, гади халык. 
296 Тəнəззелəн – түбəнчелек белəн. 
297 Мантыйк – логика.  
298 Шəһит Гыймадетдин улы Əхмəдиев (1888–1930) – мəгърифəтче, мөгаллим, 

педагог, журналист. «Аваз», «Эшче», «Мəгариф» газета-журналларын оештыручы-
ларның берсе, Казан губернасының мəгариф халык (1918), ТАССР мəгариф халык 
комиссары (1924–1926).  

299 Тəрəккый – прогресс. 
300 Хорафат – искелек калдыклары. 
301 1905 елның 17 октябрь Манифесты турында сүз бара.  
302 Кыйсем – өлеш. 
303 Ноктаи назар – караш.  
304 Əһел – кеше. 
305 Бинаəн галəйһи – шуның өчен.  
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беренче урынны əшгаль итте306. Əлбəттə, бу бик табигыйдыр. Һəрбер мөтə-
рəккый307 татар хəят сорый, хəят эзли башлый. Əлбəттə, хəят матур тормыш, 
хатыннарның иштиракы308 белəн генə табыладыр. 

Хатыннар исə үзлəренең хуҗалары – ирлəре кул астында изелə, кояш 
нурын да күрə алмыйча, чапан астында шиңелəлəр, кибəлəр иде. Кызларның 
хəле бигрəк тə аяныч иде. Яшь гомере дүрт стена эчендə үтə, үсеп йиткəч, 
ата-ана кəефе белəн галибəн309 үзе телəмəгəн кияүгə бирелə иде... Менə шуны 
күздə тотып, матбугат əһеле чынлап хатын-кыз хəрəкəте өчен көрəшергə 
тотынды. Мөхəррирлəр, шагыйрьлəр һəммəсе үзлəренең əсəрлəрендə, ши-
гырьлəрендə үзлəренең апалары, сеңеллəре хакында җыларга тотындылар. 
Нинди генə əсəргə, нинди генə шигырьгə карама, бар йирдə дə татар хатыны, 
татар кызы тормышыннан өзелə, коллыкта чери. «Кəлəпүшче кыз», «Өч 
хатын белəн тормыш», «Телəнче кызы»310, «Татар кызы»311 ... һəммəсе шул 
рухка корылганнар.  

Бигрəк тə инде олуг əдибемез Гаяз Исхакый əүвəлгерəк əсəрлəре белəн, 
əдип Фатыйх Əмирханның «Татар кызы» ул вакыттагы хатын-кыз галəмен 

безгə көзге кебек күрсəтə алалар. Əлбəттə, 
бу хилафлар312, бу сукыраюлар, бу көрəш-
лəр юкка китмəделəр. Акрынлап кына 
хөррият көче апа-сеңеллəренең дə өс-
лəреннəн чапанны ташлата башлады. Шу-
лай итеп, безнең дөньябызда да хəят 
чаткылары оча башлады. Ул арада көрəш-
че мөхəррирлəремез дə мəйданга килеп 
чыктылар. Мин əлегə мəрхүмə Фатыйма-
Фəридə ханымны кулга аламын. Ул бичара 
бар рəхəтен, бар тормышын шул хатыннар 
хөрриятенə багышлады. Үзенең изге идея-
сенə бирелеп, чиктəн тыш эшлəве аның 
вакытсыз кабергə керүенə дə сəбəп булды. 
«Ул тик үзенең туганнары өчен корбан 
булды...» дигəн сүзне чын иман белəн 
əйтəмен. Лəкин ул үзе китсə дə, туганна-
рының хокуклары өчен көрəшергə бора-

                                                           
306 Əшгаль итү – шөгыльлəнү.  
307 Мөтəрəккый – алга киткəн.  
308 Иштиракъ итү – катнашу. 
309 Галибəн – күбрəк вакытта. 
310 «Кəлəпүшче кыз», «Өч хатын белəн тормыш», «Телəнче кызы» – язучы Гаяз 

Исхакый əсəрлəре. 
311 «Татар кызы» – Фатыйх Əмирханның шул исемдəге хикəясе. 
312 Хилаф – каршылык, кирелек. 

 
Суфия Агиева  

(«Сөембикə», 1914, №16)
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дəрлəрен313, сеңеллəрен калдырды. Əлбəттə, татар кызы үзенең каһарманы 
Фатыйма-Фəридəне онытмаска тиеш.  

Яңалыкның, табигый уларак, кызларымызның укуларына да бик нык 
тəэсире булды. Ун ел мөкаддəм314 остабикəлəр кулында гына тəрбия кылына 
торган туташларымызга мəктəп, школа, гимназия, дарелфөнүн315  ишеклəре 
ачылып китте. Хəзерге көндə бу гыйлем йортларының һəрберсендə диярлек 
хəзерге көндə безнең туганнарымыз, башка мəдəни миллəт кызлары кебек, 
тəрбия кылыналар, һəркаюсы чын миллəт əгъзасы булырга тырыша. Алар 
арасында дарелфөнүн бетереп, бүгенге көндə зур эшлəрнең башына менеп 
утыручылары да аз түгел. Мəсəлəн, ун ел мөкаддəм гади татар кызы булган 
Хəдичə ханым Ямашева-Таначева316 шул кыска дəвер эчендə үзенең иҗти-
һады, сəбатлыгы317 аркасында, укып теш докторы булды. Суфия бикə Агиева 
рəсми доктор булды.  

Хəзерге көндə искиткеч күп мөгаллимəлəремез аз-маз вазыйфа 
барəбəренə татар дөньясының бар йирендə үзлəренең мөкаддəс318 хезмəтлəре 
белəн миллəт балаларына дин, туган тел өйрəтəлəр. Болар да безнең өчен иң 
файдалы, иң мөкəммəл319 миллəт əгъзаларымыздыр. 

Ун ел мөкаддəм фəкыйрь, зəгыйфь булган милли сəхнəмез дə татар 
кызларының тəэсирлəре белəн җанлана башлады. Хəзерге көндə ничə урында 
милли театрымызны тəрəккый иттерү320 өчен корылган труппаларымыз бар. 
Һəммəсендə татар кызлары. Ун ел мөкаддəм башлап татар сəхнəсенə калык-
кан, сөекле артисткамыз Сəхибҗамал Гыйззəтуллина 321  һаман шул 
хезмəтендə дəвам итеп килəдер. Аннан соң да шактый артисткаларымыз 
мəйданга килде. Шул кыска вакыт эчендə милли көйлəремезне җырлаучы 
ханым-туташларны да үз сəхнəмез күрə алды. Болар арасында үзенең хөр 
тавышы белəн Фатыйма туташ Гомəрова322 дикъкатьне җəлеп итə төште.  

Хəзерге көндə безнең театрларымыз мəдəни чын хəят белəн аңкыйдыр. 
Ничə еллар элек түбəтəйлəр эчендə шəленə бөркəнеп утырган ханымнар си-
рəк кенə күренəлəр иде.  

                                                           
313 Борадəр – иптəш, туган, фикердəш. 
314 Мөкаддəм – элек, əүвəл. 
315 Дарелфөнүн – югары уку йорты, университет. 
316  Хəдичə ханым Ямашева-Таначева – Ямашева Хəдичə Зариф кызы (1883–

1952), 1910 елларда медицина буенча югары белем ала.  
317 Сəбат – чыдамлылык, ныклык, тотнаклылык. 
318 Мөкаддəс – изге, мөһим. 
319 Мөкəммəл – камиллəшкəн, төгəллəнгəн. 
320 Тəрəккый иттерү – алга җибəрү. 
321 Сəхибҗамал Гыйззəтуллина-Волжская (1892–1974), беренче татар актрисасы, 

1907 елдан «Сəйяр» труппасында чыгыш ясый, 1912 елда Уфада «Нур» труппасын 
оештыра. 

322 Фатыйма Гомəрова – татар хатын-кызларыннан тəүге җырчыларның берсе.  
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Хəзерге көндə билгакес323 ханым вə туташлар театрның беренче əгъза-

ларыдыр. Елдан-ел хөр, аңлы татар кызлары арта бара, шул нисбəттə татар 
театрының кыйммəте дə күтəрелə, һəм матурлыгы да арта бара. 

Менə шулай татарның һəр сыйныфында зыялылар, фикерлелəр, мил-
лəтнең яшь, аңлы əгъзаларының булуы əдəбиятымызга да бик нык тəэсир итə 
башлады. Иске, караңгы коллык тормышындагы изелүлəр өчен, җылаулар 
урынына əдəбиятымызда чын татар кызлары да, чын татар хатыннары да 
күренə башлады. Бу үзгəреш тə шул ун еллык кыска дəвер эчендə килеп 
чыккандыр. Менə сез, минем хөрмəтле укучыларым, «Татар кызы» белəн 
үткəн ел гына мəйданга чыккан «Тигезсезлəр»не һəм «Кəлəпүшче кыз», 
«Телəнче кыз»лар белəн «Мөгаллимə»не324 тиңдəштереп караңыз. Шул вакыт 
нинди аерма табарсыз. Табигый, сезнең үткен зиһенегез хəзер үк мəсьəлəне 
хəл кылыр. 

Татар кызы бөтен уе, зиһене, идеясе өйнең түшəме, дүрт стенасы белəн 
капланган. Аның бар телəге читлектəге кош, хайван кебек иркенлеккə 
чыгарга тырышу. Үзенең читлеге һəм һəркөн күз алдында булган нəрсəлəре 
аны изəдер. Аның яшь, матур күңеле изелеп, бозылып бетə. Коллыкның 
кысынкылыгының тəэсире уларак, ул үтеп барган һəрбер егеткə сокланып 
каладыр. Көн буена, төн буена, җəй буена, кыш буена, дөресен əйткəндə, бар 
гомерен үз өендə биклəнеп яткан татар кызыннан нəрсə көтəргə мөмкин соң.  

Инде хəзер мəдəни тəрбия күргəн, хөрриятнең нигъмəте белəн файда-
ланган «Тигезсезлəр»дəге 325  Рокыя туташны алып карыйк. Аның фикере, 
идеясе бөтенлəй башка. Аның хөр, гүзəл тəрбиясе һəрбер эшкə үлчəп карарга 
куша. Ул «Татар кызы» кебек һəрбер күзгə күренгəн егеткə сокланмый. Аның 
бай рухына, нечкə йөрəгенə охшар өчен һəрбер егет кенə йитə алмый. Рокыя 
миллəтен сөя, үзенең туган теле, əдəбияты хакында сөйли, мөхакəмə кыла326. 

Əлбəттə, татар кызының ун ел эчендə читлегеннəн чыгып, үзенең 
миллəте, əдəбияты хакында уйларлык гали идеягə барып йитүе гаять тə зур 
нəрсəдер. Инде Гаяз əфəнденең «Кəлəпүшче кыз», «Телəнче кыз»ларын, 
һəммə башка хатын-кыз героинялары белəн «Мөгаллимə»дəге Фатыйманы 
карыйк. Əүвəлгелəренең хəллəре һаман шул «Татар кызы» эзеннəн, калы-
быннан бара. Фатыйма исə бөтенлəй яңа тормыш кызы. Ул миллəтен, туган 
телен сөя, миллəт, мəгариф хакында сөйли. Димəк, кыска гына гомерле 
татарның яңа тормышы Рокыяларны, Фатыймаларны йитештерə алган. Менə 
шушы хəл безне шатландыра һəм килəчəккə өмет, ышанычымызны 
арттырадыр.  

Сүзнең ахыры уларак əйтəсе сүзем шул. Татар матбугаты хатын-кызлар 
хөрриятенə гаять тə əһəмият биргəн һəм бар көчен аларны азатлыкка 
чыгарырга сарыф кылган. 
                                                           

323 Билгакес – киресенчə. 
324 Гаяз Исхакыйның «Мөгаллимə» драмасы турында сүз бара.  
325 «Тигезсезлəр» – Фатыйх Əмирханның шул исемдəге пьесасы. 
326 Мөхакəмə кылу – хөкем чыгару.  
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белəн мəйданга чыккан һəм бар көче белəн хатын-кыз галəменең мəнфə-
гатьлəрен күзəтəдер. Бер миллəтнең хəяте хатын-кызның югары менүе һəм 
ихтирам кылынуы нисбəтендəдер. Нинди миллəттə хатынга ихтирам зур 
булса, ул миллəтнең хəяте дə мəгънəле һəм бай буладыр. Мин татар хатын-
нарының кыска дəвер эчендə хəзерге хəлгə килүлəренə һəм елдан-ел тəрəк-
кый итеп торуларына чын күңелемнəн шатмын. 

Безнең матур истикъбалемез327, хəятемез аларны ихтирамымыз аркасын-
да гына булачак, дип тагын тəкърар итəмен328.  

«Сөембикə», 1916, №6, б.113–114. 
 

Кəбир Бəкер329 

1917нче елда милли хəятемез 

Бу елда җəмгыять, мəктəп вə мəгариф эшлəрендə хатын-кыз дөньясында 
гаид330 ошбу эшлəр эшлəнде:  

Уфада Зыяэтдин əл-Камали əфəнде һəм Тəкаевлар тарафыннан, Орен-
бургта Багбостан ханым тарафыннан кыска мөддəтле331 тəгълим332 вə тəрбия 
курслары ачылды. Зыя əфəнденең курсларында йөздəн артык, Багбостан ха-
ным курсларында 85 кадəр ханым вə туташлар җыелып укыдылар. Боннан 
берничə ел гына элек мөселман хатын-кызларының югары очтан түбəн очка 
йөреп укырга җөрьəт итмəгəнлеклəрен хəтердəн чыгармаган вакытта, бу 
соңгы елларда мөселман хатын-кызларының əллə ничə йөз вə мең чакы-
рымнардан килеп, гыйлем вə мəгариф алырга тырышулары бу юлда никадəр 
үзгəреш һəм дə күңелле бер үзгəреш булганлыгын күрсəтергə йитсə кирəк.  

Уфада Гыйбадулла əфəнде Госманов тарафыннан «Кызлар мəдрəсəсе», 
Троицкида Габдрахман əфəнде Əхмəров вə иптəшлəре тарафыннан 
«Сөембикə мəктəбе» исемнəрендə бишəр еллык монтазам333 мəктəплəр тəэ-
сис334 ителде. 

Казанда Фатыйха ханым Аитова тарафыннан Русия мөселманнары ара-
сында беренче мəртəбə уларак «Кызлар гимназиясе» тəэсис ителде.  

                                                           
327 Истикъбаль – килəчəк.  
328 Тəкърар итү – кабатлау.  
329  Бəкерев Кəбир Кəрим улы (1885–1944) – журналист, драматург, театр 

тəнкыйтьчесе.  
330 Гаид – бəйлəнешле. 
331 Мөддəт – ара, вакыт. 
332 Тəгълим – өйрəтү, укыту. 
333 Монтазам – тəртипкə салынган, рəтле, тəртипле. 
334 Тəэсис – төзү, оештыру. 
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Чилəбедə Закир əфəнде Галиевның тəшəббесе335 илə кызлар мəдрəсəсе са-

лырга 60 мең сум кадəр иганə җыелганлыгы хакында ошбу хисап язылганда 
гына хəбəр алынды.  

Мөслимəлəр җəмгыятендə əйтерлек бер хəрəкəт тə күрелмəде. Бил-
гакес336, һəркаюсында бертөсле сүнү вə торгынлык күренде. Ни Уфада, ни 
Мəскəүдə, ни Баку вə ни дə Оренбургта мөслимəлəр җəмгыяте һич бер ис 
китəрлек эш күрсəтмəделəр. Шунлыктан булса кирəк, бу елда хатын-кызлар 
өчен аларның үзлəреннəн бигрəк хатыннарга шəригать вə низам 337 
даирəсендə338 ирек вə хокук бирелү тарафдары булган ирлəр кайгырттылар. 
Бу хакта берничə урынны хөрмəтле Йосыф хаҗи Дибирдеев җəнаблəренең 
«Вакыт»та язган мəкалəлəре илə ел ахырында чыгарган «Җəмəгать намаз-
ларына йөрү хатыннарга рөхсəт!» нам339 гыйльми рисалəсе340  торса кирəк. 
Бондан берничə ел гына элек Русиядə «Хатыннарга җəмəгать намазына йөрү 
рөхсəт» дип китаплар чыгару түгел, ул хакта сүз сөйлəү, вə хəтта уйлау да 
мөмкин түгел санала иде. [...] 

«Вакыт», 1917, 3 гыйнвар. 
 

С.Аягузи 

Авылларда мəктəплəр 

Курсадан ерак түгел Субаш-Аты авылының 341  кызлар мəктəбен кереп 
карадым. Бу авылның имамы Габделфатыйх хəзрəтнең үз кəримəсе342 бөтен 
вөҗүде343 белəн бирелеп дүрт сыйныфлы кызлар мəктəбен тəрбия итеп бара 
икəн. Бу яшь кенə мөгаллимə Марзия туташ Казанда Фатыйха Аитова ханым 
мəктəбендə укыган, аның тəрбиясе турында язып тору артыкка саныйм. Миңа 
Субаш Аты авылында берничə көн калырга тугры килгəнлектəн, бу 
мөгаллимə туташ белəн берничə мəртəбə утырдаш булып, аның эшлəренə 
дикъкать итеп бардым. Ул һич нəрсəгə, һичбер манигъка344 карамастан, яхшы 
гына програмлы, тəртипле дүрт сыйныф кызлар мəктəбен бик яхшы идарə 
итеп бара.  

Марзия туташ кызларын сыйныфта укытканнан соң, аларга һəрвакыт үзе 
романнар, əдəби хикəялəр укый һəм үзлəрен укыта. Аларны роман, хикəя 
китапларын укырга тəклиф итə 345 . Кызларның фикерлəрен сорый, гəзитə, 
                                                           

335 Тəшəббес – инициатива. 
336 Билгакес – киресенчə. 
337 Низам – канун. 
338 Даир – караган. 
339 Нам – исем, ат. 
340 Рисалə – брошюра, трактат.  
341 Субаш-Аты – Татарстанның Арча районындагы авыл. 
342 Кəримə – кыз, кыз бала. 
343 Вөҗүд – бар булу, тормышка ашу. 
344 Манигъ – тыючы, тоткарлаучы, киртə. 
345 Тəклиф итү – көчлəп кушу, боеру.  



«Мөселман кызларының хәленнән» 361 
журнал укыта, мөхəррир вə əдиплəрнең тəрҗемəи хəллəре 346  илə укучы 
кызларын таныштыра. Үзе хосусый сурəттə русча укып, рус əдəбиятын да 
моталəга итə347 икəн. Кызларына да рус əдəбиятыннан, рус əдəбиятының бай-
лыгыннан бəхəс итə. Аларга шуны аңлатырга тырыша. Яхшы гына итеп кул 
һөнəрлəре дə өйрəтə. Кызларын музыка белəн таныштыра. Татар җыры, татар 
көенең əһəмиятен сөйли. Үзе гармун һəм мандолинада яхшы уйный. Авыл 
кызларына хөррият алуның чын-чыннан кирəклеген сөйлəп, тəрбияле миллəт 
аналары чыгарырга бөтен көче белəн иҗтиһад итə348.  

Марзия туташның укытуына һəм шул система белəн баруына бик зур 
манигълар чыкмаганда, ата-анасы кысмаганда, Субаш Аты авылы өчен 
килəчəктə бик зур бəхетлəр көтəргə урын бар. Авыл кызларына аң, гыйлем, 
мəгърифəт бирергə бөтен вөҗүден, рəхəтен корбан итеп тырышучы яшь 
мөгаллимəлəремездəн Марзия туташны, төркестанлы сеңел вə апаларыма 
күрсəтмичə китə алмадым. Төркестанлы кардəшлəремез дə, Эчке Русия татар 
кардəшлəреннəн гыйбрəт алырга тиешле иде. Андагы апа вə сеңеллəремезгə 
дə уйганырга, укырга, укытырга вакыт йиткəн булса кирəк.  

Субаш Аты авылыннан тəкърибəн349 егерме-егерме биш чакрым йирдə 
Иске Тазлар350 дигəн авылда бер кызганыч хəл дикъкатемне җəлеп иткəнгə, 
берəр файдасы булыр əле дип, бу урында шуны да язып китим дим. Иске 
тазлар авылының имамы ишан Гатаулла хəзрəт. Бу хəзрəт үзенең искелеге 
һəм мөтəгассыйблыгы351 белəн мəшһүр икəн. Нинди гөнаһ шомлыгы булган-
дыр, бу хəзрəт Марзия-Маһруй исемле кызын югарыда сөйлəдекем мөгал-
лимə Марзия туташ белəн берлектə Казанның Фатыйха ханым Аитова мəк-
тəбендə укытып, шунда тəрбия иттергəн. Марзия-Маһруй туташ укып 
кайтканнан соң, авылдагы тута, сеңеллəренең хəллəрен кызганып, аларны 
укыта, аларга гыйлем-мəгърифəт, шуның белəн бергə хөрриятнең дə кирəк-
леген сөйли башлаган. Лəкин кечкенə миле, тар даирəле ишан хəзрəтнең 
бозылган мигъдəсе 352 , бу лəззəтле, татлы укытуны һазым итə 353  алмыйча, 
кызына кəефе китеп, мəктəбен яптырган. Кызын укытудан туктаткан: Казанга 
йибəреп укытуына үзенең бик тəəссеф иткəнлеген354, кайгырганлыгын сөйлə 
 

                                                           
346 Тəрҗемəи хəл – биография.  
347 Моталəга итү – уку, өйрəнү. 
348 Иҗтиһад итү – тырышлык кую. 
349 Тəкърибəн – чамалап əйткəндə.  
350 Иске Тазлар – Татарстанның Əтнə районындагы авыл, хəзерге исеме Таш-

чишмə. 
351 Мөтəгассыйб – фанатик.  
352 Мигъдə – ашказаны. 
353 Һазым итү – аш сеңдерү, аш үтү. 
354 Тəəссеф итү – үкенү, кайгыру. 
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гəн. Бу турыда үз сүзе йөри торган даирəлəрдə кызларын Казанга йибəреп 
укытуның аслан355 ярамаганлыгы турысында катгый нəһилəр356 биргəнлеген 
сөйлилəр.  

Лəкин ишан хəзрəтлəр алар һəр нəрсəнең чарасын табарга оста булалар 
бит. Бу хəзрəт тə, бер дə аптырамыйча гына, аңлы, заманча тəрбия кылынган 
кызын укытуыннан, шəкертлəреннəн аерып, Кышкар мəдрəсəсендə357 чере-
гəн, сугыш, кычкырыш курсы тəмам иткəн бер хəлфəгə биргəн. Бер яктан 
атасы, икенче яткан аңсыз иренең газаплавы, кысуы астында изелгəн бу 
туташ, үзенең азмы-күпме гыйлем вə тəрбиясе белəн телəгəне кадəр авыл 
кызларын тəрбия кыла алмыйча, тар гына, сасы гына бер бүлмəдə изелгəн, 
беткəн кыяфəт белəн биш-ун балаларга əллə нəрсəлəр генə укытып ятканын 
күрдем. Аңлы, тəрбияле бер кыз, ишан əткəсенең тəгассыбы358 астында изе-
леп, вакытсыз кабергə керергə хəзерлек күреп ята икəн. Үз кызларын кызган-
маучы аталар миллəт кызларын ничек кызгансыннар. Инсафсыз аталарның 
булуыннан булмавы миллион мəртəбə артыктыр. Бу хəлне күргəч, мондый 
ата, мондый ирнең золымы астында изелеп, черегəн ханым вə туташларның 
саны, безнең миллəттə йөзлəп түгел, миллионлаптыр дигəн кара уй башым-
нан кичеп, тəəссеф иттем. [...] 

«Сөембикə», 1917, №5, б. 78–79. 
 

                                                           
355 Аслан – бөтенлəй, һич. 
356 Нəһи – тыю.  
357 Кышкар мəдрəсəсе – Казан артындагы билгеле мəдрəсəлəрнең берсе.  
358 Тəгассыб – фанатизм. 
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ҖЫЕНТЫКТА  ФАЙДАЛАНЫЛГАН   
ГАЗЕТА  ҺӘМ  ЖУРНАЛЛАР  ТУРЫНДА   

КЫСКАЧА  МӘГЪЛҮМАТ  
 

«ƏЛ-ИСЛАХ», атналык милли-демократик газета. 1907 елның 3 октяб-
реннəн 1909 елның 22 июленə кадəр Казан шəһəрендə нəшер ителə. Барлыгы 
68 саны чыга. Рəсми нашире һəм мөхəррире Вафа Бəхтияров, фактик 
мөхəррире Фатыйх Əмирхан. Газетада Г.Тукай, К.Бəкер, Г.Ибраһимов, Й.Ак-
чура, Г.Камал һ.б. авторларның мəкалəлəре, əдəби əсəрлəре басыла. 

Газетада уку-укыту, тəрбия, əдəбият, мəдəният һəм мəдрəсəлəргə рефор-
ма ясау һ.б. мəсьəлəлəр күтəрелə, бала тəрбиясе, хатын-кыз мəктəплəре 
турындагы язмалар тəкъдим ителə.  

«ВАКЫТ», иҗтимагый-сəяси газета. 1906 елның 21 февраленнəн 1918 
елның 26 гыйнварына кадəр Оренбург шəһəрендə чыккан. Барлыгы 2308 саны 
дөнья күргəн. Наширлəре – бертуган Закир һəм Шакир Рəмиевлəр, 
мөхəррирлəре Фатих Кəрими (1906–1917), Ярулла Вəли (1917–1918). Газетага 
иң күп язышкан авторлар арасында М.Бигиев, З.Бəшири, Х.Атласи, Җ.Вə-
лиди, Г.Гыйсмəти, Ш.Камал, Ф.Кəрими, Р.Фəхретдин, Б.Шəрəф, Б.Мөэми-
нова, З.Бурнашева һ.б. бар. Басмада сəяси мəсьəлəлəргə зур игътибар бирелə, 
Дəүлəт думасының мөселман фракциясе əгъзаларының эшчəнлеге яктыртыла, 
җир эшкəртү, сəүдə һəм сəнəгать, милли мəдəният, əдəбият, тел, театр, му-
зыка үсешенə багышланган язмаларга зур урын бирелə. Иң күп яктыртылган 
мəсьəлəлəр арасында дин, мəгариф, татарлар арасында һөнəри, югары белем 
алу мəсьəлəлəре бар. Шулай ук чит иллəрдə укыган татар студентлары 
тормышын, хатын-кызларның гаилəдəге һəм җəмгыятьтəге хəлен, мəгарифен, 
татарларның хəйриячелек эшчəнлеген һ.б. тасвирлаган мəкалəлəр күп.  

«ТОРМЫШ», иҗтимагый-сəяси газета. 1913 елның 18 октябреннəн 1918 
елның 29 апреленə кадəр Уфа шəһəрендə чыга. Барлыгы 800гə якын саны 
дөнья күрə. «Сибирия» газетасының дəвамы. Мөхəррирлəре – В.Нəүрүзов 
(1913–1914), З.Кадыйри (1914–1918), нашире – Г.Госманов. Мəгариф, дин, 
татар теле, иганəчелек, хатын-кызның җəмгыятьтəге һəм гаилəдəге урынына 
багышланган мəкалəлəр басыла. Татар əдəбияты, театры, вакытлы матбу-
гатына зур игътибар бирелə. Аеруча күп басылган авторлар арасында 
С.Хəбиров, З.Ярмəки, Г.Ибраһимов, С.Кадыйрия, З.Бурнашева һ.б. бар.  

«СИБИРИЯ», иҗтимагый-сəяси газета. 1912 елның 18 февраленнəн 
алып 1913 елның 31 августына кадəр Томск шəһəрендə дөнья күрə. Барлыгы 
145 саны чыгып кала. Себердə чыккан беренче татар газетасы. Наширлəре 
һəм мөхəррирлəре – В.Нəүрүзов, Фатыйма-Фəридə Нəүрүзова. Газетаның төп 
кыйбласы татар миллəтенə хезмəт итүдəн гыйбарəт. Иң күп язышкан 
авторлар арасында Г.Габдуллин, Ш.Əхмəтҗанов, Ф.Нəүрүзова, И.Биккулов, 
З.Кадыйри, М.Мозаффария, Ф.Сөлəймания, Ф.Ибраһимова һ.б. бар. Сəяси 
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мəсьəлəлəр белəн беррəттəн, милли үзаңны күтəрү, татар мəдəнияте һəм 
əдəбияты, тел, театр, музыка, икътисад, сəүдə мəсьəлəлəре яктыртыла, татар 
мəгарифе, мəктəп-мəдрəсəлəр тормышы, татар хатын-кыз мəктəплəре һəм 
мөгаллимəлəре, хатын-кыз мəсьəлəсенə багышланган язмалар урын ала. 
Аеруча зур игътибар Себердə яшəүче татарлар һəм аларның проблемаларын 
тасвирлауга бирелə.  

1913 елдан редакция Уфа шəһəренə күчерелə, «Тормыш» газетасы була-
рак чыга башлый. 

«СӨЕМБИКƏ», хатын-кызлар өчен махсус журнал. Казан шəһəрендə 
1913 елның 27 октябреннəн 1918 елның 8 гыйнварына кадəр чыккан. Бар-
лыгы 115 саны дөнья күргəн. Нашире һəм мөхəррире – Якуб Хəлили. Иң 
актив авторлары арасында Ш.Əхмəдиев, Р.Атнабаев, Я.Хəлили, Б.Мөэми-
нова, М.Акчурина, Ф.Бурнаш, Ф.Аитова, К.Мозаффария, М.Мозаффария, 
Ф.Сөлəймания, З.Бурнашева һ.б. бар.  

Журналның төп максаты – татар хатын-кызларын милли гореф-гадəтлəр 
нигезендə тəрбиялəү. Шуңа бəйле рəвештə төп игътибар хатын-кызлар хə-
рəкəте, аларның җəмгыятьтəге һəм гаилəдəге урыны, хокуклары һəм 
вазыйфалары, аналар тəрбиясе, хатын-кызлар мəктəплəре, мөгаллимəлəр тор-
мышы, һөнəр үзлəштерүнең əһəмияте, мөгаллимəлəрне əзерлəү һəм педагогик 
осталыкларын, белемнəрен арттыру, əхлак, бала тəрбиясенең эчтəлеге һəм 
үзенчəлеклəрен билгелəүгə багышланган язмаларга бирелə. Шулай ук иҗ-
тимагый һəм сəяси тормыш, мəдəният һəм сəнгать, сəламəтлек саклау, 
хуҗалык эшлəре кебек темаларга багышланган мəкалəлəр дə урын алган.  

«ШУРА», иҗтимагый-мəгърифəти һəм əдəби-публицистик журнал. 1908 
елның 10 гыйнварыннан 1917 елның 31 декабренə кадəр «Вакыт» газета-
сының кушымтасы буларак Оренбург шəһəрендə чыга. Барлыгы 240 саны 
дөнья күрə. Наширлəре – Шакир һəм Закир Рəмиевлəр, мөхəррире – Риза 
Фəхретдин. Иң күп язган авторлар арасында Й.Акчура, Г.Сəгъди, Р.Атнабаев, 
Һ.Атласи, М.Акчурина, К.Бəкер, Җ.Абызгилдин, Г.Идриси, Р.Фəхретдин, 
Г.Баттал, Нəзифə-Хəтимə һ.б. бар.  

Журналның төп максаты – Россия мөселманнары тормышын яктырту 
була. Дини, тарихи, иҗтимагый, əдəбият һəм мəдəният, мəгариф, хатын-кыз 
мəсьəлəлəренə багышланган язмалар урын ала. Чит иллəр тарихын, төрки 
халыклар тарихын, татар тарихын, татар һəм башка төрки халыкларда һəм 
чит иллəрдə мəктəп-мəгариф эшенең торышын тасвирлауга багышланган 
мəкалəлəр күп басыла. Укучылар игътибарына шулай ук тəрбия, педагогика, 
мəктəп гигиенасы, укыту ысуллары, дəреслеклəр, мөгаллимнəр һəм мөгалли-
мəлəр, кыз балаларны укыту һəм тəрбиялəүгə багышланган мəкалəлəр 
тəкъдим ителə. 
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АВТОРЛАР  ҺӘМ  ШӘХЕСЛӘР  КҮРСӘТКЕЧЕ  
 
«Бер кыз» – 33 
«Вакыт мохбире» – 196 
«Вəкил» – 14, 16, 17, 19, 21, 23 
«Вəкилə» – 13, 15, 16, 17, 19, 22, 29, 

30, 31, 32, 33, 209  
«Кайгыручы» – 284 
«Кардəш» – 187 
«Мавия» – 100 
«Мохбир» – 121, 129, 245, 308, 315 
«Наҗия» – 327 
«Сөйкемсез» – 36 
«Татар угылы» – 123, 126 
«Таян» – 53 
«Уфа кешесе» – 211 
«Юлдаш угылы» – 330 
А.Б. – 114 
Абдуллин Я.Г. – 4 
Аблакова Фатыйма – 293  
Абруй ханым – 190 
Абушаев – 125 
Абушхамин Миңнегали – 343  
Абушхамин Мөхəммəдгали – 343 
Абызгилдина Гайшə (Гайшə ханым, 

Гайшəбəнат Абызгилдиния, Гайшə 
Абызгилдиния, Гайшə бинте ахунд 
Лотфулла Абызгилдиния) – 99, 
103, 107, 117, 138, 139, 166, 183, 
189, 191 

Абызгилдина ханым – 188 
Агафуровлар – 104 
Агиев ахунд – 85 
Агиева Суфия (Колахмəтова Суфия) – 

274, 356, 357 
Агишев Гомəр – 293  
Адамова Зəйнəб – 305  
Адамова Фатыйма (Фатыйма абыстай) 

– 42, 86, 101, 105, 170, 182, 299, 
304, 326 

Адирова С. – 131 

Аитова Фатыйха (Аитова ханым, 
Фатыйха ханым) – 110, 112, 116, 
124, 125, 127, 136, 137, 153, 159, 
194, 198, 242, 359, 360 

Айтуганов Гыймадетдин 
(Айтуганов Г.) – 255, 324 

Ака – 306, 313 
Акимбетов Искəндəр – 278 
Акимбетова Зəйнəб – 278 
Аксаков С.Т. – 52, 53 
Актуганова Файзə – 300 
Акчурин Ибраһим (Ибраһим əфəнде) 

– 125  
Акчурин Тимербулат (Тимербулат 

хаҗи) – 173, 174 
Акчурин Хəсəн – 124, 174 
Акчурин Ягъкуб – 128 
Акчурина Бəдриҗамал – 124, 128, 129  
Акчурина Гайшə – 300 
Акчурина Зөһрə – 173 
Акчурина Маһруй  – 124, 127, 128, 129 
Акчурина Мəргубə – 124, 128, 129  
Акчурина Фатыйха – 303  
Акчурина ханым – 155 
Акчуриннар  – 97, 123, 124, 125, 127, 

129 
Алибабаева Фатыйма – 300  
Алиева Шəрифҗамал – 325 
Алкин –120 
Алкин И. – 55 
Алмаев Нургали – 204 
Апанаевлар – 106 
Апашева Мəрьям – 39  
Арапаева Шəмсикамал – 300  
Арапова Мəрвəр – 300 
Арапова Роза – 300 
Арсланов Ибраһим – 92  
Атнабаев Рəхимҗан  – 49 
Афаков Ибҗан (Ибраһим) – 301 



366 Авторлар һәм шәхесләр күрсәткече 
Аширова Сəрби – 300 
Аягузи С. – 174, 360 
Əдибə Хəлидə – 74, 75 
Əкрам хəзрəт – 111 
Əл-Мөслими Габделхəмит – 168, 239 
Əлмөхəммəдов Солтан – 326 
Əмидова ханым – 188 
Əминə ханым (Əгерҗе) – 103 
Əминə ханым (Нижний) – 101 
Əминова Вəгыйзə – 325 
Əмирхан Фатыйх (Əмирхан Ф.) – 334, 

356 
Əмирхания Сəгадəт – 95, 290  
Əмирханов Габдулла – 290 
Əмирханов Р.Г. – 4 
Əннисаи Əшраф – 101 
Əсгать Мəхмүд – 75 
Əскəрова Таифə – 300 
Əсма ханым – 241 
Əфлəтүн – 333 
Əхəдшəриф хəзрəт – 323 
Əхияр – 329 
Əхмəдзакир хəзрəт – 322 
Əхмəди – 26 
Əхмəдиев Шəһит (Ш.Ə.) – 285, 355 
Əхмəдхəбиб хəзрəт – 322 
Əхмəдша хəзрəт – 322 
Əхмəров Габдрахман (Г.Əхмəров) – 

109, 137, 153, 154, 359 
Əхмəров Шаһбазгəрəй – 275 
Əхмəрова Мəрьям – 117 
Əхмəрова Сара (Сара ханым) – 74, 

275, 276 
Əхмəрова Хəдичə – 122, 123, 277  
Əхмəтгалим Мөхəммəдвəли угылы – 

323 
Əхмəтҗанова Хəйрелниса – 300 
Əхмəтов Камалетдин – 323  
Əхмəтов Миңлевəли – 322 
Əхтəмия Фатыйма – 242 

Əшрəфҗамал абыстай (Əшрəфҗамал 
ханым) – 48, 332 

Базаревская Мəрьям – 73  
Байбекова Хəлимə – 301  
Байбурова ханым – 188 
Байчурин Лотфулла – 223 
Байчурина Заһирə – 292 
Баишев Исхак  – 300 
Бакиров Хəнəфи – 170 
Бакирова Сəкинə – 170 
Басыйрия Фəрхинас – 64,65 
Батракова Газизə – 300 
Батыршин Габдулла – 322 
Батыршин Гариф (имам Гариф, Гариф 

хəзрəт) – 304, 309, 320, 322, 324, 
325 

Батыршин Х. – 322  
Батыршина Мəрхəбə – 173  
Батыршинова Рəйхана бинте Габдулла 

– 50  
Баязидов – 289 
Баязидова Фатыйма – 39 
Баязитов мөфти – 260 
Бəдигый Тəкый (Бəдигъ əфəнде, 

Тəкый əфəнде) – 161, 162, 163, 243 
Бəкер Кəбир (К.Б.) – 156, 359 
Бəхтиев – 125 
Бəхтизин Имаметдин – 204 
Бəхтиярова ханым – 188 
Бəшар Нəзиһə – 74 
Бебель – 334 
Биби Мəфтуха, Габделкотдус зəүҗəсе 

– 334, 336 
Биги Габдулла – 295  
Бигишев Хөсəен – 293 
Бикбулатова Əшрəф – 300 
Бикмəт Маһитап – 109   
Бикмиева Маһисəрвəр (Маһисəрвəр) – 

39, 43  
Бикташев Гариф – 316 
Биктимиров Əхмəтҗан – 28, 336  
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Биктимирова Т.Ə. – 5 
Биниаминова Фатыйма – 300 
Бирушева Газизə – 303 
Бирушева Сорур – 303 
Бичурова Фатыйма – 332, 333 
Богданова ханым – 188 
Бостам шəех – 322, 323 
Браковский – 122 
Бубый Мөнҗия – 138 
Бубый Мөхлисə ханым (Мөхлисə 

ханым, Мухлиса Боби) – 137, 138, 
151, 152, 153 

Будда – 333 
Бурнаев Гариф – 316 
Бурнашев Шакир зəүҗəсе – 293 
Бурнашева – 301 
Бурнашева Заһидə (Гыйффəт туташ, 

Гыйффəт ханым, Заһидə Гыйффəт 
туташ, Заһидə Гыйффəт, Заһидə 
Бурнаш, Загида-Гыффат 
Бурнашева) – 11, 316, 344, 347, 
348, 349, 350, 351, 353, 354 

В.Н. – 226 
Вафа əфəнде – 87 
Вахидов Хəсəн – 172 
Ваһапов Мортаза – 280, 322 
Ваһапов Н.Ə. – 4 
Вəлиев Гариф – 323 
Вəлиев Хаҗиəхмəт – 162, 163 
Вəлиева Мəхфүзə – 136 
Вəлиева ханым – 150 
Вəлиуллина Əсма – 233, 234 
Г.Г. – 114, 214 
Г.М. – 115, 333 
Г.С. – 151 
Габбасов Хəсəнҗан – 298 
Габделбакый Мөхəммəдвəли угылы – 

324 
Габделвəлиев Исхак – 178  
Габделвəлиевлəр – 177 
Габделкотдус əфəнде – 103 
Габделлатыйпова Бибигафифə – 46 

Габделфатыйх хəзрəт – 360 
Габделхак хəзрəт – 220 
Габделхаликова Гафифə – 303 
Габдерəшит Фəүзия (Фəүзия 

Истанбул) – 51, 225, 226  
Габдерəшитов имам – 221 
Габдеррəзаков Зəйнелгабидин – 275  
Габиди Исмəгыйль – 260 
Габдрахман имам – 92 
Габдрахманова Əминə (Əминə ханым) 

– 9, 134, 135, 136 
Габдулла əфəнде – 90  
Габдуллин Гатиатулла (Гатиатулла 

хəзрəт, имам Гатиятулла) – 304, 
309, 320, 324 

Габдуллин Давыд – 284 
Габдуллина Мəфтүһа – 305 
Габдуллина Рəхилə – 279 
Габдюшев Җиһанша – 260 
Габидова Хəлимə – 103 
Габидулла əфəнде  – 197 
Габидуллин Нəбиулла – 204 
Габидуллин Шəриф – 303 
Габидуллина ханым – 111 
Газизə абыстай – 93, 94, 177 
Газизə остазбикə – 100 
Газизə ханым – 88 
Газнəви – 228, 230 
Гаибов Хөсəен – 216 
Гайнанов ахун – 204 
Гайнетдинова Гөлсем – 301 
Гайнуллин Вильдан – 112 
Гайнуллина Назыйрə – 158 
Гайсə бине Мəрьям – 333 
Гайсə Ибраһим угылы – 323 
Гайшə бинте Сəлим – 122 
Гайшə ханым – 103 
Галиəкбəр Хаҗəр – 160, 161 
Галиəкбəров Гариф – 176 
Галиев Габдулла – 315 
Галиев Закир – 359 
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Галиева Гафифə – 136 
Галиева Сабира – 83 
Галимбеков Салих – 345 
Галимҗан Хəбибулла угылы – 291 
Гали Мөхəммəд угылы – 323 
Галимулла əфəнде – 205 
Галия – 74 
Гами – 206 
Гариф хəзрəт – 175, 176 
Гаспринский (Исмəгыйль бəк 

Гаспринский, бөек Исмəгыйль, 
И.Гаспринский, Исмəгыйль бəк) – 
42, 43, 44, 79, 186, 318 

Гатаулла хəзрəт – 361 
Гатиятуллин Зиннəтулла – 290 
Гафифə ханым – 48 
Гафиятулла кызы Галимə – 50 
Гафури Мəҗит – 183 
Гаясетдинов Сəлəхетдин – 324 
Гəрəев Əхмəд – 322 
Гыймадетдинова Өммегөлсем – 300  
Гобəев Габделəүли – 35 
Гобəева Гайнелхəят – 102 
Гобəйдулла əфəнде – 90  
Гобəйдуллин Мəсгуд – 320, 322 
Гобəйдуллин Мөҗəһид – 322 
Гобəйдуллин Мөхсин – 322 
Гобəйдуллина Мəрьям – 185 
Гомəрова Фатыйма – 357 
Гомдə – 57 
Гонних Маһирə – 171, 202, 305 
Горохов – 265 
Горфанов Нигъмəтулла – 322  
Госмани Исмəгыйль (Исмəгыйль 

Госманов) – 116, 182 
Госмани Хəйрулла – 107 
Госмани Хəлим (Хəлим əфəнде) – 145, 

146 
Госманов Гыйбадулла – 84, 192, 243, 

254, 255, 324, 325, 359  
Госманов М. – 8 

Госманов Миңлеислам – 89  
Госманова Гайшə – 130, 182 
Гөлсем ханым – 51 
Гыйбадуллин Бəдретдин – 113 
Гыйззəтуллина Сəхибҗамал – 357 
Гыйззениса ханым – 178 
Гыйлаҗетдинов Мөхəммəдзарим – 

218  
Гыйльманова Абруй – 339 
Гыйниятулла казый – 97 
Гыйсмəт Сара (С.Гыйсмəт) – 284, 353 
Гыйсмəтулла əфəнде – 326 
Дашкин Мөхəммəтгали – 300 
Дашкина Шəрифзадə – 300 
Дəүлəткилдиева Гайнелхаят бинте 

Рөстəм хан – 324 
Дəүлəткилдиева Маһипəрвəр – 72 
Дəүлəткилдиевлар – 298 
Дəүлəтша Гали угылы – 324 
Дəүликамов Касыйм – 300 
Дəүликамова Гафифə – 177 
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Дунаев Хаҗи – 85 
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Елкыбаев Рəхмəтулла – 221 
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Еремеева Зөлəйха – 300 
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Зəйнуллин Шакир – 204  
Зəйтүнə ханым – 283 
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Ибраһим хаҗи – 104 
Ибраһимов Габдулла – 289  
Ибраһимов Гали  – 40 
Ибраһимов Галимҗан (Габди) – 234, 

260  
Ибраһимов Давыд – 323 

Ибраһимов мулла – 197 
Ибраһимов Һади – 255, 324 
И.Г. – 104 
Илькина ханым – 188 
Ильминский – 180 
Ильяс мөəзин – 323 
Исəнбердин Мөсалим –172  
Исмəгыйлев Мөхəммəтҗан – 117  
Исмəгыйлева Хəнифə – 301 
Исхак бай – 332 
Исхаков Габдрахман – 290 
Исхакый Гаяз (Гаяз əфəнде) – 68, 356, 

358 
Ишаева ханым – 188 
Ишимбаева Рабига – 301 
Ишимбаева Сабира – 303 
Ишимбаева Фатыйма – 303 
Ишморатова Рабига – 39 
Ишмөхəммəдов Закир – 88 
Ишмөхəммəдов Искəндəр – 275, 276 
Ишмөхəммəдова Кəримə (Кəримə 

Ишмөхəммəд) – 302, 303, 315, 316 
Йосыфов Нуретдин Хəсəнетдин 

угылы (Нуретдин Йосыфов, 
Нуртдин Хуснутдинович Юсупов) 
– 105, 106 

Йосыфия Җиһан – 343 
К. – 103 
Кадыйрия Сания Гыйффəт (Сания 

Гыйффəт) – 61, 70, 267, 268, 299 
Казакова Рабига – 39 
Кайбишев əфəнде – 333 
Калмаканов С. – 111 
Камалетдинова Гайшə, Зыя хəзрəтнең 

əһлиясе – 242 
Камалетдинова Зəйнəб (Зəйнəб 

Камалия) – 164, 169, 170, 182, 326 
Камалетдинова Сəгадəт – 39 
Камали Зыя (Зыяэтдин əл-Камали, 

Зыяэтдин Камали, Зыя хəзрəт, 
Зыятдин əфəнде) – 160, 161, 163, 
242, 243, 248, 249, 256, 257, 258, 
359 
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Камалов Гариф – 326 
Камалова – 109 
Камалова Өммегөлсем – 337 
Камалова Рабига – 185 
Камилə ханым – 300 
Камилə ханым, Яхъя хəлфə тугмасы – 

99 
Кант – 333 
Капкаев – 289 
Карабаева Хөсниҗамал – 150 
Касими Газыйм (Газыйм əфəнде) – 

237, 241 
Касыймбəк əфəнде – 249 
Касыймова Камилə (Камилə 

Касыймия) – 161, 231 
Кашафетдин əфəнде – 309 
Кəбирова К. – 303 
Кəримия Мəрьям  – 236 
Кəримов Фатыйх – 86 
Кəримов Хəсəн  – 89 
Кəримова Рабига – 279 
Кəримова Шəмсеҗиһан – 133  
Кəримовлар  – 25 
Киеков Гариф – 222 
Кинзикеев Шəйхулла – 242  
Киникиев Габбас – 100  
Киникиева Фатыйма – 300 
Козлова Нəгыймə – 39 
Комарова – 169 
Коннев – 208 
Конфуций – 333 
Корбангалиева Гайшə – 300 
Кормашева Зəйнəб  – 297, 299, 301 
Коровин – 108 
Котова – 106 
Кошчыголов Мөхəммəд – 293 
Красинов Мирсəет – 323 
Краснова Евгения – 196 
Крижановская ханым – 110 
Крылов – 78 
Кулаткый Каюм – 131 

Курничкова Юстина – 196 
Курташева Хөсниҗамал – 300 
Кухтерин – 265 
Латыйф Х. – 204 
Лəбибə ханым, Мəсгудый 

хəзрəтлəренең кəримəсе – 260 
Лəйлə – 74 
Лəйлə бинте Сабир – 19  
Лермонтов – 183  
Лотфи имам – 87 
Лотфулла Шəрифҗан угылы – 50  
Любимов – 109 
М. – 104 
М.Н. – 105 
М.-Н. ханым – 105  
Макрабова Фатыйма – 303  
Макрабова Фирүзə  – 303 
Максуди Əхмəдһади (Максудов Һади) 

– 55, 120 
Максудия Зəйнəб – 120 
Максудова Гайшə – 303 
Максудова Мəхфүзə (Мəхфүзə туташ) 

– 340, 342 
Мамановлар – 49 
Маматова Мəрьям – 300 
Марзия Маһруй туташ – 361 
Марзия туташ – 190, 191 
Марзия туташ (Субаш Аты) – 360, 361 
Маһруй ханым, Əхмəтҗан хаҗи 

Рəхмəтуллинның җəмəгате – 114 
Мəҗидия Миңлеҗамал – 242 
Мəмлиева Кəримə  – 233, 234 
Мəрҗани Шиһаб – 186, 318 
Мəрьям туташ – 133 
Мəрьям ханым, Миңлеислам 

Госманов əһлиясе – 89, 95 
Мəсгуди ахунд – 260 
Мəсрүрə ханым, Зəки Мусин  

җəмəгате – 322 
Мəүлүдов рəфикасы – 324 
Мəүлүдов (сатучы) – 324 
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Мəүлүдова Чистапули Зəйтүнə – 39  
Мəхдүмə  – 17 
Мəхмүд əфəнде – 243 
Мəхмүдов Хөҗҗəтелхəким – 221 
Мəхмүтова А.Х  – 5 
Мəһдиева Нуркамал – 83  
Миңлеəхмəт (сатучы) – 322 
Миңлешаһ Əхмəтҗан угылы – 323 
Мирсəлим əфəнде – 323 
Мирза Салих – 125 
Мирзаһид мөəзин – 323 
Мирсəгыйдова Гөлсем  – 300 
Мишкин – 289 
Мияссəр хəзрəт – 323 
Мозаффар Зариф – 283 
Мозаффария Камилə (Камилə ханым) 

– 7, 283, 284 
Мозаффария Маһруй – 7, 39, 95, 95, 

97, 116, 120, 123, 229, 246, 247, 
250, 268, 276, 277, 278 

Мозаффария Мəхмүдə – 39 
Мозаффаров Мөхəммəткамал (Камал 

Мозаффаров) – 180, 201, 224 
Мозаффарова Җəмилə – 39  
Мозаффарова Зөбəйдə – 300 
Мозаффарова Мəгъзизə – 300 
Мозаффарова Мəймүнə – 300 
Монасыйпова Сорур – 303 
Морадова Зөбəйдə  – 303 
Моратов Нигъмəтҗан – 283 
Моратова Өммегөлсем  – 303 
Моратова Хəдичə  – 303 
Морзин Ибнеəмин – 290 
Мортазин Габделгазиз – 178 
Мортазинəви Маһруй – 39 
Мостафа Əхмəтҗан – 110 
Мостафин Ярулла – 155 
Мостафина Нəсимə  – 300 
Мөҗəһид Мөхетдин угылы – 324 
Мөлеков Сабирҗан  – 300 

Мөлеков Шакир (Шакир хаҗи 
Мөлекев) – 86, 289, 300 

Мөлекова Нəфисə – 300 
Мөнəвəрə ханым (Газизə абыстай 

кызы) – 94, 100 
Мөнир мөдəррис – 102 
Мөслимə ханым – 293 
Мөхəммəдҗанова Сафинə – 83  
Мөхəммəдиева Фагыйлə  – 233, 234 
Мөхəммəдша хаҗи – 122 
Мөхəммəдьярова Рабига – 300 
Мөхəммəтгариф хəзрəт – 84 
Мөхəррəмовлар – 158 
Мөхетдинова Мəрьям – 137 
Мөхсинов И. – 151 
Мөэминов Гайнетдин – 291 
Мөэминова Багбостан (мөгаллимə 

Багбостан, Багбостан, Багбостан 
ханым) – 7, 8, 101, 108, 109, 139, 
145, 165, 167, 170, 182, 184, 260, 
271, 294, 303, 359 

Муллашəйхелсəлəмова Хəдичə – 83 
Мусин əфəнде – 102 
Мусин Габдрахман – 300 
Мусин Зəки – 322 
Мусин Садыйк – 325 
Н. ханым – 47 
Назыйров Бəдретдин – 85, 204, 317 
Назыйров Садретдин (Садрый 

Назыйров, Назыйров, Садретдин 
əфəнде Назыйри, Садретдин 
əфəнде) – 99, 117, 129, 130, 155, 
161, 234, 287 

Назыйрова Гайнелҗамал – 171 
Назыйровлар – 246  
Наразый – 252 
Насыйбулла əфəнде – 326 
Насыйбулла Сафиулла угылы – 324 
Насыйр Габдулла – 323  
Насыйри Каюм – 318 
Нəгыймə ханым – 277 
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Нəҗиб мөəзин – 323 
Нəҗметдинов Гыйбадулла – 173  
Нəүрүзов (Вəгыйзь əфəнде) – 51, 316 
Нəүрүзова Фатыйма-Фəридə 

(Фатыйма-Фəридə ханым, 
Фатыйма ханым) – 6, 51, 74, 115, 
197, 261, 263, 265, 280, 281, 282, 
283, 294, 301, 302, 303, 304, 308, 
309, 316, 317, 318, 322, 324, 325, 
356, 357 

Нəфисə ханым, Хəйрулла хəзрəт кызы 
– 47 

Нигъмəтулла Нурулла угылы – 177 
Нигъмəтулла хəзрəт – 178 
Нигяр – 74 
Ницше – 333 
Ниязбабаева Һаҗəр – 300 
Нугаева Мөнəүвəрə – 299, 300  
Нугай Гөлмөнəүвəр – 251 
Нукайский – 216, 274, 275 
Нурлыгата имам – 92 
Нурмөхəммəд казый – 249 
Нурмөхəммəдова Хəдичə (Хəдичə 

Нурмөхəммəдия) – 94, 95, 103, 231 
Палванова Хəлимə – 300 
Пəнбə ханым – 14 
Поташева Мəрьям – 337  
Пушкин – 183 
Равил старшина – 322 
Рафиков Габдрахман – 290 
Рафикова Рабига – 290 
Рахманколов Əхмəдхаҗи – 217  
Рахманкулов Габдрахман – 155 
Рахманкулов Гыйрфан – 219 
Рахманкулов Мəгъсум – 156 
Рахманкулова Газизə  – 303 
Рəдүди Гобəйдулла  – 183, 294 
Рəҗəбов Галях – 326  
Рəмиев Закир – 7 
Рəмиев Мөхəммəдгариф – 222 
Рəмиев Рəшид – 300 
Рəмиев Фуад – 300 

Рəмиев Шакир – 7, 135, 136 
Рəмиева Əсма  – 299 
Рəмиева Гəүһəр (Гəүһəр абыстай) – 9, 

134, 135, 136, 193, 299, 300 
Рəмиева Дилəфрүз – 299, 300 
Рəмиева Зəйнəб – 299, 300 
Рəмиева Маһиəсма – 300  
Рəмиева Мəхбүбҗамал – 300 
Рəмиева Мəхибҗамал – 300 
Рəмиева Н. – 300 
Рəмиева Рауза – 300 
Рəмиевлəр – 8 
Рəсүлев Габдрахман – 217 
Рəсүлев Зəйнулла – 217 
Рəхимова Гайшə бинте Хəбибрахман – 

136 
Рəхмəтуллин Əхмəтҗан – 114 
Рəхмəтуллина Гайшə  – 301 
Рəшидов Габделмөхсин – 305, 306 
Рəшит баба – 75 
Рокыя ханым, Габделхəким хəлфəнең 

əһлиясе – 108 
Романов – 53, 55 
Романовлар – 55 
Рубинштейн – 300 
Руута ханым – 145 
С.Г. – 153 
Сабатзадə – 348 
Сабирҗан хəзрəт – 104 
Сабит мулла – 322 
Сабитов Ногман – 85 
Садретдинов Шəйхетдин – 322 
Садыйк түрə – 156 
Садыйков Сабирҗан – 322  
Садыйков Фатых – 300 
Садыйкова Фатыйма – 300 
Саинов Лəбиб – 58, 61 
Салихов Галиулла – 218  
Салихов Мохтар – 224 
Салихова М. – 121 
Салихова Нурдидə – 300  
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Салихова Фəрданə – 300 
Сара, мулла Мирза əһлиясе – 69, 70 
Сара ханым, Шакир хаҗи 

Вильдановның кызы – 339 
Саттаров əфəнде – 243 
Сатыев Габдулла – 177 
Сафуанова Тəгъзимə – 162, 163, 233, 

234, 247, 250 
Сахибгəрəй Сəйфетдин угылы – 324 
Сахибгəрəй Сəфəргали угылы 324 
Сəбатетдинов Əхмəтгали – 155 
Сəбатетдинов Əхмəтҗан – 156 
Сəбатетдинова Гөлсем – 155 
Сəгыйдə ханым – 73 
Сəгыйдевлəр – 205 
Сəгыйдов Йосыф – 222 
Сəгыйдова Гайнекамал – 39 
Сəгыйдова Миңлегаян – 39 
Сəгыйрия Фатыйма  – 177 
Сəйдəшев Əхмəтҗан – 111 
Сəйдəшев Мөхəммəтҗан – 55 
Сəйфелмөлеков Садретдин – 159 
Сəйфелмөлекова Маһидилбəр – 186, 

187 
Сəйфелмөлекова Фəгыйлə – 186, 187  
Сəйфетдинова Сəгадəт – 326 
Сəйфи Ф. – 241 
Сəйфуллина Зөбəйдə Сафиулла кызы 

– 196 
Сəлахетдинов Мирхəбиб – 159 
Сəлахова – 182 
Сəлимов Шакир – 315, 316 
Сəлимова Сорур – 325 
Сəмия Əминə – 74, 144 
Сəүдə ханым – 103 
Сəхибҗамал – 329, 330 
Сəхибҗамал ханым – 101 
Симакова Хəдичə – 303 
Сираҗетдинов Шəйхелислам – 324 
Ситникова Забидə – 300 
Солтанаев Хəмзə – 301 

Солтанаева Мəрьям – 301 
Солтанаева Хəлимə – 301 
Солтанбеков Махиян – 336 
Солтангали хəзрəт – 329 
Солтангалиев ахунд – 222 
Солтангалиева Мəдинə – 131 
Солтангəрəев Асылгəрəй  – 323 
Солтанов Искəндəр – 292 
Солтанов Мөхəммəдъяр (мөфти 

Солтанов, мөфти хəзрəт, мөфти 
хəзрəт Солтанов) – 211, 212, 215, 
216, 217, 225 

Солтанова Мəрьямбикə бинте 
Тимербулат (Мəрьямбикə 
Солтанова, Солтанова ханым) – 99, 
100, 125, 127, 190, 191, 266, 292 

Солтанова Фатыйма – 300 
Сөлəймани Габдрахман – 223 
Сөлəйманов Ниязмөхəммəд – 219 
Сөлəйманова Разыя (Разыя ханым) – 

85, 183, 206, 315 
Сөлəйманова Фəхрелбəнат 

(Фəхрелбəнат Сөлəймания, 
Фəхрелбəнат ханым, 
Ф.Б.Сөлəймания) – 7, 21, 22, 23, 
159, 189, 242, 349 

Сөнгатулла əфəнде – 178 
Сөрут Салмə – 74 
Спицын – 167 
Субаева Фəхриҗиһан – 39 
Суфия туташ – 133 
Сүнчəлəев Сөлəйман (Сөлəйман 

əфəнде) – 92, 102, 292, 293 
Сүнчəлəй Сəгыйть – 183 
Сыртланова Əминə (Əминə ханым) – 

73 
Табиева Хаҗəр – 303  
Тагиев Зəйнелгабидин хаҗи (Тагиев) – 

20, 191, 193 
Тагиевлар – 278 
Таҗетдин Əхмəд – 76 
Таҗетдинов Зəйнетдин – 177 
Таибə ханым – 293 
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Такташев Хөсəен – 108 
Таначиев Ибраһим – 133 
Таначиева Мөбəйнə – 133 
Таһири Һади – 239 
Таһиров Хəсəн – 219 
Тəкаев Гофранулла (Гофран Тəкаев) – 

247, 250 
Тəкаев Фəтхелислам – 228, 230, 247, 

250, 258 
Тəкаева Газыймə (Газыймə ханым) – 

155, 161, 164, 227, 228, 230, 231, 
232, 233, 234, 236, 246, 247, 249, 
250, 251, 255 

Тəкаева Мəгъфуфə  – 100 
Тəкаевлар – 359 
Тəлгать бəк – 75 
Тəңребирдиева Зəйнəб – 300 
Тəфкилевлəр – 53 
Тəфкилева-Морадова Хəдичə бикə 

Арслангали кызы – 286 
Терегулов Ибраһим – 55 
Терегулова Мəдинə – 110 
Терешкавия Өммегөлсем – 65, 66, 269  
Тимкиннар – 104 
Тимошев Нигъмəтулла – 217 
Тинаев Латыйф – 293 
Толстой – 78 
Төхфəтулла хəзрəт – 276 
Төхфəтуллин Гарифулла – 111  
Төхфəтуллин Ф. – 179, 180 
Тукай Габдулла (Тукаев, Тукай, 

Габдулла əфəнде) – 10, 183, 189, 
190, 191, 318, 349, 352 

Тукай-Черкас Мəрьям – 109 
Туктаров Сəет (Туктаров С.) – 155, 

173 
Тумашев Закир – 315 
Тюменов Гариф – 325 
Тюменева Гайшə – 303 
Тюменева Зөһрə – 303 
Тюменева Сорур – 303 
Тюменева Фатыйма – 303 

Уразаева Миңлевафа – 156 
Урманов Салихҗан (Сəлихҗан казый, 

Сəлихҗан хəзрəт) – 161, 163, 247, 
249 

Урманова Зөлəйха – 301 
Усейнов Габдулла – 290 
Усейнов Закирҗан – 290 
Усейнов Шакирҗан – 290 
Усейнова Сорур – 290 
Усманов – 115 
Үзбəкия Мəфтуха – 100 
Ф.С. – 101 
Фармаковский – 218 
Фатыйма – 74 
Фатыйма туташ (Əстерхан) – 204 
Фатыйха туташ (Бəлəбəй) – 172 
Фəезханова – 110 
Фəйзия Гайшə – 138 
Фəйзуллина Кəримə – 176 
Фəйзуллинəви Яфарбикə – 39 
Фəйрүзə ханым – 108 
Фəрхетдинов Җамалетдин – 323 
Фəрхетдинов Сəлахетдин – 323 
Фəттах мулла – 102 
Фəттахетдинова Мөкəррəмə – 83 
Фəтхетдинов Мөхəммəтгали – 326  
Фəтхи бəк – 144 
Фəтхуллин Камал – 300 
Фəхретдинов – 108 
Фəхретдинов Ибраһим – 323 
Фəрхетдинов Нуретдин (Нуретдин 

хəзрəт, имам Нуретдин) – 304, 309, 
320, 323, 324 

Фəхретдинов Риза (Ризаэтдин хəзрəт, 
Фəхретдин Риза) – 4, 7, 169  

Фəхретдинов Харрас (Харрас хəзрəт, 
имам Харрас) – 304, 320, 322  

Фəхретдинова Мəрьям – 183 
Фəхретдинова Сорур – 301 
Фəхрия Зəйтүнə (Зəйтүнə ханым) – 30, 

31, 32, 33  
Федотова ханым – 150 
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Х.И. – 104 
Х.Н. – 26  
Хаҗəр туташ – 133 
Хаҗиəхмəт əфəнде –309 
Халидов Гарифҗан – 326 
Халидов Мөшəрриф – 178 
Хангильдин Вəли – 237 
Хантимерия (Хантимерова) Гайшə – 

183, 186  
Харис мулла – 323 
Харкə ханым – 145 
Хатый Г. – 200 
Хəбибрахманов Гази – 322 
Хəбибулла əфəнде – 85, 151 
Хəбибуллин Сəгъди – 323 
Хəбиров Сəлях – 255 
Хəдичə  ханым – 145 
Хəдичə ханым (Адамова кызы) – 42  
Хəдичə ханым, Яхъя хəлфə əһлиясе – 

99 
Хəйдəрова Фəһимə (Фəһимə ханым) – 

42 
Хəйретдин мулла Гатиятулланың 

бабасы – 322 
Хəирова Асия – 339, 340 
Хəйрулла (тимерче) – 324 
Хəйруллин Заһидулла – 85 
Хəйруллин Хəйретдин – 322 
Хəкимҗан əфəнде, Əхмəтҗан хаҗи 

Рəхмəтуллинның угылы – 114 
Хəкимов Шакир – 104, 304, 309 
Хəкимовлар – 118 
Хəлил казый – 190 
Хəлил хəзрəт – 220 
Хəлиуллина Əкрəмə – 303 
Хəмзə хəзрəт – 220 
Хəмзин Нəҗметдин – 84  
Хəмзинəви Мəрьям – 39 
Хəмидов Нəбиулла – 111 
Хəмидуллин Гыйззəтулла – 224  
Хəнифə ханым (Баку) – 67 

Хəнифə ханым (Себер) – 342 
Хəсəн хəзрəт – 323 
Хəсəнов Галим – 204 
Хəсəнов Идрис – 323 
Хəсəнов Нургали – 223 
Хəсəнов Сабир (əл-Хəсəни Сабир) – 

98, 99, 292 
Хəсəнов Фатых – 323 
Хəсəнов Шəриф – 323 
Хəсəнова Əсма – 300 
Хəсəнова Маһипəрваз – 204 
Хəсəнулла Насыйбулла угылы – 324 
Хəтимə Нəзифə (Хəтимə) – 79, 81 
Хəтимулла Мөхəммəтфазыл – 150 
Хикмəтуллина Сабира – 301 
Хөсəен əфəнденең əһлиясе – 332 
Хөсəенов – 208 
Хөсəенов Гани (Гани бай) – 42, 156, 

186 
Хөсəенов Габделхəмид – 182 
Хөсəенов Габдрахман – 300 
Хөсəенов Хөсəен – 303 
Хөсəенова Алмазкамал – 299  
Хөсəенова Гайшə – 300 
Хөсəенова Мəрьям – 299, 300  
Хөсəенова Мəхфүзə – 299 
Хөсəенова Өммехани  – 300 
Хөсəенова Рауза – 299 
Хөсəенова Хəдичə – 299 
Хөсəенова Хəдичəбикə – 300 
Хөсəенова Хəдичə бинте Сабит – 300 
Хөсəенова Ширин Бану – 299, 300 
Хөсəеновлар – 20 
Хөснетдинов Зиннəтулла – 247, 250 
Хуҗаəхмəт хəзрəт – 123, 276, 277 
Хуҗаханов Əхмəдзəки – 131 
Хурамшин ахун – 237 
Хурамшин Җамалетдин  – 343 
Чанышева Газизə – 300 
Чанышева Гөлчəһрə – 300 
Чинаева Гайшə – 154, 278, 279 
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Ш. Гайшə – 300 
Ш.Д. ханым –105 
Шакир бəк – 142 
Шакирия Зəкия – 343 
Шакиров Бакый – 325 
Шакирова Маһирə – 118, 119 
Шаһгалиева Маһипəрвазбикə – 292 
Шаһҗиһанов Шаһмулла – 290 
Шаһид мулла – 323 
Шəйхетдин əфəнде – 309 
Шəмгулов Сабирҗан (Сабирҗан 

əфəнде) – 85, 173, 336 
Шəмгулов Садыйк – 336 
Шəмсетдинов Гыймадетдин – 323 
Шəмсетдинова Нəйрə (Нəйрə ханым) – 

238, 243 
Шəмсинəһар ханым, Зəки əфəнденең 

анасы – 323 
Шəмсия ханым – 130 
Шəрəфетдинова Рабига – 183 
Шəрəфиев Əхмəдхəбиб – 323 
Шəриф Хəсəнов – 323 
Шəрифов Шəфигъ – 323 
Шəүкəт Бəлкыйс – 144, 145 
Шəфигов Əхмəтлатыйф – 323 
Шəфигова Мөслимə – 182 
Шəфигуллин – 87 
Шəфигуллина Нəфисə – 87 
Шəфиева Өммегөлсем – 303 
Ширбиева Гайшə – 300 
Ширинский Хөсəен  – 346, 347 
Шнаси Габдулла – 170 
Шопенгауэр – 333 

Энгельс – 334 
Юлдаш Кыям – 173  
Юнысова Маһикамал – 208  
Ягъкубова Зəйнəб – 136 
Ягъкубова Мəрьям (Ягъкубова М.) – 

199, 231, 233, 234 
Ягъкубова Сəлимə (Сəлимə туташ) – 

340, 341, 342 
Ягъкубова ханым – 188 
Ядкəрова Хəдичə – 150 
Ямашева-Таначева Хəдичə ханым – 

357 
Янгуразова Өммегөлсем – 303  
Ярулла Мостафа угылы – 326 
Яруллина Зарифа – 303 
Яушев Габделвəли (Габделвəли 

хəзрəт) – 278 
Яушев Латыф (Л.Ш.Яушев) – 138, 

152, 306 
Яушев Шəриф – 153  
Яушева Əшраф – 278, 279, 299, 300 
Яушева Гайния (Гайния абыстай) – 

151, 152, 153, 245, 252, 253 
Яушева Зыяия – 303 
Яушева Камəрбану – 300 
Яушева Мəфтүха – 279, 312 
Яушева Өммегөлсем – 279 
Яушева Фатыйма – 279, 299, 300 
Яушева ханым – 188 
Яушева Хəдичə (Хəдичə ханым) – 151, 

306 
Яушевлар – 137, 314 
Яһудиннар – 100, 118 
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Аблай – 172 
Австрия – 288 
Аҗурный – 156, 157 
Акмулла – 221, 293, 297, 299, 301 
Алабайтал – 178 
Алабуга өязе – 131 
Алма-Ата – 8, 48, 49, 177, 178, 332, 

333 
Америка – 180, 181, 331 
Англия (Ингелтерə) – 75, 142 
Атбасар – 91 
Аурупа (Яурупа) – 10, 44, 75, 76, 139, 

140, 141, 142, 180, 197, 198 
Əгерҗе (Агрыз) – 88, 90, 91, 103, 138 
Əҗе – 346, 347, 349 
Əлмəт-мулла волосте – 119  
Əсəй – 322 
Əстерхан – 131, 132, 133, 224, 339, 

340, 345 
Багданова – 346, 347 
Байбулат – 151 
Баку – 20, 73, 148, 149, 192, 193, 278, 

360 
Балтика – 142 
Бəйрəкə – 102, 211, 322, 323 
Бəлəбəй өязе – 129, 147, 151, 172, 241, 

243, 343 
Бешикташ – 145 
Бишунгар волосте – 173 
Богырыслан өязе – 112, 196 
Бозаяз – 243 
Бозаулык – 101 
Борай  – 117, 219 
Бөгелмə – 104, 322 
Бөгелмə өязе – 104, 322 
Бөре (Бирск) өязе – 117, 219, 306 
Буа  – 222 
Буа өязе – 69 

Бубый (Иж-Бубый) – 50,89, 90, 109, 
138, 280, 170, 173, 282, 283, 284, 
336 

Василий – 50  
Верхнеурал өязе – 41, 82 
Вятка  губернасы – 89, 103, 175 
Габделҗəлил – 82 
Габдессəлам – 322, 323 
Гарəбстан – 287 
Германия – 142 
Гомəр – 89, 95 
Гурьевка – 123, 124 
Дагыстан – 192, 193 
Дуван Табын волосте – 131 
Дүртөйле – 243 
Екатеринбург – 219, 241 
Зəет – 323 
Зөя Башы (Зөя) – 123, 124, 126, 127, 

128 
Зөя өязе – 276 
Зубачы – 156 
Илек – 107 
Индерка – 100 
Иркутск – 52, 86, 87, 197, 221  
Ирсай – 112 
Иске Баграш (Елховой) – 105 
Иске Килем – 150 
Иске Котлумбəт – 196 
Иске Мастак – 102 
Иске Тазлар – 361 
Иске Турай – 129 
Истанбул – 76, 90, 139, 140, 143, 226, 

274, 281, 288, 301, 328 
Кабан – 260 
Кавказ, Кавказия – 67, 175, 193, 216, 

288 
Казалы – 8, 10, 27, 159, 183, 186  
Казачий – 156, 157 
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Казан – 8, 10, 12, 53, 54, 55, 56, 57, 77, 

85, 92, 93, 106, 107, 108, 109, 110, 
112, 116, 119, 120, 122, 131, 136, 
150, 153, 161, 164, 165, 169, 173, 
175, 191, 194, 198, 209, 229, 239, 
240, 242, 246, 247, 250, 260, 269,  
274, 275, 276, 277, 278, 280, 291, 
294, 295, 299, 300, 313, 327, 340, 
359, 360, 361 

Казан өязе – 175, 325 
Казанбаш – 325 
Калмыш – 172  
Капал – 48 
Каразирек – 322, 323  
Карамалы – 323, 336 
Каргалы (Сəгыйдь бистəсе) – 46, 47, 

73, 101, 134, 135, 136, 156, 158, 
218, 256 

Кармыш – 50 
Каръяуды  волосте – 151 
Касыйм – 64, 65, 219 
Кəрəкəшле – 282, 304, 309, 316, 317, 

318, 321, 322, 323, 324, 325 
Кече Кайбыч – 276 
Килем – 145, 274, 275, 286 
Кичуй – 106 
Кузнецк өязе – 100  
Курса – 175, 360 
Күктəкə – 122 
Күрдюм – 222 
Күчəрбай – 172 
Кызылъяр волосте – 306 
Кырлай – 173 
Кырмыскалы – 131, 300  
Кырым – 73, 288 
Кышкар – 361 
Лепсы – 49 
Малмыж – 131, 180, 200, 201, 202, 224 
Манчыл – 222 
Мəдинə – 192 
Мəскəү – 95, 161, 203, 215, 252, 280, 

282, 283, 339, 347, 360 
 

Мастак – 92, 292 
Минзəлə өязе – 105, 119, 155 
Мөтəви – 323 
Мерəс – 147 
Миркитлин волосте – 336 
Мисыр – 14, 30, 75, 192, 226, 287, 328 
Морт – 131 
Нижний (Түбəн Новгород) – 24, 101, 

203, 223 
Ниҗний губернасы – 49 
Новая Казанка (Яңа кала) – 204 
Нөркəй  – 155 
Одесса – 104 
Олуг Күл – 155, 173 
Олуг Мул – 114 
Олуг Тигəнəле – 91 
Олуг Тормы – 276 
Омск – 88, 105, 219 
Оренбург – 7, 8, 9, 12, 42, 43, 44, 72, 

73, 85, 101, 109, 134, 150, 164, 168, 
169, 170, 171, 172, 202, 203, 208, 
211, 212, 217, 235, 238, 245, 260, 
289, 294, 297, 299, 300, 301, 304, 
305, 307, 315, 326, 327, 359,360 

Оренбург губернасы – 193 
Оренбург өязе – 130, 156, 178 
Орск – 34, 88, 93, 100, 114, 160, 176, 

218 
Пенза – 8, 134, 203 
Пермь – 104, 223, 235 
Пермь өязе – 114 
Петербург (Петроград) – 61, 67, 73, 74, 

131, 203, 212, 213, 214, 215, 275, 
276, 287, 338, 340 

Петропавел – 64, 118, 298, 302, 315, 
316, 325 

Пишпəк – 49 
Рəссуй – 323 
Самара (Самар) – 8, 113 
Сарапул өязе – 89, 91 
Сарман – 119, 122 
Сəмəрканд – 278 



Географик атамалар күрсәткече 379 
Сембер – 97, 123, 124, 125, 126, 127, 

129, 264 
Семи (Семипалат, Семипалатинск) – 

8, 111, 220, 221, 334, 335 
Семиречинский (Йидесу, Җидесу) – 

48, 177, 178 
Сергач – 50 
Сергач өязе – 91 
Себер (Сибирия) – 47, 51, 52, 198 
Спас өязе – 91 
Субаш-Аты  – 360, 361 
Суыксу – 70 
Сүзүм – 300 
Тамбов  губернасы – 293 
Тамьян волосте – 82 
Ташкент – 115, 187, 188, 203, 313, 333 
Ташлы Күл  – 40 
Тəтеш өязе – 276 
Тоз-Түбə – 8, 34, 35, 36, 102, 291 
Токмак – 49 
Томск (Том) – 6, 12, 52, 198, 220, 268, 

295 
Төмəн – 103 
Төркия – 8, 30, 52, 180, 288, 345 
Төркестан – 175, 284 
Троицк – 73, 79, 105, 121, 137, 138, 

151, 152, 153, 154, 155, 217, 245, 
252, 253, 254, 278, 279, 299, 306, 
307, 308, 312, 313, 350, 359 

Туйкə – 322 
Тукай  – 130 
Түбəн Тигəнəле – 91 
Түнтəр – 200 
Уразай волосте – 49 
Уральск – 100, 209 
Урта Тигəнəле – 91 
Уфа – 6, 8, 12, 56, 60, 66, 67, 72, 73, 84, 

94, 97, 98, 100, 103, 106, 107, 117, 

118, 121, 146, 147, 150, 155, 160, 
161, 164, 166, 169, 189, 190, 191, 
203, 212, 213, 216, 219, 221, 222, 
223, 224, 227, 228, 229, 231, 232, 
233, 235, 237, 242, 243, 246, 247, 
249, 255, 260, 266, 275, 283, 284, 
286, 287, 288, 291, 292, 297, 299, 
310, 311, 312, 315, 316, 317, 324, 
325, 327, 337, 343, 359 

Уфа губернасы – 40, 89, 95, 155, 173, 
329 

Уфа өязе – 306 
Финляндия – 342 
Франция (Франсə) – 142, 263, 331 
Хвалын өязе – 92, 102, 292 
Хивə – 342 
Һиндыстан – 75, 226 
Чебенле – 101 
Чеснакай – 156, 157 
Чилəбе – 192, 314, 315, 316, 359 
Чистай – 92, 280, 282, 291, 339 
Чита – 222 
Шəрекъ – 75 
Шəрип волосте – 89, 95 
Эдирне – 139 
Эстəрле – 323, 324 
Эстəрлетамак – 84, 113, 122, 254, 255, 

279, 324 
Юлык – 193 
Юнə  – 293 
Ютазы  – 316, 324 
Якый (Бакый, Сакый) – 322, 343 
Ямады – 306 
Яңа Карамалы – 336 
Яңа Кəрəкəшле – 323 
Яңа Пар – 49 
Яңа Үргəнеч – 297 
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