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Матбугат тарихы китабының язылу планы 

I 

1) Дөньяда иң беренче газитә 

2) Йавропада иң беренче газитә 

3) Русияда иң беренче газитә 

4) Ислам галәмендә иң беренче газитә 

5) Төрекләрдә иң беренче газитә 

6) Татарларда иң беренче газитә 

7) Нинди газитә-җурналлар була вә аларның әһәмияте 

8) Газитәчелек курслары 

II 

Идел буе татарларында газитә чыгудан әлек 

III 

   Китап башлана. Төркестан, Дала, Кала чаны газитәләре 

IV 

   Милли газитәләремез берәм-берәм 

Газитә-журналлар хакында материал: 

 1)“Газитә-җурналлар” “Шура” сәнә 1909 нумир 8 (гомүмәң беренче газитә, исламда 

беренче газитә хакында) янә шулук Шурада, нумир 11, 19, 20, 22 

Сүз башы 

Бер телнең әдәбияте-тарихын яза алыр өчен, шул телне мөкәммәл белүдән тыш никадәр 

белем вә икътидар иясе булырга кирәксә, әдәбиятнең бер кыйсме булган – матбугат 

мөваккатә тарихын язып, аның хакында әтрафлы тәнкыйть вә тәкъриз бирер өчен дә аз 

гына икътидар, аннан-моннан чүпләнгәң белем генә йитешми. Иң азында киң мәгълүмат, 

үткен һәм хөр каләм йөртә алырлык көч вә истигъдад иясе булырга тиеш. 

Татар теле бик бай; аның әдәбияте бик иске, тарихы бик озын. Ләкин матбугат 

мөваккатәсе алай ук түгел. Ул әле яшь. Аның тарихы да кыска. Шуның өчен татар 

матбугат мөваккатасының тарихын язучыдан, әдәбият мөәррихеннән таләп ителәчәк 

шартларны бөтен көенчә таләп итерә ярамый. Чөнки татар матбугат мөваккатасының 

тарихын язу – биләүдәге нәнәй генә, яп-яшь бер сабыйның рәсемен алу, сүрәтен төшерү вә 

хезмәте белән берәбер. 

Ләкин рәсем алу хезмәте дә бик ук йиңел бер эш түгел. Аппараты кирәк, коралы кирәк, 

болардан да бигрәк эшли белергә кирәк. Рәсемне, дөрест рәсем иттереп чыгару өчен бик 

зур җәһәдәт кирәк. Матбугат мөваккатамызның тарихын шулай ук мөкәммәл язарлык 

мөһәрәт, тәхәссүс вә икътидар мәга-т-тәасиф миндә юк. Алай дип дәгъва итмим. Ялгыз 

белә алганым бер кадәр нәрсә бар ки, шуннарны бер йиргә туплап оештырасым килә. 

“Шәрке рус” чыккан еллардан бүгенгә кадәр милли матбугат мөваккатамызда даимән 
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язгалап килеп, үземездә урынлаштыра алган кадәр вакытлы матбугатка мәхәббәт белән 

калдыра алганым тәэссирәт, хәтерли алдыгым азмы-күпме мәгълүматны уйлый һәм искә 

төшерә торгач, бер кадәр язма ләүхәләр тупланды. Үткән елдагы татар милли матбугат 

мөваккатасының ун еллык юбилеесе, шул ләүхәләрне бергә өештырып шушындый бер 

рисалә шикеленә китерергә мине тәргыйб итте. Якын иптәшләремнән берсе минем шул 

рөгъбәтемне тәкъвия кылды. Менә бу – шул рисалә. Рисаләмнең начар йирләрен, 

йитемшәгән якларын күрсәтеп бирүчеләр булса, аларга бик күп рәхмәт әйтәчәк һәм 

шатланачакмын.  

Матбугат мөваккатадан элек 

Иң әлек татар матбугат мөваккатысын, гуя бер җисем шикелле фарыз итеп, аны 

алынымызга бастырып куик. Ул бит бар нәрсә, аны шулай тәсвир итеп була. Шулай 

булганда аны тикшерәсе дә йиңел булыр. Әгәр дә алынымыздагы җисем җанлы бер нәрсә 

булса иң әлек безнең күзебез аның йөзенә төшә. Ул җанлы нәрсә кеше дә булса, бигрәктә 

шулай. 

Кеше, алынындагы икенче береү белән тиз тоташа. Аның кем икәнлеген, нәсел-нәсәбен, 

кардәш ыругларын сорашып, хезмәте нәрсә яки урыны нинди булганлыгы тикшереп 

җинтекли, магълумат ала. 

Тап шулай ук без танышырга теләгән матбугат мөваккатаны да иң әлек нәсел-

нәсәбләреннән башларга туры килә. Нәсел-нәсәбен, бабаларын-әбиләрен рәттән бер җипкә 

тезеп килер өчен ул җипнең очын тотырга кирәк. Шулай, җипнең бер очын тотып алгач, 

аның буенча барып икенче очына чыгасы бик ук читен булмас. 

Татар матбугат мөваккатасы җипнең очы тәэсифкә каршы Идел буенда өйренелмәгән. 

Шуның өчен аның гомере әле бик яшь булса да, буе бик озын. Аның очын эзләп табар 

өчен яки Кавказга, яки Кырымга сәяхәт итергә кирәк. “Русиядәге төрек-татар матбугат 

мөваккатасының тарихы” дип алсак, әлек Кавказга, аннан соң Кырымга барып кайтмыйча 

чара юк. 

Әгәр “Идел буеныкы” дип алсак, ул вакыт Кавказга әйләнүгә карамыймыз, ләкин 

Кырымсыз һаман да эш чыкмый. Андагы бабай үзенең кызын Идел буена йөрешкән. Туй 

Кырымда ясалган, баласы да шунда туган. Исем дә шунда бирелгән. Метрикага да шунда 

язылган. Тик утыз беренче яшенә йиткәч кенә бабайның баласы Идел буена һиҗрәт иткән. 

Шул яшьтә генә безнең арага килеп урнашкан.  

Шулаен шулай да, ләкин, мин әле, беренче тәкъдир белән Кавказга, икенче тәкъдир белән 

Кырымга киткәнчәгә кадәр, иң әлек үзебезнең Идел буйларында, башкорт сахраларында, 

Урал тауларында йөрисем, шундагы хәлләрне бераз сөйлисем килә. 

Сүзне, Казан ханлыгының җаназасы укылган көннәреннән башлап йибәрик, чөнки аннан 

да әллекке хәлләрнең безнең мәсъәләгә килеп кысыларга һичбер хаклары юк. Җаназадан 

соң булганнарын да әле, кыска гына, Кол һувва Аллаһ сүрәсе укып рухларына дога кылыр 

өчен дигәң кебек генә сөйләмичә яки язмакчы булам. 

Шимал төрек-татарлары, үзләренең сәяси тәшкиләтләрен ваклап… истиклялият вә 

мәхләкәтләрен югалтып, Русияга кушылганча… тәмам ике ярым гасыр рәттән караңгылык 

дәверендә яшәгәннәр. Тик 18 гасыр эчендә генә, караңгылык дәверенең кыямәте 

якынлашудан хәбәр биреп, халыкны агаһландыручы 2-3 мөхбирне очратырга мөмкин, 

ләкин унйиденче гасырның башыннан ягъни Йауропада басма газитә майданга килгәннән 
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башлап [1]егерменче гасырга аяк басканчага кадәр безнең Идел буендагы татар хәятендә, 

матбугат мөвакката тарихына теркәп китәрлек бер нәрсә дә юк. Бусы катгый, ун 

тугызынчы гасыр эчендә яки Төркия, яки Кавказ, яки Кырымнан газитә китертеп берәм-

сарам укыштырыргалаучылар булгаласа да, боларның саны чиктән тыш аз. 

Инде Европада мәдәният чәчәк аткан вакытта, аның гарбендәге бер почмагында хөррият 

хөкем сөргән чакларда, шул ук Европада яшәүчеБу вакытларда бит Европада мәдәният 

чәчәк аткан, аның гарбендәге бер почмагында хөррият дәвере хөкем сөрә башлаган, 

хәлбүки бу хәлләр Европаның үз эченә генә түгел, чит кытгаларга да тәэсир иткәннәр, 

шулай булгач шулук Европада яшәүче татарлар ни өчен бу мәдәнияттән әсәрләнмәгәннәр? 

дип табигый бер сөэль бирергә мөмкин. Ярый, уңае килгәч бу сөэльгә дә кыска гына бер 

җавап әйтеп китик: әлеге шул караңгылык дәвере дип атадыгымыз ике ярым гасыр эчендә 

шимал төрек-татарлары бөтенләй дини тәгәссөб һәм Төркестан суфистларына 

(софистларына?) чумып беткәннәр. Гуя мәдәният дөньясындагы вакыйгаларны ишетмәс, 

аларны үзләренә якын да китермәс өчен каршы калкан тоткан кебек Бохараны һәлак итүче 

ялган диннең чирек фәлсәфәләре белән коралланганнар. Шул фәлсәфәләрнең 

механизмысы (тәркибәте) белән мәйханә килгәннәр. Бөек фикерләрен тар мәүзүгларга 

хасар иткәннәр. Фөнүн хакыкыядан тәмам ераклашканнар. Жучи, Бату, Урда, Үзбәк, 

Мамай, Токтамыш, Сөенбикә вакытлары бөтенләй онытылган. Иҗтимагый тәрбия, 

иҗтимагый күәт, миллият, милли әмәл дигән гали сыйфат, гали максатларның берсе дә 

булмаган. Гыйлем танылмаган. Шул Бохарадан килгән бозык игътикад фәлсәфәләре 

татарларны караңгылык крепостенә керткәннәр. Идел буенда да Урал якасында да, 

башкорт сахрасында да шушы хәл хөкем сөргән. 

Димәк ки: ул Азия ягыннан иҗаби бер мәдәни тәэсир булмаган. Киресенчә 

төркестанлылар Туран мәдәниятен изеп, чиретеп, үзләренең һәлакәтләренә безнең зарарга 

хезмәт иткәннәр. Бундый бозыклык таратканлыклары өчен шул вакытның Төркестандагы 

хәсисләренә татарлар ни кадәр ләгънәт әйтсәләр дә, хаклы булачактыр. 

Бу кадәресен Төркестанның татар дөньясына иткән сөлебе, тәэсире дип әйтик. Бу – бер. 

Икенчедән: Европа мәдәниятен әкеренләп кабул итәр өчен моның ишеге бикле булган. 

Гарби Европа мәдәнияте рус халкы өчен күчерелеп кабул ителә башласа да, бу, ялгыз рус 

милләте өчен генә булган. Ул вакыттагы тәдбирсез хөкүмәт һәм шул хөкүмәт кашындагы 

басыйрәтсез нәгүзлеләр яки әшәке ниятле сәясәтчеләр, татарларның да Европа 

мәдәниятенә, Европа мәгарифенә якынлашавын теләмәгәннәр. Руслаштыру, 

миссионерлык, шулай агарту сәясәтенең башланавына юл ачканнар. 

Менә шулай: әлеге Бохараның бозык игътикад-фәлсәфәләре татарларны караңгылык 

крепостенә керткән, ә инде басыйрәтсез сәясәт аннарны шул крепостькә бикләнеп куйган. 

Шул караңгылыктагы тормышка бер күнегеп киткәч үзләрендә дә, байтак заманга кадәр, 

аннан чыгу, яктылык күрү дәрте кузгалмаган. Хәттә шул тормышны дини тормыш, яхшы 

тормыш дип уйлаганнар. Артыкны, дөнья тормышын, мәдәни тормышын гаеп, гонаһ, 

кәфер дип занн иткәннәр. Шул заннары игътикадләре булган, чөнки татар тәкъдиргә 

бирелгән, чөнки татарларны Бохара, Төркестан бәдбәхетләре шулай адаштырганнар. Бу 

вакытка карап: тататар ике йөз елдан соң мөнкарыйз булып бетәрләр дип ихтимал 

йөртергә дә мөмкин булган. 
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Менә шушы ике сәбәп, шимал төрек-татарларын бер урында, бер хәлдә бастырып 

калдырганнар. Бер урында, бер хәлдә басып калу – һәркемгә мәгълүм: мәдәнияттә, көн 

саен 1-2-3 чакрым артка китү дигән сүз. Ул вакыттагы безнең мәдәнияттәге 

түбәнчелегемезне, иҗтимагый зилләтемезне аңлар өчен шөбһәсез югарыдагы шул ике 

хәлне сөйләп, шул ике сәбәпне әйтеп үтмичә сикереп булмый. Шул ике хәл, буннан өчйөз 

ел әлек Европада хөкемен йөртә башлаган матбугатның, шулай ук гарби Европадагы 

гыйлем белән дин көрәшенең, дини әслахат гаугаларының, андагы ихтилял чаткыларының 

шимал төрек-татарларына тәэсир вә сәраит итә алмавына сәбәп булганнар. 

Шимал төрек-татар матбугат мөваккатасының тарихын да язганда, шул дәверне – 

караңгылык дәвере – дип атамыйча мөмкин түгел, чөнки анда матбугат мөваккатамызга 

даир бер нәрсә дә юк! Ялгыз 18 гасырның ахыры беләң 19 гасырның башларында гына 

шушы караңгылык эченә туып та, шул караңгылык эчендә шырпы кабызырга, шул 

караңгылык эченә чаткы ташларга батырчылык кылучы бәндәләр дә табигый истигъдад вә 

самият гадәттән артык көчле булган. Буннан да бигрәк заман үзе, тышкы мөхит ничек 

булса да үтә-үтә сәраят итмичә калмаган. Кайбер хаҗ сәфәрләренең тәэсирате, 

кайберәүләренең Европа сәраяте тәҗәссүм итә башлаан Мысыр һәм Истанбулга барып 

гыйлем-тәхсил итүләре, анда укыган шәкертләргә иске-поскы гарәп һәм госманлы газитә 

вә мәҗәлләләренең ияреп кайтулары, сәүдәгәрләремезнең Русияның төрле тарафына 

таралып шомара башлаулары, миссионерлык сәясәтенең башымызга нык бәрелүе, адашып 

китеп миллионга бер русча укыган татарларның чыга башлаулары шул тышкы мөхитнең 

беренче сәраятләредер. 

Менә Курсави! Менә Мәрҗани! Менә Насыйри! Менә Гаспринский! Болар дөньяга килгәч 

тә, элек караңгылыкка каршы, егет шәҗәгате (?), адәм җәмгыяте белән һөҗүм итү 

башлана. Әлеге бозык игътикадлар, черек фәлсәфәләр татар хәятендә асты-өстегә килә 

башлый. 

Иҗтиһад мөнкарыйз түгел! Татарларга русча тел өйрәнү ваҗиб! Сүрәт алдыру, рәсем 

төшерү җасак түгел! Шәригать дәлилләре белән гамәл кылу, бер мәзһәбтән икенче 

мәзһәбкә күчү саналмый! Гыйлем кәламдагы ихтиляф вә бозык фикерләрне бидгатьчеләр 

чыгардылар! Ишан дип йөрүчеләр хак юлга афәт салалар! Үлмәс борын әҗәл эзләгәнчә, 

үзегезнең тарихыгызны өйрәнегез, менә сезгә татар-болгар тарихы! Менә сезгә татар теле! 

Менә сезгә хваҗаи сыбьян! Бу мәсъәләләр, ул заманда, хәзерге көннең кырык ике 

дюймалы иснарядләреннәң бер дә ким булмаганнар. Бөтен Идел буйларын, Урал 

тауларын, Урда тирәләрен, башкорт сахраларын, Кырым бакчаларын шау китергәннәр. 

Хәттә Кавказ таулары арасына барып кереп “кыйл-кал” ясаганнар. 

Күп кирәкми бит. Коръән, хәдистән файдалану мөҗтәһидләргә генә яраган, хәзер 

мөҗтәһид юк, безгә ярамый; безнең мәзһәб дөрест, башкаларныкы хата, алар кәфер, без 

Алмышактан бирле мөселман; ахыр заман якын; дөнья – кәфергә җәннәт, үлептер (?) 

мөэминә зиндан; тәкъдир, тәкъдир, тәкъдир генә, бәндәнең бер нәрсәдә кулыннан килми 

дип йөрүче халыкны шаушу китерер өчен буннан артык бер нәрсә дә кирәкми. 

Кара туфрак өстендәге кырмыска өясен бозып йибәрсәк, мыҗ килә. Шул арада Мәрҗани, 

Насыйри, Гаспринский һәм аннарны хөрмәтләп фикерләрен тәкъвия итүчеләр, 

зиһерләнгән, зиһер тараткан Бохара вә Төркестанны бөтенләй күздән төшереп гыйлем 

эзләучеләрне Мысыр, Истанбул, Петербург һәм Париж тарафларына барып йибәргәннәр. 

Мәрҗани үзенең углын укырга Истанбулга йибәргән. Үзе, Истамбулда дин галиме булып 
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күренүдән тыш, Русия мөселман-татар зыялысы булып, госманлы аристократларын 

татарлар белән таныштырган. Андагы “пәс татарлар” игътикадына удар ясаган. 

Петербургка барып гыйлем мәҗлесләренә йөргән, рус китапханәләреннән укыган. Менә 

бу саналган хәлләр, ул заманның яңа вакыйгалары, соңгы телеграф хәбәрләре. Боларның 

татар уянуы дәверендә байтак мәдахиләләре бар. Шуннар белән фикере, иҗтимагый 

инкыйлаб башланган. Әлеге крепостьнең капкасы ватылган. “Бу вакытны католик 

папаларның бахран (кризис)ләренә охшатырга мөмкин, чөнки бу вакытларда фикер 

даирәсе кинәйгән саен руханият дәрәҗәсе төшә бара”. 

Бу хәрәкәт, татар мәгърифәтенә, татар мәдәниятенә нигез сала. Тараккый, ислах, гаять 

хыял фикерләре, соңга таба барак туган миллият тойгылары шушы нигезгә ялганып 

төзелеп китәләр. “Китап язу җасак, бер мән китап язса, ул кәфер була” дигән иске 

игътикад бозыла, шул сәбәпле яңа чыккан китаплар, татар телендәге рисаләләр игътибар 

казана, укыла башлыйлар. 

Менә шул вакытларда шималь төрк-татарлары караңгылык дәвереннән чыгып, яктылык 

дәверенә аяк басалар. Казандагы матбагаларда гарәп хәрефе белән басылган төрки 

китаплар байтак ук күбәяләр. Китап сәүдәсе зурая башлый. Безнең матбугат мөвакката 

тарихы рисаләсе өчен, ул китапларның мәүзүгъләрендә, мәгънәләрендә, өслүбләрендә 

хисаплашып торырлык әһәмият юк. Базарлары төшкән нәрсәләр. Аннары, хәзер Идел 

буенда кайчан төркичә басма китаплар тарала башлаганны билгеләргә генә ярыйлар. 

Ниһаять алар төрки теле әдәбиятенең бер кыйсме генә. Безнең алынымызга алган мәсъәлә 

матбугат мөвакката -- хәзер шуңарга күчәбез. Ләкин ул тегеләрдән соңрак башланган. Без 

Кавказ белән Кырымга барып кайтканча кадәр Идел буе татарлары уяна торсыннар әле. 

  

 [1]Европада беренче басма газитә Венада 1615 елда нәшер ителгән. Унеденче гасырның 

беренче яртысында Европада газитә чыкмый торан мәдәни мәмләкәт калмаган. 

 


