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This article investigate one of the components of the Tatar book of the second 
half of the 19th – early 20th centuries, associated with the reform of the Tatar school 
and the development of new methodology.

The relevance of the topic is due to the development of natural science education 
in the Volga region and in the Republic of Tatarstan, in particular. The study of the 
written heritage of Tatars in mathematics and natural sciences will allow to use the 
rich experience of ancestors in the creation of new textbooks.

Particular attention in the article is given to the consideration of the manuscript 
heritage of the Tatars in the natural and mathematical sciences. The funds of the 
Scientific Library named after N. I. Lobachevsky of KFU, where ancient manuscripts 
and old printed books are stored. The author has studied the documents of the State 
Archive of the Republic of Tatarstan, old-printed editions of book depositories of the 
scientific library of Kazan Federal University, the National Library of the Republic of 
Tatarstan, the Institute of the Language of Literature and Arts of Academy of sciences 
of the Republic of Tatarstan.
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Татар халкы үсешендә мөһим факторларының берсе булып, Урта 
Идел буенда табигать һәм математика фәннәре буенча белем бирү 

формалашу тора. Бу төбәктә белем таралуга, барыннан да элек, бол-
гарларның ислам динен кабул итүе зур йогынты ясый. Нәкъ менә 
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шуннан соң татарларның иҗтимагый-мәдәни тормышында үзгәреш-
ләр башлана. Көнчыгыш мөселман дөньясы илләре, Һиндстан, Кытай 
һәм Фарсы дәүләте белән тыгыз сәүдә, финанс-икътисади һәм мәдә-
ни элемтәләр Идел Буе Болгарының куәтле дәүләт буларак форма-
лашуына ярдәм итә. Мәдәни элемтәләр, мәктәп һәм мәдрәсәләр чел-
тәре рәвешендә тармаклы мәгариф системасы барлыкка килү төбәккә 
гарәп-мөселман дөньясының фәнни белемнәре үтеп керүгә, матема-
тика һәм табигый фәннәр буенча дөньякүләм танылган үз галимнәре-
без барлыкка килүгә китерә [Мингазов, с. 5].

Татарстан Республикасы китапханәләре һәм фондларында (Казан 
федераль университетының Н.И. Лобачевский исемендәге фәнни 
китапханәсе, Татарстан Республикасының Милли китапханәсе, 
Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты) сак-
лана торган XVIII–XIX гасырга караган гарәп һәм фарсы кулъяз-
малары Идел буе татарларының математика фәннәре үсешенә ачык 
характеристика бирә [Арабские рукописи…]. Әйтик, КФУ фонд-
ларында бөек галимнәр арасыннан Әбү Гали әл-Басри (965–1039), 
Шәмсетдин әс-Сәмәрканди (1250–1310), Насреддин Тусиның (1201–
1274) математик трактатларының кулъязмалары саклана. Аларда 
 Евклидның «Геометрия башлангычлары» тәнкыйтьләнгән геометрия 
законнары тасвирлана. Урта гасырларда әлеге геометрик зурлыклар 
һәм алар арасындагы мөнәсәбәтләргә кагылышлы антик өйрәнүләр-
не эшкәртү, барыннан да элек, сан төшенчәсен киңәйтүгә кагыла. 
Евклид китабында каралган теорияләр Урта гасырлар мөселман 
математикларының игътибарын IX–X йөзләрдә үк җәлеп итә. Әбү 
Гали әл-Басриның «Китабе фи хәлл шукук уклидәс вә шәрхе мәгәних» 
фәнни трактатында («Евклидның «Геометрия башлангычлары»ның 
мәгънәсен аңлату») хезмәтендә туры линияләр, әйләнәләр һәм яссы 
фигуралар геометриясе буенча яңа мәгълүматлар китерелә; сан 
үзлекләре карала; өслекләр һәм геометрик формалар өйрәнелә [КФУ 
НБЛ ОРРК, сакл. бер. 103]. 

Насретдин Тусиның фән дөньясында «Тәхрире Уклидәс» буларак 
танылган «Китабе тәхрир ысуле-хәндәсә әл-мәнсуб илә Уклидәс әс-
Сури» хезмәтендә комментарийлар һәм өстәмәләр белән Евклид «Баш-
лангычлар»ының тәрҗемәсе бирелә [КФУ НБЛ ОРРК, сакл. бер. 1695]. 
Анда автор состав мөнәсәбәтләре теориясен җентекләп бәян итә.

Танылган математик Баһаветдин әл-Әмилинең «Хөләсат әл-хисаб 
фи гыйльме әл-хисаб» («Арифметика асылы») исемле трактатының 
күпсанлы кулъязмалары аерым игътибарга лаек. Трактатта 10 бүлек 
бар, анда бөтен һәм вакланма саннар, геометрик формалар һәм яссы-
лыклар мәйданы һ. б. карала [КФУ НБЛ ОРРК, сакл. бер. 979]. 

Фонд кулъязмаларының нөсхәләре арасында шулай ук Хәсән 
бине Мөхәммәд ән-Нәйсәбуриның «Әр-рәсем әш-шәмсия фил- хисаб» 
(«Арифметика буенча рисалә шәмсия») исемле мөһим трактаты бар 
[КФУ НБЛ ОРРК, сакл. бер. 1055] Биредә арифметика нигезләре, 
 бөтен һәм вакланма саннарны исәпләү принциплары, саннарны 
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 дәрә җәгә күтәрү, фигуралар мәйданы һәм күләме, алгебра методы 
белән мәсьәләләр чишү, кубик тамыр белән эш итү тасвирлана.

Алгебрада исәпләү Гыйсмәтулла бине Әгъзам бине Габдеррәсүл-
нең «Дәбит кавагыйд әл-хисаб» («Арифметика кагыйдәләре система-
сы») кулъязмасында карала [КФУ НБЛ ОРРК, сакл. бер. 98]. Хезмәт 
биш өлештән тора, анда үз аңлатмалары булган математик кагый-
дәләр җыелмасы, арифметика һәм алгебра буенча мәгълүматлар керә.

Борһанеддин әл-Бәдҗәлинең «Мөфид әл-хисаб лил-мөбтәдир- 
рәгыйб» китабы математика нигезләре белән беренчел танышу өчен 
язылган [КФУ НБЛ ОРРК, сакл. бер. 110]. Аерым бүлекләр кушу, 
алу, тапкырлау, бүлү, тамыр белән эш итү, пропорциональ саннарга 
 багышланган.

Югарыда телгә алынган әсәрләргә күпсанлы комментарийлар да 
бар: Шәмсетдин әс-Сәмәркандиның «Әшкәл әт-тәэсис» дип аталган 
геометрия буенча хезмәтенә [КФУ НБЛ ОРРК, сакл. бер. 820]; Баһа-
ветдин әл-Әмилинең «Хөләсат әл-хисаб» («Арифметика асылы») 
математик хезмәтенә [КФУ НБЛ ОРРК, сакл. бер. 105]; Хәсән ән- 
Нәйсәбуриның «Рәсалә шәмсия филь-хисаб» [КФУ НБЛ ОРРК, сакл. 
бер. 123] һәм Гыйсмәтулла бине Гәбдеррәсүлнең «Дәбит кавагыйд 
әл-хисаб» [КФУ НБЛ ОРРК, сакл. бер. 113]; Ибн әл-Йәсәминең алге-
бра буенча «Әл-йәсәминий» шигъри әсәренә [КФУ НБЛ ОРРК, сакл. 
бер. 1703].

Урта Азия, Төркия һәм Идел буенда язылган һәм бүгенге көндә 
ТР учреждениеләрендә саклана торган математика фәненә караган 
әлеге һәм башка кулъязмалар Идел буе татарларында математик фән-
нәрнең югары дәрәҗәдә үсеш алуын күрсәтә.

XIX йөзнең икенче яртысында татарларда «җәдиди» (яңа ме-
тодлы) белем бирүне үстерү белән беррәттән, алдынгы татар педа-
гоглары тарафыннан беренче уку китаплары булдыру омтылышла-
ры ясала. Татар мәгарифенең күпбаскычлы системасын булдыру 
(башлангыч, урта, югары) география, арифметика, геометрия, таби-
гать белеме, гигиена кебек фәннәрнең башлангыч һәм урта мәктәп, 
астрономия, анатомия, физика, химия, алгебраның югары мәктәп про-
граммасына кертелүен, укучыларның яшь дәрәҗәсенә һәм белем бирү 
нормаларына туры килә торган яңа дәреслекләр төзүне таләп итә. 
XIX гасырның икенче яртысыннан башлап, бер-бер артлы башлан-
гыч, урта һәм югары мәктәп өчен табигать һәм математика фәннәре 
буенча уку китаплары басыла.

Арифметика буенча дәреслек булдыру өлкәсендә беренче 
омтылыш татар мәгърифәтчесе, тел белгече, язучы, тарихчы һәм 
этнограф Каюм Насыйри тарафыннан ясалып, 1873 елда ул ариф-
метика буенча «Хисаплык, ягъни гыйльме хисаб кагыйдәләре яки 
арифметика вә хисаплык мәсьәләләре» исемле уку китабы чыгара 
[Насыйри, 1873]. Дәреслеккә теоретик кагыйдәләр һәм балаларның 
образлы фикерләвенә йөз тоткан 100 дән артык кызыклы мәсьәлә  
кертелгән.
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К. Насыйри, кыю новатор буларак, татар телендә арифметика һәм 
фәнни терминнарга билгеләмә бирә, беренче тапкыр Европа илләрен-
дә кабул ителгән гарәп саннарын кертә. «Хисаплык» дәреслегендә ав-
тор төп арифметик гамәлләрне – сумманы («җыю»), аерма («аеру»), 
тапкырлау («сугу»), бүлүне («бүлү») аңлата, аерым арифметик гамәл-
ләр өчен саннар язу кагыйдәләрен һәм образларын китерә. Бирелгән 
таблицалар исә материалны яхшырак үзләштерергә булыша. Әлеге 
хезмәт 1899 елда Казанда басыла. Материалның җиңеллеге, татар 
терминологиясен куллану, дәреслекнең эчтәлеге аның «Мөгаллим-
нәрә нәмунә» укыту-методик программасына (1906 һәм 1907 еллар-
да) кертелүенә һәм 2–4 нче сыйныфларның уку планында озак кулла-
нылуына сәбәп була [Мөгаллимләрә..., 1906; 1907].

XIX гасыр ахырында яңа методлы белем бирү үсеше белән бер-
рәттән, яңа методик дәреслекләр булдыру идеясе бөтен Россия та-
тарлары арасында тарала. Бакчасарайда иҗтимагый-сәяси эшлекле, 
мәгърифәтче, педагог һәм нәшир Исмәгыйль-бәй Гаспринский татар 
башлангыч мәктәбе өчен дәреслекләр җитмәүне тоеп, татар грамота-
сы, арифметика, география, тарих һәм белем бирү нигезләре буенча 
башлангыч белемнәрне үз эченә алган уникаль дәреслек булдырырга 
тели. 1889 елда ул «Хаҗәи сыйбъян» («Балалар укытучысы») исемле 
уку китабы чыгара [Гаспринский, 1889]. Китап-ярдәмлек башлангыч 
мәктәп укытучысына адресланып, иң элек укучыларны грамотага өй-
рәтүдә, аннары арифметика һәм табигать белеме буенча башлангыч 
белем бирүдә таяныч була. Автор фикеренчә, башлангыч мәктәптә 
уку процессын бала кыска гына вакыт эчендә уку, язу һәм арифметик 
гамәлләрне үзләштерә алырлык итеп, бик рациональ рәвештә оеш-
тырырга кирәк. «Берәр сәгать укудан һәм язудан соң ярты сәгатен 
арифметикага багышласа, укучы өчен бик файдалы булачак», – ди ул 
[Гаспринский, 1889, б. 39]. 

Уку материалына саннарны өйрәнү, аларның дөрес язылышы, 
100 эчендә кушу, алу, тапкырлау, бүлү кебек төп арифметик гамәл-
ләр, югарыда күрсәтелгән гамәлләргә гади мәсьәләләр чишү кертелә. 
Һәр дәрес контроль сораулар белән үрелеп бара. Автор фикеренчә, 
«Хаҗәи сыйбъян» дәреслеге ярдәмендә Бакчасарайның бер мәдрәсәсе 
шәкертләре 40 көн эчендә китап укырга, язарга, дин һәм арифметика 
нигезләрен өйрәнә алган [Гаспринский, 1889, б. 1]. Башлангыч мәк-
тәптә дәресләр алып бару һәм укыту программасын төзү буенча үз 
идеяләрен И. Гаспринский «Рәһбәре мөгаллимин яки мөгаллимнәргә 
юлдаш» методик кулланмасында бәян итә [Гаспринский, 1898] һәм 
аның ярдәме белән Россия империясенең башка мәдрәсәләре дә гра-
мотага һәм арифметика нигезләренә өйрәтү системасын үзләштерер-
ләр дип өметләнә.

Алга таба арифметика «Хаҗәи сыйбъян» уку китабыннан 
мөстәкыйль предмет– «Хисаб мохтәсәр әгъмале хәмсә вә мәсаиле хиса-
бия» [Гаспринский, 1887] буларак аерылып чыга. Анда арифметиканың 
4 гамәле кагыйдәләре тулысынча ачыла, чишү өчен күп мәсьәләләр 
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 бирелә. И. Гаспринскийның арифметика дәреслеге 1915 елга кадәр ба-
сыла һәм Бакчасарайда да, Идел буенда да уңыш казана.

И. Гаспринский артыннан татар телендә яңа методлы мәктәпләр 
өчен дәреслекләр төзү эшенә дин һәм җәмәгать эшлеклесе Г.Баруди 
керешә. Ул кыска гына вакыт эчендә фәннең төрле тармаклары бу-
енча «Мәгарифел-исламия» («Ислам мәгарифе») дигән яңа методлы 
мәдрәсә өчен уку китаплары сериясен чыгара. Циклга арифметика 
буенча «Нәмунәи хисаб» («Исәпләү үрнәге») дәреслеге дә кергән 
[Баруди, 1891]. Ул 1891 елда Казан университеты типографиясендә 
басылып чыга. Уку әсбабында бай теоретик материал – математик 
терминнарны билгеләү, саннарның дөрес язылышы, төп арифметик 
гамәлләрнең аңлатмасы бар. Моннан тыш, ул бик күп мисаллар һәм 
бурычларны үз эченә алган, кушу, алу, тапкырлау һәм бүлү таблица-
лары белән тәэмин ителгән. Шунысы игътибарга лаек, әлеге таблица-
лар арасында математика буенча гарәп телендәге китапларның күпче-
легендә очраган «Әбде бәҗвин» тапкырлау таблицасы аерылып тора. 
Моннан чыгып, Баруди, үз әсбабын булдырганда, башка авторларның 
Көнчыгыш телләрендә басылган хезмәтләренә дә мөрәҗәгать иткән 
дип нәтиҗә ясарга мөмкин. Шулай ук үз китапханәсендәге гарәпчә 
китапларның традицияләре дә сизелә. «Нәмунәи хисаб» дәреслеге 
1891–1903 елларда 4 тапкыр нәшер ителә.

Бер елдан соң шул ук типографиядә Гобәйдулла бине Салихның 
«Ысулы ситтә лил-хисаб» [Салих, 1892] дип аталган арифметика бу-
енча дәреслеге дөнья күрә, анда шулай ук төп арифметик гамәлләр 
аңлатыла, класслар һәм саннар разрядлары буенча материал урын 
ала. Материалны яхшы үзләштерү өчен бик күп мисаллар һәм табли-
цалар («Бабду баджвин», тапкырлау таблицасы) тәкъдим ителә.

Әлеге тармак буенча дәреслекләр булдыру омтылышы Казанда 
гына түгел, Санкт-Петербург шәһәрендә дә була. Мәсәлән, 1897 елда 
татар укытучысы Мөхәммәтфатих Мансурый «Әсбабе хисаб» 
(«Арифметика ысуллары») дәреслеген төзи [Мансурый, 1897]. Ул 
И. Бораганский типографиясендә басылып чыга. Үзенең эчтәлеге бу-
енча кулланма югарыда телгә алынганнарга охшаган, теоретик һәм 
практик материалны үз эченә алган.

Сабирҗан бине Габделбәдигъ Әл-Казиленең арифметика буен-
ча дәреслекләре башлангыч һәм урта мәктәпләр программаларын 
исәпкә алып төзелгән. Әлеге дәреслекләр озак вакыт татар башлан-
гыч һәм урта мәктәпләрендә кулланыла, күп тапкырлар яңадан ба-
стырыла (1914 елга кадәр). Арифметика буенча башлангыч мәгълү-
матлар аның «Бәдрел-хисаб нам китабының мәсафәи әүвәлеседер» 
[Габделбәдигъ, 1897], китабында урын алган, анда саннар разряды, 
төп арифметик гамәлләр темалары ачылган. Әлеге уку китабы 1906 
һәм 1907 елларда нәшер ителгән «Мөгаллимнәрә нәмунә» методик 
кулланмасында башлангыч мәктәпнең 2–4 нче сыйныфларында укыр-
га тәкъдим ителгән китаплар исемлегенә кертелә [Мөгаллимләрә...,  
1906; 1907].



117Г.Р. Мирдиянова. Математика буенча 1917 елга кадәр кулланылышта...

Китап текстын рамкаларга урнаштыру, эре шрифт, гарәп язуы-
ның берничә төрен куллану, таблицалар урнаштыру, китапны 
башыннан ахырынача көнчыгыш орнаментлары белән бизәү –  
бо лар барысы да әлеге басманы элек төзелгәннәр арасында үзенчә-
лекле итә.

Урта мәктәптә укыту программасында куллану өчен Сабирҗан 
бине Габделбәдигъ 3 өлештән торган «Кавагыйдел-хисаб» [Габделбә-
дигъ, 1902] дәреслеген төзи. Беренче өлештә арифметика турында 
мәгълүмат, икенчесендә – сан, гади һәм унарлы вакланмалар, зурлы-
кларны үлчәү берәмлекләре, өченчесендә саннан кубик тамыр алу, 
санны дәрәҗәдәгә күтәрү, пропорция, туры пропорциональ зурлы-
клар, саннан процент алу турында төп мәгълүматлар китерелә. Әлеге 
дәреслек ярдәмендә укучыларны «сконто», «сигорта» һ.б. төшенчәләр 
белән дә таныштырганнар.

Сабирҗан бине Габделбәдигъ аерым «Гамәли хисаб» (Прак-
тик арифметика) [Габделбәдигъ, 1914] методик әсбабын мәсьәләләр 
чишүгә багышлый. Анда 600 дән артык мәсьәлә урнаштырыла. Ка-
зан өязенең Мамул авылында яшәүче Мөхәммәд-Зыя Бәхтиярнең 
«Каванинел- хисаб» («Арифметика кагыйдәләре») [Бәхтияр, 1898] 
дәреслеге ариф метиканың теоретик курсын гына тәшкил иткән 
дәрес лекләргә керә. Әлеге уку китабы Әбү Нәкыйбәт әт-Түнтәри 
мәдрәсәсендә язылган. Әсәрнең Көнчыгыш стилендә бизәлеше, та-
тар телендә дә, гарәп телендә дә дини эчтәлектәге текстларның күп 
булуы, гарәп терминологиясен, арифметик гамәлләрне чишү, намаз 
һәм ураза вакытын билгеләү өчен борынгы таблицаларны куллану – 
барысы да әлеге дәрес лекнең иске методлы мәдрәсә өчен язылуын 
күрсәтә. Аерым бүлек намаз вакытларын һәм ураза вакыты җитү-
не аңлатуга багышланган. Дәреслек битләрендә китерелгән «Рубг 
мөҗиб» («Чирек таблицасы») график схемасы укучыларга төш вакы-
ты башлануны, кояш чыгу, кояшның 12 йолдызлык билгесенә керүен 
һ.б. билгеләргә ярдәм иткән. Әлеге схема белән эш С. Барудиның 
«Әл-галәмел- мансур фил- гамәли бир-рубгид- дустур: рубге мөҗәйәбе 
рәсме» китабында тәфсилләп аңлатылган.

Гомәр Дәүләтъяровның «Мөкәммәл хисаб» [Дәүләтъяров, 1898] 
уку китабы арифметиканың тулы курсы булып санала. Ул ике өлеш-
тән тора. Беренче өлештә, 4 арифметик гамәл турындагы төп белеш-
мәләрдән тыш, комплекслы саннар һәм алар белән гамәлләр турында 
теоретик материал бирелә. Икенче өлештә вакланмалар һәм унар-
лы вакланмалар, алар белән гамәлләр, тригонометрия кагыйдәләре, 
процент лар, урта арифметик саннар, саннарны дәрәҗәгә күтәрү һәм 
пропорцияләр турында бүлекләр бар. Дәреслектә, кагыйдәләрдән 
тыш, мисаллар да бик күп. Оренбург губернасы Татар Каргалы-
сы авылыннан Гомәр Габдрахман улы Дәүләтъяров – үз заманының 
мәгърифәтле шәхесләреннән. Оренбург губернасының яңа методлы 
мәктәпләренең берсендә математика, астрономия һәм яңа аваз ме-
тоды белән укыткан. Ул, шулай ук, хатын-кызлар белеме тарафдары 
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 буларак, Татар Каргалысы авылында хатын- кызлар өчен яңа мәктәп 
ачу инициаторы да була [Рахимкулова, с. 80].

XX гасыр башында нәшер ителгән башлангыч мәктәп өчен ма-
тематика буенча тәүге уку китапларының берсе – Оренбургтагы 
«Хөсәения» мәдрәсәсе укытучысы Шаһидулла Вахитовның «Гыйль-
ме хисаб вә аның мәсаиле» («Арифметика фәне») [Вахитов, 1901] 
дәреслеге. Ул, төп арифметик гамәлләрне ачучы теоретик материал-
дан тыш, 500 дән артык мәсьәлә һәм мисалны үз эченә ала. Китап-
ның икенче басмасында (1911) төрле зурлыклар һәм вакыт турын-
да мәгълүмат өстәлә, гарәп терминологиясе татар терминологиясе  
белән алышына.

Ш. Вахитов артыннан арифметика буенча дәреслекләр һәм 
мәсьәлә җыентыкларын полиграфист, каллиграф, рәссам, көнчыгыш 
һәм төрки телләр белгече Мөхәммәд Идрисов төзи. Ул – язучы һәм 
китап сатучы И. Идрисов нәселеннән. М. Идриси Казанның «Мөхәм-
мәдия» мәдрәсәсен тәмамлап, «Милләт» типографиясендә (Казан) 
бер үк вакытта җыючы, гравер, инженер-механик һәм мөдир вази-
фаларын башкара. Мәскәү, Германия шәһәрләре типографияләрендә 
квалификациясен күтәрә. Ул махсус башлангыч мәктәп өчен ариф-
метика буенча «Хисаб зиһни» (1905) [Идрисов, 1904] һәм «Хисаб 
гамәли» (1906) [Идрисов, 1910] дип аталган дәреслек һәм практикум 
оештыра. «Хисаб зиһни» уку китабында төп арифметик гамәлләр те-
малары ачылган. Китапта беренче булып параграфлар билгеләнә, «өй 
эше» төшенчәсе кертелә, саннар һәм номерлар калын шрифт белән 
аерып күрсәтелә. М. Идрисовның дәреслеге «Мөгаллимнәрә нәмунә» 
кулланмасында башлангыч мәктәпнең 2 нче сыйныфы өчен тәкъдим 
ителә. «Хисаб зиһни» 4 тапкыр бастырыла.

1908 елда И.Мостафаның «Мәктәбе ибтидия өчен хисаб кагый-
дәләре» [Мостафа, 1908] дигән уку китабы чыгарыла. Анда төп ариф-
метик гамәлләр белән беррәттән, төп үлчәү берәмлекләре һәм зур-
лыклар, акча берәмлекләре һәм Россия империясендә кабул ителгән 
акча төрләре турында хәбәр ителә. Геометрик фигуралар турында да 
мәгълүмат бар. Өйрәнелгән кагыйдәләр мәсьәләләр чишү белән ны-
гытыла. Дәреслек 1910 елда яңадан нәшер ителә.

Гасыр башында Оренбург укытучысы, язучы Зыя Насыйри «Хи-
саб мөгаллиме» дигән исем белән башлангыч һәм урта мәктәп өчен 
арифметикадан уку китаплары бастыра. «Хисаб мөгаллиме: ибти-
даи мәктәпләр өчен» [Насыйри, 1908] дәреслегенең беренче өлеше 
төп арифметика гамәлләренә, «Хисаб мөгаллиме: рөшди сыйныфлар 
өчен» («Урта яшьтәге мәктәп балалары өчен арифметика») (1909) 
дип аталучы икенче өлеше вакланмалар, төп һәм катлаулы саннарга 
 багышланган. 

Таҗетдин Ибраһимның «Мөгаллиме хисаб» («Арифметика укы-
тучысы») [Ибраһими, 1908] дәреслекләре бары тик урта мәктәпнең 
арифметика һәм алгебра программаларын исәпкә алып төзелгән. 
Дүрт бүлектән торган бу хезмәтнең «Мөгаллимә хисаптан 1 нче җөз: 
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мәдхәлә кәсер» дип исемләнгән беренче бүлегендә (1908) саннарның 
төрләре (тулы, вакланма, җөп, так, уңай, тискәре һ. б.), арифметика-
ның дүрт гамәле, бүленүчене табу, санны дәрәҗәгә күтәрү, төрле зур-
лык берәмлекләре һ. б.) турында мәгълүматлар китерелә. «Мөгаллим 
хисаптан 2 нче җөз: кәсер» («Арифметика укытучысы»ның икенче 
бүлеге: вакланмалар») (1909) вакланмалар темасына багышланган. 
«Мөгаллим хисаптан 3 нче җөз: тәнасеб» («Арифметика укытучы-
сы»ның өченче бүлеге: пропорцияләр») дип аталган бүлектә пропор-
цияләр, аларның төрләре, үзлекләре, урта пропорциональ сан, про-
цент турында мәгълүмат бирелә, «кредитор», «бурычлы», «капитал», 
«вексель», «валюта» һ. б. терминнар аңлатыла. «Мөгаллиме хисаптан 
4 нче җөз: рәфгъ вә тәҗзир» («Арифметика укытучысы»ның дүртенче 
өлеше: санны дәрәҗәгә күтәрү һәм тамыр алу») (1911) дип аталган 
бүлектә исә дәрәҗәгә күтәрү, квадрат һәм кубик тамыр алу һ.б. ту-
рында мәгълүмат бирелә.

Арифметика дәреслекләре арасында шулай ук татар журнали-
сты, нашир һәм төрле фәннәр буенча күпсанлы китаплар авторы 
Якуб Хәлилинең «Гамәли вә нәзари ысулы хисаптан 2 нче җөз»е дә 
(«Арифметиканың практик һәм теоретик курсы. 2 бүлек») [Хәлили, 
1909] бар. Ул атаклы Иж-Бубый мәдрәсәсен тәмамлый, соңыннан үзе 
дә шунда укыта. Күп еллар «Сөембикә», «Балалар дөньясы» кебек 
татар журналларында мөхәррир булып эшли, китап басуда актив кат-
наша. Бүгенге көндә безгә Якуб Хәлили язган уку китабының икенче 
өлеше генә билгеле. Бәлки беренче өлеше башлангыч мәктәпкә исә-
пләнгән булгандыр, әмма без аны таба алмадык. «Гамәли вә нәзари 
ысулы хисаптан нче җөз» китабында математика буенча урта мәктәп 
материалы аңлаешлы итеп бирелә: «вакланмалар», «санны дәрәҗәгә 
күтәрү һәм тамыр алу», «квадрат һәм кубик тамыр алу», «пропорция» 
темалары аңлатыла. Кушымта рәвешендә төрле темалар буенча 80 гә 
якын мисал һәм мәсьәләләр бирелә.

1910 елда Габдулла Фәхриның «Гамәли вә нәзари гыйльме хи-
саб» («Арифметика фәненең практик һәм теоретик курсы») [Фәхри, 
1910] хезмәте дөнья күрә. Материалны яхшырак үзләштерү өчен, 
схема һәм таблицаларның бик күплеге китапның үзенчәлеге булып 
тора. Кулланма башлангыч һәм урта мәктәпнең барлык материалын 
үз эченә ала.

Нуриәхмәт Вәлишев һәм Гомәр-Ислам Хәбировның уртак хезмә-
те – «Хисаб» [Вәлишев, Хәбиров, 1910] шулай ук аерым игътибарга 
лаек. Анда арифметиканың теоретик һәм практик курсы берләште-
релә. Н. Вәлишев озак еллар «Хөсәения» мәдрәсәсендә математи-
ка укытучысы булып эшләгән (1908–1924). Мәдрәсә программасын 
исәпкә алып, ул Г. Хәбиров белән берлектә башлангыч һәм урта 
мәктәптә сигез елга исәпләнгән дәреслек төзи. Дәреслек өч өлеш-
тән тора. Беренче өлеш 100 гә кадәр булган саннар белән гамәлләргә, 
икенче өлеш – 1000 гә кадәрге саннар, төрле системаларның үлчәм 
берәмлекләренең үзара бәйләнеше, төзелмә саннарга һәм кубик 
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 тамыр  алуга багышланган. Өченче өлештә вакланма кагыйдәләрен, 
алар белән эш итү, арифметик һәм геометрик прогрессия, пропорция, 
процент, исәпләү, вексельләр турында мәгълүмат бирелә.

Канцелярия исәпләүләре белән эшләү алымнарын үзенең «Исә-
пләү кагыйдәләре» [Рәфыйк, 1910] кулланмасында «Хөсәения» 
мәдрәсәсе укытучысы Гобәйдулла Габдрахман улы Рәфыйков карый. 
Китапта канцелярия исәпләүләре белән эшләү буенча теоретик һәм 
практик материал тупланган.

1912 елда Габделварис Габделкадыйрның «Тәсһилел-хисаб» 
(«Ариф метиканы җиңеләйтү») [Габделварис, 1912] дәреслеге чыга. Ки-
тап сораулар һәм җаваплар рәвешендә язылган арифметик ка гый дә ләр-
не үз эченә ала. Кагыйдәләр аңлатмалар һәм мисаллар белән бирел гән. 
Әмма мөстәкыйль күнегүләр өчен мәсьәләләр һәм ми саллар юк. 

1875 елда, геометрия буенча беренче уку китабы буларак, Казан 
университеты типографиясендә көнчыгыш белгече – тюрколог, тел 
белгече, этнограф һәм археолог, Казан уку округы инспекторы Васи-
лий Радлов тарафыннан эшләнгән дәреслек дөнья күрә  [Начальная 
геометрия...]. Китап урта мәктәп программасы буенча теоретик мате-
риалны үз эченә алган. Уку китабы ахырында сызымлы таблицалар 
урнаштырылган. Бу дәреслек татар укытучылар мәктәпләрендә, әй-
тик, Оренбург татар укытучылар мәктәбендә кулланылышта булган.

1895 елда Каюм Насыйри тарафыннан татар телендә геометрия 
буенча уку китабы булдырыла. Элегрәк без аның арифметика буенча 
уку китабы төзегәнен искә алган идек инде. Табигать фәннәре буенча 
татарча дәреслекләр җитмәүне һәм балаларның акыл сәләтен артты-
руда геометриянең мөһимлеген аңлап һәм әлеге дисциплинаны укы-
туның 10 еллык тәҗрибәсенә нигезләнеп, К. Насыйри «Истиляхәт 
гыйльме һәндәсә» («Яхшыртылган геометрия фәне») [Насыйри, 1895] 
уку әсбабын чыгара. Бу хезмәттә гарәп терминологиясен кулланып, 
геометриянең башлангыч курсы бәян ителә. Кулланманың кереш өле-
шендә фәндә кабул ителгән терминнар һәм кирәкле инструментлар 
исемлеге китерелә. Китапның ахырында бөтен курс буенча булган ма-
териалны яхшырак үзләштерергә ярдәм итүче сызымнар һәм схема-
лар урнаштырыла. «Истиляхәт гыйльме һәндәсә» дәреслеге 2 елдан 
соң, 1897 елда, Казанда кабат нәшер ителә.

XX гасыр башында татар мәктәпләре өчен геометрия дәрес-
лекләре арасында рус механигы һәм математик, Мәскәү университеты 
профессоры Август Давыдов китабын да билгеләп үтәргә кирәк. Аны 
татар теленә Габдрахман Мостафа тәрҗемә итә. Китапның «Мәхтәсәр 
һәндәсә» [Давыдов, 1907] исемле беренче басмасы 1907 елда дөнья 
күрә. Кулланмада башлангыч геометрик мәгълүматлар урын ала, 
«туры сызыклар», «нур һәм почмак», «фигуралар», «өчпочмакның 
яклар һәм почмаклары арасындагы нисбәт», «пространство», «әй-
ләнә» һ. б. темалар ачыла. Һәр параграфта иллюстрацияләр, сызым-
нар һәм схемалар бар. Дәреслек урта мәктәпнең 3 – 4 сыйныф укучы-
лары өчен тәкъдим ителә.
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1908 елда татар журналисты, халык мәгарифе эшлеклесе Габ-
дулла Гыйсмәти геометриясе буенча уку әсбабы нәшер ителә. 1907–
1913 елларда Габдулла Төхвәтулла улы «Мөхәммәдия» мәдрәсәсен-
дә табигать фәннәре һәм математика укыта. Ул – татар теле, тарих, 
табигать белеме һәм геометрия буенча күп кенә яңа методлы дәрес-
лекләр авторы. XX гасыр башында математик һәм табигать фәннәре 
буенча татар уку китапларының бик аз булуы аны дәреслекләр төзү-
гә этәрә. Балаларны математика фәннәренә өйрәтүдә геометриянең 
мөһимлеген аңлап, ул «Гамәли вә нәзари ысулы һәндәсә» («Практик 
һәм теоретик геометриянең төп нигезләмәләре») [Гыйсмәти, 1908] 
уку әсбабын төзи. Әлеге хезмәткә нигез итеп рус, төрек һәм гарәп 
авторларының геометрия буенча китаплары алынган. Теоретик өлеш-
тән тыш, биредә бик күп мәсьәләләр китерелә. Кулланманың кереш 
өлешендә автор геометрияне өйрәнүнең мөһимлеген ассызыклый һәм 
Ибне Халдун һәм Шиһабетдин Мәрҗанинең бу фәнне укыту зарурлы-
гы турындагы сүзләрен дә китерә.

Дәреслеккә геометрия курсының төп темалары кертелгән. Һәр 
бүлектән соң үз-үзеңне тикшерү өчен мәсьәләләр бирелгән. Күрсәт-
мә сызымнар һәм схемалар булу материалны яхшырак үзләштерергә 
ярдәм иткән. Дәреслек 1912 елда нәшер ителгән «Мөгаллимнәрә нә-
мунә» программасында тәкъдим ителә торган уку китаплары исемле-
генә кертелгән [Мөгаллимнәрә..., 1912].

Теорияне генә түгел, ә күнегүләр өчен мәсьәләләрне дә үз эченә 
алган тагын бер геометрия дәреслеге – Мөхәммәт Рәфыйкый-Кар-
галыйның «Нәзари вә гамәли һәндәсә: татбикать өчен мәсьәләләр 
белән» («Теоретик һәм практик геометрия: күнегүләр өчен мәсьәләләр 
белән») [Рәфикый-Каргалый, 1914]. Әлеге уку китабы шулай ук гео-
метриянең башлангыч белемнәрен, аның төп темаларын, «туры сы-
зык», «почмакларны үлчәү», «параллель турылар», «дүртпочмаклар 
һәм күппочмаклар», «әйләнә» һ.б. ачып бирә.

Математика фәннәре буенча дәреслекләр арасында алгебра буен-
ча дәреслекне дә аерып карарга кирәк. Алгебра югары татар мәктә-
бендә уку программасына кергән. Шулай итеп, 1917 елда «Госмания» 
мәдрәсәсе программасы буенча без бу дисциплинаның уку планына 
кертелүен күзәтәбез. Аны мәдрәсәнең 3– 4 нче сыйныфларында өй-
рәнгәннәр [Уфадагы беренче..., 1917]. Мондый төрдәге уку китабы-
ның беренче төзүчесе Таһир Ильясов була. Тумышы белән Саратов 
губернасыннан, Таһир Әхмәтҗан улы «Мөхәммәдия» мәдрәсәсен-
дә белем ала, квалификация күтәрү максатыннан гарәп илләрендә, 
шул исәптән Мисырда да була. 1907–1922 елларда «Мөхәммәдия», 
«Хөсәения» мәдрәсәләрендә һәм Көнчыгыш академиядә (Казан) 
гарәп теле, борынгы һәм заманча гарәп әдәбияты, гарәп математика-
сын укыта. Көнчыгыш академиясендә профессор вазифасын башка-
ра. Дәреслекнең беренче басмасы 1910 елда Казанда «Гыйльме җә-
бер» («Наука алгебры») [Ильясов, 1910] исеме астында дөнья күрә. 
Аңа «алгебраик билгеләр һәм гыйбарәләр», «алгебраик гамәлләр», 
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«алгебраик вакланмалар», «дәрәҗәгә күтәрү», «тамыр алу», «ти-
гезләмәләр» һ.б. темалар кергән. Мәсьәләләр чишүгә аерым темалар 
багышланган. Әлеге уку китабының икенче басмасы 1915 елда чыга.

Нәтиҗә ясап, түбәндәгеләрне әйтергә мөмкин. Татарстан Рес-
публикасы фондларында сакланучы математика фәненә караган татар 
уку китаплары (кулъязма һәм басма) Идел буе татарларында матема-
тика фәннәренең югары дәрәҗәдә үсеш алуын күрсәтә. XIX гасырның 
икенче яртысында Идел төбәгендә таралган «җәдиди» юнәлеш татар 
мәгариф системасына зур үзгәрешләр кертә һәм өр-яңа татар уку ки-
таплары төзүгә ихтыяҗ тудыра. Шуңа нисбәтән, татар мөгаллимнәре 
алдына математика фәннәренә караган татар телле дәреслекләр төзү 
бурычы да куела. Алдынгы карашлы татар укытучылары, галим-
нәре тарафыннан бер-бер артлы математика, геометрия һәм алгебра 
фәннәре буенча уку китаплары төзелә. Гомумән алганда, 1873 ел-
дан алып 1920 елга кадәр математика фәннәре буенча 64 исемдә 
һәм 108 басмада 102700 данә тираж белән (24 басма тиражы билге-
ле) уку китабы нәшер ителә. Алар арасында алгебрадан 2 атама һәм 
3 басмада – 2000 данә тираж белән; арифметикадан 46 атама һәм 
86 басмада – 86 900 данә тираж белән (18 басмасы билгеле); гео-
метрия буенча 13 атама һәм 16 басмада –11 800 данә тираж белән  
(3 басмасы билгеле).
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