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XIX гасыр ахыры – XX гасыр башы – татар халкы тарихында үткəннəргə 

борылып карау, тарихи һəм мəдəни мəсьəлəлəр хакында фикерлəү, килəчəккə, 
үсешкə бурычлар билгелəү вакыты. Бу чорда татар галимнəре һəм публицист-
лары хезмəтлəрендə «миллилек»нең асылын ачыклау, «халык», «миллəт» 
төшенчəлəре хакында фикерлəү алгы планга чыга, «Без кем?» дигəн сорауга 
җавап эзлəү күзəтелə. 

Тəкъдим ителгəн мəкалəдə автор күренекле татар галиме, тарихчы һəм 
педагог Газиз Гобəйдуллинның «Миллəтне ничек тəгъриф кылырга?» (1913) 
«Төрекме, татармы?» (1918), «К вопросу о происхождении татар» (1928) 
дигəн хезмəтлəренə таянып, аның татар халкына халык исеме буларак бирел-
гəн атамасы, татарның миллəт булып формалашуы хакындагы фикерлəренə 
анализ ясый, галимнең татар халкының асылы проблемасы хакындагы фикер 
үсешен күрсəтергə омтыла. Г. Гобəйдуллиның бу проблема хакындагы фикере 
аның замандашлары фикере белəн чагыштыруда бирелə.  

Соңгы вакытта татар халкының асылы, эчтəлеге хакында кызыксыну ар-
та. Проблема бүген дə актуаль, шуңа да XX гасыр башы галимнəренең бу хак-
тагы фикерлəре аеруча мөһим яңгыраш ала. Əлеге тикшеренүнең фəнни 
яңалыгы шул чор татар җəмгыятендəге халык исеме буларак кулланылган 
атама һəм миллəт булып оешу хакындагы фикерлəрне татарның беренче про-
фессиональ тарихчысы Г. Гобəйдуллин хезмəтлəре аша күрсəтүдəн гыйбарəт.  

 
Ачкыч сүзлəр: миллəт, милли тəңгəллек, халык, тарихчы Г. Гобəй-

дуллин, миллилек, тарих, мəдəният. 
 
 
Тарих, тарихи вакыйгалар – алар тормышның үзе, кешелек тормы-

шының чагылышы. Шуңа да тарихта булган ниндидер проблема га-
сырлар үтеп тə актуальлеген югалтмый, яңадан калкып чыгып, фикер 
алышуга китерə икəн, моңа бары бер табигый күренеш итеп карау 
кирəклеге аңлашыла. XX йөз башында татар җəмгыятендə күп төрле 
фикерлəр уяткан, шактый бəхəслəр китереп чыгарган мəсьəлəнең берсе 
– ул халыкның үткəне, аерым алганда, аның килеп чыгышы, исеме һəм 
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аның миллəт буларак формалашу процессы. Бу сораулар бар халыкка 
да кагылган, гади халык аны үз яшəеше белəн күрсəтсə, татар зыялыла-
ры, язучылар, галимнəр, проблеманы фəнни нигездə тикшереп, анализ-
лап, үз фикер сөрешлəрен матбугат битлəрендə яктыртканнар, 
хезмəтлəрендə, əсəрлəрендə чагылдырганнар. XX йөз башы матбуга-
тында «Без кем?» дигəн сорау иң популяр сорауларның берсе булган 
дəвер бар. Бу чорда татарларның төрле этнографик төркемнəре турын-
да да кызыксыну арта. Фəннилек дəрəҗəсе белəн аерылып торган 
«Шура» журналына мондый сорауларга җавап табу, аңлау өмете белəн 
гади кешелəр дə хатлар яудыралар. «Шура» белəн мөхəррирлек иткəн 
Ризаэтдин Фəхретдин бу тарихи проблемалар буенча һəр санда диярлек 
үз фикерлəрен биреп бара, мəкалəлəр урнаштыра. Журнал битлə-
рендəге язмаларда татар халкының формалашу этаплары, исеме, аның 
төрле этнографик төркемнəре хакындагы мəгълүматларның халык өчен 
ни дəрəҗəдə кызыклы һəм əһəмиятле булганлыклары күренə. Озак ва-
кытлардан килгəн бу кызыксыну, фикер төрлелегенə җавап биреп, 
Ш.Мəрҗани проблеманы фəнни калыпка керткəн булса да, бу соңгы 
сүз, соңгы нокта була алмаган, аннан соң яшəгəн һəм иҗат иткəн 
галимнəр, язучылар үз хезмəтлəрендə «миллəт», «халык» атамалары 
хакында фикерлəүне, язуны дəвам иткəннəр (Мəрҗани 1989: 1–36). XX 
йөз башында бу фикер алышулар ике яссылыкта бара: берсе – И. Гас-
пралыдан килгəн «төркичелек» булса, икенчесе – «татарлык»ны алга 
сөргəн юнəлешлəр.  

Газиз Гобəйдуллин да халык исеме хакында үз фикерлəрен 
белдергəн язмалар белəн матбугатта чыгыш ясый. Татарның тарихи 
белем алган беренче профессиональ тарихчысының фикер сөреше ае-
руча кызыклы, аның язмалары фикер тирəнлеге белəн аерылып тора 
(Насретдинова 1997: 5–26). Г.Гобəйдуллинның «Төрекме, татармы?» 
дип исемлəгəн мəкалəсе 1918 елда «Корылтай» газетасында дөнья күрə 
(Газиз 1918а), шул ук елны аны аерым китапчык итеп тə чыгаралар (Га-
зиз 1918б). Бу мəкалəсендə автор Идел буе татарлары өчен нинди атама 
– «төрек»ме, яисə «татар» туры килəме, ни өчен туры килү-килмəвен 
тарихи яссылыкта күрсəтə. Бу хакта бик озак бəхəс барса да, күп фикер 
əйтелсə дə, əлегə кадəр атаманы ошату-ошатмау турында гына сүз 
йөртүгə кайтып калына дигəн фикердəн чыгып, галим бу мəсьəлəгə ин-
де фəнни күзлектəн карап сүз əйтергə вакыт җиткəнлеген күрсəтə. Үзе 
исə, мəкалəнең беренче юлларында ук, сорауны болай кую дөрес тə 
түгел дип искəртə, аның карашынча, бу «Без төрекме, əллə монголмы?» 
дип сорауга тиң була. Аның өчен «татар» белəн «монгол» бер үк 
мəгънəдəге атамалар. Г. Гобəйдуллин мəкалəсендə үзенең əлеге күзал-
лавын дəлиллəү өчен тарихтан, тарихи чыганаклардан мөмкин кадəр 
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күбрəк мисаллар китерергə омтыла, хəтта ки бу фикеренə башкаларны 
да кирəгеннəн артыграк та инандырырга тырыша, дигəн тəэсир кала.  

Бу очракта, ялгыш фикерлəргə урын калмасын өчен, XX йөз ба-
шында «төрек» атамасының төрки халыкларга карата кулланылган 
атама булуын ачыклап куярга кирəк, биредə хəзерге төрек халкы ха-
кында сүз бармый. Мəгълүм булганча, татарлар үзлəренə карата кулла-
нылган бу атаманы бары тик читлəр тарафыннан тагылган итеп, аның 
бары тик тискəре эчтəлеген генə күрəлəр. Шуңа күрə дə халык үзен, 
дини яктан ассызыклап, «мөселман» дип атауны тиешлерəк дип сана-
ган. Бу аңлашыла да, чөнки гасырлар дəвамында барган диннəн яздыру 
сəясəтеннəн иза чиккəн халыкның бу якка басым ясавы, бу атаманы 
куллануы табигый хəл.  

Идел буе татарлары өчен «мөселман» атамасын куллану халыкның 
тулы бер өлешен аңлатмый. Г. Гобəйдуллин фикеренчə, болай атаган 
очракта халыкның бер өлеше булган, əмма дин ягыннан аерылып тор-
ган «керəшен» татарлары төшеп кала, һəм бу дөрес булмас иде. Идел 
буенда яшəүче халык, хəзерге татарлар, галим фикеренчə, «Урал-Алтай 
кавеменнəн [нəселеннəн] булып, бу кардəш кавемнəрнең «төрек» 
җенесенə мəнсүб [караган] булганнарыннандыр. Аның хəзерге теле, 
тарихы, əдəбияты, хəтта кабер ташларына кадəр моңа шаһитлəрдер» 
(Газиз 1918б: 2). Идел буе төркилəре тормышына «татар» атамасы яу 
белəн генə килгəн: «Шулай итеп, монгол-татарлар хəзерге җəнүби 
[көньяк] вə шəркый [көнчыгыш] Русия төреклəренə һөҗүм кылганнар, 
аларның үз сəяси хəятлəрен җимергəннəр. Аның урынына монгол ха-
кимияте корганнар иде», – дип яза (Газиз 1918б: 2). «Татар» исеме яу-
лаучылар белəн тиңлəштерелеп, үзенə тискəре төсмер алу сəбəпле, га-
лим «мөселманнар һаман да шул татарлыктан качалар, вə үзлəренең 
теллəрен «төрки тел» дип атыйлар, шигырьлəрен «төрки» дип 
исемлилəр, əдəбиятларын «төрки» телдəге китаплар дилəр иде», ди, бу 
атаманың негатив төсмергə ия булганы өчен генə түгел, ə халыкның 
асыл тарихын, асыл эчтəлеген аңлатмаганга, халык атамасы буларак 
үзен акламаганын аңлатырга тырыша. «Гомумтөркичелек идеясен 
тəгъкыйб кылу да [күзəтү] безне, Волга мөселманнарын, төрек дип 
əйтергə урын калдырадыр» (Газиз 1918б: 7). Татар этнонимына 
мөнəсəбəт озак вакытлар зыялылар тарафыннан да бик уңай булмый, 
исем итеп «төрки» сүзен куллану озак дəвам итə. Мисал өчен, Г. Баттал 
татар тарихына багышланган хезмəтенең исемен дə «Казан төркилəре» 
дип куя (Баттал 1996: 189).  

1918 елдагы мəкалəсенə караганда, Г. Гобəйдуллин үзен 
«төркичелек» идеясе тарафдары итеп күрсəтə, тарих, халыкның исеме 
турындагы фикерлəвенə нəтиҗə ясап, беренчедəн, «татар» исеме Урта 
Русия төреклəренə рус һəм европалылар тарафыннан бирелгəн, 
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икенчедəн, «татар исеме безнең илгə килгəн монголларның падишаһ-
лары, нəселлəре безгə падишаһ булып утыргач, безгə бирелгəн исем-
дер», өченчедəн, «безнең атымыз «Волга төреклəре» булырга тиештер. 
Халкымыз арасында татар сүзенə илтифат вə хөрмəт юк; аны яратмый-
дыр», – дип яза (Газиз 1918б: 11). Галимнең 1928 елда язылган «К во-
просу о происхождении татар» дигəн хезмəте югарыда куелган про-
блемага карата авторның карашы үзгəргəнен күрсəтə (Газиз 1928: 131–
141). Гəрчə ул, нигездə, 1918 елгы мəкалəсен язгандагы чыганакларга 
таянса да, ясаган нəтиҗəлəре белəн аерылып тора. Беренчедəн, һəр та-
рихчы, галимнең фикере аның тəҗрибəсе белəн үзгəрергə мөмкин – бу 
табигый хəл, əмма шулай да бу очракта фəнгə сəясəтнең тəэсире 
сизелə. Миллəт проблемасы хакында бəхəс аренасы булган шул 
чорның фикер иялəре үз карашларын белдергəн «Шура» һəм «Аң»ны 
ул татарның фəнни яки ярымфəнни буржуаз журналлары дип атый. 
Кайчандыр татар зыялылары «төркичелек»не якларга мəҗбүр булса, 
Октябрь инкыйлабыннан соң бу проблеманы чишүгə без тулысынча 
объектив һəм фəнни карый алабыз, дип яза. Рус телендə язылган 
мəкалəсендə бу хакта ул: «Мы принимаем название «татар» для народ-
ности тюркского происхождения, живущей в Среднем Поволжье, как 
название исторически вполне законное и научное, определяющее дан-
ную народность и отделяющее ее от других, как название определен-
ной этнической группы», – ди (Газиз 1928: 131). Бу очракта инде Г. 
Гобəйдуллин «татар» атамасын «монгол» сүзе белəн тиңдəш итеп 
күрсəтми, аның өчен «татар» дигəн исем «төрки» дигəн мəгънəдə йөри, 
ул «татар» атлы кабилəнең монголлар эпохасына кадəр үк яшəгəнлеген 
һəм аларның мөһим бер халык булуы хакында сүз йөртə. «Татар» ата-
масын ике яссылыкта карарга була, бу ике яссылык бер-берсенə тулы-
сынча капма-каршы мəгънəгə дə ия булырга мөмкин. «Татар» атамасы-
на сəяси яктан, ягъни татар дəүлəте астында берлəшкəн халыклар, 
кабилəлəр җыелмасы буларак карамыйча, этнографик я антропологик 
мəгънəдə караган вакытта, татарлар монголлар да, шул ук вакытта алар 
төрки кабилə вəкиллəре дə. Г. Гобəйдуллин үзенең элегрəк дөнья 
күргəн мəкалəлəрендə татарларны монголлар итеп каравын таный, 
хəтта казан татарларын «татар» дип түгел, ə «төркилəр» дип атауны 
яклавын да күрсəтə. Моны шулай эшлəвен заман ихтыяҗлары белəн 
аклый, шул ук вакытта, аның фикере буенча, татар-монголлар яулап 
алучы буларак, Көнчыгыш Европа халыкларына, шул исəптəн, төрки 
халыкларга да, яу белəн килгəн икəн, яулап алучылар исеме белəн ха-
лыкны атау дөрес булмас дигəн уй белəн, Идел буе мөселманнарын 
«татар» исеме белəн атауны якламый. 1928 елда тарихчының бу 
мəсьəлəгə фикере үзгəреш кичерə, шулай булган очракта да, ул 
мəсьəлəгə тарихи яктан якын килеп, тирəнрəк карау кирəклегенə басым 
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ясый. Аның фикеренчə, халык исеме буларак этнографик эчтəлек түгел, 
ə сəяси эчтəлектəге атама бирелүенə тарихтан күп кенə мисаллар 
китерергə була. Вакыт узу белəн, сəяси атаманың бердəм дəүлəт соста-
вына кергəн башка халыкларга нисбəтле кулланылуы да билгеле. 
Г. Гобəйдуллин тарихи процесс дəвамында бер үк сүзнең төрле эчтəлек 
алуы, аның асылы үзгəрүен дə танырга кирəк дип саный һəм ул бу те-
зисын тарихтан төрле мисаллар белəн расларга тырыша. Татар 
халкының формалашуын ул бары Казан ханлыгы чоры белəн генə 
бəйли, билгеле сəяси шартлар чорында галим өчен Алтын Урда чорын 
татар тарихының мөһим бер этабы итеп карау мөмкинлеге булмаган. 
Аның «татар» этнонимы хакындагы фикерлəре 10 ел дəвамында шак-
тый үзгəреш кичерə, үзгəрешкə галим фикере генə нигез булмыйча, бу 
мəсьəлəдə җəмгыятьтəге сəяси вазгыять тə зур роль уйный. Аның 
соңгы мəкалəсе «Татарны өйрəнү җəмгыяте» кысаларында эшлəнгəн 
һəм шул оешманың «Вестник научного общества татароведения» жур-
налында басылган (Губайдуллин 1928: 131–141). Г. Гобəйдуллин 1923 
елда оешкан əлеге оешманың əгъзасы булып торган, 1928 елга кадəр 
җитəкчелектə Галимҗан Ибраһимов торган. Җəмгыять рəисе урынба-
сары вазыйфасын үтəгəн Г. Ибраһимовның фикерлəре дə Г. Гобəй-
дуллин фикерлəре белəн аваздаш. Халык исеме буларак «татар» сүзе 
кулланыла икəн, без моның белəн килешергə тиешбез, чөнки мондый 
күренеш татарлардан кала башка халыкларда да күзəтелə: «əмма аңа 
карап, һичбер вакыт бездəн «татар» дигəн сүз алынмас. Ул яңлыш бу-
лыр, бөтен дөнья аның яңлышлыгын белер, аның зур афəте дə булыр, 
шул хəлдə дə ул алыштырыла алмас. Чөнки ул мəхаль [урынлы] бер 
эш. Андый бер мəртəбə бирелгəн исемнəрне, яңлыш булса да, əүвə-
лгечə дəвам иткəнлегенə адəмнəрдə, фəнни истилахларда, миллəт-
лəрнең, мəмлəкəтлəрнең – хəтта Америка шикелле бөтен бер кыйтга-
ларның – исемнəрендə дөнья тулы мисал» (Ибраһимов 2007: 10). 

Г. Гобəйдуллинның татар халкының этнос буларак формалашуы 
гына түгел, ə аның миллəт булып җитешүе хакындагы фикерлəре дə 
игътибарга лаек, чөнки халыкның миллəт югарылыгына күтəрелүе – ул 
аеруча мөһим күрсəткеч. Шуңа күрə дə, Г. Гобəйдуллин татарны халык 
буларак өйрəнүдəн алдарак та, мөгаен мөһимлек ноктасыннан карап, 
миллəт буларак анализлауга багышланган мəкалəлəре белəн чыгыш 
ясый. Авторның бу мəкалəлəре «Аң» журналында 1913 елда ук дөнья 
күрəлəр. «Аң» журналы бу мəсьəлəгə ачыклык кертү һəм татар 
зыялыларның фикерлəрен җыеп, укучыларга тəкъдим итү максаты 
белəн, «миллəт» төшенчəсен билгелəү буенча 15 сораудан торган со-
раштыру тəкъдим итə. Шулар арасында: «миллəт» нинди төшенчə, 
миллəтнең нигезен нəрсə тəшкил итə; яисə, миллəт дин, тел, Ватан 
белəн бəйлеме; «миллəт» һəм «милли рух»ның эчтəлеге нинди һ.б. 
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«Миллəт»не күзаллау, бу төшенчəгə салынган эчтəлек белəн кайбер 
фикерлəр аерылып та торалар, һəр фикер иясе үз күзаллавын үз 
дəлиллəре белəн раслый. «Аң» журналында бу дискуссиягə фикерлəрен 
шул заманның билгеле шəхеслəре Г. Гобəйдуллин, Г. Шəрəф, З. Ка-
дыйри һ.б. белдерəлəр. XX йөз башында барган дискуссиялəрдə инде 
əйтелəсе сүзлəр əйтелгəн, бу хактагы мəсьəлə хəл ителгəн кебек тоелса 
да, соңгы елларда, инде йөз ел вакыт узып киткəннəн соң, бу сораулар-
ны халык үзе кабат күтəреп, яңадан, заман күзлегеннəн карап 
бəхəслəшеп алды. 2021 елгы халык санын алу вакыты «миллəт» мəсьə-
лəсенең һəрвакыт актуаль калачагын, халыкның, ничə йөз еллар узуга 
да карамастан, əлеге өлкə белəн кабат-кабат кызыксыначагын күрсəтте. 
Тарихтан мəгълүм булганча, күп кенə нəрсəлəрнең, вакыйгаларның 
күпмедер вакыттан соң кабатлану мөмкинлеге бар, онытылган пробле-
маларга яңадан карау, заманча күзлектəн чыгып анализлау гына түгел, 
күп вакыт моннан берничə йөз ел элек үткəрелгəн карашлар белəн 
үзара параллельлəр үткəрергə дə кирəк була. 

Г. Гобəйдуллинның да «миллəт» турында əйтелгəн күп кенə 
фикерлəре хəзерге вакытта актуаль яңгырый. Аның 1913 елда басылып 
чыккан «Миллəтне ничек тəгъриф кылырга?» дигəн язмасында хəзерге 
җəмгыять алдында торган күп кенə сорауларга да җавап табарга 
мөмкин. Хəзер миллəтне ничек тəгъриф кылырга [аңлатырга]? Туган 
телен белмəгəн, үз телендə сөйлəшмəүче хəзерге заман татарлары 
миллəт вəкиллəреме, юкмы? Миллəтнең нигез ташларының берсе – 
динме? Соңгы вакытта татар җəмгыяте каршына куелган төп пробле-
малардан берсе – тел югалу. Туган телендə аралашмаган, күп очракта 
хəтта исеме дə татар исеменнəн ерак булган, əмма лəкин үз тарихын, үз 
халкын хөрмəт иткəн, җəмгыятькə хезмəт иткəн кешене татар миллəте 
вəкиле итеп кабул итəбезме? Яисə миллəт вəкиле булу өчен миллəтнең 
туган телендə аралашу мəҗбүри шартмы? Бүгенге җəмəгатьчелек тə бу 
сорауга бертөрле генə итеп, кистереп җавап бирə алмый. Татарлар га-
сырлар дəвамында үзлəрен мөселман исеме белəн атаганнар икəн, дин 
шулай ук миллəтне билгелəүче фактор була аламы, бер дин тотучылар 
бер миллəтне тəшкил итəлəрме, яисə бер миллəттə бер дин генə булу 
мəҗбүри шартмы?  

Г. Гобəйдуллин фикерлəве буенча, беренче чиратта миллəтнең төп 
билгесе – аның «инсаннар җыены» булуы. Инсаннарны, ягъни кеше-
лəрне берлəштерə торган билгелəрне тану мөһим. Бу очракта ул мон-
дый билгелəр турында фикерлəрен əйтə. Мисал өчен, дин. «Шактый 
гына миллəтлəрнең бер динле, бер дингə ышанганлыкларын күрергə 
тугры килə, шуңар күрə дə миллəтнең хассасы [үзенчəлеге] «дин» 
түгелме мəсьəлəсе хəтергə килə» (Газиз 1913а: 137–138). Тарихтан 
мəгълүм булганча, бер үк миллəт булып формалашкан халыклар ара-
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сында да төрле дин тоту очракларына мисаллар бар. Мəсəлəн, алман-
нар, аларның бер өлеше протестант булса, икенчелəре католик, əмма бу 
төрлелек аларга бердəм миллəт буларак яшəүлəренə комаучауламый, 
дип саный галим. Без моңа татарның үз тарихыннан да инана алабыз: 
мөселман татарлар белəн христиан динен тотучы керəшен татар-
ларының бер миллəтне тəшкил итүе – моның ачык мисалы. Дин 
миллəтне билгелəүче бердəнбер билге булмаса да, аның бердəм 
булуының уңай яклары барлыгын да билгелəп: «Лəкин башка 
миллəтлəр белəн күрешкəндə «дин»нең əһəмияте юк дия алмыйбыз. 
Чөнки халкына, аның мəдəниятенең дəрəҗəсенə күрə дин шактый гына 
миллəтлəрнең куəтлəнүенə, башка миллəтлəр белəн көрəшүенə ярдəм 
итə. Вакыйган, без татар-төрек миллəтлəренең Волга буендагыларының 
миллəтлəрен саклауда исламның зур гына файдасы булганлыгын 
күрəмез», – дип яза Г.Гобəйдуллин (Газиз 1913б: 137).  

Тел мəсьəлəсе, тел бердəмлеге миллəтнең нигезе, əлбəттə. Əмма 
лəкин Г. Гобəйдуллин фикеренчə, бары тик тел генə миллəтне билгели 
алмый. Моны раслап, ул шактый дəлилле мисаллар китерə. Хəзерге ва-
кытта да бу татар җəмгыятенең четерекле бер проблемасы, чөнки бил-
геле шартлар нəтиҗəсе буларак, татар теле татар җəмгытенең бар 
əгъзасы өчен дə аралашу теле түгел. Г. Гобəйдуллин дөньядагы иң 
бердəм миллəт – яһүдлəрне мисал итеп китерə, яһүдлəр, төрле дəүлəт 
составында яшəп, төрле теллəрдə аралашырга мəҗбүр булсалар да, 
аларның бер миллəт булуын беркем инкяр итə алмый. Бары тел генə 
миллəтне билгелəүче булмавына мисаллар җитəрлек. Инглиз телендə 
сөйлəшүче халыклар бик күп, əмма алар барысы да бер миллəт тəшкил 
итмилəр. Г. Гобəйдуллин шул ук вакытта: «бер үк телдə сөйлəшеп тə, 
аерым миллəтлəр булып, хəтта дошманлыкта яшəү мисаллары да бар», 
– дип яза (Газиз 1913б: 137). Əмма шул ук вакытта «политикада 
миллəтлəргə тел бик зур файда итə». Хəтта чыгышлары белəн бер та-
мырдан булып та, аерым миллəт оештырган халыклар бар. Аларга ми-
сал итеп, Г. Гобəйдуллин: «Португалия һəм Испаниянең теллəре бер, 
гыйрклары [ырулары] бер була торып та, икесе ике миллəт ясыйлар», – 
дип яза (Газиз 1913б: 137).  

Газиз Гобəйдуллин тел, дин һəм дə дəүлəт уртаклыгы гына 
миллəтне билгели алмый, болар миллəтне ачыклауда махсус нокталар 
түгел дип фикерли. Миллəт төшенчəсе бер билге белəн генə билгелəнə 
алмый, халык миллəт булып ирешсен өчен, берничə факторның булуы 
мөһим, галимнең фикеренчə, миллəтнең асылын билгелəүче фактор – 
ул гасырлар буе формалашып килгəн тарихи якынлык, тарихи 
бердəмлек. «Миллəт – ул кешелəр җыены, миллəтнең асыл тарихы 
ганганəлəргə [традициялəргə], хатирəлəргə терəлгəн була: кешелəр бер-
берсенең якынлыгын хис итəлəр, һəркайсының бабасының бабалары вə 
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нəселлəре бер дошманга – дошман, бер дустка – дуст, бер җирдə тор-
ганга, яисə бергə күчеп йөргəнне халык тарихи җырлары кыяфəтендə 
күңелдə саклыйлар. Шулай итеп, без миллəткə хəзер рухи бер тəгъриф 
бирəмез: миллият – тарихи ганганəлəргə бер булып, берлек хис иткəн 
адəмнəр җыеныдыр» (Газиз 1913 б: 138). Бу очракта «миллəт» белəн 
«миллият» төшенчəсе арасындагы мəгънə төсмерлəре булуга һəм бу 
төшенчəлəргə салынган эчтəлеккə дə игътибар итү кирəк. Г. 
Гобəйдуллин, «миллəт» төшенчəсенə аңлатма биргəндə, тел факторын 
күрсəтми, Г. Шəрəф күзаллавы буенча да «миллəт» төшенчəсе Г. 
Гобəйдуллин карашына якын, əмма ул бу очракта тел факторының ро-
лен күрсəтə: «нəселлəре бер, тарихлары бəйлəнгəн, теллəре якын ха-
лыклар бер миллəт тəшкил итəлəр», ə «миллият», аның фикеренчə, 
«шул халыклардагы бер-беренең якынлык тойгысы, бер-берсе илə 
бəйлəнгəнлеклəрен хис итүлəре миллият дип атала» (Шəрəф 1914: 40–
42). XX йөз башында миллəт һəм миллият хакындагы фикерлəр күп 
гыйлем иялəре тарафыннан əйтелгəн. Алар хакында, аларның 
фикерлəрен анализлаган махсус фəнни мəкалə дə дөнья күрде (Ибраги-
мов, Киямова 2016: 212–217). 

Тарих, тарихи вакыйгалар һəрвакыт хəрəкəттə, миллəтлəрнең бер-
се хаким, берсе мəхкүм [ирексез] була. «Беренче очракта хөкүмəт 
белəн миллият җыела, икенчесендə мəгълүб [җиңелгəн] төркем генə 
галиб кешелəрнең ясаган хөкүмəтенə керсə дə, һаман да миллият идея-
се бетми» (Газиз 1913а: 397). Газиз Гобəйдуллин фикеренчə, мəхкүм 
миллият – чын миллияттер, чөнки хаким миллəттə, күп вакытта, мил-
лият булудан бигрəк, «дəүлəт» булуы хис ителəдер. Тарих миллəт ал-
дына төрле сынаулар куя. Г. Гобəйдуллин чорына тарихның тагын бер 
сынавы – сыйнфый көрəш кушыла. Монда җавабын ул шактый кыска 
тота: «Миллиятнең хəзерге əһəмияте хакында мин сөйлəп тə тормыйм: 
чөнки гасырымыз – миллият һəм сыйнфый көрəш гасырыдыр. Лəкин 
соңгы көрəш «милли хискə» һəрвакыт урын биреп бара» (Газиз 1913а: 
398). Хəзерге чор күзлегеннəн карасак, тарихның миллəт алдына 
үзенең яңа сынауларын куюын күрəбез. Моны узу осталыгы – шулай ук 
миллəтнең халəтен күрсəтүче билге булачак.  

Татар халкы һəм аның миллəте формалашу тарихы шактый кат-
лаулы, XX йөз башыннан алып, ул тарихи анализ объекты булып кала 
икəн, бу үз чиратында шул катлаулылыкны һəм аның тирəнлеген 
өйрəнүне талəп итə. XX йөз башы зыялылары фикере буенча да, 
хəзерге галимнəрнең хезмəтлəренə таянып та, шундый нəтиҗəгə 
килергə мөмкин: татар халкының этноним исеме буларак, үткəн 
тарихының байлыгын исəпкə алган хəлдə, тарих биргəн атаманы – «та-
тар» сүзен куллануда киртə булырга тиеш түгел.  
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Конец XIX – начало XX вв. в истории татар – это период осмысления 

прошлого народа, размышлений об исторических и культурных вопросах, оп-
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ределения основных задач его дальнейшего развития. В это время в трудах 
татарских ученых и публицистов на передний план выходит анализ и рассуж-
дения о национальном, формируются дискуссии о понятиях «народ», «нация», 
ищется ответ на вопрос «Кто мы?».  

Автор статьи обращается к трудам историка Г. Губайдуллина «Миллəтне 
ничек тəгъриф кылырга?» («Как объяснить понятие “миллəт”?» (1913) «Төрек-
ме, татармы?» («Тюрки или татары?») (1918), «К вопросу о происхождении та-
тар» (1928) и на их примере исследует рассуждения ученого о названии татар-
ского народа и формировании татарской нации. В работе показывается эволю-
ция идей Г.Губайдуллина о татарской идентичности, проводится сравнитель-
ный анализ взглядов историка с рассуждениями ученых – его современников.  

Следует особо отметить то, что в последнее время заметно возрос инте-
рес к проблеме татарской идентичности. В связи с этим особую актуальность 
приобрело изучение данного вопроса в историческом ракурсе – через труды 
известных ученых начала XX в. Новизна исследования заключается в том, что 
на основании изучения научных статей первого татарского профессионально-
го историка Г.Губайдуллина показана постановка и осмысление проблемы 
национальной идентичности татарского народа в начале ХХ в. 

 
Ключевые слова: нация, национальная идентичность, народ, историк 

Г. Губайдуллин, национальное, история, культура. 
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The end of the 19th – early 20th century in the history of the Tatar people is a 

time of comprehension of their past, reflection on historical and cultural issues, de-
termination of the main tasks of development. During this period, analysis and rea-
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soning about the national issues come to the foreground in the works of Tatar 
scholars and publicists; they discuss the concepts of "people", "nation", raise the 
question "Who are we?" 

In this article, the author refers to the works of historian G. Gubaydullin 
"Millätne nichek tagrif kylyrga?" (1913), "Törekme, Tatarmy?" (1918), "Revisiting 
the Question of the Origin of the Tatars" (1928), who, using the example of the 
listed works, examines his reasoning about the name of the Tatar people, about the 
formation of the Tatar nation and also shows the evolution of his understanding of 
the problem of Tatar identity. A comparative analysis of G. Gubaydullin’s views on 
this issue with the arguments of his contemporaries has been conducted. 

The fact that recently interest in the problem of Tatar identity has increased 
remarkably is of particular note. In this respect, the relevance of studying the given 
problem in the reflections of famous scientists of the early 20th century has in-
creased. The novelty of this study lies in the fact that, the formulation and under-
standing of the scientific problem of the national identity of the Tatar people at the 
beginning of the twentieth century is presented based on the works of G. Gubay-
dullin, the first Tatar professional historian. 

 
Keywords: Nation, national identity, people, historian G. Gubaydullin, na-

tional, history, culture. 
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