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Хезмəттə күренекле татар тарихчысы Газиз Гобəйдуллинның студент чо-

рында «Мəктəп» журналында дөнья күргəн, татар мəдрəсəлəрендə мантыйк 
(логика) һəм тарих укытуга багышланган мəкалəлəре тикшерелə.  

ХХ гасыр башында милли мəктəптə яңа, дөньяви фəннəрне укыту аеруча 
мөһим мəсьəлəлəрнең берсе саналган. Бу чорда татар телендə заман талəп-
лəренə һəм шартларына туры китереп эшлəнгəн дəреслеклəр əзерлəү, яңа укы-
ту алымнарына һəм ысулларына нигезлəнеп белем бирү мəгариф өлкəсендəге 
иң мөһим эшлəрнең берсе булган. Тарих буенча югары һөнəри белем алган Г. 
Гобəйдуллин яшь буында милли үзаң тəрбиялəүдə гуманитар предметларның, 
аеруча мантыйк һəм тарих фəннəренең əһəмиятен яхшы аңлаган. Аның «Дин 
мəдрəсəлəрендə тарих укыту» дигəн мəкалəсендə укытучылар һəм шəкертлəр 
өчен методик киңəшлəр тəкъдим ителə. Татар педагогларының тарих укыту 
буенча тəҗрибəлəре аз булган бу чорда əлеге күрсəтмəлəрнең əһəмияте бик 
зур була. Мантыйк дəреслəре татар мəдрəсəлəрендə укытылса да, 1905 елгы 
инкыйлабтан соң программалар үзгəреш кичерə, заман талəплəренə туры 
килгəн яңа дəреслеккə ихтыяҗ туа. Бу мəсьəлəне тарихчы «Дин мəдрəсə-
лəрендə мантыйк» дигəн икенче бер мəкалəсендə күтəрə.  

ХХ гасыр башында татар җəмгыятендə «миллəт» төшенчəсе һəм аның 
эчтəлеге турында фикер алышулар актуаль булган. «Иске тел həм миллəт» 
мəкалəсендə Г.Гобəйдуллин төрки халыкларның бердəмлеген саклау мəсьəлə-
сен күтəрə. Борынгы төрки əдəбиятны яхшырак аңлау һəм өйрəнү өчен, ул 
мəктəплəргə яңа фəн – чагатай телен укытуны кертергə кирəк дип саный.  

Бу мəкалəлəрне өйрəнү һəм аларга анализ ясау галимнең милли мəга-
рифкə карашын ачыкларга ярдəм итə. 

 
Ачкыч сүзлəр: мантыйк, мəдрəсə, педагогика, милли тарих, татар теле, 

җəдитчелек. 
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Миллəтебез тарихы бөек шəхеслəргə бай. Аларның иҗаты һəм 
эшчəнлеге сокландыра, ə тормыш юлы уйланырга мəҗбүр итə. ХХ 
гасырның 30 нчы елларында яшəгəн татар зыялыларының язмышлары 
аеруча аянычлы. Миллəт тарихында тирəн эз калдырган беренче татар 
профессоры Габдел-Газиз Гобəйдуллинга да фаҗигале тормыш юлын 
үтəргə насыйп була. Чын милли аңлы шəхес буларак, ул үзенең төп бу-
рычы итеп татар халкы тарихын өйрəнүне куя. Студент елларында ук 
кулына калəм ала. Беренче мəкалəлəре тарих фəненнəн ерак булса да, 
җəмгыять өчен актуаль булган проблемаларга, мəсəлəн, шул чор 
җəдитчелəрен борчыган милли укыту системасын үзгəртеп кору һ.б. 
мəсьəлəлəргə кагыла. 1913 елда яна гына чыга башлаган «Мəктəп» 
журналында Г.Гобəйдуллинның өч хезмəте – «Дин мəдрəсəлəрендə 
мантыйк», «Иске тел həм миллəт», «Дин мəдрəсəлəрендə тарих укыту» 
мəкалəлəре басылып чыга.  

Үзенең педагогик эшчəнлеген Г. Гобəйдуллин соңрак башлый. 
Əтисе – бай сəүдəгəр Салих Гобəйдуллиннан матди яктан бəйсез булыр 
өчен, 1914 елда «Мөхəммəдия» мəдрəсəсендə хакимият рөхсəтеннəн 
башка тарих укыта башлый (Насретдинова 1997: 45). Филология 
фəннəре докторы, профессор Ф.Яхин яшь егетнең беренче педагогик 
тəҗрибəсе Иске Минзəлəбаш мəдрəсəсендə башлана дип саный.1 Кыз-
ганыч, бу фактны раслаучы документаль материаллар сакланып калма-
ган. Тарихчы үзе дə бу турыда искə алмый.  

Авторның «Мəктəп» журналында басылган мəкалəлəре белəн та-
нышканда, аларны тəҗрибəле кеше язган дигəн фикер туа. Бу хəлнең 
булуы мөмкин, чөнки 1905 елгы инкыйлабтан соң егет татар яшь-
лəренең демократик хəрəкəтенə кушылып китə. Тарихта ул шəкертлəр 
хəрəкəте буларак билгеле. Хəрəкəтнең төп учагы булып «Мөхəммəдия» 
мəдрəсəсе санала. Монда XIX гасырның ахырында ук дөньяви фəннəр 
укытыла башлый, мəдрəсə шəкертлəре алдынгы карашлары белəн ае-
рылып торганнар. Башта бу очрашулар «Сарай» номерларында 
үткəрелгəн чəй мəҗлеслəреннəн гыйбарəт булса, 1904–1905 елларда 
аерым оешма буларак формалаша. Хəрəкəтнең оештыручы органы бу-
лып «Мəркəз əл-ислах комитеты» санала. Җитəкчесе итеп Фатыйх 
Əмирхан сайлана. Җыелышларда татар милли мəгарифе алдында тор-
ган проблемалар күтəрелə (Насретдинова 1997: 46). Оешманың басма 
органы да була – «Əл-ислах» газетасы. Газетаның мөхəррире булып 
Вафа Бəхтияров саналса да, чынлыкта «Əл-ислах» белəн Фатыйх 

                                                           
1 Бу турыда профессор Ф. Яхин Г. Гобəйдуллинның тууына 135 ел тулуга ба-

гышланган «Вклад татарских просветителей в развитие науки и просвещения 
тюркских народов СССР (1920–30-е гг.)» исемле фəнни-практик конференциядə 
əйтеп үтте.  
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Əмирхан җитəкчелек итə. Билгеле булганча, бу газетаның эшчəн-
легендə күп кенə татар əдиплəре – Уральскидан кайткан Г. Тукай, 
Г. Ибраhимов, С. Рəмиев, М. Укмаси, Ш. Əхмəров h.б. катнашалар. Га-
зетаны бастыру зур чыгымнар талəп итə. Газиз Гобəйдуллинның үзенең 
бертуган энесе Габдел-Кадыйр белəн «Əл-ислах»ка матди ярдəм 
күрсəткəнлеклəре билгеле. 1908 елның май аенда гына алар газета 
редакциясенə 400 сум акча бирəлəр. Ə 1906 елдан башлап Г. Гобəй-
дуллин «Шимбə» түгəрəгенең эшчəнлегендə актив катнаша башлый 
(Насретдинова 1997: 47). Бу түгəрəктə Казанның иң алдынгы карашлы 
яшьлəре очрашып, татар həм рус теллəрендə спектакльлəр куялар, үз 
белемнəрен артыру өстендə эшлилəр. 

Революцион фикерлəр белəн мавыгу Газизнең əтисе белəн ике 
арада низагларга китерə. Ул əтисеннəн бөтен булган малын эшчелəргə 
таратуын талəп итə. Аптыраган Салих Гобəйдуллин, улын акылга 
утыртыр өчен, хəтта аны солдатка бирү турында да уйлый (Насретди-
нова 1997: 48). Бу факт Газизгə нык тəэсир иткəн булса кирəк, ул укуга 
бирелə, белемен артыру өстендə күбрəк эшли башлый. Бу вакыйгалар 
турында Фатыйх Əмирхан Исмəгыйль Аитовка язган хатында (26 ок-
тябрь, 1908 ел): «Газизне бу көннəрдə чак кына армиягə алмадылар. 
Бик авырлык белəн калды», – дип искə төшерə (Насретдинова 1997: 
49). Менə шул чорда, Казаннан ераграк торыр өчен, аның Минзəлəбаш 
мəдрəсəсендə укыткан булуы бик мөмкин. Чөнки жандарм идарəсендə 
ул сəяси яктан торыксыз həм «панисламизм» идеялəрен таратучы-
ларның берсе дип саналган (Насретдинова 1997: 50).  

Г. Гобəйдуллин төп белемне кадими «Халидия» мəдрəсəсендə ала, 
шуңа күрə укыту системасын həм аның проблемаларын яхшы белə. 
Мəдрəсəлəрдə мантыйк укытуга зур игътибар бирелгəн. «Дин мəдрə-
сəлəрендə мантыйк» мəкалəсендə Г. Гобəйдуллин мантыйк буенча яңа 
уку китабы кирəклеген дəлилли. Ул мантыйкны дин белемен аңлау 
өчен иң кирəкле фəннəрнең берсе дип саный. Галимнең фикеренчə, 
1905 елдан соң мəдрəсəлəрдə уку программаларына үзгəрешлəр 
кертелгəч, иң тəнкыйтьлəнгəн фəннəрнең берсе мантыйк була. «Вакый-
га шулай булмый хəл дə юк: иске мəдрəсəлəребездə укылган мантыйк 
тузган, искергəн, аның искермəгəн бер кыйсеме – дедукция кыйсеме. 
Укытучыларның ысулы искергəн, ярамаслык бер хəлгə килгəн иде» 
(Газиз 1913а:42). Аның уйлавынча, бу проблемаларны чишү өчен, 
«бердəн, мантыйк вə чын дəрес китаплары, икенчедəн, аны укыта 
белүчелəрне хəзерлəргə бер чара табу мөhим эшлəрнең берседер» (Га-
зиз 1913а: 43). Бу вакытта мəдрəсəлəрдə укыту өчен Һ.Максудиның 
«Мизанел-əфкяр» (1903) китабы кулланыла. Г. Гобəйдуллин бу уку 
əсбабының «гарəпчə булуы, икенчедəн, мəдрəсəлəр өчен шактый озын 
булуы аның мəдрəсəлəрдə дəрес китабы булуына байтак зарар итəдер», 
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– дип саный. Лəкин, «яраксыз» бер китап түгел, «бу əсəр бер «эпоха» 
ясаган китап. Мөгаллимнəр файдаланачак бер китап булып калa-
чактыр», – дип тə өстəп куя (Газиз 1913а: 43). Һ. Максуди – 1903–1905 
елларда Казан университетының юридик факультетында ирекле 
тыңлаучы булган, педагогика буенча лекциялəргə йөргəн, бар гомерен 
мəгариф эшенə багышлаган, Казанның иң укымышлы зыялыларыннан 
саналган, елына өч-дүрт дəреслек чыгарган мəгърифəтче-галим. Гади 
студентның шундый абруйлы шəхесне тəнкыйтьлəргə алынуы бик кыю 
адым, əлбəттə (Гаффарова 2002: 12). Һ. Максуди мəктəплəрдə ана 
телендə укытуны хуплый, лəкин, күп теллəр белгəн кеше буларак, 
мөгаен, мантыйк китабының гарəпчə булуын дөрес дип санагандыр. 
Г.Гобəйдуллин фикере буенча, мантыйк буенча яңа дəреслек бер яктан 
мантыйкка, икенче яктан фəлсəфəгə кереш булырга тиеш. Шулай бул-
ганда шəкертлəрнең дə мантыйкка карашы үзгəрер, дошманлыгы бетəр 
дип саный ул (Газиз 1913а: 43).  

«Иске тел həм миллəт» мəкалəсен автор «миллəт» төшенчəсен 
аңлатудан башлый. Бу, билгеле булганча, ХХ гасыр башында татар зыя-
лылары өчен иң актуаль проблемаларның берсе саналган. «Əгəр бер 
кавемнең кешелəре үзлəренең мəдəният, тел, тарихлары бер икəнен бе-
леп, тормыш өчен дошманга каршы бергə көрəшергə кирəк дип 
белсəлəр, шул кавем бер миллəткə əйлəнəдер». Аның фикеренчə, 
«миллəт итеп тану эшен кузгаткан нəрсə, hич шөбhəсез, телдер» (Газиз 
1913в: 191). Г. Гобəйдуллин 1913 елда «Аң» журналында басылып чык-
кан «Миллəтне ничек аңларга?» мəкалəсендə шулай ук тел, тарих həм 
уртак мəдəният барлык төрки халыкларны да бер миллəт итеп 
берлəштерергə мөмкинлек бирə дигəн фикерне үткəрə (Насретдинова 
1997: 52). Монда милли тел турында, И. Гаспралы тарафыннан 
күтəрелгəн төрки халыклар өчен «уртак тел» формалаштыру проблема-
сы турында да сүз бармый. Автор мəдрəсəлəрдə иске чагатай телен укы-
тырга кирəк дип саный. Г.Гобəйдуллин фикеренчə, бу телне белү халык-
ларны берлəштерү өчен генə түгел, ə иске төрки əдəбиятны дөрес аңлау 
өчен дə зур əhəмияткə ия. Мəкалəсен: «Менə шуны белү безне мəдəни 
берлəштерер, вə барыбызны да кардəш ясар», – дип тəмамлый (Газиз 
1913в: 191). Г. Гобəйдуллинның тəкъдименең мəдрəсəлəрдə ничек кабул 
ителгəнлеге билгесез. Билгеле булганча, Русия мөселманнарын берлəш-
терүче тел булып ул чорда гарəп теле хезмəт иткəн, рус теле дə тарала 
башлаган. Шуңа күрə аның фикеренə игътибар күп булмагандыр. Лəкин 
бу факт яшь егетнең миллəт өчен борчылуын күрсəтə.  

Татар зыялыларының фикерлəре, мəгариф эшендəге уңышлары 
рус хакимиятен шөбhəгə сала. 1916 елда «Православный собеседник» 
журналының «Инородческое обозрение» кушымтасы болай дип яза: 
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«Яңа методик2 мəктəплəргə миллəтчелек хас. Татарлар шуның ниге-
зендə бөтен төрки халыкларны берлəштерергə омтылалар. Бу мəктəп-
лəрдə, алар фикеренчə, укыту ана телендə алып барылырга тиеш. Бу – 
бөтен мөселман халыкларын пантюркизм нигезендə берлəштерү өчен 
күтəрелгəн байрак» (Гаффарова 2002: 9). «Пантюркизм», «панисла-
мизм» атамаларын беренче булып большевиклар түгел, ə рус шовини-
стлары куллана. Соңрак, 1937 елда, Г. Гобəйдуллин нəкь «пантюркиз-
мда» гаеплəнəчəк. 

Мəдрəсəлəрдə яңа кертелгəн фəннəрнең берсе – тарих. Тарих həм 
филология факультетында укыган студент бу фəнне укытканда килеп 
чыккан проблемаларны да, җəмгыять өчен бу фəннең əhəмиятен дə ях-
шы аңлаган. Шунысын да искəртергə кирəк, бу вакытта Г. Гобəйдуллин 
татарлар арасында тарих буенча югары дөньяви белем алган 
кешелəрнең беренчесе була. Шуңа күрə ул язган методик күрсəтмəлəр, 
киңəшлəр укытучылар өчен дə, шəкертлəр өчен дə файдалы булган.  

«Дин мəдрəсəлəрендə тарих укыту» мəкалəсен галим тарихны ни 
өчен белергə кирəк икəнен аңлатудан башлый. «Тарих гыйлеме 
шəкертнең мантыйгын, уйларга истигъдаден [сəлəтлелек, зирəклек] 
арттыра həм хəтерен тəрəкъкый [алга китү, үсеш] иттерəдер» (Газиз 
1913б: 218). Г. Гобəйдуллин укыту өчен тарихны иң катлаулы фəннəр-
нең берсе дип саный. «Тарих гыйлеме укыту кечкенə эш түгелдер. 
Төрле фəннəр арасында тарих гыйлеме иң читен вə иң күп белем həм 
иң зур истигъдад сорый торган нəрсəдер» (Газиз 1913б: 219). Тарихчы 
дəвам итə: «Бу фəнне укыту өчен бер китапны укытып, сорап чыгу гы-
на җитмичə, мөгаллим үзе бик күп белергə, үзенə бер тарихи юл табар-
га, həр көн үзенə билгелəнгəн дəрескə бик җитди əзерлəнеп килергə ти-
ештер. Мөгаллим мөмкин кадəр үзенең милли əдəбиятында чыккан 
həммə тарихи əсəрлəр белəн танышу белəн бергə, чит теллəрдəге шул 
ук гыйлемнең əдəбияты белəн дə таныш булырга тырышырга тиештер» 
(Газиз 1913б: 219). Г. Гобəйдуллинның фикеренчə, мөгаллимнең даими 
рəвештə белемен артырып торуы мəҗбүри: «укудан туктаган адəмнең 
hичбер вакытта укытучы булырга хакы юктыр!» Тарихчы бик хаклы. 
Лəкин бу чорда татар телендə милли тарих буенча əдəбият бик аз була. 
Татар зыялылары арасында иң киң таралган əсəрлəрнең берсе – 
Ш.Мəрҗанинең «Мөстəфадел əхбəр фи əхвали Казан вə Болгар» (1885) 
китабы (Мəрҗани 1989). Моннан тыш, 1909 елда Г.Əхмəровның «Бол-
гар тарихы», 1910 елда «Казан тарихы» басыла (Ахмеров 1998). 1911–
1914 елларда Һ. Атласиның бер-бер артлы өч тарихи хезмəте дөнья 
күрə: «Себер тарихы», «Сөенбикə», «Казан ханлыгы» (Атласи 1992). 

                                                           
2 Яңа методлы, ягъни яңа аваз ысулына нигезлəнеп укытучы җəдит мəктəп-

лəре турында сүз бара. 
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Тарихи материаллар вакытлы матбугат битлəрендə дə басыла башлый-
лар. Аеруча Р. Фəхретдиновның «Шура» журналында дөнья күргəн 
мəкалəлəре игътибарга лаек. Ул тарих, əдəбият, фəлсəфə, сəнгать белəн 
кызыксына, бик күп атаклы шəхеслəрнең тормышын тасвирлаган 
мəкалəлəр бастыра (Фəхретдинов 1993). Аларның күбесе аерым китап 
булып та басылып чыга.  

Мəдрəсəлəрдə тарих бөтенлəй укытылмаган дип əйтү дөрес бул-
мас. ХХ гасыр башында, мəсəлəн, «Мөхəммəдия» мəдрəсəсендə Россия 
тарихы буенча Йосыф Акчура дəреслəр биргəн (Гаффарова 2002: 8). 
Лəкин күбрəк гомуми тарих, дин тарихын укытуга игътибар биргəннəр. 
Популяр дəреслеклəрдəн Ф.Кəриминең «Мөхтəсар тарихе гомуми» 
(1911), «Мөхтəсар тарихе ислам» (1912), З.Камалиның өч томлы «Ис-
лам мəдəнияте тарихы»н (1913–1913) мисал итеп китерергə мөмкин 
(Гаффарова 2002: 10). Менə шушы тарихи əсəрлəрне, тарихчы фике-
ренчə, мөгаллим үзе генə түгел, ə шəкертлəргə дə укытырга тиеш. Га-
лим «хəзерге шəкертлəр арасында русча белгəннəре дə булганлыктан», 
рус телендəге материалларны да кулланырга мөмкинлек бар дип саный 
(Газиз 1913б: 219). ХХ гасыр башында тарих укыту буенча татар 
мөгаллимнəренең тəҗрибəсе аз, ə методик күрсəтмəлəр булмау сəбəп-
ле, Г. Гобəйдуллин үзенең мəкалəсендə аларга дəреслəрдə куллану өчен 
файдалы киңəшлəр бирə. Иң əhəмиятлесе – матур, аңлаешлы итеп 
сөйлəү. «Чөнки шулай сөйлəгəндə шəкертлəргə сөйлəнелгəн вакыйга-
лар бик зур тəэсир итеп, хəтерендə калырга уңайлырак буладыр». 
Лəкин бөтен кеше дə оста сүзле оратор була алмый. Ораторлыкка 
мəдрəсəлəрдə укытмыйлар. Шуңа күрə өйдə укытачак тема буенча ма-
териалны кыска итеп кəгазъгə язарга (конспектын төзергə), «шул 
сөйлəячəк нəрсəне дəрестəн алда кычкырып яисə үз-үзеңə сөйлəп карау 
мөhим» (Газиз 1913б: 220).  

Г. Гобəйдуллинның дəрес алып бару буенча тəкъдимнəре: 
– Шəкертлəр нəрсə турында сүз барганын белсен өчен, дəрес ал-

дыннан теманы тактага язарга. «Болай булганда, шəкертлəр мөгаллим 
сөйли башлагач та: «Бу ни хакта сөйли икəн?» дип белми утырмыйча, 
мөгаллимне тыңларга хəзерлəнəлəр» (Газиз 1913б: 221); 

– Өй эшен сорарга. Җавап бирə алмасалар, яңа теманы аңлатмаска; 
– Яңа тема аңлатканда, аудитория белəн диалог алып барырга, со-

раулар бирергə. Бу метод балаларны матур сөйлəргə өйрəтер өчен дə 
файдалы. Мəсəлəн, XVIII гасыр философлары турында сөйлəгəндə 
түбəндəге сорауларны биреп була: «Фəлсəфə нəрсə?», «Философ 
нəрсə?» Бу очракта шəкертлəр «дəресне ихлас белəн тыңлыйлар»;  

– Дəресне үзлəштерү буенча төп методик күрсəтмəлəр: сорау, 
шəкертлəр белəн сөйлəшү, аңламаган җирлəрен яңадан аңлату (Газиз 
1913б: 221); 
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– Теманы аңлатмыйча, китаптан укырга бирергə ярамый. Галим 
фикеренчə, «Менə моннан монда кадəр укыгыз!» дип тарих дəресен 
бирү hич ярамый. Авыр, чуалчык мəсьəлəлəрне мөгаллим үзе аңла-
тырга тиеш. Дəрес сөйлəгəндə, вакыйгаларны халыкның тормышы, 
мəдəнияте, элекке тормыш-көнкүреше белəн бəйлəргə кирəк (Газиз 
1913б: 219).  

Педагог шəкертлəр өчен тарих фəнен өйрəнүнең кирəклеген ис-
батлар өчен түбəндəгелəрне китерə: 

– Тарихи фактларны өйрəнү балаларны уйланырга мəҗбүр итə, 
хыялны арттыра, «офыкларны киңəйтə». «Чынлап та, шəкерт бер ва-
кыйга яисə бер тарихи шəхес хакында укыгач яисə мөгаллимнəн ишет-
кəч, яхшы аңласа, шул вакыйганы, шул шəхесне күз алдына китерə 
башлыйдыр» (Газиз 1913б: 218); 

– Тарих дəреслəрендə үзенең Ватаны həм миллəтенең борынгы та-
рихы турында күп мəгълүмат ала; 

– Тарих дəреслəре əхлакый тəрбия бирə. «Шəкерт тарихи вакыйга-
ларда чын булган шəхеслəрне күреп, алардан гыйбрəт ала. Яхшы, бөек 
адəмнəргə охшыйсы килə, миллəтенə, ватанына хезмəт дəрте артадыр; 
зур адəмнəргə охшау дəрте арту белəн бергə, шəкерт яхшы əхлак, яхшы 
гадəтлəрнең ясалуына вə тəрəкъкыйга тарих гыйлеме зур юл ачадыр» 
(Газиз 1913б: 218). 

Бу методик кулланманы язганда, Г. Гобəйдуллинның рус педагог-
ларының хезмəтлəрен кулланган булуы бик мөмкин, мəкалəдə сылта-
малар булмаса да, шундый фикер туа. Мəсəлəн, атаклы педагог 
К.Д. Ушинскийның əсəрлəрен университет студентлары, əлбəттə, 
белгəннəр. Яшь буынны заман талəплəренə туры китереп укытуны, 
уку-укыту системасына үзгəрешлəр кирəклеген, миллəт язмышының 
мəктəп реформасы белəн бəйле икəнен Г. Гобəйдуллин яхшы аңлаган. 
Бердəм мəгариф системасы, бер типтагы дəреслеклəр, укыту програм-
малары, тəрбия методикасы булмау мөгаллимнəргə көндəлек эшлə-
рендə авырлыклар тудырган. Күбесенең яңа, дөньяви фəннəрне укыту 
буенча тəҗрибəлəре дə булмаган. Бу мəкалəлəр, бигрəк тə тарихны 
укыту буенча методик күрсəтмəлəр, мəдрəсəлəрдəге укыту программа-
ларын камиллəштерегə, дəреслəрне яңа, Европа стандартлары буенча 
алып барырга мөмкинлек биргəн.  
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В работе анализируются статьи известного татарского историка Г. Гу-

байдуллина, опубликованные им в студенческие годы в журнале «Мəктəп» 
(1913). Статьи посвящены проблемам преподавания в татарских медресе 
предметов «Логика» и «История». Внедрение в обучение таких светских пред-
метов было особенно актуальным для национальной школы в начале ХХ в. 
Новые методики преподавания разрабатывались в условиях отсутствия 
школьных учебников на татарском языке. Г. Губайдуллин как будущий про-
фессиональный историк хорошо понимал значение гуманитарных предметов 
(особенно истории и логики) для формирования национального самосознания 
молодежи. В статье «Дин мəдрəсəлəрендə тарих укыту» («Преподавание ис-
тории в религиозных медресе») он рассматривает методические рекомендации 
для преподавателей и шакирдов. Рекомендации имели важное значение, по-
скольку у татарских педагогов не было опыта преподавания истории. Что ка-
сается предмета «Логика», то его изучали в старометодных медресе, а после 
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революции 1905 г. изменилась его программа. Кроме того был необходим но-
вый учебник, который соответствовал бы требованиям эпохи. Об этом Г. Гу-
байдуллин пишет в статье «Дин мəдрəсəлəрендə мантыйк» («Логика в рели-
гиозных медресе»).  

В начале ХХ столетия татарская общественность бурно обсуждала поня-
тие «нация». Г. Губайдуллин в статье «Иске тел həм миллəт» («Старый язык 
и нация») высказал мнение о необходимости сохранения единства тюркских 
народов. Он считал необходимым для лучшего понимания древнетюркской 
литературы введение в школах такого предмета как чагатайский язык. Анализ 
статей дает представление о взглядах ученого на национальное образование. 

 
Ключевые слова: логика, медресе, педагогика, национальная история, 
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The paper analyses the articles of the famous Tatar historian G. Gubaydullin 

published in his student years in the magazine “Maktap” (1913). The articles are 
devoted to the problems of teaching logic and history in Tatar madrasas at the be-
ginning of the twentieth century. The introduction of new secular subjects into the 
learning process was especially relevant for the national school. Moreover, new 
teaching methods were developed in the absence of school textbooks in the Tatar 
language. Gubaydullin, as a future professional historian, understood full well the 
importance of humanitarian subjects, especially history and logic, in the formation 
of national identity of young people. In the article “Din madrasalarenda tarikh 
ukytu” (“Teaching history in religious madrassas”) he discusses the methodological 
recommendations for teachers and shakirds. The recommendations were important 
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because Tatar educators had no experience in teaching history. Logic was studied in 
old-fashioned madrasas, but after the 1905 revolution the training programs were 
changed and there was a demand for a new textbook which would meet the re-
quirements of the era. The historian writes about this issue in the article “Din 
madrasalarenda mantyk” (“Logic in religious madrassas”). At the beginning of the 
new century, the Tatar public had heated discussions about the concept of “nation”. 
G. Gubaydullin expressed his opinion about the preservation of the unity of the 
Turkic peoples in the article “Iske tel ham millat” (“Old language and nation”). He 
considered it necessary to introduce a new school subject – the Chagatay language 
for a better understanding of the ancient Turkic literature. The analysis of these arti-
cles gives an idea of the scholar’s views on national pedagogy. 

 
Keywords: logic, madrasah, pedagogy, national history, Tatar language, 

Jadidism. 
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