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РОССИЯ ИМПЕРИЯСЕНДӘ ТАТАРЛАРНЫҢ  
ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ҺӘМ МӘДӘНИ ҮСЕШЕНДӘ  
ТӨРКИЧЕЛЕК ИДЕОЛОГИЯСЕНЕҢ УРЫНЫ  
(XIX гасыр ахыры – XX гасыр башы)

В статье рассматривается место идеологии тюркизма в общественно- 
политическом и культурном развитии татар Российской империи в конце XIX – 
начале ХХ века. В настоящее время в национально-региональном аспекте осо-
бое место занимает изучение самобытной истории и культуры тюркских народов 
России, процесса формирования и развития тюркизма, взглядов видных пред-
ставителей этой идеологии. Татары, являясь тюркским народом, сыграли боль-
шую роль в распространении, изучении и пропаганде идей тюркизма в России. 
Особенно остро это проявилось во время татарского национального движения 
конца XIX – начала XX века.
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Төркичелек – төрки бердәм-
лек идеологиясе, барлык төр-

ки халыкларны берләштерүче 
идео логия. Һәр халык аны, үзен-
чәлекләрен, тарихи һәм мәдәни 
үсеш дәрәҗәсен күздә тотып, 
үзенчә кабул итә. Төрки халыклар 
XIX гасыр ахырында – XX га-
сыр башында төркичелек эволю-
ция сенә үзләренең кабатланмас 
өлеш ләрен керткән үзенчәлекле 
теоретикларын һәм идеологла-
рын күтәрделәр. Идел буе һәм 
Урал яны татарлары – империя-
нең күпсанлы төрки халкы гына 
булып калмыйча, үз тарихын, зур 
дәүләттә тоткан урынын күзал-
лауда һәм фикерләүдә (бигрәк тә 
XIX гасырда) югары активлык 
күрсәткән һәм үзенең бердәйле-
ге, тарихи-сәяси киләчәге хакын-
да тирәнтен уйланган халык.

Татарларның ике гасыр чи-
гендә иҗтимагый-сәяси хәрәкә-

тендә төркичелекнең роле һәм 
урыны турындагы мәсьәләне 
күтәргәндә, идеология буларак, 
төркичелек белән татарларның 
шул чордагы милли хәрәкәте 
арасында ниндидер ясалма бүле-
нешнең, төгәл генә чикнең була 
алмавын тәгаен аңлау мөһим, ул 
чикне ясалма рәвештә булды-
рырга кирәкми. Төрки халык 
буларак, татарларның үзаңын-
да һәм милли омтылышларында 
төрки башлангыч табигый со-
став өлешне тәшкил итте. Мил-
ли хәрәкәттә дә һәрвакыт төр-
кичелек идеологиясенең кайбер 
посту латлары хөкем сөрде, алар 
ят элемент булмады.

Моннан тыш, XIX гасыр 
ахырында – XX гасыр башын-
да төркичелек һәм татар мил-
ли хәрәкәте арасындагы үзара 
бәйләнешкә бәя биргәндә, әлеге 
бәйләнештә дини факторның да 
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зур роль уйнавын аңларга кирәк. 
Россиянең күпмилләтле дәүләт 
сыйфатындагы тарихи үсеше-
нең төп үзенчәлекләреннән бер-
се – бәхәссез ки, иң элек аның 
мөселман гражданнарының төр-
ки халыклар булуы. Аларның 
аңында һәм милли-азатлык хәрә-
кә тендә мөселман теләктәшле-
ге, «дин берлеге» идеясе төрки 
халык ларның кардәшлеге, алар 
язмышының тарихи уртаклыгы 
турындагы карашлар комплексы 
белән тыгыз үрелде. Панислам-
чылык кебек үк, пантөркичелек 
Россиядә, татар зыялыларының 
мәдәни-либераль хәрәкәте була-
рак, 1880 елларда барлыкка килә. 
Төркичелек теориясенең, аннан 
аерылгысыз мөселман мәгариф 
системасын яңарту программа-
сының (җәдитчелекнең) фор-
малашуы һәм таралуы, барыннан 
да бигрәк, кырымтатар мәгъ-
рифәтчесе Исмәгыйль Гаспра-
лының иҗтимагый һәм фәнни 
эшчәнлеге белән бәйле. Кыска-
сы, милли хәрәкәттә төрле состав 
өлешләр үзара үрелде, һәм алар-
ны ясалма рәвештә бүлү нәтиҗә  
бирмәячәк.

Ике аспектны, ике өлкәне ае-
рып күрсәтү мөһим – аларда төр-
кичелек идеяләренең татарлар 
өчен әһәмияте аеруча зур иде.

Беренче аспект XIX–XX га-
сырларда татар этник бердәйлеге 
формалашу белән багланышлы. 
Бигрәк тә XIX гасыр башында 
татар зыялылары ачыктан-ачык 
«Без кемнәр? Без үзебезне ничек 
атарга тиеш?» дигән сораулар куя 
башлыйлар. Татар җәмгыятендә 
бу темага кайнар бәхәсләр кабы-
на, XIX гасыр ахырында – XX га-
сыр башында милли бердәйлек 

идеясенә һәм халыкның үзата-
масы мәсьәләсенә карата төрле 
карашлар яши. «Вәисиләр» бу-
ларак танылган хәрәкәт вәкил-
ләре болгар идеясен алга сөрә. 
Баһаветдин Вәисов оешмасы дин 
сафлыгын, барлык мөселманнар-
ның тигез хокуклылыгын яклый, 
җирле хакимиятләргә һәм граж-
данлык кануннарына буйсын-
маска чакыра; вәисиләр, «татар-
лар» этнонимына каршы чыгып, 
«болгарлар» атамасын кабул итү 
максатын куя. Мөселман руха-
ниларының төп өлеше мөселман 
бердәмлеге идеясе тарафдарлары 
була һәм «мөселманнар» терми-
нын этноним сыйфатында кул-
лануны яклый. Шул ук вакыт-
та төрки яки гомумтөрки идея 
вәкилләре активлык күрсәтәләр, 
алар «төрки» яки, соңгы чиктә, 
«төрки-татарлар» этнонимын 
хуплыйлар. Нәкъ менә шунда 
И. Гаспралы идеяләренең, төрки-
челек идеологиясенең татар 
идео логик даирәсенә шактый ук 
көчле йогынтысы чагыла. 

1905–1907 еллар революция-
сеннән соң этноним хакындагы 
киң колачлы бәхәсләр күпсанлы 
татар газеталары һәм журналла-
ры сәхифәләрендә урын ала, төп 
бәхәс «болгарлар» яки «мөсел-
маннар» этнонимнары тирәсендә 
түгел, «татарлар» һәм «төркиләр» 
этнонимнары тирәсендә бара. 
Димәк, милли бердәйлек идея-
се аерым зыялылар игътибарын 
гына җәлеп итеп калмый, аның 
белән меңнәрчә кешеләр кызык-
сына башлый, дип әйтә алабыз. 
Мәсәлән, «Без кемнәр: төрекме, 
татармы?» дигән баш астында 
абруйлы «Шура» һәм «Аң» жур-
наллары сәхифәләрендә барган 
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бәхәсләр генә дә әлеге фикере-
безгә шаһитлык итә. Бу сорауга 
җаваплар да бер кимәлдә генә 
булмый. Шунысы кызык, «татар» 
этнонимын Мәрҗани һәм Насый-
ри дәвамчылары гына түгел, бәл-
ки татарларга каршы юнәлтелгән 
рәсми пропагандага җавап итеп 
«татар» атамасын кулланган, аны 
Чыңгыз ханның һәм Батыйның 
дөньякүләм танылган казаныш-
лары аша олылауга омтылган зат-
лар да яклый.

Гасырлар чигендә гомумтөр-
ки бердәмлек идеологиясе тара-
фыннан татар милли хәрәкәтенә 
ясалган йогынтының икенче 
аспектын сәяси аспект дип атар-
га мөмкин.

Россиядә төркичелек тәүге 
нәүбәттә мәдәни-агарту идеоло-
гиясе буларак яралса да, төрки 
халыкларның сәяси активлыгы 
үсү белән бергә, ул торган саен 
сәяси төсмер ала бара. Билге-
ле бер дәрәҗәдә ул империячел 
Россиядә киң таралган пансла-
визм коткыларына реакция дә 
була. Мөстәкыйль һәм оригиналь 
пантөркичелек концепциясенең 
XIX гасырның икенче яртысын-
да активлашкан панславизмга 
карата билгеле бер күләмдә по-
лемик җавап булуын билгеләп 
узган Якоб Ландау: «Россия им-
периясенең «борынгы», башка 
төрки төркемнәргә караганда 
самодержавие изүе астында һәм 
Россия идарәсендә озаграк гомер 
кичергән халкы буларак, татар-
ларның ни өчен пантөркичелекне 
нигезләүдә һәм пропагандалауда 
инициативага һәм лидерлыкка ия 
булулары бик яхшы аңлашыла… 
Татар зыялылары (Идел–Урал, 
шулай ук Кырым төбәкләрендә) 

беренчеләр булып төрки төр-
кемнәрнең географик җәһәттә 
бүленгәнлегенә чик куярга һәм 
аларның бер-берсе белән багла-
нышларын ныгытырга тиешле 
гомумтөрки теләктәшлекнең әһә-
миятен билгеләделәр» [Landou, 
р. 8–9], – дип ассызыклады.

1905–1907 еллар революция-
се төркичелек идеяләре таралуга 
этәргеч бирә. Мөселманнарның 
1905 елгы революцион вазгыять 
шартларында уздырылган бе-
ренче корылтайлары төрки-ис-
лам теләктәшлеге идеяләрен 
гамәлгә ашыруга юнәлеш тота. 
Түбән Новгородта 15–28 август-
та үткәрелгән Беренче корыл-
тай карары ук Россиянең милли 
мәнфәгатьләргә җавап биргән 
реформалар уздыруга омтылган 
барлык мөселманнарын бер-
ләштерү таләбен куя. 1906 елның 
16–20 августында Түбән Новго-
род тирәсендә җыелган Өченче 
корылтай Мөселманнар берле-
ген программасы пантөркиче-
лек идеологиясенә нигезләнгән 
 сәяси партия итеп үзгәртү ха-
кында карар кабул итә. Бу очрак-
та без янә милли татар, дини 
һәм гомумтөрки компонент-
ларның үзенчәлекле үрелешен  
күрәбез.

Нәтиҗәдә, татарларның бер 
өлешендә милли бердәмлек идея-
сенә таянган гомумтөрки аң уяна 
башлый. Сәяси төркичелекнең 
танылган теоретигы Йосыф Ак-
чура Россия төркиләренең Берен-
че рус революциясе чорында уз-
дырылган өч корылтаеның, алар 
мөселманнарныкы буларак атал-
са да, асылда милли (төрки) ко-
рылтайлар булуын билгеләп уза 
[Мухаметдинов, с. 31]. Россия 
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төркиләренең бердәмлеге идея-
сен гамәлгә ашыру мәсьәләсендә 
Й. Акчура карашының И. Гаспра-
лыныкыннан аермасы аның үз 
сәяси идеяләрен гамәлләштерүдә 
Госманлылар империясенә зур 
өметләр баглавыннан гыйбарәт. 
Аның карашлары полиэтник им-
перияне төрекләр этник миллә-
тенә әверелдерүне алга сөргән 
госманлы төркичелеккә якын 
тора иде. Бигрәк тә шуның өчен 
(Төркия белән уйдырма элемтәгә 
күрә) Россиянең дәүләти-сәяси 
аппараты татар төркичелегенә 
пантөркичелек ярлыгын такты; 
югыйсә, татар төркичелеге бер-
кайчан да, Россиянең башка ха-
лыклары белән чагыштырганда, 
төркиләрнең өстенлекле булуы 
идеясен пропагандаламады, бары 
тик Россия төркиләрен Идел 
буе төркиләре тирәсендә этно-
конфессиональ җәһәттә туплау 
максатына хезмәт итте. Татар 
төркичелеге лидерлары, аерым 
алганда, Фатих Кәрими, Җамал 
Вәлиди, Һади Максуди татар-
ларның башка төркиләр арасын-
да аерым тарихи урын биләвен 
ассызыклыйлар һәм нәкъ менә 
татарлар башка төрки халыклар-
ны берләштерергә тиешләр, дип 
исәплиләр. Фатих Кәрими Идел–
Урал төбәген төрки дөньяның 

үзәге дип саный һәм Идел буе 
татарларын төньяктагы төркиләр 
(шималь төрекләре) дип атарга 
тәкъдим итә. Төркичелек идея-
ләре «Вакыт», «Йолдыз», «Ка-
зан мөхбире», «Таң йолдызы» 
газеталары сәхифәләрендә киң 
урын ала. Шуңа да карамастан, 
төркичелек концепциясе татар 
зыялы ларының чагыштырмача 
тар даирәсендә генә популярлык 
казана, татар халкының төп мас-
салары арасында әлләни уңышка 
ирешми [Юзеев, 2002; Юзеев, 
2018].

XIX–XX гасырлар чигендә 
татар милли һәм иҗтимагый-сәя-
си хәрәкәтендә төркичелекнең 
ролен һәм урынын анализлаганда 
Россия империясендә төркичелек 
идеологиясенең иң элек татарлар 
арасында яралуын, төркичелек-
нең татар җәмгыятенә читтән 
кертелмәвен, күренекле татар 
фикер ияләренең – сәясәтчеләр-
нең, философларның, дин эш-
лек леләренең, язучыларның күп 
кенә мәсьәләләрдә гомумтөрки 
бердәмлек идеяләрен уртакла-
шуларын исәпкә алу (истә тоту) 
мөһим. Төркичелек алар тара-
фыннан сәяси перспектива юлла-
рының берсе буларак күзаллана, 
мәдәни-агарту җәһәтендә дә игъ-
тибарны җәлеп итә.
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