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ГАБДУЛЛА ТУКАЙ ҺӘМ ТАТАР ҮЗАҢЫ: 
чит илдән бер караш

В статье рассматривается творчество Габдуллы Тукая в плане отражения в 
нем становления и развития татарской национальной идентичности. 
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Кереш
Габдулла Тукай (1886–1913) – 

татар халкының бөек даһие, исән 
чагында ук танылган һәм вафат 
булгач та татарлар гына түгел, ә 
бөтен төрки дөньядагы язучылар 
тарафыннан остаз саналган. Үт-
кән заманнарның бер генә шәхе-
се дә аның кебек хөрмәт күрмә-
гәндер, мөгаен. Шул сәбәптән 
һәм тууына 130 ел тулу уңаеннан 
Габдулла Тукайның татар үзаңы 
өчен әһәмияте турында тюрколог 
һәм тарихчы күзлегеннән генә 
түгел, ә Нью-Йоркта туып үскән 
һәм белем алган Казан татары бу-
ларак, татар диаспорасы перспек-
тивасыннан, кайбер күзәтүләрем-
не сезгә тәкъдим итәргә булдым1. 
Тукай үзе әйтеп калдырганча, без 
аны шулай «яд итәбез» – искә тө-
шерәбез.

1. Милли күтәрелеш фонында 
Тукай

Габдулла Тукай – татар үз-
аңы оеша башлаган чорда яшә-
гән һәм шушы хәрәкәткә җитди 
йогынты ясаган шәхес. Яңа за-
манга кадәр кешеләр үз-үзләрен 
дине, туган һәм яшәгән урыны 
яисә кабиләсенә карап таныган-

нар. Татар халкының килеп чы-
гуы турындагы хәзерге фәнни 
концепцияне мин Шиһабетдин 
Мәр җанинең (1818–1889) хез-
мәт ләре, аның алга таба шушы 
юнә лештә эзләнүләргә маяк бул-
ган һәм татарларның (яисә баш-
ка төрки халыкларның) беренче 
милли тарихын тәкъдим иткән 
әсә ре «Мөстәфад әл-әхбар фи 
әх ва ли Казан вә Болгар» белән 
бәй лим2. Башкача әйткәндә, элек 
татарлар үзләрен мөселман дип 
санаганнар. XVIII гасырның ахы-
рында болгарчылык идеологиясе 
күтәрелә башлаган. Бу да хәзерге 
замандагы милли үзаң белән тү-
гел, ә мөселманлык белән бәй-
ле булган. XIX гасыр ахыры – 
XX гасыр башында Шиһабет-
дин Мәрҗани нигезләгән милли 
үзаң тәгълиматы популярлаша 
башлый3. Бу хәрәкәткә Исмә-
гыйль Гаспралының Рәсәй им-
периясендәге һәм аннан тышта 
яшәүче төрки мөселманнар өчен 
уртак тел һәм үзаң булдыруга һәм 
мөселманнар арасында бердәмлек 
оештыруга юнәлтелгән эш ләре 
рух бирә (Рәсәй империясендә 
бу фикерләрне мәсхәрә ле рәвеш-
тә «панисламизм» һәм «пантюр-
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кизм» дип атадылар). XX га-
сырның башында пантюркизм 
идеологиясенең күтәрелүенә Гос-
манлы төрек теленең һәм мәдә-
ниятенең активлашуы да, Исмә-
гыйль Гаспралының Урта Идел 
буенда Госманлы төрек телендәге 
язмаларының да йогынтысы бул-
гандыр. Моннан тыш, XX гасыр 
башында «төрек» һәм «татар» 
үзаңы бер-берсе белән көрәшү 
хәленә килде4. Бу көрәшнең тел, 
идеология һәм үзаң яссылыгында 
чагылышларын без Тукай әсәр-
ләрендә дә күрә алабыз.

2. Тукай кулланган «милләт» 
төшенчәсе нәрсә аңлата иде?

1453 елда «Яулап алучы» 
Солтан Мәхмәт II тарафыннан 
Константинополь алынганнан 
соң (төрек телендә «Фәтех»), кай-
бер мөселман булмаган этно-кон-
фессиональ төркемнәр милләт 
буларак үзбилгеләнә. XIX гасыр-
га кадәр милләт төшенчәсенең 
эчтәлеге үзгәрешсез кала, әмма 
билгеле бер вакытта «милләт», 
«милли», «милләтчелек» һ.б. 
сүз ләр бүгенге мәгънәләрендә 

кулланыла башлый. Бу урында 
мин уртак исемгә, уртак тарихка 
ия, психологик бердәмлек хисе 
уянган һәм мөкатдәс туган җир 
туфрагына бәйле этнонимны 
күздә тотам. Минем фикерем-
чә, бу төшенчәләрне татарларга 
Шиһабетдин Мәрҗани кертә һәм 
аның Ризаэтдин Фәхретдин кебек 
шәкертләре камилләштерә. 

Тукайның милләтне аңлавы 
нәрсәдән гыйбарәт иде: Яңа за-
манга кадәр булган дини мәгъ-
нәдәме (ягъни күп кенә галим-
нәр тарафыннан кулланылган 
«мөселман милләте»ме), әллә 
хәзерге милли җәмгыять мәгъ-
нәсендәме? Бу сорауга минем тө-
гәл җавабым юк.

Тукайның «Милләтә» исем-
ле шигырендә (1906) [т. 1, б. 114] 
милләткә мәхәббәт дигәндә мил-
ләт исеме астында кемнәр күздә 
тотыла? Биредә дини җәмгыять, 
этник җәмгыять яисә хәзерге 
аңлаешта милләт турында сүз ба-
руны дәлилләрлек билгеләр юк. 
Мисал өчен, шигырьнең әлеге 
сүзне кулланган кайбер юллары-
на күз салыйк:

Җөмлә фикрем кичә-көндез сезгә гаид, милләтем;
Сыйххәтеңдер сыйххәтем һәм гыйлләтеңдер гыйлләтем,

Сән мөкаддәс, мөхтәрәм гыйндемдә варлык нәрсәдән;
Сатмазым бу кяинатә милләтем, миллиятем..
 […]
Ләфзы «милли»и сәвәр кальбем бәнем, билмәм, нәдән?
Әйлә «милли», милләтем, бәхшәйлә мәмнүниятем.

Һәр хыялдан татлыдыр милләт хыялы, ля мөхаль;
Бу хыялятдән кәлүр, гәр кәлсә мәҗнүниятем. 
[…]
Бер заман яд әйләсә билилтифат милләт бәни, —
Иштә будыр максадым, мәэмүл вә мәсгудиятем.

Әйләдем гарзы мәхәббәт бән сәңа, и милләтем;
Дуст күрерсең сән бәни дә – вар буңа әмниятем. 
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Бу шигырьдә халыкка карата 
булган хисләр, дәрт һәм мәхәббәт 
турында сүз бара, әмма халык 
милләт белән тәңгәлләштерел-
ми. Монда башка, әйтик, «та-
тар» атамасына яки туган җир-
гә сылтамалар да юк. Аларның 
булмавы, бәлки, милли үзаң ның 
формалашып кына килүе, баш-
ка «үзаңнар» арасыннан арынып 
чыга башлавы турында сөйли-
дер дә. 

Бу чорга караган тагын ике 
шигырьгә тукталыйк. «Мәд-
рәсәдән чыккан шәкертләр ни 
диләр» (1907) [т. 1, б. 130–135] 
шигыренең 16 нчы һәм 17 нче 
юл ларындагы «милләт» һәм 
«татар» сүзләрен Тукай тигез-
ләштерергә тырыша кебек тоела, 
ләкин, гомумән, «татар» сүзенә 
еш мөрәҗәгать итми. «Туган җи-
ремә» (1907) [т. 1, б. 183] шигы-
рендә туган төбәге Казан артына 
мәдхия укый. Әмма туган җир 
табигатен романтик тасвирлау 
«татар халкының туган җире» 
төшенчәсенә тәңгәл түгел. «Мил-
ләтчеләр» (1907) [т. 1, б. 299–
300] шигырендә шагыйрь татар 
халкы, аның фаҗигале язмышы 
турында яза. Тексттагы үзләрен 
«милләтчеләр» дип атаучы ке-
шеләр – эшсез мәдрәсә шәкерт-
ләре. Минемчә, монда кулланыл-
ган «милләт» сүзе татар милләте 
төшенчәсенә түгел, бәлки «өм-
мәт» төшенчәсенә якынрак бу-
лып чыга.

3. Тукай һәм ислам
Тукайның күп кенә ши-

гырьләре теге яки бу күләмдә 
дини мәсьәләләргә кагыла. «Ту-
ган тел» (1909) [т. 2, б. 65] ши-
гырендә доганы кадерләсә дә, еш 

кына исламның төрле яшәү фор-
маларына дошмани мөнәсәбәте 
күзгә ташлана. «Мәдрәсәдән чык-
кан шәкертләр ни диләр» (1907) 
[т. 1, б. 130–135, 6 нчы юл] ши-
гырендә шәкертләрнең әхлактан 
ваз кичүләре Иблистән дә арты-
грак дип бәяләнә. «Бер шәех нең 
мөнәҗәте» (1908) [т. 1, б. 206] 
шигырендә суфи шәех ләре, Ал-
лаһка зикер әйтү урынына, «казы, 
кузы, яшь кенә кыз, каз, кымыз» 
дияләр, дип мәсхәрәли. «Ишан 
кәрамәте» (1906) [т. 3, б. 156] 
шигырендә туймас тамаклар об-
разы да шундыйлардан. «Ишан» 
(1909) [т. 2, б. 19] шигырендә 
ишан (нәкшбәндия шәехе төшен-
чәсе) «хайван»дыр, ә «Муллалар» 
(1909) [т. 2, б. 19] шигырендә исә 
муллалар «хайваннар»дыр. «Ысу-
лы кадимче» (1908) [т. 1, б. 241–
244] шигырендә кадими шәкерт-
ләргә һөҗүм итә. Ә «Хиссияте 
миллия» (1906) [т. 3, б. 185–188] 
шигырендә Бохарадан кайтучы 
шәкертләрне ишәкләр дип атый5. 
Җәдитчеләр дә аның тәнкыйть 
угыннан котыла алмый, «Печән 
базары, яхуд Яңа Кисекбаш» 
(1908) [т. 1, б. 260–278, II, б. 265] 
әсәрендә аларны беравыздан кя-
фер дип бәяли. Ислам дине ин-
ститутларына тискәре мөнәсәбәт-
тә булуына карамастан, «Шиһаб 
хәзрәт» (1913) [т. 2, б. 259–260] 
шигырендә татарлар арасында 
мәгърифәткә беренче адым яса-
учы милләт өчен кадерле дин га-
лиме һәм тарихчы Шиһабетдин 
Мәрҗанигә соклануын һәм ихти-
рамын белдерә. Бу шигырдә Ту-
кайның, «Милләтче» (1909) [т. 4, 
б. 102–103] шигырендәге кебек 
үк, милләтне татар белән берти-
гез күрүен фаразлый алабыз.
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4. Төрки дөньяда Тукай
Тукайның төрки дөнья белән 

мөнәсәбәтләре дә шактый катлау-
лы булган. Аның күп кенә әсәр-
ләрендә Госманлы Төркиясенә 
уңай сылтамалар табарга мөмкин 
(«Мин шушылар илә милләтче» 
(1908) [т. 4, б. 76], һ.б.). Шуңа да 
карамастан, «Хиссияте миллия» 
(1906) [т. 3, б. 185–188] язмасында 
Истанбулдан кайтучы шәкертләр 
шпион дип атала. Тукайны бөек 
мөселман, төрки җәдитче мо-
дернист һәм педагог Исмәгыйль 
Гаспралыга симпатия белдерү-
челәрдән дип санарга ярамый, 
аның әйтүе буенча, Бакчасарайда 
Гаспралы нәшер иткән «Тәрҗе-
ман» газетасының «татарларга 
бернинди дә катнашы юк», ул 
«татарлар уянырга тиеш булган-
да, аларны ныграк йоклаткан». 
«Тәрҗеман»ның татарларга галә-
касы» (1906) [т. 3, б. 235–236] 
шигыре – моңа мисал. Тукайны 
«төрекче» түгел, ә «татарчы» дип 
атарга кирәк булса да, вафатын-
нан соң ул бөтен төр ки дөньяда 
мактауларга лаек булды.

5. Тукай һәм татар теле
Тукайның башлангыч чор 

иҗаты теленә Госманлы төрекчә-
сенең көчле йогынты ясаганлыгы 
билгеле6. Бер үк вакытта «Хис-
сияте миллия»дә (1906) [т. 3, 
б. 185–188] шагыйрьнең без нең 
милләт үз Пушкиннарын, Лев 
Толстойларын һәм Лермонтов-
ларын булдырырга тиеш дигән 
фикере яңгырый. Тукайның та-
тар әдәби теле үсүгә керткән өле-
ше бик зур, һәм бу да аны татар 
халкының йөрәгенә якын булган 
«татар халкының Пушкины» 
дәрәҗәсенә күтәрде. 1860 ел-

лардан башлап Каюм Насыйри 
(1825–1902) тарафыннан әдәби 
чыгтай төркичәсе нигезендә әдә-
би татар телен оештыру өчен бе-
ренче тырышлыклар күрсәтелә. 
Әмма алар эстетик һәм эмоцио-
наль яктан Тукайның хезмәтләре 
белән тиңләшә алмый. 

Тукайның әдәби татар телен 
оештыруга керткән хезмәтен ике 
юнәлештә карарга мөмкин. Берен-
чесе, әлбәттә, аның үз әсәрләре. 
Икенчесе исә татар әдәбиятыннан 
хрестоматия булдыру омтылышы 
(«Мөкаддимә» (1910) [т. 4, б. 139–
144] текстын карагыз7). «Яңа кый-
раәт» исемле, әдәби әсәрләрдән 
тупланган хрестоматия турында 
Тукай түбәндәгеләрне язып кал-
дырган: «Мин һәр никадәр бала-
ларның рухларына азык бирү вә 
аны тәрбия итүне беренче максуд 
итеп тотсам да, икенче тарафтан, 
әдәбиятның мәктәпкә керүе арка-
сында, аңар гомум милләт тара-
фыннан әһәмият бирелмәсме вә 
шул саядә әдәбият Русия мөсел-
маннары арасында тиешле кадәр 
таралып китмәсме дигән өмидем 
дә бар иде».

Соңрак, бөтен татар әдәбия-
тына таянып, шәкертләргә киң-
рәк мәгълүмат бирү максаты бе-
лән «Мәктәптә милли әдәбият 
дә ресләре» китабын тәкъдим итә. 
Аны Рәсәй империясенең башка 
җирләрендәге мөселман автор-
ларның бу чорга караган хезмәт-
ләре белән чагыштырырга мөм-
кин. Алар арасында Мөнәввәр 
Кариның «Әдәбийа әүвәл» (1910) 
һәм Садретдин Айниның «Нә-
мунәиә әдәбияти таҗик» (Мәс-
кәү, 1926) хезмәтләре8 бар.

Тукай «безнең туган теле-
безгә» һәм әдәбиятыбызга [т. 4, 
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б. 143] мәхәббәт уяту өчен «Ту-
ган тел»не (1909) [т. 2, б. 65] 
«Яңа кыйраәт»кә (һәм «Мәк-
тәптә милли әдәбият дәресләре»-
нең баш битенә) урнаштырдык 
дип яза. Татар халкының йөрә-
генә үтеп керерлек итеп татарча 
язу кабилияте Тукайның ин зур 
казанышы булуы ачык. Фреде-
рих әйтүе буенча, Тукай гади та-
тар телендә иҗат иткән беренче 
язу чы түгел, ләкин Җ. Вәлидигә 
сылтама ясап, ул болай ди: «Ту-
кай – татарча иң матур сүзләрне 
сөйләгән кеше»9. Габдулла Ту-
кайның тиз арада татар халкы-
ның яраткан шагыйренә әйләнү 
сере дә шунда ята.

6. Телнең милләтчелектәге 
роле

Татарларда әдәби телне ка-
милләштерү мәсьәләсен эле-
грәк Европада булган вакыйга-
лар фонында карарга кирәк. Бу 
юнәлештәге хезмәтләргә И. Га-
спринскийның төрки халыклар-
ның телләрен үзара якынайту 
тәгълиматы яисә Тукай очрагын-
дагы әдәби татар теленең аерым 
күтәрелүе дә керә. 

Иоганн Готфрид Гердерның 
«Телнең килеп чыгуы турын-
да»гы трактаты нәшер ител-
гәннән соң (1772), алманнар үз 
телләрендә сөйләшүләре белән 
горурлана башлыйлар һәм XIX 
гасыр дәвамында аларда ва-
танпәрвәрлек хисләре арта10. Бу 
күренеш Европаның башка ил-
ләрендә дә күзәтелә, күп кенә 
халыкларның милли идеология-
сенең нигез компонентына әве-
релә. Бу процессларда башлан-
гыч һәм урта белем бирүнең әһә-
миятен, җәдитчеләр мәктәпләре 

очрагындагы кебек, тулысынча 
бәяләргә кирәк. Тукайның тел-
гә һәм әдәбиятка горурлык һәм 
мәхәббәт уяту өчен дәреслекләр 
әзерләве дә бу схемага туры килә. 
XIX гасырда Европада милли 
хисләрнең артуы белән милли 
телне килештерү һәм аңа ярдәм 
итү йөзеннән һәрбер илдә тел 
җәмгыятьләре корылды. Рәсәй-
дә боларга охшаш махсус ин-
ститутлар булдырылмады, Рәсәй 
империясендә яшәүче мөселман 
төркиләрнең дә мондый академи-
яләр төзү кебек мөмкинлекләре 
булмады. Шушы сәбәптән бу 
эш Тукай кебек аерым шәхесләр 
җилкәсенә төште.

* * *
26 апрельдә бөтен дөньяда-

гы татар җәмгыятьләре Габдулла 
Тукайның туган көнен билгеләп 
үтәргә җыена. Ата-аналар бала-
ларына татарларның милли гим-
нына әверелгән Тукайның «Туган 
тел» шигыре сүзләрен өйрәтә. 
Алар бу җырны үзләренең клуб-
ларында җыелганда да, Казанда 
Бөтендөнья татар конгрессын-
да да җырлыйлардыр. Балалар 
Тукай шигырьләрен исләрендә 
тоталар, ә кече яшьтәгеләр исә 
ата-аналары өйрәткән кыска гына 
«Гали белән Кәҗә» шигырен 
(1910) [т. 2, б. 104] укый алалар:
Безнең Гали бигрәк тату Кәҗә белән,
Менә Кәҗә карап тора тәрәзәдән.

Гали аны чирәм белән кунак итә,
Кәҗә рәхмәт укый – сакалын селкетә.

Үзләре ата-ана булгач та, 
алар үз балаларына да шуларны 
өйрәтәчәк. Менә бу – Тукайның 
милли үзаң тәрбияләүгә юнәл-
телгән чын мирасы.
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