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Abstract. In this article the author examined the role of representatives of the Tatar intelligentsia on creating a 
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XX ҒАСЫРДЫҢ БАСЫНДА МҰСЫЛМАН МЕМЛЕКЕТІН 
ҚҰРУДАҒЫ ТАТАР ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯСЫНЫҢ РӨЛІ 

 
Аннотация. Мақалада автор татар зиялы өкілдерінің біртұтас мұсылман мемлекетін құрудағы рөлін 

қарастырған. Аталмыш ұлттың интеллигенциялары түркішілдік идеясын мемлекеттің эталонды бағдарлама-
сының негізіне айналдырды. Сонымен қатар өткен ғасырдың басында ұлттық-мемлекеттік құрылыс мəселе-
лері айқындалып жатқанда барлық түркі тілдес халықтардың консолидациясы айқын көрініп тұрды. 

Түйін сөздер: татар, интеллигенция, түркішілдік идеясы, мұсылман, үкімет. 
 
Қазан революциясының жеңісімен байланысты ұлттық проблемалар, бірінші кезекте ұлттық-

мемлекеттік құрылыс мəселелері өткірірек талқылана бастады. Большевиктік ұйымдар, Қазақстан 
мен Түркістан Кеңестері өздерінің бүкілқазақтық жəне бүкілтүркістандық съездерін шақыруға 
əзірлене бастады. Кеңестердің бүкілқазақтық съезін шақыруға дайындық жұмыстары өлкеде кеңес 
өкіметін нығайту процесімен қат-қабат жүріп жатты. Іс жүзінде бұл кеңес өкіметін нығайту жо-
лындағы күрес, сонымен бірге, кеңестік мемлекеттіліктің қалыптасуы жолындағы күрес дегенді 
білдіреді. 

Татар азаматтары да Қазан төңкерісінің негізгі мақсатын түсінбеді. Сондықтан, бұл төңкеріске 
аса қуана да қоймады. Төңкерісті қолдаушылар үкімет тарапынан қысымшылық көргендер мен 
төменгі тап өкілдері болғандығын атап өтуіміз керек. Қазан революциясынан көп бұрын-ақ қазақ-
либералдық-демократиялық қозғалысының жетекшілері Қазақстанның əлеуметтік-экономикалық 
жəне саяси дамуына байланысты өздерінің бағдарламалы көзқарастарын кеңінен насихаттаған 
болатын [1, 308-б.].  

Татар зиялылары мен жастары Уақытша үкімет пен депутаттар кеңесінің құрамында да болған. 
Олар жергілікті тұрғындармен бірлесе кеңес өкіметін құруға белсене араласып, азамат соғысы 
жылдарында ақ гвардияшыларға қарсы күрескен революционерлер етене араласты. Солардың бірі 
Сабыржан Ғарапшаұлы Ғаббасов.  
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Сабыржан 1879 жылы əкесі Ғарапша ашқан Сергиополь (Аягөз) қаласындағы медреседе білім 
алып, 1905 жылы білім жолына түскен жастармен бірге Қазан қаласына келіп, 1912 жылға дейін 
осы қалада оқиды. Осы жылдары Сабыржан марксистік үйірмелерге қатысып, революциялық 
идеялармен қаруланады. Оның кейіннен танымал революционер болуына большевик Құсайын 
Ямашев үлкен əсер еткен. Қазандағы жылдар Сабыржанның азаматтық көзқарасының қалып-
тасуына əсер етті [2].  

С. Ғаббасов татар жəне қазақ зиялыларының арасында бұрыннан қалыптасқан өзара 
ағайындық дəстүрді одан əрі нығайтуға үлес қосты. 1912 жылы ол туған жеріне қайта оралып, 
мектепте мұғалімдікке кіреді. Бұл жылдар аралығында ол қазақ жəне татар тілдерінде шығып 
тұрған “Айқап” журналы мен “Уақыт” газетіне оқу-ағарту мəселесіне арналған бірнеше мақалалар 
жариялайды. “Айқап” журналының өзіне қазақтардың шаруашылығы, мəдени өмірі, тарихы тура-
сында 15-ке жуық мақаланы жариялаған. Сабыржан кейіннен “Алаш” газеті мен “Үш жүз” партия-
сын құрған Көлбай Төгісовпен жəне қазақтың Е. Маманов сияқты белді азаматымен қарым-қаты-
наста болып, солар турасында аталмыш газет-журналдарға мақала жазған. Бірінші дүниежүзілік 
соғыс басталысымен С. Ғаббасов əскери қызметке алынады. Əскер қатарында унтер-офицер 
шеңінде фельдшер болып қызмет етеді. Алайда, ол 1915 жылы əскерлер арасында революциялық 
пиғылдағы үгіт-насихат жүргізгені үшін патша үкіметінің тарапынан айыпталуына байланысты 
əскерден қашып, Бішкек, Əулиеата, Шымкент қалаларын паналайды. Кейін Кавказға өтіп кетеді. 
Ол 1916 жылы қайтадан Верный қаласына оралып, мұнда газет-журналдарға “Аягузи” деген лақап 
атпен мақалалалар жариялап тұрады [3, 93-б.]. Осы жылдың күзінде Сабыржан Қазанға бара 
жатқан жерінде ұсталып, абақтыға қамалады. Абақтыдан тек 1917 жылы Ақпан революциясы жең-
геннен кейін босатылып, революциялық күреске белсене кіріседі. Ол “Мұсылман комитетінің” əре-
кетіне қарсы шыққан. С. Ғаббасов Сергиопольде (Аягөз) кеңес өкіметін орнатуда ұйымдастырушы 
болып, ақ əскерлеріне қарсы күресуде орыс, қазақ, татарлардан тұратын партизандық отряд құрды.  

Петропавлдағы кеңес өкіметін орнатуға қатысқан татар азаматтарының бірі - Кəрім Рахымұлы 
Сүтішев болды. Ол Троицкідегі медреседе оқып жүргеннің өзінде Ғ. Тоқайдың өлеңдерін жатқа 
біліп, революциялық пиғылда жазылған əдебиеттерді оқыған. Молдаға қарсы шыққаны үшін 
медреседен шығарылады. Петропавл қаласына келіп, астыртын большевиктер ұйымына қосылып, 
патша үкімет саясатына қарсы үгіт-насихат жұмыстарын жүргізеді. Ол байлардың тауарларды 
көтеріңкі бағамен сататынын əшкерелеу мақсатында қолдан жасалынған парақшалар шығарудан 
бастап, патшаны құлатуға шақырған жасырын кітаптарды татар тіліне аударып, оларды Омбы, 
Атбасар, Троицкі, Көкшетау қалаларына жеткізуге демократтар ұйымдастырғанға дейінгі револю-
циялық жұмыстардың бəрін де атқарды. Сол бір реакция жылдарында кейбір большевиктер қуғын-
сүргінге ұшырауына қарамастан, татар жəне қазақ интеллигенциясын социалистік-демократиялық 
үйірмелерге тоғыстырды [4].  

1917 жылғы революциядан бұрын Петропавл мен барлық Ақмола губерниясында екі ғана ірі 
социал-демократиялық жəне социал-революционерлердің ұйымдары бар еді. Социал-демократия-
лық ұйымның белсенді Дубынин, Казачков, Зайкиндердің қатарында Кəрім Сүтішев те болды. 
Ұйым мүшелері түрлі қызметтерді атқарды. Мəселен, И. Дубынин интеллигенция арасында,            
З. Казачков теміржолшылар, Кəрім Сүтішев жүк түсірушілер мен арбакештердің жəне жастар 
арасында революциялық үгіт-насихат жұмыстарын жүргізді.  

Петропавлда депутаттар кеңесі құрылған кезде інісі Хамитпен бірге сол кеңестің құрамына 
сайланды. Депутаттар кеңесінің Атқару комитеті Хамит Сүтішевке “бұратаналар комитетін” жəне 
“мұсылман комитетін” құруды тапсырды. Комитеттерді құруға бірнеше татар жастары белсене 
кіріскен. Хамит Сүтішев өзінің естелігінде комитет ісін құруға Сүтішев, Шагиев, Ыдырысов, Əбу-
бакіровтардың қатысқандығын атап өткен [5, с.162]. 

Комитеттерді құру барысында К. Сүтішев жəне Х. Базарбаевтың бастамасымен жиырма бес 
адам қатысқан мəжіліс өткізіліп, онда саяси бағдарлама қабылдау жəне уақытша “мұсылман коми-
тетінің” құрамына кандидаттар сайлау мəселелері қарастырылды. Бірінші мəселе бойынша бірден 
социал-демократтар мен социал-революционерлердің бағдарламалары ұсынылды. Алайда, мұсыл-
мандарға бірігуді қажет ететін бағдарламалар қажет деген негізбен екі бағдарлама да қабылданбады.  

 Депутаттар кеңесінің екінші мəжілісі аталмыш екі мəселені тағы да қарастырды. Бұл жолы да 
бірінші мəжілістегідей саяси бағдарламалар қабылданбады. Мұсылман комитетінің бағдарламасын 
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жасау үшін арнайы комиссия құрылып, оның құрамына Шагиев, Құрманғалиев, Ғалиев, Мақсұтов 
жəне ағайынды Сүтішевтер енді. Мұсылман комитетінің құрамын сайлау барысында бірнеше 
қиыншылықтар туды. Өйткені, мұсылмандар арасында Уақытша үкіметке бағыну қажет пе деген 
мəселе төңірегінде қызу айтыс-тартыстар болып жатқан еді. Мұсылман комитеті Мəскеудегі мұ-
сылмандардың орталық комитетіне жүгінуге бел буды. Орталық комитет қандай жағдай болса да, 
сондай-ақ табына қарамай барлық мұсылмандарды біріктіру қажеттігі жөнінде кеңес берді.  

1917 жылдың тамызында К. Сүтішев Том қаласына оқуға кетіп, Петропавлға Атқару комите-
ттің шақыртуымен тек 1918 жылдың ақпанында қайтып оралады. Алайда, контрреволюциялық 
төңкеріс кезінде ол қамауға алынады. Татар Резеп Қасымов 300-дей жүк тасмалдаушылар мен 
арбакештерді ұйымдастырып, Кəрімді қамаудан босатуды талап еткеннен кейін ол босатылады. 
Бұл уақытта мұсылман комитеті татартылып, оның орнына “Милле Шара” атты татарлардың 
ұйымы құрылады. Бұл ұйым маңайына көпшілік мұсылман кедейлерін тарта білді [5, с.170-171].  

Петропавлдың жұмысшылары мен солдаттары 1917 жылдың күз бойы үкімет билігін қолға алу 
жолында белсенді дайындықтар жүргізді. Осы жылдың 4 қазанында большевиктер И. Дубынин,          
К. Сүтішев жəне басқалар консерві зауытының жұмысшылары арасында, темір жол депосында,          
33-ші запастағы атқыштар полкінің солдаттары арасында кеңес өкіметін қолдау жөнінде үгіт-
насихат жұмыстарын жүргізді. Ал 18 қазанда Петропавл большевиктері Петроградқа ІІ Бүкілре-
сейлік съезге кеткен депутатқа “билікті жұмысшы, солдат жəне шаруалар депутаттар кеңесінің 
қолына көшіру” шешіміне дауыс беруі турасында телеграфтық хат жолдады [6, с.149]. Кəрім 
Сүтішев 1918 жылдың 30 мамырында чехославак əскерлерінің қолынан қаза тапты.  

 1917 жылдың аяғында Жетісуда ақгвардияшылар мен депутаттар кеңесін жақтаушылар ара-
сында Құрылтай жиналысына сайлау жолында үлкен тартысқа түсті. Татар зиялылары мен жас-
тары Уақытша үкіметтің құрамына мүше болып, елдегі болып жатқан саяси жағдайды тыныш-
тандыруға кіріскен болатын.  

1917 жылы Жетісудің уақытша атқару комитетінің құрамында татар Білəл Хисамуттинов 
болып, осы жерде кеңес өкіметінің түпкілікті орнауына елеулі үлес қосты. Білəл Қазан губерния-
сында 1874 жылы дүниеге келген еді. 1895 жылы Троицкідегі “Мұхамедия” медресін бітіргеннен 
кейін Торғай облысының Қостанай уезінің мектебіне мұғалім болып келіп, ол жерде 1902 жылға 
дейін бала оқытады. Ал 1903-1905 жылдар аралығында Ташкент пен Верный қалаларында жеке 
сауда үйінің есепшісі болады. Алғашқы орыс революциясы жылдарында қайтадан оқытушылық 
қызметке оралып, орыс-түзем мектебінде сабақ береді. 1906-1907 жылы ол жеке фирманың бухгал-
тері, ал 1907 жылдан 1916 жылға дейін мектеп мұғалімі болады. 1914 жылы дүниежүзілік соғыс 
басталған кезде ағасы Минникаймен бірге 1916 жылы майданға кетіп, тек қатты жарақат алуына 
байланысты 1916 жылы Верный қаласына оралған болатын. Білəл 1917 жылғы революцияны 
қуанышпен қарсы алды. Ол Верныйдағы атқару комитетінде қызметте жүріп, аса көзге түскен соң 
Жетісу Əскер-Революциялық комитетіне сайланып, онда ағарту жəне заң істерімен айналысады.  
М. Хисамуттинов Д.А. Фурмановпен жақсы таныс болған. Аз ұлттардың митингілерінде, жиналыс-
тарда Д.А. Фурманов оны тілмаш ретінде ертіп жүрген. Оның өмірі 1937 жылы “халық жауы” 
ретінде үзілді [7, с.15-17]. 

Бүкілресейлік құрылтай жиналысына сайлау кезінде “Шурои-улема” ұйымы “Шурои-ислам” 
ұйымымен бірлесе депутаттыққа кандидаттар беруден бас тартқан болатын. Олар 1917 жылдың              
2 қазанда Түркістан қаласында Сырдария облысы мұсылмандарының сиезін өткізіп, онда 
Құрылтай жиналысына өз аттарынан депутаттыққа кандидаттар тізімін жасады. Бұл тізімнің ішінде 
татарлар да болды. Атап айтсақ, тізімдегі 14 адамның ішінде С. Лапин, С. Махмұдқожа, С. Алда-
бергенов, С. Нұрмұхамедов, Садық қожа ишан, Х. Ибрагимов, Т. Ғалым, О. Мерейов, М. Мабир-
хан, Ə. Топшыбашев, Қ. Бұралқиев, С. Юсупов, С. Наргелов, Ғ. Махдум бар еді [8, 47-48-бб.]. Бұл 
ұйым С. Лапинды Бүкілресейлік құрылтай жиналысына сайлап, Түркістан штатының конституция-
сын дайындады.  

Қазақстанда Құрылтай жиналысына депутаттар сайлау негізінен белгіленген мерзімде қараша 
айының 12-18-і аралығында өтті. Сайлау тек қана Жетісу мен Сырдария облыстарында осы мерзім-
нен кешірек жүргізілді. Осыған дейін барлық партиялар мен саяси ұйымдар өз кандидатураларын 
ұсынып, қажетті дайындық жұмыстарын жүргізіп үлгерген болатын. Сайлау науқанына түрлі саяси 
партиялар, қоғамдық бірлестіктер, сонымен қатар көптеген ұлттар өкілдері өз алдына бөлек 



Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
244  

бағдарламалар түзіп атсалысты. Татар зиялылары да бұл Құрылтай жиналысының сайлау бары-
сына белсенділік танытты.  

Бұл сайлау бұрыңғы Ресей империясы аймағындағы алғашқы демократиялық сайлау еді. 
Сайлау жалпыға бірдей, тең, төте жəне құпия түрде болды. Сайлау алты округтің бесеуінде про-
порционалды, ал Орда округінде мажоритарлы жүйе бойынша жүргізілді. Бұл сайлаудың əділ 
түрде өтуіне өлкедегі барлық қоғамдық ұйымдар мен саяси партиялар мүдделі болды. Қоғамдық 
ұйымдардың мүшелері арасында татар ұлт өкілдерінің барлығы бізге белгілі. Қараша айларында 
Қоқан, Ташкент, Тұркістанда жиналыс, съездер өткізіліп, билік кімнің қолына көшу керек деген 
мəселе төңірегінде қызу тартыс болды. Мəселен, 1917 жылдың 15-22 қараша аралығында Түркіс-
танда болған мұсылмандардың өлкелік 3-ші съезінде биліктің Халық комиссарлар кеңесі қолына 
өту керектігі жөніндегі шешімге С. Лапин бастаған “Шурои-ислам” ұйымы барынша қарсылық 
танытып бақты. Х.Ш. Иноятов көрсеткендей, С. Лапин 25 қарашада “Свободный Самарканд” газе-
тіне жарияланған мұсылман съезінің резолюциясын оқып, мұсылмандардың мұсылмандар қандай 
да бір топтың үкімет билігін басып алу əрекеттеріне келіспейтіндігін жəне мойындамайтындығын 
білдірді [9, с.218].  

Татар зиялылары тұтас мұсылман мемлекетін құру идесын қолдады. Мəселен, татар зиялысы 
С. Алкин бұл турадағы ойын былайша білдірген еді: “Біз түріктердің біріккеніне, мұсылмандардың 
біріккеніне қарсы емеспіз, бірақ біз оларға өздерінің күшті мəдениетімен, мықты ұлттық ұлтымен, 
əдет-ғұрыпымен енуді қолдаймыз”. Мұндай пікірді татар лидерлері ғана емес, башқұрттар да 
қолдады [10, с.75].  

1917 жылы 5-13 желтоқсан аралығында Орынборда екінші жалпықазақ съезі болып, 80-ге 
жуық депутаттар бас қосты. Бұл съезге башқұрт өкілдерінің атынан Ахмед-Зəки Валидов пен жер-
гілікті мұсылмандық əскери Шураның делегаты прапорщик Баширов, “Жаңа уақыт” газетінің бас 
жазушысы Фатих Кəрімов, Орынбор əскери шебінен Т. Седельников жəне т.б. құрметті қонақтар 
шақырылды. Аталмыш зиялылар съездің ашылуын құттықтап, қазақ халқын бірлікте болуын 
үндеді. 

Бұл екінші жалпықазақ съезінде дін мəселесін қарастырған кезде мұсылман дініне ортақ істер 
татар қазыларымен жəне мүфтиімен бірге қарау турасында қаулы қабылданса, ал 20-25 тамызда 
Ақтөбе қаласында болған Торғай облыстық екінші қазақ съезінде Қазанда қиыншылыққа ұшы-
рағандарға жəрдем мəселесі көтеріліп, съезге қатысушылар 418 сом ақша жинап, мұсылман кеңе-
сіне жіберу мəселесін қолға алды [11, 408-409-бб.].  

1917 жылғы 7-15 желтоқсан аралығында Том қаласында төтенше жалпысібірлік съезд өткізі-
ліп, оған Ə. Бөкейханов бастаған тоғыз адамнан қазақ делегациясы қатынасты. Бұл съезде Г.Н. По-
танин басқарған Сібір үкіметі құрылып, сібір мұсылмандарының атынан Ə. Ермеков пен татар             
Ы. Нығматуллин Сібір үкіметі кеңесіне сайланады. К. Нұрпейісов көрсеткендей, Сібір облыстың 
кеңесі екінші жалпықазақ съезінің Алашорданы құру туралы шешімін қолдап, Кеңес өкіметін 
мойындамау жөнінде қаулы қабылдады [12, 143-б.].  

11 желтоқсанда екінші жалпықазақ съезі “Қырғыз (қазақ) федерациясын” құру турасында 
шешім қабылдаған болатын. Сондай-ақ, “Қазақ (Алаш) автономиясы” да құрылып, оның орталық 
комитетіне Ə. Бөкейханов басқарған 15 мүше сайланды.  

Екінші жалпықазақ съезімен қатар Орынборда 8-20 желтоқсан аралығында Башқұртстанның 3-
ші облыстық құрылтайы өтіп, оған 223 делегат қатысты. Құрылтайға қатысқандардың арасында 
татар, орыс жəне тағы басқа ұлт өкілдері де болды. Бұл Құрылтай жиналысында Башқұрт автоно-
миясын құру мəселесі қойылып, осы төңіректе екі топ арасында тартыс болды.  

 Мұсылман қозғалысына қатысқан кейбір татар жəне қазақ қайраткерлері зиялылар тарпынан 
қолдау таппағандықтан шетелге кетуге мəжбүр болды. Алайда, олар эмиграцияда жүрсе де 
Ресейдегі түркі-мұсылман халықтарының азаттық қозғалыс қайраткерлерімен астыртын байланыс 
орнатуға тырысып бақты. Түрікшілдік идеясын насихаттап, біртұтас мұсылман мемлекетін құруды 
көздеген татар зиялыларының көпшілігі кеңес өкіметі орнағаннан кейін оның түрлі салаларында 
қызмет етті. Қазақстан территориясында мекендеген татар ұлт өкілдері қазақ халқымен бірлесе 
отырып, патша үкіметінің отарлық саясатына қарсы шықты. Олардың алдыңғы қатарлы өкілдері 
үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп, қазақ зиялыларына дін, тіл жолында күресте ниеттес болды.  
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Аннотация. В статье автор рассматривал роли представители татарской интеллигенции о создании единой мусуль-

манской страны. Для достижения цели интеллигенция превратила идеи тюрксизма как эталонная программа государства. 
Также в начале прошлого столетия, когда определились проблемы национально-государственного строения была четко 
видна консолидация всех тюркских народов.  
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