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«Республикалар дәүләт булып 
оешырга тели»

1917 елның Бөек Октябрь со-
циалистик революциясен-

нән соң бөтен Россия буенча илнең 
территориаль бүленешенә бәйле 
җитди үзгәрешләр башлана. әлеге 
үзгәрешләр Урта Идел регионы-
на да кагыла. Яңа совет хакимияте 
тарафыннан 1917 елда Финляндия 
белән Польшага үзбилгеләнү би-
релә, Россиянең башка халыклары-
ның да милли мәсьәләләре гадел 
юл белән хәл ителер дип сүз би-
релә. Финляндия белән Польшаны 
мөстәкыйль итүләре Россиянең 
башка төбәкләрендә дәүләт булып 
оешу теләге уята. Татар дәүләтче-
лек идеясе тирәсендә төп бәхәсләр 
мәдәни-милли автономиягә (бу 
очракта татар дәүләте конкрет тер-
риториясез кала) һәм территориаль 
автономиягә (бу очракта тарихи 
нигезләнгән территория бирелә) ка-
гылышлы проектларга бәйле була. 
Бу уңайдан 1917 елның 22 ноябрен-
дә Уфада милли парламент (Милләт 
Мәҗлесе) утырышлары башлана. 
Парламентка депутатлар ноябрь 
дәвамында сайлап алына. Депу-
татлар төрле сәяси көчләрне күз 
алдында тота. Төрле мәсьәләләрне 
тикшергәндә төп сорау булып мил-
ли үзбилгеләнү мәсьәләсе чыга. 
Озакка сузылган фикер алышудан 
соң парламент Россия республика-
сы составындагы Идел-Урал шта-
ты формасындагы милли-террито-
риаль автономия идеясен тәкъдим 
итә. Әлеге идея Россиянең унитар 
дәүләттән федератив дәүләткә әй-
ләнүен ниятли.

I этап – «Идел-Урал» штаты

Штат территориясенә тулы-
сынча Казан, Уфа һәм Оренбург 
губерналарын, Пермь, Самар, Сем-
бер, Нократ губерналарының татар 
халкы өстенлек иткән кайбер өяз 
һәм вулысларын кушып кую план-
лаштырыла. Әлеге гаять зур терри-

ториядә ул вакытта якынча 7 мил-
лион кеше яши, шуларның 3,7 мил-
лионы – татарлар һәм башкортлар, 
2,7 миллионы – руслар, 0,5 миллио-
ны – чуашлар, марилар һәм удмурт-
лар. Проектны тормышка ашыру 
өчен Милләт Мәҗлесе автономияле 
Идел-Урал штатын булдыру буенча 
коллегия төзи. Беренчедән, колле-
гия Оештыру җыелышына гына ни-
гезләнеп, большевиклар белән уртак 
тел таба алмый, икенчедән, проект 
Урта Идел буе һәм Урал буеның та-

тар булмаган халыкларының мәнфә-
гатьләрен тулысынча кайгыртып бе-
терә алмый. Шул сәбәпле әлеге про-
ектны халык тулысынча хупламый. 
1918 елның 28 февраленә план-
лаштырылган «Идел-Урал» штаты- 
ның тантаналы рәвештә игълан 
ителүен совет хакимияте сәяси кот-
кы салу буларак кабул итә. Проект 
тормышка ашырылмый.

II этап – 
Татар-Башкорт Республикасы

«Идел-Урал» штатын төзү бу-
лып чыкмагач, әлеге мәсьәлә бу-
енча инициативаны совет хакими-
яте үзенә ала. Ә совет хакимияте 
1918 елның башында мөселман 
мәсьәләсенә аеруча зур игътибар 
бирә. 1918 елның 17 гыйнварында 
милләтләр эшләре буен ча халык 
комиссариаты каршында Эчке Рос-
сия мөселманнары эшләре буенча 
комиссариат булдырыла. Җитәкчесе 
булып Оештыру җыелышы депута-
ты, Мөселман социалистик коми-
теты рәисе Мулланур Вахитов бил-
геләнә. Нәкъ менә шушы орган та-
тарлар һәм башкортларның күбесен 

совет хакимияте тирәли берләштерә 
дә. 

 
1918 елның 22 мартында 

«Хәбәрләр» газетасында милләтләр 
эшләре буенча халык комиссари-
атында эшләнгән «Татар-Башкорт 
Совет Республикасы турында ни-
гезләмә» бастырыла. Нигезләмә 
буенча Татар-Башкорт Совет Респу-
бликасының Көньяк Урал һәм Урта 
Идел буе территорияләрен РСФСР 
составында дип белдерүе күздә то-

тыла. Республика составына Казан 
һәм Уфа губерналарын, Оренбург 
губернасының башкорт өлешен, 
Пермь, Нократ, Сембер һәм Самар 
губерналарына тоташкан районнар-
ны кертү планлаштырылган. Де-
кретка Милләтләр эшләре буенча 
халык комиссары Сталин, сәркатип 
Диманштейн, Мөселман эшләре бу-
енча комиссар Мулланур Вахитов, 
комиссариат әгъзалары Шә риф Ма-
натов белән Галимҗан Ибраһимов 
имза салалар. Булачак республика-
ның чикләре күбесен чә «Идел-У-
рал» штаты проектын хәтерләтә. 
Әмма бу очракта 
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Флаг тасвирламасы: нигезендә – 
Совет Социалистик Республика-
лар Союзының СССР Конститу-
циясе белән рәсмиләштерелгән 
Дәүләт флагы (1923 елның  
6 июлендә СССР Үзәк Башкарма 
Комитеты тарафыннан кабул 
ителгән редакция): дәүләт гербы 
сурәтләнгән кызыл яки ал төстәге 
тукыма. Аның өслегендә СССР 
гербы астында гарәп хәрефләре 
белән татар телендә: «Барлык 
илләрнең пролетарийлары,
берләшегез! Татарстан  
Социалистик Совет 
Республикасы. 1920 елда төзелде» 
дигән  язу урнаштырылган.

Шанлы тарих
со вет хакимияте Урта Идел буенда 
милли дәүләтчелек булдыру процес-
сын үз контроленә алган булыр иде.

 
1918 елның май-июнендә Та-

тар-Башкорт Республикасы проекты 
иҗтимагый һәм сәяси даирәләрдә ак-
тив тикшерелә. Проектны халык та 
хуплый кебек. Әмма әлеге проект ка 
да тормышка ашырылырга насыйп 
бул мый. Беренчедән, 1918 ел ның 
җәен дә нәкъ Урта Идел буе граждан
нар сугы шы ның күпче лек мөһим ва
кыйга ла ры, барыннан да элек Че хо
словакия фетнәсе өчен мәй данга әй-
ләнә. Икенчедән, баш корт сәя сәтче
лә ре нең бер өлеше башкортларның 
татарлар белән бер респуб ликада 
бер лә шүенә актив рәвештә каршы 
чыга. Алар үз башкорт советын – 
шу ра җыя һәм үз милли автономия
ләрен игълан итә. Шулай итеп Та-
тар-Башкорт Республикасы проекты 
да проект кына булып кала. 

Гражданнар сугышы вакытын-
да Урта Идел буе территориясен-
дә хәрби бәрелешләр булып тора, 
шул әбәпле милли-дәүләт төзелеше 
мәсьәләләре белән шөгыльләнер-
гә мөмкинлек булмый. Регионнан 
Александр Колчак гаскәрләре кы-
срыклап чыгарылгач кына җирле 
сәясәтчеләр әлеге мәсьәләгә кире 
кайта. Башкортлар бу хәлдән тизрәк 
файдалана. Алар 1919 елның мар-
тында Автономияле Башкорт Совет 
Республикасын игълан итә. Шулай 
итеп Татар-Башкорт Республикасы 
идеясе актуальлеген югалта.

III этап – Автономияле  
Татарстан ССР

1920 елның 26 гыйнварында Мәс- 
кәүдә большевиклар Россия Феде-
рациясе коммунистлар партиясенең 
үзәк комитетының сәяси бюросында 
(Политбюро ЦК РКП (б)) Татарстан 
Совет Социалистик Республикасын 
булдыру турында принципиаль карар 
кабул ителә. Шул ук вакытта булачак 

республиканың чикләрен билгеләү 
өчен Сәхибгәрәй Сәетгалиев җитәк-
челегендә административ комиссия 
булдырыла. 1920 елның 22 мартында 
РСФСР халык комиссарлары советы 
рәисе Владимир Ленин Татарстан 
Республикасы оешу турында фикер 
алышу өчен Кремльдә инкыйлабчы, 
Татарстан Республикасын төзүчеләр-
нең берсе, 1920–1921 елларда Татар-
стан АССР Үзәк башкарма комитеты 
(ТатЦИК) рәисе Борһан Мансуров-
ны һәм Татарстан Республикасын 
булдыр ган, аның беренче хөкүмәт 
җитәкчесе булган Сәхибгәрәй Сәет-
галиевны чакыра. 1920 елның фев-
рале азагында Татарстан АССР ту-
рында нигезләмә бас тырыла. Ни-
гезләмәдә республиканың булачак 
теритториясе турында да әйтелә. 
Татар халкы өстенлек иткән түбән-
дәге биш губернаның районнарын 
кушып кую планлаштырыла: Казан, 
Уфа, Самар, Сембер һәм Вәтке. Ни-
гезләмәдә ТССРга кертелергә тиешле 
өязләр һәм вулыслар гына түгел, кече 
шәһәр һәм авыллар да санала. Шулай 
итеп сәяси картада Автономияле Та-
тарстан Социалистик Совет Респуб
ликасы барлыкка килә.

 
Бөтенроссия Үзәк Башкарма 

Комитеты (ВЦИК) һәм РСФСР ха-
лык комиссарлары советы (СНК 
РСФСР) 1920 елның 27 маендагы 
декреты белән Автономияле Татар-
стан Социалистик Совет Республи-
касы (АТССР) барлыкка килә. 1990 
елның 30 августында ТАССР Югары 
Советы «Татарстанның дәүләт суве-
ренитеты турында» декларациясен 
кабул итә һәм республика атамасын 
«Татарстан Совет Социалистик Рес
публикасы – Татарстан Республи-
касы»на үзгәртә. 1992 елның 7 фев-
раленнән республика – Татарстан 
Республикасы атамасын йөртә. 1992 
елның 21 апрелендә РСФСР халык 
депутатлары җыены бу атаманы 
раслый һәм РСФСР Төп канунына 
тиешле үзгәрешләрне кертә.

С.С. Сәетгалиев, 
ТАССР Халык 
Комиссарлары 
Советының 
беренче рәисе 
(1920–1921)  

Р.А. Сабиров, 
Татарстанның  
Үзәк башкарма 
комитеты рәисе 
(1921–1924)



3Шанлы тарих

Герб тасвирламасы: «Ук белән җәя, чүкеч 
һәм урак, уртада күтәрелеп килүче яңа 
тормыш кояшы һәм як-якта татарлар – 
крестьян һәм эшче». Рәсми статусы 
булмый.
Авторы – Б.Урманче

«Идел-Урал» штаты

Төрле елларда
ТАССР гербы

ТАССР флагы

ТАССР

Татар-Башкорт Совет Республикасы
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Шанлы тарих

Татарстан Республикасының
Дәүләт гербы

Татарстан Республикасының Дәүләт флагы яшел, ак һәм кы-
зыл төстәге аркылы буйлардан торган туры почмаклы тукыма-
дан гыйбарәт. Ак буй флаг киңлегенең 1/15 өлешен тәшкил итә 
һәм тигез киңлектәге яшел һәм кызыл төстәге буйлар уртасында 
урнашкан. Яшел буй – өстә. Флагның киңлеге озынлыгына кара-
та 1:2 нисбәтендә.

Татарстан Республикасы Дәүләт флагының яшел төсе – яз-
ның яшеллеген, агы – чисталыкны, кызылы – энергияне, көчне, 
тормышны аңлата.

Татарстан Республикасының Дәүләт флагы авторы – 
Т.Г. Хаҗиәхмәтов.

Татарстан Республикасының
Дәүләт флагы

Татарстан Республикасының Дәүләт гербы кояш җирлегендә алгы уң аягын 
бераз күтәргән, янтавында түгәрәк калкан булган канатлы барс сүрәтеннән гый-
барәт. Кояш түгәрәге татар милли бизәге төшерелгән, аскы өлешенә «Татарстан» 
дип язылган кайма белән уратып алынган. Канатлар җиде каурыйдан, калкандагы 
розетка сигез таҗ яфракчысыннан тора.

Татарстан Республикасының дәүләт гербы төсле итеп бизәлгән: кояш – кы-
зыл, Ак барс, аның канатлары, калкандагы розетка ак, янтавындагы түгәрәк яшел, 
калкан, бизәк һәм Татарстан язуы алтын төс белән ясалган.

Татарстан Республикасының Дәүләт гербы авторлары – Н.Г. Ханзафаров 
(идеясы), Р.З. Фәхретдинов (башкаручы).

Татарстан Республикасының Дәүләт гимны
авторы – композитор Рөстәм Яхин. Гимн сүзләре 

текстының авторы – Рамазан Байтимеров, рус теленә 
Филипп Пираев тәрҗемәсе.

Татарстан Республикасының
Дәүләт гимны

Мәңге яшә, газиз Ватаныбыз,
Халкым тели изге теләкләр!
Гомерлеккә якын туган булып
Яши бездә төрле милләтләр.
Күп гасырлар кичкән чал тарихлы
Данлы илем, үзең бер дастан! 
Синдә генә безнең язмышыбыз, 
Республикам минем, Татарстан! 

Цвети, священная земля моя, 
Да будет мирным твой небосвод! 
Единый дом у нас, одна семья, 
Живет в согласии наш народ. 
Богатый мудростью седых веков, 
Надеждой, верою ты нам стал, 
И пусть хранит тебя моя любовь, 
Моя Республика, мой Татарстан!


