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1905–1907 елларда татар халкы да тарихларда милли 
революция дип атап йөртелерлек хәлләрне һәм вакыйга-
ларны башыннан кичерә. Әлеге беренче рус революциясе 
көннәрендә патша вәгъдә иткән ирекләр – вөҗдан иреге,  
тигез хокуклылык – татарны юатып сүлпәнәйтү өчен фай-
даланыла; «патша тәкъдиме» буенча, авылларда һәм шә-
һәр ләрдә шуңа канәгатьләндерү акты итеп оештырылган 
мөселман җәмәгатьчелеге җыелышларында, дау сыз урам 
митингларында татар халкының таләпләре, үзләренә генә 
хас мәсьәләләр тикшерелә, карарлар кабул ителә. Вәкил -
ләр сайлап, аларны хөкүмәткә җибәрәләр. Патша ның 
17   октябрь манифесты нигезендә 1905 елның 29 октябрендә 
Казанда «Казан мөхбире» һәм ярты ел эчендә татарлар 
яшәгән төбәкләрдә дистәләгән газета чыга башлагач, ул 
мәсьәләләрне, таләпләрне тикшерүләр, өйрәнүләр көндә лек 
матбугат битләренә дә күчерелә, идеологик хәрәкәт, көрәш 
төсен ала.

Беренче рус революциясе барган көннәрдә татар халкы 
тарихында махсус үзара гына эш йөртүче җирле үзидарә 
мәйданга чыга, милли-мәдәни мөстәкыйльлек – милли 
азатлык хәрәкәте башланып китә. Ләкин бу хәрәкәт бил-
геләрен, үзенчәлекләрен барлау, декларацияләү, бу хә-
рә кәт фактларын игътибардан чыгармау, тиешле мәгънә 
тирәнлекләренә үтеп, аларны нечкәләп җентекләүләр генә 
тиешле форматында шәкелләнә алмый. Әлбәттә, аның өчен 
фәннилек, игътибар, максат аныклыгы – нәрсә эзләгәнең-
не белү кебек нәрсәләр сорала...

1905–1907 елгы бу татар милли-мәдәни яңару күтә ре-
леше рус буржуаз-демократик революциясе җирлегендә 
һәм чикләрендә барлыкка килә. Аңа таяна, аның бәрәкәтле 
тәэсиреннән көч ала һәм бәйләнешсез чак ларда да яклау 
таба, аңа сыена, шул бердәмлектән тотрык лана, ягъни 
илдәге шул революциянең бер тармагы булып тора.

Әмма шундый ук хәлиткеч җитди әһәмиятле, үзенә 
генә хас үзенчәлекләре дә бар. Әйтик, бу күтәрелештә, 
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бу хәрәкәттә татар халкының үзенә генә хас проблема-
лары, үз алдында гына торган бурычлары алгы планга 
чыга. Рус революциясе каршында дәүләтне патша заманы 
административ-этник чикләрендә нигездән яңарту бурычы 
торганга, русның революцион һәм прогрессив көчләре дә, 
самодержавие, абсолютизм кебек үк, вак милләтләрнең мон-
дый җирле үзидарә (автономия) узынуларына, көймәләре 
комга терәлгәнгә генә, анда да сәяси уен рәвешендәрәк 
кенә, ниндидер түземлелек күрсәткән төскә керәләр. 
Үзкүтәрелеш чикләрендә татарлар үзләре үк төп хәрәкәт 
катнашчысы, әйдәүче көч булып торалар. Бу «тар этник 
үзенчәлек» 1905–1907 ел татар күтәрелешен империя, 
планета, глобальлек планында «милли хәрәкәт чикмәненә» 
кертеп калдыра. Бу шартларда, әлбәттә, ул ирекле дөнья 
(мөстәкыйль илләр) – «революция ортодокслары» ка-
рашында искитәрлек примитив «экзотика» – хыялый-
лык кына булып кала. Тарихта хакимияттән читләтелгән 
сыйныфларның хакимиятне үз кулларында тоткан бер 
сыйныфка каршы көрәшкә күтәрелүе «революция» дип 
атала. Тик татар революциясе шул төп билгеләмәләрнең 
берсе чикләрендә дә мөгез чыгармыйча калмый: ул сый-
ныфлар суешуын максатка илтүче чара, корал итеп алмый. 
Киресенчә, кораллы сугыш кырылышлары булмаганда 
гына ул үз максатына якынлаша. Корал белән империяне үз 
таләбенә күндерә алмаячак... Бу революция И.   Гаспралы, 
Й. Акчура, Тәфкилев, Алкин, Әхтәмев кебек (феодал) мор-
заларны, Рәшид казый, Риза хәзрәт, Г. Баруди, Г. Апана-
ев кебек (феодал) руханиларны, Рәмиевләр, Хөсәеневләр, 
Акчуриннар, Яушевлар кебек, барлык буржуаз Мәкәрҗә 
сәүдәгәрләрен, шәһәр эшче-һөнәрчеләрен, авыл кара хал-
кын (крестьяннарны), Г.   Исхакый, Ф. Туктаров кебек 
социалистларны (татар эсерларын) бердәм хәрәкәткә ук-
маштыра. Татар милләтен шул көрәш, алгарыш, яңару 
хәрәкәте юлына тарта, туплый, укмаштыра. Үзара сугышу 
түгел, берләшү, үзара бердәмлек революциясе. Тагын да... 
шул ук этник аерымлылык чикләрендә...

Бу татар күтәрелеше Канлы якшәмбедән (1905, 9 гыйн-
вар) түгел, ә 1904 елның 12 декабреннән алып 1905 елның 
17 апрель манифестларына ябышып хәрәкәткә күтәрелә. 
Бу үзенчәлеге аның тактикасында күренекле роль уй-
ный. Хезмәт ияләре – эшче-крестьян аң күләме масшта-
бында, патшаның барлык диннәргә тигез хокук бирү һәм 
империянең һәр подданныена вөҗдан иреге – үзе кайсы 
динне тотарга теләсә, шул динне тотарга хокук бирү ту-
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рындагы күрсәтмәләрен яклау хәрәкәте 1905 ел карашында 
монархистлар җанлануы диярлек. Й. Акчура курыкмый: 
патшаның бу манифестын хәрәкәт байрагына һәм калканы-
на әйләндерә. Монархизмнан башка хакимиятне белмәгән 
халыкны, милләтне җанландыру, аны милли-мәдәни яңару 
көрәшенә тартуда бу хәлиткеч әһәмият казана. Халыкны 
бу яңаруны үз көче, үз тырышлыгы (үзидарә) чикләрендә 
башкарырга чакыруда да шул манифестка таяна: «патша 
үзе пошына – рөхсәт итә» дип аңлаталар. Шуның белән бу 
күтәрелешкә, бу яңаруга, нигездә, массакүләм теләктәшлек 
кузгата, хәрәкәткә илкүләм төс биреп, барлык соци-
аль төркемнәрне катнаштыруга ирешә. Бу күтәрелеш, бу 
хәрәкәтне милләтнең бердәм, уртак бурыч, уртак хезмәт   – 
өмәгә әйләндерүдә көтелмәгән, юралмаган диярлек уңышка 
ирешәләр. Дөрес, күтәрелеш, хәрәкәт беренче чиратта пат-
шага (монархиягә) каршы каратылмаган дип күрсәтергә 
мәҗбүр булалар. Бар ачу, бар үч бюрократиягә, явыз 
хөкүмәткә каршы юнәлтелгән, дип аңлаталар.

Империя составында милли-мәдәни революцион яңаруга 
күтәрелү «табигый» – закончалыклы нәрсә санала ал-
мый. Империягә, дәүләткә, аның символик билгесе булган 
монархиягә, самодержавиегә, сәясәткә, рус хакимиятенә кар-
шы юнәтелгән нәрсә түгел икәнен мең боргаланулар белән 
искәртеп кенә, күтәрелеп, хәрәкәтне генә түгел, империянең 
дәһшәтле хәрби көчләвеннән халык яшәеше хокукын саклап 
була икәнлеге ачыклана. Мондый катлаулы хәрәкәт оеш-
тырусыз, оештыручысыз – стихияле рәвештә, үзлегеннән 
генә бердәмлек, оешканлык, нәтиҗәлелек югарылыгына 
күтәрелә алмый. Милли, фәнни яңаруга ориентацияләнү 
үзенчәлекләре, барлык диярлек яңарту импульсларының 
Й. Акчура мәкаләләрендә борынлавы, башка лидерларның 
Акчура сызыгыннан аерылмавы, бердәмлек белән шул 
яңартуга кушылулары бу җитәкчелектә, бу хөррияттә аның 
аерым урын тотканын күрсәтә.

Йосыф Акчура – татар халкының хәтереннән, әдәбия-
тыннан, тарихыннан тулычынча диярлек сөреп чыгарыл-
ган шәхес. Тукае кебек үк, ятимлекнең барлык зарларын, 
чарасызлыкларын күреп, читтә үскән. Тукайдан артыграк, 
чын мәгънәсендә диярлек ут-сулар кичеп, халкының рухи 
җитәкчесе дәрәҗәсенә ирешерлек белем, сәләт, тәҗрибә 
байлыгы туплаган күренекле эшлеклеләренең берсе, 
XX гасыр татар Батыршасы. Чыгышы – Сембер губер-
насы Зөябаш авылында төпләнгән мәшһүр фабрикант лар 
Акчуриннар нәселеннән. 1876 елның 2 декабрендә дөньяга 
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килә. Әтисе – Хәсән Сөләйман улы Акчурин, әнисе Би-
бикамәрбану – Казанның күренекле байлары Юны сов  -
лар нәселеннән. Йосыф ике яшендә вакытта әтисе – өч 
сукно фабрикасы хуҗасы – йөрәк өянә геннән, күрәсең, 
кинәт вафат була. Әнисе, бу зур хуҗалыкны алып бара ал-
мастан, банклардан акча алып, зур бурычка бата. Эш суд-
ка барып җиткәч, «Себергә каторгага хөкем ителәчәк сең» 
дип куркытылган ханым 1883 елда, улын алып, Төркиягә 
кача. Өй сатып алып, Истанбулда яши башлыйлар. Йосыф 
башлангыч мәктәптән соң төрек хәрби уку йортларының 
барлык баскычларын үтә. Төркия хәрби мәктәпләрендә 
XIX йөз башларыннан европалаштыру процессы бара, ягъ-
ни алар Төркиянең иң алдынгы, иң заманча уку йортла-
рыннан булганнар. Хәрби училищеда укыганда, Йосыф 
Төркияне европалаштыру өчен көрәшүче яшерен «Яшь 
төрекләр» хәрәкәтенә тартыла. Хәрби академиягә укырга 
кергәч тә кулга алынып, Африканың Сахара чүле үзәгенә 
мәңгелек сөргенгә хөкем ителә. Юлда, Ливиянең Триполи 
шәһәрендә, диңгез аша качып, Парижга барып чыга. Хәзерге 
заман сәяси белемнәр институтына укырга керә. 1903 
елда аны тәмамлап, ватанына – Зөябаш авылына кайта.

1907 ел реакцион кара көчләрнең өстенлек алып, им-
перия күләмендә хәлиткеч һөҗүмгә үтүе, хөррият хәрә-
кәтенең җиңелү, чигенү юлына күчүенә әйләнә. Револю-
ция   – хөррият көннәрендә татар милли җанлану хәрәкә-
тенең баш лидерлары сафы алдында урын алган Й. Акчу-
ра «законнан тыш» хәлгә куелган, эзәрлекләнгән, катгый  
хөкемгә тартылачак кешеләрнең берсе хәлендә кала. Эзәр-
лекләүләрдән качып, ярым яшерен яшәргә мәҗбүр була. 
Билгеле, 1907   елның 3 июнь төнендә татар милли яңару 
хәрәкәтенең дә кояшы бата... Х. Туфанның «Кояшлы» ди-
гән шигырендә әйтелгәндәй:

Кара көннәрдә дә якты ягы
Бар ла аның, бу туң дөньяның:
Таба гына бел син котылу юлын,
Ул һәр җирдә, безнең тирәдә...

Й. Акчура 3 июнь реакциясе шартларында да, көрәш 
көннәрендәге тырышлык, эшлеклелек, максат, идеалга 
тугрылык саклап, сафта кала. Бар көчен, сәләтен һаман 
хөр рият заманы казанышларын саклап калу, яшәтү, юкка 
чыгартмау эшенә юнәлтә. Халкын да шул юнәлештә нык 
торырга, шул юнәлештән читләшмәскә чакыра. Ул коты-
лу юлы барлыгына ихлас ышанып, шуңа мөмкинлекләр 
эзләп, көрәштә яшәү юлында кала. Көрәш азаматы бул-
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ган бу шәхеснең биографиясе һәм иҗат эшчәнлеге турында 
сөйләшүләрне шул реакция көннәре хезмәтләрен күзәтүдән 
башлап җибәрик. 

Көрәшне газета битләренә күчерә. Күзгә ташланмас өчен, 
караңгырак почмак табып, шунда посарга, кулга төш мәс 
өчен, поскан почмакларын тиз-тиз алмаштырып то рыр га 
мәҗбүр. Шәһәрдән шәһәргә күчеп, һәр мәкаләсен «Вакыт»ка 
яңа адрестан, башка шәһәрдән җибәрә торган  булган, 
диләр (Г. Баттал). Якты язмышы яңа мөмкинлекләрне 
алдына чыгарып куя диярсең. 1908 елның июль башын-
да инде Төркиядә «Яшь төрекләр» революциясе башланып 
китә. Төркиядә тоткын көрәшчеләргә һәм Й. Акчура ке-
бек мәңгелек сөргенгә җибәрелгәннәргә амнистия игълан 
ителә. Октябрь башларында Русия хөкүмәте хөкеменнән 
(төрмәсеннән, сөргененнән) качып яшәгән Й.   Акчура Төр-
киягә китә. Бу аның мәңгегә иленнән аерылуы икәнен әле 
берәү дә уена китерми. «Вакыт» идарәсе аның кулына «Яшь 
төрекләр» революциясендә газетаның үз хәбәрчесе танык-
лыгын тоттырып озата. Әлбәттә, Төркиядә ул «Вакыт» го-
норарына гына салынып яшәмәгән. Истанбулга килгәч тә 
эш эзли, эш табып, хезмәте хисабына көн күрә башлый. 
1928 елда Әнкарада басма күргән «Яңа төрек дәүләтенең 
уңчылары» (элгәрләре) дигән китабының керешендә 
(14–15 б.) «башта элек үзе укыган хәрби мәктәптә, соңра 
даре шшәфака – ятимнәр йортында, мәдрәсәтел-вәгыйзин 
вә дарелмөслиминдә тарих укыта. 1909 елда Истанбул 
университетының әдәбият факультетында тарих профессо-
ры булып эшли башлый».

«Дарелхәлифәттән» («Хәлифә иленнән») дигән әсәрен-
нән күренгәнчә, ул Төркиядә «Яшь төрекләр» революция-
се барышын һәм тарихын җентекләп өйрәнә. Төрек рево-
люциясе вакыйгалары турында, вакыйгаларның урта сы на   
үтеп кереп, читтән торып күзәтүче истәлекләре рәве шен дә  
язылган мәкаләләрен Оренбургка җибәреп, «Да рел  хә ли-
фәттән» дигән исем астында «Вакыт»та бастыра баш лый.   
Шул рәвешчә, әдипнең бу исем астында Төркиягә һәм та-
рихка сәяхәт истәлекләре рәвешендә язылган шактый кү-
ләмле һәм бай фәнни эчтәлекле берен че зур матур әдәбият 
әсәре мәйданга килә. Шул рәвешле бу фәнни тикшеренү 
язмалары кара реакция көн нәрендә татар әдәбиятын, уку-
чылар китап шүрлеген һәм җәмгыять иҗтимагый фикерен 
бай мәгълүматлы, фәнни тотрыклы мавыктыргыч хезмәт 
белән баета. Ислам дөньясы үзәген (хәлифәлек йортын) ре-
волюцион яңарту теләгендә, дәртендә, зәвыгында яшәткән 
бу язма ул көнге татар тормышында да күренекле роль 


