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«БАШҠОРТОСТАН ДӘҮЛӘТ ҺӘМ ХУЖАЛЫҠ 
АППАРАТТАРЫН 

МИЛЛИЛӘШТЕРЕҮ ЭШТӘРЕ»12

3. Сатлыҡовтың ошо исемдәге мәҡәләһе
Башҡортостанды өйрәнеү ғилми йәмғиәте тарафынан 
сығарылған «Башҡорт аймағы» исемле ғилми йыйынтыҡтың 
1928 йылда донъя күргән 5 һанында баҫылып сыға13. Ул 
ваҡытта башҡорт алфавиты, шул иҫәптән йыйынтыҡтағы 
материалдар ғәрәп хәрефтәрендә булыу сәбәпле мәҡәләнең 
йөкмәткеһе менән бөгөнгө уҡыусы таныш түгел. Ул тел 
тарихын, бигерәк тә тел сәйәсәтен ерәнеүсе белгестәр өсөн 
дә ҡыҙыҡлы тәүсығанаҡ була ала. Автор үҙ мәҡәләһендә XX 
быуаттың 20-се йылдарында барған ҡатмарлы тел 
процестары, күп милләтле республика шарттарында башҡорт 
теленең рус теле менән бер рәттән дәүләт теле итеп иғлан 
ителеп, уның нисек тормошҡа ашырылыуы, милли кадрҙар 
әҙерләү мәсьәләһе тураһында һүҙ алып бара, ҡайһы бер 
статистика мәғлүмәттәрен бирә.

Түбәндә 3. Сатлыҡовтың мәҡәләһен ғәрәп
хәрефтәренән транслитерация эшләп, тексын
оригиналдағыса бирәбеҙ14'

«(80)15 Совет аппараттарын, һатыу, сәнәғәт 
ойошмаларын, Башҡортостандың ерле халҡына
яҡынлаштырыу, уларҙағы яҙыу эшен ике телдә (башҡортса, 
урыҫса) йөрөтөү теләге Башҡортостандың ерле халҡында 
Октябрь ҡуҙғалышынан һуң тыуған теләктәрҙең береһе ине. 
Ярлы ерле халыҡтың күпселеге һөйләшкән әсә телендә эш

5 .1928 [̂j ĵ ]̂ // s I j -̂н̂   ̂  ̂ .j  siiisboı 12
. 85—80 .

13 Тышлыҡтың икенсе битендәге йыйынтыҡтың «Мөндәрижәһе»ндә ошо мәҡәләнең исеме
урыҫса ла бирелгән: «Сатлыков 3. Вопросы коренизации гос. и хоз. аппаратов
Башкирии».
14 Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, был мәҡәләне әҙерләгәндә 3. Сатлыҡов тураһында өҫтәмә
мәғлүмәт табып булманы.
15 Бында һәм артабан йәйәләр эсендә мәҡәләнең ғилми йыйынтыҡтағы биттәре
күрһәтелә.
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йөрөгәндә һәм Башҡортостандағы мөәссәсәләрҙең 
аппараттарына тейешле һанда ерле халыҡты ылыҡтырып, 
был аппараттарҙы ерле халыҡҡа яҡынлаштырған ваҡытта 
ғына, уларҙы ерле эшсән ялпыға яҡынайтыу мөмкин 
буласағын иғтибарға алып, партия һәм Совет власы 1921 
йылда уҡ башҡорт телен дәүләт теле итеп ҡабул итте (2-се 
Башҡортостан советтар съезы ҡарары)16'

Был ваҡыттар тарихта булмаған йотлоҡ, уның 
нәтижәләре менән көрәш, шулай уҡ граждандар һуғышынан 
ҡалған бөлгөнлөктәр менән көрәш дәүере булғанлыҡтан, 
совет власының бөтә көсө шуға йүнәлдерелде. Шул айҡанлы 
аппараттарҙы башҡортлаштырыу һәм әсә телен йөргөҙөү17 
эше бер тиклем һуңланы.

1923 йыл 18-се февралдә был мәсьәлә ҡуҙғалып көн 
тәртибенә бер бөтөн мәсьәлә булып ҡуйылды18. һәм хөкүмәт 
тарафынан декрет сығарылып Баш. Халыҡ комиссарҙар 
советы эргәһендә өс кешенән ғибәрәт Баш. үҙәк тел 
комиссияһы төҙөлә. Эске эштәр халыҡ комиссарлығынан 
иптәш Соколов19 рәйес, Мәғариф халыҡ комиссарлығынан
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иптәш Әҙеһәмов ’ Наркомюстан иптәш Герасимов ағза

16 1921 йылдың 1-4 июлендә Советтарҙың II Бөтә башҡорт съезы үтә. Ул үҙенең 
резолюцияһында башҡорт телен рус теле менән бер рәттән дәүләт теле итеп таный һәм 
уны уҡыу йорттарында өйрәнеүҙе талап итеп ҡуя : «6. ... Признать, в целях облегчения 
участия башкирской бедноты в государственном строительстве, башкирский язык 
государственным наравне с русским и введение обязательного его изучения во всех 
учебных и военно-учебных заведениях и обратить особое внимание на работу 
Н[ар]К[ом]П[роса], оказывая ему содействие и признавая его работу ударной...» Цит.: [8, 
б. 16.].
17 йәғни йөрөтөү.
18 1923 йылдың 18 февралендә Башҡорт ACCP-ы Халыҡ Комиссарҙары Советының 
Декреты нигеҙендә башҡорт телен дәүләт теле булараҡ тормошҡа ашырыу буйынса 
даими Үҙәк комиссия ойошторола. Башҡорт Мәғариф, Эске эштәр, Юстиция халыҡ 
комиссариаттары вәкилдәренән торған өс кешелек был комиссия туранан-тура үҙәктәге 
дәүләт учреждениелары эшенә контроль яһаһа, урындарҙа Үҙәк комиссияға буйһоноусы 
кантон комиссиялары төҙөлә. Ҡара: [1, б. 14-23; 7, б. 103-105; 8, б. 31-32].
19 Со к ол о в, Ник ол а й Вл а ди м и р о в и ч (1886-?) — 1922 йылдың 25 июленән 1923 йылдың 
авгусына тиклем Башҡорт АССР-ы эске эштәр халыҡ комиссары. Ҡара: [6].
20 Әҙеһәмов Абдулла Камалетдин улы (1896—1968). Башҡорт милли хәрәкәтендә 
ҡатнашыусы, Башҡорт хөкүмәте һәм Автономиялы Башҡорт Совет Республикаһы 
хөкүмәте (1918-1923) ағзаһы. Партия һәм дәүләт эшмәкәре. 1923 йылда Башкорт АССР-ы 
мәғариф халыҡ комиссары вазифаһында була. Шул уҡ йылдың ноябрендә дәүләткә 
ҡаршы эшмәкәрлектә ғәйепләнеп, эшенән бушатыла; аҡланып, икенсе эшкә күсә. 
Ғәйепләүсе был эш ҡайтанан ҡаралыу сәбәпле, 1930 йылда ҡабат репрессияланып, биш 
йылға холоҡ төҙәтеү-хеҙмәт лагерына ебәрелә. 1932 йылда ваҡытынан алда азат ителә. 
1989 йылда ғына аҡлана. Ҡара: [4, б. 86-108; 5].
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булалар. Шундай уҡ комиссиялар кантон башҡармалары 
эргәләрендә лә төҙөлә.

1923 йыл 23-сө февралдә Башҡортостан халыҡ 
комиссарҙар советы тарафынан Баш. үҙәк тел комиссияһы 
инструкцияһы тәсдиҡ ителә22. Ләкин был ваҡыттарҙа тел 
комиссияларының үҙ аппараттары булмай. Шунан һуң телде 
бойомға ашырыу, аппараттарҙы ике телде белгән эшселәр 
менән тәьмин итеү тураһында хөкүмәт тарафынан күп кенә 
ҡарарҙар сыҡһа ла, төрлө объектив сәбәптәр арҡаһында 
уларҙы төрлө килеш бойомға ашырыу мөмкин булманы.

Быға сәбәп, бер яҡтан, башҡорт, татарҙарҙан техник 
эшселәрҙең етешмәүен алһаҡ, икенсе яҡтан, киң ҡатлам 
башҡорт һәм татар эшселәренән ҡалаға хеҙмәткә (81) тартыу 
ауыр булыуы, шуның өсөн үҙәк органдарҙа яуаплы башҡорт, 
татар эшселәре күберәк һан тәшкил итеп, техник эшселәрҙең 
аҙ булыуын алдағы цифрҙан күрәбеҙ.

1925 йылдың октябренән башлап тел комиссияларының 
техник аппараттары етәрлек дәрәжәлә ҡоролоп, шул 
ваҡыттарҙан башлап аппараттарҙы башҡортлаштырыу һәм 
телде ғәмәлгә ҡуйыу эше юлға һалына башланы. Октябрь 
ҡуҙғалышының ун йыллыҡ юбилейына шул турала байтаҡ 
өлгәшеүҙәребеҙ булды. Мәҫәлән: Башҡортостанда йәшәгән 
төрлө милләттәр араһында яҙыу-һыҙыу эштәрен23 үҙҙәре 
аңлаған телдә ҡуйыуға айырата иғтибар биреп, Үҙәк тел 
комиссияһының ҡатышы менән дәүләт планы тарафынан 
күпселеге башҡорт, татар йәки ваҡ милләт булған волостар 
ойошторолоп яңынан төҙөлдө. һөҙөмтәлә 68 волоста 
башҡорт, татар күпселек тапты. Бер волоста сыуаш, бер 
волоста мари күпселек итә торған булды. Хәҙерге көндә 
юғарыла күрһәтелгән 68 башҡорт, татар волостарында бер

21 Герасимов Иван Семенович (1894-1937). Дәүләт һәм сәйәсәт эшмәкәре. 1922 йылдың 
июненән 1923 йылдың декабренә тиклем Башҡорт ACCP-ы юстиция халыҡ комиссары 
булып эшләй. Шул уҡ ваҡытта, БАССР Халыҡ Комиссарҙары Советының 1922 йылдың 30 
авгусындағы ҡарарына ярашлы, юстиция халыҡ комиссары вазифаһын һаҡлаған рәүештә 
Башҡорт ACCP-ы прокуроры итеп тәғәйенләнә. 1937 йылда репрессияланып, атыуға 
хөкөм ителә. 1956 йылда аҡлана. [3, б. 265].
22 1923 йылдың 27 февралендә (башҡа сығанаҡта 17 февраль тип тә бирелгән [8, б. 30]; 
бында 23 февраль тип хаталы баҫылған, күрәһең!) БАССР Халыҡ Комиссарҙары Советы 
«Волость һәм ауыл масштабындағы дәүләт һәм шәхси хоҡуҡлы учреждениеларҙа 
башҡорт телен индереү буйынса инструкция» ҡабул итә. [2, б. 21].
23 Бында һүҙ кәтиплек, яҙыу эштәрен башҡарыу, эш ҡағыҙҙары яҙыу тураһында бара.
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сыуаш, бер мари йортонда әсә теле мәжбүри йөрөтөлөргә 
тейеш булып, уларҙа әсә телендә эш йөрөтөү 80 процент 
атҡарылған һанала. (Был хисапҡа волость
башҡармаларындағы һуғыш, аҡса һәм иҫәп өҫтәлдәре 
инмәй).

Шулай уҡ түбән кооперативтарҙа Башсоюз 
ҡарамағындағы 70 кооперациянан егермеһендә, сельхозбанк 
ҡарамағындағы 168 ширҡәттең ҡырҡ етеһендә эштәр әсә 
телендә йөрөтөлә.

68 волость башҡармаһына ҡараған 300 ҡәҙәр ауыл 
советтарында эш башҡорт телендә йөрөй.

Волость башҡармаларына һәм ауыл советтарына әсә 
телендә эш йөрөтөүгә ҡарата яҙылған төрлө ҡулланмалар 
баҫтырылып таратылды.

Баш Үҙәк Башҡарманың 17-се ноябрь ҡарары буйынса, 
үҙәктә 50 мөәссәсәнең штаты ҡаралып, ике хөкүмәт телен 
белеү тейеш булған урындар билдәләнде.

һөҙөмтәлә 830 урын алыштырылырға булынды. 
Шуларҙан юғары техник эшселәр 157, түбән техник эшселәр 
537, ҡара эшселәр 36.

Был 50 мөәссәсәлә 830 кеше алыштырылғанға ҡәҙәр 
башҡорт, татар хеҙмәткәрҙәре 23 процент булып, 
алыштырғандан һуң 42,5 процент буласаҡ.

(82) Был эш өсөн 3 йыл ваҡыт билдәләнде. Шул рәүештә 
кантон тел комиссиялары тарафынан кантон 
мөәссәсәләренең штаттары ҡаралып, ике телде белеү тейеш 
булған урындар билдәләнеп ята. Әле нәтижәһе бөтә 
кантондарҙан килеп бөтмәгән. Шулай ҙа мәғлүм кантондарҙан 
Йылайырҙа алыштырғанға тиклем башҡорт, татар 
хеҙмәткәрҙәре 19,6 процент, алыштырғас 65 процентҡа етә. 
Стәрлелә хәҙерендә 18 процент, алыштырғас 48 процент, 
Тамьян-Ҡатайҙа 14 процент, алыштырғас 28 процент, Өфө 
кантонында 22 процент, алыштырғас 28 процент, Бөрөлә 24 
процент, алыштырғас 50 процент буласаҡ.

Эшселәр әҙерләү
1924 йылдан 1927 йылға тиклем төрлө курстарҙан 919 

хеҙмәткәр әҙерләп сығарылды. Яҙыу-Һыҙыу курстарынан 226, 
урман курсынан 95, кооператив-хисап курсынан 100, почта-
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телеграф курсынан 56 кеше сыҡты. Бынан тыш юрислыҡ 
эшендә 241 кеше яңынан курс аша белемдәрен арттырҙылар.

Яҙыу машиналары менән тәьмин итеү мәсьәләһе
Был мәсьәлә Башҡортостанда ғына түгел, башҡа милли 

йөмһүриәттәрҙә лә сиселеп бер нөктәгә килгәне юҡ. Мәскәүҙә 
Туғановтар тарафынан эшләнә торған машина тәртипле 
рәүештә сығып тормауҙары шулай уҡ хаҡының ҡиммәт 
булыуы Башҡортостан мөәссәсәләре өсөн, бигерәк тә 
урындағы мөәссәсәләр өсөн алдырыуға ҡыйбатҡа төшә. Был 
турала төрлө саралар күрелеп выҡытлы рәүештә Өфөнөң 
үҙендәге хосуси мастерская аша урыҫ телендә булған иҫке 
машиналарҙы башҡортсаға әйләндереп машиналар эшләп 
биреү юлы алынды. Был мастерскаяла эшләнгән 
машиналарҙың техникаһы һуңғы ваҡытта яҡшырған кеүек 
күренә. Ошо хосуси мастерская аша бөтәһе 15 машина 
эшләнеп, етеһе кантондарға ебәрелде. Юғарыла әйткәнсә, 
был формала машина эшләү ваҡытлы сара булып, киләсәктә 
техникаһы яҡшыртылған, милли йөмһүриәттәрҙе тәьмин 
итерлек машина табыу саралары күрелә.

(83) 8 кантон күләмендәге мөәссәсәләрҙә милли яҡтан 
хеҙмәткәрҙәр һаны һәм проценты

1926 йылдың беренсе октябренә 1927 йылдың беренсе октябренә
Башҡорт Татар Урыҫ Ваҡ

милләт
Башҡорт Татар Урыҫ Ваҡ

милләт
Стәрле 5% 71% 18% 6% 8,5% 21% 66% 4,5%
Бәләбәй 4% 24% 65% 7% 6% 26% 56% 11%
Арғаяш 25,4% 31,4% 41,2% 2% 28% 18% 52% 2%
Мәсәғүт 12% 14% 70% 3% 24 7% 16% 75% 2%
Тамьян-
Ҡатай

23,2% 7,3% 66,3% 3,2% 23% 5% 70% 2%

Бөрө 17,7% 13,6% 62% 6,7% 17,7% 16,35% 58,4% 7,6%
Йылайыр 14,8% 6,7% 72,8% 5,5% 14% 7% 75% 4%
Өфө 9,7% 15,8% 69,7% 4,6% 9,7% 15,8% 69,7% 4,8%

38 үҙәк мөәссәсәлә хеҙмәткәрҙәрҙең милли яҡтан һаны һәм проценты

1926 йылдың 1-се апреленә 1927 йылдың 1-се июненә
Яуаплы эшселәр Яуаплы эшселәр

Башҡорттар 38 14,8% 47 17,1%
Татарҙар 40 15,56% 28 10,8%
Урыҫтар 156 60,7% 161 62,8%
Ваҡ милләттәр 23 8,94% 21 8,1%

24 Бында һәм артабан юлдарҙа һәм бағаналарҙа сумма ла 100% бирмәгән һандар ярым ҡалын 
шрифт менән айырып күрһәтелде.
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Яуаплы техник эшселәр Яуаплы техник эшселәр
Башҡорттар 45 5,25% 58 4,71%
Татарҙар 82 9,7% 104 8,6%
Урыҫтар 665 77,65% 954 78,81%
Ваҡ милләттәр 64 7,4% 93 7,72%

(84)
Техник эшселәр Техник эшселәр

Башҡорттар 131 4,7% 147 6,58%
Татарҙар 370 13,34% 293 13,12%
Урыҫтар 2142 77,04% 1675 75,04%
Ваҡ милләттәр 137 4,92% 117 5,23%

Ҡара эшселәр Ҡара эшселәр
Башҡорттар 38 5,36% 64 6,58%
Татарҙар 128 18,06% 198 28,37%
Урыҫтар 511 72,07% 669 68,82%
Ваҡ милләттәр 32 4,51% 41 4,21%

Өфөләге 38 мөәссәсәлә бөтә хеҙмәткәрҙәр һаны
1926 йылдың 1-се апреленә 1927 йылдын 1-се июненә

Башҡорттар 5,47% 6,75%
Татарҙар 13,4% 13,11%
Урыҫтар 75,6% 73,86%
Ваҡ милләттәр 5,53% 5,81%

Завод-фабриктарҙа эшселәр һаны
1926 йылдың 1 -се октябренә 1927 йылдың 1-се апреленә

Башҡорттар 15,3% 13,9%
Татарҙар 11,2% 13,3%
Урыҫтар 71,5% 70%
Ваҡ милләттәр 2,3% 2,8%

(85) Профсоюздарҙа тороусылар һаны
[19]24 йылда [19]27 йылдың 1-се апреленә

Башҡорттар 5,7% 12%
Татарҙар 10,9% 14,6%
Урыҫтар 79,6% 67%
Ваҡ милләттәр 3,7% 5,9%

Яҙыу-Һыҙыу эштәрен әсә теленә күсермәүгә сәбәп -  
башҡорт, татарҙарҙан техник эшселәрҙең етешмәүе ине, 
ләкин был етешһеҙлектәрҙе курстар аша хеҙмәткәрҙәр 
сығарып, әкренләп бөтөрөлөп киленә.

Телде тормошҡа уҙғарыу эшендә ҡаты план һыҙыу был 
эште үтәүҙә күп еңеллектәр яһаясаҡ».

3. Сатлыҡовтың мәҡәләһендә һүҙ барған
миллиләштереү сәйәсәте милли кадрҙарҙың да үҫеүенә 
килтерә. Шул осорҙа -  XX быуаттың 20-се йылдарында 
башҡорт теленең әҙәби тел нормалары эшләнә, милли 
матбуғат ныҡлы үҫеш ала, яңы мәктәптәр, телде өйрәнеү
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буйынса курстар асыла. Башҡорт телен төрлө яҡлап төплө 
өйрәнеү эше лә тап ошо осорҙа башлана. Бындай 
мөмкинлектәр башҡорт теленең рус теле менән йәнәш 
дәүләт теле статусын алыуы арҡаһында тыуа.

Ләкин 1930-сы йылдарҙа башҡорт телен тормошҡа 
ашырыу һәм дәүләт аппараттарын миллиләштереү эштәре 
һүлпәнәйә. 1932 йылдың 1 ноябрендәге Бөтә Рәсәй үҙәк 
башҡарма комитетының Президиумы һәм 1932 йылдың 29 
декабрендәге Башҡортостан үҙәк башҡарма комитетының 
Президиумы ҡарарҙары менән башҡорт телен дәүләт теле 
булараҡ тормошҡа ашырыу буйынса Үҙәк комиссияның эше 
туҡтатыла. Тел мәсьәләһе актуаль ҡалған хәлдә лә 
популярлығын юғалта [1, б. 19].
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