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КРИМСЬКІ  ТАТАРИ  В  РОКИ  РЕВОЛЮЦІЇ  ТА  ГРОМАДЯНСЬКОЇ  ВІЙНИ (1917 – 1920  рр.) 
Жовтневий переворот у Петрограді отримав негативну оцінку з боку татарських 

властей. Мусвиконком заявив, що криваві події, які мали місце в Петрограді, 
“паралізувавши силу існуючої влади, відкривають шлях для анархії і громадянської війни, 
розмір і гибельні наслідки якої тепер важко уявити”. 

В грудні 1917 р. за участю “Міллі-фірки” почав роботу Курултай (Татарські 
Кримські Установчі Збори), де було сформовано національний татарський уряд - 
Директорію, політика якого поряд з існуючими на півострові радами спрямовувалася на 
підтримку буржуазних сил у Росії, а також Центральної Ради. Була вироблена 
Конституція Криму, проголошено Курултай Парламентом з однорічним терміном. 
Почалося формування власних татарських збройних сил. 

Вище згадана Конституція проголошувала рівні права всіх жителів Криму 
незалежно від їх національності. Уряд зазначав: “На основі ідей братства, почуття єдиної 
Батьківщини... діяти в ім’я возз’єднання з загальнодемократичним світом, в ім’я спасіння 
від пазурів кривавої революції, яка зруйнувала пам’ятники, культові споруди, спалила 
дощенту палаци, розтоптала щедрий і прекрасний Кримський півострів”. 

Але в той час власного державотворення в Криму не відбулося. Крім невеликого 
проміжку часу існування своїх владних, але недієздатних структур, всі державотворчі 
процеси кримських татар не знайшли свого логічного завершення. Півострів у 1918 - 1920 
рр. опинився в центрі класових битв. І при владі “червоних” чи “білих”, іноземних 
інтервентів татарам не надавалося можливості щодо створення своєї незалежної держави. 

До речі, в лютому 1918 р. на час, коли в Криму встановилася радянська влада і 
національні органи влади кримських татар були розігнані, на Всеросійському 
мусульманському військовому з’їзді в Казані обговорювалося питання про створення 
федеративної тюрксько-татарської республіки з п’яти мусульманських областей - Криму, 
Кавказу, Туркестану, Киргизії, Урало-Поволжя. Це об’єднання російських мусульман 
немов би мало відкрити шлях до об’єднання мусульман усього світу. 

За доби перебування в Криму Добровольчої армії настав час повної руйнації 
всіляких ілюзій татарської державності чи автономії. Татарський парламент після багатьох 
утисків, арештів деяких його членів в серпні 1919 р. був ліквідований. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


