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Мəкалəдə татар əдəбиятын XX гасырның егерменче-утызынчы еллар аралыгында укыту мəсьəлəсенə күзəтү ясала. Октябрь революциясеннəн соң, беренче
һəм икенче баскыч мəктəплəрдə татар əдəбиятын төрле юнəлешлəр ярдəмендə
өйрəтүгə əһəмият бирелə. Əлеге чорда татар əдəбиятын укыту буенча кулланылышта булган программаларга һəм дəреслеклəргə анализ тəкъдим ителə.
Төп төшенчəлəр: татар əдəбияты, совет мəктəбе, укыту, программалар,
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1917 елгы октябрь революциясе илнең сəяси һəм икътисади тормышын, халыкның мəдəниятен үзгəртүдə кискен борылыш ясый. Əлеге
үзгəрешлəр мəгариф системасын да тамырдан яңартуны максат итеп куя.
Бу елларда уку-укыту системасында түлəүсез һəркем белем ала алырлык
бердəм дөньяви мəктəп оештыру төп максаты итеп куелып, мəктəплəр
челтəрен тирəннəн үзгəртеп кору буенча җитди чаралар күрелə башлый.
Гыйльми һəм уку-укыту йортлары белəн турыдан-туры идарə итү, шулай
ук аерым мəгариф органнары арасындагы төрле мəсьəлəлəрне хəл итү
максатыннан Мəгариф халык комиссариаты төзелə. Бөтенроссия Үзəк
Башкарма Комитеты Советының 1918 елда чыккан «РСФСРның бердəм
эш мəктəбе турындагы» декрет [11, с. 133–137] һəм «Бердəм эш мəктəбенең төп принциплары турында» карар [11, с. 137–145] совет мəктəбендə
белем бирүнең яңа системасының асылын билгели. Əлеге документлар
нигезендə уку йортлары, югары уку йортларыннан башка, барысы да
«бердəм эш мəктəбе» дип йөртелə башлый. Бердəм эш мəктəбе гомуми
мəҗбүри башлангыч белем бирү, I һəм II баскыч мəктəплəр оештыру, укучыларны фəн нигезлəре белəн таныштыру, укытуны хезмəт белəн бəйлəп
алып бару кебек бурычларны алга куя. Совет мəктəбе бу чорда гомуми
белем бирү мəктəбе генə түгел, ə хезмəт мəктəбе дə булып тора. Башка
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фəннəрне өйрəнү белəн беррəттəн, мəктəптə татар əдəбиятын өйрəнүгə дə
басым ясала башлый, чөнки Октябрь революциясенə кадəр татар əдəбияты
күпмедер вакыт аерым укытылмый. Татар əдəбиятын мəктəплəрдə укытуның төп максаты – əсəрне уку һəм анализлау ярдəмендə укучы аны аңларга, күзалларга омтылудан гыйбарəт. Əдəбият аша укучы башкаларга игътибарлы булырга, кеше күңелен яраламаска, җəмгыятьтə үз урынын табарга өйрəнə. Нəтиҗəдə, балада һəр нəрсəгə карата үз фикере, үз карашы булдырыла.
Мəктəплəрдə татар əдəбиятын укытуда əлеге бурычларны тормышка
ашыру өчен яңа эчтəлекле уку китаплары, дəреслеклəр, методик кулланмалар кирəклеге мөһим алшартларның берсе була. Егерменче еллар башында совет мəктəплəрен төрле предметлар буенча, шул исəптəн татар
əдəбиятыннан да, дəреслеклəр белəн тəэмин итү мəсьəлəсе актуаль проблемаларның берсенə əверелə. Əлеге мəсьəлəне чишүдə III Бөтенроссия татар укытучылары съезды (1918) [19, с. 17] һəм тел мəсьəлəлəренə багышланган Бөтенроссия конференциясе (1919) дə зур этəргеч ясый. Нəтиҗəдə,
сəяси һəм методик яктан югары сыйфатлы дəреслеклəр һəм методик кулланмаларны тиз арада бастырып чыгару төп бурычларның берсе итеп куела. Чөнки алар укучы һəм укытучы эшчəнлеген бəйлəүче, берлəштерүче
төп кораллар һəм бары тик алар ярдəмендə генə белем һəм тəрбия бирүне
максатчан, эзлекле итеп алып барырга мөмкин. Лəкин югары сыйфатлы
программаларны, дəреслеклəрне тиз арада төзеп, бастырып чыгару
мөмкин хəл булып чыкмый. Дəреслек-программаларның, методик кулланмаларның яңалары төзелгəнче, Октябрь революциясенə кадəр язылган уку
китапларының уңышлылылары [7] аерым төзəтмəлəр, үзгəрешлəр белəн
яңадан басылып, файдалану өчен мəктəплəргə тəкъдим ителəлəр. Мəсəлəн,
Г. Ибраһимовның 1919 елда яңадан тулыландырылып басылып чыккан
«Яңа əдəбият» китабында идея-эстетик яктан искергəн яки сəнгати яктан
түбəн булган əсəрлəрдəге өзеклəр əлеге чорны яктыртуга якын торганы
белəн алмаштырыла.
Яңа программалар, уку планнары төзү, уку-укыту китаплары, дəреслеклəр язу, педагогик журналлар чыгару һ. б. əһəмиятле мəсьəлəлəрне хəл
итү максатыннан, 1921 елда Мəгариф Халык Комиссариаты карамагында
Гыйльми һəйəт (соңрак Гыйльми үзəк, Академик үзəк) оештырыла [17, 3
б.]. Əлеге үзəк тарафыннан мəктəплəр өчен яңа дəреслеклəр, яңа программалар, уку планнары төзү, төрле курслар ачу, педагогик журнал чыгару
кебек иң əһəмиятле мəсьəлəлəрне хəл итү максат итеп куела. Шулай ук
əлеге үзəк алдына республиканың барлык төр уку йортлары өчен дəүлəт
гыйльми совет программаларын һəм планнарын җирле үзенчəлеклəргə туры китерү бурычы йөклəнə. Татар теле һəм əдəбияты буенча дəреслеклəр,
уку əсбаплары эшлəү өчен авторлар коллективы оештырыла. Коллектив
тарафыннан педагогик һəм гыйльми яктан эшлəнелеп, заманга җавап
бирердəй дəреслеклəр булдыру төп бурыч итеп куела. М. Корбангалиев,
Г. Ходаяров, Ф. Сəйфи, Х. Бəдигый, Г. Ибраһимов һ. б. авторлар ярдə159
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мендə беренче һəм икенче баскыч мəктəплəр өчен программалар төзелə
һəм дəреслеклəр языла.
1917–1922 еллар аралыгында мəктəплəрдə татар əдəбияты Октябрь
революциясенə кадəрге традициягə таянып һəр мəктəпнең үзе яки район
мəгариф бүлеге җитəкчелегендə төзелгəн кулъязма программалар буенча
укытыла. 1922 елда Академик үзəк тарафыннан, эзлəнү һəм табышларның
бер дəверен чагылдырып, татар теле һəм əдəбиятын укыту буенча программа төзелə [5]. Программада татар теле һəм əдəбияты аерым түгел, ə
бер үк фəн рəвешендə тəкъдим ителə. Əлеге программада методик алымнар шактый киң яктыртыла һəм аларның күбесе уңышлы дип табыла. Алар
арасында сəнгатьле укуга аеруча зур урын бирелə. Моннан тыш укылган
текст буенча эчтəлек сөйлəү, хикəя язу, сораулар кую, җаваплар бирү,
план төзү, əсəр геройларының холык-фигыльлəрен билгелəү һ. б. алымнар
актив кулланыла. Бу методик алымнар əсəр эчтəлеген аңлап үзлəштерүгə
һəм укучыларның фикерлəү сəлəтен үстерүгə юнəлтелə. Əлеге программа
1928 елга кадəр мəктəплəрдə киң кулланылыш ала. Шулай да реферат,
хикəя яздырту, лекциялəр тыңлату, укылган əсəрнең темасын билгелəтү
һ. б. шундый алымнар башлангыч сыйныф укучылары өчен авыр булуы
программаның җитешсез ягы дип искəртелə [14, 56 б.].
1923 елдан мəктəплəрдə комплекслы укыту ситемасы килеп керə.
Əлеге система тел, əдəбият, тарих, география һ. б. фəннəрне аерым укытуны хупламый, ə барлык фəннəрне комплекс хəлендə карауны алга куя.
Комплекслы укыту сыйныф-дəрес системасын юкка чыгара. Укыту дəүлəт
гыйльми совет тарафыннан төзелгəн «комплекслы программалар» ярдəмендə алып барыла. Əлеге программалар эчтəлеге ягыннан гына түгел,
хəтта төзелеше ягыннан да алдагыларыннан бик нык аерыла. Дəүлəт гыйльми совет программаларының төп юнəлеше булып белем бирүне иҗтимагый фəннəр ярдəмендə өйрəтү тора. Бу система татар əдəбиятын укытуны да арткы планга күчерə, ягъни уку планнарында фəн буларак үз урынын бөтенлəй таба алмый. Татар əдəбияты теге яки бу һөнəрне үзлəштерүдə иллюстрация ролен үтəүче итеп кенə тəкъдим ителə, җəмгыятьне
өйрəнү фəненең билгеле бер өлеше буларак кына карала.
Комплекслы укыту системасы белəн берлектə яңа укыту методлары
һəм алымнары да килеп керə. XX гасыр башында Америкада кулланылынган Дальтон-план методы егерменче елларда совет мəктəплəрендə лаборатор-бригада исеме белəн кулланыла башлый. «Лаборатор-бригада» методы
дəрес структурасын, укытучының əңгəмə ярдəмендə фəннəрне өйрəнү, белем алу системасын кире кага. Укучылар бригадаларга бүленеп, лаборатория системасында күмəклəшеп эшлəүгə əһəмият бирə. Билгене укытучы
бригаданың җитəкчесе (сайлап алынган укучы) тарафыннан телдəн яки
язма рəвештə ясалган нəтиҗəлəрдəн чыгып куя. Əлеге метод укучыларны
үзлеклəреннəн эшлəргə өйрəтсə дə, күп очракта һəрбер укучының эшчəнлек дəрəҗəсе тиешенчə дөрес бəялəнми, кайбер укучыларның активлыгы
күренми кала. Шулай ук бу система укытучының да ролен киметə, укыту160
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чы читтəн күзəтеп торучы, киңəш биреп торучы булып кына кала. Бу методка нигезлəнеп язылган татар əдəбиятын укыту программаларында [9;
15;16] əдəбият җəмгыятьне өйрəнү фəненең бер өлеше буларак кына
бирелə, ягъни иҗтимагый теманы өйрəнгəндə əдəбият иллюстратив материал булып кына хезмəт итə һəм укучыларда индивидуаль эшлəү, үз
фикереңне җиткерү кебек алымнар арткы планга кала.
Əлеге программаларга таянып əдəбияттан чор талəплəренə җавап бирерлек эш китаплары һəм дəреслек-хрестоматиялəре дөнья күрə башлый.
Шулар арасында «Азат мəктəп» [2], «Ташкын» [18] дəреслек-хрестоматиялəр башка уку китапларыннан уңай якка аерылып торулары белəн
отышлы. Чөнки əлеге уку əсбаплары комплекс ысулына туры китереп
төзелүе белəн аерылып торалар. Мəсəлəн, «Азат мəктəп» дəреслек-хрестоматиясен төзүче авторлар китапның кереш өлешендə əлеге хезмəтнең
комплекс ысулына туры китереп эшлəнүе, китапка заманга яраклы итеп
язылган əдəби əсəрлəр кертелүе белəн əһəмиятле дип ассызыклыйлар [2,
5 б.]. Дəреслектəге бүлеклəр дə «Авыл», «Шəһəр», «Хəзерге заман» дип
исемлəнеп, əдəби əсəрлəр дə шул тематикага яраклаштырылып сайлана.
Педагогиканың билгеледəн билгесезлеккə таба бару принцибы əдəбият
дəреслəрендə əлеге хрестоматиядə чагылыш таба. «Ташкын» дəреслекхрестоматиянең төзелү принцибы «Азат мəктəп»тəге кебек хəзерге
əдəбияттан элеккеге мирас əдəбиятына таба алып барыла. Бүлеклəр дə шулай ук «Яңа чор», «Хəзерге шəһəр», «Хəзерге авыл» дип аталып йөртелө.
Комплекслы темалар итеп «Крестьяннар тормышы», «Татар əдəбиятында
муллалар тормышы», «Хатын-кыз мəсьəлəсе» кебек мəсьəлəлəр тəкъдим
ителə. Мондый тематик бүленеш əдəбиятның идея эчтəлеген үзлəштерүне
алгы планга куйса да, əдəби əсəрнең кыйммəтенə игътибар бирелми, ə
əдəби текстның җəмгыять белеме темаларына караган өлеше генə файдаланыла. Тəкъдим ителгəн əлеге дəреслəк-хрестоматиялəр шул чорны тасвирлаган əдəби əсəрлəргə игътибар бирелүе белəн отышлы була. Лəкин бу
уку китаплары педагогик һəм методик талəплəргə җавап биреп бетерми, ə
əдəби текстлар җыентыгы булып кына кала [4, 129 б.].
1926нчы елның ахырларында комплекслы укыту системасы уңышсыз
дип табыла. Əдəбият галиме Г. Сəгъди дə моның тискəре ягы дип: беренчедəн, укытучыларның да, укыту методларының да əһəмияте югалуы,
икенчедəн, əдəби əсəрлəргə, китапка карата кызыксыну кимү дип ассызыклый [6, 60 б.].
Татар əдəбиятын укыту буенча 1927 елга кадəр программалар,
дəреслеклəр булса да, алар бары тик аерым теманы өйрəнгəндə өстəмə
кулланма ролен генə үти. 1927 елда Казанда татар теле һəм əдəбияты
укытучыларының I Бөтенсоюз конференциясендə татар телен һəм əдəбиятын укыту, уку программалары һəм дəреслеклəр төзү мəсьəлəлəре карала.
Татар əдəбиятын совет мəктəплəрендə укытуның төп бурычлары булып
коммунистик рухта тəрбия бирү һəм коммунизм җəмгыятен төзүчелəрне
хəзерлəү тора [3, 147 б.]. Конференциядə тəкъдим ителгəн карарлар ниге161

И стор ич е ска я э т но ло г ия . 2018. Том 3 , № 1

зендə, Мəгариф Халык Комиссариаты тарафыннан барлык фəннəр буенча
программалар төзелə башлый. Алар барлык мəктəплəр өчен дəүлəт программалары булып торалар. 1928 елда Мəгариф Халык Комиссариаты раславында, М. Фазлуллин тарафыннан «II баскыч мəктəплəре өчен ана теле
һəм əдəбияты программасы» дөнья күрə [8]. Əлеге программа мəктəптə
əдəбият фəнен предмет итеп укытуны юлга салуда зур роль уйный.
Əдəбият фəнен укыту буенча дөрес юнəлеш бирүче əлеге дəүлəт документы яшь буынга белем һəм тəрбия бирү ягыннан аеруча əһəмиятле. Əмма
шул чор талəплəренə җавап бирə алырлык ныклы əдəби белем бирүне
тəэмин итə алмау, укучыларга үзлəштерү өчен авыр булган əсəрлəрне программага кертү, əдəбиятның тəрбияви мөмкинлеклəре, укыту алымнары
ачык яктыртылмау бу программаның җитешсезлеге дип искəртелə. Шулай
да, программаның фəнни һəм методологик структурасы яңа төзелəчəк
программаларның нигезен тəшкил итə.
Утызынчы еллар башында совет мəгарифенə проект методы килеп
керə. Əлеге метод Америкада XX гасырның беренче яртысында америка
фəлсəфəчесе һəм педагогы Дж. Дьюни тарафыннан кулланылышка кертелə. Бу метод аерым фəннəрне юкка чыгара, сыйныфлар, расписаниелəр
бетерелə. Дəреслəр я лаборатор эш, я əдəби экскурсия төсендə кырларда,
фермаларда, завод-фабрика цехларында уздырыла. Укучылар көнкүреш
хезмəт белəн бəйле биремнəрне үтəргə тиеш булалар. Схема ясау, сызым
сызу, проектлар төзү процессы вакытында балалар математика, физика,
химия, сызым кебек фəннəр буенча тулы белемнəр алырга тиеш булалар.
Нəтиҗəдə укытуның бу формасы бер фəнне дə тулаем алып өйрəнүне максат итеп куймый. Əлеге форма мəктəптə татар əдəбиятын укытуда да чагылыш таба. Бу елларда төзелгəн программаларда укучыларга əдəби
əсəрнең иҗтимагый тормыш, сыйнфый көрəш белəн бəйле темаларны яктырткан өлешлəре генə тəкъдим ителə, тулаем əдəби əсəр өйрəнелми [10].
1930 еллардан соң уку-укыту системасы янəдəн үзгəрешлəр кичерə
башлый. Бу үзгəрешлəр татар əдəбиятын укытуда да чагылыш таба. 1931
елның августында ВКП(б) Үзəк Комитеты «Башлангыч һəм урта мəктəп
турында»гы һəм 1932 елны «Башлангыч һəм урта мəктəптə укыту программалары һəм режимы турында»гы карарлар [14, с. 156–164] совет
мəктəбе эшенең сыйфатын күтəрүдə əһəмиятле роль уйныйлар. Бу документлар нигезендə СССР халыкларының милли əдəбиятларына, сəнгатьлəренə караган материалларны əдəбият дəреслегенə кертеп, программа һəм
дəреслеклəрне укучыларга белем һəм тəрбия бирерлек итеп төзергə кирəк
кебек бурычлар куела. Əлеге елларда татар əдəбиятын укытуны, əдəби
əсəрлəр өйрəнүне укыту программаларын кире кайтару, əдəби текстларны
тəрбия максатында файдалану кебек юллар ярдəмендə алып барыла башлый. Уку процессының нигезен бу елларда сыйныф-дəрес системасы
белəн алып барыла. Дəрес һəркөнне бер калыпка салынып эшлəнгəн
нигездə алып барыла, мөстəкыйль эш алымнары куллану мөмкинлеклəре
юкка чыга.
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«Башлангыч һəм урта мəктəплəр өчен дəреслеклəр турында»гы 1933
елның февралендə чыккан карар нигезендə һəр предмет буенча Мəгариф
Халык Комиссариаты тарафыннан расланган бердəм мəҗбүри дəреслеклəр
буенча гына укытырга рөхсəт ителə. [11, с. 164–165]. Шуның нəтиҗəсендə
мəктəп программалары үзгəртелеп төзелə, яңа стабиль дəреслеклəр дөнья
күрə. Əдəбият буенча Г. Нигъмəти, Г. Гали, Б. Яфаровлар төзегəн программада [20] əсəрлəрне, тəрбия ягыннан əһəмияте кимемəсен өчен, бөтен
көенчə өйрəнергə кирəк дигəн фикер алга куела. Бу программа проектлар
методы һəм лаборатор-бригада системасы белəн бəйлəнешлəрен тулысынча
өзə, укучыларга əдəбияттан ныклы һəм эзлекле белем бирү, укыту процессында балаларны интернациональ яктан тəрбиялəү зарурлыгы мəсьəлəлəрен
күтəреп чыга. Бу елларда төзелгəн программалар нəтиҗəсендə һəрбер класс
өчен татар əдəбиятыннан дəреслек-хрестоматиялəр дөнья күрə [1; 12; 13].
Октябрь революциясеннəн соң, егерменче-утызынчы еллар аралыгында мəктəптə татар əдəбиятын укыту төрле юнəлештə алып барыла. Совет мəктəбе оешкан елларда татар əдəбияты дəреслəрдə ярдəмчел вазифаны гына үтəсə, утызынчы елларда исə ул аерым предмет булып өйрəнелə
башлый. Егерменче елларда татар əдəбиятын укыту буенча дəреслеклəр,
уку кулланмалары төрле булулары белəн аерылып тора. Яңа дəреслеклəр
белəн бер үк вакытта үзгəртелеп язылган революциягə кадəрге дəреслеклəр дə гамəлдə була. Утызынчы елларда исə, бердəм нормага туры
китерелгəн һəм бер стандартка салынган мəктəп дəреслеклəре урын ала.
Шулай ук илдə барган төрле үзгəрешлəр (татар алфавитын гарəп графикасыннан яңалифкə (латинга), соңрак рус алфавитына (кирилицага) күчү татар əдəбиятын укытуга да тискəре йогынты ясамый калмый. Егерменче
еллар уртасында латин алфавитына нигезлəнгəн яңалиф язу системасы
рəсми рəвештə татар язуы итеп гамəлгə кертелə. Əлеге борылыш гарəп
шрифтында язылган дəреслеклəрдəн формасы белəн дə, эчтəлеклəре ягыннан да аерылып торган латинлаштырылган уку китаплары тууга китерə. Бу
елларда мəктəптə татар əдəбиятын укытуга түгел, ə латинча укырга
өйрəтүгə күбрəк басым ясала. Гарəп шрифтында булган күп кенə əдəби
əсəрлəр, дəреслеклəр, кулъязмалар кулланылыштан төшеп калына. Утызынчы еллар азагында латинлаштырылган татар алфавиты яңа рус графикасына нигезлəнгəн алфавитка алыштырыла, кабат укыту мəсьəлəсе
күтəрелеп чыга. Соңгы унъеллыкта латин язуында басылган дəреслеклəрнең əһəмияте югала. Əлеге үзгəрешлəр мəктəптə татар əдəбиятын
өйрəнүгə дə күпмедер дəрəҗəдə тоткарлыклар тудыра.
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