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Мəкалəдə Совет властеның беренче елларында илдə җəелдерелгəн иң кү-

лəмле кампаниялəрнең берсе булган ликбез кампаниясен татарлар арасында 
үткəрүнең үзенчəлеклəре яктыртыла. Татарстан шартларында ликбез эшен тор-
мышка ашыруның юллары, формалары, ликбез мəктəплəрендə кулланылган 
дəреслек һəм методик əсбаплар, татар вакытлы матбугатында укый–яза белмəү-
челек мəсьəлəлəренең яктыртылышы тасвирлана.  

 
Төп төшенчəлəр: ликбез, укый–яза белмəүчелек, укырга–язарга өйрəтү, 

ликпункт, ликвидатор, сəяси тəрбия, дəреслеклəр 
 
 
Гомуми белем дəрəҗəсе – телəсə кайсы миллəтнең һəм җəмгыятьнең 

мəдəни үсешен билгелəүче төп билгелəрнең берсе. Россиядə ХIХ гасыр 
ахыры – ХХ гасыр башында белемлелек дəрəҗəсе шактый түбəн булу Ок-
тябрь революциясеннəн соң яшь Совет хөкүмəте алдына иң беренче һəм 
əһəмиятле мəсьəлəлəрнең берсе итеп халыкның грамоталылык дəрəҗəсен 
күтəрү бурычын куюга сəбəп була. Лəкин бу өлкəдə үзгəрешлəрне бары тик 
революция казанышы буларак кына карау дөрес булмас. Бигрəк тə татар 
халкына мөнəсəбəттə. Чөнки татарлар арасында гыйлемлелекнең бик бо-
рынгы заманнарда ук шактый киң таралуы мəгълүм. ХIХ гасырда иҗти-
магый тормышта, бигрəк тə мəгариф өлкəсендə, башланган үзгəрешлəр – 
мəгърифəтчелек, җəдитчелек хəрəкəтлəренең дə асылында миллəтне 
мəгърифəтле, мəдəниятле итү идеясе ята. Революциягə кадəр үк дөнья 
күргəн күп кенə чыганакларда, шул исəптəн рус һəм Европа галимнəренең 
хезмəтлəрендə, татарларның белемлелек дəрəҗəсе буенча Россия халыклары 
арасында иң югары урыннарны билəве турындагы фикерлəр əйтелеп килде. 
Тик совет чорында моның киресе расланып киленде.  
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П. Знаменский билгелəп үткəнчə, «татар кешесе рус грамотасын да 
бик җиңел үзлəштерə ала, татар солдатлары русларга караганда укырга-
язарга тизрəк өйрəнəлəр» [6, 24 б.]. Татарларның революциягə кадəр белем 
дəрəҗəсе югары булу турындагы фикерлəр атаклы рус галиме Я.Коблов 
хезмəтлəрендə дə искə алына. Ул: «Россиянең Көнчыгыш өлешендə яшəү-
че халыклар арасында мөселман татарлар укый-яза белү буенча беренче 
урында торалар. Аларда грамоталылык дəрəҗəсе хəтта руслар белəн ча-
гыштырганда да югарырак» [8, 1 б.]; «Россиядə Казан татарлары кебек 
укый-яза белү киң таралган башка халыкны атау кыен. Укый-яза белмəгəн 
татар кешесен бик сирəк очратырга мөмкин», – дип яза [7, 4 б.]. А. Спе-
ранский да татарлар арасында грамоталылыкның русларга караганда 
киңрəк җəелүен раслый, əмма аның дини характерда булуын ассызыклый 
[17, 9 б.]. Шулай итеп, əлеге рус чыганакларыннан чыгып кына да Октябрь 
революциясенə кадəр татарлар арасында гарəп хəрефлəре нигезендə укый-
яза белү дəрəҗəсе киң җəелгəн булуы, тик халык санын алу һəм һəртөрле 
ревизиялəрдə бары тик русча укый-яза белү генə исəпкə алыну сəбəпле, 
татарларның белемлелек дəрəҗəсе турында ялгыш картина тудырылуы 
күренə. Моннан тыш, татарларның һəртөрле «ревизия»лəр вакытында 
үзлəрен укый-яза белмəүче итеп күрсəтүлəре дə билгеле: «ачы тарихи 
тəҗрибəгə ия булган татарлар рус администрациясе тарафыннан 
үткəрелгəн исəп, сан алулардан мөмкин кадəр качалар, аларда дини-милли 
үзенчəлеклəрен чиклəү, юк итү, руслаштыру һəм христианлаштыру кур-
кынычын күрəлəр» [1, 46 б.]. Шулай итеп, ана телендə, гарəп хəрефлəре 
белəн укый-яза белгəн кеше белемсез (неграмотный) дип саналган; кайбер 
аерым очракларда күпмедер дəрəҗəдə рус хəрефлəрен белгəн кеше дə, ал-
да искə алган сəбəплəр аркасында үзен белемсез дип белдерүне кирəк тап-
кан. 1897 елгы халык санын алу нəтиҗəлəрендə татарлар арасында укый-
яза белүчелəр санының түбəн булуы да (18,8 %), беренче чиратта, шуның 
белəн билгелəнə. Шул сəбəпле ясалган нəтиҗəлəр гомуми күрсəткечлəр 
белəн (аерым алганда руслар арасында укый-яза белү) чагыштырганда 
күпкə түбəн булып күренгəн. Бу хəл 1926 елгы халык санын алу 
кампаниясенə кадəр дəвам итə. 20 нче еллар башында һəрбер халыкның үз 
телендə белем алуга хокукы турындагы мəсьəлə каралып, уңай хəл 
ителгəннəн соң гына [19, 51–60 б.] татарларның гарəп шрифтында укый-
яза белүлəре грамоталылык дəрəҗəсе итеп таныла башлый [13, 16 б.]. 1926 
елгы халык санын алу нəтиҗəлəре буенча татарлар арасында грамоталы-
лык дəрəҗəсе 92,5% булып, алар СССР халыклары арасында беренче 
урынга чыгалар [4, 60 б.]. 

Шулай итеп, татарлар арасында ликбез үткəрүнең, башка миллəтлəр 
белəн чагыштырганда, шактый үзенчəлеклəре бар. Татар язуының берничə 
тапкыр үзгəреш кичерүен, ягъни графика алыштыруларны да исəпкə алсак, 
рəсми хисапларда грамоталылык дəрəҗəсе ни өчен югары булмаганлыгы 
ачык аңлашыла. 1927 елда гарəп графикасына нигезлəнгəн татар язуының 
яңалиф (латин алфавитына нигезлəнгəн язу) белəн алыштырылуы гарəп 
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хəрефлəрен белгəннəрнең кабат белемсез дип танылуына китерə, 
белемсезлəр саны тулылана, 92,5 % ның күпмедер өлеше кабат грамотасыз 
дип табыла. 1939 елда рус графикасына нигезлəнгəн яңа алфавитка 
күчкəндə дə бу күренеш беркадəр күзəтелə, лəкин ликбез мəктəплəрендə 
рус теленə өйрəтү дə каралу сəбəпле, ул кадəр үк киң таралмый. Болар ба-
рысы да – Россиядə рус булмаган миллəтлəргə карата алып барылган 
мəгариф сəясəтенең нəтиҗəлəре. Грамоталылык дəрəҗəсен ана телен белү 
(туган тел компетенциялəре) нигезендə билгелəгəн дөнья тəҗрибəсенə 
килсəк, татарларның Октябрь революциясенə кадəр укый-яза белү 
дəрəҗəсенең югары булуын тану дөнья стандартларына туры килə. Татар 
мəгарифе мəсьəлəлəрен җентекле өйрəнгəн тарихчы-галимнəр аны 80 % 
тирəсе дип билгелилəр [1, 46–47 б.]. Совет чорында дөнья күргəн 
хезмəтлəрдə бу проблема бары тик партия һəм совет идеологиясе күзле-
геннəн чыгып кына каралды, шул сəбəпле тулы һəм дөрес мəгълүматлар 
алу мөмкинлеге тудырылмады.  

Гомумəн алганда, Россиядə мəктəп системасыннан тыш эшлəүче 
«зурлар мəгарифе» (образование взрослых) дигəн төшенчə һəм аның тор-
мышка ашырылуы революциягə кадəр үк була (якшəмбе мəктəплəре һ.б.). 
Татарлар арасында зурларны укыту эше РСФСР Халык мəгарифе комис-
сарлары советының 1919 елның 26 декабрендə дөнья күргəн 8 яшьтəн 
алып 55 яшькəчə халыкны күздə тоткан «РСФСР халыклары арасында 
укый-яза белмəүчелекне бетерү турындагы» Декреты кабул ителгəннəн 
соң киң җəелдерелə. I Бөтенроссия мəктəптəн тыш белем бирү буенча 
үткəрелгəн съездда «Укый-яза белмəүчелекне бетерү турында» резолюция 
кабул ителə, яшүсмерлəр һəм зурлар өчен мəктəп типлары билгелəнə. 1919 
елның июнендə Казан шəһəрендə уздырылган мəктəптəн тыш белем бирү 
буенча I Казан губерна съездында зурлар мəктəплəре оештыруны кичек-
термичə башлау турында сүз алып барыла [18, 6 б.]. 1920 елның 21 гыйн-
варында Казан губерна башкарма комитеты президиумы «Казанда һəм гу-
бернада укый-яза белмəүчелекне бетерү проекты»н кабул итə. Шушы ук 
елның 25–29 мартында узган мəктəптəн тыш белем бирү буенча III губер-
на съездында башланып киткəн кампанияне үткəрү буенча конкрет план 
билгелəнə. Озакламый Казан губернасы буенча ликпунктларның саны 
5717 гə җитə [4, 58 б.]. 1920 елның 30 ноябрендə ТАССР халык мəгарифе 
комиссариаты каршында ликбез буенча бөтентатар комиссиясе төзү ту-
рындагы күрсəтмə кабул ителə [13, 23 б.]. Əлеге комиссиянең төп бурыч-
ларыннан берсе – ликбез мəктəплəре өчен дəреслек-кулланмалар, əлиф-
балар төзүне оештыру була. Эшнең нəтиҗəсе буларак, 1920 елның җəендə 
үк Казан губернасында 50 мең əлифба дөнья күрə [11, 88 б.]. Иң беренче 
əлифбаларның авторлары М.Корбангалиев һəм Т.Бəдигый була [9; 2]. 1921 
елда М.Корбангалиевнең «Олыларны укырга өйрəтү юллары һəм дəрес 
бирү үрнəклəре» дигəн методик кулланмасы басылып чыга. Республикада 
яшəүче башка рус булмаган халыклар белəн чагыштырганда, методик 
əдəбият белəн тəэмин ителеш ягыннан татарлар беренче урында була һəм 
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бу тенденция кампания азагына кадəр саклана. Бу вакытта Казан шəһə-
рендə аерым татар инструкторы да (ликвидаторларга, ягъни ликбез 
мəктəплəрендə укытучыларга методик яктан ярдəм күрсəтүче махсус 
əзерлекле педагог) була. Махсус матбугат органы ачу турындагы мəсьəлə 
күтəрелсə дə, ул бары тик 30 нчы елларда гына хəл ителə: аз белемлелəр 
өчен «Башлап уку», «Уку ударнигы» газеталары басыла башлый.  

Ликбез системасында «грамоталы» сүзе, гомуми мəгънəдəн аермалы 
буларак, бигрəк тə беренче чорда, рус хəрефлəрен тану, иң элементар 
рəвештə русча укый-яза белүне аңлаткан. Баштарак уку-язуга һəм санарга 
өйрəтү максат итеп алынса, 30нчы елларда, моннан тыш, икътисади гео-
графия, җəмгыять белеме, тарих, авыл хуҗалыгы һəм зоотехник (авылда) 
һəм политехник (шəһəрдə) белем бирелгəн. Ликбез мəктəплəрендə укыту, 
куелган максаттан чыгып, ике баскычка (төргə) бүленгəн: белемсезлəр һəм 
аз белемлелəрне укыту; шуңа карап белем бирүнең эчтəлеге билгелəнгəн. 
Əмма ул үзгəреп торган: 20 нче елларда хəреф танырга өйрəнгəн, саный 
белгəн кеше аз белемле саналса, 30 нчы елларда инде ликпунктларны 
тəмамлаучылардан газеталар белəн эш итə белү, беркадəр сəяси 
мəсьəлəлəрдə ориентлаша белү талəп ителгəн. 

Ликбез кампаниясенең беренче чоры билгеле бер эзлеклелекнең бул-
мавы һəм алып барылган эшлəрнең төрлелеге белəн характерлана. Агита-
ция һəм пропаганда нигездə рус телендə алып барылса да, гади халык өчен 
белемле булуның əһəмиятен аңлаткан чаралар – əңгəмəлəр, сəяси митинг-
лар, җыелышлар, конференциялəр, спектакльлəрне төрле миллəт 
теллəрендə үткəрү дə күзəтелə. Мəсəлəн, Буа кантонында 1920 елның гын-
варында рус, чуваш, татар теллəрендə 30 спектакль куела, аларда мəктəп-
лəргə чакыру, наданлыкның кеше тормышы өчен зыянлы булуы турында-
гы фикерлəр яңгыраш ала [13, 20–21 б.].  

Беренче чорда зурлар өчен татар телендə язылган уңышлы дəреслеклəр 
һəм татарча эшлəүче ликвидаторларның аз булуы эшкə комачаулык ясый. 
Уңышлы яклардан ликбез мəктəплəре өчен укытучылар əзерлəү эшенең ях-
шы куелышын атарга мөмкин. 1921 елгы ачлык нəтиҗəсендə укыту эшлəре 
сүлпəнəя, ликпунктлар саны кими, губернада 1922 елга аларның саны 215 
кенə кала [18, 13 б.]. Балалар мəктəплəренең аз булуы да кампаниянең 
үтəлешенə комачаучылык итə. 1922 елда 15 татар ликпункты ачыла. 1923/24 
уку елыннан укый-яза белмəүчелекне бетерү кампаниясе планлы, эзлекле 
рəвештə, 1920 елгы халык санын алу нəтиҗəлəренə нигезлəнеп төзелгəн 
бердəм план нигезендə тормышка ашырыла башлый. Беренче чорда төп 
игътибар 18–35 яшьлеклəрне укытуга бирелə. Татарстанда 1924 елда зур-
ларны укыту өчен 963 мəктəп ачыла, 9 мең кеше əлеге мəктəплəрне бетерə 
[14]. Бу елда кантоннарда ачылган ликбез мəктəплəренең гомуми саны 542 
булса, шуларның 272 се – татар мəктəбе була [15]. Зурлар мəктəплəрен та-
гын да күбəйтү, һəр волость саен 10 мəктəп ачу, уку кирəк-яраклары белəн 
мөмкин кадəр күбрəк тəэмин итү мəсьəлəсе күтəрелə [14]. Киң халык масса-
ларын җəлеп итү максатыннан «Бетсен наданлык» җəмгыяте төзелə, урын-
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нарда аның күпсанлы бүлекчəлəре (ячейкалары) барлыкка килə. Белемсез-
лек белəн көрəшкə халык үзе – яңа гына ликпунктларны тəмамлаган эшче 
һəм крестьяннар җəлеп ителə («Наданлык фронтында бөтенебез 
күмəклəшеп көрəшəбез, өмə булы эшлибез» [14]). Яңа төр чаралар – «атна-
лыклар», «өчкөнлеклəр» уздыру да эшне югары баскычка күтəрергə 
мөмкинлек бирə. Мəсəлəн, шундый атналыкларның берсе 1924 елның 25 
октябре – 1 ноябрендə уза [14]. Уку-укыту əсбаплары белəн тəэмин ителеш 
мəсьəлəсе дə уңай якка кузгала: Казан шəһəрендə «Бетсен наданлык» 
җəмгыятенең Татар өлкə советы типографиясе оештырыла. Ликбез 
мəктəплəрендə белем бирү методикасын камиллəштерү максатында Казанда 
1923 елның 15–20 сентябрендə I Көнчыгыш методик конференциясе узды-
рыла. Анда зурларны укыту өчен бөтен сүзлəр методының уңышлылыгы 
раслана һəм төп метод буларак кабул ителə. 

Махсус орган булдырылганчы, ликбез кампаниясенең эшен яктырту-
да көндəлек вакытлы матбугат, аерым алганда, «Крестьян гəзите», «Кызыл 
Татарстан» кебек татар газеталарының роле зур була. Аларда республика-
да эшнең барышы, уңышлы яклар, кимчелеклəр турындагы мəкалəлəр ба-
сыла, эш тəҗрибəсе яктыртыла, уку-язуга өйрəнүнең, белем алуның 
əһəмияте ассызыклана, агитация һəм пропаганда алып барыла. Мəсəлəн, 
«Крестьян гəзите»нең 1924 елгы 12 сентябрь санында басылып чыккан 
«Укый-яза белмəүчелек белəн көрəш» дигəн мəкалəдə (авторы Х.Вəлиул-
лин) авыл халкының əлеге кампанияне яклавы, «Бетсен наданлык» 
җəмгыяте файдасына 11 пот 16 кадак арыш җыелуы турында хəбəр ителə. 
Ярдəм итүнең бу формасын бер ай дəвамында алып баруны планлаштыр-
ганлыкны истə тотканда [3], аның шактый масштаблы күренеш булганлы-
гын чамалау кыен түгел.  

Татарстанда ликбез мəктəплəренең берничə төрен аерып күрсəтергə 
мөмкин. Иң беренче булып ликпунктлар барлыкка килə. Алар укырга-
язарга өйрəтүне максат итə, уку вакыты 3–4 ай. Ликпункт тəмамлау-
чыларның үзлеклəреннəн шөгыльлəнүлəрен дəвам итмəгəн очракта, уку-
язу күнекмəлəрен онытулары (рецидив) күзəтелə. Шул сəбəпле, ликпункт-
ларны тəмамлаучылар өчен аз белемлелəр мəктəплəре оештырыла баш-
лый. Шулай ук сезонлы ликпунктлар ачу тəҗрибəсе дə (алар җəй айла-
рында эшлəгəн), индивидуаль-төркемле укыту, аз белемлелəр түгəрəклəре 
кебек формалар да кулланылган. Ликпунктлар (аларны грамота мəктəп-
лəре дип тə йөрткəннəр) балалар мəктəплəре, берлəшмəлəр каршында, 
клубларда, китапханəлəрдə, уку йортларында, эшчелəр тулай торакларын-
да оештырылганнар. Шулай ук белем алучыларның социаль һəм һөнəри 
составыннан чыгып та бүленеш булган: эшчелəр, крестьяннар, хезмəт-
челəр, хуҗабикəлəр, профсоюз əгъзалары өчен һ.б. Дəреслеклəр, аерым 
алганда, əлифбалар төзегəндə дə бу принцип нигез итеп алынган (авыл 
өчен крестьян əлифбасы һəм шəһəр варианты (эшчелəр өчен) [10; 12; 16]. 
Шул елларда хатын-кызлар өчен аерым мəктəплəр ачу мəсьəлəсе күтəрелə, 
озакламый андый мəктəплəр урыннарда ачыла.  
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20 нче елларның икенче яртысында гомумəн мəгариф өлкəсендə бар-
ган үзгəрешлəр ликбез мəктəплəрендə дə чагылыш таба – дəүлəт теллəрен 
укытуга игътибар арта. Шул уңайдан татар ликпунктлары өчен рус теле 
дəреслеклəре язу эше күтəрелə. Гомумəн алганда, 20 нче еллар азагына 
татар ликпунктларында укыту методикасы тулысынча эшлəнеп беткəн бу-
ла инде. 

Ликбез мəктəплəренең төп максаты олыларны укырга-язарга һəм са-
нарга гына өйрəтү булмыйча, иң беренче чиратта совет иленең гражданна-
рында яңа, пролетар аң, социалистик җəмгыять төзелешендə катнашу 
телəге тəрбиялəүдəн гыйбарəт була. Азаккы максат – белемле һəм сəяси 
яктан грамоталы кеше формалаштыру. Шул максатларны тормышка ашы-
ру сəяси сəгатьлəр уздыру, мəктəптəн тыш пропаганда алып бару, белем 
алучыларны сəяси тормышка тарту юллары аша алып барылган. Шуңа 
күрə укырга-язарга өйрəткəндə дə җəмгыяви-сəяси тормыш материалына 
нигезлəнелгəн.  

Укыту алымнарын сайлауга килгəндə, беренче чорда, беркадəр өстəмə 
материаллар кертеп, балалар мəктəплəре тəҗрибəсенə таяныла. Əмма иске 
метод һəм алымнардан азат булган яңа методикага нигезлəнеп укыту 
тарафдарларының карашлары дөрес дип табыла һəм нəтиҗəдə укытуның 
комплекслы методы, бөтен сүзлəр, əңгəмə ысуллары, уку эчтəлеген тор-
мыш һəм һөнəри эшчəнлек белəн, теорияне практика белəн бəйлəп алып 
бару, белем бирүдə эзлəнү-тикшеренү элементларын куллану, иллюстра-
ция һəм күрсəтмəлелеккə игътибарны юнəлтү кебек метод һəм алымнарга 
өстенлек бирелə. Психологик аспектны («һəрбер яңа нəрсə балаларны 
үзенə тарта, ə олылар үзлəренə күпмедер таныш булган нəрсəлəр белəн 
генə кызыксыналар» [5, 17 б.]) истə тотып эшлəнгəн методика отышлы 
дип табыла. Шулай итеп, уку-укыту барышын оештыруның яңа, моңарчы 
күрелмəгəн формалары кертелə («Дальтон-план», «бригада-лаборатор», 
«проектлар методы» һ. б.).  

1927/28 уку елыннан кертелгəн индивидуаль һəм индивидуаль-
төркемле укыту моңарчы уку мөмкинлеге булмаганнарны тарту өчен бик 
уңайлы була. Нəтиҗəдə бик күп хатын-кызлар, вак предприятиелəрдə 
эшлəүчелəр, авылда яшəүчелəр ликпунктларга килə. Татарстан шартла-
рында кулланылган үзенчəлекле оештыру формасы буларак зурлар һəм 
балалар төркемнəреннəн гыйбарəт булган ликпунктларны атарга мөмкин. 
Балалар өчен мəктəплəр ачылмаган авылларда мондый оештыру формасы 
уңай нəтиҗəлəргə китергəн. Шулай ук укытуны практика белəн бəйлəп 
алып баруга, җитештерү оешмаларына экскурсиялəр оештыру, экспери-
ментлар ясауга игътибар бирелə.  

Ликбез кампаниясенең беренче елларында грамотасызлар рəте гому-
ми мəктəпкə тартылмаган 8–12 яшьлек балалар исəбенə тулылана. Бу 
мəсьəлə бары тик 1930 елда «Гомуми мəҗбүри башлангыч белем бирү» 
турындагы карар кабул ителгəннəн соң гына уңай чишелə. 
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Яшь совет иле гражданнары В.И. Ленинның «1927 елның 7 ноябренə 
чаклы советлар илендə укый-яза белмəгəн бер генə кеше дə калмаска ти-
еш» дигəн васыятен үтəргə тырышсалар да [14], ликбез кампаниясен рəсми 
рəвештə 30 нчы еллар азагына кадəр сузыла. Татар телендə нəшер ителгəн 
уку əсбаплары исə укый-яза белмəүчелекнең күпмедер дəрəҗəдə 50 нче 
елларга кадəр саклануы турында сөйли.  
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В статье раскрываются некоторые особенности проведения ликвидации без-

грамотности – одной из масштабных кампаний, проведенных молодым советским 
государством в первые годы его существования. Указываются формы и пути ее 
реализации в условиях Татарской республики, уделяется внимание также учебни-
кам, методическим пособиям для татарских ликпунктов, освещению проблемы на 
страницах татарских газет.  
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The article considers some aspects of conducting elimination of illiteracy – one of 

large-scale campaigns held by the young Soviet state in the first years in power. Forms 
and ways of its implementation in the conditions of the Tatar Autonomous Soviet So-
cialist Republic (TASSR) are specified. The article also focuses on the textbooks and 
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methodical manuals for Tatar schools and on illumination of the issue on the pages of 
Tatar newspapers. 
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