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Әдәби әсәрләрне халыкка бе-
рен челәрдән булып җиткерү-

дә, төрле иҗат көчләрен туплауда 
һәм үстерүдә, әдәбият үсешенә 
этәргеч бирүдә һәм аны халык ка 
танытуда, кешелекне тәрбия ләү-
дә журналлар-басмалар әһә мият-
ле роль башкара. Дөрес, соң гы  
елларда яшәешебезнең зур тиз лә-
неш алуы, төрле электрон мәгъ лү-
мат чаралары, Интернет чел тә ре-
нең үсеш алуы язма әдәби басма-
ларның мөһимлегенә йогынты  
яса мыйча калмый. Әмма рес пуб-
ликабызның төп әдәби бас масы 
булган, гасырга якын тарихи дә-
вер дә үз юнәлешен, үз урынын 
булдырган «Казан утлары» жур на-
лы ның дәрәҗәсе әлеге бу үзгә реш 
җилләре тәэсирендә җуелмый.

«Казан утлары» журналы 
үзенең яшәешендә татар әдәби-
ятының җәүһәргә тиң әсәрләрен 
халыкка җиткерүче мәйдан бу-
лып кына калмыйча, тагын да ка-
милрәк әсәрләр иҗат итүгә этәр-
геч вазифасын да башкара. Бас-
малар аша татар әдәбиятының 
үсеш тарихын, үзенчәлекләрен 
күрергә мөмкин. Журнал һәр-
вакыт заман белән бергә атлый. 
Әгәр «Казан утлары»ның барлык 
саннарын бергә тупласаң, татар 

әдәбияты тарихын тулаем күрер-
гә мөмкин, бу үзенә күрә бер ан-
тологиягә тиң җыентыкка әвере-
лер иде. 

«Казан утлары» укучысын 
яңа әсәрләр белән алар китап бу-
лып басылып чыкканчы ук, бе-
ренчеләрдән булып таныштыра. 
Бер яктан, башлап язучы өчен 
журналда әсәре басылу язучы 
яисә шагыйрь статусы алу белән 
тәң гәлләштерелсә, икенче яктан, 
укучыга барып җитү, танылу 
өчен киң мәйдан ача. Журнал күп-
санлы яңа әсәрләрдән иң-иңнәрен 
сайлап алырга тырыша. Мәсәлән, 
2016 елда журналда 36 шагыйрь 
иҗатына урын бирелә, 4 яңа ро-
ман, 13 хикәя, 8 бәян, 1 драма,  
2 поэма жанрындагы әсәрләр 
басыла. Бу соңгы елларда иҗат 
ителгән әсәрләр күлә менең азлы-
гын билгеләми (алар бу саннар-
дан шактыйга күбрәк), ә редакция 
хезмәткәрләре хезмәтенең катлау-
лылыгын күрсәтә.

Соңгы биш-алты елда «Казан 
утлары» журналында басылып 
чыккан әсәрләргә игътибар ит-
сәк, проза әсәрләренең саны да, 
сыйфаты да үсү-үзгәрештә булуы 
күзгә ташлана. Басма аша хәзер-
ге татар әдәбиятының темати-
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ка сын билгеләргә мөмкин. Язу-
чы ларыбыз күбрәк игътибарны 
үткәнне тасвирлауга юнәлтә. Ни-
гездә авылда туып-үсеп шәһәргә 
чыгып киткән кешенең язмышы 
яисә үткәнен сагынуы сурәтләнә. 
Мәсәлән, Ахирнең «Таш калада 
баш кала» (2014) романында әле-
ге проблема үзәктә тасвирлана. 
Шулай ук журналның соңгы ел-
ларында күп саннарда урын ал-
ган хикәя-бәяннар да күбесенчә 
үткәнне тасвирлау, үткәнне сагы-
нуга багышланган. К. Кәримов-
ның «Тургайлы болытлар» (2015) 
роман-элегиясендә дә бүгенге 
тормыш үткәннәр белән бәйләп 
тасвирлана. Бүгенге вазгыятьне, 
бүгенге проблемаларны чагыл-
дыручы әсәрләр юк дәрәҗәсендә. 
Әдәбият галиме Т. Галиуллин да 
бер әңгәмәдә әлеге күренешкә 
борчылуын белдерә: «Язучылар 
арасында шундый күренеш си-
зелә – күбесе тарихка кереп кит-
теләр. Тарих – ул бер яклы трам-
вай. Артка чигенеп, аны тикше-
реп булмый. Теләсә нинди фанта-
зия, хыял уены тарихи әсәрләргә 
бата. Әдәбиятны тарихи әсәрләр 
басты. Шуның аркасында диим-
ме инде, хәзерге тормышыбызны 
чагылдырган әсәрләргә кытлык. 
Тарихны тикшереп булмый, анда 
ничек язсаң да ярый. Ә хәзерге 
тормышны чагылдырсаң, ул бө-
тен кешенең күз алдында. Алда-
лап язып булмый. Язучыга шуңа 
күрә дә хәзерге тормышыбызны 
чагылдыру күп тапкырлар кы-
енрак. Ләкин бүгенге хәлләрне 
без язып калдырмасак, киләчәктә 
хәзерге вазгыятебезне аңламая-
чаклар» [http://tatar-inform.tatar/
news/2017/02/28/135910/]. Галим 
фикере әлеге күренешнең «Казан 

утлары» журналы кимчелеге генә 
түгеллеген, ә хәзерге татар әдә-
биятының бүгенге халәте икәнен 
раслый.

Әлбәттә, «Казан утлары» 
журналы, республикабызның 
төп әдәби басмасы буларак, та-
тар әдәбияты белән бергә ат-
ларга бурычлы. Журнал бүгенге 
 үзгәреш-үсешләрне чагылдырып 
кына калмыйча, язучыларыбызга 
юл күрсәтергә, җитешсез яклар-
ны сиземләргә, аларны төзәтү 
яисә юкка чыгару өстендә эшләр-
гә, үзгәрешләр кертергә дә сәләт-
ле. Бу максаттан чыгып, «Казан 
утлары» журналы татар әдәбия-
тының «авырткан» урынын си-
зеп алырга һәм аңа ярдәм итәргә 
омтыла. Әдәбиятны төрле жанр-
лар ягыннан баету өлкәсендәге 
эшчәнлеге моңа дәлил. Әдәбият-
ны җанландыру, төрлеләндерү 
максатыннан журнал төрле кон-
курслар оештыра. Мәсәлән, «Иң 
яхшы хикәя», «Хикәя яза аласыз-
мы?», «Иң яхшы чәчмә әсәр», 
«Яңа дәвер кешесе» кебек кон-
курслар хикәя жанры үсешенә 
йогынты ясамый калмады, хәтта 
әлеге өлкәдә эшләүчеләрнең күп-
леген һәм төрлелеген ачыкларга 
да ярдәм итте. Моннан берничә 
ел элек журнал иң яхшы повесть 
жанрындагы әсәрләргә конкурс 
игълан иткән иде, ул татар әдә-
биятында сүлпәнләнеп баручы 
әлеге төр әсәргә уңай тәэсир яса-
ды, язучыларыбызны дәртләнде-
реп җибәрде. Әлеге конкурс аша 
авторларны эзләнүләргә этәр-
гән яңа әсәрләр, яңа алымнар, 
яңа сюжетлар белән таныштык. 
Мәсәлән, бәйгегә килгән по-
вестьлар арасында З. Хә ким-
нең бүгенге дөньяның саркастик  
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 моделен чагылдырган «Сәер 
ник рут», Р. Зариповның тормыш 
дөреслеген тасвирлаган «Ми ли-
циянең йөз аклыгы» бәяннары 
игътибарга лаек. Әлеге конкурс- 
бәйгеләрнең әдәбият үсе ше өчен 
тагын бер әһәмияте – яңа исем-
нәрне әдәби мәйданга чыгару. 

«Казан утлары» журналы яңа 
исемнәрне, башлап язучыларны 
конкурс-бәйгеләр аша гына тү-
гел, ә аларга аерым рубрикалар 
багышлап та эзләп табарга, әдә-
би мәйданга күтәрергә омтыла. 
Журнал басылып чыга башлаган 
көненнән үк әдәбият өлкәсенә аяк 
басучылар өчен үзенә күрә «әдә-
би капка» ролен башкарган. Татар 
әдәбияты тарихында урын алган 
олпат язучыларыбыз да заманын-
да аның аша әдәби мәйданга үт-
кән, танылу алган. Дөрес, бүгенге 
көндә әдәби басмалар шактый, 
вакытлы матбугат та әдәби әсәр-
ләргә киң урын бирә, Интернет 
челтәре аша да укучы аларны 
табып укый ала. Әмма «Казан 
утлары» журналының рәсми бул-
маган «әдәби иләк» вазифасын 
үтәүче дәрәҗәле исеме актуаль-
леген югалтмый. Мәсәлән, соңгы 
елларда барлыкка килгән «Яңа 
исемнәр» рубрикасы әдәбият 
дөнья сында билгеле булмаган яңа 
иҗатчыларны мәйданга чыгарды. 
Журналның 2016 елгы саннары 
аша без Эльвира Сафина, Лилия 
Фәттахова, Айсылу Хафизова 
кебек каләм тибрәтүчеләр белән 
 танышабыз. 

Соңгы елларда яңа бәйгеләр, 
рубрикалар белән беррәттән юкка 
чыккан, журнал битләреннән тө-
шеп калган сәхифәләр дә бар. 
Мәсәлән, «Китапка күзәтү» руб-
рикасы соңгы еллар саннарын-

да пассивлашты. Әлеге сәхифә 
яңа басылып чыккан китапларга 
күзәтү ясап, язучының хезмәтенә 
беренче бәясен биреп, укучыны 
яңалык белән таныштырып, аны 
укырга этәрүдә әһәмиятле роль 
башкара иде. Әлеге традиция 
дәвам иттерелсә яисә журнал би-
тендә аерым әсәр хакында сөй-
ләшүләр оештырылса, аңа ана-
лиз бирелсә, бу юнәлеш башлап 
язучылар өчен үзенә күрә бер 
дәрес, заманчалаштырып әйтсәк, 
мастер-класс булыр, татар әдәби-
ятын пропагандалауда, укучыны 
әдәби әсәрләр укырга этәрүдә 
мөһим роль уйнар иде.

«Казан утлары» журналы 
хәзерге әдәбият белән танышты-
рып кына калмыйча, бүгенге үз-
гәрешләргә укучысының бәясен, 
фикерен дә белергә омтыла, шу-
лай ук әдәбият галимнәренең уй-
ланулары, бәяләмәләре белән та-
ныштырып бара. Мәсәлән, 2004–
2005 елларда «Безнең заман ге-
рое кем ул?» дигән сорау куеп, 
әдәбият галимнәрен, тәнкыйть-
челәрне, язучы-шагыйрьләрне, 
укучыларын уйланырга, бәхәслә-
шергә этәрде. Соңгы елларда 
әлеге фикер алышулар төрле те-
маларга багышланган түгәрәк 
өстәл формасын да алды. Шулай 
ук журнал 2001 елда «XXI гасыр 
бусагасында. Әдәбиятыбыз кая 
бара?» дигән сорау куеп, галим-
нәрне, әдәбият белгечләрен уй-
ланырга мәҗбүр иткән иде. Жур-
налның берьеллык басмаларына 
бәя бирүгә багышланган, тради-
циягә әверелеп бара торган «тү-
гәрәк өстәлләр» укучыларга әдә-
бият галимнәре, тәнкыйтьчеләр 
фикерләрен җиткерү белән бер-
рәттән язучыларга үз әсәрләренә 
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бәя ишетү, юнәлеш-алым сайлау-
да да зур роль башкара. 

Соңгы елларда басылган сан-
нарны күзәтсәк, мөхәррирләрнең 
язучы-авторларны төрлеләнде-
рергә тырышуын күрербез. Дө-
рес, араларында бик еш яңгырау-
чы исемнәр дә бар. Мәсәлән, 
Айгөл Әхмәтгалиева, Әмирҗан 
Моталлапов. Әлеге күренеш бу 
язучыларның актив иҗат итүе 
белән беррәттән югары әдәби 
кимәлдә әсәрләр иҗат итүгә сә-
ләтле икәнлеген дә аңлатадыр. 
Әмирҗан Моталлаповны мин, 
гомумән, «Казан утлары» журна-
лының табышы дип атар идем. Бу 
язучы соңгы елларда укучыларны 
матур тел белән, кеше психологи-
ясен һәм тормышны, милли үзен-
чәлекләрне тоеп язган әсәрләре 
белән сөендерде. Аның «Гамь», 
«Йөзә торган арба» әсәрләре әдә-
бият тарихында үз урынын алыр-
га лаеклы. 

Бүгенге көндә татар әдәбия-
тын башка халыкларга җиткерү 
шулай ук иң авыр мәсьәләләре-
безнең берсе булып кала бирә. 
Дөрес, рус теленә, соңгы елларда 
төрек теленә тәрҗемәләр баш-
карылуы сөендерә, ләкин Евро-
па телләренә тәрҗемә бөтенләй 
юк дәрәҗәсендә. Әйтик, классик 
әдәбиятыбызны инглиз теленә 
тәр җемә итә алсак, ул мирас чит 
ил вәкилләре арасында үз укучы-
сын тапмый калмас иде. Ә бит 
«Казан утлары» журналы баш-
ка халыкларның әдәби мирасын, 

тәҗ рибәсен татар укучысына 
җит керүдә зур роль башкарып 
килә. Соңгы елларда А. Егин-
ның «Үзбәк хан» әсәре тәрҗемә 
ителеп, басма битләрендә урын 
алуы, казакъ язучылары әсәрләре 
белән танышу әнә шундый матур 
мисаллардан. 

«Казан утлары» журналы 
бүгенге әдәбиятта барган үзгә-
решләр хакында галим-әдәбият-
чыларның фикерләре белән та-
ныштыруга гына урын биреп кал-
мый, ә басма саннарында урын 
алган әсәрләргә карата укучысы-
ның фикеренә дә зур игътибар 
бирә. Журналның «Кай таваз» сә-
хифәсе әнә шул мө һим функция-
не башкара. Биредә укучыларның 
уйланулары, төр ле теләк-тәкъ-
димнәре, журнал эшчәнлегенә 
бәясе урын ала. Үзенә күрә жур-
нал белән укучы арасында күпер 
формалаштырган әлеге сәхифә 
әдәбиятыбыз ның яшәеше-үсе-
шенә үз өлешен кертә. Мәсәлән, 
соңгы саннарда без журналда 
күтәрелгән мәсьә ләләргә карата 
Руфина Фаттахованың «кайтава-
зын» ишеттек. Әгәр язма укучы-
ны битараф калдырмыйча, аны үз 
фикерен җиткерергә этәрә икән, 
бу инде журналның эшчәнлеге-
нең дәрәҗәсен дә билгели.

«Казан утлары» журналы 
бө тен тарихы буена тел, милләт, 
аның яшәеше һәм үсеше сагында 
торды. Әдәби басма бүген дә әле-
ге әһәмиятле һәм катлаулы мис-
сиясен дәвам итә.
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