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Бүгенге көн тел белеме кы-
саларында галимнәр теге 

яки бу әдип иҗатының те-
лен фәнни яктан өйрәнүгә зур 
игътибар бирә. Ләкин шул ук 
вакытта телнең иҗтимагый 
тор мышның башка өлкәләрен-
дә кулланылышын чагылдыра 
торган текстлар да юк түгел. 
Алар арасында вакытлы матбу-
гат бит ләрендә басылган текст-
лар аерым бер урын алып тора 
[Миннуллин, с. 3–4; Мирхаев, 
Гумеров, с. 49–54].

Билгеле булганча, XIX гасыр 
ахыры – XX гасыр башы татар 
милли әдәби теленең формала-
шуында һәм камилләшүендә ае-
руча мөһим бер чор булып тора. 
Нәкъ менә ХХ гасыр башында 
«татар вакытлы матбугаты» дигән 
күренеш барлыкка килеп, җәмә-
гатьчелектә киң таралыш ала. 
Бүген галимнәр газета тексты-
ның жанрлар системасы турында 
сүз йөрткәндә, аның өч төп төр-
гә бүленүен ассызыклый: мәгъ-
лүмати, аналитик һәм әдәби -пуб-
лицистик жанрлар [Пельт, с. 8].

Мәгълүмати жанрларга иң 
элек хәбәр җиткерү функциясе 
хас. Әлеге жанр кысаларында 

кыска вакыт эчендә һәм җый-
нак формада теге яки бу күре-
неш яисә вакыйга турында хәбәр 
ителә. Аналитик һәм әдәби-пу-
блицистик жанрларга исә тәэсир 
итү функциясе йөкләнә. Анали-
тик жанрлар мәгълүмати жанр-
ларга караганда киңрәк вакыт 
аралыгында языла, аларда фак-
тлар һәм вакыйгалар система-
сының нигезле өйрәнелеше һәм 
анализы, логик йомгак урын ала. 
Әдәби-публицистик жанрлар, ни-
гездә, көчле эмоциональ төсмер-
гә ия. 

Тәкъдим ителгән әлеге мәка-
ләдә без «Вакыт» (Оренбург, 
1906–1918) һәм «Борхане тәрәкъ-
кый» (Әстерхан, 1906–1911) га-
зеталары нигезендә ХХ гасыр 
башы вакытлы матбугатында 
урын алган мәгълүмати жанр-
ларга анализ бирүне максат итеп 
 куябыз. 

«Борхане тәрәкъкый» газета-
сында басылган мәгълүмати жан-
рлар арасында иң киң таралган-
нарының берсе – заметка (хәбәр). 
Хәбәрнең төп максаты – билгеле 
бер вакыт кысаларында укучыга 
мәгълүмат җиткерү. Әлеге төр 
текстларның кыскалыгы аларны 
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әзерләүгә бирелгән вакыт кыса-
ларының чикләнгәнлеге белән 
аңлатыла. Мәсәлән, «Борхане 
тәрәкъкый» газетасында ба-
сылган хәбәрләрнең күләме бер 
җөмләдән алып дүрт-биш җөмлә 
тәшкил итә, ләкин гадәттә алар 
бер-ике җөмләдән артмый. Әлеге 
җөмләләр бер баганага урнашкан 
ун-унбиш кыска юлдан гыйбарәт. 

 «Борхане тәрәкъкый» га-
зетасында басылган хәбәрләр 
гадәттә ике төргә бүленә – хрони-
каль һәм кыска хәбәрләр. Әлеге 
текстлар, нинди төрдән булула-
рына карамастан, төрле рубрика 
кысаларында блоклап биреләләр. 
Хәбәр жанры иң еш басыла тор-
ган рубрикалардан, мәсәлән, «Ру-
сия хәбәрләре», «Хаҗитархан 
хәбәрләре» һ.б. яисә «Хаҗитар-
хан февраль 21», «Хаҗитархан 
октябрь 15» дип исемләнгән ка-
лендарь яңалык рубрикаларын 
атап үтәргә мөмкин. Хәбәр текст-
ларына сирәк очракларда гына 
исем куела.

Мисал өчен «Борхане тә-
рәкъ кый» газетасында «Русия хә-
бәрләре» рубрикасы кысаларын-
да басылган хәбәр текстыннан 
өзекне карыйк: [kief törmä sen dä 
ülem cazasyna xökem qy lyn ğan 
palitičiskiny asarğa palač bulyp 
jallanğač aristant puš kof ny palač 
bulğanlyğy öčen ip täš aristant lary 
qaj čy berlän 16 cir dän cäräxät lä gän-
lär] («Борхане тәрәкъкый», алга 
таба – «Б.т.», «Палачны җәрәхәт-
ләгәнләр», № 30, 1906). Югарыда 
әйтелгәнчә, әлеге рубрика бер-
ничә кыска информацион текст – 
хәбәрдән гыйбарәт. Бу очракта 
һәрбер текстка үз исеме куела. 

Хәбәр жанры «Вакыт» га-
зетасы битләрендә дә киң кул-

ланыла. «Борхане тәрәкъкый» 
газетасыннан аермалы буларак, 
«Вакыт»та гадәттә киңәйтелгән 
хәбәр еш очрый. Алар ярдәмен-
дә автор күренеш яки вакыйга 
турында мәгълүмат кына биреп 
китми, ә бәлки аларның сә бәп-
ләрен һәм нәтиҗәләрен дә ачып 
бирергә тырыша. Бу исә текст-
ның күләменә дә йогынты яса-
мый калмый. «Вакыт» газетасын-
да басылган хәбәрләр  шулай ук 
блоклап «Оренбург хәбәрләре», 
«Рәсәй хәбәрләре», «Әтраф 
хәбәрләре», «Рәсми хәбәрләр» 
кебек рубрикаларда аерым-аерым 
исемнәр астында бирелә. Мисал 
өчен чираттагы хәбәр текстының 
өзеген карыйк: [20 nče januarda 
fiadosija qalasyna berenče partija 
xacilar ilä ruski obšesyvanyŋ 
tsaritsa paraxody kilde. bunda 
1,140 xaci qajtty…] («Вакыт», 
далее – «В.», «Хаҗиларның кай-
туы», № 426, 1909). Әлеге текст-
ның «Хаҗиларның кайтуы» ди-
гән үз исеме бар, шул ук вакытта 
ул укучыга «Рәсми хәбәрләр» 
дип исемләнгән рубрика эчендә 
берничә хәбәр белән бер рәттән 
тәкъдим ителә. 

Без тикшерә торган газета-
ларда еш кулланыла торган та-
гын бер мәгълүмати жанр – отчет 
(хисап). Әлеге жанрның максаты 
теге яки бу фактны яисә вакый-
ганы җентекле рәвештә укучыга 
җиткерү. Хисапның күләме хәбәр 
жанры белән чагыштырганда си-
зелерлек дәрәҗәдә арта. Гадәттә 
әлеге төр мәгълүмати жанрның 
тексты сөйләм теленә якын тора. 
Газетада нигездә теге яки бу җы-
елыш, конференция, очрашу һ.б. 
чараларга багышланган хисаплар 
урын ала. Хисап, күптән түгел 
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булып узган чараны, аның реаль 
хронологик кысаларына нигезлә-
неп чагылдыра. Хисап авторы 
бары тик фактлар һәм детальләр-
не сайлап алуда гына катнаша 
[Гуревич, с. 26].

«Борхане тәрәкъкый» газе-
тасында хисаплар сирәк очрый, 
ә басылганнары – турыдан-ту-
ры хисаплар. Әлеге хисаплар-
ның текстында авторның кат-
нашы аеруча чикләнгән була, 
сөйләүченең чыгышы укучыга 
сүзгә сүз тапшырыла. Мисал 
өчен «Борхане тәрәкъкый» газе-
тасында басылган «Г. Думаның 
26 февраль җыелышында Са-
дри әфәнде Максудов нотыгы» 
дип исемләнгән хисаптан өзек-
не китерәбез: [xalyq wäkilläre 
äfän delär!.. xökümätneŋ bezgä 
mönä säbäte alyšuynyŋ berničä 
säbäp läre bar. İŋ möhime mämläkät 
säjäsätendäder ki... kinät mämurlar 
wä xökümät möselmanlarnyŋ ina-
rodis bulğanlyğyn iskä töšerdelär...] 
(«Б.т.», «Г. Думаның 26 февраль 
җыелышында Садри әфәнде 
Максудов нотыгы», № 139, 1911). 

«Вакыт» газетасында шу-
лай ук турыдан-туры хисаплар 
гына басылган, ләкин «Борхане 
тәрәкъкый» газетасыннан аер-
малы буларак биредә алар ешрак 
очрый. Мәсәлән, «Вакыт» та ба-
сылган хисаптан өзек: [g. dumada 
din kamisiasy ber dindän ikenče 
dingä küčü xaqyndağy läixäne 
tämam qabul itmešter. kamisianyŋ 
läixäse ošbudyr. berenče maddä: 
21 jäšenä etkän här ber kešegä här 
ber törle din wä mäzhäbkä küčärgä 
irekter...] («В.», «Диндә иркенче-
лек», № 433, 1909).

Тикшерелә торган газета-
ларда урын алган мәгълүмати 

жанрлар арасында игъланнар еш 
очрый. Игъланнарны без ике төр-
гә бүлеп карыйбыз: мәгълүмати 
һәм сату-алу игъланнары. Та-
нылган тел галиме М.Н. Кожина 
ассызыклаганча, ХХ гасыр ахы-
рында әдәби телнең кулланылыш 
даирәсе киңәюе нәтиҗәсендә, 
шул исәптән публицистик стиль-
дә дә, сату-алу игъланнары аеру-
ча таралыш ала [Кожина и др., 
с. 387]. Шунысы үзенчәлекле, 
сату-алу игъланнарының та-
тар вакытлы матбугатында инде 
ХХ гасыр башында ук, ягъни 
татар газета-журналлары бар-
лыкка килгәннән башлап, киң 
кулланылганлыгы күренә. Бүген 
тел галимнәренең бер өлеше са-
ту-алу игъланнарының югары 
дәрәҗәдә социальләшкән булуын 
күздә тотып, аларны публици-
стик стильгә караган текстларга 
кертәләр. Галимнәрнең икенче 
өлеше исә, әлеге текстларда баш-
ка функциональ стильләргә кара-
ган үзенчәлекләрнең дә булуына 
нигезләнеп, сату-алу игъланнары 
текстларының күпстильле бу-
луын ассызыклый.

«Борхане тәрәкъкый» газе-
тасында сату-алу игъланнары 
мәгълүмати игъланнар белән ча-
гыштырганда сирәгрәк очрый. 
Мәсәлән, мәгълүмати игъланга 
бер мисал китерик: [borhan taraqi 
matbäğasyna ečmi torğan jaxüd 
xezmätendän qalmyj torğan xäref 
cyjučy kiräk] – («Б.т.», «Игълан», 
№ 81, 1907).

«Вакыт» газетасында исә 
сату-алу игъланнары да, мәгъ-
лүмати игъланнар да һәр сан-
да диярлек урын ала. «Борхане 
тәрәкъкый» газетасында сату-алу 
игъланнары гадәттә соңгы биттә 
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басылса, «Вакыт»та мәгълүмати 
жанрларның әлеге төрен һәр га-
зетаның башында да, ахырында 
да табарга мөмкин. Аерым сан-
нарда сату-алу игъланнарын ба-
стыру өчен тулы бер бит бүленеп 
бирелә һәм «Борхане тәрәкъкый» 
газетасыннан аермалы була-
рак, «Вакыт»та әлеге игъланнар 
рәсемнәр белән бизәлә. «Вакыт» 
газетасында басылган сату-алу 
игъланына чираттагы мисал-
ны карыйк: [jaŋa basylyp čyqty! 
qozğynlar ojasynda. šaxtadağy 
möselman eščelär tormyšyna 
dair šärif äfände kamal qalämilä 
jazylmyš ğyjbrätle ber xikäjäder. 
xaqy 12 tien. počta ilä 14 tien] – 
(«В.», № 700, 1910).

«Вакыт» газетасында басыл-
ган сату-алу мәкаләләренең күп-

челеге исемсез бирелә, ә «Борха-
не тәрәкъкый» газетасында исә 
мәгълүмати игъланнар да, сату- 
алу игъланнары да «Игълан» исе-
ме астында басыла. Шунысы кы-
зык, «Вакыт»та басылган кайбер 
сату-алу игъланнарының текст-
лары параллель рәвештә гарәп 
һәм кирилл хәрефләре белән 
 бирелә. 

Шулай итеп, «Борхане 
тәрәкъкый» һәм «Вакыт» газе-
таларында басылган мәгълүмати 
жанрлар арасында иң киң тарал-
ганнары – хәбәр һәм игълан жан-
рлары. Шул ук вакытта хәбәр, 
аналитик жанрларга карый тор-
ган мәкалә жанры белән бер рәт-
тән, безнең тарафтан тикшерелә 
торган газеталарда күпчелекне 
тәшкил итә.
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