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Билгеле булганча, XIV гасыр-
дан башлап татар теле халык 

сөйләм теле кысаларында үсеш 
ала. Казан ханлыгының Рус дәү-
ләтенә кушылуы нәтиҗәсендә, 
бүгенге урта диалект вәкилләре-
нең ата-бабалары – Казан халкы-
ның бер өлеше Идел буенда көн 
күргән кыпчак кабиләләре бе лән 
кушылып, катнаш яшәү урынна-
ры барлыкка китерәләр.  Әлеге 
процесс нәтиҗәсендә, башка 
ха лыклардан аермалы буларак, 
Идел буе татарларында, капита-
листик мөнәсәбәтләр урнашкан-
чы ук, төп диалектларның харак-
терлы үзенчәлекләрен үз эченә 
алган авыл гомумхалык сөйләмә 
теле, ягъни авыл койнесы бар-
лык ка килә. Алга таба, капитали-
стик мөнәсәбәтләр ныгыган саен, 
ил нең төп сәнәгать үзәкләре са-
налган Казан, Уфа, Екатерин-
бург, Пермь, Оренбург, Җаек, 
Троицк, Чиләбе шәһәрләрендә, 
татар теле нең төрле диалектла-
рында сөйләшүче авыл халкы 
күп ләп күчеп килү белән бәйле 
рәвештә, татар шәһәр койнесы 
да формалаша. ХХ гасыр башла-
рында исә, авыл һәм шәһәр кой-

нелары нигезендә Идел буе татар 
милли әдәби теле барлыкка килә 
һәм халык сөйләмә теленә туры-
дан-туры йогынты ясый башлый 
[Закиев, 1995, с. 264]. Шул ук 
вакытта, татар милли әдәби те-
ленең формалашуына ХХ гасыр 
башында барлыкка килгән татар 
вакытлы матбугаты да йогынты 
ясамый калмый. Милли телнең 
башлангыч формаларын ХХ га-
сыр башында дөнья күргән татар 
газета-журналла рының телендә 
табарга мөмкин.

ХХ гасыр башына кадәр 
чын мәгънәсендә «татар газета-
сы» булган дип әйтү дөрес бул-
мас. Әлбәттә, 1883–1918 еллар-
да Бакчасарайда нәшер ителгән 
«Тәрҗемән», 1903–1905 елларда 
Тифлистә чыккан «Шәркый рус» 
газеталары күпмедер күләмдә 
татар халкының рухи ихтыяҗла-
рын канәгатьләндергән. Ләкин 
әлеге газеталарның бөтен төр-
ки-мөселман дөньясының, шул 
исәптән татар дөньясының фор-
малашуына һәм үсешенә керткән 
өлешен исәпкә алган очракта да,  
ХХ  гасыр башында Россиядә 
яшәү че татар халкы үз  вакытлы 
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матбугатын булдыру өчен инде 
өлгереп җиткән була. 1905–
1917 еллар арасында Россия нең 
Казан, Оренбург, Уфа, Петер-
бург һ.б. шәһәрләрендә барлыгы 
120 дән артык татар телле га-
зета-журнал дөнья күрә. Шун-
дыйлардан, мәсәлән, «Нур» 
(Санкт-Петербург, 1905–1914), 
«Вакыт» (Оренбург, 1906–1918), 
«Йолдыз» (Казан, 1906–1918), 
«Кояш» (Казан, 1912–1918), 
«Бор һане тәрәкъкый» (Әстерхан, 
1906–1911) газеталарын һ.б.ны 
атап китәр гә мөмкин.

Гомумән алганда, бу чорда 
татарлар арасында укымышлы 
халыкның саны югары булу сә-
бәпле, нәшриятчылык эше зур 
үсеш ала. Татар вакытлы матбу-
гатының беренче үрнәкләре га-
рәп графикасында басыла һәм 
идеологик күзлектән чыгып ка-
раганда, ике яклап реакцион- 
клерикаль һәм революцион-ра-
дикаль агымнар белән чикләнгән 
киң бер аланны тәшкил итә. 
Хронологик планда ХХ гасыр 
башы татар вакытлы матбугаты, 
югарыда әйтелгәнчә, 1905–1907 
һәм 1917 елгы революцияләр 
арасындагы чорны алып тора. 
Шунысы мөһим, әлеге вакыт 
аралыгында басылган газета 
һәм журналлар укучыга тәкъдим 
ител гән тема һәм фикер төрле-
леге ягыннан совет чоры татар 
вакытлы матбугатыннан күпкә 
баерак була. Әйтергә кирәк, та-
тар газеталарының зур өлеше 
кыска гына вакыт эчендә ба-
сылып, юкка чыгалар, яисә баш-
ка исем астында чыгуларын дә-
вам итәләр. 1905–1908 елларда 
татар вакытлы матбугаты күтәре-
леш чорын кичерсә, берничә ел 

үтүгә, хөкүмәт эзәрлекләве һәм 
цензура белән бәйле рәвештә, 
татар телендә чыгып килүче га-
зета һәм журналларның саны 
кискен рәвештә кими башлый. 
Әлеге үзгәрешне беренче чират-
та татар вакытлы матбугатының 
либераль һәм социал-демокра-
тик юнәлештәге вәкилләре тоя. 
Мәсәлән, 1905 елдан соң чыга 
башлаган һәм 1911 ел ахырын-
да нәшер ителүен дәвам иткән 
либераль газета һәм журналлар-
дан бары тик «Йолдыз» (Казан, 
1906–1918), «Вакыт» (Оренбург, 
1906–1918), «Шура» (Оренбург, 
1908–1917) һәм «Идел» (Әстер-
хан, 1907–1914) басмаларын атап 
китәргә була. 

ХХ гасыр башы татар вакыт-
лы матбугаты, идеологик планда 
капма-каршы ике агым вәкил-
ләре – җәдитчеләр һәм кадим-
челәр кулында җитди коралга 
әй ләнә. XIX гасырның икенче 
яртысында, Россиядә буржуаз 
мө нә сәбәтләр урнашуга бәй-
ле рәвештә, татар җәмгыятенең 
социаль- икътисади һәм рухи- 
идеологик тормышында барлык-
ка килгән үзгәрешләргә карата 
реакция буларак үсеп чыккан 
кадимчелек юнәлешенең татар 
вакытлы матбугатындагы төп 
өлгесе итеп «Дин вә мәгыйшәт» 
(Оренбург, 1906–1918) журналын 
атарга мөмкин. Кадимчеләр яклы 
булган әлеге иң консерватив һәм 
кискен-клерикаль дини, фәнни, 
әдәби һәм сәяси басманың наши-
ре мулла Мөхәммәдвәли Хөсәе-
нов була. Татар җәмгыятендә 
урнашкан идеологик кырның 
икенче ягында исә җәдитчелек 
агымын пропагандалаган милли- 
демократик юнәлештәге атналык 
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«Әлислах» (Казан, 1907–1909) 
газетасы урын ала. Рәсми нашире 
һәм мөхәррире Вафа Бәхтияров 
булган, ә чынлыкта бу вазифа-
ны Габдулла Тукай белән Фатих 
Әмирхан үтәгән әлеге басма ике 
елдан азрак вакыт дәвамында 
гына чыгып калса да (барлы-
гы – 68 сан), татар җәмгыятендә 
милли үзаң, демократия, дөньяга 
яңа караш формалаштыруда эз 
 калдыра. 

Географик яктан чыгып ка-
раганда, ХХ гасыр башы татар 
вакытлы матбугаты киң тер-
риториядә дөнья күрә. Россия-
дә басылган беренче татар га-
зетасы булып «Нур» газетасы 
(Санкт-Петербург, 1905–1914) са-
нала. Ләкин, шуңа да карамастан, 
ХХ гасыр башы татар җәмгыяте-
нең, шул исәптән татар вакытлы 
матбугатының үзәге Казан санал-
ган. Казанда чыга башлаган бе-
ренче газета – «Казан мөхбире» 
(1905–1911). Аның рәсми наши-
ре һәм мөхәррире Сәедгәрәй Ал-
кин – адвокат, Казан губернасын-
нан Дәүләт думасының беренче 
чакырылыш депутаты, «Итти-
факъ әл-мөслимин» партиясенә 
нигез салучыларның берсе. «Ка-
зан мөхбире»нән соң берничә ай 
узуга Казанда «Йолдыз» (1906–
1918), соңрак – «Азат» (1906, 
барлыгы – 56 сан) газеталары 
дөнья күрә. 1905 елда Җаекта 
«Фикер» (1905–1907), соңрак 
«Яңа тормыш» (1907–1908) га-
зеталары басыла башлый. Пе-
тербургта «Өлфәт» (1905–1907), 
ә 1913 елда «Ил» (1913–1915) 
газеталары чыга башлый. 1914 
елда «Ил» газетасы Мәскәүдә 
басыла башлый, «Сүз» (1915–
1916), соңрак «Безнең ил» (1916–

1917), ә 1917 елның 23 мартын-
нан янәдән «Ил» (1917–1918) 
исемнәре астында нәшер ителә. 
1906 елда Оренбургта «Вакыт» 
(1906–1918), ә 1907 елда соци-
ал-демократик «Урал» (1907, 
барлыгы – 31 сан) газетасы, 1908 
елда «Шура» (1908–1917) жур-
налы чыга башлый. Әстерханда 
1906 елда «Борһане тәрәкъкый» 
(1906–1911), 1907 елда «Ис-
лах» (1907, барлыгы – 3 номер), 
«Хәмият» (1907–1908), «Идел» 
(1907–1914), «Мизан» (1908–
1909) газеталары дөнья күрә. 
Уфада 1906 елда «Әлгаләмел 
ислами» (1906–1907), Самарада 
1908 елда «Икътисад» (1908–
1913) журналы басыла башлый.

ХХ гасыр башы татар вакыт-
лы матбугатының һәрбер вәки-
ле, нашир һәм мөхәррирләр-
нең теләк-хуплауларына бәйле 
рәвештә, үзе үк әдәби телнең теге 
яки бу вариантын кулланылышка 
кертүче бер механизм ролен баш-
кара. Шушы фикернең дәлиле 
итеп, ХХ гасыр башында татар 
вакытлы матбугаты битләрен-
дә «Татар теле нинди булырга 
тиеш?» дигән сорауга багышлан-
ган бәхәсне китерергә мөмкин. 
Әлеге бәхәс, гомумән алганда, 
татар милли әдәби теле форма-
лаштыруга зур өлеш кертә. 

 «Нур», «Фикер», «Йолдыз», 
«Шура» газета-журналларында 
барган тел бәхәсләренә караган-
да, XIX гасыр ахыры – ХХ гасыр 
башы татар әдәби теле берничә 
вариантта үсеш ала:

1. Әдәби тел – классик язма 
иске татар әдәби теленең тра-
ди цияләрен дәвам итүче, гарәп- 
фарсы лексик һәм грамматик фор-
малары белән баетылган вариант;
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2. Җәдиди-госманлы – «Тәр-
җеман» газетасының теленә якын 
булган вариант;

3. Татар сөйләмә теленең 
лексик һәм грамматик формала-
ры белән баетылган вариант [Бә-
широва, 1999, б. 12]. 

Аңлашылганча, хөкүмәттән 
татар телендә вакытлы матбугат 
чыгаруга рөхсәт алу ХХ гасыр 
башы татар җәмгыяте өчен кат-
лаулы мәсьәләләрнең берсе була. 
Газета һәм журналлар халык ара-
сында киң таралыш тапсын өчен, 
аларның теле барлык социаль 
катламнарга да аңлаешлы булу 
зарурияте туа. Ләкин шул чорда 
яшәгән бер төркем шәхесләрнең 
фикеренә караганда, чыгып килү-
че газеталарның телен кистереп 
«татарча» дип әйтү дөреслеккә 
бик үк туры килеп бетми. ХХ га-
сыр татар вакытлы матбугаты 
теле яисә төрек теленә бик ох-
шаш була, яисә татар әдәби теле-
нең эшкәртелмәгән вариантын 
чагылдыра [Вәлиди, 2007, б. 159].

Милли интеллигенциянең 
бер өлеше газета теле итеп татар 
сөйләмә телен кулланырга өндә-
сә, икенче өлеше исә төрек теле 
нигезендә формалаштырылган 
вариантны тәкъдим итә. Вазгы-
ятьне Төркиядә укып кайткан һәм 
мәдрәсәләрдә чор таләпләренә 
туры килгән «яңача» белем бирү-
че ярым-татарча, ярым-төрекчә 
сөйләшә торган яшь буын вәкил-
ләре тагын да кискенләштерә. 
Шул рәвешле, «Тәрҗеман» үз 
бит ләрендә, барлык төрки халык-
лар ны берләштерү максатын күз 
уңында тотып, госманлы төрек-
чәсенең гадиләштерелгән вари-
антын, «Нур» газетасы – катнаш 
татар-төрек вариантын, ә «Казан 

мөхбире» Казан татарлары телен 
куллана.

Мисал өчен ХХ гасыр ба-
шын да нәшер ителгән «Вакыт» 
һәм «Йолдыз» газеталарын 
алыйк. «Вакыт» газетасы, үзенең 
якын кардәше «Шура» кебек үк,  
госманлы төрекчәсенә хас бул-
ган тел формаларын һәм татар 
теле нең традицион байлыгын 
нигез итеп ала һәм татар халкы-
ның барлык социаль катламна-
рына да аңлаешлы булган сөй-
ләм телен куллануга каршы була. 
Ә «Йолдыз» газетасы, киресен чә, 
төрек йогынтысыннан баш тар-
ту юлына баса. Ягъни әлеге ике 
бас маны чагыштырганда без өй-
рәнелгән чор өчен хас булган ике 
агым – төркичелек һәм татарчы-
лык агымнарының вакытлы мат-
бугат теленә карата каршылыклы 
юнәлешләре белән очрашабыз. 
Гомумән, «Йолдыз» газета сының 
телен шул ук чорда басылып кил-
гән башка газеталар теле белән 
чагыштырганда, кискен аерма 
күзгә ташлана. Шунысы кызык, 
«Йолдыз» газетасының телен-
дә, «Вакыт»тагы кебек үк, татар 
те ленең традицион формала-
ры чагылыш таба. Ләкин алар, 
«Вакыт» газетасының телен нән 
аермалы буларак, госманлы тө рек-
чәсе белән янәшә түгел, ә бәлки 
әдәби телнең һәркемгә аңла ешлы 
булган варианты белән үре леп 
бара [Вәлиди, 2007, б. 160].

Нәшер ителә башлаган дә-
вер ләрендә «Йолдыз» газетасы 
да, «Вакыт» та көндәлек басма 
булмый, алар атнасына өч тапкыр 
чыга. Шул сәбәпле һәрбер сан-
ның күпчелек текстлары бас ма-
ның мөхәррирләре тарафыннан 
языла, ә читтән килгән текстлар 
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исә редакция хезмәткәр ләре тара-
фыннан эшкәртелә. Газе та ларның 
тел ягыннан булган аермалыкла-
ры, беренче чиратта, нәкъ менә 
әлеге факт белән бәйле булса 
кирәк. «Йолдыз»ның баштагы 
саннарында Һади Максудиның, 
«Вакыт»та Фатих Кәриминең 
каләме сизелә. Алга таба, газета-
лар көндәлеккә әйләнгәч, мәка-
ләләрне басмага әзерләү өчен 
бирелгән вакытның азаюы белән 
бәйле рәвештә, текст төрлелеге 
сизелә башлый, акрынлап газе-
таларның телендәге аерымлык-
лар кими һәм, ахыр чиктә, вакыт 
шаукымына буйсынып, алар да 
татарчылык агымы тәэсиренә 
эләгәләр. Ләкин шунысы үзен-
чәлекле, ХХ гасыр башында тел-
дәге татарчылык һәм төркичелек 
агымнары өчен хас булган гарәп 
һәм фарсы тел формалары, ни-
гездә бер-берсенә капма-каршы 
булган агымнарның уртак харак-
терлы үзенчәлегенә әйләнә. Шул 
рәвешле, госманлы төрекчәсенә 
охшарга тырышкан «Вакыт» ха-
лык өчен, татарга якынрак бул-
ган, ләкин гарәп һәм фарсы тел 
формаларыннан кирәгеннән ар-
тык файдаланган «Йолдыз»га ка-
раганда, күпкә аңлаешлырак була. 

Ничек кенә булмасын, 1910 елдан 
соң милли интеллигенциянең бер 
өлеше «Вакыт»ның төркичелеге, 
«Йолдызның» «татарчылыгы»на 
каршы татар халкының барлык 
социаль катламнарына да аңла-
ешлы булган татар сөйләмә телен 
куя. Вакытлы матбугатның татар 
сөйләмә теленә нигезләнгән вари-
антын без, мәсәлән, «Кояш» газе-
тасы текстларында күрә алабыз. 

Әйтеп үтелгәнчә, татар ва-
кытлы матбугатының барлык-
ка ки лүе һәм үсеше белән татар 
милли әдәби теленең формала-
шуы арасында билгеле бер бәй-
ләнеш бар. Җәмгыятьнең сәяси, 
мәдә ни һәм рухи тормышын-
да зур үзгәрешләр вәгъдә ит-
кән ХХ гасыр башында, милли 
әдәбият белән беррәттән, татар 
вакытлы матбугаты да теге яки 
бу телнең камиллеген күрсәтүче 
төп фактор – милли әдәби телне 
булдыруда ярдәм итәрлек корал 
ролен үти. Милли әдәби телнең 
нигезе булырдай тел вариант-
лары нәкъ менә 1905–1907 һәм 
1917 елгы революцияләр арасын-
дагы чорда дөнья күргән татар 
вакытлы матбугаты битләрендә 
чагылыш таба, сайлап алу про-
цессын кичерә. 
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