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Журналистика жанрлары 

Жанрларны өйрәнү – бүгенге журналиcтика теориясенең үзәк 

мәсьәләләреннән берсе. Газета-журналларда басылган, радио һәм телевидение 

аша яңгыраган һәрбер әсәр билгеле бер жанр кысаларында иҗат ителә. Аның 

эчтәлеге дә, формасы да шушы жанр таләпләре нигезендә оеша. 

Бу фикер белән килешмәүчеләр дә бар: янәсе, журналист үзенең әсәрен 

иҗат иткәндә нинди жанрда эшләве турында баш ватып тормый. Чынлап та, 

иҗат процессында газета әсәре язучы аерым жанр закончалыклары, жанрның 

чикләре турында уйламаска да мөмкин. Ләкин ул ирексездән, интуитив 

рәвештә булса да, үзенең элгәрләре тулпаган тәҗрибәгә таянырга мәҗбүр. Ә бу 

тәҗрибә, иң беренче чиратта, жанрларның закончалыкларына нигезләнә. жанр 

тормышның нинди дә булса өлкәсен, ягын танып-белү, аны укучыга 

җиткерүнең сыналган, типиклашкан алымнарын һәм формаларын берләштерә. 

Шуңа күрә теге яки бу жанрның теманы яктырту, проблеманы чишүдәге 

мөмкинлекләрен үзләштерү журналистның эшен күпкә җиңеләйтә. 

Жанрларның күбесе дистәләрчә еллар аша сынау үткән, камилләшкән, 

йөзләрчә журналистларның иҗат табышларын үзенә туплаган. Көн сааен 

«табадан төшеп торучы» газета-журналлар бу тәҗрибә-табышларны 

типиклаштырган. Һәр жанрның үзенә генә хас тематик, композицион, 

стилистик алым һәм чаралары, закончалыклары барлыкка килгән. Аларны 

белмичә торып, вакытлы матбугатны тулы канлы язмалар белән даими тәэмин 

итеп тору мөмкин түгел… 

Аерым фәнни хезмәтләрдә татар вакытлы матбугатының кайбер 

жанрлары, аларның тарихы, тел-стиль һ.б. үзенчәлекләре яктыртылса да 1 , 

1
 Кашшаф Г. Очерк в газете// Мастерство очеркиста. – Казань, 1970. С.3-15; Нуруллина Р.М. 

Татарский советский очерк 20-ых годов //Там же. С.16-29; Нуруллина Р.М. Жанры в газете 

«Чулпан» // Жанры журналистики. – Казань, 1972. – с.79-97; Гыймадиев Ү.И. Сатира коралы 

белән. – Казан, 1977. – 215 б.; Низамов И.М. Матбугатның тәэсирле сүзе. – Казан, 1981. – 144 

б.; Әгъзамов Ф.И. Үзәктә – кеше. – Казан, 1981. – 144 б.; Әгъзамов Ф.И. Тукай – журналист. 
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турыдан-туры жанрлар теориясен өйрәнүгә багышланган махсус тикшеренүләр 

юк. Тәкъдим ителә торган уку ярдәмлеге – шушы юнәлештә ясалган бер адым. 

Әдәбият-сәнгатьнең төрле тармакларында (музыкада, әдәбиятта, сынлы 

сәнгатьтә һ.б.) «жанр» термины төрле  мәгънәгә ия. Әдәбият теориясендә 

жанрга менә мондый билгеләмә бирелә: «Жанр (французча «төркем» 

мәгънәсендә) – әдәбият белемендә әдәби әсәрләрнең тарихи рәвештә барлыкка 

килгән тибын белдерә. Жанр төшенчәсендә кайсы да булса дәвердә,  милләттә 

яки бөтендөнья әдәбиятындагы зур төркем әсәрләргә хас сыйфатлар 

гомумиләштерелә. Әдәбият белемендә жанр өч яктан билегеләнә: 1) уртак 

эстетик сыйфатлары нигезендә нинди дә булса әдәби төргә керүе белән 

(сатирик, патетик, трагик төрләр); 2) әсәрнең күләменә карап; 3) образлар төзү 

ысулларына карап (символик, аллегорик, документаль жанрлар)».
2

Вакытлы матбугатта жанр журналистика әсәренең шулай ук тарихи 

рәвештә барлыкка килгән һәм ныклы сыйфатларга ия булган тибын белдерә. 

Тик биредә жанрлар бер-берсеннән башка төрлерәк критерийлар нигезендә 

аерыла. М.С.Черепахов фикеренчә, бу критерийлар түбәндәгеләр: 1) танып-

белү предметының, яктыртыла торган объектның характеры; 2) әсәрнең 

функцияләре; 3) чынбарлыкны яктыртуның киңлеге һәм нәтиҗә-йомгакларның 

масштабы; 4) стилистик чаралар төрлелеге. 3  Кайбер теоретиклар әсәрнең 

күләменә дә игътибар итү кирәклеген искәртәләр. 

Вакытлы матбугаттагы теге яки бу жанрның үзенчәлекләрен 

өйрәнгәндә, иң беренче чиратта, югарыда санап үтелгән сыйфатлардан чыгып 

эш итәргә кирәк. Игътибар итсәгез, алар арасында әсәрнең эчтәлегенә дә, 

формасына да бәйле булганнары бар. Димәк, жанр эчтәлек һәм форманың 

аерылгысыз бердәмлеген чагылдыра. 

Билгеләмәбездән күренгәнчә, жанр - тарихи төшенчә. Жанрлар вакытлы 

матбугат үсешенең төрле этапларында барлыкка килгән һәм камилләшкән. 

– Казан, 1986. – 271 б.; Хәбәрче буласың килсә… /Төз.И.К.Сәмигуллина. – Казан, 1984. – 96

б. һ.б. 
2
 Әдәбият белеме сүзлеге /Төз.ред.А.Г.Әхмәдуллин. – Казан, 1990, - 52 б. 

3
 Черепахов М.С. Проблемы теории публицистики. – М., 1973. – С.14. 
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Тарихның бер чорында өстенлек иткән жанрларның урынын икенче чорда 

башка төрле жанрлар ала. Башлангыч этаплар өчен хәбәри жанрлар гына хас 

булса, соңрак аналитик һәм әдәби-публицистик характердагы яңа жанрлар бар-

лыкка килгән. Татар матбугатының туган чоры, шул исәптән газета-

журналлардагы төп жанрларның формалашкан вакыты булып ХХ йөз башы, 

беренче рус революциясе еллары исәпләнә. Бу елларда хисап, мәкалә, рецензия, 

күзәтү кебек жанрлар киң кулланыла, сатирик жанрлар аеруча көчле үсеш ала. 

Вакытлы матбугатыбыздагы күпчелек жанрларны үстерүгә К.Насыйри, 

И.Гаспралы, Г.Исхакый, Г.Тукай, Ф.Әмирхан, Г. Коләхмәтов, Г.Ибраһимов, 

Ф.Бурнаш, В.Шәфигуллин, Г.Килдебәков, Ш.Әхмәдиев, Ф. Сәйфи-Казанлы һ.б. 

язучы һәм журналистлар зур өлеш керткән. Аңлашыла ки, журналистика 

жанрларының шактые (очерк, тасвирнамә, памфлет) матур әдәбият тәэсире 

белән барлыкка килган һәм камилләшкән. 

Вакытлы матбугат жанрлары һаман үсештә, үзгәрештә. Иҗтимагый 

тормыштагы үзгәрешләр, массакүләм информация чараларындагы яңа 

тенденцияләр жанрлар системасында да чагылыш тапмый калмады. Әйтик, 

элеккеге елларда газетада иң мөһим жанрлардан исәпләнгән баш мәкалә жанры 

хәзер бөтенләй кулланылмый диярлек. Аның функцияләре мәкаләнең икенче 

төрләренә яки бөтенләй башка жанрларга күчте. Хисап жанрының "парламент 

хәбәре" дип аталучы үзенчәлекле формасы туды. Интервьюның яңадан-яңа 

төрләре, шул исәптән заманча технологияләр белән бәйлеләре, барлыкка килеп 

тора Башка жанрларда да шактый үзгәрешләр күзгә ташлана. 

Жанр үзгәрешләре - теге яисә бу жанрда әшләүгә иҗади якын килү, 

әзләнү нәтиҗәсе. Жанр никадәр генә ныклы сыйфатларга ия булмасын, әгәр 

журналист бу жанрның үзенчәлекләрен һәм закончалыкларын иҗади 

үзләштермәсә, әсәрендә үзенең шәхси йөзен чагылдырмаса, ул укучыны 

кызыксындыра алмаячак. Шуңа күрә искәртү урынлы булыр: жанрлар 

теориясен өйрәнү - журналист осталыгын билгеләүче куп санлы шартларның 

бары тик берсе. 
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Журналистикада жанр төркемнәре. 

Хәбәри жанрлар   

Журналистика алдына куела торган бурычлар бер генә төрле түгел. Бер 

очракта нинди дә булса вакыйга-факт турында хәбәр генә итәргә, икенче 

очракта аның әһәмиятен аңлатырга, бәя бирергә кирәк, ә өченче очракта берәр 

төрле күренеш яисә аңа мөнәсәбәте булган кеше турында җанлы-тәэсирле 

формада сөйләп бирү мөһим. Бурыч һәм функцияләреннән чыгып, вакытлы 

матбугат жанрларын өч зур төркемгә тупларга мөмкин: 1) хәбәри жанрлар, 2) 

аналитик жанрлар, З) әдәби-публицистик жанрлар. 

Хәбәри (информацион) төркемгә керүче хәбәр, хисап, репортаж һәм 

интервью жанрларының төп функциясе – иҗтимагый әһәмияткә ия булган 

яңалыкны укучыга оператив хәбәр итә. Аналитик жанрларның (бу төркемгә 

мөхбирнамә, мәкалә, хат, рецензия, күзәтү керә) төп максаты исә нинди дә 

булса проблеманы чишү юлларын эзләү, вакыйгаларга, күренешләргә анализ 

бирү. Әдәби-публицистик жанрлар (тасвирнамә, очерк, парча, фельетон, 

памфлет) зур гомумиләштерү күченә ия һәм алар тормьшыбыздагы аерым 

күренешләр турында эмоционалъ фикер йөртү, кешенең характерын ачып бирү, 

кимчелекләрдән ачы көлү максатында эшкә жигелә. 

Билгеле, жанрларның әлеге төркемнәре шартлы рәвештә генә аерып 

чыгарыла. Теоретик әдәбиятта башка төрле бүленешләрне дә очратырга 

мөмкин. Мәсәлән, И.М.Низамов жанрларны бары ике төркемгә: хәбәри һәм 

тасвирый характердагы жанрларга бүлә4. Рус галимнәренең хезмәтләрендә дә 

бүленешләр төрле5. Бу факт үзе үк жанр төркемнәре арасында ныклы чикләр 

булмавын дәлилли. Хәбәри жанрларда анализ элементлары булган кебек, 

аналитик жанрда иҗат ителгән язмалар да укучы өчен яңа мәгълүмат бирә ала. 

Шул ук вакытта һәм хәбәри, һәм аналитик жанрларда әдәби-публицистик 

әсәрләр өчен хас булган хиссилек һәм образлылык урын алырга мөмкин. 

4
 Низамов И.М. Күрсәтелгән хезмәт. – 121 б. 

5
 Кара: Пельт В.Д. Дифференциация жанров газетной публицистики. – М., 1984. – С.19-20. 
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Хәзер югарыда санап үтелгән төркемнәрнең берсенә – хәбәри 

жанрларга, аларның төп сыйфатлары, үзенчәлекләре һәм закончалыкларына 

тукталабыз. 

Аралашу, информация алмашу - кешелек яшәешенең мөһим 

алшартларыннан берсе. Дөньяда, илебездә, республикабызда, авылда һәм 

шәһәрдә, сәясәттә һәм икътисадта, рухи һәм көндәлек тормышта көн саен 

яңадан-яңа вакыйгалар булып тора. Яңалыкларны халыкка җиткерүнең иң 

нәтиҗәле каналы - массакүләм мәгълүмат чаралары. Вакыйга/факт турындагы 

хәбәрне оператив рәвештә укучыга ирештерү функциясен башкаручы хәбәри 

жанрлар вакытлы матбугатта киң кулланыла торган иң әһәмиятле жанрлардан 

исәпләнә. Теләсә кайсы газетаның бер генә саны да алардан башка чыкмый. 

Нинди генә матбугат органында эшләмәсен, нинди генә темага язмасын – 

хәбәри жанрга һәр журналист мөрәжәгать итә. Шуңа күрә дә әлеге төркемгә 

керүче жанрларның закончалыкларын, уртак һәм аермалы сыйфатларын 

үзләштерү журналист булырга әзерләнүче студент өчен аеруча зарури. 

Югарыда искә алынган төп функция - оператив хәбәр итү функциясе – 

хәбәри жанрларны бер төркемгә туплап өйрәнергә мөмкинлек бирә, аларга хас 

уртак билгеләрнең сәбәпчесе булып тора. 

Бу уртак билгеләрнең иң беренче күзгә ташлана торганы - 

информативлык, ягъни, язманың укучы өчен кирәкле, кызыклы яналыкка ия 

булуы. Журналистика теориясендә информация билгеле бер максатлардан 

чыгып сайлап алынган, социаль әһәмияткә ия булган факт яки фактлар 

жыелмасы дип анлатыла6. Димәк, хәбәри жанрлар, кагыйдә буларак, социаль 

әһәмияткә ия булган яңалыкны хәбәр итә. 

Икенче мөһим билге – оперативлык.  Вакыйга яки факт турындагы язма 

газета битендә тиз арада дөнья күрмәсә, үзенең актуальлеген югалта. 

Оперативлык - информатив язмаларның һәм, гомумән, матбугат органының 

6
 Бу урында «информация» сүзенең еш кына конкрет жанр (гадәттә хәбәр жанры) 

мәгънәсендә файдаланылуын әйтеп үтәргә кирәк. Ләкин фәнни әдәбиятта аны жанр атамасы 

буларак куллану урынсыз. Фәнни термин буларак, ул бер генә мәгънәгә, югарыда 

күрсәтелгән мәгънәгә ия. 
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кыйммәтен билгеләүче иң мөһим факторлардан санала. Ул үз чиратында 

хәбәри жанрлар өчен характерлы булган тагын бер уртак сыйфатны билгели: 

материалларның күләме җыйнак. Чөнки журналистның максаты тәфсилләү 

түгел, ә мәгълүматны тиз арада укучыга җиткерү, хәбәр итү генә. 

Документальлек һәм төгәллек – хәбәри жанрларның аерылгысыз 

билгесе. Аларда сүз конкрет урын һәм вакыт, конкрет вакыйгалар турында 

бара. Шуңа күрә бу жанрларда и?ат итүче аеруча төгәл һәм объектив булырга 

тиеш. 

Уртак яклары белән беррәттән жанрларның һәрберсен аерып торучы 

үзенчәлекле билге һәм сыйфатлар да шактый.  

Контроль сораулар: 

1. Журналистикада "жанр" төшенчәсе нәрсәне аңлата?

2. Сез нинди жанр төркемнәрен беләсез?

3. Хәбәри төркемгә кайсы жанрлар керә?

4. Хәбәри жанрларга нинди уртак сыйфатлар хас?

Бирем: 

Бер үк газетаның берничә санына анализ ясап, аның жанрлар составын 

ачыклагыз. 

Хәбәр 

Хәбәр - газетадагы иң традицион һәм иң киң таралган жанр. Вакытлы 

матбугат белән бер ук чорда барлыкка килсә дә, ул бүген дә үзенең әһәмиятен 

югалтмаган. Ул, кагыйдә буларак, мөһим бер факт/вакыйганы тиз генә укучыга 

хәбәр итү максатында кулланыла һәм гадәттә "нәрсә?", "кайда?", "кайчан?" 

дигән сорауларга җавап бирә. Жанрның күләм ягы чикле: язмалар күп очракта 

бер яки берничә абзацтан артмый. 
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Хәбәрнең төрләре берничә: хроника-хәбәр, аңлатмалы-хәбәр, тойгылы 

хәбәр. Бу жанр кысаларына хат-хәбәрне дә кертергә була. 

Хроника хәбәр – күләме ягыннан иң кечкенә хәбәр төре. Анда хәбәр 

ителергә тиешле факттан тыш берни да әйтелми. Хроника-хәбәрнең бер генә 

җөмләдән торганнары да очрый: 

Татарстан Республикасы дәүләт киносында “Таң батыр” дигән татар 

халык әкияте мотивларына нигезләнгән беренче милли мультфильмны 

монтажлау эшләре төгәлләнде (Мәдәни җомга, алга таба - М.?.).  

Õðîíèêà-хәбәрäә âàêûò ìšíәñәáәòëәðå ãàäèëåãå áåëәí àåðûëûï 

òîðà. Òåêñò ý÷åíäә ãàäәòòә áåð ãåíә âàêûò ïëàíû áóëà. Òåêñòíûң 

îïåðàòèâëûãû, àíû òšãәë Ÿәì èêåëәíœëәðñåç àңëàó êèðәêëåãå âàêûò 

áåëäåðœ ôîðìàëàðûí гади, аңлаешлы һәм конкрет êóëëàíóíû òàëәï èòә. 

Күпчелек очракта âàêûéãàíûң äàòàñûí òšãәë êœðñәòœ сорала. Аеруча 

мөŸèì âàêûéãàëàð òóðûíäà хәбәр èòåëãәíäә, ýø-õәðәêәòíåң ñәãàòå, 

ìèíóòû äà êœðñәòåëåðãә ìšìêèí.  

Âàêûò áåëäåðœче тел ÷àðàсыíûң àåðó÷à әŸәìèÿòåí èñòә òîòûï, àíû 

òåêñòíûң áàøëàì šëåøåíә œê ÷ûãàðó î÷ðàêëàðû åø êœçәòåëә:  

12,13,14 îêòÿáðü. Êàçàí ñәíãàòü ó÷èëèùåñû œçåíåң 100 åëëûê þáèëååí 

áèëãåëәï œòә (Ì.?.).  

Íәêú øóë ðәâåø÷ә òåêñòíûң áàøëàìûíà âàêûéãàíûң áàøêà êàéáåð 

ïàðàìåòðëàðû чыгарыëà. Ìîíäûé ïàðàìåòðëàðãà òœáәíäәãåëәð êåðә:  

à) âàêûéãàíûң óðûíû: 

Ìàðè Ýë. Áәðәңãå ðàéîíûíäà Ðåñïóáëèêà òàòàð ìәäәíèÿò œçәãå à÷ûëäû 

(Ватаным Татарстан – алга таба В.Т.). 

á) ìәãúëœìàò ÷ûãàíàãû: 

Òàòàð-èíôîðì. Ìәñêәœäәí ñšåíå÷ëå хәбәр êèëäå: êàëàíûң òšíüÿê 

šëåøåíäә, Îòðàäíîåäà, ÿңà ìә÷åòíåң íèãåç òàøûí ñàëó òàíòàíàñû áóëäû 

(Â.Ò.).  

â) ìәãúëœìàò àëó ûñóëû: 
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Ëåíèíîãîðñê (òåëåôîí áóåí÷à). 12 ìàé. Œòêәí òšíäә ášòåí òšáәêíå 

èңëәïå җҗûëû ÿңãûð ÿóäû (Â.Ò.).  

ã) төп òåìà: 

Àðìñïîðò. ×èëәáå øәŸәðåíäә œòêәí Ðóñèÿ ÷åìïèîíàòûíäà Òàòàðñòàí 

ñïîðò÷ûëàðû 10 àëòûí, 5 êšìåø, 9 áðîíçà ìåäàëü ÿóëàäûëàð. (Татарстан 

яшьләре, алга таба -  Ò.ÿ.). 

Êàéâàêûò áàøëàìäà ìîíäûé ýëåìåíòëàðíûң áåðíè÷әñå äә áóëà 

àëà. Әéòèê, çàìàíûíäà ãàçåòàëàðûáûç ñîâåò êîñìîíàâòëàðûíûң ãàëәìäә 

î÷ûøûíà êšíäәëåê êœçәòœ ÿñàï áàðãàí âàêûòòà ìåíә ìîíäûé êàëûï 

êóëëàíàëàð èäå: 

Î÷ûøíû èäàðә èòœ œçәãå. 12 ôåâðàëü. ÒÀÑÑ. Âëàäèìèð Òèòîâ Ÿәì Ìóñà 

Ìàíàðîâíûң “Ìèð” îðáèòàëü êîìïëåêñû áîðòûíäàãû ÷èðàòòàãû ýø àòíàëàðû 

òšãәëëәíäå... (Â.Ò.)  

Áó óðûíäà øóíû äà әéòåï óçàðãà êèðәê, òåêñòíû þãàðûäà èñêә 

àëûíãàí àëûì íèãåçåíäә îåøòûðó — ÿңàëûê òœãåë. Óë òšðëå ÷îðäà 

÷ûêêàí ãàçåòàëàð š÷åí, әéòèê, ãàñûð áàøû ìàòáóãàòû š÷åí äә õàðàêòåðëû: 

Âÿòêà. Àëàáóãà šÿçåíäәãå ìәêòәï øәêåðòëәðå àðàñûíäà à÷ëûê áèê 

êóәòëå áóëûï, Ÿәð ìәêòәïòә éšçëәï Ÿәì èêåøәð éšçëәï áàëà ÿðäәìãә ìîõòà. 

Ëәêèí áîëàðãà ÿðäәì þê äәðәҗәñåíäә àç. Ôәêàòü ìәêòәï áàøûíà 8 ñóì ÿêè 10 

ñóì ãûíà ÷ûãàäûð. (Áәянелхак, 1912, 13 ãûéíâ.). 

Хроника-хәбәрнең мәгълүмати тыгызлыкка омтылышы 

íәòèҗәñåсендә аның “êîäëàøòûðûëãàí хәбәр” äèãәí òšðå äә 

формалашкан. Мåíә øóíäûé òåêñòëàðíûң áåðñå: 

Õîêêåé. ÐÕË áåðåí÷åëåãå. 12 íîÿáðü. “Àê áàðñ” - “Òîðïåäî” 

(ßðîñëàâëü) - 2:0 (0:0; 1:0; 1:0) (Ò.ÿ.).  

Әлеге язма, кыска гына булса да, спорт сөюче өчен зур кыйммәткә ия. 

Беренчедән, ул гаять оператив. Икенчедән, шактый бай мәгълүмат бирә: 

мондый төр язмаларга күнеккән газета укучы хоккей матчында кайсы шәһәр 

командасының нинди исәп белән җиңүен генә белән калмыйча, аерым 

периодларда исәпнең ничек үзгәрүе хакында да хәбәрдар була. 
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Тàòàð ãàçåòàëàðûíäàãû хроника-хәбәрләр турыдан-туры 

мәгълүмат җиткерүдән тыш өстәмә рәвештә òœáәíäәãå функцияләрне дә 

башкара: êîíêðåòëàøòûðó, àңëàòó, àíûêëàó, ñûéôàòëàó, êàïìà-êàðøû êóþ, 

ñәáәï, íәòèҗә һ.б. Мәсәлән: 

“ÊàìÀÇ”äàãû ÿíãûí ïðåäïðèÿòèåãә øàêòûé çûÿí êèòåðäå. Øóңà êœðә 

Êàçàííûң ÿøü òàìàøà÷ûëàð òåàòðû àðòèñòëàðû “Ãàìëåò” ìóçûêàëü 

äðàìàñûíûң ïðåìüåðàñûííàí êèëãәí êåðåìíәðíå ×àëëûãà җèáәðåðãә áóëäûëàð 

(Шәһри Казан, алга таба – Ш.К.).  

Áèðåäәãå җšìëәëәð àðàñûíäà ñәáәï-íәòèҗә ìšíәñәáәòå óðíàøêàí: 

áåðåí÷å җšìëә èêåí÷å җšìëәäә хәбәр èòåëә òîðãàí ôàêòíûң ñәáәáåí 

à÷ûêëàï áèðә. Õðîíèêà-хәбәрíåң ìåíә øóë òšð ôèêåðëәœãә 

êîðûëãàííàðû äà, êèðåñåí÷ә ûñóë áåëәí òšçåëãәííәðå äә øàêòûé åø 

î÷ðûé: 

ÁÒÈŒäәãå ñәÿñè êèåðåíêåëåê êèìåðãә óéëàìûé äà. ×šíêè Ÿәð èêå ÿê 

œçåíә êœðә áåð ïðèíöèïíû ñàêëàï ýø èòә... (Мәгърифәт, алга таба - Ì.)  

Áó ìèñàëäà  èíäå èêåí÷å җšìëә áåðåí÷åñåíäә хәбәр èòåëãәí 

ôàêòíûң ñәáәáåí à÷ûêëûé.   

Хроника-хәбәрнең тел үзенчәлекләренә игътибар итсәк, аның нигездә 

номинатив берәмлекләрдән, терминнардан һәм газетизмнардан торуын 

күрербез 7 . Анда экспрессиягә, ягъни хис-кичерешләр белдерү сәләтенә ия 

булган лексика, эмоциональ тәгъбир һәм әйләнмәләр, тел сурәтләү чаралары 

очрамый диярлек. Чөнки жанрның бу төрендә автор бәясе дә, аның уй-хисләре, 

фикерләре дә бик аз чагыла. Хроника-хәбәрнең оперативлык һәм кыскалык 

кебек асыл сыйфатлары да аның теленә йогынты ясамый калмый. 

Автор позициясе икенче планга кучкәнгә күрә, хәбәрнең хроникаль 

төрендә журналистның исем-фамилиясе бөтенләй күрсәтелмәскә мөмкин. 

Хроника-хәбәрнең еш кына баш-исеме дә булмый. Бу очракта "Кичә, 

бүген, иртәгә", "Көн сулышы", "Соңгы сәгатьтә", "Спорт", "Яңалыклар", "Бер 

7
 Низамов И.М. Күрсәтелгән хезмәт. – 122 б.
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генә җөмлә белән" һ.б.ш. рубрикалар астында берничә кыска хәбәрне 

берләштереп бирәләр. 

Хәбәр жанрының тагын бер мөһим төре булган аңлатмалы хәбәрнең дә 

үзәгендә бер генә вакыйга яки факт ята. Тик жанрның бу төрендә, исеменнән ук 

күренгәнчә, яңалык хәбәр ителү белән бергә аңа аңлатма да бирелә. Газета 

укучы вакыйга/фактны дөрес аңласын, аңа тиешле бәя бирә алсын өчен 

журналистка еш кына аның сәбәпләрен ачып бирергә, аның әһәмиятен 

раслаучы өстәмә дәлилләр китерергә, хәбәр ителә торган вакыйга яки фактның 

аерым детальләренә киңрәк тукталырга туры килә. Шунысы мөһим, өстәмә 

мәгълүматлар һәм фактлар, авторның фикерләре һәм бәяләре төп яңалыкны 

күмеп китмәсен, аны тулырак һәм кызыклырак яктыртырга ярдәм генә итсен. 

Аңлатмалы хәбәрне күп кенә очракларда хроника-хәбәрнең киңәйтелгән 

варианты буларак карарга мөмкин. Түбәндәге текстлар жанрның шушы ике 

төрен чагыштырырга мөмкинлек бирә: 

Гарри 

Каспаров белән 

Анатолий Карпов 

арасында шахмат 

таҗы өчен барган 

көреш 12:10 

исәбенә җитте. 

Шулай итеп, 

Каспаров чемпион 

исемен саклап 

калды. (Т.Я.) 

Шахмат таҗы – Каспаровта 

Гарри Каспаров һәм Анатолий Карпов 

арасындагы матчның 22-нче партиясе, биш сәгатькә 

якын дәвам иткәннән соң, ничьяга тәмамланды. 

Шуның белән исәп дөнья чемпионы файдасына 12:10 

булды. Гарри Каспаров шахмат таҗын үзендә саклап 

калды… 

Гарри Каспаров шахмат таҗына беренче тапкыр 

1985 елда ия булган иде. Шуннан соң 1986, 1987 һәм 

1990 елларда Анатолий Карпов белән матчларда 

дөнья чемпионы исемен үзендә калдырды.  

Илебезнең спорт журналистлары фикеренә 

нигезләнеп, Гарри Каспаров быел Россиянең иң 

яхшы спортчысы дип табылды. Дөнья чемпионы һәм 

кубок хужасы иң осталар исемлегенә кергән 10 
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спортчыдан шактый күп очко җыйды. /В.Т./ 

Бер үк яңалык ике газетада хәбәрнең ике төре аша бирелгән: хроника-

хәбәр (сул багана) һәм аңлатмалы хәбәр аша. Хроника-хәбәрдә факт үзе генә 

хәбәр ителсә, аңлатмалысында бу фактка бәйле өстәмә мәгълүматлар да 

китөрелә. Автор, кыскача гына булса да, төп фактны әзерләгән алшартларга 

һәм төп факт китергән нәтиҗәгә туктала. Шунысы игътибарга лаек, уң 

баганадагы текст сулдагысына караганда бер көнгә соңрак басылып чыккан. Бу 

аңлатмалы хәбәрдә оперативлык дәрәжәсенең хроника-хәбәр белән 

чагыштырганда беркадәр түбәнрәк булуы хакында сөйли. 

Әгәр башлам өлешендә төп факт/вакыйга хәбәр ителсә, аңлатмалы 

хәбәр тиешле нәтиҗәлелеккә ирешә, дип исәплиләр. Шул ук вакытта бу жанр 

төренең башкачарак үтемле композицион вариантлары да бар. Әйтик, еш кына, 

төп факт хәбәр ителгәнче, аңа бәйле гомуми мәгълүматлар яки аны тудырган 

сәбәпләр искә алына. Автор, төп факт турында сөйли башлаганчы, аның 

нәтиҗә-йомгакларын да хәбәр итәргә мөмкин. Укучының игътибарын җәлеп 

итү максатында журналистлар еш кына мавыктыргыч башлам кулланалар: 

Казанда бик зур янгын 

чыгасы, имеш. Аны сүндерергә башка яклардан да машиналар 

һәм халык килергә җыена икән, дигән сүзләр йөри. Баксаң... 

Алай түгел, ә пәнҗешәмбе һәм жомга көннәрендә "Тасма" 

берләшмәсе стадионында янгын сүндерүчеләрнең Советлар Союзы 

Геройлары В.Бурмистров һәм М.Фомин истәлегенә бик зур ярышлары 

үтәсе. Уты да, төтене дә көчле булурга мөмкин, янгын сүндерүчеләр 

дә аз булмаячак, Россия Федерапиясендәге дистәдән артык край, өлкә, 

республика вәкилләре җыела./.../ (В.Т.) 

Бу язманың авторы шактый үзенчәлекле башлам уйлап тапкан: фактны 

иншалауга күчкәнче, ул укучыга "сенсацияле яңалык" хәбәр итә һәм шуның 

белән уз язмасына укучының игътибарын тарта. Бары тик шуннан соң гына, 

баштагы хәбәрне инкарь итеп, төп факт турында сөйли башлый. Әнә шулай, 



15 

иҗади эш итеп, аңлатмалы хәбәр жанрында кызыклы һәм оригиналь язмалар 

тудырырга мөмкин. 

Аңлатмалы хәбәр - яңа гына узган яки булачак вакыйга яисә фактка 

кыскача оператив аңлатма бирүче язма. Телевидение һәм радио кебек гаять 

оператив информация чараларының үсүе нәтиҗәсендә газеталарда аңлатмалы 

хәбәрнең роле артты. Телевидение һәм радио яңалыкны халыкка оператив 

җиткереп торса, газетада моңа бәя, комментарий, анализ да кушыла. 

Хәбәр жанрының аерым төрләре буларак, "курьер" һәм "дайджест" 

тибындагы хәбәрләрне дә карарга була. Аларның беренчесе урыны яки вакыты 

белән бергә туры килә торган вакыйгаларны туплап хәбәр итә. Мәсәлән, бер 

тәүлек эчендә шәһәрдә, илдә, дөньяда булган вакыйгалар, милли хәрәкәт 

яңалыклары, табигатьне саклау оешмаларыннан, милициядән һ.б. хәбәрдар 

органнардан алынган соңгы хәбәрләр. Гадәттә мондый текстта фактлар бер-

берсенә бәйләп бирелми, аерым абзацлар рәвешендә, кайвакыт интерваллар 

аша урнаштырыла. Текстның гомуми күләме шактый зур да булырга мөмкин. 

Автор яңалыкларга карата үзенең мөнәсәбәтен дә белдереп бара ала. 

Дайджест хәбәрләре төрле информация агентлыклары һәм массакүләм 

мәгълүмат чараларыннан алынган яңалыкларны берләштерә. Журналистлар 

андый яңалыкларның иң кызыклыларын (еш кына сенсацион булганнарын) 

сайлап бирергә омтылалар. Мәгълүматның чыганагын күрсәтү мәҗбүри. 

Хәбәр жанрында эшләү җиңелме? Беренче карашка әллә ни авыр түгел 

кебек. Ләкин укучыга җиткерергә теләгән хәбәрең кызыклы да, актуаль дә, 

игътибарны жәлеп итәрлек тә булсын дисәң, күп йөрергә, күп эзләнергә һәм 

укырга, шактый иҗат михнәтләре кичерергә кирәк.  

Мәгълүмат тармагында эшләүче журналист тормышның күп өлкәләре 

буенча белдекле булырга тиеш. Нинди  да булса шәһәргә яки авылга, хезмәт 

коллективына барып яки телефоннан шалтыратып, "Сездә нинди яналык бар?" 

дигән сорауны бирү генә җитми. Башкалар өчен яналык булырлык факт 

журналист кызыксынган объектта инде көндәлек күренешкә әверелгән яки 

андагы кешеләр өчен бернинди әһәмияткә ия булмаган берәр гадәт, традиция, 
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эш алымы, һөнәр, яшәү рәвеше һ.б. булырга мөмкин. Яңалыкны беренче булып 

күреп алу өчен үзең яза торган өлкәне биш бармагың кебек белергә кирәк. 

Шунысы бар, хәбәрләр өчен фактлар туплаганда автор барлык объектларга да 

үзе барып өлгерә алмый. Бу очракта аның булышчылары - штаттан тыш 

хәбәрчеләр ярдәмгә килә. Алар теге яки бу урында булган вакыйганы, шунда 

яшәгәнгә күрә, тизрәк беләләр һәм хәбәр итә алалар. Газетаның штаттан тыш 

булышчылар челтәре никадәр киңрәк булса, ул кирәкле һәм кызыклы 

информацияне шулкадәр күбрәк һәм тизрәк урнаштыра. Хәбәр жанрында 

эшләүче журналист әнә шундый оператив һәм ышанычлы булышчыларга 

таянганда гына уңышка ирешә ала. 

Тиешле мәгълүматка ия булганнан соң, аны кәгазь битенә төшерү дә 

журналисттан зур җаваплылык сорый. Әйткәнебезчә, хәбәр жанры автордан 

документальлек һәм төгәллек таләп итә. Ә бу инде фактлар, урын-вакыт 

атамалары, исем-фамилияләр белән эш иткәндә аеруча игътибарлы булырга 

кирәк дигән сүз. Шулай булмаганда, автор шактый кыен хәлдә калырга 

мөмкин. Бер генә мисал. Республика газеталарының берсендә менә шундый 

дайджест хәбәре басылып чыкгы: 

"Озакламый дөньяда куркыныч яңа авыру таралачак, ул кәгазь 

акчаләр аша йогачак. /ТАСС/" (Т.я.)  

Бу язмада факт беръяклы гына яктыртыла, дөресрәге, тулысынча 

яктыртылмый. Чынлыкта исә ТАСС агентлыгы югарыда китерелгән сүзләрне 

бер чит ил күрәзәчесенең фаразы буларак кына хәбәр иткән иде. Фактның менә 

шушы ягын онытып жибәрү, имеш-мимеш, фаразны абруйлы информация 

агентлыгы фикере дип уйларга, аңа ышанырга мәҗбүр итә, халык арасында 

борчу-аптыраш тудыра. 

Хәбәр гади һәм аңлаешлы тел белән язылырга тиеш. Моны жанрның 

оперативлыгы таләп итә. Яңалыгың кызыклы һәм көн таләбенә туры килә 

торган булганда, укучының игътибарын җәлеп итү өчен оригиналь тел-стиль 

чаралары эзләп азаплануның кайчак кирәге дә юк. Ә инде факт турында 
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сөйләгәндә кызыклы микрообразлар /мәсәлән, чагыштыру/, композицион 

алымнар табасың икән, язмаң өстәмә тәэсир көченә ия була дигән сүз. 

Хәбәрнең баш-исемен сайлау зур осталык таләп итә. Æóðíàëèñò 

әñәðåíåң áàø èñåìíәðåн šéðәíœãә áàãûøëàíãàí ìàõñóñ ôәííè õåçìәòëәðäә 

аның àòàó, хәбәр èòœ, áәÿ áèðœ, êîììóíèêàòèâ, ìšðәҗәãàòü èòœ, êûçûêñûíäûðó, 

ýêñïðåññèâ, áœëœ, ðåêëàì Ÿ.á. ôóíêöèÿëәðåí àåðûï ÷ûãàðалар8.  

Êœçәòœëәð êœðñәòêәí÷ә, òàòàð ãàçåòàëàðûíäàãû хәбәрëәðäә àòàó 

ôóíêöèÿñå áàøêàðó÷û èñåìíәð àåðó÷à åø ýøêә җèãåëә. Áó î÷ðàêòà áàø 

èñåìåíә ášòåí òåêñòíûң êûñêà÷à ý÷òәëåãå ÷ûãà: “Ñšåìáèêә”íå òóãàí êšíå 

áåëәí êîòëàó (Ø.Ê.) “Ñåâåðñòàëü” - “Àê Áàðñ” - 1 : 1 (Øóíäà óê). Ñåíòÿáðü 

àåíäà 26 ãðàäóñ ýññåëåê êšòåëә (Ò.ÿ.) һ.б.  

Áàø èñåìå, òåìàíû áåëäåðìè÷ә, вакыйганың урынын ãûíà äà 

àòàðãà ìšìêèí: “Êàåíêàé”äà êóíàêëàð (Ñ.), Àãûéäåëíåң ÿңà àãûøû (Ò.ÿ.).  

Êàé÷àê áàø èñåìå ãîìóìè (èíòåãðàòèâ) òåìàíû áåëäåðåï êèëә:  

Âåíà òàòàð àðòèñòëàðûí ñәëàìëè (Ì.?.), Áåç Àíàïàäà áóëäûê (Ñ.). 

Àòàó ôóíêöèÿñå œòәœ÷å áàø èñåìíәðåíåң íèíäè òšðå êóëëàíûëóãà 

êàðàìàñòàí, êàëûïëàøêàí òšçåëåøëå òåêñòëàðäà, êàãûéäә áóëàðàê, òåìà 

òóëàåì áåðåí÷å җšìëәäә хәбәр èòåëә Ÿәì àííàí ñîңãûëàðûíäà 

òәãàåíëәíә.   

Шул ук вакытта хәбәрдә баш-исеменең экспрессив функция үти 

торганнары да кулланыла ала. Баш-исеменең мондый төренә автор укучыны 

кызыксындыру, аның игътибарын җәлеп итү максатында мөрәҗәгать итә. 

Мәсәлән, "Ватаным Татарстан" газетасында "Су астында хазинә бар" дигән 

баш-исем астында аңлатмалы хәбәр чыкты. Газета укучы бу хәбәрне, билгеле 

инде, су астыннан табылган ниндидер кыйммәтле борынгы хәзинә турында 

сенсацион яңалык ишетү нияте белән укырга керешә. Тик язмадан бу 
                                                 

8
 Âèíîêóð Ã.Î. Êœðñәòåëãәí õåçìәò.; Êîñòîìàðîâ Â.Ã. Êœðñәòåëãәí õåçìәò.; 

Ëàçàðåâà Ý.À., ×åðâÿêîâà Ò.Á. Çàãîëîâîê â ìåñòíûõ ãàçåòàõ // ßçûê è êîìïîçèöèÿ 

ãàçåòíîãî òåêñòà: òåîðèÿ è ïðàêòèêà. - Ñâåðäëîâñê, 1987. - Ñ.158-171 Ÿ.á.. 
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"хәзинә"нең су төбеннән алына торган органик ашлама - сапропель булуы 

ачыклана. Сапропель авыл хужалыгы хөзмәтчәннәре өчен чынлап та 

кыйммәтле табылдык икән. 

Баш-исем сыйфатында тойгылы, өндәү һәм сорау җөмләләр, ким һәм 

кире җөмләләр, фразеологизмнар, әйтемнәр, микрообразлар, төрле модаль 

формалар куллану да аның хисси тәэсирен көчәйтә. 

Контроль сораулар: 

1. Хәбәр жанрының төп функциясе нидән гыйбарәт?

2. Хәбәр алдына куела торган төп таләпләрне атагыз.

3. Хәбәрнең нинди төрләрен беләсез? Алар бер-берсеннән нинди

сыйфатлары белән аерылып торалар?

4. Хәбәрда фактнын роле турында сөйләгез.

5. Бу жанр нинди тел-стиль үзенчәлекләренә ия?

Биремнәр: 

1. Татарча газетадагы хәбәрләр туплап бирелә торган берәр

рубрикага күзәтү ясагыз.

2. Өлкәннәр һәм балалар газетасында чыккан бернича хәбәрне үзара

чагыштырып анализлагыз.

3. Бер үк вакыйга яки факт турында хроника хәбәр һәм аңләтмалы

хәбәр языгыз.

Хәбәрдә журналист бәясе 

Áәÿ - æóðíàëèñò èҗàòûíäàãû ìšŸèì êàòåãîðèÿëәðíåң áåðñå. Óë 

“æóðíàëèñòíûң ôàêòêà ÿêè ôàêòëàð ñóììàñûíà óңàé ÿêè òèñêәðå 
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ìšíәñәáәòåí õàðàêòåðëûé” 9 . Æóðíàëèñò áәÿñå óêó÷ûãà ÷ûíáàðëûêíûң 

ãàÿòü êàòëàóëû Ÿәì êœïêûðëû êœðåíåøëәðåí äšðåñ êàáóë èòәðãә áóëûøà.  

Áåð êàðàãàíäà, хәбәрè æàíðëàðãà êàðàó÷û òåêñòëàðäà, áèãðәê òә 

àëàðíûң êàëûïëàøêàííàðûíäà áәÿ ášòåíëәé áóëìàñêà òèåø êåáåê, ÷šíêè 

îáúåêòèâëûêêà Ÿәì áèòàðàô èíøàëàóãà îìòûëûø — àëàðíûң ìšŸèì àñûë 

ñûéôàòû. Ëәêèí, áåðåí÷åäәí, òåãå ÿêè áó ôàêòíû æóðíàëèñò òåêñòû š÷åí 

íèãåç èòåï àëó œçå œê áó ôàêòêà áèòàðàô áóëìàóíû êœðñәòә. Èêåí÷åäәí, 

òåëәñә êàéñû “êîðû” хәбәрäә äә яңалыкка уңай яисә тискәре ìšíәñәáәòне 

áåëäåðœ — áåçíåң ãàçåòàëàð š÷åí традицион êœðåíåø. 

Ñèêñәíåí÷å  åëëàð àçàãûíà êàäәð, âàêûòëû ìàòáóãàò áèëãåëå áåð 

èäåîëîãèÿíå ãåíә œòêәðœ÷å ÷àðà áóëãàí ÷îðäà, хәбәрè æàíðëàð, òåãå ÿêè 

áó ÿңàëûêíû óêó÷ûãà җèòêåðåï êåíә êàëìûé÷à, àңà Ÿәðâàêûò äèÿðëåê áәÿ 

äә áèðåï áàðàëàð èäå. Áó áәÿ, әëáәòòә, àåðûì áåð æóðíàëèñòíûêû, õәòòà 

ãàçåòàíûêû äà òœãåë, ә èäàðә èòœ÷å ïàðòèÿ ìәíôәãàòüëәðåí ÷àãûëäûðó÷û 

êîëëåêòèâ áәÿ. ×šíêè áàðëûê ìàòáóãàò — øóë ïàðòèÿíåêå. 

“Ñîöèàëèñòèê Òàòàðñòàí” ãàçåòàñûíûң 1961 åëãû 19 ìàðò 

ñàíûíäàãû áåð хәбәрãә êœç ñàëûéê ?ле:  

Áèëәð ðàéîíû áåðåí÷å êâàðòàë ïëàíûí œòәœ š÷åí äәœëәòêә êší ñàåí 35,7 

òîííà ñšò òàïøûðûðãà òèåø. Ôàêòòà óë 10-15 òîííà ñšò ñàòà. ÊÏÑÑ ðàéêîìû 

ñåêðåòàðå Íèêèòèí, ðàéîí Ñîâåòû áàøêàðìà êîìèòåòû ïðåäñåäàòåëå Әõìәòîâ 

èïòәøëәð, ñåç ìîңà íè÷åê êàðûéñûç? 

Ìîíäà ÿçìà àâòîðûíûң ïîçèöèÿñå ïàðòèÿ šëêә êîìèòåòû êóéãàí 

òàëәïëәðäәí ÷ûãûï áèëãåëәíә. ×ûíëûêòà ðàéîí җèòәê÷åëәðåí æóðíàëèñò 

òœãåë, áàðëûê äèëáåãәëәðíå œç êóëûíäà òîòó÷û ïàðòèÿ “óòëû òàáàäà 

êûçäûðà”. Õàëûêàðà òåìàãà хәбәрëәðäә ìîíäûé êœìәê áәÿ àåðó÷à à÷ûê 

êœçãә áәðåëә: 

Àìåðèêàäàí ÃÔÐ òåððèòîðèÿñåíә ÀÊØíûң Õóíñðþêêàäàãû õәðáè 

áàçàñûíäà óðíàøòûðûëà÷àê áåðíè÷ә ðàêåòà êèòåðåëäå. Øóëàé èòåï 

Àìåðèêàíûң èäàðә÷å äàèðәëәðå œçëәðåíåң åðàêêà êèòêәí ìәêåðëå ïëàííàðûí 

9
 Ãîðîõîâ Â.Ì. Îñíîâû æóðíàëèñòñêîãî ìàñòåðñòâà. — Ì., 1989. — 88 á. 
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òîðìûøêà àøûðó š÷åí ÷èðàòòàãû àäûìíàðûí ÿñàäûëàð (Ñоциалистик 

Татарстан, алга таба С..Ò.). 

Àñëàðûíà ñûçûëãàí ñœçëәð ôàêòêà áәÿ áèðœãә õåçìәò èòәëәð. Àëàð 

— үз чорында èäåîëîãèê äîøìàííàðãà òèñêәðå ìšíәñәáәò áåëäåðœ š÷åí 

õåçìәò èòә òîðãàí êàëûïëàøêàí òåë ÷àðàëàðû, èäåîëîãèê øòàìïëàð 

булган. 

Èäåîëîãèê êûéììәòëәðíå ôîðìàëàøòûðóäàãû êšíäәëåê ýø÷әíëåê 

íәòèҗәñåíäә ñîöèàëèçì ÷îðûíäà ãàçåòàëàðûáûçäà èäåîëîãèê áәÿ 

мәгънәсенә èÿ áóëãàí œçåí÷әëåêëå ëåêñèê êàòëàì áàðëûêêà êèëäå. 

Çàìàíûíäà Ã.ß.Ñîëãàíèê àíû ãàçåòàíûң ñœçëåê ñîñòàâûíäàãû “èң ìšŸèì 

ðàçðÿä” äèï áèëãåëәãәí èäå10. Áó ëåêñèê òšðêåìíåң áàðëûêêà êèëœå òåëәñә 

êàéñû òåë š÷åí õàñ áóëãàí èêåí÷åë íîìèíàöèÿ êœðåíåøå áåëәí áәéëå11. 

Êœï êåíә èñåìíәð, òàòàð òåëå ñèñòåìàñûíäà ñòèëèñòèê ÿêòàí íåéòðàëü, 

áәÿñåç áóëãàí õәëäә,  ãàçåòàäà ÿêòûðòûëà òîðãàí îõøàø ñèòóàöèÿëәðäә 

äàèìè ðәâåøòә èêåí÷åë ìәãúíәäә êóëëàíûëûï, òšðëå ñòèëèñòèê 

òšñìåðëәðãә èÿ áóëãàí яңа ìәãúíәëәð àëàëàð. È.Ì.Íèçàìîâ àëàðíû 

ãàçåòèçì äèï áèëãåëè 12 . Ñèêñәíåí÷å åëëàð àçàãûíà òàòàð âàêûòëû 

ìàòáóãàòû òåëåíäә èäåîëîãèê õàðàêòåðäàãû ãàçåòèçìíàð ñèñòåìàñû 

ôîðìàëàøòû. Èêåí÷å ìәãúíәñå óңàé áәÿ áóëãàí ìîíäûé ñœçëәðãә  œð, 

җèìåø, îôûê, ìàÿê êåáåêëәðíå, òèñêәðå ìәãúíәëåëәðåíә җàíâàð, êàëäûê, 

áîãàó Ÿ.á. ñœçëәðíå êåðòåðãә ìšìêèí. 

Ãàçåòàíûң îïåðàòèâ Ÿәì êšíäәëåê õàðàêòåðû áåëәí áәéëå ðәâåøòә 

óңàé ÿêè òèñêәðå áәÿãә èÿ áóëãàí êàëûï ãûéáàðәëәð äә áàðëûêêà êèëә. 

Àëàðíûң êàéáåðëәðå, àðòûê åø êóëëàíûëûï, øòàìïëàðãà äà әéëәíåï 

êèòә. Áîëàðû — ãàçåòà òåëåí òèñêәðå ÿêòàí õàðàêòåðëûé òîðãàí 

ýëåìåíòëàð. Әéòèê, øóë óê ñèêñәíåí÷å åëëàð àçàãûíà òœáәíäәãå 

øòàìïëàð àåðó÷à åøàåï êèòòå: óäàð õåçìәò, þáèëåé àëäû õåçìәò âàõòàñû, 

10
 Ñîëãàíèê Ã.ß. Ëåêñèêà ãàçåòû... - 36 á. 

11
Óôèìöåâà À.À. Ëåêñè÷åñêàÿ íîìèíàöèÿ (ïåðâè÷íàÿ íåéòðàëüíàÿ) // ßçûêîâàÿ 

íîìèíàöèÿ: Îáùèå âîïðîñû. - Ì., 1977. - 45 á. 
12

 Íèçàìîâ È.Ì. Ìàòáóãàòíûң òәýñèðëå ñœçå... - 66 á. 
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ÿðûøêà òîí áèðœ, àëäûíãû òәҗðèáә óðòàêëàøó`, ëàåêëû šëåø êåðòœ, œð ÿóëàó 

Ÿ.á. 

Êàëûïëàøêàí ãûéáàðәëәð — òåëәñә êàéñû ÷îð ãàçåòàëàðû š÷åí õàñ 

êœðåíåø. “Áœãåíãå òîðìûøòàãû ôàêòëàð, ñèòóàöèÿëәð Ÿәì àëàðãà áèðåëә 

òîðãàí ñîöèàëü-ñәÿñè áәÿíåң äàèìè œçãәðåï òîðóû àðêàñûíäà àëàðíû 

áåëäåðœ÷å òåë ÷àðàëàðû äà ãåë œçãәðåï, êàëûïëàøûï òîðà”13. Èäåîëîãèê 

áәÿëå êàëûï ãûéáàðәëәð әêðåíëәï ãàçåòà áèòëәðåííәí þãàëäû. Øóë óê 

âàêûòòà õәçåðãå ãàçåòàëàðäà êší êàäàãûíà ñóãà òîðãàí ÿңà ãûéáàðәëәð 

ôîðìàëûøòû:  êàéíàð íîêòàëàð, äåìîêðàòèÿ җèëëәðå, хосусыйлаштыру 

җèìåøëәðå, ìèëëәò õàäèìå, áàçàðãà êåðœ, áàçàð ìšíәñәáәòëәðå  Ÿ.á. 

Ãàçåòèçìíàð Ÿәì êàëûï ãûéáàðәëәð, êàéñû ÷îðäà 

êóëëàíылóëàðûíà êàðàìàñòàí, êîëëåêòèâ áәÿ áèðœãә õåçìәò èòәëәð, ÿãúíè 

àëàðäà хәбәр èòåëә òîðãàí ôàêòêà êàðàòà ñóáúåêòèâ, øәõñè áәÿ òœãåë, ә 

җәìãûÿòüíåң, җәìãûÿòüòәãå áèëãåëå áåð ñîöèàëü òšðêåìíåң, êàòëàìíûң, 

êîëëåêòèâíûң áәÿñå áåëäåðåëә.  

Òóêñàíûí÷û åëëàð áàøûíà êàäәð êàëûïëàøêàí ãàçåòà 

òåêñòëàðûíäà әíә øóíäûé êîëëåêòèâ áәÿ šñòåíëåê èòòå, “÷èñòà”, ÿãúíè 

áәÿñåç хәбәрëәðãә óðûí áèðåëìәäå äèÿðëåê. Ә èíäå æóðíàëèñòíûң øәõñè 

áәÿñåíә óðûí ášòåíëәé áóëìàäû. 

Ñîңãû áåð-ике äèñòә åëäà вакûòëû ìàòáóãàòòà òåìàòèê œçãәðåøëәð 

áåëәí áåðãә “áәÿ” êàòåãîðèÿñå äә œçãәðåø êè÷åðäå. Хәáәð жанрында áó 

êàòåãîðèÿãә áәéëå èêå êàïìà-êàðøû òåíäåíöèÿ áàðëûêêà êèëäå. 

Áåðåí÷åñå — òåêñòíûң òóëû íåéòðàëüëåãåíә, áәÿñåçëåãåíә èðåøåðãә 

òûðûøó, èêåí÷åñå — òåêñòòà áәÿ áóëãàí î÷ðàêòà, àíûң ñóáúåêòèâëûãûíà, 

øәõñèëәøòåðåëœåíә îìòûëûø.  

Õәçåð æóðíàëèñò, þãàðûäà èñêә àëûíãàí ñîöèàëèñòèê èäåîëîãèÿ 

õàêèìëåãå ÷îðûííàí àåðìàëû áóëàðàê, èҗòèìàãûé-ñәÿñè òåìàãà 

òåêñòëàðäà äà œçåíåң øәõñè áәÿñåí èðêåí áåëäåðә àëà. Áó áәÿ җәмгыятьòә 

ôîðìàëàøêàí òðàäèöèîí ôèêåðëәðäәí ãåíә òœãåë, õәòòà ìàòáóãàò 

13
 Êîñòîìàðîâ Â.Ã. Êœðñәтåëãәí õåçìәò, — 190 á. 
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îðãàíûíûң œç ïîçèöèÿëәðåííәí äә àåðûëûï òîðûðãà ìšìêèí. Áåð œê 

âàêûéãàãà òšðëå æóðíàëèñòëàð Ÿәì òšðëå áàñìà îðãàííàð òàðàôûííàí 

òšðëå áәÿ áèðœ îчðàêëàðû äà åø î÷ðûé  õәçåð. 

Êœçәòœëәð øóíû äәëèëëè, “áәÿ” êàòåãîðèÿñå š÷åí õàðàêòåðëû èêå 

êàïìà-êàðøû òåíäåíöèÿ ãàñûð áàøûíäà íәøåð èòåëãәí òàòàð ãàçåòàëàðû 

š÷åí äә õàñ áóëãàí Ÿәì áœãåí ÿңà áåð ñûéôàò áàñêû÷ûíäà êàáàòëàíà ãûíà 

èêәí.  Ã.Òóêàé èҗàòûíäà àëàðíûң èêåñå äә î÷ðûé. Àíûң “Ôèêåð” 

ãàçåòàñûíäà ÷ûêêàí òœáәíäәãå  хәбәрëәðåíә êœç ñàëûéê:  

Áàêó хәбәрå. Ñәãàòü җèäåäә òàòàðëàð óðàìûíäà ìšŸәíäèñ Êîãàí 

òàëàíãàí. Òàãûí áåð óðàìäà íәìәãúëœì óðûñ œòåðåëãәí. Øèìàõèíêә äèãәí 

җèðäә áåð ìšñåëìàí íәãûøå òàáûëãàí. Êàòèëëәð õәçåðãә÷ә òàáûëìàãàí. 

Êàçàíäà êîíôèñêîâàòü èòœëәð. Êàçàíäà 14 ñåíòÿáðüäә “Âîëæñêèé 

êóðüåð” âә “Áәÿíåëõàê” ãәçèòëәðå êîíôèñêîâàòü èòåëãәííәð. 

Òðîèöê. Òšíëә àò êәìèòåííәí êàéòêàíäà, ßóøåâëàðíûң èêå 

ïðèêàç÷èêëàðû œòåðåëåï, 500 ñóì àê÷àëàðûí àëãàííàð. 

Áó òåêñòëàðäà àâòîðíûң âàêûéãàãà ìšíәñәáәòå ášòåíëәé ñèçåëìè 

äèÿðëåê. ×šíêè àëàð áàøëû÷à êîíêðåò-íîìèíàòèâ ëåêñèêàäàí ãûíà òîðà.  

Øóë óê ãàçåòàäà ÷ûêêàí èêåí÷å áåð õðîíèêà-хәбәр òåêñòûíäà, 

êèðåñåí÷ә, Òóêàéíûң øәõñè áәÿñå ÿðûëûï ÿòà: 

×èñòàé. ×èñòàéäà ýëåê òә çóð áèíàëû ìәäðәñә áàð èäå. Áó åë ÿíә ñèãåç 

ìåңãә òšøåðåï ìәäðәñә ñàëäûëàð. Èêåñåíäә äә óêûòûðëûê ìšãàëëèìíәð þê. 

Ìšãàëëèìíәðãә àê÷à þê. Ìәäðәñә ñòåíàëàðûí àðòòûðãàí÷û, óêûòóíû, 

óêûòó÷ûëàðíû àðòòûðûðãà êèðәê. Áåçíåң õәçðәòëәð: “Èøәêêә áàø áóëñàң äà, 

áàø áóë”, äèãәí ìәêàëüíå ìóàôèêú òàáûï, Ÿәðêàéñû œçå áàø ìšäәððèñ áóëûð 

š÷åí ìәäðәñә àðòòûðàëàð, êàíәãàòü èòәðëåê óêûòó þê. 

Әëåãå ìèñàëäà áәÿ áèðœ ôóíêöèÿñåí ìәêàëü, ôèãûëüíåң ìîäàëü 

ôîðìàñû, áәÿ ñåìàíòèêàñûíà èÿ áóëãàí ëåêñèê ÷àðàëàð Ÿ.á. œòè.  
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Хисап жанры 

Хисап теләсә нинди вакыйга турында түгел, ә, кагыйдә буларак, 

сөйләшүгә корылган вакыйга (съезд, конференция, корылтай, жыелыш, 

киңәшмә, утырыш, митинг, пресс-конференция һ.б.) турында сөйли. 

Хисап текстының хәбәр кебек җыйнаклары да, шакгый күләмлеләре дә 

очрый. Монысы инде куелган максатка бәйле. Әгәр журналист алдына 

вакыйганың иң мөһим этапларын гына оператив рәвештә хәбәр итү максаты 

куела икән, ул кыска хисап төренә мөрәҗәгать итәргә тиеш.  

 Кыска хисап тексты бер яки берничә абзацтан тора: 

Күңелдә милләт язмышы 

Нефтьчеләрнең Муса Җәлил исемендәге мәдәният йортында 

поселокта һәм районыбызда яшәүче татар милләте вәкилләренең 

җыелышы үткәрелде. Аны Татарстанның атказанган мәдәният 

хезмәткәре Б.Гарипов алып барды. 

Жыелышта татар мәдәнияты, әдәбияты, халкыбызның тарихы, 

дине, милләтебез, туган телебез язмышы, район узганда мәчет төзү 

турында сүз барды. 

Инициатив группа исеменнән район газетасының бүлек мөдире 

С.Әхматҗанов Татар иҗтимагый үзәгенең Баулы бүлекчәсен оештыру 

мәсьәләсен күтәреп чыкты. Бүлекчәнең унҗиде кешедән торган 

идарәсе сайланды. Соңыннан мәдәният йорты үзешчәннәренең 

концерты булды. (В.Т.) 

 Бу язмада вакыйганың булуы икърар ителә һәм аның иң мөһим 

мизгелләре генә санап чыгыла. Димәк, бу очракта журналист өчен дә, укучы 

өчен дә вакыйганың булу факты мөһим. Шуңа күрә җыелышның нинди 

шартларда узуы, чыгышларның тулы эчтәлеге игътибардан читтә калган. 

Аерым бер вакыйга жәмгыятебез тормышында никадәр зуррак 

әһәмияткә ия булса, матбугат битләрендә ул шулкадәр киңрәк якгыртыла. Бу 

очракта инде газета укучыны кыска хисап кына канәгатьләндерә алмый, 
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киңәйтелгән хисапка мөрәҗәгать итәргә туры килә. Õèñàïíûң êèңәéòåëãәí 

òšðåíäә ñœç âàêûéãà Ÿәì àíûң àñûëû òóðûíäà ãûíà áàðìûé, áó 

âàêûéãàíûң êàéáåð ìèçãåëëәðå êèңðәê ÿêòûðòûëà, áèãðәê òә ìšŸèì 

÷ûãûøëàð ÿêè àëàðäàí šçåêëәð êèòåðåëә. Ïàðëàìåíò óòûðûøû êåáåê 

ìšŸèì âàêûéãàëàðäàí ÿçûëãàí õèñàïëàðäà, әéòèê, åø êûíà òšï ÷ûãûøëàð 

øàêòûé òóëû, хәтта тулаем êèòåðåëә. Ìîíäûé òåêñòòà èêå ñšéëәì èÿñåí, 

äèìәê, èêå ñšéëәì ïëàíûí àåðûï êàðàðãà ìšìêèí: âàêûéãà òóðûíäà 

ñšéëәœ ïëàíû Ÿәì âàêûéãà ý÷åíäә ñšéëәœ ïëàíû. 

Êèңәéòåëãәí õèñàïëàð áåðåí÷å òàòàð ãàçåòàëàðûíäà óê øàêòûé êœï 

î÷ðûé, ÷šíêè ÕÕ ãàñûð áàøû, èҗòèìàãûé òîðìûø êàéíàï òîðãàí ÷îð 

áóëàðàê, òšðëå җûåëûø, ñúåçä, ìèòèíãëàðãà áàé áóëãàí. Ìèñàë š÷åí 

“Ôèêåð” ãàçåòàñûíûң 1906 åëгы 6 îêòÿáðü ñàíûíäàãû “Êàçàí” 

ìèŸìàíõàíәñåíäә ìәҗëåñ” äèãәí ÿçìàãà ìšðәҗәãàòü èòèê. Àíûң àâòîðû 

— Ãàáäóëëà Òóêàé. Òåкст âàêûéãàíûң œçåí, óðûíûí Ÿәì âàêûòûí àòàó÷û 

êàëûï җšìëә áåëәí à÷ûëûï êèòә: 

“Êàçàí” ìèŸìàíõàíәñåíäә 1 í÷å îêòÿáðüäә êè÷ ñәãàòü àëòûäà 

äàðåëìšãàëëèìèí à÷ó õîñóñûíäàãû җәмгыятьíåң ìәҗëåñå à÷ûëäû.   

Àëãà òàáà àâòîð âàêûéãàíûң òšï ýòàïëàðûí ñàíàóãà Ÿәì àëàðíû 

òәãàåíëәøòåðœãә êœ÷ә. Áàøòà óë êûåê ñšéëәì àøà áåðåí÷å ÷ûãûøíûң òšï 

ôèêåðëәðåí ñàíàï ÷ûãà: 

Èң әœâәë ìšõәððèð Êàìèë әôәíäå Ìîòûéãûé àÿêêà òîðûï, áó 

җәмгыятьíåң íè š÷åí ÿñàëãàíûí âә ìîííàí êèëә÷әêòә íèíäè ôàéäàëàð 

òóà÷àêëàðûí, áó õәåðëå ýøêә êóëäàí êèëãәí÷ә Ÿәð ìšñåëìàíãà òûðûøó 

ôàðûçëûãûí, áó җәмгыятьíåң ôàéäàñûíà әœâәë áàøëàï œçåíåң 1000 òәңêә 

áèðә÷әãåí Ÿәì Ìîðòàçà áàéíûң 20 ìåң òәңêә áèðåðãә âәãúäә êûéëãàíëûãû 

ìәñìóãû óëäûãûí ãàÿòü à÷ûê âә әñәðëå ñóðәòòә áәÿí âә èôàäә èòòå.  

Âàêûéãàäà ÷ûãûø ÿñàó÷û êàëãàí êåøåëәðíåң ôèêåðëәðå òóðû 

ñšéëәì ÿðäәìåíäә áèðåëә: 

Ãîìәð Õšñәåíîâ: “Âә ãàòñәìáó áәõáèëëàõà җәìèãà” àÿòå êәðèìәñå èëә 

“Әëìšýìèíœí êÿëÿáәéíèÿí áèøò áәãúçåŸšì áәãúçàí” õәäèñåí óêûï, ñîңðà 
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òәôñèð èòåï: “Áó җәмгыятьêә áåç àåðûëûð š÷åí êèëìәäåê, Ÿәðíè÷åê 

áåðëәøåðãә, áàð÷àìûç áåð ñœçíå ñšéëәðãә êèðәê”, - äèäå. 

Ôàòèõ Øәðèïîâ: “Áåçãә øóë áîðûíãû ìәäðәñәëәð äә җèòәð, áåçãә 

øóëàðäàí áàøêà ìәäðәñә êèðәêìè”, -äèäå. 

Ãàáäóëëà Òóêàåâ: “Þê, Ôàòèõ àáçûé! Áåçíåң óë ìәäðәñәëәðåìåç ãåíә 

җèòìè, áàøêà ìèëëәòëәðäәãå êåáè, áåçãә äә 3-4 ýòàæëû ìәäðәñәëәð êèðәê... 

Øóëàé èòåï àâòîð áèðåäә îáúåêòèâ Ÿәì áèòàðàô êœçәòœ÷å ðîëåí 

áàøêàðà. Àíûң áó âàêûéãàãà ìšíәñәáәòå áàðû òèê òåêñò àçàãûíäà 

êèòåðåëãәí áåðäәíáåð êîììåíòàðèéäà ãûíà ÷àãûëà:  

Ìәҗëåñ áèê òәðòèïëå ãåíә, òûí ãûíà áåð ñóðәòòә œòòå, ïðåäñåäàòåëü 

җàíәáëәðå èêåí÷å ìәҗëåñíå 6 í÷û îêòÿáðü, җîìãà êší ñәãàòü êè÷êå 7 äә 

áóëûðãà òәãàåí èòòå, õàëûê òà ðàçûé áóëäûëàð. ÀëëàŸå òәãàëә øóíûң êåáè 

җûåëûøëàðíû òàãû íàñûéï âә ìšÿññәð èòñåí. 

Хисап жанрының тагын бер мөһим төре бар. Ул - стенографик хисап. 

Анда, алдагы төрләрдән аермалы буларак, вакыйга һәм аның агышы тулысы 

белән яктыртыла, барлык чыгышлар башыннан азагына кадәр сүзе сүзгә 

күчереп бастырыла. 

Сессия, конференция, җыелыш һ.б. шуңа охшаш вакыйга турында язарга 

җыенган журналист кайвакыт бу вакыйганың бер генә ягына игътибар итә, төп 

игътибарны вакыйганың барышына яки барлык чыгышларның эчтәлегенә 

түгел, ә конкрет бер темага юнәлтә. Бу - тематик хисап. Әйтик, шәһәр Советы 

сессиясендә берничә төрле мәсьәлә арасында яшьләрнең ялын оештыру 

проблемасы да тикшерелә икән, яшьләр газетасы игътибарны соңгысына 

бирәчәк. Журналист төп докладны да, чыгышларны да үзе яктырта торган тема 

күзлегеннән чыгып тыңлый, кирәкле өлешләрен сайлап ала. Шулай булгач, 

вакыйганың башка өлешләре тематик хисаптан төшеп калачак. 

Проблемалы хисапта да вакыйга тулысы белән чагылыш тапмый, нинди 

да булса мөһим проблеманы-яктырту өчен бер сәбәп кенә булып тора. Автор 

чыгышларда әйтелгән аерым фикерләргә анализ ясый, аларга бәя бирә, үзе дә 

мөһим мәсьәләләрне хәл итү юлларын эзли, уйлана. Хисапның бу төрендә 
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эшләүче журналист, билгеле, яктыртыла торган проблема буенча аеруча 

хәбәрдар булырга тиеш. Хисапның бу төрен журналистика теоретигы 

А.Тертычный аналитик жанрлар төркеме кысаларында тикшерә. 

Хисапның төренә бәйле рәвештә язмаларда автор индивидуальлегенең 

роле төрле дәрәҗәдә чагылырга мөмкин. Мәсәлән, стенографик хисапта ул юк 

диярлек. Икенче төрле әйтсәк, бу төрдәге язмаларны эшләүче журналистның 

төп бурычы - әзер стенографик материалны, дөреслеген тикшереп һәм логик 

эзлеклелеген саклап (доклад һәм чыгышларның тәртип санын да үзгәртмичә), 

газета бите өчен әзерләү. Монда иҗадилыкка да, автор бәяләренә дә урын юк. 

Бу жанрның башка төрләрендә исә автор индивидуальлеге киңрәк 

чагылыш таба. Дөрес, аларда ул рәсмилек дәрәҗәсенә бик нык бәйле. Әгәр 

автор киңәйтелгән хисапта вакыйганың төп мизгелләрен, чыгышларның 

эчтәлеген мөмкин кадәр объектив, шул ук вакытта нейтраль позициядән чыгып 

җиткерергә омгыла икән, рәсмилек дәрәҗәсе шактый югары була. Биредә 

авторның уй-кичерешләре һәм эмоцияләре  катнашырга тиеш түгел. Тик андый 

материалларда да автор позициясе күренми калмый. Иң беренче чиратта ул 

авторның вакыйга барышында теге яки бу моментка, аерым чыгышларга 

ныграк игътибар итүендә күренә. 

Автор индивидуальлеген газета укучы рәсми булмаган хисапта аеруча 

нык тоя. Вакыйга үзе никадәр рәсми булмасын, журналист аңа үз күзлегеннән 

чыгып бәя бирергә, шушы вакыйгадан алган хисләре белән уртаклашырга да 

хокуклы ич.  

Журналистның актив позициясен ачык белдерү проблемалы хисапта 

аеруча әһәмиятле. Мондый материалларда автор вакыйганың логик 

эзлеклелеген сакламаска да, чыгышларның эчтәлеген үз сүзләре белән генә 

әйтергә яки аларның кайберләренә бөтенләй игътибар бирмәска дә хаклы. 

Чөнки беренче планга конкрет проблема чыга. Текстта төпле анализга да, 

эмоциональ бәяләргә дә урын бирелә. 

Хисап жанрында иҗат итү - шактый үзенчәлекле эш. Хисап - вакыйгада 

катнашып, аның эчтәлеген сөйләп чыгу гына түгел ул. Иң башта журналист 
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теманы дөрес сайларга тиеш. Ул актуаль дә, журналистның "теше үтәрлек" тә 

булсын. Мәдәният проблемалары белән шөгыльләнүче хәбәрче авыл хуҗалыгы 

мәсьәләләренә багышланган киңәшмәгә бармас. 

Вакыйгага алдан әзерләнү кирәк: яктыртыла торган темага, проблемага 

бәйле әдәбиятны, газета-журнал материалларын күздән кичерү файдалы. 

Вакыйга башланганчы, анда катнашучылар белән алдан очрашулар һәм фикер 

алышулар да комачау итми. Кыскасы, автор, вакыйганы пассив күзәтүче булып 

кына калмыйча, аның эчендә кайнаса, уңышка ирешә. Шул ук вакытта 

игътибарны төп вакыйгадан читкә юнәлтергә ярамый. Чөнки анда 

катнашучыларның (чыгыш ясаучыларның) исем-фамилияләре дә, вазифалары 

да, чыгышларның төп эчтәлеге дә түгәл теркәлеп барырга тиеш. Вакыйга 

төгәлләнгәннән соң бу мәгълүматларны тагын бер кабат тикшерү зарур, 

чыгышларның бер нәсхәсен, алдан килешү буенча, үзеңә ала алсаң, тагын да 

яхшы. Диктофон яки башка техник чаралар куллану шулай ук максатка 

ярашлы. Чараны оештыручының интернет челтәрендәге сайтына кереп тә күп 

кенә алмәгълүмат үзләштерергә мөмкин. 

Хисапта композиция һәм стиль чараларын дөрес сайлап алу мөһим. 

Стенографак хисапта, кыска хисапларның күпчелегендә текстның 

композициясе вакыйга эзлеклелеге нигезендә төзелә. Авторның роле арта 

барган саен композиция дә катлаулана, вакыйга эзлеклелеге сакланмый 

башлый. Югарыда китерелгән мисалда, әйтик, текст авторның кичерешләрен 

тасвирлау белән башланып киткән иде. 

Проблемалы хисапта композиция аеруча ирекле, авторның шәхси 

фикерләвенә бәйле. 

Бу жанрның тел үзенчәлекләре турында сөйләгәндә, аның рәсми стильгә 

якын торуына игътибар итәләр. Чынлап та, күпчелек хисаплар рәсми стиль 

әйләнмәләренә, лексикасына һ. б. чараларга бай була. Бу шуның белән 

аңлатыла: яктыртыла торган вакыйгада (мәсәлән, жыелышта) кешеләрнең үзара 

аралашуы рәсми тонда бара. Тик шулай да, автор, үзенең күзәтүләре, 

фикерләре, хис-кичерешләре турында сөйләгәндә, экспрессив төсмергә ия 
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булган сүзләргә дә, грамматик чараларга да, микрообразларга да мөрәҗәгать 

итә ала. Димәк, хисапның бик рәсми булмаган төрләрендә һәм матур әдәбият, 

һәм жанлы сөйләм өлкәләренә хас тел-стиль чараларын да файдаланырга 

мөмкин. Хисап авторының журналист буларак осталыгы шунда күренә дә инде: 

беренче карашка кызыксыз һәм ялыктыргыч тоелган вакыйга (ләкин мөһим 

вакыйга) турында да газета укучыны кызыксындырырлык итеп сөйләп бирә 

алу. 

Контроль сораулар: 

1. Хисап жанрының төп функция-бурычлары нинди ?

2. Хисапны? нинди төрләре бар һәм аларның үзенчәлекләре нидән

гыйбарәт?

3. Бу жанрда иҗат итүнең үзенчәлекле яклары турында сөйләгез.

4. Хисап жанрына хас композиция һәм тел-стиль чараларын атагыз.

Биремнәр: 

1. "Ватаным Татарстан" газетасында басылып чыккан "парламент

хәбәрләре"нә күзәтү ясагыз.

2. Нинди дә булса вакыйгадан тематик хисап языгыз.

Репортаж жанры 

"Репортаж" сүзенең нигезендә латин сүзе ята һәм ул "хәбәр итү" дигәнне 

аңлата. Репортаж жанры да, хисап кебек үк, җәмгыять тормышындагы мөһим 

вакыйгаларны якгырту максатында кулланыла. Репортажның эчтәлеген тәшкил 

итүче вакыйга, кагыйдә буларак, сөйләшүгә генә корылмый, ә эш-хәрәкәткә, 

динамикага бай була. Бу жанрдагы материаллар, мәсәлән, спорт ярышыннан, 

завод яки фабрика цехыннан, иген басуыннан язылырга мөмкин. Вакыйганың 

яна гына узуы, газета укучы өчен яңалык булуы мөһим. Репортажның тагын бер 

үзенчәлекле билгесе: автор вакыйга турында үз күзлеге, үз кичерешләре аша 
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сөйләргә, укучы аны тулысынча күзалларлык итеп тасвирлап бирергә омтыла. 

Нәтиҗәдә, газета укучы да журналист белән бергә вакыйганың шаһитына 

әверелгән кебек була. 

Æóðíàëèñòèêàäàãû èң œçåí÷әëåêëå æàíðëàðíûң áåðñå áóëãàí 

ðåïîðòàæ øàêòûé áàé òàðèõêà èÿ. Óçãàí ãàñûð áàøû ãàçåòàëàðûíäà 

ðåïîðòàæ æàíðûíäà àêòèâ ýøëәãәí êëàññèêëàðûáûçäàí Ãàáäóëëà 

Òóêàéíû àåðûï êœðñәòåðãә ìšìêèí. Êàéíàð ýçëәðäәí ÿçó÷û îïåðàòèâ 

ðåïîðòåð áóëàðàê Õàäè Êèëäåáәêîâ òà òàíûëãàí. 1917 åëãû øàíëû 

âàêûéãàëàð ÷îðûíäà Ÿәì àííàí ñîңðàê õàòûí-êûç æóðíàëèñòëàðûáûçäàí 

Àáðóé Ñәéôè œçåí÷әëåêëå ðåïîðòàæ œðíәêëәðå èҗàò èòêәí. Ášåê Âàòàí 

ñóãыøы åëëàðûíäà ôðîíò ðåïîðòåðëàðû áóëàðàê òàíûëãàí ÿçó÷û -

æóðíàëèñòëàð Ã.Êóòóé, Ì.?әëèë, Ø.Ìšäәððèñ, Ã.Әïñәëәìîâ, Ì.Ìàêñóä, 

À. Øàìîâ, Ð.Èøìîðàò Ÿәì áàøêàëàð матбугатыбыз òàðèõында тирән эз 

калдырды. Ñóãûøòàí ñîңãû åëëàðäà, óçãàí ãàñûð àçàãûíäà Ÿәì õәçåð äә 

áó æàíðíûң òàíûëãàí îñòàëàðû күп áóëäû Ÿәì áàð.    

Ðåïîðòàæ òåêñòûíûң òšçåëåø œçåí÷әëåêëәðåí êàðàï œòèê. Áó 

œçåí÷әëåêëәð æàíðíûң œçåí÷әëåêëå âàçûéôàëàðû áåëәí áèëãåëәíә.  

Ðåïîðòàæíûң ý÷òәëåãåí òәøêèë èòœ÷å âàêûéãà, êàãûéäә áóëàðàê, 

ýø-õәðәêәòêә, äèíàìèêàãà áàé áóëà. Âàêûéãàíûң әëå ÿңà ãûíà óçãàí 

áóëóû зур әһәмияткә ия. Ðåïîðòàæíûң òàãûí áåð œçåí÷әëåêëå áèëãåñå: 

àâòîð âàêûéãà òóðûíäà œç êœçëåãå, œç êè÷åðåøëәðå àøà ñšéëәðãә, óêó÷û 

àíû òóëûñûí÷à êœçàëëàðëûê èòåï òàñâèðëàï áèðåðãә îìòûëà. Íәòèҗәäә 

óêó÷û äà æóðíàëèñò áåëәí áåðãә âàêûéãàíûң øàŸèòûíà әâåðåëгәí êåáåê 

áóëà. Øóңà êœðә, ðåïîðòàæ — óêó÷ûíûң êœçләре Ÿәì êîëàêëàðû, äèï òә 

әéòәëәð. 

Ðåïîðòàæ текстында âàêûéãàëàðíûң ðåàëü âàêûò ýçëåêëåëåãå ìšìêèí 

êàäәð ñàêëàï ÷àãûëäûðûëà. Øóңà êœðә áó æàíðäàãû òåêñòëàð š÷åí 

ïðîñïåêöèÿ Ÿәì ðåтðîñïåêöèÿ, àâòîð êè÷åðåøëәðå, òèðәí һәм системалы 

àíàëèç õàñ òœãåë.  
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Репортажның төрләре берничә. Иң еш очраучысы – вакыйгалы 

репортаж. Аңлашылганча, жанрның бу төре оператив яктыртуны таләп иткән 

мөһим вакыйгага багышлана. Ләкин инде максат, хәбәрнекеннән аермалы 

буларак, вакыйга турында оператив хәбәр итү генә түгел, аны тасвирлап, 

детальләштөреп бирү, вакыйгага карата анда катнашучыларның һәм авторның 

мөнәсәбәтен белдерү, вакыйганың сәбәпләрен ачыкларга яки нәтиҗәләрен 

билгеләргә омтылу һ.б. Димәк, вакыйгалы репортажда мәгълүмат бирү белән 

генә чикләнмичә, фактларга анализ ясау да кирәк. Бу жанрның башка төрләре 

анализга тагын да баерак, чөнки аларда вакыйга - нинди дә булса проблемага 

игътибарны юнәлтү өчен бер сәбәпче генә. 

  Тематик репортажның үзәгендә алдан планлаштырылган тема ята. 

Әлбәттә, репортажның бу төре да берәр төрле вакыйгага нигезләнеп языла. 

Ләкин, югаруда әйтелгәнчә, төп максат вакыйганы яктырту түгел, ә шушы 

вакыйгага бәйле мөһим теманы ачып бирү. Журналист гел яңа, кызыклы, 

гадәттән тыш вакыйгалар гына эзләп йөри алмый. Көндәлек тормыштан да 

репортаж язарлык темаларны күпләп табарга мөмкин. Игътибар һәм 

көзәтүчәнлек кенә кирәк. Тәҗрибәле журналист Мирхәт Хөснимәрдәновның 

иҗатына күз салсак, аның тормышыбыздагы гадәти күренешләрдән, үзенең 

очраклы очрашуларыннан да кызыклы репортажлар язуын күрербез. Бу 

авторның завод-фабрикалардан, фәнни лабораторияләрдән, музей-театрлардан 

язган тематик репортажлары һәм репортаж цикллары меңләгән укучының 

күңелен яулагандыр. 

Тематик репортаж оператив булмаска да мөмкин. Ләкин шушы жанр 

өчен хас булган калган барлык сыйфатларны ул үзендә саклый. 

Проблемалы репортажда да оперативлык ул кадәр мөһим түгел. Мондый 

төрдәге язмада беренче планга авторның эзләнүләре, уйланулары һәм анализы 

чыга. Вакыйгага таяну, авторның "мин"ен ассызыклау әһәмиятле проблемага 

багышланган репортажда да саклана, билгеле. 

Бу жанрның тәнкыйди репортаж дигән төрен дә аерып чыгаралар. 

Монысы газеталарыбызда сирәгрәк очрый. 
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Репортаж жанрындагы язманы композицион яктган оештыруда 

авторның мөмкинлекләре чикләнмәгән. Шулай да бу жанрның композициясе 

өчен хас булган кайбер үзенчәлекле билгеләрне аерып алырга мөмкин. 

Репортаж, нигездә, вакыйганын эзлеклелеге буенча корылса да, композициядә 

бу эзлеклелектән читкә тайпылышлар да еш очрый. Мәсәлән, автор язманы үзе 

яктыртырга алынган вакыйганын иң кызыклы мизгеленнән башлап җибәрергә 

мөмкин: 

Бозда туп тәгәри. Аны кулларына кәкре башлы кәшәкәләр 

тоткан  тимераяклы... кызлар куа... (Ш.К.) 

Мондый башлам куллану газета укучының игътибарын җәлеп итәргә, 

артык фәлсәфәгә бирелмичә, вакыйганың эченә кереп китәргә мөмкинлек бирә. 

Тасвирлаулар, лирик чигенеш рәвешендәге фикер йөртүләр, көчкенә диалоглар 

һ.б. - репортаж текстының үзенчәлеген билгеләүче мөһим композицион 

элементлар. Шунысы да игътибарга лаек, бу жанрда композициянең аерым 

кисәкләре озын һәм эчпошыргыч булмаска тиеш. Алар еш алышынып тора. 

Шулай итеп, төрле кадрлар чиратлашып торган фильмдагы кебек, сөйләү 

планнары еш алышына һәм вакыйганың динамик характеры текстка да күчә. 

Âàêûò Ÿәì óðûííû àññûçûêëàï áèðœ — ðåïîðòàæ òåêñòûíûң èң 

œçåí÷әëåêëå áèëãåëәðåííәí áåðñå. Әéòêәíåáåç÷ә, áó æàíðäàãû òåêñò åø 

êûíà òàñâèðëàóäàí áàøàëàíûï êèòә. Øóíûң áåëәí óêó÷û áàøòàí óê 

âàêûéãà âàêûòûíà “êœ÷åðåï êóåëà”.  

Õәçåðãå çàìàí âàêûòûí, âàêûéãà ìèçãåëåí àññûçûêëàó÷û òàãûí 

áåð êîìïîçèöèîí áåðәìëåê — äèàëîã. Àíû ðåïîðòàæäà ìîíîëîãèê 

ñšéëәìíå җàíëàíäûðó, äèíàìèêàíû êš÷әéòœ, âàêûéãà óçãàí óðûííû 

òóëûðàê êœç àëäûíà êèòåðåï áàñòûðó š÷åí êóëëàíалар. Äèàëîãта Ÿәðâàêûò 

àðàëàøó ìèçãåëå äә ñèçåìëәíә Ÿәì óë ðåïîðòàæäà, òšï âàêûéãà âàêûòû 

áåëәí òәңãәë êèëåï, àíû àññûçûêëàóãà õåçìәò èòә.   

Õәçåðãå ðåïîðòàæëàðäà, àíàëèçãà îìòûëûøíûң êœïêә êš÷әþå 

íәòèҗәñåíäә, òåêñòêà šñòәìә âàêûò ïëàííàðû äà êœïëәï êèëåï êåðåðãә 

ìšìêèí. Áó áèãðәê òә òšï âàêûéãàëàðíûң әŸәìèÿòåí àññûçûêëàó š÷åí àíû 
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áàøêà ôàêò Ÿәì âàêûéãàëàð ôîíûíäà ñóðәòëәðãә êèðәê áóëãàíäà ýøëәíә. 

Әéòèê, âàêûéãàíûң әŸәìèÿòåí äšðåñ àңëàó š÷åí œòêәíãә êœç ñàëó çàðóð 

áóëà. Øóëàé äà ðåïîðòàæ òšðåíäәãå òåêñòëàðäà òšï âàêûéãàíû 

áåëäåðìәãәí áàðëûê šñòәìә âàêûò ïëàííàðû, òšï âàêûéãà ïëàíûíà 

áóéñûíûï, àңà èÿðåï êåíә êèëә àëàëàð.  

Узган гасырның 20 нче åëëàðынäà ðåïîðòàæ îñòàñû áóëûï 

òàíûëãàí Àáðóé Ñәéôè òåêñòëàðûíäà âàêûò Ÿәì óðûííû àññûçûêëàó 

òәҗðèáәñå èãúòèáàðãà ëàåê. Àíûң “Àâàç” ãàçåòàñûíäà ÷ûêêàí “Êàçàí 

õàòûííàðûíà Ÿšҗœì” (1917, 16 àâã.) äèãәí ÿçìàñûíà êœç ñàëûéê:  

11 àâãóñòòà ìәéäàíäà áóëà áàøëàãàí ìèòèíãòà êûéíàëà áàøëàâûì îøáó 

ðәâåø÷ә: ìèí ìәéäàíãà êèëãәíäә, ìәéäàí õàëûê áåëәí òóëãàí, ðәøәòêә 

áóéëàðûíäà àç-ìàç õàòûííàð êœðåíә, ìšíáәðäә Ìšõәììәòҗàí Õàôèç áèê êûçó 

íîòûê ñšéëè. Ìèí ìšíáәð ÿíûíà óê áàðûï, ýøíå òèêøåðә áàøëàäûì. Ëәêèí 

Ÿè÷ íәðñә àңëàï áóëìûé, õàëûê èôðàò áîëãàíà, áåð ÷èòòә àңñûç ñîëäàòëàð, 

àëàðãà êóøûëãàí ïå÷әí áàçàðû êåøåëәðå. Ìèíå êœðœãә “õàòûííàð äîëîé, 

õàòûííàð äîëîé” äèãәí òàâûø êœòәðåëäå.  

“Äîëîé” òàâûøëàðû ñîңûíäà ášòåí ìәéäàí õàëêû õàòûííàðãà Ÿšҗœì 

èòòåëәð, ìәéäàí òèðәñåíäәãå õàòûííàðíûң êœáåñå êà÷à áàøëàäû, áåð òšðêåì 

àëàðíû êóà êèòòå, èêåí÷å áåð šëåøå ìèíåì òèðәäә äә ìèíåì šñêә җèêåðåíәëәð 

èäå. Øóëàé äà áåðíè÷ә ìèíóò òàðòûøòûì, òåãå êœòәðåëãәí éîäðûêëàð äà ìèңà 

éîìøàê-éîìøàê áәðãәëәï àëäûëàð. 

Àõûðûíäà œçåáåçíåң áþðî әãúçàëàðû áåðíè÷ә õàòûí ìèíå ÿëûíûï 

òàðòûï àëûï ÷ûêòûëàð. Èðåêñåç õàòûííàð àðàñûíà áàðûï êóøûëäûì. Çóð 

êîðñàêëû áàéãóðàëàð àííàí äà êóäûëàð. Ìåíә îçàê òà œòìè õàëûê àðàñûííàí 

èêå ìèëèöèîíåð áåð àäәìíå šñòåðәï àëûï ÷ûãûï êèëә. Áåç àíûң òèðәñåíә 

җûåëûï, àëàðíû òóêòàòòûê. Óë ßðóëëà Õәéðóëëèí äèãәí áåð à÷ûê ôèêåðëå 

àäәì èêәí, áåçíå õèìàÿ èòåï ñšéëәãәí ñœçå š÷åí èçåï òàøëàï êûéíàãàííàð äà, 

÷àñòüêà èëò, äèï, ìèëèöèîíåðëàð êóëûíà áèðåï җèáәðãәííәð. 

Áó šçåêòә âàêûò һәм вàêûéãàíûң óðûíû укучының күз алдына бик 

ачык итеп китереп бастырыла. 
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Ðåâîëþöèÿ ÷îðûíäàãû Ÿәì 20-30 åëëàðäàãû æóðíàëèñò õåçìәòåíåң 

œçåí÷әëåêëәðå, óë ÷îðäàãû œçãәðåøëәð òåìïûí ÷àãûëäûðó èõòûÿҗû  

àðêàñûíäà ðåïîðòàæ òåêñòëàðû ãàÿòü җàíëû, õәðәêәò÷әí èòåï 

îåøòûðûëгàн. Ìîíûң áåð ìèñàëû — òàíûëãàí ÿçó÷û Ÿәì æóðíàëèñò 

Ôàòèõ Êәðèì èҗàòû. Аның “Êûçûë Òàòàðñòàí” ãàçåòàñûíäà áàñûëûï 

÷ûêêàí “Äóíÿ Òèìîôååâàíûң êûçëàðû” äèãәí ðåïîðòàæына (1933, 1 ìàé) 

êœç ñàëûéê:  

Ìåíә ñòàíîê. Ñòàíîêòà - ýø÷å êûç. Ìèí àíûң òàðàó ñòàíîãûíäà 

ýøëәãәíåí êàðàï òîðàì äà, óë êûçíû ìәøŸœð ìóçûêàíòêà îõøàòàì. Áó êûç àâûð 

ýøòә, ñòàíîêòà ýøëәœ÷å ãàäè ýø÷å ãåíә òœãåë, óë ìóçûêàíò, ñòàíîê ìóçûêàíòû 

óë. 

Ìàøèíàíûң ýëåêòð ýíåðãèÿëәðåííәí êš÷ àëãàí ÷àñòüëàðû ïðîïåëëåð 

êåáåê êûçó әéëәíәëәð, êәòœêëәð çûðûëäàï-çûðûëäàï ñœòåëәëәð, ñœòåëәëәð äә, 

ìàøèíàíûң œçәãåííәí œòåï îð÷ûêëàðãà óðàëàëàð. Әíә èêå-š÷ êәòœêíåңíåң җåáå 

áåòә. Ñòàíîêòà ýøëәœ÷å õàòûí Çîõà áóøàãàí êәòœêëәðíå ÿøåí êûçóëûãû áåëәí 

ñóûðûï àëûï ÿùèêêà ñàëà. Àííàí ÿңà êәòœêëәð òåçåï êóÿ. Óë àðà äà áóëìûé, 

èêåí÷å êûðûéäà áåðíè÷ә êәòœêíåң җåáå šçåëãәí. Çîõà àëàðíû øóíäûé êûçóëûê 

áåëәí òšéíәï җèáәðә, êóëëàðûí àëàð ÿíûííàí ñèðïåï œòêәðãәí êåáåê êåíә 

җèáәðә. Әíә òàãûí ñòàíîêòà áèø-àëòû îð÷ûê òóëãàí, àëìàøòûðóíû êšòәëәð. 

Çîõà, êîëà÷ûí җәåï, òàãûí ñòàíîêêà òàøëàíà. Îð÷ûêëàðíû ñûäûðûï àëûï 

ÿùèêêà ñàëà. Êèðå ÿëò èòåï ñòàíîãûíà òàáà áîðûëóûíà òàãûí áåðíè÷ә êәòœêíåң 

җåáå áåòêәí. Çîõà àëàðíû òàãûí ñûäûðûï àëûï ÿңàëàðûí êèäåðә. Óë àðà äà 

áóëìûé, øœðåëәð áåëәí òóëãàí ÿùèãûí җèëêәñåíә ñàëûï œë÷әœãә éšãåðә. 

Êàðàãàéëàð àðàñûíäà óéíàãàí ÿøåí êåáåê, ñòàíîêëàð àðàñûííàí œë÷әœãә éšãåðә 

óë.  

Текстта вàêûéãàíûң җàíëûëûãûн чагылдыру өчен күп төрле тел 

чаралары кулланылган. 

Репортаж - газетадагы башка жанрларның үзенчәлекле сыйфатларын да 

үзенә тупларлык сәләткә ия катлаулы жанр. Анда хәбәр, хисап, интервью, 

макалә, очерк һ.б, жанрларның элементлары катнашырга мөмкин. Тик 
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функцияләре, мөмкинлекләре, буенча аны башка бернинди жанр белән да 

алыптырып булмый. Репортаж – күзәтче жанр. Ул вакыйга турында беренче 

булып, шул ук вакытта аны тасвирлап, газета укучы күзалларлык, бәя бирерлек 

дәрәҗәдә анлатып бирә. 

Нинди генә темага язмасын, репортаж жанрында эшләүче журналист 

“вакыйгада катнашу эффекты” тудырырга омтыла. Язманың документальлеген 

һәм ышандыру көчен арттыручы бу эффект күп кенә үзенчәлекле алымнарны 

оста куллану нәтиҗәсендә барлыкка килә. Ðåïîðòàæда õèêәÿëәœ Ÿәð÷àê 

àâòîð èñåìåííәí àëûï áàðûëà, ÷šíêè óë — âàêûéãàíûң øàŸèòû:  

Êè÷ә èðòәíãå ñәãàòü óíäà Êàçàííûң Œçәê ñòàäèîíû êàðøûñûííàí 30 

ëàï àâòîìîáèëü êóçãàëûï êèòòå. "Ðåòðî-ïàðàä" øóë áóëà èíäå", - äèåøòåëәð 

ìîíû êœðãәí êåøåëәð. Àâòîìîáèëüëәð ïàðàäû, ášòåí øәŸәðíå œòåï, Ì.Ãîðüêèé 

óðàìûííàí Òàòàðñòàí óðàìûíà áîðûëäû. Ìàøèíàëàð Ã.Êàìàë èñåìåíäәãå òàòàð 

òåàòðû êàðøûñûíà êèëåï òóêòàäû. Àëàðíû øóíäóê êåøåëәð ñûðûï àëäû 

(Â.Ò.). 

Áó šçåê әëå ÿңà ãûíà, ñšéëәœ÷åíåң êœç àëäûíäà áóëûï óçãàí õәëëәð 

õàêûíäà ýçëåêëå èòåï õèêәÿëè.  

 

 

Репортаж жанрында эшләүнең технологиясе 

 

Репортаж жанрының үзенчәлеген билгеләүче тел чараларыннан 

берсе - ôèãûëüíåң õәçåðãå çàìàí ôîðìàñû åø êóëëàíûëуы. Аны ýøêә 

җèãœ íәòèҗәñåíäә âàêûéãàäà êàòíàøó òәýñèðå òóà: ãàçåòà óêó÷û äà 

æóðíàëèñò áåëәí áåðãә âàêûéãàíû êœðåï òîðãàí êåáåê áóëà, ÷šíêè áó 

ôîðìà ñšéëәœ ìèçãåëå áåëәí ýø-õәðәêәò ìèçãåëåíåң òәңãәëëåãåí 

àññûçûêëûé.  

ÍèŸàÿòü, òàíòàíàëû ìèíóòëàð - Œçәê ñòàäèîíäàãû ìәäәíè-ñïîðò 

áәéðәìåí à÷ó âàêûòû җèòә. Ôåñòèâàëü óòûí ôåõòîâàíèå îñòàñû, Îëèìïèÿ 

÷åìïèîíû Íàèëә Ãûéëәҗåâà êàáûçà. Òàíòàíàíû Êàçàí øәŸәðå õàêèìèÿòå 
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áàøëûãû Êàìèë Èñõàêîâ êåðåø ñœç áåëәí à÷à. Һәì óë îçûí êîëãàãà Äәœëәò 

ôëàãûí êœòәðœ š÷åí ìәéäàíãà òàòàð÷à êšðәø áóåí÷à êœï òàïêûðëàð Òàòàðñòàí 

÷åìïèîíû Ðәøèò Ñәìèãóëëèííû ÷àêûðà. Ìåíә áåð-èêå ìèíóòòàí ôëàã, òàëãûí 

җèëäә җèëôåðäәï, êîëãà î÷ûíäà êœðåíә. Øóíû ãûíà êšòêәí êåáåê, þãàðûãà 

òšðëå òšñòәãå øàðëàð Ÿәì àê êœãәð÷åííәð êœòәðåëә (Â.Ò.). 

Áó šçåêтә áåð âàêûò àðàëûãûíäà Ÿәì áèëãåëå áåð ïðîñòðàíñòâîäà 

óçãàí âàêûéãàëàð ýçëåêëå ñàíàï ÷ûãûëà; ýø-õәðәêәò ìèçãåëåíåң ñšéëәœ 

âàêûòûíà òóðû êèëœå àññûçûêëана.  

Ôèãûëüíåң õәçåðãå çàìàí ôîðìàñû ÿðäәìåíäә õèêәÿëәœ òóäûðó 

æóðíàëèñòèêà æàíðëàðû àðàñûííàí íәêú ìåíә ðåïîðòàæ š÷åí õàðàêòåðëû. 

Õèêәÿëәœíåң äèíàìèê õàðàêòåðû øóëàé óê җšìëәëәðíåң 

êûñêàëûãû íәòèҗәñåíäә äә èðåøåëә. Šñòәëìә êîíñòðóêöèÿëәð ðәâåøåíäә 

җšìëәëәðíåң àåðûì êèñәêëәðåí җšìëә òûøûíà ÷ûãàðó әíә øóңà õåçìәò 

èòә:  

Òåëåôîí ÷ûëòûðûé. Ìèíóò ñàåí. ÀÒÑ äèÿðñåң. Èâàí Ïåòðîâè÷ ìîңà 

øàòëàíà. Êûçûêñûíà õàëûê әëåãå ÿңàëûê áåëәí. Àíûң îòûøëû ÿêëàðû 

áàðëûãûíà êšííәí-êší èíàíà áàðà (В.Ò.). 

?šìëәëәðíå øóëàé áœëåï áèðœ ñšéëәìíåң äèíàìèêàñûí àðòòûðó 

áåëәí áåðãә àңà ñšéëәøœ òšñìåðå äә šñòè. 

Ðåïîðòàæ àâòîðû œçåíåң âàêûéãàäà êàòíàøóûí à÷ûêòàí-à÷ûê 

áåëäåðãәíãә êœðә, õèêәÿëәœ òšðåíäәãå ñèíòàêñèê ášòåííәð ôèãûëüíåң 

áåðåí÷å çàò ôîðìàñûíà Ÿәì áåðåí÷å çàòòàãû çàò àëìàøëûêëàðûíà áàé 

áóëà:  

À.Êóçüìèíãà èãúòèáàð èòәì. Ñèçåï òîðàì - óë äóëêûíëàíà. Àëåêñàíäð - 

ìèíåì áåëãәí êåøåì. Àíûң áåëәí òàíòàíà áàøëàíãàí÷û òàíûøûï šëãåðãәí 

èäåì. Êàé ÿãû áåëәíäåð êœңåëíå áèëәï àëäû óë ìèíåì (Ñ.Ò.). 

Әéòåëãәííәðãә áåðêàäәð éîìãàê ÿñàï, репортажда õèêәÿëәœíåң 

õәðәêәò÷әí, õèññè Ÿәì øәõñè òšñìåðëå áóëóûí áèëãåëәï œòәðãә êèðәê.  

Õèêәÿëәœнең хәрәкәтчәнлеге òàòàð æóðíàëèñòèêàñûíäà ýëåêòәí 

êóëëàíûëûøòà áóëãàí. Ã.Òóêàéíûң “Óðàëüñêèäà õšððèÿò áәéðәìå” äèãәí 
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ðåïîðòàæû (Ò. é., 1906, 2 ñåíò.) әíә øóë èíøàëàó òšðåí êóëëàíûï 

òšçåëãәí: 

...Õàëûê Íåäîíîñêîâíû òåàòðãà êàäәð êóëäàí-êóëãà êœòәðåï, õšðìәòëәï 

êèòåðäåëәð. Òåàòðíûң ý÷åíäә ÷åáåí î÷à àëìàñëûê äәðәҗәäә õàëûê òóëãàí èäå. 

Һәðáåð èøåê òšïëәðåíә, áþðîêðàòëàðíû êåðìәñ š÷åí, õàëûêíûң œç àðàñûííàí 

õîñóñûé ãàñêәð äә ñàéëàï êóåëäû. Íåäîíîñêîâ íîòûê ñšéëәðãә òîòûíûð-

òîòûíìàñ, әëëә êàéäàí 30 ëàï àòëû êàçàê êèëåï ÷ûãûï, òåàòð әéëәíәñåí ÷îëãàï 

àëäûëàð. Áåðàçäàí 10-15 æàíäàðìàëàð ý÷åíäә øәŸәðíåң àòàìàííàðû âә 

ïәëèòñәìèñòåðëәðå Ÿәì øóëàðãà îõøàøëàðû äà êèëåï òšøåï, áîðûíãû 

ãîðóðëûêëàðû âә êœòәðåëãәí áîðûííàðû èëә òåàòð èøåãåííәí øàðò-øàðò 

áàñûï êåðåï êèòìәê÷å áóëäûëàð; œçëәðå óéëàðûí÷à, àíäà êåðåï, Íåäîíîñêîâíû 

әëëә íèíäè ñòàòüÿ áóåí÷à àðåñòîâàéò èòìәê÷å èäåëәð. Ëәêèí òåãå õàëûê ãàñêәðå 

áîëàðãà þðè êóíàêêà êàðàãàí êœç áåëәí êàðàäûëàð, áîëàðíû èøåêòәí êåðòœ 

òœãåë, ÿêûí äà җèáәðìәäåëәð. Áè÷àðàëàð, àðû áәðåëäåëәð, áèðå òšðòåëäåëәð, - 

ãšíàŸ øîìëûãû, õàëûê ãàñêәðå җèáәðìè. 

Óçãàí ãàñûð áàøû æóðíàëèñòèêàñû Ÿәì әäәáèÿòûíûң èêåí÷å áåð 

êœðåíåêëå âәêèëå Ñәãûéòü Ðәìèåâíûң “Éîðò áàñó÷ûëàð” (Ò. é., 1906, 23 

èþëü) ðåïîðòàæûíäà õèêәÿëәœíåң øәõñè òšñìåðå àåðó÷à êš÷ëå:  

Šéãә êåðäåê. Êåðñәê - íè êœçåң áåëәí êœðәñåң?! Әëëә íèíäè 

øàëòûðàâûêëû-ÿëòûðàâûêëû òšéìәëәð òàêêàí ïðèñòàâ âә ïîëèöåéñêèëàð, әëëә 

íèíäè ýëåíêå-ñàëûíêûëû áàóëàð àñûëûíäûðûëãàí æàíäàðìíàð óòûðàëàð. 

Éîçàêíû âàòûï êåðãәíәð, áœëìәëәðåáåçíå òóçäûðûï òàøëàãàííàð. Áåçíå êšòåï 

óòûðàëàð. 

Êåðœåáåçãә áåçíå ÷èøåíäåðåï, êîðàëëàðûңûç þêìû äèï, êåñәëәðåìåçíå 

òåíòè áàøëàäûëàð, Ÿè÷áåð çàðàðëû íәðñә òàáà àëìàäûëàð. Àê÷àëàðûìûçíû 

àëàëàðìû èíäå äèï êóðûêêàí èäåê, ÿðûé àê÷àëàðíû àëìàäûëàð. Ìîíûң 

ñîңûíäà ñóìêàëàðíû, ÷åìîäàííàðíû òåíòåðãә êåðåøòåëәð. Ñóìêà âә 

÷åìîäàííàðíûң õóҗàëàðû šéäә þêêà êœðә, à÷êû÷ëàðû áóëìàãà÷, àëàðíû 

âàòòûëàð. Çàðàðëû íәðñә òàïìàäûëàð, ôәêàòü Ÿәðòšðëå õàòëàð âә êèðәêëå 

êәãàçüëәðåìåçíå àëäûëàð. 
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Áó šçåêòә âàêûéãàíûң êšòåëìәãәíëåãå, òèç àðàäà óçóû íè êœçåң 

áåëәí êœðәñåң êîíñòðóêöèÿñå, øóëàé óê êåðñәê, êåðœåáåçãә ôèãûëüëәðåíåң 

ôîðìà Ÿәì ìәãúíәñå àøà òîðìûøêà àøûðûëà, àâòîð êàòíàøû èñә ôèãûëü 

Ÿәì àëìàøëûêíûң áåðåí÷å çàò ôîðìàëàðû Ÿәì òàðòûì êóøûì÷àëàðû àøà 

áåëäåðåëә. 

Þãàðûäà êèòåðåëãәí šçåêòә ðåïîðòàæ òåêñòëàðûíäà åø î÷ðûé 

òîðãàí èêåí÷å áåð èíøàëàó òšðåн — òàñâèðëàóны да күрергә була.  

Òàñâèðëàó áèëãåëå áåð óðûíäàãû ïðåäìåòëàðíû ÿêè øóë óðûíäà 

áåð ìèçãåë ý÷åíäә áóëãàí ýø-õәðәêәòëәðíå ñàíàï ÷ûãóãà õåçìәò èòә. 

Òàñâèðëàóíû áåðíè÷ә òšðãә áœëåï êàðàðãà ìšìêèí. Әéòèê, òœáәíäәãå 

áœëåíåø áàð: 1) õәçåðãå çàìàííû ñóðәòëәœ÷å; 2) œòêәí çàìàííû 

ñóðәòëәœ÷å; 3) àòàó÷û òàñâèðëàó. 

Áåðåí÷å òšðãә êàðàãàí òàñâèðëàóíûң íè÷åê òšçåëœåíә èãúòèáàð 

èòèê: 

Àðà-òèðә ÿңãûð àñòûíäà êûìøàíìûé÷à äèÿðëåê áàñûï òîðãàí 

ÎÌÎÍ÷ûëàðíûң êàëêàííàðû äšìáåðäәï җèðãә àâà. Êûåíñûíûï êûíà òàãûí 

êœòәðәëәð. Òšðëåñåíäә òšðëå éšçëәð. Àëëàðûíà êèëåï "Àçàòëûê" äèï 

êû÷êûðó÷ûëàðãà êàéáåðñå òóðû êàðûé àëìûé... Ìәéäàí ãšðëè. Ìәéäàí ýøëè 

(Ø.Ê.). 

Òàñâèðëàóда, êœðãәíåáåç÷ә, âàêûéãà áàðà òîðãàí óðûííûң òšðëå 

íîêòàëàðûíäà áåð œê âàêûòòà áóëãàí ýø-âàêûéãàëàð áәÿí èòåëә. 

Òàñâèðëàóíûң òàãûí áåð òšðå, àòàó÷û äèï àòàëà òîðãàíû, àåðó÷à 

ðåïîðòàæ òåêñòûíûң áàøëàì šëåøå š÷åí õàñ. ßçìàíûң áàøûíäà 

òàáèãàòüíå, әéëәíә-òèðә ÷îëãàíûøíû, óðûí Ÿәì âàêûòíû ñóðәòëәï áèðœ 

íәòèҗәñåíäә àâòîð óêó÷ûíû âàêûéãà ý÷åíә “êåðòåï җèáәðә”:  

Òûøòà íîÿáðü. Êší áîëûòëû, ÿңãûðëû. Àíû îçàòûðãà êèëœ÷åëәðíåң 

éšçëәðå êàðàңãû (Татарстан хәбәрләре, алга таба - Ò.õ.). 

Àòàó÷û òàñâèðëàóäà íèíäè äә áóëñà áåð әéáåð, áåð óðûí èң 

õàðàêòåðëû ñûéôàòëàðû àøà ñóðәòëәï áèðåëә. Íәòèҗәäә óêó÷û š÷åí ìîңà 
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êàäәð ášòåíëәé áèëãåëå áóëìàãàí әéáåðëәð àíûң êœç àëäûíà øàêòûé òóëû 

êèëåï áàñà.  

Àòàó÷û òàñâèðëàóäà ìәãúíәâè ášòåíëåê ïàðàëëåëü áәéëәíåø 

íәòèҗәñåíäә äә òîðìûøêà àøûðûëà. Áó ûñóë áåëәí àòàó÷û òàñâèðëàó 

áàðëûêêà êèòåðœíåң òšï ÷àðàëàðûíà òœáәíäәãåëәð êåðә:  

à) текстны àòàó җšìëәëәðäәí òšçœ: 

Òší. Êàðàңãû. Ášòåí äšíüÿäà òûíëûê (Â.Ò.).  

á) èñåì хәбәрëәð êóëëàíó:  

Êší ÷àëò àÿç, êîÿøëû. Áœãåíãå òàíòàíàãà җûéíàëãàí êåøåëәð äә øàò, 

êšëә÷. Êàðøûáûçäà - áәéðәì ïîåçäû (В.Ò.).  

â) ôèãûëüíåң œòêәí çàìàí -ãàí/-ãәí ôîðìàñûí êóëëàíó: 

Áèðåäә áàðûñû äà - êëàññ áœëìәëәðå, àêòëàð çàëû, ìàñòåðñêîéëàð, 

àøõàíә - áàðûñû äà áœãåíãå êší òàëәïëәðåíә җàâàï áèðåðëåê êèң, èðêåí, ÿêòû 

Ÿәì çàìàí÷à җèŸàçëàíãàí. Êîòåëüíûå ãàçãà òîòàøòûðûëãàí. Èøåê àøà ãûíà 

íәíè äóñëàðû - áàëàëàð áàê÷àñû óðíàøêàí... Øóíûñû êóàíû÷ëû: òàòàð 

õàëêûíûң êœðåíåêëå ìәãúðèôәò÷åñå ØèŸàáåòäèí Ìәðҗàíèíåң ìóçåé áœëìәñå 

äә óðûí àëãàí áèðåäә. Èíäå àíû, әäèáåáåçíåң øәõñè әéáåðëәðåí òóïëàï, 

җèŸàçëàï êóÿðãà äà šëãåðãәííәð (Â.Ò.). 

Ðåïîðòàæäà àâòîð ñšéëәìåííәí áàøêà ÷èò ñšéëәìíå äә î÷ðàòàáûç. 

Áó æàíðäà ÷èò ñšéëәìíåң ôóíêöèÿëәíœå øóíûң áåëәí œçåí÷әëåêëå: óë 

àíäà êûñêà áóëà, áåðíè÷ә җšìëәäәí генә òîðà. ×èò ñšéëәì ìîíäà àâòîð 

ñšéëәìåíåң ìîíîòîíëûãûí êèìåòœ, àíû җàíëàíäûðó ìàêñàòûíäà 

êóëëàíûëà.  ×èò ñšéëәì àøà âàêûéãà áàðûøûíäà æóðíàëèñò èøåòêәí 

ìәãúëœìàòëàð, âàêûéãàãà êàðàòà àíäà êàòíàøó÷ûëàðíûң áәÿñå, óé-

êè÷åðåøëәðå áåëäåðåëә àëà. Óë øóëàé óê àâòîðíûң íèíäè äә áóëñà 

ôèêåðåí ðàñëàó, äәëèëëәœ ìàêñàòûíà õåçìәò èòәðãә äә ìšìêèí. Âàêûéãà 

áàðûøûíäà æóðíàëèñò òàðàôûííàí èøåòåëãәí Ÿәì âàêûéãàíûң 

òàáèãûéëåãåí êš÷әéòœãә õåçìәò èòә òîðãàí ñœçëәð äә ÷èò ñšéëәì àøà 

áèðåëә àëà. ×èò ñšéëәìãә ìšðәҗәãàòü èòœíå òàòàð÷à áåðåí÷å 

ðåïîðòàæëàðäàí óê òàáàðãà ìšìêèí. Ã.Òóêàéíûң þãàðûäà èñêә àëûíãàí 
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ðåïîðòàæûíà êàáàò ìšðәҗәãàòü èòåï, àíäà ÷èò ñšéëәìíåң íè÷åê 

ôàéäàëàíûëóûí êàðûéê:  

Áþðîêðàòëàð, àïòûðàãà÷: “Әëëә áåçíå òàíûìûéñûçìû? Áåç - íà÷àëüñòâî 

áèò! Áåç œçëåãåáåçäәí êèëìәäåê, çàêîí êóøà áèò”, - äèäåëәð. Õàëûê òà: 

“Áåëәáåç, áåëәáåç, áåçãә êåì èêәíåãåçíå ñšéëәìәãåç! Áåç ñåçíå áèê ÿõøû 

òàíûéáûç”, - äèï җàâàïëàíäûëàð. 

Әõëàñûéëü, àëàð áèê îçàê òàðòûøñàëàð äà, áåðíәðñә äә ÷ûêìàãà÷, 

áè÷àðàëàð, òәïè-òәïè ãåíә, êèëãәí þëëàðû áåðëәí êèòòåëәð. Òåãå, òåàòð 

әéëәíәñåí ÷îëãàï àëãàí êàçàêëàðíûң äà ÿðòûñûííàí êœáðәãå, œçëәðåí íè š÷åí 

÷àêûðãàííàðûí àңëàãà÷ òà: “Áåç êåøå œòåðìèáåç!” - äèï êàéòûï êèòêәííәð èäå. 

Íåäîíîñêîâ òà Ÿәð õәðåôå õàëûêíûң èõëàñûí àðòòûðà òîðãàí õîòáәñåí ñšéëәï 

áåòåðäå. Õàëûê àíû òàãûí ó÷ òšïëәðåíә êœòәðåï ÷ûãàðäûëàð. “Óððà! Óððà! Äà 

çäðàâñòâóåò ñâîáîäà! Áåòñåí õàëûê êàíûííàí àëòûí ÿñàó!” òàâûøëàðû “Ñәåò 

Áàòòàë” êèòàáûíäàãû әëëә êåì áàòûðíûң íәãúðәñå øèêåëëå ášòåí øәŸәðíå 

ÿңãûðàòòû. 

Êàéáåð ðåïëèêàëàðíû ðóñ÷à, ÿãúíè œçå èøåòêәí÷ә áèðåï, Тóêàé 

ñšéëәìíå ÷ûíáàðëûêêà ÿêûíàéòêàí.  

Áåðåí÷å àïðåëü áәéðәìåííәí ðåïîðòàæûíäà æóðíàëèñò 

Ð.Ãàôôàðîâ âàêûéãàíûң җàíëûëûãûí áåëäåðœ ìàêñàòûíäà òåêñòíû 

äèàëîã ðәâåøåíäә œê êîðãàí:  

- Òåëåâèçîð ñàòàì, êåì àëà? 

Àðàäàí áåðñå øóëàé äèï ñšðәí ñàëäû. 

- Êœïìå ñîðûéñûң, ýíåêәø? 

- Øàëêàí áәÿñå! Êåñәң êàëûíìû ñîң? 

- Š÷ òәңêә. 

- Ìә àë, - äè åãåò, çóð òàðòìàäàãû òåëåâèçîðíû êœðñәòåï. 

- Ìèңà ãûíà ñàò, ýíåêәø, áèø òәңêә áèðәì. 

- Ә ìèí óííû... 

- Åãåðìå áèø! (Ñ.Ò.) 
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Øóëàé èòåï, ðåïîðòàæ òåêñòûíäà áàðëûê ýëåìåíòëàð âàêûéãàíû 

җàíëû Ÿәì õèñëå òàñâèðëàóãà õåçìәò èòә.  

Мисаллардан күренә ки, репортаж язучы журналисттан игътибар, 

күзәтүчәнлек таләп ителә. ул вакыйганың мөһим якларын күздән 

ычкындырмаска, шул ук вакытта кызыклы детальләрне дә күреп алырга  

бурычлы. Бу детальләрне  ул үзенең репортажында укучының игътибарын 

җәлеп итә торган элемент, вакыйганы тулырак ачып бирүче өстәмә чара яки 

образ буларак та файдалана ала. Казан шәһәрендә яңа балалар кафесы ачылуга 

багышланган бер репортажда автор үзе игътибар иткән бер детальне – төрле 

әкият геройларының стенадагы рәсемнәрен – язманың үзәгендә торучы бер 

образга әйләндергән. Яңа бинада журналистны иң беренче әкият геройлары 

«каршылый», алар аны бу яңа бина, анда эшләүчеләр белән «таныштыралар», 

соңыннан бергәләп «озатып калалар». 

Сурәтләнә торган хәлләргә мөмкин кадәр объектив бәя бирү, аларны 

газета укучы күзалларлык итеп тасвирлый белү өчен, вакыйгада үзеңкатнашу 

зарури булган кебек, тема буенча гаять белдекде булу да сорала. Ягъни, үзең 

тасвирлый торган объектның бөтен үзенчәлекләрен, нечкәлекләрен белгәндә 

генә, аның кирәкле һәм кызыклы якларына игътибар итә аласың, бәяң дә 

объектив була. Менә шуңа күрә журналистлар репортаж язуның нәтиҗәле бер 

алымы булган «һөнәр алыштыру»га мөрәҗәгать иткәлиләр.. «Һөнәр 

алыштыру» - теманы киңрәк ачып бирү максатында тормышның теге яки бу 

өлкәсендә хезмәт күнекмәләре алу, яңа һөнәр үзләштерү. Бу алымга 

М.Кольцов, А.Гудимов кебек атаклы репортерлар нигез салган. М.Кольцов, 

мәсәлән, такси хезмәтенең проблемаларын ачыклау өчен өч көн буе такси 

йөртүче булып эшли. Нәтиҗәдә, репортаж жанрының классик үрнәгенә 

әверелгән "Таксида өч көн" исемле язма туа. "Үлем өлмәге" дигән репортажны 

язу өчен исә, М.Кольцовка хәрби самолет белән күккә мөнергә туры килә. Бөек 

Ватан сугышы елларында күп кенә татар журналистлары да «һөнәрләрен 
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алыштырдылар", окоплардан торып, халкыбызның фронттагы батырлыклары 

турында сөйләүче үлемсез репортажлар иҗат иттеләр...
14

 

Бүгенге матбугат органнарыбыздан аеруча “Комсомольская правда” 

газетасы журналистларының һөнәр алыштыру алымын даими уңышлы 

тормышка ашыруын билгеләп үтәргә мөмкин. Әлеге газетаның махсус 

хәбәрчесе Ярослава Танькова бер ай буе Төркиядә ватандашларыбыз ял итә 

торган урыннарда төрле һөнәрләр башкарды һәм соңыннан газетада гаять 

кызыклы репортажлар сериясе бастырып чыгарды. 

Контроль сораулар: 

1. Репортаж һәм хисап жанры арасындагы уртак һәм аермалы

сыйфатлар нинди?

2. Репортажда авторның роле нидән гыйбарәт?

3. Нәрсә ул "һөнәр алыштыру" алымы?

4. Репортажга хас тел-стиль үзенчәлекләре турында сөйләгез.

5. ?зегезнең күзәтүләр нигезендә татарча иҗат итүче репортаж

осталарын атагыз.

Биремнәр 

1. Хрестоматиядәге әсәрләр мисалында "һөнәр алыштыру" 

алымының мөмкинлекләрен ачып бирегез.

2. Татар телендә иҗат итүче берәр журналистның репортажларына

күзәтү ясагыз.

3. Үзегез катнашкан берәр вакыйгадан репортаж языгыз.

14
 Кара: Айнутдинов А.К. Летопись подвига. – Казань, 1984. – 110 с. 
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Интервью 

Интервью (инглизчәдән тәрҗемә иткәндә "әңгәмә") - матбугатта 

бастыру яисә радио, телевидение аша тапшыру өчен журналист тарафыннан 

бер йә булмаса берничә кеше белен үткәрелгән әңгәмә. Монда инде 

факт/вакыйга авторныкыннан да битәр аның абруйлы әңгәмәдәшенең фикер-

мөнәсәбәтләре аша яктыртыла. 

Интервью, ижтимагый әһәмияткә ия булган вакыйганы яктыртыл кына 

калмыйча, тормышыбыздагы мөһим мәсьәләләрне чишү, аерым бер шәхеснең 

эчке дөньясын ачып бирү һ.б. максатларда язылырга мөмкин. Шуна күрә 

интервью жанрында иҗат ителгән барлык газета әсәрләрен хәбәри төркемгә 

генә бикләп кую дөрес булмас иде. Әйтик, журналист республикабызның 

икътисади хәлен яхшыртуга бәйле мәсьәләләр турында берәр галим белән 

тәфсилле әңгәмә кора икән, билгеле, мондый интервьюны аналитик жанрлар 

төркеменә кертергә кирәк. 

Бу бүлектә без интервьюның хәбәри төрен, ягъни иҗтимагый әһәмияткә 

ия булган вакыйга яки факт уңаеннан аны газета укучыга оператив хәбәр итү, 

аңлатып бирү, аңа дөрес бәя бирү максатында язылганнарын тикшерербез. 

Хәбәри жанрлар системасында интервью гаять зур роль уйный. Ул бу 

төркем өчен бик кирәкле сыйфатларга - объективлыкка, ышандыру көченә ия. 

Чөнки журналист иң ышанычлы һәм иң абруйлы чыганакка - яктыртыла торган 

хәлләргә турыдан-туры катнашы булган, аның турында иң хәбәрдар, иң 

компетентлы кеше сүзләренә таяна. 

"Интервью" термины үзе ике төрле мәгънәгә ия. Беренчедән, ул жанр 

төшенчәсен аңлатса, икенчедән, төрле кешеләр белен әңгәмә корып, 

мәгълүматлар туплау дигән сүз. Башкача әйтсәк, газетаның барлык 

жанрларында иҗат иткәндә дә журналист үзе яктырта торган вакыйгага 

күпмедер күләмдә катнашы булган бер яисә берничә кеше белән әңгәмә (ягъни, 

интервью) үткәрә. Хикмәт шунда, интервьюдан кала башка барлык жанрларда 

бу әңгәмә язма өчен мәгълүмат туплауның бер чарасы гына, булса, интервью 
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жанрында ул туры газета битенә күчә. Билгеле, газета битендә дөнья күргәнче, 

ул, жанр таләпләренә туры китереп, әдәби эшкәртелә. 

Интервьюның нигезен әңгәмә, ягъни диалогик сөйләм тәшкил итә, 

дидек. Шул ук вакытта теоретик әдәбиятта бу жанрның интервью-монолог  

дигән төрен дә аерып чыгаралар. Интервью-монолог журналистның бер соравы 

һәм әңгәмәдәшнең шул сорауга бер җавабыннан тора. Жанрның бу төре кайсы 

очракларда кулланыла соң? Бер генә факт, эпизод турында кыскача хәбәр 

итәргә, аңа бәя бирергә кирәк булганда, журналистны (димәк, газета укучыны 

да) бер генә сорау кызыксындырганда, әңгәмә үткәрүнең шартлары уңайсыз 

булган очракта, вакыт тарлыгы комачаулаганда һ.б. Интервью-монологның 

башлам өлешендә, кагыйдә буларак, әнгәмәдәш белән таныштырыла һәм аңа 

сорау тәкъдим ителә. Текстның шуннан соңгы өлешен әлеге сорауга җавап 

тәшкил итә. Түбәндәге өзек интервью-монологның үзенчәлеген ачык күрсәтеп 

тора: 

Бәхет юлдаш булсын, милләттәшләр! 

Яңа ел алдыннан хәбәрчебез Токио шәһәрендә яшәүче, 

"Мухаджетрейдинг КО" сәүдә фирмасы директоры милләттәшебез 

Таминдар Мөхит әфәнде белән телефон аша элемтәгә керде һәм 

аңардан японнарның, шул исәптән анда яшәүче бер төркем татар 

гаиләләренең, Яңа елны ничек каршы алулары хакында сөйләвен 

үтенде. 

- Без Азияда яшәсәк тә, Яңа елны, гадәтта, җир шарының башка 

мәмләкәтләрендәге кебек үк каршы алабыз. Декабрь урталары 

җитәрәк урамнарда, җәмәгатъ урыннарында, фатирларда бәйрәм ыгы-

зыгылары башланып китә. Офислар, учреждениеләр ябыла. Һәркем ял 

итә. /.../ (Ш.К.)  

Текстның калган өлеше да башта куелган сорауга җавап рәвешендә 

дәвам итә һәм артык озынга сузылмый. Бу очракга әңгәмә телефон аша гына 

барган, журналистка интервью бирүче белән иркенләп с?йләшер өчен тиешле 

шартлар булмаган.  
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Монолог рәвешендәге интервьюларда бу жанрның асыл 

сыйфатларыннан берсе булган әңгәмәлелек принцибы беркадәр бозылса да, 

аерым очракларда аны куллану бик урынлы була. 

Интервью-диалогта исә нәкъ менә шул сыйфат - кара-каршы сөйләшү, 

әңгәмә кору рухы саклана да инде. Шуңа күрә интервью-диалог - вакытлы 

матбугатта шактый киң таралган жанр төре. 

Интервью-диалог – берничә "сорау-җавап" бөтенен берләштерүче текст. 

Сорау, гадәттә, журналистныкы, җавап - интервью бирүченеке. Интервьюның 

әлеге төре вакыйга/фактны һәръяклап, бөтен нечкәлекләре белән яктыртырга, 

аңа белгеч күзлегеннән бәя бирергә мөмкинлек тудыра. Журналист 

әңгәмәдәшкә вакыйга белән бәйле һәртөрле сорауларны бирергә хаклы. 

Мәсәлән, Башкортстанда татар телендә яшьләр газетасы чыга башлагач, 

"Кызыл таң" газетасы хәбәрчесе шушы вакыйга уңаеннан яңа газетаның баш 

мөхәрриренә сораулар белән мөрәҗәгать итә һәм бу басманың барлыкка килү 

сәбәпләре, аның республика тормышында тотачак урыны, аудиториясе, 

юнәлеше, форматы, эшләнеше һ.б. хакында сөйләвен үтенә. Мөхәррирдән 

башка бу сорауларга, мөгаен, беркем да тулы итеп җавап бирә алмас иде.  

Күп кенә интервьюлар тормышыбыздагы мөһим фактларга, 

вакыйгаларга, күренешләргә төпле аңлатма бирү максатында языла. Казан 

шәһәрендә шундый хәбәр таралган иде: имеш, Чабаксарда авария булган һәм 

йөзләгән тонна фенол тиздән Казанга килеп җитәчәк. Бу имеш-мимеш 

уңаеннан газеталарыбызда республиканың табигатьне саклау министрлыгы һәм 

Казан шәһәре җитәкчелеге белән интервьюлар басылып чыкты. Белдекле 

кешеләрнең фактка аңлатма бирүе халыкны тынычландырды. 

Интервью формасындагы белгеч киңәшләре да газеталарда еш урын ала. 

Интервью-диалогта журналист белән интервью бирүче арасында 

урнашкан мөнәсәбәтләр чагылыш тапмый калмый. Бер төрле интервьюда алар, 

үзара дустанә мөнәсәбәт урнаштырып, ачыктан-ачык һәм иркенләп 

сөйләшсәләр, икенчесендә (мәсәлән, тәнкыйди характердагы интервьюда) 

әңгәмәдәшләр арасында ераклык саклана һәм мондый очракга журналист 
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темадан читкә тайпыла алмый, әңгәмәне жанландыру алымнарына да бик еш 

мөрәҗәгать итми. Төрле дәрәҗәдәге кешеләр белән рәсми темага интервьюлар 

оештырганда да, импровизациягә бирелеп китә алмыйсың, гадәттә, алдан 

әзерләнгән сорауларны бирә белән генә чикләнәсең. Ә инде әңгәмәне 

жанландырырга, әйтик, шәхсирәк пландагы сораулар бирергә мөмкинлек туа 

икән, аны да кулдан ычкындырмаска кирәк. 

Темасы мөмкинлек биргән очракта интервью алучы журналистның үз 

фикерләре белән уртаклашуы, үзенең позициясен ачык белдерүе язманың 

нәтиҗәлелеген күпкә арттыра. Интервью бирүче кеше генә түгел, журналист та 

кызыклы идеяләр, эшлекле тәкъдимнәр әйтергә мөмкин: 

— Мөнир Әмирович, бая Сез телгә алган шомлы, ташландык 

ихаталар язмышына тагын бер тукталыйк әле. Авылньң урта бер 

өлешендә рәттән өч йорт буш тора. Бер дигән уңдырышлы җирне чүп 

үләннәре басып киткән. Әгәр шунда җиләк-җимеш һәм яшелчә 

бакчасы ясасак, файдалы булмас микән? /А.у./ 

Газета журналистының бу эшлекле тәкьдимен житәкче постта эшләүче 

әңгәмәдәш тә хуплап ала һәм аны киләчәктә тормышка ашырырга вәгъдә бирә. 

Текст эчендә дèàëîãларның œçàðà ÿëãàíóûíà áәéëå ðәâåøòә 

èíòåðâüþíûң éîìøàê êœ÷åøëå Ÿәì êèñêåí êœ÷åøëå òšçåëåø òšðëәðåí àåðûï 

÷ûãàðûðãà ìšìêèí. Éîìøàê êœ÷åøëå òåêñòëàðäà äèàëîãлар œçàðà òûãûç 

áәéëәíãәí, æóðíàëèñòíûң áåðåí÷å ñîðàâûííàí òûø êàëãàííàðû әңãәìәäәøíåң 

àëäàãû җàâàáûí óêûãàííàí ñîң ãûíà àңëàøûëà. Áó òšð œçåí÷әëåêêә èÿ áóëãàí 

òåêñòíûң ñîðàóëàðûíà èãúòèáàð èòèê:  

1) Ëèìà õàíûì, óçãàí åë, Ÿәììәáåçãә ìәãúëœì áóëãàí÷à, ÿïîííàð 

êàëåíäàðå áóåí÷à Әòә÷ åëû áóëäû. "Әòә÷"êә ìšíәñәáәòåãåç? 

2) Íәêú šñòåíә áàñòûãûç. Œçåì äә ñœçíå øóңà áîðìàê÷û èäåì. Óçãàí 

åëãû øóë âàêûéãàëàðíû êàáàò êœңåëäә ÿңàðòûéê әëå. 

3) Øóë øàóêûìíûң òàãûí áåðíè÷әñåí àòàñàãûç èäå. 

4) Èíäå òóãàí èëãә, Èäåë-éîðòûáûç âàêûéãàëàðûíà әéëәíåï êàéòûéê 

(Ò.õ.). 
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Êèñêåí êœ÷åøëå òåêñòëàðäà èñә äèàëîãлар áèê òûãûç áәéëәíåøòә 

òœãåë, àëàðíû àåðûì-àåðûì äà àңëàï áóëà. ×šíêè ñîðàóлар  àëäàãû 

äèàëîãíың äәâàìû òœãåë, ә ÿңà òåìàãà àëûï êåðåï êèòœ÷å êœïåð÷åêëәð 

ðîëåí œòèëәð:  

1) Èëäóñ Ãàáäðàõìàíîâè÷, èң ýëåê ÿêûíëàøûï êèëœ÷å þáèëååãûç áåëәí 

êîòëàðãà ðšõñәò èòåãåç. 70 åë — àç ãîìåð òœãåë. Òšðëå åëëàð òšðëå øàóêûìíàð 

òóäûðà. Áåðàç œòêәííәðãә êœç òšøåðåï êèòèê әëå. 

2) Áœãåíãå êšíäә êœïìå óêó÷ûãûç áàð? Àëàðäàí íèíäè Ÿšíәð èÿëәðå 

әçåðëèñåç? Ãîìóìәí, áœãåíãå õәëåãåçíå òàñâèðëàï œòñәãåç èäå. 

3) Áóëà÷àê óêûòó÷ûëàðãà áåëåì áèðœ÷åëәð œçëәðå äә ÷ûí ìәãúíәñåíäә 

ãûéëåì èÿëәðå áóëûðãà òèåø. Êåìíәð àëàð? 

4) “Ñәëàìәò òәíäә — ñәëàìәò ðóõ” äèãәí әéòåì áàð. Ñïîðò šëêәñåíäә 

õәëëәðåãåç íè÷åê? (Ì.) 

Éîìøàê êœ÷åøêә èÿ áóëãàí òåêñò, ãàäәòòә, әңãәìәíåң  èðêåí 

øàðòëàðäà œòœå, æóðíàëèñòíûң àëäàí әçåðëәíãәí ñîðàóëàð áåëәí ãåíә 

÷èêëәíìè÷ә, ñîðàóëàðíû җàâàïëàðíûң ý÷òәëåãåíә êàðàï áèðœå òóðûíäà 

ñšéëè. Êèñêåí êœ÷åøëå òåêñò — ðәñìèëåê áèëãåñå. Әңãәìәíåң 

òàáèãûéëåãåíә õèëàôëûê êèëñә äә, ðәñìè ÿçìàëàðíûң êèñêåí êœ÷åøêә èÿ 

áóëóû — êèì÷åëåê áóëàðàê кàðàëûðãà òèåø òœãåë. Ñîðàóëàð äà, җàâàïëàð 

äà íûêëàï óéëàíãàí áóëûðãà òèåø áèò. Ðәñìè әңãәìәäәøêә ñîðàóëàð 

õәòòà àëäàí, èíòåðâüþ áàøëàíãàí÷û óê áèðåëãәí áóëûðãà ìšìêèí.  

Éîìøàê êœ÷åøëå òåêñò әңãәìәíåң òàáèãûé àãûøûí àññûçûêëûé, 

êàòíàøó òšñìåðåí êš÷әéòә. Ìèðõәò Õšñíèìәðäәíîâíûң “Èðòәãåñå êšíãә 

êàðøû òšíäә” äèãәí èíòåðâüþñû (Ñ. Ò., 1992, 1 ãûéíâ.) — әëåãå òšð 

òåêñòíûң áåð ìèñàëû. Әñәð àâòîðíûң ìîíîëîãèê êåðåøå áåëәí áàøëàíûï 

êèòә: 

Òàòàðñòàí Þãàðû Ñîâåòû áèíàñû òœáәñåíäә š÷ òšñòәãå œç ôëàãûáûç 

җèëôåðäè áàøëàäû. Àíäà àíû êàé÷àí, êåì ìåíãåçåï êóéãàíûí äà áåëәáåç. Ә 

êåì òåêêәíåí ñîðàøòûðûðãà áàøêà êèëìәãәí. ßңà åë àëäûííàí èêå êší áóå 

ýçëәäåì ìèí óë ôàáðèêàíû. 
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Òûðûøêàí òàáàð, äèëәð. Ïàðëàìåíò äåïóòàòëàðû äà îçàê òûðûøà 

òîðãà÷, œç ôëàãûáûçíû áóëäûðäûëàð. Àíûң áåðåí÷åñåí "Òàòøâåéáûò" 

áåðëәøìәñåíåң 3 í÷å öåõûíäà òåêêәííәð. Øóë óңàéäàí áåðëәøìә ãåíåðàëü 

äèðåêòîðû óðûíáàñàðû Ë.Èîíîâà èíòåðâüþ áèðäå. 

Òåêñòíûң êàëãàí šëåøå äèàëîãèê òšçåëåøêә èÿ: 

- Áåçãә òàðèõè áóðû÷ òšøòå. ?šìŸœðèÿòåáåçíåң œç ôëàãûí áåðåí÷å áóëûï 

òåêòåê. 

- Øóë áåðíå ãåíәìå? 

- Þê, çóðûñûí óííàí àðòûê òåêòåê èíäå. 

- Êå÷êåíәëәðå äә áàðìûíè? 

- Áàð øóë. Ñóâåíèð ôëàã÷ûêëàð. ×èò èëäәí êèëãәí äåëåãàòëàðãà áèðåðãә 

äèï òåêòåðäåëәð. 

- "Áàð øóë" äèï íèê àâûð ñóëàäûãûç, Ëәéëә Øәéìèåâíà? 

- Øóíûң š÷åí øåëòә àëãàíãà óë. Çóðëàðûí 4 ôàñîí òåêòåê. Әçåðëèáåç - 

êàáóë èòìèëәð. Êå÷êåíәëәðå êàëûï òîðãàí èäå. Øóңà әðëәäåëәð. 

- Áåðåí÷åñåí êåìíәð òåêòå? 

- Ñâåòëàíà Øìàêîâà áåëәí Ìàðèíà Êàøàïîâà. 

- Óðûñ êûçëàðûìûíè? 

- Íèê, әëëә ãàåïìå? 

- Ãàåïëәï әéòìèì. 

- Áàøêàëàðûí òåãœ÷åëәð àðàñûíäà òàòàð êûçëàðû äà áàð. Òèê ìåíә 

êèðәêëå òóêûìà òàáûï áóëìûé. Êûòëûê ÷àê áèò. 

- Ә çàêàçëàð êœïìå? 

- Êœï. Áàðëûê ðàéîííàðãà, ó÷ðåæäåíèåëәðãә äә êèðәê. 

- Áåç: "Êûçûë ôëàã, ÿìüëå ôëàã, ÿøәòåðáåç ìәңãåãә", - äèï җûðëûé èäåê. 

- ?ûð áàøêà äà, ÷îð áàøêà øóë. 

- ßңà åë áåëәí Ñåçíå, Ëәéëә Øәéìèåâíà! 

- Ðәõìәò. Ñåçíå äә êîòëûéì. 
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Ãàçåòà-æóðíàëëàðäà äèàëîãèê òåêñòëàðíûң êœï÷åëåãå  šëåø÷ә 

éîìøàê, šëåø÷ә êèñêåí êœ÷åøëå òšçåëåøêә èÿ. Æóðíàëèñòíûң îñòàëûãû 

àëàðíû äšðåñ Ÿәì óðûíëû óðíàøòûðà áåëœäәí ãûéáàðәò.  

Äèàëîãèê òåêñòëàðãà êàðàòà êóåëà òîðãàí ìšŸèì òàëәïëәðíåң áåðñå 

— әңãәìәäәøíåң ñšéëәì œçåí÷әëåêëәðåí ìšìêèí êàäәð ñàêëàó. Ìîíûң 

š÷åí àâòîðäàí òåëíåң ìšìêèíëåêëәðåí ÿõøû áåëœ ñîðàëà. Êûçãàíû÷êà 

êàðøû, êœï÷åëåê ÿçìàëàðäà әéòåëãәí òàëәï òšãәë œòәëìè.  

Áó óңàéäàí Ôàòèõ Әìèðõàííûң “Әëüèñëàõ” ãàçåòàñûíäà ÷ûêàí Ÿәì 

интервью ôîðìàñûíäà ÿçûëãàí “Çóðëàð áåëәí ìәäðәñәëәð áåðëәøòåðœ 

õàêûíäà ìšçәêәðә” äèãәí әсәре èãúòèáàðãà ëàåê.  

Òåêñòны àâòîð тåìà Ÿәì әңãәìәäәøëәð áåëәí òàíûøòûðóäàí 

áàøëàп җибәрә:  

“Әëüèñëàõ" ìšõáèðëåãå ñûéôàòûì áåëәí Êàçàí ìәøàŸèðåíåң 

ìәäðәñәëәð áåðëәøòåðœ õàêûíäàãû ôèêåðëәðåí ñîðàøòûðûï éšðäåì. Әœâәë áó 

ìәñüәëәäә áèê ìšŸèì óðûí èøãàëü èòêәí êåøåëәð äèï ìóëëàëàðãà áàðûðãà 

êàðàð áèðåï, àëàð àðàñûíäà äà êàðòðàê âә çóððàê äәðәҗәëåñå äèï àõóíäêà 

áàðäûì. 

Àííàðû àâòîð Éîñûô àõóí áåëәí áóëãàí ñšéëәøœåí òәêúäèì èòә:  

Éîñûô õәçðәòòә. 

Ìèí: 

- Òәõñèð, õәçåð ìәäðәñәëәð áåðëәøòåðœ ìәñüәëәñåí êóçãàòòûëàð. Øóë 

òóãðûäà ñåçíåң äә ôèêåðåңåçíå áåëåðãә òåëèì. 

Àõóí: 

- Әíәòåðәê, èíäå Ÿәììәñåí äә áåð ÿñûéìûç äèëәðìåíè? Әíәòåðәê, ìóëëà 

Ãàëèìҗàíìû èíäå? Øóëàé äèìåíè èíäå? 

Ìèí: 

- Òәõñèð, øóëàé äèëәð. 

Àõóí: 

- Әíәòåðәê, áàéëàð íè äèëәð ñîң? 

- Áåëìèì. 
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- Әíәòåðәê, áåç áàéëàðäàí óçìàìûç èíäå. Øóëàé èíäå. Ìóëëà Ãàëèìҗàí 

ìèíåì ìәäðәñәíå áåòåðìәê÷å äèìåíè èíäå? 

- Õóø, õәçðәò! 

(×ûãûï êèòòåì. Ãàëèìҗàí õәçðәòêә áàðäûì.) 

Ô.Әìèðõàí әңãәìәäәøåíåң ñšéëәì œçåí÷әëåêëәðå àøà  àíûң 

õàðàêòåð ÷àëûìíàðûí äà күрсәтеп бирә àëãàí. Ñîðàóãà ñîðàó áåëәí җàâàï 

áèðœ — èêåëәíœ, íûêëû ôèêåð áóëìàó áèëãåñå. Àâòîð àõóííûң ñšéëәì 

œçåí÷әëåêëәðå (әíәòåðәê, èíäå êåáåê ïàðàçèò ñœçëәð êóëëàíó) àøà àíûң œç 

ôèêåðëәðåí áåðêàäәð àøûê-ïîøûê, óéëàï җèòêåðìè÷åðәê әéòêәíåí äә 

áåëäåðгән.  

Ә ìåíә Ãàëèìҗàí õәçðәòíåң óéëàíãàí, òšïëå Ÿәì òšãәë җàâàïëàðû 

àíûң òûíû÷ õîëûêëû, âәêàðüëå (àâòîð ìîңà œçå äә áàñûì ÿñûé) êåøå 

èêәíëåãåí àññûçûêëûé:  

Ãàëèìҗàí õәçðәòòә. 

- Òәõñèð, òәœõèäå ìәäàðèñ õàêûíäà ôèêåðåңåç? 

(Âәêàðü áåëәí ãåíә): 

- Ìәäðәñәëәðíå áåðëәøòåðœ, èíøà àëëàŸ, ôàéäàäûéí õàëè áóëìàç. 

ÀëëàŸ âә ðәñœëә ðèçàëûãû ñàðûé àøûãó÷ûëàð áó ýøòә ãûéíàä âә ìšêÿáәðә 

èòìәñêә ëÿçåìäåð. Áåðëәøòåðœ ìàòäè җәŸәò ñàðòèí äà ôàéäàäèí õàëè áóëà÷àê 

äәãåë. 

- Ðәõìәò, әññәëәìәãàëәéêåì. 

Êûñêà ãûíà äèàëîãтан әңãәìәäәøíåң ãàÿòü äèíëå êåøå áóëóû 

(èíøà àëëàŸ, àëëàŸ âә ðәñœëә ðèçàëûãû ñàðûé àøûãó÷ûëàð êåáåê 

ãûéáàðәëәð), šñòәâåíә махсус äèíè ãûéëåìíәðãә èÿ êåøå (ñšéëәìäә ãàðәï 

ñœçëәðåíåң êœï êóëëàíûëóû) икәнлеге à÷ûêëàíà.  

Òàãûí áåðíè÷ә äèí әŸåëå ÿíûíäà áóëãàííàí ñîң, Ô.Әìèðõàí ãàçåòà 

ìšõәððèðëәðåíә ñîðàó áèðә: 

Әœâәë, ãûéëåì-òәðáèÿãә èíòèñàáëû âә êœïòәí ìәäðәñә èñëàõû ôèêåðåí 

ñšéëәï éšðãәí êåøå äèï, Һàäè Ìàêñóäèãà áàðäûì. 

Ìèí: 
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- Һàäè әôәíäå, ìәäðәñәëәðíå áåðëәøòåðœ òóãðûñûíäà ôèêåðåңåç? 

Óë: 

- Áåç èíäå êœïòәíãå èñëàìèÿò ëèáåðàëëàðûííàí áèò. Áåç áó òóãðûäà áèê 

êœï õåçìәò èòòåê. Áèê ìóàôèêú ýø, áèê ìóàôèêú ýø! Ìèí áó ôèêåðíå 

"Ìèçàíåë-әôêÿð"äà äà ÿçàðãà óéëàãàí èäåì. Ëәêèí óë âàêûòòà èðòәðәê èäå әëå, 

èðòәðәê әëå. Áåçíåң ýíåìåç Ñàäðè әôәíäå äә óë ôèêåðãә êœï õåçìәò èòêәí êåøå. 

Әëå Ñîðáîíäà óêûï êàéòêàí ýíåìåçíå әéòәì. 

Ìèí: 

- Òèç âšҗœäêә ÷ûãàð äèï óéëûéñûçìû? 

Óë: 

- Әëå œçåì äә әéòìәê÷å èäåì. ßøüëәð àøûãàëàð. Àç äèãәíäә áèø åë 

óçàðãà êèðәê. Ìåíә áåç òәҗðèáә áåëәí éšðèìåç. Áó ýøíåң áàøûíäà áåç èäåê 

èíäå. 

Àëäàãû әңãәìәäәøëәð áåëәí ÷àãûøòûðãàíäà Õ.Ìàêñóäèíûң 

ñšéëәìå ãàäè Ÿәì àңëàåøëû. Øәõñè ñšéëәì œçåí÷әëåãå — àåðó÷à ìšŸèì 

äèï ñàíàãàí ôèêåðëәðåí êàáàòëàï, абсым ясап әйтүе (Áèê ìóàôèêú ýø, áèê 

ìóàôèêú ýø! Ëәêèí óë âàêûòòà èðòәðәê èäå әëå, èðòәðәê әëå.). 

×èðàòòàãû әңãәìәäәø áóëãàí ÁîðŸàí Øәðәôíåң ñšéëәì 

œçåн÷әëåêëәðå àåðó÷à à÷ûê күренү:  

Ìèí: 

- Ìәäðәñәëәðíå áåðëәøòåðœ õàêûíäà ôèêåðåңåç? 

Óë: 

- Ôèêåðìå? Һà, Ÿà, ôèêåð! Äšíüÿäà íèíäè ôèêåð äèãәí íәðñә óë? Øóë 

Êàçàí ìóëëàëàðûííàí, øóë áàðû àëàð šñòåííәí êåøå êšëñåí š÷åí ãåíә 

ÿðàòûëãàí êåøåëәðäәí íèíäè áóëñà äà ýø êšòœ! Әéòñәңåç ëә, çèíŸàð, êàéäà àëàð 

íәðñә áóëñà äà áåðәð ýø ýøëè àëãàííàðû áàð? Êàéäà àëàð êàòûøûï, øóë 

íәðñәãә çàðàð êèòåðìè êàëãàííàðû áàð? Ìóëëàëàð ýø áàøûíäà áóëãàíäà, 

áåðëәøòåðœ äә áóëìûé, áàøêà äà áóëìûé! 

Ìèí: 
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- Àëàé áóëãà÷, ñåçíåң÷ә, ìóëëàëàð èñәí áóëãàíäà, ìәäðәñәëәð 

áåðëәøòåðœ êèðәêìè èêәí? 

Óë (áèê ÿìüñåç ãåíә êóëëàðûí áóòàï êû÷êûðûï): 

- Ìóëëàëàð áåòìè÷ә, ìәäðәñәëәð áåëәí áåð ýø ýøëәð õәë þê! 

- Õóøûңûç! 

(×ûêòûì.) 

Ñîңãû әңãәìәäәøíåң ñšéëәì œçåí÷әëåêëәðåííәí àíûң êûçó êàíëû, 

òèç êàáûíó÷àí Ÿәì õèñëå êåøå áóëóûí ÷àìàëàðãà ìšìêèí. Àíûң áó 

œçåí÷әëåêëәðåí ñîðàó, šíäәœ Ÿәì òîéãûëû җšìëәëәð, ðèòîðèê ñîðàóëàð, 

ûìëûêëàð (Ÿà-Ÿà), êàáàòëàóëàð (ôèêåðìå - ôèêåð; øóë Êàçàí ìóëëàëàðûííàí 

- øóë áàðû àëàð šñòåííәí êåøå êšëñåí š÷åí ãåíә ÿðàòûëãàí êåøåëәðäәí; êàéäà 

ýø ýøëè àëãàííàðû áàð - êàéäà çàðàð êèòåðìè êàëãàííàðû áàð; áåðëәøòåðœ äә 

áóëìûé - áàøêà äà áóëìûé), øóëàé óê ðåìàðêàëàð àøà әңãәìәäәøíåң 

èøàðәëәðåí òàñâèðëàï áèðœ êåáåê ÷àðàëàð òàïøûðà. 

Әñәð àâòîð нәтиҗәсе рәвешендәге òœáәíäәãå î÷ëàì áåëәí 

òšãәëëәíә:  

Ìәçêœðә әôêÿðå êûë êàäәð óëñûí èõòèðàôòàí áàøêà òәáëèãú èòòåê.  

Þãàðûäà êàðàï œòêәí әñәð - тàòàð âàêûòëû ìàòáóãàòû áàðëûêêà 

êèëãәí ÷îðäà дөнья күргән сирәк интервьюларның берсе. Бœãåíãå 

ìәãúíәñåíäәãå èíòåðâüþ æàíð áóëàðàê øàêòûé ñîңðàê ôîðìàëàøêàí. 

Øóëàé äà интервьюга охшаш äèàëîãèê òåêñòëàðíûң ÿðàëà áàøëàíóûí 

èíäå ÕÕ ãàñûð áàøû ìàòáóãàòûíäà óê êœðåðãә áóëà. Ã Òóêàé äà œçåíåң 

êàéáåð æóðíàëèñòèê әñәðëәðåíäә áó формага ìšðәҗәãàòü èòә. Ìәñәëәí,  

“Ìšêÿëәìә, ÿõóä ìšñàðәãàòå ôèêðәéí” (Ôикер, 1906, 23 àïð.) ÿçìàñûíäà 

интервью жанры øәêåðòëәðãә áàðû òèê äèíè áåëåì áèðœ êèðәêëåãå 

òóðûíäàãû ôèêåðíå êèðå êàãóãà õåçìәò èòә. Әңãәìәäәø — êîíêðåò êåøå 

òœãåë, àáñòðàêò øәõåñ. 

Ãàñûð áàøû æóðíàëèñòèêàñûíäà êîíêðåò әңãәìәäәøå áóëìàãàí 

анäûé интервьюларны øàêòûé î÷ðàòûðãà áóëà. Ìîíäûé òšçåëåø áèãðәê 

òә ñàòèðèê ìèíèàòþðàëàðäà î÷ðûé. Ìåíә “Àçàò” ãàçåòàñûííàí áåð ìèñàë:  
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Ãàçåòà ñàòó÷û: Áó êší ãәçèò áèê øәï. 

Àâûë êåøåñå: Íè áàð, íè ÿçãàí? 

Ãәçèò÷å: Ñåçãә җèð ÷ûãà. 

Àâûë êåøåñå: ×ûíëàïìû, êàé÷àí ÷ûãà? 

Ãәçèò÷å: Àïðåëü àåíäà, êàð ýðåãә÷ (À., 1906, 20 ôåâð.). 

Èíòåðâüþ æàíðûíûң áåð ÿðàëãûñû áóëàðàê Ãàëèәñãàð Êàìàëíûң 

“Éîëäûç” ãàçåòàñûíäà áàñûëûï ÷ûêêàí “Äóìàíû èñòèêúáàëü” (Äóìàíû 

êàðøûëàï) (1907, 12 ñåíò.) äèãәí әñәðåíäә, ãәð÷ә óë òàñâèðíàìә áóëñà äà, 

èíòåðâüþ ýëåìåíòëàðû øàêòûé.  

Òåêñòíûң áàø èñåìå Ÿәì áàøëàì šëåøå òåìàíû áåëäåðә, àíûң 

âàêûò Ÿәì óðûíûí à÷ûêëàóãà õåçìәò èòә:  

Áó êšííәðäә ìèңà Çšÿ šÿçåíäәãå áåð ìšñåëìàí êàðüÿñûíäà áóëûðãà 

òóãðû êèëäå. 7 í÷å ñåíòÿáðü җîìãà êší èäå. Øèíáә êší - 8 í÷å ñåíòÿáðüäә 

âîëîñòüëàðäàí âәêèëëәð ñàéëàó êšíå èäèñә äә, ìәñҗåäòә áó òóãðûäà Ÿè÷áåð ñœç 

èøåòåëìәäå... 

Әñәðíåң òšï фикере - àâûë õàëêûíûң ñàéëàóëàð õàêûíäà берни 

áåëìәâå. Áó òåçèñ àâûëäàãû àáðóéëû êåøåëәðíåң áåðñå áåëәí әңãәìә àøà 

äәëèëëәíә. Œçåíåң áåðåí÷å ñîðàâûí автор òóðû ñšéëәì àøà áèðә:  

Áәëêè, áóíëàð œçàðà áåð êàðàð áèðåï, áó õàêòà àâûë õàëêû àëäàí 

êèңәøåï êóéãàííàðäûð šìèäå èëә êàðüÿíûң ìšãúòәáәð êåøåëәðåííәí 

áåðñåííәí: 

- Íè õәë? Áó åë Äóìàãà әãúçà ñàéëàó š÷åí âîëîñòüòàí êåìíå âәêèë èòåï 

җèáәðìәê÷å áóëàñûç? - äèï ñîðàäûì. 

Ëәêèí җàâàï ñîðàóãà ñîðàó ðәâåøåíäә ÿңãûðûé Ÿәì òšï ôèêåðíå 

èñáàòëûé:  

Áó ñšàëåìә êàðøû óë êåøå: 

- Íèê әëå, óë Äóìàãà ÿңàäàí êåøåëәð ñàéëàÿ÷àêëàðìûíè? - äèäå. 

Интервью òåêñòы àëãà òàáà ñîðàó šëåøëәðåíäә êûåê ñšéëәì, ә 

җàâàï šëåøëәðåíäә òóðû ñšéëәì ðәâåøåíäә òšçåëә:  
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Ìèí áóííàí ñîңðà Ðóñèÿíåң Äóìàñûç òîðìàÿ÷àãûíû, Ÿәðáåð Äóìà 

òàðàëãàííàí ñîңðà, èêåí÷å Äóìà җûåëà÷àãûíû âә áóíûң š÷åí áó åë 

âîëîñòüëàðäàí âәêèëëәð ñàéëàó Ÿәðáåð šÿçëәðäә èðòәãå êšíãә òәãàåí 

èòåëäåêåíå ñšéëәãә÷, áó êåøå áèê ãàҗәïêә êàëûï: 

- Áåçãә Ÿè÷áåð әéòêәí êåøå þê. Әëå áó êšííәðäә ñòàðîòàìûç äà àâûðûé. 

Àíûң óðûíûíà êàëãàí êåøåãә ïèñåð èðòәãә äèñәòíèêëәðíå җûåï, âîëîñòüêà 

êèëåðãә êóøêàí, âîëîñòüòà ñõîä áóëà, äèãәí. Œçå íè š÷åí èêәíåí әéòåï 

җèáәðìәãәí. Àëàéñà, óë øóíûң š÷åíäåð èíäå, - äèäå. 

Текстның èң ìšŸèì, éîìãàêëàó÷û šëåøå áóëàðàê àâòîð 

әңãәìәäәøåíåң òœáәíäәãå ñœçëәðåí êèòåðә:  

Ñîңðà, ñœçíåң àõûðûíäàðàê, áó êåøå, ÿíә œçëәðåíåң Äóìàãà áèê 

õәòåðëәðå êàëãàíëûêëàðûíû áåëäåðåï: 

- Áåç ñòàðîñòà ñàéëàï êóÿìûç, óë äà áåð êóéãà÷ š÷ åë õåçìәò èòә. Äóìàãà 

èêå ìәðòәáә íè êàäәð ìәøәêàòüëәíåï ñàéëàäûê. Èêåñåí äә җèáәðäåëәð. Êåìíå 

ñàéëàñàң äà, Ÿàìàí øóë áóëûð èíäå. Àäәì Ÿè÷áåð âàêûò ôәðåøòә áóëìàñ, - 

äèäå. 

Î÷ëàìäà ÿçìàíûң áàøûíäàãû фикер òàãûí áåð êàò êš÷әéòåëә:  

Àңëàøûëà êè, õàëûêòà ñàéëàó ýøëәðåíә әŸәìèÿò áèê óðòàäûð.  

Әëåãå òåêñò, àëäà әéòåëãәí÷ә, ÷èñòà äèàëîãèê òšçåëåøêә èÿ òœãåë, 

íèãåçåíäә àâòîð ôèêåðëәðåíә Ÿәì әңãәìәäәø ñœçëәðåíә òàÿíûï äәëèëëәœ 

ÿòêàíãà êœðә, àíûң æàíðûí èíòåðâüþ Һәм òàñâèðíàìә кушылмасы 

áóëàðàê áèëãåëәðãә êèðәêтер. Ã.Êîëàõìәòîâíûң “Àçàò” ãàçåòàñûíäà 

áàñûëãàí “Ãîñóäàðñòâåííûé äóìàãà ïàññèâíûé áîéêîò ÿñàó” äèãәí 

ÿçìàñû (1906, 31 ìàðò) øóíäûé óê œçåí÷әëåêêә èÿ.  

Øóëàé èòåï Ã.Òóêàé Ÿәì Ô.Әìèðõàí, Ã.Êàìàë Ÿәì Ã.Êîëàõìәòîâ 

ÿçìàëàðû, áàøêà êàéáåð æóðíàëèñòëàðíûң әñәðëәðå àøà èíäå ÕÕ éšçíåң 

áåðåí÷å óíúåëëûãûíäà óê èíòåðâüþ æàíðû ášðåëәíә áàøëûé.  

×ûí ìәãúíәñåíäәãå èíòåðâüþëàðíûң áåðñå, àíûң èíòåðâüþ-àíêåòà 

äèãәí òšðåíә êàðàãàíû, 1913 åëäà “Àң” æóðíàëûíûң 22 í÷å ñàíûíäà 

áàñûëûï ÷ûêêàí.   
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Áó òåêñòòà áåðíè÷ә әңãәìәäәøêә áåð ãåíә ñîðàó êóåëà: ßңà åëäà íè 

òåëèñåç? Áó ñîðàó áàø èñåìåíә äә ÷ûãàðûëà. Òåêñòíûң áàøëàìû áó 

ñîðàóíû áåðêàäәð òәãàåíëәøòåðә ãåíә:  

Áåðàç àңëàøìàê, җәìãûÿòåáåçíåң àëäûíäà áàðó÷ûëàðûìûçäàí 

êàéáåðëәðå èëә õàëêûìûçíû òàíûøòûðìàê íèÿòå áåëәí “Àң” èäàðәñå Êàçàíäà 

áóëãàí ãàëè êàëәì әŸåëëәðåíә “ßңà åëäà íè òåëèñåç?” ñšàëå áåëәí ìšðәҗәãàòü 

èòåï, øóңà җàâàï ÿçóëàðûí œòåíãәí èäå. Әôәíäåëәð ëàòèôә œòåíå÷åìåçíå êàáóë 

èòòåëәð. Áåç äә җàâàïëàðíû әëèôáà òәðòèáå áåëәí, ãàìәë âә šñëœáëәðåí 

œçãәðòìè÷ә, òœáәíäә äәðåҗ èòòåê.  

Àëãà òàáà  ñîðàøòûðûëãàí êåøåëәðíåң җàâàïëàðû òәêúäèì èòåëә:  

Êàçàí õàíûìíàðûíûң ãîìóìè ýøëәðãә êàòíàøóëàðûíû, œçëәðåíә 

ìàõñóñ җәмгыять à÷óëàðûíû òåëèì. 

Çәéíәï Õәñәíîâà. 

Òàòàð ìèëëәòåíåң ÿêûí áåð çàìàíäà ýøëәíãәí әäәáè òåëå, áàé 

әäәáèÿòëû, åâðîïàëûëàð êåáè ÷ûí ìәäәíè âә áàé áåð ìèëëәò áóëóûí òåëèì. 

Ã.Áàòòàë. 

Ìèëëè òåàòðûìûçíûң ìәäәíè áåð øәêåëãә êåðœåí, õàëêûìûçíûң 

òåàòðãà җèòäè êœç áåëәí êàðûé áàøëàâûí, òåàòð ñәíãàòå ãðàæäàíëûê àëûï, 

óéíàó÷ûëàðíûң äà, òåàòðãà ÿçó÷ûëàðíûң äà êœáәþåí Ÿәì êàìèëëәíœåí òåëèì. 

Ãàëèәñãàð Êàìàë. 

Òåêñòòà òàãûí øóíäûé áåðíè÷ә җàâàï áàð.   

Êœðãәíåáåç÷ә, òåêñòíûң òšçåëåøå ãàÿòü ãàäè. Àíäà áåðäәíáåð 

ñîðàó šëåøå Ÿәì àңà турыдан-туры б?йле áåðíè÷ә җàâàï šëåøå áàð 

(õәçåðãå èíòåðâüþ-àíêåòàëàðíûң òšçåëåøå äә íәêú әíә øóíäûé).  

 

 

Интервьюның үсеш юллары 

 

Әãәð 1917 åëíûң îêòÿáðü èíêûéëàáûíà êàäәð àðòûê êàòëàóëû 

òšçåëåøêә èÿ áóëìàãàí ìîíäûé èíòåðâüþëàð øàêòûé ãûíà ÷ûãûï êèëñә, 
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ñîâåò ÷îðûíäà, җèòìåøåí÷å åëëàðãà êàäәð  èíòåðâüþ æàíðûíà ñèðәê 

ìšðәҗәãàòü èòåëә. Œçәê ãàçåòàëàðäàí ïàðòèÿ Ÿәì äәœëәò җèòәê÷åëәðå 

áåëәí кайбер èíòåðâüþëàðíûң òәðҗåìәëәðå ãåíә êœðåíãәëәï àëà. 

Ìәñәëәí, “Ñîöèàëèñòèê Òàòàðñòàí” ãàçåòàñûíäà 1961 åëäà интервью 

жанрындагы áåð ãåíә òåêñò äšíüÿ êœðãәí. Óë — Í.Ñ.Õðóùåâíûң 

êîñìîñòàí î÷ûï êàéòêàí Þðèé Ãàãàðèí áåëәí òåëåôîí àøà ñšéëәøœå 

ÿçìàñû.  

Õәòòà 70-80 åëëàðäà, èíòåðâüþ æàíðû ãàçåòà-æóðíàëëàðäà œçåíåң 

íûêëû óðûíûí ÿóëûé áàøëàãà÷ òà, аның  мөмкинлекләðå Ÿәð÷àê 

òèåøåí÷ә ôàéäàëàíûëà àëìàäû. Òàáèãûé ñšéëәì œçåí÷әëåêëәðåí áèðә 

àëìàó, ìîíîòîíëûê, ðәñìèëåê šñòåíëåê èòòå. Ìîíûң êœðñәòêå÷ëәðå —

øàêòûé. Òåë ÷àðàëàðûí àëñàê, ôèãûëüíåң êàéòûì þíәëåøåíә åø 

ìšðәҗәãàòü èòœ, àëìàøëûêëàðíû åøðàê êœïëåê ñàíäà êóëëàíó. Òšçåëåø 

ÿãûííàí èñә òåêñòëàðíû êèñêåí êœ÷åøëå èòåï îåøòûðó. Áó — àâòîðèòàð 

ðåæèì øàðòëàðûíäà êåøåëәðíåң œç ôèêåðëәðåí, øәõñè áәÿëәðåí 

òèåøåí÷ә áåëäåðә àëìàó íәòèҗәñå äә èäå. 

Узган гасырның 80-åëëàðы àçàãûííàí áàøëàï, èíòåðâüþ æàíðû 

ìàòáóãàòòà ãàÿòü җàíëàíûï êèòòå. Æóðíàëèñòëàð àíûң ìšìêèíëåêëәðåí 

òóëû êóәòêә ôàéäàëàíà, òšðëåäәí-òšðëå ÿңà ôîðìàларын óéëàï òàáà 

áàøëàäûëàð. Интервьюның éîìøàê êœ÷åøëå òšçåëåøêә èÿ áóëãàííàðû 

àåðó÷à åø óðûí àëà, ÷šíêè ôèêåð òšðëåëåãå øàðòëàðûíäà җàíëû, áәõәñëå 

әңãәìәíå ÷àãûëäûðó èõòûÿҗû àðòòû. 

 Øóë óê âàêûòòà êèñêåí êœ÷åøëå òšçåëåø òә òšøåï êàëìàäû. Óë 

õәçåð êœáðәê “÷èòòәí òîðûï” èíòåðâüþ œòêәðãәí î÷ðàêòà êóëëàíûëà. 

Әéòèê, äәœëәò ýøëåêëåëәðå, òàíûëãàí ñәÿñәò÷åëәð, ñәõíә éîëäûçëàðû 

áåëәí èíòåðâüþíû êàéáåð ãàçåòàëàð œç óêó÷ûëàðûíûң ñîðàóëàðûíà 

íèãåçëәíåï àëàëàð. Ìîíäûé î÷ðàêòà æóðíàëèñòíûң ðîëå èң êûçûêëû 

ñîðàóëàðíû ñàéëàï àëûï, әçåð äèàëîãèê ášòåííәðíå ìàíòûéêûé ýçëåêëå 

èòåï òîòàøòûðóäàí ãûíà ãûéáàðәò áóëà.  
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Èíòåðâüþíûң œçåí÷әëåêëå áåð ôîðìàñû áóëàðàê “œç-œçåì áåëәí 

èíòåðâüþ”íû äà êàðàðãà ìšìêèí. Òàòàð æóðíàëèñòèêàñûíäà óë 

áåðåí÷åëәðäәí áóëûп ÿçó÷û Ÿәì æóðíàëèñò Ðàáèò Áàòóëëà òàðàôûííàí 

êóëëàíûëäû. Àíûң “Мәдәни җомга”да басылган “Òåëäә, ôèêåðäә, ýøòә 

áåðëåê” äèãәí ÿçìàñû гадәти èíòåðâüþäàí äà áèãðәê êåøåíåң œç-œçå 

áåëәí ñšéëәøœå ðәâåøåíäә ÿçûëãàí. Òàáèãûé, äèàëîãларның ñîðàó 

šëåøëәðå äә, җàâàïëàðû äà áåð œê šñëœáòә:   

- Áàòóëëà àãà, ñèíåң “Ðîáåðò” èñåìåííәí âàç êè÷œåңíå áåëәáåç, óë 

òóðûäà ÿçäûң äà. Œçåңә “Ðîáåðò” äèï òœãåë, “Áàòóëëà” äèï ìšðәҗәãàòü èòêәííå 

õóïëûéñûң, әëå ìåíә èøåòòåì, èìåø, õàê áóëñà, áó êœï áәõәñëәð, õóïëàó, 

õóïëàìàó óÿòà÷àê. ×ûííàí äà, òœáәòәé-êәëәïœø êèåï êåíә, òœðãә ÷àòûé-áîòûé 

ýøëәíãәí øàìàèë ýëåï êåíә òàòàð-ìšñåëìàí áóëûï áóëìûé. ×ûí òàòàð-

ìšñåëìàí áóëó š÷åí àíûң éîëàëàðûí äà, ôàðûçëàðûí äà œòәðãә êèðәê. Àòà 

êóøêàí èñåìíå àëûøòûðûï êûíà... 

- Äšðåñ, әììà òœáәòәé-êәëәïœøíå ñàëûï àòûï êûíà óðûñ áóëûï òà 

áóëìûé. Øàìàèëíå ñàëûï òàïòàï êûíà þãàðû êóëüòóðàãà èðåøåðãә 

ìàòàøó÷ûëàð äà áóëäû. Íàäàíëûêòàí êûëûíãàí õàòàëàðíû òšçәòåðãә 

òûðûøêàí àäәìíå êàì÷ûëàðãà ÿðàìûé.- Ñîң òœãåëìå äèì? 

- Ñîң òœãåë. ÃšíàŸëàðíû, õàòàëàðíû, ÿëãûøëàðíû þàðãà áåðêàé÷àí äà 

ñîң áóëìûé... 

Áó èíòåðâüþíûң œçåí÷әëåêëәðåííәí áåðñå — äèàëîãларның ñîðàó 

šëåøëәðå åø êûíà җàâàï šëåøåíә êàðàãàíäà êœëәìëåðәê. Êàéáåð 

ñîðàóëàð әéòåï áåòåðåëìè, ñîðàó Ÿәì җàâàï šëåøëәðåíåң áåð-áåðñåíә 

êàðøû êèëãәí êåáåê òәýñèð òóäûðûëóû җàâàïëàðíûң êàòãûéëûãûí 

êš÷әéòœ š÷åí ãåíә. “Әңãәìәäәø”êә “ñèí” äèï äóñòàíә ðóõòà ìšðәҗәãàòü 

èòœ ñšéëәìíåң òàáèãûéëåãåí, øәõñèëåãåí êš÷әéòә.  

Ә ìåíә äèàëîãèê òšçåëåøëå èêåí÷å áåð æàíð òšðå áóëãàí 

èíòåðâüþ-àíêåòàäà, êèðåñåí÷ә, øәõñè òšñìåðëәð àç ÷àãûëà. Àíûң àñûë 

ñûéôàòû æóðíàëèñòíûң áåð ÿêè áåðíè÷ә ñîðàâûíà áåðíè÷ә әңãәìәäәø 

җàâàï áèðœåííәí ãûéáàðәò. Øóңà äà áèðåäә áåç þãàðûäà êàðàãàíäàãû 
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êåáåê äèàëîãèêлар þê, “Àң” æóðíàëûííàí êèòåðåëãәí ìèñàëäàãû êåáåê 

бер үк ñîðàóга áåðíè÷ә җàâàï бирелү.  

Ñîңãû åëëàðäà òšçåëåøе áóåí÷à èíòåðâüþ-àíêåòàãà îõøàø òàãûí 

áåð òšð òåêñò — “èíòåðâüþ-òœãәðәê šñòәë” øàêòûé êèң êóëëàíûëà. 

Øóíäûé òšð òåêñòêà áåð ìèñàë êèòåðèê. “Ìәãúðèôәò” ãàçåòàñûíäàãû 

òœãәðәê šñòәë àðòûíäà ñšéëәøœãә íèãåçëәíåï ÿçûëãàí èíòåðâüþíûң òšï 

ñîðàâû ÿçìàíûң áàø èñåìåíә œê ÷ûãàðûëà: “Êèëә÷әãåáåç ëàòèí 

áåëәíìå?”. Øóíûñû äà èãúòèáàðãà ëàåê, әëåãå áàø èñåìå ëàòèí 

ãðàôèêàñûíäà áèðåëãәí. 

Òšçåëåøëәðå áóåí÷à îõøàøñàëàð äà, èíòåðâüþ-àíêåòà áåëәí 

èíòåðâüþ-òœãәðәê šñòәë àðàñûíäà íûêëû àåðìà äà áàð. Áåðåí÷å æàíð òšðå 

хәбәр èòœ ôóíêöèÿñåí áàøêàðà, ә èêåí÷åñå ìšŸèì ïðîáëåìà òóðûíäà 

ôèêåð àëûøóãà áàãûøëàíà Ÿәì áèëãåëå áåð ôèêåð ÿêè ôèêåðëәð 

җûåëìàñûí èñáàòëàó ÿêè êèðå êàãó ìàêñàòûíà õåçìәò èòә. Óë êœëәìëåðәê 

òә áóëà әëå. Èíòåðâüþ-òœãәðәê šñòәëäә òåêñò, àíêåòà ðәâåøåíäәãå 

èíòåðâüþëàðäàí àåðìàëû áóëàðàê, éîìøàê êœ÷åø ïðèíöèáû áóåí÷à äà 

êîðûëà àëà, ÿãúíè òšðëå әңãәìәäәøëәðíåң җàâàïëàðû áåð-áåðñåíә 

òîòàøûï барырга ìšìêèí. Òåëãә àëûíãàí èíòåðâüþ-òœãәðәê šñòәëäәí 

øóíûң áåð ìèñàëûí êèòåðèê:  

Ì.Çәêèåâ: ...Êàáóë èòåëãәí î÷ðàêòà, àëôàâèò òóëûñûí÷à êåðåï áåòêә÷, 

òàãûí áåð ìàõñóñ Óêàç áóëûðãà òèåø, ìîíûñû - àëôàâèòíûң ñîңãû, 

êàìèëëәøòåðåëãәí âàðèàíòûí êàáóë èòœ š÷åí. 

Ә.Êәðèìóëëèí: Êàìèëëәøòåðœ ìәñüәëәñåí óí åëãà ÷èãåðåðãә ÿðàìàñ, 

ìšìêèíëåê áàð è÷ әëå - ìîíû õәçåðäәí œê ýøëәðãә êèðәê. Àííàðû. 

Õәðåôëәðíåң âàðèàíòëàðûí Äәœëәò Ñîâåòû êîìèññèÿëәðå òèêøåðә÷әê, äèäåãåç. 

Ìèíåì÷ә, áó ýøíå äåïóòàòëàðãà òàïøûðûðãà ÿðàìûé. 

Ô.Ñàôèóëëèí: Áåçãә, äåïóòàòëàðãà, ãàëèìíәð áәõәñëәøåðëåê áåðíèíäè 

óðûí êàëäûðûðãà òèåø òœãåë. Äәœëәò Ñîâåòû áåð ãåíә ìәñüәëәíå êàðàðãà òèåø: 

ÿңà àëôàâèòíû êàáóë èòәðãәìå - þêìû... 
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Интервью-түгәрәк өстәл "Ватаным Татарстан" газетасы журналистлары 

тарафыннан киң файдаланыла. Әдәбият-сәнгать, тел, мәгариф, милләтара 

мөнәсәбәтләр, икътисад, авыл хуҗалыгы мәсьәләләренә багышланган 

әңгәмәләрдә шушы өлкәләрдәге иң абруйлы белгечләр, күренекле шәхесләр 

катнаша. Редакциянең "түгәрәк өстәл"е артындагы интервьюларына махсус 

сәхифәләр багышлана. 

Җәмгыятебезнең демократияләшүе чорында, төрле фикерләрнең янәшә 

яшәеше өчен шартлар туган хәзерге заманда "түгәрәк өстәл" янында 

уздырылган интервьюларның әһәмияте күпкә артты. Төрле партияләр, политик 

хәрәкәтләр һәм агымнарның вәкилләре, менә шундый интервьюларда 

катнашып, бер-берсенең позицияләрен ачыклыйлар, җәмгыять өчен файдалы 

булган уртак фикерләргә киләләр. 

Без карый торган жанрның интервью-зарисовка, интервью-сораштыру, 

пресс-конференция кебек төрләрен дә аерып чыгаралар. Болары инде - 

интервью алымы белән иҗат ителгән арадаш төрләр. Аларның исемлеген тагын 

да дәвам итәргә мөмкин булыр иде. Чөнки, интервью үзе күп кенә жанрларга 

үтеп керә алган кебек (алдарак без аның репортажда файдаланылуын күргән 

идек), аңа да газетаның башка жанрлары һәм журналистиканың башка эш 

алымнары шактый нык тәэсир итә. 

Кызыклы интервью оештыру жиңел эш түгел. Бу жанр журналисттан 

ныклы әзерлек, башкалар белән тиз аралашу, уртак тел таба алу, кеше күңелен 

сизгер тою кебек мөһим сыйфатлар таләп итә. Интервью алдыннан аның 

максатын билгеләргә, теманы конкретлаштырырга кирәк. Нәрсә хакында, ничек 

сөйләшәсеңне алдан ук планлаштырганда, сорауларыңны әзерләп куйганда 

әңгәмәнең уңышлы чыгачагына өмет итәргә була. Тик сораулар максатка 

ярашлы булсын һәм әңгәмә нәтиҗәле үтсен өчен, күтәрелә торган мәсьәлә 

буенча әзерлекле булырга кирәк. Сүз бара торган тема турында белеп фикер 

йөртүче журналистка карата интервью бирүчедә дә хөрмәт тойгысы, ихтирам 

уяна. Бу очракта уртак тел табу күпкә җиңел. 
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Сөйләшүдә катнашачак кеше яки кешеләр турында алдан белешеп кую 

да максатка ярашлы. Кем ул? Сүзгә юмарт кешеме, әллә "әйе-юк"тан ары китә 

алмыймы? Күбрәк ниләр белән кызыксына? Дуслары бармы? Гаиләдә ничек? 

Мондый сорауларга җавап таба алган журналистка әңгәмә барышында 

киртәләр азрак очрый. Әлбәттә, бу сорауларга җавап эзләр алдыннан 

әңгәмәдәшне дөрес сайлау турында кайгыртырга кирәк: яктыртыла торган 

вакыйга турында хәбәрдар да, бу өлкәдә абруйлы да булсын ул. 

Әңгәмә вакытында үз-үзеңне дөрес тоту зур әһәмияткә ия. Әңгәмәдәшне 

игътибар белән, чын күңелдән кызыксынып тыңлау, аны кирәкмәгән урында 

бүлдермәү, шул ук вакытта сөйләшүгә кирәкле юнәлешне биреп бару - болар 

барысы да интервью оештыручы өчен кирәкле сыйфатлар. Тәнкыйди 

интервьюда аеруча итагатьле булырга, сорауларны уйлап бирергә, кирәк 

очракта әңгәмәдәш белән эшлекле бәхәскә керергә да әзер булырга кирәк. 

Билгеле, моның өчен алдан тупланган фактлар һәм дәлилләрнең булуы хәерле. 

Интервью алганда диктофон, магнитофон кебек техник чаралардан 

актив файдаланалар. Бу, беренчедән, газетада басылып чыгачак язманың 

документальлегенә һәм төгәллегенә ирешергә мөмкинлек бирсә, икенчедән, 

игътибарны тулысынча әңгәмәнең үзенә туплау мөмкинлеген тудыра. Рәсми 

интервьюларда техник чараларның роле аеруча зур. 

Интервьюның рубрикасы баш исеме шулай ук, мөһим композицион 

элементлар буларак, журналистның игътибар үзәгендә булырга тиеш. 

Газеталарыбыздагы "Очрашулар", "Безнең кунакхан?", "Казан кунагы", 

"Актуаль интервью", "Белгеч киңэш бирә", "Әллүки"нең "түгәрәк-өстәл"е", 

"Ачыктан-ачык сөйләшү" һ. б. рубрикалар укучының игътибарын җәлеп 

итәрлек. Баш исеменең дә кызыклысын, күзгә ташлана торганын сайлауда 

журналист иҗади эш итә ала. Еш кына әнгәмәдәшнең иң кирәкле, кызыклы 

фикерен баш исеме рәвешендә урнаштыру көтелгән нәтиҗәне бирә. 

Интервью телне куллану ягыннан гаять үзенчәлекле жанр. Монда 

текстның тел һәм стиле журналистның сорауларына бәйле. Алар әңгәмәгә 

тиешле тон бирерге, гади һәм анлаешлы булырга тиеш.  
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Èíòåðâüþ àëó÷û òåëәñә êàéñû æóðíàëèñò, òàáèãûé, œç ñîðàâûíà 

ìšìêèí êàäәð êèңðәê Ÿәì òóëûðàê җàâàï àëûðãà îìòûëà. “Әéå-þê”òàí 

àðû êèòә àëìàó÷û әңãәìәäәø àíû êàíәãàòüëәíäåðìè. Æóðíàëèñò š÷åí äә, 

óêó÷û š÷åí äә хәбәр èòåëә òîðãàí ÿңàëûê õàêûíäà әңãәìәäәøíåң 

ôèêåðëәðå, àíûң àңëàòìàëàðû ìšŸèì áóëà, èíòåðâüþäà àáðóéëû, óêó÷û 

š÷åí êûçûêëû øәõåñíåң óé-ôèêåðëәðåí, íәòèҗә Ÿәì áәÿëәðåí áèðœ — 

òšï ìàêñàò.  

Әңãәìәíåң òàáèãûéëåãåí ñàêëàó š÷åí, әëáәòòә, ìšìêèí êàäәð àíûң 

әéòìә ñšéëәì œçåí÷әëåêëәðåí òåêñòêà êœ÷åðœ äә êèðәê. Áó òàëәï œòәëãәí 

î÷ðàêòà êàòëàóëû äèàëîãèê ášòåííәð äә җàíëû ñšéëәì òšñìåðåíә èÿ áóëà  

Äèàëîãèê òåêñòëàðíûң òåëå Ÿәì ñòèëå әңãәìәíåң òåìàòèêàñûíà, 

әңãәìәäәøíåң œçåí÷әëåêëәðåíә áәéëå. Øóë óê âàêûòòà æóðíàëèñòíûң 

ñîðàóëàðû äà çóð әŸәìèÿòêә èÿ. Àëàð әңãәìәãә òèåøëå òîí Ÿәì þíәëåø 

áèðә. Áèëãåëå, äèàëîãларны? ñîðàó šëåøå ñîðàó җšìëәëәðäәí ãåíә 

òîðìàñêà äà ìšìêèí. Áó î÷ðàêòà àåðó÷à òœáәíäәãå âàðèàíòëàð àåðó÷à åø 

êóëëàíûëà:  

à) œòåíå÷: 

- Áûåëíûң óí àåíäàãû ýøëәðåãåç õàêûíäà áåðíè÷ә ñœç әéòñәãåç èêәí, 

Ìàðàò Ãàëèìҗàíîâè÷ (Ò.õ.). 

á) ôàðàç êûëó:  

- Ñèí ýëåê ñîâõîçäà áèçәœ÷å-ðәññàì áóëûï ýøëè èäåң. ßңà óðûíäà áó 

Ÿšíәðåңíåң êèðәãå ÷ûêêàëûéäûð... (Ñ.Ò.) 

â) áåðәð òšðëå ñèòóàöèÿíå êœç àëäûíà êèòåðœ:  

- Çšëôәòíå áœãåí èëŸàì íèãәäåð ÷èòëәòåï óçà - áàøëàíûï òà 

òәìàìëàíìàãàí øèãûðå êèðåëәíә, ÿңà êšé óðûíûíà àңûí øәŸәð ûãû-çûãûñû, 

ìàøèíà øàâû, èøåêíåң àðòêû ÿãûíäà êåìíәðíåңäåð әéòêәëәøœå êœìåï êèòә. 

Óë áó î÷ðàêòà íèøëè, œç êœңåëåí íè÷åê þàòà, òûíû÷ëàíäûðà? (Сабантуй, алга 

таба – С.) 
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ã) äšðåñ áóëìàãàí ôèêåð әéòœ Ÿәì әëåãå ôèêåðíåң әңãәìәäәø 

òàðàôûííàí êèðå êàãûëóûíà èðåøœ (әéòèê, òœáәíäәãå î÷ðàêòà æóðíàëèñò 

áåëә òîðûï áóëìàãàí ôàêò òóðûíäà ñîðàó áèðә):  

- Êîíöåðòòà íèíäè áœëәêëәð áèðäåëәð ñîң? (Ì.) 

Әңãәìәäәøíåң ôèêåðåí œñòåðœãә Ÿәì êóәòëәœãә þíәëäåðåëãәí 

ðåïëèêàëàð äà èíòåðâüþíûң җàíëûëûãûí, òàáèãûéëåãåí êš÷әéòә.  

Алда әйткәнебезчә, интервьюда телнең теге яки бу чаралары жанрның 

төренә, әңгәмәнең нинди шартларда узуына, әңгәмәдәшнең характеры, сөйләм 

үзенчәлекләре, журналист каләменең үткенлегенә бәйле рәвештә кулланыла. 

Рәсми интервью, нигездә, тулы һәм туры җөмләләр белән» рәсми стиль 

лексикасы һәм әйләнмәләре, газетизмнар кулланып язылса, интервьюның 

рәсми булмаганнарында сөйләү стиленә хас лексик һәм грамматик чаралар еш 

очрый. Бу жанрның барлык төрләрендә дә әндәш сүзләр һәм перформативлар 

(«рәхмәт», «гафу итегез», «котлыйм» кебек сөйләү моментын ассызыклый 

торган сүзләр) актив кулланыла. Әңгәмәдәшнең сөйләү үзенчәлекләрен язмада 

чагылдыру журналисттан аеруча игътибар һәм тырышлык таләп итә. 

Гомумән, интервью жанрында иҗат итүченең осталыгы, актуаль һәм 

кызыклы әңгәмә оештырьп, аны газета битенә мөмкин кадәр төгәл һәм табигый 

итеп күчерә белүдә күренә. 

 

Контроль сораулар: 

1. Интервью жанрында иҗат итүнең төп үзенчәлекләре нинди? 

2. Интервьюның эчтәлегенә йогынты ясаучы төп факгорларны 

атагыз. 

3. Бу жанрның төрләрен санап чыгыгыз. 

4. Интервьюның композицион һәм тел-стиль үзенчәлекләре турында 

сөйләгез. 

 

Биремнәр: 
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1. Үзегез укыган берәр интервью буенча әңгәмә барышына йогынты

ясаган факторларны ачып бирегез.

2. Берәр тәҗрибәле татар журналистының интервью иҗат итү

алымнары белән танышыгыз. Шул хакта кыскача чыгыш

әзерләгез.

3. Хрестоматиядән укып, интервьюның классик үрнәкләре белән

танышыгыз.
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