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өйрəнү мəсьəлəлəре 

 

Югары уку йортында татар журналистикасы тарихын өйрəнгəндə аеруча 

зур игътибарны XX йөз башында чыккан сатирик журналларыбызга юнəлтү 

зарур. 

Беренче рус революциясе тəэсирендə татар телендə басылган тəүге газет-

журналлар белəн беррəттəн бер-бер артлы сатирик басмалар барлыкка килə. 

1905-1906 еллар эчендə иң элек алты журнал чыга. Болардан дүртесе: 

“Чикерткə”, “Чүкеч”, “Карчыга”, “Яз” - Оренбургта, “Уклар” - Уральскида, 

“Туп” Əстерханда нəшер ителə. “Алдынгы демократик көчлəр реакция 

елларында да сатирик матбугатны үткен караш коралы итеп файдаланырга 

омтылалар”, - дип яза Үзбəк Гыймадиев. 1908 елның августыннан 1909 

елның июненə кадəр Казанда ун номеры чыгып калган “Яшен”, Тукай 

язганча, “...бөтен дөньяны кара кайгы болытлары каплаган” вакытта “күз 

камаштыра торган якты нурлары илə ялтырады”. 1910 елның мартында чыга 

башлаган “Ялт-йолт” гамəлдə “Яшен”нең дəвамы булды. 1918 елның июненə 

кадəр аның 123 номеры чыкты. 1911 елда Троицкида “Акмулла” журналы 

оештырыла һəм 1916 елның башында 50 нче саныннан соң туктала. Ниһаять, 

1915 ел башыннан Оренбургта тагын бер сатирик журнал - “Кармак” чыга 

башлый һəм 1917 елның сентябренə кадəр 60 номеры дөнья күрə. Шулай 

итеп, 1906-1917 елларда татар телендə барлыгы ун сатирик журнал чыккан. 

Билгеле, Октябрьгə кадəрге сатирик матбугат болар белəн генə чиклəнми. 

1909-1910 елларда “Казан мөхбире” газетасында “Без” исемле көлке 



сəхифəлəре (барлыгы 25 сан) биреп барыла. 1917 елның июленнəн алып 1918 

елның июненə кадəр Ташкентта татар телендə “Чаян” журналы (25 сан), 1917 

елның декабреннəн 1918 елның мартына кадəр Алма-Атада “Садак” журналы 

(5 номер) күбəйтеп таратыла. Шулай ук мəдрəсəлəр дə алдынгы карашлы 

шəкертлəр тарафыннан кулъязма сатирик журналлар чыгару тəҗрибəсе дə 

булган. Мəсəлəн, 1905 елда Казандагы “Мөхəммəдия”мəдрəсəсендə “Ук”, 

һəм “Мылтык” исемле көлке журналлары чыгарыла. Уфаның “Галия” 

мəдрəсəсендə 1907 елда “Яшен” исемле сатирик журнал аваз сала. Шулай УК 

биредə “Парлак” (1913), “Борау” (1917) исемле кулъязма сатирик 

журналлары дөнья күрə. 

Югарыда без 1905 елдан башлап, нигездə, Октябрь революциясенə кадəр 

чыккан сатирик басмаларга күзəтү ясадык. Əлеге журналлар кайда гына 

чыгуга, нинди тематикага өстенлек бирелүгə карамастан озак яши алмыйлар. 

Журналлар шулкадəр көчле була ки, язмаларда үзлəрен таныган явыз байлар, 

ялган муллалар əлеге басмаларны яптырырга йөри. Һəм ахыр чиктə 

журналлар чыкмый башлый. Мəсəлəн, Җаектагы “Уклар” журналының 

нибары 6 саны гына чыгып кала. Лəкин икенче төбəктə, икенче җирлектə 

шул басмаларны, кайбер очракта авторлары да сакланып сатирик журналлар 

мəйданга килə. Сəбəплəренə тукталганда, иң элек аларның сатирик 

характерда булулары зур роль уйный. 

Сатира социаль каршылыкларның, сыйнфый көрəшнең кискенлəшкəн 

чакларында аерата да үсə. Тормыштагы иске тəртиплəргə каршы күтəрелгəн 

прогрессив көчлəр сатираны үзлəренə корал итеп ала. Əлеге тарихи 

алшартлар татар телендə сатирик журналлар барлыкка килүгə этəргеч була. 

Журналлар гына түгел, чынбарлыкны сатирик сүрəтлəү алымнары, жанрлар 

формалаша. Лəкин шул ук вакытта рус революциясе елларына кадəр булган 

сатирик иҗат тəҗрибəсен дə кире кага алмыйбыз. “Халык авыз иҗаты, аның 

жанр формалары, художество алымнары һəм чаралары сатирик 

журналларның башлангыч чорында да, аннары соңгы үсешендə дə җитди 

роль уйнаганнар. Мəкальлəр, табышмаклар, такмаклар, такмазалар һəм 



җырларның күбесеннəн юмор чаткылары беркелеп тора. Əкиятлəрдə һəм 

мəзəклəрдə исə сатира аеруча көчле. Аларда халыкның уй-тойгылары, 

изүчелергə, руханиларга, тормышның гарип күренешлəренə нəфрəтле ироник 

карашы сəнгатьчə образлы төстə калку чагылган; гади халыкның зирəк 

акылы, тапкырлыгы, җор сүзе гəүдəлəнгəн”. Татар əдəбиятының бай тарихын 

барлаганда да бик күп сатирик һəм юмористик алымнарны табарга мөмкин. 

“Карчыга” журналының нəшире һəм мөхəррире булган Шакир Мөхəммəдев 

иң элек үзен əдəбиятта сатирик əсəрлəре белəн таныта. 

1905-1907 елларда берничə саннары гына чыгып калган “Уклар” 

(Уральск) һəм “Карчыга” (Оренбург) журналлары беренче сатирик басма 

үрнəге һəм татар сатирик журналистикасына нигез салучы булып тора. 

Биредə сатирик басма үз йөзендə формалаша. Беренче сатира жанрлары, 

сатирик тел һəм стилистик, образ тудыру чаралары барлыкка килə. Танылган 

сатириклар Г.Тукай һəм Ш.Мөхəммəдевлар бу журналларда үз калəменең 

көчлəрен сыныйлар. Үз иҗатларына гына түгел, бербөтен сатира 

басмаларының тарихына нигез дə салалар. 

Кайбер сатирик басмаларга Исмəгыйль Рəми һəм Рəис Даутов “Əдəби 

сүзлег”еннəн күзəтү ясыйк əле. 

“Чикерткə” - татар телендə нəшер ителгəн беренче көлке 

журналларыннан. 1906 елның 23 апрелендə Оренбургта “Саранча” - 

“Чикерткə” исеме белəн рус  һəм татар теллəрендə бер дəфтəргə төплəнеп 

чыга башлый. “Чикерткə” шуның татар телендəге өлеше. 36 битлек беренче 

санда татарча оригиналь текст 5 бит, икенче санда һəм дүртенчесендə 

алтышар бит тəшкил итə, өченче һəм бишенче саннары тоташ русча 

материалдан гыйбарəт. Журнал 1906 елның 22 октябрендə нəшер ителгəн 

шул бишенче саныннан соң чыгудан бөтенлəй туктый. Журналның гомум 

мөхəррире - Павел Александров дигəн укытучы, татарча өлешендəге 

рəсемнəрен “Навайка” псевдонимлы һəвəскəр рəссам ясаган. 

“Чүкеч” - 1906 елның июнь аеннан Оренбургта чыга башлаган һəм 1910 

елның мартына кадəр дəвам иткəн көлке журналы. Барысы 78 сан чыга. 



Нəшире һəм мөхəррире - Тимерша Соловьев (1875-1947). 1906 елның 

октябреннəн 1907 елның июленə кадəр журналга Мəхмут Алмаев 

мөхəррирлек итə. Берара Зариф Бəшири дə мөхəррир булып тора. Актив 

язылучыларга М.Алмаев, 3.Бəшири, Н.Думави керə. 

“Туп” - 1907 елның март-апрель айларында Əстерханда чыккан көлке 

журналы. Нəшире сəүдəгəр Иримбитов, рəсми мөхəррире - Хəбибулла 

Гомəрзадə (Гомəрев), асыл мөхəррире - Мəхмүт Галəү-Мəрҗани (ул елларда 

типографиядə хəреф җыючы), рəсемнəре мөгаллим Шəһит Бəйди (Гайфи) 

тарафыннан эшлəнə. Журналның беренче саны таралып бетмəс борын 

конфискациягə элəгə, өченче саны да конфискациялəнгəч, журнал бөтенлəй 

чыгудан туктый. 

“Яшен” - юмор-сатира журналы. 1908 елның 3 августында чыга башлый. 

Журналның беренче санында Тукайның: 

Ялтырый милли болытларның арасыннан “Яшен” 

Бəлки, рəхмəт яңгырыдыр - яшьнəсен ул, яшьнəсен! 

Юл табар золмəткə калганнар - төшерсен шəүлəсен 

Таш йөрəклəр һəм “яшен күргəн укыр “Лəхəүлə”сен - дигəн шигъри 

юллары белəн ачыла. Соңыннан (1911-1912 елларда) шагыйрьнең ике кисəк 

булып чыккан “Яшен ташлары” китабына кергəн көлкелəре башта шушы 

журналда басылганнар. Журнал барысы 10 сан чыгып, 1909 елның 24 

июнендə туктала. Нəшире, мөхəррире һəм рəссамы - Г.Камал, басылуы 

Кəримовлар матбагасында иде. 

“Ялт-йолт” - 1910 елның 15 мартыннан 1918 елның июненəчə Казанда 

чыккан көлке журналы. “Яшен” журналының дəвамы. Заманында юмор-

сатира журналарыннан алдынгысы булып килде. Барысы 123 сан. Рəсми 

мөхəррире Əхмəт Урманчиев булса да, журнал тулысынча Г.Тукай, Г. 

Камаллар җитəкчелегендə чыкты дияргə була. Нəшире - “Юл” нəшрияты. 

“Кармак” - 1915 елның 15 гыйнварыннан Оренбургта аена ике тапкыр 

чыга башлаган юмор-сатира журналы. Мөхəррире - Мəхмүт Мəрҗани 

(М.Галəү), “Белек” көтебханəсе. Журналны чыгаруда Шəехзадə Бабич, 



Нəбир Бəкер, Шəриф Камал кебек танылган язучылар да катнашкан. 

Журналның яшəү дəвере беренче бөтендөнья сугышы барган авыр 

кичерешле, борчулы елларга туры килгəнгə, артык зур шөһрəт казана 

алмады. Журнал 1917 ел азагына 66 нчы саны чыкканнан соң тукталды. 

Октябрьгə кадəрге сатирик матбугат татарлар яшəгəн төрле төбəклəрдə 

берничə булып чыга. Бит саннары, чыгу ешлыклары төрлечə һəм яшəү 

вакыты төрле елларга туры килсə дə, əлеге журналларны халык 

мəнфəгатьлəре өчен яшəү идеясе берлəштерə. Массаларны юк итергə, 

җəберлəргə, каһəрлəргə телəгəн һəркем сатира угының узенə кадалачагын 

белə. Тормыштагы гаделсезлеклəр, социаль каршылыклар, иҗтимагый-сəяси 

тормыштагы көлке хəллəрне журнал битлəреннəн табып укырга була. 

Сатирик журналлар иң элек яшəп килүче стройга, җəмгыятькə каршылык 

йөзеннəн барлыкка килде. Əйтəсе фикерне сатира чараларына төрмичə əйтү 

ул чорда мөмкин эш булмый. Сатираның көче дə нəкъ аның эчке көчендə, 

каршылыгында чагыла. Автор əйтəсе килгəн уй-фикерен төрле чаралар аша, 

төрле формаларга төреп укучыга җиткерə. 

Татарча фикер йөртеп, аны сатира чаралары белəн бирү татар 

укучысына икелəтə тəэсир иткəндер. Һəм бу табышның бəһасен журналны 

гамəлгə куючылар да, авторлар да яхшы аңлаган. Чөнки сатирик журналлар 

тел җəһəтеннəн дə, журналдагы рəсем-иллюстрациялəр уңаеннан да татар 

журналистикасының башлангыч чоры өчен зур казаныш булып тора. 

Журналистика фəнендə бүген гасыр башында чыккан сатирик 

басмаларның кыйбласын, тематик яктан үзенчəлеге ачылган хезмəтлəр бар. 

Татар халкының фикер сөреше, вакытлы матбугатның киң мəйданга килүе, 

сатирик журналлар хакында М.Х.Гайнуллин, Р.У.Əмирханов; аерым татар 

сатирик басмаларның нəширлəре, журналларның тематик ягын ачу, бəялəү 

мəсьəлəсендə Ү.Гыймадиев хезмəтлəрендə кызыклы фикерлəр əйтелə. Алар 

əлеге журналларны тарихи яссылыкта күбрəк өйрəнəлəр, беренче рус 

революциясе елларында татар сатирик журналларының нəшер ителү 

тарихын тикшереп, сəяси юнəлешлəренə анализ ясый, социаль һəм милли 



азатлык көрəшендə урыннарын билгелилəр. Шул ук вакытта əлеге 

басмаларда эшлəгəн аерым журналистлар эшчəнлегенə тукталган китаплар 

да чыкты. Сатирик журналистиканың жанрларына нигез салучы, күп 

журналларның мөхəррире, актив язышучысы булган Габдулла Тукай иҗаты 

бик күплəр тарафыннан өйрəнелде. Ибраһим Нуруллин, Рəфыйк Нəфигов 

кебек галимнəр Тукайның мирасын барлап, əйтəсе фикерлəрен, карашларын 

анализладылар. Журналист буларак Тукайны журналистика теоретигы 

Флорид Əгъзамов та өйрəнə. Лəкин татар сатирик журналистикасында 

сатираның үсешендə зур роль уйнаган əлеге журналларның теле, нинди 

жанрда язылганлыгы тикшерелмичə кала. Журналлардагы бай мирас, төрле 

жанр һəм формаларда миллəтебезнең үсү-үсеш процессын, яшəеш 

проблемаларын да чагылдыра. Басмаларда сатира теленең үзенчəлеге төрле 

жанр формаларында кулланыла. Шул ук вакытта узган гасыр башы сатирик 

журналистикасының тема һəм проблема үзенчəлеклəре, авторлар составы, 

жанр төрлелеге, стиль, тел чаралары комплекслы рəвештə бүгенгə кадəр 

өйрəнелмəгəн. 

1905-1907 елларда чыккан сатирик басмалар алар, чыннан да, татар 

журналистикасына нигез ташларын салучылар булып торалар. Аларда 

эшлəгəн бөек шəхеслəр бөек эшлəре белəн журналистикада үз эзлəрен 

калдырдылар. Сатирик журналлар XX йөз башында татар 

журналистикасының үзенчəлекле бер тармагы буларак үсеш ала. Бер гасыр 

дəвамында төрле тарихи бəйлəнеш-чишелешлəр эчендə яшəсəк тə, XX 

гасырның икенче яртысында нəшер ителгəн сатирик басмаларның тəэсир итү 

дəрəҗəсе беренчел журналлардан күпкə аерыла. Менə шул үзенчəлек 

беренче журналларны тематик, тел-стиль, жанр мəсьəлəсе ягыннан да кабат 

өйрəнергə этəрə дə инде. 

Укыту процессында беренче сатирик матбугатыбызның гаять бай 

тəҗрибəсен, эш алымнарын куллану булачак журналистларның осталыгын 

үстерүгə, һичшиксез, зур этəргеч бирə. 

 


