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Флорид Əгъзамов – фельетончы 

 

Татар журналистикасы тарихында теория һəм практиканы бəйлəп, бергə 

үреп, тыгыз эшчəнлек алып барган шəхеслəр сирəк. Шуларның берсе – 

Флорид Əгъзамов. Ул журналистикадан белем бирүче остаз гына түгел, 

матбугатның төрле өлкəсендə эшлəгəн чын журналист иде. Без бүген аны 

очеркист, тəрҗемə итү остасы буларак кына түгел, чын мəгънəсендə 

фельетончы буларак та билгелəп үтəргə тиешбез. 

Əдəби-публицистик жанр кысаларында сатира жанрлары - фельетон, 

памфлет, мəзəк h.6. - өйрəнелə. Жанр талəплəрен күбрəк белү телəге Флорид 

Əгъзамов кебек фельетоннар язарга да этəрсə, димəк, башкара торган 

эшеңнең нəтиҗəсе бар дигəн сүз. Киңкырлы иҗатының бер юнəлеше булып 

аның фельетоннары тора, дип əйтергə тулы хакыбыз бар. Тормыш тəҗрибесе 

туплаган, теге яки бу проблемага үз фикере булган автор шул елларның, шул 

көннəрнең əһəмиятле вакыйгаларын кузгата. Нинди дə булса проблеманы 

чишəргə алына. Язылган фельетоннарның көче дə аның укучыга, язмада 

күрсəтелгəн объетка тəэсирендə чагыла. 

Фельетоннарны ул Ф. Бикмəтле псевдонимы аша укучыларына тəкъдим 

итə. Бикмəт ул авторның туган авылы, Башкортстанның Чакмагыш районы 

җирлегендə урнашкан. Заманында галим Илдар Низамов «Бикмəтленең сүзе 

хикмəтле» исеме белəн язма бастырган иде. Ул анда Флорид Əгьзамовны 

«укыту, өйрəтү эшен иң оста башкаручы ул — үзе уйнаучы тренер» дип 

билгелəп үткəн иде. Фельетоннары хакында «Бу əсəрлəрендə студентларга, 



яшь журналистларга гына түгел, азау ярган калəмдəшлəргə дə ярап куярдай 

осталык чалымнары булырга тиеш. Аларның нидəн гыйбарəт икəнлеген 

анализлау белгечлəр эше. Өйрəнергə, кулланырга иде; бер тəҗрибə, бер 

талант та аяк астында ятмаска тиеш, ə фельетончыныкы бигрəк тə...», - дип 

яза ул. Галим Илдар Низамов язмасы 1996 елда язылган, инде 15 ел вакыт 

үтеп киткəн. Бүген исə үзгəртеп кору елларындагы фельетоннарны 

анализлаганда без нигездə Ф. Əгъзамов иҗатына тукталабыз. Аның əле дə 

актуальлеген югалтмаган иҗат əсəрлəрен укып, өйрəнəбез. 

Əдəби-публицистик жанрлардан сатира жанрының гаҗəеп үрнəген үз 

мисалында раслады ул. «Мəгърифəт» газетасының həp санында диярлек 

чыгып барган фельетоннары нəкъ менə фельетон жанры талəплəренə 

буйсынган, көн кадагына куелган темаларны күтəргəн иде. XX гасыр 

башында шундый сатирик жанр үрнəклəре белəн без «Уклар», «Карчыга», 

«Ялт-йолт», «Яшен» сатирик журналлары аша танышкан булсак, соңрак 

«Вакыт», «Казан мөхбире», «Чаян», «Кызыл Татарстан» басмаларында хəтта 

махсус фельетон язучылар, оста танылган фельетончылар булган. Илдəге 

сəясəт, җəмгыятьтəге сүз ирегенең булу-булмавы да жанрларның яшəешенə 

нык тəэсир итэ. Кайбер жанрлар кулланылыштан төшеп калды, фельетон да 

берникадəр үз позициясен югалтты. 

Сатира жанрларының иң əйдəп баручысы, төп жанрларның берсе булган 

фельетонга кыскача аңлатма бирсəк, французчадан кəгазъ бите дип тəрҗемə 

ителə. Иҗтимагый тормыштагы тискəре күренешлəрдэн көлүче газета 

мəкалəсенең бер төре санала. «Фельетон Франциядə барлыкка килə һəм 

башта ул театр, əдəбият мəсьəлəлəренə багышланган тəнкыйть 

мəкалəлəренең исеме буларак кулланыла. Хəзерге вакытта фельетьон яки 

кечкенə фельетон дип тормыштагы, аерым кешелəрнең эшчəнлегендəге 

зарарлы яки кимчелекле якларны үткен рəвештə тəнкыйть итүче сатирик 

мəкалəлəрне атыйлар» [2, б. 185]. 

Фельетонның килеп чыгышы, жанр мəсьəлəсе хакында М.Э. Виленский 

болай дип язып үтə: «Кайбер белгечлəр беренче фельетон 1800 елның 28 



гыйнваренда «Журнал де деба» дигəн француз газетасында барлыкка килгəн 

дип саный. Газетаның подвал өлеше фельетон дип аталган, аны кисеп алырга 

мөмкин булган. Газеталар шулай итеп фельетонсыз һəм фельетон белəн 

сатылган. Беренче фельетоннарда белдерүлəр, театр афишасы һəм башкалар 

басылган. Соңга таба үткен телле театр рецензиялəре барлыкка килə башлый. 

Аларның авторы Жоффуруа исемле журналист була. Аның рецензиялəре 

бүген дə фельетон талəплəренə туры килə» [3, с. 97]. 

Татар журналистикасында сатирик жанрларга нигез салучы Габдулла 

Тукай да көн кадагына суга торган темалар хакындагы беренче язмаларын 

матбугат битлəренə җибəргəндə, фельетон җибəрəм, дип əйтə торган булган. 

Фельетон турында төгəл генə аңлатма юк, һəрбер автор анны үзенчə билгели. 

Вакыт үтү белəн фельетон жанры да, үзгəреш кичереп кенə калмыйча, 

яшəүдəн да туктады. 

«Вакытлар узу белəн фельетон сүзе бер төрле текстларга карата гына 

кулланыла башлады. М.Е. Салтыков-Щедрин, В.М. Дорошевич, А.В. 

Амфитеатров, М.Е. Кольцов, И.А. Ильиф һəм Е.П. Петров, С.Д. Нариньяни, 

Э.Я. Пархомовский кебек фельетонистлар рус журналистикасын 

югарылыкка күтəрделəр. Совет чоры журналитикасында фельетон аерым 

урын алып тора. Үзгəртеп кору еллары жанрны яшəүдəн туктатты. Моның 

сəбəплəре жанр үзенчəлеклəренə дə бəйле. Фельетон нинди дə булса 

явызлыкны фаш итə бит. Озак еллар дəвамында матбугат моңарчы үзе 

көлгəн, үзе фаш иткəн объектларга бəйле булып калды. Матбугат 

чараларының гамəлгə куючылары үзгəрде. Дəүлəт дотациясендəге газеталар 

акчалы шəхси кулларга күчте. Сəясəттəге тотрыксызлык та жанр талəплəренə 

йогынты ясады. Җəмгыять тормышында тотрыклылык, мораль ориентирлар 

урнашу белəн фельетон үз позициясен ныгытачак» [4, с. 268], -  ди Мəскəү 

профессоры А.А. Тертычный. 

Татар журналистикасында сатирик жанрлар формалашуы һəм үсеше иң 

беренче чиратта Г. Тукай иҗаты белəн бəйле, дидек. Ф. Əгъзамов та аның 

беренче чиратта фельетон остасы булуына басым ясый: «Г. Тукай – беренче 



чиратта фельетон остасы. Аның фельетоннарында гомерен кичергəн 

иҗтимагый мөнəсəбəтлəр; социаль типлар, күренешлəр, фактлар, сыйфатлар 

көлке чаралары белəн адəм мəсхəрəсе ителə, фаш кылына. Аларда əдəби һəм 

публицистик, образ һəм логик фикерлəу чаралары бергə кушыла» [1,6. 256]. 

Фельетон жанрында иҗат иту өчен белем дə, тəҗрибə дə, тел чараларын 

файдалану да кирəк. Ə сатира жанрлары теориясен яхшы белгəн, бер үк 

вакытта көндəлек газетада эшлəп килгəн, димəк, калəме нык чарланган һəм 

чорны яхшы күзаллаган Флорид Əгъзамовның фельетоннары һəркемгə үрнəк 

булырлык. «Кайгынамə караламасы», «Экономика экономияле булырга 

тиеш», «Кызым, сиңа əйтəм...», «Икетеллелек, или двуязычие», «Кешенең 

үрдəге дə...», «Аллергия», «Мөгез чыгару», «Ташкабакчылык», «Иске 

чикмəн», «Түгəрəклəнү», «Түгəрəк өстəл», «Адашу» кебек фельетоннары 

бүген дə актуальлеген югалтмый. Аларда күтəрелгəн мəсьəлəлəрнең 

тормышчан, дəвамлы булуы бераз уйландыра да. Əлбəттə, 1995 - 1996 еллар 

авазы сизелə аларда, бу шулай булырга тиеш тə. «Кызым, сиңа əйтəм...» 

фельетонында берничə ай дəвамында укытучылары акча алмаган, бу 

мəсьəлəне берничек тə хəл итə алмыйча Түрə Түрəевич, Чин Чинычлар 

янына йөрүче мəктəп директоры хакында сүз бара. Бүген замана мəктəбендə 

акча да бар, лəкин бу системада əле фельетон итеп язарлык темалар бик күп. 

Димəк, теманы дəвам итергə була. Шул ук «Икетеллелек, или двуязычие» 

фельетонының язылышы ук күп мəсьəлəлəрне фаш итə. «Если 

ачуланмасагыз, икетеллелек турында язарга решать иттем əле», - дип 

башлый ул үзенең фельетонын. «Икетеллек дип – авыз чайкыбыз чайкавын, 

однако, ике телдə разговаривать итүчелəрнең берсенең дə авызын ачтырып 

караганыбыз юк. Мин предполагать итəмен, андый адəмнəрнең авыз 

куышлыгында ике тел булырга тиеш. Һич югында, олы тел белəн беррəттəн 

кече тел «телгə килмəгəн» микəн. Олы тел родной языкта сөйлəшə, ə кечесе - 

чужой языкта. По-моему, бу - зур открытие булмагае». Шул тонда фельетон 

ахырга кадəр дəвам итə. Аннан күтəрелгəн проблеманың да актуальлеге 

бəхəссез. 



Кайсы гына сатирик əсəрен алсаң да, Ф. Əгьзамовның образлар белəн 

оста эш итүенə гаҗəплəнəсең. Фельетоннарында көлке тудыруның əллə 

никадəр алымнарын очратырга була. Анаграмма, каламбур, герой исеме 

белəн яңгырашлы яңа исем ясау, ирония, сарказм, гипербола, гротеск, 

литота, фараз кылу, фантастика, дини образлар һəм сюжетлар, пародия, 

эпитет, чагыштыру, сатирик монологларны аерып күрсəтергə була. Флорид 

абыйның язу стиле бик үзенчəлекле. Ул бер фельетон эчендə мөмкин булган 

бөтен тел-стиль чараларыннан мул файдалана. Халык авыз иҗатына 

мөрəҗəгать итə. Мəкаль, əйтем, канатлы сүзлəрне куп куллануы да 

язмаларын халыкчан итə. Фельетонның теле бу жанрда эшлəүчегə күп 

мөмкинлеклəр бирə. Мəсəлəн, Флорид абыйга гына хас риторик җөмлəлəр 

куллану («Ник бик тиз эреп бетə торган гадəте бар икəн бу акча дигəн 

каһəрнең!», «Па-а-нимаешь, мин монда акча сугып утырам чту ли»), гади 

сөйлəм сүзлəрен файдалану (каһəр, вəссəлəм, махы бирə, шайтан белсен, 

кырт кистем, таю ягын карадым һ.б.) осталыгы бар. Фельетоннарында 

сүрəтлəүне кечəйтүче парлы сүзлəрне күп бирелүе дə уңышлы: ай-һай, ит-

май, кызыл-көрəн, гап-гади, җап-җансыз, сап-салкын, əрҗə-əрҗə, җил-җил, 

савыт-саба, кызарынып-бүртенеп, ярсып-ярсып, шылтыр-шылтыр. Телнең 

бөтен лексик составы эшкə җигелə икəн, димəк, бу авторның осталыгы 

турында сөйли. Флорид Əгъзамовның һəрбер фельетонына тукталып, 

һəрберсен тел-стиль җəһəтеннəн анализларга мөмкин булыр иде. 

Тематикасын, проблематикасын, фельетон жанры талəплəрен ачыклау да 

аның никадəр үз укучысы өчен эшлəгəнен күрсəтеп тора. Фельетончы 

заманында газетада үз укучысын тапса, бүген ул тагы да күбрəк файда 

китерə – студентларга белемнəрен арттыруда ярдəм итə. Озак еллар 

дəвамында укучыны көлəргə дə, нəфрəтлəнергə дə мəҗбүр иткəн 

фельетонистның исеме озын гомерле булыр. 
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