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География, тарихи элемтәләр, икътисадый берәмлекләр, рус теленең 

абруе һ.б. экстралингвистик факторлар Татарстан Республикасы җирлегендә 

рус-татар икетеллелеген тудырдылар. Билингвлар сөйләмендә хаталар ике 

телнең лексик-семантик системасындагы үзенчәлекләрен исәпкә алмау һәм 

ике телдәге бертөрле күренешләрне үзенчәлекле якларыннан аера белмәү 

арасында килеп чыга.  

Соңгы елларда бастырылган газета-журналларны күзәтеп, эфирда 

яңгыраган, экраннарда күрсәтелгән тапшыруларны тыңлап һәм карап 

барудан шундый нәтиҗә ясарга туры килә: МЧ телендә аның сыйфатына 

зыян китерә торган нәрсәләр, туган телебезнең табигатенә туры килмәгән, 

ясалма, ят күренешләр зур урын алып тора. Ялгышларның күбесе елдан-ел, 

кабатланып килә, яңалары өстәлеп тора. Сәбәбе – журналистиканың, бүгенче 

көндә үзара тыгыз бәйләнештә торган рус һәм татар телләрен җитәрлек 

дәрәҗәдә белмичә, бутап куллану, аларның һәркайсына гына хас 

үзенчәлекләрен исәпкә алмыйча, бер тел формасын икенче телгә автоматик 

рәвештә күчереп кую. Тагын бер сәбәбе – бер телдән икенче телгә тәрҗемә 

итү алымнарына ия булмау. 

Бүгенге ММЧда тәрҗемәнең әһәмияте дә, күләме дә зур. Һәрбер газет, 

тапшыру, радиоэфирны алсаң, тәрҗемә ителгән мәгълүматка дучар буласың. 

Кайбер журналистлар хәзер үзләре язып та тормый, тәрҗемә итеп кенә эш 

итә. Мәгълүмат агентлыгыннан алынган текстларны тәрҗемә итеп бирүчеләр 

шактый. 
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Язма һәм әйтмә сөйләм булган кебек, тәрҗемә дә язма һәм әйтмә була. 

ММЧ текстлары түбәндәгеләр: 

 яңалыклар 

 комментарийләр 

 аналитик күзәтү (обзор) – сәясәт, мәдәният, социаль мәсьәләләргә 

караган темалар төрле. 

 интервью 

 репортаж 

 спорт хәбәрләре 

 реклам 

Тәрҗемә иткәндә, текстның нинди жанрга караганын истән чыгарырга 

ярамый. Чөнки кайбер жанрның үз үзенчәлекләре бар, аларны күздә тотып 

эш итәргә кирәк. Тәрҗемәче нәрсә тәрҗемә иткәнен аңларга тиеш.  

Телдән тәрҗемә итүгә түбәндәгеләр керә: 

 конференция, түгәрәк өстәлләрдә тәрҗемә итү; 

 лекцияләрне тәрҗемә итү; 

 гид-тәрҗемәче (экскурсия вакытында); 

 театрда тәрҗемә итү, синхрон тәрҗемә; 

 кино, ТВ, радио материаллар тәрҗемә итү; 

 очрашу вакытында тәрҗемә итү. 

 Тәрҗемә төрле милләт халыкларының аралашуына, аңлашуына, рухи 

хәзинәләр алмашга хезмәт итә. Тәрҗемә тарихы борынгы заманнардан ук 

килә. Хәзерге фән-техника, мәдәният дөнья күләмендә югары үсеш алган 

заманда тәрҗемәнең әһәмияте гаять зур. Бүгенге бөтен дөнья буйлап җәелә 

барган глобальләшү чорында аның роле тагын да арта бара. 

Тәрҗемә өч төрле формада: язмача, телдән һәм машина ярдәмендә 

башкарыла. Аның максаты: бер телдәге текст яисә хәбәрне икенче телгә 

мөмкин кадәр тулы һәм төгәл итеп күчерү. 

Л.Н.Соболев өч төркемгә бүлә: 



1. техник, фәнни һәм эш кәгазьләре тәрҗемәсе; 

2. матур әдәбият тәрҗемәсе; 

3. иҗтимагый-сәяси һәм публицистик тәрҗемә. 

 Массакүләм мәгълүмат чараларын тәрҗемәсез күз алдына да китерү 

кыен. Нәкъ шушы максатларны күз алдында тотып булса кирәк, 

журналистларга тәрҗемә теориясы һәм практикасы курслары укытыла.  

Минем уйлавымча, бу журналистлар өчен иң кирәкле фәннәрнең берсе. 

Чөнки газета-журнал, телевидение, я булмаса матбугат үзәкләрендә эшләгән 

очракта да нәкъ менә тәрҗемә текстлары белән эшләмичә мөмкин түгел. Тик 

мәсьәләнең башка ягы да бар бит әле. ММЧларында басылып чыккан 

тәрҗемә ни дәрәҗәдә дөрес һәм, гомумән, сүзләр урынлы кулланылганмы? 

Сер түгел, хәтта журналистик язма әзерләгән вакытта да Интернет 

челтәреннән мәгълүмат алып, аны берникадәр тәрҗемә итәргә туры килә. 

Чөнки татар телендә мәгълүмат табу шактый кыен. Дөрес, бүгенге көндә 

татарлар рус телен шактый яхшы белә, иркен сөйләшә. Ә тәрҗемә 

процессында ике телнең дә үзенчәлекләрен белү иң мөһим факторларның 

берсе. Аннан соң ике телне камил белгән кеше алдында телне кулланган 

вакытта җаваплылык та берникадәр арта. Хәзер инде аның ялгышырга хакы 

юк. Бүгенге ММЧлары тәрҗемә материаллары әзерләгән вакытта җибәрә 

торган хаталар телнең асылын аңламау, аны тиешенчә белмәүгә бәйле. 

Газетада басылган кайбер язмаларны уку шактый кыен, турыдан-туры 

тәрҗемә итү нәтиҗәсендә текстның мәгънәсе дә башка төсмер алган кебек 

тоела. Башка телдәге мәгълүматны татарчага тәрҗемә итеп халыкка 

ирештерерлек татар теленең мөмкинлекләре җитәрлек. Мәсәлән, “күп эшләр 

эшләгән яки зур эшләр башкарган” дип әйтәсе урынга “зур эшчәнлек 

күрсәткән” дип язалар. “Балаларны яңа методика буенча укытырга 

ниятләнә” (“Шәһри Казан”, 10.02.2012) – ниятлиләр кирәк. Урынсыз рус 

сүзләрен куллану күренеше район газеталарында аеруча күп.  “Ульяновка 

урта мәктәбендә “нинди профессия сайларга” дигән темага кичә үткәрелде 

(һөнәр). “Шуны да учетка алырга кирәк иде” (исәпкә). 



 Югары уку йортларында татар телен укытуны яхшырту, тел өйрәтүнең 

сыйфатын күтәрү дә кирәк. Үз телен чын-чынлап хөрмәт иткән кеше генә 

аны сак һәм дөрес куллануны үзенә максат итеп куячак.  Бүгенге көндә иң 

аянычы – һәр өлкәнең дә махсуслашкан, татар галимнәре тарафыннан 

әзерләнелгән, камил китаплар җитәрлек булмавы.  

Тәрҗемә бик еш кулланылса да, бүгенге көндә күпчелек кеше аның 

сыйфатыннан канәгать түгел. ММЧрында турыдан-туры тәрҗемә итү 

очраклары күзәтелә. Мисалга, “Әтнә таңы” гәзетаның Татар-информ 

чыгарган кушымтасында данлыклы пианист Денис Мацуев турындагы 

язмада түбәндәге җөмлә бар: “Эше күп булуына карамастан, Денис яраткан 

командасы “Спартак” өчен җан атарга, Россия эстрадасы йолдызлары 

белән үзе дә туп тибәргә өлгерә”. Биредә “туп тибәргә өлгерә” дигән 

сүзтезмә атаклы пианистның кирәкмәгән эш белән мавыгуын күрсәткән 

сыман яңгырый. ММЧларында гына түгел, матур әдәбиятта да дөрес тәрҗемә 

ясалмауга мисаллар күп. Л.Н.Толстойның “Война и мир” роман-эпопеясын 

төрлечә тәрҗемә иткәннәр. Исеменең дә өч варианты бар: “Сугыш һәм 

солых”, “Сугыш һәм дөнья”, “Сугыш һәм тынычлык”. Тәрҗемәдә кызык 

очраклар бик күп була, мәсәлән, “Алмагачы чәчәк ата майның 

унбишләрендә” татар халык җырыннан “Не бери дерево стреляет цветок 

пятнадцатого масла” дигән мәзәк килеп чыгарга мөмкин. 

Бүгенге татар матбугатында тәрҗемәнең роле бик зур, минемчә. 

Газеталар аңа бик күп урын бирә. Кайбер басмаларда хәтта тәрҗемә 

текстлары аерым сәхифә итеп тә чыгарыла. Кайвакыт текстның тәрҗемә 

ителгәнлеге һәм авторның фикерләре булмавы әллә каян күренеп торса да, 

тәрҗемә астына исем-фамилия куялар. Бу дөрес түгел. Андый очракта бары 

тик фәлән-фәлән әзерләде дип язу кирәк. “Ватаным Татарстан” газетасы 

битләрендә бу күренешкә берничә тапкыр тап булырга туры килде. “Шәһри 

Казан”, “Кәеф ничек” газеталары исә тәрҗемәне нинди дә булса сәхифә 

астына кертеп җибәрә. Сәхифәне әзерләүче тәрҗемә итүче булуы аңлашыла.  



Газета булсынмы ул, телевидение – радио булсынмы, аудиториягә, 

интернеттан алынган рус телендәге кызыклы фактларны тәрҗемә итеп 

җиткерергә тырышалар. Бу ММЧны да кызык эчтәлекле итә. Димәк, билгеле 

бер дәрәҗәдә үз басмаларының, ешлыкларының яки каналларының 

рейтингын, тиражын тотып торырга ярдәм итүче алым кулланалар. 

Тәрҗемәнең ММЧта үтәгән икенче роле дә бар, бу - Татарстаннан читтә 

барган вакыйгаларны, хәбәрләрне, тәрҗемә итеп,  халыкка ирештерү. Мисал 

өчен – Краснодар төбәгендә булган су басу хакында, милли аудиториягә 

оператив хәбәрләр ирештерү өчен, “Болгар” радиосының хәбәрләр бүлеге 

алып баручылары даими рәвештә тәрҗемә ясап, анда булган вакыйгаларны 

ирештереп барды.  Гомумән, бу радио үз хәбәрләренең 80 процентын 

тәрҗемә итә. Ягъни, эфирда 5 яңалык укылса, шуның 3-4 се тәрҗемә. Бу 

тәрҗемәләр аша тыңлаучы төрле төбәкләрдәге һәм төрле өлкәләргә 

кагылышлы яңалыкларны белеп тора. Тәрҗемәнең өченче вазыйфасы да бар, 

ул – журналист язмаларын тулыландыру өчен кулланыла.  

Хәбәрләр күбрәк “Lenta.ru”, “Татар-информ”, “Бизнес-онлайн” һ.б. 

шундый типтагы сайтлардан алына. Гомумән, әлеге темага карата күп язып 

була. Яхшы анализ ясап, фәнни эш әзерләр өчен дә мәгълүмат җитәрлек. 

Чөнки татар ММЧры шактый. Аларның һәркайсысында тәрҗемә төрле 

күләмдә кулланыла. Бары тик чит телдән алынып, үзгәртелгән язмалардан 

торган басмалар да юк түгел (күбесенчә алар киңәшләр бирүгә кайтып кала). 

Шуңа да карамастан, татар матбугатына тәрҗемә белән “мавыгырга” 

кирәкми. Артыкка китсә, татар матбугаты үз йөзен югалтачак дип уйлыйм. 

Камиллектә ирешү юллары чиксез. Шуңа күрә безгә дә тәрҗемә өлкәсендә 

гел алга барырга, эзләнергә кирәк. Иң мөһиме телне башка телдәге сүзләр 

белән баету хисабына түгел, ә телнең үзенең мөмкинлекләрен куллану 

хисабына үстерү зарур. Шуңа күрә дә яшь журналистларны әзерләү 

барышында тәрҗемә практикасына өйрәтү аерым урын алып тора. 

“Иҗтимагый-сәяси тәрҗемә теориясе һәм практикасы” дисциплинасы 

көндезге һәм читтән торып уку бүлегенең IV курс студентлары өчен, 



03060.65 (021400) – “Журналистика” белгечлеге буенча әзерләнә. План 

буенча 36 cәгать каралган (зачет белән төгәлләнә). Әлеге курс бакалаврлар 

әзерләү планы буенча алып барылганда, ул “Татар теленең актуаль 

проблемалары” модуль курсы кысаларында алып барыла, 2 курсның I 

семестрында укытыла.   

Курсның максаты һәм бурычлары: тәрҗемә теориясе һәм тәрҗемә 

белеменең актуаль мәсьәләләре белән танышу, фикер алышу; төрле 

жанрларга караган текстларны тәрҗемә итү, үзенчәлекләрен ачыклау; язма 

тәрҗемә белән беррәттән, телдән синхрон тәрҗемә итү; рус һәм татар 

телләрен чагыштырма аспектта өйрәнү.  

“Иҗтимагый-сәяси тәрҗемә теориясе һәм практикасы” дисциплинасын 

өйрәнү процессы түбәндәге компетенцияләрне формалаштыруга 

юнәлдерелгән: фикерләү рәвешен үстерү, мәгълүматны кабул итү, анализлау, 

гоммумиләштерү максатына ирешү, язма һәм сөйләм телен аерып аңлап эш 

итү, рус телендәге төрле текстларны татарчага, һәм татарчадан русчага 

тәрҗемә итәргә өйрәнү, еш китә торган хаталар өстендә эшләү (дәүләт 

стандарты буенча ОК- 1, ОК- 4, ПК-18, ПК-31 пунктлар).  

Курсны өйрәнү ахырында студент: 

- тәрҗемәнең төп принципларын, алшартларын, төрләрен, ялгыш һәм 

дөрес тәрҗемә төшенчәләрен белергә, тәрҗемәченең һөнәри этикасы, 

әхлакый принциплары белән таныш булырга тиеш;  

- татар теленең фонетик, лексик, семантик, стилистик нормаларын 

бозмыйча, алган белемнәрен практикада куллана белергә тиеш; 

- массакүләм мәглүмат чараларында, тәрҗемә процессына иҗади 

күзлектән карап, хатасыз эшләргә тиеш. 
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