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Кереш 

 

Татарстан Фəннəр академиясенең Ш. Мəрҗəни ис. Тарих институты 

Татарстан Республикасының Мəгариф һəм фəн министрлыгы белəн берлектə 

2003 елдан бирле даими рəвештə татар халкы һəм Татарстан тарихы буенча 

республика (2013/2014 уку елыннан – төбəкара) конкурсы уздыра. Конкурста 

Татарстан республикасы һəм Россия төбəклəренең гомуми урта белем бирү 

мəктəплəренең 8-11 сыйныф, шулай ук башлангыч һəм урта һөнəри белем 

бирү оешмалары укучылары катнаша ала. Конкурсның төп максаты – 

укучыларда туган як тарихын һəм мəдəниятен өйрəнүгə кызыксындыру 

тудыру; тарихи чыганаклар белəн эшлəү күнекмəлəре булдыру; тарих фəнен 

өйрəнүгə сəлəтле укучыларны барлау һəм милли белем бирүне 

камиллəштерү, үстерү; ватанпəрвəрлек, толерантлык һəм əхлакый идеаллар 

тəрбиялəү. Конкурс ике этапта уза. Җиңүчелəргə дипломнар һəм истəлекле 

бүлəклəр тапшырыла. Иң яхшы дип табылган эшлəр Ш.Мəрҗани ис. Тарих 

инситутында дөнья күрүче басмаларга тəкъдим ителə. 

Конкурсның II турына жюри тарафыннан җентекле рəвештə сайлап алынган 

эшлəр тəкъдим ителə. Иң беренче чиратта эзлəнү эшлəренең эчтəлегенə, 

тарихи материалның бирелешенə, шулай ук фəнни аппарат эшлəнешенə 

игътибар бирелə. Тасвирлама характердагы эшлəр конкурска кабул ителми 

(Конкурсның шартлары турында тулырак www.tataroved.ru сайтыннан 

карарга мөмкин).  

 Əлеге методик əсбап Татар халкы тарихы һəм мəдəнияте буенча конкурста 

катнашучы укучыларга һəм аларны əзерлəүче укытучыларга фəнни-эзлəнү 

эшлəрен оештыруда һəм уздыруда ярдəмлек буларак төзелде.  
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Эзлəнү эшенең темасын сайлау 

Фəнни-эзлəнү эше Татарстан, татар халкы һəм туган төбəк тарихын һəм 

мəдəниятен өйрəнүгə багышланган конкурска тəкъдим ителгəн 

юнəлешлəрнең берсе буенча (кара:  www.tataroved.ru) тема сайлап алудан 

башлана. Лəкин нинди генə тема алынса да, башкарылган эштə укучының 

мөстəкыйль һəм эзлекле фикерлəве, яңалыгы игътибар үзəгендə булырга 

тиеш. Укучыдан беренче чиратта төрле чыганакларны өйрəнү, анализлау 

нəтиҗəсендə сурəтлəнелгəн тарихи вакыйга һəм фактларга карата үз фикерен 

əйтə белү сорала.  

Эзлəнү эше өчен тема эзлəгəндə төрле чыганакларга мөрəҗəгать итəргə: əти-

əни, əби-бабай, төбəк тарихыннан хəбəрдар булган өлкəннəрдəн 

сораштырырга, гаилə, мəктəп һəм шəһəр (район) архивларында эзлəнергə, 

иске газета-журналларны актарырга мөмкин. Күп очракта үзегез өчен 

кызыклы булган, эзлəнү эшенə этəргеч бирердəй материалларны мəктəп, 

авыл, шəһəр музейларыннан да табып була. Мемориаль такталар, урам 

исемнəре, борынгы биналар, шулай ук туган төбəк тарихын яктыртучы 

фотоальбом, китап һəм башка җыентыклардагы рəсем яки мəкалəлəр да тема 

сайлауда ярдəм итəргə мөмкиннəр.  

Яңа мəгълүматлар белəн баету мөмкинлеге булмаган очракта яхшы билгеле, 

өйрəнелгəн атаклы шəхеслəр яки тарихи вакыйгаларны эзлəнү эшенең 

темасы итеп алырга ярамый. Шуңа күрə теге яки бу теманы сайлаганчы туган 

якны өйрəнү музее хезмəткəрлəре, вуз укытучылары белəн киңəшлəшергə 

кирəк.  

Тикшерү объектын якыннан өйрəнү өчен иң беренче аны фотога төшерү һəм 

һəр фотоның төгəл исемен теркəп кую мөһим. Болай эшлəү алга таба 

материалны эшкəртү барышында уңайлыклар тудырачак. 

Иң мөһим этапларның тагын берсе – тема буенча фəнни əдəбият эзлəү һəм 

аны өйрəнү. Моның өчен китапханəдə булган туган як тарихына 
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багышланган китап, җыентык, белешмəлеклəр, журнал һəм газеталарны 

карап чыгарга, аерым шəхеслəргə багышланган мəкалəлəрне туплаган 

каталоглар белəн эшлəргə өйрəнергə кирəк.  

Өлкəннəрдəн, күршелəрегездəн теге яки бу бинаның төзелү, үзгəртеп корылу 

тарихы турында сорагыз, алар сөйлəгəннəрне диктофонга язып алыгыз, 

мөмкинлек чыгу белəн эшкəртеп, кəгазьгə күчерегез, ике вариантны да 

саклагыз. Бу əңгəмəлəр вакытында тупланган материал сезнең эшегездə бик 

кыйммəтле чыганак ролен үтəргə мөмкин, лəкин аларның дөреслеккə туры 

килү-килмəүлəрен тикшерү мəҗбүри.  

Фəнни-эзлəнү эшлəрен башкаруда иң мөһим чыганакларның берсе – архив 

материаллары. Аларны эзлəү, анализлау һəм эшегездə дөрес һəм урынлы 

итеп файдалану мөһим (Бу турыда тулырак итеп “Туган як тарихын өйрəнүдə 

төп чыганак буларак архив документлары” дигəн бүлектəн укыгыз). Эзлəнү 

эшлəре барышында моңарчы дөнья күрмəгəн хатирəлəр, хатлар, көндəлеклəр 

дə файдаланырга мөмкин.  

Иң беренче чиратта укучылардан һəр документны җентеклəп өйрəнү һəм 

анализлау талəп ителə. Конкурс эшлəрен бəялəгəндə, тарихи материал һəм 

укучының үз фикерлəрен җиткерə белүе белəн беррəттəн, бу мəсьəлəгə дə зур 

игътибар бирелəчəк. 

 

Укучыларның фəнни-эзлəнү эшлəренə талəплəр 

Мəктəп укучыларының татар халкы һəм Татарстан тарихы, мəдəнияте 

белəн кызыксынулары татар халкы тарихы һəм мəдəнияте буенча үткəрелгəн 

конкурс эшлəренең эчтəлегендə дə чагылыш таба. Укучылар үзлəренең 

фəнни-эзлəнү эшлəрендə, күпсанлы тарихи чыганакларга таянып, 

халкыбызның бай матди һəм рухи мирасын барларга, тулыландырырга һəм 

югалтмаска омтылалар, фəнни телдə эш башкару алымнарына өйрəнəлəр. 
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Əмма укучыларның эшлəрендə еш кына фəнни стильдəн читлəшү, аның 

талəплəрен үтəмəү күренешлəре күзəтелə.  

Билгеле булганча, фəнни стиль чынбарлыкны танып-белү өчен 

формалаша, теге яки бу фəн өлкəсенə кагылышлы кануннарны барлый. 

Шулар аша яшəешне аңларга һəм аңлатып бирергə ярдəм итə торган хосусый 

төшенчəлəр һəм аларның телдə чагылыш тапкан атама-терминнары 

ярдəмендə фикерне логик эзлеклелектə ачык, аңлаешлы, дəлилле, объектив 

бирүне күздə тота. Шул сəбəпле фəнни-тикшеренү эшлəрендə фəн теленə хас 

булган үзенчəлеклəр һəм билгеле бер кагыйдəлəр үтəлергə тиеш. Аларның 

аеруча мөһим булганнарына тукталып үтик. 

Язмаларның фəнни эшлəнеше, ягъни эшнең фəнни-техник һəм 

стилистик структурасы. Эш, нигездə, 3 бүлектəн тора: кереш, төп өлеш, 

йомгак. Аннан соң кулланылган əдəбият исемлеге (библиография) һəм 

кушымталар теркəлə. 

Иң беренче чиртатта фəнни-эзлəнү эшенең титул битенə игътибарлы 

булырга кирəк. Чөнки шушы биттəн үк укучының йөзе, аның үз хезмəтенə 

мөнəсəбəте, грамоталылыгы күренеп тора. Адресатларны, мəктəп атамаларын 

күрсəткəндə, башкаручының һəм җитəкченең исем-фамилиялəрен язганда 

хаталар һəм ике телдə язылышны калдырырга ярамый. 

Күп очракта укучылар, мəктəптə язган иншаларга ияреп, фəнни 

эшлəрен башлаганда эпиграфлар китерəлəр. Бик мəгънəле һəм хезмəтнең 

эчтəлегенə туры килсə дə, иҗади эшлəргə хас булган эпиграфларны фəнни-

эзлəнү эшлəрендə файдалану тыела.  

Фəнни-тикшеренү эшенең кереш өлешендə теманың яңалыгы, 

актуальлеге, максат һəм бурычлары, фактик материал һəм чыганаклар белəн 

эшлəүнең төрле алымнары һəм методологиясе бəян ителə; өйрəнелə торган 

темага кагылышлы фəнни əдəбиятка кыскача күзəтү ясала. 
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Төп өлеш, теманы тикшерү – өйрəнүнең күлəме һəм структурасы белəн 

бəйлəнешле рəвештə төрле бүлеклəрдəн һəм бүлекчəлəрдəн торырга мөмкин. 

Аларның эчтəлеге билгеле бер өзлеклелектə фактик материалларны 

мөстəкыйль өйрəнү һəм анализлау, фəнни əдəбияттан һəм чыганаклардан 

дөрес файдалану рəвешендə бара. Өйрəнелə торган тема буенча башка 

авторларның фикер-карашларын бирүгə аеруча игътибарлы булырга кирəк, 

чөнки аларны үзеңнеке итеп күрсəтү, фəнни урлашуга (плагиатлыкка) керə. 

Авторлык хокукларын саклау турындагы закон нигезендə плагиатлык өчен 

җаваплылык каралган. Шуңа күрə фəнни чыганактан китерелгəн өземтə 

(цитата) һəр очракта төгəл һəм дөрес күрсəтелергə тиеш. 

Мəгълүм булганча, өземтəне кулланучы автор берничə максатны күз 

алдында тота: 1) үз фикереңне башка кеше сүзлəре белəн ныгыту; 2) башка 

автор тарафыннан əйтелгəн фикерлəрне киңəйтеп аңлату яисə тəнкыйтьлəү. 

Өземтə итеп алынган башка кеше фикерлəре сүзгə-сүз, курсивлар һ.б. 

үзенчəлеклəре белəн анык китерелергə һəм, барыннан да бигрəк, цитата 

алынган хезмəтнең эчтəлеген бозып күрсəтмəскə тиеш. Чөнки контекстан 

өзеп алынган җөмлə яки аның кисəгенең мəгънəсе, аерым кулланган очракта, 

хезмəттə (əсəрдə) үткəрелгəн фикердəн аерылырга да мөмкин. Моннан 

саклану өчен, төп нөсхəдəн алынган өземтəне һичнинди үзгəртүлəрсез 

бирергə кирəк. Бу – мəҗбүри үтəлергə тиешле талəплəрнең берсе. Шулай ук 

китерелгəн язма текстның өйрəнелə торган теманы ачуда, аны 

тулыландыруда нигезле чыганак булуын истəн чыгармаска кирəк. Шуңа күрə 

өйрəнə торган темага караган фəнни əдəбиятны, төрле чыганакларны ныклап 

өйрəнү һəм өземтəлəрне дə билгеле авторларның фундаменталь 

хезмəтлəреннəн китерү мөһим. 

Кайбер очракларда өземтə итеп алынган текст эчендə кыскартулар 

булырга, аерым сүзлəр яки җөмлəлəр төшереп калдырылырга да мөмкин. 

Мондый урыннарда күп нокталар куела. Əмма шунысын онытмаска кирəк: 



9 

алар өземтəнең тулаем эчтəлегенə, мəгънəви бөтенлегенə зыян салырга тиеш 

түгеллəр. 

Туры сөйлəм рəвешендə бирелгəн өземтə куштырнаклар эченə алына. 

Бу вакытта туры сөйлəмне автор сөйлəменə бəйлəүче чаралар булып əйтүгə 

һəм уй-фикер йөртүгə мөнəсəбəтле фигыльлəр кулланыла. Аеруча ди, дип, 

дигəн, əйт, уйла, яз, аңлат, күрсəт һ.б. сүзлəр еш файдаланыла. 

Туры сөйлəм һəм автор сөйлəменең урнашу тəртиплəрен белү аеруча 

əһəмиятле, чөнки шуңа мөнəсəбəтле рəвештə сөйлəмнең төзеклеге, логик 

бөтенлеге саклана, тыныш билгелəренең дөрес куелышы тəэмин ителə. 

Иң əһəмиятле мəсьəлəлəрнең берсе – өземтə итеп алынган текстның 

чыганакларын күрсəтү. Гадəттə, ул астөшермəдə (сноскада) бирелə. 

Астөшермəдə өземтəнең кайдан китерелгəнлеге турында тулы мəгълүматлар 

бирелə. 

Игътибарыгызга астөшермə бирүдə бер үрнəк тəкъдим итəбез. 

Тарихның фəннəр системасындагы урынын билгелəп, Ш.Мəрҗани 

болай дип əйтə: “Бел, ул – хикмəтлəр диңгезенə чумган чын гыйлем һəм 

башка фəннəрне дə үзара бəйли торган хөрмəткə лаек фəн”1. 

Рус телендəге чыганаклардан алынган өземтəлəрне туры сөйлəм 

рəвешендə биргəндə, төп нөсхəдəгечə, ягъни татар теленə тəрҗемə итмичə 

генə китерү уңышлырак, чөнки тəрҗемə иткəндə, аның эчтəлегенə һəм фикер 

бөтенлегенə зыян салынырга мөмкин. Мондый очракларда рус телендəге 

өземтəне кыек сөйлəм рəвешендə татарча да биреп була. Ə туры сөйлəмне 

кыек сөйлəмгə əйлəндерү юллары мəктəп дəреслеклəрендə шактый тулы 

яктыртылган. 

                                                 
1 Мəрҗани Ш. Мөстəфадел-əхбар фи əхвали Казан вə Болгар [Казан һəм Болгар хəллəре турында 
файдаланылган хəбəрлəр] Ш.Мəрҗани /төз. Хəйруллин Ə.Н. – Казан: Татар. кит. нəшр., 1989. – 42 б.  



10 

Йомгаклау – алып барылган тикшерү-өйрəнүнең кыскача, ачык, төгəл 

һəм гомумилəштерелгəн нəтиҗəсе ул. Аның дəлилле булуына, логик 

эзлеклелектə бирелүенə аеруча игътибарлы булырга кирəк. 

Əдəбият исемлеген (библиографияне) дөрес төзү дə бик мөһим. Эшне 

башкаруда файдаланылган хезмəтлəр, чыганаклар алфавит тəртибендə 

бирелə, бер үк хəрефлəрдəн башланган автор фамилиялəре, хезмəт исеме 

булганда, язудагы икенче, өченче хəрефлəр белəн бирелə, нəшер ителү 

урыны, нəшрият атамасы, бастырылган елы, битлəр саны күрсəтелə. Моның 

билгеле бер калыплары (стандартлары) бар.  

Мисал өчен, хезмəтнең (китапның) авторы берəү генə булганда: 

Фəхретдинов Р.Г. Татар тарихы /Р.Г.Фəхретдинов. – Казан: Мəгариф, 

1999. – 111 б.  

Китап авторы ике-өч булганда:  

Зəкиев М.З. Хəзерге татар əдəби теле: Югары һəм урта уку 

йортлары өчен дəреслек / М.З.Зəкиев, Ф.С.Сафиуллина. – Тулыл. 2 нче 

басма. – Казан: Мəгариф, 2002. – 407 б.  

Ə инде авторлар саны дүрт һəм аннан да күбрəк булганда:  

Татар теле: Татар урта гомумбелем мəкт. 6 нчы с-фы өчен д-лек / 

Д.Г.Тумашева, Ф.Ю.Юсупов, К.З.Зиннəтуллина һ.б.; К.З.Зиннəтуллина 

редакциясендə. Төзəт. һəм тулыл. 3 нче басма. – Казан: Мəгариф, 2001. – 

290 б. 

Төрле газета-журналлардан, җыентыклардан алынган мəкалəлəрне 

бирүнең дə тəртибе бар. Мəсəлəн:  

Хəким Р. Татар рухы // Казан утлары. – 2006. — № 11. – 128-132 б. 
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Кушымтага теркəлгəн өстəмə материаллар, схема-таблицалар, 

фотосурəтлəр, карталар һ.б. фəнни эшне тулыландырып, аның кыйммəтен 

тагын да арттырып җибəрəлəр. 

Гадəттə, фəнни эшнең эчтəлеге хезмəтнең ахырында бирелə (битлəре 

күрсəтелə). Əмма аны башта ук, нигездə, 3 нче биттə үк күрсəтү уңышлырак. 

Бу хезмəттəн файдалануны күпкə җиңелəйтə. 

Фəнни язмаларның тел материалына тукталып, түбəндəгелəрне 

күрсəтергə кирəк: 

1. Фəн теле ачык, аңлаешлы, төзек һəм камил булырга тиеш. Моның 

өчен телебезнең сүзлек хəзинəсеннəн тулы һəм дөрес файдалана белергə, 

фикер сөрешенə туры килə торган лексик берəмлеклəрне урынлы 

кулланырга, диалекталь, жаргон, вульгар сүзлəрне файдаланмаска, сүзлəрнең 

туры мəгънəсен бирергə, əдəби телнең лексик катламыннан аеруча актив 

кулланышта йөри торганнарын, синонимик вариантларның иң 

аңлаешлыларын сайлап алырга. Аеруча атамаларны (терминнарны) дөрес 

куллана белергə кирəк. Чөнки термин – төгəл фəнни атама, ул төшенчəнең 

эчтəлеген мөмкин кадəр тулы, ачык билгелəргə, кыска һəм туры мəгънəле 

булырга, шушы төшенчə өчен үз өлкəсендə аның башка варианты булмаска 

тиеш. Фикерне төгəл əйтеп бирүдə атаманың əһəмияте бик зур. Укучыларның 

фəнни язмаларында еш кына термин-атамаларны дөрес кулланмау, аларны 

мəгънə белдерə торган башка тел берəмлеклəре белəн бутау һəм орфографик 

хаталар белəн язу очраклары күзəтелə. Боларны булдырмас өчен, төрле 

типтагы (аңлатмалы, тəрҗемəле, терминологик, орфографик һ.б.) сүзлеклəргə 

мөрəҗəгать итəргə һəм гыйльми төшенчəлəрне атый торган лексик 

берəмлеклəрне дөрес кулланырга кирəк. Тарихи төшенчəлəрне 

файдаланганда, Р.Ф.Галлəмов тарафыннан төзелгəн “Русча-татарча тарих 

терминнарының аңлатмалы сүзлегеннəн” (Казан, 2006) файдаланырга 

мөмкин. 
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2. Укучыларның эшлəрендə чагылыш тапкан төгəлсезлеклəр 

морфология өлкəсенə дə карый. Аларга сүз формаларын дөрес кулланмау, 

кирəкмəгəн кабатлаулар, фигыльнең заман формаларын бутау, исемнəрне 

килеш һəм тартым белəн төрлəндергəндəге ятышсызлыклар, зат-сан 

күрсəткечлəрендəге буталчыклыклар, фигыльнең юнəлеш категориялəрен 

дөрес кулланмау, зат булмаган предметларны ачыклаганда, хəзерге заман 

сыйфат фигыльнең -учы / -үче төрлəрен файдалану һ.б. керə. 

Фəнни стиль өчен характерлы булган кайбер морфологик 

үзенчəлеклəрне истə тоту мөһим. Болар: 

1) фəнни стильдə фигыльлəрнең -л, -ыл, -ел кушымчалы формаларына 

өстенлек бирелə; 

2) үткəндə булган вакыйгаларны сурəтлəгəндə, хикəя фигыльнең 

билгесез үткəн заман формасы (-ган/ -гəн, /-кан / -кəн) үзен аклыйрак төшə; 

3) фикерне конкретлаштыру, дəлиллəү, йомгаклау һəм нəтиҗəлəр 

чыгару өчен шактый гына кереш сүзлəр һəм кереш сүз вазифасындагы 

ярдəмлеклəр (димəк, ихтимал, беренчедəн, икенчедəн, шиксез, һичшиксез, 

ниһаять, минемчə, безнеңчə, гадəттə, йомгаклап əйткəндə, нəтиҗəдə, шулай 

итеп һ.б.) актив кулланыла; 

4) аныклагычлар фикерне конкретлаштыруда, ачыграк бирүдə мөһим 

роль уйныйлар. Аныклаулы мөнəсəбəт, нигездə, исемнəр, фигыльлəр зат 

алмашлыклары аша башкарыла һəм шуны белдерүче чараларга аныклау 

паузасы, аныклаучы теркəгечлəр һəм теркəгеч сүзлəр (ягъни, аеруча, бигрəк 

тə, мəсəлəн, аерым əйткəндə, башкача əйткəндə, шул исəптəн һ.б.) керə. 

Аныклаулы мөнəсəбəт булганда, аныкланмыш һəрвакыт алда, аныклагыч 

аннан соң урнаша. Мəсəлəн: Əле бүгенгедəй хəтеремдə: эссе җəй көне, печəн 

өсте иде (укучы язмасыннан). 

3. Аңлаешлылык, төгəллек, тулылык, фикер сөрешендəге логик 

эзлеклелек фəнни язмаларның сөйлəм төзелешенə бəйле. Бу яктан, хəзерге 
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əдəби телебез синтаксисының мөмкинлеклəре гаять зур булса да, билгеле бер 

рамкаларга керергə туры килə. 

Фəнни стиль өчен, нигездə, битараф рəсмилек хас. Шунлыктан 

тойгылы җөмлəлəргə караганда, тыныч хикəялəүгə зур урын бирелə. 

Җөмлəдə сүзлəрнең уңай тəртибе булырга тиеш. Сөйлəм ачыклыгына 

комачаулык итə торган катлаулы төзелмəлəрне артык еш куллану да үзен 

аклап бетерми, һичшиксез, укучының иҗади фикер йөртү сəлəтен дə юкка 

чыгарырга ярамый. Җөмлə тəмамланган, фикерне дөрес бирерлек итеп 

төзелгəн булырга тиеш. 

4. Укучыларның эшлəрендə бик күп пунктуацион хаталар да күзəтелə. 

Төп сəбəп – тыныш билгелəрен куюның төзелеш һəм мəгънəви (семантик) 

принципларын җитəрлек исəпкə алмауда. Бигрəк тə бу төр хаталар кызыл юл 

(яңа абзац), аерымланган хəлле гади җөмлəлəрне артык җəенкелəндерү, 

иярүче кисəк белəн ияртүче сүз арасындагы мөнəсəбəтлəрне югалту, 

аныклагычлар, туры һəм кыек сөйлəм белəн бəйлəнешле. Сөйлəмдəге һəр 

тыныш билгесенең дə үз урыны барлыгын да истəн чыгарырга һич ярамый, 

юкса зур төгəлсезлеклəр килеп чыгарга мөмкин. 

Йомгаклап шуны əйтергə мөмкин: бөтен эшлəрне дə фəннилекнең 

аерым кысаларына кертеп, барысы өчен дə уртак нəтиҗə чыгару мөмкин 

түгел. Бу, беренчедəн, фəнни стильнең мөмкинлеклəрен күрмəү, төрлəрен 

исəпкə алмау булыр иде (фəнни-популяр, фəнни-публицистик, фəнни-

биографик һ.б.). Икенчедəн, укучының мəсьəлəгə иҗади якын килүен дə 

онытырга ярамый. 
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Туган як тарихын өйрəнүдə төп чыганак буларак архив 

документлары  

Тарихи чыганаклар – кешелек җəмгыяте үсешен чагылдыручы һəм 

аның фəнни танып белү нигезе, ягъни кешелек яшəешендə тупланган һəм 

күпьяклы җəмгыять тормышы турында мəгълүмат йөрткəн барлык 

кыйммəтлəр. Чыганакларга матди истəлеклəр, сəнгатьле сурəтлəү һəм график 

сурəтлəү, язма истəлеклəр һəм фонодокументлар керə. Тарихи 

чыганакларның иң əһəмиятлесе булып архив документлары санала.  

Фəнни-эзлəнү эшлəрендə өйрəнелгəн төп тарихи фактлар архив 

документларында чагылыш таба. Əмма архив документларын эзлəү – бик 

катлаулы процесс; шуңа күрə күп вакыт сарыф ителеп тə, əйлəнешкə бик аз 

күлəмдə генə яңа чыганаклар кертелергə мөмкин. 

Архив чыганакларын өйрəнə башлаганчы, тема буенча барлык фəнни 

əдəбият һəм бастырып чыгарылган чыганаклар белəн танышу мөһим. Архив 

материалларын куллану өчен архив идарəсенең рөхсəтен алу мəҗбүри. 

Моның өчен гариза һəм фəнни-эзлəнү эше белəн шөгыльлəнүче эшлəгəн 

(укыган) оешмадан махсус хат кирəк була (Кушымта 1).  

Искəрмə: укучыларга архивның уку залында өлкəннəр кул астында 

гына шөгыльлəнергə мөмкинлек бирелə. 

Эшчəнлекнең башлангыч чорында архив хезмəткəрлəренең киңəшлəре 

аеруча əһəмиятле. Моннан тыш, уку залында сакланучы төрле белешмəлəр 

һəм каталоглардан файдалану зарур. Тема буенча архив фондларын 

ачыклагач, тасвирламаларга мөрəҗəгать итəргə кирəк. Тасвирламалар – алар 

архив фонды саклау берəмлеклəренең системалы исемлеклəре. Шулай итеп, 

тасвирламаларда һəрбер эшнең (саклау берəмлеклəренең) эчтəлегенə кыскача 

аңлатма бирелə.  
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Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты каршындагы баш 

архив идарəсенə Татарстан Республикасы Милли архивы, Татарстан 

Республикасы Тарихи-сəяси документларны саклау дəүлəт үзəк архивы, 

Татарстан Республикасы аудио-визуаль документлар дəүлəт үзəк архивы, 

Татарстан Республикасы аерым шəхеслəргə бəйле документлар саклау үзəге, 

Татарстан Республикасы Дəүлəт матбугат архивы, Татарстан Республикасы 

шəһəр һəм район хакимиятлəренең архив бүлекчəсе керə (Бу турыда тулырак 

www. archive.gov.tatarstan.ru сайтыннан карарга мөмкин). 

Россия Федерациясенең төбəклəр архивлары арасында иң зурысы – 

Татарстан Республикасы Милли архивы. Биредə ике миллионга якын эш 

саклана. Мəсəлəн, төбəк авылларының революциягə кадəрге чорга караган 

тарихы турындагы мəгълүматларны түбəндəге фондлардан табарга мөмкин:  

3 нче фонд (Казанская губернская казенная палата), 1-2 нче 

тасвирламалар; 204 нче фонд (Метрические книги мечетей (коллекция), 177 

нче тасвирлама; 81 нче фонд (Казенная губернская земская управа), 2 нче 

тасвирлама; 2 нче фонд (Казанское губернское правление), 2, 14 нче 

тасвирламалар һ.б. 

Архив фондының зур күлəмдəге документлары республика һəм 

муниципаль музейларда һəм китапханəлəрдə, фəнни оешмалар архивларында 

саклана. ТРның шəһəр һəм районнарында 45 муниципаль архив эшли1. 

Аларның иң зурлары – Əлмəт, Арча, Буа, Яшел Үзəн, Чистай районнарында. 

Муниципаль архивлар фонды 903 меңнəн артык саклау берəмлеген тəшкил 

итə.  

Билгеле, эзлəнү эше кирəкле архив материалларын җыю гына түгел, ə 

бəлки укучының аларны урынлы кулланып, анализ ясый белүе дə.  

                                                 
1 См.: Справочник по фондам муниципальных архивов РТ: справочное издание. – Казань: Главное 
архивное управление при КМ РТ, 2010. – 720 с. 
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Тикшеренү эшендə архив мəгълүматларын кайдан алынуын төгəл һəм 

дөрес итеп бит астындагы төшермəлəрдə күрсəтү зарур.  

Мисал өчен:  

ТР МА. 1 ф. 6 тасв. 326 эш. 52 б. (Татарстан Республикасының Милли 

архивы. 1 фонд. 6 тасвирлама. 326 эш. 52 б.)  

Интервью алган очракта, ул материалларның чыганагы төшермəлəрдə 

түбəндəгечə бирелə: (интервью биргəн кешенең фамилиясе, исеме, əтисенең 

исеме) белəн интервью, (аның туган җире, туган көне һəм елы), (интервью 

алынган көннең датасы) // Архив (авторның фамилиясе һəм инициалы). 

Мəсəлəн1: 

Хезмəткə йомгак ясаганнан соң, библиографик исемлектə кулланылган 

чыганакларны һəм əдəбиятны күрсəтергə кирəк. Чыганакларның исемлеге 

түбəндəгечə төзелə:  

Чыганаклар 

1) бастырылмаган: 

Татарстан Республикасы Милли архивы (ТР МА). 1 ф. 6 тасв. 326 эш, 

327 эш. 

Автор тарафыннан язылып алынган А.И.Иванованың истəлеклəре 

(интервью алган көннең датасы һəм урыны). 

Мəктəпнең сугышчан дан музее. Төп фонд, № 1 инв. А.И.Ивановның 

фронтта язган хатлары. 

2) бастырылган: 

История Казани в документах и материалах. XIX век. Книга III / Под 

ред. И.К. Загидуллина. – Казань: Главное архивное управление при КМ РТ, 

2011. – 820 с.  

                                                 
1 Дөлфəнурова Зөһрə Дөлфанур кызы белəн интервью, ТР Минзəлə районының Бикбау авылында 
1918 елның 12 февралендə туган. 2002 елның 2 октябре // И.И.Хəнипова архивы. 
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Гаилə тарихын һəм төбəкнең тарихи шəхеслəрен өйрəнү 

 

А) Шəҗəрəне ничек төзергə? 

Укучылар яратып башкара торган эзлəнү эшлəренең берсе – гаилə, 

нəсел тарихын өйрəнү. Гаилə тарихын өйрəнүнең иң əһəмиятле өлеше – 

шəҗəрə төзү. 

Шəҗəрə – нəсел-ыру тарихы дигəн сүз. Татар халкы бик борынгы 

заманнардан ук нəсел-ыру тарихын язуга зур əһəмият биргəн. Шəҗəрəлəрдə 

бер нəселнең тарихы гына түгел, гомумəн халкыбыз тарихы чагылыш таба. 

Шуңа күрə үз шəҗəрəңне белү, эзлəү һəм тулыландыру – татар халкы 

тарихының сəхифəлəрен тулыландыруга да өлеш кертə. 

Шəҗəрə төзүне нидəн башларга? 

Шəҗəрə төзүче үзенең барлык туган-тумачаларын аерым-аерым ата 

һəм ана ягыннан тикшереп барларга, туганлык мөнəсəбəтлəрен ачыкларга 

тиеш. Шəҗəрəнең төп чыганагы – гаилə, əти-əнилəр, əби-бабайлар. Алар 

хакындагы мəгълүматларны өлкəннəрдəн, ягъни əти-əнилəр, əби-

бабайларның үзлəреннəн, якын туган-тумачалардан сорашып җыйнарга 

мөмкин1. Борынгырак бабалар турындагы мəгълүматларны авыл 

зиратларындагы кабер ташларыннан табарга була. Язмалар гарəп 

графикасында булса, укый белүчене табарга кирəк. Шулай ук иң кыйммəтле 

чыганакларның берсе булган архив документларына да мөрəҗəгать итəргə 

мөмкин (метрикалар, ревизия материаллары һ.б. Бу турыда тулырак “Туган 

як тарихын өйрəнүдə төп чыганак буларак архив документлары” дигəн 

бүлектəн карагыз).  

Шəҗəрəлəргə кагылышлы материаллар авылның җир-су, урман 

исемнəренə бəйле риваятьлəрендə дə сакланырга мөмкин. Шулай ук борынгы 

                                                 
1 Бу турыда тулырак мəгълүматны Ф.Ислаевның “Я и моя родословная” (2009), Т.Биктимированың 
“Минем шəҗəрəм” (2000) китапларыннан алырга мөмкин. 
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кулъязмаларга нигезлəнеп язылган мəгълүматларга да игътибарлы булырга 

кирəк. 

Шəҗəрəгə кергəн исемнəр, ата-ана, əби-бабаларның (шул исəптəн 

шəҗəрə төзүченең үзенеке дə) кайсы авылда, шəһəрдə, кайчан, кайсы елда 

туулары, һөнəрлəре турындагы мəгълүмат теркəлеп куелырга тиеш.  

 

Б) Төбəкнең тарихи шəхеслəрен өйрəнү 

Шəхес диюгə, татар халкының билгеле шəхеслəре – Ш.Мəрҗəни, 

К.Насыйри, Г.Тукай, М.Җəлил һ.б. күз алдына килə. Бу олуг затлар турында 

күп хезмəтлəр язылган булса да, яңа, төбəк мəгълүматлары табылган очракта, 

укучыларга шулар нигезендə фəнни-эзлəнү эше язарга тəкъдим итəргə 

мөмкин. 

Һəрбер төбəкнең – шəһəрме ул, авылмы, үзенең билгеле шəхеслəре 

булган һəм бар.  

Теге яки бу шəхес турында яза башлаганда, иң беренче аның тормыш 

юлына кагылышлы мəгълүматларны тупларга кирəк. Əгəр дə ул кеше исəн 

икəн, аның үзеннəн материаллар алырга, истəлеклəре булса, язмалары белəн 

танышырга, тулы биографиясен, туган елын, көнен, туган җирен, яшəгəн 

төбəге турында тулы истəлеклəрен язып алырга кирəк. 

Үзе исəн булмаган шəхеслəрнең туганнарыннан, аны белгəн 

кешелəрдəн хатирəлəр туплау яхшы булыр. Җирле тарих өчен əһəмияте 

булган хезмəтен эзлəп табарга тырышырга кирəк. 

Төбəктəн чыккан язучылар, рəссамнар һəм башка сəнгать əһеллəре, 

шулай ук башка берəр тармакта аеруча зур уңышларга ирешкəн шəхеслəр 

тормышын өйрəнгəндə биографиялəренə генə түгел, ə бəлки алар яшəгəн чор 

белəн бəйлəнешенə, тарихи вакыйгаларның тормышларында чагылышына 

игътибар итəргə, тарихчы күзлегеннəн чыгып анализ ясарга кирəк.  
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Язучы яки шагыйрьлəрнең əсəрлəре язылу тарихын өйрəнү дə кызыклы 

нəтиҗəлəргə китерергə мөмкин. Шəхеслəр турында тулырак мəгълүмат 

туплау өчен төрле чыганакларга – үзлəренең хатирəлəренə, көндəлеклəренə, 

хатларга, алар турында башкалар тарафыннан язылган истəлеклəргə 

мөрəҗəгать итү уңышлы була. Бу истəлеклəрнең, мемуарларның язылу 

тарихын, ни өчен авторның ул эшкə алынуын ачыкларга тырышырга кирəк. 

Материалларның язылу датасын, урынын, авторның үзе сурəтлəгəн 

вакыйгаларда катнашу-катнашмавын ачыкларга тырышу мөһим.  

Башка биографик чыганаклар белəн чагыштырганда дөреслекне иң 

дөрес чагылдырганы – көндəлеклəр. Шулай да көндəлеклəрне өйрəнгəндə 

аларда искə алынган факт һəм вакыйгаларның дөреслеген тагын бер кат 

тикшерү, аларга карата үз фикереңне əйтə белү сорала.  

Гаилə архивында сакланган башка шəхси документлар – туу турында 

таныклык, дипломнар, хезмəт кенəгəсе, рəхмəт хатлары, мактаулы исемнəр 

бирү турындагы таныклык, белешмə һ.б. лар ярдəмендə моңарчы тупланган 

биографик мəгълүматларның дөреслеген тикшерергə, дөреслəргə мөмкин. 

Лəкин аларда да кайбер төгəлсезлеклəр була алуын истə тотарга кирəк: төрле 

сəбəплəр белəн кешелəр туган даталарын дөрес күрсəтмəскə, репрессиягə 

элəккəн туганнарын атамаска мөмкиннəр. Шуңа күрə бары тик тулаем алып, 

комплекслы өйрəнгəндə генə чын дөреслекне ачыкларга мөмкин икəнлеген 

истəн чыгармаска кирəк. 

Шəхеслəрнең тормышын өйрəнгəндə тагын бер алыштыргысыз 

материал – фотосурəтлəр. Аларны гаилə альбомында, мəктəп музейларында 

табарга мөмкин. Бигрəк тə фотосурəтлəрнең арткы ягына язылган язуга 

игътибар итəргə кирəк – аларда сезнең өчен бик кирəкле һəм кызыклы 

мəгълүматлар булырга мөмкин. Аларның күчермəлəрен эшнең ахырында 

кушымта итеп китерергə була. Шəхеслəр белəн бəйле урыннар, йорты, 

чишмəсе һ.б. турында да язган очракта да аларның фотокүчермəлəрен алырга 

һəм дөрес итеп тасвирлама бирергə кирəк.  
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Мəшһүр кешелəр, шəхеслəр тормышын өйрəнгəндə тарихи 

документлар белəн беррəттəн, музей экспонатларына да мөрəҗəгать итү 

урынлы булыр. Чөнки музей экспонатлары теоретик материалны конкрет 

тормыш фактлары белəн дəлиллəргə мөмкинлек бирə. 

Шунысын һəрвакытта истə тоту мөһим: эзлəнү эшлəрен үткəргəндə иң 

мөһиме – өйрəнгəн шəхеснең гомумəн тарихта тоткан урынын ачыкларга 

тырышырга кирəк. 

 

Тарихи һəм табигый һəйкəллəр 

Тарихи-мəдəни мирас – искиткеч күпкырлы байлык. Аның төп нигезен 

сынлы һəм нəфис сəнгать əсəрлəре, фəнни һəм техник объектлар, матди 

мəдəнияткə караган башка предметлар, тарихи вакыйгалар белəн 

бəйлəнешле, тарих, археология, архитектура, шəһəр төзелеше, нəфасəт, 

этнология, антропология күзлегеннəн чыгып караганда кыйммəткə ия булган, 

теге яки бу төбəктə мəдəният барлыкка килү һəм аның үсешен ачыкларга 

мөмкинлек бирүче биналар тəшкил итə. Моннан тыш, табигый һəйкəллəр, 

кабер ташлары, мəдəни истəлеклəр һ.б. туган як тарихын һəм мəдəниятен 

өйрəнүдə əһəмиятле чараларның берсе булып тора.  

Укучылар тарафыннан туган төбəктəге аз билгеле яисə моңарчы 

билгеле булмаган тарихи, табигый һəйкəллəрне барлау һəм таныту – фəнни-

эзлəнү эшенең актуальлеге һəм яңалыгы беренче чираттта шулардан 

гыйбарəт. Аларның халык авыз иҗатында яисə əдиплəр иҗатында чагылыш 

табуын өйрəнүгə багышланган эшлəр да укучыларда зур кызыксыну уята.  

Табигый һəйкəллəр, ягъни фəнни, тарихи, экологик яктан əһəмияткə ия 

булган уникаль табигый объект һəм комплекслар саклауга мохтаҗ. Боларга 

шарлавыклар, метеорит кисəклəре, мəгарə, сирəк агачлар һ.б. керə. Кайвакыт 

табигать һəйкəллəренə зур күлəмле территориялəрне – урман, тау сыртлары, 

елга ярлары һəм үзəннəрне дə кертеп карыйлар. Туган төбəктəге табигый 
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һəйкəллəрне табу һəм аларны өйрəнү, тарихларын яктырту, шуларга караган 

риваятьлəрне туплау укучылар тарафыннан башкарыла торган фəнни-эзлəнү 

эшлəрендə иң уңышлы юнəлешлəрнең берсе булып тора.  

РФ законнары буенча күчемсез һəйкəллəрнең берничə төре билгелəнə. Болар: 

• тарихи һəйкəллəр – халык тормышында мөһим роль уйнаган тарихи 

вакыйгалар, җəмгыять һəм дəүлəт үсеше, фəнни-техник казанышлар, атаклы 

сəяси, дəүлəт һəм хəрби эшлеклелəр, халык геройлары, фəн, əдəбият, сəнгать 

əһеллəре тормышы белəн бəйлəнешле биналар, корылмалар, истəлекле 

урыннар, аларның каберлəре, Ватан сагында һəлак булганнарның күмелгəн 

җирлəре һ.б.; 

• шəһəр төзелеше һəм архитектура һəйкəллəре – архитектур ансамбльлəр һəм 

комплекслар, тарихи үзəклəр, мəйданнар, урамнар, борынгы шəһəр һ.б. торак 

урыннарның калдыклары; кешелəр яшəгəн, сəнəгать, хəрби, табыну 

урыннары; табигый ланшафт, монументаль, сынлы, декоратив-гамəли, бакча-

парк сəнгате һ.б.; 

• археологик һəйкəллəр – шəһəрлеклəр, курганнар, борынгы торак урыннары, 

ныгытмалар, каналлар, юллар, тау-ташлардагы сурəтлəр, борынгы 

предметлар, каберлеклəр, борынгы торакларның тарихи кыйммəткə ия 

булган катламнары һ.б.  

Фəнни-эзлəнү эшенең төп принцибы булып комплекслылык санала. 

Шунлыктан тарихи-мəдəни мирас комплекслы өйрəнелергə тиеш. 

Һəйкəллəрне саклауның зарурилыгын һəр кеше аңлаган очракта гына аның 

нəтиҗəсе күренəчəк. Хəзерге вакытта безнең авылларыбызда, 

районнарыбызда һəм хəтта шəһəрлəребездə өйрəнелмəгəн, ташландык хəлдə 

булган, онытылган күп кенə тарихи урыннар бар. Бу хəл килеп чыкмасын 

өчен, без һəйкəллəребезне белергə, исəпкə алырга, каталогын булдырырга 

тиеш. Əлеге өлкəдə фəнни эзлəнүлəр алып бару һəм ул тикшерүлəрнең 

нəтиҗəсен халыкка җиткерү тарихи байлыкларны барлауда һəм кайтаруда 

зур һəм кирəкле эш булып тора.  
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Хəзерге вакытта татар халкының рухи мирасы белəн матди мирасы бер-

берсенə нык керешкəн. Моннан тыш, гасырлар буенча тупланган барлык 

рухи байлыкларга ислам диненең дə йогынтысы зур. Татарстанда элек-

электəн барлыкка килгəн изгелəштерелгəн урыннар шактый. Бүген дə 

шəехлəр каберлеге янында изге чишмəлəр бар. Əмма бу төрдəге 

мирасыбызны саклау методикасы эшлəнелмəгəн. Тарихи һəм мəдəни 

һəйкəллəребез реестры юк, аларны төшендергəн, бəясен күрсəткəн 

китапларыбыз да юк диярлек. Халыкның аерым мирасы ташландык һəм 

югалу хəлендə. Бүгенге көндə тулысынча өйрəнелмəгəн урыннар шактый. 

Аларны халыкка таныту, өйрəнү һəм саклау җитди мəсьəлə булып тора.  

 Укучы тарихи-мəдəни мирас белəн бəйле теманы сайлаган вакытта, 

аны һəръяклап өйрəнергə, əлеге урынның халык һəм төбəк тормышында 

тоткан урынын күрсəтергə омтылырга тиеш. Шулай ук бу урынның əдəби 

əсəрлəрдə яисə легендаларда телгə алынуына игътибар итəргə кирəк. Моның 

өчен табигый һəйкəллəргə сəяхəт ясала, өлкəннəр белəн əңгəмəлəр уздырыла, 

фəнни əдəбият һəм архив документларына мөрəҗəгать ителə. Бары тик бөтен 

мəгълүматларны өйрəнгəннəн соң гына нəтиҗəлəр чыгарырга мөмкин. 

 

Төбəкнең мəдрəсə, мəчет-мəхəллə тарихын өйрəнү 

Билгеле булганча, ислам дине татар тарихы һəм мəдəниятенең 

аерылгысыз өлеше булып тора. Татар халкы элек-электəн үк гыйлем алуга 

зур əһəмият биргəн, үз хисабына мəктəп-мəдрəсəлəр тоткан.  

Һəр авылда диярлек бер яки берничə мəчет булып, алар янында 

һəрвакытта да мəктəп-мəдрəсəлəр эшлəп килгəн. Шуңа күрə һəрбер татар 

авылының тарихы, иң беренче чиратта андагы мəчет-мəдрəсə һəм мəхəллə 

тарихы, шуларда гыйлем биргəн мөгаллимнəрнең исемнəре белəн бəйле. 

Татар дини уку йортларының 95% ы авылларда урнашканга күрə, мəктəп-

мəдрəсəлəр авыл мəхəллəсенең аерылгысыз өлеше булып торган. Туган 
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авылдагы мəдрəсə, мəчет, мəхəллə тарихын өйрəнү күпсанлы чыганаклар 

белəн эшлəүне талəп итə.  

Эшне нидəн башларга соң? 

Беренчедəн, авыл халкыннан, бигрəк тə аның иң өлкəн кешелəреннəн 

авылның элеккеге имамнары һəм мəчетлəр, алар урнашкан урыннар турында 

сорашып, язып алырга кирəк. Төбəкнең дини тормыш тарихын барлау өчен 

район мөхтəсибəтенə, хəзер дə эшлəп торган авыл мəчете булса, шунда 

мөрəҗəгать итəргə була. 

Икенчедəн, шактый гына мəгълүматлар тупланган энциклопедик (Татар 

энциклопедиясе), фəнни-популяр əдəбият, авыллар, мəктəп-мəдрəсəлəр 

тарихына багышланган чыганаклар, вакытлы матбугатта дөнья күргəн 

мəкалəлəр белəн танышу кирəк.  

Əлеге юнəлештə иң бай мəгълүмат туплаган чыганаклар булып 

Шиһабетдин Мəрҗанинең “Мөстəфадел-əхбар”, Риза Фəхреддиннең “Асар” 

китаплары тора. Шулай ук ХХ гасыр башы татар вакытлы матбугаты – 

“Шура”, “Дин вə əдəп” һ.б. журнал һəм газета битлəрендə дөнья күргəн 

мəкалəлəрне мəгълүмати чыганак буларак файдалану мөмкин (мəсəлəн, төрле 

төбəклəрдəн алынган хатларның ахырында бирелгəн язучы исеме һəм яшəгəн 

авылы турындагы мəгълүматлар һ.б.). Бүгенге заманда бай мəгълүмат 

чыганагы булган Интернетка мөрəҗəгать итү дə файдалы. Мисал итеп татар 

авылларына багышланган сайтларны туплаган ресурсны  

(http://awilim.ucoz.org/dir/19), шулай ук  Бөтенроссия татар авыллары форумы 

(http://avillar.org/ru/forum) һ.б. сайтларны атарга мөмкин.  

Татарстан Республикасының Милли архивында мəктəп-мəдрəсəлəр 

тарихы белəн бəйле бай фактик материал саклана. Мəсəлəн, ТР Милли 

архивындагы Казан мəгариф округы инспекторларының татар мəктəплəре 

турындагы шикаятьлəре (донослары), аларга беркетелгəн мəчет каршында 

мөселман училищесы, мəктəбе, мəдрəсəлəре һəм башка уку йортлары 

таблицалары теманы өйрəнүдə файдалы чыганак була ала. XIX гасырның 70 
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нче елларыннан башлап, мəдрəсə милке белəн идарə итү кагыйдəлəре 

проекты эшлəнə башлый. Мəдрəсə ачуга рөхсəт сораган гариза белəн 

беррəттəн, мəгълүмати таблица (мəктəпнең исеме, төре (кадимиме яки 

җəдидиме), урнашкан урыны, ачылуга рөхсəт кайчан һəм кем тарафыннан 

бирелгəнлеге, укытыла торган фəннəр һəм дəреслеклəр (авторы һəм башка 

мəгълүматлар белəн) исемлеге, һəрберсенең белем цензы күрсəтелгəн 

укытучылар исемлеге, укыту программалары турында белешмə, уку йорты 

җитəкчелегенең начар даны булу-булмавы турындагы һ.б. информация) 

бирелə. Китерелгəн мəгълүматларда еш кына əлеге уку йортының мəчет 

төзелгəч, мəктəп ачу яки укытуга рөхсəтсез үк эшли башлавы турында 

əйтелə. Вакыт үтү белəн əлеге талəплəргə түбəндəгелəре дə өстəлə: уку 

йортына караган халык һəм мəктəп яшендəге балалар саны, уку йорты белəн 

аңа иң якын урнашкан рус авылы арасындагы ераклык, һəм иң кызыгы, 

күрше авыл христиан руханиларының фикере. Авылларның мəчет, мəхəллə 

һəм мəдрəсə тарихын өйрəнгəндə əлеге документлар кыйммəтле чыганак 

була ала. 

Гомумəн алганда, төбəкнең, яки авылның мəдрəсə, мəчет-мəхəллə 

тарихын өйрəнү өчен мəгълумат туплаганда, игътибарны түбəндəге 

мəсьəлəлəргə юнəлтергə кирəк булыр: 

1) Мəчет, мəдрəсə тарихына караган белешмəлəр: кайчан, кем 

тарафыннан салынган, Совет чорындагы халəте, яңадан торгызылу 

тарихы, бүгенге хəле. 

2) Авылда имамлык вазифасын башкарган дин əһеллəренең исемлеген 

төзү, алар арасында булган данлыклы хəзрəтлəрнең тормыш юлын һəм 

эшчəнлеген ачыклау. Шулай ук авылның мəшһүр абыстайларын əйтеп 

китү дə урынлы булыр. 

3) Мəдрəсəдə эшлəүче мөдəррислəрнең исемлеген булдыру, аларның 

кайда укыганлыгын, шəкертлəрен ачыклау. 
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4) Мəдрəсəдə укытылган фəннəр, кулланылган китаплар исемлеген 

булдыру. 

5) Совет чорындагы мəктəп тарихын яктырту. 

6) Бүгенге көндə авылдагы мəчетлəр саны, аларның торгызылу тарихы, 

иганəчелəр, төзелеш эшлəрен оештырып җибəрүчелəр турында 

мəгълүмат, имам вазифасын башкаручы, аның ярдəмчелəре һ.б. 

турындагы мəгълүмат. 

 

Туган як тарихын өйрəнүдə топонимиканың роле 

Туган як тарихын өйрəнгəндə ономастика (ялгызлык исемнəре турында 

фəн), аерым алганда аның топонимика дип аталган тармагы, махсус 

игътибарга лаек. Топонимика (грек. tоpos – урын һəм оnyma – исем) – 

географик атамаларны (топонимнарны), аларның мəгънəлəрен, килеп 

чыгышын, барлыкка килү үзенчəлеклəрен, шулай ук тарихи үсеш-

үзгəрешлəрен өйрəнүче фəн. Топонимика, этнография, география, 

археология, мифология кебек фəнни өлкəлəр белəн тыгыз бəйлəнештə булып, 

тарих фəне өчен кызыклы һəм кыйммəтле чыганак тəшкил итə. Ялгызлык 

исемнəренə, аларның төп – номинатив мəгънəлəреннəн тыш, тарихи мəгънə 

дə салынган булырга мөмкин. Мисал өчен, җирле халык һəм кабилə 

атамалары; теге яки бу авылга яисə шəһəргə нигез салучы, беренче күчеп 

килүчелəрнең исемнəре; җирле халыкның социаль-икътисади 

үзенчəлеклəренə караган аерым мəгълүматлар һ. б. Болар барысы да туган як 

топонимикасын мəктəптə өйрəнүнең əһəмиятен күрсəтə, əлеге фəн тармагын 

үзлəштерү укучыларның белем дəрəҗəсен күтəрү, аларда патриотик хислəр 

тəрбиялəү, үз халкыңның тарихына карата хөрмəт тəрбиялəү кебек 

максатларга ирешү өчен ярдəм итə. 

Топонимика өлкəсенə караган фəнни-эзлəнү эшлəрен уңышлы 

башкаруның алшарты укучының фəнни һəм методик əдəбият белəн яхшы 



26 

таныш булуына бəйле. Бу, үз чиратында, тикшеренүче баланың топонимика 

буенча махсус кулланмалар, фəнни-популяр əдəбият, топонимик һəм 

терминологик сүзлеклəр, энциклопедиялəр белəн якыннан таныш булуын, 

шулай ук Татарстан Республикасы топонимиясенə багышланган махсус 

монографиялəрне өйрəнүен күз алдында тота (Гарипова Ф.Г., Саттаров Г.Ф. 

һ.б. хезмəтлəре). 

Топонимик күренешлəрне өйрəнү методологиясенə килгəндə, тарихи 

методка өстенлек бирергə кирəк, ул исем-атамаларның килеп чыгышын 

җəмгыять тарихы белəн тыгыз мөнəсəбəттə тикшерə. Фəнни-эзлəнү эшлəрен 

башкарган вакытта архив материалларын, картографик чыганакларны 

куллану, эзлəнү темасына караган мөһим мəгълүматларны таба һəм 

анализлый белү мөһим. Шунысын да билгелəп үтəргə кирəк: топонимик 

эзлəнүлəр барышында халык авыз иҗаты материалларын, авыл аксакаллары 

арасында сакланган хикəятлəрне дə файдаланырга мөмкин. Əмма теге яки бу 

атаманың килеп чыгышы хакында төрле версиялəр яшəгəндə, укучы 

топонимик легенда һəм риваятьлəр белəн бергə фəнни талəплəргə җавап бирə 

торган версиялəрне дə аңлатырга, өйрəнə торган проблема буенча нəтиҗəлəр 

чыгара белергə тиеш. 

Туган як топонимикасын өйрəнгəндə фəнни-эзлəнү эшлəренең төп 

тематикасы түбəндəге проблемаларга карарга мөмкин: атамаларның тарихы, 

барлыкка килү тенденциялəре, этимологиясе, структур-семантик анализы. 

Шулай ук авыл-шəһəрлəрнең исемнəрен үзгəртү мəсьəлəлəре, атамаларның 

теге яки бу вакыйгалар, күренешлəр, күренекле кешелəр белəн бəйле 

булулары, географик атамаларда əлеге җирлектə яшəүче халыкның социаль-

мəдəни тормышы чагылышы кебек темалар да кызыксыну уятырга мөмкин. 

Алга таба мондый төр эшлəр укучыларда тикшеренү эшчəнлегенə кирəкле 

күнекмəлəр формалаштыру белəн бергə туган як тарихына кагылышлы яңа 

сəхифəлəр дə ачарга мөмкин. 
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Туган төбəкне өйрəнү материалы буларак фольклор 

Халык авыз иҗаты бик борынгы заманнардан бирле халык тарихының 

үзенчəлекле юлдашы булып тора. Фольклор əсəрлəрендə халыкның тарихи 

үсеш юлында алган тормыш тəҗрибəсе һəм милли традициялəре чагыла. 

Алар буыннан-буынга, телдəн-телгə күчеп, гасырлар буе яшəп килгəннəр.  

Җирле төбəктəге фольклор əсəрлəре жанрлар төрлелеге белəн 

характерлана. Бигрəк тə монда риваятьлəр, мөнəҗəтлəр, бəетлəр, тарихи һəм 

лирик җырлар, йолалар зур урын алып тора. Əлеге əсəрлəр халык тарихы, 

аның тормышында сизелерлек эз калдырган əһəмиятле тарихи вакыйгалар, 

конкрет тарихи шəхеслəр турында мəгълүмат бирə. Шуңа күрə алар 

əһəмиятле тарихи чыганак ролен үтилəр.  

Бүгенге көндə халык авыз иҗаты əсəрлəре фəнни яктан күпмедер 

дəрəҗəдə тикшерелгəн булса да, җирле фольклор аз өйрəнелгə. Шулай да 

соңгы вакытларда билгеле бер төбəкнең халык авыз иҗаты əсəрлəрен туплау 

һəм өйрəнүгə күбрəк əһəмият бирелə башлады. Əмма җирле фольклорны 

өйрəнгəндə алар белəн тирəнтен эшлəнелми, бары тик гомуми күзаллау белəн 

генə чиклəнелə.  

Җирле фольклор буенча фəнни-тикшерү эшен оештырганда фəннилек, 

иҗадилык һəм эзлəнүчəнлек талəп ителə. Иҗади һəм фəнни характердагы 

эшлəр фəн белəн кызыксынуны арттыра, логик фикерлəү сəлəтен үстерə, 

төрле чыганаклар белəн мөстəкыйль рəвештə эшлəргə өйрəтə.  

Җирле халык авыз иҗаты буенча фəнни-тикшеренү эшен оештырганда 

фəнни монографик хезмəтлəрне, библиографик чыганакларны, вакытлы 

матбугатны, төрле кулъязма материалларны өйрəнүдəн башлау əһəмиятле. 

Чөнки фəнни чыганакларга мөрəҗəгать итəргə өйрəнү, фəнни материал һəм 

сүзлеклəр белəн эшлəү җирле халык авыз иҗатын фəнни яктан өйрəнүгə юл 

күрсəтə. 
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Фəнни-эзлəнү эшенең икенче этабы булып, җирле халыкның, өлкəн 

яшьтəге кешелəрнең истəлеклəрен җыю, туплау тора. Чөнки җирле төбəккə 

караган фольклор əсəрлəре халыкның хəтерендə, өлкəн буын кешелəренең 

истəлеклəрендə саклана.  

Җирле фольклор əсəрлəрен өйрəнүнең өченче этабы – фəнни-теоретик 

фикерлəрне формалаштыру, анализлау, тикшерелгəн материалларны 

системага салу.  

Халык авыз иҗаты əсəрлəренең һəр төренең үзенə генə хас булган 

үзенчəлеклəре бар. Шуны истə тотып, əсəрне өйрəнгəндə аның жанрына 

карап, махсус алымнарга карап эш ителə. Риваятьлəрне, бəетлəрне, 

мөнəҗəтлəрне фəнни яктан өйрəнгəндə ул кайсы чорга карый, нинди 

вакыйгалар сурəтлəнгəн, əлеге вакыйгалар сезнең төбəккə генə хасмы, фəнни 

яктан өйрəнелгəнме кебек сорауларга җавап эзлəү əһəмиятле.  

Төбəкнең йола фольклорын өйрəнү дə анда яшəүче халыкның тарихын 

ачыклауда мөһим урын алып тора. Фəнни яктан ел фасылларына һəм гаилə-

көнкүреш фасылларына бүленгəн йолалар əлеге төбəктə сакланганмы, 

ниндилəре сакланган, хəзерге вакытта алар кулланыламы, аерым төбəккə генə 

хас йолалар бармы икəнлеген ассызыклап үтү мөһим шарт.  

Җирле фольклорны өйрəнгəндə үз төбəгенə генə хас халык авыз 

иҗатының кабатланмас матурлыгын күрсəтү, бай тарихын сөйлəү иҗади 

актив эш талəп итə.  
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