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Татарлар һәм Татарстан:  
«Татар энциклопедиясе»нең 5 нче томы дөнья күрде

Яңа гына Татарстан Респу-
бликасы Президенты Указы ни-
гезендә «Татар энциклопедия-
се»нең ТР ФАнең Энциклопедия 
һәм төбәкне өйрәнү институты 
тарафыннан эшләнеп басмага 
әзерләнгән 5нче томы ана теле-
бездә дөнья күрде. «Татар энци-
клопедиясе» – татар халкы һәм 
Татарстанның борынгы чордан 
алып безнең көннәргә кадәрге та-
рихын яктырткан фәнни универ-
саль басма. Бу томда «Р», «С», 
«Т» (1 нче өлеше) хәрефләренә 
багышланган 3824 мәкалә урын 
алган. Аларның 1500 е шәхесләр-
гә багышланган, 950 дән артык 
иллюстрация бар. Бу басма рус 
телендә чыккан энциклопедия-
нең тәрҗемәсе генә түгел. Аңа 
100 дән артык яңа мәкалә өстәл-
де, күбесе яңартылды, төзәтел-
де, яңа статистик мәгълүматлар 
белән тулыландырылды.

Әлеге том бик үзенчәлекле, 
чөнки ул тулысы белән «татар-
лар», «Татарстан» төшенчәләре 
белән бәйле, шуңа күрә татар 
халкы, Татарстанның тарихы, 
сәнгате, әдәбияты, сәнәгате, авыл 
хуҗалыгы һ.б. өлкәләренең үсе-
шен күрсәткән мәгълүматка бай 
мәкаләләр шушы томда туплан-
ган. «Татарстан Республикасы» 
мәкаләсе үзе генә дә 54 бит урын 
алган. Анда республикабызның 
Конституциясе, хокукый стату-
сы, административ-территори-
аль бүленеше, дәүләт органнары, 
символлары, дәүләт бүләкләре 
һ.б. турында аерым мәкаләләр би-
релгән. «Татарлар» мәкаләсендә 
татар халкының килеп чыгышы 

мәсьәләсендә фәндәге 3 төп кон-
цепция китерелгән. Беренчесе – 
болгар-татар, икенчесе – татар- 
монгол, өченчесе төрки- татар 
концепцияләре. Татар сүзе белән 
башланган мәкаләләр бихисап: 
«Татар әдәбияты», «Татар драма-
тургиясе», «Татар поэзиясе», «Та-
тар прозасы», «Татар мәгърифәт-
челеге», татар театрлары: «Татар 
академия театры», «Татар опера 
һәм балет театры», «Татар курчак 
театры «Әкият», «Татар халык 
ар хитектурасы», «Татар халык 
сән гате», «Татар халык йолала-
ры» һ.б. Республикабызның 331  
авылы «Т» хәрефенә бирелгән, 
62 авылның исеме дә татар сүзе 
белән башлана: Татар Аксуы, Та-
тар Әйшәсе, Татар Буасы, Татар 
Суксуы, Татар Урматы, Татар Ял-
таны һ.б.

«Р» хәрефенә бирелгән «Рус-
лар», «Рус теле», «Рус алынма-
лары», «Рус халык архитектура-
сы», «Рус халык сәнгате», «Рус 
Урматы авыллыгы», «Руслашты-
ру сәясәте» исемле мәкаләләрдә 
Татарстанда рус халкы белән 
бәйле күп мәгълүмат тупланган. 
Күләмле, иллюстрацияләр белән 
бизәлгән «Руслар» мәкаләсен-
дә (авторлары Р.Р. Батыршин, 
Г.Р. Столярова) халыкның Татар-
стан төбәгенә килеп урнашу та-
рихы, тормыш-көнкүреш рә веш-
ләре, традицион милли кием нәре, 
социаль катлаулары, архитектура 
үзенчәлекләре, бәйрәмнәре ча-
гылыш таба. Авылларга багыш-
ланган мәкаләләрнең исемен-
дә күп кенә авыллар рус сүзе 
белән башлана: Рус  Акташы, Рус 
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 Әшнәге, Рус Сарсазы, Рус Урма-
ты, Рус Ялтаны һ.б.

«С» хәрефенә башланган 
мәкаләләр дә үзенчәлекле. Алар 
«Саба» сүзе белән башлана: 
«Саба елгасы», «Саба районы», 
«Саба урманчылыгы», «Саба 
төбәк тарихы музее», «Саба 
аучылык тыюлыгы». Бу томда 
татар халкының милли бәйрәме 
Сабан туена, сынлы сәнгатькә, 
Советлар Союзы Геройларына, 
Социалистик Хезмәт Геройлары-
на багышланган аерым күләмле 
мәкаләләр дә урын алган. Татар-
станда яшәүчеләрдән 185 кеше 
Советлар Союзы Герое исеменә 
лаек була, шуларның 63е – та-
тар, Социалистик Хезмәт Герое 
исеме 201 кешегә бирелә, алар-
ның 93е – татар. «С» хәрефенә 
республиканың 117 авылы исеме 
теркәлгән, Саба, Сарман, Спас 
районнары турында киң мәгълү-
мат бирелгән. Татарстан террито-
риясендәге археологик культура-
лар: «Салтау-Маяк культурасы», 
«Сөйке» комплексларына багыш-
ланган мәкаләләр бар. Татарлар 
читтә күпләп яшәгән төбәкләр 
турында: Рязань өлкәсе, Спас 
районы (Түбән Новгород өлкәсе), 
Сафакүл районы (Курган өлкәсе), 
Сатка районы (Чиләбе өлкәсе), 
Свердловск өлкәсе һ.б., шулай ук 
сәнәгать өлкәсе буенча күп мәгъ-
лүмат табарга була: Яшел Үзән 
шәһәрендәге «Серго исемендәге 
завод (Позис)», Казанның «Сан-
техприбор» заводы һ.б. 

Энциклопедиянең хәзинәсе 
булырлык битләр – анда кергән 
аерым кешеләргә багышлан-
ган мәкаләләр (персоналийлар). 
Татар халкының күренекле та-
рихи шәхесләре: Казан ханна-

ры Сәхибгәрәй хан, Сафагәрәй 
хан; җәмәгать эшлеклеләре Рә-
миевләр, Таһировлар; сәнгать 
эшлеклеләре, халык артист-
лары: Сара Садыйкова, Салих 
Сәйдәшев, Җә ваһирә Сәлахова, 
Габдулла Рә химкулов, Натан 
Рахлин, Марсель Сәлимҗанов, 
Ринат Таҗетдинов, Александр 
Сладковский, Александр Сла-
вутский һ.б.; күренекле язучы-
лар: Атилла Расих, Әхмәт Рәшит, 
Ибраһим Салахов, Сәгыйть Сүн-
чәләй, Һади Такташ һ.б.; күре-
некле галимнәр: академиклар 
Р.З. Сәгъдиев, Р.С. Сәйфуллин, 
Т.К. Сираҗетдинов, М.Х. Сәла-
хов, Н.А. Сәхибуллин, И.А. Тар-
чевский, В.П. Тронов һ.б.; сәясәт 
һәм дәүләт эшлеклеләре, авыл 
хуҗалыгы, сәнәгать җитәкчеләре 
һәм бик күп башка халык хуҗа-
лыгы тармакларында эшләгән 
күренекле шәхесләрнең эшчән-
леге киң яктыртыла. Том ахы-
рындагы кушымталар да игъти-
барга лаек. Анда Социалистик 
Хезмәт Геройлары, Советлар Со-
юзы Геройлары, Дан орденының 
тулы кавалерлары, ТРның Фән 
һәм техника өлкәсендәге Дәүләт 
бүләге лауреатлары, ТРның Г. Ту-
кай исемендәге Дәүләт бүләге ла-
уреатларының, шулай ук 5 нче 
том авторларының тулы исем-
лекләре бар. Татарстан Республи-
касының физик, административ, 
геологик карталары, шулай ук 
Татарларның Россия Федераци-
ясендә һәм чит илләрдә күпләп 
таралып урнашкан төбәкләрен 
күрсәткән карталар татар те-
лендә бирелгән. Татарстанда 
201 кеше Социалистик Хезмәт 
Герое исемен ала, шуларның  
93 е – татар.
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Кыскасы, Татар энциклопе-
диясенең ана телебездә эшлән-
гән 5 томы – Республикабызның, 
татар халкының зур рухи һәм 
матди потенциалга ия булуын 
күрсәтүче басма. Әлеге хезмәт-
нең дөнья күрүе – «Татарстан 
Республикасы халыкларының 
телләрен саклау, өйрәнү һәм 
үстерү буенча Татарстан Респуб-
ликасы дәүләт программасы»н 
гамәлгә ашыру максатында баш-
карылган зур эш. Татар энцик-
лопедиясе югары уку йортлары 

һәм мәктәп укытучыларының, 
журналистлар, матбугат, мәдә-
ният хезмәткәрләренең һәм баш-
ка зыялыларның, һичшиксез, 
китап киштәләрендә булыр дип 
ышанабыз.

Бу том да, башка томнар 
кебек үк, республикабызның 
фәнни- тикшеренү институтла-
рына, югары уку йортларына, 
ТР Милли китапханәсенә, архив 
учреж дениеләренә, радио-теле-
видение, вакытлы матбугат ор-
ганнарына тапшырылачак.

Яруллина Алсу Гыйният кызы,  
филология фәннәре кандидаты, ТР ФА Татар энциклопедиясе  

һәм төбәкне өйрәнү институтының  
әйдәп баручы фәнни хезмәткәре 


