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Заманнан, тормыштан артта 
калмас өчен һәр халык килә-

чәккә багышлаган өметләрен, 
максатларын, үсеш юлларын бил-
геләргә, аларга гомуми юнәлеш 
бирергә, булган мөмкинлекләр-
не исәпкә алырга һәм алга карап 
хәрәкәт итәргә тиеш.

Шуны яхшы аңлаган чын та-
тар зыялыларының күңел түрен-
дә туган теленең көченә һәм 
киләчәгенә ышаныч, аны саклау 
һәм үстерү , алдынгы телләр са-
фына кертү, татарча укыту һәм 
югары белем бирү, рухи, матди 
һәм фәнни эшчәнлек алып бару, 
татарларның тарихи билгеләне-
шен дәвам итү теләге беренче 
урында тора.

Татарстан – илебезнең йөзек 
кашына тиң республика. Татар-
лар җир йөзендәге бик күп мил-
ләтләрдән үзенчәлеклелеге белән, 
уникальлеге белән аерылып тора-
лар: милли киемнәр, камиллек-
кә ирешкән бай тел, кулинария 
өлкәсе, мәдәният һәм башкалар. 
Нинди генә юнәлешне анализла-
сак та, татарларның алдынгы по-
зицияләрдә икәнен күрәбез. 

Безнең халыкның башкалар-
ныкына охшамаган  архитектура 
традицияләре бар. Ул Идел буе 

Болгары, Казан ханлыгы һәм Ал-
тын Урда кебек Ислам цивили-
за циясе яшәгән чорда ук урнаш-
кан. Татар сәнгатенең Болгар һәм 
Алтын Урда сәнгатьләре белән 
дә вам чан бәйләнешен татар сән-
га тенә нигез салучы Вәлиев 
Фуад Хәсән улы язган китаплар 
 дәлилли.

Татар халкының йорты элек- 
электән үк аерылып торган. Чел-
тәрләр, зәвык белән эшләнгән 
тәрәзә йөзлекләрен, кәрнизләрен, 
капкаларны, йортларны зәңгәр, 
яшел һәм башка төскә буялган 
бизәкләр аеруча ямьләп тора. 
Йортларны кош сурәтләре белән 
матурлау да татар архитектура-
сында гадәткә кергән. Агачны 
бизәкләп эшләү – татар халык 
иҗатының традицион һәм аеруча 
үзенчәлекле өлкәсе. Бик күп га-
сырлар буена агач өй төзү, җиһаз, 
савыт-саба, кирәк-ярак ясау өчен 
җирле чималдан файдаланганнар. 
Бизәкләү өчен төрле мотивлар 
кулланылган. Төсләр сайлау га да 
зур игътибар биргәннәр. Татар 
халкының яраткан төсләре – яшел, 
зәңгәр, кызыл төсләр. Заманча 
төзү материаллары арасында хә-
зер төсле материаллар бик зур  
урын алып торалар. Татар стан-
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дагы җирле чималлардан табигый 
минераль пигментлар җитеште-
реп була (акбур, чәртәп, тимер су-
ригы, глауконитлы ком, охра һ.б.). 
Шулай ук төзү өлкәсендә органик 
пигментлар да (сары пигмент, 
алсу пигмент, кызыл пигмент, 
зәң гәрсу пигмент, ясалма сандал 
һ.б.) киң кулланыла. Хәзер инде 
төсле цемент, төсле бетон җитеш-
терү ысуллары да бар. Әмма без, 
кызганычка каршы, һаман төзсез, 
соры бетоннан йортлар төзүне 
дәвам итәбез. Шулай ук бүгенге 
көндә заманча төзү материаллары 
бик зур урын алып торалар, алар 
арасында бизәкле калын пыяла 
аеруча киң кулланыла, аңа татар 
бизәкләре төшереп куллану мөм-
кинлеге дә бар. Төзелешләрдә ар-
матуралы бизәкле пыяла, стема-
лит (эчке яклары керамик эмальга 
буялган, термоэшкәртелгән яссы 
пыяла) файдаланалар. Хәзер 
27 төрле төстәге стемалит чыга-
рыла, ул биналарның диварларын 
тышлау өчен кулланыла. Шулай 
ук заманча төзү материлларын-
нан фибробетон, пыялафибробе-
тон зур кызыксыну тудыралар. 
Татарстан Республикасы Авыл 
хуҗалыгы министрлыгы урнаш-
кан бинаның фасады заманча ма-
териал – пыялафибробетон белән 
бизәлгән. Бу эшләнмәләрнең сый-
фаты һәм ныклыгы югары булу 
белән бергә, материалның азрак 
тотылуы, зәвыклы эшләнеше дә 
зур әһәмияткә ия, алар төзелеш 
чыгымнарын да киметә. Заманча 
материалларны төзү объектла-
рында куллану милли татар сти-
лендә төрле төстәге яңа биналар 
төзү мөмкинлекләрен ача.

Заманча төзү материалла-
рын җитештерү, куллануга кертү 

белән беррәттән, аларны бина-
ларның тышкы кыяфәтләрен зә-
выклы итеп, татар милли орна-
ментлары белән бизәп эшли белү 
дә зур әһәмияткә ия. Күңелсез, 
соры бетон төсендәге элегрәк тө-
зелгән йортларны милли стильгә 
якынлаштырып тышлау да сизе-
лерлек нәтиҗә бирер иде.

Кызганычка каршы, кешеләр 
тарихны, милли традицияләрне, 
борынгыдан формалашып кил-
гән, башка халыкларга охшама-
ган архитектураны саклап калу-
ны үзләренең бурычларны итеп 
куймасалар, киләчәктә татар би-
наларына хас үзенчәлекләр юга-
лырга мөмкин. Бүгенге көндә 
татар архитектура элементлары 
авылларыбызда гына кала бирә. 
Тарихыбызга кагылышлы бер 
генә бизәкне дә без югалтырга 
тиеш түгел. Алар безнең әби- 
бабайларыбыздан мирас итеп 
калдырылган байлык бит. Әлбәт-
тә, архитектура төрле социаль 
шартлар, яңа материаллар бар-
лыкка килү, технологик про цесс-
лар үзгәрү нәтиҗәсендә яңарыш 
кичерә. Заман таләпләреннән чы-
гып, Татарстан Республикасында 
соңгы елларда төзелгән бина-
ларның бизәлеше архитекторла-
рыбызның кызыклы һәм гадәти 
булмаган фантазияләре белән 
баетыла. Шуңа күрә дә, элек эш-
ләнгән биналарның тышкы кү-
ренешен кабатламыйча, гореф- 
гадәтләребез чагылышына, татар 
милләтенә, үзебезнең халыкка 
гына хас булган бизәкләрне за-
манча архитектурада куллану төп 
максат булырга тиеш. 

Борынгы заманнардан ук ор-
намент тышкы күренешне иҗади 
матурлау ысулының төп чарасы 
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булган. Бу шулай ук архитектура 
корылмаларының тышкы күрене-
шен матурлауга да кагыла. Татар 
орнаментының стилена Алтын 
Урда чорында ук нигез салынган. 
Аның үзенә генә хас сыйфатла-
ры һәм бизәкләренең мотивлары 
элеккегечә сакланып калуын без 
хәзерге заманда да күзәтә ала-
быз. Әнә шулар үрнәгендә без 
татар гореф-гадәтләренең халык 
күңеленә тирән үтеп керүенә, 
мәдәни рухыбызның көченә ина-
на алабыз. 

Хәзерге заман татар архи-
тектурасында гореф- гадәтләрне 
саклап калу һәм әлеге юнәлешне 
үстерү проблемасы аеруча кискен 
тора. Әмма аны тирәнтен ачык кү-
залламый торып, әлеге юнәлеш-
нең үсешенә ирешү мөмкин тү-
гел. Стиль һәм форма барлыкка 
килүнең гомуми кануннарын, 
шулай ук элеккеге заманда татар 
биналарының тышкы күренешен 
матурлаганда кулланылган архи-
тектур чараларны белмичә, мил-
ләтнең мәдәни байлыгы турында 
ялгыш күзаллау барлыкка килергә 
мөмкин. Орнамент архитектурада 
милли үзенчәлек бирүнең иң төп 
чараларының берсе, мәдәни го-
реф-гадәтнең үзенә генә хас брен-
ды булып санала.

Хәзерге вакытта Респулика-
бызда төзелеш сәнәгате киңәй-
гәннән-киңәя бара, бер сүз белән 
әйткәндә, төзелеш – заманчала-
ша. Шәһәрләребез һәм авылла-
рыбыз архитектурасы төрле ил 
стильләре чагылышларын  алалар. 

Үзебезнең татар халык сти-
лен дә онытырга ярамый, ко-
рылмаларны һәм биналарны та-
тар орнаментлары белән ешрак 
бизәргә кирәк.

90 нчы елларда Республи-
када яңарыш башлангыч, татар-
ча укыту, шул исәптән татар те-
лендә һөнәри белем бирү теләге 
белән Казан төзелеш инженер-
лары институтында (хәзер Ка-
зан дәүләт архитектура- төзелеш 
университеты) ике татар төркеме 
оештырылды. Максат итеп Та-
тарстанның ике дәүләт телендә 
дә эш алып барырлык белгечләр 
әзерләү куелды. 

Менә 26 ел дәвамында Ка-
зан дәүләт архитектура-төзелеш 
университеты (КДАТУ) татар 
телендә югары белем бирү һәм 
төзү материаллары фәнен укыту 
нәтиҗәсендә татарларның төзү 
өлкәсендәге тарихын өйрәнгән, 
ике телне дә яхшы үзләштергән 
белгечләр әзерләнде.

Республикабызның, халкы-
бызның, милли татар стилебез-
нең киләчәге – татар мохитендә 
милли тәрбия алып, татарча укып 
үскән студентларыбыз кулын-
да. Аларга бу юнәлештә эшләр-
гә ярдәм итсәк, идеяләрен, уй- 
фикерләрен, планнарын гамәлгә 
ашырырга мөмкинлек тудырсак, 
бу мәсьәлә, һичшиксез, чишелү 
юлын табачак.

КДАТУның төзелеш кафед-
расында татар төркеме студент-
лары белән күп еллар дәвамында 
үткәрелгән фәнни-эзләнү эшләре 
нәтиҗәсендә түбәндәге тәкъдим-
нәр барлыкка килде. Аларның 
һәрберсе уникаль, кызыклы һәм 
игътибарга лаек. Алар Респуб-
ли кабызның башкаласы Казан 
урамнарыннан башлап, авыл 
урамнарында, өй интерьерын-
да халкыбызның милли мохитен 
булдыру, күтәрү, саклауга юнәл-
телгән. Төрле юнәлешләрдәге 
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идеяләрне анализлап тупласак, 
татар милли стилен саклап калу 
мәсәләсенең системалы чише-
лешен күрәбез. Әлеге бурыч-
ны динамик рәвештә, тиз арада 
башкарып чыгу мөмкинлекләрен 
ачык лау белән беррәттән, берничә 
еллык зур проектлар да карала. 
Аларны сезгә дә тәкъдим итәбез.

Татар стилен куллануның 
иң җиңел юлы булып биналар-
ның тышкы якларына һәм декор 
элементларына татар орнамен-
ты мотив ларын кертү санала 
(төсле кушымтадагы рәсемнәрне 
 карагыз). 

Татарча орнамент бинаны 
тагын да матуррак итеп күрсәтә. 
Әлеге ысулның уңай ягы – аз чы-
гымнар белән тиз арада тиешле 
нәтиҗәгә ирешү. Элегрәк төзел-
гән бина фасадларын да бизәсәк, 
шәһәр урамнарында халкыбыз-
ның милли рухы чагылачак. 

Бу эшләрне шәһәр үзәгендә 
һәм заманча төзелгән биналар-
да башкарып була, бу безгә зур 
мөмкинлекләр тудыра (төсле ку-
шымтадагы рәсемнәрне  карагыз). 

Биналарга орнаментларны, 
бизәкләү элементларын заман-
ча төс үзгәртүче, караңгыда яна 
торган материаллар кулланып 
пыялага ябыштыру, тентлар тарт-
тыру, кичен яктырту ысуллары 
белән урнаштырып була.

Кайбер биналарны нәкъ менә 
шундый орнаментларга урын 
калдырып эшләнгән диярсең. За-
манча бизәкләп җибәрсәң, алар 
күпкә ямьлеләнә. Күңелсез, би-
наларны бозып торучы реклама 
эленмәләрен дә милли орнамент-
ларга алыштыру урынлы  булачак.

Бөтен дөньяга танылган би-
налар үзләренең архитектур чи-

шелешләре белән генә түгел, ә 
искиткеч матур милли орнамент-
лары белән дә бөтен кешене таң 
калдырыр иде. Татар мохитен ту-
дыруда бу иң нәтиҗәле юл дияр-
гә була.

Татарстан Президенты Рөс-
тәм Миңнеханов теләктәшлеге 
белән башланып киткән эш – 
Иске Татар бистәсен торгызу 
да уңышлы бара, инде Яңа та-
тар бистәсе яңарыш юлына аяк 
бас ты. Казанда 2013 елда узган 
студентларның халыкара җәйге 
Универсиадасына әзерлек кыса-
ларында, Каюм Насыйри ура мын-
дагы дистәгә якын тарихи йорт 
элек кеге рәвешендә яңартылды. 

Бистәнең тәүге кварталын 
төзекләндергәндә, бер кунакханә 
һәм бер ресторан урын алган иде. 
Хәзер Каюм Насыйри урамын-
да гына да туристлар өчен алты 
бина барлыкка килде. 

Ләкин, кызганычка каршы, 
башкарылган эшләр көтелгән 
нәтиҗәгә китермәде: биналар-
ның экстерьеры элекке тарихи 
рәвешен югалткан, аларда татар 
милли стилен чагылдыручы ор-
наментлар һәм бизәкләр юк дияр-
лек. Әлеге эшләрне башкару ның 
максаты, иске татар бистәсен 
кү тә рүдән тыш, халкыбызның 
милли стилен формалаштыру 
һәм булганын саклап калудан 
 гыйбарәт.

Заманча реставрация бик 
күп детальләрне юкка чыгарган. 
 Татар бистәсе төсләргә бай мохит 
булган. Ул XIX гасыр ахырында 
аеруча матур балкыган, чөнки 
йортларның алгы якларын тыгыз, 
якын итеп салу таләп ителгән 
вакытларда төс милли үзенчәлек-
не күрсәтә алырдай бердәнбер 
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чара булып саналган. Таш мә-
четләрдә буяу фасадның пластик 
элементлары белән берлек хасил 
итеп, декоратив детальләрне ас-
сызыклаган. Агач төзелеш сән-
гатендә исә фасадларны Урта 
Азия традицияләренә якын рухта 
буяу киң тарала, бу очракта төс 
форманы ассызыкламый, кире-
сенчә, аны җимерә яки ваклый. 
Тикшеренүләр күрсәткәнчә, би-
наларның диварларын, аларда 
агач тышламасы яки штукатур-
касы булу-булмауга карамастан, 
 буяганнар.

Бу заманга килеп җиткән 
барлык өйләрдә дә, аларның го-
муми халәте әлегә түзәрлек булу-
га карамастан, күп нәрсә җитеш-
ми: витражлар, төтен юлларының 
чүкеп ясалган өске каплавычла-
ры, яңгыр суы торбалары юк. 
Шунлыктан бүгенге бистә элекке 
кебек түгел, үз йөзен ярым-йорты 
гына саклаган хәлдә.

Шушы күренешләрдән нәти-
җә ясап, түбәндәгеләрне тәкъ дим 
итәргә була: күтәрелгән бина-
ларның фасадларын татар мил-
ли стилендә бизәү, әлеге тарихи 
урамга уникаль биналар өстәп, 
аларны халкыбыз стиленә генә 
хас элементлар белән бизәп, бу 
урамда татар милли мохитен 
тудыру. КДАТУда татар төрке-
мендә укып чыккан белгечләрне 
эшкә, ә татар төркемендә төрле 
курсларда укыган студентларны 
төзү объектларына практика үтү-
гә җәлеп итү Татар бистәсен тор-
гызуда, һичшиксез, шактый зур 
нәтиҗәләр бирер иде.

Яңа Татар бистәсендә милли 
орнаментлар белән бизәлгән уни-
каль биналар төзү мөмкинлеге 
бар. Әлбәттә, аларны күп кеше, 

күпчелек туристлар йөргән җир-
ләргә урнаштыру мәслихәт.

Конгресс үзәге – Бөтен-
дөнья татар конгрессы үтә торган 
бина. Ул 1500 кеше сыярлык ике 
залдан гыйбарәт булып, бу зал-
лар арасындагы дивар ачылып, 
3000 мең кеше сыярлык зур бер 
зал хасил була ала. Аның про-
екты да эшләнде (төсле ку шым-
тадагы рәсемнәрне  карагыз).

Әлеге бина бөтендөнья та-
тарларын җыеп, кунакларны ка-
бул итеп, кирәкле дәрәҗәдә яшәү 
шартлары тудырып, берләш тереп, 
конгресс уздыру, халкы быз ның 
каршында торган төп мәсьә-
ләләрне хәл итү үзәге  булачак.

Конгресс үзәгенең төп үзен-
чәлеген фасадында башкарыл-
ган челтәрле татар милли бизәге 
һәм бинаның отышлы урнашуы 
тәшкил итә. Килгән кунаклар Ка-
зансу елгасы буйлап теплоходта 
республиканың тарихи урынна-
рына сәфәр кыла алалар.

Алдагыларга өстәп, шуны әй-
тергә була, бина яки корылманы 
татар стилендә төзергә теләсәк, 
ул татар халкының нинди дә бул-
са бер милли үзенчәлеген чагыл-
дырырга тиеш. Кем белә, бәлки 
киләчәктә самавыр, чәйнек, тә-
линкә формасында да корылмалар 
һәм биналар бар лыкка килер.

Татар халкы чәй эчү гадәтенә 
дә аерым игътибар бирә. Шуңа 
күрә, уникаль төзелешләр рәтенә 
чәйнек, самовар һәм чынаяк фор-
масында башкарылган биналар-
ны кертергә була. 

Әлеге чәйханәгә кереп сә-
фәр гә чыккан милләттәшләре-
без гореф- гадәтләрен искә алып, 
күңел лә рен юатып чәй эчеп чыга 
алачак.
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Касә формасында төзелгән 
ресторан – Яңа гына никах лашып 
чыккан парларга туй мәҗлесен 
татар милли стилендә, гореф- 
гадәтләрне саклап үткәрү өчен 
менә дигән бина! Яңа тормыш-
ка аяк баскан парларның күңел-
ләренә, кайнар татар чәе сыман, 
гомер буена җитәрлек җылылык 
бирер иде ул. 

Шулай ук Яңа татар бис тә-
сендә милли стильдә театр бина-
сы төзү бик отышлы булыр иде. 
Аның проекты да әзер инде. Бел-
гәнебезчә, татарлар өчен театр 
милли сәнгатне саклап торучы 
объетларның берсе булып санала. 
Һәр милләтнең театры ул милләт-
кә кагылган гореф- гадәтләрне, 
традицияләрне чагылдырырга 
тиеш. Һәм бу максатка ирешүдә 
театрда уйнаган артистларның, 
куелган спектакльләрнең генә 
түгел, аның архитектур үзен-
чәлекләре дә, тышкы фасад күре-
неше дә зур роль уйный.

Тырпаеп торган багана баш-
ларын, стенадагы буш урыннарны 
бөтен татарларга да таныш булган 
татар халык әкиятләре геройлары 
образлары, скульптуралары белән 
бизәү фасад күренешен баетып 
җибәрер иде. Яңа бина шундый 
вак элементларга да игътибар ите-
леп ясалырга, һәрбер «почмагы» 
белән милли татар стилен күрсә-
теп торырга тиеш.

Төзү урынына килгәндә те-
атр бинасын Яңа Татар бистәсен-
дә урнаштырсаң кулаерак булыр 
кебек. Театрга керер алдыннан 
яки аннан чыккач та тамашачы-
лар татар сәнгатенең спектакль 
белән генә тамамланмавын, ә 
урамнарның да, йорт-ишек ал-
ларының да татар стилендә 

эшләнүен күрергә тиеш. Фасадта 
заманча материаллардан күптөр-
ле тәрәзәләр, витраж урыннары 
куллану тәнәфес вакытларын-
да бина эченнән Татар бистәсен 
күзәтергә мөмкинлек бирер иде. 

Ике яклап кулланылган вит-
раж урыннарында түбә дә үтә 
күренмәле итеп эшләнергә мөм-
кин. Моның өчен калын һәм 
чыныктырылган яисә бизәкле 
калын пыяла яки үтә күренмәле 
материаллар кулланырга мөмкин.

Алда күрсәтелгән биналар-
да татар халкының тарихи хәте-
ре чагылыш ала. Аларны Татар 
бистәсендә төзү бик отышлы 
 булачак.

Йомгаклау
Татарстан милли стильне ха-

рактерлаучы үрнәк объектларны 
туплаган мәйдан булырга тиеш. 
Ераклардан сагынып кайткан 
милләттәшләребезнең күңел-
ләрен сыендырырлык милли мо-
хит тудыру мөһим бурычыбыз. 
Моңа, беренче чиратта, архитек-
тур корылмаларны татар стилен 
саклап төзү ярдәмендә ирешергә 
мөмкин.

Киләчәктә дә үзебезнең мил-
ли юнәлешләребезне сакларга 
телибез икән, туристларны җәлеп 
итеп торасыбыз килә икән, нәкъ 
менә элеге проблеманы хәл итү – 
республикабыз төзүчеләре һәм 
архитекторларының игътибар 
үзәгендә булырга тиеш! Алдын-
гы Көнбатыш илләр тәҗрибәсен 
куллану белән беррәттән, гореф- 
гадәтләрне, бары татарларга 
гына хас стильне саклау да мәс-
лихәт, чөнки «тарихы булмаган 
халыкның – киләчәге дә булмый» 
диләр бит. 
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Татар милли архитектура-
сын үстерү урамнарыбызда без-
нең халкыбызга гына хас, үзен-
чәлекле милли мохит тудырырга 
ярдәм итәчәк: бөтен дөньяга та-
нылган биналар төзелеп, аларның 
фасадлары татар сәнгате рухында 
бизәлсә, милләтебезнең дәрәҗә-
се күтәреләчәк, Татарстаныбыз 
туристлар җәлеп итеп торучы 

үзәккә әверелер иде. Бөтен мил-
ләттәшләребез дә рес публика-
бызның динамик үсешен күреп, 
көчәюен, танылуын, күтәрелүен 
күзәтеп куаныр иде. Әлбәттә, бо-
лар әлегә хыялда гына. Шулай да 
бу мәсьәлә яшь буынның игъти-
бар үзәгендә тору күңелгә юаныч 
кертә. Бүген аларга эшләү мөм-
кинлеге тудыру  зарур.
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