
 

     Татарстан – Россиянең, истәлекле урыннары буенча, иң бай төбәкләренең 

берсе булып санала. Монда төрле музейлар, архитектура һәм табигать 

һәйкәлләре, җирле халыкларның милли колоритын күрсәтүче реликвия  

тупланган.  

     Республикада гореф-гадәтләрне саклауга аеруча  зур игътибар бирелә. 

Туристларны җәлеп итү - Татарстан сәясәтендә мөһим юнәлеш булып тора. 

Моңа инфраструктураны һәм заманча сервисны өстәсәң, тирә-юньдә сәяхәт 

итү күңелле һәм кызыклы булачак. Зур шәһәрләрдән бигрәк, кечкенә торак 

пунктларның да  туристларга тәкъдим итәрлек урыннары бар. 

1. Казан Кремле X-XVI гасырларда төзелгән. Территориянең гомуми 

мәйданы 15 гектар дип исәпләнә. Комплекс архитектура һәм мәдәният 

һәйкәлләреннән тора. Манара һәм диварлар, оригиналь төзелеш белән 

чагыштырганда, шактый үзгәрешләр кичергән: аңа хәтта реставрация 

вакытында да төзәтмәләр кертелгән. Төп истәлекле урыннар арасында 

Ак Сарай чиркәве, Президент сарае, Кол Шәриф мәчете һәм башкалар 

бар. Хәзер ул республика Президенты резиденциясе булып тора. 

2. Алабугадагы Чертово шәһәрчек турында әйтеп узыйк. Башта ул җирле 

кавемне ныгыту өчен хезмәт иткән. 1867 елда бина җитди 

реконструкцияләнгән. Аннары ул җирле халык яки вакыт узу белән 

тулысынча диярлек җимерелгән. Чагыштырмача тулы бер бинаны иске 

фундаментта торгызганнар. 

3. Казанда Кол Шәриф - Татарстанның төп мәчете, Европада иң эре 

мөселман гыйбадәтханәләренең берсе. Ул Казан Кремле 

территориясендә урнашкан. Мәчет җимерелгән гыйбадәтханәнең соңгы 

имамы Кол Шәриф хөрмәтенә үз исемен алган. 

4. Бүген Алабуга шәһәрендәге Александр паркы - җирле халык һәм бирегә 

килгән туристларның яраткан ял урыны. 90 нчы елларда парк онытылган 

һәм аны янәдән эшли башлаганнар, ә аңа кадәр ул чын кыргый бакча 

булган. 2007 елда Алабуганың 1000 еллыгын бәйрәм иткәннән соң гына 

аңа игътибар иткәннәр. 2010 елга парк чистартылган, күпер һәм фонтан 

урнаштырылган, юллар торгызылган, эскәмияләр куелган. Бүген анда 

шәһәр кунаклары һәм анда яшәүчеләр ял итәргә ярата, паркта тантаналы 

шәһәр чаралары оештырыла. 

5. Яр Чаллы шәһәрендә 1992 елда төзелгән Таубның кызыклы мәчете 

урнашкан. Ә 2009 елдан башлап шәһәр үзәгендә монументаль Җәмиг 

мәчете төзелгән. 

 

 

 



6. Болгар - Идел Буе Болгарының тарихи башкаласы. Үз вакытында ул 

Татарстанның рухи үзәге булган. Бүгенгесе көндә шәһәр диварлары, 

манаралары һәм мәчетләре белән берлектә  мөселманнар өчен «кечкенә 

хаҗ» кылу урыны булып кала. 

7. Ислам мәдәнияте системасында ислам мәгарифенең уку йортлары зур 

урын алып тора. Мәдрәсә урта мәктәп (Санавия), югары дини семинар 

(Галия) ролен үти һәм анда гарәп телен, Коръән, хадисны, ислам 

тарихын һәм башка дини дисциплиналарны һәм дөньяви фәннәрне 

өйрәнәләр. Мөхәммәдия мәдрәсәсе - Казанда ислам белеменең югары 

уку йорты гына түгел, ә мәдәни мирас объекты да булып санала. 

Мөхәммәдия мәдрәсәсе Казанда 1882 елдан бирле эшли. Хәзерге 

вакытта биредә имам-хатыйб, мөэдзин, шәригать фәннәре укытучысы, 

Ислам нигезләре укытучысы, Гарәп теле укытучысы һәм гарәп теле 

тәрҗемәчесе квалификацияле белгечләр әзерлиләр. 

8. Игенчеләр сарае 2010 елда төзелгән. Бүгенге көнгә кадәр Казанның 

тарихи үзәгендә мондый монументаль корылманы төзүнең максатка 

ярашлылыгы кызу бәхәсләр уята. Корылманың формасы Парижның 

кече сараен һәм венаның император Хофбургын хәтерләтә. Караңгылык 

башлану белән бина яктыртыла. 20 метрлы бронзадан ясалган агачта 

яфракларны хәтерләткән яшел утлар балкый. 

9. XVI гасырда төзелгән Собор озак вакытлар Казанның төп 

гыйбадәтханәсе булган. Биредә борынгы һәм кулъязма китаплар, шул 

исәптән Ефремово евангелие саклана. Башта бина күп тапкыр 

реставрацияләнгән һәм безнең көннәргә кадәр барып җитмәгән. Соборда 

Гурий архиепискобы кельясе һәм XVI гасырның борынгы Спас образы 

урнашкан. Изге урын - хаҗ кылу өчен мөһим объект. Собор 

архитектурасында Мәскәүнең Успение соборы мотивлары ачык күренә. 

Бу охшашлык очраклы түгел. Проектлаучылар Мәскәү храмына махсус 

ориентлашкан. Шул рәвешле ике башкала халкын рухи берләштерү 

идеясе тормышка ашырылган. 

     Татарстанда сез кайда гына булуыгызга карамастан, төрле истәлекле 

урыннар таба аласыз. Татарстан территориясендә ЮНЕСКО Бөтендөнья 

мирас объектлары исемлегенә кертелгән ике һәйкәл бар. Казан - аның 

башкаласы, зур һәм матур шәһәр. Биредә туристларны искиткеч кремль, 

Россиядәге иң зур мәчет һәм татар мәдәнияты белән танышу көтә. Рәхим 

итегез! 

      

 


