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Краткие описания рукописей на тюркских языках 

из библиотеки Казанского федерального университета, 

составленные Гали Рахимом (1890-1943) и Альбертом Фатхи (1937-1992) 

 

ҖШ – җыентык (шигырьләр). 

БШ – бәетләр, шигырьләр дәфтәре. 

ДШ – дини шигырьләр. 

 

1 т. Руми Шөкрулла бин Шиһабетди бин Зәйнетдин. 

Нәһҗәт – эт-тәварих. Фарсычадан төрекчәгә Фариси (فارسي) тарафыннан тәрҗемә ителгән. 

[Төркия, XVII-XVIII гг.] 

252 кәгазь. 14х19. Нәсех. 

خالتواري نهجة الدين زين بن الدين شهاب بن هللا شكر                                 

[Тарихның олы юлы, барышы]. 

Теле: госманлыча, 

Язуы: чибәр, мәшке нәсех, туш белән. 

Шомартылган калын ак кәгазь. 

Тыш: кун, төбенең куны кубып төшкән. 

Искәрмә: Борынгы мөселман тарихлары өчен характерлы булган “тарихь гомуми”: “дөнья 

яратылу”дан башлап китеп, дини тарих белән дөньядагы тарихны бергә болгатып язылган. 

Күберәк   “пәйгамбәрләр” тарихына һәм Мөхәммәт тарихына багышланган. Өчендә 

шушындый бүлекләр дә бар: 

 بيانندهدر واليتلري ايله جين هللا احوال مقالة بشنجي

)100-нче кгз.) 

(102–нче кгз.) قالهم التنجي  بياننده ايله قبا اترهللا 

)107-нче кгз.) بياننده روم احعل مقاله يدنجي 

Асыл фарсыча булган бу китап солтан Сөләйман Кануни заманында (1520-1567) төрекчәгә 

тәрҗемә кылынып, шул солтанга багышланган. Тәрҗемәче үзен Фариси (فارسي) дип атый. 

Кулъязма яхшы гына нәсех белән язылган рамка өченә алынган; сүз башлары кызыл, кара 

белән куелган, шулай ук кайбер аерым сүз һәм җөмләләр. 

Алдагы (251-нче) бите шуннан күчерелеп өстәлгән. 

Китапның титул битендә (2-нче кгз.) кызыл, кара белән ..... итеп исеме язылган; шул ук 

биттә күчерүче кул белән язылган төрекчә шигырьләр һәм төрле кеше кулы белән язылган 

искәрмәләр. Шулар арасында Каюм Насыйри кулы белән язылган искәрмә: “عبد) تملكات من 

 (димәк 1879-нчы елда бу китап К. Насыйриныкы булган) ”١٢٩٤“ ”الشرداني الناصر عبد ابن (القيوم

 ”خانه كتب قزان “ дигән сүзе башлаган). Икенче бер искәрмә ”القيوم عبد“
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 عزتوللين جان نعمت قيلم وقف سنه شعب اسالمية

Бу Нигмәтҗан Гыйззәтуллин Насыйриның шәкертләреннән. 

2 т. 

Инвентарь №177 

Исеме: Рисаләт – эт – тәүхид. 

 التوحيد رسالة

1801. 

Кәгазь саны: 36 кәгазь. 

Форматы: 16х18. 

Теле: төркичә. 

Мелла Ибраһим дамелла Тимербулат углы тарафынна күчерелгән التوحيد رسالة . 

Тәүхид рисаләсе. 

[Аллаһның берлегенә тәүбә кылу, монотеизм]. 

1800 елда күчерелеп тәмамланган. 

Әсәрнең башы гарәпчә. 6 а. кәгазьдән төркичә башлана. 

3 т. Гомәр углы Мөхәммәд. 

Сәяхәтнамә. Россия, 1800. 

8 кәгазь. 10х15,5. Мелла Ибраһим дамелла Тимербулат углы тарафыннан күчерелгән. 

Авторның тулы исеме: хаҗи Мөхәммәд мулла Гомәр углы. 

Теле: төрекчә 

Язуы:   ..... 

Язучы: “Мулла Ибраһим” дамелла ..... 

Кәгазь саны: 36-43; калын зәңгәр кәгазь. 

Форматы: 15,5х10 см. 

Тыш: күн кызыл катыргы; татар эше. 

Искәрмә: Бер татар хаҗиенының үзенең хаҗга баруын тавсирлап язылган сәяхәтнамәсе. 

Бу әсәр турында №3073 (сифр карточкага карагыз). 

Текст кызыл ...... рамка эченә алынып, читләре киң   ....... язылган. Баштагы ике бите төрле 

төсле кара белән сызылып язылган .........бизәк (орнамент) белән бизәлгән. 

Китап 80 кәгазьле кулъязмада №177, 179 белән бер төптә. 

Кулъязманың эченә аерым кәгазьдә Мәрьям Гөбәйдуллина тарафыннан язылган ..... 

аннотация язылган. 

Җыентык Казанның Үзәк Көнчыгыш китапханәсенә шагыйрь Мир-Газиз Укмашый 

тарафыннан бүләк ителгән. 
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4 т. Халык хикәятләре. Россия, 1800. 

33 кәгазь. 10х15,5. 

2 халык әкияте, Шәрыктагы авторсыз хикәятләрне хәтерләтә. 

Рәхимҗан Сәгид углы – Казан сәүдәгәре 1846 нчы елда (һ. 1261) үз хәрәҗәтына “Сөбат-ел-

гаҗизин”не бастырган. 

к. й. (№5 т.). 

Теле: төрекчә, (иске әдәби татар теле). 

Язуы: 

Язучысы: “Мулла Ибраһим” (“дамелла Тимерпулатлы угълы”) 

Калын зәңгәр кәгазь. 

Тыш: күн кызыл катыргы; татар эше. 

Искәрмә: Беренчесенең башына ал кара белән язышмак итеп язылган бизәк 

урнаштырылып, “Латыйфә” һәм “Хикәят” дигән ике ....... куелган. ..... халык 

әкиятләренеке шикелле, икенче яктан көнчыгыш әдәбиятындагы авторсыз хикәятләргә дә 

бераз ошый; теле бераз гына “китапчалаштырылган” татарча. Бу әкият иске татар 

кулъязма хикәят җыентыкларында очраштыргалый. Хикәя җөмлә уртасында өзелеп, бетми 

калган булса да, язуы “.....” дип язылып куелган, аннан соң 2 бит буш (44-55 кгз). Буш да, 

ахрына “....عام” дип язылган булса да язылып бетмәгән төсле тоела. Баштагы ике бите 

яшел, кызыл, кара төсләр белән буяп язылган, татар стилендәге рамка-орнамент белән 

бизәлгән. Ахыргы биттә (77..) дә .... белән сызып язылган орнаментлар бар (56-77 кгз). 

Хикәятләр 80 кәгазьле, кул җыентыкта №177, 178 белән бер төптә. Ахырдан 7 бит буш. 

Кулъязманың бөтен язылган битләре кызыл кара белән язылган, рамка эченә алынган. 

Кулъязманың эченә 4 битле аерым кәгазьдә ..... җыентык турында Мәрьям Гөбәйдуллина 

тарафыннан язылган тәфсилле ..... – аннотация язылган. 

Җыентык Казанның Үзәк Көнчыгыш Китапханәсенә шагыйрь Мир-Газиз Укмашый 

тарафыннан бүләк ителгән. 

5 т. Аллаһияр Суфи. يار هللا صوفي 

Сөбәт әль-гаҗизин العاجزين ثبات 

Казан, 1261 һиҗри (1846 милади). 108 бит. Басма китап. 

Әсәр турында: Г.Газиз, Г.Рәхим. Татар әдәбияты тарихы. Беренче җилд. Борынгы дәвер. 

Икенче бүлек. Казан 1923, 144-155 бб. 

6 т. Төрле хикәяләр. 

170 бит. 

14 бит асылсыз хикәяләр, төрки телендә, гади язу белән язылган. 45 бит шул ук язу, 

шундый ук хикәяләр, берсенең башы юк, икенчесенең башы да, азагы да бар, ләкин кем 

һәм кайчан, кайда язганы мәгълүм түгел. Моннан соң 18 бит асылсыз хәдисләр бу .. рисалә 

гомумән хорафаттан гыйбарәт, язулары да бик начар. 
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Теле: чыгтайча. 

Язуы: бозык тәгълик; татар язмасы. 

Язылган елы: XIX йөз уртасы (?). 

Язылган урыны: Русия. 

(аксыл кәгазь) 

Кәгазь саны 20-46 бит; каралган, калын. 

Форматы: 20х16 см. 

Тыш: катыргы, татар эше. 

Искәрмә: IV хәлифә – Гали һәм аның балаларының сугышларын, каһарманлыкларын, 

башларыннан кичкән газаплар, вакыйгаларны тасвир итә торган кыйссалар (татар халык 

телендә “сугыш китаплары”) циклыннан ике кыйсса: 

 Гали турындагы кыйсса. Башы юк. (2-15 битләрдә). 

 Галинең улы Мөхәммәт Хәнәфия турындагы кыйсса. (15-46-нчы битләрдә). 

Бу кыйссалар №200, 201 белән бер төптә (№200 дә 1846 да басылган басма ثبات العابدين 

китабы). 

Кулъзманың алгы тыш катыргысының эчке ягында аерым кәгазьдә Әхмәтҗан Мостафин 

кулы белән язылган аннотацияләр ябыштырылган. 

7 т. Фикһе китабы. 

 فقه

79 б. (60-168). 

Фикһе хәнәфия мәсьәләреннән гыйбарәт. Китапның исеме һәм мосаннифы мәгълүм түгел. 

Бер урында (155 бит) китапның 1179 һиҗри елда язылуы күрсәтелгән. (1765-1766 милади). 

8 т. 

Авторы: صالح ابن نصرهللا (Салих ибне Насруллах). 

Исеме: غاية البيان (Гаят аль-Баян). 

Теле: төрекчә (госманлыча). 

Язуы: тәгълик; татар язмасы. 

Язылган елы: XIX йөзнең икенче яртысы. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 137; калын, шома ак кәгазь. 

Форматы 21х17 см. 

Тыш: күн кырыйлы катыргы; татар эше. 
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Искәрмә: XVIII йөзнең бер төрек табибе тарафыннан солтан Мөхәммәт IV заманында 

(1648-1693), аңарга багышлап язылган тыйб (медицина) китабы. Җиңел төрек теле белән 

язылган. 

Тексттагы сүз башлары һәм дару исемнәре кызыл кара белән язылган. 1, 131-137 нче 

кәгазьләр һәм 2, 130 – нче кәгазьләрнең берәр бите буш. 

Г.Баруди көтепханәсеннән. 

9 т. ربغوزي الدين ناصر 

)Насыйруд-дин Рабгузи). 

Исеме: صصق               (الربغوزي قصص) االنبياء  (Qisasi Rәdgyzi). 

Теле: Урта Азия төрекчәсе (“чыгтайча”). 

Язуы: тәгълик, татар язмасы. 

Язылган елы: 1838. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 229+VII; кытыршы, калын ак кәгазь. 

Форматы: 35х21,5 см. 

Тыш: кара күн; татар эше. 

Искәрмә: “Пәйгамбәрләр” һәм башкалар шәхесләр турындагы кыйссалар җыентыгы 

................белән язылган бу кыйссалар XIII-XIV еллар чигендә Урта Азия туфрагында 

туган төрек телендәге әдәбиятның һәм классик әсәрләреннән санала. Теле ...... “чыгтай 

теле” дип аталып киткән классик әдәби тел. Автор Төрекстанда Рабат Укуз шәһәреннән 

шагыйрь Насыйреддин Бурханеддин улы Рабгузи (Рабат Укузи). Әсәр 710 һәм (1310 м) дә 

язылып, Насыйреддин ....... дигән әмиргә багышланган. Бу китап Казанда беренче тапкыр 

1859-нчы елда басылган. 

Кулъязманың тексты ике катлы кызыл сызыклы рамка эченә алынган; гарәпчә цитаталар 

эстенә кызыл сызык сызылган. Кыйсса башлары кызыл кара белән язылган. I-IV, VII, 221-

229-нчы кәгазләр 1,219, V, VI ның берәр бите буш. V-VI кәгазьләрдә фихрис; 219-220-дә 

дини бер ....; 220-дә ..... җәдвәле. 

10 т. 

Исеме: نامه سليمان (Сөләйман-намә). 

Теле: төрекчә (госманлыча). 

Язуы: нәсех; төрек язмасы; туш белән. 

Язылган елы: XVI-XVII (?). 

Язылган урыны: Төркия. 

Кәгазь саны: 141; шомартылган, калын ак кәгазь. 

Форматы: 30х15,5 см. 

Тыш: чите алтынлаган кызыл сахтиан; Төркия эше. 
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Искәрмә: Төркия солтаннарыннан Сөләйман Кануни (1520-1556 м.)ның биографиясенә 

багышланган әсәр. Китапның текстында исеме дә, авторы да күрсәтелмәгән; беренче буш 

биттә “ نامه سليمان” дип язылган. Инвентарьда әсәрнең авторы الكرماني احمد дип күрсәтелә. كشف 

 احمد турында язылган: берсенең авторы 815 (1412 м.) дә үлгән نامه سليمان да ике الظنون

 Бу китап төрекчә һәм .... диелгән. Безнең кулъязма .... булып, текст арасында .الكرمياني

аерым вак ..... кисәкләре сибелгән. Китапның башы да الظنون كشف да күрсәтелгәнчә түгел 

һәм ул солтан Сөләйман Канунидан ..... язылган. Шуның өчен аның авторы الكرمياني احمد 

дип күрсәтү ялгыш. Икенче نامه سليمان шулай ук ..... диелгән; автор محمد بن احمد الدين شمس 

 .теле төрекчә ; السيواسي

Тексттагы “مقاله” сәрләүхәләре һәм “نظم ,شعر” сүзләре кызыл кара белән язылган. Текст 

кызыл сызыклы рамка эченә алынган; баштагы ике кат рамка эчендә. Башына көнчыгыш 

стилендә ........ һәм бизәк (заставка) куелган. Язуы яхшы, ике нәсех. 2 нче кәгаздә 

искәрмәләр; 1, 141 кәгазләр буш. 

11 т. 

Автор: المرجاني الدين بهاء بن الدين شهاب 

(Шиһабеддин Мәрҗәни). 

Исеме: بلغار و قزان احوال في االخبار مستفاد 

(Мустафад әль-әхбар). 

Кисәк: II. 

Теле: татарча. 

Язуы: нәсех-тәгълик. 

Язучы: .... 

Язылган елы: XIX гасыр ахыры. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 281; калын, шома ак кәгазь. 

Форматы: 25,5х17 см. 

Тыш: Күн кырыйлы калын катыргы; татар эше. 

Искәрмә: Мәрҗанинең Казан, Болгар һәм гомумән татар тарихыннан язылган билгеле: 

 атлы тарих китабыннан икенче кыйсеме. Казан алынган соңгы дәверне үз ”االخبار مستفاد“

эченә ала. Башлыча мәчетләр, муллалар, мөфтиләр, байлар һәм башка билгелерәк 

кешеләрнең тарих һәм биографияләренә багышланган. Бу китап Казанда 1900 елда 

басылаган. Кулъязманың ахырында (255-нче к.) язылып бетү тарихы 1306 һ. (1888-мил.) 

дип күрсәтелгән. 

Текстта сүз башлары кызыл кара белән язылган. Арада буш калган бит һәм кәгазьләр бар. 

Тексттан соң 256, 257-нче кәгазьләрдә гарәби һәм фарсы сүзләр бар. 

1-17, 32, 153-155, 185-187. 202, 203, 258-281-нче кәгазләр һәм 19, 36, 107,152, 184, 257-нче 

кәгазләрнең берәр бите буш. 

Г. Баруди көтепханәсеннән. 
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12 т. 

Авторы: البلغري كريم محمد 

Мөхәммәт Кәрим Болгари. 

Теле: төрекчә. 

Язуы: тәгълик, татар язмасы. 

Язучысы: автор (?). 

Язылган елы: XIX гасырның ахыры. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 286; шома ак кәгазь. 

Форматы: 26х19 см. 

Тыш: күн; тоткычлы, алтынлаган бизәк. 

Искәрмә: Ниндидер Мөхәммәт Кәрим атлы ....... тарафыннан тәртип кылынган ..... татарча 

сүзләрне төрекчә аңлата һәм һәрбер сүзнең ... һәм һәрбер сүзнең ...... фарсыча ...... китерә. 

Сүз башында ....., үзенең Бохарада вакытта анда язган “болгар” (татар) шәкертләренең 

фарсыча һәм гарәпчә сүз аңлата алмый ... булганнарын күреп, ...... 

14-44-нче кәгазьләрдә сүзлекнең алдында очын бер кереш бүлеге – теоретик мәдхәл 

(введение) дә бар, анысының теле төрекчә. 

 башлары һәм .... сүзләр, табарга ансатлык өчен китабның киң калдырылган ”فعل“

читләренә дә кыеклап язып барылган. Текстта “عر فارسی ,بی” дигән сүзләр кызыл кара 

белән язылган. 

1-13, 45, 46, 269-286-нче кәгазьләр буш. 

Г. Баруди көтепханәсеннән. 

13т. 

Автор: Аккирмани Мөхәммәдия Хәсән 

 درويش   حسن بن محمد

Исеме: Фәтаваи Аккирманилд                                                               

 اقكرماني فتواي

Теле: төрекчә. 

Язуы: тәгълик. 

Кәгазь саны: 280. 

Форматы: 20х14. 

Тыш: күн тышлы. 

Эчтәлеге (нинди әсәр): фикһе. Тәһарәт, никаһ. 

14 т.                تصوف             
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Инвентарь №597.     

Автор: Истамбули Казизәдә. 

 استانبولي زاده قاضي

Исеме: Әль-җәүһәрте әл бәһия. 

 البهية الجوهرة

Теле: төрекчә. 

Язуы: гади. 

Кәгазь саны: 17. 

Форматы: 21х16,5 

Тыш: күн тышлы. 

Эчтәлеге (нинди әсәр): Әхлакка караш. 

15 т. 

Инвентарь №598 

Исеме: Касыйдәи мөбарәкә 

 مباركه قصيدء

Теле: Гарәбчә төрекчә. 

Язуы: тәгълик. 

Кәгазь саны: 2 (172-173). 

Форматы: 21х16,5. 

Тыш: күн тышлы. 

Эчтәлеге (нинди әсәр): 

нәзым белән дога. 

16 т. (599).         Төрек. 

Шәрхе касыйдадән бөрдә. 

 ترجمسی البردة قصيدة شرح

Язуы: тәгълик. 

Кәгазь саны: 39 (174-217 битләр) 

Форматы: 16,5х29. 

Мөхәммәдкә мәдхия. 

Бусыйриның “Касыйдату бөрдә” шигыренә комментариянең төрекчәгә тәрҗемәсе. 

Теле: төрекчә. 

Тыш: күн тышлы. 

17 т. 
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Инвентарь №:600. 

Исеме: (“كتابی باقرغان”(. 

(“Бакырган китабы”). 

Теле: Урта Азия төрекчәсе (“чыгтайча”). 

Язуы: стилсез; татар язмасы. 

Язылган елы: Кәгазендә “1832” филигрань бар. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 70; ике төрле калын аксыл кәгазь. 

Форматы: 22х16,5 см. 

Тыш: катыргы; татар эше. 

Искәрмә: XV м.е. ахырында Урта Азиядә (Төркестанда) яшәгән, төрки телендә язылган 

билгеле суфи язучы Хуҗа Әхмәд Ясәвинең иярченнәре (аның әдәби мәктәбеннән чыккан 

язучылар) һ. аның үзе тарафыннан язылган төрле шигырьләрне алган җыентык. 

Кадимчелек дәверендә татар арасында бик популяр булган китаплардан; һәрбер мәктәптә 

укучы балага аны укыталар иде. Бу җыентыкның кем тарафыннан төзелүе билгеле түгел. 

“Басылган китабы” беренче тапкыр Казанда 1846-нчы елда басылып, шуннан соң бик күп 

тапкыр кабат басылган. 

48-нче кәгазьгә кадәр текст ике .... итеп эшләнгән кызыл сызыклы рамка эченә алынган; 

арада ..... (шагыйрьләрнең исемнәре телгә алынган бәетләр) кызыл, кара белән язылган. 

Г.Баруди көтепханәсеннән. 

18 т. 

Инвентарь №:601 

Исеме: رسالة التصوف في 

Мәнзумәте фи тасаввеф. 

Теле: чыгтайча 

Язуы: тәгълик. 

Кәгазь саны: 82, III. 

Форматы: 24х14. 

Тыш: күн төпле. 

Эчтәлеге (нинди әсәр): тәсаввыфка карашлы нәзым. 

19 т. 

Инвентарь №605, I. 

Автор: باقرغانی سليمان 

)Сөләйман Бакыргани һ.б.) 
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Исеме: (Бакырган китабы) كتابی باقرغان 

Теле: 1) Урта Азия төрекчәсе; 2) Анатоли төрекчәсе. 

Язуы: бозык тәгълик; татар язмасы. 

Язучысы: “ الرحمانعبد”. 

Язылган елы: 1242 һ. – 1828 м. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 1-99; шомартылган, калын аксыл кәгазь. 

Форматы: 21х17,5 см. 

Тыш: сары күн. 

Искәрмә: “Бакырган” китабының Казан басмасына караган башкарак бер варианты: башы 

да басмадагыча башланмый, эчтәлеге һәм шигырьләренең тәртибе ягыннан да күп 

аермалар бар; Сөләйман Бакырганиның басмада булмаган байтак шигырьләре монда бар; 

җыентык бөтенләй диярлек аның шигырьләреннән тора анкыннан башка бераз “شمس” 

имзасы очрый, ә “Бакырган”да булган башка имзалар юк. Шигырьләрнең күберәгенең 

башына кызыл кара белән “ يمحكمةحك ” дигән сөрләүхә язылган. Арада عطارشيخ (Фәридеддин 

Гаттар) га нисбәтле бирелгән шигырьләр дә бар. 

Бу кулъязма 110 кәгазле җыентыкта. Аның ахырына (101-110 к.). Гали турында ..... бер 

кыйсса язылган. 

Г. Баруди көтепханәсеннән. 

Инвентарь№605, II. 

Исеме: في دور قصه كردوكی قفسه در ننك علی حضرت قصهء بيان 

Теле: көньяк төрекчәсе. 

Язуы: нәсех-тәгълик, татар язмасы. 

Язылган елы: Кәгазендә “1821” филигрань бар. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 99-110; ике төрле (зәңгәр һәм ак калын кәгазь). 

Форматы: 21х17,5 см. 

Тыш: сары күн. 

Искәрмә: Дүртенче хәлифә Галинең легендар сугыш вакыйгаларын тасвир иткән көйле 

кыйсса. 

Теле: иске көньяк төрекчәсе;   “قمد بن طورو , قلفل ” шикелле чыгтайчылар да бар. Теле 

Төрекмән арасында язылган әдәбиятны хәтерләтә. 

Кулъязма “Бакырган” китабының бер вариантының ахырына теркәлеп безгә төпләнгән 

(Барысы 110 к.). 

Беренче баш бите ике тапкыр язылган (99 һәм 101 нче кәгазьләрдә); шул ике баш бит 

арасына башка бер гарәпчә кулъязманың бер кәгазе кергән (100-нче кәгазь)101-нче 
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кәгазьнең бер бите буш. 99, 100, 109, 110-нче кәгазьләр (“1821” филиграньлы); калын ..... 

ак кәгазь. Кулъязманың кәгазьләре төбеннән кубып таралган. 

Г.Баруди көтепханәсеннән. 

19 т. Хуҗа Әхмәд бин Ибраһим Ясәви. 

Диване хикмәт. 

20 т. 

Инвентарь № 625. 

Автор: (شعبان بن مصطفی) سروری 

Сәрури Мостафа бине Шагбан. 

Исеме: (Сәрури, Мостафа бине Шәгбан). 

Исеме: (حافظ ديوان شرح) 

(“Дивани Хафиз” шәрхе). 

Теле: төрекчә. 

Язуы: нәсех; төрек язмасы; туш белән язылган. 

Язылган елы: 1057 һ. (1647 м.). 

Язылган урыны: Төркия. 

Кәгазь саны: 239; шомартылган, калын ак кәгазь. 

Форматы: 26,5х16 см.. 

Тыш: күн, Төркия эше. 

Искәрмә: Билгеле Иран шагыйре Хафиз Сиразиның “Дивани хафиз” дип аталган 

шигырьләр җыентыгына төрекчә ... белән язылган шәрех. 

 .һ. (1562 м.) 969 شعبان بن مصطفی سروری

...... (Хафиз бәетләре) өстенә кызыл сызык сызылган. Текст кызыл сызыклы рамка эченә 

алынган. Текстның баштагы 2 бите ..... рамка эченә алынып, баш бите көнчыгыш стилендә 

..... һәм буяулы бизәк (заставка) белән бизәлгән. Бизәк бераз бозылган һәм сәнгать 

ягыннан артык .... түгел. Китапның читендә искәрмәләр бар. 1,2-нче кәгазьләрдә өземтә 

һәм искәрмәләр, 237, 239-нчы кәгазьләрдә фарсыча һәм төрекчә шигырь өземтәләре 

(соңгы татар язмасы). 

3, 4, 238-нче кәгазьләр һәм 1, 2-нче кәгазьләрнең берәр бите буш. 

Г.Баруди көтепханәсеннән. 

Салахмулла вакфе фондыннан. 

21 т. 

Инвентарь №626 

Автор: سروری شعبان بن مصطفی 

(Мостафа бине Шәгбан Сөрури). 
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Исеме: حافظ ديوان شرح 

(“Дивани хафиз” шәрхе). 

Теле: төрекчә. 

Язуы: тәгълик, төрек язмасы; туш белән. 

Язылган урыны: Төркия. 

Кәгазь саны: 262; калын, шома, ак кәгазь. 

Форматы: 21х14 см. 

Тыш: күн (замша). 

Искәрмә: Бу китап турында №625 (сифр 891,5) карточкада карагыз. Башы, ахыры юк. 

Башы 47-нче кәгаздән башлана. 1, 262-нче кәгазьләр буш. 

Мәтене өстенә кызыл сызык сызылган. 

Г.Баруди көтепханәсеннән. 

Салахмулла вакфе фондыннан. 

22 т. 

Инвентарь №628. 

Исеме: العاجزينشرح ثبات 

(“Сөбател-гаҗизин” шәрхе). 

Теле: төрекчә (иске әдәби татар теле). 

Язуы: бозык тәгълик; татар язмасы. 

Язылган елы: Кәгазендә “37 г.” (1837) филигрань бар. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 177; калын аксыл кәгазь. 

Форматы: 22х17 см. 

Тыш: кызыл сахтиян; татар эше. 

Искәрмә: XVIII е. башы Урта Азия суфи шагыйре Суфи Аллаһиярның чыгтайча язылган 

“Сөбәтел-гаҗизин” исемле көйле китабына билгесез бер татар авторы тарафыннан 

язылган төрекчә нәсри шәрех. Бу шәрех Таҗеддин Ялчыгол улы тарафыннан язылган, 

билгеле “Рисаләи Газизә” атла шәрехкә башка. 

Ахыры юк. العاجزين ثبات бәетләре өстенә кызыл сызык сызылган. 

Г.Баруди көтепханәсеннән. 

23 т. 

Инвентарь (№666). حال ترجمه تورك 

Автор: حنيف ابراهيم 

Ибраһим Хәниф 
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Исеме: الشفاء شرح في الوفا حالصة 

Холасат – эл-вафа фи шәрхе шифа. 

Кәгазь саны: 519. 

Форматы: 18х31. 

Теле: төрекчә. 

Язуы: нәсех. 

Автор 1000 һ. (1594-1595 м.) е. соң вафат. 

Шифа исемле китапны канәгатьләнерлек кыска аңлата. 

24 т. 

Инвентарь №686. 

Автор:ئالجنا ابن    

)Ибн аль-Җинаи). 

Исеме: اخالظئعال ق  

Исеме: (Әхлаки гәлаи). 

Теле: төрекчә. 

Язуы: тәгълик, вак язу; төрек язмасы. 

Кәгазь саны: 222; шома, калын саргылт кәгазь. 

Форматы: 20х11,5 см. 

Тыш: катыргы. 

Искәрмә: Әхлак (этика) китабы. 971 һ. (1563-64 м.) дә Төркиядә язылган. 

Тексттагы сү башлары кызыл кара белән язылган. 22-нче кәгаздә кәгазь текст кызыл 

сызыклы рамка эченә алынган. Баштан 3, ахырдан бер бит буш. 

Г.Баруди көтепханәсеннән. 

25 т. (№697)                       Вәгазь       

Пирмөхәммәд Әхмәди Хәлил Газми. 

 عزمي خليل احمد بيرمحمد

Әнис-эл-гарифин 

 العارفين انيس

232 кәгазь. 11х21. 

Тәгълыйк. 

Төрки-фарсы. 

26 т.   (№695). 

Сәед Гали 
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 علی سيد

Захирәт әль-мәлүк. 

 الملرك زخيرة

47 кәгазь. 12х22. 

27 т. (№701). 

Ильяс бин Габдулла Бәнһами. 

 بنهامی عبدهللا بن الياس

Тәрҗемәте “Минһаҗ әль-габидин”. 

 العابدين منهاج ترجمة

184 кәгазь. 16х20. 

Төрки. 

28 т. 

Инвентарь “704”. 

Автор: السامعی عثمان بن محمود 

)Мәхмүд бине ... 

Исеме: لستانگ دبجاء  شرح 

(Шәрхе дибәҗәи гөлстан). 

Теле: төрекчә. 

Язуы: тәгълик төрек язмасы, туш белән язылган. 

Язылган елы: 990 һ. (1582 м.) 

Язылган урыны: Төркия. 

Кәгазь саны: 91, калын ак кәгазь. 

Форматы: 19х12 см. 

Тыш: катыргы; төбе купкан, таралган. 

Искәрмә: Иранның атаклы моралист (әһле ‛акль) әдип-шагыйрьләреннән, 1292 дә үлгән 

Сәгъдинең “гөлестан” дип аталган билгеле хикәяләр җыентыгының дибәҗәсенә (сүз 

башына), билгеле төрек (госманлы) шагыйрьләреннән, 1531-32 дә үлгән. Самиги 

тарафыннан төрекчә язылган шәрех. 

Мәтене өстенә кызыл сызык сызылып, тексттагы сүз башлары кызыл кара белән язылган. 

Текст кара һәм кызыл ике кат сызыклы рамка белән әйләндерелгән. 

1-нче кәгазьдә берничә юл төрекчә шигырь һәм искәрмәләр; 2-нче буш кәгазьдә татар 

кулы белән язылган татарча гыйшык шигыре. Китапның тышы иске; төбеннән кубып 

кулъязма таралган; тышының тоткычы өзелгән. Тыш катыргыларның эчке ягына бер 

төрекчә шигырь һәм искәрмәләр язылган. 

29 т (№716). 
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Габделмәҗид Зәһләви. 

 زهلوی المجيد عبد

Бизагать әль вагыйзин. 

ناعةبص  الوعظين 

86 кәгазь 13х20. 

Төрки. 

30 т. (№775) 

Мөхәммәт Җәзари 

 الجزريمحمد

Мәтне мокаддимәт әль-Җәзария. 

 الجزری مقدمة متنی

1146 һ. (1733-1734 м.) 

Төркичә. 

2 кәгазьдә китапның исеме: 

 جزری تجويد

(Коръәнне дөрес уку турында). 

31 т. №768 

االر ترجمه زاده اسكجی  رحمنقلی الشاطيي الماح 

Искеҗе задә. Тәрҗемә –әр-Раия 1267 һ. (1850-1851 м.). 

90 кәгазь. 17х24. 

32 т. (№801). 

 تفسيری هفتيك

Һәфтияк тәфсире. 

(Коръәннең җидедән бер өлешенә аңлатма). 

142 кәгазь. 15х20. 

33 т (№806). 

 نعمانمال تفسير البلغاری نعمان

Мелла Ногъман әль-Болгари 

Тәфсире Ногъман. 

1248 һ. (1832-1833 м.). 
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34 т. Болгари Ногъман 

Тәфсире Ногъмани 

228 кәгазь. 17х21. 

Кайда, кайчан язылган. 

 البلغاري نعمان مال

 نعمان تفسير

Төркичә. 

35 т (№812) Төрки   тәфсир 

Курсави: Әбуннасыйр 

Габденнасыйр бин Ибраһим әль-Болгари әль-Курсави 

Һәфтияк тәфсире. 

 تفسيري هفتياك القرصوي البلغري ابراهيم بن النصير عبد النصير ابو

1825 м. 

186 кәгазь. 15х20. 

36 т (№824). Төрки тәфсир 

 الهفتياك تفسير صاوي القور البلغري ابراهيم بن النصير عبد نصير ابو

Әбуннасыйр Габденнасыйр бин Ибраһим Курсави Болгари 

Һәфтияк тәфсире 

170 кәгазь. 18х21. 

37 т. (№827).    Коръән тәфсире төрекчә. 

Әхмәд бин Габдулла Насыйх. 

Зөбдәте асар-эл-мәваһиб в-эл-әнвар. 

 احمد بن عبد هللا ناصيح

 زبدة اثار المواهيب و النوار

Тасныйф ителгән 1099 һиҗри (1687-1688) язылган 1204 һ. Елда (1789-1790). 

38 т. Шул ук. 

(№828) 479 кәгазь. 18х33. 

38 т. (№828). Төрекчә Коръән тәфсире. 

Шул ук. 

Кара: 37 т. 

39 т. 

Инвентарь №929 

Исеме: المجيب ربع في رسالة 
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Рисалә фи раб ге әль-мәҗиб. 

Теле: төрекчә. 

Язуы: ямьсез нәсех; Хәрәкәләп язылган. 

Язылган елы: XVI-XVIII еллар. 

Язылган урыны: Төркия. 

Кәгазь саны: 61; калын, шомартылган ак кәгазь. 

Форматы: 31х21,5 см. 

Тыш: катыргы; татар эше. 

Искәрмә: Астрономиядә кулланыла торган төрле кораллар белән ничек эш итәргә 

өйрәткән, практик астрономия китабы. Исеме, авторы күрсәтелмәгән. Текстта һәм аерым 

кәгазьләрдә туш һәм кызыл кара белән бик нечкә эшләнгән бик күп шөкылләре бар. 2,59-

нчы кәгазьләрнең берәр бите һәм төпләгәндә куелган 1, 61-нче кәгазьләр буш. 

Г.Баруди көтепханәсеннән. 

40 т. (№969). Төрки Тарих 

 Кадыйр Гали би 

 قادرعلي بي

Җәмигъ-эт-тәварих 

 جامع التواريح

Төрки (чыгтайчага тартым). 

Бозык нәсех – тәгълик; татар язмасы. 

1144 һ. (1732 м.) язылган Россиядә. 

1-69 кәгазь; каралган калын, аксыл. 15х20 см. 

Тышы кара күн; ялгаулы; төбе купкан. 

1602 м. (1011 һ.) дә Касыйм (хан Кирмән) шәһәрендә Ураз Мөхәммәт хан заманында аның 

янындагы зур дәрәҗәле тарык тамгалы Җәлаир ыруыннан Кадир Гали-би дигән хан белән 

бергә Казакстаннан килгән кеше тарафыннан язылган татар тарихы. Төп өлеше атаклы 

Урта Азия тарихчысы Рәшитэ-эт-диннең “التواريح جامع” исемле тарихыннан кыскартылып 

тәрҗемә ителгән. Ахырына яңарак заман вакыйгалары турында 20 бит үз тарафыннан 

эзләп язып, Ураз-Мөхәммәт ханның Касыйм тәхетенә утыруын тасвир белән тәмам иткән. 

Бу китап һәм шушы кулъязма турында карагыз: Вестник Научн. 0-6а татароведения, №7, 

А. Рахим О новом списке татарского исторического сочинения XVIII века». 

Китап 80 кәгазьле җыентыкта جنكزنامه دفتر дигән кулъязма белән бер төптә. 8, 33-35 нче к.к. 

ертыклы, 1-10 к.к. тишекле. Сәрләүхәләр һәм аерым төстәге җөмләләр кызыл кара белән 

язылган. 

Г. Баруди көтепханәсеннән. 

40 т (969, II) Тарих, әдәбият. 
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 جنكزنامه دفتر

Дәфтәре Чынгызнамә. 

Чыгтайча. 

Стильсез, бозык нәсех – тәгълик; татар язмасы. 

1144 һ. (1732 м.) дә язылган. 

Россия. 

70-80 кк.; каралган, калын аксыл кәгазь. 15х20. 

Татар кулъязмалары арасында нөсхәләре күп очрый торган, безнең борынгы әдәбият 

тарихыбызда “Дастане Чыңгызхан вә Аксак Тимер” исеме белән йөртелә торган, Чыңгыз 

белән Тимернең легендар биографияләренә багышланган, авторы билгеле булмаган, 

кайчан язылуы да ачык булмаган әдәби әсәрнең бер варианты. Бу кулъязмада әсәрнең 

Чыңгыз хан турындагы беренче өлеше генә тулы язылып, Аксак Тимергә 5 кенә юл урын 

бирелгән. Гадәттә башка тулы нөсхәләрнең ахырына теркәлеп йөртелә торган вак кисәк – 

өземтәләр һәм татар тарихыннан вакаигънамә (летопись) дә бу нөсхәдә юк. (Кәгазь 

җитмәгәнлектән кыскартылган булырга кирәк). 

Кулъязманың башына кызыл кара белән 

 ”جنكزنامه دفتر“

дип сәрләүхә куелган. 79 нчы кәгазьдә күчерү тарихы һәим китап ахырына языла торган 

трафарет бәетләр бар. Кем тарафыннан һәм кайда күчерелүе билгеле түгел. 

Г Баруди көтепханәсеннән. 

46 т. 

Инвентарь №1064. 

Китапның исеме: مس 

Автор: عمر بن عتمان 

Кәгазь саны: 20. 

Язуы: Нәсех. 

Теле: төрки 

47 т. 

Инвентарь №1065. 

Мөхәррир: (افندی امير) طريقتجی هللا عبد بن مصطفي 

Китапның исеме: المدينة اصالح 

Автор: عمر بن عتمان 

Язылган елы: (1786) 1201. 

Кәгазь саны: 210 

Теле: تركی 
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48 т. 

Инвентарь №1066 

Мөхәррир: الحنفی مصطفی بن نوح 

Китапның исеме: نوح رسالة 

Кәгазь саны: 21. 

Язуы: نسخ 

Теле: تركی 

49 т. 

Инвентарь №1067. 

Китапның исеме: االشعری و الماتريدی بين اختلفات 

Автор: عمر بن عتمان 

Язылган елы: (1799) 1214. 

Кәгазь саны: 8 

Язуы: نسخ. 

Теле: تركی 

53 т. 

Инвентарь №1243, II. 

Автор: ذاهد بن الحكيم ابو 

(Әбуль-Хәким бине Захид?) 

Исеме: حضرتندان حكيم لقمان كتاب هذا   

Теле: татарча (борынгы әдәби тел). 

Язуы: бозык тәгълик; татар язмасы. 

Язылган елы: XIX йөзнең икенче яртысы (?). 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 40-87; төрле төсле калын кәгазьләр. 

Форматы: 13х119. 

Тыш: күн, тышы купкан, алъяк катыргысы гына. 

Искәрмә: Хорафи “Тыйб китабы”. Буш битенә “хәзә китап логман хәким хәзрәтендән дип 

язылып, 

 .дип язылган ”ايالدی جمع زاهب ابن الحكيم ابو شکرتی ننک حضرتی حکيم لقمان كتابنی بو“

Эчтәлеге көнчыгышта исеме мәшһүр булган легендар Хәким Локман турындагы 

легендалар белән аралаш төрле 

55 т. 
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Инвентарь №1438 

Автор: وفائی 

(Вәфаи) 

 االسالم رونق

Рәүнәк-аль-ислам) 

Теле: чыгтайчага тартым көнъяк төрекчәсе. 

Язуы: бозык тәгълик; татар язмасы. 

Язылган урыны: XVIII йөзнең ахыргы ...XIX йөзнең баштагы еллары. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны 3-37, каралган, калын кәгазь. 

Форматы: 20х17 см. 

Тыш: күн кырыйлы катыргы; татар эше. 

Искәрмә: Көйләп язылган “гыйльме хәл” китабы. Кадим дәверендә татар мәктәпләрендә 

дәреслек итеп кулланыла иде. Әдәби яктан кыйммәте булмаса да, тел ягыннан бу әсәр 

тюрколокларны кызыксындыра 869 һ. (1464-65 м.) дә Урта Азиядә язылган. Теле – Урта 

Азия һәм көньяк формалары катыш. Авторын Хорәземле шәех Шәрәп дип йөртәләр иде 

(Ямойлович), соңгы вакытта Хорасанлы وفائی - Вәфаи дип билгелиләр. Бу китап беренче 

тапкыр Казанда 1850дә басылган. Басма нөсхәдә текстта ..... “وفائی” сүзе ялгыш “وفالى ” дип 

басылган:   (مزلهڲ = كيزالم) “ كوزالم بلكاننكنى وفالى اى”. 

Текстның күбрәк өлеше кызыл сызыклы рамка эченә алынган. Кулъязманың башы юк. 3 

нче кәгазь ертык. Инвентарьда бу китап ялгыш “دل راحت” дип язылган. 

Кулъязма Баруди көтепханәсеннән; Салах мулла вәкыфы фондыннан. 

57 т. 

Инвентарь №1465 

Автор: شمعى 

Исеме: (ڴلستان )ڴلستان شرح 

“Гөлестан шәрехе” 

Теле: фарсыча, төрекчә 

Язуы: бозык нәсех, тәгълыйк; татар язмасы. 

Язучысы: “العزيز عبد مال بن مرتضى مال” 

Язылган елы: 1770 м. 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 239; калын ак кәгазь. 

Форматы: 21х17 см. 

Тыш: күн; кызык бизәк төшерелгән. 
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Искәрмә: 1000 һ; (1591 м.) дә үлгән Төркияле Шәмгый тарафыннан атаклы Иран шәгыйре 

Сәгди Ширазиның “Гөлестан” атлы, нәсер белән язылган билгеле әдәби әсәренә 

язылгантөрекчә шәрех. Сүз башында автор аны шәрех “шәрех” дип атаса да, дөреслектә ул 

мәтен-шәрех форматында язылган, җөмләгә җөмлә бирелеп барылган тәрҗемә. Бу 

тәрҗемә татар арасында кулъязмаларда шактый таралаган булып, аны “Гөлестан” дип тә 

атап йөртәләр иде. 

Мәтене өстенә кызыл сызык сызылган; тексттагы сүз башлары кызыл кара белән язылган; 

читендә искәрмәләр, аңлатмалар; 238-нче кәгазьдә фарсыча өземтәләр; 239-нчы кәгазь 

буш. 

“Гөлестан” турында №1164 (шифр 891,5) карточкага карагыз. “Мәскәү Шәрык 

Көтепханәсе”нән. 

59 т. 

Инвентарь №1540 

Автор: صالحوف احمد شاه بن شاكر محمد 

(Мөхәммәт Шакир Салихов) 

Исеме: نام غره 

 ايخون سنه ايكى اون

Теле: татарча . 

Язуы: тимер каләм белән язылган. 

Язучысы: автор 

Язылган елы: 1887 

Язылган урыны: Русия (Казан?) 

Кәгазь саны: 16; ак кзгазь 

Форматы: 26,5х17 см. 

Тыш: юк 

Искәрмә: Хиҗри 1306 – 1317 еллар (12 ел) өчен төзелгән календарь. Бастыру өчен 

язылган. Цензура нөсхәсе. Беренче битендә цензор Смирнов тарафыннан 1888 нче елда 

бирелгән рөхсәт язуы, пичәте һәм кулы бар; герловый марка ябыштырылган. Ахыргы бите 

буш. 

Бу календарь 1888 дә Казанда басылган. 

“Үзәк Көнчыгыш Көтепханәсе”ндә Баембитова биргән. 

63 т. 

Инвентарь №1565 

Автор: المجكروى شريف محمد أخوند 

)Ахунд Мөхәммәт Шәриф Мәчкәрәви). 

Исеме: برده قصيده ترجمهء 
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(Тәҗемәи Касыйдәи Бөрдә) 

Теле: татарчага якын төркичә. 

Язуы: бозык. 

Язылган елы: 

1256 һ. (1840 м.) 

Язылган урыны: Русия. 

Кзгазь саны: 3-47; калын ак кәгазь. 

Форматы: 21х17 см. 

Тыш: катыргы; татар эше. 

Искәрмә: Бусыйриның (бездә “Әмитәзәк” дип йөртелә торган) “Касый  дәи Бөрдә” аталган 

көйле әсәренең татарчага тәрҗемәсе. Үткән йөзнең беренче яртысында Мәскәрә 

авылының ахунь “Шәриф ахун” тарафыннан язылган. 

Яхшы ук саф татарча, җиңгел тел белән язылганга, татар әдәби теленең тарихын 

тикшерүчеләр өчен әһәммияте булырга мөмкин. 

Мәтене өстенә кызыл сызык язылган; читендә искәрмәләр бар. I – 1,2, 48-50-нче кәгазьләр 

буш. 

Бу китап 85 кәгазьле җыентыкның башында. Икенче урында “دالول ايها ” тәрҗемәсе; ләкин бу 

китап (51-81 к.к.) инвентарьда күрсәтелмәгән. “Үзәк Көнчыгыш Көтепханәсе”ндә 

Габдулла Йосыф Гали Апанаев бүләк иткән. (Казан, 1928). 

64 т. 

Инвентарь №1569 

Автор: اوغلى يالجغل الدين تاج 

Исеме: عزيزه رسالة 

(Рисаләи Газизә) 

Теле: төрекчә (борынгы әдәби татар теле) 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Язылган елы: Кәгазендә “1831”филигрань билгесе бар. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 152; калын аксыл кәгазь. 

Форматы: 31х19 см. 

Тыш: күн; иске; төбе купкан. 

Искәрмә: Суфи Аллаһиярның “Сөбател-гаҗизин” атлы көйле китабына язылган шәрех. 

 .(турында №3209 карточкага карагыз (العاجزين ثبات
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Бу китап 1211 һ. (1796-97 м.)дә язылган. Автор, 1837 дә үлгән, башкорт мулласы 

Таҗеддин Ялчыгол улы. Бу китапны ул үзенең сөекле кызы Газизәнең үтенүе буенча 

язганга, аның шәрәфенә “Рисаләи Газизә” дип атаган. 

Бу китап XIX йөздә татар арасында бик таралган китаплардан булып, мәктәпләрдә уку 

китабы булып та хезмәт итә иде. 

Ул беренче тапкыр Петербугта 1847 дә, ә Казанда 1850 дә басылып, шунннан күп мәртәбә 

кабат басылган. 

Кулъязманың беренче кәгазе төшкән. Мәтене (العاجزين ثبات бәетләре) өстенә кызыл сызык 

сызылып, тексттагы сәрләүхәләр кызыл кара белән язылган. Ахырдан 8 бит буш. 151 нче 

кәгазьдә шәҗәрә язылган. 

“Үзәк Көнчыгыш Көтепханәсе”ндә Габдулла Йосыф Гали Апанаев бүләк иткән. (Казан, 

1928). 

65 т. 

Инвентарь №1581. 

Автор: يقى الجا صفر بن فقير 

Исеме: اولياء خوارق 

)Хәварики Әүлия) 

Теле: төркичә (иске әдәби тат. теле;) 

Язуы: нәсех; татар язмасы. 

Күчерелгән елы: Кәгазендә “1831” филигрань бар. 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 104. 

Форматы: 22х15,5 см. 

Кәзазе калын, катыргы ак кәгазь. 

Тыш: күн. 

Кайдан алынган: “Үзәк Көнчыгыш Көтепханәсе”ндә Габдулла Йосыф улы Апанаевтан 

бүләк (Казан, 1928).ю 

Аерым сыйфатлары: Татар әдәби теленң тарихын тикшерүчеләр өчен материал булып 

хезмәт итә. 

Эчтәлеге: Бер татар авторы тарафынан язылган әсәр. Автор Җаеклы булып үзенен исемен 

 дип куйган. Китапның башында (дибаҗәсендә) ул озын итеп бу китапны ”بن فقير صفر“

язуының сәбәбен һәм нинди китаплардан язылганын файдаланып язуын сөйли. 

66 т. 

Инвентарь №1585, I. 

Автор: نام غره 

(Гөрхә-намә) 
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Теле: төрекчә һ. Һ. 

Язуы: яхшы мәшки нәсех; төрек язмасы) 

Язылган елы: 1135 һ. (1723 м.) 

Язылган урыны: Төркия. 

Кәгазь саны: 1-30; калынча саргылт кәгазь. 

Форматы: 18х11,5 см. 

Тыш: шакмаклы күн; тоткычлы; төбе купкан. 

Искәрмә: Төркиядә төзелгән .... календарь. Ул аерым бер ел өчен генә түгел, бәлки теләсәң 

нинди елга яраклы “мәңгелек календарь” итеп төзелгән. Эчендә: “الفنون نتايج كتاب هذا” дигән 

төрек солтаннаарының кычкача тарихын сөйләгән төрекчә өземтә, гарәпчә өземтәләр, 

фарсыча шигырьләр, төрекчә шигырьләр, календарьга катышлы һәр төрле телләрдә 

текстлар, җәдвәлләр, схема-шәкелләр (даирәләр). 

          Туш һәм кызыл кара белән аралаш язылган. Төбеннән кубып таралган. 

Бу “... 124 кәгазьле җыентыкның башында 

Бу ; кулъязманың калган өлеше төрекчә көйле өземтәләр язып тутырылган. 

“Казанская духовная Академия” көтепханәсеннән чыгып, Казан Үзәк Музейы аша кергән. 

66 т. 

Инвентарь №1585, II. 

Исеме: төрекчә шигырьләр җыентыгы. 

Теле: төрекчә. 

Язуы: яхшы, мәшки нәсех; төрек язмасы. 

Язылган елы: XVIII йөзнең 20-нче еллары. 

Язылган урыны: Төркия. 

Кәгазь саны: 31-124; калынча саргылт кәгазь. 

Форматы: 18х11,5 см. 

Тыш шакмаклы күн; тоткычлы; төбе купкан. 

Искәрмә: тәртипсез рәвештә күчерелгән, аркылы-торкылы язылган шигырьләр җыентыгы. 

Төрле төрек шагыйрьләреннән җыелып язылган булырга кирәк. 

64-76 нчы кәгазьләрдә тарихи-биографик мәгълуматны үз эченә алган өземтәләр тәртипсез 

рәвештә теркәлеп төпләнгән. 

 Ислам Көнчыгышындагы атаклы галимнәр һәм шагыйрьләрнең кыскача 

биографияләре; әлифба тәртибе белән төзелгән; кешеләрнең исемнәре бик матур мәшки 

каләм белән ире итеп язылган. (64-67 һ. 75-76 к к.). 

 Габбас халифәләренең кыскача биографиялары һәм Испания хәлифәләренең кыскача 

хронологиясы. Бу өземтәләр гарәпчә (68-72 к.к.) 
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 Төркия кул астындагы дәвердә Багдадта хөкем сөргән төрек патшаларының кыскача 

биографиялары. Теле төрекчә (72-74 к.к.). 

Бу җыентык инвентарьда “غره نام” исеме астында кергән, чөнки башында (1-30 к.к.) бер 

календарь бар (кара №1535, I, сифр 059). 

  

68 т. 

Инвентарь №1605. 

Исеме: “يه ش كوج” 

(Яшь көч) 

Кисәк №13, 14, 2 (15), 3 (16). 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән язылаган. 

Язылган елы: 1923, 1924. 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: өчесе 10 ар, берсе 11 кәгазь. 

Форматы: 32х22; 29х23 см. 

Тыш: ал кәгазь. 

Искәрмә: “Казан татар Тәгълим-Тәрбия Техникум катындагы №8 яшь коммунистлар 

ячейкасы тарафыннан чыгарыла торган сәяси, әдәби, иҗтимагый .. айлык язма журналның 

1923, 1924 елларда чыккан 4 потель №2 (15) “Кызыл армиянең төзелүенә 6 ел тулу 

бәйрәменә багышланган. 

Тышлары буяулы рәсемнәр белән бизәлгән; эчендә дә рәсемнәр бар. 

“Үзәк Көнчыгыш Көтепханәсе”ннән килгән. 

69 т. 

Инвентарь №1606 

Исеме: “كوج ش يه” 

(Яшь көч) 

Кисәк: №5, 8, 9-10, 11-12 һ.? 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән язылган. 

Язылган елы: 1923 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 5, 8 һ. 10 кәгазьләр 33х23; 31х22 см. 

Тыш: кәгазь; берсенң тышы юк. 
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Искәрмә: Тәгълим-Тәрбия Техникум катындагы №8 яшь коммунистлар ячейкасы 

тарафыннан чыгарыла торган сәяси, әдәби, иҗтимагый .. айлык язма журналның 1923, 

1924 елларда чыккан 4 потель; 5нчесенең тышы кубарылып, беренче кәгазенең уңдагы ягы 

(исеме) ертылып алынган булганга кайчан чыккан һәм ничәнче № икәнлеге билгеле түгел. 

Тышлары (№5,8,11-12) буяулы рәсемнәр белән бизәлгән. 

№11-12 “бөек Октябрь инкыйлабының 6 еллыгы шәрәфенә” багышланган. 

“Үзәк Көнчыгыш Көтепханәсе”ннән килгән. 

70 т. 

Инвентарь №1607 

Исеме: “ بالالرى رق شه” 

(“Шәрык балалары”) 

Кисәк: №1, 2, 3, 4. 

Теле: татарча 

Язуы: гарәп хәрефе белән 

Язучысы: кул белән язылган. 

Язылган елы: 1924. 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: өчесе 6 шар, 4-нчесе 8 кәгаз. 

Форматы: 32х22; 28х30 см. (№3). 

Тыш: сары һәм ал кәгазь. 

Искәрмә: “Казан Татцик исемендәге 8 номерлы балалар йорты катындагы 9 номерлы 

Р.К.И.М. ячейкасы тарафыннан айда бер чыгарыла торган сәяси, әдәби һәм көлке 

журналы” (№1-3) 

“....9 номерлы яшь коммунистлар оешмасы тарафыннан айга бер мәртәбә чыга торган 

сәяси, әдәби, тарихи журнал” (4) 

№1,2,3ләрнең тышлары буяулы рәсемнәр белән бизәлгән. №2 Ленинның үлеменә 

багышлаган; беренче битендә карандаш белән ясалган Ленин рәсеме. 

“Үзәк Көнчыгыш Көтепханәсе”ннән килгән. 

71 т. 

Инвентарь №1608 

Исеме: “بالالرى اوكتبر” 

(“Октябрь балалары”) 

Кисәк: №5(1) -1924; №6-1925; №11 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефләре белән 
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Язучысы: кул белән язылган. 

Язылган елы: 1924, 1925. 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 6 һ, 8-әр кәгазь. 

Форматы: 32х22; 35х22 см. 

Тыш кәгазь. 

Искәрмә: Искәрмә: “Казан Татцик исемендәге 8 номерлы балалар йорты янындагы 9 (6) 

номерлы Р. И. К.У.М. ячейкасы тарафыннан айга бер мәртәбә чыгарыла торган әдәби, 

сәяси журналның аерым 3 саны. №11ның кайсы елга чыкканы билгеле түгел. 

Бу язма журнал “Шәрык балалары” журналының дәвамы булып чыккан (№1607гә кара). 

№5 (1) ның исеме типография шрифты белән басылган. №11ның тышына художество 

оформлениясе бирелгән. 

“Үзәк Көнчыгыш Көтепханәсе”ннән килгән. 

72 т. 

Инвентарь №1609. 

Исеме: “رى شله يه اورال” 

(Урал яшьләре) 

Кисәк: № 2, 3 – 4; 5 – 6. 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән ....басылган. 

Язылган елы: 1923. 

Язылган урыны: Свертловский шәһәре. 

Кәгазь саны: 14, 20, 16. 

Форматы: 23х20; 30х22 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: “Екатеринбург вилаяте татар, башкорт яшь коммунистлары бюросының нашире 

әфкарь” (......). 

“Айга бер чыгарыла торган сәяси, гыйльми, фәнни вә ..... журнал”ның 1923 нче еллыгы 2, 

3-4, 5-6 нчы саннары. 

Тышында һәм эчендә рәсемнәре бар. 

“Үзәк Көнчыгыш Көтепханәсе”ннән килгән. 

73 т. 

Инвентарь №1610 

Исеме: “ك يوره ش يه” 
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(“Яшь йөрәк”) 

Кисәк: №1 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: кул белән язылган. 

Язылган елы: 1923 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 9. 

Форматы: 27х22 см. 

Тыш: кәгазь; буяулы, бизәкле. 

Искәрмә: “Тәрбия- Тәгълим Институты янындагы хәзерлек курсы укучылары ячейкасы 

тарафыннан чыгарыла торган сәяси, әдәби яшьләр журналы”ның 1923 нче елның маенда 

чыккан беренче сан. 

“Үзәк Көнчыгыш Көтепханәсе”ннән килгән. 

  

  

  

74 т. 

Инвентарь №1611 

Исеме: اشلكي  كونلرى 

(“Яшьлек көннәре”) 

Кисәк: №2, 3-4. 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучычы: гектограф, (җилем басма) да басылган. 

Язылган елы: 1918. 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 6; 8. 

Форматы: 22х18; 18х11 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: Казанда 1918 нче елда бер группа укучы ..... яшьләре тарафыннан 

җыештырылган “Һөнәр” түгәрәге тарафыннан чыгарылган журналның 2 һ. 3-4 нче 

саннары. Җилем басмада басылган №2 кечкенә күләмдә, №3-4 гади дәфтәр күләмендә. 

№2 нең “Мөхәррире: хаяте тәхрирендә”, №3-4 нең “Мөхәррире: ..... 
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Эчтәлеге күберәк хикәя һәм шигырьләрдән тора. Дин һәм милләтчелек рухы белән 

сугарылган. 

Эчендә әкиятләр дә бар. 

“Үзәк Көнчыгыш Көтепханәсе”ннән килгән. 

  

  

76 т. 

Инвентарь №1613. 

Исеме: اوجاغى عيلم 

)“Гыйлем учагы”). 

Кисәк: №1. 

Теле: татарча. 

Язуы: стеклографиядә басылган. 

Язылган елы: 1922. 

Язылган урныны: Свертловский шәһәре. 

Кәгазь саны: 10. 

Форматы: 24х18 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: “Сәяси, иҗтимагый әдәби вә фәнни журнал”, “Ектеринбург татар-башкорт 

техникумы укучылары нәшире әфкарь” 

“Нәшире Екатеринбург татар-башкорт техникумы укучылар комитеты янындагы культ 

просвет”. 

Тышы рәсемле. 

“Үзәк Көнчыгыш Көтепханәсе”ннән килгән. 

78 т. 

Инвентарь №1615. 

Исеме: “چولپانى ايرک” 

(“Ирек Чулпаны”) 

Кисәк: №2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: кул белән язылган, №6 гына җилем басмада басылган. 

Язылган елы: 1917-1918. 
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Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: дүртәр битле. 

Форматы: 35х22 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: “Бер еллык тәгълим вә тәрбия курсында укучы яшьләр теләге”, “Укучылар 

файдасын күзәтә торган татарча газитә” дип башына язылган, кайберсендә “Нәширләре: 

курсистлар ширкәте; мөхәррире: М. Рарсин” дип, кайберсендә “Нәшире Ирек Чулпаны 

ширкәте; мөхәррире: М. Рарсин” дип имзаланган язма газета. 

№10ның ахырында “Идарәдә” дип шушы сүзләрне укыйбыз: “Идарәмездә: сез нинди 

мәсләкле, большевикмы? милләтчеме? Газетагызны ни өчен чыгарасыз? Дигән мәүзугта 

хатлар китә. Шуларга бердән җәвабән: безнең газета мөгаззән бер партия программасына 

....., максатыбыз: укучыларның каләмен шомарту, укучылар файдасын күзәтү, дөньяга 

чыкмаган талантларны мәйданга чыгарырга тырышуыбыз. 

“Үзәк Көнчыгыш Көтепханәсе”ннән килгән. 

80 т. 

Инвентарь №1617. 

Исеме: ........... 

Кисәк: №2 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе, кызыл кара белән. 

Күчерүчесе: кул белән язылган. 

Күчерелгән елы: 1924. 

Күчерелгән урыны: Башкортстан, Чилаир кантоны, ..... 

Кәгазь саны: 4 бит. 

Форматы: 46х37 см. 

Кәгазе: юк. 

Автор турында мәгълумат: Алтын прискаларда эшләүче татар эшчеләре өчен чыгарылган 

кулъязма газетаның 2 нче саны. 

Эчтәлеге: “Атнада бер чыгарыла торган, сәяси, әдби, иҗтимагый эшчеләр газетасы”, “III 

нче Коминтерн клубы идарәсенең нашир-әфкарь” мөхәррире: хаят тәхририя. 

“Үзәк Көнчыгыш Көтепханәсе”ннән килгән. 

82 т. 

Инвентарь №1619. 

Автор: اييطف اوغلى سليمان جان محمد 

(Мөхәммәтҗан Аитов). 
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Исеме: تاتار تواريخ 

(Тәварихе Татар). 

Теле: татарча. 

Язуы: тәгълик; татар язмасы. 

Язылган елы: 1301 һ. (1884 м). 

Язылган урыны: Русия (Казан?). 

Кәгазь саны:10; ак язу кәгазе. 

Форматы: 22х18 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: XIX йөздә Казан сәүдәгәрләреннән татар тарихы белән кызыксынучы һ. шул 

юлда төпченүче Мөхәммәтҗан Сөләйман улы Аитов дигән кеше булган. Бу кешенең татар 

тарихына карата төрле материаллар сыелым язылган 700 йөздән артыграк битле бер 

“мәҗмугасы”се булган. Бу җыентык револютция башында юкка чыккан. Шул җыентыкта 

булган кайбер кисәк һәм аерым материаллар башка кешеләр тарафыннан күчерелеп 

алынган хәлдә сакланып калган. Берникадәресе Каюм Насыйриның кулъязмаларында 

сакланып, 1926 нче елда “ئسرلرى باسلمعان ناسيرنك قييوم” дигән җыентыкта басылды. Бу рисалә 

дә шул Аитов мәҗмүгасыннан бер кисәк булгада кирәк, чөнки тышына башка бер кеше 

кулы белән: 

 дип язып куелган. Ахырында авторның файдаланган ”مرحوم اييطف جان محمد – تاتار تواريح....“

чыганаклары күрсәтелгән; аннан соң татарлар белән урыслар арасындагы тарихи 

мөнәсәбәт турында II юллы “шигырь” язылган; көйле итәргә тырышып язылса да, бер дә 

вәзене юк, шигырь булып чыкмаган. Ахырдан 3 бите буш. 

Татар китап Палатасы тарафыннан 1929 нче елда .. Шәфиговтан сатып алынган. Эчендә 

аерым кәгазьдә кулъязманың ......... тарафыннан язылу сыйфатламасы бар. 

83 т. 

Инвентарь №1621. 

Автор: چلبي اوليا 

)“Әүлия Чәләби) 

Исеме: چلبى اوليا منتجبات 

Теле: төрекчә. 

Язуы: бозык – нәсех тәгълик; татар язмасы. 

Язылган елы: 1267 һ. – 1852 м. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 123+IV; калын аксыл кәгазь. 

Форматы: 21х17 см. 

Тыш: катыргы; иске; татар эше; төбе купкан. 
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Искәрмә: XVII йөздә яшәгән Төркиянең атаклы сәяхәтчесе Әүлия Чәләбинең 3 ... зур 

сәяхәтнамәсенең сайланып алып күчерелгән бер кисәге. Бу кисәк башлыча Истанбул 

шәһәрен, аның тарихын һәм тирә-ягындагы бистәләрне тасвир итүгә багышланган. 

Ахырындагы искәрмәдә әйтелүенә күрә бу китап 1262 һ. (1848) дә Мисырда басылган 

басма нөсхәдән күчерелгән. 

Сәрләүхәләр һәм тексттагы сүз башлары кызыл яки яшел-кара белән язылып, текст шул ук 

ике төрле кара белән язылган рамка эченә алынган. 

II – IV нче к.к. дә фихрис. 123 нче кәгазь. һ. I, II, I, 122 нче к.к.нең берәр бите буш. 

Татар Китап Палатасыннан кергән. 

85 т. 

Инвентарь №1624. 

Автор: المرجانى الدين شهاب 

(Шиһабеддин әль-Мәрҗәни) 

Исеме: بلغار و قزان احوال فى االخبار مستفاد 

(Мустафад әль-Әхбар) 

Кисәк: II. 

Теле: төрекчә (татарча). 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Язылган елы: XIX йөзнең икенче яртысы. 

Язылган урыны: Русия (Казан?). 

Кәгазь саны: 213 (420+VI бит), шома ак кәгазь. 

Форматы: 21,5х17 см. 

Тыш: күн кырыйлы катыргы; бер ягы купкан. 

Искәрмә: Мәрҗәнинең “خباراال مستفاد ” дигән татар тарихының, Казан алынганнан соңгы 

дәвердә багышланган икенче кисәгенең кулъязмасы.Төрле кеше кулы белән күчерелгәнгә 

ошый. Сүз башлары кара белән язылган. 

Бу китап 1900 нче елда басылган. 

Читендә искәрмәләр бар. 

I-III, 206-210 нчы кәгазьләр һәм I, 205 нче к.к.нең берәр бите буш. I кәгазьнең югары 

ягыннан 3 см. киңлегендә кисеп алынган. 

Татарстан Үзәк Китап Палатасыннан кергән. 

86 т. 

Инвентарь №1626, I. 

Автор: االسكدارى مصطفى ابن نعمان 

Һәм Каюи Насыйри. 
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Исеме: الميقات تسهيل رسالة 

)Рисәләти тәсхили әль-микат). 

Теле: гарәпчә-татарча. 

Язуы: нәсех. 

Язучысы: Каюм Насыйри. 

Язылган елы: 1295 һ. – 1878 м. 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 24; зәңгәр юллы ак кәгазь. 

Форматы: 17,5х21,5 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Кулъязманың битләре урталай бүленеп, ярты ягына Ногъман бине Мостафа 

Өскедариның гарәпчә الميقات تسهيل аталган һәндәсә-геометрия китабы күчерелгән (1-24 бит). 

Ахырында:                         

نب علكاي بن العزيز عبد بن المحمد بن حسين بن الناصر عبد مال ابن القيوم عبد بقلم الرسالة تمت         الرزاق عبد بن يوسف 

 .дип язылган المسيح ميالد من ١٨٧٨      لسنة الحطايق االلف بعد ماٴتين و تسعين و خمس سنة فى البلغارى هللا عبد بن

(40 бит). Битләренең икенче буш калдырылган яртысында Насыйри бу китапны татарчага 

тәрҗемә кыла башлаган, ләкин 2 нче битнең яртысында тукталып калган. 

25-40 битләрдә башына “المجيب الربع فى اخرى رسالة” дип куелган икенче бер гарәпчә рисалә 

күчерелгән. 41-48 нче битләрдә өзек-өзек тәрҗемәләр. 

Кулъязма Татар Халык Мәгарифе Комитетының Гыйльми Үзәге тарафыннан алынган. 1 

нче биттә К. Насыйриның пичәте басылган. 

86 т. 

Инвентарь №1626, II. 

Автор: نعمان اسكندرى 

Исеме: المجيب الربع فى اخرى رسالة 

(Рисаләти Ухра фир-Рабги әль-мөҗиб) 

Теле: гарәпчә. 

Язуы: нәсех. 

Язучысы: Каюм Насыйри. 

Язылган елы: 1295 һ. -1878 м. 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 25-40 бит; зәңгәр юллы ак кәгазь. 

Форматы: 17,5х21,5 см. 

Тыш: юк. 
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Искәрмә: Практик һәндәсәдән әйберләрнең биеклекләрен үлчи торган корал (المجيب ربع - 

.....) турында гарәпчә рисалә. Авторы күрсәтелмәгән. Ахырында: 

 الرزاق عبد بن يوسف بن علكاي بن العزيز عبد بن المحمد بن حسين بن الناصر عبد مال ابن القيوم عبد بقلم الرسالة تمت       

 .дип язылган المسيح ميالد من ١٨٧٨      لسنة الحطايق االلف بعد ماٴتين و تسعين و خمس سنة فى البلغارى هللا عبد بن

Кулъязманың битләренең ярты ягына гына язылып, икенче яртысы буш калдырып 

барылган. 

24 кәгазьле бу дәфтәрдә геометриядә ..... рисалә һәм өземтәләр язылган. Башында (1-24 

бит) “ ....تسهيل”  дигән бер ... рисалә. Җыентыкның ахырында (41-48 бит) һәндәсәдән 

татарча өземтәләр” вак язу белән язылган; читендә шәкелләре бар. Бу өземтәләр 

Насыйриның басылган һәндәсәсенә хәзерлек йөзеннән язылган нәрсәләр. Кулъязманың 

беренче битендә Насыйриның мөһере басаылган. 

Гыйльми Үзәк аркылы алынган. 

87 т. 

Инвентарь №1627. 

Китапның исеме: جيينتق 

Язылган елы: 1305 هجرى 

Теле: гарәпчә, татарча. 

Тыш: Гади, иске катыргы тышта, катыргысы киндер белән эретелгән. 

88 т. 

Инвентарь №1630, I. 

Автор: القرانى السلمى صالح 

(Салах Салими аль-Карани) 

Исеме: الكمال تنبيه 

)Тәнбих әль-Кәмәәл). 

Теле: төркичә (иске әдәби татар теле). 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Күчерелгән елы: XIXйөзнең яртысы. 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 8-72. 

Форматы: 21х17 см. 

Тыш: күн кырыйлы гади катыргы; татар эше. 

Кимчелекләре “бидагать” дип дин исеменнән һәрбер яңалыкка каршы төшә: карын ите 

ашауның ярамавы, ............................................ бидагатьлеге һәм башкалар. 

Автор турындагы мәгълүмат: Авторның идеологиясе бик кызыклы: бер яктан ул “Укарлы 

сахилләр” дип атап, байлар тәлинкәсен ялаучы надан муллаларны тәнкыйть итә – шуның 

өстенә үзе бик консерватор. 
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Эчтәлеге: Каран авылының мулла ... Салах Мөслими тарфыннан язылган көйле әсәр. Бу 

китапның басылып чыкканы булмаганга, иске татар әдәбиятын тикшерүчеләр өчен ул 

......... материал булып хезмәт итә. 

Искәрмә: ................................. 

89 т. 

Инвентарь №1632. 

Автор: الواعظ الحسين ابن على 

Тәрҗемәчесе: يرزام نياز پهلوان  خوارزمى اخوند هللا عبد ولد باشى 

Исеме: ظرايف و لطايف 

(Ләтаиф вә зәраиф) 

Теле: чыгтайча. 

Язуы: тәгълыйк, туш белән язылган. 

Язучысы: باشى ميرزا نياز پهلوان 

Язылган елы: XIX йөзнең ахырлары. 

Кәгазь саны: 167; гади ак язу кәгазе. 

Форматы: 21х16 см. 

Тыш: күн кырыйлы катыргы; Урта Азия эше. 

Искәрмә: Гали ибне Хөсәен әль-Ваныйз дигән авторның 930 һ. (1524 м.) дә фарсы телендә 

язылган анекдот һәм вак хикәяләр җыентыгының чыгтайчага тәрҗемәсе. Сүз башында 

әйтелүенчә, ул Хива хань Сәет Мөхәммәд Рәхим хан II нең кушуы буенча, 1286 һ. (1869 

м.) дә Пәһлеван Нияз мирза баши Габдулла ахунд улы Хорәзми тарафыннан тәрҗемә 

ителгән. 

Китап Русиядә XIX йөзнең ахырларында эшләнгән ак язу кәгазенә туш беоән күчерелгән. 

Текстта сүз башлары кызыл кара белән язылган. Беренче буш кәгазьдә: ظرايف و لطايف اشبو 

   هوف يونس باي رحيم محمد شهرينا قزان كتابى

.............................................. 

 طرفيه باشى ميرزا پهلوان دارى عمل ننك خانى خيره

дип язылган; “هوف يونس باي رحيم محمد” дигән сүзләр соңыннан кара белән бозылган. 1, 167 

нче к.к. һәм 2, 166 к.к. нең берәр бите буш. 

Эченә аерым кәгазьдә ...... язган сыйфатлама салынган. 

Татарстан Үзәк Китап Палатасыннан кергән. 

90 т. 

Инвентарь №1635. 

Автор: Каюм Насыйри. 

Исеме: جعرافيه 
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(География). 

Кисәк: Ике кисәк итеп төрелгән. 

Теле: татарча. 

Язуы: бозык тәгълыйк. 

Язучысы: Каюм Насыйри. 

Язылган елы: XIX йөз ахырлары. 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 127; ак һәм сары кәгазь. 

Форматы: 18х22 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Европа илләре географиясе. Баш бите һәм исеме юк. Насыйриның бу китабы 

басылмаган. Ул аның “كبير جغرافيا اصول” дигән география китаплары сериясеннән 4 нче 

кисәк буларак баса өчен хәзерләнгән булырга кирәк; 

 нең басылган кисәкчәләре: Азия, Африка һәм Гарәпстан (1894, 1898, 1899كبير جغرافيا اصول

нчы елларда басылганнар). 

Кулъязма 2 дәфтәр рәвешендә аерым тегелгән: беренче кисәге – (1-178 битләр) европа 

илләренең географиясе; башы, ахыры юк; икенче кисәге (179-250 битләр) – Русия 

географиясе; башы юк. 251-254 битләрдә .... турында өземтә. 

Г. М. Х. К. Ның Гыйльми Үзәге аркылы кергән. 

91 т. 

Инвентарь №1648. 

Китапның исеме: تفسيرى هفتياك 

Теле: татарча. 

Тыш: гади катыргы. 

  

92 т. 

Инвентарь №1665 

Китапның исеме: السالم عمدة 

Язылган елы: 1839. 

Кәгазь саны: 350. 

Язуы: гади. 

Тыш: катыргы өстендән күн япкан. 

Теле: татарча, гарәпчә. 

93 т. 
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Инвентарь №1666. 

Автор: نعمان 

Китапның исеме: نعمان تفسير 

Язылган елы: 1839. 

Кәгазь саны: 636. 

Кисәк: I җөзьә. 

Тыш: катыргыда, күн тышлы. 

Теле: татарча. 

94 т. 

Инвентарь №1667. 

Автор: على پير بن محمد 

Китапның исеме: سى رساله عقائد 

Тыш: гади, катыргы. 

Теле: татарча. 

95 т. 

Инвентарь №1670. 

Исеме: (Төрек теле дәресендә). 

Теле: төрекчә, французча. 

Язуы: ташбасма (литография). 

Язылган урыны: Истанбул (?). 

Кәгазь саны: 78; калын аксыл кәгазь. 

Форматы: 30,5х20 см. 

Тыш: юка катыргы; төбе купкан. 

Искәрмә: Французчага, төрекчәгә өйрәнү өчен төзелгән төрек теле дәреслеге. Титул бите 

юк, туп-туры 1нче биттәберенче дәрестән башланып китә. 45 дәрес уртасында өзелеп кала, 

ахыры юк. Авторы билгесез. Төрек сүзләре гарәп хәзрефе һәм француз транскрипцияе 

белән язылган. Таш басмада басылган; Истанбулда басылган булырга кирәк. 

Татарстан Үзәк Китап Палатасыннан кергән. 

97 т. 

Инвентарь № 1679. 

Автор: البلغرى الدين شرف بن الدين حسام 

(Хисамеддин Мөслими) 

Исеме: بلغاريه تواريخ 
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(“Тәварихе әль-Булгария”) 

Теле: төрекчә. 

Язуы: бозык тәгълыйк. 

Язылган елы: XIX йөзнең соңгы яртысы (урталары) кәгазенә язылган. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 50, калынча, шома аксыл кәгазь. 

Форматы: 20х12,5 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Ахыры юк. Ахыргы бите тегелгән. Тексттагы аерым сүзләр ал-кара белән 

язылган; шулай ук “фасыл” башлары да.Аерым сүз һәм җөмләләрнең өстенә ал-кара белән 

сызык сызылган. Беренче биттә язып эчерә һәм бөти итеп тага торган тылсымнар, догалар. 

Бу китап турында №1405 (сифр 9) карточкага карагыз. 

42 нче кзгазьдә اريهبلغ تواريخ  тексты өзелә; иске пагинациясе дә шул биттә бетә. Калган 43-

50 нче к.к. дә ниндидер төркичз бер дини рисаләнең башсыз, ахырсыз кисәге. 43 нче түбән 

ягы, 50 нче нең чите ертылган. Язуы бераз башкарак,.......... булса да, бер кеше кулы 

булырга кирәк; кәгазе бер. Кулъязма кайчандыр төпләнгән булып, төбе кубып төшкән. 

99 т. 

Инвентарь №1681 

Исеме: (?الشدة بعد الفرج ( 

Теле: төрекчә. 

Язуы: нәсех, төрек язмасы. 

Күчерелгән урыны: Төркия. 

Кәгазь саны: 205. 

Форматы: 29х20 см. 

Кәгазе: шомартылган, калын аксыл кәгазь.. 

Тыш: катыргы, татар эше. 

 исемендә көнчыгыш хикәяләре җыентыгы. Татар (Авырлыктан соң шатлык) ”الشدة بعد الفرج“

арасында моны “الشدة بعد الفرج” дип тә йөртәләр; ләкин беренчесе “الظنون كشف” ның 

курсәтелүе буенча бу исемдә ике төрекчә китап бар: берсе 281 һ. (894 м) дә үлгән гарәп 

язучысы الوشى عبيد بن محمد بن هللا عبد بكر ابو ның китабының 900 һ. (1495 м.) дә үлгән بن هللا لطف 

 тарафыннан кылынган тәрҗемәсе; бусы 11 бабта булырга тиеш; икенчесе 13 التوقاتى حسن

бапта الحلبى عمر بن محمد әсәре. Безнең кулъязма 42 хикәядән тора, бапларга бүленмәгән. Баш 

бите булмаганга, исеме, авторы юк. Кайбер битләрендә хәрәкәләр куелып, яхшы гына 

нәсех белән язылган. Хикәят башлары кызыл кара белән язылган. Баш кәгазьләре (шул 

труыда кырыйларында язылган искәрмәләр бар). 9 нчы кәгазьдә фихрисның ахыры (башы 

юк) 2,9 нчы кәгазьләр соңыннан язылып өстәлгән. Бу китаплар хикәяләрнең баштагы “الف 
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 дәге хикәяләр. Кулъязманың төрле битләрендә Мөхәммәт Рәхим Юнусовның ”وليد ليد

урысча язуы пичәте басылган. 

Татиздат кибетеннән сатып алынган (1931 ел). 

100 т. 

Инвентарь №1690 

Исеме: «الدين فتاح» 

(Фәттахеддин) 

Теле: төрекчә. 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Язылган елы: XIX йөз урталары. 

Язылган урыны: Русия (Казан?) 

 ”البستوى هللا حبيب مال استاذنا مدرسة في“

Кәгазь саны: 1-169; шомартылган калын ак кәгазь. 

Форматы: 21,5х17,5 см. 

Тыш: күн кырыйлы; төбе купкан. 

Искәрмә: Садә төрек телендә язылган, авторы билгесез каһарман поэмасы. Каһарманы 

Фаттахеддин атлы бер каһарман сугышы; һаман кяферләр белән сугышып тора. “Сәет 

Баттал кыйссасы” тибындагы көйсез “Фәттахеддин кыйссасы” татар укучысының иске 

заманда бик яратып укыган китапларыннан булып, кабат басылган да иде. Бу китап исә 

шуның көйлесе “فاعالت فاعالت فاعالت” вәзнендә язылган. Ахырында китап ахырына языла 

торган. Ахырында китап ахырына языла торган трафарет ...... 

Текст ике баганалы кызыл сызыклы рамка эченә алынып язылган; сәрләүхәләре кызыл 

кара белән язылган. Баштан ике кәгазе буш. 

Бу китап 216 кәгазьле кулъязманың башында. 171 – 216 к.к. дә исеме, авторы 

күрсәтелмәгән төрекчә бер вәгазь китабы. Бу китап иневентарьда күрсәтелмәгән.   

102 т. 

Инвентарь №1728. 

Авторы: الرومى صالح بن على 

 .(Али бин Салих әр-Руми׳)

Исеме: نام همايون 

(Нөмаюн-намә) 

Теле: төрекчә. 

Язуы: нәсех; төрек язмасы. 

Язылган елы: Ахырында “٨٩ تم  .дип язылган; 1198 булса 1784 тә була ”سنه 

Язылган урыны: Төркия. 
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Кәгазь саны: 312; калын аксыл кәгазь. 

Форматы: 28х16,5 см. 

Тыш: кара күн; иске; Төркия эше. 

Искәрмә: Җанварлар томышыннан алынган билгеле Һиндстан эпосы “Калилә вә 

Димнә”нең төрекчә тәрҗемәсе. “السهيلى انوار” аталган фарсыча тәрҗемәсеннән авыр 

төрекчәләштерелгән. 

 .турында ..... карточкага карагыз ”السهيلى انوار“

Кулъязманың башы юк. Үзенең иске пагинациясе буенча текст 9 нчы кәгазьдән башлана; 

башына берәү карандаш белән: “Басма берлә 15 бит калган” дип язып куйган. 

Текст ике кат кызыл сызыклы рамка эченә алынып, тексттагы “بيت ,حكايت” һ. б. сүз 

башлары кызыл кара белән язылган. 

312 нче кәгазь ике кәгазьдән; ахыргы бите буш. 311 нче кәгазьнең уртасы тишекле. 

Кулъязмада “Потомств почетн. гражд. Мухаммедрахим Исхакович Юнусов в Казани” дип 

язылган пичәт басылган. Кулъязма Татиздат аркылы алынган булырга кирәк. 

103 т. 

Инвентарь №4918. 

Автор: Каюм Насыйри. 

Исеме:                                  1)سير قسقاجه ياكه نيقرالوغ 

 2)اماملر بلغان ده مسجد هرقايسى هم مسجدلرو شهرندهكى قازان

Теле: татарча. 

Язуы: бозык тәгълыйк. 

Күчерүчесе: автор. 

Күчерелгән елы: XIX йөзнең икенче яртысы. 

Күчерелгән урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 27. 

Форматы: 21х17,5 см. 

Кәгазе: төрле. 

Тыш: кәгазь. 

Аерым сыйфатлары: Кулъязма ике аерым кисәктән тора. Беренче кисәгендәге биография 

материаллары К. Насыйриның календарьларында басылганнар. 

Кимчелекләре: кулъязма 1885 нче елда Насыйриның квартиры янганда уттан коткарылган; 

читләре янган, димәк янгыннан элек язылган булган. 

Эчтәлеге (нинди әсәр): Муллалар һәм мәчетләр тарихыннан материаллар. 

1) “Некролог яки кыскача ....” сәрләүхәләре астында (1-18 к.) электәге, билгелерәк 

(гыйлем һәм язучылык белән танылган) татар муллаларының биографияләре. 
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2) “Казан шәһәрендәге мәчетләр һәм һәр кайсы мәчеттә булган имамнар”. Ахырда берничә 

байның кыскача биографияләре. (19-27 к.к.). 

Проф Готвальд көтепханәсеннән. Басма каталогта: “Рукописи. Часть II. №62”. 1897 ел. 

114 т. 

Инвентарь № 1786, I. 

Исеме: (Хикәяләр җыентыгы). 

Теле: төрекчә. 

Язуы: нәсех; татар язмасы. 

Язылган елы: Кәгазендә “1787” филигране бар. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 1-41; калын, кытыршы аксыл кәгазь. 

Форматы: 20,5х16 см. 

Тыш: такта; төбе купкан. 

Искәрмә: Көнчыгыш хикәяләре җыентыгы. Исеме, авторы билгесез. Башы юк. 

31 һ. 34 нче кәгазьләрнең берәр бите буш. 

Бу китап 130 кагазьле җыентыкның башында. 

Татарстанда Тукай районы Кышкар авылыннан. 

114 т. 

Инвентарь № 1786, II. 

Исеме: المخلوقات عجايب بيان فى 

(Фи бәяни гаҗәиби әль-мәхлукат) 

Теле: төрекчә 

Язуы: бозык нәсех-тәгълыйк; татар язмасы. 

Язылган елы: Кәгазендә “1783” филигрань бар. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 43-55; калын аксыл кзгазь. 

Форматы: 20,5х16 см. 

Тыш: такта; төбе купкан. 

Искәрмә: Эчтәлеге белән халык медицинасына якын тора торган, тыйпка кайтышлы 

рисалә. Авторы билгесез. Эчтәлеге: баланың яратылуы, ..., кешенең төрле әгъзаларының 

ни өчен яратылуы, төрле хайваннар, кошлар һәм аларның хасиятләре, нинди даруга 

яраулары. 

Бу рисалә 130 кәгазьле җыентык эчендә. 

Татарстанда Тукай районы Кышкар авылыннан. 
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115 т. 

Инвентарь № 1794 

Автор: وهبي حسين سيد 

)Сәет Хөсәейн Ваһаби). 

Исеме: نام نور 

(Нур-намә). 

Теле: төрекчә. 

Язуы: яхшы, мәшки нәсех; төрек язмасы. 

Язучысы: “محمد درويش ابن نعمان عمر” 

Язылган елы: 1182 һ. (1768 м.) 

Язылган урыны: Төркия. 

Кәгазь саны: 188; шома саргылт кәгазь. 

Форматы: 21,5х12,5 см. 

Тыш: күн кырыйлы катыргы. 

Искәрмә: Төркия солтаны Әхмәт III нең балаларын сөннәткә утыртканда ясаган бәйрәмен 

(?) тасвир иткән әсәр. Беренче биттә: 

 .дип язылган ”...اوصافيدر تفصيل بر يونك هما سور الغان ايدكده سنت لر شهزاده ثالث خان احمد سلطان“

Баштан 7 нче кәгазьдә шигырь, калганы нәсер белән. 

Бу әсәрнең авторы XVIII йөз төрек (госманлы шигырьләреннән) Ваһаби . Ул һ. 1149 (1736 

м.) дә үлгән. 

Те6кстта сүз башлары кызыл кара белән язылып, текст кызыл сызыклы рамка эченә 

алынган. Баштагы ике бите ..... рамкада. Беренче битнең башы садә генә алтынлы бизәкле. 

1 нче кәгазьдә искәрмәләр. 2, 186-188 нче к.к. һ. 1,3 185 нче кәгазьләрнең берәр бите буш. 

116 т. 

Инвентарь №: 1836. 

Исеме: (хат күчергечләре җыентыгы) 

Теле: төрекчә. 

Язуы: ....; туш белән; төрек язмасы. 

Язылган елы: XIX йөз. 

Язылган урыны: Төркия. 

Кәгазь саны: 55; калын ак кәгазь. 

Форматы: 19х13 см. 

Тыш: күн кырыйлы катыргы; Төркия эше. 
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Исәкрмә: “Мөнәҗәт” дип йөртелә торган, хат язу үрнәкләре җыентыклары (письмовник). 

Арада буш битләр бар. Кайбер буш битләрдә төрле язулар, искәрмәләр, шигырьләр 

язылган. 19-20 нче к.к. дә календарь җәдвәлләре. 

Кулъязма төбеннән кубып таралган. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан, Нәҗип Түнтәри көтепханәсеннән. 

119 т. 

Инвентарь №:1890 т. 

Автор: باقى 

(Баки) 

Исеме: ديوان 

(Диван) 

Теле: төрекчә. 

Язуы: шигырьләр; татар язмасыю 

Язучысы: شهابدن بن عاريف 

Язылган елы: Кәгазендә “1830” филигрань бар. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 78; аклые аксыл кәгазь. 

Форматы: 21х17 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Төрек (госманлы) шагыйрьләренең атаклыларыннан 1527-1600 арасында яшәгән 

Мәхмүт Бакиның “диван”ыннан (шигырьләр җыентыгыннан)бер кисәк. Бу шагыйрь иске 

госманлы әдәбиятындагы иң зур, иң күренекле шагыйрьләреннән берсе. 

Кулъязманың башы юк: ديكر فن дигән сәрләүхәле шигырь белән башланып китә. 1,2 74-78 

нче к.к. дә төрле өземтә һәм искәрмәләр. 1,2, 78 нче к.к. зәңгәр 75-78 нче к.к. нең берәр 

бите буш. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан, Нәҗип Түнтәри көтепханәсеннән. 

120 т. 

Инвентарь №:1900 

Автор: Зәсән Гата Габаши. 

Исеме: Сефим Маловка рәддия. 

Теле: татарча. 

Язуы: тәгълыйк. 

Язучысы: автор. 

Язылган елы: 1303 һ. (1886 м.) 
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Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 124; калын ак кәгазь. 

Форматы: 26х17,5 см. 

Тыш: коленкар каплаган катыргы. 

Искәрмә: Билгеле Казан миссионерларыннан протоирей Сефим Маловның “Об Адаме 

поучению Библии и по учению Корана” дигән китабына каршы Хәсәнгата Габаши 

тарафыннан язылган “рәддия” (полемик китап). Хәсәнгата бу китапны Казанда мәдрәсәдә 

шәкерт булып укыган чагында, дусларыннан Габдрахман Ильясиның димнәве буенча 

язылган. 8 нче кәгазьнең буш битендә: “وماىتوز ينكىدن ايدى كتاب ايتكان تاليف اوزم وقتمده مدرسده  

 .дигән искәрмә язылган. Бу китапның басылганы юк ”عطا حسن بولمد باصدرورلق

1-7,122-124 нче к.к. буш. 

Татарстанда Төбъяз районы Сулабаш авылыннан. Х. Габәши көтепханәсеннән. 

122 т. 

Инвентарь №: 1928 

Автор: الزيلوى محرم الليث ابن بن المجيد عبد 

Исеме: الواعظين عة بضا 

Теле: төрекчә. 

Язуы: тәгълыйк; татар язмасы. 

Язучысы: االلرمشى هللا كليم بن هللا عبيد 

Язылган елы: 1243 һ. – 1828 м. 

Кәгазь саны калын аксыл кәгазь. 

Форматы: 21х16,5 см. 

Тыш: күн кырыйлы катыргы; иске. 

Искәрмә: 60 хәдис буенча 60 өлешкә бүленеп язылган вәгазь китабы. Хәдис башлары 

кызыл белән куелеп, хәдисләр нәсех белән, төрекчә текст тәгълыйк белән язылган. 

Читләрендә искәрмәләр, өземтәләр бар. Китап өч битле шигырь белән бетә. 

-нче кәгазьләрдә өземтәләр; 

1 нче кәгазьдә “واقغالرى نك اوغلى هللا كليم هللا عابد حقير فقير من” дигән сәрләүхә астында бу 

кулъязманы күчерүче үзенең кыскача биографиясен яза 4 мисал өчен бер өземтәсе:   ١٨١٣ 

 مال باروب تركمانكا باردم ترخانغه حاجى قاجوب سنده شول اولدم دوجار ضمتنده دشاه پا كننده نجي طوقز عنورنك يلده

 خيركا و اوركانجكا برله كروان كونى كوز طوروب اى بر انده كيلدم سرايجوقغ ايل دينكه قايتوب ترخانغه حاجى ينه بولدم

 اولوب منافس باردم

 ياندى قالسى قازان كونى كوز يل شول قايتدم ايرمنكا ...       

2 нче кәгазьдә шул мулланың улы “واقعلرى اوغلى هللا عابد مال فقيرمحمد من” дип 1851 нче елдан 

башлап үзенең гаилә истәлекләрен яза. Бу хатирәләрдә мулланың хатыннар белән ничек 

уйнаганы ачык күренә: 10 ел эчендә ул 4 хатын ала, берсен аера, икенчесен ала, анысын 

аера, тегесе белән никах яңарта, тагын яшь хатын ала .... 
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Шул ук кәгазьнең 2 нче битендә “خانالرى اورس بيالكان قالسن قازان” дип Иван Грозныйдан 

башлап Петрга кадәр урыс патшалары саналган. 

4 нче кәгазь буш. 

5 нче кәгазьдә Пугачевның Казанга килүе, койрыклы йолдыз күренүе, франөузларныд 

Мәскәүне яндырулары, Олы авылының агуы һ.б. турында вагаизнамә (летопись) 

характерындагы язылар бар. 

Сулабашта Хәсәнгата Габәши көтепханәсеннән алынган. 

123 т. 

Инвентарь №: 1932 

Исеме: ..... 

Теле: төрекчә. 

Язуы: стилсез; татар язмасы. 

Күчерелгән елы: XIX йөз ахыры. 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 22. 

Форматы: 35х22 см. 

Кәгазе: ..... ак язу кәгазе. 

Тыш: юк. 

Аерым сыйфатлары: Бу типтагы шәҗәрәләр һәр төрле тип һәм оформленияләрдә татар 

кулъязмалары арасында күп очрый. Аның Төркиядә һәм соңрак заманда (XX йөздә) 

Казанда ..... бар иде. 

Эчтәлеге: “Адәм”дән башлап төзелгән Хорафи шәҗәрә. Бүтән “пәйгамбәр” 

дип йөртелә торган кешеләрне, Хорафи Иран тарихындагы патшаларны Мөхәммәт һәм 

хәлифәләрне, һәртөрле көнчыгышта хөкем сөргән династияләрне барысын бергә шәҗәрә 

рәвешендә карый. 

124 т. 

Инвентарь №: 1934. 

Автор: االمينى فاتح محمد 

(Мөхәммәт Фатих әль-Әмини). 

Исеме: 1)اتا الطى تواريخ فى حضر ما كتاب هذا 

(...Тәварихе Алты Ата). 

Теле: татарча. 

Язуы: стилсез; татар язмасы. 

Язучысы: автор. 

Язылган елы: 1909. 
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Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 217 бит; зәңгәр юллы ак кәгазь. 

Форматы: 22х17,5 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Урта Идел өлкәсендә Алты Ата исемле авылның тарихы. Илне өйрәнү юлында 

кызыклы гына материалны эченә ала. Китапның ахырында шушы сүзләр язылган: “كتاب بو 

بدي طاو الطا تواريخ  حضر ما كوره بولغانغ يازلغان ڭنه قلبدن مجرد بولماغانغ تواريخالردان بر هيڄ باشقا و اتادم 

 مذكوردر ديبارجده اسمى كحررننك قويدم ايتب تمام هم لب تصبع كننده نچى ٧ اييون سنى نچى ١٩۰٩ ايتدم       ديب

(Ләкин дибарҗәдә исеме юк). 

 اتكاسى اشى عصيان دائما نادان اوزى دخى بلمايدر نسنه فاتح اسمى اخى اى نك صورصا اسمنى كاتبننك“

 .”كشى اسملى ايوب

Бу Алты Ата тарихы 144 кәгазьле җыентыкта. 110-142 нче кәгазьле җыентыкта. 110-142 

нче кәгазьләрдә шул ук автор тарафыннан язылган шушы әйберләр бар: сө׳әль-җавап лы 

дини имтихан (110-128 к.к.); дини мәсьәләләрдә төрле кешеләр арасында булган 

моназаралар (119-142 к.к.) 

110 нчы кәгазьдәге искәрмәләр авторның Самара губернасы Ново-Узин өязе Ильмин 

авылында .... аңлашыла. (Бу авылның татарча исеме Алты Ата булырга кирәк). Баштан 3, 

утрадан 3, ахырдан 4 бит буш. 

Татарстан Төбьяз районы. Кече Сулабаш авылыннан Хәсәнгата Габәши көтепханәсеннән. 

                 

127 т. 

Инвентарь №: 1962, I. 

Исеме: خصارى صابرى 

(Сабири Хисари) 

Исеме: اندام كل و بهرام داستان 

(Дастан Бәһрам вә көль-әндам) 

Теле: чыгтайча. 

Язуы: стилсез; татар язмасы. 

Язылган елы: XIX йөз урталары. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 2-81; калын шома аксыл кәгазь. 

Форматы: 21х17 см. 

Тыш: күн катыргы; татар эше. 

Искәрмә: Шаһзадә Бәһрам белән патша кызы Гөл-Әндам турында гыйшки поэма. 

Авторның кайдагы һзм кайчангы шагыйрь булуы турында тулы мәгълүмат табылмады. 

850 һ. (1446 м.) тирәсендә үлгән Иран шагыйре النيسابورى الكاتبى عبدهللا بن محمد ның шул ук 
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сюжетка язылган “اندام كل و بهرام” дигән фарсыча бер поэмасы булуы мәгълүм. Ләкин бу 

төрекчә поэма аның тәрҗемәсе булмый, оригинал бер әсәр булырга кирәк: 

 جهرام ينى اوتى عاشقالردين ك

 جهام بو يتى هم ايكنه االرنى

 داستاندور بر هربرى ايرالر بو

Сәрләүхәләре кызыл кара белән язылган. Ахыры юк. Төбеннән купкан. 127 кәгазьле 

җыентыкның башында. 

127 т. 

Инвентарь №: 1962, II. 

Исеме: ساعت بيان باب 

Теле: төрекчә. 

Язуы: стилсез; татар язмасы. 

Язылган елы: XIX йөз урталары. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 82-92, калынча аксыл кәгазь. 

Форматы: 21х17 см. 

Тыш: күн кырыйлы катыргы; татар эше. 

Искәрмә: Нөҗүм гыйльменә кайтышлы бер өземтә һәм бер аерым рисалә. Беренчесе 

бәхетле һәм шомлы (نخس و سعد) сәгатьләр, икенчесе бәхетле һәм шомлы көннәр турында. 

Тексттагы сүз башлары кызыл кара белән язылган. 

Гыйльме нөҗүм турында тәфсил №145, сифр 51 (09) карточкада. 

Бу рисаләләр 127 кәгазьле сыентык эчендә. 93 нче кәгазь буш. Төбеннән купкан. 

129 т. 

Исеме: (Хикәяләр җыентыгы) 

Теле: төрекчә (иске әдәби татар теле). 

Язуы: стилсез, ямьсез, татар язмасы. 

Язылган елы: XIX йөз урталары. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 1-29; калынча шома аксыл кәгазь. 

Форматы: 21х17см. 

Тыш: катыргы; иске. 

Искәрмә: вак көнчыгыш хикәятләре җыентыгы; күберәге дини рухта. 

Башы юк. Текстта “кыйсса” сәрләүхәләре кызыл кара белән язылган. 6 нчы кәгазь урталай 

ертылган. 29 нчы кәгазьнең бер бите буш. 
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Бу китап 163 кәгазьле җыентыкның башында №1965-1969 бар төптә. 

Татарстанда Төбьяз районы Кече Сулабаш авылыннан, Хәсәнгата Габәши 

көтепханәсеннән. 

130 т. 

Исеме: Тыйб китабы. 

Теле: төрекчә. 

Язуы: стилсез, ямьсез; татар язмасы. 

Язылган елы: XIX йөз урталары. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 30-66. 

Форматы: 21х17 см. 

Кәгазе: калынча, шома аксыл кәгазь. 

Тыш: катыргы; иске. 

Автор турында мәгълүмат: Исеме, авторы билгесез тыйп китабы (урта йөз көнчыгыш 

медицинасы). Артында (57-66 к.к. һәртөрле хорафат, догалар, тылсымнар белән аралаш, 

тыйпка кайтышлы өземтәләр. Беренчесе өземтәнең башында “الطب بيان” дигән сәрләүхә 

язылган. 66 нчы кәгазьнең ахырында 66 . قزان нчы кәгазьнең ахырында “افددى الحليم عبد قارى 

 .дип язылган ”كوجرادى حطندان اوز عسكرى

Бу рисалә 163 кәгазьле җыентык эчендә №1965 -1969 бер төптә. 

Татарстан Төбьяз районы Кече Сулабаш авылыннан Хәсәнгата Габәши көтепханәсеннән. 

131 т. 

Исеме: (Йолдызнамә) 

Теле: төрекчә (иске әдәби татар теле) 

Язуы: стилсез, ямьсез татар язмасы. 

Язылган елы: XIX йөз урталары. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 66-77. 

Кәгазе: калын аксыл кәгазь. 

Тыш: катыргы; иске. 

Аерым сыйфатлары: Моның икенче бер нөсхәсе №18885, I кулъязмасында бар. 

Автор турныда мәгълүмат: Исеме, авторы күрсәтелмәгән, нөҗүм гыйльменә кайтыш 

рисалә. Бу типтагы рисаләләр “Йолдызнамә” дип атала иде. 

Нөҗүм гыйльме турында тәфсил №145, сифр 51109 карточкада 77-81 нче кәгазьләрдә һәм 

төрле кәсеп-профессия ияләренең химаяче патроннары булган........ 
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Татарстанда Төбьяз районы Кече Сулабаш авылыннан Хәсәнгата Габәши 

көтепханәсеннән. 

132 т. 

Инвентарь №: 1968 

Исеме: (Тәгъбирнамә) 

Теле: төрекчә (иске әдәби татар теле) 

Язуы: стилсез, ямьсез; татар язмасы. 

Язылган елы: XIX йөз урталары. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 104-124; калын аксыл кәгазе. 

Форматы: 21х17 см. 

Тыш: катыргы; иске. 

Искәрмә: “Тәгъбирнамә” – төш юрау китабы. Читендә кызыл һәм кара белән эчтәлеге 

язылган. Тексттагы кайбер сүз башлары да ал белән язылган. Бу рисалә 163 кәгазьле 

җыентык эчендә №1965-1969 бер төптә. 

Җыентыкның эчендәге башка бер рисаләнең башына (134 нче к.) төрле буяу белән тупас 

кына рәсем язылган; ләкин бизәкнең уртасы юешләнеп бозылган. 

Татарстанда Төбьяз районы Кече Сулабаш авылыннан Хәсәнгата Габәши 

көтепханәсеннән. 

  

  

  

133 т. 

Инвентарь № 1969. 

Автор: اوغلى عمر امين محمد 

(Мөхәммәд-Әмин Гомәр углы). 

Исеме: Хаҗ сәяхәтнамәсе 

 (امين محمد حاجى رحلتنامه)

Теле: татарча. 

Язуы стильсез; татар язмасы. 

Язылган елы: 1846. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 138-145; калынча аксыл кәгазь. 

Форматы: 21х17 см. 
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Тыш: катыргы; иске. 

Искәрмә: 1783 нче елда Кавказ аркылы хаҗга барган татар хаҗие Мөхәммәд Гомәр 

улының, үзенең сәяхәтен кыскача тасвир кылып язган рисаләсе. Бу кеше Казан шәһәренең 

Арча округының Яңа .....” мулласы булырга кирәк (Бу кулъязмада “Яңа Кисәт” урынына 

ялгыш “يكش” дип язылган). Бу кеше Казаннан Мәккәгә барып җиткәнче 4 елдан артык 

вакыт үтә: ул барышлый Төрекмәнстанда бер ел муллалык кыла, Кызлар шәһәрендә 2 ел 

балалар укыта, Истамбулда бер ел мөсавир булып тора. 

Бу сәяхатнәмә 1862 нче елда Казанда 

ترحل حاجىننك اكي“  ”“ الرى نامه 

 حاجى برى نيه و ين اوغلني محمد بيك اسماعيل حاجى برى

 ”  اولنغان روايت ين اوغلن عمر امين محمد

дигән озын исем астында басылган. Кулъязмалары очраштыргалый.. 

Бу рисалә 163 кәгазьле быентык эчендә.. №:1965-1969 бер төптә. 

Кече Сулабаш авылыннан, Хәсәнгата Габәши көтепханәсеннән. 

134 т. 

Исеме: (Тыйб китабы) 

Теле: төрекчә. 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Күчерелгән елы: XVIII йөзнең икенче яртысының ахырлары кәгазенә язылган. 

Күчерлгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 133 – 8 (125); калын аксыл кәгазь. 

Форматы: 21х17 см. 

Тыш: күн; калчайган; катыргысы купшарган. 

Искәрмә: Исеме, авторы билгесез төрекчә җер тыйб китабы (иске көнчыгыш медицинасы). 

Башы, ахыры юк (пагинациясе 9 нчы кәгазьдән башлана). Текстта сүз башлары һәи 

читендә эчтәлеге кызыл кара белән язылган. Читендә соңыннан язылып куелган дару 

рецептлары бар. 132 нче кәгазьдә төрле тылсымнар һәм дару рецептлары язылган. 133 нче 

кәгазь буш. 9 нчы (беренче) кәгазьдә Нәҗип Түнтәри кулы белән шушы кулъязманың 

кемнән калуы турында язылган бит ярымлы искәрмә бар. Искәрмә шушылай башлана: “بو 

 هم“ مدفون تونتارده تورب عصرنده الر ايشان على تونتارده ادم مذكور .قالغان كشىدان ديعان حال كريم محمد تونتارده كتاب

   ...بلماعان خبر بى ده فنالردان بشقه هم بولغان صاحبى طولى ير ضبده عليم

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан, Нәҗип Түнтәри көтепханәсеннән. 

  

  

  

135 т. 
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Инвентарь №1979. 

Исеме: تيمر اقصاق داستان)) 

Теле: төрекчә (чыгтайчага тартым). 

Язуы: стильсез, ямьсез; татар язмасы. 

Язылган елы: XVIII йөз ахырлары. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 20; калын аксыл кәгазь. 

Форматы: 16х10 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Фольклор характерындагы борынгы тарихи-әдәби әсәрләрдән билгеле “Дастани 

Чыңгызхан вә Аксак Тимер” дигән китапның Аксак Тимер турындагы өлеше, шул ук 

әсәрдәге ..... улы Амәт кыйссасы белән бергә, аерым рисалә рәвешендә. 

Төшеп югалган 1 нче һәм 6 нчы кәгазьләре урынына соңрак заманда, юкарак кәгазьдә 

башка кул белән язылып теркәлгән; ихтимал төп кулъязмада Чоңгызхан дастаны да 

булгандыр. Бу әсәр турында №2667, (II сифр) карточкага карагыз. 

Текстта “القصم” шикелле сүз башлары һәм кайбер аерым сүзләр кызыл кара белән язылган. 

137 т. 

Инвентарь №1983. 

Исеме: (كتابى باقرغان) 

(Бакырган китабы). 

Теле: “чыгтайча” (борынгы Урта Азия әдәби теле) 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Язылган елы: Кәгазендә “1840” (?) филигрань бар. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 75; калын аксыл кәгазь. 

Форматы: 21,5х17 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Бу әсәр турында №600 (сифр 894.3) карточкага карагыз. 

Башы, ахыры юк. 

138 т. 

Инвентарь №1985. 

Авторы: اوغلى يخشيقل الدين تاج 

(Таҗеддин Яхшикол улы) 

Исеме: عزيزة رساله 
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(Рисаләи Газизә). 

Теле: төрекчә (иске әдәби татар теле) 

Язуы: бозык нәсех; татар язмасы. 

Язучысы: “الدين سعد” 

Күчерелгән елы: 1262 һ. – 1846 м. 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 204; кытыршы калын аксыл кәгазь. 

Форматы: 22х17 см. 

Тыш: күн кырыйлы; иске; татар эше. 

Искәрмә: Бу китап турында №:1569 (сифр 894.3) карточкага карагыз. Бу нөсхәнең 

башкалардан аерылмалы ягы – аның дибәҗәсендә (сүз башында) автор үзенең исемен 

“Таҗеддин Яхшыкол улы” дип күрсәтүе. Гадәттә “Ялчыгол улы” дип язылган була. Бу 

кеше “Ялчыгол улы” исеме белән әдәбият тарихына да кергән. 

198-204 нче к.к. һәм 1,2, 197 нче к.к. нең берәр бите буш. 

Кулъязма юеш урында ятып күгәргән. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан, Нәҗип Түпнтәри көтепханәсеннән. 

139 т. 

Инвентарь №: 1994. 

Исеме: نامه اسكندر 

)Искәндәрнамә) 

Теле:т төрекчә. 

Язуы: тәгълыйк, ямьсез нәсех; татар язмасы. 

Күчерелгән елы: XVIII йөзнең икенче яртысы кәгазенә язылган. 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 200; калын аксыл кәгазь. 

Форматы: 20.5Х16 см. 

Тыш: юк; кубып төшкән. 

Искәрмә: “Искәндәр Зөлкәрнәен” (Искәндәр Макидони) турында язылган китап. Легендар 

һәм героик дастан. Сунан хәкимнәре анда еш телгә алына (طاليس ارستا һ. б.). Эчендә көйле 

кисәкләр дә күп. Авторы билгесез. 

Тексттагы аерым сүзләр һәм җөмләләр кызыл кара белән язылган. Башы, ахыры юк. 32 

нче кәгазьдә, китапның читендә “عبرتنامه       اسكندر الكتاب تمت” дип язылган булса да, аннан 

соңгы биттән тагын шул ук китап дәвам итеп китә. 

Имласының кызык яклары бар; мәсәлән: “قرديلر كب كركى سورديلر” 

200 нче кәгазь буш. 
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Татарстанда Балтач районы Түнтәр аылыннан, Нәҗип Түнтәри көтепханәсеннән. 

140 т. 

Инвентарь №:1995. 

Автор: شيرازى سعدى الدين مصلع 

Тәрҗемәсече: شمعى 

Исеме: دستان بو شرح) دستان بو 

Теле: фарсыча-төрекчә. 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы 

Күчерелгән елы: XVIII йөзнең 2 нче яртысында язылган булырга кирәк. 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 120; калын аксыл кәгазь. 

Форматы: 21х17,5 см. 

Тыш: күн кырыйлы катыргы; иске, төбе купкан. 

Искәрмә: Иран әдибе Сәгъдинең “Бустан” исемле вак хикәяләр җыентыгының төрекчәгә 

тәрҗемәсе. Тәрҗемә мәтен-шәрех формасында җөмләгә җөмлә өстәлгән. Тәрҗемә итүчесе 

төрек язучыларыннан Шәмги 1591 дә үлгән. Бу кешенең Сәгъдинең “Гөлестан”ына язган 

шәрхе дә бар (кара №: 1465). 

Китапның югалган беренче бите соңыннан язып өстәлгән. Мәтене өстенә кызыл сызык 

сызылып, текст кызыл сызыклы рамка эченә алынган. Тексттагы сәрләүхә һәм сыйфатлар 

кызыл кара белән язылган. Ахыры юк. 1 нче кәгазьнең бер бите буш. 

Китап юеш урында ятып күгәргән. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан, Нәҗип Түнтәри көтепханәсеннән. 

141 т. 

Инвентарь №:2004. 

Исеме: قاتل قهرمان 

Теле: төрекчә. 

Язуы: бозык нәсех; татар язмасы. 

Күчерүчесе: توقاى بن حليل 

Күчерелгән елы: XVIII йөзнең 2 нче яртысы кәгазенә язылган. 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 103; калын каралган аксыл кәгазь. 

Форматы: 21х17 см. 

Тыш: катыргы; иске; төбе купкан. 
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Исәкрмә: Баш каһарманы (татар әйтүенчә Каһармани Катиль) атлы гадәттән тыш көчле 

бер батыр булган героик роман. “Сәет Баттал”, “Фәттахеддин”, “Сары салтык”, “Каһарман 

Катиль” һ. б. Шушы типтагы ярым фольклор характерындагы нәсер белән язылган героик 

эпос әсәрләре рыцарь романнары безнең татар арасына Төркиядән килеп, үткән йөзләрдә 

урта катлау татар укчысының иң яратып. Бирелеп укый торган әдәби әсәрләреннән булып 

киткәннәр. 

Китап юештә ятып күгәргән. Әсәрнең башында һәм ахырында берәр көйле кисәк. 101-103 

нче к.к.дә гарәпчә һәм төрекчә өземтәләр. 1 нче к. Һәм 102 нчесенең бер бите буш. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан, Нәҗип Түнтәри көтепханәсеннән. 

142 т. 

Инвентарь №: 2008. 

Авторы: Солтан мулла. 

Исеме: الحاج سبحة 

)Сәбхәту-ель-Хаҗ). 

Теле: татарча. 

Язуы: стильсез, ямьсез. 

Күчерелгән елы: XIX йөзнең соңгы чиреге. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 82; ак кагазьле дәфтәр. 

Форматы: 21х16,5 см. 

Тыш: катыргы. 

Искәрмә: Минзәлә өязенең Солтан исемле бер мулланың 1874-75 елда дүрт юлдашы белән 

хаҗга баруларын тасвир иткән сәяхәтнамәсе. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан, Нәҗип Түнтәри көтепханәсеннән. 

143 т. 

Инвентарь №: 2010. 

Исеме: (Хикәятләр җыентыгы). 

Теле: төрекчә (иске әдәби татар теле) 

Язуы: бозык нәсех; татар язмасы. 

Күчерелгән елы: Кәгазендә “1789” филигрань бар. 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 63; калын зәңгәр кәгазь. 

Форматы: 20х16 см. 

Тыш: күн кырыйлы катыргы; татар эше. 

Искәрмә: Вак көнчыгыш хикәятләре җыентыгы. Хикәятләрнед күбрәге дини рухта. 
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Тексттагы хикәят сәрләүхәләре кызыл кара белән язылган. Ахыры юк, текст өзелеп кала 

(60-61 нче к.к. арасында берничә кәгазь ертылып алынган). 3 нче кәгазьнең түбәнге 

почмагы ертылып төшкән. 2, 58 нче к.к. төбеннән купкан. 1-2, 61-63 нче буш кәгазьләр 

төрле әһәмиятсез язулыр белән чуарланган. 3 нче кәгазьгең буш битендә шушы 

искәрмәләр язылган: كني اوعلى طاهرابراهيم فابريكانت نينك سكه بر كتاب اوشبو  طاهر اى :янә өстәрәк ترور 

 اوقوماى الى توشار ايسنكه دوراق

 بن هللا حبيب احقرالناس اغانك داعى سن يورمكاى االى     ارى موندان يورىسن االى نيك اوتكاروب عمرنكنى سن يورى

 بلسن ديو عبدى

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан, Нәҗип Түнтәри көтепханәсеннән (?). 

144 т. 

Инвентарь №2011. 

Исеме: الصوفية تراجم 

(Тәраҗим әс-Суфия). 

Теле: төрекчә. 

Язуы: нәсех; Төркия язмасы. 

Күчерелгән елы: XVIII йөздән дә соң түгел. 

Күчерелгән урыны: Төркия. 

Кәгазь саны 267; калын аксыл кәгазь. 

Форматы: 20х14 см. 

Тыш: саргылт күн; татар эше. 

Искәрмә: Ислам мистикларының (тәсаввыф ияләренең) биографияләре җыентыгы. Исеме, 

авторы билгеле түгел. Башы, ахыры юк; уртасыннан да берничә кәгазе төшкән. 

Китап Русиядә XVIII йөз ахырында төпләнгән. Төпләгән вакытта, җитмәгән урыннарын 

соңыннан язып тутырыр өчен, башына, уртасына һәм ахырына буш зәңгәр кәгазьләр 

кыстырылып төпләнгән (1-6, 92-100, 252-257 к.к.) Бу кәгазьдә “1791” филигрань бар. 

44 нче кәгазьгә кадәр текст кызыл сызыклы рамка эченә алынган. Тексттагы ситаталар 

өстенә кызыл сызык сызылып, “ترجمه ,رباعى ,بيان ,نظم” шикелле сүз башлары кызыл кара 

белән язылган. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан, Нәҗип Түнтәри көтепханәсеннән. 

145 т. 

Инвентарь №2012 

Исеме: انجات فوز 

(Фәүзен-Нәҗат). 

Теле: төрекчә (чыгтайчага тартым) 

Язуы: бозык нәсех; татар язмасы. 

Күчерелгән елы: 1825. 



Каталог тюркских рукописей КФУ 

56 
 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 113. 

Форматы: 21,5х17 см. 

Кәгазе: каралган аксыл калын кәгазь. 

Тыш: күн кырыйлы катыргы; татар эше. 

Искәрмә: гыйбрәтле хикәятләр белән аралаш язылган, вәгазь китаплары тибындагы, 

төрекчә көйле китап. Авторы һәм кайда язылуы билгеле түгел. Теле чгытайчага тартым 

булса да иске татар әдәби татар теленә (“төрки” теленә) якын; шуңа күрә, тел һәм әдәбият 

тикшерүчеләр өчен аның әһәмияте юк түгел. Кайчан язылуы ахырындагы бәетләрдә 

күрсәтелгән: 1180 һ. (1766-67 м.). Димәк, китап бик иске түгел һәм Русиядә язылган булуы 

бик ихтимал. Бу китап татар арасында бик укылган китаплардан; ул мәктәпләрдә дәреслек 

рәвешендә дә кулланылган. Бу – Русиядә иң иртә басылган төрекчә китаплардан берсе: ул 

беренче тапкыр Казанда 1802 дә басылып, 1804 тә басылып тәкрар ителгән ; аннан соң да 

кат-кат басылган. 

102-110 к.к. дә тагын бер төрекчә көйле рисалә язылган; 110-112 нче к.к. дә көйле 

өземтәләр. 

Кулъязма төбеннән ике кисәккә сынган. 

146 т. 

Инвентарь №: 2013. 

Исеме: مشرب شاه 

(Шаһ мәшрәб) 

Теле: чыгтайча. 

Язуы: бозык нәсех-тәгълыйк; татар язмасы. 

Күчерүчесе: اوهاب عبد 

Күчерелгән елы: 1828. 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 90; калын аксыл кәгазь. 

Форматы: 21х16,5 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Шаһ Мәшрәп атлы суфи шагыйрь турында кыйсса формасында язылган китап. 

Шагыйрь һәм нәсер белән аралаш язылган. Шигырьләр Шаһ Мәшрәп авызыннан әйтелгән 

итеп язылган. Көйле урыннары гадәттә шигырь языла торган формада түгел, нәсер тексты 

шикелле өзлексез юллар белән язылып, аерым ...... бер-берсеннән кызыл билгеләр белән 

аерылган. Текстта аерым җөмләләр һәм сүз башлары ( һ. б. غزل ,بيت ,القصه ) кызыл кара 

белән язылган. Башы юк. Беренче битендә шигырь формасында язылган бер көйле 

кисәкнең ахыры. 90 нчы кәгазь һәм 89 ның бер бите буш. 90 нчы кәгазьнең уртасы 

тишелгән. 
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Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан, Нәҗип Түнтәри көтепханәсеннән (?). 

  

147 т. 

Инвентарь №: 2016. 

Исеме: العاجزين ثبات شرح 

) “Сөбәтел-гаҗизин” шәрхе). 

Теле: татарча. 

Язуы: нәсех-тәгълыйк; татар язмасы. 

Күчерүчесе: Нәҗип Түнтәри. 

Күчерелгән елы: XIX йөз урталары. 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 116; шомартылган калын ак кәгазь. 

Форматы: 21х17 см. 

Тыш: алтынланган кара күн; алгы катыргысы юк. 

Искәрмә: Суфи Аллаһиярның “Сөбәтел-гаҗизин” атлы көйле китабына татарча нәсер 

белән язылган шәрех; дөресрәге: һәрбер ике юллы бәетнең астына җиңелрәк тел белән 

нәсри тәрҗемәсе язылган. Күберәк урында тәрҗемә-шәрех бер юлга сыйдырыга 

тырышылган; 2-3 юл булганы сирәк. 

Шәрехнең авторы билгеле түгел. 

“Сөбәтел-гаҗизин” турында тәфсилне № 1976 (сифр 894.3) карточкадан карагыз. 

Сәрләүхәләр кызыл кара белән язылган. 109, 113-116 нчы к.к. 10, 112 нче к.к. нең берәр 

бите буш. 10 нчы кәгазьнең буш битендә искәрмәләр. 

Бу китап инвентарьда ялгыш “Рисаләи Газизә” дип язылган. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан, Нәҗип Түнтәри көтепханәсеннән. 

148 т. 

Инвентарь №: 2011. 

Исеме: قى قد تركيب قواعد 

Тыш: гади катыргы. 

Теле: гарәп-фарси. 

152 т. 

Инвентарь №:2020, I. 

Авторы: Камал Мозаффаров һ. б.) 

Исеме: Шигырьләр җыентыгы. 

Теле: төрекчә (иске әдәби татар теле) 
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Язуы: стильсез; татар язмасы. 

Язучысы: Камал Мозаффаров “مظفر ولد كمال محمد” 

Язылган елы: : XIX йөзнең икенче яртысы 

Язылган крыны: Малмыз шәһәре (?). 

Кәгазь саны: 76-91; аксыл кәгазь. 

Форматы: 20,5х17 см. 

Тыш: күн кырыйлы катыргы. 

Искәрмә: Малмыз шәһәренең (Киров крайы, Татарстан белән күрше) иске “зыялы” 

барыннан мәшһүр Әхмәт бай Хөсәеновның сабик доверенныйы, Камал Мозаффаровның 

төрле нәрсәләр күчерелгән 91 кәгазьле җыентыгының ахырында аның кулы белән төрле 

шигырьләр, мәрсияләр күчерелгән; кайберләренең авторы үзе булырга кирәк. Анда 

шушындый сәрләүхәле шигырьләр бар: 

 1) طعى العوان مع باينى احمد برهاند ...نامددر

 2)التحاس يازلمش بايغه احمد حال يناه سعادت

 3)ينه) مسجوع بنه حضرتلريننك اسحاق دمال ابيات برينچى يازلغان مقابل

 4) مرثيه يازلمش اچون عزيزم همشيرة متوفاة

 بنام قارغالى شهر اطالمش سعيد بته     عالى قري ساحلنده صاقمار نهر (5

дип башлана торган бәет. 

(Әхмәт байга көйле хат) 6) ايتكانى ادمننك بر 

Сәрләүхәсез шигырь (7 

نهالبوم ننك محدوم فاطح  8) ١٩١٨ - ٩   سنتبر يازلغان 

Бусы татарча авторы К. Мозаффаров. Бу шигырь тыш катыогысыга язылган (тышка 

ябыштырылган, 91 нче кәгазьдә). 

152 т. 

Инвентарь №:2020, II. 

Автор: عزالى 

Исеме: الوالد تربية كفيية فى 

(Фи кәфияти тәрбиятиль – әүләд). 

Теле: татарча. 

Язуы: стильсез, бозык нәсех; татар язмасы. 

Күчерүчесе: (Камал Мозаффаров)?. 

Күчерелгән елы: XIX йөз ахырлары (?). 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 52-58; аксыл кәгазь. 
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Форматы: 20,5х17 см. 

Тыш: күн кырыйлы катыргы. 

Искәрмә: 111-12 м. дә үлгән билгеле көнчыгыш галиме Газалиның “العلوم احياء” исемле 

китабыннан алынып тәрҗемә ителгән педагогикага кайтышлы бер өземтә; Баланы ничек 

тәрбия кирәклекне өйрәтә. 

Бу өземтә 91 кәгазьле җыентык эчендә. Җөентык Малмызның иске “зыялы”ларыннан 

Камал Мозаффаровныкы. Язуы аныд кулына охшый. Тәрҗемә дә, ихтимал, аныкыдыр. 

Теле аз гына борынгылык йогынтысы булган татарча. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан, Нәҗип Түнтәри көтепханәсеннән. 

157 т. 

Инвентарь №:2033 

Исеме: Җыентык. 

Теле: гарәпчә, төрекчә, фарсыча. 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Күчерелгән елы: XIX йөз ахыры. 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 129; ак язу кәгазе. 

Форматы: 21,5х17 см. 

Тыш: күн кырыйлы катыргы; татар эше. 

Искәрмә: Геометрия һәм космографиягә кайтышлы өземтәләр җыентыгы: فهذه السالم شيخ فيقول 

 дип башлана торган, геометриягә кайтышлы гарәпчә 1 الحسام اهل حات اصطاله بيان فى رسالة

рисалә-өземтә. (3 – 11 см.). 

 Төрек язучысы Ибраһим Хәккиның “Мәгърифәтнамә” дигән китабыннан күчерелгән 

космография (хәят) кә кайтышлы төречә озын өземтә. Тексттагы сүз башлары һәм 

аерым җөмләләр күк-кара белән язылган. Эчендә күп шәкелләр (чертеж) бар. (12 -52, 60 

– 63 к.к.). 

 Астрономиягә кайтышлы гарәпчә өземтәләр. Сүз башлары кызыл кара белән язылган. 

Арада буш к.к. бар (63-87 к.к.) 

 Хисапка кайтышлы гарәпчә, фарсыча өземтәләр. Күбрәк ....... урынын мисалләр ала; 

текст аз. Күп битләре күк сызыклы рамка эченә алынган (107-129 к.к.) 

 53-59, 74-75, 80-81, 88-105 нче к.к. буш. 

159 т. 

Инвентарь №: 2035. 

Автор: ......بقالى 

Исеме: Рәмел китаплары җыентыгы. 

Теле: төрекчә, фарсыча. 
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Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Күчерүчесе: Кулъязма баштан аяк бер кеше куле белән язылган. 

Күчерелгән елы: Кәгазендә “1781”, “1882”, “1885” филирграннары бар. 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 130; калын аксыл кәгазь. 

Форматы: 21х16 см. 

Тыш: күн кырыйлы катыргы; татар эше. 

Искәрмә: “Гыйльме рәмел” (رمل علم)гә кайтышлы рисаләләр җыентыгы. “Рәмел” турында 

№25, I (сифр 203.2) карточкага карагыз. 

Бу җыентык эчендә түбәндәге рисаләләр бар: 

1) “ تاحمف  Теле – төрекчә. Ахырында .(     بن بقالى) автор Бәккали – (Мифтах әль-әсрар) ”االسرار 

8 биттә җәдвәлләр. (1-15 к.к.). 

2) Исеме, авторы күрсәтелмәгән төрекчә рисалә. Ахырында җәдвәлләре бар. (15-20 к.к) 

3) Фарсычадан төрекчәгә тәрҗемә ителгән рисалә. Авторы мөнәҗҗим Хайреддин әль-

Гомнәви. (21-28 к.к.). 

4) Исеме, авторы күрсәтелмәгән төрекчә рисалә. (33-48 к.к.). 

5) Шулай ук. Эчендә 7 бит җәдвәл. Ахыры өзек. (57-80 к.к.) 

6) Исеме, авторы күрсәтелмәгән, фарсыса рәмел китабы. (89-125 к.к.). 

Кулъязма кызыл кара белән аралаш язылган. 29-32, 49-56, 82-88, 127-129 к.к. буш. 

160 т. 

Инвентарь: №2036. 

Автор: پاشا عاشق 

(Гашыйк паша) 

Исеме: نامه غريب 

(Гарибнамә). 

Том: кулъязма 8 нче бабтан башлап ахырга кадәр. 

Теле: төрекчә. 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Язылган елы: Кәгазендә “1788” филигране бар. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 166; калын, зәңгәрсу кәгазь. 

Форматы: 21х16 см. 

Туш: күн. 
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Искәрмә: Госманлы династиясен башлап җибәрүче Госман хан заманында, аныд 

тирәсендә яшәгән, 710 һ. (1310 м.) дә үлгән иске төрек шагыйре “Гашыйк паша” (шәех 

Мөхәлләс паша улы) ның көйле әсәре. Бу 10 баптан, һәр бабы 10 “дастан”нан тора торган, 

көйле әсәр. 

Эчтәлеге әхлак һәм тормыш моназәфәтләренә кайтышлы булып тәсаввеф иделалары белән 

сугарылган. 

Бу әсәр Анадолу төрек әдәбиятының башлану дәверенең классик әсәрләреннән булып, 

яхшы ук саф борынгы әдәби төрек телендә язылган. Госманлы әдәбият тарихчылары аңа 

аз игътибар итсәләр дә, тюркологлар тел ягыннан зур әһәмият биреп карыйлар. 

Татар кулъязмалары арасында нөсхәләренең очравы, аның татар арасында да укылуын 

күрсәтә. 

Сүз башлары (сәрләүхәләр) һәм гарәпчә ситаталар кызыл кара белән язылган. Пагинаөиясе 

бераз чуалган. 165 -166 к.к. дәге өземтәнең кайдан төшкәне билгесез. 

164 т. 

Инвентарь №: 2042. 

Автор: اشرف الرحمان عبد سيد 

Исеме: طبقات فى الحكم تذكرة     

Теле: төрекчә. 

Язуы: тәгъликка охшаш бер нәсех. 

Кәгазь саны: 186 – 6. 

Форматы: 21,5х17,5 см. 

Кәгазе: ак шома кәгазь. 

Тыш: юк. 

Автор турында мәгълүмат: اشرف الرحمان عبد سيد дигән бер төрек галиме Бу әсәрне 1151 һ. 

1738 м. дә язган. Истанбулда язган булырга кирәк. 

Эчтәлеге: көнчыгыш дөньясында мәшһүр булган кешеләрнең тәрҗемәи халләре 

(көнчыгыш мәгънәсе Сонан Хинд кебек халыкларны да эченә ала). 

Искәрмә: төпләтергә кирәк. Бу кулъязма ..... тикшерергә кирәк. 

167 т. 

Инвентарь №3943. 

Автор: على 

Исеме: كتابى يوسف 

 السالم عليه النبى يوسف حضرت قصة

Теле: төрекчә. 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Күчерелгән елы: XVIII йөз ахырлары (?). 
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Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 53. 

Форматы: 22х17 см. 

Кәгазе: калын, аксыл, каралган. 

Тыш: юк. 

Кимчелекләре: Башы, ахыры юк. Бик тузган; суга чыланып бозылган, тузан-туфракка 

буялган, кәгазьләре бер-берсенә ябышкан. 

Искәрмә: Бу әсәр турында №1542 (сифр 894.3) карточкага карагыз. 

168 т. 

Инвентарь №:3967. 

Автор: على 

Исеме: كتابى يوسف 

نبىال يوسف حضرت قصة  السالم عليه 

Теле: төрекчә. 

Язуы: стильсез; татар язмасы. 

Күчерелгән урыны: Русия.ю 

Кәгазь саны: 25. 

Форматы: 21х16. 

Кәгазе: калын, аксыл, каралган. 

Тыш: юк. 

Кимчелекләре: Башы, ахыры юк. 15 һ. 16 нчы к.к. арасында 2 кәгазь ертылып алынган. 

Искәрмә: Бу әсәр турында № 1542 (сифр 894.3) карточкага карагыз. 

169 т. 

Инвентарь №: 3964. 

Автор: على 

Исеме: كتابى يوسف 

 السالم عليه النبى يوسف حضرت قصة

Теле: төрекчә. 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Күчерелгән елы: XVIII йөз урталары 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 43. 

Форматы калын, аксыл. 
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Тыш: юк. 

Аерым сыйфатлары: “فصل” башлары кызыл кара белән язылган. 1-17 һ. 39-43 к.к дә текст 

кызыл сызыклы рамка эченә алынган. 

Кимчелекләре: Башы, ахыры юк. Ахыргы к.к. нең югарыгы почмаклары ашалган. 

Искәрмә: Бу әсәр турында № 1542 (сифр 894.3) карточкага карагыз. 

170 т. 

Инвентарь: №5162 

Автор: على 

Исеме: كتابى يوسف 

Теле: чыгтайчага тартым көньяк төрекчәсе. 

Язуы: нәсех-тәгълыйк; татар язмасы. 

Язылган елы: Кәгазендә “1796” филигране бар. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: ; каралган, калын зәңгәр һәм аксыл кәгазь. 

Форматы: 21х16 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Билгеле, көйле “Йосыф китабы”, ахырсыз бер нөсхәсе. Бу әсәо=р турында 

№1542 карточкага карагыз. 

Татарстанны өйрәнү җәмгыяте тарафыннан, 1929 нчы елда Чистай, Бөгелмә, Минзәлә 

кантоннарында ясалган экспедиция материалларыннан. 

Эченә кулъязманы табучы Билалов тарафыннан төзелгән “паспорт” салынган. 

Татарстанда Шөгер районы Әби авлының мәчет башыннан табылган. 

171 т. 

Инвентарь: №5163. 

Автор: على 

Исеме: كتابى يوسف 

Теле: чыгтайчага тартым көньяк төрекчәсе. 

Язуы: стильсез; татар язмасы. 

Язылган елы: Кәгазендә “1808” филигране бар. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: ; каралган, калын, зәңгәр кәгазь. 

Форматы: 21х17 см. 

Тыш: юк. 
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Искәрмә: Билгеле, көйле “Йосыф китабы”ның башсыз, ахырсыз бер нөсхәсе. 

Бу әсәр турында №1542 (сифр 894.3) карточкага карагыз. 

Татарстанны өйрәнү җәмгыйте тарафыннан 1930 нчы Яр Чаллы һәм Бөгелмә 

кантоннарында ясалган экцпедиция материалларыннан. 

Эченә кулъязманы табучы Билалов тарафыннан төзелгән “паспорт” салынган. 

Татарстанда Сарман районы Чыршылы авылының мәчет башыннан табылган. 

173 т. 

Инвентарь: №:2127. 

Автор: اغلى يالڇغل الدين تاج 

Исеме: عزيزه رسالة 

Теле: төрекчә (иске әдәби татар теле). 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Күчерелгән елы: XIX йөз урталары 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 227; калын ак кәгазь. 

Форматы: 21х17 см. 

Тыш: катыргы; төбе купкан. 

Эчтәлеге: Башыннан һәм ахырыннан берничә кәгазе төшкән. العاجزين ثبات бәетләре өстенә 

кызыл сызык сызылган; сәрләүхәләр кызыл кара белән язылган. 225-227 к.к. язып-сызык 

буялган. 

Исәкәрмә: Бу әсәр турында №1569 (сифр 894.3) карточкага карагыз. 

180 т. 

Инвентарь №:2318. 

Автор: زكى ين الد زين بن شهاب بن هللا شكر 

Тәрҗемәчесе: فارسى 

Исеме: التواريخ بعجة 

)Рәһҗәт-ет-тәварих). 

Том: I. 

Теле: төрекчә. 

Язуы: нәсех; татар язмасы; туш. 

Язылган елы: XIX гасырның урталары (?). 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 217; калын ак кәгазь. 
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Форматы: 20х16,5 см. 

Тыш: юк; кубарылган. 

Искәрмә: Көнчыгыш ысулы буенча язылган гомуми тарих. Фарсычадан тәрҗемә ителгән. 

Оригиналның язылуы 861 һ. (1456 м.) 937 һ. (1530 м.) 

Дә төрекечәгә тәрҗемә ителгән. Бөтен китап 13 баптан тора; бу кулъязма исә 5 нче баб 

белән бетә. 

Текст кызыл сызыклч рамка эченә алынган; текстта сүз һәм бүлек башлары кызыл кара 

белән язылган. 11 нче кәгазьдә китапның исеме фигуралар буяп язылган. 

8-10, 207-210 нчы кәгазьләрдә төрле өземтәләр. 1-7, 211-217 к.к. буш. Ахыргы кәгазь 

төбеннән ертылган. 

183 т. 

Инвентарь №: 2443. 

Исеме: حال شوريده 

Теле: төрекчә. 

Язуы: стильсез; татар язмасы. 

Язучысы: هللا سيف مال بن هللا عبيد (9 нчы кәгазьдә). 

Язылган елы: Кәгазендә “1804” филигране бар. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 37; калын зәңгәр кәгазь. 

Форматы: 21х17 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Бу китап турында №: 3102 (сифр 894.35) карточкага карагыз. 

Кулъязманың башы, ахыры юк. Кәгазьләре җыелып тегелгән; кайбер кәгазьләре ертыклы. 

  

186 т. 

Инвентарь №: 2503. 

Автор:هللا عبد بن الدين سراج 

(Сираҗеддин бин ׳Абдулла). 

Исеме: الطائف مجمع 

(Мәҗмәг-әль-Ләтаиф) 

Теле: төрекчә. 

Язуы: нәсех-тәгълыйк; татар язмасы. 

Күчерелгән елы: Кәгазендә “1820” филигране бар. 

Язылган урыны: Русия. 
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Кәгазь саны: 152; калын зәңгәр кәгазь. 

Форматы: 19х16,5 см. 

Тыш: катыргы. 

Искәрмә: Хорафи тарих шикеллерәк әсәр. Беренче яртысы “пәйгамбәр”ләр “тарихы”нан 

бәхәс ит; икенче яртысы күберәк Бизанс, Бизанс кайсарлары һәм христианлык тарихына 

багышланган; төрле хорафи һәм язым тарихи рум кайсарлары турында сүз бара; 

 һ. аринс шикелле христиан чиркәве тарихында роль уйнаучылар турында (Равел)بولس

ислам динчелеге күз карашыннан чыгып төрле легендалар сөйләнә. 

Әсәрнең теле төбендә төрекчә булса да татарча тәэсире бар. 

Текстта сүз башлары фасыл башлары, кеше исемнәре, сыйфатлар кызыл кара белән 

язылган. 143 нче кәгазьдән башлап ахыргача башка кеше кулы белән язылып тәмам 

ителгән; шулай ук 3-5 к.к дәге фихристта 1,2,5,6, 150, 151 нче к.к. һ. 3,7, 149 нчы к.к. нең 

берәр бите буш. 

187 т. 

Инвентарь №: 2508. 

Автор: الصراطاوى الطرويوى الخالق عبد بن الدين سراج 

Исеме: (“Бәдәвам” шәрхе). 

Теле: татарча. 

Язуы: нәсех-тзгъликъ; татар язмасы. 

Язучысы: автор үзе булырга кирәк. 

Язылган елы: 1870. 

Язылган урыны: Русия 

Кәгазь саны: 86; калынча ак кәгазь. 

Форматы: 17,5х11 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Саратау ягындагы Труйи авылыннан чыккан Сираҗеддин исемле бер шәкерт 

тарафыннан, билгеле “Бәдәвам” китабына язылган татарча шәрех. Дибаҗәсендә шушы 

сүзләрне яза: 

لمستعم نكتهلرنى اسرارنى كوب دخى كوردم مستعمل زياده اراسنده خلق كتابنى بو “  لغتى عرب كوردم سوزلرنى بولغوڇى 

 اوز ايدب اميد دعالرن اوجون بولسون عام نفع من قيلدم قصد اوڇون قردشلر بعض لىكان فهم معنانى كتابالردان بولغان برله

 نك   مصنف لكن قلقغه قيلما تسميه ديب نظم شرخ قيلدم قصد دخى لككا ايتمك شرح كا نظم بو قيلب سهل حال قدر لغتمزڇه

نىاسم  نى معتبارات مزده وقت مدرسده السه معلوم “ Кулъязманың ахырында яза .”بولمادم وقيغه يقينا احوالنه و 

 الف بعد اخرنده يوم ننك يل نڇى يتمش ده يوز سكز بولدق فارع دن تاليف قيلب مطالع

Мәтен (“Бәдәвам” бәетләре) алсу-кара белән язылган. 

1-3, 82-86 нчы к.к. буш. 

188 т. 
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Инвентарь №: 2563. 

Исеме: җыентык. 

Теле: татарча, төрекчә, гарәпчә. 

Язуы: ямьсез нәсех; татар язмасы. 

Күчерүчесе: Янгыл авылы мулласы Габделлатыйф. 

Язылган елы: XIX гасырның икенче яртысы. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 318+....; калынча аксыл к. 

Форматы: 21х17 см. 

Тыш: күн кырыйлы катыргы. 

Искәрмә: Төрле китаплардан күчерелгән; төрле җыентыклардан алынган, тарихка, 

географиягә һ. б. Мәсләкләргә кайтышлы мәгълүматны, тәртипсез, системасыз рәвештә 

җыеп төзелгән калын җыентык. Эчендәге материалларның күберәге тарих һәм 

неографиядән. Арада татар һәм урыс тарихын нан кыскача мәгълүмат һәм яңа 

географиядән мәгълүмат та бар. Эчтәлеге бик чуар. 

Теле күберәк урында татарча яки төрекчәгә тартым. Гарәпчә язылган өземтәләр дә бар. 

Аерым урысча язылган нәрсәләр дә бар. Арада бик күп өстәмә кәгазьләр теркәлгән; төп 

җыентыкта текст рамка эченә алынган. 

Татарстанда Түнтәр авылыннан , Нәҗип Түнтәри көтепханәсеннән; Малмызның Камал 

Мозаффаров китапларыннан. 

  

  

189 т. 

Исеме: الكريم اقران 

Коръән. 

Теле: гарәпчә. 

Күчерү елы: 1685. 

Күчерүче: Мөәхәммәт бин Җебнай. 

190 т. 

Инвентарь №: 2609 

Исеме: ديوانى فساده دينن نصرانى نك بولس 

(Хикәятләр җыентыгы) 

Теле: төрекчә. 

Язуы: стильсез; татар язмасы. 

Язылган елы: XIX йөзнең икенче яртысы. 
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Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 47; калын аксыл кәгазь. 

Форматы: 17,5 х11 см. 

Тыш: такта. 

Искәрмә: Христиан диненең бозыклыгын күрсәтү максаты белән язылган хикәятләр 

җыентыгы. Бу хикәятләр христианлык белән мөселманлыкның үз ара көрәшен легендар 

хикәятләрдә чагылдыралар. Беренче хикәятнең исеме 

 ягъни апостол Павелның христиан динен бозуы. Хикәятләр ديوانى فساده دينن نصرانى نك بولس

дини фольклор булу ягыннан кызыклы. 

Теле төрекчәгә тартым төркичә. Кулъязманың ахыры юк. Беренче кәгазе купкан. 

Татарстанда Төбъяз районы Кече Сулабаш авылыннан, Хәсәнгата Габәши 

көтепханәсеннән. 

191 т. 

Инвентарь №: 2616 

Автор: (بيجان محمد) ڇلبى محمد اغلى يازيحي 

Исеме: محمديه 

(Мөхәммәдия). 

Теле: төрекчә. 

Язылган елы: 1820. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 288; калын аксыл кәгазь. 

Форматы: 26х16 см. 

Тыш: катыргы. 

Искәрмә: 853 һ. (1449 м.)дә Төркиядә язылган билгеле мистик әсәр. Авторы шул заманның 

билгеле мистик шагыйрьләреннән “Язиҗи Оглы” яки “Мөхәммәд Биҗан” дип мәшһүр 

булган Мөхәммәт Чәләби 855 һ. дә үлгән. Аның “Мөхәммәдия”се ... каләм һәм яхшы ку 

шагыйри стильдә язылган. Беренче яртысы дөнья яратылышы , Адәм-Һава кыйссасы, 

замана ахыры, Җәннәт, җәһәннәмнәрне тасвирга, икенче яртысы Мөхәммәтнең тормышын 

тасвирга багышланган. Теле борынгы төрекчә. 

Бу китап татар арасында элек тэ бик укылган китаплардан булып, хәтта кадим кызлар 

мәктәбендә (“абыстай” курсының иң югарыгы баскычында) дәрес китабы итеп тә 

кулланыла иде. 

Казанда беренче тапкыр профессор Казембек тарафыннан 1845 нче елда бастырылган. 

192 т. 

Инвентарь №: 2619. 

Автор: (?)  حفظي 



Каталог тюркских рукописей КФУ 

69 
 

(Хифзый ?) 

Исеме: شريف قدس تواريح 

(Тәварихе Көдес шәриф). 

Теле: төрекчә (татарчага тартым). 

Язуы: тәгълыйк; татар язмасы. 

Язылган елы: XIX йөзнең икенче яртысы. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 72; шома, калын аксыл кәгазь. 

Форматы: 20х14 см. 

Тыш: кара күн. 

Искәрмә: Фәләстыйнда Көдес (Иерусалим) шәһәрендә өч ел мөсафир булып торган, үзен 

“Хифзый” дип атый торган бер кеше тарафыннан язылган, шушы шәһәрнең тарихы. 

Теленә караганда бу кешене татар булган дип уйларга мөмкин. Ул 1051 һ. (1641 м.) дә 

анда килгән. Китап 12 бапка бүленә. “Тарих” хронология ягыннан шактый тәртипсез 

төзелгән; хорафат бик күп катыштырылган. Дибаҗәсендә ул шулай яза: “ و فقير اشبو كه بلكل 

 قبور نڇى اولوب مجاور محميمده قدس حرم سنه اوڇ كلوب شريف قدسى نحينده تار سنه بر ايللى بنك تقصير حفظى حقير

 يازوب خطمله دست مكرم قران عدد اكى و ايدوب تحصيل و جمع نى اخروي و دنيوى علوم نڇى و زيارت نى اوليا و انبيا

 غايت سى تركى كوردم يرلرده بعض المقدس بيت فضائل بو حتى ايليوب جمع كتابلر نڇى دخي و معشر يرى مبع برى

نبلىخ تواريخ مدت نڇى اولمقله عربى اما صوق نسخالر مفصل و ازدور  ايلدم ترقڇه تركى كتابلردن عربى نڇى و دن 

Текст кызыл сызыклы рамка эченә алынып, бап башлары кызы-кара белән язылган. 1. 71, 

72 к.к. буш. 

193 т. 

Инвентарь №: 2620.   

Автор: البنوى سودى 

(Сәвди Бонави). 

Исеме: گلسطان شرح 

(“Гөлестан” шәрхе). 

Теле: төрекчә. 

Язуы: бозык тәгълыйк; Төркия язмасы. 

Күчерелгән урыны: Төркия. 

Кәгазь саны: 467; калынча саргылт кәгазь. 

Форматы: 19,5х14 см. 

Тыш: яшел материя ябыштырган катыргы. 

Искәрмә: Сәгъдинең “Гөлестан”ына төрекчә шәрех. Шәрехнең авторы Босналы төрек 

язучысы Сәгъди һиҗри 1000 нче (1592 м.) елда үлгән. 

“Гөлестан” турында №1164 (сифр 891.5) карточкага карагыз. 
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“Гөлестан” мәтене өстенә кызыл сызык сызылган. Текстта قطع ,بيت ,حكايت шикелле сүз 

башлары кызыл кара белән язылган. 1,2,465-467 нче к.к. буш. 

194 т. 

Инвентарь №:2621. 

Автор: ونبته مصر شاه مع سينا على ابو حكايت 

(Хикәяте Абу Гали Сина..) 

Теле: төрекчә. 

Язуы: нәсех-тәгълыйк; татар язмасы. 

Язылган елы: 1836. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 87, калын ак кәгазь. 

Форматы: 25,5х17 см. 

Тыш: күн кырыйлы, хәтфә ябыштырган. 

Искәрмә: Билгеле көнчыгыш галиме һәм философы Әбу Гали ибне Сина турында халык 

арасында йөргән легендалар белән файдаланып, шуннан килеп безнең татар арасында 

таралып, халык арасында популяр әдәби әсәрләрдән булып киткән, XIX йөзнең икенче 

яртысында Каюм Насыйри тарафыннан татарчага тәрҗемә ителеп, биш мәртәбә басылып 

таралган мәшһүр “Әбу Гали Сина кыйссасы”ның төрекчә текстының бер өлеше (“Әбу 

Гали Синаның Мисыр шаһы һәм аның кызы белән булган хикәяте”). 

Текст кызыл сызыклы рамка эченә алынган; текстта кайбер сүз башлары кызыл кара белән 

язылган. Беренче кәгазьнең почмагында “الدين شرف تارخان” дип язылган мөһер басылган. 1-

9, 60-87 нче к.к. һәм 10 нчы к.нең бер бите буш. 

“Тархан Шәрәфетдин”дән. 

  

  

195 т. 

Инвентарь №:2623. 

Автор: سرورى 

(Сөрүри). 

Исеме: الطب علم من الموجز شرح 

Кисәк: I, II (бергә). 

Теле: төрекчә. 

Язуы: тәгълыйк татар язмасы. 

Язылган елы: 986 һ. (1578 м). 

Язылган урыны: Төркия. 
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Кәгазь саны: 317+III; калынча шома ак кәгазь. 

Форматы: 20х13 см. 

Тыш: күн кырыйлы катыргы; төрек эше. 

Искәрмә: 677 һ. (1278 – 79 м.) дә үлгән, Ибнен-Нәфис (النفيس ابن) исеме белән билгеле 

булган атаклы көнчыгыш галиме табип-медик الغرشى الحزم ابى بن الدين عالء ның فى القاندن موجز 

 дип аталган гарәпчә медцина (тыйб) китабына төрек табибы Сөрүри тарафыннан الطب

язылган шәрех. 

878 һ. (1473 м.) дә үлгән, төрек солтаны Мөхәммәт II нең улы солтан Мостафаның кушуы 

буенча язылганлыгы дибәҗәсендә әйтелгән. 

Мәтене өстенә кызыл сызык сызылып, текст кызыл сызыклы рамка эченә алынган. 

Читендә дару исемнәре кызыл кара белән язылып барылган. Тәртибе: лөгат китабы 

шикелле, дару исемнәре әлифба тәртибендә тезелеп язылган. Текстта “баб” һ. б. башка сүз 

башлары кызыл кара белән куелган. II III к.к. дә фихрис. 314-317 нче к.к. дә төрле язулар. 

196 т. 

Инвентарь №:2626. 

Исеме: لمرغوب انشاء 

)Иншаи ли мәргуб). 

Теле: төрекчә (госманлыча). 

Язуы: рикгә. 

Күчерүчесе: فتى طاهر محمد 

Күчерелгән урыны: Төркия. 

Кәгазь саны: 18. 

Форматы: 20х14. 

Кәгазе: калын ак кәгазь. 

Тыш: катыргы. 

Искәрмә: Хат язганда өйрәтә торган хат үрнәкләре (мөнсә׳ат). Хат сәрләүхәләре ал-кара 

белән, читендәге кайбер аерым сүзләр ал һәм яшел-кара белән язылган. 

Баштагы 4 биттә китапта очрый торган читен сүзләрнең төрекчә тәрҗемәләре язылган. 

Беренче һәм ахыргы битләр буш. 

Татиздат магазиныннан сатып алынган. 

197 т. 

Инвентарь №: 2627. 

Теле: төрекчә (госманлыча). 

Язуы: чибәр тәгълыйк; татар язмасы. 

Күчерелгән урыны: Төркия. 
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Кәгазь саны: 190; калынча, аксыл кәгазь. 

Тыш; калчайган, куба башлаган. 

Искәрмә: Ислам тарихыннан Мөхәммәт заманындагы вакыйгаларны тасвир иткән китап. 

Исеме, авторы күрсәтелмәгән. Текстта сүз башлары ал, кызыл, кара белән куелып, 

китапның битләре ал сызыклы рамка эченә алынган. Тексттның баштагы ике бите ал 

сызыклы рамка эченә алынган. Текстның баштагы ике бите путаллы рамкага алынган 

булып, беренче битнең башына бизәк (заставка) ясалган. Ләкин путаллары бранза булу 

сәбәпле тонган. 3 нче кәгазь уртасыннан ертылган. 2 нче кәгазьдә төрекчә шигырь, 3 нче 

кәгазьдә бер өземтә язылган. Баштан бер, ахырдан өч кәгазь буш. 

Татиздат магазинынна сатып алынган. 

199 т. 

Инвентарь №:2630. 

Автор: العاملى الدين بهاء محمد 

(Мөхәммәт Баһауддин әл-Гамили). 

Исеме: الحقيقة الى الترفى فى الحجاز سفر فى السوانخ كتاب 

 المجاذ عن

(Китабес-Саваних..) 

Теле: гарәпчә. 

Язуы: нәсех-тәгълыйк; татар язмасы. 

Күчерелгән елы: XIX йөзнең икенче яртысы. 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 2-22. 

Форматы: 21х17 см. 

Кәгазе: калынча, шома аксыл кәгазь. 

Тыш: катыргы; алгы ягы купкан. 

Искәрмә: Бу китап турында № карточкага кагагыз. “فضل” сәрләүхәләр кызыл кара белән 

язылган. Текст ике баганалы кызыл сызыклы рамка эченә алынган татарча мәгънәләре 

язылган. Баштан өч бите буш. 

Бу китап 33 кәгазьле җыентыкның башында. Җыентыкта тагы шушы әйберләр бар: 

 23-25 нче к.к. дә гарәпчә көйле әсәр. Эчтәлеге вәгазь – нәсыйхәт; кәгазе каралган; шул 

араларында аерым гарәпчә сүзләрнең мәгънәләре язылып басылган. 22, 25, 26 нчы 

к.к.нең берәр бите буш. 

200 т. 

Инвентарь №:2631, I. 

201 т. 

Инвентарь №: 2633. 
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Автор: عاشق پاشا 

Исеме: غريب نامه 

Том: I. 

Теле: борынгы төрекчә. 

Язуы: стильсез, бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Язучысы: الدوماوى الناصر عبد بن محى 

Язылган елы: 1878. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 148+II; калынча шома ак кәгазь. 

Форматы: 21,5 х17 см.. 

Тыш: кара, күн. 

Искәрмә: Бу әсәр турында №:2036. (сифр 894.35) карточкага карагыз. Кулъязма фихристә 

 дип аталган; әсәрнең башыннан, һәр бабы унар “дастан”нан тора торган 6 ”االول الجلد“

бапны эченә ала (әсәрнең бөтене 10 баптан тора). 

203 т. 

Инвентарь: №:2640. 

Исеме: تاتارڇا 

Татарча-русча лөгат. 

Теле: татарча-урысча, казакча-русча. 

Язуы: стильсез, ямьсез. 

Язылган елы: XIX йөзнең икенче яртысы. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 43; калынча аксыл кәгазь. 

Форматы: 22х18 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Һич бер төрле система һәм тәртиптән башка, татарча һәм казакча сүз һәм 

гыйбарәләрнең урысча мәгънәләре язылган сүзлек шикелле дәфтәр. Башы, ахыры юк. 

Татарча, казакчалары гарәп хәрефе белән, урысчалары урыс хәрефе белән язылган. Ни 

өчен һәм кем тарафыннан язылуы билгеле түгел. 29 нче кәгазьдә казакча көйле бер өземтә 

күчерелгән. 

Татаиздат магазиныннан сатып алынган. 

204 т. 

Инвентарь: №: 2641. 

Автор: عطار الدين فريد 
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Исеме: عطار نامه پند 

(тәрҗемәсе белән). 

Теле: фарсыча-төрекчә. 

Язуы: бозык-тәгълыйк; төрек язмасы. 

Язучысы: عبدى عمر ابن ارسالن 

Язылган елы: 1115 һ. (1704). 

Язылган урыны: Төркия. 

Кәгазь саны: 59; саргайган аксыл, шома кәгазь. 

Форматы: 16х10,5 см. 

Тыш: катыргы; арткы катыргысы купкан. 

Искәрмә: Бу әсәр турында №1 (сифр 8915.17) карточкага карагыз. 

Фарсыча бәетләр туш белән язылып, һәр юлның астында кызыл кара белән төрекчә 

тәрҗемәләре язылып барылган. 

1 нче кәгазь соңыннан ябыштырылган ак кәгазь. 2 нче кәгазьнең дә бер ягына шул ук 

кәгазь ябыштырылган. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан. (?). 

205 т. 

Исеме: (Җыентык). 

Теле: төрекчә. 

Язуы: стильсез нәсех-тәгълыйк; татар язмасы. 

Язылган елы: XVIII йөзнең соңгы чиреге (?). 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 104; калын, каралган аксыл кәгазь. 

Форматы: 13,5х8 см. 

Тыш: күн кырыйлы аксыл катыргы. 

Искәрмә: Җыентык: 

 80-100 нче кәгазьләрдә дини рухтарак вак көнчыгыш хикәятләре, ахыры юк. 

 1 – 77 нче кәгазьләрдә тәсаввыф теориясенә кайтышлы, нәсер белән язылган рисалә. 

Исеме, авторы күрсәтелмәгән. Китапның ахырындагы искәрмәдән аның тәрҗемә булуы 

аңлашыла. Теле төрекчәгә тартым. Ахырындагы искәрмәдә “бу тәрҗемә 1170 сәнәсе 

...... тәмам улып...” дип язылган; бу 1756 нчы елга туры килә. 

 Бу тарихның кулъязманың күчерелү тарихы белән бер булып-булмавы ачык түгел. 

Кулъязманың 1 нче кәгазьләре купкан. 79, 102-104 нче к.к. буш. Кулъязма күгәргән. 
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Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан, Нәҗип Түнтәри авылыннан, Нәҗип 

Түнтәри көтепханәсеннән. 

207 т. 

Инвентарь: №: 2653. 

Автор: عبد هللا بوبى 

(Габдулла Бубый). 

Исеме: بى مدرسه سينك تاريخىبو  

(Буби мәдрәсәсенең тарихы). 

Кисәк: 15 аерым кисәк итеп тегелгән. 

Теле: татарча. 

Язуы: бозык нәсех. 

Язучысы: автор. 

Кәгазь саны: 360; почта кәгазе. 

Форматы: 21х13 см. 

Тыш: юк; төпләнмәгән. 

Искәрмә: Җәдитчелек дәверендә татар арасында күренекле урын тоткан, Бубый 

авылындагы атаклы җәдит мәдрәсәсенең тарихы. Мәдрәсәнең ачылуы, ислах ителүе, 

дәресләрнең куелышы, мәдрәсәсәнең эчке тормышында булган үзгәрешләр, мәдрәсәнең 

мөдире белән мөгаллимнәр һәм шәкертләр арасында, шәкертләр беоән укытучылар 

арасында, мөгаллимнәрнең үз араларында булган һәртөрле конфликт һәм интригалар 

турында тәфсилле сөйләнгән. 

208 т. 

Инвентарь №:2652, I, а. 

Автор: Габдулла Буби. 

Исеме: “Зиндан”. 

Кисәк: “Беренче китап”. 

Теле: татарча. 

Язуы: бозык нәсех. 

Язучысы: автор. 

Язылган елы: 1914. 

Язылган урыны: Гулҗа шәһәре (Кытай Төркестаны). 

Кәгазь саны: ...; почта кәгазе. 

Форматы: 20х12,5 см. 

Тыш: коленкор каплаган катыргы. 
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Искәрмә: Билгеле җәдитчелек хәрәкәте юлбашчыларынннан Габдулла Бубиның 1911 нче 

елда “Ишми”нең доносы артында язылып, Сарапул төрмәсендә утыруы турында язган 

хатирә-мемуарлары. 

Кулъязма шул ук Бубиның “Кадинлар” исемендә икенче бер кулъязмасы белән бер төптә. 

Тышына “беренче китап” дип язылган бу төпнең кәгазь саны. (Бубиның кулъязмалары 

көтепханәдә 4 төп). 

Бу төпнең тышының алгы яктагы югарыгы почмагын һәм төбен ике башыннан тычкан 

кимергән. 

I, II, III төпләр инвентарьга бер №: астында теркәлгәннәр. 

208 т. 

Инвентарь №:2652, I, в. 

Автор: Габдулла Буби. 

Исеме: Кадинлар. 

Кисәк: “Беренче китап”. 

Теле: татарча. 

Язуы: бозык нәсех. 

Язучысы: автор. 

Язылган елы: 1916. 

Язылган урыны: Гулҗа шәһәре (Кытай Төркестаны). 

Кәгазь саны ; почта кәгазе. 

Форматы: 20х12,5 см. 

Тыш: коленкор каплаган катыргы. 

Искәрмә: Җәдитчелек хәрәкәтенең алдынгы кешеләреннән билге Габдулла Бубиның, 

ислам дөньясына хатыннарның хәле һәм тоткан урыннары турында, ислам 

реформаторлыгы күз карашыннан чыгып язган әсәре. 

Кулъязма шул ук Бубиның “Зиндан” исемле төрмә истәлекләре белән бер төптә. Тышына 

“Беренче китап” дип язылган бу төпнең кәгазь саны. (Бубиның кулъязмалары көтепхагәдә 

барысы 4 төп). 

Бу төпнең алгы яктагы югарыгы почмагын һәм төбенең ике башын тычкан кимергән. 

I, II, III төпләр инвентарьга бер №: астында теркәлгәннәр. 

208 т. 

Инвентарь №:2652, II. 

Автор: Габдулла Буби. 

Исеме: (Җыентык). 

Кисәк: Икенче китап. 
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Теле: татарча. 

Язуы: бозык нәсех. 

Язучысы: автор. 

Язылган елы: 1913-1916. 

Язылган урыны: Гулҗа шәһәре (Кытай Төркестаны). 

Кәгазь саны: ;почта кәгазе. 

Форматы: 20х12,5 см. 

Тыш: коленкар каплаган катыргы. 

Искәрмә: Габдула Бубиның 1912 нче елдагы суд ...... һәм төрмәдә утыруы соңында Кытай 

Төркестанына китеп, Гулҗада торган дәверендә язган һәр төрле вак мәкалә һәм 

заметкалары җыелып язылган җыентык. Эчендә барлыгы 73 әйбер. Аларның исемлеге 2 

нче кәгазьдә язылган. Һәрбер аерым кисәкнең ахырына язылу тарихы куелган (1913-1916 

нчы еллар арасында язылганнар). Кулъязма бер кул белән, чиста итеп күчерелгән, яхшы 

итеп төпләнгән. 

208 т. 

Инвентарь №:2652, III. 

Автор: Габдулла Буби. 

Исеме: (Җыентык). 

Кисәк: Өченче китап. 

Теле: татарча. 

Язуы: бозык нәсех. 

Язучысы: автор. 

Язылган елы: 1912 (Акка күчерелү түгел, язылу тарихы). 

Язылган урыны: Сарапул төрмәсе (Акка күчерелүе Гулҗада булса кирә). 

Кәгазь саны: ; почта кәгазе. 

Форматы: 20х12,5 см. 

Тыш: катыргы. 

Искәрмә: Җыентык. Беренче битендә эчтәлеге язылган. Җыентыкта шушы әйберләр бар. 

 “ 1912 –” بوبيلر عليهنده شاهندلر  нче елда булган Бубилар эше буенча шахитләрнең окружный 

суд тикшерүчесенә биргән күрсәтү (показание)ләре. “Эш”тән алып урысчадан тәрҗемә 

ителгән. 

 بوبى لرنى اتهام نامه - Бубилар эше буенча прокурор тарафыннан төзелгән обвинителҗный 

актның тәрҗемәсе. 

 Г. Бубиның төрмәдән кызына язган ике хаты. 
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 “Милләтенә хыянәт итүчеләр” – доносчының рухи халәтен тасвир итеп, хикәя 

рәвешендә язылган. 

 “Җәдитләргә казылган чокыр” Ишми ишан тормышыннан алынып, әдәби хикәя 

рәвешендә язылган әсәр. 

 “Кәзә тәкәсе” – көлкеле хикәя. 

 Төрмә тормышыннан алып язылган вак хикәя һәм көлкеле заметкалар. 

 Урысчадан (икесе Салтыковтан) тәрҗемә кылынган берничә хикәя һ.б. 

Арада Сыгтай һәм аның “Исәнбәт” дигән китабы турында язылган бер мәкалә соңыннан 

киселеп алынган; кәгазьләр арасыннан 2 кәгазь киселеп алынып, мәкаләнең ахыргы бите 

карандаш белән сызылган һәм аерым урыннары бозылган. Беренче биттәге исемлектән 

мәкаләнед исеме дә (اصابت اشلر حقنده بر سوز) химик карандаш белән бозылган. 

209 т. 

Инвентарь №:2655. 

Автор: Костомаров – Х.Г. Габәши. 

Исеме: “Костомаров тарихыннан алынган сүзләр”. 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: Хәсәнгата Габәши. 

Язылган урыны: Кече Сулабаш авылы. 

Кәгазь саны: 32; ак язу кәгазе. 

Форматы: 22х17,5 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Костомаровның “Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей” 

дигән тарихыннан алып татар телендә язылган материаллар. Күчерүчесе Хәсәнгата 

Габәши. 30-31 нче кәгазьләрдә карандаш белән язылган. 26-29, 32 нче кәгазьләр һәм 1,19, 

25, 31 нче кәгазьләрнең берәр бите буш. 

Татарстанда Төбьяз районы Кече Сулабаш авылыннан. 

210 т. 

Инвентарь №:2656. 

Автор: Габәши Хәсәнгата. 

Исеме: (Тарих материаллары). 

Теле: татарча, төрекчә. 

Язуы: гарәп хәрефе белән; карандаш һәм кара. 

Язучысы: Хәсәнгата Габәши. 

Кәгазь саны: 54; ак язу кәгазе. 
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Форматы: 22х18 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Төрле китап һәм журналлардан алып җыелган төрек тарихына кайтышлы 

материаллар һәм өземтәләр: 

 Ядринсефтан (1-9 кәгазь). 

 Нәҗип Касыйминың “Төрек тарихы”ннан (10-31 кәгазь). 

 Доклады Имп. Геог.О-ва” дан (32-49 кәгазь). 

 Рычков тарихыннан һәм Серевански докладыннан (50-52 кәгазь). 

 Бу материаллар Хәсәнгата Габәши тарафыннан “تركى قوم تاريح” китабын язганда 

җыелганнар. 

 53-55 нче кәгазьләр буш. 

Татарстанда Төбьяз районы Кече Сулабаш авылыннан. 

211 т. 

Инвентарь №:2657. 

Автор: Карамзин – Х.Г. Габәши. 

Исеме: “Мөктәбәсаты Карамзин”. 

Теле: татарча. 

Язуы: бозык тәгълыйк. 

Язучысы: Хәсәнгата Габәши. 

Кәгазь саны: 81; ак язу кәгазе. 

Форматы: 21,5х17, 5 см. 

Тыш: юк. 

Карамзин тарихыннан алып күчерелгән материаллар. “تركى قوم تاريح”не язганда Хәсәнгата 

Габәши тарафыннан татарчалаштырып күчерелгән. 78-81 нче кәгазьләре буш. 

Татарстанда Төбьяз районы Кече Сулабаш авылыннан. 

212 т. 

Инвентарь №:2658. 

Автор: Соловьев – Хәсәнгата Габәши. 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән каранд. һәм кара. 

Язучысы: Хәсәнгата Габәши. 

Кәгазь саны: 82; ак язу кәгазе. 

Форматы: 22х17,5 см. 
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Тыш: юк. 

Искәрмә: билгеле урыс тарихчысы В. Соловьев тарихыннан алып күчерелгән 

материаллар“تركى قوم تاريح”не язган вакытта Хәсәнгата Габәши тарафыннан конспект 

рәвешендә татарчалаштырып күчерелгән. 81-82 нче кәгазьләре буш. 

Татарстанда Төбьяз районы Кече Сулабаш авылыннан. 

213 т. 

Инвентарь №:2659. 

Исеме: “Тәварихе Родос. 

Теле: төрекчә. 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Язылган елы: 1228 һ. (1813 м.) яки 1268 (1852 м.).... сифры ачык танылмый; кәгазенә 

караганда 1852 дә язылган булырга кирәк. 

Кәгазь саны: 20; шома, калынча, аксыл кәгазь. 

Форматы: 25х17,5 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: Родос атавының төре гаскәре тарафыннан сугышып алыну тарихы. Беренче буш 

битендә: “Родус фәтех кылынган касыйдә ак дигәндә бер җәзирә нең исеме”. 

16-18 нче кәгазьләрдә төрекчә һәр төрле дару рецептлары язылган. Шул ук биттә ике 

юллы бер төрекчә бәет бар. 19 нчы кәгазь һәм 18, 20 нче кәгазьләрнең берәр бите буш. 

1нче һәм соңгы кәгазьләр төбеннән купкан. 

Татарстанда Төбьяз районы Кече Сулабаш авылыннан. 

214 т. 

Инвентарь №: 2661. 

Автор: Морад – бәй. 

Исеме: Тарихы гомуми. 

Теле: төрекчә. 

Язуы: карандаш белән. 

Язучысы: Хәсәнгата Габәши. 

Кәгазь саны: 22х17,5 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: төрек тарихчыларыннан билгеле Морад тарихыннан күчерелгән өземтәләр 

җыентыгы “ ريحتا  сен язганда Хәсәнгата Габәши тарафыннан басма нөсхәдән”تركى قوم 

чүпләп күчерелгән. 

215 т. 

Инвентарь №: 2663. 
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Автор: Исхак Куляев. 

Исеме: الجديده هئت فى جغرافيا كتاب (Китабе җәграфия..) 

Теле: татарча. 

Язуы: бозык тәгълик; татар язуы. 

Язылган елы: XIX йөзнең икенче яртысы. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 30; каралган аксыл кәгазь. 

Форматы: 22х17,5 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: автор билгесез география китабы. 

Татар кулъязмалары арасында очраштыргалый. Бу китап турында №:4027 карточкага 

карагыз. Шушы ук китапның тагын бер нөсхәсе №:1627 дә бар. Аның авторы, №4027 

нөсхәдә күрсәтелгәнчә, Буа шәһәренең сәүдәгәре Исхак Куляев (Исхак Куляев) дигән 

кеше булырга кирәк. Бу нөсхәнең №61627 дәгедән аермасы – анда китапның тарихка 

кайтышлы өлешенең булмавы. 

Беренче һәм соңгы кәгазьләре бик таушалган һәм каралган. 1нче бите буш. 1нче кәгазенең 

түбәнге почмагы җыртылган. 

Казанда Хәереттин Әхмәтҗановтан 25 сумга сатып алынган (1926 да). 

216 т. 

Инвентарь: №: 2667 

Автор: ٌّخلفى اسحق بن ابراهيم  

Ибраһим Хәлфин. 

Исеме: 1) قزان قديمى تواريخ فى الجديدة تحفة 

 2)                   تمر اقساق و خان ڇنكز احوال

Теле: төрекчә. 

Язуы: нәсех. 

Язучысы: Ибраһим Хәлфин. 

Язылган елы: 1) 1827; 2) 1818. 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 14; калын зәңгәр кәгазь 

Форматы: 22х17 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: XIX йөзнең беренче чирегендә Казан Университетында татар теле лекторы 

булган Ибраһим Исхак улы Хәлфиннең ике кулъязмасы. 
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 Казан тарихыннан язарга уйланган قزان قديمى تواريخ فى الجديدة تحفة атлы китапның сүз башы. 

Авторның үләсе елында (1828) языла башлавын шул сүз башының ахырында әйтә. Ул бу 

тарихны мөселман һәм урыс тарихларыннан файдаланып язарга уйлаган. Язарга 

керешмәстән борын үлеп киткән булырга кирәк. Сүз башы язылган кисәкнең ахыргы 2 

кәгазе буш. (1-2 һ. 13-14 кәгазь). 

 1879 – 1822 нче еллар арасында басылган احوال ڇنكز خان و اقساق تمر китабының 

кулъязмасының башы. Сүз башының ахырына 1818 датасы куелган. Сү башы текст 

язылган кәгазьгә караганда аксылырак кәгазьдә. Сүз башы, текст һәм сызык астындагы 

сүзлек шул ук кул белән өстеннән төзәтелгән. Кулъязманың бу кисәге басма нөсхәнең 

35 нче битенең уртасында өзелә; ул аерым дәфтәр рәвешендә тегелгән. 

Кулъязмадагы сүз башы басмадагыга караганда күпкә кыскарак – 2 генә бит. (3-11 кәгазь). 

Бу нөсхә акка күчерелгән нөсхә. 12 нче зур табаклы кәгазьдә шул ук китапның төп 

текстының караламасының башы бар (2 бит); бу кәгазьдә “09” (1809 е.) билгесе 

(филигрань) бар. 

Кулъязма Тат. Үз. Китап Палатасы тарафыннан алынган. 

217 т. 

Инвентарь №: 2668-2669. 

Исеме: “Икенче мөселман солдатлары съезды” (хәрби корылтай) протоколлары. 

Теле: татарча. 

Яәык: карандаш белән язылган. 

Язучысы: секретарият. 

Язылган елы: 1917. 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 67; төрле кәгазь. 

Форматы: төрле. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: 1917 нче елда Казанда булган “Бөтен Русия мөселман солдатларының икенче 

съезды” (икенче төрле әйткәндә “2 нче Хәрби Корылтай”)ның протоколлары. Протоколлар 

съездының секретарияты тарафыннан, турыдан-туры сөйләүчеләр авызыннан язылып 

барган, беренче кул каралама материалар. Ашыгычлык сәбәпле хәтта җыелышларның ел 

һәм числолары да куелмаган. Протоколлар тулы түгел, өзек-өзек. Башы (8 кәгазь) 35х22 

см. табаклы ак язы кәгазенә ике яклап язылган. Бу өлеше инвентарь дәфтәрендә №:2668 

белән теркәлгән. Калганнары (№2669) 11,5 см. һәм 9,5 см. киңлегендәге озын кәгазь 

полосаларына язылган (бер генә яклап), II, VII, XI, XVIII, XXVIII сифрлар белән 

билгеләнгән 5 төзгәктән тора. 

219 т. 

Инвентарь: №:2670. 

Автор: بايجقاوى     عازى 
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(Газый ...... Байчкави). 

Исеме: قزاقى قرعز خلق اجداد بيان فى 

Теле: татарча. 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Язылган елы: XIX йөз урталары кәгазенә язылган. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 18; саргайган аксыл кәгазь. 

Форматы: 17,5х11 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Казак тормышын тасвир иткән, казак арасындагы заманизм гадәт-йола 

ышануларын тәнкыйть итә торган, “Йосыф китабы” үлчәвендә язылган көйле әсәр. Эчендә 

казак этнография һәм фольклоры өчен күп кызыклы материал бар. Гадәт, йола, ырым һәм 

ышанулар ислам дине күз карашыннан чыгып бик нык тәнкыйть ителә; казаклар 

мәдәниятсезлектә гаепләнеп мыскыл ителә, көленә. Гомумән бу әйбердән бик ный татар 

шовинизмы рузы аңкый. 

Кулъязманың беренче битендә аркылыга , “сәүдәгәр язуы” белән башка кеше кулы белән 

әсәрнең авторы турында кыскача мәгълүмат язылган. Башына و بايحقاو       عازى تحريراة مين 

 дип куелган. Кәгазь юешләнү аркасында арада берничә сүз танылмый. Бу язуда بايجقاوى

Газый мулланың .... буендагы казак эчендә йөрүе, Исәнгилде түрә заманында аның 

каршында мулла исемен күтәреп торуы сөйләнә; “Яхшы гыйльме, хосусан фәзахәте 

бардыр. Моннан 30 ел мөкаддәм үзенең авылы .... йортында Байчурага кайтмыштыр. Без 

кечедән бирле беләмез: күп ашарга һәвәс, ит суя торган кемсәдер. Соңра авыллары 

беренче кәррә имамәткә теләп .... “дип язылган. Язу шунда өзелеп кала. 

Бу кулъязма Университеты янындагы “О-во Арх., Ист. и Этнографии” дип кергән. 

Өстендә шул җәмгыятьнең пичәте бар. 

  

  

226 т. 

Инвентарь №: 2678. 

Автор: Вафа Бурнаш. 

Исеме: Икенче Укчы татар полыгы. 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: Вафа Бурнаш. 

Язылган елы: 1925. 

Язылган урыны: 1925. 
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Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 7; табаклы, ак язу кәгазе. 

Форматы: 35х22 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: 1919-22 елларда гражданнар сугышы фронтларында эш күргән. Икенче татар 

полыгының тарихына кайтышлы мәкалә. 1925 нче елда чыккан “Кызыл Армия сафында 

татар – башкортлар” дигән җыентыкка кертү өчен язылган. Ахыргы битендә мәкалә 

турында, җыентыкның редакторы Кави Нәҗминең резолюциясе һәм Вафа Бурнашның 

аңар язган язуы бар. 

Гыльми Үзәктән килгән. 

  

227 т. 

Инвентарь № 2679. 

Исеме: Алтынчы армия мөселман гаскәрләренең ... шәһәрендә 4 нче июньнән 11 нче 

июньгә кадәр дәвам иткән ........ 

Теле: татарча. 

Язуы: гектографта басылган. 

Язучысы: (Кылычбаев). 

Язылган елы: 1917. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 12+1; табаклы ак язу кәгазе. 

Форматы: 35х22 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Башына: “Алтынчы армия мөселман гаскәриләренең ... (танылмый) шәһәрендә 4 

нче июньнән 11 нче июньгә кадәр дәвам иткән съездның карары” дип язылган. 

“Мусульманский Военный Комитет 6ой Армии” дигән штамплы аерым 

препроводительный кәгазьдә бу карарның 6 нөсхәдә “милләт мәҗлесенә” Румания фронты 

вәкиле прапорщик Мозаффаровка күндерелүе турында язылган. 

228 т. 

Инвентарь №: 2681. 

Исеме: (Тарихи материаллар). 

Теле: татарча. 

Язылган елы: XIX йөз. 

Кәгазь саны: 2; саргайган аксыл кәгазь. 

Форматы: 35х22 см. 
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Тыш: юк. 

Искәрмә: Болгар һәм Казан тарихына кайтышлы материаллар. Табаклы кәгазьнең һәр 

битенең уң як яртысына язылып, шул ягы буш калдырылган. Битләрдәге пагинация 5 тән 8 

гә кадәр. 

Бу кәгазь Каюм Насыйридан калган материаллар арасында табылган. 

229 т. 

Инвентарь №: 2682. 

Исеме: Татар тәхрир ..... кертелгән китаплар. 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язылган елы: 1923. 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 60; начар ак кәгазь. 

Форматы: 22х17,5 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: 1923 нче елда Татар Мәгариф Халык Комитеты Гыйльми Үзәкнең 

редколлегиясенә кергән кулъязма китапларга регистрация дәфтәре. 

Гыйльми Үзәктән кергән. 

230 т. 

Инвентарь №: 2692. 

Автор: Ризаэддин бине Фәхреддин. 

Теле: төрекчәгә тартым татарча. 

Язуы: төрле кул. 

Кәгазь саны: 20; шакмаклы дәфтәр кәгазе. 

Форматы: 21,5х17 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Русиядәге мөселманнар тарафыннан алга сөрелеп, хөкүмәттән таләп ителергә 

уйланган дини хокуклар турында Риза казый тарафыннан язылган әсәр. Исеме куелмаган. 

“Таләп”ләрнең 8 маддәсе буенча аерым –аерым фикер йөртелә. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан, Нәҗип Түнтәри көтепханәсеннән. 

231 т. 

Инвентарь: №: 2693. 

Теле: төрекчә, гарәпчә. 

Язучысы: Нәҗип Түнтәри. 
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Кәгазь саны: 6; ак кәгазь. 

Форматы: 22х17, 5 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Ниндидер төрекчә гарәп лөгатеннән күчереп алынган, аерым гарәп сүзләренең 

мәгънәләре турында аңлатмалар. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан. 

232 т. 

Инвентарь №: 2700. 

Исеме: “Тәнбиһәт әт-Тәдаррөгия”. 

Теле: төрекчә. 

Язуы: нәсех-тәгълыйк. 

Кәгазь саны: 17; ак кәгазь. 

Форматы: 22х13,5 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Соңгырак елларда бер билгесез татар авторы тарафыннан язылган дини рисалә, 

32 нче биттә “فصل درعلوم اعتقاديه” дигән сәрләүхә астында гарәпчә шигырь язылган. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан. 

233 т. 

Инвентарь №: 2701, I. 

Автор: Ишмөхәммәт Динмөхәммәтов (Ишми ишан)? 

Исеме: “Гаҗҗалә”. 

Теле: гарәпчә, татарча. 

Язуы: бозык тәгълыйк. 

Кәгазь саны: 8; почта кәгазе. 

Форматы: 21,5х13 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Урыс суйган итнең шәригать каршында дөрес булу-булмавы турында рисалә. 

Ахыргы бите буш. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан. 

233 т. 

Инвентарь №: 2701, II. 

Автор: Ишмөхәммәт Динмөхәммәтов (Ишми ишан). 

Теле: гарәпчә. 
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Язуы: бозык тәгълыйк. 

Кәгазь саны: 6; почта кәгазе. 

Форматы: 21,5х13 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: №2701 дә кергән “гаҗҗалә” рисаләсенә кушымта итеп өстәлгән рисалә. (Урыс 

суйган итнең дөрес түгеллеге турында “Кышкар домулла белән полемика). 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан. 

234 т. 

Инвентарь №: 2703. 

Автор: Нәҗип Түнтәри. 

Исеме: “Бидәги хорафат”. 

Теле: татарча. 

Язуы: бозык тәгълыйк. 

Язучысы: Н. Түнтәри. 

Яхылган урыны: Түнтәр авылы. 

Кәгазь саны: 4; ак кәгазь. 

Форматы: 33х11,5 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Хорафи бидагатьләр турында язылган мәкаләләрнең башы; ахырына (ахыры 

улыр) дип куелган. Ике нөсхәдә язылган; кәгазьнең бер генә ягында. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан. 

235 т. 

Инвентарь №: 2704. 

Автор: Нәҗип Түнтәри . 

Исеме: Иҗтиһад тәклид. 

Теле: татарча. 

Язуы: бозык тәгълыйк. 

Язучысы: Н.Түнтәри. 

Язылган урыны: Түнтәр авылы. 

Кәгазь саны: 9; ак кәгазь. 

Форматы: 33х11,5 см. 

Тыш: юк. 
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Искәрмә: журнал өчен язылган мәкалә. Ахырына (ахыры улыр) дип куелган. Ике нөсхәдә 

кәгазьнең бер генә ягына язылган. 9 нчы кәгазьнең 11х11 см. зурлыкта. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан. 

236 т. 

Инвентарь №: 2705. 

Автор: Мөхәммәт Нәҗип Түнтәри. 

Исеме: (мәкаләләр). 

Теле: татарча. 

Язуы: бозык тәгълыйк. 

Язучысы: Н. Түнтәри. 

Язылган урыны: Түнтәр авылы. 

Кәгазь саны: 15; төрле кәгазь. 

Форматы: юк. 

Искәрмә: дини мәсьәләләргә карата язылган мәкаләләр: 

 Имамнарга күп очрый торган ике мәсьәлә хакында фикһи бер назар. 

 تاريخلرى و درخه لرى                 اسالمده جماعه و فردلرنك قضا و فتو  

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан. 

237 т. 

Инвентарь №: 2706. 

Исеме: (Иске, шигырьләр, мәрсияләр). 

Теле: төрекчә. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 12; кытыршы, калын аксыл кәгазь. 

Форматы: 17,5х11 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Дини шигырьләр, мөнәҗәтләр, мәрсияләр җыентыгы. Арада Әлмәт ишан 

мәрсиясе бар. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан 

238 т. 

Инвентарь: №: 2707. 

Исеме: (Бәетләр, хикәятләр). 

Теле: төрекчә; татарча. 

Язуы: бозык тәгълыйк. 
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Язучысы: الجل مال اسحاق كتب فتح هللا 

239 т. 

Инвентарь: №: 2708. 

Исеме: (Шигырьләр). 

Теле: фарсыча, гарәпчә, төрекчә. 

Язылган елы: XIX йөз. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 4; калын хәңгәр кәгазь. 

Форматы: 17,5х11 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Көйле кисәкләр җыентыгы; гарәпчә, фарсыча ..... , шигырь, Шәһри Болгар бәете 

(төрекчә), 

يولنه قوللرم تنكرى                                                                                  قمعان الدم قولومه   

توشر تموع توبنه                                                                                  قمعان الماى يوركان  

дип башлана торган төрекчә шигырь. 

Беренче һәм ахыргы битләре буш. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылынннан. 

  

240 т. 

Инвентарь №:2709. 

Исеме: (Бәетләр, шигырьләр). 

Теле: төрекчә, татарча. 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Язучысы: سعدالدين ال جل مال محمد عليم 

Язылган елы: 1858. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 18; калынча, шома ак кәгазь. 

Форматы: 17,5х11 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Көйле әйберләрдән тора торган җыентык: 

 “Ярым алма китабы” (1-11.в.). 

 Башларына “хикәят” дип язылган өч лирик шигырь. Теле чыгтайчага тартым. Автор 

турында башында шушы сүзләр язылган: “ حكايت حافظ القاان حاجى الحرمينى حواجه احمد سيوى نك
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” نبورح محمد نظر حواجه ابراهيم حواجه اعلنك يورطندان وبالالرندان ايرعاننك بياننده ترور     بخارى اوالدى اصله

(11-23 бит). 

 “اهى بيت” – бер гади халык бәете. (24-25 бит). 

 Төрекчә шигырь һәм мөнәҗәтләр. (26-33 бит). 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан. 

241 т. 

Инвентарь: №: 2710. 

Исеме: Бәет. 

Теле: татарча. 

Язуы: стильсез, бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Язучысы: عفيت هللا 

Язылган елы: XIX йөз (?). 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 6; иске калын кәгазь. 

Форматы: 17,5х11 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: “Йосыф китабы” көенә язылган көйле китап. Авторы билгесез. Сабан туен, 

кызларның егетләр белән уйнауларын, дин күз карашыннан чыгып, бик нык сүгә. 

Беренче буш битенә берәү: “اوشبو بيت اخرى ضابوط قزالرنادور” (“Ошбу бәет ахыры забут 

кызларынадыр”) дип язып куйган. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан, Нәҗип Түнтәри көтепханәсеннән. 

242 т. 

Инвентарь: №:2711. 

Исеме: (Көйле хикәят). 

Теле: төркичә (иске әдәби татар теле). 

Язуы: бозык нәсех; татар язмасы. 

Язылган елы: XIX йөз урталары кәгазенә язылган. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 8; калын аксыл кәгазь. 

Форматы: 17,5х11 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Нәмрутның Ибраһим пәйгамбәрне утка атуы турында, “Ярым алма китабы” 

үлчәвендә язылган көйле хикәя. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан, Нәҗип Түнтәри көтепханәсеннән. 
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243 т. 

Инвентарь: №: 2712. 

Автор: 1) Биби Шәрифә. 

Исеме: Бәетләр. 

 Хәбип-Җамал бәете. 

Теле: татарча. 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Язылган елы: XIX йөз урталарыы кәгазенә язылган. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 12; калын аксыл кәгазь. 

Форматы: 17,5х12 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Ике бәет: 

 Берсе Сими шәһәре һәм казак тормышы белән бәйләнгән шигырь-бәет. Автор Исмаел 

авылының Биби шәрифә исемле хатын. Стиле халык бәетләренеке түгел. (2-12 бит). 

 Икенчесе билгеле халык бәетләреннән “Хәбип-Җамал бәетенең бер кисәге. Башы, 

ахыры юк (15-24 бит).13-14 битләр буш. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан, Нәҗип Түнтәри көтепханәсеннән. 

244 т. 

Инвентарь: №: 2713. 

Исеме: Көйле кисәкләр җыентыгы. 

Теле: төрекчә (иске әдәби татар теле). 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Язылган елы: XIX йөзнең икенче яртысы кәгазенә язылган. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 6; ак кәгазь. 

Форматы: 17х11 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Төрле көйле кисәкләр җыентыгы. Берсенең башына رباعى дип, берсенә  قوناق

 дип куелган, берсе дини рухта исемсез; калганнары вак-төяк өземтәләр. Ахыргы حرمات بيانى

2 кәгазе буш. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан, Нәҗип Түнтәри көтепханәсеннән. 

245 т. 

Инвентарь: №: 2714. 
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Исеме: Бәетләр. 

Теле: татарча. 

Язуы: стильсез; татар язмасы. 

Язылган елы: XIX йөз икенче яртысы кәгазенә язылган. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 11; калынча, каралган аксыл кәгазь. 

Форматы: 17,5х11 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Бәетләр җыентыгы: “Калфак бәете”, “Чәй бәете”, “Бакча бәете”, “Садыйк бәете” 

дигән дүрт бәет. Стиль ягыннан халык бзетләре түгел. Телендә борынгылыклар бар. 

Баштагы ике бәет, “бидагать” булу ягыннан, калфак кию белән чәй эчүгә каршы язылган. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан; Нәҗип Түнтәри көтепханәсеннән. 

246 т. 

Инвентарь №: 2716. 

Автор: Мөхәммәт Җәлил Сахипзадә Фаруки ? 

Исеме: (хат). 

Теле: фарсыча. 

Язуы: тәгълыйк. 

Язучысы: Мөхәммәт Җәлил Сахипзадә Фаруки ? 

Язылган елы: Елы ачык язылмаган (“12 6” рәвешендә). 

Язылган урыны: Урта Азиядан (Бохара ?). 

Кәгазь саны: 2; юка аксыл кәгазь. 

Форматы: 26х21 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Түнтәр Гали ишан белә Сәгыйть дамуллага Урта Азиядан язылган хат. Эчтәлеге 

кызыклы гына: анда Хуканттагы сәяси вакыйгалар тасвир кылына. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан. 

247 т. 

Инвентарь: №: 2717. 

Исеме: Мәрсяияләр, мөнәҗәтләр. 

Теле: төрекчә. 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Язучысы: Нәҗип Түнтәри (?). 
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Язылган елы: 1292 һ. (1875 м.). 

Язылган урыны: Түнтәр авылы. 

Кәгазь саны: 61; аксыл кәгазь. 

Форматы: төрле. 

Тыш: катыргы кәгазь. 

Искәрмә: Төрле мәрсияләр, мөнәҗәтләр җыенгыгы: 

 Орскиның Фәхреддин исемле шәкертнең мөнәҗәте. Түнтәрдә Гали ишан мәдрәсәсендә 

язылган (18х11; 4-13 бит). 

 Мөнәҗәтләр; авторы билгесез (21х13 см; 18-28 бит). 

 Орскиның Фәхреддин мулла тарафыннан Түнтәр Гали ишанны мактап язылган касыйдә 

(30-37 бит). 

 Шул ук Гали ишан турында язылган шигырьләр. (44-53 бит). 

 Истанбулга барып ислам динен кабул иткән бер урыс егете турында шигырь (57 - 66 

бит). 

 Әдип Фатыйх Әмирханның бабасы, Казанның яңа бистә мулласы, Хөсәен Әмирхан улы 

тарафыннан түнтәр Гали ишан һәм Нәҗип Түнтәринең атасы Шәмседдин мулла үлгәч 

язылган мәрсияләр (79-84 бит). 

 Шул ук турыда башка мәрсияләр (87-101 бит). 

 Курса ишан һәм Әхмәт ишан турында мәрсияләр (103-121 бит). 

Түнтәр авылында Нәҗип Түнтәри көтепханәсеннән. 

248 т. 

Инвентарь: №:2718. 

Исеме: “Бәдәвам китабы”. 

Теле: төркичә (борынгы әдәби татар теле). 

Язуы: бозык тәгълыйк. 

Язылган елы: XIX йөзнең икенче яртысы кәгазенә язылган. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 11; каралган, калынча аксыл кәгазь. 

Форматы: 17,5х10 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Билгеле “Бәдәвам китабы”ның бер кисәге. Ахыры юк. Беренче кәгазендә башка 

бер дини бәетнең ахыры. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан, Нәҗип Түнтәри көтепханәсеннән. 

249 т. 
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Инвентарь: №: 2719. 

Исеме: Шигырьләр. 

Теле: татарча. 

Язуы: нәсех, татар язмасы. 

Язылгане елы: XX йөзнең башы. 

Кәгазь саны: 4; ак кәгазь. 

Форматы: 17х10,5 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: 1905-1917 еллар арасындагы икенче дәрәҗәдәге татар шагыйрьләренең кайбер 

шигырьләре күчерелгән кечкенә җыентык; эчендә Гариф Чәкали, Рәҗит Рамазанов, 

Габделгазиз Монасировның шигырьләре бар. Шигырьләр басмадан күчереп язылган 

булырга кирәк. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан, Нәҗип Түнтәри көтепханәсеннән. 

250 т. 

Инвентарь: №: 2720. 

Автор: Нәҗип Түнтәри. 

Исеме: “Процент – риба мәсьәләсендә шәргый-иҗтимагый назария”. 

Теле: татарча. 

Язуы: бозык тәгълыйк. 

Язучысы: Н. Түнтәри. 

Язылган урыны: Түнтәр авылы. 

Кәгазь саны: 3; ак кәгазь. 

Форматы: 11 см. Киңлегендә төрле озынлыкта. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: “Процент – риба мәсьәләсендә шәргый-иҗтимагый назария” исемендә шәригать 

һәм тормыш күз карашыннан процент (риба) мәсьәләсенә карата язылган журнал 

мәкаләсенең кисәкләре (башы). Сәрләүхәсе астына (милли банк мәсьәләсе кузгалу 

мәсьәләсе кузгалу мөнәсәбәте илә”) дип язылган. Автор билгеле җәдитче муллалардан 

Нәҗип Түнтәри. Бу мәкалә дини реформаторлык дәверендә динчеләрнең финанс 

капитализмындингә-шәригатькә татбикъ итәргә маташуларын күрсәтә торган характерлы 

материаллардан. (Ихтимал бу мәкалә бер-бер журналда басылып та чыккандыр). 

Кәгазьнең бер генә ягында. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан, Нәҗип Түнтәри архивыннан. 

251 т. 

252 т. 
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Инвентарь: №: 2722. 

Автор: Фәрид Вөҗди. محمد فريد وجدى 

Тәрҗемәчесе: محمد تجيب تونتهرى 

Исеме: كامونيستلر اشتركون 

(Коммунистлар – иштиракун). 

Теле: татарча. 

Язуы: бозык тәгълыйк. 

Язучысы: Н. Түнтәри. 

Язылган урыны: Түнтәр авылы. 

Кәгазь саны: 3; ак кәгазь. 

Форматы: 35х11 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Яңа форматсия (реформист) ислам дин галимнәреннән Мисырлы Фәрит 

Вөҗдинең 1906 елда Мисырда (Каһирәдә) чыккан “الحيات” (Әлхәят) исемле гарәп 

журналында басылган “Иштиракун-коммунистлар мәзһәбе” дигән мәкаләсенең тәрҗемәсе. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылынннан. 

253 т. 

Инвентарь: №: 2723. 

Автор: (Ибне Сина) (?). ابو على ابن سينا 

Тәрҗемәчесе: Нәҗип Түнтәри. 

Исеме: حى بن يقظان 

(Хәй бине Йәкзан). 

Теле: татарча. 

Язуы: бозык тәгълыйк. 

Язучысы: Н. Түнтәри. 

Язылган елы: XIX йөзнең 20 нче елларында язылган булырга кирәк. 

Язылган урыны: Түнтәр авылы. 

Кәгазь саны: 25; төрле кәгазь. 

Форматы: 35х11 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Атаклы көнчыгыш философларыннан Әбү Гали Ибне Синаның رسالة حى بن يقظان 

дигән бер фәлсәфи хикәясе бар. Ихтимал аның төп сюңеты борынгы гарәп 

легендаларыннан алынгандыр. Бу хикәя, сахрда ялгыз хәлдә ташланып калып, бер кыр 

киеге тарафыннан имезеп тәрбияләнеп, табигать арасында бер ялгызы кеше күрми үскән 
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гарәп баласы тасвир ителә. Бу бала үзлегеннән, бары үзенең гакылы аркасында, хәйван 

шикелле кыргый булып үсми, бәлки кешелеккә махсус булган мәдәният элементларын үзе 

эзләп таба, үз акылы белән ирешә. 

Нәҗип Түнтәри шушы әсәрдән файдаланып булса кирәк, аны татарча бастырып, үз 

сүзләре белән язган. Журналда бастыру өчен язган булырга кирәк. Ике нөсхәдә язылган; 

ләкин һәр икесенең беренче битләре һәм ахырлары юк. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан, Н. Түнтәри көтепханәсеннән. 

254 т. 

Инвентарь: №: 2724. 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: Нәҗип Түнтәри. 

Язылган елы: XIX йөзнең 20 нче еллары. 

Язылган урыны: Түнтәр авылы. 

Кәгазь саны: 3; ак кәгазь. 

Форматы: 35х11 см; 24х11 һ. 27,5х21 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Англия империализмының ертыклыкларына каршы Татарстанның Арча кантоны 

5 нче ... имамнары һәм мөтәвәллиләре тарафыннан “бөтен ... мөселманнары исеменнән” 

дип, “Кызыл Татарстан” гәзите идарәсенә язылган, протест һәм нәфрәт хатының 

күчерелмәләре; 3 нөсхәдә. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан, Н. Түнтәри архивыннан. 

255 т. 

Инвентарь: №: 

Автор: (Нәҗип Түнтәри). 

Исеме: (Милли хәят). 

Теле: татарча. 

Язуы: бозык тәгълыйк. 

Язучысы: автор. 

Язылган елы: XIX йөз. 

Язылган урыны: Түнтәр авылы. 

Кәгазь саны: 3; ак кәгазь. 

Форматы: 35Х11 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Башсыз, ахырсыз бер мәкаләнең кисәге. 
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2 нче, 3 нче кәгазьләр бер-берсенең копиясе. 

Мәкалә кәгазьнең бер ягына гына язылган. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан; Нәҗип Түнтәри архивыннан. 

256 т. 

Инвентарь: №: 2727. 

Автор: عه ينه اوهلل عه بيد و اللين 

(Гайнулла Габидуллин). 

Исеме: اسكى اورك اغار تاريحى 

(Иске Үргәгар тарихы). 

Теле: татарча. 

Язуы: стильсез, ямьсез. 

Язучысы: автор. 

Язылган елы: XIX йөзнең 20 нче еллары. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 3; табаклы язу кәгазе. 

Форматы: 35х23 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Татарстанда Иске Үргәгар авылының гражданы аз укымышлы бер крестьян 

тарафыннан шул авыл турында язып бирелгән мәгълүмат һәм үзенең бабаларының 

шәҗәрәсе. Башында шушылай дип язылган (яңалиф белән күчерелә). 

“Иске Үргә-агар” тарихы. Бабайлардан калган бер шәҗәрә бар иде, янды; шул тарих 

буенча языдк”. 

Кулъязма бик ялгыш имла белән язылган. 

Икенче кәгазь ярты гына. 

Г.М.Х.К.ның Гыйльми Үзәгеннән кергән. 

257 т. 

Инвентарь: №: 2728. 

Исеме: (“Җиде кыз” бәете). 

Теле: татарча. 

Язуы: стильсез, ямьсез. 

Язучысы: Гайнулла Габидуллин. 

Язылган елы: XX йөзнең 20 нче еллары. 

Язылган урыны: Иске Үргәгар авылы. 
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Кәгазь саны: 1; табаклы, юллы язу кәгазе. 

Форматы: 35х22 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Ирләр киеме киенеп Каргалы мәдрәссәсендә укыган 7 кыз турындагы билгеле 

халык бәетенең бер варианты. Башындагы кыскача сүз башында язучы вакыйганы 1825 

нче еллар тирәсендә булган дип яза. 

Табаклы кәгазьнең уң як яртысына язылган; арт ягы буш. 

Моны язып бирүче Үргәгар авылының аз укымышлы бер крестьяны. Бу кешенең “Иске 

Үргәгар тарихы” дигән тагын бер материалы №2727 (сифр 9) да. 

Гыйльми Үзәктән килгән. 

258 т. 

Инвентарь: №: 2730. 

Исеме: Приговор. 

Теле: татарча. 

Язуы: “сәүдәгәр язуы”. 

Язылган елы: 1888. 

Язылган урыны: Уфа губернасы Минзәлә өязе Раногазар (?) авылы. 

Кәгазь саны: 2. 

Форматы: 35х22 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Раногазар авылы обществосының ясаган приговоры: “Шул хосуста: без 

динемезгә каралык хасил итә торган әсбабе заһириләргә асла бу эшләр булмасын дип 

тиешле мәхмәмәләргә эш бирер өчен дә” дип башланып китә. 

Бу, 1178 нче елда Казан артындагы авылларда бунтлар чыгуга сәбәп булып, мәшһүр 

губернатор ..... тарафыннан массалы рәвештә татар крестьяннарын суктырту белән тәмам 

булган, авылларга багана утырту һәм янгын колоколы асуга каршы язылган 

приговорлардан берсе булырга кирәк. Бу документ бу хәрәкәтнең пезеферияләргә дә 

таралган булуын күрсәтә. 

259 т. 

Инвентарь: №:2732. 

Автор: Хәсәггата Габәши. 

Теле: татарча. 

Язуы: бозык тәгълыйк. 

Язучысы: Хәсәнгата Габәши. 

Язылган елы: XIX йөз. 
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Кәгазь саны: 6; табаклы язу кәгазе. 

Форматы: 35х23 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: Шигырь һәм җырлауга исламның карашы турында язылган мәкалә. Һәр битнең 

уң ягыннан киң буш урын калдырып язылган. 

Татарстанда Төбьяз районы, Кече Сулабаш авылыннан. 

260 т. 

Инвентарь: №:2734. 

Исеме: Шәҗәрә. 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: Хәсәнгата Габәши. 

Язылган елы: XIX йөз. 

Язылган урыны: Сулабаш авылы. 

Кәгазь саны: 1; табаклы ак кәгазь. 

Форматы: 44х35 см. 

Тыш: юк. 

Исәкрмә: Татарстанда Төбьяз районы Мәмдәл аылының Раст Мөхәммәт бабаның 

шәҗәрәсе. 

Бу кеше Казан алынганнан соң Буа ягыннан килгән имеш. 

Кәгазьнең арт ягы буш. 

Татарстанда Төбьяз районы, Кече Сулабаш авылыннан. 

  

  

  

261 т. 

Инвентарь №:2735. 

Исеме: Шәмаил. 

Теле: төрекчә. 

Язуы: тәгълыйк. 

Язылган елы: 1299 һ. – 1882 м. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 2; табаклы калынча ак кәгазь. 
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Форматы: 43х35 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Стенага кадаклар өчен язылган, тылсымнар язган, шәмаил; аерым табакта шулай 

ук шәмаил рәвешендә язылган шул тылсымның хасияте. Табаклы кәгазьдә бер яклап 

язылган. 

Татарстанда Төбьяз районы, Кече Сулабаш авылыннан. 

  

267 т. 

Инвентарь №: 2743 

Исеме: شكر نامه ء حاجى 

(Шөкернамәи хаҗи һәм бер мөнәҗәт). 

Теле: төрекчә. 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Язучсы: كمال الدين بن عبد العفار التونتارى 

Язылган елы: XIX йөз. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 12; каралган, кытыршы, аклын аксыл кәгазь. 

Форматы: 17х11 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Хаҗилар турында шигырь һәм дини бер мөнәҗәт. Ахырдан 9 бит буш. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан. 

268 т. 

Инвентарь №: 2744. 

Исеме:  النا صاحب التوشيحرسالهء لوايح لحو  

(Рисаләи Ләваих). 

Теле: татарча. 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Язылган елы: XIX йөз. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 10; ак кәгазь. 

Форматы: 22х17 см. 

Тыш: юк. 
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Искәрмә: Бер кадимче мулланың ысулы җәдиткә һәм мәктәпләргә земстводан акча алуга 

каршы язылган рисаләсе. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан. 

269 т. 

Инвентарь №: 2745. 

Исеме: قصدء ناجى باهلل و شاهده 

 قصدء ستى امينه

Кисәк: جزء ثالث 

Теле: татарча. 

Язуы: бозык тәгълыйк. 

Язучысы: Каюм Насыйри. 

Язылган елы: XIX йөзнең икенче яртысы. 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 12; дәфтәр кәгазе. 

Форматы: 22х17 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Каюм Насыйри кулы белән язылган, “Мең дә бер кичә” хикәяләре тибында бер 

көнчыгыш хикәясе. Ахыры язылып бетми калган; ахырдан 4 бите буш. Башына جزء ثالث 

(өченче җөз) дип язылган; башында башка бер хикәя башланып кала. 

270 т. 

Инвентарь №: 2746. 

Автор: سعد الدين بن مال يوسوف يالحوايى 

(Сәгдеддин Ялхәваи) 

Исеме: نتساب       تذكرة مال حباب و شوق  

Теле: төрекчә. 

Язуы: бозык тәгълыйк. 

Язучысы: автор. 

Язылган елы: XIX йөзнең икенче яртысы кәгазенә язылган. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 16; ак кәгазь. 

Форматы: 22х18 см. 

Тыш: юк. 
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Искәрмә: Чыгтайның Закир ишан һәм Мәхмүт ишан турында, аларны мактап язылган ике 

көйле “мәнакиб” язучының үз кулы белән өстеннән кызыл кара белән шушы сүзләр 

язылган: 

 ”اوفو كوبارناس منزله اويازى يار صوباى و لصت يالحواى قريه سنده مؤلف امام سعد الدين بن مال يوسوف

Татарстанда Балтач районы, Түнтәр авылыннан. 

Инвентарь №: 2747. 

Автор: قارچعا 

(“Карчыга”). 

Исеме: (“Шигырьләр җыентыгы”). 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе, карандаш һәм кара белән. 

Язылган елы: 1222. 

Язылган урыны: Себер. 

Кәгазь саны: 28; начар аксыл кәгазь. 

Форматы: 26х17 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: “Карчыга” имзасы белән язган бер шагыйрьнең Себердә чыккан гәзит һәм 

журналларда басылган шигырьләренең җыентыгы. Кәгазьнең бер генә ягына язылган. 

Башында сүз башы бар. 

Гыйльми Үзәктән килгән. 

272 т. 

Инвентарь №: 2748. 

Автор: Маһиҗиһан Юнусова. 

Исеме: Шигырь. 

Теле: төрекчә. 

Язуы: бозык тәгълыйк. 

Язылган елы: XIX йөз ахырлары. 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 4; ак кәгазьле дәфтәр. 

Форматы: 21х17 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: Казанның байбикәләреннән Апаков кызы Маһиҗиһан Юнусованың үзенең 

хосусый гаилә тормышындагы бәхетсезлеге турында язган шигыре. Иске авыр әдәби 

стильдә. Ахыргы кәгазе буш. Башына “منك العدل يا قديم” дип язылган. 
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273 т. 

Инвентарь №: 2749. 

Автор: Маһиҗиһан Юнусова. 

Исеме: Шигырь. 

Теле: төрекчә (иске әдәби татар теле) 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Язылган елы: XIX йөз ахырлары. 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 3; каралган ак кәгазь. 

Форматы: 21х14 см. 

Тыш: кәгазь тышның бер ягы. 

Искәрмә: Бу шигырь турында №2748 карточкага карагыз. Башына “ ا قديممنك العدل ي ” дип 

язылган. Беренче һәм ахыргы битләре буш. Ахыргы кәгазе һәм тышы уртадан ертык. 

274 т. 

Инвентарь №: 2751. 

Теле: татарча, гарәпчә. 

Язуы: карандаш белән. 

Язылган елы: XX йөз. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 4; почта кәгазе. 

Форматы: 13х21 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Өземтәләр: 

 Гыйльме ..... турында (татарча). 

 Гарәпчә шигырьләр. 

275 т. 

Инвентарь №: 2752. 

Исеме: (Бәсыйрәт) بصيرات 

 دينى و علمى مجلهء اسالميه

Кисәк: (№1) برنجى جزء 

Теле: татарча. 

Язуы: бозык тәгълыйк. 

Язучысы: Нәҗип Түнтәри. 
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Язылган елы: 1338 һ. – 1919 м. 

Язылган урыны: Түнтәр авылы. 

Кәгазь саны: 21; шакмаклы дәфтәр кәгазе. 

Форматы: 22х18см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: 1919 нчы елда чыгарылырга уйланган “Бәетләр” исемле дини журналның 

беренче санының язма нөсхәсе. Бу журналны Түнтәрнең җәдитче муллсаы Нәҗип Түнтәри 

(Шәмседдинов) оештырган; мәкаләләре дә аның үзе тарафыннан язылган булырга кирәк. 

Аерым мәкаләләрнең имзалары юк. Журнал дин рефоматорлыгы рухы белән сугарылган. 

Эчендә шушы мәкаләләр бар: 

 Сүз башы. 

 “Сүрәи Фатихә” тәфсире. 

 Элекке мөселманнарда кәмаләтләр ....... 

 Ислахы дини ислахы мәдәнигә шарт. 

 Хиҗрәте нәбәвийә. 

 Дини ислахатта әсаси гамилләр. 

һ башкалар. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан, Нәҗип Түнтәри архивыннан. 

277 т. 

Инвентарь №: 2754. 

Автор: حوج بن عبد البديع 

)Хуҗа бин Габделбәдиг). 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: автор. 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 4; дәфтәр кәгазе. 

Форматы: 21х17 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Тарих методологиясенә карата язылган бер мәкаләнең яртысы; башы юк; иске 

пагинаөиясе буенча 5 нче биттән башлана. 

Кәгазьнең бер ягына гына язылган. 

278 т. 

Инвентарь №: 2755. 
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Автор: برهان الدين بن حسين بن نصر الدين 

(Бурһанеддин бине Хөсәен...). 

Исеме: شرح قصيدة كعب بن زهير 

Теле: татарча. 

Язуы: бозык тәгълыйк. 

Язучысы: Нәҗип Түнтәри. 

Язылган елы: 1899. 

Язылган урыны: Түнтәр авылы. 

Кәгазь саны: 30; ак язу 

Форматы: 22х18 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Мөхәммәт заманындагы Кәгәв бине Зөһәер атлы гарәп шагыйренең бер 

касыйдәнең шәрхе һәм аның турныда мәгълүмат. Бу шәрехнең гарәпчәсе 1306 һ. (1888-89 

м.)дә Мисырда басылып, 1899 да татарчага тәрҗемә ителгән. Күчерелеп язылуы соңрак 

булырга кирәк. 

Баштан ике, уртадан 4, ахырдан 3 бите буш. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан, Нәҗип Түнтәри көтепханәсеннән. 

280 т. 

Инвентарь №: 2760. 

Автор: لنجيب الر شيدىمحمد ا  

(Мөхәммәт – Нәҗип Рәшиди). 

Исеме: تاريخ كرة الرض 

)Тарихы көрәт-ел-ард). 

Теле: төрекчә. 

Язуы: тәгълыйк. 

Язучысы: автор. 

Язылган елы: XX йөз. 

Язылган урыны: Түнтәр авылы. 

Кәгазь саны: 19; ак кәгазь. 

Форматы: 22х15 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: Тәүрат хорафаты буенча дөньяның һәм кешенең яратылуын хәзерге фән 

карашына яраштырып азаплана торган бер рисалә. 

Тышына шушы сүзләр язылган: “تاريخ كرة الرض” 
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“ دور خلقت عالم وانتشار بنى ادم حق نده كتب مقدس ايله حكما طبيعيون ننك رٲى الرنى تطبيق و محاكمه قيلمش رساله ” 

محمد النجيب ابن اشيخ شمس الدين التنتارى –ناشرى  “ ” 

Ахырда кызыл кара белән: 

 дип имза куелган. Бу билгеле җәдитче муллалардан Нәҗип ”اثر محمد النجيب الرشيدى“

Түнтәринең башка бер имәасы гына булып, әсәрнең авторы ул. 

Бу әйбер җәдитчеләрнең “динне фәнгә татбикъ кылу” белән маташкан дәверләре өчен 

характерлы документ. Аның басылганы юк бугай. 

Бу кулъязма бер тапкыр №1999 астында инвентарьга кертелгән булган; ләкин ул №да 

тормый. 

281 т. 

Инвентарь №: 2761. 

Исеме: (Җырлар) 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: Ченәкәй. 

Язылган елы: 1928-29. 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 231 карточка. 

Форматы: 11х9 см. 

Тыш: кәгазь муфтага тыгылган. 

Искәрмә: Өстенә җыючы тарафыннан язып куелган язуга караганда, 1928-29 нчы елларда 

Казандагы Гаспринский исемендәге 7 еллык мәктәпнең 5 нче группасында укучы авыл-

кала балалары авызыннан җыйналган халык җырлары. Җыеп язучы шагыйрь һәм шул 

мәктәптә укытучы Ченәкәй. 

Казанда 1930 нчы елда Татар мәдәният Йорты тарафыннан сатып алынган. 

282 т. 

Инвентарь №: 2762. 

Автор: ره فعه ت ناسيرف 

)Рәфгәт Насыйров). 

Исеме: ئاولدا 

(авылда). 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: Рәфгәт Насыйров. 
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Язылган елы: 1928. 

Язылган урыны: Тат., Буа шәһәреннән. 

Кәгазь саны: 8; ак кәгазь. 

Форматы: 17х11 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Буа шәһәрендәге Мулланур Вахитов исемендәге 9 еллык мәктәп укучысы Рәфгәт 

Насыйров тарафыннан язылган бер халык әкияте. Тышында “халык әдәбиятыннан хикәя” 

дип язылган. Тышкы битендә балалар кулы белән ясалган рәсемнәр. 

Гыйльми Үзәктән килгән. 

283 т. 

Инвентарь №: 2763. 

Автор: ئيبراهيم ئيشموقف 

(Ибраһим Ишмуков). 

Исеме: “توعز قاراق” 

(“Тугыз-карак” –халык әкияте) 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: Иб. Ишмуков. 

Язылган елы: 1927-28. 

Язылган урыны: Буа шәһ. (Татарстан). 

Кәгазь саны: 8; ак кәгазьдән тегелгән дәфтәр. 

Форматы: 18х12 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: Халык әкияте. Тышында: “Буа шәһәре Мулланур Вахитов исемендәге 9 еллык 

татар мәктәбенең VI сыйныфында укучы Ибраһим Ишмуков тарафыннан фольклорга бер 

бүләк итеп язылды 19 16/I 28” дип язылган. 

Язучы әкиятне үз сүзләре белән сөйләп яза. 

Кәгазьнең бер генә ягына язылган. 

Гыльми Үзәктән киллгән материаллардан. 

284 т. 

Инвентарь №:2764. 

Автор: (җыючысы) توقمييوا.گ 

(Г. Тукмиева). 

Исеме: ئاول جرالرى 



Каталог тюркских рукописей КФУ 

108 
 

(Авыл җырлары). 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: Г. Тукмиева. 

Язылган елы: 1928. 

Язылган урыны: Тат., Тәтеш районы Тархан авылы. 

Кәгазь саны: 12; ак кәгазьдән тегелгән дәфтәр. 

Форматы: 18х12 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Халык җырлары җыентыгы. Җыючысы Тархан авылы мәктәбенең 5 нче 

группасында укучы кыз. 

7-12 кәгазьләре буш. 

Гыльми Үзәктән. 

285 т. 

Инвентарь №: 2765. 

Исеме: “عيشق جرالرى” 

)”Гыйшык җырлары”). 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: Йосыф Әсәдуллин җыеп язган. 

Язылган елы: 1928. 

Язылган урыны: Татарстан, Буа районы, Яңа Шәйморза авылы. 

Кәгазь саны: 10; дәфтәр итеп тегелгән ак кәгазь. 

Форматы: 18х12 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Халык җырлары җыентыгы. Башына шушылай дип язылган: “Бу җырлар Буа 

кантоны Иске Шәйморза волосте Яңа Шәйморза авылының мәхәббәт дәрьясында йөзүче, 

гыйшык авыруы белән авырган, битләренә ап-ак пудра сөрткән, кызыл иренле кызлары 

тарафыннан (?) алынды. 

Җыючысы: Йосыф Әсәдуллин. 

1928нче ел, 9 нчы гыйнвар.” 

Кулъязманың баш бите китап тышы төсле итеп эшләнеп, авыл урамында гармон уйнап, 

җырлап баручы егетләрне ясагн буяулы рәсем белән бизәлгән. Артында да каләм белән 

яалган рәсем (концовка) бар. 
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Гыйльми Үзәктән килгән материаллардан. 

286 т. 

Инвентарь №: 2766. 

Исеме: (Җырлар). 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: (Җыючысы) И. Рәем. 

Язылган елы: 1928. 

Язылган урыны: Татарстан, Норлат районы, Тав .... авылы. 

Кәгазь саны: 36+4; ак кәгазьдән тегелгән дәфтәр. 

Форматы: 18х12 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Югарыда күрсәтелгән авылда җыелган халык җырлары җыентыгы. 

Ахырдан 6 кәгаз. Буш. 

Дәфтәрнең эченә төрле күләмдәге 3 кисәк кәгазьгә язылган җырлар һәм аерым кәгазьгә бу 

җыентык турында Х. Бәдиг тарафыннан Гыйльми Үзәккә язып бирелгән рецензия 

салынган. 

Гыйльми Үзәктән килгән. 

287 т. 

Инвентарь №: 2767. 

Исеме: (Җырлар). 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: (Җыючысы). Г. Хисамов. 

Язылган елы: 1927. 

Язылган урыны: Татарстан, Буа шәһәре. 

Кәгазь саны: 8;дәфтәр итеп тегелгән ак кәгазь. 

Форматы: 18х12 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Халык җырлары җыентыгы. Башында “язучыдан” дип шушы сүзләр язылган: 

Авыл яшьләре авызыннан алынган”. 

“Биредәге җырлар Күлчеркен авылында яшьләр тарафыннан җырлана торган төрле авыл 

җырлары һәм читтә җйөрүче кешенң җыры, эчү җырлары, исерек җырлары языла”. 
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“Ишетүче: Буа шәһәре Мулланур Вахитов исемендәге 9 еллык татар мәктәбенең “А” V-

нче сыйныф укучысы Гаяз Хисамов”. 

“1927-нче ел 25 нче Октябрь”. 

Баштан 2, ахырдан 3 бите буш. 

Гыйльми Үзәктән килгән материаллардан. 

288 т. 

Инвентарь №:2768 II 

Исеме: (Төрле җырлар). 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: (җыючылары) Таһирә Саттарова, Хәдичә Маликова. 

Язылган елы: 1927. 

Язылган урыны: Татарстан, Буа шәһәре. 

Кәгазь саны: 4; юллы кәгазьдән тегелгән дәфтәр. 

Форматы: 18х22 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: халык җырлары җыентыгы. Бу шәһәрендәге 9 еллык мәктәпнең 5 нче 

сыйныфында укучы ике кыз тарафыннан язылган. Ахыргы кәгазе буш. Гыйльми Үзәктән 

килгән материаллардан. 

289 т. 

Инвентарь №: 2769. 

Автор: (җыючысы). ئابدلال عبيتف 

)Абдулла Габитов). 

Исеме:دهفتر يرالر يازار ئوجن 

(Дәфтәр җырлар язар өчен). 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: Абдулла Габитов. 

Язылган елы:1927 

Язылган урыны: 

Кәгазь саны: 

Форматы: 

Тыш: 
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Искәрмә 

290 т. 

Инвентарь №:2770. 

Автор: (җыючысы) Фәхрелбанат Сөләйманова. 

Исеме: (Фольклор һәм этнография материаллары). 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: Ф. Сөләйманова 

Язылган елы: 1929. 

Язылган урыны: Татарстан, Саба районы, Байлар Сабасы авылы. 

Кәгазь саны: 27; юллы ак язу кәгазе. 

Форматы: 35х11 см; 22х17,5 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Саба районында җыелган фольклр һәм этнография материаллары 

 Авыл яшьләренең яңа җырлары. 

 Халык мәкалләре. 

 Әкият һәм легендалар. 

 Халык арасында кычкырышу- талашу сүзләре, каргышлар. 

 Хорафат халык арасында төрле авырулардан, бәхетсезлекләрдәр саклану вә дәвалар. 

 Халык арасында мөкаддәс саналган үсемлекләр. 

 Халык арасындагы дини хорафатлар һәм дә даруга йөри торган нәрсәләр. 

 Дини дәвалар. 

 Авылда үлек күмү гадәтләре. 

 Борын заманда авыл туе. 

Гыйльми Үзәктән килгән. 

294 т. 

Инвентарь №: 2774. 

Автор: Сәһхи Шәмси. 

Исеме: “Карт белән бала”. 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: автор. 

Язылган елы: 1927. 
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Язылган урыны: Татарстан, Буа шәһре. 

Кәгазь саны: 3; ак кәгазь. 

Форматы: 17х11 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Буа шәһәрендә 9 еллык мәктәп укучысы (VII группа) тарафыннан язылган хикәя. 

Тышына карандаш белән: ...... дигән. 

Гыйльми Үзәктән килгән. 

298 т. 

Инвентарь №:2778 

Исеме: Шигырьләр җыентыгы. 

Теле: төрекчә (иске әдәби татар теле) 

Язуы: тәгълыйк; татар язмасы. 

Язучысы: مظفر بن عبد الفار البلغارى 

Язучысы: 1268 һ. – 1852 м. 

Язылган елы: Русия. 

Кәгазь саны: 16; калынча аксыл кәгазь. 

Форматы: 17х11 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: Иске татар шагыйрьләренең дини-тасаввыфи шигырьләре күчерелгән җыентык . 

Эчендә Әбул-Мәних Бистәви хаҗи, Һибәтулла ишан Каргалый шигырьләре бар. 

Сәрләүхәләре кызыл кара белән язылган. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан, Нәҗип Түнтәри көтепханәсеннән. 

299 т. 

Инвентарь №: 2779 

Исеме: Зөлхәбирә бәете. 

Теле: татарча. 

Язуы: бозык нәсех; татар язмасы. 

Язылган елы: XIX йөзнең беренче яртысы. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 6; бик каралган калын кәгазь. 

Форматы: 17х11 см. 

Тыш: юк; бик тузган; түбән як почмагы ашалган. 
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Искәрмә: Татар арасында таралган бәетләрдән картада отылган кыз – Зөлхәбирә бәетенең 

бер варианты. Эчендә басма вариантларда булмаган күп бәетләр бар; үзе озын көйгә (озын 

җырлар үлчәвенә) язылган: 

 اقلى كوكلى هاى كوگارجن

رال اله ديدى اوجادو  

 اوزونده ساجلى اسبر ابنك

 ذو الخبيره ديدى قوجادور

Бу “Зөлхәбирә бәете”нең би иске кулъязмасыннан берсе. Аның язылуы XIX йөзнең 

беренче яртысыннан да соң булмаска кирәк (кәгазенә караганда). 

Бәетнең башы юк. 8 нче биттә бәет бетә. Аннан соң 8-12 нче битләрдә “الهى بيت بودور” дигән 

сәрләүхә астында башка кеше кулы белән бер дини мөнәҗәт язылган; язуы ямьсез, ахыры 

юк. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан, Нәҗип Түнтәри көтепханәсеннән. 

300 т. 

Инвентарь №:2780. 

Исеме: (Шигырьләр җыентыгы) 

Теле: төрекчә. 

Язуы: бозык тәгълыйк һәм нәсех. 

Язылган елы: XIX йөз урталары кәгазенә язылган. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 12; калын, кытыршы аксыл кәгазь. 

Форматы: 17,5х11 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Дин рухтагы шигырьләр, мөнәҗәтләр җыентыгы (2-12 бит). 

Калган яртысында (13-23 бит). Тәртипсез күчерелгән төрле өземтә һәм кисәкләр: бер хат 

күчергече, “القرانى” бәете, догалар, робагилар” “робаги”лардан берсе шушы: 

نيادهنظار قيلسنك بو دي         عجب حكمت عجب حالت  

قيالدور عزتى بايه                     فقيره اعتبار يوقدور  

14, 15, 24 нче битләр буш. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан, Нәҗип Түнтәри көтепханәсеннән. 

301 т. 

Инвентарь №: 2781. 

Автор: عبد الولى 

(Габделвәли). 
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Исеме: الهى بيت 

(Илаһи бәет). 

Теле: татарча. 

Язуы: стильсез; татар язмасы. 

Язылган елы: 1822. 

Язылган урыны: Татарстан, Баз. Матак районы, Рәҗәп авылы. 

Кәгазь саны: калын аксыл кәгазь. 

Форматы: 17,5х11 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Хәзер дә Татарстанда Базарлы Матак районындагы Рәҗәп авылының мулласы 

Габделвәлинең, хатыны үлгәч язган мәрсиясе. Шигырьнең кызыклы ягы хатынны 

давалаган (чүлмәк салган) имче карчыкка каршы язылган җире. 

Беренче бите төрле язулар белән чуарланган; ахыргы кәгазе буш. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан, Нәҗип Түнтәри көтепханәсеннән. 

302 т. 

Инвентарь №: 2782 

Автор: عماد الدين صوفى 

(Гимадеддин суфи). 

Исеме: بيت كانطون 

(Мөкән кантун бәете). 

Теле: татарча (төркичә). 

Язуы: бозык тәгълыйк. 

Язучысы: ولى 

Язылган елы: XIX йөзнең икенче яртысы кәгазенә язылган. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 8; саргайган аксыл кәгазь. 

Форматы: 17,5х11 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Мукән (Мөкән ?) дигән башкорт кантуны үзенең улына Габдессәләм мөфтинең 

кызын ярәшкән туй мәҗлесендә чакырылмыйча килгән Гимадеддин суфи дигән берәү 

тарафыннан кантунны шелтәләп, вәгазьләп әйтелгән бәет. Бу бәет байтак кулъязмаларда 

очрый. Бу нөсхәдә тулы бер варианты. Башында бер бит нәсер белән язылган сүз башы 

бар. Бу бәетнең ике басылган варианты да бар: берсе “Яшь педагог” атлы Казан 

Көнчыгыш Пед. Универстиеты студентлары тарафыннан чыгарылган журналның 7 нче 

санында Габдерәхим мәкаләсендә (“Мари өлкәсендә башкорт кантуны”), икенчесе Г. 
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Тулумбайскиның 1935 нче елда чыккан “Бәетләр” җыентыгында. 16 нчы биттә 3 фарсыча 

2 шәр юллы бәет; 1,2,5,12,14 нче битләр каләм .... язулары белән буялган, 3,4,13,15 нче 

битләр буш. 

Бу бәетнең тагын бер нөсхәсе №4025 тә бар. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан, Нәҗип Түнтәри көтепханәсеннән. 

303 т. 

Инвентарь №: 2783. 

Автор: (җыючысы) Ченәкәй. 

Исеме: (җырлар) 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: Ченәкәй һ.б. 

Язылган елы: 1929. 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: карточка һәм кәгазьләрдә. 

Форматы: 11х9 см. һ. 18,5х23 см. 

Тыш: кәгазь муфта эчендә. 

Искәрмә: Ченәкәй тарафыннан җыелган халык җырлары. Күберәге аерым карточкаларга 

язылган. Тышына ябыштырылган кәгазьдә шушы сүзләр язылган: 

سابيرا ماهيرا موصه عه  ئورنبر ئوكرو گى بيتروسكى رايونى چيركاس و ولسى ره دوت (نيكيتنى ) ئاولى صوبيب تاتالينا“

توا, شاكرا زه ينتدنوا, گولى حاليقوا, ساحبجامال                               ئالنعان چرالر. چنه كه ى:بارلعى 202 جييب ئالب 

 ” تابشروچى

1929 –يل  . 

Татар Гыйльми Тикшерү Экон. Институты тарафыннан 1930 нчы елда сатып алынган. 

304 т. 

Инвентарь №: 2784. 

Автор (җыючысы) Ченәкәй. 

Исеме: (Җырлар). 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: Ченәкәй. 

Язылган елы: 1929. 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 48 карточка. 
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Форматы: 11х9 см. 

Тыш: кәгазь муфта эчендә. 

Искәрмә: Ченәкәй тарафыннан җыелган халык Тышына ябыштырылган кәгазьдә шушы 

сүзләр язылган: 

“ چنه كه ى:عيد ته    يه شلك سه 20يه شلك عيززه تبانو  22موحه محه دييهر ئاولنداعى            باشقورتستان يالير كانتونى

جر جييب ئالب تابشروچى 48رزييف جرالرى بارلعى   ” 

1929 –يل  . 

Казанда 1930 нчы елда Татар Гыйльми Тикшерү Экон. Институты тарафыннан сатып 

алынган. 

305 т. 

Инвентарь №: 2785. 

Автор: (Җыючысы) Ченәкәй. 

Исеме: Җырлар. 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: Ченәкәй. 

Язылган елы: 1929. 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 18, карточка. 

Форматы: 11х9 см. 

Тыш: кәгазь муфта эчендә. 

Искәрмә: Ченәкәй тарафыннан җыелган халык җырлары. Тышына ябыштырылганкәгазьдә 

шушы сүзләр язылган:  لوتحان نسلنان  – 1ياشلرندگى  21-20ئورنبور ئوكروگى بيتراوسكى رايونى قابان ئاولنك

عه ينتدين حوداى نازارفالر ئاوزندان -2گوجين,   

يل – 1929جر جييب ئالب تابشروچى چنه كه ى  18ئالنغان جرالر. بارلعى  – 

Казанда 1930 нчы елда Татар Гыйльми Тикшерү Экон. Институты тарафыннан сатып 

алынган. 

306 т. 

Инвентарь №: 2786. 

Автор: (Җыючысы) Ченәкәй. 

Исеме: (Җырлар). 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: Ченәкәй. 
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Язылган елы: 1929. 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 29 карточка. 

Форматы: 11х9 һ. 9х8 см. 

Тыш: кәгазь муфта эчендә. 

Искәрмә: Ченәкәй тарафыннан җыелган халык җырлары. Тышына ябыштырылган 

кәгазьдә шушы сүзләр язылган: “ يشلك زليحه  20يورتتا تورو چى  – 57ئورنبور شههرنده گى توبوى بيريولكتا 

 .ئسحاقوانك ئاوزندان ئالنعان جرالر

:جييب ئالب تابشرو چى   يل.-1929چنه كه ى.     ” 

Казанда 1930 нчы елда Татар Гыйльми Тикшерү Экон. Институты тарафыннан сатып 

алынган. 

307 т. 

Инвентарь №:2787. 

Исеме: (Җырлар). 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: (җыючысы) Ченәкәй. 

Язылган елы: 1929. 

Язылган урыны: Казан (?). 

Кәгазь саны: 25 карточка. 

Форматы: 11х9 см. 

Тыш: кәгазь муфта (бандероль) эчендә. 

Искәрмә: шагыйрь Ченәкәй тарафыннан җыелган халык җырлары. Тышына 

ябыштырылган кәгазьдә шушы сүзләр язылган: “Башкортостан Табуриев волосте 

Эршәкәй авылындагы 19 яшьлек Хәбибулла Әхмәдуллин авызыннан алынган җырлар. 

Барлыгы 25 җыр. “Җыеп алып тапшыручысы: Ченәкәй. 1929 ел”. 

Казанда 1930 нчы елда Татар Гыйьми Тикшерү Экономика Институты тарафыннан сатын 

алынган. 

308 т. 

Инвентарь №: 2788. 

Исеме: (җырлар). 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язуычысы: (җыючысы) Ченәкәй. 

Язылган елы: 1929. 
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Язылган урыны: Казан (?). 

Кәгазь саны: 15 карточка. 

Форматы: 11х9 см. 

Тыш: кәгазь муфта (бандероль) эчендә. 

Искәрмә: Шагыйрь Ченәкәй тарафыннан җыелган халык җырлары. Тышына 

ябыштырылган кәгазьдә шушы сүзләр язылган: “1929 ел Оренбург округы Сакмар буенда 

Түбәнге Чебенле авылының 17 яшьлек Мәдхия Гаптерәшитовадан язылып алынган 

җырлар. 15 җыр. “Язып алып тапшуручысы: Ченәкәй”. 

Казанда 1930 нчы елда Татар Гыйльми Тикшерү Экономика Институты тарафынан сатып 

алынган. 

309 т. 

Инвентарь №: 2790. 

Автор: Зәйнәп Идрисова. 

Исеме: “Әүвәлге заман әкиятләре. 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: З. Идрисова. 

Язылган елы: 1928. 

Язылган урыны: Татарстан, Буа шәһәре. 

Кәгазь саны: 4; шакмаклы язу кәгазе. 

Форматы: 17,5х11 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Буада 9 еллык мәктәп укучысы тарафыннан язылган бер халык анекдоты. 

Башына “Русча белмәгәнлек галәмәте” дип язылган. Баштан бер, ахырдан 2 кәгазь буш. 

Гыйльми Үзәктән килгән. 

310 т. 

Инвентарь №: 2791. 

Исеме: (Делегат билетләре). 

Теле: татарча. 

Язуы: басма бланкларда. 

Язылган елы: 1917. 

Язылган урыны: Мәскәү, Казан. 

Кәгазь саны: 4; ак, яшел, кызыл кәгазь. 

Искәрмә: Хәсәнгата Габәшигә беренче, икенче гомуми мөселмае съездларын 
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311 т. 

Инвентарь №: 2789. 

Исеме: (Җыентык) Эчендә: اسماعيل سه يه تى 

Теле: төрекчә. 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Язучысы: حالى بن سعيد ابن على ابن توحمد ابن فروج 

Язылган елы: XIX йөз (?). 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 75; иске һәм яңа кәгазь. 

Форматы: 14х9,5 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: Иске бер җыентык. Башы юк. Эчендә шушы материаллар бар: 1) Шаригатьчә 

үлек күмү мәрасиме турында “инструкцио” (9-14 кәгаз). 

2) Сәфәр һәм аз күрү турында (15-16 кәгазь). 

 кызык фарыз турында көйле рисалә. (17-20 кәгазь) - جهل فرضة اسالم (3

 исеме астында, билгеле “Исмагыйль сәяхәте” дип йөртелә торган иске ”حكايت”(4

сәяхәтнамә китабы. Бу нөсхә бу сәяхәтнамәнең иң иске нөсхәләреннән берсе; чөнки бу 

сәяхәт 1751 нче елда башланып, берничә ел дәвам итеп, сәяхәтче Истанбулда 25 ел 

яшәгәннән соң язылган. Безнең кулъязма исә, язуына, кара һәм кәгазенә караганда XIX 

йөздән элек язылган. Бу сәяхәтнамә турында №3095 карточкага карагыз (26-49 к.). 

5) Төркичә аңлатма һәм хасиятләре белән, төрле авыруларга, бәла-казаларга каршы һәм 

тормыштагы төрле хәлләргә карата гарәпчә догалар җыентыгы (50-67 кәгазь). 

6) Төрле шигырь һәм көйле (17, 22-26, 49, 66-67 кәгазьләрдә). 

Җыентыкның тексты кызыл кара белән аралаш язылган. Кәгазе каралган һәм тапланган. 

21 нче кәгазьнең түбәндәге яртысы, 24 нченең кырые ертылып алынган. 21-22 кәгазьләр 

арасында бер кәгазь төбеннән ертылып алынган. Шул ук кәгазьләрдә берничә юл язы 

бозып бетерелгән. 

Кулъязманың баш һәм ахыр ягына 8-әр яңа ак кәгазь теркәлеп төпләнгән. 

Җыентыкны табып Гыйлъми Үзәккә тапшыручы – Бөгелмәдә укытучы Фазыйл Туйкә. 2-4 

нче кәгазьләрдә аның тарафыннан шушы җыентыкка карата язылган аңлатмасыз башы 

бар. Анда кулъязманың кайдан алынуы, язучының кем булуы һәм җыентыкның эчтәлеге 

турында мәгълүмат бирелгән. 

1, 5-8, 68-75 нче кәгазьләр буш. 

Кулъязма Гыйльми Үзәк аркылы килгән. 

312 т. 
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Инвентарь №: 2792. 

Автор: В. Ленин. 

Тәрҗемәчесе: ИСмәгыйль Латыйф. 

Исеме: “Капитализмның иң яңа баскычы булган империализм. 

Кисәк: 5 дәфтәр. 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: тәрҗемәчесе. 

Язылган елы: XX йөзнең 20 нче еллары. 

Язылган урыны: RYFYR. 

Кәгазь саны: 186; төрле кәгазь. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Ленинның “Капитализмның иң яңа баскычы булган империализм” дигән 

әсәрнең татарчага тәрҗемәсе. Бу тәрҗемә басулмаган. 

Кәгазьнең бер ягына гына язылган. 

Гыйльми Үзәктән килгән материаллардан. 

313 т. 

Инвентарь №: 2793. 

Автор: Н. Думави. 

Исеме: “Әрәм тамаклар”. 

Кисәк: беренче китап. 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: XX йөзнең 20 нче еллары. 

Язылган урыны: YYYR. 

Кәгазь саны: 16; ак язу кәгазе. 

Искәрмә: җәнлекләр тормышыннан балалар өчен язылган хикәяләр җыентыгы: 

 күке, 

 тәкәллефсез кунак. 

 азман, 

 корт коңгыз. 

 Кәгазьнең бер ягына гына язылган. 

Гыйльми Үзәктән килгән. 
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314 т. 

Инвентарь №: 2794. 

Автор: Н. Думави. 

Исеме: “Әрәм тамаклар”. 

Кисәк: икенче китап. 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәәп хәрефе белән. 

Язучысы: автор. 

Язылган елы: XX йөзнең 20 нче еллары. 

Язылган урыны: YYYR. 

Кәгазь саны: 12; ак кәгазь. 

Форматы: 39х12 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: җәнлекләр тормышыннан балалар өчен язылган хикәяләр җыентыгы. 

 озынборны 

 энә карагы. 

 эйләнчек 

 куыклы корт 

 тасма суалчан 

 трихина 

 чәнечкеле корт 

Кәгазьнең бер ягына гына язылган. 

Гыйльми Үзәктән килгән. 

315 т. 

Инвентарь №: 2795. 

Автор: Ш. Бабич. 

Исеме: (Шигырьләр җыентыгы). 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: Фатих Айткаев. 

Язылган елы: 1930. 

Язылган урыны: Дагестанда Камыш Борын авылы. 

Кәгазь саны: 4+1; ак язу кәгазе. 
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Форматы: 20,5х14,5 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: 1915 нче елгы “Шура” журналыннан күчерелгән Шәехзадә Бабич шигырьләре. 

Дагестан җөмһүрияте Ачикулан районы Заманкуй авылының укытучысы Фатыйх 

Айтакаев тарафыннан күчерелеп җибәрелгән. Аерым кәгазьдә Г. Ибраһимовка яңалиф 

белән язган хаты бар. 

Гыйльми Үзәктән килгән. 

316 т. 

Инвентарь №2797. 

Исеме: Җырлар. 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: (Җыючысы) Әхмәт Бикчәнтәев. 

Язылган елы: 1929. 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 6; мәктәп дәфтәре. 

Форматы: 21х17 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: Татарстанда Тукай районы Олы Мәңгәр авылында җыелып язылган җырлар. 

Гыйльми Үзәктән килгән материаллардан. 

317 т. 

Инвентарь №: 2798. 

Исеме: (Җырлар). 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: (җыючысы) Әхмәт Бикчәнтәев. 

Язылган елы: 1929. 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 10; мәктәп дәфтәре. 

Форматы: 21х17 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: Татарстанда Тукай районы Олы Мәңгәр авылында җыелып язылган халык 

җырлары. Эченә аерым кәгазьдә Хәсән Гали һәм Гали Рәхим тарафыннан язылган 

рецензияләр салынган. 
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Гыйльми Үзәктән килгән материаллардан. 

318 т. 

Инвентарь №: 2799. 

Исеме: (Җырлар). 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе, химик карандаш белән. 

Язылган елы: XIX йөзнең 20 нче еллары. 

Язылган урыны: Татарстан (?). 

Кәгазь саны: 8; ак язу кәгазе. 

Форматы: 22х17,5 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Халык җырлары җыентыгы. Кайда  һәм кем тарафыннан җыелганлыгы 

күрсәтелмәгән. 

1, 14, 16 нчы битләре буш. 

Гыйльми Үзәктән килгән материаллардан. 

319 т. 

Инвентарь №: 2800. 

Исеме: (Халык әдәбияты материаллары) 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе, кызыл кара белән. 

Язучысы: (Җыючысы) Салих Галиев. 

Язылган елы: XIX йөзнең 20 нче еллары. 

Язылган урыны: RYFYR 

Кәгазь саны: 4; мәктәп дәфтәре. 

Форматы: 22х17,5 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: Җырлар, мәкаләләр, такмазалар җыентыгы. “Такмазалар” исеме астында 

язганнары бию такмаклары. 

Гыйльми Үзәктән килгән материаллардан. 

  

  

320 т. 

Инвентарь №: 2801. 
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Автор: (җыючысы) ئه حمة بيكچنته يف 

(Әхмәт Бикчәнтәев). 

Исеме: Халык әдәбияты материаллары. 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: Ә. Бикчәнтәев. 

Язылган елы: 1929. 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 10; мәктәп дәфтәре. 

Форматы: 22х17,5 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: Тат, Арча кант., Яңа Кишет вол. Олы Мәңгәр авылының Әхмәт Бикчәнтәев 

тарафыннан җыелган халык әдәбияты һәм фольклор материаллары: җырлар, такмаклар, 

йолалар, им-томнар һәм бер порнографик әкият. 

Гыйльми Үзәктән килгән материаллардан. 

321 т. 

Инвентарь №: 2802. 

Исеме: (Җырлар). 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: (Җыючысы) Рәхимкулов Г. 

Язылган елы: 1928. 

Язылган урыны: Татарстан (?). 

Кәгазь саны: 11; мәктәп дәфтәре. 

Форматы: 22х17,5 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: Татар авыл хуҗалыгы техникумында Башкортостанда Бәләбәй кант. 

Кызгызмиякә вол. Кәчкәле авылында җыелган җырлар. 

Эчендә аерым кәгазьдә Гали Рәхимнең рецензиясе салынган. 

Гыйльми Үзәктән килгән материаллардан. 

322 т. 

Инвентарь №: 2803. 

Исеме: “Җырлар”. 
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Кисәк: I 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән 

Язучысы: (җыючысы) Г. Лотфи. 

Язылган елы: XX йөзнең 20 нче еллары. 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 36; дәфтәр. 

Форматы: 21х17,5 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: Халык җырлары җыентыгы Татарстанның Тукай райоында җыелган. Җырлар 

башлангыч сүзләренә карап группаларга беленеп язылган. 

Кәгазьнең бер ягына гына язган. 

Эчендә аерым кәгазьдә рецензия салынган. 

Гыйльми Үзәктән килгән материаллардан. 

323 т. 

Инвентарь №: 2804. 

Автор: (Җыючысы) Ченәкәй (?). 

Исеме: شاماتالر, قارعشالر, سوگشله ر, ئونده و, چاقروالر 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: Ченәкәй (?). 

Язылган елы: XX йөзнең 20 нче еллары. 

Язылган урыны: RYFYR 

Кәгазь саны: 4; тәре кисәге. 

Форматы: 22х17,5 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: Оренбург округы Петровский рай. Чиркас вол. Рәдут авылында һәм Тат., 

Мамадыш кант. Кулбай авылында җыелган кушаматлар, исемнәр, каргышлар, сугышлар, 

чакырулар. 

Гыйльми Үзәктән килгән. 

324 т. 

Инвентарь №: 2805. 

Автор: (Камал Мозаффаров ?). 
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Исеме: (Шигырь-бәет). 

Теле: татарча. 

Язуы: бозык тәгълик. 

Язучысы: Камал Мозаффаров. 

Язылган елы: 1927-28. 

Кәгазь саны: 2; шакмаклы, табаклы кәгазь. 

Форматы: 34х22 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Татарстанда Балтач районы Сода авылының мулласы районга д. Р.И. га сорауга 

чакырылуын тасвир иткән шигырь-бәет. 

Мулла сорау алынганнан соң, гепләнмичә, кире өенә кайткан; ләкирн районга барырга 

хатыны ат бирмәү сәбәпле, юлда салкын тидереп, кайткач авырып үлгән. Авыру хәлендә 

дә, имеш, аны явых хатыны бер дә карамаган. 

Шигырьнең башына шушылай дип язылган: .... 

Шигырьнең авторы Малмыз шәһәренең Камал Мозаффаро булырга кирәк. Язуы аның 

кулы. 

Татарстанда Балтач район ы Түнтәр авылыннан Нәҗип Түнтәри архивыннан. 

325 т. 

Инвентарь №: 2806. 

Исеме:  فيزييالو گييه ئاتاماالرى -عومومى بييالو گييه هم ئاناتومييه  

Кисәк: 3 нөсхә. 

Теле: урысча-татарча. 

Язуы: стеклографиядә басылган. 

Язылган елы: 1927. 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 10; табаклы ак язу кәгазе. 

Форматы: 36х22 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: “Татарстан Мәгариф Халык Комиссариаты Гыйльми Үзәге тарафыннан кабул 

ителгән фәнни атамалардан 4 нче номер. Гомуми биология һәм анатомия – физиология 

атамалары”. 

Урыс әлифбасы тәртибе белән төзелгән. 

Гыйльми Үзәктән килгәән материаллардан. 

326 т. 
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Инвентарь №: 2807. 

Исеме: كه نفيرينسييه ديليگاتئنك يولداشى 

(Конференция делегатының юлдашы). 

Кисәк: 3 нөсхә. 

Теле: татарча. 

Язуы: стеклографиядә басылган. 

Язылган елы: 1928. 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 20; ак язу кәгазе. 

Форматы: 22х18 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: Җыентык. Гарәп хәрефе белән баса торган язу машинасында стеклография юлы 

белән нөсхәсе күбәйтелгән. 

Тышында шушылай язылган: “Татарстанны өйрәнү җәмгыятенең бөтен Татарстан 

күләмендәге 1 нче конференциясе. 

 Сентябрь – 1928 ел. 

 Конференция делегатының юлдашы. 

 1 – Конференциянең көн тәртибе. 

 2 -                 регламенты. 

 3 – Докладларның тэзислары. 

 Татарстанны өйрәнү җәмгыятенең басмасы. 

 Казан – 1928 ел. 

327 т. 

Инвентарь №: 2808. 

Исеме: Медицинадан татарча атамалар. 

Нормал анатомия атамалары. 

Кисәк: I нче кисәк (3 нөсхә). 

Теле: латинча-урысча-татарча. 

Язуы: стеклографиядә басылган. 

Язылган елы: 1929. 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 24; табаклы ак язу кәгазе. 

Форматы: 36х22 см. 
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Тыш: юк. 

Искәрмә: Атамалар (терминология) җыентыгы. 7 бүлектән тора. Атамалар әлифба тәртибе 

белән тезелмәгән. Башында 2 бите сүз башы, ахырында төхәтмәләр бар. Тышында: 

“Казан Дәүләт Университеты каршындагы татарны өйрәнү түгәрәге тарафыннан 

эшләнгән”. 

“Татарстан Гыйльми Үзәге тарафыннан сынау өчен кулъязма хокукында басыла” дип 

язылган. 

Гыйльми Үзәктән килгән материаллардан. 

328 т. 

Инвентарь №: 2809. 

Исеме: Беренче баскыч авыл мәктәпләренең эшен аграномияләштерү. 

Кисәк: 3 нөсхә. 

Теле: татарча. 

Язуы: яңалиф белән стеклографиядә басылган. 

Язылган елы: 1929. 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 13; табаклы, юллы ак язу кәгазе. 

Форматы: 36х22 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Г. М. Х.К. ның Гыйльми Үзәге тарафыннан бастырылган инструкция. Эчтәлеге: 

 Халык арасында агрономия .....таратуда мәктәпнед тоткан роле. 

 Мәктәпләрдә авыл хуҗалыгы авышының хәзерге хәле. 

 Җәйге эшләрне агрономияләштерүдә төп хәзерлек шараитлары. 

 Эш планы төзүнең әсаслары. 

 Мәктәп тышындагы агрономияләштерү эшләре. 

 Аерым сыйныфларның эш мөндәриҗәсе. 

 Авыл хуҗалыгы экскурсияләре. 

 Мәктәп җирен төзү. 

 Ретцептлек куркынычы һәм гомуми белем элементларының авыл хуҗалыгында 

әһәмияте 

 Төп әдәбият. 

 Гыйльми Үзәктән килгән. 

  

329 т. 
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Инвентарь №: 2810. 

Материалы Статистического Управления Татарской С.С. Республики. 

Исеме: Татарстан Сан Алу Идарәсе материаллары). 

Кисәк: III нче кисәк. 

Теле: урычса-татарча. 

Язуы: урыс һәм гарәп хәрефе белән стеклографиядә басылган. 

Язылган елы: 1928. 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 5; аксыл кәгазь. 

Форматы: 26х18 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Содержание: распределение наличного населения ТССР по национальности и 

грамотности по данным переписи 1926 г. в границах на 1 ое июля 1927 года”. 

Мөндәриҗәсе: 

“1926 нчы ел переписе буенча Татарстандагы хәзер булган халыкның миллият һәм укый-

яза белү-белмәү буенча бүленеше. 1927 елның 1 нче июлендә булган чикләрдә”. 

Таблицаларынң текстлары ике телдә язылган. 

3 нөсхә. 

330 т. 

Инвентарь №: 2811. 

Исеме: فيزيكه ئاتاماالرى 

)ِФизика атамалары). 

Кисәк: 1 нче номер. 

Теле: урысча-татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән стеклографиягә басылган. 

Язылган елы: 1927. 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 6; табаклы язу кәгазе. 

Форматы: 36х22 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Урыс әлифбасы тәртибе җелән төзелгән атамалар җыентыгы. Тышына 

“Татарстан Мәгариф Халык Комисариаты Гыйльми Үзәге тарафыннан кабул ителгән 

фәнни атамалрдан 1 нче номер” дип, ахырында: 
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“Г.М.Х.К. Гыйльми Үзәге янындагы атамалр комисиясе исеменнән гыйльми редактор: 

Габдулла .....” дип язылган. 

200 тираж белән басылган. 

Гыйльми Үзәктән килгән. 

331 т. 

Инвентарь №: 2802. I. 

Автор: (Җыючысы)ع لف ره حيمكو 

(Рәхимкулов Г.). 

Исеме: (Җырлар). 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: Рәхимкулов. 

Язылган елы: 1928. 

Язылган урыны: Татарстан (?). 

Кәгазь саны: 11; мәктәп дәфтәре. 

Форматы: 22х17,5 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: Татар авыл хуҗалыгы техникумында укучы Г. Рәхимкулов тарафыннан 

Башкортстанда Бәләбәй кант. Кыргызмиякә вол. Кәркәле авылында җыелган җырлар. 

Эчендә аерым кәгазьдә Г. Рәхимнең рецензиясе салынган. 

Гыйльми Үзәктән килгән. 

331 т. 

Инвентарь №: 2812. II. 

Исеме:ماتيماتيكه ئاتاماالرى 

(Математика атамалары). 

Кисәк:2 нче номер; 8 нөсхә. 

Теле: урысча-татарча. 

Язуы: урыс һәм гарәп хәрефләре белән. 

Язучысы: (стеклографиядә басылган). 

Язылган елы: 1927. 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 8; табаклы ак язу кәгазе. 

Форматы: 36х22 см. 
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Тыш: юк. 

Искәрмә: Урыс әлифбасы тәртибе белән төзелгән атамалар җыентыгы. Башында “Тат. 

Мәг.Хал. Ком. Гыйльми Үзәге янындагы атамалар комиссиясе исеменнән гыйльми 

редактор.: .... тарафыннан язылган сүз башы бар. 

Ахырдагы кәгазе буш. Тышында: “Тат. Мәг.Хал. Ком. Гыйльми Үзәге тарафыннан кабул 

ителгән фәнни атамалардан 2 нче номер” дип язылган. 8 нөсхә. 

Гыйльми Үзәктән килгән материаллардан. 

332 т. 

Инвентарь №:2813. 

Исеме:”Вакфиянамә”. 

Теле: төрекчә. 

Язуы: эре, мәшки нәсех. 

Язылган елы: 1306-1888 м. 

Язылган урыны: Себрдә Төмән өязе Манчыл авылы. 

Кәгазь саны: 10; калын аксыл һәм саргылт кәгазь. 

Форматы: 36х22 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: “Нигмәтулла хаҗи көтепханәсе” дип йөртелә торган, Нигмәтулла, Рәхмәтулла, 

Хәбибулла Сәйдуковлар тарафыннан вакыф язуы. “Вакыфнамә”дә көтепханәнең килере, 

аны саклау һәм файдалану шартлары күрсәтелгән. Бу көтепханә Көньяк Себердә Төмән 

өязе Мансыл авылында булып, вакыф итүчеләре авылның бай сәүдәгәрдләре булган. 

Кулъязманың тышк битендә шушы сәрләүхә куелган: “Ошбу вакфиянамә. Әл-Бохари 

Әлхаҗ Кормашев угыллары Әлхаҗ Рәхмәтулла вә Әлхаҗ Нигмәтулла вә Әлхаҗ 

Хәбибулла Сәйдуковларның Төмән өязе .... кариясендә ...ибтидалары ... китапханәдә 

китапның ...... 

6-1- нчы кәгазьләр буш. 

Татарстан Китап Палатасы тарафыннан сатып алынган. 

333 т. 

Инвентарь №: 2814. 

Автор: عبيد هللا كليم هللا اوغلى 

(Гөбәйдулла Кәлимулла улы). 

Исеме: (Васыятнамә). 

Теле: төрекчә. 

Язуы: бозык тәгълыйк. 

Язылган елы: 1830. 

Кәгазь саны: 1; калын аксыл кәгазь. 
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Форматы: 26х22 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Казан өязе Суыксу вол. Кече Сулабаш авылының мулласы Гөбәйдуллла 

Кәлимулла улының васыятнамәсенең караламасы. Кәгазьнең бер ягы буш. 

Татарстан Төбяз районы Кече Сулабаш авылыннан. 

334 т. 

Инвентарь №: 2815. 

Исеме: (Документлар). 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: күбрәге Хәсәнгата Габәши кулы белән язылган. 

Язылган елы: 1906-1921. 

Кәгазь саны: 8; төрле кәгазь. 

Форматы: 22х18 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: төрле кешеләр тарафыннан 1906-1911 юлларда бирелгән акча алу турындагы 

распискалар һәм 1921 нче елда язылган бер “һибә язуының караламасы. 

Татарстанда Төбьяз районы Кече Сулабаш авылыннан. 

335 т. 

Инвентарь №: 2816. 

Исеме: (“Гөррәлек-календарь”). 

Теле: татарча. 

Язуы: бозык тәгълыйк. 

Язылган елы: Кәгазендә “1815” филигрань билгесе бар. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 22; төрле кәгазь. 

Форматы: 22х18 см. 

Тыш: иске күн. 

Искәрмә: Җәдвәлләре 1820дән 1841 нче елга чаклы төзелгән иске “гөррәлек” – календарь. 

Һәр айдагы христиан һәм патша бәйрәмнәре күрсәтелгән, табигать үзгәрешләре 

турындагы кайбер тәҗрибәләр язылган. 1,20-22 нче буш кәгазьләр соңыннан теркәлгән. 2 

нче кәгазь ертыклы. 

Татарстанда Тукай районы Олы Мәңгәр авылының мулласы Шаһи-Әхмәт Мөхәммәдиев 

көтепханәсеннән. 
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Татар Мәдәнияте Йорты тарафыннан сатып алынган. 

336 т. 

Инвентарь №: 2817. 

Исеме: (гыйшык хатлары). 

Теле: татарча. 

Язуы: граәп хәрефе белән. 

Язучысы: галимҗан Хәмитов. 

Язылган елы: 1928. 

Язылган урыны: Тат., Буа кант., Иске Шәйморза вол., Яңа Шәйморза ав. 

Кәгазь саны: 4; төрле кәгазь. 

Форматы: төрле. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Авыл егетләре тарафыннан язылган гыйшык хатларыннан күчерелмәләр. 

Ахырында җырлары бар. Бу хатлар иске замандагы шәкерт стилендәге шаблонлы “кызлар 

хаты”на башка, яңартылган (“модернизация” ясалган), яңа стильдәге хатлар. Берсенең 

ахырында, хәтта “Берләшегез бөтен дөнья егетләре һәм кызлары” дип язылган. 

2 нче кәгазьдә күчерүченең искәрмәсе бар. 

Гыйльми Үзәктән килгән. 

337 т. 

Инвентарь №: 2818. 

Теле: гарәпчә, төркичә, татарча. 

Язуы: бозык тәгълыйк; карандаш белән. 

Кәгазь саны: 2; юка, ак, табаклы кәгазь. 

Форматы: 36х24 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Нәҗип Түнтәри гарәпчә язылган бер хат һәм төркичә, татарча шигырьләр. 

Имзасы ачык танылмый. 

Татарстанда Балтач районы Түнтзр авылыннан. 

338 т. 

Инвентарь №: 2819. 

Автор: (Камал Мозаффаров). 

Исеме: (шигырь). 

Теле: татарча. 

Язуы: җозык тәгълыйк. 
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Язучысы: автор. 

Язылган елы: 1916. 

Язылган урыны: Малмыз шәһәре. 

Кәгазь саны: 1; почта кәгазе. 

Форматы: 28х22 см. 

Искәрмә: Киров крае Малмых шәһәренең Камал Мозаффаров тарафыннан хатыны үлгәч, 

аңар багышлап язылган шигырь-бәет. Халык җырлары стиленә ияреп язылган. Башында 

берничә юл искәрмәсе бар. 

Татарстанда Балтач районы Түнтәр авылыннан, Нәҗип Түнтәри архивыннан. 

339 т. 

Инвентарь №: 2820. 

Автор: (җыючысы) Наҗия Бигашева. 

Исеме: (Фольклор материаллары). 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: Наҗия Бигашева. 

Язылган елы: 1929. 

Язылган урыны: Татарстан, Әгерҗе районы Кодаш авылы. 

Кәгазь саны: 2+1; табаклы язу кәгазе. 

Форматы: 36х22 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Татарстанда Әгерҗе районы Кодаш авылы укытучысы Наҗия Бигашева 

тарафыннан җыелып Гыйльми Үзәккә җибәрелгән фольклор материаллары: уен 

такмаклары, такмазалар, им-томнар, ышану, шомлану һәм ырымнар. Буби, Мордави, 

Наҗар, Кодаш, Бәйки, Әгерҗе авылларында җыелган 

Аерым кәгазьдә җыючы тарафыннан Гыйл 

340 т. 

Инвентарь №: 2821. 

Исеме: فرانصوز صوعش بيتى(Француз сугышы бәете). 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: Фазил Туйкә. 

Күчерелгән елы: 1905. 

Язылган елы: 1858. 
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Язылган урыны: Бөгелмә шәһ. (?). 

Кәгазь саны: 1; табаклы, калын ак кәгазь. 

Форматы: 36х22 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: 1812 нче елдагы урыс-француз сугышы турындагы бәет. Мөндәриҗәсе ягыннан 

би кызыклы вариант. Анда Наполеон кат-кат телгә алына һәм аңар каршы сугышкан 

башкорт, типтәр гаскәрләренең батырлыклары бик югары күтәрелә. 

بز مسكوكه                                                                        نه صيماعاناوز جير         ناباليونع تحت كراك

اول دااوزن صناعان       كركاجتن                           

طانديالر منداكلكاج فرانصوزالر   اوزالرن  

 تببتار صلدا باشقرط اوكدا

طابا   ازالرى الميالر                                                 

………………………………………………………………………………………. 

ناباليوننى كوردك بز         مسكو كه ده كردك بز  

جر جيمروب يردك بز         جنككانده    فراتصوزالرنى                  

.....................................................................................................................................                       

دا سه ترطر اورامالرن         مسكوننكفرانصوزالر       

 عسكرين     فرانصوزننك       بتردى     ايكى   اون

Ахырында 

“1858 нче елда язылган нөсхәсеннән үз имласы.... белән күчереп алдым. 1905 нче ел. 15 

нче декабрь. Фазыйл Туйкә дигән. 

Кулъязма Гыйльми Үзәктән килгән. 

340 т. 

Инвентарь №: 2821. 

Исеме: فرانصوز صوعش بيتى(Француз сугышы бәете). 

Кисәк: җүз. 

Тарафыннан: Фазыйл Туйкә тарафыннан. 

Теле: татарча. 

Язылган елы: 1905 нче елда күчерелгән, язылган 1858. 

Кәгазь саны: 1. 

Форматы: 22х36. 

Тыш: тышланмаган. 

Татарстан мәгариф гаилә .......... 

341 т. 
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Инвентарь №: 2822. 

Исеме: Япон-рус сугышы бәете 

Кисәк: җүз. 

Теле: 

Тарафыннан:....... 

Язылган урыны: 

Кәгазь саны: 4 

Форматы: 22х36. 

Тыш: тышы юк. 

Кимчелеге: 3-4 нче битләре беркадәр җыртылып алынган. 

Татарстандагы Гыйльми Үзәктән. 

342 т. 

Инвентарь №: 2823. 

Автор: Галим Вәлиев. 

Исеме: Җанып үлгән Рәүфә, ..... үлгән Шәфиапулла.... 

Кисәк: 1җүз. 

Теле: татарча. 

Язылган елы: 1928. 

Язылган урыны: Нурлат районы. 

Кәгазь саны: 2. 

Форматы: 22х36. 

Тыш: юк. 

Татарстандагы Гыйльми Үзәктән. 

343 т. 

Инвентарь №: 2824. 

Автор: Харис Закиров. 

Исеме: Габдрауф бәете. 

Тарафыннан: Харис Закиров. 

Кисәк: 1җүз. 

Теле: татарча. 

Язылган елы: 1928 нче елда Харис Закиров тарафыннан язылган. 

Язылган урыны: Нурлат Районы 

Кәгазь саны: 2. 
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Форматы: 22х36. 

Тыш: юк. 

  

344 т. 

Инвентарь №: 2830 

Исеме:  جينتق ماتيرييال تاريحى خانالر ترلى هم كداىا ,جوحى , جعتاي 

Теле: татарча. 

Язылган елы: язу елы күрсәтелмәгән. 

Язылган урыны: 

Кәгазь саны: 16. 

Форматы: 18х22. 

Тыш: тышы юк. 

Сулабаш Башкортостаннан. 

  

345 т. 

Инвентарь №: 5556. 

Автор: Тукаев Габдулла. 

Исеме: Габдеррахманга хат. 

Теле: татарча. 

Язуы: гади язу. 

Күчерүчесе: автограф. 

Күчерелгән елы: 1908 9-VI. 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 2. 

Форматы: 21х13,5. 

Тыш: тышсыз. 

Кайдан алынган: М. Дәүләтшиннан. 

Кайсы елда: 1942 9-VI. 

Аерым сыйфатлары: Тукайның басма .... бар. 

Кимчелекләре: юк. 

Автор турында мәгълүмат: Татарларның күренекле шагыйре. 

Эчтәлеге: Габдеррахман исемле кешегә акча сорап хат язуы. 

Габдерахман Хөсәенов Дәүләтшин миллионер Әхмәтбайның асрауга алган улы. 
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347 т. 

Инвентарь №: 2847. 

Исеме: (“Мәликә китабы” вариант). 

Теле: иске татарча. 

Язуы: бозык тәгълыйк. 

Язылган елы: 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 10; саргайган аксыл кәгазь. 

Форматы: 16,5х11 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: Билгеле, “Мәликә китабы” исемендә күп мәртәбә бастырылган хикәянең бераз 

гына үзгәрешле варианты. Хикәя бетмәгән булса да ахырына тәммәт тәмам дип куелган 

һәм азаккы кәгазь буш калдырылган. 

С. Вахиди бүләк иткән язмалардан. 

Үз. Кат. №14. 

Татарстанда Спас кант. Ташбилге авылында табылган. 

  

  

348 т. 

Инвентарь №: 3853. 

Исеме: (Шигырьләр җыентыгы). 

Теле: татарча. 

Язуы: XX башы татар мәктәбе язуы. 

Язучысы: Йәндәлиф Вахитова. 

Язылган елы: 1910-17 еллар арасы. 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 70; юллы дәфтәр кәгазе. 

Форматы: 21х17,5 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: Мәктәптә укчы кыз тарафыннан җыелып күчерелгән, шул замандагы төрле 

популяр татар шагыйрьләренең шигырьләре җыентыгы. 

С. Вахиди биргән кулъязмалардан №28. 

364 т. 
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Инвентарь №: 2893. 

Исеме: “Бакырган китабы”. 

Теле: чыгтайча (Урта Азия Төрекчәсе). 

Язуы: бозык тәгълыйк; иске татар язуы. 

Язылган елы: XIX йөз. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 48; калын ак кәгазь (XIX йөзнеке). 

Форматы: 21х16,5 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: Бу китап турында № (сифр 394.3) карточкага карагыз. Кулъязманың башы, 

ахыры юк. Пөхтә язарга тырышылган; текст кызыл кара белән сызылган рамка эченэ 

алынган. 31 нче кәгазьдә ике генә юл шигырь, калганы буш; буш биттә балалар кулы 

белән “Әүвәл алдым бер дистә корбан тиресе...” язылган һәм бизәкләр ясалган. 

С. Вахиди бүләк иткән кулъязмалардан Үз. Кант. №69. 

Татарстанда Спас кант. Ташбилге авылында табылган. 

365 т. 

Инвентарь №: 2896. 

Теле: төрекчә (иске әдәби татар теле). 

Язуы: бозык тәгълыйк; XIX йөз татар язуы. 

Кәгазь саны: 20х17 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: Башы юк, ахыры язылып бетмәгән. Ахырзаман галәмәтләрен, кыямәт хәлләрен 

тасвир итә. Теле җиңел, матур диерлек, татарча; чын татарча гыйбарәләр әсәрнең татар 

тарафыннан язылуын күрсәтеп торалар. Язылышы тасвири; Яҗүҗ-Мәҗүҗ не һәм аларның 

җир йөзен биләүләрен тасвир иткән урыны аеруча кызыклы (беренче кәгазь). Ахыргы 

кәгазе буш. С. Вахиди бүләк иткән кулъязмалардан. Үз. Кант. №72. 

Татарстанда Спас кант. Ташбилге авылында табылган. 

366 т. 

Инвентарь №: 2897. 

Теле: төрекчә (иске әдәби татар теле). 

Язуы: бозык тәгълыйк; XIX йөз татар теле). 

Кәгазь саны: 15; каралган аксыл кәгазь. 

Форматы: 21,5х17 см. 

Тыш: кәгазь. 
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Искәрмә: Башы, ахыры юк. Кырыйлары киң калдырылып язылган. “مطلب” башлары кызыл 

кара белән куелган, исеме, авторы билгесез, кыямәт хәлләрен сөйләгән диник итап. 

Кулъязманың кәгазендә һичбер төрле филигрань билгеләре юк. Язуына караганда ул 

XVIII йөз ахырларындагы булырга кирәк. 

С. Вахиди бүләк иткән кулъязмалардан Үз.кат. №: 73. 

С. Вахиди каталогындагы Татарстанда Алабуга кант. Убалач авылында табылган дип 

язылган; кулъязманың өстендә “Ташбилге дип язган 

367 т. 

Инвентарь №: 2209. 

Исеме: (Җыентык). 

Теле: төркичә, гарәпчә. 

Язуы: стильсез; татар язмасы. 

Язылган елы: Кәгазендә “1785” филигране бар. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 63; калын аксыл кәгазь. 

Форматы: 21,5х15,5 см. 

Тыш: катыргы; кәгазьләре таралган. 

Искәрмә: Тәртипсез рәвештә күчерелгән эреле-ваклы төрле кисәкләрдән тора торган, 

башсыз, ахырсыз җыентык: 

 1-20 нче к.к.дә дини темада төркичә бер китап. Башы юк. Ахыры тәмам 

 21-43 нче к.к.дә төрле гарәпчә китаплардан күчерелгән өземтәләр. 

 44 нче к.дән төркичә мигъраҗ кыйссасы башланып китә. 

 50-51 нчы к.к.дә тарих гыйльме турында өземтә. 

 51-59 нчы к.к.дә “Дәрбәян бина Константина” дигән сәрләүхә астында Истанбулның 

һәм айа Софиа мәчетенең салынуы турында төрекчә бер китаптан күчерелгән өземтә. 

 60 нчы к.дән башлап ахырга кадәр төркичә бер дини китапның башсыз, ахырсыз бер 

кискәге. 

Китапның тыш катыргысы урысча һәм татарча төрле иске документлардан катырып 

эшләнгән. Бер татарча документта 1787 һәм “албагут” дигән сүз укыла. 

Кулъязма Казанда табылган. 

1925 нче елда С. Вахиди биргән кулъязмалардан (№85). 

368 т. 

Инвентарь №: 2903, I 

Исеме:Фикх китабы. 

Теле: төркичә (татарның иске әдәби теле). 
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Язуы: нәсех-тәгълыйк. 

Күчерелгән елы: XVIII йөз урталары. 

Күчерелгән урыны: الطريق فى روسيا كتاب..... فى والية قازان و في 

Кәгазь саны: 28 (1-23). 

Форматы: 20,5х16 см. 

Кәгазе: саргайган, аксыл. 

Тыш: кәгазь. 

Аерым сыфатлары: “Мәсьәлә” башлары кызыл кара белән язылган. Ахырында кыеклап 

берничә фарси бәет һәм 

“Моны яздым ядкәр улмак өчен 

....... бер дога кылмак өчен” дигән трафарет шигырь язылган. 

Кушымталар: 24-25 нче к.к.дә имам Әкрәмнең бер дәһри белән моназарасы. Башка кул 

белән язылган. 28 нче к.дә төркичә бер көйле китапның кисәге. 

Эчтәлеге: Фикһегә кайтышлы сөәл-җаваплы бер китап. 18 нче йөздә татарның борынгы 

әдәби (төрки) телендә язылганга, тел тарихының тикшеречүләр өчен әһәмияте бар. 28 

кәгазьле җыентыкның башында. 

Татарстанда Спас кант. Ташбилге авылыннан. 

1925 тә С. Вахиди биргән (№79). 

  

368 т. 

Инвентарь №: 2903, II. 

Исеме: Халык медицинасы. 

Теле: төрекчә. 

Язуы: нәсех-тәгълыйк; татар язмасы. 

Күчерелгән елы: XVIII йөз урталары. 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: Русия. 

Кәгазь саны: 26-27. 

Форматы: 20,5х16 см. 

Кәгазе: саргайган, аксыл. 

Тыш: кәгазь. 

Эчтәлеге (нинди әсәр): 28 кәгазьле бер җыентыкның ахырында халык медицинасына 

кайтышлы бер өземтә: “Сөләйман пәйгамбәр агачы” дигән гаҗәеп шифалы, кеше 

кыяфәтле тамыр, аны эт җигеп җирдән тарттырып чыгару һәм аның ис киткеч хасыятләре 

турында. Моның билгеле “Жән-Шән” белән мөнәсәбәте юкмы икән? 
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Татарстанда Спас кант. Ташбилге авылыннан. 1925 тә. С. Вахидов биргән (№79). 

369 т. 

Инвентарь №: 2908. 

Исеме: تعريفات العلوم 

Теле: төркичә. 

Язуы: өслүбсез язу. 

Күчерелгән елы: XVIII йөз ахыры яки XIX йөз башы. 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 16; зәңгәрсу калын кәгазь. 

Форматы: 21,5х15,5 см. 

Кәгазе: калын, зәңгәрсу. 

Тыш: кәгазь. 

Кимчелекләре: ахыры юк. 

Автор турында мәгълүмат: Авторы билгеле түгел. 

Эчтәлеге: Төрле гыйлемнәрне ((علم اصول فقه, علم كالم, علم تفسير, علم نجوم тәгриф итеп язган 

китапның кисәге. Ахыры юк. 

С. Вахиди бүләк иткән кулъязмалардан. Үз. кант. №84. 

Татарстан, Зөя өязе Борнаш авылынна китерелеп, Казанда алынган. 

370 т. 

Инвентарь №: 2843, I. 

Автор: Әрдәшир бине Иш-Гали Болгари. 

Исеме: “Хасияти Әсмаи Әсхаби Бәдр”. 

Теле: төркичә (иске татарча). 

Язуы: тәгълыйк. 

Кәгазь саны: 36; аксыл, калын кәгазь. 

Форматы: 16х10 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: Ике китаптан тора торган 60 кәгазьле җыентыкта беренче китап. Башында 

язылган: “ ش على البلغارى المتوقع الى غفوربه البارى بدر اما بعد بن غريب ومسكين افقر الفقرالعالمين اردشير بن ا

غزاسنده حاضر الولمش الصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ننك اسمالرى ننك حواص فضيلتى بياننى دلندان تركى دلنه 

 ”نقل ايالدوم

Башында 13 бит Бәдер сугышын тасвир итә. 9-36 кәгазьләрдә шул сугышта катнкашкан 

сәхабәләрнең әлифба тәртибе белән төзелгән исемлеге. Бик тырышып, диккатьләп 

язылган. Шәһитләрнең исемнәре кызыл кара белән куелган. 
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Бу китапның басмасы да бар. 

Татарстанда Мамадыш кант. Олы Түләзе авылында табылган. 

370 т. 

Инвентарь №: 2843. 

Автор: Мөхәммәт бин Сәгдеддин Әл-Бусыйри. 

Исеме: “Касыйдәи Бөрдә”. 

Теле: гарәпчә. 

Язуы: тәгълыйк. 

Кәгазь саны: 24; аксыл калын кәгазь. 

Форматы: 16х10 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: Билгеле “Әминтәзәк” касыйдәсе. Баштан бер, ахырдан 2 кәгазе буш. Ике 

китаптан тора торган җыентыкта икенче (азаккы) китап. 

С. Вахиди бүләк иткән кулъязмалардан. Үз. кат. №:19. 

Татарстанда Мамадыш кант. Олы Түләзе авылында табылган. 

  

371 т. 

Инвентарь №: 2917. 

Исеме: “Төхфәтөн биссибйан либәйән әл-иман”. 

Теле: татарча. 

Язуы: тәгълыйк. 

Язылган елы: 1300 һ. (1883 м). 

Кәгазь саны: 12; ак кәгазь 

Форматы: 22х17,5 см. 

Тыш: кәгазь эченә салынган. 

Искәрмә: Билгесез татар авторы тарафыннан язылган иман өйрәтә торган китап. Ахыры 

юк. Беренче биттәге сүз башында: “... Бу рисаләдән ягъни бу 

рисаләгә тәәллифдән карарым төрки теленнән башка лөгать белмәгән мөселманнарга 

файда булсын өчен вә дәхи голәмаи әһле сөннә вә җәмагать вә рәхимухуму Аллаһ 

Тәгаләнең китапларыннан җөпләп төрки теленә тәрҗемә кылучы бу 

фәкыйрь Мәзнәбкә садака җария савабы өмет ителде...” дип язылган; китапның исеме 

икенче биттә. Шул ук биттә 4 юллы бәет белән язылган елын белдерә. 

Татарстанда Спас кант. Ташбилге авылында табылган. 

372 т. 

Инвентарь №: 2841. 
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Автор: Әр-Руми Җәләледдин. 

Исеме: نعتاح التوحيه 

Теле: төркичә (иске татарча). 

Язуы: бозык тәгълыйк, иске татар язуы. 

Кәгазь саны: 54; саргайган аксыл, калын кәгазь. 

Форматы: 16,5х10,5 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: Дини мәүзугта. 12, 13 кәгазьләре янып тишелгән. Ахыры юк. 

С. Вахиди бүләк иткән кулъязмалардан. Үз. кат. №:17. 

Самара губернасы Кызылсу авылында табылган. 

373 т. 

Инвентарь №: 2935. 

Автор: Габдулла бине Әшраф әл-Мисрый. 

Исеме: “Мөзәкки ән-Нөфүз”. 

Теле: төрекчә. 

Язуы: бозык тәгъликъ; иске татар язуы. 

Кәгазь саны: 9; каралган аксыл калын кәгазь. 

Форматы: 21,5х16,5 см. 

Тыш: Алгы яктан катыргы, арт якта кәгазь. 

Искәрмә: Дини мәүзугта бер китап. Ахыры юк. Кәгазенә караганда XVIII йөз ахыры яки 

XIX йөз башы кулъязмасы. 

С. Вахиди бүләк иткән кулъязмалардан. Үз. кат. №:111. 

Татарстанда лаеш кант. ... авылында табылган. 

374 т. 

Инвентарь №: 2915, I. 

Исеме: “Сәйфелмөлек кыйссасы”. 

Теле: төркичә (борынгы әдәби татар теле). 

Язуы: бозык нәсех; тататр язуы. 

Кәгазь саны: 28; шомартылган зәңгәр кәгазь. 

Форматы: 20х16 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: Нәсер белән язылган. Сәйфелмөлек кыйссасы. Башы юк. 40 кәгазьле кулъязмада 

беренче китап. Теле чыгтайча, төрекчә, татарча катыш. 
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Соңгы биттә тимсахи турында, салават күперенең кайдан калуы турында хорафи 

мәгълүмат язылган. 

Кәгазь һәм язуына караганда кулъязма XIX йөз башында. 

С. Вахиди бүләк иткән кулъязмалардан. Үз. кат. №:91. 

Татарстанда Спас кант. Ташбилге авылында табылган. 

374 т. 

Инвентарь №: 2915, II. 

Исеме: “Китаб Иман вәс-Сәлам”. 

Теле: төркичә; иске әдәби татар теле. 

Язуы: бозык нәсех; татар язуы. 

Кәгазь саны: 12; шомартылган зәңгәр кәгазь. 

Форматы: 20х16 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: 40 кәгазьле кулъязма эчендә икенче китап (29-40 к.дә); ахыры юк. Фасыл 

башлары кызыл кара белән язылган. Башына “هذه الكتاب ايمان و السالم” дип куйган (дөресе 

ислам булырга кирәк). Эчтәлек ягыннан вәгазь китаплаы тибында дини китап. 

Татарстанда Спас кант. Ташбилге авылында табылган. 

375 т. 

Инвентарь №: 2913. 

Исеме: “Җыентык”. 

Теле: төркичә (татарның иске әдәби теле). 

Язуы: бозык тәгъликъ һәм нәсех; татар язуы. 

Язучысы: Хәмит (.... кятип исеме фәкыйрь Хәмит Бинам). 

Язылган елы: 1222 һ. (1807 м.). 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 26; шомартылган, саргайган аксыл кәгазь; арада 2 кәгазь зәңгәр. 

Форматы: 22х16,5 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: Көйле поэма – сугыш китабы; баш каһарманы Гали. Теле: Урта Азия һәм көньяк 

төрекчәсе формалары кара катыш; фарсыча күп катыштырылган. Ахырында күчерүче 

(татар) тарафыннан шул ук стильдә һәм үлчәүдә язылып өстәлгән икешәр юллы 7 бәет 

бар; анда ул һиҗри һәм милади белән күчергән юлын күрсәтә, үзенең исемен атый. Язуы 

бозык тәгълыйк. 

Өч буш биттән соң, ахыргы өч биттә соң, ахыргы 3 биттә, нәсех язуы белән “Бакырган” 

стильдә бер шигырь язылган; авторы бакырганчылардан Шәмседдин: 
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اوز نكنى تاكالغيل                             ايا غافل اكالغيل  

شمس عاصى ايديا                       بو سوزالرنى تاكالغيل  

дип бетә. Бу шигырь “Бакырган” китабында юк. 

С. Вахиди бүләк иткән кулъязмалардан. Үз. кат. №: 89. 

Татарстанда Спас кант. Ташбилге авылында табылган. 

376 т. 

Инвентарь №: 2912. 

Теле: татарча. 

Язуы: бозык тәгълыйк; иске татар язуы. 

Язучысы: Дамулла Рәхмәтулла. 

Язылган елы: 1868. 

Кәгазь саны: 14; саргайган аксыл кәгазь. 

Форматы: 22х17,5 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Метрика дәфтәренең караламасы (1868 нче юл өчен). Баштан 5 кәгазьдә 

һәртөрле хисаплар язылган. 3 нче биттә башына تحقيق الواسط بالطريق الواضع дип куелган бер 

бит гарәпчә текст бар; ахырында .... дамулла Рәхмәтулла дип куелган. 

С. Вахиди бүләк иткән кулъязмалардан. Үз. кат. №:88. 

Казанда алынган. 

377 т. 

Инвентарь №: 2930. 

Теле: төрекчә. 

Язуы: бозык нәсех-тәгълыйк; татар язуы. 

Кәгазь саны: 36; каралган аксыл кәгазь. 

Форматы: 21х15,5 см. 

Тыш: катыргы (башка китапныкы). 

Искәрмә: Ахырзаман галәмәтләрен, кыямәт хәлләрен сөйләгән бер китап; башы, ахыры 

юк. Теле иске көньяк төрекчәсе; сирәк кенә татарчалыклар да очрый (әйтте). Имласында 

төрекчә сүзләрне хәрәкә белән язу очрый. 25 нче кәгазьнең арты буш, үзе уртадан 

ертылган. 

С. Вахиди бүләк иткән кулъязмалардан. Үз. кат. №:106. 

Татарстанда Спас кант. Ташбилге авылында табылган. 

378 т. 

Инвентарь №: 2934. 
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Исеме: (Дәфтәр). 

Теле: татарча. 

Язуы: нәсех. 

Язылган елы: XX йөз башы. 

Кәгазь саны: 29; ике төрле, сызыклы дәфтәр. 

Форматы: 21.5х17 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: XX йөз башында җәдит мәдрәсәсендә язылган җәбер (алгебра) дәфтәре С. 

Вахиди бүләк иткән кулъязмалардан. Үз. кат. №:110. 

379 т. 

Инвентарь №:2924. 

Автор: Суфи Аллаһияр. 

Исеме: “Сөбәт әл-гаҗизин”. 

Теле: төркичә. 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Язылган елы: Кәгазендә “1801” филигране бар. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 30; зәңгәр кәгазь. 

Форматы: 21,5х16 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: “Сөбәт әл-гаҗизин” китабының һәр бәетенең астына татарча тәрҗемәсе язылып 

барылган. Башы, ахыры юк. Кәгазенә караганда XIX йөзнең башында язылган булырга 

тиеш. Тәрҗемәнең теле артык җиңел түгел, төрекчәгә тартымрак. Тәрҗемәнең авторы кем 

булуы билгеле түгел. Сәрләүхәләре кызыл кара белән язылган. “Сөбәт әл-гаҗизин” 

бәетләренең өстенә кызыл сызык сызылган. “Сөбәт әл-гаҗизин” турында №1976 (сифр 

894.3) карточкага карагыз. 

С. Вахиди бүләк иткән кулъязмалардан. Үз. кат. №:100. 

Татарстанда Лаеш кант. Кече Елга авылында табылган. 

380 т. 

Инвентарь №: 2925. 

Исеме: “Имам Әгъзам васыяте”. 

Теле: төрекчә. 

Язуы: өслүбсез, ямьсез язу; татар язмасы. 

Язучысы: Зияэддин бин мулла Габдел-Җәббар әл-Юлгави. 
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Язылган елы: XIX йөз урталары. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 12; аксыл, XIX йөз ахыры кәгазе. 

Кәгазе: калынча, аксыл. 

Форматы: 17,5х11 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Галимнәргә кеше арасында үзен ничек тоту тиешлеге  امور حارجية مهمه و رسوم و

 турында имам Әгъзамның васыяте. Көнчыгыш җәмгыятендә сыйныфый عادات سنيه

моральне өйрәнү өчен кызыклы моментлар бар. 

Беренче кәгазьнең түбән ягыннан бер кисәге ертылып төшкән. Баштан бер, ахырдан ике 

бите буш. Ахыргы бите кире язылган. Рисаләнең исеме һәм авторы күрсәтелмәгән. 

С. Вахиди бүләк иткән кулъязмалардан. Үз. кат. №:101. 

Татарстанда Лаеш кант. Кече Елга авылында табылган. 

381 т. 

Инвентарь №: 2926. 

Исеме” Мохтасар иман”. 

Теле: төркичә. 

Язуы: өслүбсез язу. 

Язучысы: “Мулла Хөснеддин”. 

Язылган елы: 1878. 

Кәгазь саны: 14; ак, яңа кәгазь. 

Форматы: 21,5х13 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Кыскача иман өйрәткән рисалә; “мохтасар иман шулдыр” дип башланып китә. 

Текстта 8 бит; калган битләре буш; тыш ягына төрле әһәмиятсез хосусый истәлекләр 

язылган. 2 нче кәгазьнең түбән помагы ертылып төшкән. 

С. Вахиди бүләк иткән кулъязмалардан. Үз. кат. №:102. 

Татарстанда Мамадыш кант. Бигәнәй авылында табылган. 

382 т. 

Автор: 1) Сөләйман. 

Исеме: 1)       2) “Мөнәббихат” 

Теле: чыгтайча, төрекчә. 

Язуы: бозык нәсех; борынгы татар язуы. 

Язылган елы: XVIII йөз. 
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Язылган урыны: Балыклы авылы. 

 ”كتاب هذه النسخة فى والية قزان قراية بلقلى فى مدرسة مال يارلقاى“

Кәгазь саны: 33; саргайган аксыл кәгазь. 

Форматы: 20х15,5 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: Ике китаптан тора торган җыентык. 

 Мөхәммәт пәйгамбәрнең үлүен сөйләгән көйле китап. Теле иске төрекчә. Автор 

ахырдан алдагы биттә үз исемен телгә ала: 

 ”الهى سليمان فقيره رحمت ايت“

 يلدا اشين ايمان يرينى جنت ابت

Ахыргы бәете: 

 ......فاعالت فاعالت فاعالت اخرت

Иң ахырда китапның кайда күчерелгәне язылган. 

Китапның имласы кызыклы: кайбер урында төрекчә сүзләрдә сызыклар урынына 

хәрәкәләр генә кулланылган. 

 “Мөнәббиһат” (уйгаткучы) исемле гарәпчәдән тәрҗемә кылынган әхлак китабы. 

Телендә борынгылыклар очрый. Теле ягыннан әһәмиятле. 

Язуына, кәгазь һәм карасына караганда кулъязма XVIII урталарыныкы. Күп җирендә 

карасы кәгазьне ашаган. Китапның бөтен кәгазьләре түбән яктан бармак иңендә ертык. 

С. Вахиди бүләк иткән кулъязмалардан. Үз. кат. №: 99. 

Татарстанда Спас кант. Ташбилге авылында табылган. 

383 т. 

Инвентарь №: 2922. 

Автор: Ибраһим Хәкки. 

Исеме: “Мәгърифәтнамә”. 

Теле: төрекчә. 

Язуы: бозык тәгълыйк. 

Язылган елы: XIX йөз. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 24; аксыл калын кәгазь. 

Форматы: 21х17,5см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: Билгеле төрек язучысы Ибраһим Хәккинең (1186 һ. (1776) дә үлгән) 

“Мәгърифәтнамә” дигән китабының мөкаддимәсеннән الهيئة اال سالميه кыйсеме. 
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23 нче кәгазьдә ислам хәяте буенча каләмнең төзелешен күрсәтә торган буяулы рәсем-

схема бар. 

С. Вахиди бүләк иткән кулъязмалардан. Үз. кат. №: 98 

Татарстанда Спас кант.Ташбилге авылында табылган. 

384 т. 

Инвентарь №: 2955. 

Теле: төрекчә. 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язуы. 

Кәгазь саны: 20; каралган аксыл калын кәгазь. 

Форматы: 22х18 см. 

Искәрмә: Дини-тәсаввефи мәузугта көньяк төрек телендәге бер китапның башсыз, 

ахырсыз кисәге. Арадагы аятьләр һәм фарсыча шигырьләр кызыл кара белән язылган. 

Төрекчә текст хәрәкләп язылган. 

Кәгазенә караганда XVIII йөз ахыры язмасы булырга ошый. 

С. Вахиди бүләк иткән кулъязмалардан. Үз. кат. №: 131. 

Татарстанда Алабуга кант. Убалач авылында табылган. 

385 т. 

Инвентарь №:2938. 

Исеме: Метрика дәфтәре. 

Теле: татарча. 

Язуы: бозык тәгълыйк; муллалар язуы. 

Кәгазь саны: 22+6; ике төрле аксыл кәгазь. 

Форматы: 22х17 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: Бер мулланың метрика дәфтәренең караламасы. 22 кәгазьле бөтен бер дәфтәр 

эченә 6 битле юкарак кәгазьләрдән ясаган икенче дәфтәр салынган. Калын дәфтәрнең 3 

нче кәгазе ертылып төшкән. 

С. Вахиди бүләк иткән кулъязмалардан. Үз. кат. №: 114. 

Татарстанда Лаеш кант. Елга авылында табылган. 

386 т. 

Инвентарь №:2940. 

Теле: татарча. 

Язуы: бозык тәгълыйк; XIX йөз муллалар язуы. 

Язылган елы: XIX йөзнең 40 нчы еллары. 
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Кәгазь саны: 21; аксыл, калын кәгазь. 

Форматы: 22х18 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Бер мулланың метрика дәфтәре; буш урыннарына алыш-биреш хисаплары 

язылган (1847, 48, 49 нчы елларда). Кәгазендә көнгә караганда 1845 нче ел күренә. 15 һ. 

8 нче кәгазьләрнең почмаклары дүрткелләп кайчы белән кисеп алынган. 

С. Вахиди бүләк иткән кулъязмалардан. Үз. кат. №: 116. 

Татарстанда Лаеш кант. Кече Елга авылында табылган. 

387 т. 

Инвентарь №: 2951. 

Исеме: “وقت سحر اجنده” 

Теле: төркичә. 

Язуы: стильсез, ямьсез; татар язмасы. 

Күчерелгән елы: XIX йөз. 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 21. 

Форматы: 17,5х10,5 см. 

Кәгазе: калын, аксыл, каралган. 

Тыш: кәгазь. 

Кимчелекләре: Кулъязма бик тузган, каралган. Башы, ахыры юк. Баштагы ике кәгазь 

янган, ертылган; беренче кәгазьдән бер кисәк кенә калган; язулары начар укыла. 

Автор турында мәгълүмат: Авторы билгеле түгел. 

Эчтәлеге (нинди әсәр): Һәр 4 юллы бәете “ جندهوقت سحر ا ” дип бетә торган, элек тә татар 

арасында таралган, билгеле, көйле әсәр. 

Баштагы 3 биттә башка бер төркичә шигырьнең ахыры. 

1925 тә С. Вахиди биргән (№: 127). 

Мари өлкәсендә Уразлы авылыннан. 

388 т. 

Инвентарь №: 2947. 

Автор: Карабаш. 

Исеме: “Бәрәкәт әл-әбрар”. 

Теле: гарәпчә, төрекчә. 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язуы. 

Кәгазь саны: 16; аксыл кәгазь. 
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Форматы: 18х11 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Кечкенә җыентык: 

 Тәһарәт һәм намаз өйрәтә торган гарәпчә рисалә; татар мулласы тарафыннан балаларга 

укытыр өчен язылган. Сүз башында: “ و بعد انى اردت ان الكتب مسائل من احكام الطهارت والصلوة

 дип язылган (1-7 к.) ”المبتدئين و سميته بركات البرار

 Тәҗвид рисаләсе. Билгеле “Карабаш” тәҗвите (8-12 к.). 

Беренче рисалә язылып бетми калган. Ахырда 3 кәгазь буш. 

Кәгазе XIX йөз ахырларыныкы. 

С. Вахиди бүләк иткән кулъязмалардан. Үз. кат. №: 123. 

Татарстанда Лаеш кант. Елга авылында табылган. 

389 т. 

Инвентарь №: 2949. 

Исеме: 1)... 2)... 3)... 4) Хакка шөкер 5)... Бәдәвам. 

Теле: гарәпчә, төркичә. 

Язуы: төрле. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 29; зәңгәр һәм аксыл калын кәгазь. 

Форматы: 17,5х11 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: Җыентык. Башы, ахыры юк. 1) Гарәпчә бер дини рисаләнең кисәге (1-14 кәгазь); 

 Гарәпчә бер дини рисалә; язылып бетмәгән (4-12 кәгазь); 

 “Бәдәвам китабы” (16-22 кәгазь). 

 “Хакка шөкер” китабының башы (23-24 кәгазь) 

 Төрле догалар, төркичә изахлары белән (24-29 кәгазь). 

Аерым кисәкләрнең араларындагы буш кәгазьләрдә икешәр юллы төркичә шигырьләр, 

китап ахырына языла торган трафарет бәетләр һ. б. Язулар бар. 

Көнгә караганда кулъязманың кәгазендә 1823, 1824 еллары күренә. 

С. Вахиди бүләк иткән кулъязмалардан Үз. Кат. №125. 

Татарстанда Лаеш кант. Елга авылында табылган. 

389 т. 

Инвентарь №: 2949. 

Исеме: “Бәдәвам китабы”. 
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Теле: төркичә (татарның иске әдәби теле). 

Язуы: стильсез, өйрәнчек; татар язмасы. 

Язучысы: Кадим мәктәбендә укучы бала кулы белән күчерелгән. 

Язылган елы; Җыентыкның кәгазендә “1823”, “1824” филиграннаре бар. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 16-22; калын, аксыл кәгазь. 

Форматы: 17,5х11 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: Билгесез татар авторы тарафыннан (XVIII йөзләрдә булса кирәк) язылып, XIX 

йөздә татар арасында бик популярлашып киткән кечкенә көйле әсәр. Һәр бер дүрт юллы 

бәете “Аллаһ дигел бәдәвам” дигән җөмлә белән тәмамланганга исеме “Бәдәвам”, 

“Бәдәвам китабы” дип йөртелә иде. Эчтәлеле дини-әхлакый агитаөия-пропагандадан 

гыйбарәт. Киң халык массасына карата язылган. Теле чыгтайчага тартым төркичә. Бу 

рисалә һәрбер ысулы кадим мәктәбендә укытыла торган башлангыч уку китапларыннан 

берсе иде. Бу кулъязмада мәктәп баласы кулы белән күчерелгән бер нөсхә. 

“Бәдәвам китабы” беренче мәртәбә Казанда 1846 нчы елда басылып, ел саен диярлек кабат 

басыла килгән. 

Бу нөсхә 29 кәгазьле, чуар эчтәлекле җыентыкның 16-22 кәгазьләрендә. 

1925 нче елда С. Вахиди биргән кулъязмалардан (№125). 

Лаеш кант. Елга.. авылыннан. 

390 т. 

Инвентарь №2944. 

Автор: Зияэддин Сәет Яхья. 

Исеме: “Гәнҗинәи Хикмәт Хикәяти Әбү Гали Сина”. 

Теле: төрекчә. 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Күчерелгән елы: XIX йөзнең икенче яртысы. 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 98. 

Форматы: 22х17 см. 

Кәгазе: аксыл. 

Тыш: кәгазь. 

Эчтәлеге (нинди әсәр): Билгеле Әбу Гали Сина хикәяте. 3 нче кәгазьдә автор әсәрнең 

язылу тарихына туктала. Бу китап К. Насыйри тарафыннан татарчага тәрҗ 

394 т. 
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Инвентарь №: 2976. 

Автор: Гали. 

Исеме: Йосыф китабы. 

Теле: төркичә. 

Язуы: нәсех-тәгълыйк; татар язуы. 

Язылган елы: XVIII йөз. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 17; каралган аксыл кәгазь. 

Форматы: 19х15 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: Һәр 4 ...... бәете “имди” белән бетә торган, татар арасында таралган “Кыйссату 

Юсуф галәйһис-сәлам” беренче тапкыр Казанда 1839 нчы елда басылган поэма. 

Башы, ахыры юк. Кулъязма бик тузган; кәгазьләре, бигрәк тә баш һәм ахырлары, тетелеп 

ертылган; карасы кәгазьне ашап тишкәләгән. Язуына, кәгазь һәм карасына караганда 

китап XVIII йөзнең урталарында язылган булырга тиеш. 

Бу әсәр турында №1542 (сифр 894.3) карточкага карагыз. Татарстанда Буа кант. Чынлы 

авылында табылган. 

С. Вахиди бүләк иткән кулъязмалардан. 

Үз.кат. №154. 

  

435 т. 

Инвентарь №: 3040. 

Исеме: Метрика дәфтәре. 

Теле: татарча. 

Язуы: стильсез; татар язмасы. 

Күчерелгән елы: 1877-79. 

Күчерелгән урыны: 

Кәгазь саны: 20. 

Форматы: 33х21см. 

Кәгазе: ак. 

Тыш: юк. 

Эчтәлеге: Бер авыл мулласының метрика дәфтәре караламасы. Анда үлгән кешеләрнең 

нинди авырулардан үлгәнлекләре күрсәтелгән. Шунда ук бер үлгән крестьяннан калган 

малның тәфсилле исемлеге бар; һәр әйбернең бәясе күрсәтелгән; моннан аның бөтен 
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хуҗалык һәм ............. инвентарын, байлыгын күреп була. Шунда ук мулла үзенең килерен, 

даходын язып барган: алган гозер, фитыр һәм корбан китерүен. 

438 т. 

Инвентарь №: 3056. 

Автор: Гали. 

Исеме: “Йосыф китабы” (“Кыйссату Юсуф галәйһис-сәлам”). 

Теле: төркичә. 

Язуы: стильсез; татар язмасы. 

Күчерелгән елы: Кәгазендә “1781” филигране бар. 

Күчрелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 8. 

Форматы: 19х14 см. 

Кәгазе: аксыл, каралган. 

Тыш: кәгазь. 

Кимчелекләре: Башы, ахыры юк. Бик тузган, тузан туфракка батып каралган; күп урында, 

бигрәк тә баш һәм ахырдагы кәгазьләрендә язулары бетеп, укымаслык хәлгә ителгән. 

Эчтәлеге: 630 һ. (1233 м.) дә язылган. Поэма. Бөтен кадим татар мәктәпләрендә укылган 

китап. Беренче тапкыр Казанда 1839 елда басылган. 

Искәрмә: Бу әсәр турында №1542 (сифр 894.3) карточкага карагыз. 

Татарстанда Чаллы кантоныннан. 

С. Вахиди биргән кулъязма (№253) 1931 ел. 

439 т. 

Инвентарь №: 3057. 

Автор: Гали. 

Исеме: “Йосыф китабы” (“Кыйссату Юсуф галәйһис-сәлам”). 

Теле: төркичә. 

Язуы: стильсез; татар язмасы; ямьсез. 

Күчрелгән елы: Кәгазендә “1825”, “1828” филиграннары бар. 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 52. 

Форматы: 21,5х17 см. 

Кәгазе: калын, шомартылган; күк һәм зәңгәр. 

Тыш: кәгазь. 
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Кимчелекләре: Башы, ахыры юк. Баштагы кәгазьнең түбәнге почмагы, 45 нче кәгазьнең 

югарыдагы яртысы ертылып төшкән; 1 нче кәгазьдә тишекләр бар. 

Искәрмә: Бу әсәр турында №1542 (сифр 894.3) карточкага карагыз. 

Мари өлскәсендә Казаклар Уразлысы авылыннан. 

С. Вахиди биргән кулъязма (№254) 1931 ел. 

450 т. 

Инвентарь №: 3071. 

Автор: Әхмәт бине Мөхәммәт Әмин Истамбули. 

Исеме: شرح بركوى جوهرة برهية احمديه فى شرح الوصية المحمدية 

Теле: төрекчә. 

Язуы: бозык тәгълыйк; XIX йөз татар язуы. 

Язучысы: Камаледдин ибне Гадел Булгари. 

Язылган елы:1833. 

Кәгазь саны: 193; ялтыравыклы, шома ак кәгазь. 

Форматы: 25х16,5 см. 

Тыш: катыргы, тузган, иске. 

Искәрмә: 1535 нче елда Төркиядә язылган شيخ محى الدين محمد بن بيرعلى البركوى нең дини бер 

әсәренә Әхмәт бин Мөхәммәт Әмин тарафыннан язылган шәрех. 

Кулъязманың һәр битенең кырыена зәңгәр кара белән рамка сызылган; текст ике кат яшел 

кара белән сызып ясалган рамка эченә алынган. Арада кайбер аерым сүз вә җөмләләр һәм 

аятьләр кызыл кара белән язылган. Ахырдагы биттә ромблар эчендә зәңгәр һәм кызыл 

кара белән 

Хатасын төзәтми китерәсез 

Гаеп итеп ............” 

Дип язылган. Кулъязманың башыннанһәм ахырыннан байтак кәгазьләре төбеннән 

купкан,тетелеп ертылгалаган; беренче кәгазь тышына ябышкан. 

Татарстанда Мамадыш кант. Олы теләсе авылында табылган. 

471 т. 

Инвентарь №: 3095. 

Автор: Исмәгыйль Бикмөхәммәт углы. 

Исеме: “Исмәгыйль сәяхәтнамәсе” 

Теле: төркичә (төрекчәгә тартым татарча). 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Күчерелгән елы: XIX йөзнең беренче яртысы кәгазенә язылган. 
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Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 10. 

Форматы: 20,5х17 см. 

Кәгазе: калын, аксыл, каралган. 

Тыш: кәгазь. 

Авторы турында мәгълүмат: “Исмәгыйль сәяхәте” дип йөртелә торган, 1751 ел; Сәгыйть 

бистәсеннән чыгып китеп, Бохара, Әфганстан, Һиндстан аркылы . 

Эчтәлеге: хаҗга барып, Сам аркылы Истанбулга килеп чыккан Исмәгыйль Бикмөхәммәт 

улының сәяхәтнамәсе. Беренче тапкыр Казанда 1862 елда “Ике хаҗиның рәхләтнамәләре” 

исеме белән, икенче тапкыр Казанда 1903 елда Риза казый тарафыннан “Исмәгыйль 

сәяхәте” исемендә, аңлатма һәм искәрмә белән басылган. 

Искәрмә: Бу әсәр турында № 2789 (сифр 91) карточкага карагыз. 

481 т. 

Инвентарь №: 3104. 

Исеме: “Халык бәете”. 

Теле: татарча. 

Язуы: стильсез, өйрәнчек, балалар язуы. 

Күчерелгән елы: XIX йөзнең икенче яртысы (?). 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 6. 

Форматы: 17,5х11 см. 

Кәгазе: саргайган аксыл. 

Тыш: кәгазь. 

Эчтәлеге: Кадим мәктәбендә укучы бала кулы белән язылган бер иске язылган бер иске 

дәфтәрнең торгов кәгазьләре арасында суга баткан Җәмалия бәете һәм “гарәп китабы” нан 

бер өзек кәгазь бар. 

Татарстанда Спас кант. Иске Салман авылыннан. С Вахиди биргән кулъязма (№348) 1931 

ел. 

490 т. 

Инвентарь №: 3118. 

Теле: татарча. 

Язуы: бозык тәгълыйк. 

Кәгазь саны: 11; аксыл кәгазь. 

Форматы: 21,5х17 см. 

Тыш: юк. 
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Искәрмә: гарәп нәхүе укучы шәкертнең дәрес язган дәфтәре. Арада 6 бите буш. С. Вахиди 

тарафыннан нумерланганнан соң арадан 3 кәгазе кисеп алынган. 

Татарстанда Мамдыш кант. Саба авылында табылган. 

С. Вахиди биргән кулъязмалардан. 

Үз. Кат. №362. 

498 т. 

Инвентарь №: 3135. 

Исеме: Шигырьләр җыентыгы. 

Теле: төркичә (татарның иске әдәби теле). 

Язуы: стильсез; татар язмасы. 

Күчерелгән елы: XVIII йөз ахырлары (?). 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 6. 

Форматы: 14х9 см. 

Кәгазе: каралган аксыл. 

Тыш: киндергә ябыштырылган кәгазь. 

Аерым сыйфатлары. Һәрбер шигырьнең башына “الهى بيت” дип куелган. Берсенең 

ахырында: “Ул битлек (?) мулла Бикбауның торыр” дип язылган. 

Кимчелекләре: Кулъязманың беренче һәм ахыргы кәгазьләре киндер тышына 

ябыштырылган. 

Автор турында мәгълүмат: Бер шигырьнең эчендә: “Бу шигырьне инша кылдым Габдулла 

ирер атым” дигән мисраг бар. 

Эчтәлеге: Гыйшки темаларда лирик шигырьләр җыентыгы. 

Татарстанда Казан артыннан. 

С. Вахиди биргән кулъязма (№379) 1931 ел. 

500 т. 

Инвентарь №: 3137. 

Теле: төркичә, гарәпчә. 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язуы. 

Кәгазь саны: 6; калын ак кәгазь. 

Форматы: 17,5х11 см. 

Тыш: кәгазь. 
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Искәрмә: Нәхү укучы шәкертнең гарәпчә, төркичә өземтәләр язган дәрес дәфтәре. 

Башында тәҗвид турында гарәпчә бер шигырьнең кисәге, икенче кәгазьдә төркичә бер 

шигырь өземтәсе, ахыргы биттә 1868 нчы елда язылган, каты яңгыр яву турында истәлек. 

XIX йөз уртасы кәгазенә язылган. 

Татарстанда Балтач районы Балтач авылында табылган. 

501 т. 

Инвентарь №: 3138. 

Исеме: Летопись. Вакаигнамә. 

Теле: татарча, төркичә. 

Язуы: стильсез. 

Язучысы: Ошбуны язучы булуын балыкчы авылының Фәсхеддин Сәгдеддин углы 

Кәгазь саны:  19; каралган аксыл кәгазь 

Форматы: 17,5х10,5 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: Төрле өземтәләр күчерелгән дәфтәр. Эчендә түбәндәге кисәкләр бар: 

а) хат күчергечләре. 

в) “Тарих мең дә сигезйөздә йитмеш биш ел эчендә 

Газиз башым солдат булды егерме беренче яшьтә” 

дип башлана торган солдат бәетенең кисәге. 

с) Бер бәет кисәге. Арада шушы бәетләр бар: 

“Падишаһ безне ни эшләтмәс бу эшләрне эшләгәч 

........ җавап биргән чакта җәмал тәнем калтырый. 

җ) Мөхәммәт Хәнифәнең сугышлары турындагы кыйссадан өземтә. 

д) Язу өйрәнү өчен язылган “әүвәл алдым бер дисә корбан тиресе...” язулары һ. Б. 

Татарстанда Спас кант. Төгәлбай авылында табылган. 

504 т. 

Инвентарь №: 3151. 

Исеме: “Шигырьләр җыентыгы”. 

Теле: төрекчә (иске әдәби татар теле). 

Язуы: бозык тәгълыйк. 

Язучысы: Сөнгатулла бин мулла Фахреддин бин Хәбибулла. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 20; юешләнеп каралган аксыл кәгазь. 
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Форматы: 18х11 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Дини, тәсаввыфи шигырьләр җыентыгы; арада Әлмәтнең Хәйрулла ишанның 

үлүенә карата язылган мәрсияләр бар. 

Кәгазе XIX йөзнең соңгы ярымыныкы. 

13 нче кәгазьдә 1889 елда хәтирәләр язылган. 

Татарстанда Спас кант. Әхмәт авылында табылган. 

С. Вахиди биргән кулъязмалардан. 

Үз кат. №395. 

  

  

  

524 т. 

Инвентарь №:3184, I. 

Автор: Габдулла Буби? 

Исеме: توصيد ياخود مدافعاء اسالميه 

Теле: төрекчәгә тартым татарча. 

Язуы: тәгълыйк; татар язмасы. 

Күчерелгән ел: 1902. 

Күчерелгән урыны: Русия (Сарапул өязе Буби авылы?) 

Кәгазь саны: 2-10. 

Форматы: 21х13 см. 

Кәгазе: ак почта кәгазе. 

Тыш: юк. 

Аерым сыйфатлары: Баштан 3 бит, ахырдан 5 бит буш. 

Автор турында мәгълүмат: автор күрсәтелмәгән, ләкин Габдулла Буби булырга кирәк дип 

чамалрга мөмкин. 

Эчтәлеге: җәдитче дини реформаторлар стилендә, исламны яклап, христианлыкка каршы 

яәылган памфлет. Эчтәлеге:     تعد الزوجات الرسول“تعدد الزوجات الممسلمين  ” Христианнарда 

524 т. 

Инвентарь №: 3184, II. 

Автор: Габдулла Буби. 

Теле: татарча (төрекчәгә тартым). 
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Язуы: бозык нәсех; ямьсез язу. 

Күчерүчесе: Габдулла Мансуров ? 

Күчерелгән ел: 1902 м. – 1320 һ. 

Күчерелгән урыны: Сарапул өязе Буби авылында. 

Кәгазь саны: 13-22. 

Форматы: 21х13 см. 

Кәгазе: ак почта кәгазе. 

Тыш: юк. 

Аерым сыйфатлары: Ахырында: “Әсәр Габдулла әл-Мәхдуми ... Сарапул өязендә Буби 

кариясендә”. “Йосыф бин Хөснеддин мөхәррәм әл-хәрам 1320 сендә 28 ндә 1902 апрель 22 

ндә” дип язылган. Бу Йосыф исемле кеше кулъязманың күчерүчесе булмаска кирәк, чөнки 

җыентыкның башка кисәкләре Габдулла Мансуров кулы белән күчерелгән; бу 

кулъязманың да кулы аныкы. 

Эчтәлеге: Хикәя рәвешендә төзелеп, бер мулла, бер поп, бер миссионер кызы һәм бер 

татар укымышлысының параходта очрашып ислам дине турында дискуссия ясауларын 

тасвир иткән рисалә. 

Искәрмә: 34 кәгазьле җыентыкның 13-22 нче к.к. ндә. 

581 т. 

Инвентарь №:3259. 

Исеме: Дастан Чыңгызхан вә Аксак Тимер- Чыңгызнамә. 

Теле: төркичә (татарның борынгы әдәби теле). 

Язуы: стильсез; татар язмасы. 

Күчерелгән елы: Кәгазендә “1781” филигране бар. 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 29 (1-24). 

Форматы: 22х16,5 см. 

Кәгазе: калын, кытыршы, саргайган аксыл. 

Тыш: кәгазь. 

Кимчелекләре: Башы, ахыры юк. Аерым кисәкләрнең тәртибе, басма һәм башка кулъязма 

нөсхәләргә караганда үзгәрәк: иң башта Гаисә улы Амәт хикәясенең ахыры (1-3 к.к); 

аннан соң вакаигнамә өлеше (3-5 к.; гадәттә ул ахырда була); аннан соң Чыңгызхан 

дастаны башлана (5-24 к.). 

Эчтәлеге: Бу әсәр турында №2667 (сифр 894.3: 398:9) карточкага карагыз. 

Кайдан алынган: Татарстанда Әлки рафоны Ташбилге авылыннан. 

Искәрмә: 29 кәгазьле җыентыкның 14-24 нче кәгазьләрендә. 
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С.Вахиди биргән кулъязма (№600) 1931 ел. 

594 т. 

Инвентарь №: 3274. 

Автор: Бәдигъ Хөсәенов. 

Исеме: (Җыентык дәфтәре). 

Теле: татарча. 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Күчерүчесе: Б. Хөсәенов. 

Күчерелгән елы: 1886-96. 

Күчерелгән урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 23+2. 

Форматы: 34,5х21,5 см. 

Кәгазе: ак. 

Тыш: юк. 

Аерым сыйфатлары: Чуар эчтәлекле җыентык дәфтәр. Шул ук җыентыкның 11-14 нче к.к. 

ндә “وفاة علماء” дип 1885-96 елларда үлгән муллаларның, “وفاة اهل محله” дип мәхәллә 

кешеләренең үлү тарихлары язылган. 22-23 нче к.к. дә гаилә тормышы истәлекләре. 

Автор турында мәгълүмат: Казанның Бәдигъ мөәззин Хөсәенов (Ак мәчет мәхәлләсе 

мөәззин; заманында күркәсе югалу белән мәшһүр булган кеше). 

Эчтәлеге: 6-7 к.к.дә “بعض و انتعات تارخيه” сәрләүхәсе астында булган Казанда 1886-96 еллар 

арасында булган вакыйгалар турында истәлекләр язылган; мәсәлән: Мәрҗани 

мәдрәсәсендәге шәкертләр “бунты”, Гәрәй шәкертнең чукынуы, мөфтинең Казанга килүе 

һ.б. 

611 т. 

Инвентарь №: 3628. 

Автор: Мостафа бин Шәмседдин Кара-Хисари. 

Исеме: Әхтәри Кәбир. 

Теле: гарәпчә-төрекчә. 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Язылган елы: XIX йөз уртасы кәгазенә язылган. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 230; шомартылган калын ак кәгазь. 

Форматы: 35,5х21,5 см. 

Тыш: күн белән кырыйланган катыргы. 
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Искәрмә: Мәшһүр гарәпчә-төрекчә сүзлек китабы (лөгат китабы). “Фасыл” башлары 

кызыл кара белән язылган. Беренче кәгазьнең 1 нче бите буш. 

Казанда Ибраһим Камалов (Шакир ишан) көтепханәсеннән. 

627 т. 

Инвентарь №: 3779. 

Автор: Гали Чокрый. 

Исеме: Хаҗнамә. 

Теле: татарча (төрекчәрәк). 

Язуы: бозык тәгълыйк. 

Күчерүчесе: автор. 

Күчерелгән елы: 1872. 

Күчерелгән урыны: Русия (Чокыр авылы?). 

Кәгазь саны: 67. 

Форматы: 34х21,5 см. 

Кәгазе: саргайган ак. 

Тыш: катыргы. 

Аерым сыйфатлары: 1-8,64,66 нчы к.к. һәм 9,63,67 нче кәгазьләрнең берәр бите буш. 

Автор турында мәгълүмат: 1826-1889 елларда яшәгән татар язучысы шагыйрьләреннән 

Гали Чокрый (Киеков). 

Эчтәлеге: үзенең хаҗ сәфәрен тасвир итеп нәсер белән язган сәяхәтнамәсе. Арада көйле 

кисәкләр дә бар. 

628 т. 

Инвентарь №: 3781. 

Исеме: “Вакаиннамә”. 

Теле: татарча. 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Күчелгән елы: XIX йөзнең 50 нче еллары. 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 1. 

Кәгазе: зәңгәр. 

Аерым сыйфатлары: Бер мулланың 1851-91 еллар арасында язылган җыентык дәфтәренең 

28-29 нчы кәгазьләре арасына салынган аерым бер кәгазьдә. 
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Эчтәлеге: Вәкаигнаә (летопись) һәр формасында: 1767 дә Екатерина II нең Казанга килүе, 

1774 тә Пугачовның Казанны алуы, 1812 дә франсузларның Мәскәүне алулары турында 

истәлекләр язылган. 

630 т. 

Инвентарь №: 3784. 

Автор: Арский купец Исмәгыйль Утямышов. 

Исеме: “Утракка җибәргән һәм ланбард салган .... (язарга ... кылынды һәм ..... саткан 

нәрсәләрне язылыр”. 

Теле: татарча. 

Язуы: бозык тәгълыйк. 

Язучысы: Исмәгыйль Утямышов. 

Язылган елы: 1859-1880. 

Язылган урыны: Кышкар авылы. 

Кәгазь саны: 88; ак кәгазьле дәфтәр. 

Форматы: 34х21,5 см. 

Тыш: катыргы. 

Искәрмә: Кышкар авылының (Татарстан Тукай районы) “Кышкар дамулла” дип йөртелгән 

билгеле бай сәүдәгәр-мулласы Исәгыйль Утямышовның 1859-1880 еллар арасында һәр 

төрле алыш – биреш, исәп-хисапларын язып барган дәфтәре. Эчендә күп кенә аерым 

кәгазьләрдә язылган язулар, хисаплар һәм документлар бар. 

Кышкар авылында табылган. 

632 т. 

Инвентарь №: 3780. 

Автор: Гали Чокрый. 

Исеме:  1نظم على غارى فى نعت بعض الشيوخ البلغارى( –اعالم هادي  

 2)                                                                             دوق اللبيب

3مدح نامه قزان(  

Теле: татарча (төрекчәгә дә тартым). 

Язуы: бозык тәгълыйк. 

Язучысы: Гали Чокрый. 

Язылган елы: 1269 һ. (1853 м.). 

Язылган урыны: Русия (Чокыр авылы ?). 

Кәгазь саны: 47; саргайган ак кәгазь. 

Форматы: 35х22 см. 
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Тыш: катыргы. 

Искәрмә: Үткән йөзнең динче татар шагыйрьләреннән (1826-1889) Гали Чокрыйның 

кулъязмалары җыентыгы: 

 اعالم هادى дигән, кайбер ишан һәм мулларны мактап язган көйле китапның кисәге; 

башында гарәпчә; башында гарәпчә нәсер белән язылган сүз башы бар. (6-12 к.) 

Берничә буш кәгазь аркылы шул ук темага тагын өземтәләр булып, башына 

 .дигән сәрләүхә куелган (17-21 кәгазь) نظم على غارى فى نعت بعض الشيوخ البلغارى

Бу өземтәләр 1883 тә Казанда “ ياشمع اض ” исемендә басылып чыккан китапка кергәннәр. 

 “دوق اللبيب” – шул “اعالم هادي” китабының икенче кисәге; көйле әсәр. Баш битенә: 

“ و هذا الجزء الثانى من كتاب اعالم هادى           بعض هذا الكتاب موسوم بذوق اللبيب   دوق اللبيب     ذوقى  ” дип 

язылган. Бу кисәге дә шул ук басылган شمع الضيا китабына кергән (22-26 кәгазь). 

 مدح نامه قزان – Казанны һәм Казан халкын мактап язылган көйле әсәр. “مدح قزان” исемендә 

1889 нчы елда Казанда басылган китабының өземтәләре (27-31 кәгазь). 

 Башына “اعذار عليم” дип кулган өземтә; көйле әсәр; анда Гали Чокрый үзенең 

биографияләреннән мәгълүмат бирә. Ахырында: “مال محمد على البلغارى فى  “ نظمه الفقير الغارى

   سنة 1269 من الجرة

 “Хаҗнамә” дигән, үзенең хаҗга баруын тасвир иткән нәсри әсәренең кисәкләре; башы, 

ахыры юк. Бу әсәре турында №3779 карточкага карагыз. (35-42). 

4, 5,13-16, 36, 41, 43, 44 кәгазьләр һәм 2, 3 кәгазьләрнең берәр бите буш. 

664 т. 

Инвентарь №: 3973. 

Автор: Төхфәтулла бине Гаделша. 

Исеме: ) 1النصيحه في حق الصبر  

         Бәндә вә нәсыйхәт (2 

Теле: төркичә (татарның иске әдәби теле). 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Күчерүчесе: Хәбибулла Вәлид Габдулла. 

Күчерелгән елы: 1855. 

Кәгазь урыны: Русия. 

Кәгазе: 2-3; 7-17. 

Форматы: 21,5х17,5 см. 

Кәгазе; кытыршы, аксыл, каралган. 

Тыш: юк. 

Аерым сыйфатлары: 3-7 нче кәгазьләрдә, авторы күрсәтелмәгән, кыямәт көне турында 

көйле төркичә бер төркичә рисалә бар. 
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17 нче кәгазьнең буш битендә 1873 тә язылган, һава турында бер истәлек бар. 

Кимчелекләре: Җыентыкның төзелеше тәртипсез. 

Автор турында мәгълүмат: 2 нче кәгазьдә “Тәхрир мулла әл- мәрхүм Төхфәтулла” дип, 17 

нче кәгазьдә “тәммәт рисаләту мулла Төхфәтулла бин Гаделша” дип куелган. Авторы бер 

татар мулласы. 

Эчтәлеге: 7-17 нче кәгазьләрдә хатыннар турында вәгазь-насыйхәт китабы. Ахырында, “ ... 

вә нәсыйхәт” сәрләүхәле шул ук темада шигырь. 2-3 нче кәгазьләрдә, башына “ النصيحه في

 .дип куелган, сабыр турында көйле өземтәләр ”حق الصبر

Искәрмә: 43 кәгазьле җыентык эчендә. 

668 т. 

Инвентарь №: 3980, I. 

Исеме: “Хикәятләр”. 

Теле: төркичә (татарның иске әдәби теле). 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 54-56. 

Фоматы: 21х16,5 см. 

Тыш: юк. 

Аерым сыйфатлары: Бу хикәятләрнең бигрәк тә соңгы икесе иске заман татар укучылары 

арасында популяр темалар булырга кирәк: бу ике хикәят күр кулъязмаларда – хикәя 

җыентыкларындааа очрый. 

Автор турында мәгълүмат: юк. 

Эчтәлеге: “Хикәят” дигән сәрләүхә астында өч көнчыгыш хикәясе: 

 Бәлх патшасының кызы белән Әдһәм турында; 

 Ләйлә белән Мәҗнүн; 

 Баязит Бәстами белән сәйлан турында. 

 68 кәгазьле җыентыкның 54-56 нчы кәгазьләрендә. 

668 т. 

Инвентарь №: 3980, II. 

Автор: Гали бине Гомәр. 

Исеме: “Гөррәнамә” 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Күчерелгән елы: XVIII йөз ахырлары. 

Күчерелгән урыны: Русия. 
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Кәгазь саны: 57-68. 

Форматы: 21х16,5 см. 

Тыш: иске катыргы тышның алгы ягы. 

Аерым сыйфатлары: Ахыргы биттә 1797 нче елда язылган гаилә истәлекләр бар. 

Кулъязманың тышы иске кулъязма кәгазьләреннән һәм документлардан .... ясалган 

булган. Шулардан берсе 1810 да Башкортстанда язылган татарча документ. 

Автор турында мәгълүмат: 

Эчтәлеге: 

“Гөррәлек”- календарь. Бер битендә бер җәдвәлнед өстенә: “ غره نامه على بن عمر اينست روزنامه

 ,дип кызыл кара белән язып куелган. Җәдвәлләре 1780 нче елдан башлап ”شيخ و قا قدس سره

1841 нче елга кадәр итеп төзелгән. 

Искәрмә: 68 кәгазьле җыентыкның ахырында. 

673 т. 

Инвентарь №: 3890. 

Автор: Габдеррәхим Утыз- Имәни. 

Исеме: Шигырь. 

Теле: төркичә (татарның иске әдәби теле). 

Язуы: тәгълыйк; татар язмасы. 

Күчерелгән елы: Кәгазендә “1780” филигране бар. 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 122 – нче кәгазь. 

Форматы: 21,5х16,5 см. 

Кәгазе: калын, зәңгәр. 

Тыш: киндергә тышланган иске күн. 

Автор турында мәгълүмат: XVIII-XIX йөзләрдә яшәгән иске татар шагыйрьләреннән 

Габдеррәхим Утыз-Имәнинең “Сөбәтел-гаҗизин” китабына язган гарәпчә шәрехенең 

ахырында авторның төркичә бер шигыре язылган. 8 юллы бу бәетнең юлларының соңгы 

хәрефләрен бергә җыйганда авторның исеме килеп чыга: ( عبدرحيم -ع ب د ر ح ي م   

Искәрмә: 141 кәгазьле җыентыкның 122 нче кәгазендә. 

  

676 т. 

Инвентарь №: 3995. 

Автор: Саинов. 

Исеме: “Безгә тулы үз-үзенән өйрәнгәч урыс телне язарга һәм сөйләшергә урысча 

өйрәтүчедән башка”. 
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Теле: урысча-татарча. 

Язуы: автор кулы 

Күчерүчесе: автор. 

Күчерелгән елы: 1880. 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 89. 

Форматы: 22х18 см. 

Кәгазе: ак. 

Тыш: юк. 

Аерым сыйфатлары: Цензура нөсхәсе. 2нче битендә цензор Сарруфның имзасы бар һәм 

цензура комитетының пичәте басылган. 

Автор турында мәгълүмат: Саинов фамилияле морза-учитель. 

Эчтәлеге: Урыс телен үз-үзеннән өйрәткеч (самоучитель). Башына: “Яңа тулы үз-үзеннән 

өйрәнгеч, урыс телен язарга һәм сөйләшергә урысча өйрәтүчеләрдән башка” дигән озын 

исем куелган. Бу төрле “самоучитель”ләр үткән йөз ахырында татар арасында бик 

таралган иде. 

689 т. 

Инвентарь №: 4013. 

Автор: Габдеррәхим Утыз-Имәни. 

Исеме: جناح الفالح فى دم المباح 

Теле: төркичә (татарның иске әдәби теле). 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Күчерүчесе: Гали Чокрый (?). 

Күчерелгән елы: XIX йөзнең икенче яртысы. 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 10. 

Форматы: 22х17,5 см. 

Кәгазе: ак. 

Тыш: юк. 

Аерым сыйфатлары: Бу кулъязма Гали Чокрый кулъязмалары арасында табылган. Аның 

кулы белән күчерелгәнгә ошый. 

Беренче буш битендә китапның исеме куелган. 1 а, 8,9 нчы кәгазьләр буш. 

Автор турында мәгълүмат: XVIII-XIX йөзләрдә яшәгән динче татар шагыйре Габдеррәхим 

мулла Утыз-Имәни. 
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Эчтәлеге: Дин каршында “ мобах” (дөрес) саналган кайбер эшләрнең ярамавын сөйли 

торганн көйле әхлаки әсәр. 

“Әй мобахта юк зыян дигән ....” дип башлана. 

  

690 т. 

Инвентарь №: 4014. 

Автор: Гали Чокрый. 

Исеме: (Таркау кәгазьләр). 

Теле: төркичә, татарча. 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Күчерүчесе: Гали Чокрый (күбрәге). 

Күчерелгән елы: XIX йөзнең икенче яртысы. 

Күчерелгән урыны: Русия (Чокыр авылы). 

Кәгазь саны: 95. 

Форматы: 22х18 см. 

Кәгазе: ак. 

Тыш: кәгазь. 

Автор турында мәгълүмат: Гали Чокрый турында №4008, I (сифр 894.3) карточкага 

карагыз. 

Эчтәлеге: XIX йөз татар шагыйре Гали Чокрыйның таркау кәгазьләре. Күбрәге аның үз 

кулы белән язылган, көйле кисәкләр, өземтәләр, караламалар, биография материаллары. 

693 т. 

Инвентарь №: 4027, I. 

Автор: Исхак Кулаев (?). 

Исеме: كتاب جغرافيا فى فن الهئة الجديده 

Теле: татарча. 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Язылган елы: XIX йөзнең икенче яртысы. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 1-28; саргайган ак кәгазь. 

Форматы: 21х17 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: бу китап турында №1627, III (сифр 91) карточкага карагыз. 
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Бу китап 40 кәгазьле җыентыкның башында. Тышының урта бер җирендә “ اطرق الول من

 .дип язылган ”ترجمة الجغرافيه الذى تقل من المطبوع فى القسطنطنيه

Бу нөсхәдә дә 31-39 нчы кәгазьләрдә №1627 дәге “كره ارض خصوصنه” дип башлана торган 2 

бит белән аерыла. Бу өлешенең 2 битле географиягә кайтышлы башлангыч кисәгеннән 

соң, кулъязманың соңгырак ияләреннән берсе: “ошбу тәхрир .... сәнә сәүдәгәр Исхак 

Кулаев нәктер” бу җөмләнең cәүдәгәр дигән сүздән соңгы яртысы башка вакытта башка 

каләм һәм кара белән язылган. Шушы искәрмәгә карап, “كتاب جعرافيا   ” нын да шушы “Буа 

сәүдәгәре” Исхак Кулаев тарафыннанязылуын чамаларга мөмкин. №1627 дә авторның 

исеме телгә алынмый. 

Тексттагы сәрләүхәләр һәм кайбер сүзләр һәм җәграфи исемнәр кызыл һәм яшел кара 

белән язылган. Китапның эченә 2 аерым кәгазьдә өземтәләр салынган. 

Кулъязманы Тат. Үз. Китап палатасы сатып алган. Ул Тукай рай. Олы Мәңгәр авылының 

Шахи Әхмәт мулла көтепханәсеннән чыккан. 

693 т. 

Инвентарь №: 4027, II. 

Автор: Исхак Кулаев. 

Исеме: كره ارض حصوصنده 

Теле: татарча (искерәк тел). 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Язылган елы: XIX йөзнең икенче яртысы. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 31-39; саргайган ак кәгазь. 

Форматы: 21х17 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: Бу әсәр турында №1627, II.( сифр 9) карточкага карагыз. 

Бу нөсхәдә дә бу рисалә “كتاب جغرافيا فى فن الهئة الجديده” дигән рисалә белән бергә язылган. 

Башындагы 2 битле кыскача җәграфи мәгълүматтан соң күчерүче кулы белән: “ошбу 

тәхрир ..... сәнәдә сәүдәгәр ... дип сыек кара белән язылган да, соңыннан башка кеше кулы 

һәм кара белән шуңа ялгап: “.. Исхак Кулаевның торур” дип язып тәмам ителгән. Аннан 

соңгы биттән тарихи өлеш башлана: “ ولدقى زماندين بيرلو اوشبو توارح عرب اسالم ايالن مشرف ا

 . ”عزاوفتحالرنى احتصار اوزره بيان ايدر

Бу тарихи өлеш 1861 нче елда төрек солтаны Габделмәҗитнең үлүе белән тәмам була; 

шуннан аның язылу тарихын чамаларга мөмкин. Аннан соң китапның соңгы ияләреннә 

Шаһи Әхмәт мулла кулы белән “Бу Исхак агайның тәхрирендә тәмам булса кирәк” дип 

язып куелган. 

Аннан соң Олы Мәңгәрнең Хаммади мулла кулы белән 1786 да солтан Габделхәмитнең 

утыруы һәм 1877 ел төрек сугышы турында бит ярым язылган. Бу язуның ахырында (40-

нчы кәгазьдә) шул Хаммади мулланың энесе Шаһи Әхмәт мулла “мулла Хәмәди Агазның 

тәхрире бу җирдә тәмам булган хикмәтне язмаган икән” дип язып куйган да икенче биттә 
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Берлин трактаты (солых конференциясе) һәм аның нәтиҗәләре турында үзе өстәп язган. 

Кулъязманың тыш кәгазенең алгы ягында шул ук Ш. Әхмәт мулла 1909 нчы елгы Йәмән 

ихтилалы, 1911 дәге Төркия- Италия сугышы, 1912 дәге Балкан сугышы турында кыскача 

язып, “13 нче сәнәдә ........” дип тәмам итә. Бу нәкъ борынгы замандагы монахларның 

катлаулы “летопись”ләре төсле булып чыккан. Бу Тукай районы Олы Мәңгәр авылының 

(1927 нче елларда 80 яшьләрендә булган) Шаһи Әхмәт Мөхәммәдиев исемле карт 

реакционер-кадимче мулла тарих белән кызыксынучы кеше булып, аның “صورات الواقعات” 

атлы бер тарихи язма җыентыгы да бар иде. Бу кулъязма аның көтепханәсеннән булып, 

Тат. Үз. Китап палатасы тарафыннан сатып алынган. 

694 т. 

Инвентаръ №: 4017. 

Исеме: “Касыйдәи Бөрдә” шәрехе. 

Теле: төрекчә. 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Күчерелгән елы: Кәгазендә “1782” филигране бар. 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 61. 

Форматы: 19,5х12 см. 

Кәгазе: калын, аксыл. 

Тыш: кәгазь. 

Аерым сыйфатлары: Мәтене (гарәпчә бәетләр) өстенә кызыл сызык сызылып, “фасыл” 

башлары кызыл кара белән язылган. 

Кимчелекләре: Башы юк. 

Эчтәлеге: “Касыйдәи Бөрдә” нең төрекчә шәрехе. 

Искәрмә: “Касыйдәи Бөрдә” турында № 1636 (сифр 1636) карточкага карагыз. 

695 т. 

Инвентаръ №: 4043, I. 

Исеме: “Кисекбаш” китабы. 

Теле: төрексчә. 

Язуы: стильсез, балалар кулы; татар язмасы. 

Күчерүчесе: Габделхак. 

Күчерелгән елы: XIX йөзнең беренче яртысы кәгазенә язылган. 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 3-15. 

Форматы: 17х10,5 см. 



Каталог тюркских рукописей КФУ 

172 
 

Кәгазе: калын, зәңгәрсу, каралган. 

Тыш: юк. 

Эчтәлеге: Бу әсәр турында №3065, III (сифр 894.3) карточкага карагыз. 

Искәрмә: 20 кәгазьле кулъязманың 3-15 нче кәгазьләрендә. 

  

695 т. 

Инвентаръ №: 4043, II. 

Исеме: 1) “Кисекбаш” китабы. 

           2) Шуруту әс-салават. 

Теле: төрекчә, гарәпчә. 

Язуы: ..., балалар язуы. 

Язучысы: Габделхак. 

Язылган елы: XIX йөзнең беренче яртысы (?). 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 20; каралган, калын зәңгәрсу кәгазь. 

Форматы: 17х10,5 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Җыентык: 

 Кисекбаш” китабы. Бу китап турында №3065, IV карточкага карагыз. (3-15 кәгазь). 

 “Шуруту әс-салават - № 3938 карточкага карагыз. Ахыры юк. Бөтен кәгазьләре буйлыга 

4 см. Киңлегендә ертылып алынган (16-20 кәгазь). 

 15 нче кәгазьдә хат күчергече. 

Кулъязма бик таушалган, тузган, каралган. 

696 т. 

Инвентарь №: 4034. 

Теле: төрекчә. 

Язуы: нәсех белән рикгә арасында. 

Язылган урыны: Истанбул (?). 

Кәгазь саны: 8; шомартылган ак кәгазь. 

Форматы: 21,5х14 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Истанбул (قسطنطنيه) шәһәре өчен, елның төрле вакытларында кояшның 

биеклегенә карап намаз вакытларын билгеләү, кыйбланы ничек билгеләү турында, 12 
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баптан тора торган кечкенә рисалә; башы юк (3 нче бапның башыннан башлана); 1- 6 

кәгазьләрдә текст кызыл сызыклы рамка эчендә “баб” сәрләүхәләре, “мәсәлән” сүзләре 

кызыл белән язылган. Яуропада эшләнгән яхшы ак кәгазьдә туш белән язылган. Ахыргы 

кәгазе буш. 

697 т. 

Инвентарь №: 4037. 

Теле: татарча. 

Язуы: ..... 

Язучысы: Шаһимәрдән Үтәгәнов. 

Язылган елы: 1911-1914. 

Яхылган урыны: Кышкар авылы. 

Кәгазь саны: 128; зәңгәр сызыклы ак кәгазь. 

Форматы: 22х9 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: Кышкар мулласы Шаһимәрдән Үтәгәновның 1911-1914 нче еллардагы расход 

дәфтәре. Арада буш кәгазьләр күп. 

698 т. 

Инвентарь №: 4038. 

Автор, Исеме: “Искәрмә”гә карагыз. 

 مجموعة كتب ستى

Теле: гарәпчә, төркичә. 

Язуы: .... 

Язучысы: Әбу әл-Касим бин Исәгыйль Кулиев. 

Язылган елы: XIX йөз урталары. 

Кәгазь саны: 67; ак кәгазь. 

Форматы: 20,5х11 см. 

Тыш: катыргы тышның алгы ягы. 

Искәрмә: Җыентык: 

 Тәркип дәресләре; татарча (1-6 кәгазь). 

 فقه كيدانى – авторы لطف هللا النسغى. Бу турыда №2872 карточкага карагыз (7-22 кәгазь). 

 “Әнмүзәҗ” мәтене; авторы Әбу әл-Касим Мөхәммәт бин Гомәр әз-Зәмәхшәри. №3722 

карточкага карагыз. (24-39 кәгазь). 

 فرض عين – төркичә рисалә (40-42). 

 Корбан чалу турында вәгазь. Төркичә (42-48 кәгазь). 
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 Төркичә дини китапның кисәге (48-66 кәгазь). 

1 нче һәм соңгы кәгазьләрнең почмаклары ертылган. 

Казанда Ибраһим Кулиевтан алынган. 

  

  

699 т. 

Инвентарь №:4039, I. 

Исеме: Шигырьләр, бәетләр. 

Теле: төркичә (татарның иске әдәби теле). 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Күчерелгән елы: Кәгазендә “180.... (?)” филигране бар. 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 1- 6. 

Форматы: 16х10,5 см. 

Кәгазе: калын, кытыршы, зәңгәр. 

Тыш: юк. 

Аерым сыйфатлары: Җыентыкның 18-20 нче кәгазьләрендә “قهرمان قاتل” кыйссасының бер 

өзек кисәге бар. Бу кыйсса турында №2004 (сифр 894.3) карточкага карагыз. 

Кимчелекләре: Кулъязма бик тузган, таушалган, каралган. 

Эчтәлеге: Шигырьләр, бәетләр җыемы: арада билгеле “Җәй бәете” 

“ كه تحصيل علم جون بن قول               كتاب ايمدى سالمة بول  ” 

дип башлана торган шәкерт шигыре һәм Шәфги исемле кызга карата язылган, Кандалый 

стилендә бер гыйшык шигыре бар. 

Искәрмә: 49 кәгазьле, чуар эчтәлекле җыентыкның башында (1-6 нчы кәгазьләрдә). 

  

699 т 

Инвентарь №: 4039, II. 

Автор, Исеме: “Искәрмә”гә карагыз. 

Теле: төркичә, гарәпчә. 

Язуы: бозык тәгълыйк һәм нәсех; татар язмасы. 

Язылган елы: Кәгазендә “180 ....” филигрань билгесе бар. 

Кәгазь саны: 49; зәңгәр һәм аксыл калын кәгазь. 

Форматы: 16х10,5 см. 
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Тыш: юк. 

Искәрмә: Җыентык: 

 Төркичә шигырьләр. Шулар арасында 2 нче урында “حصيت جاى” сәрләүхәсе астында 

мәшһүр “җәй бәете”; 3 нче урныда 

“ كه تحصيل علم جون بن قول               كتاب ايمدى سالمة بول  ” 

дип башлана торган шигырь; 4 нче урында Канлалый стилендә, Шәфги исемле кызга 

карата язылган гыйшык шигыре. Ахыры юк. Бу шигырнең Кандалыйныкымы, эллә аңар ... 

кенәме икәнен билгеләү читен; ..... булуы ихтималы көчлерәк. (1-6 кәгазь). 

 شروط الصلوة - бу турыда №3938 карточкага карагыз (7-18 к.). 

 “قهرمان قاتل” кыйссасы. Ахыры юк. Теле төркичә. (18-20 кәгазь). 

 Фарсыча бер китаппның кисәге. Башы, ахыры юк. (21-25 к.). 

 “Карабаш” .... Төрекчә. Ахыры юк. (26-31 кәгазь). 

 Догалар, тылсымнар. Башы юк. (32-48 кәгазь). 

 26, 48, 49 нчы кәгазьләрнең берәр бите буш. 

 Кулъязма би тузган, таушалган каралган; ахыргы кәгазьләренең помаклары ертыклы. 

700 т. 

Инвентарь №: 4040, I. 

Автор, Исеме: “Искәрмә”гә карагыз. 

Теле: төркичә. 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Язучысы: Йосыф бин Сәит Борһан. 

Язылган елы: 1223 һ. (1808 м.) 

Язылган урыны: “فى قرية اوتوز ايمان فى مدرسة موالنا عبد الرحيم بن عثمان” 

Кәгазь саны: 64; калын зәңгәр кәгазь. 

Формат:ы: 16х10,5 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Җыентык: 

 1730 -1815 дә яшәгән иске татар язучыларыннан Габдеррәхим улы Утыз Имәнинең 

төркичә көйле әсәре. Башы юк. Бу китап, мөндәриҗәсенә караганда, Утыз Имәнинең 

“Ахирәтнамә” (“اخرة نام” яки “درة افاخرة”) атлы әсәре булырга кирәк. Әсәрнең Утыз-

Имәнинеке булуын, стиленә башка, күчерелмәнең ахырында язылган сүзләр күрсәтә: 

“ سنه من نسخة  1223فى قرية اوتوز ايمان في مدرسة مولنا عبد الرحيم بن عثمان    تم على يد يوسف بن سيد برهان

 Бу китапның басылганы юк. К. Насыйри аның турында “гайре телдән тәрҗемә .”   مولفه

ителгән” ди. “درة افاخرة” атлы булуына караганда ул Газалиның шул ук мәүзугътагы, 

нәсер белән язылган “درة الفاخره فى كشف علوم الخره” дигән китабыннан файдаланып язылган 

булырга мөмкин; ләкин тәрҗемә түгел. Әсәрдә кыямәт-ахирәт хәлләре турында 
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сөйләнә. Кулъязма яшел сызыклы рамка эченә алынып язылган; сүз башлары яшел һәм 

кызыл кара белән куелган. 41- 43 нче кәгазьләрдә 4 битле нәсер белән язылган гарәпчә 

хәтимә бар; аннан соң тагын төркичә шигырь белән язып китә 91-48 кәгазь). 

 Гает вәгазьләре. Төркичә. (49-57 кәгазь). 

 Гает хөтбәләре. Гарәпчә; хәрәкләп язылган (58-64 к.). 

48, 49, 58 кәгазьләрнең берәр бите буш. 

  

700 т. 

Инвентарь №: 4040, II. 

Авторы: Габдерәхим Утыз Имәни (?). 

Исеме: “Ахирәтнамә” – “Дөррәт ел-Фахирә” ?. 

Теле: төркичә. 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Күчерүчесе: Йосыф бин Сәит Борһан. 

Күчерелгән елы: Русия. 

 فى قرية اوتوز ايمان فى مدرسة موالنا عبد الرحيم بن عثمان”“

Кәгазь саны: 1- 48. 

Форматы: 16х10,5 см. 

Кәгазе: калын, зәңгәр. 

Тыш: юк. 

Аерым сыйфатлары: Текст яшел сызыклы рамска эченә алынып, башлангычлары шул ук 

кара белән куелган. 41- 43 нче кәгазьләрдә 4 бит гарәпчә “хәтимә” бар (нәсер); аннан соң 

тагын төркичә шигырь белән язып киткән. Ахырында “ فى قرية اوتوز    تم على يد يوسف بن سيد برهان

فهسنه من نسخة مول 1223ايمان في مدرسة مولنا عبد الرحيم بن عثمان     ” дип язылган. Димәк кулъязма 

Утыз-Иәни мәдрәсәсендә аның үз клы белән язылган нөсхәдән күчерелгән. 

Автор турында мәгълүмат: Иске дәвер динче татар шагыйрьләреннән Утыз Имән 

авылының Габдеррәзим мулла Госман улы 1835 тә үлгән. 

Эчтәлеге: Ахирәт-кыямәт хәлләре турында язылган бу көйле әсәрнең исеме һәм авторы 

күрсәтелмәгән булса да, стиленә, эчтәлегенә караганда ул Утыз Имәнинең “Ахрирәтнамә” 

яки “Дөррәт ел-Фахирә” дигән әсәре булырга кирәк дип чамаларга мөмкин. 

Искәрмә: 64 кәгазьле җыентыкның 1-49 нче кәгазьләрендә. Кулъязма турында тулырак 

мәгълүмат кулъязмалар бүлегендәге каталокта. 

Тататстанда Шөгер районы Тимәш авылыннан. 1929 ел. 

725 т. 

Инвентарь №: 4092. 

Автор, Исеме: “Искәрмә”гә карагыз. 
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Теле: төркичә. 

Язуы: ..., балалар язуы. 

Язучысы: Гази. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 16; калын аксыл һәм зәңгәр. 

Форматы: 17,5 х10,5 см. 

Тыш: күн; башка кулъязма тышы. 

Искәрмә: Җыентык: 

 Исеме билгесез, Гали турында көйле төркичә хикәя. Башы юк. Юешләнеп уртасында 

язулары уңып беткән) (1-5 кәгазь). 

 Ярым алма китабы” көйле, төркичә хикәя. “Бакырган”нан бер кисәк (5-8 кәгазь). 

 Нәсер белән язылган дини хикәяләр. Башы юк. (9-11 к.). 

 Ибраһимның Исмәгыйльне корбан итүе турында “Бакырган”нан күчерелгән төркичз 

хикәя. Авторы Сөләйман Бакыргани; башы юк. 913-15 кәгазь). 

 “حكايت ابو الفدارمى” – төркичә хикәятләрнең башы. Ярты бит язылып, бетми калган (15 нче 

кәгазь). 

 16 нчы кәгазь һәм 8, 12 нче кәгазьләрнең берәр бите буш. 

 1929 елда Татарстанда 1 нче Май районы Ибрай авылында табылган. 

726 т. 

Инвентарь №: 4093. 

Исеме: “Дастаны Чыңгызхан вә Аксак Тимер (Чыңгызнамә). 

Теле: төркичә (татарның иске әдәби теле). 

Язуы: бозык нәсех-тәгълыйк; татар язмасы. 

Күчерелгән елы: XVIIi йөзнең икенче яртысы. 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 56. 

Форматы: 15,5х10,5 см. 

Кәгазе: калын, зәңгәр. 

Тыш: такта тышның арт ягы гына. 

Кимчелекләре: Башы, ахыры юк. 9-14, 17-23 нче кәгазьләр аерылмасылк булып бер-

берсенә ябышкан. 

Искәрмә: Бу әсәр турында №: 2667, II (сифр шул ук) карточкага карагыз. 

Профессор Газир Гөбәйдуллин бүләк иткән. 

Кайсы елда: 1935. 
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727 т. 

Инвентарь №: 4094. 

Исеме: Җыентык. 

Теле: төркичә (татарның иске әдәби теле). 

Язуы: бозык нәсех һәм нәсех-тәгълыйк; татар язмасы. 

Күчерлгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 70. 

Форматы: 14,5х8 см. 

Кәгазе: калын, зәңгәрсу. 

Тыш: күн кырыйлы катыргы; төбе купкан. 

Эчтәлеге: 47-48 нче кәгазьләрдә төркичә бер мөнәҗәт; 67-69 нчы кәгазьләрдә “ذكر صباقعه 

 ”حكيم حكمة“ дип башлана торган бер “мөнәҗәт; 49-57 нче кәгазьләрдә ”حقعه اول ايديم

сәрләүхәләре Бакыргани шигырьләре, 17-33 һәм 58-67 дә “Мөхәммәли” дән өземтәләр. 

728 т. 

Инвентарь №: 4096. 

Исеме: Мөнәҗәт. 

Теле: төркичә (татарның иске әдәби теле). 

Язуы: стильсез; балалар кулы. 

Күчерүчесе: شوف حوجه قوش بن جماعل بن ابراهيم بن الدين كشاف 

Күчерелгән урыны: Минзәләбаш авылы (хәзер Татарстанда). 

Кәгазь саны: 171-172. 

Форматы: 18х11 см. 

Кәгазе: ак. 

Тыш: күн кырыйлы катыргы; иске. 

Эчтәлеге: “بوكون قيلدى قرار بى       بويم زيفا ديك اليف اى” дип башлана торган мөнәҗәт. 

Искәрмә: 179 кәгазьле чуар эчтәлекле җыентыкның 171-172 нче кәгазьләрендә. 

Кайдан алынган: Татарстанда Сарман районынан. 1930 ел. 

733 т. 

Инвентарь: №4116, 

Автор: Мостафа бин Шәмседдин Кара әл-Хисари. 

Исеме: “Әхтәри Кәбир”. 

Теле: гарәпчә-төрекчә. 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 
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Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 343; аксыл калын кәгазь. 

Форматы: 24,5х16 см. 

Кәгазе: калын, аксыл. 

Тыш: катыргы кырыйлы катыргы. 

Аерым сыйфатлары: Билгеле гарәп теле лөгате (гарәпчә-төрекчә сүзлек). “Фасыл” 

башлары кызыл кара белән язылып, гарәпчә сүзләр өстенә кызыл сызык сызылган. 

Ахыргы бите соңыннан язылып өстәлгән. 1,2 нче кәгазьләрдә гарәпчә, фарсыча, төрекчә 

бәетләр язылган; 3 нче кәгазь һәм 1, 2, 343 нче кәгазьләрнең берәр бите буш; 4 нче 

кәгазьнең буш битендә кулъязманың сатылуы турында искәрмә. 

734 т. 

Инвентарь: №:4131. 

Автор: Әхмәт Биҗан. 

Исеме: “Гаҗәиб-әл-Мәхлукат”. 

Теле: төрекчә. 

Язуы: тәгълыйк; татар язмасы. 

Язылган елы: XIX йөзнең соңгы яртысы кәгазенә язылган. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 101; аксыл кәгазь. 

Форматы: 20,5х16,5 см. 

Тыш: күн кырыйлы катыргы. 

Искәрмә: “Мөхәммәдия” авторы Мөхәммәт Биҗанның энесе Әхмәт Биҗан тарафыннан 

XV йөздә Истанбул алынган елларда гарәпчәдән төрекчәгә тәрҗемә кылынган хорафи 

җәграфия-табигать китабы. Бу китап 1878 нче елда Казанда басылган иде. “Баб” башлары 

кызыл кара белән язылган. 1-2, 100-101 һәм тыш катыргыларында гарәпчә өземтәләр, 

төркичә хикәятләр бәетләр һәм башка язулар; 13 нче кәгазьдә “ тәндә җаным......” шигыре; 

2,3, 7 12, 14 нче кзгазьләрнең берәр бите буш. 

Татарстанда Ширәмәт районы Кызыл (...) авылында табылган. 1930 елда. 

742 т. 

Инвентарь №:4157. 

Исеме: Җыентык. 

Теле: төрекчә (госманлыча). 

Язуы: рикъгагә тартым дивани; Төркия язмасы. 

Күчерелгән елы: Кәгазендәге филигране билгесенә караганда XVI йөз язмасы. 

Күчерелгән урыны: Төркия. 
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Кәгазь саны: 110. 

Форматы: 19,5х12,5 см. 

Кәгазе: калын, шомартылган, аксыл. 

Тыш: катыргы; иске; төбе купкан. 

Аерым сыйфатлары: Сәрләүхәләре кызыл кара белән язылган. XVI йөздә Яуропада 

эшләнгән кәгазьгә язылган. 

Кимчелекләре: Ахыры юк. Беренче бите – тыш катыргысына ябыштырылган кәгазьдә. 

Эчтәлеге: Төркиядә һәр төрле “диван” (учреждение) ләргә, мә‘мур һәм түрәләргә языла 

торган гариза ((حال عرض формалары (үрнәкләре) җыентыгы. 

745 т. 

Инвентарь №: 4164. 

Исеме: “Бәхтияр Шаһзадә” кыссасы. 

Теле: чыгтайча. 

Язуы: ..., ямьсез; татар язмасы. 

Язылган елы: XIX йөзнең урталары. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 47; каралган калын аксыл кәгазь. 

Форматы: 20,5х16 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Баш каһарманы Бәхтияр атлы шаһзадә (патша улы) булган Көнчыгыш хикәясе 

Татар арасында күчерелгәне һәм басылганы юк иде; чыгышы тикшерелергә тиеш. 

Кулязманың башына (текстның баш битенең өстенә) соңыннан башка кеше кулы белән 

 .дип язылган. Тексттагы сүз башлары кызыл кара куелган. Ахыры юк ”شهزاده بختيار الكتاب هذا“

27 нче кәгазьдән башлап, ахыргы кәгазьләренең түбәнге почмаклары, юешләнү сәбәпле 

череп ашалган. 28 нче кәгазь ертыклы. Ахырдан күп кәгазьләре (кулъязманың яртысы 

чамасында ертылып төшеп югалган. 

746 т. 

Инвентарь №:4163. 

Теле: төрекчә. 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Язылган елы: XVIII йөз башы (кәгазендәге филигрань билгесе – Амстердам шәһәре 

гербы). 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 41; шомартылган, саргайган аксыл кәгазь. 

Форматы: 18х14,5 см. 
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Тыш: күн каралган киндер; иске. 

Искәрмә: Мөхәммәт һәм әүлиялар турында төрекчә көйле китап. Башы, ахыры юк. 

Кулъязма бик таушалган; ахыргы кәгазе тетелгән; карасы кәгазен ашаган. Сәрләүхәләре 

кызыл кара белән язылган. 

748 т. 

Инвентарь №: 4173. 

Авторы: Казыйзадә Руми. 

Исеме: المطالب تبيان 

Теле: төрекчә, төркичә. 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Күчерелгән елы: Кәгазендә “1808” филиграны бар. 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 130. 

Форматы: 21,5х17 см. 

Кәгазе: калын, шомартылган, зәңгәр. 

Тыш: такта. 

Аерым сыйфатлары: Текстта “фасыл” башлары һәм кайбер аерым сүзләр кызыл кара 

белән язылган. 

Эчтәлеге: Ахырында күчерүче тарафыннан язып өстәлгән, шушы китапны мактый торган 

3 бит шигырь бар: 

“Бу мескен бәндәләрнең .....                 Җәмигъ әһле Болгарның зәбүне 

..... тиде хакдыйн бу..........   Юлыктым бу китап ....... 

Язып алдым язып адым ........ ул китап................ 

..................................................................... 

Искәрмә: Бу китап турында №3094 (сифр 17:2) карточага карагыз. 

750 т. 

Инвентарь № 4185, I. 

Исеме: (Сихер кайтара торган дога). 

Теле: татарча. 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Күчерелгән елы: XIX йөз башы. 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 125-127. 

Форматы: 22х17 см. 
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Кәгазе: калын, кытыршы, зәңгәр. 

Эчтәлеге: Татарча, сихер кайтару өчен “дога” (заговор). 

Сирәк очрый торган, бик әһәмиятле фольклор материалы. 

Тыш: 

Искәрмә: 128 кәгазьле, чуар эчтәлекле җыентыкның 125-127 нче кәгазьләрендә. 

750 т. 

Инвентарь №: 4185, II. 

Исеме: (Тарихи риваят һәм легендалар). 

Теле: төркичә (татарның иске әдәби теле). 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Күчерелгән елы: XIX йөз башы. 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 117-124. 

Форматы: 22х17 см. 

Кәгазе: калын, кытыршы, зәңгәр. 

Тыш: кәгазь. 

Аерым сыйфатлары: Бу риваят һәм легендаларның кайберсе “тәварих ...” һәм “......” дән 

күчерелгән, кайберләре колактан ишетелгән (“سمع”) дип күрсәтелгән. Бу өземтә һәм 

легендалар, кулъязмаларда аерым рәвештә дә очрыйлар һәм Мөслиминең “Тәварихе 

Болгария”се һәм “Чыңгызнамә” шикелле җыентыклар эченә дә керәләр. 

Эчтәлеге: 117-118 нче кәгазьләрдә Болгар стилендәге “машаих”ларның кайберләре 

турында өземтә; 122-124 нче кәгазьләрдә. Болгар иле, Айдар ханның мөселман булуы, 

Биләрдәге “изгеләр” турында риваят һәм легендалар. 

Искәрмә: 128 кәгазьле, чуар эчтәлекле җыентык эчендә. 

750 т. 

Инвентарь №: №: 4185, IV. 

Исмәгыйль Бикмөхәммәд улы. 

Исеме: (“Исмәгыйль сәяхәте”). 

Теле: төркичә (татарның иске әдәби теле). 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Күчерелгән елы: 1807. 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 81-92. 

Форматы: 22х17 см. 
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Кәгазе: калын, кытыршы, зәңгәр. 

Тыш: кәгазь. 

Аерым сыйфатлары: Кулъязманың ахырында (92 нче кәгазьдә) шушылай дип язылган: 

“1751 нче елда Исмәгыйль Бикмөхәммәт углы ..... сәфәр чакта вә һәм 1783 елда әфәнде 

Исмәгыйль хаҗи Бикмөхәммәт углы кайтып җитте”. Димәк ул 32 ел йөреп кайткан була. 

Автор турында мәгълүмат: №2789 карточкада. 

Эчтәлеге: Бу әсәр турында №2789 (сифр 91) карточкага карагыз. Бу нөсхәнең башка язма 

һәм басма нөсхәләрдән аермасы: ахырында сәяхәтче-авторның ватанына кайткан кайтуы 

күрсәтелгән булуында. 

Искәрмә: 128 кәгазьле, чуар эчтәлекле җыентыкның 81-92 нче кәгазьләрендә. 

751 т. 

Инвентарь №: 4197. 

Автор: Г. Әлмөхәммәтов, В. И. Винаградов. 

Исеме: Халык моңнары. 

Теле: башкортча. 

Язуы: басма, яңалиф. 

Басылган елы: 1929 

Басылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 10. 

Форматы: 36х27 см. 

Кәгазе: калын, ак. 

Тыш: юк. 

Кимчелекләре: “Сибай Кантун” дигән нотаның һәр ике кәгазенең түбәнге уң як 

почмаклары ертылган; текст зарарланмаган. 

Автор турында мәгълүмат: тышларында язылган: “Г. Әлмөхәммәдов тарафыннан үзе 

җырлаганча язылган, В. И. Виноградов тарафыннан гармонияләштерелгән”. 

Эчтәлеге: Биш башкорт көенең ноталары һәм текстлары: 

1). Каһим түрә көе. 

2) Колый кантун. 

3) Аргузакай көе. 

4) Таштугай. 

5) Сибай кантун. 

752 т. 

Инвентарь №:4199. 
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Автор: М. Мозаффаров. 

Исеме: (Ноталар). 

Кисәк: 20. 

Теле: татарча, урысча. 

Язуы: кулъязма, яңалиф. 

Күчерүчесе: автор. 

Күчерелгән елы: 1930. 

Күчерелгән урыны: Казан (?). 

Кәгазь саны: 44. 

Форматы: 38х27 см. 

Кәгазе: калын (нота кәгазе). 

Тыш: кәгазь; төпләнмәгән. 

Аерым сыйфатлары: 20 дәфтәр рәвешендә кулдан язылган ноталар. 3,6,7 һ. 19 нчы № ның 

эченә аерым кәгазьләрдә яңалиф белән язылып салынган татарча җыр текстлары бар. Һәр 

нотаның тышына татарча, урысча телләрдә көй исемнәре һәм искәрмәләр язылып автор 

тарафыннан кул куелган. Аерым кәгазьдә Винаградовның “Заключения”се. 

Автор турында мәгълүмат: М. Мозаффаров яшь татар композиторларыннан. 

Эчтәлеге: Җыр һәм төрле инструментлар өчен 20 татар халык көенең ноталары: 1) 

.....2)......, 3) Алсу...... 5) Эрбет, 6) Кара урман, 7) Таң, 8) Әллүки, 9) Буранбай, 10) Гаисә 

Мәкәрҗә, 11) Салкын чишмә, 12) Зәңгәр шәл.... 14) Һаваларда йолдыз, 17) Василә, 19) 

Шахта көе. Кайберсе 2 шәр нөсхәдә (Берничә көй икешәр тапкыр кабатлана). 

757 т. 

Инвентарь №: 4202. 

Авторы: (псевдоним) Мөселман Мөселманов. 

Исеме: Вал. 

Кисәк: 1. 

Теле: татарча. 

Язуы: ямьсез. 

Күчерелгән елы: 1907. 

Күчерелгән урыны: Минзәлә (7) яки Минзәлә өязе. 

Кәгазь саны: 1. 

Форматы: 35х22 см. 

Кәгазе: Зәңгәр юллы ярты табак ак кәгазь. 

Тыш: юк. 
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Аерым сыйфатлары: Ярты табак кәгазьдә шәмәхә кара белән язылган. Кайбер сүзләрнең 

язылышы Минзәлә ягы сөйләшен чагылдыра. 

Кимчелекләре: Берничә төшеннән тишелеп ашалган; бөкләгән эзләреннән ертылгалаган. 

Автор турында мәгълүмат: Ахырында Нәшир Мөхәммәт “Мөселман Мөселманов” дип 

псевдоним куелган. 

Эчтәлеге: 1907 нче елда реакция чорында Минзәлә өязендә өязендә язылган, революцион 

рухтагы идән асты гәзите. Эчтәлеге сәяси һәм иҗтимгый. Баш мәкаләсендә 

самодержавиягә каршы дөрес сәяси-революцион караш белән бик каты тәнкыйть бирелә. 

Әсасән гәзит (бигрәк тә “игълан” һәм “хәбәр”ләре) кискен ачы ..... тонында язылган. 

758 т. 

Инвентарь №: 4215. 

Автор: Вафәи. 

Исеме: Рәүнәк әл-ислам. 

Теле: чыгтайчага тартым көньяк төрекчәсе. 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Күчерелгән елы: Кәгазендә “1843” филигране бар. 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 39. 

Форматы: 22х17 см. 

Кәгазе: калын, кытыршы, аксыл, каралган. 

Тыш: юк; алгы якта иске катыргы калдыгы. 

Эчтәлеге (нинди әсәр): Бу әсәр турында №1438 (сифр 894.3:2) карточкага карагыз. 

32-38 нче кәгазьдә “Бакырган”нан күчерелгән өземтәләр. Ахыргы биттә карандаш белән 

язылган хат күчергече. 

Искәрмә: 39 кәгазьле кулъязманың 1-32 нче кәгазьләрендә. 

766 т. 

Инвентарь №: 4249. 

Исеме: (Сүзлек). 

Теле: татарча-урысча. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 18; шома калын ак кәгазь. 

Форматы: 22х17,5 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Татарча-урысча сүзлек; әлифба тәртибе белән төзелмәгән; кайбер татарча сүзләр 

турысына урысча мәгънәләре куелмый калган; татарча (һәм гарәпчә) сүзләр тәгълыйк 
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белән язылып, урысча мәгънәләре урыс хәрефе белән язылган. Ахыргы биттә (мисал өчен 

язылган?) татарча җөмләләр. 

Бу кулъязманың татарча өйрәнүче бер-бер миссионерның булуы ихтимал. 

781 т.       

Инвентарь №: 2274, VI. 

Авторы: Мөхәммәт Мардини. 

Исеме: “Әт-тәхләт әл-Мәрдиния”. 

Теле: гарәпчә. 

Язуы: бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Күчерүчесе: Фәрдеддин ..... 

Күчерелгән елы: 1882 дә язылган җыентык эчендә. 

Күчерелгән урыны: Кышкар авылы (?). 

Кәгазь саны: 221-228. 

Форматы: 21х17 см. 

Кәгазе: ак кәгазь. 

Тыш: күн кырыйлы катыргы; татар эше. 

Аерым сыйфатлары: Бу рисалә 262 кәгазьле җыентык эчендә. 

Автор турында мәгълүмат: Борынгы гарәп математикларыннан Ибне Йәсмин дип мәшһүр 

булган Әбү Мөхәммәт Габдулла Ибн Хәҗаҗ. 

Эчтәлеге: (المقابله الجبرد) көйле бер кулланма (....) язган. 

Бу китап соңар язылган нәсри шәрех. Сүз башында шәрехче үзенең бу рисаләсе турында 

...... 

Искәрмә: ...... дип әйтеп китә. Мәтене өстенә кызыл сызык сызылган. 

Татарстанда Тукай районы Кышкар авылыннан. 

789 т. 

Инвентарь №: 4283. 

Автор: Каюм Насыйри. 

Исеме: (Тарихка кайтышлы материаллар). 

Теле: татарча. 

Язуы: бозык тәгълыйк. 

Язучысы: К. Насыйри. 

Язылган елы: XIX йөзнең соңгы чиреге. 

Язылган урыны: Казан. 
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Кәгазь саны: 34; зәңгәр юллы ак кәгазь. 

Форматы: 22х18 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Тарихка кайтышлы материаллар: 

 Борынгы дәвер гомуми тарихтан борынгы көнчыгыш Мисыр һәм Сунан тарихына 

кайтышлы кисәкләр (1-27 кәгазь). 

 Татар тарихына кайтышлы искәрмә һәм өземтәләр (28-31 к.). 

 20-21 кәгазьләр буш. 

Насыйриның төп авылы Югары Шырданнан алып кайтылган. 

  

855 т. 

Инвентарь №: 4337. 

Исеме: Тел һәм атамалар турысында инструкция. 

Теле: татарча. 

Язучысы: Гыйбад Алпаров. 

Язылган елы: 1925. 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 16 бит. 

Форматы: 36х11 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Татарстан Мәгариф Халык Комиссариятының Гыйльми Үзәк (Акад. Центр) 

тарафыннан бастырылган инструкцияләр җыентыгында басылып чыкты. 

Гыйльми Үзәктән килгән. 

938 т. 

Инвентарь №: 4481. 

Теле: татарча. 

Язылган елы: 1928. 

Язылган урыны: Казан һәм башка урыннардан. 

Кәгазь саны: 19 данә. 

Форматы: төрле. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Татарстан Мәгариф Комитеты Гыйльми Үзәге каршындагы халык әдәбиятын 

эшләү комиссиясенең материаллары (корреспонденция, рецензия һәм карарлар). 
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Гыйльми Үзәктән килгән. 

940 т. 

Инвентарь №:4417. 

Исеме: Таркау кәгазьләр. 

Теле: татарча, төркичә, гарәпчә, урысча. 

Язуы: төрле. 

Кәгазь саны: 9. 

Форматы: төрле. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Төрле таркау кәгазьләр. Арада иске шигырь-бәетләр бар (халыкныкы түгел). 

Шулардан берсенең башына “байлар мәхәлләсе тургрысында беренче сүзләр” дип 

куелган; аерым-аерым байларын исемнәре белән атап, аларның мәчеттә үзләрен 

тотуларыннан көлә. Икенче бер бәет Казанны мактый. Тагын берсе сөйгән кызга үпкәләп 

хат рәвешендә төзелгән бәет. 

952 т. 

Инвентарь №: 4431. 

Исеме: (Халык әдәбияты материаллары). 

Теле: татарча. 

Язуы: яңалиф. 

Күчерүчесе: Мансур Һадиев, Рокыя Исламова һ.б. 

Күчерелгән елы: 1929-30. 

Күчерелгән урыны: Татарстан. 

Кәгазь саны: 3. 

Форматы: төрле. 

Эчтәлеге (нинди әсәр). Өч укучы тарафыннан җыелып язылган халык әдәбияты 

(фольклор) материаллары. 

953 т. 

Инвентарь №:4432. 

Исеме: (Фольклор материаллары). 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язылган елы: 1927. 

Кәгазь саны: 11. 

Форматы: төрле. 
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Искәрмә: Төрле материаллар: 

 Буа кант. Чүпрәле вол. .... авылының җидееллык мәктәп укучысы Г. Хәмзин 

тарафыннан җыелган мәкалләр, илне өйрәнү материаллары, 1 ак-10 к. легендасы. 

 Укучы Нәбиуллина җыйган мөнәҗәтләр һәм җырлар. 

 Ф. Ибраһимов шигыре. Башы юк. 

954 т. 

Инвентарь №: 4433. 

Автор: (җыючысы) Миңнебай Билалов. 

Исеме: (материаллар). 

Теле: татарча. 

Язуы: яңалиф. 

Язучысы: М. Билалов. 

Язылган елы: 1930. 

Кәгазь саны: 14. 

Форматы: төрле. 

Искәрмә: Г. ...Г. Э.И. ның Тел-Әдәбият Кабинеты. 1930 нчы Чаллы һәм Бөгелмә 

кантоннарында ясалган экспедициянең тел материаллары. 

Җыйнап кайтучысы кабинет лаборанты Миңнебай Билалов. 

955 т. 

Инвентарь №4436, I. 

Автор: (җыючысы) Фәхрелбәнат Сөләйманова. 

Исеме: (Халык медицинасы материаллары). 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Күчерүчесе: җыючы. 

Күчерелгән елы: 1925-30 еллар арасы. 

Күчерелгән урыны: Татарстанда Саба районы Байлар сабасы авылы. 

Кәгазь саны: 23. 

Форматы: төрле. 

Кәгазе: ак. 

Тыш: юк. 

Эчтәлеге: Төрле фольклор материаллары арасында халык медицинасыннан им-томнар бар. 

Гыйльми Үзәктән килгән. 
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955 т. 

Инвентарь №: 4436, II. 

Авторы: Фәхрелбәнат Сөләйманова (җыючысы). 

Исеме: (Фольклор материаллары). 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Күчерүчесе: Ф. Сөләйманова. 

Күчерелгән елы: XX йөзнең 25 нче еллары (?). 

Күчерелгән урыны: Татарстанда Саба районы Байлар сабасы авылы. 

Кәгазь саны: 23. 

Форматы: төрле. 

Кәгазе: ак. 

Тыш: юк. 

Автор турында мәгълүмат: ысулы җәдидә дәверендәге билгеле мөгаллимә һәм каләм иясе 

хатыннардан Фәхрелбәнат Сөләйманова. 

Эчтәлеге: Мәкалләр, хорафат, ышанулар, им-томнар, кушаматлар җыентыгы. Шунда ук 

Фәхрелбәнат Сөләйманиянең үзе чыгарган шигырьләре дә бар. 

Татар Халык Мәгариф Комитетының Гыльми Үзәге тарафыннан сатып алынган. 

958 т. 

Инвентарь №: 4445. 

Автор: (җыючысы) Әхмәт Бикчәнтәев. 

Исеме: (Халык әдәбияты материаллары). 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Күчерүчесе: җыючысы. 

Күчерелгән елы: 1928. 

Күчерелгән урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 10. 

Форматы: 22х17 см. 

Кәгазе: мәктәп дәфтәре. 

Тыш: кәгазь. 

Автор турында мәгълүмат: Шул яктан килгән урта мәктәп укучысы Әхмәт Бикчәнтәев 

тарафыннан җыйналган. 
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Эчтәлеге: Татарстанда Арча кант. Кишет вол. Олы Мәңгәр авылында (хәзер Тукай рай.) 

җыелган халык әдәбияты материаллары: әкиятләр, анедотлар, җырлар. 

Татар Халык Мәгариф Комитетының Гыльми Үзәге тарафыннан сатып алынган. 

960 т. 

Инвентарь №: 4459. 

Авторы: Галимова Маһинур. 

Исеме: мөнәҗәт. 

Теле: татарча. 

Язылган урыны: Чаллы кант. Чиркас вол. Мирт авылы. 

Кәгазь саны: 2. 

Форматы: 35х22 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Ике шигырь-элегия. 

Сак-сок бәете .... белән язылган. 

  

961 т. 

Инвентарь №: 4460. 

Авторы: Яхина Мөслимә. 

Исеме: (Туй гадәтләре). 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе, химик карандаш. 

Күчерүчесе: автор. 

Күчерелгән елы: 1930. 

Күчерелгән урыны: Башкортстанда Бәләбәй кант. Бәйрәкә авылы. 

Кәгазь саны: 8. 

Форматы: 21,5х17 см. 

Кәгазе: дәфтәр кәгазе. 

Тыш: юк. 

Эчтәлеге (нинди әсәр): Этнография материалы: Башкортстанның (быв.) Бәләбәй 

кантонындагы, кыз бирү, туй итү белән бәйләнгән гадәт-йолалар. 

962 т. 

Инвентарь №: 4461. 

Исеме: (Халык әбәбияты материаллары). 
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Теле: татарча. 

Язуы: яңалиф һәм гарәп хәрефе белән. 

Күчерүчесе: төрле кеше. 

Күчерелгән елы: 1928. 

Күчерелгән урыны: Татарстан (?). 

Кәгазь саны: 31. 

Форматы: төрле. 

Кәгазе: ак. 

Тыш: юк. 

Автор турында мәгълүмат: мәйтәп балалары аркылы җыелган. Кайда җыелуы билгеле 

түгел. 

Эчтәлеге: Татар халык әдәбияты материаллары: җырлар, такмаклар, такмазалар, 

табышмаклар. Күбрәк өлеше җырлар. Бәетләр арасында “Шахта мөнәҗәте” дигән, 

шахтада эшләгәндә җир басып үтергән егет турындагы бәет бар. 

Гыйльми Үзәктән килгән. 

963 т. 

Инвентарь №:4442, I. 

Авторы: (җыючысы) Ченәкәй. 

Исеме: (Җырлар). 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Язучысы: Ченәкәй. 

Язылган елы: 1917-28. 

Кәгазь саны: 44; табаклы, юллы ак язу кәгазе. 

Форматы: 35х22,5 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Шагыйрь Ченәкәй тарафыннан җыелган җырлар җыентыгы. Тышында: “1917-28 

нче еллар арасында Оренбург, Уфа, Казан калаларында шул тирәләрнең авылларындагы 

җырлар үзеннән сайланып җыйналган яңа җырлар. Барлыгы 357 җыр” дип язылган. 

Күбрәге советлар дәверен үзләрендә чагылдыра торган халык җырлары. 

Кәгазьнең бер ягына гына язылган. 

963 т. 

Инвентарь №:4442, II. 

Исеме: (Шигырь). 
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Теле: татарча. 

Язуы: “сәүдәгәр язуы”; карандаш белән. 

Күчерелгән елы: 1915. 

Күчерелгән урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 1. 

Форматы: 36х22 см. 

Кәгазе: ак. 

Тыш: юк. 

Эчтәлеге (нинди әсәр): бер татар сәүдәгәре турында язылган бәет сыман шигырь. Башына: 

1915-19 нда ..... көн тәмам җыештырып таралдылар, кибет бикләнде” дип язылган. 

965 т. 

Инвентарь №:4464. 

Автор: (язучысы) Хамис Хөсәенов. 

Исеме: (Әкият). 

Теле: татарча. 

Язуы: яңалиф. 

Күчерүчесе: Хамис Хөсәенов. 

Күчерелгән елы: XX йөзнең 20 нче еллары. 

Күчерелгән урыны: Татарстанда Мамадыш шәһәре. 

Кәгазь саны: 4. 

Форматы: 22х16 см. 

Кәгазе: ак. 

Тыш: юк. 

Автор турында мәгълүмат: Ишетеп язучысы Мамадышта 2-нче баскыч мәктәп укучысы 

Хамис Хөсәенов. 

Эчтәлеге (нинди әсәр): Бер халык әкияте. 

Гыйльми Үзәктән (?). 

988 т. 

Инвентарь №:4500. 

Исеме: (Халык әдәбияты материаллары). 

Теле: татарча. 

Язуы: яңалиф һәп гарәп хәрефе белән. 

Күчерүчесе: төрле кул. 
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Күчерелгән елы: 1928-30. 

Күчерелгән урыны: Татарстан. 

Кәгазь саны: 44. 

Форматы: төрле. 

Кәгазе: төрле. 

Тыш: юк. 

Эчтәлеге: Мәктәп укучылары аркылы җыелган халык әдәбияты материаллары: әкиятләр, 

җырлар, мәкалләр. Кайда һәм кем тарафыннан җыйдырылганы күрсәтелмәгән. 

989 т. 

Инвентарь №: 4501. 

Исеме: (Халык әдәбияты материаллары). 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Күчерелгән елы: 1925. 

Күчерелгән урыны: Татарстанда Субиян урман техникумы. 

Кәгазь саны: 7. 

Форматы: 35х22 см. 

Кәгазе: ак. 

Тыш: юк. 

Эчтәлеге: Тышкы битендә: “Халык әдәбиятыннан: табышмак, такмаза, лөгат һәм фәнни 

атамалар”, “Җыючы Субиан урман техникумы хозурындагы татар тел-әдәбият түгәрәге”, 

“Җыйдыручы: техникум татар теле укытучысы Хәмзә Галиев” дип язылган. 

Гыйльми Үзәктән килгән. 

990 т. 

Инвентарь №: 4502. 

Автор: (җыючы) 

Исеме: (Җырлар). 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Күчерүчесе: Хәмзә Галиев. 

Күчерелгән елы: 1926-27. 

Күчерелгән урыны: Субиян урман техникумы (Татарстанда Мамадыш рай.). 

Кәгазь саны: 10. 
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Форматы: 38х23 см. 

Кәгазе: ак. 

Тыш: юк. 

Автор турында мәгълүмат: Субиян Урман техникумында татар теле укытучысы Хәмзә 

Галиев тарафыннан җыелган. 

Эчтәлеге (нинди әсәр): татар халык җырлары. Барлыгы 12 бүлеккә бүленгән 400 дән артык 

җыр. 

Гыйльми Үзәктән килгән. 

996 т. 

Инвентарь №: 4508. 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Кәгазьсаны: 74 бит; саргылт, табаклы кәгазь. 

Форматы: 35,5х22,5 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Методика китабының башсыз, ахырсыз кисәге. Исеме, авторы билгесез. 

Иске пагинациясе 7 нче биттән 48 нчегә кадәр. Кәгазьнең бер ягына язылган. 

Гыйльми Үзәктән килгән. 

1006 т. 

Инвентарь №: 4518. 

Авторы: (җыючысы) Габдулла Сәйманов. 

Исеме: (әкиятләр). 

Теле: татарча. 

Язуы: гарәп хәрефе белән. 

Күчерүчесе: җыючы. 

Күчерелгән елы: 1923-24. 

Күчерелгән урыны: Татарстанда Минзәлә шәһәре. 

Кәгазь саны: 81. 

Форматы: 31х22 см. 

Кәгазе: ак. 

Тыш: юк. 

Аерым сыйфатлары: һәр әкиятнең ахырында җыючының үзеннән сорашып Гали Рәхим 

тарафыннан язылган искәрмәләр бар. 
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Эченә Сәймановның Гыйльми Үзәккә язган гаризасы салынган. 

Автор турында мәгълүмат: Минзәлә укытучысы Г. Сәйманов тарафыннан , халык 

авызынан ишетелеп, ләкин шактый “әдәбиләштереп” язылганнар. 

Эчтәлеге (нинди әсәр): Атлы халык әкияте: 

 Җиһанша патша. 

 Алпамша. 

 Биктимер солдат. 

 Яшел. 

 Вәт мулла ни эшләтә! 

 Карт бүре белән яшь бүре. 

1108 т. 

Инвентарь №: 4629. 

Исеме: Әкият. Камыр батыр. 

(Әкият “Камыр батыр”). 

Теле: татарча. 

Язуы: ашыгыч язу; карандаш белән. 

Күчерелгән елы: XX йөзнең 20 нче еллары. 

Күчерелгән урыны: Татарстан (?). 

Кәгазь саны: 4. 

Форматы: 35х22 см. 

Кәгазе: табаклы, ак. 

Тыш: юк. 

Кимчелекләре: Ахыры юк. 

Автор турында мәгълүмат: Язучысы билгесез. 

Эчтәлеге (нинди әсәр): Татар халык әкиятләреннән “Камырбатыр” әкияте. 

Гыйльми Үзәктән килгән. 

1340 т. 

Инвентарь №: 4912. 

Автор: Мөхәммәт бине Салих. 

Исеме: “التركيه اللغة فى رسالة” 

Теле: гарәпчә-төрекчә. 

Язуы: тәгълыйк; Кырым язмасы; туш белән. 

Күчерүчесе: “الكفوى القريمى الحليم عبد” 
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Күчерелгән елы: XIX йөзнең икенче яртысы (?). 

Күчерелгән урыны: Кырым. 

Кәгазь саны: 20. 

Форматы: 30х22 см. 

Кәгазе: калын, аксыл. 

Тыш: юк. 

Текст ике кат кызыл сызыклы рамка эченә алынып, тексттагы башлангычлар һәм төрекчә 

сүзләр кызыл һәм сары кара белән язылган. Баш битендә кызыл кара бизәк (заставка) 

ясалган. 

Кимчелекләре: Кулъязманың кәгазьләре таркау. Баштан бер, ахырдан 7 бите буш. 

Автор турында мәгълүмат: Авторның исеме күрсәтелгән булса да, нинди кеше һәм 

кайдагы булуы билгеле түгел. 

Эчтәлеге (нинди әсәр): Төрек теле турында гарәпчә дәреслек сыман рисалә. Баштагы ике 

битенең читләрендә проф. Готвальд китапның текстын латинчага тәрҗемә итә башлаган 

(карандаш белән). 

Искәрмә: Дибаҗәсендә (сүз башында) автор китапны язуының сәбәбен сөйли. 

Проф. Готвальд көтепханәсеннән. Басма каталокта: “Рукопси. Часть II. №:56”. 1897 ел. 

1390 т. 

Инвентарь №:5092. 

Автор: Мөхәммәт Садыйк Имәнколый. 

Исеме: Мөкаддимәте Мәҗмугәт-әс-сарф. 

Теле: татарча. 

Язуы: тәгълыйк; татар язмасы; чибәр язу. 

Язучысы: автор (?). 

Язылган елы: XIX йөз ахыры (?). 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 29; калынча ак кәгазь. 

Форматы: 22х17 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Казан муллаларыннан Садыйк Имәнкулов тарафыннан төзелгән татарча гарәп 

сарыфы дәреслеге. Иске традицияне саклау өчен булса кирәк, китап, “بدان مقدمة” (“Бидан”) 

дигән, билгеле, фарсыча сарыф дәреслегенң дибаҗәсен укытканда иске мәдрәсәләрдә 

телдән (шифахән) укыла торган бәхәсләр белән башланып китә. Китап 25 “сабак”ка 

бүленеп, “сабак”сәрләүхәләре кызыл кара белән язылган. 

Беренче кәгазьнең түбәнге яртысы һәм ахыргы кәгазьнең югарыгы яртысы җыртылп 

төшкән. 
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1936 нчы елда Г. Кәтиев биргән кулъязмалардан. 

“И. Хөсәенов ....” фирмасының архивыннан. 

1405 т. 

Инвентарь №:5108. 

Автор: Мәүлекәй ибне Юмачык. 

Исеме: “Ербет бәете” һ.б. бәет һәм мөнәҗәтләр. 

Теле: татарча. 

Язуы: стильсез, ямьсез. 

Язучысы: автор. 

Язылган елы: 1881. 

Язылган урыны: Тобол губернасы Ябутор (?) (Төмән) өязе Манчыл авылы. 

Кәгазь саны: 12; ак кәгазь. 

Форматы: 22х17,5 см. 

Тыш: юк. 

Искәрмә: Тубыл (Тобол) татарларыннан, Төмән янындагы Манчыл авылынң Мәүлекәй 

Юмачык улы тарафыннан төзелеп, бастыру өчен Казанга, Шәмседдин Хөсәеновка 

җибәрелгән шигырьләр җыентыгы. Эчендә: дини рухта 2 мөнәҗәт, 2 лирик гыйшки бәет 

(берсе Кандалый шигырьләре стилендә), Манчыл авылының атаклы байлары Нигмәтулла 

һәм Рәхмәтулла хаҗи Сәйдуковларны мактаган бер шигырьнең өзек кисәге (3нче к.), иң 

ахырында ике гарәпчә шигырь (بوصرى قصيدة ,بداء الصبح). Бу бәетләрнең авторы Мәүлекәйме, 

түгелме ачык әйтеп булмый; әмма җыентыкның уртасындагы (4-10 к.к.) башына “Ербет 

бәете” дип язылган озын бәет аныңң үзенеке; ахырында көйләп язган имзасы һәм адресы, 

текстта берничә урында адресы бар. Бу әсәр бик кызыклы: ул иҗтимагый һәм сәяси бер 

памфлет; Ербет ярминкәсендә азыр-тузып йөреп малын бетерүче сәүдәгәрләргә каршы 

язылган; шул уңай белән автор үзенең сәяси карашларын да ачып салып, патша хөкүмәтен 

һәм администрациясен, мөселманнарга карата тоткан сәясәтен бик нык мактый; башы да II 

һәм III Александрларны мактау һәм цензурный комитетка ....белән башланып китә. Менә 

бу бәетнең күп урыны, аерым кисәкләре һәм бәетләре 1879 нчы елда Казанда басылган, 16 

битле “Мәкәрҗә бәете”ндә бар; ләкин анды хөкүмәт администрациясенә караш бөтенләй 

киресенчә: сәлби һәм бик каты тәнкыйть белән. “Мәкәрҗә бәете”нең авторы кем булуы – 

проблема. 

1936 елда Кәтиев биргән кулъязма; “И. Хөсәенов вәрәсәсе” фирмасы архивыннан. 

  

1409 т. 

Инвентарь №5112. 

Исеме: (Бәетләр җыентыгы). 

Теле: татарча. 
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Язуы: стильсез; балалар язуы. 

Язучысы: Хәнифә Кәтиев. 

Язылган елы: XX йөз башы. 

Язылган урыны: Казан. 

Кәгазь саны: 8; мәктәп дәфтәре. 

Форматы: 22х17 см. 

Тыш: кәгазь. 

Искәрмә: Балалар кулы белән күчерелгән ике халык бәете. 

 Солдат һәм япон сугышы бәете. 

 Суга баткаг Өммегөлсем бәете. 

3,6 нчы кәгазьләрнең берәр бите буш. 3 нче кәгазьнең яртысы кисеп алынган. 

1936 нчы елда Г. Кәтиев биргән кулъязмалардан. 

1719 т. 

Инвентарь №:1120. 

Исеме: “Лөгате әл-әнвар”. 

Теле: гарәпчә-төрекчә. 

Язуы: стильсез бозык тәгълыйк; татар язмасы. 

Язучысы: (танылмый) .... فضل هللا بن مالعبد 

 بن عبد الرشيد بن سيدنك

Язылган елы: 1842 м. 

Язылган урыны: Русия. 

Кәгазь саны: 232; кытыршы, калын аксыл кәгазь. 

Форматы: 21х17 см. 

Тыш: катыргы; иске; татар эше; төбе купкан. 

Искәрмә: гарәпчә сүзләрне аңлата торган сүзлек. Авторы билгесез. Беренче буш битендә 

хисап мәсьәләләре чыгарылган; ахыргы кәгазе өзелгән; төбе кбып китап ике кисәккә 

аерылган. 

Алгы тыш катыргысының өске ягына аерым кәгазьдә Әхмәтҗан Мостафин кулы белән 

язылган аннотация ябыштырылган. 

Казанда китапчы Кәримовлар скалдыннан алынган. 

1744 т. 

Инвентарь №:4988. 

Автор: Иосеф Готвальд (?). 
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Исеме: Etymologia der Mangolischen Sprache. 

Теле: нимесчә. 

Язуы: мангол һәм нимес хәрефләре. 

Язучысы: И. Готвальд. 

Язылган елы: Кәгазендә “1838” филигране бар. 

Кәгазь саны: 4; калынча ак кәгазь. 

Форматы: 23х18 см. 

Тышы: юк. 

Искәрмә: мангол теле сарфыннан бер кисәк. Башы, ахыры юк. 

Проф. Готвальд көтепханәсеннән. Басма каталокта: “Рукописи. Часть II. №132”. 

  

 


