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Т Ө З Ү Ч Е Д Ә Н 

Җыентыкта Н. И. Лобачевский исемендәге фәнни китап-
ханәнең Шәрык секторындагы татар халык авыз иҗаты әсәр-
ләре теркәлгән кулъязмалар тасвирлана. Җыр, әкият, бәет, 
әйтем, мәкаль, табышмак, мәзәк, такмак, канатлы сүзләр 
теркәлгән кулъязмалар китапханәгә үткән гасырның ахырында 
туплана башлаганнар. 1925—30 елларда Татарстан Мәгариф 
Халык Комиссариаты каршындагы Гыйльми Үзәк татар халык 
иҗатын барлау, туплау һәм басып чыгару эшен башлап җи-
бәрә. Гыйльми Үзәк каршындагы »Халык әдәбиятын эшләү 
комиссиясе" Татарстанда һәм татарлар яши торган башка 
республика һәм өлкәләрдә татар халык иҗатын җыю эшен 
оештыра. Татар мәктәпләрендә тел-әдәбият укытучылары 
аркылы авылларда фольклор әсәрләрен барлау һәм туплау 
шактый киң күләмдә алып барыла. Бу эшкә үзләре теләп 
катнашучылар да табыла. Укытучылардан һәм төрле кеше-
ләрдән Гыйльми Үзәккә әкиятләр, җырлар, табышмаклар тер-
кәлгән дәфтәрләр, җыентыклар килә башлый. 

Шуның белән бергә авыллардан килеп шәһәрдә техникум, 
вузларда укучы татар яшьләре арасында да халык иҗаты 
әсәрләрен җыю эше алып барыла. 

Гыйльми Үзәк вакытында фольклор әсәрләрен эченә алган 
бер-ике җыентык та чыгарып өлгерә.1 

Гыйльми Үзәк ябылу сәбәпле 1930 еллар башында халык 
иҗатын туплау эше туктала . Тупланган куп материал эшкәр-
телми кала. Гыйльми Үзәккә тупланган кулъязмаларның бер 
өлеше соңыннан Татар Мәдәнияга йорты һәм Татарстан 
Д ә ү л ә т Музее аркылы университет китапханәсенә килеп керә. 

Китапханәдә фольклор буенча кулъязмаларның күп өле-
шен Гыйльми Үзәктән килгән материаллар тәшкил итә. Кал-
ган өлеше аерым кешеләрнең китапханәсе белән яки бүләк 
рәвешендә китапханәгә тапшырылганнар. 

1 В ә д и г ъ X. Халык әдәбияты. Мәкальләр, табышмаклар. Казан, Та-
тарстан китап нәшрияты, 1926. 76 б. 

Т о л ы м б а й Г. Бәетләр. (Революциягә кадәргеләр). Казан, Татгоснз-
дат , 1935. 151 б. 
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Татар халык иҗаты җәүһәрләре булган бу мирас әле тик-
шерелмәгән. Китапханәдә сакланучы бу бай мирастан бары 
берничәсе генә: „Рус-француз сугышы", . Җ и д е кыз" бәет-
ләре халык иҗаты җыентыкларына керү бәхетенә иреш-
кәннәр. 

Кулъязмаларда теркәлгән дистәләрчә бәетләр, билгеле 
булган бәетләрнең башка вариантлары, менләгән җырлар, 
табышмак, мәкаль, әйтемнәр, күп санлы әкият һәм мәзәкләр 
хәзерге көнгә хәтле „күтәрелмәгән чирәм" булып кала би-
рәләр. 

Тасвирламага тулысы белән диярлек фольклор әсәрләре 
теркәлгән кулъязмалар гына кертелде. Китапханәдә сакланучы 
төрле хатларда, гомуми эчтәлекле җыентыкларда, эчтәлеге 
белән халык иҗатыннан ерак торган кайбер башка кулъяз-
маларда, аларның читләре һәм буш калган урыннарында җыр-
лар, табышмаклар, мәкальләр очрый. Алар бу тасвирламага 
кертелмәделәр. Бу кулъязмаларның тасвирламалары төп эч-
тәлекләре буенча аерым чыгарылышларда тасвирландылар 
һәм тасвирланачаклар. 

Күп кенә кулъязмаларга фольклорның төрле жанр әсәр-
ләре бергә теркәлүе материалларны .җырлар", .бәетләр" 
һ. б. дип жанрларга бүлергә мөмкинлек бирмәде. 

Тасвирламага кергән һәр кулъязма тулысы белән халык 
иҗаты әсәрләреннән тормый. Мәсәлән, Фәхрелбәнат Сөләй-
манова кулъязмаларында, халык иҗаты әсәрләре белән беррәт-
тән, аның үзенен шигырьләре, этнографик язмалар һәм башка 
материаллар да теркәлгән. 

Кулъязмаларның күбесенең исеме булмау сәбәпле, аларга 
исем шартлы рәвештә, эчтәлегенә карап бирелде. Материал-
лар кулъязманың исеме һәм аны язып алучының фамилиясе 
алфавиты буенча урнаштырылды. Кулъязмаларның бөтенесе 
диярлек гарәп графикасы нигезендә язылуыннан чыгып кайсы 
графикада язылуы күрсәтелмәде. Бу графика белән язылма-
ганнары турында искәрмә бирелде. 

Кулъязмаларның төрлечә нумерлануы сәбәпле аларның 
пагинацияләре,бит"—,б." һәм „кәгазь"—„кгз" дип күрсәтелде. 

Тасвирламада башта һәр саклау берәмлегенең яна инвен-
тарь, җәя эчендә иске инвентарь нумерлары китерелә. Кулъ-
язманың күләме бит яки кәгазьләр һәм зурлыгы сантиметр-
ларда (см) күрсәтелә. Билгеле очракта кулъязманың китап-
ханәгә кайдан керүен дә күрсәтү кирәк табылды. 

Тасвирламаның бурычы — халык иҗаты белән кызыксынучы 
укучыларга, әдәбиятчы галимнәргә, студентларга китапханәдә 
саклана торган бай кулъязма мирасына юлкурсэткеч, инфор-
мация булу, аларга .күтәрелмәгән чирәм"не күтәрүдә я р д ә м 
итү. 



293 т. (э. 2773) Баһаветдинова Мәликә. Җыентык. Ур-
талай бөкләп тегелгән мәктәп дәфтәре. 
Нумерланган, 32 битле. 1 январь, 1928 ел. 

1—22 бб. —.Җил-арба" исеме астында һавада оча торган 
канатлы арба турында бер халык әкияте. 

23—24 бб,—„Көлтә җыры. (Сандугач-күгәрчен көенә)" 
5 җыр. 

24—25 бб.—„Агыйдел көенә" 5 җыр; 25—29 бб, —„Төрле 
җырлар" исеме астында 18 җыр. 

30—31 бб. — 5 „Халык мәкальләре". 
Кулъязма китапханәгә Гыйльми Үзәк аша кергән. 

243 т. (э. 2712) Бибишәрифә. Бәетләр. Зурлыгы. 
17 X 11 см. 24 битле. Кәгазе буенча 
XIX йөзнең урталары. Кулъязманың 
башы һәм ахыры юк. 

Бәетләрнең исеме күрсәтелмәгән. 2—12 бб.—Сими [Семи-
палатинск) шәһәре һәм казакъ тормышы белән бәйле шигырь-
бәет. Авторы Смаил авылының Бибишәрифә исемле кешесе. 

13—14 бб.— буш калган. 

15—24 бб.—„...Бәнем вафат булганымны 
Хатлар баргачтын белде. 
Мендем тауның башына, 
Бакдым авыл каршына, 
Актык сулуым чыкканда, 
Сән булмадың каршымда. 
Латыйфка акча кирәкдер 
Эрбеткә алып барма га..." 

дип башланган билгеле' халык бәетләреннән .Хәбибҗамал" 
бәетенең бер варианты. 

Бәетнең ахыры юк. 
Кулъязма Татарстанның Балтач районы Түнтәр авылыннан 

Нәҗип Түнтәри китапханәсеннән кергән. 



339 т. (э. 2820) Бигашева Наҗия• Җыентык. Зурлыга 
35 X 22 см. 4 битле. Җыючының Гыйльми, 
Үзәккә язган бер битле хаты. 1929 ел, 
16 февраль. 

Кулъязмага уен такмаклары, такмазалар, им-томнар, ышану, 
шомлану ырымнары теркәлгән. 

Җыючының хатында аларнын Әгерҗе, Бубый, Мордобый, 
Наҗар, Кодаш, Бәйки авылларында укытучы булып эшләгәндз 
язып алуы һәм кайберләренен Мннзәләдә яшәгән вакытта 
ишеткәнлекләрен күрсәтелә. 

Кулъязма китапханәгә Гыйльми Үзәк аша кергән. 

320 т. (э. 2801) Бикчәнтәев Әхмәд. Җыентык. Тышлыгы 
белән 24 битле мәктәп дәфтәре. 1929 нчы 
елны язылган. 

3—7, 13—23 бб,— нумерланган 137 халык җыры теркәлгән. 
8 - 1 0 бб,—„Хикәя" исеме астында бер әкият; 11—13 бб,— 

им-томнар, „Беренче мәртәбә бишеккә салу" исеме астында 
балаларга сөйләнә торган такмаклар, көйле сүзләр теркәлгән 

Язып бирүчесе: „Арча кантоны, Яна Кишет волосты, Ол! 
Мәнгәр авылы" укытучысы. 

Кулъязма китапханәгә Гыйльми Үзәк аша кергән. 

958 т. (э. 4445) Бикчәнтәев Әхмәд. Җыентык. 20 битл 
мәктәп дәфтәре. Язылу елы 1928. 

1—8 бб.—„Чирмешнең күзе ни өчен чепи булган" исемле, 
хатын-кыз үткенлеге турында ике исемсез, ике дус егет, 
аңгыра кыз турында тагын ике исемсез әкиятләр һ ә м өч 
мәзәк. 

9—20 бб,—нәүбәт белән нумерланган 85 халык җ ы р ы кү-
черелгән. 

Кулъязма китапханәгә Гыйльми Үзәк аша кергән. 

316 т., 317 т. (э. 2797, э. 2798) Бикчәнтәев Әхмәд. Җыр-
лар. 20 һәм 12 битле ике 
мәктәп дәфтәре. 1928 елда 
язылган. 

20 битле дәфтәргә нумерланган 200, 12 битле д ә ф т ә р г ә 
нумерланган 26 халык җыры теркәлгән. 

Эчендә аерым кәгазьдә Хәсән Гали рецензиясе. К ә г а з ь н е ң 
икенче ягында Гали Рәхимнең Хәсән Гали р е ц е н з и я с е н ә 
кушылуы һәм сатып алырга тәкъдим итүе турында я з у ы б а р . 

316 т., 317 т., 320 т. һәм 958 т. шифры астындагы Ә. Бик-
чәнтәев җыеп биргән халык иҗаты материалларының Г ы й л ь м и 
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Үзәк тарафыннан сатып алынуы турында 20 битле дәфтәрдә 
Надиевның билгесе бар. 

Кулъязма китапханәгә Гыйльми Үзәк аша кергән. 

963 т. (э. 4462) Бәет —шигырь. 34,5 X 22 см. зурлык-
тагы. бер бит кәгазь. 1915 ел. 

Кәгазьнең бер ягына язылган. Башында „1915 [елның] 
19 ында август чәһәршәмбе көнендә тәмам. Җыештырып 
таралдылар. Кибет бикләнде", дип язылган. Бу бәет рухында 
бер татар сәүдәгәре турында гади каләм белән язылган 
шигырь. 

Шигырьне шул сәүдәгәрдә приказчик булып эшләгән кеше 
язган булырга кирәк. 

299 т. (э. 2779) Бәетләр. Зурлыгы. IT X 11 см. 12 битле. 
Кәгазе бик иске, почмаклары ертылган, 
саргаеп-ка ралып беткән. Кулъязманың 
башы һәм ахыры юк. 

1—8 бб.—картада отылган кыз „Зөлхәбирә" бәете. 1960 ел-
ны чыккан „Бәетләр" җыентыгында урнаштырылган „Зөлхә-
бирә" бәетенең варианты. Кулъязма вариантның башы сак-
ланмаса да, аның сакланган өлеше 53 куплеттан, ә басма 
варианты 21 куплеттан гына тора. Кулъязма вариантта да сүз 
Мостафа мулла оттырган Зөлхәбирә турында бара. Ләкин 
кулъязма вариант басмасыннан бик нык аерыла. Басма ва-
риантта Зөлхәбирә исправникка бармас өчен үзен чалып үтерә. 

Ә кулъязмада Зөлхәбирә исправникка бармас өчен баш 
кына тартып калмый, 

„...Зөлхәбирә качып бара торгач 
Йитде ике идел катына, 
Зөлхәбирә күн үк еглый торгач 
Йитде исправник башына. 
Ун ике кеше hay чыккандыр 
Зөлхәбирә йөргән эзләргә, 
Ун ике кеше һай төшкәндер 
Зөлхәбирә йөргән эзләргә. 
Төн уртасы hay йиткәндер 
Зөлхәбирә чыгып качтыйла, 
Ун ике кеше йөри торгач 
Зөлхәбирәне эзләп таптыйла". 

Бәетнең кулъязма варианты шушының белән тәмамлана. 
Бәетнең бу варианты XVIII йөз ахырында, XIX йөз башында 

күчерелгән. Бу вариант бәетнең тулырак кына түгел, берен-
черәк варианты булырга кирәк. 
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8—12 битләрдә икенче кул белән язылган „Илаһый бәет 
будыр" дигән исеме астында бер мөнәҗәт теркәлгән. 

Кулъязма XVIII йөз ахырында XIX йөз башында язылган 
булырга кирәк. 

Китапханәгә Татарстанның Балтач районы Түнтәр авылын-
нан Нәҗип Түнтәри китапханәсеннән кергән. 

940 т. (э. 4417) Бәетләр. Төрле зурлыктагы таркау 
кәгазьләр. Аерым битләр асты-өскә тер-
кәлгән. Нумерланган 8 кәгазьнең 2 се юк. 

1 кгз—„Байлар мәхәлләсе тугрысында берничә сүзләр" 
исеме астында аерым Казан байларының исемнәрен атап алар-
ның мәсҗеттә үзләрен тотуларын көлеп язган көйле бәет. 

2 кгз — Казанны мактаган бәет. 
4 кгз — әһәмияте булмаган төрле язулар. 
5—6 ктз—сөйгән кызына үпкәләп язган хат—бәет. Шушк 

биттә _,,Кавьтй Насыров Хусаенов. 1867", дип русча язылган. 
6—/ кгз — гарәп телендә язу күнегүләре. 
8 кгз—Хәбибуллин Таһир дигән кешенең рус телендә Зөя 

өязе полиция управлениесенә язган отношениесенең каралама 
варианты. 

Җыентык төрле кешеләр тарафыннан язылган кулъязма-
лардан тора. 

342 т. (э. 2823) Вәлиев Кәлим. Бәетләр. Зурлыгы 
25 X 22 см. 4 битле. 3—4 битнең яр-
тысы. юк. 1928 ел, 2 март. 

Ике бәет урнаштырылган. Берсе „Янып үлгән Рәүфә", 
икенчесе—„Чәнчеп үтерелгән Шәйхулла бәет"ләре. Бәетләр-
нең исеме куелмаган. Бәетләрнең ахырында 4 халык җыры 
китерелгән. 

Гыйльми Үзәккә Татарстанның Норлат районы Норлат 
авылыннан Вәлиев Кәлим җибәргән. 

1688 г. (э. 5672) Габдерафакъ бәете. Зурлыгы 17X1/ см. 
10 битле. Кәгазе саргаеп, каралган, кы-
рыйлары ертылган, таушалган. 

Бәетнең башы юк, исеме күрсәтелмәгән. Сакланган т е к с т -
тан фәкыйрь кеше улы Габдерәфикъның каядыр көчләп ата-
аналарыннан аерып алып җибәрелүе [солдатка ?], аннан качып 
өенә кайтуы һәм үтерелүе турында сөйләнә. 

Бәеттә „Шәһре Сарай", „Бохар Сарай" исемле шәһәр 
исемнәре очырый. 

Бәетнең башка вариантлары билгеле түгел. 
Кәгазенә караганда XIX йөзнең башында язылып алынган . 
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289 т. (э. 2769) Габидов Габдулла. Дәфтәр. Җырлар 
язар өчен. Зурлыгы 17,5 X 11 см. Ну-
мерланган 14 бит. 12 няв бат буш-. 

48 җыр теркәлгән. Кайберләре „Ташлар атам көенә", 
„Уфа көенә" дип төркемләнгәннәр. 

„Бүре" исеме астында кәҗәнең ничек итеп бүрене алдавы 
турында көйләп язылган кечкенә әкият. 

Буа шәһәре 9 еллык татар мәктәбенең 5 группасында 
укучы Г. Габидов Тарафыннан язып алынган. 

Кулъязма китапханәгә Гыйльми Үзәк аша кергән. 

257 т. (э. 2728) Гобэйдуллин Гайнулла. (Иске Ургэгар 
авылы). Җиде кыз бәете. 1 кәгазь, 
35 X 22 см. Күчерелүе — 1920 еллар. 

Кулъязмада бэетнен исеме күрсәтелмәгән. Бәет револю-
циягә хәтле киң таралган, күп вариантлы бәетләрнең берсе. 

Кулъязмада: „1825 еллар чамасында җиде бай кызы җи-
дәүе өсләренә егетләр киеме киенеп, Каргалы [Оренбург өлкә-
сендә] мәдрәсәсенә барып, үзләренең кыз икәнлекләрен бел-
дермичә унҗиде ел укыганнар. Бераз шулар хәленнән яздык. 
Унҗиде елдан соң кыз икәнлекләрен белгәч, алтысы качып 
кайткан, берсен тотып алып калганнар",—дип эчтәлеге язылган. 
Шунда ук „Бусы әтиләр сүзе* дип өстәлгән юллар бу мәгъ-
лүматның халык риваятеннән алынуын күрсәтә. 

Бәет 1935 елны чыккан „Бәетләр" җыентыгындагы .Җиде 
кыз бәете"нең икенче вариантына туры килә. Җыентыктагы 
9, 12, 16 куплетлар кулъязмада юк. Кулъязмадагы соңгы 
куплет басмадагысыннан бераз үзгәрәк: 

К у л ъ я з м а д а : Җ ы е н т ы к т а : 

Үземә үзем хәйран калдым, 
Гөл тик йөзем саргайгач, 
Китапларга фасыл сыздым, 
Мәгънә берлә язмагач, 
Мәдрәсәдә без укыдык 
Кызлыгыбыз беленмәгәч. 

Үземә үзем хәйран калдым, 
Гөл тик йөзем саргайгач, 
Мәдрәсәдә без тормадык 
Кызлыгыбыз беленгәч. 

Кәгазьнең ун як яртысына язылган, икенче ягы ак, языл-
маган. 

Кулъязма китапханәгә Гыйльми Үзәк а т а кергән. 

Җиде кыз бәете"нең икенче варианты — Китапта: Бәет-
ләр" (Революциягә кадәргеләр). Төз. Г. Толымбай. Казан, Тат-
госиздат, 1935, 77—80 бб. . 

Бәет мотивлары буенча драмматург 1аҗи 1 ыиззәт коме-
дия дә яза. 9 



Гыйззәт Таҗи. Кыю кызлар. 5 пәрдәле комедия. Казан, 
Татгосиздат, 1941. 142 б. 

245 т. (э.2714) Гали Мөхэммзд бин Сәйфулла. Бәетләр. 
Зурлыгы 17,5^11 см. 22 битле. 

2—4 бб.— „Калфак бәете" („Калпак бәете будыр"), 4—11 
бб,— .Чәй бәете* („Чәй бәете бу торур"), 11 —16 бб.—.Бак-
ча бәете" („Бакча бәете будыр"), 17 б. — буш, 18—22 бб.— 
„Садыйк бәете". 

Кулъязмадагы „Чәй бәете" 1960 елны X. Ярми чыгарган 
„Бәетләр" җыентыгындагы „Чәй бәете"ннән нык аерыла. Кал-
ган бәетләрнең басма һәм башка вариантлары билгеле түгел. 

Кулъязманың кәгазе борынгы, тышкы битләре таушалган. 
Язуы ачык сакланган. Кәгазе XIX йөзнең беренче яртысына 
карый. Кулъязма шул вакытларда язылган булырга кирәк. 

Теле һәм стиле ягыннан халык бәетләреннән аерылып 
тора. Телендә борынгы сүзләр шактый күп очрый. 

„Калфак", „Чәй" бәетләре .бидгать" булу ягыннан калфак 
кию. чәй эчүгә каршы язылган. 

Кулъязманың беренче һәм соңгы битләрендә дә язулар 
булган, ләкин алары укып булмаслык хәлгә килгәннәр. Беренче 
биткә „Гали Мөхәмәд бин Сәйфулла Мөхәмәд Гали бин Сәй-
фулла" дип язылган. 

Кулъязма китапханәгә Татарстанның Балтач районы Түн-
тәр авылыннан Нәҗип Түнтәри китапханәсеннән кергән. 

989 т. (э. 4501) Галиев Хәмзә. Халык әдәбияты: табыш-
мак, такмаза, логать һәм фәнни атама-
лар. Җыючы: Лубян урман техникумы 
хозурындагы татар теле һәм әдәбияты 
түгәрәге. 10 май, 1925 ел. Җыйдыручы: 
техникум татар теле укытучысы Хәм-
зә Галиее. Зурлыгы 35 X 22 см, 13 бит-
ле дәфтәр. 

2—5 бб. — 79 табышмак һәм аларның җаваплары. 5 иче бит-
нең икенче өлешендә 5 такмаза. 6—8 66. — .Логать бүлеге. Ха-
лык телендә йөреп тә әдәбиятка керми калган сүзләр". 4 
графа белән теркәлгән: 1)„Сүз"—Аталгы; 2) .Мәгънәсе" — 
Тагарак эчен ала торган нәрсә (корал); 3) .Сарыф ягы" — 
исем; 4) ,Кай җирдә истыйгмал кыйлына" — Мамадыш канто-
нында кулланыла. Шушы тәртиптә 35 сүз теркәлгән. 

9—12 бб.— »Фәнни атамалар*. Урманчылык, авыл хуҗалы-
гына караган 102 термин теркәлгән. 3 графада язылганг 
1) „Татарча" — Чалма башы; 2) „Русча" — Одуванчик; 3) „Ис-
кәрмә"— Кай җирдә »каз билчәне" диләр. 

Кулъязма китапханәгә Гыйльми Үзәк аша кергән. 
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990 т. (э. 4502) Галиев Хәмзә. Җырлар. Зурлыгы. 35 X 
25 см. 19 кәгазьле дәфтәр. 1926127 еллар. 

Кулъязманың беренче битендә: 
„Бу дәфтәрнең эчендәге җырлар түбәндәге тәртип белән 

түбәндәге бүлекләрдә язылганнар: 
1. Мактау бүлеге. 1 дән 77 гә кадәр. 
2. Сагыну бүлеге. 77 дән 163 кә , . 
3. Үпкә бүлеге. 163 тән 192 гә „ . 
4. Зарлану бүлеге. 192 дән 197 гә . . 
5. Вәгъдә бүлеге. 197 дән 236 га „ . 
6. Гомуми бүлек 236 дан 340 ка „ . 
7. Сүгенү бүлеге. 340 тан 347 гә „ . 
8. Кайгы бүлеге. 347 дән 412 гә 
9. Туган ил турында. 412 дән 420 гә „ . 
10. Герман сугышы турында. 420 дән 424 кә кадәр. 
11. Солдат җыры. 424 тән 474 кә кадәр. 
12. Төрле җырлар. 474 дән 503 кә кадәр. 

Лубян урман текникумы татар теле укытучысы Хәмзә Га-
лиев. Җыелды 1926/27 елда*. 

Җырларны техникумда укучылардан җыйган. Җырлар бү-
лекләргә бүленгәннәр, нумерланганнар. 

Кулъязма китапханәгә Гыйльми Үзәк аша кергән. 

319 т. (э. 2801) Галиев Салих. Җыентык. 8 битле мәк-
тәп дәфтәре. 1928 ел, 7 гыйнварь 

1—2 бб, —„Картлар сүзе" исеме астында 36 мәкаль һәм 
әйтемнәр, 3 - 7 битләрдә 46 халык җыры, 8 б.—10 такмаза 
язылган. 

Кулъязма китапханәгә Гыйльми Үзәк аша кергән. 

960 т. (э. 4459) Галимова Маһинур. Мөнәҗәт. Зурлы-
гы 21,5 X 34 см. 2 битле кәгазь. 1928 — 
— 1929 еллар. 

„Сак сок" бәете үлчәве белән үзенең ата-анасыз калуы, 
авыр тормышы турында шигырь белән язылган мөнәҗәт. 

Кулъязма гарәп шрифтында. Латин шрифты белән „Чаллы 
кантоны, Черкас волосты Мурт авылының Галимова Маһи-
нур" дип язылган. 

241 т. (э. 2710) Гафиятулла. Сабан туе бәете. Зурлы-
гы 17,5X11,5 см. 12 битле. Саргаеп 
беткән кулъязма. 

и Кулъязманың исеме юк. Исеме эчтәлегенә карап куелды. 
.Йосыф китабы* көенә язылган. 

П 



Бәет сабан туен, сабан туенда кызларның егетләр белән 
уйлауларын дин күзлегеннән чыгып сүгүгә багышланган. 

Кулъязманың беренче битенә „Ошбу бәет ахыры Сабут 
кызларынадур..." дип язылган юллары сызылган. Б ә е т н е н ахы-
рында „Ошбу бәетне язучы Гафиятулла диеп беләсезләр. . ." 
дип куелган. 

Кәгазенә караганда XIX йөз урталарында язылган. 
Китапханәгә Татарстанның Балтач районы Түнтәр авылын-

нан [Нәҗип Түнтәри китапханәсеннән?] кергән. 

1743 т. (э. 4965) Готвалъд И. Ф. Бәетләр. 3 кәгазь. 
19 йөзнең уртасы. 

1 кгз — „Бәдыйггөл" һәм „Газизә кыз" исемле б ә е т л ә р д ә н 
өзекләр. Исемнәре куелмаган, шартлы рәвештә а л ы н д ы . 

„Газизә кыз барыр югары очка 
Тиңнәренә күлмәк юарга. 
Матур егет өчен буй ниткән кыз 
Көне килә еглып үләргә. 

Үрдәк очар асыл суларга, 
Егетләр гашыйк матур кызларга. 

Лавкәләрдән алган яшел мехның 
Ачып эчкенәсен бакмадым, 
Вафасыз ярга башлар куштым, 
Ник дәрья суына батмадым. 

Үрдәк очар асыл эрбеткә, 
Кызлар гашыйк матур егеткә". 

.Газизә кыз" исеме белән билгеләнгән бәетнең1 т е к с т ы 
шушы. Бәетнең икенчесе Бәдыйггөл дигән кызның а л д а н у ы 
һәм үлеме турында. Бу бәет тулырак. 

2 кгз —рус телендә бу бәетләрнең „Каверин ә ф ә н д е " ө ч е н 
русчага тәрҗемә ителүе, тәрҗемәдәге хаталар турында я з ы л а . 
„Газизә"не „Анна' дип һәм аерым сүзләрне дөрес т ә р җ е м ә 
итмәү очраклары күрсәтелә. 

3 кгз — Шушы бәетләрнең каралама варианты. 
2 кәгазьдә бәетләрнең тексты да урнаштырылган. А н д а : 

„Для удобнейшей поправки со стороны г. Каверина с л е д у е т 
здесь перепись обоих стихотворений татарскими б у к в а м и " , — 
диелгән. 

Каверинның (XIX йөз язучысы һәм нашире) бу ә с ә р л ә р н е 
русча басуы яки басмавы билгеле түгел. 

Русча кулъязмада, бу бәетләрнең М. Ф. Готвальд т а р а -
фыннан бер татар кешесенең сөйләвеннән язып алынуы ә й -
телә. 

Кулъязмалар Казан университеты профессоры, ш ә р ы к ч е 
галиме И. Ф. Готвальд кулы белән язылганнар һәм к и т а п -
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ханәгә XIX йөзнен ахырында аның китапханәсе белән кер-
гәннәр. 

938 т. (з. 4481) Гыйльми үзәк каршындагы халык 
әдәбиятын эшлэү комиссиясе мате-
риаллары. Төрле зурлыкта 21 кәгазь. 
1926—1928 еллароа язылганнар. 

Гыйльми Үзәккә халык әдәбияты материалларын җыючы 
һәвәскәрләрдән төрле хатлар, Гыйльми Үзәкнең аларга җавап-
лары. 

Халык иҗаты материалларын туплаучылардан Свердловен 
шәһәрендә чыга торган „Сабан-чүкеч" газетасы сотруднигы 
Уразмөхәммәтов, Буа шәһәре Вахитов исемендәге мәктәпнең 
укытучысы Хәсән Камал, Бөгелмә мәктәбендә укытучы Кәбир 
Туйкин, Фазыл Түйкә хатлары. Алар җибәргән материалларга 
Гыйльми Үзәк әгъзалары Хәсән Гали, Гали Рәхим, Хуҗа Бә-
дигьләрнең бәяләмәләре. 

19 кгз — Фазыл Туйкә тарафыннан төзелгән әкиятләр, җыр-
лар, табышмаклар җыентыгына Хәсән Галинең рецензиясе. 
Җыентык басылмаган булырга тиеш. 

21 кгз — Гомәр Галиевнең 1926 елнын 31 августында Иб-
раһим Юнусов тәрҗемә иткән „Җыр бүлеге" исемле кулъ-
язмага рецензиясе. Китап басылмаган булырга кирәк. 

22 кгз - Гыйльми Үзәкнең 1928 елның 19 май аендагы 
утырышы беркетмәсе. Утырышта Гыйльми Үзәккә тупланган 
халык иҗатына бәя бирү һәм киләчәк эш планы каралган. 

343 т (э 2824) Закиров Харис. Габдерәүф бәете. Зур-
лыгы 35 X 22 см. 1 кәгазь. 1928 ел, 11 
ноябрь. 

Шахта шартлаганда үлгән Габдерәуф бәете. Бәет 1926 
елны чыгарылган. 

Гыйльми Үзәккә Татарстанның Норлат районы Тау Иле 
авылыннан Харис Закиров җибәргән. 

966 т (э 4465) Иванов Петр. Җыентык. 10 битле 
мәктәп дәфтәре. Тышлыкта: .Халык 
әдәбияты. (Укучы) Иванов Петрның. 
VI класс". 1929 еллар тирәсендә языл-
ган. 

бб.—.Карт белән е г е т ' әкияте. Эчтәлеге - бер егет-
нең диюдән бер кызны коткаруы турында. 

8 б.— 12 табышмак. 
9—10 бб, —20 халык җыры. 
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Тышлыкның икенче ягында: „Чаллы районы Баграш авы-
лыныкы. Алабугада укыганда язган. Билэев" дип куелган. 

Кулъязма китапханәгә Гыйльми Үзәк аша кергән. 

283. т (э . 2367) Ишмуков Ибраһим Ту гиз карак. Зур-
лыгы 17,бу, 11 см. 16 битле. Дәфтәр-
нең бер ягына гына язылган. 

Әкият „Үги кыз" әкиятендәге кебек, бер кызның үги ана-
сы кушуы буенча атасы урманга илтеп адаштырып калы-
нуы һәм тугыз бурга очравы һәм кире туган авылына кай-
тып кияүгә чыгып яхшы яшәве турында. 

.Буа шәһәре Мулланур Вахитов исемендәге IX еллык та-
тар мәктәбенең VI нчы сыйныфында укучы Ибраһим Ишму-
ков тарафыннан фольклорга бер булек итеп язылды", — дип 
куелган. 

Кулъязма китапханәгә Гыйльми Үзәк аркылы кергән. 

964 т. (э. 4463) Камалетдинова Бибинур. Әкиятләр. 
4 битле мәктәп дәфтәре. 1925 еллар тирәсе. 

Кулъязмага ике әкият язылган. Әкиятләрнең исеме күр-
сәтелмәгән. Әкиятләрнең берсе балалары булмаган бер карт 
белән карчык, икенчесе — балыкчы белән төлке әкияте вари-
антлары. 

1108 т. (э. 4629) Камыр батыр әкияте. Зурлыгы 35,5 X 
X 22 см. 4 кәгазь. 1920 еллар тирәсе. 

Татар халкы арасында киң таралган „Камыр батыр" әкия-
тенең бер варианты. Кулъязма вариант „Татар халык иҗаты"-
нда (1954) басылган „Камыр батыр" әкияте вариантыннан 
үзенең эчтәлеге һәм материалларының киңрәк булуы белән 
аерылып тора. 

1619 т. (э. 5581) Гыйшык хатлары һәм җырлары. 
Зурлыгы 22 х 18 см. 52 битле. Кәгазе-
нә кграганда XIX йөзнең ахырында 
язылган. 

Кулъязманың 7, 10, 28 — 34, 39—41,45—52 битләре буш. 
1—6 бб,—рифмалы тәгъбирләр, мәхәббәт җырлары белән 

тәфсилләп Мәгъшукаләр өчен язылган егетләр хаты үрнәклә-
ре. Арада кызлар тарафыннан язылганнары да бар. 

8—9, 11 — 12—27, 3 5 - 3 7 бб,— жырлар белән аралаштырып 
язылган гыйшык хатлары үрнәкләре. Калган битләрдә гый-
шык җырлары. 

Кулъязмада 200 гә якын мәхәббәт җырлары бар. 
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1Й09 т, (э. 5112) Кэтиева Хәдичә. Бәетләр. 14 битле. 
Кара туш белән язылган, таушал-
ган мәктәп дәфтәре. 10—14 битләре 
түбән ягын аска каратып теркәлгән, 
Эчендә дәфтәрнең 1/3 өлешле кәгазе 
белән 16 бит була. XX гасыр башларын-
да язылган. 

1 _ 9 бб,—„Бәет". Исеме юк. Эчтәлегенә караганда бу 
„Рус-япон сугышы" бәетенен билгесез варианты. 

Бәетнең бу варианты моңарчы чыккан бер генә җыен-
тыкка да кермәгән, бер җирдә дә басылмаган. 

Б ә е т : „Чәһәршәмбе көн укыдык 
Быел корбан гаетен, 
Без әйтәбез, сез тыңлагыз 
Ошбу солдат бәетен. 
Калуганың урамы 
Ике яклап тезелгән, 
Инде, дуслар, сау булыгыз, 
Безнең өмет өзелгән" ..., 

дип башланып китә. 
Бәетнең ахырында X. Кэтиева: 

„Солдат бәете яза-яза 
Каләм тоткан кулым тала, 
Күземдин канлы яшь тама, 
Рәхим кыйл, я, рәсүл-улла", 

дип язып куелган. . 
11 б — язылып бетмәгән „Пожар бәете теркәлгән. 
12—14 бб.— .Бәет" исеме астында суга төшеп үлгән Өм-

мегөлсем исемле кызга карата чыгарылган бәет. 
Бәетнең үзе һәм вариантлары бер кайда да басылмаган. 
Кулъязма китапханәгә 1936 нчы елны Г. Кәтиев тарафын-

нан бүләк ителгән кулъязмалар белән кергән. 

322 т (э 2803) Лотфи Г. Җырлар. 1 кисәк. Мәктәп 
х дәфтәре. 37 битле. Дәфтәрнең бер ягы 

гына нумерланган. Эчендә аерым бер 
бит рецензиядәге дата буенча 1928 ел-
ны язылган. 

Кулъязмага барлыгы 102 җыр теркәлгән. Җырлар башлан-
гыч сүзләрнең әлифбасына карап төркемләнгәннәр. Дәфтәр-
нең бер ягына, гына язылган. 

Җырлар Татарстанның Тукай районында җыелган. Җыен-
тык башта Татиздатка җибәрелгән. Басылмаган. Кулъязма 
хәлендә Татиздат аны Гыйльми Үзәккә тапшырган, аннан ки-
тапханәгә кергән. 
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291 т. (э. 2771.) Маликова Хәдичә. Җыентык. Зурлы-
гы. 18Х.И см. 16 битле. 15 гыйнварь, 
1928 ел. 

Җыентыкның тышына „Хикәяләр" дип куелган. 
3—4 бб.—М. Укмасыйның „Яз галәмәтләре" дигән шигы-

ре, 5—6 бб,—бүрене алдаучы кәҗә турында „Бүре һәм кә-
җә" дигән кыска әкият, 6—7 бб,— „Шәүлә", „Бәхет", „Суган", 
„Чугунка" (тимер юл) турында табышмаклар теркәлгән. 
8—16 бб.— буш. 

Гали Рәхим аерым карточкада бу „җыентыкның" Буада 
9 еллык мәктәп укучысы Хәдичә Маликова дәфтәре булуын 
күрсәтә. Кулъязмада бу турыда бернинди билге юк. 

Кулъязма китапханәгә Гыйльми Үзәк аша кергән. 

324 т. (э. 2805) Мозаффаров Камал. Бәет. Зурлыгы 
35 X 22 см. 1927—28 елларда язылган. 

Татарстанның Балтач районы Шода авылының Сәедгәрәп 
мулланың районга чакыргач хатыны ат бирмәве, кире җәяү 
кайтканда салкын тидереп авырып үлүе, хатынының явызлы-
гы турында бәет. 

Гали Рәхим бәетнең авторы Камал Мозаффаров булырга 
тиеш, ди. Кулъязманың Камал Мозаффаров кулы белән язы-
луын әйтә. 

Балтач районы Түнтәр авылы Нәҗип Түнтәри архивында 
сакланган. 

752 т. (э. 4199) Мозаффаров М. Ноталар. 20 дәфтәр. 
Зурлыгы 38X27 см. һәр дәфтәр 4-6 
битле нота кәгазе. 1930 ел. 

Нота кәгазьләренең беренче битендә көйнең исеме, нин-
ди инструментта уйнау өчен эшләнеше татар һәм рус тел-
ләрендә язылган, һәр биттә „Зал. [исал] и обр. (аботал| 
М. Мозаффаров", дип кул куелган. 2—3 битләрдә, кайбер 
кәгазьләрдә 4 нче биттә дә җырның нотасы бирелә. Кайбер 
ноталарда көннең кем җырлавыннан язып алынуы күрсәтелә. 

Мисал өчен беренче „дәфтәрне" алырга була. Тышлык — 
беренче биттә „Шәурәкәй" көе. Гобой өчен фортепиано бе-
лән. Шәврэкэй (башкирская песня). Для гобоя с ф-пиано. 
Зап. п обр. М. Мозаффаров". 2 биттә. „Шәүрәкәй кәе. Шэврэ-
кәй — башкирская песня. Зап. и обр. Музаффаров. Мелодия 
сообщена тат. певицей Сара Садыковой. (1930). г. Москва". 

20 дәфтәр рәвешендә кулдан язылган ноталар. 1—дәф-
т ә р д ә - „ Ш ә ү р ә к ә й кәе", 2 — „Әч-түч кәе" („Җыр өчен оркестр 
белән"), з —„Алсу көе' (эчендә аерым кәгазьдә ике җыр тек-
сты оелән),4 —„Сакмар суы көе", 5— „Эрбет көе*, 6— „Кар-
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урман көе* (аерым кәгазьдә 2 җыр тексты белән), 7 ^ „ Т а ң 
к ө е " (эчендә аерым кәгазьдә 4 җыр тексты белән), 8— „Әл-
лүки көе", 9— „Буранбай көе", 10—,Гайса Мәкәрҗә көе", 
11—.Салкын чишмә көе", 12—.Зәңгәр шәл көе" („Җыр 
өчен фортепиано белән"), 13—„Ашказар көе" („Струнный 
оркестр өчен гобой белән"), 14—„һаваларда йолдыз көе" 
( „ Җ ы р өчен фортепиано белән"), 15 — .һаваларда йолдыз" 
( „ Җ ы р өчен партитура"), 16 — „Зәнгәр шәл көе" ( .Җыр өчен 
оркестр белән"), 19 —„Шахтер көе" (эчендә аерым кәгазьдә 
өч җыр тексты белән), 20—»Ашказар көе" („Гобой өчен фор-
топиано белән"). 

Аерым бер кәгазьдә композитор В. И. Виноградовның бу 
җыентыкның көйләре турында »Заключение'се бар. 

Анда: „Композиция т. Музаффарова в числе двадцати про-
изведений, написанных для различных ансамблей, в общем к 
каждая по отдельности представляет из себя опыт художе-
ственного музыкального оформления различных татарских 
мотивов и частью башкирских на основе пентатоники. 

Свежесть и оригинальность этого оформления, его новиз-
на и отчасти смелость, оправдываемая самой задачей ука-
занного оформления, проложеине H O B B I X музыкальных путей 
в смысле обогащения приемов и способов гармонизации та-
тарского и башкирского мелоса—все это вместе взятые в 
связи с безусловной грамотностью всей этой работой застав-
ляет отнести последних к серьезной художественной этно-
графической работе и считать ее ценной в смысле научно-
исследовательского подхода к татарской музыке. 

В и н о г р а д о в " . (Подпись). 
491 т. (э. 3119) Мостафа бине Мортаза. Солдат бәе-

те. Зурлыгы 16,5 X 13,5 см. 1—2 битнең 
түбәнге яртысы, 3—4 битнең югары, поч-
магы ертылган. 4 битле кәгазь. 

1915 елны империалистик сугыш кырыннан туганнарына 
язган хат. Хат ахырында ..Солдат бәетләре" дигән бәет языл-
ган. Басма „Бәетләр" (1960) җыентыгындагы солдат бәетлә-
ренең бер варианты. 

Кулъязма Татарстанның Тәтеш кантоны Карамалы авылын-
да табылган. Сәед Вахиди көтепханәсендә булуы турында 
билге бар. 
1405 т. (э. 5108) Мәүлекәа ибне Юмачык. Бәетләр 

һәм мөнәҗәтләр. Зурлыгы 22 X 18 см. 
1881 ел. 12 кәгазьле дәфтәр. 

Кулъязма Казанга .Шәмсетдин Хөсәенов вэрәсәләре"нә 
бастыру өчен җибәрелгән җыентык. Авторы Тобол татары. 
Төмән янындагы Манчыл авылы Юмачык улы Мәүлекәй. 
В - 5 7 . — 2 17 



Җыентыкка кергән һәр әсәр'„мөнәҗәт", „бәет" дип атала. 
Тик берсенең генә исеме күрсәтелгән—„Эрбет бәете". 

1—2 кгз —„Мөнәҗәт" исеме астында дини рухтагы ике 
шигырь, берсе Кандалый шигыре үлчәвендә. 

3 кгз — Манчыл авылы байлары Хаҗи Нигъмәтулла һәм 
Рәхмәтулла Сәйдуковларны мактаган шигырьдән өзек. 

4—10 кгз—„Эрбет бәете". Бәет Эрбет ярминкәсендә азып-
тузып йөрүче сәүдәгәрләргә каршы язылган. Бәетнең күп 
өлеше 1879 елны Казанда чыккан 16 битле .Мәкәрҗә бәе-
те"нә дә кергән. 

„Эрбет бәете"н Мәүлекәй ибне Юмачык үзе язганлыгы 
бәетнең текстыннан күренеп тора. Бәетнең эчендә һәм ахы-
рында үзенең исемен, адресын күрсәтеп үтә. 

Кулъязманың ахырында гарәпчә ике шигырь. Кулъязма-
да „Шәмсетдин Хөсәенов вәрәсәсе" диелгән русча һәм татар-
ча мөхбирләр бар. 

Кулъязма җыентык басылмаган булырга тиеш. 
Китапханәгә „Ш. Хөсәенов вәрәсәсе" фирмасы архивыннан, 

Кәтиев биргән кулъязма. 

282 т. (э. 2762) Насыйров Рәшит. Халык әдәбиятын-
нан хикәя [әкият]. Авылда. Буа шәһәре 
9 еллык Мулланур Вахитов исемендәге 
татар мәктәбе. 1928 нче ел, 1 нче гыйн-
варь. Зурлыгы 17,5\11 см. Нумепланган 
15 бит. 

„Авылда" исеме астында „Поп һәм аның ялчысы Балда", 
атасы үлгәч мал өчен талашучы өч бер туган әкиятләре сю-
жетларыннан язылган яна әкият варианты. Әкият .замана-
лашкан". Ул өч туганның берсе япон сугышына китүе белән 
тәмамлана. 

Кулъязма китапханәгә Гыйльми Үзәк аша кергән. 

295 т. (э. 2775) _ Низамов Хафиз. Җыентык. Зурлыгы 
1/ х и СМ. 8 битле. 1928 еллар тирәсе. 

1 — 6 бб. —„Солдат җырлары", ,,Кайгы[лы] кеше җырлары", 
.Карчык җырлары" дигән бүлекчәләр астында 19 җыр тер-
кәлгән. 

7—8 бб.— „Русча белгәннең галәмәте" исеме астында бер 
мәзәк язылган. 

Кулъязманың ахырында „Баулы авылында Хафиз Низамов-
тан алынды. Укучы. 16 яшь",—дип икенче кул белән язып 
куелган. 

Кулъязма китапханәгә Гыйльми Үзәк аша кергән. 
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1121 т. (э. 5503) Остроумов Н. П. Река Ак Идель 
(Ак Изель) в песнях крещенных татар 
Казанскойгубернии. Зурлыгы 35,5Х 22см. 
4 кәгазьле дәфтәр. 1878 ел. 

Рус хәрефләре белән язылган татарча җырлар. Барлыгь: 
48 җыр. Кулъязманың башында, уң якта, карандаш белән .от 
Остроумова", астарак .1878 г." дип шәмәхә кара белән өстәп 
язып куелган. 

Җырларда керәшен-татар сөйләшенең фонетик үзенчә-
лекләре саклана. Керәшен татарлары өчен кабул ителгән рус 
әлифбасы белән язылган. 

Җырлар — кайгы, гыйшык, сагыну җырлары. 
Шушы номер астында бу җырларның хәзерге татар әлиф-

басына күчерелгән, машинкада басылган икенче нөсхәсе дә 
саклана. Анын күләме 8 кәгазьле, кәгазьнең бер ятына гына 
басылган. Беренче бите —,Ак Идел. (Ак Изел) елгасы. (Казан 
губернасындагы керәшен татарлары җырлары)" дип исемлән-
гән. 

321 т. (э. 2802) Рәхимколов Г. Халык җырлары. 
Тышлыгы белән 26 битле мәктәп дәф-
тәре. 

Дәфтәргә 234 җыр теркәлгән. Җырлар нумерланганнар. 
Эчендә „АТССҖ Татар мәдәнияты йорты. Татарстан мә-

гариф комиссариаты" янында дигән аерым кәгазьдә Гали Рә-
химнең рецензиясе бар. Рецензиядән күренгәнчә, җырларны 
Татар авыл хуҗалыгы техникумында укучы Рәхимколов Г. 
Башкортстаннын Бәләбәй кантоны, Кыргызмиәкә волосты 
Кәркәле авылывда язып алган. Гали Рәхим күп җырларның 
матбугатта басылмаганлыкларын, сатып алу кирәклеген яза. 

Г. Рәхимнең рецензиясе 1928 елның 3 мартында язылган. 
Ә җырлар 1927—28 еллар тирәсендә язылган булырга тиеш. 

Кулъязма китапханәгә Гыйльми Үзәк аша кергән. 

979 т. (э. 4470) Рәхимколов Г. Җыентык. 14 битле 
мәктәп дәфтәре. 1928 ел, 8—10 гыйнварь. 

Бер ярлы кешенең озак баласы булмый торгач, хатыны 
җылан тудыра. Ул үсеп матур егеткә әйләнә һәм патша була. 
Шушы эчтәлекне эченә алган .Җьланчай" исемле әкият 
теркәлгән. 4—5 бб. 

5—10 бб, —.Усал хатын" әкияте. 
11 — 14 бб.—34 табышмак һәм аның җаваплары. 
Казан авыл хуҗалыгы техникумында укучы Г. Рәкимколов 

тарафыннан язылган. 
Кулъязма китапханәгә Гыйльми Үзәк аша кергән. 
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286 т. (э. 2766) Рәем Л. Татарстан җөмһүрияте Нор-
лат төбәге Тау Иле авылыннан җыел-
ган җырлар. 1927 ел, 29 декабрь. Зур-
лыгы 17,5 X 11 см. НумерланганЗб битле 
дәфтәр. 31—36 яклары буш һәм төрле 
зурлыктагы орырлар язылган аерым өя 
кәгазь. 

Җыентык төрле кара, карандаш белән язылган. Кулъязма-
ның беренче битендә „Гыйззәтуллина Рәхимә туташ җырла-
ры" дип язылган. Башка урында кем җырлары булуын күр-
сәткән язулар юк. 

28 б. — „Кырым татарларының җырлары" дигән исем астын-
да 4 җыр теркәлгән. Кулъязманың ахырында: „Халык әдәбиятын 
җыюда аз гына булса да хезмәт күрсәтү максады белән Гыйль-
ми Үзәккә 400 450 данә җырлар тәкъдим итәм... Җыючы: 
Л. Рәем. 3 гыйнварь, 1928 ел",—дип куелган. Кулъязма эчен-
дә җыентык турында X. Бәдигь тарафыннан Гыйльми Үзәккә 
язылган аерым кәгазьдә рецензия дә булган. Ләкин ул сак-
ланмаган. 

Кулъязма китапханәгә Гыйльми Үзәк аша кергән. 
288 т. (э. 2768) Саттарова Таһирә һәм Маликова 

Хәдичә. Төрле җырлар. Зурлыгы 17,5 X 
X 11 см. Нумерланган 6 бит. 1927 ел, 
30 октябрь. 

35 җыр теркәлгән. Җырлар Буа шәһәрендәге 9 еллык мәк-
тәпнең 5 нче сыйныфында укучы ике кыз тарафыннан җыелган. 

Кулъязма китапханәгә Гыйльми Үзәк аша кергән. 

1003 т. (э. 4518) Сәйманов Габоулла. Әкиятләр. Зур-
лыгы 31 X 22 см. 159 битле. Язылу елы -— 
1923—1924. 

Эчендә җыючының Гыйльми Үзәккә язган түбәндәге гари-
засында җыентыкның эчтәлеге ачыла: 

.Гыйльми Мәркәз хозурындагы халык әдәбияты 
тикшерү комиссиясенә. Минзәлә кантоны Яна 
Мәчет волосты тегермәнлек Габдулла Сәйма-
иовтан. 

Г а р и з а 

Мин, түбәндә кул куючы, Габдулла Сәйманов, яшь вакы-
тымда әбиләрдән ишетеп тә, күңелемдә' калган 6 төрле халык 
әкиятен Сезнең карамагыгызга тапшырам. Барлыгы 159 бит 
булып, тәхминән 10 табаклар чамасында бар. Исемнәре: 
„Җиһанша патша", „Алпамша", „Биктимер солдат", „Яшел", 
.Вәт мулла абзый нишләтә" һәм .Карт бур белән яшь бур" 



булып, төзелүе турында бер сүз дә әйтә алмыйм. Ләкин язуда 
(имласында) күп хаталар бар. 

Мин аны матбугатка чыгару уңае белән язмаган идем. 
Фәкать халыкның иске әдәбияты югалмасын, үземнән кал-
ганнарга бер истәлек булсын дигән уй белән генә язган идем. 
Ә инде хәзер хөкүмәтнең хуҗалык ягы яхшылану белән, ха-
лык әдәбиятына нык күңел бирә башлавын күргәнем соңын-
да, һичбер җирен төзәтми, элек язган көенчә, Сезнең кара-
магыгызга тапшырырга уйладым. 

... Үзем хәзерге көндә монда (Казанда) Татпрофеовет та-
рафыннан ачылган „Клуб эшчеләре курсын"да укыйм. 

... Хезмәт урыннарым: күбрәк партия хезмәтендә, соңгы 
көнемдә Минзәлә партия мәктәбендә татар теле мөгаллиме 
идем. Имза... 1 апрель 1926 ел". 

Җыентыкка кергән һәр әкият матур, пөхтә итеп язылган, 
һ ә р әкият бүлекләргә бүленгән. Мисал өчен „Алпамша" әкияте 
нинди бүлекләрдән торуын күрсәтергә мөмкин: „Алпамша 
сугышка бара", „Алпамша аталарыннан акбүз атны алып кай-
та", „Алпамша тимер сандык эчендә", „Алпамшаның хатын 
плалар", „Алпамшаны дошман патшаның кызлары коткара-
лар" , „Алпамшаны тотып үтерергә алып китәләр", „Алпамша 
бөтен гаскәр һәм халыкны бетерә һәм Гөлҗиһанга өйләнә", 
„Алпамша Гөлҗиһанны ташлап Гөлназ янына кайта". 

Җыентык Гали Рәхим тарафыннан тикшерелгән, һәр әкият 
ахырында аның бәяләмсе, әкиятнең башка вариантлары ту-
рында искәрмәләрен язып барган. 

Әкиятләр җыючы тарафыннан бераз „әдәбиләштереп" языл-
ганнар. 

Кулъязма китапханәгә Гыйльми Үзәк аша кергән. 

1815 т. Сөлзйманова Фэхрелбанат. Җыен-
тык. Төрле зурлыктагы 7 кәгазь. 19'28 ел-
ларда язылган. 

1—2 кгз —„Табышмаклар, исемдә калганнары" исеме астын-
да 30 лап табышмак һәм аның җаваплары. 

2—3 кгз—„Шамак карак" исемле әкият. Эчтәлеге бай-
ларны оста алдый торган караклар әкиятенең бер варианты. 
„Киленем Мөхбиябану Сөләймановадан сөйләтеп ишеткәнемчә 
яздым", дип куелган. 

3—4 кгз — һ . Такташның „Мәхәббәт тәүбәсе"ннән өзекләр 
китерелгән. Ф. Сөләйманова бу шигырьне „Малмыжда укучы 
ятимә комсомолка Мәрьям туташ шигыре „Яшьлек", —дип ял-
гыш күрсәткән. 

5 кгз —аулак өйләрдә уйнала торган уеннар һәм уен тәр-
типләре турында. Биредә „Убырлы карчык уены", „Әйбер 
салыш уены", „Ыргыдан-мыргытан уены", „Буяу-буяу уены* 
тасвирланган. 
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6—7 кгз—„Җизнәкәй" җырлары, Сөләймәнованың „Нинди 
җир бу, ник караңгы, кай вакыт бу, төнме бу..." дип башла-
нып киткән, „Апама", „Туган илгә" һәм башка исеме күрсә-
телмәгән шигырьләре. 

Кулъязманың ахырында „Монда язылган нәрсәләрнең исем-
сезләрен үземнең гомер буена язып килгән дәфтәремнән 
яздым. Күбесенең ияләре һәм тарихлары булмаса да бәлки 
араларыннан бер файдалы нәрсә килеп чыгар дия яздым. Фәх-
релбәнат Сөләйманова",—дип куелган. 

Кулъязманы Ф. Сөләйманова Саба районының Байлар Са-
басы авылында язган. 

Кулъязма китапханәгә Гыйльми Үзәк аша кергән. 

955 т. (э. 4436) Сөләйманова Фәхрелбанат. Җыен-
тык. Ике дәфтәр. 1—дәфтәрнең зурлы-
гы 22 X 17,5 см. 6 кәгазьле. 2— дәфтәрдә 
төрле зурлыктагы. 8 кәгазь. 1928 еллар 
тирәсендә язылган. 

1 дәфтәр. 
1 кгз—„Хөррият", „Истикъмал", „Ятим баланың хәле", 

„Бар да акча гына" дигән шигырьләр. 
2 кгз—„Ана һәм кыз. Озату көенә" исеме астында бәет 

калыбында язылган шигырь. 
2—3 кгз—„Татар яшәячәк", „Эшче" шигырьләре һәм 

„Авыл яшьләре тарафыннан безнең авыл" исемендә 10 халык 
җыры. 

4 кгз—.Болында" исемле лирик шигырь. „...Ачулы көзге 
җил тәрәзәмә килеп туктады да ... " дип башланган исемсез 
шигырь һәм М. Гафуриның „Юктырсың ла алла" шигыре бе-
лән аһәңдәш „Сугыш" шигыре, „Авылдапионерлар" һәм „Өмед" 
исемле шигырьләр. 

5—6 кгз--„. . .Уян татар, уян татар! 
Тарихларыңны ач, актар! 
Ирек килде, иркен чаклар. 
Кем кимерде башларыңны? 
Кем түктерде яшьләреңне? 
Кемнәр алды ач авызыңнан 
Капкан .ашар ашларыңны?..." — 

дип башланып киткән шигырь. Ф. Сөләйманова шигырьнең 
„Бик мәшһүр нәрсә булса да, искәрелми калмасын дип яз дым",— 
ди, ләкин кем шигыре булуын күрсәтми. Биредә үк „Казан 
шәһәре бәете" теркәлгән Бу бәетнең борынгы бәет булуы 

1 Бу бәет берничә тапкыр басылган, а) К. Насыйринын „Календары"кда, 
1881 ел өчен. Казан, 1880. 6) Катанов Н. Ф. Исторические песни Казанских-
татар. Казань, 1899, с-. 6—22. 3) X. Вәдигъ. Халык әдәбияты. 1 — төп. 3 - бү-
лек. Казан, 1913, 52—54 бб. „Казан тарихы" дип исемләнгән. 
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турында Каюм Насыйри 1880 елны „Вә янә бу урынга муа-
фикъ .Казан бәете" дигән бәет бардыр, кадимнән ишетелә 
килгән, языла килгәндер", 1 ди. 

Шулай ук „Иртән. Бер иске дәфтәрдән" билге астында 
бер шигырь һәм Н. Исәнбәтнең „Уракчы кыз" шигыре „Ком-
сомол җ ы р ы " астында китерелгән. 

Ахырда „Халыкнын бер-берсенә теләк теләүләре" исеме 
астында „Рәхмәт төшкере", „Игелек күр" кебек теләк сүз-
ләре теркәлгән. 

2 дәфтәр. 
1 кгз—„Ятимә кыз хакында" шигырьнең бер өлеше. Ши-

гырь „тәмам түгел, ахыры ертылган, кемнеке икәне мәгълүм 
түгел" дип куелган. 

„...Төнләр озын була көз җиткәч", дип башлана торган 
исемсез шигырь һәм „Бер хатынның моңы" исемле шигырь 
теркәлгән. 

2 кгз —„Халык жырынча" һәм „Кенәри көенә" исеме астын-
да халык җырлары; 3 кгз —„Май иртәсендә", „Көтүче. Яна 
шигырьләрдән („Завод эчендә")," дигән шигырьләр. Ф. Сө-
ләйманова бу шигырьләрнең үзенеке булмавын күрсәтеп үтә. 

4—5 кгз—„Сабый чакны искә алу", „Мөхәмәд Гали Сиха-
ни", „Бер татар кызының үз хәленнән шикаяте", „Ирем", 
„Кышкы тәэссир. Юлда", „Дусымның каберендә" дигән ши-
гырьләр. 

6—7 кгз—„Бармый ат, кыйный карт", „Ерак арасы, ничек 
барасы" кебек .Төрле сүзләр" теркәлгән. 

8 кгз —„Ялкау" исеме астында такмаклар. Ахырында: „Хуш, 
син, Казан каласы, сәхранда җиде күккә тиеп тора, тора тау. 
Хуш, исән бул, дускай, мин китәмен, бәлки күрешә алмабыз 
исән-сау. Хуш, Оренбур кала, сәхраң дала, күккә тиеп тора 
манара. Хуш, исән бул, дускай, мин китәмен, бәлки күрешә 
алмабыз тиз ара. Матбугатка чыккан нәрсәләр булса да искә-
релми калмасын ялгыш, дип яздым. Фәхрелбәнат Сөләйма-
д о в а " . 

Татарстанның Саба районы Байлар Сабасында язган. 
Вакытында Гыйльми Үзәк тарафыннан сатып алынган һәм 

китапханәгә Гыйльми Үзәк аша кергән. 

290 т. (э. 2770) Сөләаманова Фэхрелбанат. Җыен-
тык. Төрле зурлыктагы 27 кәгазь, 1929 ел. 

1—4 кгз —„Авыл яшьләренең яна җырлары" —133 җыр. 
5—8 кгз—„Халык мәкальләре (исемдә калганнары)" — 

151 мәкаль. 

1 Насыйри Каюм. Каюм Насыйрының монарчы басылмаган әсәрләре. 
К а з а н , 1935, 14 — 6. 
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9 кгз — 30 әйтем. 
9 кгз. ахыры һәм 10—11 кгз — ике әкият. Ә к и я т л ә р н е « 

исеме юк. Берсе — янгыр астында чыланган шайтанны, я ң г ы р 
вакытында киемен салып аның өстенә утырган һ ә м я ң г ы р 
туктагач, коры сакланган киемен кигән кешенең н и ч е к итеп 
алдавы турында. Икенчесе—бер кызның кияүгә ч ы г ы п кы-
зым булса, ул суга батып үлсә, дип җылавы, кысыр х ә с р ә т 
турында. 

12 кгз—„Халык арасында кычкырышу, талашу, к а р г ы ш у 
сүзләре". 

13 кгз—„Халык арасында төрле авырулардан, х о р а ф а т , 
бәхетсезлекләрдән саклану вә дәвалар". 

14 кгз—„Халык арасында Мөкаддәс саналган ү с е м л е к л ә р " . 
15—17 кгз—„Халык арасындагы дини хөрәфәтләр һ ә м д ә 

даруга йөри торган нәрсәләр". 
17 кгз. ахыры һәм 18 кгз—„Авылда үлек күмү г а д ә т л ә р е " . 
18- 27 кгз —„Борынгы заманда авыл туе". 
һәр бүлектәв соң „Фәхрелбәнат Селәйманова" д и п я з ы л -

ган. 
Материаллар Татарстанның Саба районында җыелган . 
Кульязма китапханәгә Гыйльми Үзәк аша кергән. 

956 т. (э. 4440) Татлы ядъкэрем. 20 битле мәктәп 
дәфтәре. 1925 еллар тирәсе. 

Гади һәм химик карандаш белән язылган җырлар җ ы е н -
тыгы. Җыентыкка 130 лап төрле халык җырлары т е р к ә л г ә н . 

340 т. (э. 2821) Туйкә Фазыл. Француз сугышы бәете. 
Зурлыгы 36x22 см. 1 битле кәгазьнең 
бер ягына язылган. Күчерелеп язылган 
елы —1905. 

Бәет 1812 елгы Ватан сугышына катнашкан татар с о л д а т -
лары тарафыннан чыгарылган булырга тиеш. Бәеттә б у су -
гышта катнашкан татар солдатларының батырлыгы т у р ы н д а 
сөйләнә. 

Күчерүченең:„1858 елда язылган [күчерелгән—А. К.] н ө с х ә -
сеннән үз имласы, шәкеле белән күчереп алдым. 1 9 0 5 е л 
15 декабрь. Фазыл Туйкә", дигән язуы бар. 

Бәетнең шушы кулъязма нөсхәсе тулысы белән х ә з е р г е 
шрифтта басылган: Рус-француз сугышы бәете.— Китапта- Т а -
тар халык иҗаты. Казан, Таткнигоиздат, 1954, 340— 341 б б 

Кулъязма китапханәгә Гыйльми Үзәк аша кергән. 
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284 т. (э. 2764) Тукмыееа Г. Авыл җырлары. Зурлыгы 
18X11 см. 10—20 битләре буш. 1928 ел. 

Җыентыкка 50 җыр теркәлгән. Татарстанның Тәтеш районы 
Тархан авылында 5 „А" группасында укучы Тукмыева җыеп 
тапшырган. 

Кулъязма китапханәгә Гыйльми Үзәк аша кергән. 

1620 т. (э. 5582) Xисаметданов Хаҗимөхәммәт. Мә-
хәббәт хатлары һәм җырлары. Зурлыгы 
22X18 см. 6 битле. 

Кулъязманың 1 б. буш. 2б ,—рустелендә —„Уфа губернасы 
Златоуст өязе Пулмулкошчы волосты Ләмез Тамак авылының, 
указлы мулласы Хаҗимөхәмәт Хисаметдинов" дип язган юл-
лар бар. Биредә үк рус телендә „Мөхәммәтхәбиб Мөхәммәт-
латыйп Мустафиков", „Вятка губернасы Малмыж өязе Арбар 
волосты Түнтәр авылы указлы мулласы",— дигән юллар. 

Шушы биттә „һу аллаһ эл-барый, бездә гыйшык хали, 
сездә ничек җаный..." дип башланып киткән, кызларга яза 
торган гыйшык хаты үрнәге урнаштырылган. 

Кәгазьнең икенче битендә дә кызларга яза торган гыйшык 
хатының икенче варианты урнаштырылган. 

Кәгазенә караганда бу кулъязма XIX йөз ахырларында 
язылган булырга кирәк. 

Аерым бер бит кәгазьдә—„Җырлар"—4 җыр теркәлгән. 
Кәгазе мәктәп дәфтәреннән ертып алынган бер бит. Бу 
„Җырлар" 1920 еллар тирәсендә язылганнар, соңыннан шушы 
гыйшык хатлары белән бергә теркәлгәннәр. 

287 т (э. 2767) Хасамов Гаяз. Авыл җырлары. Зур-
лыгы 17,5X11 см. 16 битле. 1—2, И—16 
битләре буш. 1927 ел, 25 октябрь. 

3 б.—„Язучыдан. (Авыл яшьләре авызыннан алынган). Би-
редәге җырлар Күлчеркән авылында яшьләр тарафыннан җыр-
лана торган төрле авыл җырлары һәм читтә йөрүче кешенен 
жыры, эчү җырлары, исерек җырлары языла. 

Ишетүче: Буа шәһәре Мулланур Вахитов исемендәге 9 ел-
л ы к татар мәктәбенең „А" V нче сыйныф укучысы Гаяз Хиса-
мов" . 

Кулъязма китапханәгә Гыйльми Үзәк аша кергән. 

336 т. (э. 2817) Хямитов Галимҗан. Гыйшык хатла-
ры. Төрле зурлыктагы. 8 битле 3 кәгазь. 
1928 ел. 

Авыл егетләре тарафыннан кызларга языла торган гыйшык 
хатларының шаблоннары. Өч хат. Бер хатның ахырында 33, 
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икенчесенең ахырында 8, өченчесенең ахырында 20 гыйшык 
җырлары язылган. 

Хатларга замана рухында „модернизация" ясалган, яна 
стильдә язылган. Бер хатның ахырында „Берләшегез, бөтен 
дөнья егетләре һәм кызлары!" дип куелган. 

Хатлар Буа кантоны Иске Шәйморза авылында күчерел-
гән. 

Ку лъязма китапханәгә Гыйльми Үзәк аша кергән. 

965 т. (э. 4464) Хөсэенов Хамис. Халык әдәбият-
лары. Әкият. Дүрт битле мәктәп дәф-
тәре. Һәр ике ягына язылган. Язылуы — 
19НО еллар тирәсе. 

Әкиятнең исеме күрсәтелмәгән. Эчтәлеге: бер ярлы карт 
белән карчыкның бик озак торгач кына бер малайлары туа. 
Малай егет булгач бер бай кызына өйләнергә тели. Бай ярлы 
егеткә кызын бирми. Егет фәрештәләр ярдәмендә алтын-кө-
меш тулы амбарлар, биш катлы сарайлар, „трамвайлар йөреп 
тора торган тимер юллар" салгач кына кыз белән кавыша. 

Әкиятләр өчен хас барлык традицион алымнар биредә бар. 
Бу алымнарга хәзерге көн күренешләре—„трамвай", „тимер 
здллар"да килеп кушыла. Ләкин әкиятнең композициясе, эч-
тәлеге сай. Әкияттә төп вакыйгага бернинди бәйләнеше бул-
маган күренешләр куп. Әкият төрле әкиятләрдән алынган бер 
бөтен булып формалашмаган кисәкләрне хәтерләтә. 

Язып алучысы: „Мамадыш шәһәрендәге II нче баскыч № 2 
мәктәпнең VI нчы төркемендә укучы Хамис Хөсэенов". 

Кулъязма латин хәрефендә. Китапханәгә Гыйльми Үзәк 
аша кергән. 

292 т. (э. 2772) Хәсәноя Әхәт. Җыентык. Зурлыгы 
/7,5X11,5 см. Нумерланган 20 бит. 2, 6, 
11—20 битләре буш. 1927—28 еллар ти-
рәсендә язылган. 

Кулъязманың 2 - 5 бб. —„Җырлар" исеме астында 22 халык 
җыры, 7—10 битләрдә „Картлар сүзе" бүлеге астында 52 мә-
каль теркәлгән. 

Кулъязманың беренче битендә икенче кул белән. „Әлмәт 
рай[оны] Тайсуган авылының Әхәт Хәсәновтан алынды. 
23 яшендә",—дип өстәлгән. 

Кулъязма китапханәгә Гыйльми Үзәк аша кергән. 
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323 т. (э. 2804) Ченәкәй Т. (?). Кушаматлар, каргыш-
лар, сүгенүләр, өндәү-чакырулар. 8 бит-
лек мәктәп дәфтәре. 1920 елларда языл-
ган. 

1—2 бб,—Оренбург өлкәсе Петровский районы Черкас 
волосты „Рәдүт [авылы] кушаматлары", 3 б,—„Рәдүттәге та-
тарча исемнәр", 4 б. —„Мамадыш кантонындагы Кулбай авылы 
кушаматлары", 5 б—„Хатын-кызларның каргышлары, ачу сүз-
ләре" , 6 б,—„Теләк"ләр, 7 б,—„Мертәд-жәфа куу", 8 6.— 
„Ирләр сүгенүе". 

„Оренбург округы Петровский районы Черкас волосты 
Рәдүт авылыннан" җибәрелгән. 

Китапханәдәге башка кулъязмалар арасында шушы адрес 
белән җибәрелгән халык иҗаты материаллары бар. Аларны 
Т. Ченәкәй җибәргән. Шушыннан чыгып, бу кулъязманың 
Т. Ченәкәйнеке булуы мөмкин. 

Кулъязма китапханәгә Гыйльми Үзәк аша кергән. 

Китапханәдә Төхфәт Ченәкәй тарафыннан җыелган күп 
санда халык җырлары саклана. Алар „Н. И. Лобачевскиц 
исемендәге фәнни китапханә кулъязмаларының тасвирламасы. 
V чыгарылыш. Татар әдипләре һәм галимнәренең кулъязма-
лары. 1-бүлек. Казан. 1960", дигән җыентыкның 5 5 - 5 8 бит-
ләрендә тасвирланганнар. Шунлыктан алар бу тасвирламага 
кертелмәделәр. Төхфәт Ченәкәй җыеп тапшырган җырлар 
кулъязмалары китапханәдә 957 т. (э. 4442), 1031 т. (э. 4о4о), 
1038 т. (э. 4543), 308 т. (э. 2783), 304 т. (э. 2784), 305 т. (э. 2/80), 
306 т. (э. 2786), 307 т. (э. 2787), 308 т. (э. 2788), 1030 т. (э. 4о44), 
1019 т. (э. 4531) номерлары астында сакланалар. 

1904 елгы Рус-Япон сугышы турында 1905 елны язылган 
бәет . Ертылган өлешендә авторы күрсәтелгән булуы мөмкин. 
Кәгазьнең 1 һәм 4 битләре буш. 

Кулъязманың икенче битенә: „Бу җырлар бүлегенә Буа 
кантоны Иске Шәйморза авылының мәхәббәт дәрьясында-
йөзүче, гыйшык авыруы белән авырган, битләренә аппак пудра 

341т. (э. 2822) Япон сугышы бәете. Зурлыгы -36X 
Х22 см. 4 битле. 4 нне битнең ахырында 
22Х.10 см киңлегендәге кәгазе ертылып 
төшкән. 1905 ел. 

285 т. (э. 2765) Әсәдуллин Йосыф. Гыйшык җырла-
ры. Зурлыгы 17,5X11 см. 18 битле. 
1928 ел, 9 нчы гыйнвар. 
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сөрткән, кып-кызыд иренле кызлар тарафыннан [кызлар авы-
зыннан җыелып — А. К.] алынды. Җыючы: Йосыф Әсәдул-
лин". 

Кулъязма китап формасында эшләнгән. Тышлыкта авыл 
буйлап гармонь уйнап баручы егетләр рәсеме төшерелгән. 
Җыентыкның ахырында: „127 җыр кергән" дип язылган. 

Кулъязма китапханәгә Гыйльми Үзәк аша кергән. 

1529 т. (э. 5452) Җыентык. Зурлыгы 16,5^(11 см. 
Нумерланган. 56 кәгазь. 

Кулъязманың башы юк. Җыентык „Сак-сок бәете"нең 
„Комач күлмәгем һич тә кимәдем, 
Очып киткәндә „сау бул!" димәдем. 
Мамык эшләпәм алып кайтыгыз, 
Әнкәйне күргәч сәлам әйтегез..." 

дигән юллар белән башлана. 1—3 кгз. Бәетнең бу варианты 
1960 елны X. Ярми төзегән „Бәетләр" һәм 1913 елны Хуҗа 
Бәдигь төзегән „Халык әдәбияты. Бәетләр" җыентыкларын-
дагы „Сак-сок бәете"ннән шактый аерыла. Кулъязмадагы ва-
риантта басма вариантларда булмаган куплетлар бар. 

3—4 кгз. —„Шәл иле бәете". Бер кешенең әнкәсе янына 
барганда күргән маҗаралары, сагышлары турында. Бәет 
1866 елны чыгарылган. Бәет анлаешсыз. 

5—7 кгз—„Бәет. Үделни бәет". 
Бәет—„Үделни дип исем куйды, 

Мөселманга җәфа булды, 
Куз яше илә җиһан тулды, 
Рәхим кыйл, я, рәсул-улла. 
Үдельнинең сәбәбеннән 
Күп мөселман харап булды, 
Бу дөньяга фетнә тулды, 
Рәхим кыйл, я, рәсүл-улла...", 

дип башлана. 
Бәет туган җиреннән Себертә куылган бер кешенең авыр 

хәле турында. 
8 кгз —„Бу бәет Нургали бәете Себер киткән"— 1870 елда, 

утыз биш яшендә, әйбер урлап Себер киткән Нургали бәете. 
Шушы биттә „Сәхәбетдин ибне Фәхретдин диеп мәгълүм 

беләсезләр, хәер-дога кыласызлар",— дигән юллар бәетне 
күчерүченең юллары. 

9 кгз—„Сугыш бәете". 1870 елгы Рус-төрек сугышы ту-
рындагы бәет. 

1870 елгы рус-төрек сугышы турында 1913 елны X. Вә-
дигънең „Халык әдәбияты. Бәетләр" җыентыгында „Төрек 
сугышы" бәете бар. Ике бәеттә дә сүз бер сугыш турында 
булса да, бу бәетләр берсенә-берсе туры килмиләр, һәрберсе 
үзенә аерым бәет булып тора. 



Бәеттән өзек: 

. . . .Тарих меңдә сигез йөздә 
Җ и т м е ш е н ч е елларда, 
Безгә ходай язган икән 
Ят җирләрдә йөрергә. 
Без сугышка барабыз 
Төрек җирен күрергә, 
Безгә ходай язган икән 
Ят җ и р л ә р д ә йөрергә. 
Балкаң тавын менгәндә 
Килә т ө р е к казагы, 
Сугыш хәлен сорашмагыз 
Мисле тамуг газабы. 
Ядрә килеп җиткәчтен 
Чыга солдат җаннары, 
Уйсу җирдә елгада 
Акты солдат каннары..." 

9—11 кгз,—„Бу бәет Укмас бәете". Бәетнең башына „Без-
нең бакчада сайрый сандугач, дога кылыңыз, моны укыгач", 
дип куелган. 

Урманда асылынып үлгән Укмас исемле кешенең ятим 
калган балалары һәм тол калган хатынының авыр хәле ту-
рында. 

.Язучы Бәдретдин ибне Фәхретдин", дип куелган. 
Б ә е т н е ң вариантлары билгеле түгел. 
12—13 кгз—„Бәет. Тигәнәле бәете бу торыр". 

Б ә е т .Тарих меңдә сигез йөздә 
Илле сигезенче ел эчендә, 
Газиз башым себер китте 
Илле бишенче яшемдә..." 

дип башлана. 
Б ә е т т ә аяк-куллары богауланып Казан казематына китерел-

гән авыл мулласының фиҗигале хәле сурәтләнә. 
14—26 кгз.—-.Китаб тәнбият" һәм аның тәрҗемәсе. 
27 к г з — „Сак-сок б ә е т е " н е ң бер өлеше. 
28—30 кгз'—намаз уку тәртибе турында татарча аңлатма, 

31 кгз.— коръән сүрәсе. 
31—32 кгз.—русча татар исемнәре язылган. 
33—42 кгз—XVIII йөз кәгазендә „Ахыр заман китабы", 

.Бакыргани" һәм дини бер хикәя. 
43—48 кгз,—төрле көйле китаплардан өзекләр. 
49 кгз.—43—48 кәгазьләрдәгене күчерүченең .Ошбуязгучы 

Талиб Әхмәдулла мулла түгел, Нигъмәтҗан угълы дию мәгъ-
лүм, әл-мәрхүм әл-хәбиб әл-Парши әл-Болгари. һич ке-
ш е н е ң эше юктыр..." дигән юллары. 

5 0 - 5 6 кгз.—икенче кул белән язылган „Кисекбаш китабы". 
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Кулъязма төрле кешеләр тарафыннан язылган язмаларның 
теркәме. 

Кәгазьләренә караганда анын бер өлеше XVIII йөз башын-
да, калганнары XIX йөз урталарында язылган. 

961 т. (э. 4460) Жыентык. Мәктәп дәфтәреннән 
8 кәгазь һәм төрле зурлыкта ике кәгазь. 

1 кгз, —„Әкиятләр" дип куелган. Эчтәлеге „Балыкчы һәм 
төлке" әкиятенең варианты. 1928 елны Минһаҗ Җәләлиев 
тарафыннан язып алынган. 

2 кгз. — исемсез хикәя. Эчтәлеге: адашып урманда калган 
бер кызның арысланнан туган бер малаеның авылга әнисе бе-
лән кайтуы һәм бу арыслан малаеның эшләгән эшләре ту-
рында. X. Шәфигуллин язып алган. 

8 кгз,— татар халкы этнографиясеннән: кыз биргәндә, туй 
ясаганда башкарыла торган гореф-гадәтләр, җолалар. Язып 
бирүчесе Башкортстан Бәләбәй кантоны Бәйрәкә авылында 
укытучы Яхина Мөслимә. 1930 елны 16 июльдә. 

481 т. (э. 3104) Җыентык. Таркау һәм ертык кәгазь-
ләр. Кәгазьләр бик таушалган, кырый-
лары. ертылган, аерым кәгазьләрнең 
'/: кисәкләре генә калган. 

1 а кгз — „Бәдәвам китабы"ннан өзек. 
2 а кгз — Арифметика буенча күнегүләр язылган бөтен 

кәгазьнең ертыгы. 
II кгз — Фикъһе буенча язылган бөтен кәгазьнең ертыгы. 
III а кгз — Төркичә шигырь. 
III б кгз — сәгать рәсеме ясалган бөтен кәгазьнең ертыгы. 
1 — 3 кгз —исеме күрсәтелмәгән, бәкегә төшеп үлгән Җә-

милә исемле кызга багышланган бәет. 
4 кгз—„Тәкый гаҗәп" китабыннан өзек. 
Кәгазенә караганда XIX йөз ахырында төрле кешеләр та-

рафыннан язылган. 
. Кулъязма Сәед Вахидин китапханәсеннән кергән. 

998 т. (э. 4500) Җыентык. Төрле зурлыктагы кәгазьләр. 
32 битле. 7—16 битләре юк. Калган кә-
газьләре 1—6, 17—42. Мәктәп укучыла-
рыннан яздырып алынган халык иҗаты 
әсәрләре. 

1—2 бб—„Җен шәһәре турында" әкият; „Әкият" исеме 
астында „Мамадыш кантоны Өчиле волосты Югары Әркәш" 
авылының бер кешесенең мәрткә киткәч күргән төше. „Язып 
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•бирүче 1 төркемдә укучы Мукашев Порфирий". Язуы латин 
хәрефе белән. 

3—6 бб. — 6 мәкаль һәм „хикәя" исеме астында „Кыйный 
торган таяк" әкиятенең бер варианты. Язып бирүчесе А. Яков-
лев. Язуы латин хәрефе белән. 

17—18 бб.—„Күлне күккә асу" исемле А. С. Пушкинның 
„Поп һәм аның ялчысы Балда" әкиятенә ошаган әкият. Язып 
алучысы: „6 нчы сыйныф укучысы Садыйков Хәбибрахман". 
Язуы латин хәрефе белән. 

19—20 бб.—„Хикәя. Таз" исеме астында киң таралган .Таз 
малай" әкиятенең бер варианты. Язып бирүчесе „VI нчы сый-
ныф укучысы Тимершин Вазих. Бәйрәкәдә укучы". Язуы латин 
хәрефе белән. 

21—22 бб.—..Кем гаепле" исемле әкият. Бер егетнең бер 
ялкау кызга өйләнүе һәм аны бик тиз эшлекле хатынга әй-
ләндерүе турында бик матур әкият. Язып бирүчесе: „Дәүләт-
шина Мәхип. Бәйрәкәдә укучы. 1929 ел. 19 май." Язуы латин 
хәрефе белән. 

23—24 бб.—„Халык әдәбияты" исеме астында 5 халык 
җыры, 6 табышмак, 5 бию такмазалары, „Хәким бәете"нең 
өзеге һәм „Революцион җырлар" исеме астында 3 җыр. 

Язып бирүчесе. „VI — „А" (укучысы) Сәлимуллина Г". „Мин-
зәлә к." [антоны], дип өстәлгән. Язуы латин хәрефендә. 

25—26 бб.—„Әүүәлге җырлар" исеме астында 16 җыр, 
„Хәзерге җырлар" исеме астында 10 җыр, „Егет белән кыз 
җыры („чегән көенә")" исеме астында 9 такмак-җыр теркәл-
гән. Язып бирүченең исеме, фамилиясе күрсәтелмәгән, „Бәй-
рәкәдән" дип өстәп язып куелган. Латин хәрефләре белән 
язылган. 

27—28 бб. —„Халык әдәбияты" исеме астында 4 әр юллык 
ике „бәет"—„Суга төшкән Гали бәете", „Ыристан бәете", ике 
такмак, 11 җыр теркәлгән. Ахырында „Бетмәде. Халит Бик-
бов. У1„А" сыйныфы, Бәйрәкәдә укучы", дип куелган. Латин 
хәрефләре белән язылган. 

29 б. —14 җыр, бер табышмак, 32-биттә 15 җыр. Язуы ла-
тин хәрефләре белән. 

33—34 бб. — 18 җыр, 4 табышмак. Язып бирүчесе: „Уфа 
кантоны Ямакыш авылы Галиева Әсхәп. 20 декабрь 1929 ел". 
Язуы латин хәрефләре белән. 

35—36 бб.—„Әкиятләр" исеме астында „Балыкчы һәм 
төлке" әкиятенең бер варианты. Әкият язылып бетмәгән. 
Язып бирүчесе: „Мамадыш шәһәре 2 нче № II баскыч мәктәп 
укучысы Насыйх Әхмәдиев. Мамадыш волосты Ишмә авылы. 
1930 елда". Язуы латин хәрефе белән. 

37—38 бб. — 5 мәкаль, бер табышмак һәм кызыксыз бер 
әкият. Язып бирүчесе: „Владимир авылы Өчиле волосты Ма-
мадыш кантоны Д. Бачков. 15 январь 1930 ел." Язуы латин 
х ә р е ф е белән. 
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39—40 бб.—„Бәхетсез егет" исемле әкият. Тулысыңча язын 
бетерелмәгән. Язып бирүчесе: „Шакирова. 2 март 1928 ел". 
Язуы гарәп хәрефләре белән. 

41—42 бб.—хәйләкәр хатыннар циклыннан исемсез әкият 
урнаштырылган. Язып бирүчесе „Шакирова К. 12 март 1928 ел". 
Язуы гарәп хәрефләре белән. 

Бу номер астында саклана торган фольклор материалла-
рыннан тик җырлар, табышмаклар гына әһәмиятле. Әкиятләр, 
бәетләр төгәлләнмәгәннәр, бик кыскартып, э злексез язып 
алынганнар. 

Кулъязма китапханәгә Гыйльми Үзәк аша кергән. 

991 т (э. 4503) Җыентык. Төрле зурлыктагы 15 кәгазь. 
1928 ел. 

Төрле кешеләр тарафыннан язып алынган ә к и я т л ә р һәм 
җырлар. 

1 кгз — „Туры сөйләгән котылган, ялганлаган-тотылган" 
исемле әкият. Язып алучысы „Аблаев Исхак. Казан, 1928,. 
2 февраль". 

2 кгз—„Әкият" исеме астында хайваннар тормышыннан 
„Мәче белән әтәч" әкияте. Язып алучысы, язып алу урыны, 
елы күрсәтелмәгән. 

3—4 кгз—„Хикәя" исеме астында ир баласы булмаган 
патша турында әкият. Язып алучысы Норлат районының Ва-
зыйф Тимершин. 

5 кгз —ике әкият. Берсе традицион кече ул — таз малай 
әкияте, икенчесе „Ата белән бала һәм кызы" дигән әкият. 
Карандаш белән язылган, 1928 елның 2 мартында. Кайда , кем 
тарафыннан язып алынуы күрсәтелмәгән. 

5—7 кгз — хезмәттән кайтучы солдатның маҗаралары ту-
рында „Га...га" исемле әкият. 

1928 елның февралендә „Мулла Иле" [авылында] Н. З и н -
нәтуллин язып алган. 

8—10 кгз—„Кем ул Сәмрад белән Сәмрүдә" дигән әкият.. 
1928 елның 9 мартында Н. Зиннәтуллин „Мулла И л е " н д ә 
язып алган. 

11 кгз—„Ор, тукмак" исемле әкият. Язып алучысы Фатих: 
Сабитов. 1928 елның 13 марты. 

12 кгз—„Әкият" исеме астында усал үги ана т у р ы н д а 
кыска гына әкият. Язып алучысы Закиров Харис. 1928 елның. 
10 марты. 

13—14 кгз—„Борчак саклау", „Үксез бала" дигән әкият -
ләр, 7 халык җыры. „Язып алучысы: К. Вәлиев. 1928 елның. 
10 мартында". 

15 кгз — аңгыра кыз һәм таз малай турында ике к е ч к е н ә 
әкият. Язып алучысы: Габдулла Вәлиев. Вакыты к ү р с ә т е л -
мәгән. 
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953 т (э. 4432) Җыентык. Төрле зурлыктагы 6 кәгазь. 

1 кгз—„Яна табылган мәкальләр" исеме астында 8 мәкаль. 
„1927, 23/1Х*. 

2 кгз—„Яна табылган халык мәкальләре". „1927, 29/\ 'ПГ. 
3 кгз—„Илне өйрәнү турында" исеме астында Чүпрәле 

волосты Ишланка авылы янында иске мазарлыкта борынгы ко-
раллар табылуы, анда элек Муса исемле алпавыт яшәгәнлеге 
турында халык арасында йөргән риваятьләр. „1927, 28/УШ". 

4 кгз —„Сак-сок" бәетенең килеп чыгуы турында фикер 
йөртү. „1927, 1/У1Г. 

1—4 кгз —башына „Татарстан халык мәгарифе комисса-
риатының Гыйльми Үзәгенә" дип куелган. Һәр кәгазьнең 
ахырында дата һәм „Г. Хәмзин" дип имза куелган. Ул „Буа 
кантоны Чүпрәле волосты Ишланка авылы гражданы, 7 ел-
лык мәктәп укытучысы". 

5 кгз — шигырь. Башы-ахыры юк. Авторы Ф. Ибрагимов. 
Эчтәлегенә караганда 1918 елларда язылган. 

6 кгз—„Мөнәҗәтләр" исеме астында дүрт җыр. „5 нче „А" 
группасында укучы Нәбиуллина" язган. 

Кулъязма китапханәгә Гыйльми Үзәк аша кергән. 

962 т. (э. 4461) Җыентык. Төрле зурлыктагы 31 кәгазь. 

1—4 кгз — 55 халык җыры. Язып бирүчесе: Г. Әмирхан. 
20 февраль, 1928 ел. 

5, 6, 9 кгз —66 җыр. Язып бирүчесе: X. Шәфигуллин. 
25 февраль, 1928 ел. 

7 кгз —63 җыр. Язып бирүчесе: 3. Зиннэтуллнн. 9 март, 
1927 ел. 

8 кгз — 41 „Гыйшык җырлары". „Авыл кызлары арасыннан 
җыеп алучы: Г. Хәмид. 12/1-28 г." 

10 кгз — 36 „Халык телендәге җырлар". „28 ел". 
11 — 12 кгз —31 җыр. „28/111-28 г." 11 нче битнең өстенә 

„Карим Шакирову" дип икенче кул белән язылган. 
1—12 кгз —гарәп хәрефләре белән язылган. 
13—16 кгз —19 җыр, 35 табышмак, 22 такмаза. Язуы ла-

тин хәрефләре белән. 
17 һәм 23 кгз—„Яшь юксыл мөнәҗәте". 
18, 19 кгз —30 җыр. 
20—22 кгз—„Шахта мөнәҗәте". „Казан губернасы, Мама-

дыш кантоны, Саба волосты, Түбән Мишәбаш авылының 
Хаҗиәхмәт Динмөхәммәдев угълы Ягушин шахтасында асы-
лынып үлде, шуның мөнәҗәте булыр". 

17—23 кгз — латин шрифтында, бер кеше кулы белән языл-
ган. 19 нчы кәгазьдә җыючы: „г. Мамадыш, ул Красноармей-
ская, дом 18. Мустафиной Амины" дип язып куйган. 

24 кгз—„Зур болын. VI „А" группа укучысы". Кәгазь-
В-57.— 3 33 



ахырында: „Бер малайның инша язуы булырга кирәк. Хәсән 
Гали. 20/ХН-27". Язуы гарәп хәрефләре белән. 

25 кгз — бер шигырь. Башы-ахыры юк. „Укып чыктым. 
Басарлык. Төзәтәсе юк. 15/1—25. Баембитов". „Карап чык-
тым, фикеремне яздым. Бакиров. 10/1Х-29 ел". Русча „Среди 
кулаков" дип язылган. „Алмухамедов" дип өч тапкыр кул 
.куеп, күнегү ясалган. Язуы гарәп хәрефләре белән. 

26 кгз — 30 җыр. 
27 кгз — 8 юллык ике җыр. Исеме .Мөнәҗәт" дип куелган. 
26—27 кәгазьләрне ' язып бирүче „Зәкия Габдрәшитова. 

17/1-28." Язуы гарәп хәрефе белән. 
28 кгз — 31 җыр. „З/Ш-28 г". Язуы гарәп хәрефләре белән. 
29 кгз — 27 җыр. 
30—31 кгз —„Халык җырлары". 100 җыр теркәлгән. 
29—31 кәгазьләрдәге „Бу җырларны төзүче: Зәйнулла 

Зиннәтуллин. Мулла иле, Урал төбәге". 
Кулъязма китапханәгә Гыйльми Үзәк аша кергән. 

952 т. (э. 4431) Җыентык. Төрле зурлыктагы 4 кәгазь. 

1 кгз — „Герман сугышы турында халык җырлары". Җыючы: 
.Мамадыш кантоны шул ук авыл гражданы Мансур Надиев. 
Җыйдым 1935 ел 5 нче гыйнварьда". Барлыгы 4 җыр. Язуы 
латин хәрефе белән. 

2 кгз—„Хикәя" исеме астында исемсез әкият — бер кыз-
ның жылан патшасына кияүгә чыгарга мәҗбүр булуы турында. 
Шулай ук 9 мәкаль, 7 халык җыры, ырымнар теркәлгән. 
Җыючы: „Мөнирә Әмирханова". „29/ХИ, 30/ХИ". 1928 ел 
булса кирәк. Язуы латин хәрефе белән. 

3 кгз—„Патша кызы" исемле әкият. Җәя эчендә „Король 
[Клара?) Дроздова бирде", дип язылган. 

Эчтәлеге — бер патша кызы кияү сайлый торган була. 
Әтисе моннан туеп беткәч, аны бер ярлы егеткә кияүгә бирә. 

„Рус һәм татарлар" дигән бүлекчә астында рус һәм татар 
телләре арасында аерым сүзләрнең фонетик охшашлыгы ни-
гезендә чыгарылган ике мәзәк китерелгән. „Җен" исеме ас-
тында ике халык ырымы һәм 9 мәкаль теркәлгән. Җ ы ю ч ы с ы : 
„Рөкыя Исламова. 12/1-29". Язуы латин хәрефе белән. 

4 кгз—„Шаян җырлар" исеме астында 5 җыр. Язуы гарәп 
хәрефе белән. 

318 т. (э. 2799) Җырлар. Зурлыгы 21,5X17,5 см. 
16 битле. 

143 җыр теркәлгән. 1, 14 — 16 битләре буш. М ә х ә б б ә т , 
шаян, кайгы җырлары. Шәмәхә карандаш, гарәп х ә р е ф л ә р е 
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белән язылган. 1920 еллар тирәсендә. Язып алучысы һәм 
урыны күрсәтелмәгән. 

Кулъязма китапханәгә Гыйльми Үзәк аша кергән. 

1255 т. (э. 4740) Җырлар. 1 битле мәктәп дәфтәре, 
урталай бөкләп тегелгән һәм тыш-
ланган. Язылу елы 1923—25 еллар ти-
рәсе. 

Кулъязмага „Буранбай көенен жыры" исеме астында ике 
җыр Һәм „Ашказар көенең җыры" исеме астында өч жыр 
язылган. 

Кулъязма китапханәгә Татарстанның Дөбъяз районы Кече 
Сулабаш авылыннан Хәсәнгата Габәши китапханәсеннән кер-
гән. 
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