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ТӨЗҮЧЕДӘН 

Китапханәнең шәрык секторында тел белеме буенча гарәп, 
фарсы һәм терки телләрдә язылган кулъязмалар бар. Тасвир-
ламага шул кулъязмаларның төрки телләрдәгесе генә кертел-
де. Тел белеме буенча гарәп, фарсы телләрендәге кулъязмалар-
ның тасвирламасы төрки телләрдәге кулъязмалар тулысыңча 
эшкәртелеп беткәннән соң төзеләчәк. 

Бу чыгарылышка татар-болгар, чыгьтай, кырым-татар, ру-
мын-татар, казах, төрек телләренә караган кулъязмаларның 
тасвирламалары тупланды. Телара сүзлекләр, телара өйрәт-
кечләрне эченә алган кулъязмалар арасында гарәп, фарсы, не-
мец, монгол телләренә караган материаллар да бар. 

Тасвирлана торган кулъязмалар арасында терминологик 
һәм телара сүзлекләр зур урын алып торалар. Диалектологик 
материаллар, үзөйрәткечләр шактый очрый. 

Кайбер кулъязмаларда тел белеме белән рәттән фольклор 
материаллары да бар. Тел турындагы кулъязмада башка 
шундый төр материаллар булганда, алар, һичшиксез, тасвир-
ламада чагйлдырылдылар. 

Тел белеме буенча төрки кулъязмаларда материалның аз 
булуы сәбәпле тасвирламада кулъязмалар системалаштырыл-
мады, бәлки алар, авторлар фамилиясе алфавиты тәртибендә 
урнаштырылдылар. Күп кулъязмаларның исеме күрсәтелмәгән. 
Аларга исем, эчтәлегенә карап, төзүче тарафыннан бирелде. 

Тасвирламага кергән кулъязмалар татар тел белгечләре 
өчен генә түгел, башка төрки телләр галимнәре өчен дә кы-
зыклы. 

Тасвирлама элекке төзелгән чыгарылышлар принцибында 
төзелде. Шунлыктан монда кулъязмаларны тасвирлау алым-
нарын һәм элек кабул ителгән кыскартылуларны аңлатып 
тору кирәк табылмады. 

3 



1780 т. А л и Җифар. Румын татар теле грамматиксы. Зур-
лыгы 29 X 20 см. 73 кәгазь. Бухарест, 1955. 

Кулъязма машинкада басылган. Кәгазьләрнең икенче ягы 
чиста. Кулъязманың тышлык һәм титул битләре сакланмаган. 
Грамматика «Әлифба, хәрефләр Һәм иҗек» дигән бүлектән 
башлана. Ул румын татар теленең фонетикасы, морфологиясе 
һәм синтаксисы буенча урта мәктәп өчен дәреслек булырга 
кирәк. 

Кулъязмада Һәрбер грамматик категориягә аңлатмалар 
бирелгән, күнегүләр китерелгән. Мисалларга татар шагыйрьлә-
ре Г. Тукай, М. Гафури һ. б. әсәрләреннән дә өзекләр алынган. 

Автор, 1957 елны Казанга килгәч, кулъязманы китапханәгә 
бүләк иткән. Аның Румыниядә, Бухарест шәһәрендә аерым 
китап булып басылуы билгеле. 

Али Җафар—румын татарлары мәктәпләре өчен туган 
тел буенча төрле дәреслек, уку китапларының авторы. Ул Ру-
мыния халык республикасының Мәгариф министрлыгында 
эшли. 
855 т. (э. 4437) А л п а р о в Гыйбад. Тел һәм атамалар 

турында инструкция. Зурлыгы 36 X11 см-
16 бит. Казан, 1925 ел, 15 декабрь. 

Кулъязманың кереш өлешендә бу инструкциянең Гыйльми 
Үзәк тарафыннан 1925 елның 6 ноябрендә кабул ителүе күрсә-
телә һәм аның әзерләнүе турында түбәндәге фактлар китере-
лә: «1924 ел февраль аенда Мәскәүдә җыелган татар мәгариф 
эшчеләре съездындагы аерым киңәшмәдә һәм шул ук ел 16 сен-
тябрьдә Казандагы матбугат — әдәбият хезмәтчеләренең җые-
лышында кабул ителгән тезислары, шуннан сон, Гыйльми Үзәк-
нең үзе тарафыннан 1924 ел февраль аевда кабул ителгән 
тезислары һәм соңрадан алынган тәртибләрне күз алдында 
тотып, телне җиңеләйтү һәм атамалар ясау өчен, Гыйльми 
Үзәк хәзер түбәндәге инструкцияне кабул итте...» диелә. Мон-
да атамалар төзү һәм телне җиңеләйтү "өчен дип, 10 параграф-
тан торган инструкция китерелә. 

Ана теле нигезендә туган атамаларны калдыру, телебезнең 
уз байлыгы нигезендә яңа терминнар төзү, гарәп теленнән 
алынган терминнардан телне тазарту, интернациональ атама-
ларны үзгәртмичә кабул итү һ. б. принциплар санап үтелә. 
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Бу кулъязма — инструкция — Г. Алпаров тарафыннан тө-
зелгән, Татарстан Мәгариф халык комиссариаты Гыйльми 
Үзәге рәисе Галимҗан Ибраһимов һәм секретаре Заһид Нур-
кин кул куйган төп нөсхә. Ул 1—8 битләрне алып тора, ә 9 —16 
битләрдә анын Гыйльми Үзәкнең эш башкаручысы «3. Вә-
дигъ» күчергән копиясе. 

Кулъязманың үзендә инструкцияне төзүченең фамилиясе 
күрсәтелми. 

Бу инструкция 1927—1936 елларда эшләгән төрле термино-
логик комиссияләр өчен кулланма булып торган. Ул Гыйльми 
Үзәк тарафыннан чыгарылган «Әлифба мәсьәләсе, имла кагый-
дәләре, атамалар мәсьәләсе, халык әдәбиятын җыю турында 
инструкцияләр җыентыгы. Казан, Татиздат, 1926. 56 б.» дигән 
җыентыкта басылган. 

Кулъязма китапханәгә Гыйльми Үзәктән кергән. 

1435 т. (э. 5292) Ахжетов Габделвәли. Минем Тәрҗе-
манем. Француз һәм рус телене үзе-үзедән 
бик мөхәкәм өйрәтә торган өйрәткеч. Иң яңа 
һәм бу вакыттагыга гыйлемлекләр үзәренә тәс-
ниф вә тәрҗемә кылынды. Иң йиңел булган са-
бактыр. һич бер кешенең өйрәтүеннән башка 
өч айда тәмам французча һәм урысча укыр-
га, язарга һәм сөйләшергә өйрәнергә мөм-
киндер — янә дәхи руси телне бик әгъла дә-
рәҗәдә сөйләшер өчен төшенергә бик 
файдалыдыр. И. П. нең таснифатендәдер — 
вә мәтярщиме Г — ли Ә-в. Казан, 1900 нче 
елда. Габделвәли Ахметөв. Күләме 22, 5 
X М см. 284 битле. 

Кулъязма — типографиягә наборга бирелгән нөсхә. Берен-
че биттә «Дозволено цензурою. Спбург. 20 марта 1900 г.» ди-
гән юллар. Герблы марка бар. Казан университеты типогра-
фиясенә керүе турында «Тип. Каз. унив. № 48/5 января 
1900 г... от Габдыль-Валия Ахметова. 10.000 экз.» дигән билге 
куелган. Бу үзөйрәткечне Г. Ахметов «И. П.» дигән авторның 
рус телендә чыккан «Мой переводчик» исемле китабыннан 
файдаланып эшләгән. 

Кулъязма 1900 елны Казан университетында басылып чыга. 
Титул биттә китапның исеме татар һәм рус телендә бирелгән. 
Ләкин татарча вариантын хәзерләүченең фамилиясе басмада 
күрсәтелмәгән. 

Басма вариант кулъязмага тулысыңча туры килә. Кулъяз-
мада берничә урында кызыл кара белән ясалган стилистик 
төзәтүләр бар. 

Кулъязманың кереш өлешендә француз теле өчен хас бул-
ган авазларның татарча ничек итеп биреләчәге күрсәтелә. 
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Аннан француз теле, рус теле һәм аларга параллель татар те-
ле әлифбасы китерелә. 

«Франция телендә сүзләрнең әйтелүе» дигән бүлек астын-
да францүз теле фонетикасы, морфологиясе турында аңлатма 
бирелә. 

Үзөйрәткечнең калган өлеше француз, рус һәм татар тел-
ләрендә тематик-сөйләшү сүзлеге формасындагы материаллар-
дан тора. 

Башта французча француз сүзләре яки җөмләләре китере-
лә. Аннан соң аныц русчасы бирелә. Шунда ук француз сүзе 
яки җөмләсенең рус һәм татар транскрипциясендә әйтелеше, 
татарча тәрҗемәсе бирелә. 

Үзөйрәткеч сонгы вакытларда туристлар өчен чыгарыла 
торган «разговорник» тәртибендә төзелгән. Ул тормышның төр-
ле күренершәре өчен сөйләшергә яраклаштырылган: «Доктор-
да», «Вакыт һәм сәгать», «Вокзалда», «Парикмахерскида» 
«Театрда» һ. б. дигән бик күп бүлекләрдән тора. . 

Дөрестән дә үзөйрәткеч гади, практик куллану өчен 
уңайлы. 

Үзөйрәткеч китап сатучы И. Н. Шәмсетдинов тарафыннан 
бастырылган. Китапханәгә кулъязманың кайдан керүе билге-
ле түгел. 
954 т. (э. 4433) Билалов Миңлебай. ТГТЭИнең тел-

әдәбият кабинеты. 1930 нчы елда Чаллы һәм 
Бөгелмә кантоннарында ясалган экспедиция-
нең тел материаллары. 34 битле дәфтәр. 

Җыючысы ТГТЭИнең тел-әдәбият кабинеты лаборанты. 
Кулъязмага диалектологик материаллар тупланган. Башта 
кайсы кантоннын кайсы авылыннан җыелуы күрсәтелә. Туп-
ланган материал өч өлешкә бүленә: «Фонетика», «Морфоло-
гия», «Нәхү». Бүленеше бик шартлы. Тупланган сүзләрнең кү-
бесе диалекталь сүзләр түгел, синонимнар. Кайсы бер урын-
нарда җыючы «Гомуми алганда «Ф» ның «П» га, «Х»нын «0» 

. га... «М» ның «Н» гә әверелүе бар», — дип үзенең күзәтү нә-
тиҗәсен дә биреп үткәли. 

Материаллар Чаллы кантонының Биклән, Мортыш башы, 
Пенәче, Тунгылҗа, Бәгърәш; Зәй районының Мәлем; Баулыда 
һәм районның Кызылъяр, Бәйрәкә; Тымытык районының Азна-
кай авылында; Сарман районының Яхшы Казан, Катыш Ка-
зан авылларында җыелган. 

Дәфтәрнең икенче яклары, 33—34 битләре чиста, язылмаган. 
Язуы латин хәрефләре белән. 

12 т. (э. 426) Болгари Мөхәммәдкәрим. Болгарча 
[татарча]-гарәпчә-фарсыча сүзлек. Зурлыгы 

19,5 X 25,5 см. Күн тыш белән, бизәкләп төплән-
гән. 284 битле. Күчерелүе: XVIII гасыр ахы-
ры — XIX гасыр башы. 
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Кулъязманың, 1—13, 45, 46, 269—286 битләре буш, языл-
маган. 

Фасыл башлары һәм төп сүзләр битләрнең кырыена языл-
ган. Текстта татар сүзләренең гарәпчә һәм фарсыча тәрҗемәсе 
• Гарәпчә», «фарсыча» дип кызыл тушь белән язылганнар. Шу-
лап ук ул сүзләрнең астына саргылт тушь белән дә сызылган. 

Кулъязмага якынча 12 мен тирәсе болгар чоры татар тел« 
сүзләре теркәлгән һәм аларның тәрҗемәләре бирелгән. 

Кереш бүлектә Мөхәммәдкәрим Болгари сүзлекнең Урта 
Азиядә укучы, гарәп һәм фарсы телен белмәүче «болгар» (та-
тар) шәкертләре өчен төзелүен күрсәтә, сүзлекне Бохарада 
укыганда язуын әйтә. 

Казан университетында Татарстанның 40 еллыгына багыш-
лап үткәрелгән тюркология конференциясендә (1960 ел, 6— 
8 июнь) бу кулъязма турында тикшеренү белән чыккан 3. Мак-
сутова (Казан педагогия институты) сүзлекнең XIV гасыр ти-
рәләрендә төзелгән булуын яклап чыкты һәм бу сүзлекнең 
Болгар чоры татар телен өйрәнүдә зур фәнни әһәмияткә ия 
булуын, бу көнгә хәтле анык фән өчен билгеле булмавын күр-
сәтеп үтте. 

1779 т. Вәдигъ X уща. Татар эшчеләре һәм колхозчыла-
ры хәзерге әдәби һәм сөйләү теленең лексика-семан-
тика ягыннан үсеш тенденциясе. 

Бу кулъязманың тасвирламасы — кара: Альберт Фәтхи. 
Н. 14. Лобачевский исемендәге фәнни китапханә кулъязмала-
рының тасвирламасы. V чыгарылыш. Татар әдипләре һәм га-
лимнәренең кулъязмалары. Беренче бүлек, Казан, 1960, 7-6. 

1829 т. В и л ь я м и но в - 3 ер но в.. Әл — логать ән — Нәваия 
вә Әл-Истишһадәт эл-чыгтаия. Зурлыгы 22 X 19 см• 
16 б. Петербург, милади 1868, һиҗри 1285 ел. 

Тәрҗемәсе: «Нәваи логате һәм андагы чыгытай сүзләренең 
аңлатмасы». 1—2 битләрдә Алишер Нәваи диваныннан 12 куп-
лет китерелгән. Ә калган битләре — шушы шигырьдә кулла-
нылган сүзләрнең аңлатмалы сүзлеге. 

Шигырьдә очрый торган сүз зәңгәр туш белән, ә аңлатма-
сы кара туш белән язылган. Мәсәлән: «Иргады» — «алдады 
димәктер»,' «Ибагә-атаның кардәшинә диерләр, кирәк атадан 
бөек вә кирәк кечек улсун «Мөхәкәмәт-эл-лөгатәен» дә кәлүр 
вә болар атаның бөек кардәшенә кечек кәрдәш ага энесен 
нбага диерләр». Шушы форма белән Нәваидаи китерелгән 
шигырьдә очрый торган һәр сүзнең мәгънәсе аңлатылган. 

Тышлыкта кулъязманың исеме гади карандаш һәм икенче 
КУЛ белән соңыннан язылып куелган. Кайда һәм кайчан язы-
луы да шунда ук күрсәтелгән. 
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Кулъязманың китапханәгә кайдан керүе билгеле түгел. 

1553 т. (э. 5485) Габделбәдигъ углы Сабирҗан. 
Әлифба. Ысул саутия тәдрищия үзрз әт-
тәгълим әл-әүүәл. Зурлыгы 23 /18 см. 
64 битле. 1903 ел. 

1904 елда Казан университеты типографиясендә басылган: 
«Әлифба. Ысул саутия тәдриҗия үзрә әт тәгълим әл-әүүәл. 
Казан, 1904. 48 б.», дигән китапның цензура аша үткән кулъяз-
масы. Авторы -Мөхәммәт Имам мелла Сабирҗан мелла Габ-
делбәдигъ углы. Наширы — китапчы Исмәгыйль Шәмсетдинов. 

Кулъязманың 38 бите татарча әлифба, калган өлеше —га-
рәпчә әлифба, һәр ике тел буенча уку өчен мисаллар китере-
лә. Аерым бүлек астында хатын-кыз исемнәре бирелгән. 

Кулъязманың беренче битендә пошлина түләнү турында 
герблы марка, цензураның басарга рөхсәт итүе (1903 ел 
31 декабрьдә) һәм типографиягә кабул ителүе турында билге-
ләр бар. Кулъязма бернинди үзгәртүсез басылган. 

Китапханәгә кайдан алынуы билгеле түгел. 

541 т. (э. 3202) Г а р ә ачә - т ат ар ч а сүзлек. Зурлыгы 
17,5 /11 см. 5 кәгазь. 

Кем тарафыннан, кайчан һәм кайда язылуы күрсәтелмәгән. 
Кәгазенә карагайда, XIX йөз ахырында язылган булырга 
тиеш. 70 ләп борынгы гарәп сүзенең татарча тәрҗемәсе урнаш-
тырылган. Сүзләрне урнаштыруда бернинди тәртип сакланма-
ган. 

Моның гарәп телендәге китапларны укыганда аңлашылма-
ган сүзләрне язып бару нигезендә туган кулъязма булуы мөм-
кин. Кулъязманың Сәед Вахнди китапханәсендә саклануын 
күрсәткән «Сәед Вахнди көтепханэсе. кулъязмалар бүлеге 
Лт 23» дигән билге бар. 

1489 т. (э. 5371) Госман Хәйрулла. Сарфы гарәби. 
Зурлыгы 22 У 17 см. 84 битле. Уфа, 1898. 

Саны Петербург цензурасы тарафыннан каралган һәм ба-
сарга рөхсәт ителгән кулъязма. Герблы маркасы, 1200 данә дә 
басарга рөхсәте бар. 

Кулъязмада «Испрашивает разрешение печатать ахун го-
рода Уфы Хәйрулла Усманов. 2 апреля 1898 года. Г. Уфа».— 
дип куелган. Авторы шуннан билгеләнде. 

Китапның исеме кулъязмада «Тәрҗемәи сарфы гарәби» 
дип куелса да, «Тәрҗемәи» сүзе сызылган. 

Гарәп теленең фонетикасы, морфологиясе һәм синтаксисы 
шактый тулы бирелгән. Аңлатулары, кереш сүзе — татарча, 
-мисаллар, терминнар гарәпчә, 
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Кулъязма басылып чыккан булырга тиеш, ләкин аны таба 
алмадык, 

1744 г. (э. 4988) Г от в алы) И. Ф. Монгол теле морфоло-
гиясеннән өзекләр. Зурлыгы 23 X17 см.. 
8 битле. 

XIX гасыр уртасында язылган. Монгол сүзләренең килеш-
ләрдә, саннарда төрләнүләре. Сүзләр монгол хәрефләре белән 
язылган. Параллель рәвештә аларнын немец теленә тәрҗемә-
ләре китерелгән. 

Кулъязма И. Ф. Готвальднен китапханәгә бүләге белән 
кергән. «Императорского Казанского университета почетной 
член профессор и библиотекарь Иосиф Федорович Готвальд. 
Казань, 1900» дигән китапта 237 — биттә бу кулъязма 
«Etymologia der Mongolischen spräche», дип билгеләнгән. 

2913 г. (э. 5004) Готвальд И. Ф. Татарча-немецча сүзлек. 
9 У 11 см зурлыктагы 33 кисәк карточка. 
XIX йөзнең икенче яртысында язылган. 

һәр карточкага бер татарча сүз гарәп хәрефе белән язылган 
һәм аның немецчә тәрҗемәсе бирелгән. Карточканың сул 
ягында, югары почмагында шул сүзнең төрле заман, килешләр-
дә төрләнеше һәм ниндидер цифрлар куелган. Бу цифрлар 
Готвальд немец теленә тәрҗемә итә торган китапның кайсы 
битендә очраганлыгын күрсәтү билгесе булырга кирәк. 

Кайбер сүзләрнең тәрҗемәсе бирелмәгән. Бу сүзлектәге 
кайбер сүзләр: «җан», «булмак» (булса)», «дәфтәр», «димәк», 
•сачмак» һ. б. 

«Императорского Казанского университета почетный член, 
профессор и библиотекарь Иосиф Федорович Готвальд. Ка-
laiib, 1900», дигән китапның 238 битендә бу материал «Джага-
гайско — немецкий указатель •> дип билгеләнгән, 

1390 т. (э. 5092) Иманколый Мөхәммәтсадыйк С а-
р ыт ау [С ар ат о в л ы]. Мокаддимәте мәҗ-
мугат яс-сарыф. Зурлыгы 22 У17 см. 56 битле. 

Гарәп теле грамматикасы. Кулъязманың беренче һәм ахыр-
гы битләре кителгәләнеп беткән. 

Грамматика татар телендә язылган. Кулъязма 25 сабакка 
бүленгән. Сабак башлары кызыл туш белән язылган. 

Кулъязма 1936 елны Г. Кәтиев биргән материаллар белән 
«Ш. Хөсәенов вәрсәсе» фирмасы архивыннан керә. 

Кулъязманың китап булып басылып чыккан булуы ихти-
мал. 

XIX гасыр ахыры XX гасыр башында Казанда язылган. 
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574 т. Ишмөхәммәтов Г. Татар теле тарихы хрестома-
тиясе. Беренче кисәк. Зурлыгы 29,5/24 см. 298 битле. 
Казан, 1953. 

Университетның гарәп теле укытучысы Г. Ишмөхәммәтов 
тарафыннан төзелгән. «Суз башы», «Милли телләрнең барлык-
ка килүе» дигән кереш мәкаләләр урнаштырылган. 

Борынгы төрки язма истәлекләрнең фотокопияләре һәм хә-
зерге алфавит нигезендә язылган текстлары, аларга аңлатма-
лар һәм аңлашылмаган сүзләрнең тәрҗемәләре китерелгән. 
Борынгы төрки язмалардан руник язулар, болгар кабер таш-
ларындагы язмалар, «Кутадгу билиг», «Кодекус куманикус», 
«Кисек баш», «Нәһҗел фәрадис», «Туктамыш хан ярлыгы», 
«Сәхнбгәрәй хан ярлыгы», «Тәварихн Болгария», «Исмагыйл 
ага сәяхәте» һәм башка төрки-татар әдәби истәлекләреннән 
өзекләр китерелгән. 

Кулъязма универистетның татар теле бүлеге студентлары 
өчен кулланма буларак хәзерләнгән. Ул машинкада, кәгазь-
нең бер ягына гына басылган, аерым китап булып чыкмаган. 

Кулъязма — авторның китапханәгә бүләге. 

Т 0101486, Ишмөхәммәтов Г. Терки, фарсы, гарәп һәм 
"Г 0101487. казахча, татарча, русча сүзлекчә. Зурлыгы 29 X 

21 см Казан, 1953. 

Борынгы татар теле документларында очырый торган төр-
ки, фарсы, гарәп сүзләренең татарча һәм русча һәм казах сүз-
ләренең татарча-русча сүзлеге. 

Бу материаллар Г. Ишмөхәммәтовның 1954 елны Казанда 
«Төрки, фарсы, гарәп һәм казахча, татарча, русча сүзлекчә» 
дигән хезмәте эченә тулысы белән кергән. Бу сүзлек кулъязма 
хокукында Казан университетының татар теле һәм әдәбияты 
кафедрасы каршында басылган. 

Шушы ике номер астында бер ук сүзлекнең машинкада 
басылган беренче һәм икенче данәләре, һәрберсендә 170 бит. 

Кулъязмалар — авторның китапханәгә бүләге. 

1785 т. Кашгари Мәхмүд. Китап диване логат әт-төр-
ки. Зурлыгы 30 //20 см. Ике папкада. 

Мәхмүт Кашгариның XI йөздә язылган «Китаб диване ло-
гат эт-төрки» исемле өч томлык сүзлегенең 1914 елда (һиҗ-
ри—1333 ел) Истамбулда чыккан басмасы буенча эшләнгән 
тәрҗемә. Тәрҗемәне университет көтепханәсенең кулъязмалар 
һәм сирәк очрый торган китаплар бүлегенең мөдире Салах 
Камалов план эше буларак башкарган. 

Сүзлекнең кереш һәм аңлатма өлешләре тәрҗемә ител-
мәгән. 
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Логатьтә терки телләрдә очрый торган сүзләр теркәлә һәм 
анын гарәпчәгә тәрҗемәсе бирелә. Салах Камалов менә шушы 
гарәпчәне татарчага күчерә. 

Күрсәтелгән сүзлекнен ике томы гына тәрҗемә ителә. 
Тәрҗемә түбәндәгечә башкарылган: «Титилди. (Аннары га-

рәп хәрефе белән оригиналдагыча язылышы бирелә). Тетелде. 
(Татарча тәрҗемәсе). Ит пешеп тителде. (Мисал оригинал-
дагы хәрефләр белән бирелә). Кайнау аркасында ит тетелде 
дигән сүз. Кием тузып тетелсә дә шулай диләр. (Гарәпчәдән 
тәрҗемә). II. 96». 

Башта сүзнең рус графикасындагы хәзерге язылышы, ан-
нары оригиналдагы язылышы, соңыннан татарча тәрҗемәсе 
бирелә. Ахырда бу сүзнең җөмләдә кулланылышына мисал 
төрки телдә гарәп шрифты белән һәм аның гарәпчәгә тәрҗе-
мәсе татарча бирелә, һәм бу сүзнең бүтән контексты яки мәгъ-
нәдә кулланылуы күрсәтелә. Ул да гарәпчәдән тәрҗемә ителә. 
Ин ахырдагы «П-96» дигән билге бу сүзнең «логать»нең икенче 
томында 96 биттә булуны күрсәтә. 

Шушы тәртип белән 1 һәм 2 томнар тәрҗемә ителгән. 
Кызганычка каршы, бу тәрҗемә тулысынча башкарылма-

ган, эшләнгән өлеше дә системалаштырылмаган. Күп урында 
сүзләрнең һәм мисалларның гарәп хәрефләре — оригиналдагы 
язылышлары күчерелмәгән. Тәрҗемә ярты юлда калган. 

Кулъязма машинкада басылган, сүзләр һәм мисаллар гарәп 
хәрефләре белән кулдан язылган. Тәрҗемәнең машинкада ба-
сылган нөсхәләренең беренче һәм икенче данәләре үзара ара-
лашкан. Кәгазьләрнең нумерацияләре эзлекле түгел. 

1082 т. Кашгар и М ә хм үд. «Диване логать эт-төрки» дэн сай-
ланма тәрҗемә. Зурлыгы 30 X 21 с.и. 58 битлек. Казан, 
1947. 

Төрки телләр тарихы өчеи бик зур әһәмиятле булган 
«Диване логать әт-төрки» дигән Әл-Кашгаринен төрки телләр 
турындагы хезмәтеннән Г. Ишмөхәммәтовның сайланма тәр-
җемәсе. 

«Диван»ның тәрҗемә ителә торган өлеше оригиналдан үз 
графикасы — гарәп хәрефләре белән күчерелә һәм параллель 
рәвештә татарча тәрҗемәсе бирелә. 

Башта Кашгаринең Рим империясе чикләреннән Кытай 
дәүләтенә хәтле таралган төрки халыкларга ясаган классифика-
циясен эченә алган кереш өлеше тәрҗемә ителә. Ары табан 
«Телләрдәге үзгәрешләр турысында аңлатма», төрле сүзләрнең 
мәгънәсен аңлаткан өзекләр, болгар-татар теле сүзләре һәм 
башкалар китерелгән. Монда тәрҗемәченең һәм профессор 
Л. Җәләйнен искәрмәләре дә бар. 

Тәрҗемә Кашгари сүзлегенең 1914 елда Истамбулда чык-
кан «Китаб диване логать әт-төрки»нең беренче томыннан баш-
карылган. 
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Кулъязма — тәрҗемәченең китапханәгә бүләге. 

1546 т. (э. 5478) Лоскутов H.A. Госманлы төрек теле грам-
матикасы. Санкт Петербург. 21,5 X П см-
120 битле. 

Санкт Петербург университетының шәрыкче студенты 
Н. А. Лоскутов кулъязмасы. 

Бәлки ул аның диплом эше, я берәр китаптан күчермәсе 
булырга кирәк. Кулъязма рус телендә язылган «Османская 
грамматика». Төрек сүзләре һәрберсе гарәп әлифбасында би-
релгән, күп урында алар транскрипциясез генә рус теленә тәр-
җемә ителгәннәр. 

Грамматика кыска, аңлаешлы язылган; ул үзенең төзелеше 
һәм эшләнеше белән бик кулай, яхшы. 

Кулъязмада төрек теленең алфавиты, фонетикасы, морфо-
логиясе киң таралган. Синтаксисы буенча кыскача гына мәгъ-
лүматлар бирелгән. 

Аерым кагыйдә һәм мисалларның кызыл карандаш белән 
төзәтелгәләнгән булуы гармматиканың башка кеше тарафыннан 
каралып чыгуы турында сөйли. 

Кулъязма' XIX йөз ахырында язылган. Вакытында Татар-
станның Үзәк шәрык көтепханәсендә саклануын күрсәткән пи-
чәте һәм инвентарь номеры бар. 

327 т. (э. 2808) М е д ицинад а н т ит ар ч а ата м ала р. 
1 нче кисәк. Нормаль анатомия атамалары. 
(Казан дәүләт университеты каршындагы та-
тарны өйрәнү түгәрәге тарафыннан эшлән-
гән). Казан. 1929. (4) 42. (2) б. Зурлыгы 
36 у. 22 см. Стеклографик басма. Тиражы 250. 
(Татарстан Гыйльми Үзәге тарафыннан сынау 
өчен кулъязма хокукында басыла). 

20 елларның ахырында татар телендә фәнни терминнар төзү 
эше киң фронт белән алып барыла. Бу эшкә республикадагы 
барлык югары уку йортлары да актив катнаша. Казан авыл 
хуҗалыгы һәм урманчылык институты каршындагы татар сту-
дентлары «Авыл хуҗалыгы һәм урманчылык атамалары» төзи-
ләр, ул 1931 елны аерым китап булып басылып чыга. Атамалар 
төзү буенча эш Казан университетында бигрәк киң төс ала. 
Университетта укучы татар студентлары һәм галимнәре ярдә-
мендә төзелгән «Табигать һәм биология терминнары» (1935). 
«Химия атамаларымның 1 нче бүлеге (1931) басылып чыгалар. 
Профессор Гордягин җитәкчелеге астында татарча геология 
атамалары төзү комиссиясе лә эшли, ләкин бу комиссиянең 
башкарган хезмәте дөньяга чыкмый кала. 

Казан университетының медицина факультеты каршында 
татар студентлары һәм врачлары 1925 еллар тирәсендә медц-
12 



цина атамалары төзү буенча түгәрәк оештырып эшкә керешә-
ләр. 1927 елны бу түгәрәк университет каршында оештырылган 
«Татарстанны өйрәнү түгәрәгенә» аерым секция булып кушыла. 
Ә 1928 елда Татар Мәдәнияте йорты каршында эшләп килүче 
медицина секциясе, университет медицина секциясе белән бер-
ләшеп, менә хәзер тасвирлана торган атамалар җыентыгын 
төзиләр. 

Бу терминнар, Ү"зәк терминология комиссиясе, тел галим-
нәре һәм медицина фәне белгечләре тарафыннан каралганнан 
соң, кинрәк катлау белгечләр тарафыннан тикшерелү өчен, стек-
лографиядә бастырылып чыгарыла. 

«Нормаль анатомия атамаларын» эченә алган бу сүзлек 
үзе җиде бүлектән тора. «Сөякләр» бүлегендә — 150, «Бәйләү-
челәр» бүлегендә — 120, «Мускуллар» бүлегендә — 260, «Эчке 
әгъзалар» бүлегендә — 220, «Ангиология» бүлегендә — 170, 
«Нервалар системасы» бүлегендә — 220, «Тойгы әгъзалары» бү-
легендә— 210 лап, барлыгы 1400 гә якын термин теркәлгән. 

һәр терминның башта латинча һәм русча исемнәре һәм рәт-
тән татарча эквиваленты бирелә. Латин терминнары — латин-
ча, рус терминнары — русча, татар терминнары яңалиф хәреф-
ләре белән бирелгәннәр. 

Бу атамалар сүзлеге соңыннан тикшерелгән, төзәтелгән, 
аныкландырылган. Университеттан медицина факультеты аерым 
институт булып аерылып чыккач, аның карамагында ул аерым 
китап булып басылып та чыга: «Русча — латинча һәм татарча 
атамалар сүзлеге. III серия. Кеше морфологиясе. (Анатомия, 
гистология). Казан, Татиздат, 1931. 56 б. (Казан дәүләт меди-
цина институты)». 

Биредә атамалар татар теленең үз байлыгы («Plexys — 
сплетение — үрелмә»; «truncus — ствол — көпшә») һәм интер-
националь терминнар нигезендә төзелгәннәр. 

Атамалар сүзлеге китапханәгә Гыйльми үзәк аша кергән. 

1340 т. (э. 4912) Мөхәммәд бине Салих. Рисаләи фи әл-
логать эт — Төркийә. Зурлыгы 30 У. 22 см. 20 

кәгазь, 40 бит. 18—20 кәгазьләр чиста, языл-
маган. 

Гарәпчә — төрекчә (кырым татарча) сүзлек. Сүзлек уку ки-
табы формасында төзелгән. Баштагы ике биттә китапның язы-
лу сәбәбе турында кереш сүз урнаштырылган. Кулъязманы тө-
рек теле турында гарәпчә рисалә дияргә мөмкин. 

Кулъязманың калган өлеше гарәпчә-төрекчә сүзлектән то-
ра. Кызыл туш белән кырым-татар сүзләре, кара туш белән 
гарәпчә тәрҗемәләре урнаштырыла. 

Беренче биттә кызыл кара белән бизәп төшерелгән рәсем. 
Барлык текст ике кат сызыклы рамка эченә алына. 

Кулъязманың 1 һәм 2 битләрендәге кереш сүзе профессор 
И. Ф. Готвальд тарафыннан латин теленә тәрҗемә ителгән. 
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Тәрҗемә гади карандаш белән шушы битләрнең кырыйларына 
язылган. 

Кулъязманы күчереп язучы — Габдел Хәким Әл — Кырымлы. 
Язылу урыны да Кырымда булырга кирәк. 

Кәгазенә караганда XIX йөзнең икенче'яртысында язылган 
булырга кирәк. 

Кулъязма китапханәгә 1900 елны профессор И. Ф. Готвальд-
нен көнчыгыш телләрендәге кулъязмалары һәм китаплары 
(6000 данәдән артык) белән бергә тапшырылган. 

1801 т. [Н асыйри Каюм?) Өч йөз йитмешләп дәва үләннә-
ренең исемнәре урысча-латинча-мөселманча (татарча). 
Зурлыгы 22 V 18 см. 14 кәгазьле дәфтәр. 1894 нче елны 
язылган. -» 

Кулъязма сирәк очрый торган китаплар һәм кулъязмалар 
бүлегенең шәрык секторындагы эшкәртелмәгән архив арасын-
нан табылды. Кулъязманың почерыгына караганда аны Каюм 
Насыйри төзегән булырга тиеш. Ләкин бер урында да авторы 
күрсәтелмәгән, Кулъязма-цензор тарафыннан каралган ва-
риант. Ләкин цензорның басарга дигән билгесе юк. Шушы 
кульъязманың аерым брошюра булып басылганы китапханәдә 
Т. 88088 номеры астында саклана. Басмасының тышлыгы һәм 
титул бите сакланмаган, ә беренче битендә кулдан «Словарь 
лля трав», в кол[ичестше] 1200 экз». «Дозволено цензурою 
С. П.бург. 7 июня 1894 т.» дигән билгеләр бар. Биредә ул 
«Пр[иходящнй! № 982», «№ 2213 18 мая 1894 г.» дигән билгеләр 
типографиядә куелганнар. Ул Казан университеты типография-
сендә басылган булырга тиеш. 

Кулъязма белән басма арасында аерма юк. Бу «үләннәр 
исемлеге» өч, ә кайбер сүзләр дүрт телдә бирелгән. 

Татарча Р у с ч а 

Аурәнгеле, 
Әфиүн 

Gratiola 
Opium 

Аврал 
Опнй 

Шушы' тәртиптә өч йөз унөч үләннең исемнәре әлифба тәр-
тибендә китерелгән, һлр сүз номерланган. 

Сүзлекнең ахырында, аерым сүзләрне табу өчен, татар 
әлифбасы тәртибендә күрсәткеч бирелгән. Мәсәлән: «Абага» 
кара «191» нченомерны. 

Басма экземплярга цензор тарафыннан рөхсәт бирелгән. 
Бу кулъязманың китапханәгә университет профессоры 

Н, Ф. Готвальд кулъязмалары белән бергә керүе мөмкин. 
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Китапханәнең шәрык секторында Каюм Насыйриның линг-
вистика буенча башка кулъязмалары да саклана: 

«Нәмүнә яки әнмүзәҗ» (Рус теленең сарыф вә нәхү кагый-
дәләре) 787 т., «Логате нәбатәт» (Үлән һәм чәчәкләрнең исем-
нәре) 798 т., 804 т., 803 т.; «Гөлзар вә чәмәнзар» (Үләннәр һәм 
чәчәкләр) 797 т., 796 т., 799 т. 105 т.; Әнмүзәҗ» (Татар теле 
грамматикасы) 785 т., 788 т.; «Ләһҗәй татари» (Татар теленең 
тулы сүзлеге) 786 т., «Кавагыйде лисане гарәб» (Гарәп теле 
грамматикасы) т. 775. Бу кулъязмалар Мостафа Ногъман төзе-
гән «Н. И. Лобачевский исемендәге фәнни китапханә кулъязма-
лары тасвирламасвг 111 чыгарылыш. Каюм Насыйри кулъяз-
малары. Казан. 1958» дигән хезмәткә кергәннәр. Шунлыктан 
алар бу тасвирламада кабатланмыйлар. 

676 т. (э. 3995) Саинов Ш. Яңа тулы үз-үзеннэн үгрәнгеч. 
Урыс телен[д]ә язарга һәм сөйләшергә. Урысча 
үгрэтүчедән башка. Яңа тәртип буенча языл-
мыш. Казан, 1880. Зурлыгы 22 У 18 см. 178 
битле. 

Үзөйрәткечнең цензор тарафыннан карап чыгылган данәсе, 
һәр биттә цензорның билгесе бар. Кулъязма үзгәртелмичә ки-
тап булып басылып та чыккан. Китапның исеме ике телдә би-
релгән. Рус телендә: «Ш. Саинов. Новый и полный самоучитель 
татарского языка или руководство выучиться без посторонней 
помощи говорить и читать русским по-татарски и татарам по-
русски. Казань, типография (Казанского) университета, 1880, 
13 с.» дип аталган. 

Үзөйрәткечтә башта татарча һәм русча әлифба китерелә. 
Аннары татарча сүзлек башлана, һәр сүзнең русча транскрип-
циясе һәм тәрҗемәсе китерелә. Сүзлек тематик формада төзел-
гән: «Адәмнең әгъзалары», «Аш өстәленең әсбаплары» һ. б., 
кулъязманың 116 бите шушы төрдә төзелгән сүзлектән тора. 

48 биттә «Әйтелә торган сүзләр (әйтешләр) һәм мәкальләр» 
теркәлгән. Барлыгы 500 гә якын мәкаль, һәр мәкальнең русча 
транскрипциясе һәм тәрҗемәсе дә бирелгән. 

Мәкальләрнең рус телендәге вариантлары уңышлы. Рус те-
лендә булмаган вариантлар дөрес, матур, ятышлы тәрҗемә 
ителгәннәр. 

Биредәге мәкальләр һәм әйтемнәр арасында моңа кадәр ба 
сылмаган материалларда шактый күп: «Үрдәк, ни хәтле спай-
ланса да, аккош була алмый», «Бар дигән сүз бал күк тәмле 
юк дигән сүз әрем күк әче», «Суыкта йоклау җиңел - уяну 
авыр», «Җәй тик ятсаң, кыш капчык белән йөгерерсең» һ б 
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500 г. (э. 3137) С ә х и б з ад г 3 акир Абду л насыйр. Га-
рәп һәм төрки синтаксисыннан, күнегүләр. 
Зурлыгы 17 ;< 11,5 см. 12 битле. Балтан, 1868. 

Бер шәкертнең гарәп һәм төрки нәхүе буенча [мәдрәсәдә?] 
язган күнегү дәфтәре. Беренче биттә төрле күнегү, сызу, язулар 
арасында русча «Закир Абдулнасыр Сахибзадә» дигән юллар 
бар. Кулъязмада гарәпчә-төркичә язмалар, беренче биттә тәҗ-
вид турында гарәпчә бер шигырь, икенче кәгазьдә төркичә — 
татарча бер шигырьдән өземтә. 

Ахыргы биттә 1868 елны бик каты яңгыр булуы турында 
истәлек теркәлгән. 

Кулъязма Татарстанның Балтач районы Балтач авылында 
табылган. Вакытында Сәед Вахиди китапханәсендә саклануы 
турында билге бар. 

203 т. (э. 2640) Т ат ар ч а-р уеча сүзлек. 86 битле дәфтәр. 

Дәфтәрнең башы һәм ахыры сакланмаган. Төзүчесе, кай-
чан, кайда язылуы билгеле түгел. 

Бернинди система, тәртип сакланмыйча төзелгән сүзлек. Та-
тар сүзләре гарәп хәрефләре, рус сүзләре рус графикасында 
язылган. Татар сүзләренең ачык итеп, тырышып, ә рус сүзлә-
ренең ашыгып язылган булуы бу сүзлекне төзүченең рус ке-
шесе икәнлеген күрсәтә. 

Аерым рус сүзләренең берничә вариантта бирелү очракла-
ры күп. Кайбер сүзләр русчага аңлату тәртибендә тәрҗемә 
ителгән. 

Сүзлектә шактый дәрәҗәдә татар теленең көнчыгыш диа-
лекты сүзләре очрый. Аның себер татарлары арасында яшәүче 
кеше тарафыннан төзелүе ихтимал. Кулъязманың 29 битенә 
20 ләп җыр да теркәлгән. 

Кәгазе буенча XIX йөз урталарында язылган. Китапханәгә 
кайдан керүе билгесез. 

776 т. (э. 4249) Т ат а р ч а-р у с ч а сүзлек. Зурлыгы 
22 X 18 см. 36 битле дәфтәр. 

Кулъязманың 1—35 бите тулысынча татарча-русча сүзлек-
тән тора. Якынча 1750 сүз теркәлгән. Сүзлекнең ахырында кай-
бер татар сүзләренең русча тәрҗемәләре китерелмәгән. Иң ахыр 
биттә татарча язу күнегүләре. 

Татарча сүзләр гарәп хәрефләре, русчасы — рус хәрефләре 
белән бирелгән. Татар сүзләренең рус графикасы нигезендәге 
транскрипцияләре бирелмәгән. Сүзләрне теркәү билгеле бер 
принципка нигезләнмәгән. 

Сүзлеккә күбрәге дини сүзләр теркәлгән. Бу дәфтәр татар-
ча өйрәнүче миссионер кулъязмасы булырга кирәк. 
16 



Кәгазенә караганда, XIX йөзнең беренче яртысында язылган 
булырга кирәк. Кайда, кайчан, кем тарафыннан язылуы, китап-
ханәгә кайдан керүе билгеле түгел. 

231 т. Т\ н тэр и Нәҗип. Төрекчә-гарәпчә сүзлек. Зурлыгы 
22 X ^7,5 см, 12 битле. 

Ниндидер төрекчә-гарәпчә сүзлекнең күчермәсе. Түнтәри 
тарафыннан гарәп сүзләренең аңлатмасы өстәлгән. Нәтиҗәдә 
гарәп сүзләренең аңлатмалы сүзлеге кебек бер әйбер барлыкка 
килгән. Вакытында кулъязма белән Гали Рәхим дә кызыксын-
ган, ләкин кайдан күчереп алынуын билгели алмаган. 

Кулъязма Татарстанның Балтач районы Түнтәр авылында-
гы Нәҗип Түнтәри китапханәсеннән кергән. 

95 т. (э. 1670) Төрек теле дәреслеге. Зурлыгы 30,5 X 22 
см. 156 бит. Ташбасма. 

Титул бите сакланмаган. Исеме эчтәлегенә карап бирелде. 
XIX йөз ахырында Истамбулда басылган булырга кирәк. 

Французларга төрек теле өйрәтү өчен төзелгән дәреслек. 
Басма беренче дәрес — «Premiere leçon» белән башлана, 

-15 нче дәрестә өзелә. Китапның ахыры юк. һәр дәрескә аңлат-
ма бирелә, һәр дәрескә кергән төрек сүзенең гарәп хәрефе бе-
лән язылышы, латин шрифты белән французча транскрипциясе 
Һәм французча эквиваленты китерелә. 

һәр дәрестә төрек теленең морфологиясе, синтаксисы буен-
ча мәгълүматлар биреп барыла. Бу дәреслектән киң файдалан-
ганнар булса кирәк, чөнки анда гади карандаш белән язылган 
төрле күнегүләр бар. 

Китапханәгә кайдан алынуы билгеле түгел. 

330 т. (э. 2811) Физика а т а м а л a р ы. 12 битле. Матема-
331 1. (э. 2812) тика атамалары. 18 битле. Гомуми биология 
32о т. (э. 2806) Һәм анатомия — физиология атамалары. 20 
1052 т. (э. 4567) битле, һәрберсенең зурлыгы 36 X 22 см. 1927 

елны Казандастеклографик ысул белән ба-
сылганнар. (Татарстан мәгариф халык комис-
сариаты Гыйльми үзәге тарафыннан кабул 
ителгән фәнни атамаларның беренче, икенче 
һәм дүртенче номерлары). 

Гыйльми үзәктән түбәндәге аңлатма бирелгән: 
«Атамалар турында. Татарстан мәгариф халык комиссариа-

ты Гыйльми Үзәге янында берничә еллардан бирле фәнни атма-
лар комиссиясе эшләп килә. Хәзерге көндә байтак фәннәрнең 
атамалары эшләнеп, комиссия тарафыннан кабул ителделәр 
Шул атамалар буенча байтак кына китаплар да басылдылар 



Менә хәзер Гыйльми Үзәк һәрбер фәннең атамаларын аерым 
рәвештә стеклография белән бастырып тарату чарасына кереш-
те. Бөтен фәннәрнең атамалары булу белән киләчәктә барысы 
бергә җыелып бер логатьчә рәвешендә бастырылачак. Татарча 
язучы һәм тәрҗемә итүчеләрнең моннан сон шушы атамалар 
буенча эш кылулары тиеш булачак. 

Фәнни атамалар турысында материаллары булган иптәш-
ләрнең материалларын Гыйльми Үзәккә җибәрүләре утенелә. 
Ул атамалар комиссия тарафыннан каралып кабул ителгәннән 
сон логатьчәгә кертеләчәкләр. 

Татарстан Мәгариф халык комиссариаты Гыйльми үзәк 
янындагы атамалар комиссиясе исеменнән гыйльми редактор: 
Габдулла Шнаси». 

Атамалар төзү комиссиясе тарафыннан татар телендә фән-
ни атамалар төзү эше киң алып барылган. «Байтак фәннәрнең 
атамалары» эшләнгән. Бу комиссиянең ни бары ике фән буен-
ча (физика, математика) эшләнгән терминологик сүзлекләре 
генә сакланган. Башка фәннәр буенча атамаларның стекло-
графиядә. басылуы -басылмавы, бу комиссиянең архивы сак-
лануы— сакланмавы да билгеле түгел. 

Сүзләр рус телендәге атамаларның алфавиты тәртибендә 
теркәлгәннәр. Параллель рәвештә аларның татарча эквивалент-
лары бирелә. «Физика атамалары» исеме астында 660 атама 
теркәлгән. 

Болар үз вакыткнда шактый тулы терминологик сүзлекләр 
булганнар. 

Атамалар телебезнең үз байлыгыннан төзелгәннәр: «Блок— 
чыгыр», «Водоемкость — су сыйдыру», «Аэроплан — очкыч». 
Интернациональ терминнар үзгәртүсез кабул ителгәннәр: 
• Ампер», «Анод», < Атом», «Барометр». Бу атамалар сүзлегенә 
кергән терминнарның күпчелек өлеше телебезгә кергән, татар 
телендә чыга торган физика, математика китапларында кул-
ланыла. 

«Гомуми биология һәм анатомия — физиология» атамала-
ры да югарыда тасвирланган сүзлекләр принцибында ук төзел-
гәннәр. Биредә 600 : э якын атамалар теркәлгән. 

Бу материаллар китапханәгә Гыйльми Үзәк аша кергәннәр. 
490 т. (э. 3118) Фәттахетдин бине ме л ла Вәли Г ый-

ни -ч т С у б а ш аты. Г арәп нәхүе. Зурлыгы 
21/, < 16,5 см. 22 битле. 

Гарәп теле буенча бер шәкертнең язмалары. 4 бите языл-
мый калган. 

Кулъязма Татарстанның Саба районы Байлар Сабасы 
авылында табылган. XIX йөз ахырында язылган. 

Вакытында Сәед Вахиди көтепханәсендә саклануы ту-
рында билге бар. 



"1776 т. Ш а ки р о в А. Фарсы теленең татар теленә йогынтысы. 
Зурлыгы. 28 X 22 см. 16 бит. 1930 еллар тирәсе. 

Кулъязма рус телендә язылган һәм «Влияние персидского 
язына на татарский язык» дип исемләнгән. 

А. Шакиров университет китапханәсендәге сирәк очрый тор-
ган китаплар һәм кулъязмалар бүлегенең шәрык секторында 
фәнни сотрудник булып эшләгән. Шәрык телендәге кулъязма-

.ларны һәм китапларны өйрәнү белән бергә, татар телендәге 
кулъязмаларда очрый торган фарсы сүзләре белән дә кызык-
сынган. һәм шуның нәтиҗәсе буларак, шушы хезмәтне язган. 
Бу материал шәрык секторындагы кулъязмалар өстендә эш-
ләүче укучылар өчен ярдәмлек итеп язылган. 

А. Шакиров фарсы теленнән татар теленә аерым сүзләрнең 
керү тарихына кыскача тукталып үтә. Борынгы чорларда бу 
телдән татар теленең төп сүзлек фондына күп кенә сүзләрнең 
.керүен күрсәтә. Мәсәлән: «Җан», «тән», «дуст», «чаршау» һ. б. 

Соңгы чорларда татар теленә кергән сүзләрнең тик язма 
әдәбиятта гына саклануын, гомуми халык теленә кермәгәнлеген 
әйтә. Бу төрдәге фарсы сүзләре' китапханәдәге кулъязмаларда 
һәм китапларда гына саклана, ди. 

Кулъязмага татар теленә кергән 330 лап фарсы сүзе теркәл-
гән. һәр сүзнең фарсыча язылышы, татарча әйтелеше һәм рус-
ча тәрҗемәсе бирелә. 

Ахырда бу хезмәтне язганда кулланылган кулъязмалар һәм 
китапларның библиографиясе (16 исемдә) китерелә. 

611 т. (э. 3628) Әхтәр и Кэб ир. (Логать китабы). Логать 
гарәбиядән логать төркиягә хәруф инһиҗы тәр-
тибе иләдер. Авторы: Мөслехетдин Мостафа 
бин Шәмсетдин әл-Карахисари эл Шаһир 
Бәлахтари. Зурлыгы 36 / 22 см. 

Тагар зыялылары, галимнәре, шәкертләре арасында бик киң 
таралган, мәшһүр гарәпчә-төркичә сүзлек. Карахисари тара-
фыннан 1545 елны язылган. Шул вакыттан бирле Идел буе 
татарлары арасында да бик киң таралган. Сүзлек гарәп телең 
өйрәнүчеләр өчен өч йөз елдан артык хезмәт иткән. Халык 
арасында аның исеме. «Әхтәри Кәбир» дип билгеле. Ул револю-
циягә хәтле Казанда берничә тапкыр басылган да. Аның бер 
басмасы 1903 елны Кәримовлар матбагасында 923 битлек 
фолиант булып чыккан. 

Тасвирлана торган бу кулъязма Чистайда Закир улы Ибра-
һим Камалов көтепханәсендә сакланган. Кулъязмада фасыл 
башлары кызыл туш белән язылган. Бу — сүзлекнең тулы 
карианты. Кәгазе буенча XVIII йөз урталарында язылган. 
Катыргы белән тышланган. 
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733 т. (э. 4116) Шул ук. Зурлыгы 25 X >6 см. 686 битле. 

«Әхтәри Хәбирнең» тулы варианты күчермәсе. Биредә дә> 
«фасыллар» кызыл туш белән язылган. 1,2 кәгазьләрдә төрки-
чә, фарсыча, гарәпчә мөнәҗәт — бәетләр өстәлгән. 4-кәгазьдӘ' 
кулъязманың куллан-кулга күчеп йөрүе турында түбәндәге 
юллар бар: «Бу «Ә.хтәри китаб» мин, Мөхәммәдзакирныкы бу-
лыр. Әткәм насыннан алдым. 1878 нче елның гыйнвареның 
28 нче яүмендә Югары Шуван авылының Мөхәммәдзакир исе-
ме Хәсән угълы ошбу китапны Күкчә авылының мелла Гыйма-
детдин угълына сатып тогаен акчасына алдыкыма хөсни риза-
лыкым плән кулым куйдым». 

Кулъязманың кәгазе буенча, аныц XVIII йөз башында 
язылган белуы мөмкин. Китапханәгә кемнән керүе билгеле-
түгел. Яхшы итеп, күн белән төпләнгән. 

647 т. (э. 3916) Шул ук. Зурлыгы 35 X. 21,5 см. 354 битле. 
Кулъязманың баштагы һәм ахыргы битләре сакланмаган:. 

Таушалган, киң кулланылган, тышлыгы сакланмаган. Сүзлек-
нең бу нөсхәсе югарыдагы нөсхәләреннән дә элегрәк язы-
лыган. 

Кулъязма Татарстанның Сарман районы Нөркәй авылының, 
мәчете башыннан табылган. Аны тел-әдәбият кабинеты лабо,-
ранты Билалов алып кайткан. 

Наборга бирелде . Х Ы 9 6 1 ел. сасаргг кул куелды So 1-1952 ел . ПФ 05164. Кәгазь 
фсрматы • X . Б а с м а табак 1.25. Заказ B-HP. Т и р а ж 500. Бәясе 4 тиен. 

ТАССР Культура министрлыгының . Т а т п о л и г р а ф - типографиясе . 
Казан, Миславскин ур., норг 9. 
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