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Мəкалəдə күренекле татар мəгърифəтчесе һəм галиме Шиһабетдин Мəрҗа-

нинең 100 еллык юбилее мөнəсəбəте белəн «Вакыт» газетасында басылган мəка-
лəлəр барлана, аларга анализ ясала. Аерым алганда, Мəрҗанинең тормыш юлы 
һəм фəнни-педагогик, иҗтимагый эшчəнлегенə, аның юбилеен оештыру һəм 
үткəрү, исемен, мирасын мəңгелəштерү мəсьəлəлəренə караган материаллар тик-
шерелə. Əлеге мəкалəлəрне өйрəнү ХХ гасыр башында Ш.Мəрҗани шəхесенең 
төрки-татар, мөселман дөньясында ни дəрəҗəдə югары урын тотканлыгын тагын 
бер кат расларга мөмкинлек бирə.  

Төп төшенчəлəр: Шиһабетдин Мəрҗани, татар матбугаты, «Вакыт» газета-
сы, юбилей, истəлекне мəңгелəштерү.  

 
 
Шиһабетдин Мəрҗанинең күпкырлы эшчəнлеге һəрчак җəмəгать-

челекнең игътибар үзəгендə торган. Вакытлы матбугатта, аерым алганда 
төрки-татар матбугатында, Мəрҗани турында мəкалəлəр басылып торган. 
Галимнең 100 еллык юбилее якынлашканда мондый язмалар ешрак күренə. 
Ш.Мəрҗанинең юбилеен зурлап билгелəп үтү мəсьəлəсе 1912 елда ук 
күтəрелə, əзерлек эшлəре дə шул елда башлана. 1914–1915 елларда, Ш.Мəр-
җанинең тууына һиҗри календаре буенча 100, вафатына милади буенча 
25 ел тулу уңаеннан, мондый материаллар аеруча күп басыла башлый1.  

Татар вакытлы матбугатында дөнья күргəн мəкалəлəрдə төп ике 
юнəлешкə игътибар ителə: беренчесе – татар халкын, киң җəмəгатьчелекне 
Шиһабетдин Мəрҗани шəхесе, аның тəрҗемəи хəле һəм эшчəнлеге, иҗади 
мирасы белəн тулырак таныштыру. Бу юнəлештə бигрəк тə «Кояш», «Йол-
дыз», «Ил» газеталарын, «Сөембикə» һəм «Шура» журналларын аерып 
күрсəтергə мөмкин. Икенче юнəлеш – мəгърифəтче-галимнең юбилеен 

                                                            
1 Ниҗри ел исəбе буенча 1915 елда Шиһабетдин Мəрҗанинең тууына 100, 

милади ел исəбе буенча 1914 елда вафатына 25 ел була. 
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оештыру һəм билгелəп үтү мəсьəлəсе. Əлеге проблема татар җəмəгать-
челеген аеруча кызыксындырган: Ш.Мəрҗани дəрəҗəсендəге олуг галим 
һəм җəмəгать эшлеклесен тиешенчə искə алу, рухы алдында баш ию, аның 
хезмəтлəрен киң даирəлəрдə таныту, истəлеген саклау һəм килəчəк буын-
нарга җиткерү төрки-мөселман дөньясында иң мөһим эшлəрнең берсе бу-
ларак каралган.  

Вакытлы матбугатта күренгəн язмаларда мəрхүмнең ядкярен саклау, 
олылау, игелекле гамəллəр башкару мөһимлеге ассызыклана. Əйтик, 1912 
елның 21 февралендə Əстерханда чыга торган «Идел» газетасында басыл-
ган «Шиһаб хəзрəт Мəрҗани җəнабларының юбилее мəсьəлəсендə даир» 
мəкалəсендə Ш.Мəрҗани юбилеена багышлап түбəндəге эшлəрне башкару 
тəкъдим ителə: 1) шəһəрнең бер мəктəбенə аның исемен бирү; 2) Мəрҗани 
исемен йөртүче зур бер һөнəр мəктəбе ачу; 3) Шиһабетдин Мəрҗани 
исемендəге стипендия булдырып, берəр мəктəптə, гимназиядə яисə реаль-
ный училищеда укучы бер татар баласын (студентын) бүлəклəү [8].  

Танылган, күренекле шəхеслəрнең истəлеген мəңгелəштерү пробле-
масы ХХ гасыр башында төрки-татар дөньясында шактый актуаль 
мəсьəлəлəрнең берсе булып торган. 1914 елда, мəсəлəн, мəшһүр мəгъри-
фəтче һəм педагог Исмəгыйль Гаспралы вафатыннан соң да татар газета-
ларында аның истəлеген, исемен мəңгелəштерү, хезмəтлəрен алдагы 
буыннарга җиткерү максатыннан татарлар өчен Гаспралы исемендəге 
мəктəп ачу, стипендия булдыру һəм башка шундый чаралар уздыру ту-
рында мəкалəлəр, тəкъдимнəр шактый күп басыла [1; 3; 5].  

Ш.Мəрҗани һəм аның юбилеен уздыруга бəйле материалларны Орен-
бург шəһəрендə дөнья күргəн «Вакыт» газетасында да еш очратырга мөмкин.  

«Вакыт» газетасы укучыларны Ш.Мəрҗани юбилеен үткəрүгə əзерлек 
эшлəренең торышы, үтəлеше белəн һəрдаим таныштырып тора. Əйтик, 
1914 елның 18 апрелендə чыккан «Мəрҗани юбилее» мəкалəсендə Шиһа-
бетдин Мəрҗани юбилеена əзерлек эшлəре уңышлы дəвам итү турында 
хəбəр ителə, «галим хакында олуг мөкəммəл əсəрнең 100 сəхифəдəн арты-
гы басылып чыгуы», Мəрҗанинең юбилеен алдагы елның 15 гыйнварына 
билгелəү мəсьəлəсе хəл ителү турында əйтелə. Галимнең вафатына 25 ел 
тулу шушы көннəргə туры килсə дə (18 апрель), аны зурлап билгелəп 
үтүне кичектереп торып, килəсе елның гыйнварында ике юбилейны бергə 
уздыру урынлы булачагы турында хəбəр ителə [4].  

Укучыларны Ш.Мəрҗани мирасы белəн таныштыру максаты белəн 
шушы ук санда күренекле педагог, галим һəм җəмəгать эшлеклесе 
Җамалетдин Вəлидинең «Мəрҗани» дигəн зур күлəмле мəкалəсе басылып 
чыга [2]. Шактый тулы мəгълүматлы бу хезмəттə Мəрҗанинең аерым 
əсəрлəренə җентекле анализ ясала. Автор «Тарих ирлəрне тудырамы, əллə 
ирлəр үзлəре тарихны тудырамы, бу башка мəсьəлə. Лəкин һəрхəлдə зур 
вакыйгаларны зур ирлəр берлə күрəмез» дигəн фикерне җиткерə һəм та-
рихта зур эз калдырган ирлəрнең (Тафтазани, Əфгани, Габди, Биги һ.б.) 
исемнəрен санап китə. Алар белəн бер рəткə ул Габделнасыйр Курсавины 
һəм аның эшен дəвам итүче, фикри укучысы Шиһабетдин Мəрҗанине куя.  
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Җ. Вəлиди Ш.Мəрҗанинең Курсави эшчəнлегенə югары бəя бирүенə, 
аны заманының иң зур, мəшһүр акыл иясе санавына «гаҗəплəнү илə ка-
рарга юл калмый» дип белдерə. Мəрҗани фикерлəренə кушылып, Курса-
вины «гəрчə ислам диңгезен дулкынландыручы бер куəт булмаса да, аның 
бер генə читен булса да хəрəкəткə китерүче зур бер тəэсири көч» дип атый. 

Мəрҗанинең үзенə килгəндə, автор аны «Габделнасыйр чəчеп кал-
дырган орлыкны тəрбия итеп үстерүче, аңа киң бер мəйдан бирүче» дип 
атый. Ш. Мəрҗанинең берничə дини мəсьəлəнең каһарманы булып чы-
гуын искə алып, əлеге мəсьəлəлəргə (мəсəлəн, ястү вакытын билгелəү һ.б.), 
галимнең аерым хезмəтлəренə тирəнтен туктала, Мəрҗанидəн өзеклəр ки-
тереп, аның фикерлəрен куəтли.  

Җ. Вəлиди Ш. Мəрҗанинең татарлар өчен иң мөһим дип саналган биш 
хезмəте арасында аеруча билгелесе дип ике томлык «Мөстəфадел-əхбар»не 
атый, əлеге китапны «безнең тарихыбызның анасы дип əйтергə ярарлык 
əсəрлəр» дип белдерə. «Аның (Мəрҗанинең. – Л.М.) мөхакəмə (хөкемендə. 
– Л.М.) һəм фикер йөртүендə шəдид (көчле, нык. – Л.М.) истикъляль 
(мөстəкыйльлек. – Л.М.), мөмтаз (башкалар белəн чагыштырганда өстенрəк 
булган. – Л.М.) бер субъективлык бар», – дип яза. Лəкин шул ук вакытта, 
галим фикеренчə, Мəрҗанинең иҗади мирасына бəя биргəндə, һичшиксез, 
аның чорын, дəверен, əйлəнə-мохитен истə тотарга кирəк. «Ул шул 
дəвернең бөек бер ире иде. Гомуми вə куəтле бер үсеш тарихына тугры 
килмəгəнлектəн, үз куəте илə генə, үзенчə генə эш күрде. Күбрəк шул 
дəвернең тəэсирен, шул дəвернең эшен, шул дəвернең формасынча эшлəргə 
мəҗбүр булганлыктан, үзен бу көннең ифкяр гомумиясенə (яралы, 
гариплəнгəн халкына. – Л.М.) бер генə ягы илə яктыртып күрсəтə алды. Ау-
рупа тəэсире дəверендə2 булса, ихтимал, ул кадəр җилдлəр калдыра да алмас 
иде, лəкин аның əсəренең тагын да күбрəк кыйсеме укылыр, тагын да яра-
тылыр, бинаəн галəйһи (шул сəбəпле. – Л.М.) ул тагын да күбрəк ягы белəн 
ачылыр иде». Чорның галим фикере формалашуга йогынтысын билгелəп, 
Вəлиди мисал итеп Ш. Мəрҗанинең эшен дəвам итүче икенче бер танылган 
татар галимен – Р.Фəхретдинне китерə. Соңгысының фикри юнəлеше фор-
малашуда, автор билгелəвенчə, Аурупа чорының тəэсире көчле; башка чор-
да яшəсə, ул бу кадəр зур уңышларга ирешə дə алмас иде.  

Мəрҗанинең эшчəнлегенə бəя биреп, автор: «Шиһаб хəзрəт татар та-
рихы тиңдəшен күрмəгəн бер ми, бер даһи иде. Заманы, мохите аның 
эшен, тəэсирен тиешле дəрəҗəсеннəн күп киметте. Лəкин заман вə мохит-
тə булуы аның дəрəҗəсен, эшенең абруен зурайтты гына. Мохитендəге 
караңгылыкның куəтлелеге ул йолдызның тиешле дəрəҗəдə яктыртуына 
тыючы булды, фəкать шул ук куəтле караңгылык аның яктыруына ярдəм 
итте», – дип яза. Фикерен куəтлəп, «Яктырак йолдыз янадыр, төн кара 
булган саен...» дигəн шигъри юлларны өсти. 

                                                            
2 Җ. Вəлиди татарларның һəм гомумəн мөселманнарның фикри һəм əдəби та-

рихын икегə аерып карый: Европа тəэсиренə кадəр һəм Европа тəэсиреннəн соң.  
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Мəрҗани һəм халык арасындагы бəйлəнешнең ныклыгын, аның 
миллəт тормышында тоткан урынын ассызыклап, Җамал Вəлиди: «Мəр-
җани хəзрəтлəре бəхтиярдер (бəхетле. – Л.М.): аны бүген 20 миллионлык 
бер халык үзенең иң мөһим бер əгъзасы санап, тəгзыйм (олылау. – Л.М.) 
белəн яд итə (искə ала), бар кадəр көче илə намен (исемен. – Л.М.) 
куəтлəргə тырыша. Бу миллəт янə бəхтиярдер: аның тарихында Мəрҗани 
кеби галим вə хакыйкать мөҗаһидлəре (көрəшче. – Л.М.) бар. Аның ма-
зыйсы (үткəне. – Л.М.) бөтенлəй үк буш бер сахра түгел, сирəк кенə булса 
да, күлəгəле яшел, ямьле агачлар бар...» – дип яза. 

Шул ук газетаның 1914 елгы 23 сентябрь санында «Шиһабетдин 
хəзрəт юбилее» дигəн тагын бер шактый күлəмле мəкалə дөнья күрə [6]. Бу 
мəкалəдə (авторы күрсəтелмəгəн) юбилей үткəрү белəн бəйле кайбер 
мəсьəлəлəргə тукталына.  

Газета язуынча, Мəрҗани юбилеен үткəрү көннəре якынлашу сəбəпле, 
аны кабат кузгатырга, искə төшерергə тиешле күрелə. Бу мөнəсəбəттəн 
«Кояш» газетасы авторларыннан берсе булган педагог һəм җəмəгать эш-
леклесе Ибраһим Бикколовның фикерлəре китерелə. Гомумəн алганда, 
шуны билгелəп үтү кирəктер, «Вакыт» газетасында башка татар һəм рус 
газета-журналларында басылган материалларга һəрдаим мөрəҗəгать итү, 
кайберлəрен күчереп басу, шул рəвешле аларның таралыш даирəсен 
киңəйтү, аерым мəкалəлəргə карата фикерен белдереп бару тəҗрибəсе 
күптəннəн килə. Бу очракта «Вакыт» И. Бикколовның Мəрҗани юбилеен 
билгелəп үтүгə караган фикерлəрен китерə. Бикколовның бу тантананы 
оештыру һəм уздыруга мөмкин кадəр күбрəк миллəттəшлəребезне һəм 
мөселман кардəшлəребезне тарту мөһимлеген ассызыклавын, əлеге чара-
ларның масштабын билгелəргə тырышып, «бу мөнəсəбəт илə Русиянең иң 
караңгы почмакларында яшəгəн мөселманнар да файдаланырлык гомуми 
зур бер бəйрəм ясарга кирəк» дигəн телəгенə уңай фикерен белдерə. 
Ибраһим Бикколов фикеренчə, Мəрҗани «хəзерге көндə дə руханилары-
мыз тарафыннан бөек ихтирам илə файдаланыладыр». Бу исə əлеге олы 
шəхесебезнең бəйрəмен халык бəйрəме иттереп үткəрергə мөмкинлек 
бирə. Моның өчен, Бикколов əйтүенчə, мəчет-мəдрəсəлəрне катнаштырыр-
га, шулар аркылы Мəҗани көнен халык бəйрəменə əйлəндерергə мөмкин. 
«Мəрҗани безнең татар-төрек дөньясын əйлəндереп алган җəһалəт (надан-
лык. – Л.М.) кальгасына беренче туп атучылардан, Гаспринский кебек 
бөек даһиларымызга хезмəт вə мəгариф орлыгы чəчəр өчен замен (алмаш-
чы. – Л.М.) хəзерлəп калдыручылардандыр», – дип белдерə [6].  

Шул ук вакытта И. Бикколов əлеге юбилейны үткəрү, əзерлек өчен дə 
бик аз – 4 ай чамасы гына – вакыт калуы турында, телəгəн эшлəрне бары-
сын да үтəп бетерү мөмкинлеге чамалы булуы турында яза. Шул сəбəпле, 
ди ул, Мəрҗани юбилеен өч елдан соң гына – 1918 елда гына үткəрергə дə 
мөмкин. Тик, Мəрҗанинең олуг дин галиме икəнен, хезмəтлəрендə һəр-
даим һиҗри ел исəбен генə файдалануын истə тотып, əлбəттə, искə алуны 
да 1915 елның гыйнварында үткəрү мəгъкуль күренə, дип яза.  
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Автор фикеренчə, бу гаять зур һəм җаваплы эшкə рəсми оешма, җитəк-
челекнең рөхсəте белəн тотыну мəҗбүри. «Безнең саф һəм милли, хəтта 
өлешчə дини əлеге эшебездə хөкүмəт тарафыннан тоткарлыклар, шаять, 
күрелмəс», – ди. Шул сəбəпле ул Казанның зыялыларыннан, җəмəгать ха-
димнəреннəн һəм руханиларыннан торган махсус бер комитет төзергə, шул 
комитет аша юбилейга əзерлек эшлəрен башлап җибəрергə кирəк, дип саный. 
«Вакыт» Бикколовның югарыда китерелгəн фикерлəре белəн килешə, тик, 
илдə барган шактый катлаулы вазгыятьне истə тотып, бу бəйрəмне, мөгаен, 
вакытлыча кичектереп тору мəгъкуль булыр, дигəн фикерне җиткерə.  

Чынлап та, зур əзерлеклəр күрелүгə карамастан, Мəрҗанинең юбиле-
ен, алдан уйланганча, 1915 елның гыйнварында артык зурлап, тантаналы 
рəвештə үткəрү мөмкин булмый. Бу хакта Ш.Мəрҗанинең туган көнендə – 
9 гыйнварда – «Вакыт» газетасында басылган мəкалəдə хəбəр ителə. 
«Шиһабетдин хəзрəт Мəрҗани көне» дигəн əлеге язмада Ш.Мəрҗанине 
искə алу максатыннан «бу мөнəсəбəт илə, бөтен Русия мөселманнары ара-
сында мөштəрəк (уртак. – Л.М.) гомуми бер бəйрəм ясалып, мəрхүмнең 
миллəт вə ватанына кылган хезмəтлəре искə төшерелергə тиеш иде. Фəу-
кылгадə (гадəттəн тыш. – Л.М.) əхваль сəбəпле, бу тантана кичектерелде. 
Шулай булса да, бу көн бу бөек галимгə ихтирам күрсəтелеп, мəсҗетлəрдə 
җомга намазыннан соң дога кылырга, мəктəп вə мəдрəсəлəрдə мəрхүмнең 
тəрҗемəи хəле вə фазаиле (күрсəткəн яхшылыклары, казанышлары. – 
Л.М.) сөйлəнергə тиешледер», – диелə [7].  

Шулай итеп, төрки-татар һəм мөселман дөньясында танылган, дан 
һəм мəртəбə казанган мəшһүр галимнең 100 еллык юбилее шактый тыйнак 
кына үтеп китə. Лəкин бу хəл Шиһабетдин Мəрҗанинең ватаны, миллəте 
һəм бөтен мөселман халкы алдында күрсəткəн хезмəтлəрен, аларның 
əһəмиятен һич кенə дə киметми. «Вакыт» газетасында дөнья күргəн язма-
лар, 1915 елда «Мəрҗани мəҗмугасы» исеме астында күлəмле, зур 
əһəмияткə ия булган фəнни җыентыкның басылып чыгуы бу фикерне та-
гын бер кат раслый. «Вакыт»ның 1915 елның 5 июнь санында «Мəрҗани 
мəҗмугасы»ның дөнья күрүе турында хəбəр ителə, аның эчтəлеге турында 
җентекле мəгълүмат бирелə [9]. 

Гомумəн алганда, «Вакыт» газетасында Ш. Мəрҗанинең юбилее 
мөнəсəбəте белəн басылган мəкалəлəрдə аның татар тарихында гына түгел, 
бөтен Россиядə, алай гына түгел, барлык мөселман дөньясында зур галим, 
җəмəгать эшлеклесе, педагог булуына игътибар юнəлтелə. Əлеге язмалар 
мəшһүр галимебезнең фəнни һəм иҗтимагый эшчəнлеген өйрəнүдə 
үзенчəлекле чыганак булып хезмəт итəлəр. 
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В статье анализируются публикации, посвященные юбилею выдающегося 

татарского просветителя и ученого Шигабутдина Марджани, которые были опуб-
ликованы в газете «Вакыт» («Время»). Рассматриваются статьи, в которых рас-
крываются некоторые страницы биографии, научно-педагогическая и обществен-
ная деятельность Марджани, поднимаются проблемы подготовки и проведения 
юбилея ученого. Особый интерес представляют материалы, посвященные увеко-
вечению имени и научного наследия просветителя. Изучение этих публикаций 
дает возможность представления роли и места Ш. Марджани в тюрко-татарском и 
мусульманском мире в начале ХХ в. 
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The article analyzes publications dedicated to the anniversary of the outstanding 

Tatar enlightener and scholar Shigabutdin Marjani, which were published in the news-
paper “Vakyt” (“Time”). Articles that reveal Marjani’s biography and his scholarly, 
pedagogical and social activities are discussed in the paper. The question of preparing 
and conducting the anniversary of the scholar is discussed. The materials devoted to the 
perpetuation of Marjani’s name and his scientific heritage are of particular interest. The 
study of the given publications makes it possible to present the role and place of Sh. 
Marjani in the Turkic-Tatar and Muslim world at the beginning of the twentieth century. 
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