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Тəкъдим ителгəн мəкалəдə «Сөембикə» журналының Ш.Мəрҗанинең тууына
һиҗри ел хисабы белəн 100 ел тулуга багышланган махсус саны тикшерелə.
Хезмəттə галимнең шəкертлəре истəлеклəре, аның исемен мəңгелəштерү максатыннан чыгып ясалган тəкъдимнəр, ХХ гасыр башында төрле өлкəдə хезмəт куйган татар зыялыларының фикерлəре урын алган. Журналда басылып чыккан
мəкалə авторлары күзлегеннəн чыгып, Ш.Мəрҗанинең хатын-кыз мəсьəлəсенə
карата булган фикер юнəлешен ачыкларга талпыныш ясала.
Төп төшенчəлəр: хəзрəт, Ш.Мəрҗани, татар матбугаты, мəдрəсə, хатынкызлар, Казан, Бохара, «Сөембикə» журналы.

Билгеле булганча, татар җəмəгатьчелеге арасында Ш.Мəрҗанинең
тууына һиҗри ел хисабы белəн 100 ел тулу уңаена багышланган хəзерлек
эшлəре 1912 елда ук башлана. Шуның нəтиҗəсе буларак, 1915 елда
галимнең тəрҗемəи хəлен, хезмəтлəрен, хатларын, аның турында истəлеклəрне үз эченə алган «Мəрҗани» мəҗмугасы дөнья күрə. Əлеге җыентык
Ш.Мəрҗани эшчəнлегенең əһəмиятен, аның турында тулы мəгълүматны
халыкка таратуда һəм бүгенге көнгə кадəр саклап калуда зур роль уйный.
1915 елда Ш. Мəрҗанинең тууына 100 ел тулу уңаеннан күп кенə
эшлəр башкару күздə тотыла. Мəсəлəн: галимнең каберенə зиярəт кылу,
мəчетлəрдə Мəрҗани рухына дога һəм аңа багышлап Коръəн уку, аның
эшчəнлеге турында төрле лекциялəр сөйлəү һ.б. шундый эшлəр. Лəкин
дата Беренче бөтендөнья сугышы вакытына туры килү сəбəпле, зур тантаналар ясалмый, бəйрəм тыйнак кына үтеп китə [3, 39 б.].
Ш. Мəрҗани юбилее уңаеннан галимне искə төшерү, укучыларга аны
таныту максаты белəн татар вакытлы матбугаты битлəрендə күпсанлы
мəкалəлəр басылып чыга. Мəсəлəн, 1915 елның гыйнвар аенда гына
Мəрҗанигə бəйле булган 40ка якын мəкалə дөнья күрə [3, 41 б.], ə
«Сөембикə» журналының гыйнвар саны исə тулысы белəн диярлек галимгə багышлана. Əлеге санда барлыгы 10 язма басылып, шуларның 7се
Мəрҗанигə нисбəтле.
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Журналның эчтəлегенə килгəндə, ул «Сөембикə»нең нашире һəм
мөхəррире булаган Якуб Хəлилинең «Шиһабетдин əл-Мəрҗани хəзрəтлəре» [7] дип исемлəнгəн мəкалəсе белəн башланып китə. Анда автор укучыларны Мəрҗанинең кыскача гына тəрҗемəи хəле белəн таныштыра,
аның атасы мəдрəсəсендə уку елларын, соңыннан шунда ук шəкертлəргə
дəрес бирə башлавын сурəтли. Мəдрəсəлəрдəге уку-укыту системасыннан
риза булмыйча, шул ук вакытта белемен арттыру максаты белəн Бохарага
китүен, беренче елларда зур матди авырлыклар кичереп, Бохарада укуын,
андагы дəреслəргə канəгатьсезлек белдереп, күбрəк вакытын китапханəлəрдə уздыруын сөйли. Нəкъ менə шул китапханəлəрнең галимгə уңай
йогынты ясавына һəм аның фикере формалашуга булышлык итүнə басым
ясый. Мəкалəдə шулай ук Мəрҗанинең Казанга килүе, имам-хатыйп булуы һəм мөдəррислек итүе тасвирлана.
Якуб Хəлили əлеге мəкалəсендə Ш.Мəрҗанине, дингə нык бирелгəн
булса да, алдынгы карашлы, тотынган эшен ахырына кадəр җиткерүче,
чиста-пөхтə, аз сүзле, киңкырлы галим буларак искə ала.
Мəрҗани турында булган хатирəлəрне үз эченə алган икенче бер
күлəмле мəкалə Əхмəдзəки Вəлидинең «Мəрҗани хакында кечкенəлегемдə
язган бəгъзе нəрсəлəрем мөнəсəбəте илə» [2] язмасы.
Ə.-З. Вəлиди бала вакытында Үтəк авылы мөдəррисе, əнисе белəн бер
туган абыйсы Хəбибеннаҗар хəзрəт карамагында тəрбиялəнə. Əлеге хəзрəт
Мəрҗанинең иң яхшы шəкертлəреннəн берсе, күпмедер вакыт Мəрҗани
мəдрəсəсендə укыткан, галим белəн дустанə мөнəсəбəттə була. Əлеге
хəзрəт ярдəмендə Ə.-З. Вəлиди беренче тапкыр Мəрҗани һəм аның хезмəтлəре белəн таныша, Хəбибеннаҗар хəзрəтне Мəрҗанинең дөньяга карашына, «күп кенə гыйлеменə варис булып калган кеше» дип кабул итə,
шул сəбəпле үзен дə Мəрҗани шəкерте дип саный.
Шунысын да əйтеп үтəргə кирəк, Хəбибеннаҗар хəзрəтнең Мəрҗани
турында булган кайбер истəлеклəре «Мəрҗани Мəҗмугасы»нда да урын
алган [5, 469–485 б.].
Ə.-З. Вəлидинең башкалардан ишеткəн əһəмиятлерəк сүзлəрне, хикəялəрне дəфтəргə язып бара торган гадəте була. Ул Мəрҗани турында Хəбибеннаҗар хəзрəт һəм күрше авылдан Шəфигъ ахун сөйлəгəн истəлеклəрне
дə язып алган була һəм журналга тəкъдим ителгəн мəкалəсендə алардан
өзеклəр китерə.
Ə.-З. Вəлиди мəкалəсендə тəкъдим ителгəн беренче истəлек Хəбибеннаҗар хəзрəт тарафыннан сөйлəнеп, Мəрҗанинең үлер алдындагы халəтен
тасвирлый. Хəзрəт Мəрҗанинең бик авыр хəлдə булуын, шул хəлдə дə
фəнни эшен ташламавын əйтə. «Миңа “Мөстəфадел-əхбар”ның икенче
җилдендəн кайбер бүлеклəрен хəзерлəү эшен тапшырды. Семипулат һəм
Сəгыйть бистəлəре хакында кайбер мəгълүмат тупларга боерды», – ди [2,
10 б.]. Мəрҗани хəзрəтлəре авырган чагында «Бер ел буена йоклый алмас
булды. Бəгъзе вакыт йокы килгəн кеби булыр иде, дəрес вакытында мендəр
сорар һəм башын куеп торыр, лəкин йоклый алмас иде», – ди [2, 10 б.].
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Мəрҗанинең чəй эчəргə яратуын искə алып, түбəндəгелəрне сөйли:
«Иң хуп күргəн мəҗлесе мəдрəсə мəҗлесе иде. Ничə самавырлар бетəр
иде. Чəйне бик яратып эчəр иде. Шəкертлəр дамеллага бəлеш пешереп кул
илə ашамакка чакырырлар иде. Рəхəтлəнеп ашар иде. Башыннан чалмалары, түбəтəйлəре төшеп китəр иде» [2, 10 б.].
Хəбибеннаҗар хəзрəт тагын бер вакыйганы исенə төшереп: «Үзем
бервакыт тир авыруы илə авырдым. Хəзрəт һəркөн ике-өч мəртəбə ишектəн башын тыгып, «Нихəл мелла Наҗар, тазармыйсыңмы əле?», – дип сорай торган иде. Бераз төзəлгəч, бүлмəгə таягы белəн таянган хəлдə кереп
торды һəм «Йə, мелла Наҗар, чəчне алаек», – диде. Аның чəчен күп вакыт
мин ала идем, җылы су илə юып та торган идем. Башы зур иде, тигез иде.
[…] Менə шул вакытта ул күп сүзлəр сөйлəшə иде», – ди [2, 10 б.].
Мəкалəдə алга таба Ə.-З. Вəлиди Шəфигъ ахунны искə төшерə. Ул
Мəрҗани белəн хат язышкан кеше һəм, китаплары чыгу белəн аларны
Мəрҗани əлеге ахунга җибəрə торган була. «Бик хəтеремдə, – дип яза автор, – бер вакыт мин Шəфигъ ахунны үзебезгə кунакка алырга бардым.
Кыш көне иде. Ахун хəзрəткə ихтирамым бик зур булганга, ул кешене
кысрыкламас өчен, чананың читенə генə утырып бардым. Ул миңа күп
сүзлəр сөйлəде […] сөйли-сөйли барып миңа əйтə иде: «Углым, инде шул
Мəрҗани кебек булсаң иде» [2, 11 б.]. Ə.-З. Вəлиди үзенең «убежденный
семинарист» булуына карамастан, ахун артыннан: «Ярабби, Мəрҗани кебек булсам иде», [2, 11 б.] – дип телəгəнен искə ала. Димəк, Мəрҗанинең
фикер юнəлеше һəрвакыт актуаль булып калган.
Ə.-З. Вəлидинең алга таба язган истəлеклəрендə исə, Мəрҗанинең
укыту ысуллары тикшерелə. Анда Мəрҗанинең, гəрчə Бохара уку-укыту
тəртибен яратмаса да, бу замандагы мохитнең йогынтысы нəтиҗəсендə
дəреслəрен Бохара өслүбендə алып барырга мəҗбүр булуы искəртелə. Шулай булмаган очракта, ягъни Мəрҗани дəреслəрен үзе телəгəнчə алып барса, үзенең планнарын тормышка ашыра башласа, бөтен дөньяны иске караш чорнап алган чорда аңа берəр шəкерт килер идеме соң? – дигəн сорау
куела.
Дөрестəн дə, Ш. Мəрҗани мəдрəсəсендə эшчəнлек иске тəртиптə алып
барылган, лəкин яңалыклар, дөньяви фикерлəр галим тырышлыгы белəн
шəкертлəр арасына үтеп кергəн. Мəдрəсə эчендə география, тарих һəм
башка фəннəр белəн чынлап шөгыльлəнүчелəр булган. Əлеге мəдрəсəдəн
чыккан шəкертлəрнең рус уку йортларында укулары, күбесенең алдынгы
карашлы муллалар булып китүлəре моның ачык дəлиле булып тора.
Мəрҗанинең тəрҗемəи хəлен, аның карашларын, əйлəнə-тирə мохитнең галимгə булган мөнəсəбəтен яктырткан тагын бер мəкалə «Шиһаб
хəзрəт» дип атала [8]. Мəкалəнең авторы – Шəриф Хөсəенов. Əлеге мəкалə
Г. Тукайның галимгə багышлап язылган «Шиһаб хəзрəт» шигыре белəн
башланып китə һəм өч өлештəн тора.
Беренче өлештə автор Мəрҗани заманында схоластик күзаллауларның хөкем сөрүенə, дөньяви белемгə омтылучыларның юк дəрəҗəсендə
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булуына, Россия мөселманнарының Бохара тəртиплəре буенча яшəвенə
басым ясый.
Мəкалəнең икенче өлеше Мəрҗанигə багышлана. Бу мəкалəдə, галимгə багышланган күпчелек язмалардагы кебек үк, татар җəмəгатьчелегенең
Мəрҗанигə булган мөнəсəбəте, галимнең беренче тапкыр Казанга килүе,
Казан руханилары һəм башка югары дəрəҗəдəге кешелəрдəн торган
мəҗлестə имтихан тотуы, үзенең күпчелектəн аерылып торган карашлары,
башкача фикерлəве аркасында каршылыкларга очравы чагылыш таба.
«Сөембикə» журналы, эчтəлеге белəн татар хатын-кызлары өчен иң
актуаль булган мəсьəлəлəрне яктыртып барырга тиешле махсус басма буларак, əлбəттə, Ш. Мəрҗанинең хатын-кызга булган мөнəсəбəтен дə чагылдырырга тырышкан. Шəриф Хөсəенов мəкалəсенең өченче өлешендə
шушы мəсьəлəне ачыкларга тырыша. Автор: «Мəрҗанине […] чолгаган
мохитка караганда аңардан хатын-кыз хакында хəзерге фикер иялəре карашын үк көтү, əлбəттə, урынсыздыр», – дип белдерə [8, 22 б.]. Лəкин
аның бу мəсьəлəдə замандашларыннан шактый югары торганлыгын,
хөррият тарафында булганлыгын ассызыклый. Сүзлəрен дəлиллəп, автор
Мəрҗанинең үз хатыннарын сердəш, фикердəш, булышчы итеп күрүен,
кызларының гыйлемле остазбикəлəр булуларын мисал итеп китерə.
Мəрҗанинең хатын-кыз мəсьəлəсендə хөр фикердə, аларны гыйлемле,
белемле итү телəгендə булуын дəлиллəгəн тагын бер мисал югарыда əйтеп
узган Я. Хəлили мəкалəсендə чагылыш таба. «Бер вакыт [Мəрҗани. – З.А.]
хатын-кызларны алып мəҗнүннəр йортына барды. Шундагы назир һəм
җəмəгатьлəре белəн күрешеп утырыштылар. Шундан кайтканда кызларына карап: “Менə аларның кызлары өч-дүрт төрле тел белүлəре өстенə музыкалар да өйрəнəлəр. Сез дə дөм сукыр, дөм гафил булмагыз, иң азында
бер-ике төрле язу өйрəнегез” дип кызларны үгетлəмештер», – ди [7, 7 б.].
Хатын-кыз мəсьəлəсен яктырткан тагын бер язма – Чыгътайның
«Шиһабетдин əл-Мəрҗани хакында фикерлəр» [9] мəкалəсе. Бу мəкалəдə
шулай ук «Мəрҗани хатын-кыз мəсьəлəсендə ни эшлəде?», «Бу мөһим
мəсьəлəне ул игътибарга алдымы?», «Бу заманда ул берəр сүз сөйлəдеме?
дигəн сораулар куела [9, 18 б.]. Мəкалəнең эчтəлегеннəн чыгып, əлбəттə,
ул заманда, хəтта ир-егетлəргə дə дөньяви белемнəрне бик зур саклык
белəн генə бирергə тырышкан вакытта, Мəрҗани, бəлки, хатын-кызлар
турында бик уйламагандыр да, уйласа да, əлегə вакыт җитмəгəнен аңлап,
тыелып торгандыр. Лəкин, истəлеклəрдəн күренгəнчə, Мəрҗани үзен
əйлəндереп алган кыз туганнары белəн яхшы мөнəсəбəттə булган, хатынкызлар алдында үзен күтəренке һəм горур тотмаган, аларга яшьлəренə туры китереп кызык сүзлəр сөйлəгəн, аларның буш вакытларын кызыклы
һəм файдалы үткəрергə, үзендə булган мəгълүматлардан хəбəрлəр биреп
торырга тырышкан, дигəн нəтиҗə чыгарырга була.
Шулай итеп, Ш.Мəрҗани хатын-кыз мəсьəлəсен ачык яктыртмаса да,
турыдан-туры аңа игътибар бирмəсə дə, күңеленнəн хатын-кызларның
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гыйлемле, ирекле, дөрес фикер йөртүче шəхес булуларын телəгəн, дисəк,
ялгыш булмас.
Чыгътайның журналга тəкъдим ителгəн мəкалəсендə, хатын-кыз
мəсьəлəсеннəн тыш, Ш. Мəрҗани турындагы кайбер башка фикерлəр тупланып бирелгəн. Алар арасында К. Тəрҗемани, Г. Баруди кебек дин
эшлеклелəре, Ə.-Һ. Максуди кебек газета-журнал мөхəррирлəре, Ф.Əмирхан, Ə.-З. Вəлиди кебек яшь зыялылар һəм заманы өчен алдынгы башка
шəхеслəрнең фикерлəре бар. Алар галимгə һəрберсе үзе өчен якын булган
өлкəдəн чыгып бəя биргəн. Мəсəлəн, Г. Баруди аны күренекле дин һəм
гыйлем эшлеклесе, Ə.-Һ. Максуди татар милли аңын уяткан исляхчы
мөгаллим һəм мөдəррис дип мактый, Баттал – мəгънəви хакыйкать эзлəүче, Гыйсмəти – коллык дəверен бетерүче дип саный. Лəкин кем генə булмасын, барысы да галимне мактап искə ала.
Журнал битлəрендə, əлбəттə, алдынгы карашлы татар хатын-кызларының мəкалəлəре дə урын ала. Шундыйларның берсе – 1914 елдан
журналның сəркатибе булып эшлəгəн Фəхрелбанат Сөлəймания мəкалəсе
[6]. Автор үз мəкалəсендə хатын-кызларны, Мəрҗанинең исемен мəңгелəштерү максатыннан чыгып, берəр хəерле эш эшлəргə чакыра һəм бу
уңайдан үзенең тəкъдимен дə җиткерə. Ул, сугышта һəлак булган татар
гаскəрилəренең балаларын тəрбиялəү өчен, Ш.Мəрҗани исемендəге
ятимханə ачу уңышлы булыр иде дип саный.
Икенче мəкалəнең авторы – алдынгы карашлы мөгаллимə Маһруй
Мозаффария [4]. Автор Ш. Мəрҗанине бриллиант белəн чагыштыра, һəм
Мəрҗани, Гаспринский, Тукай кебек олуг шəхеслəрнең мирасын саклап
калырга, аларның тəрҗемəи хəллəрен, əсəрлəрен тулысы белəн яшь буынга җиткерергə кирəклегенə басым ясый. Шул вакытта гына яшь буын бу
олуг шəхеслəрнең бəясен белер, ди.
Журналда, Мəрҗанигə багышланган истəлеклəрдəн тыш, Ш.Мəрҗанинең ике рəсеме һəм Шəһид Əхмəдиевның фантастик жанрда язылган
«Юбилей көне» исемле хикəясе урын алган [1].
Йомгак ясап əйткəндə, Ш.Мəрҗанинең тəрҗемəи хəлен, эшчəнлеген,
аның турында кызыклы истəлеклəрне халыкка таратуда вакытлы матбугат
əһəмиятле урын алып торган. «Сөембикə» журналында да Ш. Мəрҗани
турында кызыклы һəм бай мəгълүмат тупланган. Əлеге мəкалəлəр ярдəмендə без Ш.Мəрҗани шəхесе белəн тагын да якыннанрак танышу белəн
беррəттəн, ул яшəгəн чор мохитын, галимне əйлəндереп алган вəзгыятьне
кузаллый алабыз. Мəкалə авторлары төрле булуга карамастан, алар берберсен кабатламыйлар. Һəрбер мəкалəдə авторның Ш. Мəрҗани шəхесенə
карата булган ихтирамы, аның белəн горурлану хисе сизелеп тора.
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