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Мəкалəдə Казан шəһəренең Яңа Татар бистəсе зиратында сакланган XIX–ХХ
гасыр башы татар каберташлары тасвирлана. Бу ташбилгелəр галим Шиһабетдин
Мəрҗани һəм аның гаилəсе əгъзалары каберлəренə куелган. 2017 елда Татарстан
Фəннəр академиясенең Тарих институты Казан шəһəренең Яңа Татар бистəсе зиратында сакланган эпиграфик истəлеклəрне барлау һəм өйрəнү максатында экспедиция оештырды. Эш барышында күренекле галим, дин эшлеклелəре каберташларын табып, язулары укылды; шул исəптəн Ш. Мəрҗан каберенə куелган ташбилге дə өйрəнелде. Мəкалəдə автор Шиһабетдин Мəрҗани һəм аның гаилəсе
əгъзалары каберлəренə куелган ташбилгелəрнең текстларын да китерə.
Төп төшенчəлəр: Шиһабетдин Мəрҗани, Мəрҗани гаилəсе, каберташлар,
зиратлар, эпиграфичек истəлеклəр, Яңа Татар бистəсе зираты.

Күренекле татар галиме Шиһабетдин Мəрҗани (1818–1889) шактый
күп фəн өлкəлəрен яхшы белгəн, шул исəптəн эпиграфика тармагында да
үзен чын белгеч буларак таныткан. Ул кечкенəдəн үк эпиграфик истəлеклəр белəн кызыксына башлаган: үсмер чагында ук авылыннан ерак түгел
бер җирдə урнашкан кабер ташларының текстларын укып кайткан булган
[3, б. 25]. Мəрҗани байтак борынгы кабер ташларын ачыклаган һəм үзенең
мəшһүр «Мөстəфадел-əхбар фи əхвали Казан вə Болгар» исемле хезмəтендə аларның тулы текстларын теркəп калдырган. Кызганыч, галим тапкан эпиграфик материалларның күпчелеге бүгенге көнгə хəтле сакланып
калмаган.
Ш. Мəрҗанинең ташбилгелəргə карата мөнəсəбəтен белү өчен, беренче чиратта, үзенең əйтеп калдырган васыятьлəренə игътибарыбызны
юнəлтик. Мəрҗани үлəренə өч ай кала, ягъни 1889 елның 25 гыйнварында,
шəкерте мулла Гобəйдуллага хат белəн түбəндəге васыятен язган: «Үлсəм,
каберемə бер таш яздырып куй. Бик кечкенə, бер-ике кеше генə күтəреп
китəрлек булмасын. Һəм рус сүзе, рус елы куелмасын» [3, б. 191]. Димəк,
Ш. Мəрҗани кабер өстенə таш куюга карата уңай караган һəм шəригатьтə
моны тыючы дəлиллəр тапмаган. Ул ташның зурысын да, кечесен дə кую-
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да бернинди начарлык күрмəгəн, үзенең каберенə ике кеше күтəрə алмаслык дəрəҗəдəге зур таш куюларын сораган.
Галим Урта Азия суфиларының каберлəрне артык олылауларын, мəетлəрдəн ярдəм сорауларын яратмаган. Бу турыда Ш. Шəрəф түбəндəгечə язган: «Бохараның дəрес тəртиплəрен һəм байтак кагыйдəлəрен яратмады.
Бохара халкының каберлəрен артык олылауларына, мəетлəрдəн ярдəмбулышлык сорауларына бик эче поша иде. Бервакыт янгын булганда, шундагы халыкның: Йа, Хуҗа Баһаведдин, ярдəм ит», – дип кычкырып торуларын күреп: «Безнең авыл халкы болардан байтак югары. Ярдəмне Аллаһтан
сорыйлар. Тəкбир һəм азан əйтəлəр», – дияргə телəгəн иде [9, б. 85].
ХIII гасырдан башлап татар кабер ташларына, мəет хакындагы
мəгълүматтан тыш, Коръəн аятьлəре язу киң таралыш тапкан. Аятьлəр
белəн бергə кайбер очракларда Мөхəммəд пəйгамбəрнең сүзлəре, ягъни
хəдислəр язылган. Бу күренеш бигрəк тə Казан ханлыгы чоры эпитафиялəре өчен хас. Шунысы кызык: миллəтебезнең мəшһүр дин галимнəре,
шул исəптəн Ш. Мəрҗани, кабер ташларына Коръəн-хəдистəн нəрсə дə
булса язуны өнəп бетермəгəннəр. Шул сəбəпледер, олуг галимнəр Ш. Мəрҗани, Р. Фəхретдин, Г. Баруди һəм аларның туганнары белəн бəйле кабер
ташларында Коръəн аятьлəре язылмаган. Мəрҗани үзе ясатып куйган
ташбилгелəрнең берсендə дə Коръəн аятьлəре һəм хəдислəр язылмаган,
димəк, моны ул кирəкле эш дип санамаган.
Галим кабер ташларына фəкать арəп телендə һəм даталарны да һиҗри
ел исəбе белəн язу яклы булган. Ул үзе моны: «Һиҗри ел исəбе – сəхабəлəрнең үзара килешүлəре белəн мөселманнар өчен һəртөрле мөгамəлəлəрендə тотуны һəм гамəлдə куллануны тиешле күргəн ел исəбе», – дип
аңлаткан [1, б. 555]. Шуңа күрə Мəрҗани үзе ясаткан кабер ташларындагы
текстларның барысы да гарəп телендə һəм даталары милади ел исəбе белəн
бирелмəгəн.
Кыскасы, Шиһабетдин хəзрəт белəн бəйле ташъязма истəлеклəрне җентеклəп өйрəнү, анализлау аша, аның кайбер фикер-карашларын ачыкларга,
башка төрле чыганаклардан ала алмаган мəгълүмат тупларга мөмкин.
Мəрҗани белəн бəйле эпиграфик истəлеклəрне өйрəнү максатыннан,
без Казан шəһəренең Яңа бистə каберстанында хəзерге көннəргə кадəр сакланып калган бөтен ташъязма истəлеклəрне барлау өчен 2017 елда фəнни
экспедициягə чыктык. Казан шəһəренең əлеге зиратында Мəрҗанинең
үзенə, аның бер хатыны, ике улы, ике кызына куелган кабер ташлары табылды.
Галимебез кабер ташының тексты түбəндəгечə:
Алгы ягы (уеп язылган):
1) «Мəрхүм Шиһабеддин бине Баһаэддин
2) Мəрҗани
3) хəзрəтлəринең җəмегъ итдеге асаре
4) фазыл вə кəмалинə борһан катыйгдыр бəлдəи Казанда
5) кырык сəнə микъдары лəвазиме имамəт вə нəшре голүм идеб
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6) 1306 сəнə һиҗриййə шəгъбан мөбарəкнең ахыр йəүмендə
7) 73 синнендə иртихаль даре бəка əйлəде рахимəһүллааһү Тəгаалəə
рахмəтəн вəəсигаһ».
Уң ягы (диагональ буенча уеп язылган):
1) «Нəзым
2) əл-мəүтү фииһи күллүн-нəəси йəштəрикүү
3) вə лəə сүүкатүн йəбкаа вə лəə мəлик».
Сул ягы (диагональ буенча уеп язылган):
1) «Нəзым
2) ə-лəə иннəмəəд-дүнйəə кə-зыйлли сəхəəбəтин
3) əзаллəткə йəүмəн сүммə ганкə идъмəхəллəт
4) фə-лəə тəккə фəрхəəнəн биһəə хиинə əкъбəлəт
5) вə лəə тəккə җəзəгаанəн лəһəə хиинə вəллəт».
Арткы ягы (уеп язылган):
1) «Мəшһəдүл-имəəми галлəəмəтил-гаалими
2) саахибит-тəсаанииф3) -ил-фəəикати вəт-тəхкыйкаатир-рааикати Шиһабеддин бине
4) Баһаэддин əл-Мəрҗани иртəхəлə илəə рахмəти
5) Раббиһи тəгаммəдəһү Сүбхəəнəһү би-гафвиһи вə кəрамиһи
гашиййəтə йəүмил-əхəди
6) ли-лəйлəтин бəкыййəтин мин шəгъбəəнин сəнəтə 1306
7) ситтə бəгъдə əлфин вə сəлəəсəмиъəтин минəл-һиҗраһ».
Текстның хəзерге татар теленə күчермəсе:
Алгы ягы: «Мəрхүм Шиһабеддин бине Баһаведдин Мəрҗани хəзрəтлəренең җыйган əсəрлəре – хөрмəт һəм камиллегенə катгый дəлил. Казан
шəһəрендə кырык ел микъдары имамлык вазыйфаларын [үтəп] һəм
гыйлемнəр таратып, һиҗри 1306 ел мөбарəк шəгъбаненең ахыргы көнендə
73 яшендə мəңгелек дөньяга күчте. Аллаһ Тəгалə аны киң рəхмəте белəн
рəхим кылсын».
Уң ягы: «Шигырь: Үлем алдында һəр кеше бертигез, гади халык та,
патша да».
Сул ягы: «Шигырь: Чынлыкта, дөнья болыт күлəгəсе кебек: бүген сине күлəгəдə тота, соңыннан югала. Ул килгəн вакытта, аңа шатланма һəм,
ул киткəн чакта, аның өчен кайгырма».
Арткы ягы: «Имам, күренекле галим, бик яхшы əсəрлəр һəм гүзəл
хезмəтлəр иясе Шиһабеддин бине Баһаведдин Мəрҗани кабере. Раббысы
рəхмəтенə (Аллаһ Сөбханəһү аны гафу итсен һəм хөрмəтлəсен) кич белəн
якшəмбе көн һиҗри 1306 (мең өч йөз алтынчы) елның шəгъбаны
тəмамланырга бер төн кала күчте».
Таш үлчəмнəре: 206(223)х52–55х35–38. Мəрҗанинең кабере зиратның
15 һəм 16 нчы аллеялары арасында.

336

Гайнетдинов А.М. Соңгы еллардагы эпиграфик табышлар:
Ш. Мəрҗани гаилəсе

Ш. Мəрҗани каберенə көрəн төстəге граниттан эшлəнгəн мəһабəт таш
куелган. Ташның тексты гарəп графикасында татар һəм гарəп теллəрендə
язылган, вафат булу датасы һиҗри ел исəбе белəн күрсəтелгəн.
1911 елда Ризаэтдин Фəхретдин якын дусты һəм фикердəше Галимҗан
Баруди белəн бергə Мəрҗани каберен зиярəт кылган. Шул вакытта ул
ташның тулы текстын язып алып, аны үзенең хезмəтендə теркəп калдырган
[7, б. 179–180]. Əмма Р. Фəхретдиннең тексты белəн хəзерге вакытта сакланган таш тексты арасында бераз аерма бар. Мəсəлəн, аның укылышыннан
аермалы буларак, «Мəəтəл-гаалимү вə мəəтəл-гаалəм» җөмлəсе хəзерге
ташта юк. Шулай ук «Рахимəһүллааһү Тəгаалəə рахмəтəн вəəсигаһ»
җөмлəсендə Р. Фəхретдин текстында «Тəгаалəə» сүзе төшеп калган. Башка
җирлəре исə туры килə. Димəк, Мəрҗани вафат булганнан соң куелган кабер ташы соңыннан икенчегə алыштырылган, дип əйтергə нигез бар.
Галимнең беренче ташы Гобəйдулла исемле шəкерте тарафыннан
утыртылган булган [6, б. 420]. ХХ гасыр башында Мəрҗани кабер
ташының тузган булуы хакында Борһан Шəрəф болай язып калдырган:
«“Шиһаб ахунд”ның кабер ташы берничə заманнар Казан мəкъбəрəсендə
иң гүзəл таш булып торган иде. Инде таш өстендəге тулы айның алтыны
бетеп, бөтенлəй кызганыч хəлдə калган» [8, б. 759]. Элек Мəрҗанигə куелган таш өстендə тулган ай торган. Г. Тукай үзенең мəшһүр «Шиһаб
хəзрəт» шигырендə юкка гына галимне тулган ай белəн чагыштырмаган.
Əле 2017 елга хəтле ул тулган ай бар иде, лəкин узган ел аны ак
төстəге ярымай сурəтенə алыштырып куйганнар. Əгəр дə элеккесе урынына тагын шундый ук яңа тулган ай сурəте куйган булсалар, яхшырак һəм
дөресрəк булыр иде.
Мəрҗанинең дүрт хатынының бары тик – Нəгыймə Хөсəен кызының
гына кабер ташы ачыкланды. Таштагы текстының укылышы түбəндəгечə:
Алгы ягы (уеп язылган):
1) «Нəгыймə
2) бинтел-Хөсəйен мөхəккыйк мəшһүр
3) Шиһабеддин əл-Мəрҗани никахында
4) 19 йыл микъдары мəгыйшəт идүб зөлкагдə5) -нең 2 сендə 1283 сəнə иртихаль бəгъдендə
6) ошбу мəкъбəрəдə дəфен иделде
7) рахимəһəəллааһү рахмəтəн вəəсигаһ».
Уң ягы (уеп язылган):
1) «Гаруусүл-мəшһəди
2) вə əнүүсүл-мəркадил-кəриимəти
3) Нəгыймə бинтел-Хөсəйен
4) интəкалəт илəə дəəрил-караари
5) вə җəннəəти тəҗрии мин тəхтиһəə6) -л-əнһəəр».
Сул ягы (уеп язылган):
1) «Сəнəтə əлфин вə миъəтəйни
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2) вə сəмəəниинə ли-əрбəгый
3) халəүнə мин зиил-кагдəти
4) сабəəхə йəүмил-əрбəгааъ».
Арткы ягы (уеп язылган):
1) «Миладиййə илə 1871 нче йылда
2) 14 нче гыйнварда мəрхүмə Нəгыймə вакты сəхəрдə
3) вафат улды Хак Тəгалə гарикы рəхмəт
4) əйлəйə зəүҗ мөхтəрəме Мəрҗани хəзрəтлəринең
5) иртəсе көн вирде лисан итдеге шигырь
6) вə əмсиинəə лəнəə əһл кə-хайраати би-фирдəүс
7) вə əсъбəхүнəə лəнəə1 əһл кə-əннə лəм тəганн бил-əмс».
Текстның хəзерге татар теленə күчермəсе: Алгы ягы: «Нəгыймə бинте
Хөсəен, хаклыкны эзлəүче мəшһүр Шиһабеддин Мəрҗани никахында 19
ел яшəп, [һиҗри] 1283 елның 2 зөлкагдəсендə вафат булганнан соң, бу
кабердə җирлəнде. Аллаһ аны киң рəхмəте белəн рəхим кылсын».
Уң ягы: «Кабер кəлəше һəм хөрмəтле кабер кызы Нəгыймə бинте
Хөсəен ахирəт йортына һəм асларыннан елгалар агучы җəннəтлəргə
күчте».
Сул ягы: «Сəнəтə əлфин вə миъəтəйни вə сəмəəниинə ли-əрбəгый халəүнə мин зиил-кагдəти сабəəхə йəүмил-əрбəгааъ».
Арткы ягы: «Милади белəн 1871 елның 14 гыйнварында сəхəр вакытында мəрхүмə Нəгыймə вафат булды. Хак Тəгалə рəхмəткə күмсен.
Мөхтəрəм ире Мəрҗани хəзрəтлəренең иртəнге көндə телендə кабатланып
торган шигыре: Йокыга киттек һəм безнең Фирдəвес җəннəтендəге
нигъмəт кебек хатыныбыз бар иде, Йокыдан тордык һəм хатынсыз без,
əйтерсең, кичə ул булмаган да».
Таш үлчəмнəре: 111(142)х40х22. Кабере 22 нче аллея һəм зират
киртəсе арасында.
Əлеге кабер иясенең шəҗəрəсе түбəндəгечə: Нəгыймə бинте Хөсəен
бине Йосыф бине Исмəгыйль бине Апанай. Ул һиҗри 1247 елның шəгъбан
аенда, милади 1831 елда Казан шəһəрендə дөньяга килгəн [2, б. 362].
Бибинəгыймə – Ш. Мəрҗанинең икенче өекле хатыны. Шиһабетдин хəзрəт
аңа һиҗри 1268 елның зөлкагдəсендə (милади 1852 елның сентябрендə)
өйлəнгəн [2, б. 362]. Нəгыймəнең кабер ташы текстында ялгышлык киткəн: вафат булуы һиҗри 1283 елда дип күрсəтелгəн, чынлыкта исə милади
1871 ел һиҗри 1287 елга туры килə.
Мəхмүд Шиһабеддин улы Мəрҗанигə куелган кабер ташы тексты
түбəндəгечə:
Алгы ягы (калкытып язылган):
1) «Мəшһəд1
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2) - үш-шəəббил-галлəəмəти
3) Баһаэддин Əбүл-Фазыл
4) Мəхмүд бине Шиһабеддин
5) əл-Мəрҗани интəкадə илəə
6) рахмəти Раббиһи сəхəра йəүмил-хамииси ли-гашрин
7) халəүнə мин шəһри рабиигыйль-əүвəли
8) сəнəтə 1303 сəлə[сə] бəгъдə əлфин вə сəлəəсəмиъəтин минəлһиҗраһ».
Уң ягы (уеп язылган): «Илəəһии габдүкəл-гаасыый əтəəкə мүкыйрран
биз-зүнүүби фə-кад дəгаакə фə-ин тəрхəм фə-əнтə əһлүн ли-зəəкə вə ин
тəтъруд вə мəн йəрхəм сивəəк».
Сул ягы (уеп язылган): «Йəə вəəкыйфəн би-кабрии мүтəфəккиран биəмрии бил-əмси күнтү мислүкə гадəн тəсыыйру мислии».
Арткы ягы (уеп язылган):
1) «Вəəдыйгу
2) һəзəəл-лəүхи
3) вəəлидүһү Шиһабеддин
4) бине Баһаэддин
5) əл-Мəрҗани сəнəтə 1306
6) ситтə бəгъдə əлфин вə сəлəəсəмиъəһ».
Текстның хəзерге татар теленə күчермəсе:
Алгы ягы: «Күренекле яшь галим Баһаведдин Əбел-Фазыл Мəхмүд
бине Шиһабеддин Мəрҗани Раббысы рəхмəтенə таң атканчы пəнҗешəмбе
көн һиҗри 1303 (мең өч йөз өченче) елның унынчы рабигыль-əүвəлендə
күчте».
Уң ягы: «Илаһым, синең гөнаһлы колың Синең яныңа гөнаһлар белəн
килде һəм Сиңа ялварды. Əгəр рəхим кылсаң, Син моны эшли аласың, əгəр
куып җибəрсəң, Синнəн башка кем рəхим кылсын».
Сул ягы: «Əй, минем каберем янында басып торучы, минем хəлем хакында фикерлəүче, кичə мин синең кебек идем, таңда син минем кебек
булырсың».
Арткы ягы: «Бу ташны куючы: аның атасы Шиһабеддин бине
Баһаведдин Мəрҗани, 1306 (мең өч йөз алтынчы) ел».
Таш үлчəмнəре: 134х36х18. Кабере зиратның 15 һəм 16 нчы аллеялары арасында.
Əлеге кабер иясе – Ш. Мəрҗанинең сөекле улы. Ул һиҗри 1283 елның
27 җөмадиəл-əүвəлендə (1866 елның октябрендə) дөньяга килгəн [2,
б. 350]. Бик зиһенле булуы сəбəпле, Мəрҗани аңа бик күп өметлəр баглаган булган. «Мөстəфадел-əхбар» китабында Мəхмүдкə атасы түбəндəгечə
характеристика биргəн: «Гаять акыллы, сабыр, укырга бик ярата торган,
яхшы хəтерле, күп нəрсəне яттан белгəн, бик күп яхшы сыйфатларны
үзендə туплаган, нечкə билле, матур йөзле, төз һəм озын буйлы, кара каш339
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лы, кара күзле, кара чəчле кеше иде» [2, б. 350]. Кызганыч, Мəхмүд аягына
салкын тидереп, бер аягын ампутациялəгəннəр, соңрак, инде дəваланды
дигəндə генə, туберкулез авыруы белəн чирли башлап, бик яшьли вафат
булган. Кабер ташындагы тексттан аңлашылганча, Мəхмүднең икенче
исеме, ягъни кушаматы – Баһаветдин, күньясе – Əбел-Фазыл.
Борһанеддин Шиһабеддин улы Мəрҗанигə куелган ташъязманың
укылышы:
Алгы ягы (калкытып язылган):
1) «Əл-хүкмү лиллəəһ
2) түвүффийəш-шəйху Борһанеддин
3) Мөхəммəд бине Шиһабеддин əл-Мəрҗани фии гашиййəти
4) йəүмил-əрбəгааъи ли-ихдəə гашəра лəйлəтəн халлəт мин
5) җүмəдииəл-үүлəə əрбəга вə сəлəəсиинə бəгъдə əлфин вə
сəлəəсəмиъəһ».
Арткы ягы (уеп язылган):
1) «Җəгалəллааһү Тəгаалəə
2) кабраһү раудатəн мин рийəəдыйль-җəннəһ
3) Борһанеддин хəзрəт Казан шəһəрендə
4) 35 йыл микъдары имамəт вə тəдрис илə
5) гомер кичүреб 62 йəшендə даре бəкайə кайтды».
Текстның хəзерге татар теленə күчермəсе:
Алгы ягы: «Хөкем Аллаһта. Шəех Борһанеддин Мөхəммəд бине Шиһабеддин Мəрҗани кич белəн чəршəмбе көн мең өч йөз утыз дүртенче
елның унберенче җөмадиəл-əүвəлендə вафат».
Арткы ягы: «Җəгалəллааһү Тəгаалəə кабраһү раудатəн мин рийəəдыйль-җəннəһ Борһанеддин хəзрəт Казан шəһəрендə 35 йыл микъдары
имамəт вə тəдрис илə гомер кичүреб 62 йəшендə даре бəкайə кайтды».
Таш үлчəмнəре: 135х44х18. Кабере шулай ук зиратның 15 һəм 16 нчы
аллеялары арасында.
Əлеге кабер иясе – Ш. Мəрҗанинең газиз улы. Ул һиҗри 1272 елның
19 рамазанында (1856 елның 10 маенда) дөньяга килгəн [5, б. 2]. Башлангыч белемне атасыннан алган, аннан Истамбулда җиде ел укыган. 1882
елның 1 сентябрендə указ (№6436) алып, Ш. Мəрҗани белəн бергə имаммөдəррис вазыйфаларын башкарган, соңрак атасы вафат булгач, аның
эшен дəвам иткəн [4, б. 2]. Кабер ташындагы тексттан аңлашылганча,
аның чын исеме – Мөхəммəд, икенче исеме, ягъни кушаматы – Борһанетдин, күньясе – Əбел-Габбас. «Мəрхүм хуш мəҗлесле, йомшак табигатьле, гыйлем һəм хөрмəт иясе, ачык сөйлəү һəм ягымлы телгə ия һəм
шулар белəн күп мөдəррислəрдəн артык иде» [4, б. 2]. Борһан хəзрəт 2
мартта кичке сəгать 5 тə, үпкəсе шешүе сəбəпле, вафат булган [4, б. 2].
Хəзрəтнең үзеннəн соң 5 улы, 2 кызы һəм хатыны калган. Бакыйлыкка
күчкəн вакытында олы улы «Мəрҗани» мəдрəсəсендə мөгаллим, икенчесе
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сəүдəгəр булган, калган өчесе сəүдə мəктəбендə укыганнар. Кызларының
олысы – Галия – Габдулла бине Галим Агишевта (чыгышы Саратов шəһəреннəн) кияүдə, кечесе əле сабый бала булган [4, б. 2].
Галия дамелла Шиһабеддин кызына куелган кабер ташы текстының
укылышы түбəндəгечə:
Алгы ягы (уеп язылган):
1) «Мəшһүрə ханым
2) Галийə
3) бинте дамелла
4) Шиһабеддин
5) Мəрҗани
6) каблəл-гурууби
7) мин йəүмил-җүмгати
8) 1343 сəнəи һиҗриййə
9) 71 йəшендə
10) мəдфүнə рахимəһəəллааһү
11) Тəгаалəə рахмəтəн вəəсигаһ».
Текстның хəзерге татар теленə күчермəсе: «Мəшһүрə ханым Галия
бинте дамелла Шиһабеддин Мəрҗани кояш батар алдыннан җомга көн
һиҗри 1343 елда 71 яшендə җирлəнде. Аллаһ Тəгалə аны киң рəхмəте
белəн рəхим кылсын».
Таш үлчəмнəре: 102(117)х28–31х16–20. Кабере зиратның 17 һəм 18
нче аллеялары арасында.
Кабер иясе – Ш. Мəрҗанинең олы кызы – гыйлемне үз атасыннан алган. Аннан Ш. Мəрҗани аны үз шəкерте Сафиулла бине Габдуллага кияүгə
биргəн [9, б. 124]. Галиянең икенче исеме, ягъни кушаматы – Хəерниса,
күньясе – Өммехəер. Г. Баруди аңа түбəндəгечə характеристика биргəн:
«Коръəнне яттан белүче, гарəпчəгə сəлəтле, аңлау һəм фикер йөртүдə атасыннан күп белемнəр алган, Коръəн бастыру эшендə хезмəт итешкəн,
Нəгыймə исемле бер кыз анасы, күркəм хатын» [1, б. 398].
Яңа Татар бистəсе зиратында Шиһабетдин хəзрəтнең 1945 елда бакыйлыкка күчкəн Хавва исемле кызы да җирлəнгəн. Ташында беренче ике
һəм дүртенче юллары гарəп графикасында, калганнары кириллицада язылган. Кабере зиратның 15 һəм 16 нчы аллеялары арасында.
Хавваның икенче исеме, ягъни кушаматы – Ситтел-бəнат, күньясе –
Өмме Əйман. Казанның Печəн базары мəчете имамы Əбү Яхъя Габдулла
Апанаевка кияүгə чыккан. Баруди хəзрəт Хавва ханымны: «Мəгърифəт
һəм аң иясе булган хатын», – дип телгə алган [1, б. 398]. Кызы Зəйнəпнең
шəҗəрəсе түбəндəгечə: Зəйнəп бинте Габдулла бине Габделкəрим бине
Исхак бине Йосыф бине Исмəгыйль бине Апанай [1, б. 398].
Ш. Мəрҗани тəрҗемəи хəлен, эшчəнлеген һəм иҗатын өйрəнгəндə
аның белəн бəйле чыганакларның берсен дə игътибардан читтə калдырыр341
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га ярамый. Шуңа күрə без, бөек галимебез турында материалны җыю һəм
тулыландыру йөзеннəн, архив документларын, хатирəлəрне, язма чыганакларны гына түгел, эпиграфик истəлеклəрне дə барларга һəм өйрəнергə
тиешбез. Гомумəн, тарихи чыганак буларак гарəп язулы кабер ташларының əһəмияте зур. Кыйммəтле тарихи-мəдəни истəлеклəр буларак, аларны
ничек булса да саклап калу зарур.
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Статья посвящена описанию некоторых татарских надмогильных камней
XIX – начала ХХ в., сохранившихся на кладбище Ново-Татарской слободы. Эти
памятники установлены на могилы членов семьи ученого Шигабутдина Марджани. В 2017 г. Институтом истории были организованы полевые исследования на
кладбище Новотатарской слободы Казани с целью выявления всех сохранившихся эпиграфических памятников. В ходе экспедиций удалось найти и прочитать
тексты надгробных камней, установленных в честь видных деятелей, духовных
лиц, ученых. Автор выявил и изучил памятники, связанные с Марджани и дал
расшифровку их текстов.
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SOME EPIGRAPHIC MONUMENTS
ASSOCIATED WITH SH. MARJANI
A.M. Gainutdinov
Sh. Marjani Institute of History of the Tatarstan Academy of Sciences
Kazan, Russian Federation
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The article is devoted to the description of some Tatar grave stones of the 19th and
early 20th centuries, preserved in a cemetery of New Tatar Sloboda in Kazan. The given
monuments are set on the graves of scholar Shihabutdin Marjani’s family members of.
In 2017 the Institute of History organized research field trips in the cemetery of New
Tatar Sloboda in Kazan in order to identify all the preserved epigraphic monuments.
During the expeditions it was possible to find and read the texts of the tombstones
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installed in honor of eminent personalities, clergymen, and scientists. For example, we
can mention the monuments related to such great personalities like Sh. Marjani. The
author personally identified, explored the monuments associated with Marjani and provided a transcript of their texts.
Keywords: Shihabutdin Marjani, Marjani’s family, Tatar epigraphy, tombstones,
epitaphs, descendants, monuments, New Tatar Sloboda cemetary.
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