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Күренекле татар галиме, мəгърифəтче, педагог, җəмəгать эшлеклесе 

Габдулла Бубиның (1871–1922) педагогика, логика, ислам дине буенча кыйммəтле 
хезмəтлəре бар. Əлеге мəкалəдə Габдулла Бубиның татар телендə басылып чыккан 
хезмəтлəреннəн берсе – 1909 елда «Миллəт» типографиясендə дөнья күргəн 
«Замане иҗтиһад мөнкарыйзмы, дəгелме?» китабы карала. Автор Буби əсəрен 
югары бəяли, аңарда чагылдырылган мəсьəлəлəрне билгели, бу эшнең гарəп 
галиме Ибн Каййимнең «А’лам ал-муваккиин ‘ан рабб ал-’аламин» хезмəтенең 
тəрҗемəсе генə түгел, ə өчтəн берен Буби үзе язган икəнен раслый. Мəкалəдə 
шулай ук кайбер цитаталарның тарихчылар тарафыннан рус теленə бик үк төгəл 
тəрҗемə ителмəгəн очраклары да күрсəтелə.  

 
Ачкыч сүзлəр: Габдулла Буби, «Замане иҗтиһад мөнкарыйзмы, дəгелме?», 

ислам, татар илаһият гыйлеме, иҗтиһад, тəклид, мəзһəб. 
 
 
Габдулла Буби (Габдулла бине Габделгаллəм бине Нигъмəтулла бине 

Монасыйп) – мəшһүр дин галиме, мəгърифəтче, педагог, публицист, җəмə-
гать эшлеклесе. Мəгълүм булганча, ул 1871 елның 9 (21) ноябрендə хə-
зерге Татарстан Республикасы Əгерҗе районы Иж-Бубый авылында мулла 
гаилəсендə дөньяга килгəн. Төпле белемне атасының мəдрəсəсендə 
алганнан соң, 1895 елда Г. Буби Иж-Бубый авылына имам һəм мөдəррис 
итеп билгелəнгəн. Мəдрəсəдəге укыту һəм тəрбия процессы тулысынча 
аның кулына күчкəч, Г. Буби төпле дини һəм дөньяви белем бирүче абруй-
лы мəгърифəт учагы булдырган. 1905–1906 елларда ул, Мəккə, Мəдинə, 
Каһирə, Бəйрут, Истанбул һ.б. шəһəрлəргə сəяхəт кылып, белемнəрен 
камиллəштергəн. Кызганычка каршы, кадимчелəрнең яла ягулары арка-
сында, 1911 елда данлыклы Иж-Буби мəдрəсəсе ябылган, шəкертлəре куып 
таратылган. Шуннан соң 1913 елда Г. Буби гаилəсе белəн Кытайның 
Голҗа шəһəренə күченеп киткəн, анда татар мəдрəсəсе оештырган. 



Историческая  этнология .  2022.  Том  7 ,  №  1  

112 

Февраль инкыйлабыннан соң Русиягə кайткач, ул Троицк шəһəрендə 
кызлар мəдрəсəсендə укыткан, соңыннан 1918 елның җəендə исə туган 
авылындагы мəктəпне торгызган. Галим 1922 елның 7 февралендə туган 
авылы Иж-Бубыйда вафат булган. Шундагы зиратта җирлəнеп, газиз 
анасы Бəдрелбанат белəн Габдулла Бубиның икесенə бер кабер ташы 
куелган. Тексты түбəндəгечə: 

Алгы ягы (уеп язылган):  
1) «Лиллəəһил-фəəтихəһ 
2) Бəдрелбанат 
3) Иманкол кызы 
4) Буби 
5) вафат 1923 нче 
6) йылда 85 йəшендə 
7) Аллаһ рəхмəт кыйлсун». 
Арткы ягы (уеп язылган): 

1) «Бу тарафта 
2) Габдулла 
3) Габделгаллəм углы 
4) Буби 
5) вафат 1922 сəнə 
6) 51 йəшендə 
7) гафəраллааһү зүнүүбəһ» (Кайбер төзəтмəлəр белəн: Мəрданов, 

Һадиев 2003: 47). 
Текстның хəзерге татар теленə күчермəсе:  
Алгы ягы: «Аллаһ ризалыгы өчен “Фатиха” сүрəсен укы. Бəдрелбанат 

Иманкол кызы Буби 1923 елда 85 яшендə вафат. Аллаһ рəхим кылсын».  
Арткы ягы: «Бу тарафта Габдулла Габделгаллəм улы Буби 1922 

елның 7 февралендə 51 яшендə вафат. Аллаһ аның гөнаһларын кичерсен». 
Г. Буби байтак кыйммəтле хезмəтлəр язып калдырган: «Мөкялəмəи 

гарəбия» («Гарəп телендə сөйлəшү»), «Фəраиз» («Фарыз гамəллəр»), 
«Логия яхуд Мантыйк фəне» («Логика, яки Мантыйк фəне»), «Тəгаддөде 
зəүҗати хифзы сыйххəти тəтъбикъ» («Күпхатынлылыкны сəламəтлек 
саклауга килештерү»), «Мохтасар нəхү гарəби» («Кыскача гарəп теле 
синтаксисы»), «Тəзəүвеҗдə сəгадəт» («Никахлашуда бəхет»), «Тəрəкъкые 
фөнун вə мəгариф динсезлеге мөҗибме?» («Фəннəрнең һəм мəгарифнең 
алга китүе динсезлеккə сəбəпчеме?»), «Хакыйкать яхуд Тугрылык» 
(«Хакыйкать, яки Дөреслек») (8 кисəктəн тора), «Замане иҗтиһад 
мөнкарыйзмы, дəгелме?» («Иҗтиһад заманы үттеме, юкмы?»), «Татарча 
хөтбə уку дөресме?», «Гыйльме хəл» («Ислам гыйлеме»), «Сарфы гарəби» 
(«Гарəп теле морфологиясе»), «Бубый мəдрəсəсенең кыскача тарихы», 
«Зиндан», «Хатыннар» һ.б. Лəкин аның «Замане иҗтиһад мөнкарыйзмы, 
дəгелме?» дигəн китабы башкаларыннан аерылып тора, чөнки анда ул 
заманда гына түгел, хəтта хəзерге заманда да бик актуаль булган дини 
проблемалар күтəрелгəн. Галимнең 1909 елда «Миллəт» типографиясендə 
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басылып чыккан əлеге бибəһа хезмəте тулысынча иҗтиһад һəм тəкълид 
мəсьəлəлəренə багышланган. 

Иҗтиһад – нинди дə булса дини мəсьəлəдə, Коръəн һəм хəдислəргə 
таянып, үзлегеңнəн хөкем, нəтиҗə чыгару, ə тəкълид дин галимнəренең 
фикерлəренə сукырларча иярүне аңлата. Ислам динендə дүрт хокукый 
юнəлеш яки дүрт мəзһəб барлыкка килеп, алар ныклап тамыр җəйгəннəн 
соң, Х–ХI гасырларда ислам дөньясында, хəзер беркем дə үзлегеннəн, 
турыдан-туры Коръəн һəм хəдислəргə мөрəҗəгать итеп, теге яки бу дини 
сорауга җавап эзлəргə тиеш түгел, барысы да мəзһəб галимнəре 
тарафыннан өйрəнелгəн, шуңа күрə аларга иярү мəҗбүри, дигəн караш 
хасил булган һəм шул рəвешле «иҗтиһад ишеклəре» ябылган. Əмма 
байтак акыл иялəре, шул исəптəн татар галимнəре, моның белəн килешə 
алмаганнар, əлбəттə. Беренчелəрдəн булып Г. Курсави ХIХ йөз башында 
ук дини фикердə инкыйлаб ясаган: бөтен татар-ислам дөньясын тəкълид 
бəласеннəн коткарырга ниятлəгəн, кəлям əһеллəре булган матүридилəрнең 
өйрəтмəлəренə каршы чыккан, «иҗтиһад ишеклəре»н ачарга чакырган, 
халыкның акылына салынган богауларны өзəргə омтылган. Г. Курсави 
юлын күренекле галим Ш. Мəрҗани дəвам иткəн һəм аның идеялəрен 
тагын да үстергəн, популярлаштырган. Шиһаб хəзрəт үзенең хезмəтлəре 
белəн бөтен ислам галəмен диярлек тетрəндергəн, уйланырга мəҗбүр 
иткəн. Ул да халыкны аң-белемгə, иҗтиһадка, схоластика һəм тəкълидтəн 
арынырга, Коръəн һəм хəдислəргə мөрəҗəгать итеп, акылы булган һəр 
кешене шəригать мəсьəлəлəрендə хөкем чыгарырга, элекке галимнəрнең 
ялгыш фикерлəреннəн арынырга, мөстəкыйль рəвештə фикер йөртергə 
өндəгəн. Шулай ук Р. Фəхретдин, Г. Баруди, З. Камали, М. Бигиев кебек 
башка дин галимнəребез үзлəренең хезмəтлəрендə иҗтиһад һəм тəкълид 
проблемасын шул рухта яктыртканнар. Гомумəн, җəдидчелəрнең күп-
челеге мəзһəблəрне кире каккан (Хакимов 2015: 28). 

Г. Буби да «Замане иҗтиһад...» хезмəтендə бу мəсьəлəлəрне 
энəсеннəн җебенə кадəр җентеклəп аңлаткан, үзенең сүзлəрен куəтлəү 
өчен бик күп дəлиллəр китергəн һəм бернинди шик-шөбһəлəргə урын 
калдырмаган. Аны язганда, автор түбəндəге төп чыганакларны кулланган: 
Коръəн, хəдислəр, мəшһүр гарəп галиме Ибне Каййим əл-Җəүзиянең 
(1292–1350) «Игълям əл-мөвəкъкыйгыйн» («Галəмнəрнең Раббысы исе-
меннəн имза куючыларга белдерү») китабы, гарəп дин һəм җəмəгать 
эшлеклесе Мөхəммəд Рашид Риданың (1865–1935) «Реформатор белəн 
мөкаллиднең бəхəсе» хезмəте. Шулай ук Г. Буби Шатыйбиның «Мүвə-
фəкать» («Муафыйклыклар»), Тафтазаниның «Хашия-и Гадудия» 
(«Гадуди хашиясе»), Мəргыйнаниның «Əл-Һидая» («Туры юл»), Мəхбу-
биның «Мохтасар əл-Викая» («“Саклау” хезмəтенең кыскача аңлатмасы»), 
Хəлəбинең «Мөлтəка əл-əбхүр» («Диңгезлəр кушылуы»), Шəехзадəнең 
«Мəҗмəгъ əл-əнһəр» («Елгалар җыелмасы»), Ибне Һөмамның «Фəтх əл-
Кадыйр» («Кодрəтле Аллаһның [хакыйкатьне] ачуы») хезмəтлəренə дə 
мөрəҗəгать иткəн. Ни өчендер 1909 елгы басмада Ибне Каййим 
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китабының исеме «Игълям əл-мөвəффəкыйн» дип бирелгəн (Буби 1909: 23, 
63), бу – типография хатасы булса кирəк. 

Кайбер тарихчылар, «Замане иҗтиһад...» хезмəтен Г. Буби үзе 
язмаган, фəкать «Игълям əл-мөвəкъкыйгыйн» китабын гарəп теленнəн 
татарчага тəрҗемə иткəн, дип ялгышалар (Адыгамов 2015: 146). Бу 
сүзлəре белəн алар əлеге китап белəн тулысынча танышып чыкмаган-
лыкларын, аны игътибар белəн укымаганлыкларын күрсəтəлəр. Чынлыкта 
исə, əлеге олуг хезмəтнең өчтəн бере – Г. Бубиның үз сүзлəре, үз иҗат 
җимеше. 69 битле китапның 23 нче битендə ул болай язган: «Шул ук 
вакытта, бу тарихтан бик күп соң, ягъни һиҗрəттəн 751 елда вафат булган 
Ибне Каййим, шəригать дəвам ителгəн кебек, иҗтиһадның дəвам ителүен 
сөйлəгəн һəм тик бу турыда «Игълям əл-мөвəкъкыйгыйн» исемле бер китап 
язган. Менə минем бу дəрəҗə-максатым шул китапны тəрҗемə итеп, 
миллəт улларыма күрсəтү һəм, иҗтиһад бетте, дигəн заманнан соңгы 
галимнəр һəм бөек адəмнəр ни сөйлəгəннəр – шуны мəйданга кую. Хəтта 
иҗтиһад заманы бетмəде, дигəн сүз яңа сүз түгел, бəлки иске сүз икəнлек 
билгеле булсын! Менə минем максатым бу. Əгəр тəкълиднең ислам һəм 
мөселманнар башына китергəн бəлалəре минем йөрəгемне бу кадəр 
яндырып куырмаса, мин туп-туры бу китапның тəрҗемəсенə керешер һəм 
төрле китаплардан хəтеремдə калган бу озын кереш өлешне язып 
маташмас идем. Менə шул хəсрəтлəр, менə шул ачы хакыйкатьлəр минем 
калəмемне бу сүзлəрне язарга мəҗбүр итте. Инде максатка килим дə Ибне 
Каййимнең сүзлəрен тəрҗемə итүгə тотыныйм» (Буби 1909: 23). Димəк, 
хезмəтнең 23 битендə Г. Бубиның үз фикерлəре, уйланулары урын алган, 
23 нче биттəн алып 62 нче биткə хəтле өлешендə Ибне Каййимнең 
«Игълям əл-мөвəкъкыйгыйн» əсəренең кыскача тəрҗемəсе бирелгəн. 62 нче 
биттəн 69 нчы биткə кадəр тагын Г. Буби сүзлəре һəм «Əл-мəнар» 
(«Маяк») журналында басылган Сəед Мөхəммəд Рашиднең «Реформатор 
белəн мөкаллиднең бəхəсе» исемле хезмəтенең кыскача тəрҗемəсе 
китерелгəн. Шулай итеп, «Замане иҗтиһад...» хезмəтен Г. Бубиныкы 
итеп санарга тулы нигез бар, Ибне Каййим китабыннан өзеклəрне ул 
фəкать үзенең фикерен куəтлəү өчен тəрҗемə иткəнлеге аның түбəндəге 
сүзлəреннəн аңлашыла: «Əгəр: “Иҗтиһад заманы үтмəде һəм билгеле бер 
имамның сүзенə тəкълид тиешле түгел”, – дип əйтү сез [əйткəн] кебек, 
көферлек һəм адашу булса, бездəн элек кяфер, бездəн элек азгын Ибне 
Каййим һəм дүрт имам үзлəре булырга тиешле иде, азрак инсафлык 
кылыгыз!» (Буби 1909: 63). 

«Замане иҗтиһад...» əсəре түбəндəге сүзлəр белəн башланып китə 
(Бисмилладан соң): «Кешелəрнең акыллары көннəн-көн үсеш тапкан һəм бу 
үсешнең əсəрлəре дə иң надан һəм иң ахмак адəмнəрнең дə күзлəрен 
камаштырыр дəрəҗəдə күренеп торган бер заманда бу сорауны бирү һəм 
“Коръəнне аңлау фəкать элекке кешелəргə махсус, алар беттелəр, Кыямəт 
заманына кадəр [Аллаһ] мондый адəмнəрне яңадан тудырмас” дип əйтү 
никадəр түбəнлек булса, аңа җавап бирү максаты белəн алтыннан 
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кыйммəтле гомерне əрəм итү дə, хакыйкаттə, шулкадəр ахмаклык» (Буби 
1909: 2). «Иҗтиһад заманы уздымы яки юкмы?» соравын бирү түбəнлек һəм 
аңа җавап бирү хурлык, дип санаса да, Г. Буби, хакыйкатьне ачу һəм 
күрсəтү өчен, бу сорауга җавап бирергə алынган. Аның фикеренчə, ислам 
диненең асылы – акыл һəм фикер, тəкълид исə акылга мөрəҗəгать итүне 
тыя, шул рəвешле, ислам бинасын җимерə, шəригатьне нигезеннəн чыгара. 
Г. Буби, иманның максаты – хайванны бəйлəгəн кебек, кешене бер мəзһəбкə 
бəйлəп кую түгел, бəлки кешелəрнең акылларын гыйлем һəм мəгърифəт 
дəрəҗəлəреннəн югары менгерү, дип санаган. Тəкълидкə ябышучыларны Г. 
Буби сарык көтүе белəн чагыштырган. Көтүче бер сүз яисə тавыш бирсə – 
куйлар килə, башка бер аваз бирсə – китəлəр, əмма моның килү-китү 
сəбəплəрен белмилəр, шуның кебек мөкаллидлəр дə фəкыйһлəренең 
сүзлəренə сукырларча ияреп, һичбер нəрсə аңламыйча, диннəрен тоталар. 
Г. Буби юкка гына мондый чагыштыру китермəгəн, чөнки Коръəннең 
«Бəкарə» сүрəсенең 171 нче аятендə хак сүзне аңларга телəмəүче кешелəр 
хайванга тиңлəнə. «Замане иҗтиһад...» китабының ахыргы өлешендə 
автор: «Димəк, хайванлыктан һəм тəкълид дəрəҗəсеннəн чыгып, кешелек 
һəм мəдəният дəрəҗəсенə җитү өчен, əлбəттə, акыл һəм фикерне 
файдаланырга кирəк», – дигəн нəтиҗə чыгарган (Буби 1909: 65). 

Г. Буби тəкълиднең алга киткəн башка миллəтлəрне ислам диненə 
чакыруда киртə булуын ассызыклаган. Əгəр дə аларга «Менə безнең 
шəригатебез бу: мөҗтəһидлəр тарафыннан төзелеп беткəн, Коръəн белəн 
хəдисне аңлау вакыты узганлыктан, сез боларны аңламассыз! Шуның өчен 
сез, Коръəн белəн хəдискə каршы булса да, фəкыйһлəр сүзен алачаксыз 
һəм заманыгыз файдасына муафыйкмы, түгелме – бер дə карамыйча, 
шуның белəн гамəл кылачаксыз» (Буби 1909: 8–9) дип əйтсəк, əлбəттə, ул 
миллəт вəкиллəренең исламны кабул итүдəн баш тартачаклары көн кебек 
ачык, чөнки, Г. Буби язганча, алар үз акыл һəм фикерлəрен үтереп, элекке 
фəкыйһлəр сүзенə баш ияргə риза булмаячаклар. Əгəр динне мондый тар 
кысалар эчендə күрсəтсəк, ул вакытта чит миллəтлəрне исламга кызык-
тыру түгел, үз арабызда булган мəгърифəтле кешелəр дə исламнан 
бизəчəклəр, дип санаган ул. Шуңа күрə галим бер генə юл күргəн, ул – 
исламны тикшереп, аны пəйгамбəр заманындагы гадилегенə кайтару һəм 
һəркемгə үз акылынча аңларга рөхсəт бирү. Дөрес, бу вакытта Г. Буби 
төрле каршылыкларның күбəюен таныган, лəкин, аның каравы, мөсел-
маннар арасында низаглар бетəчəк, чөнки сəхабəлəр һəм табигыйннар 
вакытында каршылыклар һичбер фанатизмсыз булган. 

Г. Курсави, Ш. Мəрҗани, Р. Фəхретдин һ.б. татар галимнəре язып 
калдырганча, дүрт мəзһəбкə нигез салучылар үзлəренə тəкълид кылудан 
катгый рəвештə тыйганнар. Г. Буби да «Замане иҗтиһад...» хезмəтендə бу 
турыда хөрмəтле имамнар Əбү Хəнифə, Шафигый, Мəлик һəм Əхмəднең 
сүзлəрен китергəн. Автор мəзһəблəргə иярүчелəрнең күплеге һəм электəн 
үк булганлыгы белəн алданмаска чакыра, чөнки, аның фикеренчə, 
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дөреслек күплек һəм борынгылык белəн булса, башка диннəрне тотучылар 
һəм мəҗүсилəр дөрес юлда булыр иде.  

Кайбер галимнəр иҗтиһад кылырга лаек булу өчен төрле шартлар 
куялар, мəсəлəн, Коръəнне, меңлəгəн хəдислəрне, гарəп телен һ.б. камил 
дəрəҗəдə белү. Лəкин Г. Буби, имам Шатыйбига таянып, моның өчен 
гарəп гыйлемнəренең текстын һəм стилен аңлап, шəригать максатларын 
белү җитə, ди. Иҗтиһад кылыр өчен бөтен шəригать хөкемнəрен белүче 
мөҗтəһид булу шарт түгел икəнлеге хакыда Мəрҗани дə язган. Мəсəлəн, 
галим Т. Ильяс аның «Назурател-хакк» китабыннан «Бер адəмнең барлык 
шəригать хөкемнəрен чыгаруга көче җитмəсə дə, Коръəн һəм 
пəйгамбəрнең хəдислəрен тикшереп, кайбер хөкемнəрне чыгаруы ярый» 
(Ильяс 2010: 283), «Ягъни кайсы заманда гына булмасын, Кыямəт көненə 
кадəр һəрбер мөэмингə Коръəн һəм пəйгамбəрнең хəдисе белəн тотыну 
һəм иҗтиһад юлында булырга тиешле» (Ильяс 2010: 284) дигəн 
фикерлəрен китергəн. Г. Буби да иҗтиһад дигəндə, ниндидер авыр 
мəсьəлəлəрдə хөкем чыгаруны, катлаулы сорауларга җавап эзлəүне түгел, 
ə гади дини мəрасимнəрне үтəр алдыннан, бу эшлəргə Коръəннəн яки 
хəдислəрдəн дəлил эзлəүне күздə тоткан. Фəлəн имам шулай əйткəн, төгəн 
мулла болай əйткəн, дип кенə аларның коры сүзлəренə иярмичə, гыйбадəт 
белəн бəйле булган һəр гамəлгə үзлегеңнəн Коръəн һəм хəдислəрдəн дəлил 
эзлəү, Г. Буби фикеренчə, үзенə күрə иҗтиһад була. Шул рəвешле, кайсы 
галимнең дəлиллəре Коръəн-Сөннəткə яраклырак – ул шуны алырга куша. 
Г. Буби язганча, дини хөкемнəрне караган һəрбер акыл иясе шəригать 
дəлиллəреннəн үзе нəтиҗə чыгарырга тиеш, əгəр ул дөреслеккə ирешсə – 
ике саваплы, хата кылса – бер саваплы була. Əлеге сүзлəрне галим мəшһүр 
бер хəдискə нигезлəнеп əйткəн. Шулай ук ул, кешенең, хөррият һəм 
ихтыяр хикмəтлəрен саклап, хөкем чыгару белəн шөгыльлəнүе үз-үзен 
хаталы булу мөмкинлеге белəн əсир итүдəн хəерлерəк һəм иҗтиһадның 
килəчəге тəкълиднең килəчəгеннəн иминрəк, дип санаган. 

XIX гасырда татарлар арасында бу тəкълид шулкадəр тамыр җəйгəн 
булган ки, əгəр бер кеше теге яки бу дини мəсьəлəдə Коръəн һəм хəдис-
лəрдəн җавап эзлəргə чакырса, аны фанатик муллалар имансызлыкта 
гаеплəгəннəр, хəтта олуг галимнəребез Г. Курсави һəм Ш. Мəрҗанигə дə 
кадимчелəр тарафыннан «кяфер» мөһере сугылган. Əгəр дə ислам 
тарихына күз салсак, нəкъ менə толерантлык җитмəү аркасында, мөсел-
маннар арасында тарткалашулар һəм сугышлар чыккан, фетнəлəр 
кубарылган, һəркем үз мəслəген таратырга һəм башкаларныкын юк итəргə 
керешкəн, мөселманнарга бик күп зарар һəм хəсрəт килгəн. Ислам өммəте, 
исламның башлангыч чорында бик нык алга китсə дə, соңыннан тəкълид 
аркасында түбəнлеккə төшкəн, лəкин Г. Буби ышана ки, бер вакыт килер, 
тəкълид камыты мөселманнар муеныннан салыныр, алар Коръəн кушкан 
саф иҗтиһад һəм дөрес фикерлəү юлына басарлар, шул вакытта мөсел-
маннарга рəхəт көннəр җитəр. 



Гайнутдинов А.М. Г. Бубиның «Замане иҗтиһад мөнкарыйзмы,  
дəгелме?» китабы хакында 

117 

Г. Буби язганча, Европа халкы, тиз арада уянып, тəкълид караң-
гылыгыннан чыгып, иҗтиһадка, фикерлəүгə тотынган һəм шул рəвешле 
гыйлем-мəгърифəт ягыннан югары дəрəҗəлəргə ирешкəн. Шул ук вакытта, 
ул, аларның һəр яктан үсеш кичерүе белəн алданып, Европага иярүдəн дə 
тыйган. Моны Г. Буби, бер тəкълидне ташлап, икенче тəкълидкə керү, дип 
санаган. Галим М. Бигиев та 1913 елда бу турыда җентеклəп язган һəм бу 
күренешне ул яңа тəкълид дип атаган (Бигиев 2014: 336). Гомумəн, Г. Буби 
əйткəн фикерлəрне шул заман татар галимнəре дə кабул кылып, үзлəренең 
китапларында тагын да ныграк үстереп, халыкка тəкъдим иткəннəр. 

Иҗтиһад проблемасын тикшергəндə, тарихчыларыбыз һəрвакыт 
диярлек «Замане иҗтиһад...» əсəрен искə алалар, аннан еш кына цитаталар 
китерəлəр, əмма кайбер очракларда галимнең сүзлəре рус теленə төгəл, 
сыйфатлы рəвештə тəрҗемə ителми яки нык кыскартыла. Бубилар тормыш 
юлын һəм эшчəнлеген өйрəнгəн Р.А. Гыймазова галимнең əлеге китабына 
һəм иҗтиһад мəcьəлəсенə багышланган мəкалə язган. Аның фикеренчə, 
«Замане иҗтиһад...» китабының 3 нче битендə «Акыллы кеше беркайчан 
да “Иҗтиһад заманы үттеме?” дигəн сорау бирмəс. Бу – риторик сорау, һəм 
аңа җавап бирергə ихтыяҗ юк»1 дип язылган икəн (Гимазова 2015: 203). 
Чынлыкта Г. Буби алай димəгəн, 3 нче һəм башка битлəрдə дə андый сүзлəр 
юк. Əсəр шуңа охшаш сүзлəр белəн башланып китə, лəкин алар, югарыда 
күрсəтелгəнчə, бөтенлəй башкача яңгырый. Г. Бубиның цитаталарын 
китергəндə битлəрен төгəл күрсəтмəү очраклары да юк түгел. Мəсəлəн, 
«Яшəешнең хакыйкатендə Аллаһның шундый бер сөннəте һəм бер кануны 
бардыр ки, аңа игътибар иткəн адəм мəдəниятнең иң югарысына менгəн 
кебек, аны игътибарсыз куйган адəм дə түбəнлекнең иң түбəненə төшүдə» 
сүзлəре 45 нче түгел (Гимазова 2015: 207), 64 нче биттə язылган (Буби 1909: 
64). Шулай ук «Дөреслеккə ирешсə – ике саваплы, хата кылса – бер саваплы 
булыр. Димəк, кешенең хөррият һəм ихтыяр хикмəтлəрен саклап, хөкем 
чыгару белəн шөгыльлəнүе үз-үзен хаталы булу мөмкинлеге белəн əсир 
итүдəн хəерлерəк» цитатасы «Дөреслеккə ирешсə – ике саваплы, хата кылса 
– бер саваплы булыр. Иҗтиһад тəкълидтəн яхшырак»2 рəвешендə бик 
кыскартылып бирелгəн һəм ул 12 нче түгел (Гимазова 2015: 209–210), 
14 нче биттə урын алган (Буби 1909: 14). 

Тарихчы Р.М. Мөхəммəтшин, Г. Буби китабындагы кайбер җөм-
лəлəрне русчага тəрҗемə иткəндə, аларның кайбер урыннарын ни өчендер 
төшереп калдырган. Мəсəлəн, «Замане иҗтиһад...» хезмəтеннəн «Димəк, 
бу вакытта безгə алга киткəн миллəтлəрне исламга чакыру да мөмкин 
булыр. Əгəр без бүген алга киткəн миллəтлəргə: “Менə безнең шəри-
гатебез бу: мөҗтəһидлəр тарафыннан төзелеп беткəн, Коръəн белəн 

                                                           
1 «Разумный человек никогда не задаст вопрос: “Прошло ли время идж-

тихада?” Это вопрос риторический, и нет необходимости на него отвечать». 
2 «Если муджтахид прав – ему две награды, если ошибся – одна. Иджтихад 

лучше, чем таклид». 
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хəдисне аңлау вакыты узганлыктан, сез боларны аңламассыз! Шуның өчен 
сез, Коръəн белəн хəдискə каршы булса да, фəкыйһлəр сүзен алачаксыз 
һəм заманыгыз файдасына муафыйкмы, түгелме – бер дə карамыйча, 
шуның белəн гамəл кылачаксыз! Менə сезнең мөселманлыгыгыз шушында 
һəм адашуыгыз моның капма-каршысында”, – дип əйтсəк, боларның 
исламга мəхəббəтлəре төшəрме? Болар үз акыл һəм фикерлəрен үтереп, 
элекке фəкыйһлəр сүзенə баш ияргə һəм үзлəрен ахмак һəм юлəр дияргə 
риза булырлармы? Боларны Күһистаниларга, Вəлвəлиҗилəргə ничек 
ышандыру кирəк? Юк, болар элекке фəкыйһлəр сүзе белəн түгел, бəлки 
акылга сыешлы юл белəн йөриячəклəр. Əгəр динебезне, тəкълид иялəре 
уйлаган кебек, болай тар бер рамка эчендə күрсəтсəк, ул вакытта кая алга 
киткəн чит миллəтлəрне үзебезгə, исламга якынлаштыру; киресенчə, үз 
арабыздан мəгърифəтле адəмнəребезне дə (Аллаһ күрсəтмəсен) исламнан 
биздерəчəкбез һəм үз аягыбызга үзебез балта орачакбыз» сүзлəре «Бу 
вакытта безгə алга киткəн миллəтлəрне исламга чакыру мөмкин булыр. 
Əгəр без бүген аларга: “Менə безнең шəригатебез бу: мөҗтəһидлəр тара-
фыннан төзелеп беткəн, Коръəн белəн хəдисне аңлау вакыты узганлыктан, 
сез боларны аңламассыз! Шуның өчен сез, Коръəн белəн сөннəткə каршы 
булса да, фəкыйһлəр сүзен алачаксыз һəм заманыгыз файдасына 
муафыйкмы, түгелме – бер дə карамыйча, шуның белəн гамəл кылачаксыз! 
Менə сезнең мөселманлыгыгыз шушында һəм адашуыгыз моның капма-
каршысында”, – дип əйтсəк, боларның исламга мəхəббəтлəре төшəрме? 
Болар үз акыл һəм фикерлəрен үтереп, элекке фəкыйһлəр сүзенə баш ияргə 
һəм үзлəрен ахмак һəм юлəр дияргə риза булырлармы? Əгəр динебезне, 
тəкълид иялəре уйлаган кебек, болай тар бер рам эчендə күрсəтсəк, ул 
вакытта кая алга киткəн чит миллəтлəрне үзебезгə, исламга якынлаштыру; 
киресенчə, үз арабыздан мəгърифəтле адəмнəребезне дə (Аллаһ күрсəт-
мəсен) исламнан биздерəчəкбез һəм үз аягыбызга үзебез балта орачакбыз» 
дигəн өзекне тəрҗемə иткəндə, «Боларны Күһистаниларга, Вəлвəли-
җилəргə ничек ышандыру кирəк? Юк, болар элекке фəкыйһлəр сүзе белəн 
түгел, бəлки акылга сыешлы юл белəн йөриячəклəр», «...һəм үз аягыбызга 
үзебез балта орачакбыз» кебек кайбер җөмлəлəр һəм җөмлə кисəклəре 
төшеп калган, шулай ук «хəдис» сүзе «сунна» дип тəрҗемə ителгəн 
(Мухаметшин 2001: 208). Р.М. Мөхəммəтшин дə бу цитатаның битлəрен 
бутаган: ул «Замане иҗтиһад...» китабының 7–8 нче түгел (Мухаметшин 
2001: 212), 8–9 нчы битлəрендə урын алган (Буби 1909: 8–9). Əлеге 
тарихчы, җөмлəлəрне төшереп калдырганда, бер очракта гына күпнок-
талар куярга онытмаган: «Һəрбер фирка бер имамны ияртүче [итеп] тотып, 
мəзһəбтə фанатизм куəтлəнде... бу каршылыклар... ислам халыкларының 
лəгънəтенə əверелде»3 (Мухаметшин 2001: 209). Лəкин, чынлыкта, Г. Бу-

                                                           
3 «Из-за того, что каждая группа придерживалась руководства только одного 

имама, усилился фанатизм в мазхабах... эти разногласия стали... проклятием 
народов ислама». 
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биның китабында «ислам халыкларының лəгънəте» («проклятие народов 
ислама») сүзлəре бөтенлəй юк. 

Тарихчы Р.К. Əдһəмов та үзенең бер мəкалəсендə Г. Бубиның кайбер 
цитаталарын тəрҗемə иткəн, тик аларның барысын да дөрес һəм төгəл дип 
əйтеп булмый. Мисал өчен, «Соңгы фəкыйһлəрнең, Коръəндə юк [бул-
маган] хəез-нифас хөкемнəренə караган йөзлəрчə сəхифə язган хəлдə, 
Коръəннең эче тулы кирəкле хөкемнəргə карамауларына сəбəп тə – менə 
бу тəкълид. Болар фикыһ хөкемнəренə сарыф иткəн заманнарының 
[вакытларының] уннан берен Коръəн Кəримнең бик күп җирдə əмер иткəн 
кирəкле хөкемнəрен карауга сарыф итсəлəр, бəлки мөселманнар бу кадəр 
наданлык һəм ахмаклыкка төшмəслəр иде» җөмлəлəре рус теленə «Соңгы 
фəкыйһлəр хəез-нифас хөкемнəренə йөзлəрчə сəхифə багышладылар һəм, 
Аллаһ мəхлукларына караган аятьлəрнең күплегенə карамастан, аларны 
өйрəнүдəн читлəштелəр. Моның сəбəбе дə – нəкъ менə тəкълид. 
Коръəннең күп аятьлəре Аллаһ мəхлуклары белəн бəйле булган [табигый] 
кануннарны өйрəнергə чакырса да, алар фикыһ хөкемнəрен өйрəнү белəн 
артык мавыктылар, мөселманнарның түбəнгə төшүлəренең сəбəбе нəкъ 
менə шунда»4 дип хаталы рəвештə тəрҗемə ителгəн (Адыгамов 2015: 146). 

«Замане иҗтиһад...» китабында Г. Курсави, Ш. Мəрҗани кебек 
галимнəр күтəргəн иҗтиһад һəм тəкълид мəсьəлəлəре бик тəфсиллəп 
аңлатылган. Аны фəкать компилятив характердагы əсəр дип санарга 
ярамый, чөнки хезмəтнең өчтəн берендə галимнең үз сүзлəре китерелгəн 
һəм үз карашлары чагылыш тапкан. Иҗтиһад проблемасы хакында язган 
татар тарихчыларының барысы диярлек «Замане иҗтиһад...» китабына 
мөрəҗəгать итəлəр, тик, кызганычка каршы, кайбер очракларда Г. Бу-
биның сүзлəрен төгəл тəрҗемə итмəү күзəтелə. Һəр миллəттəшебез 
«Замане иҗтиһад...» хезмəте белəн үзлегеннəн танышып чыга алмый. Бу 
инде аңлашыла да, беренчедəн, ул гарəп графикасында язылган, икен-
чедəн, иске татар телендə, ягъни хəзерге телдəн шактый аерыла торган 
рəвештə язылган, өченчедəн, гарəп-фарсы сүзлəре белəн чуарланган. Шуңа 
күрə килəчəктə аны, хəзерге татар һəм рус теллəренə сыйфатлы рəвештə 
тəрҗемə итеп, бастыру зарур. Галимнең əлеге бибəһа хезмəте һəр татар-
мөселман гаилəсе өстəлендə булырга лаек.  
  

                                                           
4 «Поздние факихи посвятили сотни страниц своих трудов вопросам 

месячных и послеродовых кровотечений и, несмотря на многочисленность айатов, 
касающихся божественных творений, отстранились от их изучения. И причиной 
этого явился именно таклид. Они слишком увлеклись изучением правовых вопро-
сов, хотя во многих айатах Корана присутствует призыв изучать [естественные] 
законы, связанные с божественными творениями, именно в этом причина упадка 
мусульман». 
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Перу выдающегося татарского ученого, просветителя, педагога, общест-

венного деятеля Габдуллы Буби (1871–1922) принадлежат ценные труды по 
педагогике, логике, исламскому вероучению. В статье рассматривается один из 
опубликованных трудов Габдуллы Буби на татарском языке «Замане иҗтиһад 
мөнкарыйзмы, дəгелме?» («Прошло ли время иджтихада или нет?»), изданного в 
1909 году в типографии «Миллят». Автор статьи высоко оценивает произведение 
Буби, обозначает вопросы, отражаемые в нем, доказывает, что данная работа не 
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является только лишь переводом сочинения арабского ученого Ибн Каййима 
«А’лам ал-муваккиин ‘ан рабб ал-’аламин» – треть произведения написана самим 
Буби. В статье приводятся случаи некачественного и неточного перевода на 
русский язык историками некоторых цитат из анализируемой книги. 
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The famous Tatar scientist, educator, teacher, and public figure, Gabdulla Bubi 

(1871–1922), wrote very valuable works on pedagogy, logic, and Islamic doctrine. The 
article deals with one of the main published works of Gabdulla Bubi in the Tatar lan-
guage “Zamane ijtihad munkarism, dagelme?” (“Is the time of ijtihad over or not?”). It 
was published in 1909 in the Millat printing house. The author highly appreciates this 
work, points out the issues that are reflected in it, proves that it is not only a translation 
of the work of the Arab scholar Ibn Qayyim "I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-
’Alamin", because one third of the work is written by G. Bubi. The article also cites 
cases of low-quality and inaccurate translation into Russian by historians of some quo-
tations from the book “Is the time of ijtihad over or not?”. 
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