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XIX йөз ахыры – XX йөз башында Иж-Буби мəдрəсəсе кысаларында берту-

ган Бубилар җəдиди ысул кулланучы, җəдвəллəр нигезендə эшлəүче мөселман уку 
йортын формалаштыра. Мəдрəсəдə дөньяви фəннəргə, чит теллəрне өйрəтүгə зур 
игътибар бирелə. Беренче рус инкыйлабы, шəкертлəр хəрəкəтенең актив чорында 
мəдрəсəдə шəкертлəр үзидарəсе булдырып, шаукымнар булмый кала һəм 
«Мөхəммəдия» белəн «Хөсəения»дəн күчүчелəр хисабына укучылар саны да арта. 
Ир һəм кыз балалар мəдрəсəсендə рус теле укытуны кертү, рус класслары оешты-
ру, земство тарафыннан əлеге сыйныфларны финансларга, рус теле укытучысын 
хезмəт хакы белəн тəэмин итəргə мөмкинлек биргəн. Мəдрəсə эшчəнлеген югары 
дəрəҗəгə күтəрүгə, Габдулла һəм Гобəйдулла Бубиларның киң карашлы, алдан 
күрүчəн булулары, җəмгыятьтə барган процессларны тирəн анализлый алулары 
ярдəм иткəн. Əлеге карашлары Габдулла Бубиның «Татар мəктəплəренең истикъ-
бале» мəкалəсендə чагылыш тапкан. Иж-Буби мəдрəсəсе татар телле имамнарны 
тəрбиялəүгə, хөтбəлəрнең татарча яңгырашына да зур өлеш керткəн. Бертуган 
Бубилар үзлəренең эшчəнлеге белəн заманасы өчен алдынгы уку йортын гына 
гамəлгə куймыйлар, ə шул мəдрəсə кысаларында белемле, тормышта үз урынна-
рын тапкан, алдынгы карашлы шəкертлəрне тəрбиялəп, олы юлга чыгарганнар. 

 
Ачкыч сүзлəр: татар мəгарифе тарихы, Иж-Буби мəдрəсəсе, Габдулла Буби, 

Гобəйдулла Буби, бертуган Бубилар. 
 
 
XIX йөз ахыры – XX йөз башы татар тарихына мəгарифнең яңа, үзгə 

бер баскычка күтəрелүе белəн кереп калды. Бертуган Бубилар да бу шанлы 
тарихта лаеклы урын алып торалар. Гобəйдулла (1866–1936), Мөхлисə 
(1869–1937) һəм Габдулла (1871–1922) Нигъмəтуллин-Бубилар 1895 елдан 
Иж-Бубый авылы мəдрəсəсен җəдиди уку-укыту ысулына күчерə башлап, 
6–7 ел эчендə яңа тип уку йорты барлыкка килүенə ирешəлəр. Лəкин бер 
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урында тукталып калмыйлар һəрвакыт эзлəнү, үзгəртү эше дəвам итə. Бу 
процесс уку елы өчен төзелгəн җəдвəллəрдəн дə күренеп тора. Иске 
мəдрəсəлəрдə укытылган дини фəннəр əкренлəп дөньяви фəннəр белəн 
алыштырыла.  

Иж-Буби мəдрəсəсе үз чорының күп кенə мөселман уку йорт-
ларыннан аерылып торган. Беренче рус инкыйлабы елларында шəкертлəр 
мəдрəсəлəрдəге уку-укыту ысулларыннан, булган тəртиплəрдəн канə-
гатьсезлек күрсəтə башлагач, Иж-Буби мəдрəсəсе җитəкчелəре 
идарəчелекне шəкертлəрнең кулларына тапшырып, күп кенə гаугалардан 
читтə кала алганнар. Шул чорда канəгатьсезлектəн «Хөсəения»не, 
«Мөхəммəдия»не ташлап чыгып киткəн күп кенə шəкертлəр бирегə килеп 
үз урыннарын тапканнар.  

Уку йортларының төп юнəлешен җитəкчелəр билгелəгəнлектəн, уку-
укыту вакытында бертуган Бубилар кулланган кайбер чараларга, ысуллар-
га тукталырга кирəк. Бу бигрəк тə беренче рус инкыйлабы елларында 
үзенең уңай нəтиҗəсен күрсəтə. Башка уку йортларын ташлап чыккан 
шəкертлəрнең күбесе Иж-Буби мəдрəсəсендə белемнəрен дəвам итə. Чөнки 
нəкъ шушы вакытта бертуган Бубилар уку-укыту белəн җитəкчелекнең 
берникадəр өлешен (бу ысул үзен акламаса да) шəкертлəрнең үзлəренə 
тапшырып, күтəрелеп килүче шəкертлəр хəрəкəтен берникадəр 
сүлпəнлəндерүгə ирешəлəр. Əлеге шаукым узганнан соң, җитəкчелек ту-
лысынча яңадан мөгаллимнəр кулына күчкəн. Бу алымны кулланулары, 
бердəн, файдалы булса, икенчедəн, тискəре ягы да була. Файдалы ягы 
шунда ки, шəкертлəр канəгатьсезлек белдереп мəдрəсəне ташлап 
китмилəр. Чөнки, Г. Буби фикеренчə, уку-укыту ысулы белəн риза бул-
мыйча уку йортын калдырып киткəн шəкертне кире парта артына утырту 
бик авыр. Бу шəкерт үзенə генə түгел, миллəткə дə килəчəктə файда китерə 
алмаячак. Тискəре ягы шул – идарə итүнең йомшаруы кайбер уку-укыту 
əсбапларының, инвентарьнең ватылуы һəм югалуына сəбəп була.  

Бу хакта да Габдулла Буби үзенең фикерен җиткезеп үтə: «Шəкертлəр 
ни өчен мəдрəсəгə укырга килəлəр?» дигəн сорауга ул килəчəктə миллəткə 
файдалы адəм булу өчен ватаннарын, ата-аналарын калдырып китəлəр, ди. 
Лəкин бары тик гыйбадəт кылу һəм теория генə өйрəнеп, тормыш көтəр 
өчен бер мəгълүмат та ала алмауларына ачына. Чөнки мəдрəсəлəрдə 
сəнгать, авыл хуҗалыгы, сату-алу хакында мəгълүмат бирмилəр. Шунлык-
тан яшьлəй мəдрəсəдəн чыгып киткəн шəкертнең тормышта үз урынын 
табарга, эшкə урнашырга мөмкинлеге күбрəк булуын азсызыклый. Ə инде 
озак еллар укып та, указ ала алмаган шəкерт һəлакəткə дучар була һəм 
«чалмалы саилчелектəн (телəнчелек. – Р.Г.) башка бер эшкə ярамас» ди 
(Бубый 1906). «Шəкертлəр гыйлемнең мəгърифəттəн башка булмаячагын 
аңладылар һəм дəрес тəртибен сорап мөдəррислəр муеннарына сарылды-
лар. Бу яңалыкларны кабул итəргə телəмəгəн җитəкчелəр шəкертлəрне 
куып чыгару белəн куркыталар. Ə үз чиратында, куылган шəкертлəр 
үзлəре белəн егермешəр шəкерт ияртеп мəдрəсəдəн чыгып китəлəр. Əгəр 
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дə ислах кылырга кирəклеген төшенмəгəн мөдəррислəр аңлап 
мəдрəсəлəрендəге тəртипне үзгəртмəсəлəр, 2–3 елдан анда шəкерт калмая-
чагын аңласыннар» (Бубый 1906).  

Бубилар, шəкертлəр үзидарəсен кулланып, укучыларны уку йорты 
кысаларында саклап кала алганнар. Шулай итеп, XX йөз башында төрле 
идарə итү, уку-укыту ысулларын кулланган, аларны өйрəнеп, тəҗрибə ту-
плаган яңа ысуллы мəдрəсə барлыкка килə.  

Иж-Буби мəдрəсəсе ХХ йөз башында алдынгы мəдрəсəлəрдəн үзенең 
авыл җирлегендə, зур шəһəрлəрдəн ерак урнашуы белəн дə аерылып тор-
ган. Юл мəшəкатен дə истə тотсак, əлеге уку йортына бару бик 
мəшəкатьле һəм чыгымлы булган. Шуңа да карамастан, ул шəһəр 
мəдрəсəлəре белəн бер дəрəҗəдə торган. Монда да бертуган Бубиларның 
яхшы идарəче, аналитик булулары, үз заманы уку йортларының 
эшчəнлеген яхшы белүе, алдан фараз кыла алулары күренə.  

Габдулла Буби, шəһəр шəкертлəре һəм КТУШ укучылары теориядəн 
башка мөгамəлəт белмəгəнлектəн, ярминкəлəрдə байларга аш ташып, 
кəвеш тазартып, аш-су ханəлəрендə бəрəңге һəм суган əрчеп вакытларын 
уздыруына басым ясый. Хисап һəм мантыкый дəлиллəрне белгəн 
кешелəрне күрсəлəр, чөгендер кебек кызаралар, ди. Шəкертлəргə кеше 
белəн аралашу, мөгамəлəт нигезлəрен мəдрəсəлəрдə өйрəтергə һəм аңа зур 
əһəмият бирергə өнди. Бу фəннең нигезлəрен белгəннəр ял вакытларында 
укымаган эшлəренə мохтаҗ булмаячакларына басым ясый. Бу яктан авыл 
шəкертлəренең шəһəрнекелəреннəн аерылып торуын күрсəтə, чөнки җəй 
көне алар авылларына кайтып басуда, кыр эшлəре белəн мəшгуль булып, 
указсыз калсалар да телəнчелеккə калмыйча, иген игеп көн күрерлəр, ди. 
Шуның өчен мəдрəсəлəрдə игенчелек серлəренə төшендерсəлəр тагын да 
гүзəл булыр иде. Лəкин киресенчə, мəдрəсəлəрдə «шəкертлəргə сука сука-
лап дəреслəрегезне онытып бетергəнсез диярəк зирагатьтəн ваз кичмия 
тəшвикъ итəрлəр (өндилəр. – Р.Г.)».  

Г. Буби фикеренчə: «Мəдрəсəлəрнең дə, учительский ышкулның һəр 
икесенең дə максаты бер ‒ миллəтне гыйлемле, бердəм итү» (Бубый 1906). 
КТУШны бетергəннəр аз булса да, һөнəрле булып, хисап белəнгə контор-
ларда эшлəгəннəр, ə мəдрəсə шəкертлəренең русча укымаганлыкларыннан 
бу хезмəттəн дə мəхрүм булган. Шунлыктан Г. Буби уку йортларына 
җəдиди фəннəр кертүне яклап чыга. Иж-Буби мəдрəсəсе шəкерте һəм 
мөгаллиме М. Алиев1 үзенең истəлеклəрендə атна саен уздырылган 
кичəлəрнең тəрбия белəн бергə сəяси аңны да үстерергə ярдəм итүе һəм 
«кайбер шəкертлəр əле 1925 елда ук, Фəйзулла əфəнде (Гобəйдулла Буби) 
безгə тарихи материализм укыткан икəн, исеме генə башка булган», дип 
яза (Алиев: 11–13). Габдулла һəм Гобəйдулла Бубиларның максаты: татар 

                                                           
1 Мирзамөнəвир Габделханович Алиев (1888–?), 1909 елда Иж-Буби мəдрə-

сəсен тəмамлый, 1910 елдан шунда ук укыта башлый. 
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мəктəп-мəдрəсəлəрендə эшлəрлек тəрбияле, политехник белемле яшьлəр 
əзерлəп чыгара торган уку йорты булдыру иде, ди (Алиев: 5). 

Г. Буби əле бүгенге көндə дə уку-укыту процессында кулланыла тор-
ган аңламыйча ятлатуны инкярь итə. «“Папагай кеби укып чыгар, бер 
нəрсə аңламас” кешедəн миллəткə дə, җəмгыятькə дə файдасы юк... Ислам 
шəригате кешелəргə гакыллары җиткəнчə һəм аңлашылырлык итеп 
сөйлəүне хуплый. Лəкин аңламыйча уку һəм ятлау шəкертлəрне надан-
лыкка китерə. Шəкертлəр мəдрəсəлəрдəге уку һəм укытуның тəртип-
сезлеген күреп, аны үзгəртергə кодратлəреннəн килмəгəнлектəн укуларын 
ташлап качарга мəҗбүр булалар. Мөдəррислəр шəкертлəрнең сөйлəгəн 
сүзен кабул итəр дəрəҗəдə зирəк булырга тиешлəр. Шəкертлəр, мөдəррис 
һəм хəлфə камчысы астында бернəрсə дə аңламаенча укып, мəдрəсəдəн 
чыгып китəрлəр. Укуга 8–10 ел сарыф итеп, 8 сəгатьлек файда да ала ал-
маслар. Уку йортларының, мəдрəсəлəрнең төп бурычы – шəкертлəргə 
килəчəк юлларын күрсəтү һəм һəрбер укыганын аңлатудыр» (Бубый 1906), 
дип азсызыклый.  

Мəдрəсəнең уку программасы да замана талəплəренə туры килеп 
үзгəртелгəн. Дөньяви фəннəр белəн беррəттəн, төрле чит теллəрне 
өйрəнүгə дə игътибар ителгəн: гарəп, фарсы, төрек, француз, рус теллəре. 
Рус телен өйрəнү шəкертлəргə тормыш итү өчен бигрəк тə мөһим 
икəнлеген аңлап, ир балалар мəдрəсəсен дə генə түгел, хəтта кыз бала-
ларга да укытылган. Бу хакта да Габдулла Бубиның үз фикере бар: Та-
тарлар сатучылыкка бик маһирлəр, ə бу эшне алып бару өчен урыс теле 
бик мөһим булганлыктан, рус теле белəн беррəттəн хисап дəфтəрен дə 
өйрəтергə кирəк. «Хəтта шəкертлəребез рус мəктəплəренə барудан 
мөстəгъни (хаҗəтсез. – Р.Г.) улсыннар вə мəдрəсəдəн чыгу белəн вазый-
фа алмыя муафикъ улып, учительски ышкул шəкертлəренең шəһре егер-
ме рублə вазыйфə алуларына кызыкмасыннар» (Бубый 1906). Авторның 
бу фикере дə бик кызыклы. Мөселман уку йортларының башка белем 
бирү йортлары арасында, бүгенге көн сүзе белəн əйтсəк, «конкуренто-
способный» булырга тиешлеген күрсəтə. Əлеге фикердə дə бүгенге көн 
чаткылары күренə кебек. 

Шул ук М. Алиевның истəлеклəренə таянсак, 1908–1909 уку елына 
мəдрəсəнең һəм укытучылар коллективының бик нык əзерлегенə тукталып 
китə: спорт мəйданчыгы, барлык уку-укыту əсбаплары булган физика һəм 
химия кабинетлары булуы. Химия һəм физика дəреслəренең лабора-
ториялəрдə үтүен, география, тарих, рəсем, сызым дəреслəрендə карталар 
сызарга өйрəтүлəрен дə ассызыклый (Алиев: 7, 17). 

Иж-Буби мəдрəсəсенең рус телен укытуда башлангычы земство тара-
фыннан да хупланылган. Ел саен земство рус класслары өчен 600 сумга 
кадəр акча бүлеп биргəн (Гимазова 2004: 34). Татар мəктəп-мəдрəсəлəре, 
гомумəн, химаячелəр һəм ата-аналар хисабына гына тотылган. Алардан 
үрнəк алып, күп кенə уку йортлары земстводан акча сорап мөрəҗəгать 
иткəннəр. Шунлыктан, земство Иж-Буби мəдрəсəсе мөдəррислəре тара-
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фыннан мөрəҗəгатьлəре хупланган уку йортлары гына ярдəм ала алачак дип 
җавап биргəн (Гимазова 2004: 34). Əлеге күренеш, мəдрəсəнең һəм аның 
җитəкчелəренең җəмгыятьтə уйнаган ролен күрсəтеп тора. 

Габдулла Бубиның тагын бер фикеренə тукталып китəсе килə: 
«Мəдрəсəлəрдə укылган фəннəренең күбесе фəкать имам һəм 
мөдəррислəргə, укытучылар мəктəбендə укылган фəннəр укытучылык 
итүдəн башка ярамас. Шуңа күрə, теоретик фикерлəр белəн фəлсəфə са-
тып, əхлак бозуга сəбəпче булалар. Чөнки мəдрəсəне бетереп чыккан 
һəрбер шəкерт имам я мөдəррис, КТУШны тəмамлаганнан соң укытучы 
булып китми» (Бубый 1906). Шуңа күрə, бүгенге көндə дə бик актуаль фи-
кер, «уку вакытында алынган гыйлемнəр алар һичшиксез килəчəк тор-
мышта көн итəргə ярдəмче, юл күрсəтүче, ризык табучы булырга тиеш» 
(Бубый 1906). Чөнки əлеге кечкенə генə шəхси максат, тагын да 
биегрəгенə илтə. Габдулла Буби фикеренчə, башта кеше үз тормышына, 
яшəешенə кирəклекне кайгыртса, аннан соң миллəтен кайгырта. Шуның 
өчен «бу табигый тəлаплəрне күздə тотып, мəдрəсəлəребездə тормышта 
кирəкле фəннəрне укытырга кирəк» (Бубый 1906). 

Г. Буби əлеге мəкалəсендə заманы өчен актуаль һəм көн кадагында 
торган, чишелешен кичектерегə ярамаган мəсьəлəлəрне күтəреп чыккан. 
Кайбер күтəрелгəн мəсьəлəлəр əле бүгенге көн күзлегеннəн караганда да 
актуальлеген югалтмаган. Шунысын да искəртеп үтмичə ярамый: Г. Буби 
əлеге мəкалəдə, җəдидче буларак, яңа ысуллы мəктəплəрне яклап чыкса да, 
иске тип мəдрəсəлəрнең һəм КТУШның эшчəнлеген бөтенлəй бетереп 
ташламый. Һəрберсенең уңышлы, отышлы һəм тискəре якларын күрсəтеп, 
килəчəк мөселман уку йортларында булырга һəм максатчан шул юнəлештə 
эшлəргə тиеш юлларны күрсəтеп үтə.  

Иж-Буби мəдрəсəсенең һəм аның мөгаллимнəренең тагын бер 
эшчəнлеклəрен искə алу кирəк. Ул да булса, хəзерге татар əдəби теленең 
стилистик системасында шактый үзенчəлекле булган социаль-функцио-
наль стиль – илаһият өслүбенең формалашуына керткəн өлешлəре. 

XX йөз башына кадəр хөтбə-вəгазьлəр, нигездə, гарəп телендə алып 
барылган. Əмма татарча уку һəм өйрəнү, фикерне үстерү, телне шома, 
уйны йөгерек итеп əйтə белү, ирекле əңгəмəгə, мөназарəгə (бəхəскə) 
хəзерлəү буенча да дəреслəр, гамəли шөгыльлəр үткəрелгəн. Җəдиди 
мəдрəсəлəрдə шигъри кичəлəрнең уздырылуы да билгеле.  

XIX йөзнең ахырларында бу мəсьəлəдə вəзгыять үзгəрə башлый. Ул 
татар халкының миллəт булып формалашу, милли əдəби тел барлыкка 
килү, милли үзаң үсү, тəгълим-тəрбия системасында үзгəрешлəр башлану 
белəн бəйлəнгəн. Татарларга ислам кануннарын, дини йолаларны яшəеш 
өчен файдалы булырлык итеп үз ана телендə, халык сөйлəм теленə якын 
булган аңлаешлы телдə өйрəтү, аңлату мөһим мəсьəлəлəрнең берсенə 
əверелə. 

Инсанияттə тел гаять кодрəтле көчкə ия. Элеккеге заманнарда ук акыл 
иялəре, олуг əдиплəр бу көчнең бөеклегенə, нəфислегенə сокланганнар, 
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аның җəмгыятьтə тоткан урынына олы бəһа биргəннəр. Тел – фани дөньяны, 
чынбарлыкны танып белү, аралашу-фикерлəшү, инсаният тудырган матди 
һəм мəдəни кыйммəтлəрне алдагы буыннарга тапшыру чарасы гына түгел, 
ул əле куəтле ышандыру һəм инандыру коралы да булып тора. Телнең 
тылсымлы тəэсир итү көче, барыннан да бигрəк, кешенең аңына, хис-
тойгыларына, эчке кичерешлəренə зур йогынты ясавында да чагыла. Аллаһ 
Тəгалə адəм балаларына бер-берсе белəн аралашырга ‒ тел, сөйлəгəнне 
аңларга акыл биргəн. Пəйгамбəребез дə ислам диненең башлангыч чорында 
корал урынына дəгъвəт һəм инандыру чараларыннан кулланган. Ул 
заманнарда ук дөрес, төгəл, ачык һəм нəфис сөйлəмне барлыкка китерə 
торган чараларны өйрəнгəннəр, матур сөйлəм сəнгатенə өйрəткəннəр, оста 
оратор-нотыкчылар тəрбиялəүгə җитди игътибар биргəннəр. 

XX йөз башында татарча хөтбə укуны башлап җибəрүчелəрнең берсе 
Иж-Буби мəдрəсəсенең имам-хатыйбы һəм мөдəррисе Габдулла 
Нигъмəтуллин-Буби була. 1906 елның 21 мартында хаҗ сəфəреннəн 
кайтканнан соң, Габдулла Буби җомга хөтбəсен татарча укый (Гимазова 
2004: 65–66). Бу ‒ бөтенлəй башка килмəслек вакыйга була. Күп төрле 
шау-шулар, каршылыклар, аңлашылмаучылыклар булуга карамастан, 
абруйлы, уй-ниятлəренə инанган тəвəккəл кеше буларак, Г. Буби башлаган 
эш-гамəллəреннəн чигенми; җомга һəм гает хөтбəлəрен татар телендə 
укуын дəвам итə. 1908 елда «Татарча хөтбə уку дөресме?» (Бубый 1908) 
дигəн китабын да нəшер итə. Ул анда Коръəнгə, пəйгамбəребез Мөхəммəд 
(сгв) хəдислəренə, атаклы дин галимнəренең хезмəтлəренə нигезлəнеп, үз 
фикерлəренең дөреслеген дəлилли. «Вəгазь, ‒ ди ул, ‒ җыелган халык 
ислам һəм милли рух белəн сугарылсын, килəчəктə һəм мəңгелек яшəештə 
үзлəренə файда китерерлек нəрсəлəрне аңласыннар өчен кирəкледер. 
Татарларның күпчелеге гарəп телен аңламыйлар, атна саен бер үк нəрсəне 
сөйлəүче имамнар да мəгънəсенə төшенмилəр» (Бубый 1908). Мəдрəсəдə 
ятлаганны, попугай кебек, атна саен бер нəрсəне кабатлаучы имамнарның 
халыкка бернинди дə файдасы юклыгына басым ясый. «Əгəр кешелəр 
нəрсə турында сүз баруын аңламыйлар икəн, моны хөтбə дип исəплəргə 
мөмкинме?» – ди. Габдулла Буби җомга һəм гает намазларында татарча 
хөтбə укуны нəзари яктан да дəлиллəп бирə. Əлеге карашта торган 
мөгаллим, үзенең шəкертлəренə дə, татар телендə хөтбə укуның мөһим-
леген, аның җəмгыять өчен кирəклеген төшендергəн. 

Элек-электəн үк татар мəктəп-мəдрəсəлəрендə дə, исламият 
кануннарын ныклап үзлəштерү белəн берлектə, сүз сəнгатенə, сөйлəшү 
əдəбенə дə өйрəткəннəр, ораторлык сəнгатен үзлəштергəн һəм Аллаһ 
Тəгалəнең сүзен, Мөхəммəд (сгв) хəдислəрен адəм балаларына аңлаешлы, 
оста җиткерə белүче имам-хатыйблар хəзерлəүгə зур урын бирелгəн. 
Шунлыктан дини уку йортларында төп фəннəр булган Коръəн, тəҗвид, 
Коръəн тəфсире, гакаид, фикъһ, ислам һəм пəйгамбəрлəр тарихы, 
шəригать гыйлемнəре, гарəп телен өйрəтү белəн беррəттəн, əхлак, 
риторика, фəлсəфə, мантыйк кебек фəннəр дə укытылган. Сөйлəшə-



Историческая  этнология .  2022.  Том  7 ,  №  1  

20 

аралаша белү, сүз сəнгатенə ия булу иң мəртəбəле һəм иң кирəкле 
гамəллəрнең берсе итеп саналган. 

Иж-Буби мəдрəсəсе укытучылары һəм шəкертлəре татарлар арасында 
ислам дине тəгълиматын татарча вəгазьлəүгə зур өлеш кертə. Исламны киң 
халык массаларына аңлаешлы булган татар телендə аңлатуны, шулай 
иткəндə, кеше күңеленə əйбəтрəк йогынты ясау мөмкинлеген күрсəтəлəр. 
Бер үк вакытта Г. Бубиның хатыйблык осталыгы турында да əйтеп узасы 
килə. Мəдрəсəдə үзгəртеп-кору чорында чыккан төрле авырлыкларны да, 
аңлату, дəлиллəү ысулы белəн тирə-як халыкны, муллаларны үз ягына 
аудара алган. Моның өчен бертуган Бубиларга динне, Коръəнне белү генə 
түгел, ана телен камил белү, аның сөйлəм байлыкларыннан оста 
файдалану, ораторчылык сəлəте дə ярдəм иткəн. Заманында Иж-Буби 
мəдрəсəсен тəмамлаган һəм шунда татар теле мөгаллиме булган Җамал 
Вəлиди дə үзенең остазы турында: «Җанлы, үткен, ялкынлы кеше иде. 
Адымнарын икелəнүсез атлый, фикерлəрен ачык, кискен йөртə», ‒ дип 
язган (Вəлиди 1999: 166). 

Нəтиҗə ясап шуны əйтергə кирəк, бертуган Бубилар үзлəренең 
эшчəнлеге белəн заманы өчен алдынгы уку йортын гына гамəлгə куймый-
лар, ə шул мəдрəсə кысаларында белемле, тормышта үз урыннарын тап-
кан, алдынгы карашлы шəкертлəр тəрбиялəп, олы юлга чыгарганнар. Со-
вет власте урнашканнан соң, ТАССР совнаркомы һəм җирле органнарда 
җитəкче урыннарда Иж-Буби мəдрəсе шəкертлəрен күплəп күрү моңа ми-
сал булып тора (Гимазова 2004: 184–219). 
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В конце XIX – начале XX вв. братья Буби реорганизовали работу медресе 

Иж-Буби, создав мусульманское учебное заведение, работающее на основе джа-
дидского метода. Особое внимание в нем уделялось светским наукам, изучению 
иностранных языков. В период активного движения шакирдов во время Первой 
русской революции в медресе создается шакирдское самоуправление, способст-
вовавшее предотвращению расколов. В это же время растет число студентов Иж-
Буби в результате перехода некоторого числа учащихся из медресе «Мухамма-
дия» и «Хусаиния». Введение русского языка в мужском и женском медресе, ор-
ганизация русских классов открыли возможность получения земского финансиро-
вания этих классов, что покрывало расходы на оплату труда учителей русского 
языка. Широкий кругозор, дальновидность братьев Габдуллы и Губайдуллы Буби, 
умение глубоко анализировать происходящие в обществе процессы – все это по-
вышало образовательный уровень медресе. Эти взгляды нашли отражение в ста-
тье Габдуллы Буби «Татар мəктəплəренең истикъбале» («Будущее татарских 
школ»). Медресе Иж-Буби внесло большой вклад в воспитание татароязычных 
имамов, в звучание проповедей на татарском языке. Своей деятельностью братья 
Буби не только учредили передовое учебное заведение, но и в рамках этого мед-
ресе воспитали и подготовили высокообразованных учеников, которые благодаря 
своим прогрессивным взглядам смогли занять достойное место в общественном 
пространстве того времени. 
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AND ITS MUDARISSES 
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At the end of XIX – beginning of XX centuries the Bubi brothers established the 

Muslim educational institution, which operated after the Jadid method, as part of Izh-
Bubi madrasah. Much attention there was paid to secular sciences and the study of for-
eign languages.  

During the First Russian Revolution, when the shakirds were active, the madrasah 
became known for the establishment of shakird self-government. This helped to prevent 
ideological splits and to increase the number of students due to the transfer of students 
from Muhammadiyah and Khusainia.  

Later, Russian language lessons were included in the male and female madrases, 
and lessons for Russian-speakers were introduced. As a result of these changes, the 
zemstvo paid for the language classes and the Russian language teachers could get sala-
ries. 

The madrasah further developed thanks to the broad-based knowledge, forward-
thinking approach of Gabdulla and Gubaidulla Bubi, as well as their ability to deeply 
analyze the processes that took place in society during that period.  

These ideas are reflected in Gabdulla Bubi’s article “Tatar maktaplerenen 
istikbale” (“The future of Tatar schools”).  

Izh-Bubi madrasah had a great impact on the education of Tatar-speaking imams 
and the Tatar version of sermons.  

The Bubin brothers not only established an advanced educational institution but 
also educated and guided their students to a worthful path in life and progressive views.  
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