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Статья посвящена раскрытию содержания научных трактатов (рукописей) 
известного татарского поэта и мыслителя XVIII–XIX веков Габдрахима Утыз 
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famous Tatar poet and thinker of the 18th–19th centuries Gabdrakhim Utyz Imyani 
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Габдерəхим Утыз Имəни (1754 – 1834) үз чорының күренекле ша-
гыйре генə түгел, ə танылган дин галиме дə булган. Аның гыйльми 

һəм əдəби иҗаты чама белəн 1774 еллардан башлана һəм үзенең вафа-
тына кадəр дəвам итə. Алтмыш елга якын сузылган иҗат дəверендə ул, 
бүгенге мəгълүматлар буенча, йөздəн артык хезмəт язып калдырган. 
Аның иҗатын, биографиясе белəн бəйлəп, шартлы рəвештə өч чор-
га бүлеп өйрəнергə мөмкин: 1) башлангыч чор иҗаты (1774 – 1788); 
2) Урта Азиядə яшəгəн еллар иҗаты (1788 – 1798); 3) туган илдə иҗат 
иткəн чор (1798 –1834).

Габдерəхимнең гыйльми һəм тəрҗемə эшчəнлеге шактый иртə 
башлана. Мəдрəсəлəрдə гарəп-фарсы теллəрен, Коръəнне, тəфсирлəр-
не, шəригать хөкемнəрен тирəнтен өйрəнү аны əкренлəп фəн дөнья-
сына алып керə. Беренче чиратта ул ислам дөньясында халыкара фəн 
теле булып саналган гарəп телен һəм классик поэзия теле булып исəп-
лəнгəн фарсыны бик яхшылап өйрəнə, хəтта шул теллəрдə гыйльми 
хезмəтлəр дə яза башлый.

   Габдерəхим Утыз Имəнинең гыйльми эшчəнлеге, нигездə, өч 
юнəлештə алып барылган: 1) үзе өйрəнə торган гарəпчə, фарсыча ки-
таплардагы авыр аңлаешлы сүзлəргə сүзлеклəр төзү, терминнарны 
аңлату; күренекле китапларга шəрех-комментарийлар язу; 2) гарəпчə 
һəм фарсыча фəнни хезмəтлəрне тəрҗемə итү, ислам диненең гамəли 
һəм теоретик мəсьəлəлəре хакында гарəп-фарсы теллəрендə гыйль-
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ми трактатлар язу; 3) китаплар күчерү, күренекле əсəрлəрнең дөрес, 
фəнни текстларын булдыру, ягъни текстология өлкəсендəге эшчəнлек.

Зирəклеге, үткен зиһене белəн ул яшьтəн үк үз сабакташлары ара-
сында «укымый белə торган шəкерт» булып танылган, бераздан хəтта 
яшьтəшлəренə дə хəлфəлек итə башлаган. Укыган саен, аның аңында 
ислам диненең яңа сəхифəлəре, фикерлəвенең яңа тирəнлеклəре, яңа 
офыклары ачыла барган. «Белем алырга комсыз» бу шəкертне, əлбəт-
тə, бераздан авылдагы зур булмаган мəдрəсə, андагы гыйлем дөнья-
сы, аралашу сферасы гына канəгатьлəндерə алмый башлый. Һəм ул 
күрше авыл мəдрəсəлəренə китеп белем ала, яңа мөгаллимнəр белəн 
аралаша. Аның 1782 елда Кизлəү (хəзерге Аксубай районы Иске Кы-
язлы) авылында яшəгəнлеге һəм шул елда ук Урта Азия галиме Гали 
бине Хисамеддин Һиндинең Корьəн аятьлəре турында китабындагы 
авыр аңлаешлы сүзлəрне аңлатып, гарəпчə сүзлек төзегəнлеге билге-
ле. Бу турыда əдип үз кулы белəн язып калдырган.

Фəндə Утыз Имəнинең гыйльми эшчəнлегенең башлангыч чо-
рын күзалларга ярдəм итə торган бер язма сакланып калган. Əдипнең 
үзе язган бу документта болай диелə: «Язылды: беренче – «Шəрхе 
«Сөбател-гаҗизин», икенче – «Шəрхе «Морадел-гарифин», өчен-
че – «Төхфəтел-əхбаб фи тəҗвиде кəляме раббел-мəҗид», дүртенче – 
«Гыйльме тəҗвид əт-төрки», бишенче – «Лөгате «Җамигъ эр-ромуз», 
алтынчы – «Төхфəт əл-гораба», җиденче – «Рисалəтел-əсма»... Габ-
дерəхим бине Госман Болгари кулы белəн 1210 елда (милади белəн 
1795 елга туры килə), шəүвəл аеның ахырында тəмам булды». Мон-
нан күренгəнчə, Утыз Имəни 1795 елга кадəр үзе иҗат иткəн җиде 
əсəрне атый, шуларның бишесе – гыйльми хезмəтлəр. Лəкин əлеге 
исемлек өзелеп калган. Шуннан чыгып, ул монда үзенең барлык əсəр-
лəрен дə искə алмагандыр дип уйларга мөмкин.

Исемлектəн күренгəнчə, Габдерəхим əле яшь чагында ук Урта 
Азия əдибе Суфи Аллаһиярның ислам дине нигезлəрен аңлаткан 
китапларын өйрəнгəн. Ризаэддин Фəхреддин Утыз Имəнинең Суфи 
Аллаһиярны үзенең остазы итеп санаганлыгын əйтə. Ул Суфи Ал-
лаһиярның ике атаклы китабына гарəп телендə шəрех-аңлатма язган: 
беренчесе – борынгы төрки телдəге «Сөбател-гаҗизин» («Аллаһка 
ялваруда ныклык»), икенчесе – фарсы телендəге «Морадел-гари-
фин» («Укымышлыларның максаты»); шуның белəн төрки телдə 
язылган хезмəтлəрнең гарəп телле киң аудиториядə таралуына да 
үзеннəн билгеле бер өлеш керткəн. Утыз Имəни язган бу китаплар 
үз чорында шактый популяр булган: алар кулдан-кулга күчеп йөргəн. 
Мəсəлəн, бүгенге көндə беренче шəрех китабының барлыгы җиде кү-
чермəсе (иң əүвəлгесе 1782 елда язылган), ə икенче шəрех китабы-
ның алты күчермəсе (иң əүвəлгесе 1811 елга карый) билгеле. Əмма 
бу кулъязмаларның берсе дə Габдерəхимнең үз кулы белəн язылма-
ган, ə Гадерəхим кулъязмасыннан башка кешелəр күчергəн нөсхəлəр; 
димəк, əдип ул шəрехлəрне аларда куелган даталардан алдарак яз-
ган булып чыга. Биредə шуңа да игътибар итəргə кирəк: бу шəрех- 
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аңлатмаларны  язганда, Габдерəхимнең Аллаһы Тəгалə тарафыннан 
салынган шагыйрьлек куəсе һəрдаим җилкендереп торган, ахрысы: 
ул һəр ике шəрехне язып тəмамлагач, укучыларга адреслап, үзенең 
шигъри мөрəҗəгатьлəрен дə өстəгəн. Беренче шəрех китабы азагына 
«Улды ахыр бу кəлям...» дип башланган 16 юллы шигырен, икенче 
шəрех китабы азагына «Бəйте Аллаһйар бəкдин...» дип башлана тор-
ган 18 юллы шигырен язып куйган. Шулай итеп, яшь вакыттан ук 
аның гыйльми эшчəнлеге һəм шигъри иҗатының бер-берсенə үрелеп, 
янəшə баруын күрəбез. Бу бергəлек аның бөтен иҗатын колачлый.

Утыз Имəнинең фəнни-иҗади мирасында аның дини-теоретик 
һəм дини-гамəли трактатлары зур урын алып тора. Ул гарəп телендə 
барлыгы тугыз трактат язып калдырган. Бу хезмəтлəрне соңгы еллар-
да гарəп теле белгече, галим Рамил Əдһəмов өйрəнде. 2005 елда ул 
рус телендə «Габдрахим Утыз-Имяни» дигəн монография дə басты-
рып чыгарды. Ə 2007 елда Утыз Имəнинең 9 дини трактатын русчага 
тəрҗемə итеп, аларга фəнни аңлатмалар язып, текстларын бастыр-
ды. Бу китапта Утыз Имəнинең шəригать хөкемнəре һəм суфичылык 
турында язылган «Рисалəи дəбəгъгать» («Тире илəү рисалəсе»), 
«Җəваһирел-бəян» («Сүзлəрнең җəүһəрлəре»), «Инказел-халикин» 
(«Һəлакəткə очраучыларны коткару»), «Рисалəи иршадия» («Туры 
юлга кертү рисалəсе»), «Рисалəи шəфəкыя» («Шəфəкъ рисалəсе»), 
«Сəйф əс-сарим» («Үткен кылыч»), «Төхфəтел-əхбаб фи тəҗвид 
кəлам əр-Рабб» («Раббе китабын дөрес уку турында дусларга бүлəк»), 
«Зəмме шөрби чəй» («Чəй эчү белəн мавыгуны шелтəлəү»), «Рисалəи 
мөһиммə» («Мөһим мəсьəлəлəр рисалəсе») исемле фəлсəфи трактат-
лары җентеклəп анализлана1. Шулай итеп, күренекле мəгърифəтче, 
шагыйрь һəм ислам галиме Утыз Имəнинең күпкырлы иҗат мирасы 
бүгенге укучыга шактый тулы килеп җитте.

Югарыда саналган трактатларның кайберлəрен Габдерəхим 
Урта Азиядə яшəгəндə (1788–1798) иҗат иткəн. Анда ул күп вакы-
тын галимнəр белəн аралашып, китапханəлəрдə гыйлем эстəп үткəр-
гəн. Мəшһүр китаплар укыган, аларга шəрехлəр язган, татар теленə 
тəрҗемə иткəн, гарəп һəм фарсы теллəрендə дин мəсьəлəлəренə кара-
ган трактатлар иҗат иткəн, сүзлеклəр төзегəн, китаплар күчергəн. Бу 
турыда ул Урта Азиядəн кайткач язылган «Гавариф эз-заман» («Зама-
на укымышлылары») поэмасының «Фасыл дəр бəйани сəр гөзəшт» 
(«Баштан үткəн хəллəрне сөйлəүче бүлек») дигəн беренче бүлегендə 
болай ди (бу өзек юлга-юл тəрҗемəдə бирелə):

Булдым олы затлар җыелган урыннарда,
Аларның яннарында тыңлап утырдым. 
Тирəн диңгезгə чумып, энҗелəр алдым,
Гамəл кылу өчен күңелемə салдым.
Мəгариф бакчасыннан җимешлəр җыйдым,
Мəсьəлəлəрнең игътибарга лаегын эзлəдем.

1 Бу мəкалəне язганда Рамил Əдһəмовның əлеге монографиясеннəн файдаландык.
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Аларны сайлап алып тараттым,
Бу эштə күп уңышларга ирештем.
Гыйлем белəн шөгыльлəнүдəн нурым артты,
Наданлык тузаны-пычрагы беркадəр бетте.

Урта Азиядə Габдерəхим иң элек дин һəм гыйлем өлкəсендə үзе-
нең кумиры дип санаган атаклы галим Əбү Хəмид Мөхəммəд бине 
Мөхəммəд əл-Газалиның «Ихйа əл-голүм əд-дин» («Дин гыйлемен 
тергезү») хезмəтен җентеклəп өйрəнгəн, 212 битле шул китапны кү-
чергəн, анда очраган авыр аңлаешлы сүз-тəгъбирлəрнең алфавит тəр-
тибендəге 55 битлек гарəпчə-фарсыча сүзлеген төзегəн. Үлмəс Беля-
ева бу турыда: «Утыз Имəни бу кулъязмасын Бохарадагы Муса углы 
Габдулла əл-Болгари дигəн бер сəүдəгəргə бүлəк иткəн. Ул сəүдəгəр 
турында Утыз Имəни болай ди: «Сəүдəгəрлəр – алар усал төлкелəр, 
лəкин бу сəүдəгəр бөтен фəннəр белəн кызыксынучы, гыйлемгə хөр-
мəт белəн караучы, китапларның кадерен белүче иде. Шуңа күрə бу 
китабымны аңар бүлəк итеп бирдем», – дип яза [Беляева, б. 153 – 154]. 
Əл-Газалиның «Ихйа əл-голүм» китабы белəн бергə сүзлек тə күче-
релгəн. Габдерəхимнең үз кулы белəн язылган бердəнбер нөсхəсе Ка-
зан Федераль университеты Фəнни китапханəсендə саклана (447 г. 
кулъязмасы, 351 б – 406 б б.)

Урта Азия галиме Шəмсетдин Мөхəммəд əл-Хорасаниның (аны 
əл-Каһстани дип тə йөртəлəр) «Җамигъ эр-ромуз» («Символлар җы-
ентыгы») хезмəтенə карата да Габдерəхим шул ук эшне башкарган. 
371 битле бу китапны ул башта күчереп язган, аннан андагы авыр 
аңлаешлы сүзлəрнең 25 биттəн торган гарəпчə-фарсыча сүзлеген 
төзегəн (сүзлəр монда да алфавит тəртибендə китерелгəн), аерым 
сүзлəрнең мəгънəлəре татарча да аңлатылган. Хезмəтенең башын-
да ул үзенең тумышы белəн Болгар иленнəн булуы, Бохарада то-
руы хакында əйтеп китə. Сүзлектəн соң «Җамигъ эр-ромуз»да тел-
гə алынган галим һəм укымышлылар исемлеге (барлыгы 277 исем), 
алар хакында кыскача мəгълүматлар китерелə. Иң ахырда «Җамигъ 
эр-ромуз»ны язганда Шəмсетдин əл-Хорасани файдаланган китаплар 
исемлеге (барлыгы 295 китап) теркəлə. Хезмəтнең 1793 елда языл-
ганлыгы турында да мəгълүмат бар. Утыз Имəнинең бу сүзлеге еш 
кына «Җамигъ эр-ромуз» хезмəте белəн бергə күчерелгəн. Сүзлек 
1882 елда Казанда «Халь əл-лөгать һəза китабе мөшкилят «Җами-
гъ эр-ромуз» ли-Шəмсетдин Мөхəммəд əл-Каһстани» («Шəмсетдин 
Мөхəммəд əл-Каһстаниның «Җамигъ эр-ромуз» китабындагы сүзлəр-
нең мəгънəви хəле») исеме белəн басылып та чыккан.

Утыз Имəнинең əлеге сүзлеге үз чорында шактый популяр бул-
ган. Аның барлыгы унбер күчермəсе билгеле: аларның бишесе – 
Санкт-Петербургта (Көнчыгышны өйрəнү институты китапханəсен-
дə), дүртесе – Казан Федераль университеты Фəнни китапханəсендə, 
берсе –Татарстан Милли Музее архивында һəм берсе Үзбəкстан 
 Республикасы Фəннəр академиясе китапханəсенең кулъязмалар бү-
легендə саклана. Габдерəхимнең үз кулы белəн язылган нөсхəдəге 
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өстəлгəн бер биттə аның укучыларга мөрəҗəгать итеп язылган «Бəет 
ли-мөəллиф» («Автор шигыре») дигəн 14 юллы фарсыча шигыре 
дə бар.

Утыз Имəни күренекле фарсы шагыйре Җəлалетдин Руминың 
(1207 – 1272) иҗаты белəн җитди кызыксынган. Аның бөтен Шəрык 
дөньясында атаклы «Мəснəви шəриф» («Хөрмəтле мəснəвилəр») 
поэмасын гарəп дөньясында да танытырга омтылып, андагы авыр 
аңлаешлы сүзлəргə фарсыча-гарəпчə сүзлек (119 б.) төзеп, аңлатма-
лар язган. Гаҗəеп тирəн белемнəр талəп иткəн бу эшне ул уңышлы 
башкарып чыккан һəм шуның белəн дөньякүлəм əһəмияткə ия иҗат-
ны пропагандалауга үзенең өлешен керткəн. «Мохтасар лəтаиф əл- 
лөгать лил-мəснəви» («Мəснəвилəр телендəге нечкəлеклəрне кыскача 
аңлату») исемле бу кулъязма Г. Ибраһимов исемендəге Тел, əдəбият 
һəм сəнгать институты Мирасханəсендə саклана. Моннан тыш Утыз 
Имəни Җəлалетдин Руминың «Былбыл вə гөл» поэмасын фарсыча-
дан татарчага тəрҗемəлəгəн. Ахырда үзенең 30 юллык «Тəсəррыф əй-
лəйүбəн сəгъи җидди...» («Нык тырышлык сарыф иттем мин...») дип 
башлана торган шигырен дə теркəп куйган. Ул анда болай ди (өзек 
юлга-юл тəрҗемəдə китерелə):

Нык тырышлык сарыф иттем мин,
Язып алдым бу «Гыйшкы Руми» китабын.
Тəмам иттем Хода ярдəме белəн,
Бу Гариб Болгари кулы белəн.
Ул күп нəрсəлəр белəн чагыштырылды,
Барлык күчермəлəрнең төзегрəге булды.
Язам дигəн кешелəр яза моннан...

Бу эшне кем өчен башкарганын болай аңлата:
Яздым мин бу китапны үзем өчен,
Үземнəн соң калган балаларым өчен.
Һəм дə мең мөселман мохтаҗ булса,
Укыйм яки язам дип сорар булса, –
Кызганмыйча аңа да бирүче мин...
Утыз көн дəвамында яздым, и ай йөзле,
Һəр ике дəфтəрне, Аллага шөкер.
Төплəп куйдым аны ике бүлеккə,
Һəр мохтаҗ кеше берсен алсын кулына...
...Ул дин кешелəре, моны укыганда,
Колак салып тыңлап, ишетсеннəр,
Дога белəн мине искə алсыннар,
Сынык күңелемне шат итсеннəр...

Урта Азиядə Утыз Имəни шулай ук Шəрык галиме Шəмси Əх-
мəд Казыйзадəнең (1580 елда вафат) дə «Тəнаих əл-əфкяр фи кəшеф 
эр-ромуз вə əсрар» («Символларны һəм серлəрне ачуда фикерлəр-
нең каршылыклары») исемле китабын күчереп язган һəм азакта, аны 
укучыларга тəкъдим итү рəвешендə, «Нəзмы Габдерəхим Болгари фи 
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хаккы Казыйзадə» («Казыйзадəнең «Хокук» китабы турында Габдерə-
хим Болгари шигыре») дигəн 120 юллык шигырен дə китергəн. Анда 
шагыйрь Шəмси Əхмəд Казыйзадəнең бу китабын «күңел афəтлəренə 
шифа бирүче бер гаҗəеп нөсхə» дип атый, «күреп, төрки имеш дип, 
санма җиңел», «əгəр төрки булса да, гаҗəеп мөшкел булган җир-
лəре бар», дип, аны бик тырышып өйрəнергə киңəш бирə. Əлеге 
сүзлəр, фəн һəм поэзия өлкəлəрендə бары гарəп һəм фарсы теллəре 
генə хакимлек иткəн ул заманда, шагыйрьнең төрки телгə халык-
ара дəрəҗəдə хокук талəп итүен дəлилли һəм аның бу адымы аерым 
игътибарга лаек. «Ул кырык китаптан файдаланып язылган, моны 
белгəн кеше камиллек табар, күңеленə мəгърифəт җиле тулыр. Аны 
күчереп язып алып, барлык улларыңа, кызларыңа, хатыннарыңа шун-
нан сабак бир», – ди ул һəм дүрт нөсхəне чагыштырып чыгуын əйтə. 
«Əлеге китапны язарга телəгəннəр шушы нөсхəдəн язсыннар», – дип 
ассызыклап та куя. Бу шигырь тексты без алда күргəн «Тəсəррыф əй-
лəйүбəн сəгъи җидди...» белəн аваздаш, хəтта «Тəсəрреф...»тəге соң-
гы 8 юл кабатланып та килə.

Утыз Имəни XVII гасырда Бохарада яшəгəн Мəүлəви мелла 
Кари китабының берничə күчермəсен үзара чагыштырып, текстоло-
гик эш башкарган һəм ахырга үзенең «Мəнзум» («Шигырь») дигəн 
34 строфалы шигырен язып куйган. Мөрəҗəгать-шигырьдə ул шул 
заман укымышлыларының теоретик мəсьəлəлəргə (хикмəт, фəлсəфə 
фəннəренə) бирелеп, туры юлдан читкə чыгуларын, шəригать сүзе 
белəн эш итмəүлəрен тəнкыйтьли. Гакыйдə (ышану, иман) гыйлемен 
«сөйлəп бирүче», хəнəфилəр мəзһəбенə нигез салучы Əбү Хəнифə-
не аларга үрнəк итеп куя. Аның юлыннан барган мелла Кариның 
китабын мактый: «Ул күп шəрех һəм хəдислəрне аңлатып бирүче, 
аның тикшеренүлəрен барысы да таный, сүзлəренə барысы да ыша-
на, белем иялəре дə аны кабул иткəн. Шуңа күрə бары аның шəрех- 
аңлатмаларына гына ышан, бүтəн аңлатучылар сүзенə һич кара-
ма», – ди. Шулай итеп, Урта Азиядə Утыз Имəни, нигездə, атаклы 
ислам галимнəренең хезмəтлəрен өйрəнə, китап басу эше əле тарал-
маган вакытта аларны армый-талмый пропагандалый.

Бу чорда Габдерəхим шигырьлəр һəм поэмалар да иҗат иткəн. 
Фарсы телендə язылган «Бəет дəр зəмми суфийан мə-замана» («За-
мана суфиларын шелтəлəү бəетлəре», 24 строфа), «Мəүлəви Җами 
гүяд...» («Мəүлəви Җами əйтə...», 12 строфа), «Газəлияте тəүсыйфы 
Сəет Мостафа Сəллəми Руми» («Сəет Мостафа Сəллəми Румины 
сыйфатлау газəллəре», 19 строфа), «Мелла Бəкер көҗаи?» («Мелла 
Бəкер кайда ул?», 38 строфа) исемле шигырьлəре шагыйрьнең Урта 
Азиядə яшəгəн елларына нисбəт ителə.

Биредə Утыз Имəни гарəп телендə «Замме шурба əч-чəй» 
(«Чəй эчүне шелтəлəү»), «Рисалəи иршадия» («Туры юлга кертү 
рисалəсе»), «Инказ əл-һаликин» («Һəлак булучыларны коткару»), ə 
фарсы  телендə «Сəеф əс-сарим» («Үткен кылыч») трактатларын да 
язган. «Замме шурба əч-чəй» трактатында ул Урта Азия халыклары 
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(үзбəклəр, таҗиклар) арасында киң таралган чəй эчүнең зарарлы да 
булуын əйтə. Чəй эчү белəн артык мавыгуны Утыз Имəни бидгать, 
ягъни ортодоксаль дини тəгълиматка туры килми торган яңа гамəл 
дип саный; гəрчə ул шəригать тарафыннан тыелмаса да, шагыйрь чəй 
эчүнең 27 төрле тискəре ягын күрсəтə: чəйне бик телəп, кешенең хай-
вани телəген канəгатьлəндерү максатында, Аллаһны онытып эчү; чəй-
не иртəн иртүк, иртəнге намазны да укымыйча, эчə башлау; чəй эчүне 
күңел ачу чарасына əверелдерү; бер утырганда бик күп, кырыклап- 
иллелəп чəшке чəй эчү; чəйне кайнар көе эчү (ул организмга зарар 
китерə); чəй эчкəндə шикəр, бал, төрле тəм-том куллану; эчəсе килү 
беткəннəн соң да чəй эчү; чəй эчкəндə алтын яки көмеш савыт- саба 
куллану (ул күп чыгымнар сорый) һ. б. Монда шагыйрьнең көн-
дəлек гамəллəрне шəригать кануннарына буйсындырырга телəве 
чагылыш таба.

«Рисалəи иршадия» хезмəтендə Утыз Имəни исерткеч эчем-
леклəр, аерым алганда аракы эчүгə каршы чыга. Балага кечкенəдəн үк 
аракының зарарлы икəнен аңлатып үстерергə кирəк, ди. Аракы шəри-
гать тарафыннан да, акыл-аң нисбəтеннəн дə тыела. Аллаһ кешене 
яралткан вакытта Җəбраил фəрештə аркылы аңа өч зур бүлəк бирə: 
акыл, инану һəм оят (оялу). Адəм галəйһиссəламгə шулар арасын-
нан берсен сайлап алырга тəкъдим итə. Адəм галəйһиссəлам акылны 
сайлап ала һəм аны болай аңлата: акылдан башка инану юк, ə оят 
(оялу) инану белəн бəйле. Шушы риваятьтəн чыгып, без Аллаһның 
үз колларына биргəн иң зур хəзинəсе – акыл, дигəн нəтиҗəгə килə 
алабыз. Акыл кешенең рухи дөньясының асылын тəшкил итə. Кем 
үзенең акылын саф килеш сак лый, шул кеше ике дөньяда да хөрмəт-
кə ия була; ə кем үз акылы турында кайгыртмый, ул ике дөньяда да 
хурлыкта кала, Аллаһның дошманына əверелə. Шуңа күрə һəр кеше 
үзенең акылын тоныкландыра торган нəрсəлəрдəн, аерым алганда, 
аракыдан сакларга тиеш. Ихлас мөселманнар нəкъ шулай эшлилəр 
дə. Ə Русия мөселманнары, Утыз Имəни карашынча, бу мəсьəлəгə 
җитəрлек игътибар бирмилəр һəм аракы да эчəлəр, тəмəке, насвай да 
тарталар. Əгəр кеше аз гына аракы эчсə дə, аның күңеленə шайтан ке-
реп утыра һəм уй-фикерлəре, телəклəре белəн идарə итə башлый; ин-
сан ихтыярсыз аңа буйсына, ярамаган гамəллəр кыла башлый. Аллаһ 
андый кешенең тəүбəсен дə кабул итми. Шушы урында əдип аракы-
ның хəрəм булуы, аны эчүдəн тыелу зарурлыгы турындагы хəдислəр 
һəм атаклы дин галимнəре хезмəтлəреннəн мисаллар китерə. Шул 
рəвешле, Утыз Имəни үз миллəтенең сафлыгы, чисталыгы, төзекле-
ге хакында да кайгырткан булып чыга. Аның бу фикерлəре бүген дə 
актуаль яңгырый.

«Инказ əл-һаликин» («Һəлак булучыларны коткару») трактаты 
ислам динендəге кəлям, мантыйк һəм фəлсəфə мəсьəлəлəренə багыш-
ланган. Утыз Имəни кешенең белемле булуына зур əһəмият бирə. Ул 
исламда дүрт мəзһəбкə нигез салган галимнəрне атый. Үзе Хəнəфи 
мəзһəбендə булу сəбəпле, шуңа нигез салган Əбү Хəнифə шəхесенə, 
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аның юнəлешен аңлатуга аеруча зур игътибар бирə. Барлык белемнəр-
не ул ике төргə бүлə: фарыз гайн һəм фарыз кифая. Фарыз гайнны 
һəр мөселман кешесе белергə тиеш. Мəсəлəн, əгəр кеше рибачылык 
(процентка акча биреп тору) таралган җирдə сəүдə белəн шөгыльлəнə 
икəн, ул бу рибачылыктан ничек котылу юлын белергə тиеш; бу аның 
өчен иң беренче бурыч, ягъни фарыз гайн булып санала. 

Белемнең икенче төре, Утыз Имəни фикеренчə, җəмгыять беле-
ме – фарыз кифая. Аны аңлатканда, ул əл-Газалиның «Ихйа голүм 
əд-дин» («Дин гыйлемен тергезү») китабына таяна. Фарыз кифая 
ул – җəмгыятьтəге проблемаларны хəл итүгə юнəлтелгəн белемнəр. 
Мəсəлəн, медицина безнең тəнне (бəдəнне) сəламəт тотуга ярдəм итə; 
арифметика кешелəр белəн мөнəсəбəткə кергəндə, мирасны бүлгəндə 
кирəк. Бу фикерне үстереп, Утыз Имəни болай яза (тəрҗемəдə би-
релə): «Игенчелек тə, балык тоту да, идарə итү, хəтта кан алдыру 
да – барысы да иҗтимагый бурыч булып санала. Үзегез уйлап ка-
рагыз: əгəр берəр регионда кан алдыру белгече булмаса, анда яшəү-
челəр арасында авырулар тарала, ə бу аларны үлемгə илтə». Əдип 
фикеренчə, əгəр берəр җəмгыятьтə кирəкле белгечлəр юк икəн, ул 
чакта анда яшүчелəрнең барысы да гөнаһлы булып санала. Шулай 
итеп, мөселман җəмгыятендə җитəкчелəр дə, гади халык та уйлап эш 
итəргə тиеш, дигəн фикер үткəрелə. Шагыйрь татар җəмгыятен үзҗи-
тешле, бəйсез итеп һəм үсештə күрергə омтыла.

Утыз Имəни магия (сихерчелек, күрəзəчелек) һəм астрологияне 
кирəкмəгəн һəм зарарлы гыйлемнəр дип күрсəтə. Ə кəлям һəм фəл-
сəфəне шикле, шелтəлəнə торган белемнəр рəтенə кертə. Алар бигрəк 
тə белемсез, надан һəм иманы нык булмаган кешелəрне ялгыш юлга 
кертеп җибəрə, адаштыра, дип саный ул. Утыз Имəни фикеренчə, 
фəлсəфə китапларын бары бик белемле мөселман гына дөрес аңлый 
ала. Кəлям, фəлсəфə һəм мантыйк фəннəрен өйрəнүнең кирəксез 
гамəл булуын исбатлау өчен, Утыз Имəни ислам галимнəре китапла-
рыннан күп кенə өзеклəр китерə. 

Утыз Имəни формаль логик фикерлəүгə нигезлəнгəн кəлям фəне-
нең килеп чыгышына җентеклəп туктала һəм аның барлыкка килүен 
соңгы гасырлардагы ислам галимнəренең бəхəслəргə һəвəс булу-
ларыннан дип аңлата. Ул чынбарлыктан һəм гамəлияттəн ерак тор-
ган коры фəлсəфə һəм мəгънəсез бəхəслəшүгə каршы чыга. Мондый 
гамəл татар кешесенə берни бирми. Ə татар иҗтимагый фикеренең 
торгынлыгына каршы көрəш Габдерəхим өчен ул чорда иң мөһим 
мəсьəлə булып тора.

«Сəйф эс-сарим» («Үткен кылыч») трактатын Утыз Имəни шəри-
гать кануннарын һəм үзенең суфичыл карашларын бəян итүгə ба-
гышлаган. 

Ул кешелəргə кирəкле байлыкны ике төргə бүлеп карый: 1) яшəү 
өчен кирəк кадəрле генə байлык; 2) кирəгеннəн артык байлык. Гадəт-
тə аларны бер-берсеннəн төгəл генə аерып та булмый, чөнки кеше 
еш кына кирəгеннəн артыкны да тели башлый. Шуңа күрə автор бу 
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өлкəдəге тəкъвалыкны болай аңлата: һəр кешедə алты төрле хаҗəт 
(ашау-эчү, киенү, торак йорт, өй җиһазлары, өйлəнешү, җəмгыять-
тə тоткан урын) була. Г. Утыз Имəни шуларның һəрберсенə аерым- 
аерым туктала. Мəсəлəн, ашау-эчүгə килгəндə, əгəр кешедə бер көн-
лек азык бар икəн, ул шуңа риза булып яшəргə тиеш. Əгəр азык аннан 
артык икəн, яки кеше ашау-эчүне үзмаксат итеп куя икəн, ул инде 
тəкъва, ягъни суфи булып саналмый. Кием-салымга килгəндə, əгəр 
кешедə үзен салкыннан яки эсседəн сакларлык, үзенең ялангачлыгын 
капларлык бер күлмəк-чалбар, бер баш һəм аяк киеме бар икəн, ул 
шуның белəн канəгать булып яшəргə тиеш. Əгəр бу киемнəр аңар-
да икəү, яки артыграк та икəн, ул инде тəкъва була алмый. Байлык 
җыюга килгəндə, суфи бер көнгə җитəрлек байлыкка канəгать булыр-
га тиеш. Үзенең телəклəрен тыя алмаган кеше үзен тулысы белəн шул 
байлыкка бəйлəп куя һəм аннан чыга да алмый. Ə чын мөселманнар 
бу дөньяның алдагыч бизəклəренə, тылсымнарына ышанмый. Дөнья 
байлыгы ул – кешегə вакытлыча, əҗəткə генə биреп торылган байлык. 
Дөньядан киткəндə кеше ул байлыкны калдырып китə, үзе белəн ул 
бары дөньялыктагы игелекле эш-гамəллəрен генə ала. Дөнья ул ке-
шенең бишектəн алып кабергə кадəр үтə торган күпере кебек; кемдер 
күпернең əле башында гына, кемдер аның уртасына җиткəн, ə кемгə-
дер ул күпердəн чыгып җитəргə бер-ике адым гына калган. Шуңа 
күрə кеше анда тукталып, йортлар корып яшəргə түгел, ə күпердəн 
узып кына китəргə тиеш.

Бу трактатта гайбəт сөйлəү һəм истикамəт турында да фикерлəр 
бар. Шəригатьтə гайбəт сөйлəү алты очракта рөхсəт ителə, диелə һəм 
шул очраклар санап кителə.

Ə истикамəткə (исламда дөрес юнəлеш, дөрес юл алуга) килгəн-
дə, Утыз Имəни фикеренчə, бу шəригать термины үз эченə күптөрле 
мəгънəлəрне сыйдыра. Барыннан да элек ул мөселманның тормышта 
һəрвакыт Мөхəммəд пəйгамбəрдəн үрнəк алып яшəвен аңлата. Һəм 
əдип ул гамəллəрнең иң əһəмиятлелəрен күрсəтə. «Əгəр барысын да 
санап китсəң, барысы бергə ике меңнəн дə артык вазифага җые-
ла», – дип яза Утыз Имəни. Күренə ки, бу юл җиңел түгел һəм болар-
ны бары бик тəкъва, тугрылыклы һəм гадел кеше генə үтə ала. Шулай 
итеп, бу трактатта Габдерəхим үзенең суфичыл карашларын шактый 
тулы чагылдыра .

Утыз Имəни Урта Азиядə суфичылык темасына «Бəет дəр зəм-
ми суфиян мə-замана» (Замана суфиларын шелтəлəү бəетлəре) дигəн 
24 строфалы шигырь дə иҗат иткəн. Бу əсəрдə ул шул замандагы Урта 
Азия суфиларының нəфескə бирелеп, байлык туплап, кəеф-сафа ко-
рып, шəригать кануннарын үтəмичə яшəүлəрен тəнкыйтьли.

Урта Азиядəн туган иленə кайткач та Утыз Имəни трактатлар язу-
дан туктамый: 1798 – 1834 елларда ул «Рисалəи дибага» («Тире илəү 
турындагы рисалə»), «Рисалəи шəфəкыйа» («Шəфəкъ рисалəсе») һəм 
«Төхфəт əл-əхбаб фи тəҗвид кəлам əр-Рабб» («Раббе китабын дөрес 
уку турында дусларга бүлəк») трактатларын иҗат итə.



41Ə.М. Шəрипов. Габдерəхим Утыз Имəнинең дини-суфичыл трактатлары

«Рисалəи шəфəкыйа» хезмəте Идел буендагы мөселманнар-
ны гасырлар буена борчып килгəн һəм күп бəхəслəргə сəбəп булган 
мəсьəлəгə – җəйге кыска көннəрдə ястү намазын – кояш баеп, аның 
кызыллыгы беткəч укыла торган намазны – укыргамы, юкмы, ди-
гəн мəсьəлəгə багышланган. Утыз Имəни монда үз карашын тəкъ-
дим итə. Ул болай яза: «Безнең бу болгар якларында кайбер кешелəр 
җəйнең иң кыска көннəрендə төнге намазны укымыйлар, ялгышыр-
быз дип уйлыйлар; ə икенче бер төркем кешелəр ул намазны кичке 
шəфəкънең кызыллыгы беткəч укыйлар, галимнəрнең фəтваларына 
нигезлəнəлəр». Һəр ике төркем бер-берсен бозыклыкта, əхлаксызлык-
та гаепли. Икенче төркем беренче төркемне фарыз булган намазны 
калдыруда гаепли, ə беренче төркем икенчелəрнең гаебен намазны 
вакыты кермəсə дə укуда күрə. Һəр ике төркем үзлəренең дөрес икəн-
леклəрен фəкыйһ ларның – шəригать законнарын яхшы белүчелəр-
нең – сүзлəре белəн дəлилли. Əмма алар икесе дə хакыйкатьтəн ерак 
торалар. Һəм без аны болай аңлатабыз. Беренче буын мөҗтəһид-
лəр (дин китаплары буенча яңа хөкемнəр чыгаручы галимнəр) кич-
ке шəфəкъ мəсьəлəсендə төрле фикердə булганнар. Əбү Хəнифə, 
мəсəлəн, кичке шəфəкънең бетүе дип кызыллыктан соң килə торган 
яктылыкны атаган, ə аның шəкертлəре шəфəкъ дип кызыллыкны гына 
алганнар. Шулай итеп, хəтта шул чор галимнəре арасында да бер фи-
кер булмау сəбəпле, безгə шəригатьнең төп кагыйдəсенə – Коръəн һəм 
Сөннəдəге фикерлəргə таянырга туры килə. Кичке намазның вакыты, 
мəсəлəн, ныклы, ышанычлы фикерлəр белəн исбатлана һəм һəртөр-
ле фараз итүлəр белəн кире кагыла алмый. Ə менə төнге намаз (ястү 
намазы) вакыты ныклы, ышанычлы дəлиллəр белəн ныгытылмый, 
шуңа күрə фараз итүлəргə урын кала... Шəригатьнең бер кагыйдəсен-
дə «Нигез итеп əйберлəрнең иң беренче халəтен алырга кирəк», ди-
елгəн. Утыз Имəни җəйге кыска көннəрдə ястү намазын укымасаң да 
ярый, дигəн фикер əйтə. Аның бу фикере тиз арада халык арасына 
тарала. Үлмəс Беляева бу турыда: «Утыз Имəнинең бу фикерлəре үз 
вакытында татар дөньясын шаулаткан. Казанда «Дингə ревизия ясау-
чы кеше чыккан» дип гауга таралган. Шушы яңа фикерлəре өчен, за-
мандашлары аны төрмəгə дə яптыралар. Үзе үлгəч тə аның бу идеясе 
дəвам иткəн», – дип яза [Беляева, б. 47].

«Рисалəи дибага» («Тире илəү рисалəсе») хезмəтендə Утыз Имə-
ни «Корбанны мөселман кешесе чалса гына дөрес була. Аның ти ре-
сен дə христиан яки мəҗүси кеше эшкəртергə тиеш түгел; мөсел-
ман кешесе эшкəрткəндə генə дөрес була», – дигəн фикер үткəрə, 
тирене шəригатьчə эшкəртүнең тəртибен аңлата. «Төхфəт əл-əхбаб 
фи тəҗвид кəлам əр-Рабб» («Раббе китабын дөрес уку турында дус-
ларга бүлəк») трактатында Габдерəхим кайбер дин əһеллəренең 
Коръəнне ашыгып һəм тəҗвид кагыйдəлəрен искə алмыйча укуларын 
тəнкыйтьли.

Шулай итеп, Утыз Имəни үзенең барлык дини трактатларында 
да мөселманнарны бары шəригать кагыйдəлəре буенча гына гамəл 
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кылырга чакыра, шуның белəн туган халкын белемле, мəдəниятле, 
төзек, матур һəм иманлы җəмгыятьтə яшəтергə омтыла. 
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