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ГАЯЗ ИСХАКИ И СОВРЕМЕННАЯ ТАТАРСКАЯ ПОЭЗИЯ
© Ф.Ф.Хасанова
В статье рассматриваются особенности литературных приемов в создании образа писателя начала
XX века Гаяза Исхаки в творчестве 20 поэтов современности. Среди них Роберт Ахметзян, Рашат
Низами и др.

Хђзерге татар ђдђбияты кысаларындагы максатларныћ берсе булып миллђтне саклау идеясе
тора икђнлеге беркемдђ дђ шик тудырмый.
Миллђтне саклау њзеннђн-њзе бердђмлек идеясен
китереп чыгара. Нђкъ менђ шушы бердђмлекнећ
татар халкына ќитмђве беркемгђ дђ сер тњгел.
Ђлеге бердђмлекне Гаяз Исхакый њз вакытында
тљрки халыклар бердђмлеге итеп књрергђ телђгђн
булган. Ђдипнећ бердђмлек идеясен соћгы васыятьлђренећ берсе иткђнлеге дђ мђгълњм. Њткђн гасырныћ 90 елларында ђлеге идея, тулаем
эчтђлекне саклаган хђлдђ, "азатлык", "бђйсезлек", "дђњлђтчелек" сњзлђре аша яћадан калкып
чыкты. Шуныћ нђтиќђсендђ, татар ђдђбияты
Милли яћарыш ђдђбияты буларак њсеш ала
башлады.
Ђдђбиятныћ шигърият љлкђсе, ић беренчелђрдђн булып, ќђмгыятьтђге џђр яћалыкка њз
фикерен белдермичђ калмый. Шућа да ђлеге
чорда язылган шигырьлђрдђ Гаяз Исхакый исеме
телгђ алыну бик табигый књренеш. Гомумђн
алганда, татар ђдђбиятында халыкныћ књплђп
хаксызга онытыла барган шђхеслђренђ мљрђќђгать итњ башланды. Сђбђплђре дђ аћлашыла:
Совет системасы ќимерелеп, коммунистик идеология хљкем сљргђн ќђмгыятьтђ табыныр њрнђк
калмавы, халыкны гына тњгел, язучыларны да
ќиде юл чатында калдырды. Гасырлар буе
килгђн гуманистик идеялђр, ђдђбиятныћ тђрбияви-ђхлакый миссиясе читкђ тибђрелгђн, рђнќетелгђн шђхеслђрне яклауга алынды, дљресрђге,
моћа мљмкинлек чыкты, ќирлек туды. Шунысын
да онытмыйк, књренекле шђхеслђрнећ тормышы
ул бер њк вакытта халыкныћ њткђндђге дљрес
тарихы да булып тора.
Нђкъ менђ алда санап њтелгђн нигезлђмђлђр
безнећ ђлеге хезмђтебезнећ актуальлеген билгели торган фактор булып тора. Гаяз Исхакый
образыныћ 1985-2008 еллар шигърияте кысаларында барлау, егермелђп шагыйрь иќатын књзђтњ беренче тапкыр башкарылганлыктан, ђлеге
хезмђтнећ яћалыгы бђхђссез. Димђк, максатыбыз: соћгы егерме еллар тирђсе вакыт эчендђ
язылган ђсђрлђрне тикшерњ объекты итеп, Гаяз
Исхакый образын сурђтлђњ њзенчђлеклђрен
ачыклау тора.

Хђзерге шигърияткђ Гаяз Исхакый исеме
кайтарылу актуаль књренеш. Шулай да ђлеге язучыныћ образы ђдђбиятта татарныћ башка књренекле шђхеслђре белђн чагыштырганда азрак
булуы књзгђ чалына. Г.Исхакыйны Кол Гали,
Колшђриф, Мљхђммђдьяр, Г.Тукай, Дђрдмђнд,
М.Ќђлил, Ф.Кђрим, М.Акмулла (Г.Кандалый
да!), К.Насыйри, С.Сђйдђшев, Р.Ваџапов кебек
шђхеслђрне тасвирлау барышында килеп туган
ђдђби образ дђрђќђсенђ ќиткерњ хакында фараз
итње дђ кыен була башлый. Булган шигъри
материал да бер тљрлерђк характерда: ул да
булса, Г.Исхакыйны милли азатлык, дђњлђтчелек
кысаларында кљрђшче итеп тасвирлау тњгел,
бары тик чагыштыру, информация биреп китњ,
"хаксызга рђнќетелгђн" эпитеты урынына куллану, я булмаса, чит ќирдђ яшђп тђ, туган халкы
љчен ќан атып яшђве мисалында гына китерњ.
Гаќђп хђл: шагыйрьлђр књбесенчђ ђдипне "Ике
йљз елдан соћ ићкыйраз" ђсђре фонында гына
искђ алалар. "Ићкыйраз" термины шигырь исеме
буларак та, текст эчендђ булган яисђ булырга
торган факт буларак та китерелђ. 90 еллар шигъриятендђ дђњлђтчелек, милли џђм сђяси бђйсезлек тљшенчђлђре белђн "ићкыйраз" янђшђ яши
башлаган кебек тоела. Мљџаќир язучы Г.Исхакыйныћ башка књренекле ђсђрлђре, бу очракта
татар менталитетына џђм заманга туры килђ
торган "Ул ђле љйлђнмђгђн иде", "Љч хатын берлђн тормыш", "Ќан Баевич" џ.б. ђсђрлђренећ
бљтенлђй телгђ алынмавы гаќђп, ђлбђттђ. Урта
мђктђп программаларында "Кђќњл читек", "Сљннђтче бабай", "Олуг Мљхђммђт", "Кљз", "Локман
Хђким", "Кђлђпњшче кыз", "Зљлђйха" џ.б. ђсђрлђре књптђн урын алып та алар, књрђсећ, шигырь
тууга ярдђм итми, дигђн фикер туа. Борчылырлык урын да бар кебек: мђктђптђ њк Гаяз
Исхакыйны укып њскђн буын инде њзе язар
яшькђ ќитте, югыйсђ. Югары уку йортларында
да язучы иќатын љйрђнњгђ ќитђрлек урын бирелђ. Соћгы еллар поэзиясендђ ќђмгыяви фикер
џђм публицистик аџђћнећ кљчле булуы да
язучыныћ исемнђре аталган ђсђрлђренђ карата
шигъри фикер тууга китерергђ тиеш кебек иде.
Юкка гына бу буынга Эльмира Шђрифуллина:
"Акчурасы, Бигиевы, Тњнтђрие, Њзе генђ ни тора
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бит Исхакые!" – дип сокланмый бит. Димђк,
шагыйрьлђргђ килђчђктђ язар љчен ќирлек бар.
Гаяз Исхакый туган тљбђктђ 2001 елдан
бирле "Исхакый укулары" њткђрелеп килђ. Шагыйрьлђр аны ђдђби сабантуй буларак кабул
итђлђр. Шул нисбђттђн, Яуширмђ исеме шигырьлђргђ дђ килеп керђ. Шундый шигырьлђрнећ берсе Илдар Юзеев тарафыннан язылган.
"Ике йљз елдан соћ... ићкыйраз" дип атала ул.
И.Юзеев ђлеге тљшенчђне сорау рђвешендђ куя.
Ђлеге сорау шагыйрьне тљннђрен йоклатмый,
халкын ул битарафлыктан чыгарга љнди, тыћламаган очракта ике йљз елдан соћ ђлеге сорауга
ќавап бирергђ кеше дђ калмаячагын фаразлый,
гомумђн, автор бик нык борчыла. Шућа да
шигырь "Ђйт шуны, Казан џђм Яуширмђ! Иртђгђ
яшђрме татарлар?!" – дип тђмамлана. Тирђн сызлану хисе белђн язылган ђлеге шигырь укучыны
битарафлыктан чыгарырга сђлђтле, кљчле милли
сызлану рухы белђн сугарылган булуы белђн дђ
ул башкаларыннан нык аерылып тора. И.Юзеев
шигырендђ миллђт ќанлы зыялыларга илдђ яшђњ
кыен булуына басым ясый. Аларныћ хакыйкатьне тљшендерђ алмый, кадер-хљрмђт књрми азапланулары турында яза. Лђкин нђкъ менђ шундыйларныћ "исђн чакта њзен аћламаган халыкны
бљек итњлђре" турында хђбђр ителђ.
Халык шагыйре Ђхсђн Баян да Г.Исхакый
шђхесенђ битараф тњгел. Шагыйрьнећ "Исхакый" исемле шигырендђ лирик герой ђдип белђн
сљйлђшђ, дљресрђге, илдђ Исхакый киткђннђн
соћ булган њзгђрешлђр турында ќиткерђ. Лирик
геройныћ ђлеге њзгђрешлђрдђн риза булмавын
сизђргђ була. Тђћре безгђ њзе биргђн илне "кара
кљчлђрнећ, њз ќиребез дип таптавы, кыядан
куркытылган бљркетлђр карап торуы" шагыйрьгђ
тынгылык бирми, ђмма халык барыбер Г.Исхакый артыннан атлый, дип нђтиќђ ясый автор.
Авторныћ нђтиќђсе юану буларак яћгырый.
Чын милли шагыйрь Айдар Хђлим њз
иќатында Г.Исхакыйга џич тђ игътибар итми
кала алмый торган шђхес. Аныћ "Исхакый каурые" исемле шигырь бар. Биредђ дњрт яшьлек ач,
тућган сабый янына фђрештђ килње књзђтелђ.
Фђрештђ сабыйны саклап кына калмый, бђлки
Исхакыйныћ ђманђт каурыен да китерђ. Бу
очракта "Исхакый каурые" деталенећ башка шагыйрьлђрдђ очрамавын искђртњ урынлы булыр.
Шундый њзгђ метафораларныћ гына тњгел, бђлки
Исхакый образын да ђлеге шагыйрьдђ књбрђк
књрђсе килђ иде. Кызганычка каршы, А.Хђлимнећ мљџаќир язучыга кагылышлы бер генђ
шигыре бар.
Мљџаќирлеккђ шагыйрь Ђхмђт Рђшит шул
исемдђге бер шигырен багышлый. Дљньяныћ
камиллеге качкач, "Сибелђ чђчђк" ќырын кљй-

лђп, мљџаќирлђр чит ќирлђргђ килеп чыга.
Моћайса да, књћел ярасын яшереп йљрсђ дђ, атабаба каберлђрен сагынып юксына-юксына, алар
сабан туйларын итђ. Иленђ њч тотмый, миллилеген югалтмый гына "књзлђреннђн татар баласы
карап торган" чит-ят кавем тљркемен њрчетђ
бирђ. Шигырьдђн аћлашылган фикер шул. "Кая
барсаћ да бер кояш тњгел, Чђчђк њсмђсђ дђ
юлында. Солтан булмаса да, олтан булмас –
Татар љчен канун шул гына", – дип яза шагыйрь.
Шулай да Ђ.Рђшиттђ Г.Исхакый шђхесе турында
мђгълњматныћ ешрак очравын билгелђп њтњ
дљрес булыр. Гали Акышка багышланган шигырьгђ дђ килеп керђ ул. Биредђ Г.Исхакый
иманын югалтмаган, ак юлдан чыкмаган бљек
каџарман рђвешен ала, ђ аныћ юлын нђкъ
шундый ук Гали Акыш дђвам итђ. Дђњлђтчелек,
миллилек, бђйсезлек идеялђре ђлеге Ђ.Рђшит
иќатында ђйдђп бара торган сыйфатларныћ
берсе икђнлеге ачык књренђ. Шундый шигырьлђрнећ берсендђ лирик герой, њзе турында язган
булып, "кемнедер" чеметеп тђ ала: "Мин –
миллђтче. Теге заманда да / Яшермђдем хыялуемны./ Лђкин кемдер кебек беркайчан да /
Уйнамадым "миллђт" уены". Ђлеге шигырь
заман сђясђтен Татарстан вариантында чагылдыруы белђн игътибарга лаек. Бу чорда язылган
башка шигырьлђрдђн аермалы буларак, биредђ
Ђ.Рђшит дђњлђткњлђм фикер йљртњен сиздерђ.
Шул рђвешле, Г.Исхакыйны кочып елаган Зђки
Вђлидине искђ алу белђн бергђ, булган дђњлђт
эчендђ тыныч яшђњ политикасын алга сљрђ.
Шагыйрьнећ башка шигырьлђрендђ Кавказ халыкларыныћ азатлык љчен кљрђш мотивларын да
сизеп була. "Колшђриф, Канкай, Гаяз, Муса кебек каџарманнар" теллђре, куллары богауланган
колларны, тђрђзђ шакып, иреккђ ђйдђп йљрилђр.
Гомумђн алганда, Ђ.Рђшитнећ шигырьлђрендђ
миллилекне кић планда, дђњлђт књлђмендђ
куелуы књренеп тора.
"Мљџаќирлек"тђ Ђ.Рђшит ялгыз тњгел, нђкъ
менђ шул исем белђн аталган шигырьлђр еш
очрый. Шуларныћ берсе З.Мансурныкы. Шигырьдђ киткђннђрнећ каберлђрен туган иллђренђ
кайтару мђсьђлђсе књтђрелђ. Нђкъ менђ шул
яктан ђлеге шигырь яћа фикер буларак карала
ала. Шагыйрь чит ќирдђ калганнарныћ драматизмын да књрсђтђ алган. "Ил чирђмен кочып
елар идек, Ак књлмђклђр яшел булганчы!" –
юллары, дљрестђн дђ, мљџаќирнећ ќан ачысын
књрсђтђ алырлык дђрђќђдђ кљчле килеп чыккан.
Кем белђ, килђчђктђ нђкъ менђ шушы шигырь
юлларында язылганнар тормышка да ашар ђле.
Ђ менђ Зљлфђт кайту мђсьђлђсенђ рухи планда якын килђ. "Тукайлык кайтсын безлђргђ, Џђм
кайтсын Исхакыйлык!" – дип язган иде ул.
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Шагыйрь ђлеге шигырендђ "илле килеш илсез",
ђмма туфрагы еракта, ќаны Татарстанда булган
Г.Исхакый белђн сљйлђшђ. Аныћ сњзлђрен искђ
тљшерђ, ђйткђннђренећ хак чыгуын таный. Шул
рђвешле, ђлеге шигырендђ шагыйрь Г.Исхакый
рухын халыкка якынайтырга тели. Шигырь
тулаем мљстђкыйльлек идеясе белђн сугарылган.
Автор "илле килеш илсез татар"ныћ њткђн џђм
килђчђген барлый, ђмма алда да ућай њзгђреш
књрми. "Афђтле билгесезлек" дип атавы шућа
ишарђ буларак кабул ителђ. Шигырьдђ билгесезлекнећ сђбђплђре дђ књрсђтелђ: "Бљеклђре
читтђ калган / Халык бљек яшђрме?" Шигырь љч
яссылыктан гыйбарђт. Беренчесе: "бетсен, дљмексен!" – дип, "алар" ќићгђн, асыл ирлђр балта
тљшђр тњмђргђ башын куйган кљннђрне тасвирлау булса; икенчесе: бљеклђрнећ читкђ киткђн
вакытын чагылдыра, шагыйрь аны Тукай сагынган кеше дип билгели; ђ љченчесе: бњгенге тормыш, Тукайлы, Исхакыйлы булырга тырышу,
яшьлђргђ љмет барлау. Шигырьдђ Хђсђн Туфанга
хас интонация дђ сиземлђнђ.
Роберт Ђхмђтќан "илле килеш илсезлек"не
эпитетлар белђн тагын да ныграк баета, аныћ
"Тузга язган хатлар" ында хљр мђмлђкђт эчендђге
"миллђтсезлек, телсезлек, хђтерсезлек, кадерсезлек, юлсызлык вђйран итђ", шућа "хљр мђмлђкђт
йљзен књргђн юк". Р.Ђхмђтќанныћ иќтимагыйсђяси лирикасы татар конгрессына багышланган
"Без – бергђ!" шигырендђ кљчле яћгыраш тапкан.
Язмышларын ићкыйразлык йотканнан соћ
кайткан ќаннарны шагыйрь бердђмлеккђ чакыра.
Кљчле публицистик рух бђреп торган ђлеге
шигырь татар халкыныћ мећьеллык тарихын да
њзђккђ њтђрлек дђрђќђдђ дљрес итеп чагылдыра
алуы белђн њзенчђлекле килеп чыккан.
Ђ менђ Газинур Морат "Тузга язмаганны
сљйлђр љчен Кайтты илгђ Гаяз Исхакый",- дип
белдерђ. Ђлеге шигырь тулаем иќтимагый-сђяси
лирикага карый. Автор, "тузга язылганны тукыйтукый", халыкныћ телен, ђхлагын югалтып
бетерђ язуына басым ясый. Шулай итеп, баштагы
халђтенђ кайтыр љчен халыкка Исхакыйныћ
ђсђрлђрен укырга кирђклегенђ ишарђли.
Образ тудыруда шагыйрьлђр тљрле-тљрле
ђдђби алымнар кулланалар. Шундый модернистик књренешнећ берсе – шартлылык. Р.Ђхмђтќан
шигырьдђ шартлылыкны югары дђрђќђгђ ќиткерђ белђ торган шагыйрь иде. "Тайгак Ватан"
шигыре шуныћ бер мисалы. Чаттан зђмџђрир
ќил искђндђ тайгакта, дњрт аягын дњрт якка
сузып, ат егыла. Халык "яхшы ята" дип, бозда
яткан атка карамый да уза. Тик шагыйрь генђ
атныћ књз агы солы њскђн якка карап тынып
калганын сизђ. Халык књп ул, кеше юк нђтиќђсе
менђ шул вакытта чыгарыла. Лирик геройга бик

авыр. Шућа да ул "ђллђ илнећ бђгыренђ бозлык
чоры кайтамы?" дип ачынып сорый да икенче
бер шигырендђ "Синећ юлыћ – киек кошлар
юлы, Синећ Тарих – тоташ ићкыйраз!..." – дигђн
бђясен бирђ.
Г.Исхакыйныћ якташы Флера Тарханова
ђдип туган авылны ќырга ђйлђндерње белђн
њзенчђлекле. Шул рђвешле бер шигыре "Яуширмђ" дип аталса, икенчесе "Исхакый" исемен келып языла. "Юлларына киртђ корсалар да, Барыбер кайтты Гаяз Исхакый", – дип яза ул. Шагыйрђнећ башка шигырьлђре дђ гражданлык
хислђре белђн тулы. Лирик герой аларда иле,
халкы љчен борчуларын сала, бњгенге вђзгыятьне
кабул итеп бетермђвен дђ яшерми. Ф.Тарханова,
хђленнђн килсђ, Г.Исхакыйлар, Г.Тукайлар заманын кайтарырга телђвен шигырьлђрендђ ачыктан-ачык ђйтђ.
Г.Исхакыйныћ Яуширмђсе Лена Шагыйрьќанны њзенећ чишмђсе белђн ќђлеп итђ. Лирик
герой аныћ белђн сљйлђшђ, ђлеге серле чишмђ
аны рухны сакларга чакыра. Икенче бер шигырендђ ул яшь вакытларына барып чыга. Мђктђп
елларында ук Гаяз Исхакый ђсђрлђрен укып
њсмђве сђбђплђрен ача: "Ул – халыкныћ, имеш,
зур дошманы". Ђлеге шигырьдђн Г.Исхакыйныћ
"ићкыйраз..."ы да, "Зиндан"ы да баш калкытуы
књренеп тора.
Мђктђптђн њк Гаяз Исхакый ђсђрлђрен укып
њсмђњгђ Шамил Маннапов та игътибар итђ:
"Гаќђп инде: ничек њскђнбездер / Дђрдемђндсез,
Исхакыйларсыз./ Тукай яшьли њлгђн,/ Юкса,
бђлки,/ Калган булыр идек Тукайсыз".
Г.Исхакый шђхесе турында язганда "китњ"
џђм "кайту" тљшенчђлђре белђн "уйнау" сизелђ.
Ђ менђ шул ике сњз янына љченчесен – "илсезлек"не куйгач, ђдђби ђсђрнећ темасы килеп
чыга, язар љчен ќирлек туа. Илсезлек темасы
Мљдђррис Ђгълђмне ђле 1990 елда ук "Бњген"
шигырен язарга этђрђ. "Таралган бу халык, китеп
барган читкђ.../ Кемгђ киткђн алар?/ Кая киткђн?
Нигђ киткђн?/ Китеп барган алар – ќылы
кермђгђнгђ/ Байлык љстендђге шушы изге љйгђ".
Ђлеге шигырендђ автор илдђ кайтыр љчен дђ,
китђр љчен дђ шартлар тудырылуына басым
ясый. Бер чиктђн икенче чиккђ омтылуга шагыйрь каршы чыга. Башка юл булмаганлыктан,
дљнья њзгђрешен тоеп алып, урталыктан барырга
чакыра.
Г.Исхакыйны "киткђн язучы" буларак сурђтлђњ мотивы Равил Рахманиныћ "Киткђннђр"
шигырендђ књзђтелђ. Ђлеге шигырь Г.Исхакый,
С.Максуди, Й.Акчура џ.б. ларга багышлана. Шигырьнећ яћалыгы шунда, ул китњ сђбђплђрен
ачып бирђ, китмђгђн очракта язмышларыныћ
нинди юнђлеш аласын фаразлый. Р.Рахмани фи-
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керенчђ, алар илдђ калса њлђсе, хљкемсез ђќђл
килђсе котылгысыз була. Шагыйрь китњ сђбђбен
нђкъ менђ шул "хљкемсез ђќђл" метафорасына
сыйдыруы белђн њзенчђлекле. "Калганнар тоткын
ителгђн, / Кљтњдђй куып йљртелгђн.../ Язмышлар
йондай тетелгђн.../ Кояшы, ае кителгђн!"
Моннан соћ шагыйрь "даџи яла" юлы белђн
киткђннђрнећ исемен каралту башлануына басым
ясый. Сатира бђреп торган ђлеге оксюморон шул
чор сђясђтен бик тљгђл, кыска итеп аћлатып бирње
белђн кызыклы. Р.Рахманиныћ ђлеге шигырьдђ
башка беркемдђ дђ кабатланмаган тагын бер
яћалыгы књзгђ ташлана, ул да булса, сђясђтне
физиологиягђ ("терек организмныћ функциялђре,
эшчђнлеге турындагы фђн" мђгънђсендђ) бђйлђп
карау. Социалистик системаны ул "зђгыйфь зат",
"ахмак ул" рђвешендђ бирђ. Ђ киткђн кешегђ ата
роле йљклђнђ. Шулай итеп, ата улын, гђрчђ ул
сђламђт булмаса да, яратырга тиеш булып чыга.
Шул рђвешле шагыйрь киткђннђрнећ кљрђшњ
мотивларын бик табигый итеп аћлатуга ирешђ.
Шигырьдђ ќентекле, иркенлђп сурђтлђњ юк,
шартлы алым да сизелер-сизелмђс кенђ. Ђмма
сђнгатьле тђэсир кљче зур килеп чыккан.
Гаяз Исхакый шђхесе ќићел генђ шагыйрьлђр иќатын иќтимагый юнђлешкђ борып куя.
Рашат Низами да њзенећ "Ике мљџаќир" исемле
сђяси поэмасын эпиграфына Исхакый сњзлђрен
куеп башлый. Аныћ иќатында ђдип асыл егетлђрдђн тезелгђн дисбе-мђрќђн формасын ала.
Лђкин "Нишлђтђсећ,/ Гел кирђкле чакта / Милли
тђсбих безнећ љзелгђн", – булып чыга. Поэманыћ
икенче бњлеге Исхакыйныћ тљрмђ тормышын
сурђтли. Исхакый аз гына ќай чыкса, язарга
утыра. Кояшсыз ямьсез дљнья, караћгылык.
Тоткынга яктылык чыгар кебек књренми.
Шагыйрь кисђтђ: "Патша китђр.../ Совет килеп
ќитђр –/ Большевиклар кљрђш башлаячак./ "Халык дошманы" дип, Тинчуринны,/ Бурнашларны
кыйнап ташлаячак".
Назыйм Хикмђт белђн Гаяз Исхакыйны
янђшђ кую "киткђннђр"не сурђтлђњдђ ућышлы
алым. Берсе советка ашкынса, икенчесе советтан
кача. Иќтимагый системалары капма-каршы
булган ике илдђн ике мљџаќир язучы берберсенђ каршы бара кебек килеп чыккан. Ђмма
аерма да бар шул: Исхакый ирек эзлђп китсђ,
Хикмђт, њзе телђп, ирексезлеккђ килђ. Шул
сђбђпле Р.Низами поэманыћ бер бњлеген тљрек
шагыйренећ тљрмђ тормышына багышлый да.
Гаяз Исхакый кебек, "њз телђге белђн" Тљркиядђн киткђн бу шагыйрьнећ дђ тормыш џђм иќат
юлы фаќигале булган. Бу урында Марсель Галиевнећ "Уйландым мин Истанбулда Назыйм
Хикмђт хакында" шигыренђ игътибар итми китњ
џич тђ ярамас кебек.

Ак џђм кара бизмђннђргђ куеп,
Сынап карыйм шагыйрь язмышын.
Юкса белђм: Тљрек иленећ дђ
Асыл улларыныћ ялгышын
Вакытында кичерђ белњ љчен
Зурлык зарурлыгы ќитмђгђн.
Назыйм Хикмђт кебек гаярь ирлђр
Юкка гына ташлап китмђгђн...
Ђ барыбер аны аклый алмыйм,
Мећ мђчетле, динле, аллалы –
Шундый илне ничек калдырасыћ,
Кызыл саташуга алданып.
Књренеп тора: шагыйрь ќавапны њзе њк бирђ,
монда башка сњз артык. Поэманыћ дњртенче
бњлеге Гаяз Исхакый монологы буларак бирелђ.
Ул анда Туган илдђн качып китмђвен, бары тик
сљрелњен генђ яза. Монологныћ тљп идеясе
дђњлђтчелеккђ барып тоташа. Тулаем алганда,
поэманыћ эчтђлегенђ татар халкыныћ 90 еллардагы милли азатлык љчен кљрђш вакыйгасы
салынган. Ђ кљрђшнећ эчтђлеге Россиянећ милли
сђясђтенђ барып тоташа.
Егерменче йљзнећ ахыры џђм яћа гасыр
башында татар халкыныћ милли њзаћ яћарышы
башланды. Шул сђбђпле хђзерге татар шагыйрьлђре иќатында Гаяз Исхакыйга шђхес буларак
мљрђќђгать итњ ешрак очрый башлады, чљнки
ђлеге ђдђби џђм милли књренеш Мљхђммђт Мирза шигырендђге "Телне тешлђтте замана, "Исхакый", – дисђћ..." чоры узып, соћгы елларда буылып торган сњз иреге мђйданга чыгуы белђн
аћлатыла. Шулай да бњгенге кљн татар шигъриятендђ Г.Исхакый образын, драматизмын ачып,
психологик яктан ќитђрлек дђрђќђдђ ачып биргђн тезмђ формалы ђсђр књзђтелми.
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G.ISKHAKI AND MODERN TATAR POETRY
F.F.Khasanova
Features of literary devices characterizing the author's image of the early 20th cent. are studied in the article. Gayaz Iskhaki's image was stamped in the creative works of Akhmetzyan and Nizamie.

