


Нәкый Исәнбәт (Нәкый Сираҗетдин 
улы Закиров) 1899 елның  
29 декабрендә (яңа стиль белән 1900 
елның 10 гыйнварында) Уфа 
губернасының Златоуст өязе – хәзерге 
Башкортстанның Салават районы 
Малаяз авылында мулла гаиләсендә 
туган. Үз заманының атаклы 
“Хөсәения”, “Мөхәммәдия” 
мәдрәсәләрендә укыган, Уфа Халык 
мәгарифе институтында, Харьков 
университетында белемен 
камилләштергән талантлы егет әдәбият 
дөньясына бик иртә килә. Ун яшендә 
инде аның мәдрәсәдәге иптәшләре 
шигырьләрен ишетсә, 14 яшендә “Ак 
юл” исемле балалар журналы аның 
беренче шигырьләрен бастырып 
чыгара. 



Шул ерак заманнардан 
башлап Нәкый Исәнбәт 
кулыннан каләмен 
төшерми. 80 ел буена ул 
иҗат итеп яши: ике 
томлык шигырь, утыздан 
артык пьеса, балалар 
өчен күп санлы шигырь, 
әкият, проза китаплары, 
драма, комедия, 
трагедияләре татар 
театрында Исәнбәт 
мәктәбен тудырдылар. 



Зур шагыйрьләрдән Тукаев 
булса хәлфә, мин шәкерт. 

Н.Исәнбәт 

Шагыйрьнең милли 
үзенчәлекле булуын күрсәтүче 
сыйфат – аның җырлары. 
Рухы, характеры, сүзләрнең 
сайланышы, агышы, 
яңгырашлары белән алар 
халыкныкы...  
                                           С.Хәким 



        ... Исәнбәт минем күңелдә халыкның 
бөтен рухи байлыгын үзендә туплаган 
шагыйрь булып басты. Җаны, рухы белән 
шагыйрь. Бер юл шигырь язмаса да, бу 
эшләреннән соң барыбер шагыйрь  дип 
атарлар иде аны. 
        ... Исәнбәтнең шигырь томында беренче 
шигырь “Шүрәле”. Соңгы поэмаларының 
берсе “Нужа бабай”... Ике арада кырык ел 
вакыт. Шагыйрь иҗатының беренче 
адымнары ук фольклордан башлана. Аның 
кайсы гына әсәрен укыма, шигырьнең һәр 
юлында фольклор рухы. Ул рух халыкның 
көнкүреше, гореф-гадәтләре, традицияләре 
эченә алып керә. Сине үз җиреңә, үз 
халкыңа якынайта, син кеше буларак 
кемлегеңне, үз урыныңны әйбәтрәк тоя 
башлыйсың. Менә кайда икән ул 
фольклорның нечкә, сихерле, тылсымлы 
көче. 

Сибгат Хәким 



Ай урагың салып иңбашыңа 
Кояш нурларыннан нур алдың; 
Кояш нурларыннан нур алдың да 
Салкын чишмәләрдән су алдың... 

Кайсыбыз гына яратып җырламаган да бу җырны, кайсы гына 
кыз үзен кояш нурларыннан нур алган гүзәлкәй дип хис 
итмәгән! Берничә буын яшьләрнең күңелен җилкендергән 
җыр бу, без аны чын халык әсәре дип кабул итәбез.  

 
                     “Сөембикә” журналыннан 

Татар халык көе 



Татар халык көе       

Китми күңелемнән минем һич 
Шул сөекле илкәем. 
Анда минем сөйгән халкым, 
Анда сөйгән әнкәем. 
 
Анда таңнар җәйге диңгез 
Балкуыннан нурлырак. 
Анда җырлар сандугачның 
Сайравыннан моңлырак. 
 
Анда, сайрар кош шикелле, 
Көй суза гармуннары. 
Сызыла иркен таң һавада, 
Анда ил зар-моңнары. 

Анда җырлый җирдә һәр кош, 
Анда җырлый һәр агач. 
Анда кайтсам, мин дә башка, 
Анда мин дә сандугач. 

Җырлый И.Шакиров 



Моңланып ай нурларында, 
Син сазыңны уйнадың; 
Нинди кыллар чиртте, бәгырем, 
Ул матур, яшь кулларың? 
 
Бакчаның бер почмагында 
Мин утырдым, тыңладым; 
Тыңладым да мин ирексез 
Яшьлегемне уйладым. 
 
Уйладым мин яшьлегемне, 
Син сазыңны уйнадың. 
 
Кайгылы күңелем тавында 
Яңгырады кылларың. 
Яңгырады ул моңлы кыллар... 
Син сазыңны уйнадың. 
 
Чыңлаган шул кылларыңдай, 
Бер-бер үтте елларым: 
Үтте айлар, үтте еллар, 
Түзмәдем мин, егъладым. 
 
Үтте айлар, үтте еллар, 
Син сазыңны уйнадың. 

Үткән ул даулы гомерләр, 
Кан-көрәштә яңгырап. 
Саклаганмын тик күңелдә 
Шул көрәшнең моңнарын. 
 
Аһ, терелттең син күңелнең 
Бар күмелгән кылларын! 
Яңрап үткән ул гомернең 
Мин авазын тыңладым. 
 
Яңгырап үтте гомерләр, 
Син сазыңны уйнадың. 

И.Шакиров музыкасы 
Җырлый И.Шакиров 



Ай бормалы, бормалы ла, 
Бормалы су буйлары, 
Бормалы су буйларында 
Үскән зифа буйлары. 
Ал матурмы, гөл матурмы, 
Гөл булыйм юлларыңда; 
Ирмен дигән ир егетнең 
Гөл шиңмәс кулларында. 
 
Ал гөл дә таң гөл, 
Сез кадерле яшь кызлар, 
Сез уңган, сез чибәр, 
Ил күгендә йолдызлар. 
Дан безнең кызларыбызга, 
Гөл сибик юлларына. 
Эшләре яңгырар аларның 
Безнең ил җырларында. 

Айкалмасын, чайкалмасын 
Китергән суларыгыз. 
Кайсы йолдыз асларында 
Йөрегән юлларыгыз?! 
Ал матурмы, гөл матурмы, 
Гөл булыйм юлларыңда. 
Ирмен дигән ир егетнең 
Гөл шиңмәс кулларында. 
 
Яшь чаклар бер чак, 
Яшь гөлнең кадерен бел. 
Ал белем, алга бар, 
Белем гөле сүнмәс гөл. 
Дан безнен кызларыбызга, 
Гөл сибик юлларына. 
Эшләре яңгырар аларның 
Безнең ил җырларында. 

З.Хәбибуллин 
музыкасы 



        Н.Исәнбәт – драма жанрында аеруча зур 
активлык күрсәткән һәм драматургиябез 
үсешенә аеруча зур өлеш керткән 
әдипләребезнең берсе. Үзенең берсеннән-
берсе гүзәл әсәрләре белән ул халкыбызның 
тирән мәхәббәтен казанды. 
        Драматургның һәрбер әсәре дип әйтерлек 
билгеле бер жанр таләпләренә буйсына: я ул 
саф комедия, я саф драма яки саф трагедия. 
Н.Исәнбәт драма жанрларының һәр төреннән 
күренекле үрнәкләр бирде. Ул үткен 
комедияләр, тирән дулкынландыргыч 
драмалар, җанны тетрәткеч трагедияләр 
тудырды. 

Габдулла Шамуков,  
РСФСРның атказанган артисты 



Абдулич – Рәфкать 
Бикчәнтәев. 1965 

Бу әсәрен Н.Исәнбәт 
Башкортстанның Мәсгут кантонында 
һәвәскәрләрне җыеп беренче 
тапкыр автор үзе күрсәтә. 1924 елда 
Уфада Башкорт театрында куела. 
Соңыннан комедия Казан 
сәхнәсендә дә зур уңыш казана. 



Сәрби – Алсу 
Гайнуллина, 
Гайнетдин – 
Равил 
Шәрәфиев. 
1980 



Майшәкәр – Асия Галиева, Сания – 
Рауза Хәйретдинова, Абдулич – 
Илдар Хәйруллин. 1980 





Гөлсем Исәнбәт истәлекләреннән... 
 

        30 нчы елга кадәр аның язган пьесалары бик тиз 
арада, бер ай эчендә акка күчерелеп бетә иде. “Һиҗрәт” 
пьесасын ул, авылда репетиция барган чорында бер 
атна эчендә язып бетергәнен сөйли. Хәтта ачлык 
елларында, бәрәңге лампасы яктысында беррәттән өчәр 
төн утырып, бер пьеса да яза торган булган. 
        30 нчы еллардан соң күбрәк ул тарихи трагедияләр, 
фольклорлы комедияләр язарга керешә. Тарихи 
әсәрләрне язу бик мәшәкатьле була, бик күп материал 
укый. Геройның үзе күрергә теләгән ноктасын табу өчен, 
шуңа багланышлы бик вак, кечкенә эпизодларын 
җыйнап тотып алырга тырыша. 





Дәүли – Мәҗит Илдар, Сафия – Галия 
Нигъмәтуллина. 1936. 



Бәрәкыя – Рауза Әхмәрова, Ләйли – 
Гәүһәр Камалова, Гофрай – Вәкил 
Закиров, Айсылу – Гөлсем 
Исәнгулова. 1966. 





Спектакльдән күренеш. 1936. 

Миркәй – Ринат Таҗетдинов,  
Айсылу – Рауза Хәйретдинова. 

1966. 





Зөбәрҗәт – Ш.Әсфәндиярова, 
Алчын – К.Гыйльманов, 
Сәхилә карчык – Г.Камская. 1952 
  
Гөлбану – Ф.Камалова,  
Хуҗа – Х.Әбҗәлилов. 1940. 



Хуҗа – Ф.Халитов, 
Гөлбану – М.Миңлебаева. 1966. 
 
Хуҗа – Г.Шамуков. 1966. 





Хуҗа – Р.Шәрәфиев. 1990 







Спектакльдән күренеш. 1990 



Идегәй – Х.Әбҗәлилов. 1941. 

“Идегәй” әсәренең премьерасы 
1941 елның 30 октябрендә була. 
Аны режиссёр Е.Амантов куя. 
Татар халкының үткәненә 
багышланган бу спектакль 
сугыш чорында алты гына 
тапкыр күрсәтелсә дә, 
тамашачы күңелендә тирән эз 
калдыра. 



Субра – Мәҗит Илдар, 
Идегәй – Х.Әбҗәлилов.  
1941. 



Җирән чичән – И.Хәйруллин. 1999 



Янгура би – Фәнис Җиһаншин, 
Хан – Радик Бариев, 
Күрәзә – Илтөзәр Мөхәммәтгалиев.  
1999 
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Карачәч сылу – Л.Хәмитова, 
Хан – Радик Бариев. 1999 



Карачәч сылу – Л.Хәмитова 
1999 



        1941 елда Н.Исәнбәт совет халкының фашист басып алучыларына 
каршы изге көрәшен тасвирлаган “Мәрьям” трагедиясен яза. Автор 
үзенең бу әсәрендә ватан өчен батырларча көрәшүче совет халкының 
баһадир улларын һәм кызларын гәүдәләндерә.  

Мәрьям – 
Р.Җиһаншина. 1943. 

Без Мәрьям образында 
халкыбызның 

дошманга ничаклы 
көчле нәфрәт хисе 
белән януын, аның 

күңелендә үз иленә, үз 
халкына ничаклы 

мәхәббәт яшәвен, шул 
мәхәббәт хакына, һич 
икеләнмичә, үлемгә 

баруын күрәбез. 



         “Мулланур Вахитов” – халкыбызның атаклы кешеләре турындагы 
әсәрләрнең берсе. Дошман өеренә юлбарыстай ташланып, тигезсез 
көрәштә һәлак булган баһадир матрос Әҗем образы үзенең типик булуы 
белән күңелне җәлеп итә. Бу героик драма тамашачыда зур уңыш 
казанды, ул рус театры сәхнәсендә дә барды. 

Тартюшев – 
З.Закиров, Әҗем – 
Һ.Солтанов. 1948. 









Бикәмәт – Х.Уразиков, 
Кәләмзә – Г.Камская.  
1954. 



Эсмеральда – Ш.Әсфәндиярова 
1963. 

Зифа – Г.Булатова, Бикәмәт – Х.Уразиков, 
Айдар – Х.Сәлимҗанов. 
1954. 



Эсмеральда – Ш.Әсфәндиярова, 
Айдар – Х.Сәлимҗанов. 
1963. 

Идел – А.Хәйруллина, 
Зифа – Г.Булатова, 
Гөлли – А.Галиева. 
1963. 



Алмаз – Ш.Биктимеров, 
Эсмеральда – Ш.Әсфәндиярова. 
1963. 

Зифа – Н.Ихсанова. 1963. 



Спектакльдән күренеш. 1963. 



Әйшә– А.Галиева,  
Илдархан – И.Баһманов.  
Айдар – Ш.Бариев, 
Эсмеральда – Ф.Хәйруллина.  
Кәләмзә – Р.Хәйретдинова. 1963. 



Айдар – Н.Дунаев, Бикәмәт – Н.Әюпов, Идел – Ф.Бикчәнтәев, Гөлли – А.Васильева. 1963. 



Гөлгенә – Н.Гәрәева 
Илстан – И.Баһманов 
Муса – Р.Таҗетдинов. 1966. 



        “Муса Җәлил” әсәрен язганда минем максат, тема “Шагыйрь һәм 
тиран” көрәшен, конфликтын күрсәтү булды. Шагыйрьне, трибунны тиран-
залим беркайчан да җиңә алмый. Шагыйрь – иреклек, азатлык авзы ул. 
Аны тотып калу мөмкин түгел. Минемчә, ул һәм заманда да шулай һәм 
минем иҗат максатым шуны күрсәтү иде. 

Н.Исәнбәт 

Газизә – М.Сульва. 1957. 

Эмилия – Ш.Әсфәндиярова, Бәкер – Н.Әюпов. 



Әминә – Г.Булатова. 

Зәбихулла – Х.Уразиков, Муса – 
Ф.Халитов. 1957. 



Беренче татар артисткасы С.Гыйззәтуллина-
Волжская шәхесенә һәм татар театрының 
кырык еллыгына багышланган әлеге пьеса 
1944 елда ук язылып бетә һәм шул елны 
уздырылган иң яхшы пьесалар конкурсында 
икенче дәрәҗәдәге бүләккә лаек була. 
Әмма әсәр сәхнәгә 1963 елда гына 
П.Исәнбәт тарафыннан “Гөлҗамал” исеме 
астында куела. 

Гөлҗамал – А.Галиева. 1963. 



Гөлҗамал – А.Галиева, 
Сәетгәрәй – 
Ш.Биктимеров, 
Мәрҗән – 
Ш.Әсфәндиярова, 
Ишмаев – 
Р.Бикчәнтәев. 1963. 



С.Гыйззәтуллина-Волжская һәм А.Галиева спектакльдән соң. 1963. 



Спектакльдән 
күренеш. 2007. 

















         Н.Исәнбәт үзен оста һәм талантлы драматургларның берсе 
итеп танытты.  ... Осталыгы нәрсәдә?  
         Беренчедән, ул тормышта һәркемгә таныш булган иң 
характерлы нәрсәне эләктереп алып, ачык итеп күз алдына 
китереп бастыра. Авторның әйтергә теләгән төп фикере әсәрдә 
күрсәтелгән вакыйгалардан, характерлар бәрелешеннән үсеп 
чыга.  
        Икенчедән, Исәнбәт яңадан-яңа психологик үзенчәлекле, 
индивидуальләштерелгән күп кырлы характерлар тудыра белә. 
Ул иҗат иткән образлар исемнәрен алыштырып бер әсәрдән 
икенче әсәргә күчеп йөрмиләр. Һәрбер образ үзенчә сөйли, 
үзенчә хәрәкәт итә. Һәм ул бер күргәннән соң онытыла торган 
төссез-тонык булмыйча, хәтердә озак саклана торган образ 
булып яши бирә.  

 
Г.Шамуков, РСФСРның атказанган артисты 



        Ул классик драматургларны күп укый һәм драматургия 
турында төрле материаллар укырга ярата, аларны газета-
журналларда күрсә, сызгалап укып, кисеп алып, аерым 
папкаларга да җыя. Ул борынгы грек, һинд, кытай, япон 
драматургиясен җентекләп өйрәнде дияргә була. Грек язучысы 
Софоклны аеручы ярата. Драматургларны өйрәнгәндә, ул иң элек 
әсәрнең фабуласын (тоташ вакыйгасын) язып ала, аннары һәрбер 
пәрдәдәге вакыйганы аерым  язып чыга. Соңыннан анализ ясап, 
үз фикерләрен яза. 
        Шекспирга мәхәббәте шулкадәр зур, ул аның әсәрләрен 
өйрәнгәндә, оригиналында ничек яңгыравын белү өчен, 
үзлегеннән инглиз телен өйрәнде һәм “Король Лир” белән 
“Гамлет”ны тәрҗемә иткәндә, төп оригиналыннан эшләде. Русча 
тәрҗемәләрен дә чагыштырып, төп оригиналга якынайтырга 
тырышты. 

Гөлсем Исәнбәт 



Тәрҗемәләре: 
 
  А.Пушкин “Бакчасарай фонтаны” поэмасы; 
  А.Пушкин “Полтава” поэмасы; 
  А.Пушкин “Таш кунак” трагедиясе; 
  Мольер “”Тартюф”; 
  Шекспир “Гамлет”; 
  Шекспир “Король Лир”; 
  А.Грибоедов “Акылсызлык бәласе” комедиясе. 



        1911 елда Г.Тукайның “Халык 
әдәбияты” дигән әсәре басылып чыкты 
һәм Тукай шәкерте буларак минем дә 
халык иҗаты әсәрләрен җыя башлавым  
шул еллардан башлана. 

Нәкый Исәнбәт 



         Нәкый Исәнбәт ярты гасыр буена мөмкин булган 
барлык урыннардан халык иҗаты әсәрләрен кәгазьгә 
теркәп бара, төрле характердагы язма чыганакларны 
җентекләп тикшерә. 1911–1913 елларда туган авылы 
Малаязда башланган бу эш 1920–1930 нчы елларда Уфа 
белән Казанда һәм шул тирәдәге татар авылларында 
дәвам итә. Алга таба Н.Исәнбәт йөргән җирләрнең 
географиясе елдан-ел киңәя бара. 1940 елда ул Бараба, 
Тара, Ишемтамак, Тубол якларында булып кайта. Бу 
эшкә укучы яшьләрне, укытучыларны һәм 
студентларны да тарта. 



Беренче фольклор җыентыклары: 
 “Әйдә җырлыйк” (революция чорындагы халык җырлары) –  
Казан, 1928; 
 “Сүз табучы сукыр Фәррах әңгәмәләре” – Уфа, 1928 

 

Табышмакларны өйрәнү өлкәсендә татар 
фольклористикасы тарихында беренче фәнни хезмәт: 
 “Табышмаклар” – Казан, 1941. 

 
 “Татар халкының балалар фольклоры” – Казан, 1941; 
 “Нәниләр шатлана” – Казан, 1967. 



Минем тормышымда бу 
мәкальләрне төзү кадәр 

вакытымны алган вак һәм озак 
мәшәкатьле башка эш булмады. 

Нәкый Исәнбәт  

 Татар халык мәкальләре:  
     3 томда. - Казан, 1959, 1963, 
     1967; 2010. 
 Татар халык табышмаклары. – 

Казан, 1970. 
 Балалар фольклоры. – Казан, 

1984. 
 Татар теленең фразеологик 

сүзлеге.  2 томда. – Казан, 
1990. 



Нәкый Исәнбәтнең бастыру планына кертелү сорый 
торган әсәрләре һәм гыйльми-иҗади хезмәтләре 

исемлек-проспекты  
(әдипнең үз кулы белән язып калдырылган): 

 
 Борынгы татар әдәбияты тарихы буенча хезмәтләр һәм 

хрестоматияләр (барлыгы 4 томда) – күләме 200 басма табак; 
 Татар мәдәнияте тарихы – күләме 50 басма табак; 
 Татар халык мәзәкләре (махсус җыентык)- күләме 50 басма 

табак; 
 Этнологик сүзлек – күләме 50 басма табак; 
 Аңлатмалы сүзлек (4 томда) – күләме 200 басма табак... 



Гөлсем Исәнбәт истәлекләреннән... 
 

       Әсәрләрен кат-кат эшли.Эшләгәндә, башына ял бирү өчен, яза 
торган әсәрен туктатып, арага фольклор, сүзлек, әдәбият тарихы, 
борынгы әдәбият буенча ни дә булса кертеп эшләп ала. Шуңа күрә 
аның өстәле яки тирә-ягы бик күп төрле китаплар белән капланып 

беткәнлектән, ул өстәлнең бер 
җирендә кул гына сыярлык калган 
урында яза. Куйган китапларны, 
язмаларын берәр ничек тәртипкә 
китерергә, кузгатырга һич рөхсәт 
итми. 



        Язар темасы, материалы 
булмаган вакытны яки 
ялкаулыгы килгән чагын, 
эшлисе килмәү, күңел 
төшкән, арган-талган чагын 
мин бер генә дә күрмәдем. 
Ләкин ашарга-эчәргә 
туктаган вакытында, үзенә 
ял бирү, фикерләрен читкә 
бору өчен, безнең белән 
һәртөрле тузга язмаган 
җыен юк-барны сөйләргә 
тотына. Гомер буе каләмгә 
өйрәнгән кулы, ашарга 
утыргач та, тәлинкә өстендә 
кашыкны беркадәр 
кыбырдатып, язарга иткән 
сыман, селкенеп тора.  

Н.Исәнбәт хатыны Гөлсем ханым белән. 1925  



         Нәкый – табигате белән шат, 
уенчак кеше. Сахраларга чыкканда, 
яшел үзән өсләрендә балалар кебек 
тәкмәч атына, ауный, бөтен яланны 
яңгыратып иһаһайлап кычкыра, 
табигатьнең эчендә табигатьнең 
нәкъ үзе белән бер булып тоташа. 
         Тормышта бервакытта да 
төшенкелеккә бирелми. Кешеләрне 
дә шулай булырга өйрәтә. Әмма 
эшкә утырса, бу вакыт ул бик җитди 
була. Исенә төшермәсәң, ашап-эчеп 
алырга кирәклекне дә белми. Урын 
сайлап тормый, һәркайда эшли, яза, 
урын булмаса, тезенә куеп булса да 
яза бирә. Эшеннән кузгатканны яки 
турыдан-туры әдәбият-сәнгатькә 
катнашы булмаган җыелышларга 
йөрүне бер дә яратмый... 



  Ленин ордены – 1957 
  “Татарстанның һәм РСФСРның атказанган сәнгать 

эшлеклесе” дигән мактаулы исем – 1957, 1959 
  “Татар халык мәкальләре” исемле хезмәте өчен 

Г.Тукай исемендәге Дәүләт бүләге – 1968 
  Хезмәт Кызыл Байрагы ордены – 1969 
  Халыклар дуслыгы ордены – 1980 
  “Татарстанның халык язучысы” дигән мактаулы исем– 

1986 
 
Н.Исәнбәт 1992 елның 15 сентябрендә Казанда вафат 
булды. Кабере – Яңа бистә зиратында. 



1. Әдипләребез: библиографик белешмәлек: 1 том. – Казан, 2009. 
2. Татарский государственный академический театр имени Галиасгара 

Камала. Сто лет. В двух томах. Первый том. Спектакли. - Издательство:  
Заман, 2009 г. 

3. Шамуков Г. Нәкый Исәнбәт. – Казан, 1959. 
4. Әдип һәм галим: Драматург, шагыйрь, халык авыз иҗаты белгече 

Н.Исәнбәтнең тууына 70 ел тулуга карата мәкаләләр җыентыгы. – Казан, 
1969. 

5. Ханзафаров Н. Нәкый Исәнбәт драматургиясе. – Казан, 1982. 
6. Кукушкин Р. Канатлы дөнья. – Казан, 1984, 65 – 70 б. 
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