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Kitab AMEA Folklor İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə çap olunur

Kitabın məsləhətçisi, elmi redaktoru
və ön sözün müəllifi:

Respublikanın xalq artisti,
professor

Süleyman Ələsgərov

Maşallah Xudubəylinin “Nəğməli, muğamlı dünyam” kitabı müəllifin illərdən bəri çəkdiyi
zəhmətinin və gərgin axtarışlarının bəhrəsidir. Maraqlı materiallarla zəngin olan və geniş oxucu
auditoriyası üçün nəzərdə tutulan bu kitab Musiqi Akademiyasının tələbələri, eyni zamanda kütləvi
məktəb şagirdləri üçün köməkçi dərslik vəsaiti kimi də çox gərəklidir.
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MÜƏLLİFDƏN
Əziz oxucular! “Nəğməli, muğamlı dünyam” kitabının yazılma tarixiynən
bağlı xırda, lakin mənim üçün çox qiymətli olub, ömür dəftərimin qızıl səhifəsinə
yazılan bir epizodu sizin də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Və onu olduğu kimi
qələmə aldığım üçün məni qeyri-təvazökar sanmayacağınıza ümidvaram... Çünki
həqiqətin bir üzü var.
Neçə ilin söhbətidi. Aərbaycan radiosunun birinici proqramında gedəcək
musiqili-ədəbi verilişlərimin növbəti sayında çıxış etmək üçün mərhum bəstəkarımız, respublikamızın xalq artisti, professor Süleyman Ələsgərova zəng vurub
redaksiyaya dəvət etmişdim. Adətinə, səliqə-səhmanına və dəqiqliyinə uyğun olaraq vaxtından bir qədər də tez gəlib məni birinci mərtəbənin dəhlizində gözlədiyini
dedilər...
Hal-əhvaldan, studiya müsahibəsindən sonra onu yola salmaq istərkən:
“ – Gəl, - dedi – bir yerdə əyləşək, səninlə balaca söhbətim var...”
Aşağı düşüb eyvandakı divanda oturduq.
– Buyurun, – dedim, – Süleyman müəllim. Sizi dinləyirəm...
“...Artıq neçə vaxtdır ki, səni izləyirəm. gah efirdən, gah da geniş dinləyici
kütləsinə yayılan lentlərindən, yaradıcılığını götür-qoy edirəm. Bir çox sənət adamları kimi mənim də sənə xüsusi hörmətim get-gedə artır... Amma səndən kitablar
gözləyirəm. Özü də təkcə ədəbiyyat, folklor sahəsində yox, həm də musiqiynən
bağlı. Çünki bu sahədə də sənin xidmətlərin çoxdu. Geniş oxucu kütləsinə, ali və
orta ixtisas məktəbləri üçün gərək olacaq kitablar... Əgər xalq mahnılarımızın
təhlilini də onun gözünə qatsan, bu özü də folklorun bir parçasıdı. De görüm, niyə
yazmırsan? Axı kitab qalarqı tarixdir!..”
Doğrusu, xatirini dağlar qədər istədiyim, sənətinə, insani keyfiyyətlərinə
çoxdan bəri heyran kəsildiyim Süleyman müəllimin “Balaca söhbət” təklifində
əvvəlcədən bunu gözləmirdim və ürəyimdə tamam başqa fikirlər tutmuşdum. O
səbəbdən, ani də olsa tərəddüd hissinə qapılandan sonra, “Süleyman müəllim, üç
cildlik “Mənim sazlı, sözlü dünyam” kitablarını artıq tamamlamaq üzrəyəm, sağlıq
olsun...”
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“...Bəli, bilirəm – dedi – ondan xəbərim var. Bu çox yaxşıdı. Hər şey folklordan başlayır. Bu sıradan da qabiliyyətinə bələdəm. Amma sənin universal qabiliyyətə malik olduğunu da bilirəm. Ona görə bizim bu səhə üzrə... Onu da bilirəm ki,
sən belə səpkili yazılarında həm musiqimizin, həm də Vətən, torpaq, el-oba qayğılarının bu gününə, sabahına öz tərəfindən borcunun qalan qismini də ödəmiş olarsan... Bu mütləq laızmdı...”
Bir daha ani tərəddüddən ötüb az qala bu dəyərli təklifin məsuliyyətini
unudacaq halda:
– Yaxşı, Süleyman müəllim, çalışacam ki, sizin etimadınızı doğruldum.
Ancaq gərək kitabın...
– Səni başa düşürəm. Şəxsən mənim tərəfimdən nə lazım olsa, qulluğunda
hazıram...
... O gözəl insanın, o böyük ustadın ruhi qidasından sonra “Nəğməli,
muğamlı dünyam” kitabının əl yazısı tamama yetəndə, günün axşam üstü ona zəng
elədim... Səhəri gün tezdən iş otağıma gəldiyini görəndə: “Süleyman müəlim, –
dedim, – mən sizə zəng vurmuşdum ki, nə vaxt desəniz, onda da papkanı gətirəm.
Siz niyə əziyyət çəkirdiniz?..”
Özünəməxsus sadəliyi və konkretliyi ilə: “Heç bir əziyyət, – dedi. Hanı
papka, ver görüm?..”
Çəkinə-çəkinə əlyazmanın makina variantını stolun üstünə qoydum. Dərhal
götürüb, “ – Lap yaxşı, - dedi, - oxuyub qurtarandan sonra ön sözlə birlikdə sənə
çatdıracam...”
“... Siz Allah, əziyyət çəkməyin, Süleyman müəllim, zəng vurarsız, özüm
gəlib götürərəm...”
Heç nə demədən sağollaşıb getdi.
Aradan bir ay keçməmişdi ki, Süleyman müəllim yenə məni xəcalətli qoydu.
Papkanı götürüb özü iş yerimə gəldi...
“... Buyur, – dedi. – Gözlədiyimdən də yaxşıdı. Çox bəyəndim. Ön sözü də
yazmışam”.
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Dil-ağız eləməyimə imkan vermədən kitabın çapı ilə bağlı bəzi məsləhətdən
sonra mənə “Yeni-yeni yaradıcılıq uğurları” arzulaya-arzulaya əı tutub ayrıldı...
O gedəndən sonra iş otağımda məni heyrətlərə qərq edən qəribə hisslərə
bürünmüşdüm.
“ – İlahi, – deyirdim, ürəyimdə özümə. Sən bir bu qənimət sənətkarın böyüklüyündəki sadəliyinə, səmimiyyətinə, çətin, keşməkeşli zəmanəmizdəki qayğıkeşliyinə bax. Nə yaxşı ki, az da olsa Süleyman Ələsgərov kimi nadir şəxsiyyətlərimiz var. Yoxsa dahi Üzeyirimizin yeri boş görünərdi...”
Sonra isə sidqi-dildən ürəyimdə ona dönə-dönə uzun ömür, can sağlığı arzuladım...
Fəqət, “Sən saydığını say, gör fələk nə sayır”.
Qəribə qanunları varmış Çərxi-Gərdişin. Çox qəribə...
Deyirlər bütün zamanlarda əsil insanların məhəbbəti özü ilə qoşa yaranıb,
özü ilə bərabər də üqbaya gedir. Hər iki dünyada o, məhəbbətinə, məhəbbəti də
ona sadiq qalır. Və belə insanlar az gəlir yer üzünə, çox az...
Həyatda əvəzsiz insan, sənətdə Üzeyir ənənələrinin layiqli davamçısı olan
Süleyman Ələsgərov bizim aləmdə olduğu kimi, o biri dünyaya köçən vəfalı könül
həmdəmindən ayrı qala bilmədi...
Bax, beləcə də, neçə-neçə həyatda keçəcək tədbirlərini, görəcək işlərini, yazılacaq əsərlərini özü ilə aparıb getdi...
Və məni yandıran bir də odur ki, müəllifdən daha çox “Nəğməli, muğamlı
dünyam” kitabının üstündə haqq-sayı olan Süleyman müəllim onun işıqlı üzünü
görmədi... Və nə yazıqlar ki, kimsəyə ağız açmaq şakərindən uzaqlığım üçün
özümün də bu kitabı vaxtında dərc etdirməyə imkanım olmadığını hələ də özümə
bağışlaya bilmirəm.
Süleyman Ələsgərov kimi nadir şəxsiyyətlər az-az gəlir yer üzünə...
Gəlir və əbədilik olaraq özünə ömür qazanır!..
Allah sənə qəni-qəni rəhmət eləsin, ustad, məzarın nurla dolsun, böyük
insan!..
Dərin ehtiramla:

M.Xudubəyli
5

ÖN SÖZ

Azərbaycan milli mədəniyyətini musiqisiz təsəvvür etmək çətindir. Toy, nişanlarımızdan tutmuş, döyüş meydanlarına qədər musiqimiz həmişə bizimlə olub.
Bizimlə birlikdə şadlanıb, bizimlə bərabər qəmlənib. Sevincimizlə sevincini bölüb,
kədərimizlə kədərini.
Doğma musiqimiz bizi dünyaya tanıdıb. Milliyyətindən, dilindən, dinindən,
irqindən asılı olmayaraq xalqımızı bütün millətlərə sevdirib, ünvanımıza xoş sözlər
söylədib, alqışlar qazandırıb.
Təsadüfi deyil ki, bizə “Şair xalq”la yanaşı, həm də “Nəğməkar xalq” deyiblər.
Deməli, musiqi bizim həyatımızın, məişətimizin, mənəviyyatımızın ayrılmaz
bir hissəsidir.
Bu nöqteyi nəzərdən Maşallah Xudubəylinin “Nəğməli, muğamlı dünyam”
adlı kitabı üzərində işləməsi təqdirə layiq bir haldır. Bununla müəllif çox məsuliyyətli, eyni zamanda xeyirxah bir iş görür.
Əl yazısından məlum olur ki, M.Xudubəyli qarşısına qoyduğu məqsədinə
layiqincə nail olub.
Beş bölmədən ibarət olan bu kitabın əvvəlində müəllif xalq mahnılarımızın
yaranma tarixiynən bu günkü ifa tərzini müqayisəli şəkildə təhlil etməklə, haqlı
olaraq bu gözəl sənət incilərimizin müasir təqdimatındakı təhrifləri aşkarlayır.
Həm də o, yol verilən nöqsanları təkcə üzə çıxarmaqla kifayətlənmir, eyni zamanda narahatlıqla onların aradan qaldırılmasıynan bağlı dəyərli tövsiyələr verir...
Nəğməkar şairlərimizin müxtəlif dövrlərdə musiqi sənətimizlə əlaqədar
yaradıcılığından söhbət açan “Olmasa şairin şeiri, qəzəli...” – adlı ikinci hissə də
çox maraqlıdır. Müəllif burada da sözlə musiqinin vəhdətinə, ayrı-ayrı
şairlərimizin bu sarıdan yaradıcılığına aid dəyərli fikirlər söyləyir...
“Bəstəkarlıq möcüzəsi” ilə verilən üçüncü bölmədə M.Xudubəyli illərdən
bəri nəğməkar şairlərimizin sözlərinə yazılan bəstəkarlıq “sirləri”nin təhlilini ayrıayrı fərdlərin timsalında əsil mütəxəssis qələmiynən təhlil edir, dinləyici, tamaşaçı
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və oxucu zövqünü oxşayan bir dillə tamamlayır... kitabın bu hissəsi bir də ona görə
əhəmiyyətlidir ki, müəllif ürəkdən gələn əsil vətəndaşlıq duyğularının tərənnümünü bir musiqi tədqiqatçısı kimi araşdıra bilmişdir.
Kitabın “Unudulmaz ifalar” adlı dördüncü hissəsində M.Xudubəyli “Könül
bir nəğmə istər” – deyə özünün həyəcanlı hisslərini musiqinin sehrli dilinə qatmaqla, bir daha oxuculara vətəndaşlıq borcundan, eyni zamanda ağır illərdə musiqinin
rolundan yanıqlı bir dillə söhbət açır.
Kitabın 5-ci bölməsi olan “Nəğməli xatirələr”də isə klassik sənətkarlarımızın
həyatı ilə bağlı çox maraqlı və oxunaqlı epizodlar təsvir edilir.
Ümumiyyətlə, “Nəğməli, muğamlı dünyam” kitabının işıq üzü görməsini
milli musqimizin təhlili və təbliği baxımından çox dəyərli hədiyyələrdən biri hesab
edirəm. doğrudan da, tanınmış tədqiqatçı-jurnalist M.Xudubəylinin illərdən bəri
qələmə aldığı gərgin axtarışları öz dəyərli bəhrəsini vermişdir.
Müəllifin qələminə xas olan şirinlik və axıcılıq burada bir daha özünü biruzə
verib və bu amil ədəbi-bədii, elmi-publisistik yazıların ayrı-ayrı başlıqlar altında
bir nəfəsə oxunmasına səbəb olur...
Elə bilirəm ki, geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulan bu kitab köməkçi
dərslik vəsaiti kimi Musiqi Akademiyasının tələbələri və eyni zamanda kütləvi
məktəb şagirdləri üçün də çox faydalı olacaqdır...
Mən Maşallah Xudubəyliyə gələcək yaradıcılıq işlərində uğurlar diləyirəm...

Süleyman Ələsgərov
Respublikanın xalq artisti, professor
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I
BİR NEÇƏ XALQ MAHNISI HAQQINDA
ŞƏXSİ MÜLAHİZƏLƏRİM
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ELİN SÖZÜ YADİGARDIR
Ölməz könül, ölməz əsər,
Nizamilər, Füzulilər!
Əlin qələm, sinən dəftər,
De gəlsin, hər nəyin vardır,
Deyilən söz yadigardır.
El deyimlərimizin qərinələrindən axıb gələn şirin qaynartısı əbədiyyətə
dönən çeşmələrin büllur sularına bənzər. Bu saf sular bulaqların durna gözündən
axdıqca axar, gözü, könlü oxşayan nəğmələrə dönüb dərələrdən axan bəstəkar
çaylara qarışar. Bu çaylar da öz məcralarında zümzümə edə-edə ümmanlara axıb
sonsuzluğa qovuşar.
Bu sonsuzluğun, bu ülviyyətin ünvanı xalqdır! Xalqın dünəni isə yerindən
toxunulmazdır!
Folklor dünyamızın çox-çox dərinlərə işləyən kökündən ayrılan budaqlar
saya-hesaba gəlməzdir. Telli sazın harayından tutmuş, qoşmalarımıza, gəraylılarımıza, təcnislərimizə, müxəmməslərimizə, bayatı və ağılarımıza, laylalarımıza və
tellolarımıza qədər düzüm-düzüm düzülən el qoşqularımızın hər birinin öz yeri, öz
qiyməti vardır.
Onların içərisində hərəsi bir el övladının dilində zümzüməyə dönən müxtəlif
səpgili xalq mahnıları sabahımızın mənəvi sərvətinə dönüb tariximizin əbədiyyət
vərəqlərini bəzəmişdir.
Başı bölgəli dağlar,
Dibi kölgəli dağlar.
Yaman darda qalmışam,
Haçan el gəli, dağlar!?
Beləcə hecalaşıb, xanələşib, dildən-dilə, eldən-elə, nəsildən-nəsilə yadigar
qalıb Azəri oymaqlarının məclislərini bəzəməkdədi bu deyimlər. Onların hər birinin öz təranəsi, öz gözəlliyi var.
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Eyni zamanda bu janrların söz biçimini ölçüyə ayırdıqca bu gün “xalq” imzası ilə əbədiyyətə dönən bir el sənətkarının aşiqlik timsalından doğan fərdi zəkası
insanı heyran qoyur.
El ədəbiyyatımızın incilərinin məzmunu kimi, janrı da müxtəlifdir. Sırf türk
dəsti-xətti olan heca vəzni ilə deyilmiş bu qoşquların hər biri ayrıca bir tarixin
məhək daşı olduğu kimi, bir məhəbbət dastanının da əzəli meyarıdır.
Aşiq və məşuqun məhəbbət macəraları sözün qüdrətiynən incilərə düzüldükcə, əsrlərin qoynunda onların keçirdikləri zaman qayğıları, hiss və həyəcanları
güzgü kimi könlümüzdə açılır. Bu sözlərin mənaları o qədər dərin, o qədər aydın
və anlaşıqlıdır ki, biz onu incilərə düzən aşiqin neçə əsr bundan qabaqkı sevgi
dünyasında başına gələnlərin canlı şahidinə dönürük. Bu xalq mahnılarının
sənətkarlıq baxımına, ayrı-ayrı fərdin bir-bir xalqın simasında gördüyümüz
sənətkarlıq qüdrətinə məftun oluruq.
Bütün bu aydınlıqlar bizim təsəvvürümüzdə min bir duyğu oyadır, nə
zamansa məhəbbətin sehrindən aşiqə dönüb, qüdrətin əliynən şairləşən, bəstəkarlaşan, müğənniləşən el obalarımıznan bir növ öyünürük.
Söz də, hava da, onu ifa edən səs də xalqın olmuş, elin övladı timsalında bir
xalq deyimi adıynan mənəvi sərvətimizin zənginliyinə dönmüşdür.
Bu gün də biz nəsillər keçməkeşli zaman yollarında bu xalq məfhumunun
axarında belə gözəl incilərimizi dildən-dilə ötürməkdə, onları yaşatmaqdayıq.
Bu mənada, mənəvi sərvətlərimizə hərənin öz baxışı, öz yanaşma üsulu vardır. Bax, belə halda bütün dövrlərdə xalqımızın göz bəbəyi kimi qoruyub saxladığı
bu əvəzsiz incilərə son dərəcə ehtiyatla yanaşmalı, onların ilkin mənasını qoruyub
saxlamağı özümüzə mənəvi borc bilməliyik. Elə buna görə də belə halda hər
birimiz məsuliyyət daşıyıb, ulu bir xalqın övladı kimi bu sərvət payımızı dilimizdə
və qəlbimizdə yaşadırkən, onları təhrif etməkdən qorumalıyıq.
El gözü sərraf, el sənətkarı kamil olduğu kimi, bizlərə yadigar qalan sözlərin
hər biri də, bir sənətkar zəkasının qiymətli məhsuludur. Müxtəlif zamanda müəyyən bir əhvalatla bağlı deyilmiş sözlərə eyni diqqət və ehtiyatla yanaşılmasa, məna
təhrif olunar, sözün qiymətinə, ilkin mənasına xələl gələr.
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Xalqın imzaladığı bu deyimlərin təxəllüsü məlum olanı da var, olmayanı da.
Bəzən şair dildən-dildən aşılandıqca öz ilkin çalarından uzaqlaşıb, təhriflər əlindən
incik düşüb. Hardasa bir qoşmanın qafiyəsi yadlaşıb, bir gəraylının bəndi qəribsəyib, bir bayatının kövrəkliyi öz ünvanından perikib. Belə hallarda hər birimizin
milli soyuqqanlığı ülvi sənətimizin sabahkı yaşarılığına xələl gətirib.
Elin sözü yadigardır, deyib müdriklərimiz. Bu günkü yadigar isə sabahkı
əmanət deməkdir.
Şifahi xalq ədəbiyyatımızı, o cümlədən xalq mahnılarımızı təmsil edən ölməz sənətkarlarımızın hər birinin yolu, dəst-xətti olmuş, biri o birini yamsılamamışdır. Dədəmiz Qorquddan üzü bəri telli sazın həyatında mahnılaşan, muğamlaşan və bayatılaşan ellərimiz yüz il öncə dildə ilkin tələffüz edilən hər sözün, hər
kəlmənin imzasını yerindəcə bilmiş, el sənətinin ulu sabahında hörmətlə xatırlanmışdır.
Ümumiyyətlə el deyimlərimizin, o cümlədən də, xalq mahnılarımızın qayğısına da ellikcə qalınmalıdır. Hələ bizim eşitmədiyimiz neçə-neçə misralar Azərbaycanımızın gözdən-könüldən uzaq qalan guşələrindən nənə-babalarımızın dilində həzin-həzin dalğalanıb, dağ küləklərinə qoşulan, fəqət bizlərə gəlib çatmayan
xanələri bizdən incik düşər.
Şair dediyi kimi:
Zəmanə ömürdən zamana alır,
Qocalır məhv olur, gənclər qocalır.
Bu həyatın inkaredilməz fəlsəfi, qarşısıalınmaz qanunudur. Belə halda bizim
gənclik dünyamızın özü qocalmamış, qocalarımızın xəzinə sinəsindəki mənəvi
sərvətlərimizi elin malı etməyə, onlara əbədi ömür verməyə, təhriflərdən qorumağa
tələsməliyik.
Bir xalq imzasının əzəməti qarşısında az qala baş əymək istəyirsən. Hər
kəlməsi qızıldan qiymətli olan ata-babalarımızın müdriklik dünyası nə qədər
zəngin, nə qədər qiymətli olmuşdur. Bu barədə sözümüz-söhbətlərimiz çoxdur.
Sabahlarımız bir-birini əvəz etdikcə, biz ara-sıra bu mövzuya qayıdacaq, xaqımızın
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deyimlərini damla-damla, sərf-nəzər etməyə çalışacağıq. Çünki bunlar dünənimiz
naminə bu günümüzün, bu günümüz naminə isə sabahımızın mənəvi tələbidir.
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“AMAN KƏKLİK ƏLİNDƏN” YOXSA?...
Hə, çoxdu babaların bizə qoyub getdiyi yadigarlar. Qulaqlarımızda səsi,
duyğularımızda nəfəsi yaşayır onların. Uca dağlarımızın başını qar alanda da, yaylaqlarımızın sinəsi al-yaşıl dona bürünüb bəzənəndə də, təbiətin min bir qəribəlikləri zaman-zaman ömürlərə heyran kəsiləndə də babalarımızın yadigar söyləmələrinə yön çevirmişik. Görəsən bu sirli-sehirli varlıq haqqında nə deyib onlar?!
Bir yanın zəmistan, bir yanın bahar,
Bir yanın gül-çiçək, bir yanın da qar.
Kimsə görməyibdi səndə etibar,
Salma zavallını gümünü, dünya!
Amma bir yanı zimistan, bir yanı bahar olan qoca dünya beləcə sürüb öz
dövranını qərinələrdən üzü bəri.
Deyilənlər deyildikcə, yazılanlar yazıldıqca müdrik babalarımızın, ağbirçək
nənələrimizin qiymətli deyimləri təbiətin axar çayları kimi xatirələrdə ümmanlaşıb,
sonsuzlaşıb.
Dünyanın özü boyda qədim olan bu deyimlərimizin hansı əvvəl yaranıb
görəsən?
Əzəldən varlığın canlı sənəti, ömrün yaraşığı, zinəti olan gözəllikmi, yoxsa
narahat könüllərin çırpıntısı olan məhəbbətmi sığallanıb müdriklərimizin söz oxşamalarında?
Hər biri özlüyündə varlığın eyni olan bu bənzətmələrin mənəvi dünyamızdakı tarixi bağlılığı o qədər ayrılmaz və qırılmazdır ki, bu çeşmənin gözündə qaynayan zərrələrin əzəli çalarlarını zaman baxımından ayırmağa bizlərin qüdrəti çatmaz. Bircə onu araşdıra bilərik ki, ömrümüzün hər anında bizlərə həyan olan ülvi
bir təsəllimiz var.
Ulu nəsillərimizin bu günümüzə, sabahımıza yadigar qoyub getdiyi bir yaddaş da var. Nəğmə yaddaşı!
Nələr yaratmadı bizim kamal sahiblərimiz?! Sözdə nəğmə, nəğmədə söz
yaşadı.
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Qoşmalı, gəraylılı, təcnisli, müxəmməsli, təşbehli, təsnifli, muğamlı!
Kövrələndə Vətən deyib, bərkiyəndə bayatılaşdıq, pünhan-pünhan ağılaşdıq.
Meydana girəndə dünyanın qəhrəmanlıq timsalında “Misri”ləşdik. “Segah”ımız
kövrələndə “Rast”ımız onun səsinə səs, ömrünə dəyanət verdi.
Sevgi dünyasında taleyin ilk imtahanına çəkilərkən bir el oğlunun güvənc
yeri yenə söz oldu. El qızının həyalı məhəbbəti də düzüm-düzüm qatarlaşdı,
nəğmələşdi.
Aylar-illər qucağında babalaşdı, nənələşdi bu sözləri yaradanlar, bu nəğməni
bəstələyənlər.
Beləcə yarandı şairi də, bəstəkarı da, dirijoru da, müğənnisi də, xalq ünvanlı
bizim xalq imtahanlarımız.
Onların sevinci də var, qəmi də. Vüsalı da var, ayrılığı da...
Amma heç bir misrası da təsadüfən deyilməyib bu mahnılarımızın. Onun hər
biri bir fərdin timsalında bəşəri ideya tərənnüm edən maraqlı bir hadisənin dastanıdır. Hardasa öz məhəbbətinin dolayılarıynan bağlı başına gələnləri mahnılaşdıran
aşiq bəzən bir neçə bənd yığcam, lakin mənaca zəngin deyimində ulu bir eşqin
macərasına əbədiyyət nəfəsi vermişdir.
Folklorumuzun, tarixi deyimlərimizin bir çox sahələri kimi xalq mahnılarımızın da öz ilkin çalarında qorunub saxlanması və əbədi yaşarılığı naminə araşdırmalara ehtiyacımız olmamış deyil. Əvvəlcə onların üçü haqqında söz söyləmək
istərdim.
Təklik!
Sevgilər dünyasında taleyin cürbəcür oyunlarına məruz qalan aşiqin
təklikdən şikayəti nə qədər inandırıcı, nə qədər təbiidir. Bütün zamanlarda yer üzü
heç vaxt insanlardan xali olmamışdır. Amma həmdəmi yanında olmayan vəfalı
aşiq həmişə təkdir. Təklik isə sevənlər üçün göylərdən gəlmiş ən böyük bəla
sayılır!
Bu tək qalmanın da müxtəlif səbəbləri ola bilər. Fəqət, bizim aşiqin
təklikdən şikayətinin əsil səbəbini o özü anlaşıqlı şəkildə izhar edir.
Aman təklik əlindən,
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Bidad təklik əlindən.
Baş götürüb gedərəm,
Bivəfa yar əlindən.
Deməli aşiqin təkliyinin başlıca səbəbi, onun həmdəminin vəfasızlığıdır.
Elə bunua görə də o, bivəfalığın, bu qismətin ona bəxş etdiyi təkliyin
amansızlığından şikayətlənir. Həsrətin ağırlığı onun könül bəstələrini zilə çəkir.
Mahnını dinlədikcə, sözlərini birər-birər saf-çürük etdikcə aşiqin halı dəyişir,
haldan-hala düşür, təkliyi ayrılığına bais olanları biz də məzəmmətləyirik.
Mahnının sözlərinin məna tərzi o qədər anlaşıqlıdır ki, biz bu aşiqin sonrakı
aqibəti barədə də düşünməli oluruq.
Görəsən onun təkliyinin sonu necə tamamlanır? Bəlkə bivəfa həmdəmi nə
zamansa öz günahını anlayıb geri dönür? Bəlkə onlar yenidən vüsala yetib, qoşalaşıblar?
Kim bilir! Axı bu sonu bitməyən bir dastanın təsviridir! Fəqət bu gün kimi
aydın deyimin oxunuşu zamanı bəzi müğənnilərimiz tərəfindən mahnının başlıca
ideya baxımına qulluq edən “təklik” sözünün “kəklik” kimi tələffüz edilməsinə rast
gəlirik. Beləliklə, bu barədə söylənən ikitirəli fikirlər bu eşidimli və dərin məzmunlu mahnının əsil mətləbinə xələl gətirmiş olur.
Onu “Aman kəklik əlindən” kimi oxuyanlar, bu barədə mübahisəyə girişənlər nəyə əsaslanırlar?
Onların fikrincə, kəklik həmişə tək yaşamağı və gəzməyi xoşlayan bir quşdur. Bu səbəbdən də, öz həmdəmindən vəfasızlıq görən və onun gedişindən sonra
tək qalan aşiq təklikdən şikayətlənərkən özünü kəkliyə bənzədir. Eyni zamanda
bunu qoşqusunda rədif qafiyə kimi işlədir.
Əlbəttə, hər kəs fərdi təfəkkürünə inanıb fikir söyləyə bilər. Fəqət onun bu
fikirləri obyektiv faktlara əsaslanmayanda isbatın həllindən kənarda qalır.
Bu mahnı haqqındakı fikir də belədir. Burada tək yanlışlığa yox, eyni
zamanda böyük təhrifə yol verilir.
Bu təkcə folklorşünaslarımıza yox, həm də təbiət bilicilərimizə yaxşı
məlumdur ki, kəklik bütün ömrü boyu qoşa ömür sürməyi, qoşa gəzməyi və
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yaşamağı xoşlayan bir quşdur. Təbiət qoynuna vurğun kəsilmişlər yaxşı bilir ki, nə
zamansa kol dibindən boylanan və adamın qarşısına çıxan kəkliklər həmişə qoşa
görünərlər.
Hətta yaz aylarında öz balalarını arxasınca səsləyib gəzdirməyə aparan fərə
kəklik heç vaxt tək olmaz, onlar həmişə qoşa gedər, balalarına da bir yerdə qulluq
edərlər.
Folklorumuzda

da

kəkliklər

müdriklərimiz

tərəfindən

belə

təsvir

olunmuşdur. Daim gözəllik mücəssiməsi kimi əzizlənən “Xınalı kəklik”, “Sona
kəklik” kimi oxşanan bu nadir təbiət quşları; həm də vəfalı həmdəm timsalında
sevilmiş, el sənətkarlarımızın və aşıqlarımızın dilinin əzbəri olmuşdur.
Hər hansı bir təsadüf nəticəsində bir-birindən ayrı düşən kəkliklər bir-birini
tapana qədər həyəcanla qaqqıldaşar, dağa-daşa səs salarlar.
Bu mənada Xəstə Qasımın “Kəkliklər” rədifi qoşmasından iki bəndi misal
gətirmək yerinə düşərdi.
Kəkliyin ovlağı qayalar başı,
Qaqqıldaşıb tapar yoldaş-yoldaşı.
Bərəsi bərk olsa, ovçusu naşı,
Uçub gedər əl-simana kəkliklər.
Bəndin ikinci misrasındakı “Qaqqıldaşıb tapar yoldaş yoldaşı” sözləri
dediyimiz fikrin isbatına xidmət edir.
El sənətkarının şeirindəki sonuncu bəndə diqqət yetirək.
Hər ikiniz bir yaşılbaş sonasız,
Mənim gizli dərdim-pünhan qanasız.
Ayrılarıq, sağlığınan qalasız,
Qasım gedər Dağıstana, kəkliklər.
Burada qüdrətli sənətkar – “Hər ikiniz bir yaşılbaş sonasız” sözlərini qətiyyən təsadüfi deməmişdir. Əgər kəkliklərin təbiətini yaxşı bilməsəydi, onda aşıq
misranın birinci iki sözünü “hər üçünüz”, “hər beşiniz” və yaxud “hər onunuz”
kimi də işlədə bilərdi. O, məhz “hər ikiniz” demişdir.
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Burada bir mətləbi də nəzərə almaq gərəkdir. Xəstə Qasım bu qoşmanı
yalnız kəkliklərin gözəlliyinə həsr etməmişdir. “Mənim gizlin dərdim pünhan
qanasız” deyən aşığın ayrı bir mətləbi də var. Deməli, aşığın qəlbində pünhan bir
təklik, ayrılıq niskili var. Elə bu səbəbdən də, o məhz kəkliklərin qoşa gəzməsini,
ayrı düşəndə qaqqıldaşa-qaqqıldaşa bir-birini axtarmasını alqışlayır və pünhan
qayğısını bu qaydaynan söyləməklə, özünü də onlara bənzətmək istəyir.
Mən bu tədqiqatın daxili tədbirlərində bulunurkən, təbiətin sirrinə yaxından
bələd olan müdrik ağsaqqallarımızın və ağbirçəklərimizin bir neçəsi ilə də söhbət
apardım.
Ömrünün ixtiyar çağlarını yaşayan 80 yaşlı Lalə nənə maraqlı bir əhvalat
söylədi.
“.... Neçə il bundan qabağın söhbətidir” dedi. Bir ovçu nəvəmə bir cüt kəklik
bağışlamışdı. Onlardan ötrü uşaqlar yaxşı yer düzəltmişdilər. Yeyir, içir, qaqqıldaşıb oynayırdılar. Beləcə bir müddət yaşadılar. Ehtiyatsızlıq ucudan bir dəfə
onlardan biri uçub getdi. O gedəndən sonra yerdə qalan kəklik nə yedi, nə də içdi.
Beləcə gecə-gündüz qaqqıldayırdı. Mən neçə dəfə uşaqlarıma dedim ki, belə saxlamaq günahdı. Onsuz da tək qala bilməz. Amma nəvəm ağlayıb özünü yerə çırpdı.
Əlacsızlıqdan bir neçə gün saxladılar. Ac-susuz qalıb bir müddət saraldı. Bir gecə
durduq ki, ölüb. Yəni, oğul, sözümün məqsədi odur ki, kəklik tək qala bilməz....”
Bəli, bu, təbiətin inkaredilməz bir qanunudur. Odur ki, haqqında söhbət açdığımız xalq mahnısını “Aman kəklik əlindən” nəqarətilə oxuyanlar və bu barədə
mübahisə etmək istəyənlər böyük səhvə yol verirlər...
Neçə illərdir ki, dilimizdən düşməyən başqa bir mahnı da ellərimizin dilində
gəzib dolaşır, gözümüzü, könlümüzü oxşayır. Bu mahnıda ayrılığın həsrətinə düçar
olacağından qorxan aşiqin yar yolunda cəfasından, əhdə sadiqliyindən söhbət açır.
Artıq neçə illər, bəlkə də neçə əsrlərdir ki, bir ad könlümüzün əzbəri olub,
nəğmələrimizin zilində nəzmə çəkilib.
Bu mahnıya qulaq asarkən istər-istəməz sövqi-təbii bir hiss çulğayır məni.
Görəsən, Qaragilə kim olmuşdur? Bəlkə addır? Ya bəlkə qara gözlü bir gözəllik
aşiqi tərəfindən sözdə bircə kəlmənin təsviridir?
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Kim bilir, bəlkə özü də adına münasib olan bir ellər gözəlinin əbədiyyətə
dönən ismidir bu ad?
“İsmi pünhan”larımız azmı olmuşdur el deyimlərimizdə?
Onların hər biri bir aşiqin vüsal dastanına sığmayan arzuları hərəsi bir
məhəbbət macərasının sirri bilinməyən qəhrəmanıdır.
– Nə yaxşı ki, xalq imzalı el sənətkarlarımızın dilində nəğmələrə qarışıb
könüllərdə əbədiyyətə qarışıb onlar. Nə yaxşı ki, hər biri bir eşqin unudulmaz
hekayətinə dönüb onların.
– Qaragilə də, beləcə çevrilib yaddaşlara. Bir xoş səhərdə aşiqin məlahətli
səsinə yuxudan oyanan bu qaragözlü el gözəli onun səksəkəli vüsalına belə
qoşulub.
– Görəsən aşiqin bu səhər yuxudan oyandığını əvvəlcədən bilirmiş Qaragilə?
“Gəlmişəm otağına oyadam səni, Qaragilə, oyadam səni”.
Vəd elədiyi vaxtdan tez gələn oğlan öz istəklisini oyatmaq istərkən, könlü
ehtizaza gəlmiş, şair qəlbindən qopan ilham, bəstəkar duyğularında notlara düzülüb
xalq imzalı bir ünvanın sabahkı axarılığına qoşulmuş, nəsillərə yadigar qalmışdır.
Bu rəvayətin nə dərəcədə real olub-olmamasını deyə bilmərik. Bircə onu
bilirik ki, mahnının sözləri bu fikrin doğruluğuna inam yaradır.
“Çamadanın, əslində bağlaman ağırdırsa, versən götürüm, Qaragilə, versən
götürüm”. Unudulmaz bir səhərdə öz istəklisini yuxudan oyadıb aparmaq istəyəndə
diqqətli və ləyaqətli aşıq heç nəyi yaddan çıxarmır. Əgər qız atası evindən oğlana
qoşulub gedirsə, heç şübhəsiz, onun vəzndən ağır, çəkidən yüngül bir bağlaması da
olacaqdır.
Qız isə həyəcanlıdır. O nə qədər öz aşiqini istəsə də, belə gediş onun yenicə
uyuşan ürəyini titrədir. Qara gilələrdən yaş axıdır.
Qızıl gül əsdi,
Səbrimi kəsdi.
Sil gözün yaşın
Ağlama, bəsdi.
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Gözəlin dodaqları həyəcandan titrəyəndə onun qızıl gülün ləçəyinə
bənzəməsi nə qədər təbii, nə qədər təşbehlidir.
Belə halda aşiqin səbrinin kəsilməsi də təəccüblü deyildir. Çünki bu da
onların sabahkı vüsalı naminə söylənilir.
Bu kamil el deyimində vüsal da, ayrılıq qorxusu da, həyəcan da var, ona
qalib gələcək nikbinlik də. Aşiqin “Sil gözün yaşın, ağlama bəsdi” – deyə öz
söylədiyi sözlər ilk baxışda əsəbi bir vəziyyətin sərtliyi kimi nəzərə çarpır. Əslində
isə o, müqəddəs bir vüsalın ümidi naminə deyilmiş məhəbbət tövsiyəsidir.
“Qaragilə” xalq mahnısı sözünün məzmunu və mündərəcəsinə görə sanballı
və dəyərli bir el yadigarıdır. Onun dəruni deyim tərzinə diqqətlə yanaşarkən
fikrimdə belə bir qənaət yaranır ki, bu xalq mahnısı da bizim qədim
deyimlərimizdən biri sayıla bilər. Bu yerdə yenə haşiyə çıxmağa ehtiyacımız var.
Heç şübhəsiz xalq mahnılarımızın qədimliyi, onun tarixi keçmişini təxmini
də olsa müəyyən etmək üçün əsasən onun qafiyələrə düzülən sözlərinə əsaslanır,
bu sözlərlə dövrümüzə uzaqlığını və yaxınlığını müəyyən etmək istəyirik. Nədənsə
belə hallarda biz daha çox arxaiklik axtarmağa çalışırıq və mahnının qədimliyini də
onunla ölçürük. Bəzən belə hallarda tək bircə sözdən yapışıb onun neçə əsr bundan
əvvəl dilimizdə işlənib-işlənməməsinə özümüzdə şübhə yaradır, mahnının qədim
ömrünü bəri çəkmək istəyirik.
Qaragilə mahnısının da, səthi baxıma düçar olduğu vaxtlar olub. Mahnıdakı
“Çamadanın ağırdırsa, versən götürüm, Qaragilə, versən götürüm” misrasındakı
“çamadan” sözünə əsaslanıb onun qədimliyinə şübhə ilə yanaşanlar tapılır.
Əvvəla, heç kim əsas verə bilməz ki, hər hansı bir folklor nümunələrinin
ilkin variantı olduğu kimi qorunub saxlanmışdır. Məlum məsələdir ki, onlar dildəndilə aşılanmış, ciddi və qeyri-ciddi, məsuliyyətli və qeyri-məsuliyyətli sənət həvəskarlarının dilində söylənilən misralarda hansı bir sözsə qeyrisi ilə əvəz edilmiş,
hətta təhriflərə yol verilmişdir. Belə halda fərziyyə yürütmək olar ki, “Qaragilə”
xalq mahnısındakı “Çamadan” bəlkə də “bağlama” sözünün sonralar kiminsə
tərəfindən əvəz edilməsi nəticəsində yaranmışdır.
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Lakin bu fikir nümunəsinin ilkin variantının təhlilinə varanda da,
“Çamadan" sözünün dilimizin hansı əsrində vətəndaşlıq qazanmasına heç kim
hökm verə bilməz. Ola bilsin ki, bu sözün Azərbycan dilində 500, 600 ildən çox
ömrü vardır. Eyni timsalda “Ay bəri bax, bəri bax” xalq mahnısının “Pəncərədən
daş gəlir” misrasındakı “pəncərə” sözünün üstündə gedən mübahisələrə bənzəyir.
Guya bizim qədim dövrlərimizdə “pəncərə” yox, “avışqa” sözü mövcud olmuşdur.
Əslində isə “pəncərə” sözünün bizim olmasını və ta qədimdən işlənməsini söyləyən qocalarımız bəlkə də haqlıdırlar.
Ümumiyyətlə götürəndə isə, hər hansı bir sözdən yapışıb xalq mahnılarımızın və folklorumuzun qeyri janrlarının qədimliyini onunla ölçməyə heç kimin
haqqı yoxdur. Əks qəqdirdə müqəddəs el yadigarlarımıza bayağı yanaşmaq demək
olardı.
İstər xalq mahnılarımızın, istər də müasir bəstəkarlarımızın bəstələdiyi mahnıların sözlərindəki mənalara fikir vermədən onların kişi və qadın müğənniləri
tərəfindən ifa edilməsi də, bizim nöqsanlarımızdan sayılmalıdır.
Əlbəttə, bu ayrıca bir söhbətin mövzusudur ki, mən sonrakı yazılarımın birində qayıdacam..
İndi haqqında söhbət açdığım “Qaragilə” mahnısının məna tərzi sırf kişi
müğənnilərimizə aid olsa da, onlar daha çox qadın ifaçılarımız tərəfindən oxunmuş
və müxtəlif vaxtlarda saxlama fonduna göndərilmişdir.
Elə mahnılarımız var ki, onlar mündəricat cəhətdən həm kişi, həm də qadın
müğənnilərimiz tərəfindən oxuna bilər. Çünki belə mahnıların yozum tərzi buna
imkan verir.
Belə mahnılardan biri olan “Qubanın ağ alması” xalq deyiminin də
xalqımızın musiqili dünyasında özünəməxsus yeri və xanəsi vardır.
Mahnının təbii axara qoşulan sözlərində gizli bir kövrəklik və ülvi bir dilək
mövcuddur. Ürəkdən sevən aşiqmi, yoxsa məşuqmu yarından ayrı düşüb. O, xiffət
içindədir. O, yarı ilə görüşəcəyi günü gözləyir və bunu arzulayır.
Hansı el sənətkarınınsa dilində və könlündə qatarlaşan bu düzümlərə Qubanın ağ alması şah misralarının başlanğıc seçilməsi də ellərimizin təbiət qanunlarına
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uyğundur. Özünün ağ alması ilə az qala dünya şöhrəti qazanmış Quba rayonu
ərazisində belə bir mahnının ərsəyə gəlməsi də tarixin bariz faktı sayılmalıdır.
Mahnının bu misralarla başlanması qeyri cəhətdən də əhəmiyyətlidir.
Məlumdur ki, xalq mahnılarımızın heç də hamısının və bəlkə də çoxunun
sözlərindən onun hansı səmtə mənsub olduğunu müəyyən etmək çətin olur.
“Qubanın ağ alması” misrası isə bu xalq deyiminin ünvanını bütün nəsillərimiz
üçün dəqiqləşdirməyə kömək etmişdir.
Qubanın ağ alması,
Yeməyə var alması,
Yarım gələnə qalıb,
Yaramın sağalması.
Qubadan alma aldım,
Yarıma yola saldım.
Yarım gələnə kimi,
Heyva kimi saraldım.
Sevirəm, yar sevirəm.
Bu mahnı ilə bağlı da folklor araşdırıcılarımız arasında müxtəlif fikirlər
mövcuddur.
Onların bir parasının fikrincə “Qubanın ağ alması” misrasının heç də bu
mahnının hansısa bir qubalı sənətkarı tərəfindən deyilməsinə dəlalət etmir. Hər
hansı bir azərbaycanlı el sənətkarı ağ almanın Qubaya xüsusi şöhrət gətirməsi baxımından çıxış edib, onu öz deyiminə qafiyə tərəf müqabili seçə bilərdi.
İkinci fikirdə olanlar isə mahnının məhz Qubada dünyaya gəlməsi fikrinə
tərəfdardılar.
Mənə elə gəlir ki, bu barədə nəinki xüsusi diskussiya xarakterli vəziyyətə
ehtiyac yoxdur, hətta mahnının ünvanını axtarmağımız da artıq olardı. Belə ki, soruşularsa, o, Azərbaycandır!
Amma hər halda:
“Qubanın ağ alması,
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Yeməyə var alması
Yarım gələnə qalıb
Yaramın sağalması”
Bəndindəki mənadan aydın olur ki, nə zamansa istəklisinin tezliklə geri
dönməsini arzulayan sevdalı həmdəm, məhz onun Qubaya qayıdıb gəlməsini
arzulayır. Elə bu səbəbdən də mahnının Quba sənətkarına xas olduğuna biz də
inandıq.
– Bəli, xalqımızın folklor dünyası sonu görünməyən bir ümmandır ki, onun
sahilinə varmaq üçün neçə tədqiqin kamilliyinə, neçə zərraflıq diqqətinə bundan
belə də ehtiyacımız var.
Xalq mahnılarımızın da hər biri ayrılıqda bir sənət əsərinin timsalı kimi
mənəvi dünyamızı bəzəməkdədir. Biz onları qoruyub saxlamaq, gələcək
nəsillərimizin ixtiyarına öz ilkin çalarında çatdırmaq üçün əlimizdən gələni
əsirgəməməliyik.
Axı bu sözlər yadigardır, elin yadigarı.
Ölməz könül, ölməz əsər,
Nizamilər, Füzulilər,
Əlin qələm, sinən dəftər,
De gəlsin hər nəyin vardır,
Deyilən söz yadigardır.
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“QOY GÜLÜM GƏLSİN AY NƏNƏ!....”
Söz haqqında nə qədər deyilibsə, nə qədər yazılıbsa, hələ onların cəmi dəryada bir damlaya bənzəyib. Ulu söz xiridarlarımız onunla möhtəşəm qalalar qurub,
saraylar ucaldıb. Sözlə ürəklər təsəlli tapıb, arzular, diləklər kama yetib. Söz yara
sağaldıb, qan barışdırıb. Aşiqləri muradına çatdırıb. Bəzən tək bircə söz yerində
deyilərkən azman orduların görə bilmədiyi işi görüb.
İllərin süzgəcindən axıb gələn xalq mahnılarımızın hər biri yerli-yataqlı bir
hekayət qədər məzmunlu-mənalıdı. Ünvanı “Xalq” adında qərar tutan bu qiymətli
incilərin sözləri də, havacatları da bayağılıqdan uzaq olub. Onların sırasında ağsaqqallarımızın öz sözü, söhbəti, ağbirçəklərimizinsə öz mətləbləri olub. Onlar heç
vaxt sözün yerini dəyişik salmayıblar.
Qoy gülüm gəlsin, ay nənə,
Qoy yarım gəlsin, ay nənə,
Qapıda duran oğlana,
İrəhmin gəlsin, nənə!
Necə ülvi deyimlərdi, necə müqəddəs yalvarışlardı bunlar. Nə zamansa bir el
qızı istəklisinin gəlişinə izin almaqdan ötrü nənəsindən nəğmələrin diliynən rüsxət
diləyibmiş. Nənəsi bu könül oxşayan, ürək sığallayan sözlərdən rəhmə gəlibgəlmədiyini bilmirik. Amma orasını bilirik ki, onu nənənin oğlan nəvəsi yox, qız
nəvəsi deyibmiş. Aradan aylar, illər keçib o vaxtdan. Bu gözəl nəğmə oxunduqca
oxunub, gündən-günə şirinləşib. Di gəl onu kişi nəğməkarı oxuyanda ilkin mətləbə
xələl gəlib, məzmun adama bayağı görünüb, söz də, səs də öz ünvanından ayrı
düşüb.
Yeri-yeri qurbanın olum,
Aşiqin heyranın olum,
Gözəllikdə bir dənəsən,
Ay pəri, qurbanın olum,
Gəl bəri qurbanın olum.
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Burada qaranlıq heç nə yoxdu. Bir aşiq öz məşuğunun nazlı-qəmzəli
yerişindən zövq alıb, ondan ilhama gəlib. Ürəyindən axıb gələn sözləri beləcə
nizama düzüb, ona hava bəstələyib, özünün məlahətli avazına qoşub. Beləliklə xalq
mahnılarımızın cərgəsinə bir mahnı da qoşulub. “Yeri-yeri qurbanın olum”.
Kişi sözləridi bu sözlər. Kişi dilində eşidilməli, kişi avazında oxunmalıdı.
Əks təqdirdə ürəyə yatmaz, könül oxşamaz, dərinlikdən, kamillikdən uzaqlaşar,
sözə də, havaya da xələl gələr.
Küçələrə su səpmişəm,
Yar gələndə toz olmasın,
Elə gəlsin, elə getsin,
Aralıqda söz olmasın.
Yar gəlsə yollara suyu gözəllər səpər ayların qoynunda. Ata-babadan belə
olub, indi də belədi. Qızlarımız bu dərin mənanı avazlarında oxşadıqca, o daha da
şirin gəlir adama. Sayğılı könüllər sərinləşir, duyumlu ürəklər təsəlli tapır.
Birdən-birə onun ifasının kişi səsiynən eşidəndə isə...
Bir neçə ilin söhbətidi. Mərhum müğənnimiz Gülağa Məmmədovla oturub
sənət dünyamızın gəlimli-gedimli yollarından danışırdıq. Söhbətimiz nəğmələrimizin bu günündə hansı səmtə yönəlirdisə, Gülağa müəllimin qaşları çatılır, camalı
tutulurdu. Hiss edirdim ki, ustad sənətkar mahnılarımızdan, onun bəzi efir
səslənmələrindən xeyli nigarandır.
“ – Yaman narahatam – dedi. Xüsusilə iki məsələdən sarı. Əvvəla bir para
naşı müğənnilər gücləri yetməyən işin qulpundan yapışır, səs imkanlarını nəzərə
almır, sözləri də çeynəyib tökürlər. Bu bir yana qalsın, hərdən qadın sözlərinin kişi,
kişi sözlərinin qadın müğənniləri tərəfindən oxunması məni az qala özümdən
çıxardır. Bəla orasındadır ki, bunu təkcə sənətə təzə gələnlərin yox, təcrübəli
oxuyanlarımızın da dilindən eşidirik. Bilmirəm bu həlli vacib olan məsələ barədə
niyə düşünən yoxdu...”
Efir saxlancından ötrü ilkin səs yazma məqamına on nəfərdən yuxarı adam
nəzarət edir. Onların arasında bəstəkar da var, şair də, müğənni də var, drijor da.
Bəs onların hamısı niyə beləcə nigaran olmur görəsən bu məsələdən sarı? Axı hər
24

sənət zirvəsi təkcə bizim birimizin deyil, o ulu bir xalqın bu günümüzünsabahımızın gələcəyimizindir. Bu ziyalı vərdişkarlığı üçün xalqın qınağı qarşısında
isə hər kəs öz növbəsində cavabdeh deyilmi?
Boyun uca, belin incə,
De, kim səni sevər məncə.
Sən Qurbandan küsmə bircə,
Dur gəl, nazlana-nazlana,
Ay qız, nazlana-nazlana.
El sənətkarının bu qoşması yağ kimi yayılır adamın ürəyinə. Necə axımlı,
mənalı, səlisdi. Onun istəklisi uca boylu, incə bellidi. Özü kimi nazı-qəmzəsi də
gözəldi, aşiqin könlündəndi. Göz görüb, ürək sevib şair duyğuları ilhamdan yük
tutub özünə. Fəqət onu qadın müğənnimiz nə qədər şövqlə oxusa da, duyan
ürəklərdə təəssüf hisslərindən qeyri bir istək doğura bilməz. Çünki mahnının canı
onun sözlərindədi. Səs nə qədər məlahətli olsa da, o sözün mənasına biganə qalarsa
yalqız görünər, sayğılı könülləri oxşaya bilməz. Səsə də, sözə də, sənətə də xələl
gətirər.
Sözün qüdrəti haqqında söz söyləməyə mənim qüdrətim çatmaz. Bu barədə
yenə ata-babalarımızın qiymətli kəlamlarına söykənmiş, onlara güvənmişəm.
“Sözün yerini bil”, “Özünə uyğar söz danış”, “Sözünə qiymət qoy”, “Kişinin kişi,
qadının da qadın sözü var” – deyib onlar. Nə zamansa bir dəyərli fikrə biganə
qalmışıqsa özümüz də eyni halda onun ziyanındakı həddin ölçüsünü bilməmişik.
Nəğmələr isə heç nəyə bənzəmir. Onların dili yüyrək, təsiri kəsərlidi. Sözə
qiymət verməyi bacaran, sənətimizin bu günü, sabahı üçün az da olsa nigarançılıq
çəkənlərimiz təkcə mahnıya onun oynaqlığı, ya da havacatı xatirinə qulaq asmırlar.
Onlar söz seçir, ya onun sayəsində könlünə məlhəm tapır, ya da təəssüf hisslərinə
bürünür.
Dünənki sözlər bu günün, bu günkü deyilənlər, yazılanlar isə sabahın
yadigarıdı. Bax, o mənada sənət dünyamızın cavabdehliyiynən bağlı gələcək
nəsillərin qarşısında hər birimiz məsuliyyət daşımalıyıq. Ömrümüzün ən yaxın
sirdaşı olan mahnılarımızın da beləcə. Gərək onun ən sonuncusu da süni şöhrət,
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ötərgi oxunuş, bayağı təbliğ xatirinə lentə alınmasın. İstər bəstəkarlarımız, istər
şairlərimiz, istər də müğənnilərimiz hərəsi öz növbəsində bu məsələrə canı yananlıqla, doğmalıqla, duyumlu təfəkkürlə yanaşmağı özlərinə mənəvi borc saymalıdırlar.
Dünya mədəniyyəti sərnəsində bizim xalqımızın da özünəməxsus yeri
vardır, əziz oxucular! Bax bu sarıdan Azərbaycan musiqisi ayrıca bir xətt kimi
keçir. Bizim nəğmələrimizdə həm qəhrəmanlıq ruhu yaşayıb, həm də sevgi və
məhəbbət motivləri onunla qoşa addımlayıb, qoşa səslənib. Hər birinin də öz yeri,
öz ahəngi.
Bax beləcə də neçə illərdir ki, xalq mahnılarımız elimizin-obamızın nəğməkar övladlarının dilindən düşmür. Oxunduqca sevilir, əzizlənir. Bunlarda istəklə
yanaşı, eyham da var, incik duyğuların tərənnümü də. Vüsal da var, ayrılıq həsrətinin, vəfasızlığın və etibarsızlığın giley-güzarı da...
Hər nəğmənin öz yeri, öz sanbalı, öz tarixi. Bu mənada xalq mahnılarımız
qiyməti ölçüyə gəlməyən qənimət incilərə bənzər. Bu xalqın kamal dünyasına
diqqət kəsildikcə bəşəri məhəbbət yeni don geyir, gözümüzdə, könlümüzdə həyat
yenidən sevgi donuna bürünür.
Xalq mahnılarımız elə zəngin bir xəzinədir ki, zaman-zaman onun rişəsindən
bir budaq ayrılmış, yeni-yeni tumurcuqlar pardaqlanmışdır. Nə zamansa, ömrün
hansı bir anındasa el oğlunun bədahət gümültüləri dildən-dilə düşmüş, nəhayət
bütöv bir sənət nişanəsi kimi hafizələrdə həkk olunmuşdur. Bu nöqteyi-nəzərdən
neçə-neçə təsniflərimiz də beləcə püxtələşmiş, zənginləşmiş zamanın qoynunda
kamilləşmişdir. Bütün bunları xalq yaratdığı kimi, xalq da yaşatmış və
yaşatmaqdadır.
Dağlar qoynunda ərsiyə yetən məhəbbət dağların özü qədər saf olar, təmiz
olar. Elə o səbəbdən də bizim dağlarımız hər vəfa, etibar, arxa, dayaq və nikbinlik
rəmzi kimi bədii təşbehlərimizi bəzəyib, könlümüzə bəzək, qəlbimizə yaraşıq
gətirib.
Uca dağlar,
uca dağlar başında,
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Bir yar sevdim,
tirmə şal var başında.
Aman yarım,
gözəl yarım,
gül yarım,
Küsdürmüsən gəl
könlümü al, yarım!
Nə zamansa qəlbi məhəbbətin ülviyyətiynən çuğlanmış bir el oğlu da
“Dağlardan aşıb düzə yenmək” istəyibmiş. Sevgisi pak, eşqi təmiz, duyğuları
çeşmələrin suyu kimi şəffafmış onun. Və nədənsə yar yarının həsrətini çəkirkən
könül həmdəminin özündən özünə şikayət edərkən də, dağlara üz tutub, onunla
bölüşübmüş öz qayğısını.
Dağlardan aşdım,
Düzə qoymadılar.
Gəlirdim sizə,
Sizə qoymadılar.
Ay yar, sənə mən heyran,
A yar, mən sənə qurban.
Xalq mahnılarımızda məhəbbətin hər yönümü ifadə olunub. O cümlədən
aşiqin etirafı, yalvarışı da. Amma bu yalvarışda bir ümid, təsəlli, həm də bir müqəddəslik hakimdir. O da vüsal kimi ümidin bir çağırışı, onun nəğmələrdə avazlaşan təbii ifadəsidir.
Yox, səni bənzətmərəm,
Nə şəkərə, nə qəndə,
Nə kəkliyə, turaca,
Nə ceyrana, marala.
Bəs görəsən bu misralar kimin dilindən çıxıb ilk dəfə? Kim bilir, bəlkə
dağlar oğlunun dağlar qoynunda ilk məhəbbət nişanəsinin həzin bənzətmələridir ki,
o yerlərdə ilk eşqinin sinəsinə sığmadığı vaxtlarda sevdiyini marala da qısqanırmış.
Lakin ayrılıq həsrətinə düçar olandan sonra qəlbindən keçənləri nəğmələrə qoş27

muşdur. Beləcə də dillərdə qoşulan bu nəğmələr kağızsız, notsuz, qələmsiz, dəftərsiz dildən-dilə düşmüş, hafizələrdə silinməz olmuşdur.
Hər kəlməsi bir dastan, hər misrası bir hekayət olan el düzümləri beləcə
yaranıb, bu yolla qalaq-qalaq kitablara dönüb. Amma bu nəğmələrnən yenə də ilk
məhəbbətin kövrək duyumları musiqili dünyamızda zəngulələşib, hafizəmizdə
neyli, nəqarətli ötüb.
Hardasa ayrılıqdan şikayət eşidəndə neçə-neçə vüsal dəminin ünvanı yada
düşüb, nakam məhəbbətin mahnısı qulaqlarımızda səslənib.
El şairinin könlü də həmişə ilk eşqinin yuvasını özünün qibləgahı bilib. Hər
dəfə ora baş çəkəndə dünya gözlərində başqalaşıb, ötən günlər xatırlanıb.
Cığırlar belə uzanıb, yarpaqlar beləcə pıçıldaşıb. O cığırdan neçə-neçə maral
keçər. Neçə sevgi kama çatar, neçə vüsal nəğməsi dillərə düşər.
Nədənsə ellərimizdə gözəllərin marallara bənzəməsi nəğmələrimizin əzbərinə dönüb. Onları götür-qoy etdikcə, oxuyub dinlədikcə, adama elə gəlib ki,
ellərimiz-obalarımız başdan-başa marallar oylağıymış.
Hər görüşü bir sənət əsəriymiş, hər vüsalı bir məhəbbət tarixiymiş bizim el
sənətkarlarımızın. Eşqi nə qədər əlçatmazıymış, nə qədər aləmə sığmaz imiş.
Günahsız aşiq “Mən yara neyləmişəm, yar məndən kənar gəzər” deyəndə,
bir el qızının istədiyinə nazı-qəmzəsi xəyaldan keçir. Amma aşiqin bu gileygüzarındakı inciklik adicə umu-küsüyə bənzəmir. O qəmli gileyini el nəğməsinə
çevirib, dillərdə dastan edib. Dağlar və onun cığırlarında gəzən maral isə bir görüş
yolu, bir də gözəlliyin timsalı olub.
Həmişə güvənc yerimiz olan sıra dağlar beləcə dönüb bizim məzəmmət
yerimizə. Əslində maralların əl-ayağını güneylərdə dolaylanan cığırlar əzən deyil.
Çünki o yerlər elə əzəlindən marallar, ceyranlar, cüyürlər oylağı olub ki, bu təbiət
gözəlləri dağlar qoynunu daha da gözəlləşdiriblər. Elə isə bəs niyə belə deyib
aşiq?!
– “Bu dağda maral gəzər, əl-ayağın daş əzər”. Bəlkə də bir el nəğməsini
qoşanın adicə qafiyə xatirinə deyilmiş ilk iki misrası bu mənada qoşulub?! Əsla
yox! Bizim bu nəğmələrimizin heç birində qafiyə xatirinə söz deyilməyib. Xalq
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mahnılarımızı diqqətlə nəzərdən keçirəndə, biz onların hər birinin ustad kəlamına
bənzərini görürük.
Bu ellərin aşiqləri öz könül istəklərini nəğmə ilə oxşayıb, nəğmə ilə könlünü
alıb, nəğmə ilə yuxudan oyadıb. Nəğmə ilə də görüşə çağırıblar. Beləliklə, şairi də,
bəstəkarı da, xalqın özü olub.
Ömrüm hansı çağındasa bir el qızı istəklisinin həsrətini çəkirmiş. Və bu
halda özünün daxili duyğularını öz pıçıltılarının bədahət imkanlarına qoşub
nəğmələrə döndəribmiş. Günlər keçib o vaxtdan. Bu həzin pıçıltılar dildən-dilə,
eldən-elə yayılıb, zaman-zaman nəsillərin dilində “Gəl bizə yar” kimi gözəl bir
xalq mahnısına dönüb.
Mən aşiqəm Gəncə var,
Şəki, Şirvan, Gəncə var.
Yar-yardan ayrılarsa da,
Məhəbbət ölüncə var.
Gəl bizə, gəl bizə, bizə yar,
Qurbanam o qaş, gözə yar.
Xalqımızın məhəbbət dolu dünyası daim ləkəsiz və boyaqsız olmuşdur. Hər
təmiz eşqin neçə mahnısını yaradan ellər onun vəsfini də beləcə saf çeşmələr kimi
təsvir etmiş, sədaqət rəmzi olan qızlarımızın zahiri və daxili gözəlliyini vəhdətdə
görmüşlər.
Hər biri ayrıca söhbətin mövzusu olan bu gözəllik əlamətlərinin təsvirində
onun camalına xüsusi yaraşıq verən gözəllik əlamətləri yaranış rəmzi kimi
mahnılarda əzizlənmişdir.
Qədim el yadigarlarımızdan olan xalq mahnılarımız zaman və məkan baxımından da tariximizin əzəli üçün xüsusi qiymətə malikdir. Bəzən hər hansı xalq
mahnısının bircə bəndi bizim qarşımızda açılmamış səhifələr açır, yurdun keçmişiynən bağlı böyük dastanlara sığmayacaq əhvalatı mahnıların yığcam diliynən
bizlərə çatdırır. Xalq mahnılarımızın düzümlərində neçə könül həmdəminin adı
ölməzliyə qovuşub, sevgi dastanının məclislər bəzəyinə dönüb.
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Bu qiymətli incilərin əbədi yaşarılığı naminə bizlərə bir şey qalır. Onları yad
baxışlardan, naşı dillərdən qoruyub sabahkı günümüzə əzəli halında saxlamaq. Və
bir də ağsaqqallarımız, ağbirçəklərimiz necə deyibsə, necə zümzümə edibsə, onları
eləcə də yaşatmaq.
Sevdalı bir oğlan yarın bağçasına girəndə sevən qəlbi ehtizaza gəlib, xalqın
sənət dünyasına bir inci də bəxş edib.
Bunları dinləyəndə ulu keçmişimizdən mənəvi həzz alırkən, qadın müğənnilərimizin dilindən “Əgər qismətim olarsan, alaram səni” sözlərini eşidəndə hissimiz bircə anda donub qalır. Axı bizim ulu nəsillərimiz bu qədər səhvə yol verməzdilər.
Bəli, elə bilirik ki, giley-güzarımızda bizi haqlı sayanlar çox olar. Yaxşı olmazmı ki, kişi deyimlərimizi kişi, qadın deyimlərimizi qadın müğənnilərimiz oxusun.
Bəs bunun günahkarı kimdir görəsən? Bəstəkarmı, müğənnimi, yoxsa bu
mahnıları saxlama fonduna yazdırıb qəbul edənlərmi?
Ata-babalarımızdan bizlərə xoş bir yadigar da qalıb.
Səmimi etiraf.
Və bir də o müqəddəslər söyləyiblər ki, ziyanın yarısından qayıtmaq da bir
işdir. Gəlin biz də bu yolla gedəyin. Ulu nəsillərimizin mənəvi sərvətinə biganə
qalmayağın.
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“İRAVANDA XAL QALMADI” – YOXSA?....
Ulu nəsillərimizdən bizə çox yadigarlar qalıb. Hamısı da bir-birindən əziz və
müqəddəs.
Başı dağlarımızın zirvəsindən uca. Qeyrəti qayalarımız qədər üzü dönməz
olan ata-babalarımızdan bizə çox nişanə qalıb.
Bu yadigar dünyamızın beşiyinə layla çalmağa biz də özümüzü borclu
sanırıq.
Onu göz bəbəyimiz kimi qorumaq, hər kəlməsini, hər misrasının ilkin
deyimdə əzizləməyimizin mənəvi vərdişi olsun gərək. Beləliklə...
“İravanda xal qalmadı”!
Bəlkə İravanda xan qalmadı?!
Ellərimizin adı bilinməyən şair bəstəkar övladları heç bir kəlməni də söz
gəlişi deməyiblər. Kəlmələri zərgər dəqiqliyilə düzülən bu qoşğuların hər birisi
özlüyndə bir tarixi dastanın nişanəsidir.
Fəqət təəssüflər olsun ki, bəzən bu təhriflərə yerində cavab vermək əvəzinə
onu özümüz də təsdiqləmiş, hətta müəyyən ibarələrlə təbliğ etmişik.
İndi “İrəvanda xal qalmadı” kimi söylənən bu xalq mahnısı öz tarixi
yönümündən xüsusi şahidliyə malik bir nümunədir.
Mahnının dünənini araşdırmağa çalışarkən, o barədə söylənən fikirləri və
yazılmış mənbələri bir-birilə qarşı-qarşıya qoyub saf çürük etdikcə, maraq
təəccübümüz də beləcə bir-birinə qarışdı:
Vaxtilə musiqi bilicilərimizdən biri kimi tanınan bir ağsaqqalın (rəhmətə
getdiyi üçün ad çəkməyə ehtiyac duymuram) dediklərindən.
Guya xalqımızın böyük sənətkarı, ölməz xanəndəmiz Cabbar Qaryağdıoğlu
İrəvanda toy edir, məclisdə oxuyurmuş. Bu zaman toy sahibinin razılığı ilə bəylə
gəlini toy mağarına gətirirlər.
Xanəndə, yəni Cabbar Qaryağdıoğu diqqətlə zənn edəndə, gəlinin gözəlliyinə heyran qalır. Bu gözəlliyə xüsusi şöhrət gətirən isə qızın üzündəki qoşa xal imiş.
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Elə oradaca gəlinin xallarına tamaşa edə-edə, Cabbar Qaryağdıoğlu bədahətən bu mahnını qoşur və yerindəcə bəstələdiyi havacatla oxuyur.
İrəvanda xal qalmadı,
O xal nə xaldı ora düzdürmüsən?!
De görüm nə xaldı
Ora düzdürmüsən?
Böyük xanəndənin fitri bədahət imkanını görən toy sahibi ona ənam verir...
Söylənən bu fərziyyənin ulu bir xalq mahnımızı təhrif etməsi göz
qabağındadır.
Əvvəlcə yaxın keçmişimizdə yaşayan Cabbar Qaryağdıoğlunun haqqında
belə bir əhvalat heç bir həqiqətə əsaslanmır. Əgər dünənimizi təmsil edən hansı bir
kitabınsa səhifəsində belə bir məlumat olsaydı, onda “İravanda xal qalmadı”
qoşqusuna biz xalq mahnısı deməzdik. Ona belə bir elan verərdik ki, “Sözləri və
musiqisi Cabbar Qaryağdıoğlunundur...”
Məsələnin daha dərin təfsilatına yenə ehtiyac var.
Burada biz həmin fərziyyəyə əsaslansaq, bir neçə baxımdan səhv etmiş
olardıq.
“İravanda xal qalmadı” xalq mahnısının tarixi Cabbar Qaryağdı dövründən
daha qədim olması hamıya məlumdur.
Bununla belə, o zamanlar başdan-başa müsəlmanlardan ibarət olan İrəvan
mahalında gəlinin toy məclisinə gətirilməsi xalqımızın dünənində qeyri-mümkün
hesab edilərdi.
Musiqi tariximizdə öz şaqrar zənguləsi, əbədi yaşar səsi və muğam nəfəsilə
bəlkə də əvəz edilməz olan Cabbar Qaryağdıoğlunu bəstəkar və ya şair kimi yox,
böyük xanəndə kimi tanıyırıq.
Beləliklə, bu mahnının deyilmə mənbəsini Qaryağdıoğlu adına bağlamaq
ağlasığmazlıq olardı.
Əsil həqiqətə gəldikdə isə “İravanda xal qalmadı” xalq mahnısı dünənimizin
bariz faktı kimi qərinəmizin zənginliyində səslənən ilahi bir sədadır. Şairi də,
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bəstəkarı da xalq olan bu gözəl mahnının deyilmə tarixi haqqında çox söyləmələr
mövcuddur.
Bu söyləmələrin hər biri bi əfsanəni, bir fərziyyəni xatırladır.
Kimi onun İravanın özündən olan, kimi də Gəncədən İravana səfər edən bir
el sənətkarı tərəfindən deyildiyini söyləməkdədir.
Amma yenə də bunların arxasında xalqın bütöv siması durur! Odur ki,
xalqımızın mənəvi sərvətinin bir zərrəsi olan bu qiymətli inci haqqında qarşımıza
daha vacib aydınlaşmalar çıxır.
Ulu ellərimizin yadigarı olan deyişmələrimizi, məclislərimizin bəzəyinə
döndərən aşıqlarımız və xanəndələrimiz gərək bircə kəlməni də necə gəldi elə
oxumaya, onun dəruni mənasına məsuliyyətlə yanaşalar. Çünki hər aşığın şəyirdi,
hər xanəndənin öyrəncisi onun dediyini götürür, öz öyrəndiyini ondan öyrənənlərə
aşılayır. Beləliklə, onların səhvi zamandan-zamana keçdikcə nəsillərimizə baha
başa gəlir.
İndi çoxları tərəfindən “İravanda xal qalmadı” kimi oxunan bu qədim
mahnının mənasındakı təhrif bizdə təəssüf doğurur.
Əslində mahnının şah qafiyəsi “İravanda xal qalmadı” yox, “İravanda xan
qalmadı” kimi oxunmalıdır.
Burada elmi mübahisə açmağa zərrəcə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq
eşidilən və ya ifadə edilən mahnının dərin məna tərzinə məsuliyyətlə yanaşmaq
kifayətdir.
Əvvəla məzmun baxımından “İravanda xal qalmadı” misrası mənasızlığa
gedib çıxır.
Ata-babalarımızdan bizlərə mənəvi miras qalan adətlərdən biri də gözəlliyin
təbii olmasıdır. Qaşın sürməsi, gözün vəsməsi də bizlərdən qaldığı halda,
haradansa ulularımız onu da çox nadir hallarda çəkməyi məsləhət bilmişlər.
Deməli sürmə çəkməyi də artıq bilib nənə-babalarımız. Odur ki, heç bir
Azəri gözəli üzünə süni xal düzdürə bilməz. Onun üzündəki xal aşiqi yalnız öz
ilahi təbiiliyiynən heyran qoyardı.
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Bütün bunlarla bahəm, mahnının şah misrasında “xan” əvəzinə “xal” kimi
oxunması, bu gözəl nişanənin ilkin variantına tamamilə qələm çəkmiş olur.
Mahnı haqqında söylənən fərziyyələrdən birində deyilir ki, qədim Azəri
elimizin bir sərnəsi olan İrəvan mahalında gözəlliyi göydə ayla günəşə meydan
oxuyan bir gözəl varmış. Ceyran baxışlı, maral duruşlu bu el qızının qüdrətdən
yaranmış xüsusi gözəlliyi isə, onun üzündəki qoşa xalıymış.
Sədası mahalın hər bir tərəfinə yayılan bu gözəlin üstündə İravan xanları birbirilə rəqabət aparır, onun vüsalına yetmək üçün meydan sulayırmış...
Bunun şahidi olan xalqın sənətkar oğlu, “Ay elimin gözəli, sənin bu
xallarının şöhrətindən “İravanda xan qalmadı”, onlar bir-birini qırıb çatdılar: - deyə
onun gözəlliyini vəsf etmişdir. Beləliklə, məna baxımından çox kamil, həm də
dərin məzmunlu bir xalq mahnısı dünənimizin əbədiyyətinə qovuşmuşdur.
Əgər belədirsə, bəs hansı səbəbə görə bu mahnının ilkin variantı dəyişmiş,
“İravanda xan qalmadı” əvəzinə “İravanda xal qalmadı” kimi oxunmuşdur?
Uzun illərdən bəri özümüz tərəfindən biganə qarşılanan bu məsələnin çox
mühüm və dərin səbəbi vardır.
Məlumdur ki, vaxtilə Azərbaycanımızın bir hissəsi olan qədim İravan
çuxurunda müxtəlif xanlar mövcud olmuşdur. Məhz “Xan” sözünün dildə ifadəsi
də bu tarixi faktın şahididir. Çünki xanlıqların məxsusluğu, yalnız və yalnız
bizlərin keçmiş amilidir. Fəqət zaman keçdikcə tarixi nişanələrimizin birər-birər
əldən çıxması, onların daşlardan, qayalardan belə yonulması, dünənimizin sinəsinə
yara vurulması böyüklü, kiçikli indi hamımıza məlumdur.
Deməli, bu xəyanət həm də bizim dilimizin tarixi şahidi olan deyimlərimizə
də sirayət etmişdir. Xain qonşular bunu da gözdən qaçırmamış, çox böyük ustalıqla
mahnının dilində dəyişiklik aparmış, “xan” sözünü “xal” sözü ilə əvəz etmişdir.
Bu ayıqlığın qabağında daim qəflət yuxusunda uyuyan bizlər isə ona məhəl
qoymamış, mahnının mənasına fikir verməmişik.
Araşdırmalar zamanı mənə məlum oldu ki, bu vaxta qədər lentə yazılan
müxtəlif ifalarda bu mahnının əksəriyyət variantı “İravanda xal qalmadı” kimi
oxunmuşdur.
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Lakin bir neçə il əvvəl təsadüfən rəhmətlik Qədir Rüstəmovla ayaq üstü söhbət zamanı bu barədə yazacağımı söylərkən, o maraqlı bir epizodu özünəməxsus
tərzdə, təəssüflə danışdı.
Xanəndə dedi ki, əvvəllər mən də mahnını səhvən “İravanda xal qalmadı”
kimi oxuyurdum. Bir dəfə iş elə gətirdi ki, mərhum şairimiz, sözün əsl mənasında
milli qeyrət mücəssiməsi olan Hafiz Baxışla bir stol ətrafında çay içməli olduq.
O mənə dedi: – Qədir Rüstəmov, “İravanda xan qalmadı” mahnısını niyə
düz oxumursunuz? Niyə xalqın tarixi deyimlərini təhrif edirsiniz?
Mən dedim: – Necə ki?
Sonra o başladı mahnının sözlərini təhlil və izah etməyə. O saat bu mənim
beynimə batdı. Ordaca qərara aldım ki, bu mahnını təzədən lentə yazdırım. Özü də
düz oxuyum.
Belə də etdim. İndi həmin mahnım fondda saxlanılır.
Müğənninin bu söhbətindən sonra onun mahnıları olan fond siyahısına birbir nəzər saldıq. Çox qəribədir ki, yenə kiminsə soyuqqanlılığı ucbatından
mahnının adı “İravanda xal qalmadı” kimi yazılmışdır. Əvvəlcə adda düzəliş
aparıb, sonra mahnıya qulaq asdıq.
Beləliklə, Qədir Rüstəmovun ifasında bu mahnının yeganə, düzgün oxunuş
variantının mövcudluğu məlum oldu.
Necə ki, müğənni “Sona bülbüllər” mahnısına yeni həyat bəxş etmiş, istər
sözlərin düzgün tələffüzü, istərsə də, özünəməxsus oxu tərzilə ona qədim ənənə
üstündə klassik bəzək vermişdir...
VƏ NƏHAYƏT BİR NEÇƏ KƏLMƏ DƏ “APARDI SELLƏR
SARANI” XALQ MAHNISI HAQQINDA

Gedin deyin Xançobana
Gəlməsin bu il Muğana
Muğan batıbdır al-qana...
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Yəni, Xançoban Muğana gəlməsin, Muğan al-qana batıb, burada belə bir
hadisə baş verib.
Bu aydın deyimli Məkan izahına zərrəcə ehtiyac duyulmur. Fəqət bu gün
həmin mahnını eşidəndə, onun sözlərinə sonradan vurulan calaq sözün əsil mənasında adamı təəccübləndirir.
Gedin deyin Xançobana,
Gəlməsin bu il Muğana
Muğan batıbdı al qana
Apardı sellər saranı
Bir uca boylu balanı.
Bundan sonra az qala nəqarətə dönəcək belə bir bənd oxunur:
Arpa çayı aşdı-daşdı
Sel Saranı götdü-qaçdı.
Bax burada milli duyğularımız yenə tufanlara məruz qalır, özümüzünözümüzə biganəliyimiz təəssüflər doğurur.
Doğrudanmı biz öz tariximizə və coğrafi məkanlarımıza bu qədər soyuq
olmuşuq. Məgər hər bir xalq mahnımız dünənimizin bir məhək daşı deyilmi? Əgər
belədirsə, onda “Apardı sellər saranı” kimi maraqlı bir mahnının bu qədər
bayağılaşmasının günahı kimdədir?!
Fərz edək ki, nə zamansa, hansı bir naşı tərəfindənsə mahnının əsil
variantına yamaq vurulub. Bəs illərdən bəri onun bu şəkillə oxunmasını və böyük
bir heyət qarşısında dəfələrlə lentlərə köçürülməsinin günahı kimdədir?!
Yenə də bir epizod xatırlamaq istərdik. Mötəbər yığıncaqlardan birində, adlısanlı müğənnilərimizdən biri məclis aparırdı. Kimsə ona “Apardı sellər Saranı”
xalq mahnısını oxumağı sifariş etdi.
Müğənninin zil və yaraşıqlı səsinə söz ola bilməzdi. Oxuduqca çoxları ona
əhsən deyirdi.
Mahnı tamama yetəndən sonra ehmalca müğənniyə yaxınlaşıb soruşdum:
– Qardaş, mahnının sözlərini niyə bu kökə qoyursunuz? Muğan hara, Arpa
çayı hara? Axı Muğanda baş verən əhvalatı Arpa çayına bağlamaq olmaz?!..
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O, sözümü yarımçıq kəsdi.
– Eh sağ olmuş, elə söz deyirsiniz ki, o, heç adamın ağlına da gəlməz. Tutaq
ki, belədir, nə olsun ki?
Elə bilirəm ki, izaha ehtiyac yoxdur. Bütün bunlar hamısı bir daha bizim
milli bəlalarımızla bağlıdır.
Mən namərd düşmənlərdən 5 yaşlı uşaqlar görmüşəm ki, öz babasının
yiyələndiyi torpaqların qondarma adlarını və ərazi bölgüsünü əzbərdən deyib. Bizlər isə halalca yurdumuzun səmtini-sorağını mahnılarımızda da dolaşıq salırıqsa və
buna “elə-belə” baxırıqsa, onda bu günkü günümüzə görə özümüz də günahkar
deyilikmi?
Elin sözü yadigardır, onun hər kəlməsinə, hər misrasına zərgər dəqiqliyiylə
yanaşmaq lazımdır. Yoxsa keçmişimizə soyuq baxsaq, gələcəyin şaxtası bizi iliyimizə qədər dondura bilər.
Elimizin söz dünyası şəffaf dağ çeşməsinə bənzər ki, onun ayna camalı
zərrəcə ləkə götürməz. İmzasında “xalq” adı yazılan ulu deyimlərimizin nə
düzəlişə, nə də əlavəyə ehtiyacı var.
Amma biz onları tütyə kimi qorumalı, mənəvi sərvətimiz kimi nəsildənnəsilə yaşatmalıyıq.
Çünki bu ellikcə hamımızın ömrün sabahına olan borclarımızdandır...
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“OLMASA ŞAİRİN ŞEİRİ, QƏZƏLİ...”
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“SÖZLƏRİ NİZAMİ GƏNCƏVİNİNDİR”
Söz bəşər övladının ilkin və son şöhrəti, onun mövcudluğu deməkdir. Əgər
söz olmasa nəğmə də olmaz bizim dünyamızda.
Sözdür dünyanın varlığını bizə andıran. Sözdür dünənimizi bu günümüzə
yadigar saxlayıb onu yaşadan, əbədiyyətə qovuşduran. Sözdür insan dəyərini bəşər
tarixinə anladan. Sözdür bizlərə Nizamilər, Füzulilər, Nəsimilər, Vaqiflər,
Vidadilər bəxş edən. Sözdür tarixlərin səhifələrini min bir naxışlarla bəzəyib onu
nəsillərə aşılayan.
Bütün mədəniyyətimizin qayələridir sözün mənası. Dünənimizi bu günümüzə, sabahımıza qovuşdurur.
Ata-babalarımız həmişə bizə sözün qədir, qiymətini bilməyi tövsiyyə ediblər. O ləldir, qədrini bilməyib bayağı yol tutsan, ucuzlaşdırmış olarsan. Yox, əgər
onun qiymətini yerində bilib zərgər kimi incilər düzə bilsən, bax onda söz zərrələri
bir yerə cəm olduqca dünya durduqca yaşayası xəzinələr yaranar.
Bax, Azərbaycanımızın ulu şöhrəti, qədim xalqımızın başının ucalığı, dahilər
dahisi Nizami kimi!
Cövhəri tutquna da, gövhər kimi safdı o,
Zərdi, məhək daşıdı, zərgərdi, sərrafdı o.
Bax, beləcə yaranıb Nizami kəlamıynan dünyanın naxışı. Onun söz qüdrəti
anladıb bunları bizə. Onun əvəzsiz inciləri belə bəzəyib bəşərin ilk sevgisini.
Həvva daha da gözəlləşib, Adəm ülviləşib, mərdlik dünyasının ilk ər oğlu kimi
xəyalımızda əzəmət timsalına dönüb.
Sədaqətə arxalanan, zülmü qoyma yaxına,
Kimsəyə bel bağlama, sığın Haqq dərgahına,
Yaxşılığı əyandır, qulluğunda qocal sən,
Ağ olsan da üzünə, etibarla ucal sən.
Bütün ömrü boyu sözün sayəsində sədaqətə, mərhəmətə, ülvi bir məhəbbətə
arxalandı Nizami. Amma o, bunların hamısından ilkin qiymətini sözün mənasında
gördü. Sözdən güc aldı, ilham aldı, həyat nəşələri duydu ölməz sənətkar. Məhz o,
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sözün gücünə ölməzlik, dağ vüqarlı ad qazandı. Bax, beləcə nəğmələşdi şair alim,
münəccim, filosof, bilici, sehirli Nizami!
Dahi sənətkar misilsiz zəkasının gücünə arxayınlaşdı. O, bu zəkanı sözün
şəfəqləriylə parlatdı, gözləri qamaşdıracaq qədər ona zinət verdi. Nizami öz
müdrik kamalıynan sözün qədrini, qiymətini bildi, onu könül dünyasında əzizlədi,
idrakıynan sığala çəkdi. Söz onu, o da sözü zinətləndirdi.
Bununla belə, Nizami Gəncəvi özünə nə qədər arxayın olsa da, söz üçün
gecə-gündüz nigaran qaldı. Qorxdu ki, yer üzündə kimsə onun qədrini bilməz, sözü
ucuz tutar. Ürəyi narahatlıqla döyündü ki, bir naşı sənətkar küt qələmiynən sözü
işlətmək istəyəndə onun yerini bilməz. Yerinə düşməyən söz isə saray xanəsindən
kənara çıxanda, qiyməti bilinməyən bir daş kimi zərrafların göz dağına dönər.
Dahi sənətkar bu sarıdan təkcə dövrü üçün yox, həm də gələcək nəsillər
üçün nigaran imiş. Elə o səbəbdən də, dünya durduqca yaşayacaq bir sənət tövsiyyəsi yaradıb öz “Sirlər xəzinəsi”nin gözünə qoşub. “Sözün tərifidir” bu. Dünya
dahilərinin sarvanı, böyük Nizaminin söz haqqında dastanı.
Dünya yaranan gündə qələmin ilkin sözü,
Varlıq səhifəsində, sözün özüdür, özü,
Açılandı varlığın sirli pərdəsi əzəl,
Söz oldu bu cahanda cilvələnən ilk gözəl.
Əgər sözdən məhrum olsa, o ürəyə ürək demək olarmı?! Əgər söz olmasa
cahanın mənəvi boxçası nə ilə bəzənərdi?! Axı onun ilk cilvələnən gözəli sözdür!
Bəs ürək ilk dəfə sözə necə dil açdı?
Yenə sözün qüdrətiynən, onun sehrli əlləriynən.
Nizami kamalı, Nizami qələmi belə düzüb incilərə bu kəlamları.
Yer üzünə incini sözlə açıbdır qələm,
Kainatın gözünü sözlə açıbdır qələm,
Dünyaya sözdü şərəf, gör ki, nədir qiyməti,
Danışmaqla, yazmaqla itməz qədir-qiyməti.
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Bəli, söz haqqında söz deyən də, sözün qiymətini bilən də çox olar, fəqət
onu heç kim Nizami qədər belə təsvir edə bilməz. Sözə tərif demək istəyənlər çox
olar, ancaq kimsə Nizaminin sərnəsindən belə külək olub əsə bilməz. Bu inciləri
düzdükcə, onun qiymətini qiymətlər arasında nə qədər axtarsan da tapa bilməzsən.
İnsan təsəvvür edə bilmir ki, Nizami Gəncəvinin söz haqqındakı deyimlərini
oxuyandan sonra zəif duyğuların belə gözləri açılmasın. Bunlar təkcə sözün tərifi
deyil, həm də sözün mənəvi eyniliyidir. Bu bir gövhərdir ki, naşı zərraf onu
köksünə düzsə, qəflətdən ayılar, qüdrətin əliynən kamilləşən kimi kamilləşər. Bu
bir məlhəmdir ki, dünyada nə qədər söz xəstəsi varsa, hamısına bircə anda məlhəm
eylər.
Bilmirəm, bəlkə sözün bundan da artıq tərifi var. Amma o hələ yaranmayıb,
çünki xalqımın şöhrəti Nizami Gəncəvi hələ təkdi cahanda. O sözə, söz də ona
məlhəmdi.
İlhamsız odlanaraq sözün yanmış oduna,
Sözü-sənət aşiqi bir su sanmış oduna,
Söz dünyadan gözəldir, söz həyatdan gözəldir,
Qövsi-quzehli göydən, kainatdan gözəldir.
Sözün, bəlkə də, dünya duracaq qədər qiymətini verən ulu Nizami sözün
şərhini artıq sayır. Əslində o, sözün əsil qiymətini verəndən sonra bu təvazökar
qənaətə gəlir. Və nədənsə bizə elə gəlir ki, böyük şair bununla, bəlkə də söz
meydanının son nöqtəsinə varmış olur.
Bütün bunlardan sonra yenə də Nizami Gəncəvi böyüklüyünün nəqarətinə
dönən misralardan ikisi “Sözün tərifi” dastanının tapşırmasına dönür.
Söz durduqca, sorağı qoy dünyaya car olsun,
Nizaminin şöhrəti sözlə daim var olsun.
Bəli, nə qədər söz var, Nizami var, nə qədər Nizami Gəncəvi var, o qədər də
söz var, nəğmə var, təsnif var, muğam var.
Deməli, nə qədər dünya varsa, o qədər də Nizami var...
Çünki incilər içində çox nadir incidi Nizami kəlamları.
Bax beləcə də, incilər içində bir incimiz var, Nizami incisi!
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Bu düzümləri saf-çürük etdikcə adama elə gəlir ki, hər kəlməsi qiymətli bir
gövhər olan bu misralar 100 il bundan qabaqkı qiymətindən indi daha qiymətlidir.
Və zaman keçdikcə bütün nəsillər üçün daha da dəyərli olacaqdır. “Lülələnmiş
kağıza diz üstə inci axar” kəlmələrini oxuyanda gözlərimiz önündə ulu bir şairin
əbədiyyətə qovuşan obrazı yaranır. O, son dərəcə ehtiyatla açdığı kağız lüləsinin
hər cərgəsinə qızıldan qiymətli incilər düzür. Özü də dizinin üstünə. Oturduğu yer
isə nə fırlanan stuldur, nə də kreslo. Quruca bir kötükdür.
Bəli, dahi şairin hər sözü, hər kəlməsi bir hikmət nişanəsidir. Onun bütün
söz inciləri bahəm, qəzəlləri də beləcə könül oxşayandır, sərasər nəğmə soraqlıdır.
Elə o səbəbdən də, hər dəfə efirdə “Sözləri Nizami Gəncəvinindir” elanını
eşidəndə hər dinləyicinin qəlbinə xüsusi bir həvəsin karvanı yol alır.
“HƏR GECƏM OLDU KƏDƏR...”
Böyük Bülbülün yadigar səsində bu beyitləri eşidəndə dahi Nizaminin nəfəsi
ömrümüz nur çiləyir, könlümüzü riqqətə gətirir. Şairin dərya tutumlu “Xəmsə”sindəki ayrrı-ayrı kəlamlarda olduğu kimi, qəzəllərində də bir orijinallıq nəzərə
çarpır. Onların hər sətri bir hikmətin, hər misrası bir kamilliyin nişanəsidir. Bu
beytlərdə vüsal da var, ayrılıq da, həsrət də... Onun deyim tərzi bu bəşəri duyğuları
elə tərənnüm edir ki, biz həmin duyğuları öz məna çalarından da yüksəlmiş,
mənaca dərinləşmiş təsəvvür edirik. Bütün bunlar Nizami qələminin qüdrətilə
bağlıdır. Və bir də ki, bu misralar musiqinin dilində daha da sehrlənir, ruhumuzu
yenidən təzələyir.
Dünyada ayrılıqlar çox olur. Bu aşiqlərin də hər birinin özünəməxsus hicran,
ayrılıq və həsrət gileyli nəğmələri ellərimizin dilində əzbər olub. Amma heç kimin
ayrılıq gileyi Nizami “Sənsiz”inin fövqünə yetə bilməyib. Bu “Sənsiz” az qala yer
üzündəki bütün ayrılıqların nəqarətinə dönüb.
Hər gecəm oldu kədər, qüssə, fəlakət sənsiz,
Hər nəfəs çəkdim hədər, getdi o saət sənsiz.
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Sənin ol cəlb eləyən vəslinə and içdim inan,
Hicrində yandı canım, yox daha taqət sənsiz
Nizaminin ayrılığı kimi vüsalı da adi deyildir. O, son dərəcə müqəddəs, həm
də ülvidir. Qəfləti vəslin həvəsi az qala ömrünü sona yetirsin. Bu vüsalın qeyriadiliyi onun gözlənilmədən qismət olmasıdır. Lakin vüsal həmişə gözəldir, insan
ömrünün bəzəyidir. Aşiqin şövqü, onun eşqi, həvəsidir. Bununla belə vüsalın
qədrini hər anda bilmək, onu əzizləmək gərəkdir.
Amma vüsalın qeyri bir fəlsəfəsi də var. Əgər o çətinliklə əldə edilsə qədriqiyməti daha çox bilinər. Bu mənada asan əldə edilən vüsalın qiyməti bəzən ucuz
tutulur ki, bu da aşiqlərin sonrakı hicri bahasına başa gəlir. Dahi Nizami bütün
bunları tam incəliklərinə qədər təhlil edir.
Vəslin həvəsi ömrümü son ana yetirdi,
Hicran qəminin xəncərini qanə yetirdi.
Karvansaradır qəmli könül eşq yolunda,
Bu dərd yatağı karvanı karvana yetirdi.
Xalqımızın dilində işlənən bir söz var. “Gözün aydın”. Böyükdən kiçiyə hər
birimiz onu ifadə edərkən istər-istəməz misranın davamını əzbərdən tələffüz
edirik... “Gözümə surəti canan görünür”. Bu sözlərin dərin mənasına varanda
adama elə gəlir ki, dünyada bundan böyük vüsal sevinci, bundan ülvi göz aydınlığı
ola bilməz. Aşiq simasındakı dahi şairin özünün-özünə verdiyi göz aydınlığında bir
ilahilik, bir sövqü-təbii hissin qeyri-adi tərənnümü var. Şair öz vüsal sevincini o
qədər aydın və səmimi təsvir edir ki, bu beytlər məlhəm kimi insan duyğularının
axınına qoşulur, ruha dad verir, qanad verir.
Gözüm aydın, gözümə surəti-canan görünür,
Müşk-ənbər saçaraq, ətrlə əfşan görünür.
Allaha şükr edirəm, ey gözümün nuru, bu gün,
Yar gəlib göz önünə, sərvi-xuraman görünür.
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Ayrılıq zəhrini daddım, acı olsa da vüsal,
İki dünyaya dəyər, eylə ki, hicran görünür.
Bəzən adama elə gəlir ki, bu yerindən bəstələnib, əzəlindən şairin öz
sağlığında nəğmələşibmiş. Əgər aşiq öz istədiyinin vüsalına yetirsə, bütün aləm
ona düşmən kəsilsə də eyb etməz, təki yar vəfalı olub aşiqini əğyarın yanında xar
etməsin. Aşiqin sevgi dünyasındakı mənəvi dayağı istəklisinin əhdi-peymanı, onun
düz ilqarıdır. Belə olarsa bütün dünyanın düşmənliyinə də onun dəyanəti yetər.
Diləyirdim, mənə sən bir gecəlik yar olasan,
Əhdi-peymanı tutub, əhdə vəfadar olasan!
Gözlərin yadları gördükdə gülür nərgiz tək,
Bir tikandır qəmzən, nola qəmxar olasan!
Gənclik ömrü baharıdır, gənclik vüsalın zinətidir. Nə qədər gəncsənsə onun
qədrini bil! O bir andır, ötərki bir zamandır. Nə qədər ki, onun xanəsi bərbad
olmayıb, həyatın ərməğan çağlarıdır. Əzizlə onu, qaynar çağlarında vüsalı ucuz
tutma. Bir gün bu gözəllik əldən gedəndə peşimançılıq çəkərsən, deyir qəzəllərinin
sehirli diliynən Nizami.
Cavanlıq köç edər, qoyma gedər əldən zaman keçsin,
İnanma bir daha burdan qəribi karvan keçsin.
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“QƏZƏLLƏR MƏHƏMMƏD FÜZULİNİNDİR”
Deyirlər, hər kamil sənət nümunəsinin dünyaya gəlişi də ayrıca bir
möcüzədir. Əgər belədisə, onda Məhəmməd Füzuli özü də başdan-başa sehirlənmiş, möcüzəymiş. Və bir də kim bilir, bəlkə də elə onun müqəddəslər diyarı
Kərbəlada doğulması da bu sehirnən bağlıymış. Hər axşam sabahında İlahinin
dərgahına bir möcüzə bəxş eləyən o torpağın Məhəmməd Füzuli kimi varlığı
yetirməsi də onun qüdrətindən yazılmış bir vergisidir.
O da var ki, sənət, sənətkar harda yaranırsa yaransın, o öz xalqının,
millətinin, elinin, obasının fəxridir, baş ucalığıdır. Necə ki, Məhəmməd Füzulinin
sənət dünyasında yandırdığı şamın şöləsi ümumtürk aləminin şöhrəti ellərə yayıldı.
Sənət də çox dəyişdi onun gəlişiynən. Söz mülkünə təzə don biçildi. Yeni abu-hava
gəldi. Məhəbbətin neçə-neçə boğçaları açıldı, al-yaşıl xalısı çözələndikcə çözələndi. Eşqin vəsfi hali qatarlandıqca muğamlarımızın da nəfəsi təzələndi.
Nə zamansa Azəri yurdunun gözünə uzaq görünən Bağdad elləri qədəmqədəm yaxınlaşdı Füzuli qələmiynən. Elə bir qələm ki, bu dünyada hər yazıya
qismət olmayıb. Bundan belə özündən neçə yüz illər qabaq elimizin, obamızın
mənəvi aləmini bəzəyən qələmdaşlarına ehtiramı da yaddan çıxmayıb. Və sən
demə nə vaxtsa dünyanın söz boxçası solğun görünərkən qələmin də intizar çəkdiyi
çağlar olubmuş.
Nə yaxşı ki, bu xalqın Nəsimisi, Nizamisi gəlibmiş onda cahana. Bu
gəlişnən söz bağına yeni bahar gəlibmiş. Aradan neçə yüzilliklər keçəndən sonra
bu baharın vəsfi Məhəmməd Füzuli qüdrətiynən bir daha növraqlanıbmış.
Və sən demə həmin bağçanın gizli boğçasında Nizami Gəncəvi bu qələmi
Məhəmməd Füzuliyə yadigar qoyub gedibmiş. Beləcə də dörd yüz il darıxıbmış bu
qələm, düz dörd yüz il.
Nəsimi xülqünün əvsafin etməyə təhrir,
Çəmən əliylə verir səbzə hər bahar qələm.
Verir Nizami-cahan Asafi Nizamül-mülk
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Gedib, cahanda sənə qaldı yadigar qələm.
Bu bağçanı seyr edəndə çox mətləblər hasil olubmuş Məhəmməd Füzulinin
ürəyində. Əvvəlcə Nizami qələminin eşqnən bağlı yadigarını sinə dəftər eləyib
dönə-dönə gümüldənibmiş onu.
Eşqdir mehrabı, uca göylərin
Eşqsiz, ey dünya, nədir dəyərin?
Eşq olmasaydı xilqətin canı
Dirilik sarmışdı bütün cahanı.
Sonra da, “Məzarın nurla dolsun, ustadım” – deyibmiş öz-özünə. Eşqsiz bu
dünya nəyə gərəkdir?
Və bir daha eşqin göylərinə zəndinən diqqət yetirəndə görübmüş ki, hələ
orada o böyük ustadın da özünü yetirməyə macal tapmadığı zirvələr varmış. Elə
oradaca ustad ruhuna bir daha dualar oxuyub, təskinlik veribmiş. “Ruhun şad
olsun, ustad, qoy uca göylərin eşq mehrabını sənin yadigar qələminlə bəzəmək də
mənim sənə bir mənəvi borcum olsun...”
Qəmzəsini sevdin, könül, canın gərəkməzmi sona?
Tiğə vurdun cismi-üryanın, gərəkməzmi sona?
Atəşin ahimlə eylərsən mənə təklifi bağ,
Bağiban, külbərgi-xəndadın gərəkməzmi sona?
Yandırıb canım, cahansız etmə bərqi ahimi
Asiman, xurşili rəxşanın gərəkməzmi sona?
Nə çətinmiş bu qəzəlin yükü? Və nə qədər ağırmış o qədər də yüyrəyiymiş
onun dili. Böyük Füzuli çiyninə götürənnən bəri belə “asan” olubmuş onu yazmaq
da, oxumaq da? Elə o səbəbdən də “Rahab”ımız beləcə tapıbmış özünü bu dünyada
təzədən.
Füzulinin qüdrətinin gücündən. “Simlərin harayı çöllərə düşdükcə” bu
muğamın bəmində zili, zilindəsə bəmi beləcə qarıyıbmış əbədiyyətə....
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Sən bir eşqin böyüklüyünə bax. Sən demə hələ Füzuli sağ ikən onun bədəni
sərasər dəlilik pambığına bələnibmiş. Nə qədər diriymişsə libası, öləndən sonra da
kəfəni olub bu onun. Eşqin fəryadını özünə məlhəm bilən ulu şairin hüzn evində
arı şanından betər imiş. Vətəndən şirin və əzizsə dünyada heç nə yoxdur. Əgər
belədirsə eşq yolunda yarın səri-kuyini bənzətməyə qeyri bir təşbeh tapıla bilməz.
Bax, budur eşqin ucalığı, məhəbbətin əlyetməzliyi.
Pənbeyi-daği-çünun içrə nihandır bədənim,
Diri olduqca libasım budur, ölsəm kəfənim.
Çox olub təbibdən dərman istəyənlər eşq əlacına sevincini yaşadırmış bu
ülvi sənətkar. Elə o səbəbdən də təbibdən rica qılıbmış ki, eşq dərdinə dərman
qılmasın. Çünki onun əlacı bu “Zəhri dərmandadır”. Budur Füzuli böyüklüyü,
budur Füzuli heyrəti.
Aşiyani-müğri-dil zülfi pərişanındadır.
Tarda olsam, ey pəri, könlüm sənin yanındadır.
Eşq dərdilə xoşam, əl çək əlacımdan, təbib,
Qılma dərman ki, həlakim zəhri-dərmanındadır.
Neçə yaşı var görən bizim Şahnaz muğamının. El-obadan səda gəldi ki, çox,
lap çox. Dünyanın özü qədər ulu, həyatın özü qədər qədim. Neçə-neçə sözlər,
qəzəllər oxunub onun mayesində. Elə ki, Məhəmməd Füzuliyə çatıb onun əli, bax
onda ruhu təzələnib, dili şirinləşib, ömrünə yeni ömür calanıb.
“Qəzəllər Məhəmməd Füzulinindir” – deyə mən onun eşqə talib olan
qəzəllərindən qeyri bir mətləbə toxunmadım. Əgər Məhəmməd Füzuli mövzularına
qalırsa, bax o da bəşərin özü qədər doyumlu həyatın yolları kimi çoxşaxəlidir.
Hələlik isə bu adın sorağıynan xəyalımda bir daha “Qatar”ımız qatarlaşmaq istəyir,
öz məqamında. “Qatar” yellənir, “Qatar” havalanır. Çünki onun öz qatarı
Məhəmməd Füzulinindir.
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“SƏNSƏN FİKRİ-ZİKRİ SÖZÜ VAQİFİN”
Hər sözü, hər misrası ulu bir xalqın nəğməkarlıq nişanəsidi Molla Pənah
Vaqifin. Bu dünyada nə qədər ömr etdisə, könül quşu bircə an da eşqin göylərindən
enmədi. Daim şölələndi, pərvazlandı. Gördüyü hər gözələ bir ölməzlik dastanı
bağladı. Hər Vətən qızına bir ölməzlik şərqisi yaratdı. Sözləri kimi fikirləri müdrik,
sevgisi tükənməz.
Yazdı, yaratdı vaqif. Eşqi sinəsində coşub çağladıqca çılğın duyğuları misralara düzülüb şeirləşdi, mahnılaşdı.
Zaman-zaman elimizin-obamızın nəğməkar övladları onun söz dünyasına üz
tutdu. Bu sevgi şairinin şeir kəlamlarını öz avazlarına qoşdu. Onların məlahətində
Vaqif öyüldü, əzizləndi.
Sevgisinin ləblərini yaquta, sədəf dəhanından çıxan sözlərinin hər birini
qeyri bir xəzinəyə bənzətdikcə bu qüdrətli şairin şöhrəti ellərə bülənd oldu.
Sevgilim, ləblərin yaquta bənzər,
Sərisər dişlərin dürdanədəndi.
Sədəf dəhanından çıxan sözlərin,
Hər biri bir qeyri xəzanədəndir.

Nədəndir sözümə cavab verməmək,
Həm camal gizlədib, üz göstərməmək.
Gecələr gözlərim xabi görməmək,
Ol siyah nərgizi müstanədəndir.
Müştaqdır üzünə gözü Vaqifin,
Yolunda payəndaz üzü vaqifin,
Sənsən fikri, zikri, sözü Vaqifin,
Qeyri söz yanında əfsanədəndir.
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Beləcə başdan-başa musiqiliymiş, şərqiliymiş Molla Vaqifin ədəbi yaradıcılığı. Bu nazlı gözəlləri oxşadıqca özü də Məcnundan betər oldu onun. Yaşılbaş
sonalardan ayrı darıxdı, qəribsədi. Hələ gəncliyindən sevgi şairinə, məhəbbət
şairinə belə döndü bu ölməz sənətkar.
Kür qırağının əcəb seyrangahı var,
Yaşılbaş sonası heyif ki, yoxdu,
Ucu tər cıqqalı siyah tellərin,
Hərdən tamaşası heyif ki, yoxdu.
Vaqif yazdı, Vaqif oxudu. Ta o qədər ki, onun müdrik kamalından süzülüb
gələn şirin kəlmələr sonsuz dəryalara dönüncəyə, eşqin ümmanlarına qarışıncaya
qədər. Və bir də el-oba dilindən əbədi düşməyəcək bir zərbi-məsəlin yaranışınacan.
“Hər oxuyan Molla Pənah Vaqif olmaz”.
Zaman-zaman neçə-neçə sənətkarlar yetirib bu qoca dünya. Onların özləri
qədər yaşayanı da olub, özündən sonra əbədi ömür qazananı da. Hərəsinin də öz
yolu, öz ideyası, özünəməxsus yaradıcılıq sanbalı.
Bəli, sənətkarın ömrü onun sənətinin ömrü qədərdi.
Nə yaxşı ki, Vaqif də əbədi yaşar sənətkarlarımızdan olub. Onun yaradıcılıq
yoluynan yanaşı həyat yolu “Göyəzən” dağının ətəyindən, şairlər yurdu Qazax
elindən başlayıb, doğma Azərbaycanımızın doğmaca musiqi, şeir, sənət beşiyi olan
qədim Şuşamızda qərar tutmuşdu.
Nələr görməmişdi bu dünyada Vaqif?!
Nələr çəkməmişdi onun qeyli-qaldan açılmayan dumanlı başı?! Amma nəyə
talib olsa da, onun taleyi, yenə qoymamışdı qulluq elədiyi Sarayda qan dizə çıxa...
Və dar ayağında da öz ömrünə acımamışdı o böyük sənətkar. Fəqət oğul
yarası, bir də el dərdi sinəsində getmişdi o biri dünyasına.
Beləcə çox ağrılar çəkmişdi Molla Pənah sağlığında.
Bax, bu yerdə qəribə bir duyğu keçdi ürəyimdən. Görəsən canından əziz
sevdiyi Şuşasının bu gününü görsəydi neylərdi, nə yazardı o böyük sənətkar?!
Və bir də öz-özümə deyirəm: - “Görəsən Vaqif indi bircə anlıq bu dünyaya
gələ bilsəydi, görsəydi ki, sənət dünyamızın şöhrət tacı olan doğma Şuşamız onun
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məzarı qarışıq düşmən tapdağındadı, onda neylərdi, nə yazardı, görən o böyük
sənətkarımız?!
Görəsən ondadamı deyərdi: - “Toy bayramdı bu dünyanın əzabı, ağlı olan
ona gətirər tabı?!
Bununla belə eşq şairi, məhəbbət aşiqi kimi qaldı, belə yaşadı bu dünyada
Vaqif.
Bədi-səbi, söylə mənim yarıma,
Gözəllər çıxıbdı seyrinə gəlsin.
Təğafül etməsin işrət çağıdı,
İçilir hər yerdə peymanə gəlsin.
Beləcə “Toy-bayramdı bu dünyanın əzabı”– deyən ulu şairin nikbin əhvalruhiyyəsi təkcə onun sevgi motivlərində deyil, həm də ümumi həyat amalında bir
devizə döndü. Elə yaşadı, elə yaratdı bu dünyada Vaqif. İstəyi sonsuz, eşqi
tükənməz, sevgisi əziz, müqəddəs. Hər vüsalında bir dünyalıq sevincinə bir
ölməzlik dastanı bağlayan, hər ayrılığında qəlbinin həssas duyumlarından axıb
gələn bir umu-küsü, giley-güzarı. Amma hamısında səmimi, hər iki halda milli
adət-ənənəyə söykənmək. Bax, bütün bunlar oldu onun məhəbbətini əlyetməzlik
zirvəsinə ucaldan.
Mehribanlıq görməyən bir məhluqadən küsmüşəm,
Gündə yüz al eyləyən qəlbi-qaradan küsmüşəm,
Çün uman yerdən küsərlər bir misaldır xəlq ara,
Küsdüyüm bica deyildir, aşinadan küsmüşəm.
Səs xəzinələrinin rəflərində Vaqifin sözlərinə oxunan muğamlarımız, təsniflərimiz və mahnılarımız hələ neçə-neçə nəsillərin könlünü oxşayacaq, sənəti, sənətkarı sevdirib yaşadacaq, əziz oxucular.
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QƏZƏLLƏR ƏLİAĞA VAHİDİNDİR
Neçə yüz il bundan qabaq, bizim bir baxımlığımızda, müqəddəs Bağdad
elinin Kərbəla qəsəbəsində Məhəmməd Füzuli dünyaya gəldi. Sazlı-sözlü, şeirli,
sənətli ellərimizin könül mülkünün boş görünən bir sənəti də beləcə zənginləşdi,
bu qaydaynan bəzəndi onun gəlişiynən. Ulu muğamlarımızın bitib-tükənməyən
ehtiyacına qələm çəkildi Füzulinin sirli-sehirli kəlamlarıynan...
Aradan aylar, illər ötüşdü. Söz sərrafları yer üzünə nə qədər inci yaydısa,
günlər keçdikcə yenə söz-sözə möhtac oldu. Zaman-zaman fələyin qələmi
dünyanın taleyini yazdıqca bir kök üstündə neçə gövdə, bir gövdənin dövrəsində
neçə budaq puçurlandı. Elə ki, ulu babam papağını bir dəfə də dolandırdı, onda
yenə aradan 400 il də gəlib keçdi.
Qədim Kərbəlanın gözündən uzaq, könlündən yaxın olan Azəri elində
Əliağa vahid gəldi cahana. O da mənəvi babası Füzuli kimi zəngin saraylar içində
doğulmadı. Gözünü açandan həndəvərində bir qədim boğça, bir də üstü kilimli
çarpayı gördü. Di gəl daxili dünyasında “Söz” adlı sərvəti o qədər aşıb-daşdı ki,
dünyanın çox varlılarından da varlı oldu, Əliağa Vahid.
Azəri yurdunun qəzəlxan oğlu kəlməni kəlməyə caladıqca ulu muğamlarımızın nəfəsinə bir daha yeni nəfəs calandı.
“Segah”ın göz yaşları təzədən saflaşdı. “Rast”ın, “Cahargah”ın əzəməti birəbeş artı. “Zəminxarə”nin mayesi titrədikcə, “Zabul”un xalları yenidən qoşalaşdı.
Sən demə, olmasaymış şairin şeiri, qəzəli, olmazmış aşiqin sözü məzəli...
Və bir də söz var ki, elə o kainatın özü boyda qiymətli varlığın eyni qədər
dəyərliymiş.
Nə yaxşı ki, bu elin Məhəmməd Füzulisi varmış. “Allah sənə qəni-qəni
rəhmət eləsin, ustadım...” Axşam-səhər dilindən düşmədi bu sözləri Vahidin.
Çünki, söz qədrini ondan öyrənmişdi. Dahi Füzuli deyəndə ki:
Xəlqə ağzın sirrini hərdəm qılır izhar söz,
Bu nə sirdir kim olur, hər ləhzə yoxdan var söz.
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Onun qaibanə səsini eşidib bir daha: “Ruhun şad olsun, ustadım. Sən özün
qədrini bildiyin kimi, söz də sənin qədrini bildi” – deyibmiş Vahid. Və sonra da
ustadının zəhmi altında qələmə necə sarıldığını özü də bilməyibmiş.
Sordum ağzın sirrini hər kimsədən, ey tazə gül,
Qapmadı, yüz min xəyal etdi, bu məxvi razə söz.
Beləcə hər sözü, hər kəlməsi muğam sarayının bir zəngin bəzəyinə döndü
Vahidin. Əruzlu qafiyələr cığalı deyimlərimizlə qoşalaşdıqca doğmalaşdı, yaxınlaşdı. Onun bədahət imkanları nəğməli dünyamızın ömrünə calandı.
Sən demə sərasər nəğməymiş Vahidin dodaqlarından kağızlara axan kəlmələr. Hansı səmtə yön çevirdisə, hansı mövzuya qələm diliylə üz tutdusa ömrün həm
şad, həm də qəmgin dəqiqələrini musiqisiz təsəvvür edə bilmədi.
Musiqi nəşəsi min sevgili canana dəyər,
Əsəri-naleyi-ney arif üçün canə dəyər.
Musiqi əhlinə insaf ilə qiymət qoymaq,
Əhli-davud ilə min təxti Süleymana dəyər.
Bixəbərlər nə bilir, ləhceyi-xanəndə nədir,
Əhli-hal olsa bu söz qədirdə milyona dəyər.
Heyif ki “Vahid təkcə eşq, məhəbbət şairidir” – deyən də var... Neynək,
varsa da qoy olsun, amma onun ən ülvi, ən müqəddəs bildiyi bir duyğusu vardı.
Vətən məhəbbəti, vətən sevgisi,
Ürəyimdə o qədər sevgi varımdır Vətənə,
Necə ki, bülbülü-şeyda olur aşiq çəmənə.
Bax, budur onun ilk və son amalı. O qəzəllər ki, Vahid onlara aşiq olub, elə
bu istəyin özü də “Vətən” adlı doğmalıqdan yaranıb. Çünki bu yurdun ən zərif
qönçəsini də ərsəyə gətirən müqəddəs Vətən torpağıdı.
Yüzlərlə gözəl aşiqi olsam da mən amma,
Qəlbim yenə də aşiqi sevdayı-Vətəndir.
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Dünyaya gözəllik verən, əlbəttə günəşdir,
Ondan da gözəllik xəlqə təcəllayi vətəndir.

Qoyma bu müqəddəs yerə biganə toxunsun,
Hər kəs ki, sədaqətlidir, əbnayi-Vətəndir.
Belə bəzəyib özünün söz mülkünü Vətən məhəbbətiynən Əliağa Vahid.
Qoyma bu müqəddəs yerə, biganə toxunsun,
Hər kəs ki, sədaqətlidir, əbnayi-Vətəndir...
– deyən şairin bundan da gözəl məramı ola bilməz. Hələ bu azmış Vahiddən
ötrü. Bir vaxtlar yazanda ki, “Çıx, ey qan içən yırtıcı çıx, torpağımızdan”. Bax,
onda, qüdrətli sənətkarın “Vətən” adlı fikir dəryasından bir mayak ucalırdı.
Çıx, ey qan içən yırtıcı, torpağımızdan!
Xain gözünü çək dərəmizdən, dağımızdan.
Qartal kimi, qonnuq döşünə, qorx o günündən,
Qurtarmaz o murdar cəsədin çaynağımızdan.
Biz hiyləyə aldanmırıq, ey tülküdən alçaq,
Burnun bu yaxında əzilər, toxmağımızdan.
Çünki onun Vətən soraqlı azman xəyalında öz ana yurdunun narahatlığı
varmış. “Ey Vətən övladı, bir an vermə fürsət düşmənə”, deyimli qəzəb çağırışını
eşidəndə Vahidin nitqi elə indiki kimi səslənir bu günümüzdə. Və istər-istəməz
düşünürük: – Əgər Əliağa Vahid bu ağrılı-acılı çağlarımızda yaşasaydı heş
şübhəsiz Vətən deyimli qəzəllərinin hər biri odlu bir mərsiyəyə dönərdi.
Ey Vətən övladı, bir an vermə fürsət düşmənə,
Qəhrəman zərbilə göstər dərsi-ibrət düşmənə.
Qoy alov yağsın tüfəngindən, topundan cəbhədə,
Eylə öz dünyasını qəhr ilə zülmət düşmənə.
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Süngü tək sancıl namərdin qəlbinə, yar bağrını,
Zərbə üstünnən zərbə vur, xain təbiət düşmənə..
Partlasın qoy düşmənin ancaq başında bombalar,
Hər tərəfdən vur cəsarətlə xəsarət düşmənə.
Beləcə sözü, söhbəti də kamil deyimli qafiyələri kimi təbiiymiş Əliağa
Vahidin. Özündəki bədahət imkanlarını yaxşı bilirmiş bu şair. Füzuli nəfəsiynən
isindikcə, muğamlı, təsnifli ellərimizin avazı daha da şirinləşdi. Vahid öz incilərinə
zəndinən diqqət kəsildikcə öyünməyə özünü haqlı saydı. O səbəbdən ki, onun
arxasında Məhəmməd Füzuli kimi güvənc yeri vardı. Bu minvalnan da...
Öldürdü məni tənəsi hicrində rəqibin,
Gəl bir yetişək, bəzm-vüsalə, gözü çıxsın!
Bəli, Əliağa Vahid kəlamlarından yaranıb bu deyimlər.
“Qəzəllər Əliağa Vahidindir!”
Hələ zaman-zaman çox eşidəcək bizim qədirblən ellərimiz bu təqdimatı
bundan belə...
Bu avazlarda o yaşayacaq, o seviləcək...
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“GEDƏR BİR GÜN BU GÖZƏLLİK....”
Azərbaycan ədəbiyyatında özünəməxsus xidmətləri, orijinal dəsti-xətti olan
Rəsul Rza həm də nəğməkar şair idi.
Təsadüfi deyil ki, musiqi sənətimiz ilə bağlı qiymətli inciləri onun yaradıcılığında xüsusi yer tuturdu.
Təbiətən nəğmələrlə qoşa yaranan gözəl şairimiz həmişə özünü bu ahəng
üstündə kökləmiş, ta körpəliyindən vurğun olduğu tütək səsindən tutmuş tara,
kamana qədər ömrünü musiqinin ecazkarlığından ayrı təsəvvür etməmişdir.
Nə Koroğlu vardı,
Nə arşın mal alan,
Bircə düzümlük
Quşların nəğməsi,
Bulaqların səsi vardı,
Bir qara gözlü uşaq,
Söykənib qaya daşına
Dinləyirdi tütək səsini,
Və ara-sıra gələn
Qırıq kəlmələri tək-tək.
Respublikamızın tanınmış bəstəkarları Rəsul Rza şeirlərinə musiqi yazmağı
həmişə özlərinə xoş biliblər. Şairin tükənməz ilhamından axıb gələn orijinal qafiyələr elə bil yerindən notlar üstə köklənibmiş.
Artıq neçə illərdi ki, milli fonetikamızın inciləri arasında bir musiqi nömrəsi
dinləyicilərimizin gözünü, könlünü oxşamaqdadır.
Hələ vaxtilə el-obamızın sevimli sənətkarları Şövkət Ələkbərova və Rəşid
Behbudov tərəfindən oxunub lentə alınan bu musiqi nömrəsi hər iki halda əvəzsiz
əsər kimi duyğulu könülləri riqqətə gətirir.
Ümumiyyətlə, istedadlı bəstəkarımız Tofiq Quliyevlə şair Rəsul Rzanın hər
hansı bir mahnı üstündə işləri həmişə uğurlu alınardı.
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Bu mahnı, demək olar ki, son dərəcə təbiidi, həyatidi. Dünyaya istək, sevgi,
məhəbbət, vəfasızlıq necə varsa, gözəlliyin əzəli və sonu necə mövcuddursa, bu
mahnı da o qədər təbiidir, o qədər ürəyə yatımlıdır.
Gedər bir gün,
Bu gözəllik,
Sənə də qalmaz...
Sözlər nə qədər mənalıdırsa, mahnıların müsiqisi də, beləcə ona münasibdir.
Mavi xəzərindən, günəşli səhərindən, aylı gecələrindən ilham aldığı doğma
Bakımıza həsr etdiyi istiqanlı şeirlər də beləcə gözəldi, ürəyəyatımlıdı Rəsul
Rzanın.
Bu mövzuda şairin səkkiz nəğməlik silsilə şeiri az qala mahnıların dilində
Bakının yarandığı vaxtdan ta bu günə qədərki epopeyasıdır.
Bu sarıdan Vasif Adıgözəlovun bəstələdiyi Bakı mahnısı da “Səs
xəzinəmizin” qiymətli inciləri sırasında özünə ədəbi yaşarılıq qazanıb.
Pəncərəni açmışam,
Gözüm səhərindədir.
Dalğaların nəğməsi,
Oynaq xəzərindədir,
Ölçüsüz məhəbbətin,
Qəlbimdə, dərindədir.
Həyatına və yaradıcılığına yaxından bələd olanlar yaxşı bilir ki, xalq şairi
Rəsul Rza milli bxımdan çoxlarına örnək olmuşdur.
Hələ neçə illər bundan əvvəl kiminsə bayağı dostluqdan söz demək xatirinə
söz dediyi vaxtlarda heç bir qorxu-qadağadan çəkilməyib. Erməni xarakterini
bütün çılpaqlığı ilə göstərən Rəsul Rzanın “Babək” şeiri elə bil bu günümüz üçün
deyilib.
İki on ildən artıq
Xilafəti titrətdi,
Qoç Babək, Babəkçilər,
Bir gün gəldi,
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Kişi ömrün,
İgid ömrün,
Faciəli sonu,
İnsan var ki,
Xəyanətlə keçilər,
Sumbat da bir məxluqdur,
Belələri yenə var,
Yığın-yığın qalmayıb,
Tək-tək, dənə-dənə var,
Belə-belə Sumbatlar,
Dost cilidində yadlar...
Hərdən bu günkü günümüzdə qəlbimi bir fikir çuğlayır: Görəsən xalqımızın
qeyrətli oğlu, sevimli şairimiz doğma torpaqlarımızın bu gününü görsəydi neylərdi? Nə deyərdi? Nə yazardı? Hansı sözlərinə nəğmələr bəstələnərdi?
Neçə illər əvvəl qələmə aldığı “Qarabağ – baba yurdum” silsilə şeirindəki
“Sənin adın”, “Daş üstə”, “Şuşam mənim” adlarındakı tarixi mənalarda bu sualların indiki cavabı açıq-aydın seçilir.
Sənə Qarabağ dedilər,
Bəlkə də Qara baxt dedilər –
Dağlarına,
Yaylalarına görə,
Bəlkə qarabağ dedilər –
O gündən adın qaldı,
Qarabağ!
Adın qədimdir,
Xalqımızın mübarizə tarixi kimi,
Nəğmələrin,
Qürurla doldurur qəlbimi.
Bəli, Rəsul Rzanın heç kimə bənzəməyən ayrıca bir dünyası vardı. Və onun bu
dünyasına bir ömür də calanmışdır.
Dünya durduqca yaşayacaq nəğməli ömrü.
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“ÇİNARLAR QATAR-QATAR...”
Deyirlər ki, şeir nəğmələrin zümzüməsiynən qoşa yaranıb bu dünyada. Bu
minvalnan da, söz havacata, nəğmələr də sözə yaraşıq olub həmişə. Son anda onlar
bir-birini tamamladıqca, könüllər mahnıların qanadlarında pərvazlanıb dildən-dilə,
eldən-elə yayılıb.
El-obamızın tanınmış sənətkarı mərhum Nəbi Xəzri nəğməkar şairlərimizdən olub. Onun lirik, axıcı, ürəyi açan şeirlərinin hər bəndi bir melodiyanın təbii
düzümünə bənzəyir. O, oxunduqca daha da şirinləşir, duyan ürəklərə ilham verir.
Nəbi Xəzri nədən yazardısa yazsın, onun şair xəyalı öz məqsəd sonluğuna
nail olardı.
Hələ neçə illər bundan əzəl şairin sözlərinə Emin Sabitoğlunun bəstələdiyi
“Dərələr” mahnısı günlər keçdikcə nəinki öz təravətini itirməyib, əksinə, getdikcə
daha çox dinləyici auditoriyası qazanıb, daha çox dinlənib, sevilib.
Xüsusilə mərhum sənətkarımız, respublikanın xalq artisti Şövkət Ələkbərovanın ifasında bu mahnı necə deyərlər, bir növ özünə vətəndaşlıq sənədi alıb.
Yüzlərlə, minlərlə dinləyicinin rəğbətini qazanıb. “Sizdən qalxan dumanlar,
dağlara salammıdır”, “Zirvələrə açılan geniş qapılarsınız” kimi poetik misralarla
bəzənən bu şeir musiqinin ecazkar səsinə qarışdıqca daha da gözəlləşir, ürəkdənürəyə yollar açır. Əzəmət timsalımız, hünər örnəyimiz, sinəmizin qalxanı, arxamızın sipəri olan qəlbi qayalar belə əzizlənir, belə oxşanır bu nəğmənin dilində.
Çinarlar qatar-qatar,
Qalxıb zirvəyə çatar.
Dağa qısılıb yatar
Mışıl-mışıl dərələr
Yaşıl-yaşıl dərələr.
Siz yaxşı ki, varsınız,
Dərələr!
Geniş qapılarsınız,
Dərələr!
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Təbiəti sevməyi bacaran, ona ürəkdən vurğun olan şairin yazdıqları həmişə
ürəyə yatımlı olar.
Nəbi Xəzri də bütün varlığı ilə ana təbiətə bağlı sənətkar idi. Elə bu baxımdan da onun yazdıqları belə təbiidir, həyatidir. Ana yurdun yalçın qayaları kimi uca
çinarları, onun kölgəsindəki qaynar gözlü bulaqları da şairin qələmi ilə belə bəzənib, belə oxşanıb.
Çinarsız bir bulaq,
Bulaq deyil ki...
Çinar mağarlıdır,
Çinar toyludur.
Mənim torpağımda,
Nahaq deyil ki,
Deyirlər, igidlər,
Çinar boyludur.
Şairin sözlərinə yazılmış məhəbbət mövzulu nəğmələr də şirindir, axıcıdı,
eşidimlidi.
Əzəldən heç belə
Bilməzdim səni
Qışda bahar kimi
Çox gəzdim səni
Yaz gəldi,
Qar kimi,
Görünməz oldun.
“Biz ki bir yerdəyik gözlə qaş kimi, gözlər səndə qalsın, qaş mənim olsun” –
deyən şairin “İkilikdə” şeirinə mərhum bəstəkarımız Səid Rüstəmovun bəstələdiyi
eyni adlı mahnı da illərin qoynunda dinləyicilərin qəlbini oxşamaqdadır.
Gəl bölək dünyanı,
İkilikdə biz.
Dərə mənə düşsün,
Dağı sən götür.
59

Qalsın yer üzündə,
Qoşa izimiz,
Qara mənə düşsün,
Ağı sən götür.
Nəbi Xəzrinin sözlərinə yazılan nəğmələr arasında bəstəkar Emin Sabitoğlunun şairin sözlərinə bəstələdiyi “Ana Kür” mahnısının ayrıca yeri var. Hələ dinləyicilərə və tamaşaçılara “Dəli Kür” kino filmindən yaxşı tanış olan bu mahnı nə
müddətdir ki, ekrandan, efirdən düşmür. Vaxtaşırı səsləndikcə də həmişə əvvəlkindən daha təravətli, daha axıcı, daha romantik təsir bağışlayır eşidənlərə. Bu mahnının sözləri, həm də musiqisi elə ana Kürün özü kimi bizlərə doğmadı, istiqanlıdı.
Ümumiyyətlə, Nəbi Xəzrinin Kür mövzulu deyimlərinin hamısı beləcə könül oxşayandı.
Yaşıl çölə, çəmənə
Laylay deyir Kür çayı.
Günəşin tellərinə,
Gülümsəyir Kür çayı.
“Səhər” kinofilminə yazılmış Aslanın mahnısı da beləcə dönüb çox ömürlü
bir nəğməyə...
Mənim yarım Sevdadı,
Bahar çiçəyi.
Onun incə nəfəsi,
Səhər küləyi.
Aslanın ürəyi
Dözməz hicrana,
Bircə yol çıxmasan
Yaşıl eyvana.
“Nəğmə olmaq istəyirəm, ay ana”. Bəstəkar Faiq Sücəddinovun da şairin
sözlərinə yazılmış mahnıları çoxdur, istəklilərimiz. Onların hamısı biri-birindən
rəvan, biri o birindən eşidimlidir.
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O İRƏLİYƏ ÇOX TƏLƏSƏRDİ
Şair ömrü yanar bir şama bənzər. Əridikcə sonsuzlaşar, ülviləşər, alovuynan
neçə soyuq baxışlara hərarət gətirər, şöləsində sözlü-söhbətli, şeirli, nəğməli min
məclis dolanar. Qəlbi qətrə-qətrə bölünər, kəlmələşər, misralaşar, ayların-illərin
qoynynda qatar-qatar düzümləşib duyğulu sinələrə mehman olar.
Təki o da söz qədrini bilən olsun.
El-obamızın tanınmış şairi İbrahim Göyçaylının qəlbi də beləcə düzülmüşdü
söz qatarına. Söz qədrini yaxşı bilirdi bu sənətkar. Öz sağlığı kimi qafiyələri də
sadədir, aydındır, səlisdir. İlk baxışda adicə söhbətə bənzəyir onun şeirləri. Amma
şirin, axıcı, həm də səmimi bir söhbətə. Hansı mövzuya yön çevirərdisə onunla el
diliynən danışar, ona el gözüynən yanaşardı.
Sən getsən yolunda donar heyrətim,
Bulud yaylığını alar üfüqdən,
Dayan, ürək sözüm, ürək taqətim,
Dayan, gözlərində gecələyim mən.
Bəli, budur qəlbi sonadək baharlı şairin mahnı dolu ürəyinin sazı-sözü-söhbəti. Budur İbrahim Göyçaylının nəğmələrinə gözəllik gətirən poetik duyum.
Dayan, gözlərində gecələyim mən!
Çox yazmırdı İbrahim müəllim, “Harda gəldi, necə gəldi”, ideyalarından
çox-çox uzaqda idi. Şeir dünyasının çətin yollarında çəkdiyi əziyyətlərdən sonra
az, çox nə qədər uğur qazanıbsa bunu özünə xoş bilərdi. Təbiətindəki təvazökarlıq
damla-damla misralarına hopub. Söz düşəndə “Əgər bir-ikicə misram da yaddaşlarda qalıbsa, yenə xoşbəxtəm” deyərdi. Axı şeirin keçilməz yolları, çəkilməz
yükləri çoxdur. Onu daşımaq üçün nəhənglərin arxasınca boylana bilmək də böyük
səadətdi”. Şair ürəyi isə həmişə narahatdır, o irəliyə, sabahın yeni müjdələrinə tələsirdi.
Ləngimə qatarım, ləngimə gedək,
Hələ nə qədər yol gözləyir bizi,
Elə irəliyə tələsir ürək,
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Əsən yeldən alaq sürətimizi.
Şeirlə musiqi qoşa yaranıb əzəlinnən. Bunu çoxları kimi İbrahim Göyçaylı
da belə deyirdi. Həm də bunu deməyə özünü haqlı sayardı bu qəlbi həmişə baharlı
şair. Yerində deyilən söz həmişə gözəldir. İllah da ki, musiqinin sehirli dilinə
qarışanda. Di gəl hər qafiyə musiqinin sehrli dünyasına qovuşa bilmir. Onun şeirləri isə elə bil ilk gündən nəğməkarlıq üçün yaranmışdı.
Təsadüfi deyil ki, bir şair kimi, “Azərbaycan” tərənnümüynən gəlib bu
dünyaya. Başdan-başa nəğməli dünyamızın nikbinlik harayından soraq verən bu
şeirləri beləcə mahnı soraqlıydı İbrahim müəllimin. Ömrün ən dar macalında belə
nəğmələrlə qoşa addımlayıb bizim ellərimiz.
Sənin ömründən keçən ömrümün,
Gümanı da sənsən, gərəyi də sən.
Mənim məhəbbətlə dolu qəlbimin
İstəyi də sənsən, diləyi də sən.
Günəşi olmusan al səhərimin,
Qənimi olmusan hər kədərimin.
Səndən ilham alan nəğmələrimin
Həyatı da sənsən, ürəyi də sən.
Təsadüfi deyil ki, sözlərinə ən çox mahnı yazılan şairlərimizdən biri İbrahim
Göyçaylı olub. Bəstəkarlarımızdan Mehriban Əhmədova, Nəriman Əzim Gəncəli,
Dadaş Dadaşov, Nəriman Məmmədov, Hacı Xanməmmədov və Eldar Mansurovla
yaradıcılıq əlaqələri həmişə öz bəhrəsini verib, eşidimli, şirin, yadda qalımlı və
uzun ömürlü mahnılarının efirə yolu xoş qədəmlərilə nəticələnib.
“Ötdüyü bütün nəğmələr” ürəkdən gəlirdi İbrahim Göyçaylının. Doğma elobasında yaxınlarını bir-birinə yaxın gördükcə ürəyi yerinə düşər, qəlbi dincələrdi.
Dünyada tək bircə müqəddəs ünvan vardı ki, o da Vətəndir”.
Misraların qanadında zərrə-zərrə Vətən torpağına səpildikcə özü də özünü
bir ovuc torpağı, bircə parça Vətən daşı hesab edib həmişə bu şair. Təki ana torpaq
bu eyliyi qəbul etsin.
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Sənətə təsadüfi yollarla gələn müğənnilər oxumayıb İbrahim Göyçaylının
sözlərinə yazılan mahnıları.
Şövkət Ələkbərova, Zeynəb Xanlarova, İslam Rzayev, Mirzə Babayev,
İlhamə xanım, Yalçın Rzazadə, Mələkxanım Əyyubova...
Hər birinin də öz yolu, öz məlahəti.
Savalanın suyu sərin,
Bulaqları göydən dərin,
Üzü bəri göy dərələr,
Barı bizə yer göndər.
Zirvəsində gözüm qalıb,
Onsuz necə dözüm qalıb,
Obalara, oymaqlara,
Deyilməyən sözüm qalıb.
Bax beləcə Vətən mövzusu narahat qəlbinə hər zaman hakim kəsilərdi
İbrahim Göyçaylının. Bəşəri ideyalara mütəmadi meyl edən bu sadə deyimli şair az
qala sözlərinin bütün tapşırmalarında bir Vətən, bir ana məhəbbətinin qoşa mənasındakı müqəddəsliknən tamamlayardı. Mövzusunu söz yükünə tutmağı xoşlamazdı bu şair. Sözü mənasında, fikri dərin duyumunda, mənasını yığcam deyimlərdə
tapardı. Axarı ürəkdən gəlməyən sözlərini üzə salmırdı.
Sənəti və sənətkarı müqayisə etmək də onun təbiətinə yad idi. Necə deyərlər... yenə də ustad demişkən “Az-az uydururam yeri gələndə”. Bir şair kimi bu
səpkili fikirləri sənət söhbətlərinin gözünə qatmağı xoşlayırdı. İbrahim Göyçaylı ən
qayğılı vaxtlarında da, nikbindi, sabaha ümudliydi. Bu əhval-ruhiyyə onun Vətənpərvərliklə dolu şeirlərində də özünü birizə verirdi.
Ay mənim günəşim, əzizim anam,
İşıqlı dünyamsan, görən gözümsən,
Gedirsən mənimlə getsən hayana,
Sən mənim həyatım, mənim özümsən.
63

Bəli, bax beləcə ananın ülviliyini Vətəndə, Vətənin müqəddəsliyini anada
görüb bu nəğməkar şairin şirin-şəkər nəğmələri.
Qəlbimin istəyi, gözümün nuru,
Ay mənim çiçəkli şəhərim Bakı,
Qoynunda gül açar şəlalə çağlar,
Bəzəyib sinəni illərin, Bakı.
Mənim sədaqətim-hünərim Bakı.
Nə vaxtsa, günün hansı çağındasa, ara-sıra efirdə eşitsəniz ki “Sözləri İbrahim Göyçaylınındı”, bax onda, bircə anlığa bu nəğmələrə dərindən diqqət kəsilməyi unutmayın, əziz oxucular. Onda siz bir daha bu rəhmətlik şairin sinəsindəki
dünya dolu Vətən, ana torpaq övlad və sevgi məhəbbətiylə yaxından tanış olacaqsız.
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TƏNHA DÜŞÜNMƏYİ SEVƏRDİ.....
Canım,
Cansız nədir, gətirmə dilə,
Bu söz mən qaçanda üfüq tək qaçır.
Ellər də tapıb ki, musiqi ilə,
Şitil tez böyüyür, qönçə tez açır.
Bəzən hər hansı bir şairdən söhbət düşəndə özgə keyfiyyətlərilə yanaşı, həm
də deyirlər: – “Filankəs nəğməkar şairdi....”
Bax bu fikri, bu ifadəni rəhmətlik şairimiz Famil Mehdi haqqında da demək
yerinə düşər. Təbiət nəğmələrinin də musiqinin sehirli diliynən oxşanmağı, onlara
məlhəm etməyi şair sözgəlişi deməyib. “Ellər də tapıb ki, musiqi ilə, şitil tez
böyüyür, qönçə tez açır”.
Ölüm gizlənsə də qurdun gözündə,
Bəzən dar ayaqda mərhəmət umar.
Yaşıl yarpağın da, qızıl gülün də,
Dünyada qayğıya ehtiyacı var.
Yaman yüyrəkdi mahnı dili, neçə-neçə nəğməkar şairlərimizin lirikasını,
poetik ifadələrini notların dilində eldən-elə yayır, onu aləmə car eləyir.
Famil Mehdi də beləcə nəğmə qədri bilən idi. “Həmişə duyanlar arasında”
sənətə qiymət verməyi bacaran şairlərimizdən idi.
Onun qələmindən axan lirik, oynaq şeirlər musiqinin doğmalığına qaynayıb
qarışdıqca, daha da şirinləşir, ürəkdən-ürəyə yol tapırdı.
Famil Mehdiyə görə dünyada cansız heç nə yox idi. Əslində bu fikir ona
bəşərin fəlsəfi aləmindən gəlirdi.
Allahın yaratdığı hər şeyin, dağın da, daşın da, ağacın da, yarpağın da, ən adi
şitilin, bir sözlə, bütün təbiətin yetirdiklərinin öz aləmi var. Onlar dilsiz, ağızsız
deyil, hamısı canlıdı.
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Bax bu məlum fəlsəfi duyuma şair Famil Mehdinin bircə əlavəsi vardı. Əgər
cansız, dilsiz-ağızsız bildiklərinin canlılığına inanmaq istəyirsənsə, onları musiqiynən oxşa...
Sonra isə seyr elə bu aləmi...
Özünə məxsus dünyası vardı Famil Mehdinin. Payız buludlarını görə-görə
dəmir körpüləri çiyinlərində daşıya-daşıya çox çıxmışdı həyatın sınağından...
Həyat, keçir məni çox-çox sınaqdan,
Duman tək ümmana qarışıb itim.
Payız buludları görüşən zaman,
At şuma, buğda tək göyərim, bitim.
Dünyada unutqanlığı xoşlamazdı bu həssas duyumlu şair. Ən adi bir cığır da
unudulsa, onu “Ot basar, itər tapılmaz” deyərdi.
Xoşlamadığı bir şey də vardı onun. Tənhalıq!
Harada, kimisə, nəyisə tənha görəndə ona söykək olmaq istəyərdi.
Dağa tənha çıxanda,
Yorulub yolda qalıram,
Bir insanla çıxanda,
Özüm də bir dağ oluram.
“Uca dağların başı həmişə dumanlı olar” – zərbi məsəlini poetik ifadələriynən nəzmə çəkən şairin buna da öz münasibəti vardı. Belə halda o, dağların özünə
müraciət edir, onu danışdırır. Beləliknən həyatda vüqarlı olmağın sirrini açırdı.
Sən demə dağlar ona görə vüqarlıdır ki, o daim tufanlara sinə gərir, darda,
çətində heç vaxt sınmır, əyilmirdi. Bu mənada özünü dağlara bənzədən, yaman
gündə çətinlikdən qorxmayan dağ həmişə vüqarlı olur. Bax, bu bənzətmə nəğmələrin dilinə qarışanda daha təsirli olur:
Dedim: - Gör necə də vüqarlıdır dağ,
Zirvələr buludla yaşayır, nədir?
Dağ dedi:
Mənim tək vüqarlı olmaq,
Dünyada hər kəsin öz əlindədir.
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Çox düşdüm tufana, çovğuna, qara,
Yaza da, qışa da taleyim dedim.
Daim sinə gərdim ildırımlara
Bir yol əyildimmi, yox əyilmədim!
Şair Famil Mehdi ilə ötən illərdəki söhbətlərimdən:
Müəllif: – Famil müəllim, şairlə bəstəkarın birgə işi barədə fikirlərinizi bilmək istərdik.
F.Mehdi: – Bilirsiz, şairin sözünü nəğmələr qədər yayan, onu bəzəyib gözəllik gətirən bir amil təsəvvür etmirəm. Nə zamansa bəstəkarlarla işləmək üçün az
baxt ayırmağıma sonra peşiman olmuşam.
Müəllif: – Bizim fond fonetikamızda sizin sözlərinizə yazılan xeyli mahnılar
var...
F.Mehdi: – Bilirəm var. Amma daha çox ola bilərdi...
Müəllif: – Sağlıq olsun, hələ gec deyil....
F.Mehdi: – Əlbəttə, sağlıq olsun...
Müəllif: – Famil müəllim, daha çox hansı bəstəkarlarla “işləmək” istərdiniz?
F.Mehdi: – Bir-iki dəfə Tofiq Əhmədovla mahnı üzərində işləsək də
sözlərimə yazılan mahnıların əksəriyyətinin müəllifi Oqtay Rəcəbovdur...
Mən elə indi də onunla işləməyi özümə xoş bilərdim...
Müəllif: – Bəs müğənnilər necə?
F.Mehdi: – Allah rəhmət eləsin. Şövkət xanım Ələkbərovaya. Əvəzsiz
sənətkar idi. Gözəl müğənniydi. Onun yerini heç kəs verə bilməz. Sonra isə mənim
sözlərimi Flora Kərimova, İlhamə, Oqtay Ağayev, Eldar Axundov oxuyublar...
Bir vaxtlar Böyük Vətən müharibəsinə gedib qayıtmayanlarımız Famil Mehdinin misralarında heykəllərə dönürdülər.
Bax, bu da qəhrəmanlıq ölümsüzlüyünün bir təsviri, bir timsalıdı.
İndi o vaxtda çox illər keçib. Onda şairin kəndi-kəsəyi, eli-obası yerindəydi.
İndi isə...
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Bəli, indi onun nə özü var (cismani), nə də yurd-yuvası. Bir yandan doğma
Qarabağın qayğıları, bir tərəfdən də “Cəbhələrdən dönməyənlər”in həsrət yükünü
daşıdı ölüncə.
..... Həmin kənd,
Həmin oba,
Gözlərimdən kədərli
Yuxu tək qova-qova
Baxıram heykəl-əsgər,
Bir, iki, üç, beş nəfər.
Düşünürəm kim deyir
Qayıdıb gəlmədilər?
Çətin gündə tək-tənha düşünməyən və bədbinliyə qapılan sənətkarlardan
deyildi Famil Mehdi. O, daim sabaha ümidlə baxan, yeri gələndə sona qədər
döyüşən misralarıynan mübarizə aparmağı bacaran şair idi...
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YADİGAR SÖZLƏRİN AHƏNGDARLIĞI
1995-ci il aprel ayının 14-ü idi. Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan
Dövlət Filarmoniyasında illərdən bəri görünməmiş bir qələbəlik vardı. Böyük zalın
birinci yerindən tutmuş ta foyenin son qarışına qədər közənmiş tamaşaçı əlindən
iynə atsaydın yerə düşməzdi.
Artıq binanın daxilində yer olmadığından tədbir başlanmağa yarım saat
qalmış qapıları bağlamışdılar. Bununla belə, binaya insan axınının ardı-arası kəsilmirdi. Filarmoniyanın həndəvərinə gələnlərin sonu üzülmürdü...
Həmin gün ulu Göyçənin qüdrətli söz ustadı, şair Xəstə Bayraməlinin 95
illik yubileyi keçirilirdi. Hamı onu xatırlayırdı, hamı ondan danışır, sözününsöhbətinin işığında dolanırdı.
Hər zümrədən adam vardı, onların arasında. Şair də, alim də, müəllim də,
tədqiqatçı da, sistemdə xidmət edənlər də, iqtisadçı da, mühəndis də. Onların
arasında Xəstə Bayraməlini sağlığında görən də vardı, görməyən də. Şəxsən
tanıyan da vardı, tanımayan da.
Amma hamısı ondan deyir, ondan söz söyləyirdi.
Gəl mənə könül ver, a dağlar qızı,
Sənin gözəlliyin sərvətim olsun,
Əmim ləblərindən, əmim doyunca,
Qaymaq dodaqların qismətim olsun.
Eşqin yollarında, ömrüm şikəstə,
Çəkilək xəlvətə hərdən ahəstə,
Sən xumarlan mənim qollarım üstə
Sənə layla çalan söhbətim olsun.
Bax, bu ülvi məhəbbətin sorağında pərvazlanan könüllər qeyri-adi həyat
yolu keçən şairin qəm gileyli misralarıynan da bu qoca dünyanın etibarsızlığını
qınamağından qalmırdı:
Bir qəm dəryasıyam, bəndlər içində,
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Qara bəxtim dar kəməndlər içində,
Dərd əhliyəm, dərdiməndlər içində,
Dərd bilən dərdimi açır, ilahi!
Bu gün xəzan olur dünən əkilən,
Qaraynan silinir ağnan çəkilən,
Bir tərəfdən min zəhmətlə tikilən,
Bir tərəfdən niyə uçur, ilahi!
Yubiley səmimi çıxışlar, qatarlaşan müğənnilər, xatirələr, aşıqlar, onları
müşayiət edən musiqi kollektivlərilə zəngin idi.
Xəstə Bayraməlinin sözlərinə oxunan mahnılar, muğamlar bir-birini əvəz
etdikcə elin sənət dünyasındakı gözəlliyin insanlara bəxş elədiyi sövqi-təbii hisslər
ürəkləri rövnəqləndirirdi...
Səhnəni daha yaxşı görmək və duymaq üçün mən zalda, tamaşaçıların
arasında, özü də ayaq üstə seyr edirdim bu mənzərəni...
Məclisin qızğın çağında aparıcı Valeh Baratoğlu sözü rəhmətlik bəstəkar
Aydın Ağasıyevə verdi...
O, dedi ki, – “.... Mən Xəstə Bayraməlinin yaradıcılığı ilə çoxdan maraqlanırdım... Elə ki, “Mənim Göyçəm” kitabını əldə edib onu vərəqlədim, ondan sonra
mən bu şairin yaradıcılığına heyran kəsildim. Sözün əsil mənasında Xəstə Bayraməli nəğməkar şair imiş. Əsil nəğməkar şair. Onun şeirləri necə gözəldi, ürəyəyatımlıdı, yerindən musiqilidi.
Axı, mən bəstəkaram, məni hər hansı bir şairin qalan cəhətlərindən daha çox,
onun şeirlərindəki nəğmələrə yatımlılığı maraqlandırır....
....Beləliklə, mən məmnuniyyətlə mərhum şairin sözlərinə “Belə yar”
mahnısını bəstələdim və sevimli müğənnimiz Bəsdi Sevdiyeva ilə birlikdə işləmişik.
Mən bundan belə də onun sözlərinə yeni-yeni mahnılar bəsdələyəcəm...”
Sonra isə, Bəsdi xanımın ifasında səslənən həmin mahnını tamaşaçılar hərarətli alqışlarla qarşıladılar...
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Bir neçə ildir ki, “Ata, oğul” adı ilə bir audio kasetin şöhrəti hər yana
yayılıb. Onun muğam oxunuşundan daha çox sözlərin təsirliliyi, hər sözün, hər
misranın insanın iliyinə, qanına işləməsi barədə söz-söhbət dildən-dilə dolaşır...
Mən də izinə düşdüm həmin audio kasetin....
Nəhayət, onu əldə etdim və sözlərinə bir çox dinləyicilər kimi heyranlıqla
qulaq asdım....
Oğul, – dedim, can evimdə çiçək açdı arzular,
Qızıl xətlə təzələndi taleyimdə yazılar.
Oğul, – dedim, düşmənimin xəncər batdı gözünə,
Elə bildim can verildi şeirimin hər sözünə,
Oğul, – dedim, gülüşlərim gözlərimdən oxundu,
Elə bildim bu ad mənə ürəyimdən yaxındı,
Oğul, – dedim sanki ömrüm neçə ömür yaşadı,
Elə bildim ünvanım da zirvələrnən qoşadı.
Yox, ona fasiləsiz qulaq asmaq mənim üçün çətin idi. Sən demə daha çox
sözlərini qiymətinə görə yayıldığı gündən baha qiymətə satılan və əldən-ələ gəzən,
övlad haqqında deyilmiş əvəzsiz olan bu muğamın sözləri Xəstə Bayraməlinin
imiş...
Bəs qız necə? – Birdən-birə ürək verdi sualı,
Dedim, övlad əzəlində ayrılmazlıq timsalı,
Əgər oğul arxadırsa, qızdır ömrün zinəti,
Təki onun göylər qədər təmiz olsun isməti,
Qızı qızıl boxçasına bənzədibdi babalar,
Aqillərin dünyasında bu hikmətin yeri var.
Bir gün ömrüm qocalanda, gənclik məndən küsəndə,
Bir gün dizim titrəyəndə, bir gün əlim əsəndə.
Muğamın melodiyalarına qarışan bu gözəl övlad oxşamaları sözün əsil
mənasında özümü-özümdən almışdı. Lakin xanəndə sözün bu yerinə çatanda,
şairin sözlərində elədiyi təhriflər birdən-birə dinləyici heyranlığımı təəssüf hisslərilə əvəz elədi...
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O, müəllifin təxəllüsü əvəzinə son illəərdə “Toy oxumaları”nın bayağı
təsirinə uyaraq “A dostlar” deyə özündən quraşdırma bir təhriflə ifa edirdi.
Əslində isə şeirin həmin yeri olduğu kimi belə oxunmalıdı.
Yenə mənim dəli könlüm gileyləndi astadan,
Ahəstəcə xəbər aldı Bayraməli Xəstədən.
Dedi: – şair, anlayıram sözündəki himəti,
Amma ata görmüşəm ki, çoxdu dərdi, möhnəti,
Ata gördüm – beş oğlu var, sonsuz ondan yaxşıdı,
Ata gördüm bir oğlu var, bəxtəvərlik naxşıdı.
Bəli, çox təəssüflər elədim həmin anda. Ürəkləri yerindən oynadan bu qiymətli inciləri təhriflə oxumaq, hansı bir toyun və audio kasetin ötəriliyi xatirinə
onu bayağılaşdırmaq ən azı günah deyilmi?!
“Ahəstəcə xəbər aldı Bayraməli Xəstədən” misrasını kitabda olduğu kimi
oxumaq əvəzinə, “Eşidin siz, ay dostlar, sözümdəki hikməti” kimi ifa etməklə
çoxmu qazanıb görəsən bu müğənni?!
Bəs müəllif hüququnu qorumaq? Bəs müəllif ruhuna hörmət etmək prinsipi
harda qaldı?
Və bütün sənət adamları bu prinsipi qorumağa borclu deyilmi?
Nə isə...
Bir qədər fasilədən sonra, özümə gələr-gəlməz maqnitofonun düyməsini
yenidən basdım ki, bu əvəzsiz hikmətləri sona qədər dinləyim.
Ata gördüm zəhmətiynən dağ yarıbdı dünyada,
Amma övlad naxələfdi, layiq deyil bu ada,
Beləcə dinlədim sona qədər bu lent yazısını...
Və xəyalımın dumanlı gəzintisiynən kövrək duyğularımla bir daha Xəstə
Bayraməlinin dünyasına vardım. Sən demə hicranlı çağların da hicranlı anları
olarmış:
Yenə göz yaşını tökür sinəmə,
Hicran buludundan dolmuş ürəyim,
Əl boyda daş olub qəm yuvasında,
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Bir vaxtlar bir dünya olmuş ürəyim.
Bəxt adlı ümidi qaralanıbdı,
Qəzalar yolunda sıralanıbdı,
Yetim bir quş kimi yaralanıbdı,
Şövqünü şahindən almış ürəyim.
Xəstə Bayraməli ilk baharından,
Bir nübar dərmədi bağça-bağından,
Yaman uzaq düşüb arzularından,
Dərin xəyallara dalmış ürəyim.
Unudulmaz sənətkar, şair, simli alətlərin gözəl ifaçısı, mərhum sənətkarımız
Bəhram Nəsibov ağır xəstə yatdığı vaxtlarda həmkarım Nizaməddin Rəfiliynən
ona baş çəkməyə getmişdim. Vəziyyəti nə qədər ağır olsa da, o, nikbin idi. Musiqiyə bağlı olan bütün varlığı yenə onunla nəfəs alır, yazıb-yaratmaq həvəsi ilə yaşayırdı...
Vaxtında qədri, qiyməti bilinməyən, onun müqabilində beyninə qan sızıb
ağır xəstəliyə düçar olan sənət dostumuza ürək-dirək verdik, ona can sağlığı
arzuladıq...
....Ayrılanda ağır-ağır dedi:
– “Xəstə Bayraməlinin kitabını mütləq mənə çatdırın. Onun sözlərinə musiqi
bəstələmək çoxdanki arzumdur....”
....Sözünü yerə salmadım. Xəstəliyinə qıymasam da “Mənim Göyçəm”in bir
nüsxəsini ona çatdırdım.
Bu gün ritmik səslənməsi, könül oxşayan melodiyasıynan sözləri arasındakı
vəhdəti ilə uzunömürlülüyünə vəsiqə qazanan “Mənim doğma Vətənimdir” və “Ay
lala” mahnıları da beləcə yol tapdı dinləyicilərin qəlbinə.
Əlbəttə, amansız ölüm Bəhrama vaxtsız qıymasaydı, Xəstə Bayraməlinin
sözlərinə çox mahnılar bəstələyəcəkdi...
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Tariyel Məmmədov bir həvəskar bəstəkar kimi dinləyici kütləsinə yaxşı
tanışdır. Onun mahnılarını daim ustad müğənnilərimiz oxumuş, həmişə də uğurlar
qazanmışdır.
Tariyel müəllimin ən yaxşı məziyyətlərindən biri onun dəyərli sözlər seçmək
bacarığıdır. Elin ruhundan, canından, qanından süzülüb gələn, xalqın milli mayasından qidalanan sözlər Tariyel Məmmədovun musiqilərinə şirinlik gətirir, onu
sevdirir. O, Xəstə Bayraməlinin sözlərinə “Vətən”, “Ürəyim” kimi eşidimli və
yadda qalımlı bir neçə mahnı bəstələyib.
Bu gün də ulu Göyçənin qüdrətli söz ustadı Xəstə Bayraməlinin kitabı
Tariyel müəllimin stolüstü kitabıdır.
Maraqlıdır ki, bəstəkar onları təkcə bəstələmir, həm də öyrənib dilcavabı
söyləməyi sevir. Və təbii ki, bu səmimi, axıcı, şirin kəlamlar onun bəstəkarlıq
istedadını yenidən ilhamlandırır.
Sənsiz səhralarda Məcnun kimiyəm,
Gəl gəzək, dağları, gəzək yanaşı,
Bükübdü boynunu lalə, bənövşə,
Onları tağından üzək yanaşı.
Hər dəfə müğənni Sakif Məmmədovun ifasında Xəstə Bayraməlinin sözlərinə yazılan “Mənim Göyçəm” mahnısını eşidəndə istər-istəməz öz-özünə düşünürsən: – “Nə yaxşı ki, ən nəhayətdə Göyçə haqqında da sanballı bir mahnı yaranıb
dinləyicilərə, tamaşaçılara ərməğan edildi...”
Özü də elə bir mahnı ki, çox dəyərli, çox dinlənəsi...
Oynaq olduğu qədər mülayim, şaqraq olduğu qədər kövrək, təəssübkeş,
ürəklərə yaxın...
Bəli, indi Respublikamızın tanınmış müğənnilərindən Bəsdi Sevdiyevanın,
Səmayə İsmayılovanın, Şamo İsayevin, Sakif Məmmədovun, Səttar Nəsirovun,
Qəzənfər Abbasovun və qeyrilərinin ifalarında Xəstə Bayraməlinin şeirlərinə oxunan mahnılar, qəzəllərinə və hekayətlərinə oxunan muğamlar milyonların könlünü
oxşayır, onlara ruhi qida verir.
74

Elə o səbəbdən də, ölməz şairin şeirləri bir çox bəstəkarlarımızı maraqlandırır, onun yadigar misralarına həvəsi artırır.
Elə o səbəbdən də, hələ bundan belə Xəstə Bayraməlinin sözlərinə bir-birindən gözəl yeni-yeni nəğmələr yaranacaqdır.
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O, BAHAR NƏFƏSLİYDİ...
Söhbətimin bu guşəsində vaxtilə mərhum şairimiz Tofiq Mütəllibovun
sözlərinə yazılan mahnılardan, onun müəyyən vaxlarda bəstəkarlarımızla yaradıcılıq əlaqələrindən söz açmaq istəyirəm.
Hər sənət adamının özünəməxsus dünyası olur, əziz oxucular. Bax, bu
mənada nədənsə Tofiq Mütəllibovdan söhbət düşəndə belə duyğular keçir ürəyimdən. Çünki onun da ürəyi bahar döyüntülü, yaz düşüncəliydi. Eyni zamanda son
vaxtlar torpaqlarımızdan, doğma yurd-yuvalarımızdan sarı çox nigaran olardı.
Lakin həmişə nikbin idi şair. Onun təbiətilə yaradıcılığının arasında bir bağlılıq
vardı. Qəlbindəki vətənpərvərlik, narahatlıq, bununla yanaşı bahar ətirli arzuları
qətrə-qətrə şeirlərinə hopduqca onun sözlərinə yazılan nəğmələr də beləcə şirinləşərdi.
Vaxtilə bəstəkarlardan Nəriman Məmmədovla, Dadaş Dadaşovla həvəskar
bəstəkar və müğənni Məmmədbağır Bağırzadə ilə mahnılar üzərində birgə işinin
bəhrəsi olan neç-neçə qiymətli lent yazıları indi fonetikalarda qorunub saxlanır,
onlar vaxtaşırı səsləndikcə şair anılır, sevilir.
Gəlmişəm gur çayların
Sularından, səsindən,
Baharam...
Neçə dəyişən rəngi var doğma torpağın. Hamısı da bir-birindən gözəl,
yaraşıqlı. Fəsillər dəyişdikcə, bu nəğmələr də bir-birini əvəz etdikcə Tofiq Mütəllibovun şirin misraları da beləcə nəzmə çəkilib...
Təbiət hər fəsildə öz rəngini dəyişir, istəklilərimiz. Onların hər birinin həyata
öz töhfəsi var. Yağışın da, qarın da, gülün də, çiçəyin də öz yeri, öz gözəlliyi var
torpaq üstündə. Elə şairin qaibanə səsi də onları belə təsvir edir.
Hər fəsildə təbiət,
Öz rəngini dəyişir.
Dörd fəsil də dörd dəfə,
Yaşıl, sarı, ağappaq,
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Çələngini dəyişir.
Bəli, hər şey təzələnir dünyada. Bütün fəsillər öz rəngini, küləklər səmtini,
ağaclar donunu, düzlər, dərələr, dağlar örtüyünü...
Bir sözlə dünyada hər şey dəyişir. Təkcə birindən başqa!
Şairin Vətənə, torpağa, ana təbiətə məhəbbətindən qeyri.
Ana yurdun adıynan bağlı nə varsa onun üçün gözəldir, hamımız üçün
əzizdir. Onun bir zərrə daşı da Vətəndir – deyib Tofiq Mütəllibov. Doğma torpaqlarımız, yaraşıqlı göllərimiz də belə gözəl olubmuş şairin gözlərində.
Sularına nəzər sal bir,
Tovuz quşu lələyidir.
Qızıl Günəş ürəyidir,
Azərbaycan göllərinin.
Üzərində qızıl tülü,
Sinəsində mavi gülü.
Marallıdır “Maral gölü”,
Azərbaycan göllərinin.
Vətən və ana adı daim qoşa çəkilərdi Tofiq Mütəllibovun dilində. Vətən
deyəndə ana, ana deyəndə Vətən düşünərdi, onunla qəlbi bir-birilə həmahəng
vurardı.
Analar həmişə narahat olarlar. Vətən üçün, torpaq üçün, övlad üçün. Şair bu
duyğuları özünəməxsus bir üsulla təsvir edir.
Dənizçi anasının
Dənizdədir ürəyi
Köksündə dalğa coşur,
Saçına sığal çəkir,
Hər vaxt dəniz küləyi.
Bəli, anaların həm ümumi, həm də fərdi qayğıları başından aşar. Dənizçi
anası, neftçi anası, döyüşçü anası, əsgər anası. Hər birinin öz gileyi, öz arzusu.
Şair anasının
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Ürəyi dincəlməyir.
Şeirləşir həyatı,
Onun da gözlərinə,
Gecə yuxu gəlməyir.
Şair anasının da gözü beləcə yuxusuz qalar səhərəcən. Çünki hər ananın
nəbzi onun övladıynan bahəm döyünər.
Coşğunluq da çatmayır,
Sizə okean, dəniz.
Ah, atalar, analar,
Bizim ürəyimizdir
Sizin ürəkləriniz.
Bu gün adam heç inana bilmir ki, el-obamızın gülərüz şairi Tofiq Mütəllibov
artıq aramızda yoxdur. Axı, amansız əcəl onu ömrünün ən kamil, sənətinin qaynar
çağlarında aramızdan apardı.
Amma şair heç vaxt ölmür – deyirlər. Tofiq müəllim də beləcə şeirlərin
qafiyələrində, quş qanadlı nəğmələrin səsində, sorağında yaşayacaq, dinlənəcək,
seviləcəkdir...
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QƏDRİNİ EL BİLİR...
Deyirlər şeirlə musiqi qoşa doğulub dünyada. Aylar dolanıb, illər keçib o
vaxtdan. Bu iki sənət zərrəsi bir-biirinə məhrəm olduqca nəğmələr də beləcə
yaranıb, bu qaydaynan dönüb insanların ilham axarına.
Hər ikisi bir-birinə yaraşıq, biri o birinə gözəllik gətirib onların. “Olmasa
şairin şeiri, qəzəli, olarmı aşiqin sözü məzəli” deyən el sənətimizin cəfakeşləri
yanılmayıblar.
Təki söz də gözəl olsun, ona bəstələnən musiq və onun ifaçısı da...
Amma gəlin etiraf edəyin ki, hər şey sözdən başlayır. Söz sənətin canı, onun
yurdudu. Söz bəşərin eyni, onun varlığıdı. Söz olmasa mahnı dillənə bilməz.
Söz olmasa nəğmələr yaranıb ərsəyə gəlməz.
Və bu söhbətimlə bağlı etiraf edilməli başqa bir məsələ də var: –
Sözün qanadlanıb eldən-elə, dildən-dilə, könüldən-könülə yayılmasında musiqinin xidməti əvəzsizdir.
O da bir şərtlə ki, şeir musiqi ilə dil tapa bilsin, ona yatımlı olsun.
Bax, bu mənada xoşbəxtdir o şair ki, bu dünyaya nəğməkar şair kimi gəlir,
beləcə sevilir, belə yaşayıb yaradır, belə də ad qoyub gedir bu həyatdan.
El-obamızın sevimli şairi, dünya durduqca yaşayacaq İslam Səfərli kimi!
Qayıdıb xoş güzardan,
Günəş qalxır Xəzərdən,
Sevgilim keçən yerdən,
Bütün şəhər yeriyir,
Bakı, sabahın xeyir!
Ötən illərin şeir, sənət məclislərinin qaynar çağlarından biri, aparıcı poeziyamızın öncülü Səməd Vurğundur.
O, İslam Səfərliyə söz verərkən belə təqdim edir:
“Sifətcə, yaradılıqca mənə oxşayan İslam Səfərliyə söz verirəm”.
Bax, bu da adicə təqdimat deyildi. İslam Səfərli yaradıcılığına və şəxsiyyətinə Vurğun dilindən çıxıb əbədi bir tarixi anıma dönəcək qiymət idi...
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Özü də çox yüksək qiymət idi bu!
Həmin məclisin şahidi və iştirakçıları olan şair Tofiq Bayram sonralar İslam
Səfərlinin 60 illiyi ilə bağlı “Kommunist” qəzetinin 1993-cü il 12 fevral tarixində
yazırdı:
– “.... Şair İslam Səfərli öz səmimi, orijinal həyat nəfəsi ilə poeziyamızın
qartalı Səməd Vurğunun inamını qazanmış, ömrü boyu Səməd Vurğun məktəbinə
sadiq bir tələbə kimi öz ilham rübabnı xalqın istək və arzularına layiq şəkildə
səsləndirmişdir...”
Tofiq Bayram həmin yazısında onu da qeyd edirdi ki, - “İslam nəğməkar
şairdir. Onun şeiri bulaq suyu kimi axıcı, nəğmə kimi ahəngdardır....”
Bağçamıza gəldi bahar,
Yaşıl donun sərdi bahar,
Gəl, dedim gəlmədin yar,
gəlmədin yar!
1973-cü ildə Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında göstərdiyi xidmətlərinə
görə Respublika Ali Sovetinin rəyasət heyəti tərəfindən İslam Əhməd oğlu Səfərliyə əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı verilmişdir.
Bu münasibətlə sənət adamları onu təbrik edir, ürək sözlərini söyləyirdilər.
Onda xalq şairi Süleyman Rüstəm yazırdı: - “Baharda quşlar budaqdanbudağa qonduğu kimi, gözəl nəğmə də dodaqdan dodağa, könüldən könülə qonub
orada özünə yuva qurur.
Nəğmə yazmaq, daha doğrusu, musiqiyə nəğmə mətni yazmaq asan deyildir.
Bu şairdən yığcam, tutarlı söz demək qabiliyyəti tələb edir.
İslam Səfərli şairlərimiz arasında ən çox və gözəl nəğmə mətni yazanlardan
biridir, - desək, heç də yanılmarıq.
Ustad bəstəkarlarımızın nəğmə mətni üçün çox vaxt ona müraciət etmələri
təsadüfi deyildir.
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İslam Səfərlinin nəğmə şeirləri dərindən duyulub ürək çırpıntıları ilə qələmə
alınmış əsərlərdir...” 1.
Bəli, vaxtında deyilən şair haqqında şair sözü bax, beləcə hopur illərin unudulmaz söz incilərinə, qədirbilənlik tarixinə. Qəlbi özülündən nəğməli yaranmış
İslam Səfərli ürəyinin parlaq zərrələri də beləcə dönüb əbədi duyulacaq nəğmələrə...
Söylə, ay sevgilim,
Sən tək yar hanı?
Zülfündən tel düzüb
Çaldım kamanı,
Ürkək baxışına,
Xoş yerişinə,
Zərif gülüşünə
Verrəm dünyanı,
1961-ci il. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının azman salonu. Zal astanasına
qədər insan axını ilə doludur. Türk dünyasının böyük sənətkarı Nazim Hikmət də
tamaşaçıların arasındadı.
El-obamızın sevimli şairi İslam Səfərli səhnədən özünün “Xəzərim” şeirini
oxuyur.
Sinən bir ağ gümüşdü,
Gümüşdü, gümüşdü,
Gözüm hüsnünə düşdü,
Nə düşdü,
Sahilində işıqlar qızıldı,
Yel dəydi, göy köynəyin
sızıldı.
Suların çin-çin oldu,
1

“Kommunist” qəzeti. 1973-cü il, 22 mart.
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Xəzərim,
Ləpən Göyərçin oldu, Xəzərim!
Nazim Hikmət Azərbaycan şairinin öz dilindən bu sətirləri eşidəndə qeyriixtiyari səhnəyə çıxıb İslam Səfərlini hərarətlə bağrına sıxaraq deyir:
– “Bu, dəniz haqqında eşitdiyim ən gözəl şeirlərdən biridir”. Ümumiyyətlə,
məhəbbət şairi, sevgi, ülvi istək, həyat, təbiət və gözəllik şairi İslam Səfərlinin
yaradıcılıq dünyasından qızıl xətlərlə keçən mövzulardan biri də dəniz mövzusudur.
Təbiət gözəlliklərindən ilham almağı bacaran İslam Səfərli özünün yaxın
dostu olan mavi Xəzərə həsr etdiyi şeirlər deyişindən nəğməlidir, başdan-başa təbli
axarlı bir melodiyadır.
Şair bu şeirləri eləcə “şairəm” deyə yazmırdı. O, həm də sərin suların hər
damlası, hər ötüşü, hər dalğası ilə yaşayırdı.
Gecədir. Ay qabaqlı bir gecə. Beşikdə uyuyan körpəsinin nazını çəkən bir
Azəri gözəli pəncərədən mavi dənizə sarı boylanıb öz gümültülərini ləpələrin pıçıltısına qatır.
O, neçə gündən bəri dalğalar qoynunda buruq qazan ömür-gün yoldaşından
sarı nigarandır...
Beləcə ləpələrlə bu el gözəlinin qarşılıqlı dialoqu canlı bir səhnəyə dönür
dinləyici nəzərində.
Və xüsusilə də onlar nəğmələşəndə, qırçın pərdəli melodiyaların ruhuna
qaynayıb-qarışırdı.
Pıçıldaşın, pıçıldaşın, ləpələr,
Bəlkə mənə bir sözünüz var sizin,
Üç gecədir mənim ömür yoldaşım,
Buruq qazır qucağında dənizin.
“Allah rəhmət eləsin İslam Səfərliyə”. Onunla işləmək mənə zövq verirdi.
Asan işləyirdim. Şeiri xüsusilə yatımlı idi. Sözləri ütüləmək, hamarlamaq, yontamaq lazım gəlmirdi. Birlikdə xeyli mahnı yazmışıq. “Dalğalar”, “Bir könül
sındırmışam”, rəhmətlik Şövkət xanım bu mahnıları necə şövqlə oxuyardı...”
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Respublikanın xalq artisti, professor Ramiz Mirişli deyir bunları.
Siz qaynar həyatsınız,
Nəğməyə qanadsınız,
Sahili şən dalğalar,
Ay öpüşən dalğalar!
Daim ustad sənətkarlarla tərəf-müqabili olardı İslam Səfərli. Cahangir
Cahangirov, Səid Rüstəmov, Ramiz Mirişli, Emin Sabitoğlu kimi kamil sənətkarlarla, Rəşid Behbudov, Şövkət Ələkbərova, Qulu Əsgərov, Flora Kərimova, İslam
Rzayev kimi ustad müğənnilərlə...
Ana adı hər duyan ürəkdə ömrün varlığı, onun eynidi. Dünyaynan qoşa
yaranan bu müqəddəslik əsil həyatdı, könlümüzün aramsız döyüntüsüdür. Vüsalında göylər qədər sevincin yaşarılığı, ayrılığında kainata sığmayacaq qədər hicran
karvanının ağırlığı var ananın...
Sərasər şəfadı ana əllərinin ovxarı. Hər dərdin dərmanı, hər ağrının çarəsi,
hər qayğının əlacı var onda....
Yer üzündə bütün övladlara can məlhəmi olar ana şəfqəti beləcə...
Təkcə beşikdəki körpəsinin yox, bütün bəşərin qayğısını çəkər ömrü boyu,
analar...
Daim narahat, qayğılı, həmişə səksəkəli....
– Vətən göylərini duman aldımı?
– Doğma torpağın müqəddəsliyinə yağı düşmən nəfəsi toxundumu?
– Övladının ayağı daşa dəydimi? Bax, bu qaydaynan bir ocaqdan başlayan
ana qayğısı belə dönər bir dünyalıq məhəbbətə....
Sazlı, sözlü, şeirli, nəğməli, müdrik kəlamlı dünyamızda nə qədər yazılıb, nə
qədər deyilib, nə qədər vəsf edilibsə ana mövzusu, yenə azlıq edib bizlərə.
“Ana” sevilib, ana öyülüb, ana əzizlənib...
Bax bu oxşamalar arasında bir şeir də var:
– El-obamızın əbədi yaşar sənətkarı İslam Səfərlinin bu bəşəri məhəbbətə
həsr etdiyi “Ana” şeiri.
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Və bu şeirə xalqımızın böyük, əbədi unudulmayacaq bəstəkarı Cahangir Cahangirovun bəstələdiyi musiqi.
Dünya musiqisi sənətinin ən böyük karifeylərindən biri olan Rəşid Behbudovla birgə işləməyin nə qədər çətinliyinin şahidi olanlar yaxşı biliblər. Bəzən hər
hansı bir musiqi mətni üzərində 10 dəfədən çox işlənilməsini də İslam müəllim
özünə xoş bilərmiş. Təki mahnı onların ürəyincə alınsın.
Könlümün nuru, canım ana,
Böyütdün sən məni, yana-yana,
Odlusan gül kimi, bir qaynar həyat kimi,
Borcluyam mən sənə, bir övlad kimi,
Əziz ana!
Nə ki arzun kamın var,
Qəlbimdə tutmuş qərar,
And olsun sana, can, ana,
Qədrini el bilir, ətrini gül bilir,
Saçının ağına, qarasına qurbanam,
Əziz ana!
Bəli, ana qədrini öz canından əziz bilib onu bir el istəyinə bərabər tutan
İslam Səfərlinin də qədrini el bilir, onun özündən sonra da xətrini uca tutur və tutacaqdır.
İslam Səfərlinin adı da, nə qədər söz var, musiqi var, nə qədər ki, sənət var,
dünya var, beləcə yaşayacaq-seviləcəkdir.
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BƏSTƏKARLIQ
MÖCÜZƏLƏRİ
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“ŞİRİN BİR XATİRƏ TƏK QALACAQDIR DÜNYADA....”
Azərbaycan musiqi mədəniyyətində, onun inkişaf mərhələsində adı tariximizin ölməzlik səhifələrinə yazılan şəxsiyyətlərimiz çox olub. Hər birinin də öz yeri,
öz işi, öz sanbalı.
Amma bu mövzuda düşünərkən hərdən xəyalımdan qəribə bir fikir keçir:
– Görəsən ana torpaq Üzeyir Hacıbəyovu yetirib bizə bəxş etməsəydi, indi
milli musiqimizin tamaşasına hansı yönümdən baxardıq görəsən?!
Sonra isə bu qəribə sualın cavabı çox tərəddüddən sonra təkcə mətləbin
sonunda tamamlanır.
Üzeyir Hacıbəyovsuz Azərbaycan milli musiqisini təsəvvür etmək çətin
olardı.
Axı, qoca tarix çox şəxsiyyətlər yetirib. Lakin onların da arasında eləsi var
ki, onun təfəkkür bəhrəsi bir xalqın neçə-neçə nəslinə baş ucalığı, üz tutacağı,
dünyalar içində onun sənətinin şöhrət tacı olub.
Musiqimizin Üzeyirli aləminə diqqətlə nəzər salanda adama elə gəlir ki, bu
sarıdan o böyük dahi heç nəyi yaddan çıxartmayıb. Bu milli sərvətimizin sərnəsini
bütün incəliklərinə qədər nəzər diqqətinin süzgəcindən keçirib, aydın zəkası, haqq
vergili istedadı sayəsində yaratdığı musiqi əsərlərilə mədəniyyətimizə əvəzsiz
incilər bəxş edib.
Son dərəcə intellektual səviyyədə, universal qabiliyyətə, xüsusi fitri istedada
malik olan böyük bəstəkar mahnılarından tutmuş ta operalarına qədər Azərbaycan
musiqisinin, çətin daşlı-kəsəkli, amma şərəfli yollarında əbədi sönməyəcək bir işıq
yandırmışdır.
Öz varlığında sənətinin və şəxsiyyətinin vəhdtində yaranan dahilik vergisini
yaşadıb onun sayəsində gələcək nəsillərimizə əvəzsiz örnək məktəbi bina edən
Üzeyir Hacıbəyov əvəzedilməz bir dühaydı.
Bu dahi bəstəkarın xırdasından və böyüyündən asılı olmayaraq hər hansı bir
əsərini ayrılıqda götürüb təhlil edəndə, yenə də, mənə elə gəlir ki, onun yaratdığı
tək bircə musiqi nömrəsi Üzeyir bəyin sənətindəki böyüklüyə kifayət edərdi.
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Bu əsərlərin hər birində xalqımızın qədim anımlı qəhrəmanlığı da, onunla
yanaşı kövrəkliyi, vüsalı və ayrılığı da, yalnız özünəməxsus adət-ənənəsi və
müqəddəs vərdişləri də musiqinin sehirli diliynən notlara köçürülmüş, bitkin bir
tarixi nişanəyə dönmüşdür.
Milli musiqimizin banisi ilk bəstəkar mahnılarımızdan tutmuş ta azman
səhnəli operalarımıza qədər hər sənət ustadına nəsib olmayan şərəfli bir yol keçdi.
Böyük Azərbaycan şairi Səməd Vurğunun sözlərinə bəstələdiyi “Şəfqət
bacısı”, Hüseyn Natiqin sözlərinə yazdığı “Qara göz” mahnıları bu aləmdə ilk
göyərçinlər kimi qanad açdığı gündən hələ qarşıda neçə-neçə ali məktəblər, daha
böyük işlər gözləmişdi onu. Və saatdan-saata, ildən-ilə bax beləcə şərəflə gəlmişdi
bunların öhdəsindən Üzeyir Hacıbəyov...
Üç böyük dahinin ikisini o birindən 8 yüz ildən də çox zaman fərqi ayırırdı.
Şair Nizami Gəncəvi ilə bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov, bir də bülbül nəvalı Bülbülü.
Və nə zamansa eşqinin hansı pərişan çağındasa “Sənsiz” – deyə bir qəzəl
yazmışdı şairimiz. Başdan-başa bir hekayəni, bütöv bir sevgi ayrılığının dastanını
əvəz edəcək qəzəl.
Ondan sonra gələn şairlər arasında vüsal həsrətində qovrularkən Nizami
“Sənsiz”inin səsinə səs verənlər çox olmuşdu. Lakin onların heç birinin harayı
onun sədasına yetə bilməmişdi.
Mən Üzeyirin və Bülbülün 8 əsrdən sonra Nizamidən xəbərsiz dünyaya
gəldiklərini bir daha xatırlatmaq istəyirəm sizlərə.
Kim bilir, bəlkə mən yanılıram, bəlkə Nizami Gəncəvinin ömrün hansı
dəqiqəsindəsə ürəyinə damıbmış ki, özündən neçə yüz illər sonra cahana bir
bəstəkar gələcək, bir də bir müğənni.
Gələcəklər və 8 yüz il onlardan əzəl böyük şairin sinəsindən lələyinə damladamla süzülüb oradan da kağızlara ələnən “Sənsiz”ini notlarda, oradan da
nəğmələrin şirin dilində oxşayacaqlar!
Axı Nizami Şeyx idi! Bəlkə elə o səbəbdən də ürəyinə damıbmış onun.
Amma hər necə olsa da hər dəfə “Sənsiz” romansını dinləyərkən qəribə də olsa
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adama elə gəlir ki, bu əvəzsiz sənət incisini üç böyük sənətkar birlikdə məşvərət
eləmiş, dönə-dönə götür-qoydan sonra onu ərsəyə gətirmişlər.
Bəs “Sevgili canan” necə? – birdən-birə sual verdim öz-özümə.
Və sonra da hər iki sənət əsərinin eyni halda gözəlliyini duyarkən, bir daha
qəlbimdən yuxarıda ərz elədiyim duyğu keçir...
İlk bəstəkar mahnısı, ilk operetta, ilk milli opera, ilk şərqi, ilk himn...
Nələr yaratmadı Üzeyir Hacıbəyov. Yazdı, yaratdı və xalqının sabahına,
gələcək nəsillərinə əbədi solmayacaq bir bağça saldı, heç vaxt bitib-tükənməyəcək
xəzinə qoyub getdi.
Müsəlman dünyasının ərəb elində neçə-neçə yüz illər bundan əvvəl iki
qonşu oğlanla qız bir-birinə aşıq olmuşdu. Amma Leylini Qeysə verməmişdilər.
Çılğın aşiq bu sevdanın hicrinə dözə bilməyib Məcnun olmuşdu...
Aradan bir neçə illər gəlib keçəndən sonra İlahinin xoş saatlarının birində,
Azəri yurdunun Gəncə elində Nizami Gəncəvi, daha neçə illərdən bəri isə
Kərbəlanın müqəddəs torpağında Məhəmməd Füzulini bəxş eləmişdi bizim
xalqımıza bu qoca dünya.
Onların sehirli qələminə düşən Leyliynən Məcnunun eşq macəraları beləcə
dönmüşdü sevgililər möcüzəsinə.
Lakin böyük Füzuli onların dodaqlarda nəql edilən dastanlarını qəzəlin
sehirli diliynən oxşadıqca bu eşqin macərası daha da əlyetməz olmuşdu. Fəqət
onlar hamısı dilcavabı söylənirdi bu beytlərdə....
Və nə böyük xoşbəxtlikdi ki, nəhayət böyük yaradan bir Üzeyir gətirdi bizim
dünyamıza. Və sən demə onun xoş gəlişinə qədər Leyli Məcnun dastanında nə isə
çatmırmış. Üzeyir Hacıbəyovun qeyri-adi zəkası sayəsində belə yarandı səhnəmizin ilk operalı günləri. Baxıldıqca xoşlandı, oxunduqca sevildi. İllər-illərə calandıqca o yenidən təzələndi, şöhrəti üstünə şöhrət gəldi...
Belə sevildi, belə əzizləndi, dünya sevgililərinin ibrət dərsinə dönüb belə
çatdı əlyetməzlik zirvəsinə Leyli Məcnun əhvalatı...
Aşıqlarımız kəntdə-kəsəkdə xudmani el məclislərində əlinə saz alıb igidlərigidi Koroğlumuzun 17 dastan qolunu bir-birinə calayanda da onların qolundan
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tutan Üzeyir Hacıbəyovun dünyası oldu. Dəli Koroğlu ucqar Azərbaycan ellərindən atlanıb dünya səhnəsinə çıxdı, aləmi heyrətdə qoydu...
Bu qaydaynan yayıldı cahana arşınmalçının səsi içəri şəhərin dar küçələrindən...
Belə əzbərə döndü bəşər tarixinin dilində Məşədi İbadın “Gecikmiş məhəbbəti”...
Dünya səhnələrində bu əvəzsiz sənət əsərləri səsləndikcə könüllərin heyrəti
sinələrə sığmadı. Yer üzünün böyük millətlərinin sırasında imzası olmayan Azərbaycanın əvəzsiz sənət nümunələri belə döndü dünyanın ən böyük millətlərinin
nümunəsinə...
Onların təsiriynən çox ölkələrdə çox əsərlər yazıldı, bu mövzulu çox tamaşalar səhnəyə qoyuldu. Amma nə səsi Üzeyir “Arşın mal alan”ın səsinə, nə də həvəsi
Məşədi İbad həvəsinə çatanı olmadı...
Azərbaycan musiqi sənətinin intellektual səviyyədəki inkişafında telli sazın
xidmətlərini ilkin qiymətləndirən də Üzeyir Hacıbəyov olmuşdur.
“Əgər hər hansı bir bəstəkar sazı duymursa, onun yaradıcılığı millilikdən
uzaq olar....”
“Sazın çox cingiltili, adamı ilk baxışdan cəzb eləyən səsi var. Onu min bir
çalğının içindən ayırıb seçmək olar...” – deyə müdrikcəsinə verdiyi tövsiyyələr
özündən sonra da öz dəyərli bəhrəsini vermişdir.
“Sazı böyük musiqi kollektivlərinə daxil etmək vacibdir” fikrindən doğan
sonrakı faydası Tofiq Bakıxanovun bu gözəl çalğı alətini böyük ansambl heyətinə
qoşmaq kimi son dərəcə gərəkli bir vəzifə ilə nəticələnmişdir.
Bu gün zəndinən diqqət yetirəndə bunun bir daha şahidi oluruq. Əgər xalq
çalğı alətləri və ya orkestrinin arasından bu və ya başqa çalğı alətləri çıxarılarsa,
bəlkə də yeri bilinməz. Amma saz bu böyük kollektivlərdən aralanarsa dərhal
azman ifanın içində onun cingiltisinə ehtiyac duyarıq. Deməli saz nəinki ansambl,
hətta çox böyük kollektivin birliyindən ibarət olan xalq çalğı alətləri orkestrinə də
zənginlik gətirmişdir.
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Yeri gələndə sənət və şəxsiyyət haqqında danışır, onun milli mədəniyyətimizə xeyirindən çox söhbət açırıq. Bax, bu mənada da Üzeyir Hacıbəyov, sözün doğru mənasında, xalqımızın əsil xoşbəxtlik siması idi. Onun sələflərindən eləsi olmaz
ki, bu böyük şəxiyyətin xeyirxahlığını öz ürəyində hiss etməsin.
Üzeyir hansı bir həvəskardasa zərrə də olsa sənət işartısı sezsəydi, ona təkcə
müəllim kimi yox, həm də valideyn kimi hörmət edərmiş. İmkanı olmayanlarla
özünün son manatını da bölərmiş ki, o korluq çəkməsin.
Nəzərə almaq lazımdır ki, bu təbiəti tale ona görə Üzeyir bəyə təlqin etməmişdir ki, hansı bir fərdəsə öz səxavətiynən köməklik göstərsin.
Təkcə bununla bağlı deyildi Üzeyir Hacıbəyovun əli açıqlığı, comərdliyi.
Böyük dahi belə hallarda bu və ya başqa bir sənət həvəskarlarının fitri istedadını
yerində qiymətləndirir, onun gələcəkdə xalqa gərək olacaq sənətinin inkişafı, onun
yetişib cərgələrə qoşulması naminə əlindən gələni əsirgəmirdi.
Bununla da Üzeyir Hacıbəyov neçə-neçə sənət adamlarımızın ali məqsədlərinə yetişməsinin səbəbkarı olub ki, onların hər biri mədəniyyət tarixində bir
tarixi nişanəyə dönəcək qədər əhəmiyyət kəsb etmişdir.
Saymaqla qurtarası olmayan belə misallardan birini xatırlatmağı lazım bilirəm.
Sonralar hamımızın sevimli bəstəkarı kimi respublikamızda özünəməxsus
ad-san qazanıb, tanınan Hacı Xanməmmədov Dərbənddən Bakıya gələndə cavan
təhər uşaq idi.
Anası onun yol pulunu borc alanda qonşuları olan ağbirçək bir qadın Hacıya
xeyir-dua verəndə demişdi ki, “....Bakıya çatanda, orada Üzeyir adlı bir adam var,
çox gözəl, xeyirxah bir adamdı. Gedərsən onun yanına, o səndən köməyini
əsirgəməz...”
Hələ Dərbənddən qeyri-özgə yerə getməyən Hacı Bakıya gələndə anasının
qonşudan aldığı olub-qalan xərcliyi qurtarmışdı...
O, fikirli halda soruşa-soruşa indiki Musiqi Akademiyasına gəlib Üzeyir
Hacıbəyovu tapır. Üzeyir bəy onu ilkin sınaqdan keçirəndən sonra bu uşaqdakı
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musiqi sarıdan qabiliyyətini yerindəcə duyub qiymətləndirir və deyir ki, “Get,
sabah bu vaxt gələrsən yanıma....”
Uşaq ağır fikirlər içində qapını açıb çölə çıxmaq istərkən Üzeyir Hacıbəyov
dərhal bir arif kamalıynan onun daxili qayğılarını zahirindən oxuyur.
“...Dayan, ay Hacı, bir bura qayıt görüm. Qalmağa yerin-yurdun varmı?...”
– “...Qonaq evində, zadında bir yer taparam, Üzeyir müəllim....”
– “Bəs xərcliyin? Pulun varmı cibində?...”
Hacı utancaqlıqla başını aşağı salanda Üzeyir bəy zəndində yanılmadığını
bilir. Əlini cibinə salıb ona xərclik verir....
Bax, belə əvəzsiz insan idi, əvəzedilməz sənətkar olduğu kimi Üzeyir
Hacıbəyov.
O görkəmli şəxsiyyət həm də öz xalqına gözəl yazıçı qələmi, kəskin satira
ustalığı ilə xidmət edirdi. Qılıncdan iti olan qələmiynən mənəvi dünyamıza xor
baxan neçə-neçə din düşmənlərimizi satira atəşinə tutur, yerindəcə tutarlı cavab
verirdi.
“Bir xanım əfəndinin bizlərə hüznü-təvəccöhü”ndən tutmuş ta son satiranın
axır cümləsinə qədər bütün yazıları xalqımızın mənəvi təmizliyinə, saflığına qulluq
edir, bununla bağlı milli mədəniyyətimizi, gözü götürməyənləri beləcə qamçılayırdı....
Hansını qoyub hansına keçəsən bunların? Üzeyir Hacıbəyovun xalqımızın
yolunda göstərdiyi xidmətlər bir deyil, beş deyil, on deyil...
Və bir daha bu sətirləri sinəmdən kağıza köçürərkən ürəyimdən qəribə
duyğular keçdi. Görəsən Üzeyir Hacıbəyov indi sağ olsaydı, bizə nələr deyər, nələr
tövsiyyə edər, nələr yazardı?
Mənə elə gəlir ki, birinci növbədə Azərbaycanımızın ilkin musiqi beşiyi olan
Şuşamızın, ordan bu yana doğma Qarabağımızın düşmən əsirliyində qalmasına
çətin dözərdi o böyük dahi. Həyatda bütün yollar xırdalıqdan başlayıb böyüklüyə
doğru yön alır. Əgər Üzeyir Hacıbəyov indi baxıb görsəydi ki, azman muğamlarımıza müasir gəncliyin qulaq asmağa hövsələsi çatmır, o, buna ürəkdən köks
ötürərdi. Əgər o baxsaydı ki, hətta ən böyük tədbirlərimizdə belə Azəri musiqisinin
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gözəlliyi olan üçlük qrupu gözə dəymir, onun əvəzində bayağı toy musiqiçiləri
yavaş-yavaş özünə vətəndaşlıq hüququ qazanır, bax, onda heyrətə gələrdi...
Bu günkü Bakımızın küçələrinə çıxıb hər iki addımda bir dünyanı başına
götürən “kaset” köşklərinin əcayib-qəraib yadlığına, milli musiqimizdən daha çox
anlaşılmaz əcnəbi musiqilərinin səslənməsinə şahid olsaydı onda neylərdi Üzeyir
bəy?!
Vaxtilə Sabir Mirzəyevin “Cahargah”ı, Süleyman Abdullayevin məhəbbət
mövzulu ifaları, Qədir Rüstəmovun “Sona bülbüllər”i şəhərin çox az-az yerlərində
səsləndiyi vaxtlar köşkün başına toplaşıb onlara heyranlıqla diqqət kəsilən
qədirbilən dinləyicilərimiz hara qeyb oldu görəsən?
Axı musiqi insanı saflaşdırmağa, əsil məhəbbət duyğuları, mərdlik, qəhrəmanlıq motivləri aşılamağa xidmət etməlidi?!
Belə isə, müasir gəncliyin milli tərbiyəsilə kimlər məşğul olmalıdır görəsən?!
Vaxtiə böyük mayestro Niyazi qardaş Türkiyəyə gedəndə, oranın ən böyük
musiqi kollektivləri ondan öyrənmək üçün növbəyə yazılardı...
Fəqət bu günkü gəncliyimizin yeri gəldi-gəlmədi, duydu-duymadı, milli
Azəri musiqisinə soyuqlaşmaları, sizi bilmirəm, məndə çox dəhşətli bir qorxu hissi
yaradır.
Bu gün Cabbarın, Seyidin, Xanın zəngin ənənələrini yaşadan bəzi muğam
ustalarımız Avropanın böyük səhnələrində “Segah”ın, “Rast”ın, “Zəminxarə”nin,
“Şur”un ecazkarlığıynan dilini anlamadığı millətləri heyran qoyursa, biz özümüzün
indiki halımıza necə baxırıq görəsən?!
Bir zamanlar xalq çalğı alətləri ansamblları orkestri və estrda kollektivləri
barmaqla göstərilərdi. Ustad oxuyanlarımız da beləcə...
İndi isə yaz ağzı səhralarda göbələyi saymaq onları saymaqdan asandı...
Amma aralarında dinləniləsi, ürəyə yatası azdır, lap az...
Bu dediklərimə görə “Gənclik” yerində durub saymır, inkişaf edir deyə məni
qınayanlar da tapılar. Amma gəlin insaf naminə nəzərə alağın ki, gəncliyin axını
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mədəniyyətimizin bayağılaşmasına yox, onun milli zəmin üzərindəki gələcək
inkişafına xidmət eləməlidir...
Necə ki, böyük dahi Üzeyir Hacıbəyov min illər bundan belə bir-birini əvəz
edəcək nəsillərimizə gərək olacaq mənəvi zənginlik xəzinəsi qoyub getmişdir.
Yazımın bu son cümləsindəki “Getmişdir” sözündən eymənən kimi oldum...
“Gedibmi” – Üzeyir?
– Yox, o sənətiynən bahəm yaşayır. Gözlərdə, könüllərdə, Vurğunlu dünyamızın əbədi solmayacaq misralarında yaşayır Üzeyir Hacıbəyov.
Elə isə onda: –
Ölüm sevinməsin qoy, ömrünü vermir bada,
El qədrini canından daha əziz bilənlər.
Şirin bir xatirə tək qalacaqdır dünyada
Sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər...
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MAHNI JANRININ ÖLMƏZ USTADI
Əziz oxucular, yazımın bu sayında sizə mərhum bəstəkarımız Tofiq Quliyevin mahnılarından söz açacaq, onun hamımız üçün əziz olan xatirəsini anacaq,
musiqi aləminə yenidən qovuşacağıq.
İstər yazılı, istərsə də şifahi deyimlərimizdə həmişə mahnı janrlarından
söhbət açarkən, istər-istəməz birinci növbədə yadımıza o böyük bəstəkarımız Tofiq
Quliyev düşür ki, bu da tamamilə təbii haldır.
Neçə-neçə gözəl nəğmələr müəllifi kimi Tofiq müəllimin bu sarıdan xidmətləri saya-hesaba gəlməzdir.
Onun bütün mahnıları bir-birindən gözəldir, eşidimlidir. O, hansı mövzuya
müraciət edibsə, hamısı uğurlu alınıb, milli musiqimizin yarına-yaraşığına dönüb.
Əgər Tofiq Quliyev sevgi-məhəbbət mötivlərini öz notlarında oxşayıbsa,
onu daha da ülviləşdirib, gözəlləşdirib.
Çünki, onun öz sevgisi, öz məhəbbəti vardı doğma musiqilərimizə.
Və bütün bu daxili istəyin fitri istedadıynan ayrılmaz vəhdəti ərsəyə gətirib
bu gözəl, əvəzedilməz sənət əsərlərini.
Bu danılmaz bir həqiqətdir ki, sənət və şəxsiyyət vəhdətdə olarkən, onun
nəticəsi uğurlu alınır, uzun ömürlü olur.
Tofiq Quliyev el-oba təəssüblü, torpaq diləkli, vətən istəkli bir insan idi.
Və elə o səbəbdən də, böyük bəstəkarın bu mövzulu mahnıları da bütün
hərarətilə daim yaddaşlara köçüb, əbədilik qazanıb.
Bütün varlığı, hissi, duyğusu milli çalar üstündə köklənmişdi onun. Bu
baxımdan yazdığı mahnılar da qədirbilən dinləyicilərimizin, milli mənsubiyyətinin
qədrini, qiymətini bilənlərimizin ürəyindən xəbər verir, qanına, iliyinə işləyir.
Təsadüfi deyil ki, Tofiq Quliyev hər gəlişi gözəl sözə mahnı bəstələməz, hər
“şairəm” deyənlə tərəf-müqabillik etməzdi.
Öz sənət sanbalına, öz fərdi üslubuna münasib sözləri seçmək, onlara musiqi
bəstələmək Tofiq müəllimin əzəli-əbədi vərdişlərindən biri olub.
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Mahnı var ki, 5-6 bəndlik bir şeirin uzun-uzadı oxunuşundan ibarətdir. Lakin
təəssüflər olsun ki, onu neçə dəfə dinləsən də yadda qalmaz, həmin anda unudulur.
Mahnı da var ki, cəmi 2-3 dəqiqəlikdir. Di gəl bircə dəfə dinləsən ömürlük
yadında qalacaqdır. Tofiq müəllimin illərin nəğmə yaddaşına əbədi həkk olunan
mahnılarının siyahısını nəzərdən keçirirəm. Onların arasında 5 dəqiqəlik olanına
rast gəlinmir. Əksəriyyəti 2-3, uzaq başı 4 dəqiqə yarımlıqdır.
Bununla birlikdə hamısı bir-birindən yadda qalımlı, ürəklərin əbədi
yaddaşına dönəsidir...
İlk baxışda mahnı janrı, onun yaranışı kiməsə adi, hətta asan görünə bilər.
Əslində isə belə deyil. Hər mahnının yaranışı ayrıca bir sənət əsərinin bizim musiqi
mədəniyyətimizə gəlişi deməkdir.
Təkcə bir şərtlə ki, mahnı əsil mahnı olsun, janrın milli-mənəvi dəyərlərinə
cavab verə bilsin.
Bax, elə böyük sənətkarımız Tofiq Quliyevin nəğmələri kimi.
Hər hansı bir mahnının ərsəyə gəlməsində üç sənət adamının bəhrəsi var.
Şairin, bəstəkarın və ifaçının. Bu baxımdan ölməz bəstəkarımız Tofiq Quliyev şairlə bərabər, həm də ifaçı seçimində də tərəfkeşliyə, biganəliyə, soyuqluğa
yol verməzdi. Yalnız, sanballı sayılıb-seçilən müğənnilərlə əlaqə saxlayardı.
Tofiq müəllimin sağlığındakı efir çıxışlarından birinin qısa məzmununu sizin də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm, istəkli oxucular.
Milli efirimizin düzəməlli vaxtlarında Azərbaycan televiziyasında özünəməxsus təmkinlə, sakit, aramla və səmimi tərzdə sənət söhbəti edirdi, mahnılarının
uğurlu alınmasından danışırdı.
“.....Mənim bəstələdiyim mahnılarımın uğurlu alınmasının başlıca səbəbkarı
Rəsul Rza kimi gözəl şairlərin, Rəşid Behbudov, Şövkət xanım Ələkbərova kimi
böyük müğənnilərin sayəsindədir....”
Sizi bilmirəm, əziz oxucular, ancaq mən onun dilindən bu sözləri eşidəndə o
böyük sənətkara rəğbətim birə-beş artdı, gözlərimdə dahi bəstəkar səviyyəsinə
yüksəldi.
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Və şübhə yoxdur ki, mənim kimi milyonların qəlbi eyni qiyməti verib onun
həmin anına.
Bəli, bu fikirlər onun böyüklüyünə dəlalət edən sadəliyindən, sənətinin
ülviyyətinə münasib təvazökarlığından, səmimiyyətindən irəli gələn bir amil idi.
Məlum olduğu kimi böyük bəstəkarın kino-filmlərə yazdığı mahnılar ayrıca
bir silsilə təşkil edir, əziz oxucular...
BƏSTƏKARIN KİNO MUSİQİSİ
Hörmətli oxucular, Tofiq Quliyev haqqında bundan əvvəlki yazıda mərhum
bəstəkarımızın kino-filmlərə yazdığı musiqilərdən ayrıca söhbət açacağımı qeyd
etmişdim. Onun lirik musiqilərindən “Sevdanın mahnısı”nı dinləyəndə yəqin ki,
istər-istəməz hər birimizin yadına “Onu bağışlamaq olarmı?” kino-filmi düşür.
Və Azərbaycan kino aləminin ən gözəl incilərindən biri olan “Onu bağışlamaq olarmı” filminə bəstəkarın yazdığı mahnı, demək olar ki, bu kino əsərinin
yaraşığı, onun baxımlılığına səbəb olan əsas ştrixlərdən biridir.
Bir də bəri başdan nəzərinizə çatdırım ki, yazının bu sayında sizə əvvəlcə
musiqini, sonra onun açmasını verə bilmirəm. Çünki bu efir yox, kitab işləməsidir.
Yəqin ki, belə halda siz bizim açmamızdan əvvəl nəğməni dinləyən kimi
onun hansı kino-filmə bəstələndiyini təyin edərdiniz.
Yəqin bu kitab yazısında da bayaq adını çəkdiyimiz “Onu bağışlamaq
olarmı?” kinosunu xatırladınız.
Və bütün bunlar əvəzedilməz bəstəkarımız, neçə-neçə əbədiyaşar mahnıların
müəllifi Tofiq Qliyevin özünəməxsusluğu, onun orijinal dəsti-xətti ilə bağlı
olmuşdur.
“Qızmar günəş altında” adlı Azərbaycan kino-filminə bəstəkarın yazdığı
“Qızlar” mahnısı da ölməz bəstəkarın eşidimli nəğmələrindən biridir.
O ki qaldı “Bakı” mahnısına, onun bəstəkarını nə sözlərinin müəllifi, nə də
ifaçını elan etməyə ehtiyac yoxdur.
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Əslində bu mahnının hansı musiqiyə yazıldığının da xüsusi təqdimata gərəyi
lazım deyil.
Uşaqdan böyüyə hansımız onu dinləsək hamımızın sevə-sevə baxdığı,
nəğmələrinə heyranlıqla qulaq asdığı “Bəxtiyar” kino-filminin bir-birindən baxımlı
səhnələrini xatırlayacağıq.
O da yadınızdadırsa Tofiq Quliyevin mahnı janrı barədə yazımın ötən
sayında sizə böyük bəstəkarın sağlığında əsərlərinin uğurlu alınmasında nadir
şairlərin və görkəmli müğənnilərin mühüm rolu barədə dediklərini xatırlatmışdım.
Onların birincilərindən biri də, məhz ölməz sənətkarımız Şövkət xanım
Ələkbərovadır.
Bu gözəl müğənninin müxtəlif vaxtlarda Tofiq Quliyevin mahnı ifaları indi
fonetikamızın qızıl səhifələrini bəzəməkdədir.
Həmin mahnını dinləsəniz və yəqin ki, özünüzdən asılı olmayaraq “Görüş”
kino-filminin sizə bəxş etdiyi təbəssüm qonar camalınıza.
Böyük bəstəkarın rəğbətini qazanan müğənnilərdən biri də, Lütfiyar İmanov
olmuşdur. Əgər belə olmasaydı Tofiq müəllim vaxtaşırı ona müraciət etməzdi.
Xüsusilə kino-filmlərə yazdığı musiqilərdə mərhum müğənninin oxumalarından
biri “Dərviş Parisi partladır” filminə xüsusi maraq doğuran ştrixlərdəndir.
Həmin bəstəkar, həmin ifa!
“Görüş” kino-filmindən bir mahnıya Şəfiqə xanım Mustafayeva da qoşulur.
Bu minvalnan da, Lələynən-Kamilin dueti uğurlu alınır. Çünki o, gözəl
mahnılar müəllifi Tofiq Quliyevin dəsti-xəttindən süzülüb bizim sənət dünyamıza.
Azərbaycan estrada janrının əsil ulduzu kimi səsi könüllərdə daim səslənəcək Mirzə Babayev də Tofiq müəllimin hörmət bəslədiyi müğənnilər arasında
öncüllərdən biri olub.
Və onun lirik ifalarının bir çox oxumaları da kino-filmlərimizi bəzəyib
həmişə.
“Bəxtiyar” kino-filmində “Zübeydənin mahnısı” hər səslənməsində bizə
beləcə yeni təravət bəxş edir, gözümüzü, könlümüzü oxşayır.
Coşqun adlı bir uşağın ifasını yəqin ki, xatırlayırsınız.
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Gözəl aktyorumuz, rejissorumuz, özündən sonra da daim xatırlanacaq
Ceyhun Mirzəyevin uşaq obrazındakı “Kəndimiz”in Coşqun əvəzidi o yadigar ifa
tərzi. Kino-filmlərin musiqiləri sırasında bir rəqqasə mahnısı da var.
Eşidimli, yadda qalımlı...
Sevimli müğənnimiz Zeynəb xanım Xanlarovanın rəqqasə əvəzindəki şirin
ifası da beləcə dönüb “Nəsimi” kino-filminin maraqlı bir epizoduna.
Və nəhayət, “Qaynana” kino-filminə Böyük bəstəkarın yazdığı “Biz mehriban ailəyik” mahnısının könül oxşarlığı, yadda qalımlığı, əbədi yaşarlığı isə hər bir
sənətsevərin inkaredilməz inamıdır...
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AYRILIQ OLMASAYDI....
Nədənsə bu ifadəni işlədəndə yadıma hər iki sahilin nisgilli sənətkarı, ayrılığın hicranını çoxlarımızdan çox çəkmiş, mərhum bəstəkar Əli Səlimi yadıma
düşür.
Əli Səliminin həyat kitabına yazılan ayrılıq taleyi, bir xalqın iki səmtə yrılığı
timsalında tamamlanıb, beləliklə bəşərin sənət tarixində silinməz və pozulmaz bir
zərrəyə dönüb. Onun keşməkeşli ömür yolları neçə dolaylardan adlayıb, o taydan
bu taya, bu taydan o taya adladıqca, həsrəti axar çaylara dönərdi, pərişan xəyalında
“Araz”ın səmtini dəyişib, bir sinədə bölünən ürəyin iki parçasına məlhəm etmək
üçün fələyin nəbzini tutmaq istəyərdi.
Dünyaya anamız Bakıda göz açmışdı. Qədəm-qədəm boy atdıqca səhər-axşam küləklərə qoşulub, onun qanadında xəyalı durnalara qarışdı. Hələ uşaq ikən
Xəzərin sahilində dalğın baxışlarını dalğaların şıltaq axarına dikib, pünhan zümzümələrini onun pıçıltılarına qoşar, beləcə ümmanlaşardı.
Atası onun bu musiqiyə olan axarlı həvəsindən özü də şövqə gəlib ciyərparasının qeydinə qalmış, onun fikrini soruşmuşdu. Ata qayğısıynan balaca Əlinin
sədəfli tarla ünsiyyəti belə başlamışdı. Balaca, kövrək barmaqları qırçın düzümlü
pərdələrin qoynunda gəzib-dolaşdıqca, hələ yenicə uyuşan dalğın döndərmələri
havaların nəqarətinə ayaq açmaq istərkən neçə dəfə büdrəyib, həzinləşmişdi.
Sinəsində qaynayan təbii sənət çeşməsinin tamını hələ təkcə özü daddığı vaxtlarda
sənətin hər sabahına böyük ümidlərlə açırmış.
Hələ gənclik arzuları yenicə çağlayarkən, artıq Əhmədxan Bakıxanovun
ansamblında sənətin kamillik dərsini keçmiş, kiçik yaşlı, bununla bahəm fəxri üzvü
kimi iştirak etmiş, püxtələşmişdi. Artıq bu cavan tarzənin repertuarında müxtəlif
qaynaqlı havalar onun ayna qabaqlı tarının sinəsindən qopub neçə-neçə sevdalı
könüllərə rövnəq gətirərdi o vaxtlar.
İlhamını Xəzərin ayna sularından, zövqünü möhtəşəm “Qız qalası”nın əzəmətinnən alardı. Onun romantik duyğuları ağ duvaqlı qayğıların qanadından pə99

rvazlanar, doğma diyarın küləklərində qanad açardı. Ən yaxın həmdəmi isə mahnılar idi, sirli-sehirli mahnılar.
Həyatın qəribə qanunları var. Qəlbi ana torpağın dərin rişələrinə bağlı olan
övladlarının taleyi də doğma Vətənin taleyinə bənzər. Onun tarixi dönümlərindən
neçə cığır ayrılar quzeylərin dolaylarına. Bu dolaylar da neçə bərələrdən keçər,
ömrü sınaqlara çəkilər.
Müəyyən ictimai-siyasi vəziyyətlə bağlı atasının Təbrizə ailəvi köç etməsiynən əlaqədar Əli Səliminin də bundan beləki ömrü Azərbaycanın o tayına adlayıb. Onun Vətən torpağındakı Cənublu günləri belə başlamışdı.
Aradan aylar keçmiş, illər dolanmış, Əli Səliminin ömrünə ömür calandıqca
onun bu taydakı musiqiyə bağlı ömrü o tayda neçə bəhrə verib, şöhrəti, ad-sanı
eldən-elə dolanırdı. Bakıdakı həvəskarlığından Şərqin tanınmış bəstəkarı kimi şərəfli bir yolda saç ağartmışdı. Hər mahnısı bir qanadlı quş olub sahildən-sahilə,
dalğadan-dalğaya pərvazlanıb, bəyaz səhərlərin şərqisinə, nağıllı axşamların röyasına qarışmışdı.
Maraqlı bəstəkar Əli Səliminin həyat yolları doğma Azərbaycanın neçə-neçə
dolaylarından keçmiş, Vətən həsrəti ana yurdun gah enişində, gah yoxuşunda onun
varlığını culğamışdı. Ata qismətini Dərbənddən, ana laylasının müqəddəsliyini
bərəkətli Abşeronun ucalığından alan bu gözəl sənətkarın sonrakı məskəni doğma
Bakının qan qardaşı Təbriz olmuşdur. Bütün bunların müqabilində onun bircə
Vətəni vardı ki, o da Azərbaycan idi.
Sənət dünyasının özünəməxsus qanunları var. Hər hansı bir şairin, bəstəkarın, rəssamın və ya qeyri bir peşə sahibinin bütün yaradıcılığı müqabilində onun
özünəməxsus şah əsəri mövcud olur. Bu mənada Əli Səliminin “Sizə salam
gətirmişəm”, “Vəfalı yar olmaz”, “Ayrılıq”, “Yola salarsan məni”, “Bahar gəldi”
və bir çox başqa mahnıları nə qədər kamil bəstəkar qələminin məhsulu kimi
sevilərək eşidilsə də onun adını çəkəndə istər-istəməz birinci növbədə “Ayrılıq”
mahnısı yada düşür.
Bu mahnının ilk ifaçısı barədə bizdən əvvəl deyildiyindən təkrar təsnifata
ehtiyac duymuruq. Lakin çox təəssüflər olsun ki, böyük sənətkar Rəşid Behbu100

dovun həmin lent yazısını vaxtında əldə edə bilməmişik. 60-cı illərin əvvəllərində
Təbrizdə lentə yazılmış bu nadir nümunə bir neçə dəfə efirdə səslənsə də,
diqqətsizlik ucbatından bir müddət yoxa çıxmışdır. Yaxşı ki, gec də olsa sonra
tapılıb yerini almışdır.
“Ayrılıq” mahnısıyla bağlı yanlış bir fikri də oxucuların diqqətinə yetirməyi
özümüzə borc sanırıq. Nədənsə bu mahnının sözləri müəyyən yazılarda və efirdə,
ekranda böyük Azərbaycan şairi Şəhriyarın adı ilə bağlanır. Əslində isə belə deyildir. Bu mahnının sözləri Cənubi Azərbaycan şairi Fərhad İbrahimindir.
“Ayrılıq” mahnısının çox müğənnilər tərəfindən ifaları səslənməkdədir. Hər
oxuyan da, bu gözəl sənət incisini özünəməxsus məharətlə ifa etməyə, xüsusi
bənzərsizlik göstərməyə çalışmışdır.
Böyük müğənni Rəşid Behbudovdan sonra onu o taylı müğənnimiz Ququş,
ondan bu yana qərib elli həmdiyarımız Yaqub Zorofçu lentə aldırmışdır. Daha sonralar isə Azərbaycanımızın bir neçə müğənnisi “Ayrılığ”ın meydanında özünü
sınaqdan keçirmək istəmişdir.
Bəli, bir ürəyin eyni parçası kimi iki yerə bölünmüş doğma diyarımızın
sevimli sənətkarı Əli Səlimi indi Təbrizdə torpağa qovuşub. Özünün xüsusi ansambl heyəti olan bu kamil bəstəkarın istəkli övladları Sevil və Yaşar da, ata sənətinin xatirəsinə səmimi arzularıynan keşik çəkirlər. Durna boğazlı, ayna qabaqlı
sehirli tarın pərdələrində gəzən övlad barmaqları, ata eyliyinin nəsihətlərinə güvənir, onun ruhuna dualar oxuyur.
Mərhum Azərbaycan bəstəkarı Əli Səlimi haqqında bu xırda söhbəti qələmə
alarkən onun övladları ilə üzbəüz əyləşmək istədik. Fəqət yenə ayrılıq buna imkan
vermədi. Nə onlara əlimiz çatdı, nə də ünümüz yetdi. Pərişan xəyalım ellər dolaşarkən, səmum küləklərinin qanadında qulağıma bir səs gəldi.
Qızıl gül olmayaydı,
Saralıb solmayaydı,
Bir ayrılıq, bir ölüm,
Heç biri olmayaydı.
– Bəli, “Bir ayrılıq, bir ölüm, heç biri olmayaydı”.
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Fəqət bunların hər ikisi qismət oldu Əli Səlimiyə də...
Beləcə həsrət içində ölümün əbədiliyinə qovuşdu bəstəkar.
Çünki sənətkarın ömrü onun sənətinin ömrü qədərdir...
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YADİGAR NƏĞMƏLƏR
Mahnılar da insan kimidir. Doğulur, yaşayır və... Xeyr, elə mahnılar var ki,
yaşayır, ölmür, ağızdan-ağıza, nəsildən-nəsilə əbədilik qazanır. Əsas şərt odur ki,
zamanın nəbzini duya bilsin. Xalqın ruhuna sığal çəkə biləcək bir əsər yaratsın.
Belə olduqda bəstəkarın özündən sonra da ifa edilən mahnıları ürəklərə yol tapır,
sözün həqiqi mənasında xalqın mahnısı olur.
Ələkbər Tağıyev dünyasını yaşamaq üçün radionun, yaxud televiziyanın
düyməsini basmaq kifayətdir. Könlümüzü oxşayan incə bir musiqi eşitdinizsə, bilin
ki, bu mahnının müəllifi, odur – Ələkbər Tağıyev. Və əlbəttə, onun mahnıları
mədəniyyət tariximizin səhifələrində bütöv bir silsiləni təşkil edir.
Bəstəkarın bir-birindən şux, şaqraq mahnıları həm də bir sıra istedadlı
müğənnilərin üzə çıxmasına imkan verdi. Axıcılıq, bulaq suyu kimi duruluq bu
mahnıların əsas məziyyətidir.
Odur ki, Ələkbər Tağıyevin mahnıları bu gün də ürəkləri riqqətə gətirir,
ömürlərə nur çiləyir.
Heç nəyə baxmayaraq, heç nəynən hesablaşmayan insafsız ölüm onu da
aramızdan vaxtsız aparıb. Neçə yazılmamış nəğmələri, oxunmamış mahnıları da
beləcə... cəmi 55 il. Sənətkar ömrünün kamil yaradıcılı çağlarında...
İndi Ələkbər Tağıyevin mahnılarını ekrandan, efirdən eşidəndə adam heç
inana bilmir ki, bunlar bəstəkarın “özündən xəbərsiz” səslənir.
Əlbəttə, biz buna heç inanmırıq. Sənətkarı onun sənəti yaşadır özündən
sonra. Ələkbər Tağıyev də belə əbədi-yaşar sənətkarlarımızdandı. Oynaq, şirin,
nikbin ruhlu nəğmələriynən.
Şair öz şeirinin, rəssam tablosunun, bəstəkarsa mahnılarının yadda qalmağıynan sevilər həmişə. Ələkbər Tağıyevin də mahnıları ilk andan beləcə yadda qalan, könül oxşayandı. Onun özünəməxsus stili həmişə seçilir.
Respublikamızın sevimli müğənnilərindən Zeynəb Xanlarovanın, Məmmədbağır Bağırzadənin, Nisə Qasımovanın, Zahidə Məmmədsalahovanın, Kəmalə Rəhimlinin və bir çoxlarının ifasında səslənən bu mahnıları günlər keçdikcə dinləmək
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həvəsi nəinki azalar, əksinə, günü-gündən sevilir, hər dəfə də böyük həvəslə qarşılanır.
Bütün sənəti boyu ciddi tələbkarlığı sevən Ələkbər Tağıyevin musiqi
dünyamızda xidmətləri sadəcə mahnı bəstələməsiynən bağlı olmayıb. Təsadüfi
deyil ki, bu gün neçə-neçə adlı-sanlı müğənnilərimizin tanınmasında, sənət yollarında yetişib püxtələşməsində onun rolu çox olub. Özünün səmimiyyəti, səbr və
təmkinlə hər hansı bir mahnının bu və ya başqa bir şəklində işləyib ərsəyə
gətirəndən sonra, onun ekrana, efirə çıxdığı gündən böyük marağa səbəb olmağı
hamımıza yaxşı məlumdur. Bununla, o öz mahnısıynan həm özünü, həm də oxuyan
müğənnini sevdirə bilirdi. Beləliklə, həmin müğənni az müddət ərzində populyarlaşıb geniş dinləyici kütləsinin rəğbətini qazanırdı. Özü də, bunlar ucuz yolla yox,
sənətin çətin sınaqlarından keçməklə başa gəlirdi. Çünki bəstəkar özünəməxsus
tələbkarlıq, eyni zamanda canıyananlıqla müğənninin hazırlığına xüsusi əmək sərf
edirdi.
Ələkbər Tağıyevin ən gözəl məziyyətlərindən biri də, onun böyük zövqlə
şeir seçməsiydi. Bəstəkar təsadüfi şairlərlə işləməyi, bayağı şeirləri, bir növ güclə
mahnılaşdırmağı xoşlamırdı. Bu mənada mərhum şairlərimiz Hüseyn Arifin və
Hafiz Baxışın sözlərinə bəstələdiyi mahnılar şeirlərin ruhuynan həmahəng səslənir.
Hafiz Baxışın “El yolunda”, “Mənim dünyam”, “Ata”, “Eşqimi sönməyə
qoymaram”, Hüseyn Arifin “Söylə yadındamı” sözlərinə bəstələnmiş eyni adlı
mahnılar bəşəri ideya baxımından bütün zamanlar üçün yaşayıb seviləsidi.
Ondan söhbət düşəndə kiminsə dilindən: “Həvəskar bəstəkar” sözlərini eşitmək adama qeyri-adi görünür.
Əvvəla, dilimizdə belə bir termin mübahisələrdən uzaq, real vətəndaşlıq hüququ qazanıbsa, bəlkə də onu kiməsə aid etmək olar. Bəstəkarlıq təhsili olmayan,
bir-iki mahnı bəstələyib müxtəlif yollarla onu işə keçirməyə çalışanlar. Yaxud konservatoriya təhsili alıb əsil bəstəkar kimi özünü doğrultmayanlar və s. Lakin iki
yüzdən yuxarı gözəl mahnılarıynan milyonların ürəyinə yol tapan, Azərbaycan
musiqi duyumuna və bəstəkarlıq məharətinə malik olan bir sənətkara “həvəskar”
adı o qədər də yapışmır.
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Biz burda gələcək bəstəkarlıq üçün təhsilin xidmətini nəzərdən qaçırmırıq.
Bu öz yerində. Amma Ələkbər Tağıyevin hafizəsində təbii melodiya hissləri o
qədər güclü olub ki, ərsəyə gətirdiyi mahnılara qulaq asanda onun təhsilindən daha
çox təcrübəsinə, fitri istedadına əsaslanmışıq. Təsadüfi deyil ki, bu gözəl bəstəkar
musiqi fondunun da üzvü olmuşdur.
Bəli, əgər yaşasaydı, hələ neçə eşidilməyən mahnılar yazacaqdı bu unudulmaz sənətkar.
Əziz oxucular, Ələkbər Tağıyevin özü gedib, mahnıların qanadında adı, sanı,
söz-söhbəti ellərin dilində vaxtaşırı anılan şirin xatirələri qalıb. Onun sənəti bundan
sonra da hamımız tərəfindən daim seviləcək, özü isə hörmətlə anılacaq.
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NƏĞMƏLƏRLƏ YAŞAYAN ÖMÜR...
Bir bəstəkarı vardı bizim ellərin. Sinəsində qoşduğu nəğmələri dodağından
qopan kimi səsi-sorağı bütün Şərq aləmini bürüyərdi. İlahidən verilmişdi bu fitri
istedad ona. Elə bu səbəbdən də, onun bəstələrində bir şirinlik, ürəyə yatımlılıq
bəxş edilmişdir.
Mahnıları dildən-dilə düşdükcə adına-sanına şan-şöhrət gəldikcə özü o qədər
adiləşib, o qədər sadələşmişdir.
Nə zamansa ona həvəskar bəstəkar da deyirdilər. Neynək, qoy desinlər. Hər
deyilən sözdən inciməzdi Bəhram Nəsibov. Təki milli zəmində yaradıb ərsəyə
gətirdiyi sənət əsərləri qədir bilən dinləyicilərin ürəyinə yataydı.
Bir ifaçısı vardı bizim ellərin. Hələ uşaqlıqdan kövrək barmaqlarını telli sazın pərdələrində sınaqdan keçirib ayna qabaqlı tarımızla onu qoşalaşdıran şirin
döndərməli bir tarizən. Nəhayət bu minvalnan “Gitara Avropada dünyaya gəlsə də,
simli alətlər kimi bizimkiləşsə pis olmaz” – deyib. Bu sınaqdan da alnı açıq, üzü ağ
çıxan mahir bir ifaçı.
Və nə zamansa üzünü görməyib efirdən səsini eşidənlər onu məşhur gitara
ustası kimi tanıyıb. Beləliklə onu Rəmişlə qarışıq saldıqları vaxtlar da olardı çalğılarında...
Neynək. Onların hər ikisi bizimdi. Sənətimizin, mədəniyyətimizin fəxri
oğullarıdı.
Bir də ki, bu özü də bir ad-san, bir şöhrət deyildimi Bəhram Nəsibov üçün?
Bir şairi vardı Azəri yurdunun. Sözləri, misraları yenidən nəğmələşən
özündən qatarlaşan şirin dilli bir şairi...
Bax, belə bir sənətkar idi, belə istedad idi Bəhram Nəsibov. Fəqət, nə
zamansa qəlbinin yaşlarını gözlərindən damla-damla süzdüyü vaxtlar da olmuşdu
onun. Qanıynan, canıynan yarıdıb ərsiyə gətirdiyi nəğmələri yetərdi dalğın halında
onun harayına....
Dinlədikcə də varlığı cuşa gələrdi. İstərdi ki, bütün səsiynən aləmi
haraylasın ki, eşidin, ay ellər, obalar bax bu nəğmələri mən yaratmışam, qoymayın
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özgələr onu öz adlarına çıxarsın. Onlar mənimdir. Fəqət harayını bircə özü eşidərdi, bir də yan yörəsindəki vəfalı dostları. Və nə yaxşı ki, dünya xeyirxah adamlardan xali deyilmiş.
Nələr görmədi sağlığında Bəhram Nəsibov?! Səsyazma studiyalarında 6-7
nəfərin nəzarətilə onun mahnıları lentə alınanda göz-görəti sənətləşmədə xalq
mahnısı kimi qələmə verilirdi. Milyonlarla dinləyici rəğbətini qazanan bu nəğmələr
lentə alınandan sonra bütün Şərqə yayılır, dillər əzbəri olurdu. Beləliklə bəstələrinə
o tayda da sahib çıxanlar tapılırdı. Lakin bu tayda tilsim qırılmırdı ki, qırılmırdı.
Bu gözəl sənət fədaisinin hər mahnısı efirə gedəndə böyük sensasiyalara səbəb olardı. Öz şeirlərinə bəstələdiyi mahnıların səs-sorağı Şərqin ən böyük konsert
salonlarını bəzəyirdi. Bu gözəl sənət əsərləri haqqında az qala əfsanələşən sözsöhbətini nə əzəli vardı, nə də sonu. Bu barədə gedən söhbətlər arasında Bəhram
Nəsibovun nəinki adı çəkilir, heç yada belə düşmürdü...
1990-cı ilin söhbətidi. Bir qrup incəsənət işçiləri Türkiyəyə, Ankara
festifalına gedirdilər. Bəhram da onların arasındaydı. O, yol çantasından bir lent
çıxarıb sürücüyə uzatdı ki, maqnitofonda səsləndirsin. Həmin lentdə bir-iki nəfər
xeyirxah adamların əliynən Bəhramın mahnıları öz adına yazılmışdı.
Hər dəfə nəğmələr səslənib müəllifi elan olunduqca, adamları heyrət bürüyürdü. Şöhrəti bütün Şərq aləminə yayılan bu mahnıların müəllifi Bəhram Nəsibov
imiş ki?! Bəs necə olub ki, bunu heç birimiz bilməmişik?
Onların arasında yad adam yox idi. Hamısı özümüzünkülər, öz sənət adamlarımız idi. Bir-birinin üzünə baxır, bizim dünyamızın işlərinə heyrət eləyirdilər.
Bəhram kövrəlmiş, doluxsunmuşdu.
– Allah bizi niyə belə yaradıb görən? – demişdi öz-özünə. Və belə hallarda
əli bizdən üzüləndə ümidini İlahinin dərgahına bağlayır, daxili duyğularını şirin
qafiyələrə düzüb ürəyində zümzümə edirdi şair Bəhram.
Hər bir işə varsan, gərək Allah kömək olsun.
Avarə qalarsan, gərək Allah kömək olsun.
Ürəyimcə əgər dönməsə dövranda günah yox,
Xoş keçməyə dövran Allah kömək olsun.
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Yar olmasa mümkün deyil ölməklə də arzun,
Çıxmaz o şirin can, gərək Allah kömək olsun.
Çox şahidi olardı belə epizodların Bəhram Nəsibov. Şair Hüseyn Arifin
sözlərinə bəstələdiyi “Xatırla məni” mahnısı İran bəstəkarlarının adına çıxarılanda
da, “Deyin hardadı, o üzü dönmüş” nəğməsi gah xalq mahnısı, gah da “Şahnaz
təsnifi”, gah da fars dilindən tərcümə kimi qələmə veriləndə də, öz sözlərinə yazdığı “Qarabağ” mahnısı qədim el nəğmələrindən biri sayılanda da Bəhram bunları
görüb eşidər amma dözməkdən qeyri çarəsi qalmazdı.
Həmişə el qayğılı, sənət qayğılı Bəhramın illərlə çəkdiyi daxili sarsıntıları
təkcə özüynən bağlı deyildi.
Vaxtilə sənət dostları Qulu Əsgərov, Əlibaba Məmmədov kimi istedadlı
musiqiçilərimizin bəstələdiyi gözəl nəğmələrin üzünə “Həvəskar” pərdəsi çəkiləndə də, beləcə təəssüflənər, bu milli bəlalarımızı özünə dərd edərdi.
Bir daha bizim dünyamızın qəribəliklərindən. Hər hansı sənətkarın fəaliyyəti
dövründə onun özünəməxsus şah əsəri, kəşv elədiyi zirvə olur.
Xanəndə də belədi, o da ifa etdiyi bu və ya başqa bir mahnıya öz möhürünü
vurur, onunla dinləyici şöhrəti qazanır.
Sənət sevənlərimizə yaxşı məlumdur ki, müğənni Niyaməddin Musayev
“Deyin hardadır, o üzü dönmüş” misraları ilə başlayan “Şahnaz təsnifi” deyilən
mahnı ilə ilkin şöhrət tapmış, onunla milyonların rəğbətini qazanmışdı.
Bu mahnının ən populyar dövründən uzun müddət sonra da onun müəllifi
Bəhram Nəsibovun adl belə yada düşməzdi. Nəğmə haqqında uyğun olan və olmayan onlarca söhbətlər gedirdi. Ancaq onun əsil bəstəkarı yada düşmürdü ki, düşmürdü.
Beləcə, nəğmə idi, şeir-sənət idi başdan-başa Bəhram dünyası. Hələ onun
açılmayan neçə sirrləri, düyünə düşən ilmələri özü ilə üqbaya getdi...
Son zamanlar nasaz vaxtında da nə zamansa onların açılacağına ümidi çox
idi bu istedadlı sənətkarın.
Hətta belə çağlarında da dəstədən geri qalmaz, vətən soraqlı, torpaq istəkli
nəğmələr yazardı.
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Nə müddət idi bu çətin günlərimizdə Bəhram el-obasından, el obası da
Bəhramdan nigaran idi. İllərlə çəkdiyi mənəvi əzabları cismani ağrılara dönəndən
bəri bir az da incəlib, kövrəkləşmişdi.
Gözəl sənətkar, qayğıkeş ailə başçısı, dörd övlad atası Bəhram Nəsibovun
sabaha ümidi çox idi. Həyat yollarında çəkdiyi mənəvi əziyyəti sənət yollarındakı
sıxıntıları onu sağalmağı müşkül olan ümidlərini kəsməzdi.
Amma yaman darıxırdı Bəhram müəllim. Elə yenə bu darıxmağı sabahkı
arzularıyla bağlayırdı.
“....Sinəmdə

sözlərim,

ürəyimdə

nəğmələrim,

barmaqlarımda

neçə

melodiyaların gəzintiləri var...
Uşaqların da hələ əlini başına yığmamışam, onları əməlli başlı ərsəyə
yetirməmişəm...
Neçə illərdi ki, anam gəlini Rəfiqə min bir əzabla mən xəstənin nazını çəkir..
Bircə sağalaydım, onun da eyliyindən çıxaydım...”
Bax, belə deyərdi Bəhram, belə gileylənərdi yatağında özü-özünə.
Bəli, istəklilər, beləcə narahat getdi dünyadan Bəhram Nəsibov. Beş-on
nəfərdən ibarət təşkil edilən dəfni də çox adi, çox soyuq...
Özü də soyuqlu, yağışlı bir gündə şəhər kənarı məzarıstanın pünhan guşələrindən birində torpağa tapşırıldı.
Bu yerdə Cabir Novruzun ürəkdən gələn harayı düşdü yadıma. “Sağlığında
qiymət verin insanlara”, ey qədir bilən insanlar! Və nə yazıqlar ki, Bəhram
Nəsibova hələlik ki, hər iki dünyada qiymət verilməyib.
Gec də olsa gümanımız, imkanımız bu qədər idi...
Və təkrar edirəm ki, sənətkarların ömrü onun sənətinin ömrü qədərdi...
Bax, bu mənada Bəhramsevərlərə yön çevirib sözümüzü onlara da yetiririk.
Yetər ki, sənət var, sənətə hörmət var, Bəhram Nəsibov da beləcə olacaq,
qalacaq, yaşayacaq xatirələrdə...
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BİR BƏSTƏKAR TANIYIRAM
Bir bəstəkar tanıyıram. Ömrü əbədiyyət nuruna qərq olmuş, qəlbi bahar
təranələrinin solmazlığına qovuşan bir bəstəkar. Səsi məlahət, nəfəsi nəğmə,
varlığı ulu bir sənətin axarılığına dönüb onun.
Bir bəstəkar tanıyıram. Baxışlarında gənclik dünyasının sonsuzluq təravəti,
söhbətində şəhdi-şəkər duyumu, xatirələrində bir sənət tarixinin oxunaqlığı. Hər
sözü, hər kəlməsi nəğmələrin nəbziynən döyünən, onunla yaşayıb onula nəfəs
alan...
Onu addımbaaddım izləyən, daxili dünyasının mənəvi zənginliyini görən
böyük bacısı Zümrüd, qeyri-adi zümzümələrdən gələcəyinə inam kəsilən ilk şahid
oldu.
Çox götür-qoydan sonra, o qəti qərara gəlib bacısını böyük bəstəkar Üzeyir
Hacıbəyovun yanına apardı. Üzeyir bəy bu balaca, utancaq qızın məlahətli səsini
dinlədi. Musiqi duyumunu dönə-dönə yoxladı. Çalış “çörəyi çörəkçiyə verəsən”
deyib babalarımız. Amma birini də üstəlik. Əgər zərin qiymətinin itməsini istəmirsənsə, onu sərrafa göstər.
Xalqımızın böyük oğlu, ellərimizin, obalarımızın dünya mədəniyyəti tarixinin ölməzlik səhifəsinə adını qızıl həriflərlə həkk etdiyi dahi bəstəkarımız Üzeyir
Hacıbəyov milli ünvanlarımızdan çox incilər tapıb aşkarlamış, çox istedadların
kövrək duyumlarına qol-qanad verib onları ərsəyə gətirmişdir. Qəlbi nəğməli, dili
zümzüməli, hafizəsi musiqi qatarlı bu qızın da sabahkı uğurları beləcə yayınmışdı
ulu sənətkarın gözündən-könlündən. Ona qayğıyla yanaşdı, qeydinə qaldı, köməyini əsirgəmədi.
“Bu qız gələcəkdə Azərbaycanımızın gözəl bəstəkarlarından biri olacaq” –
dedi və səmimi təbəssümüynən onu süzüb, saçlarını tumarladı.
Bax, beləcə başladı onun musiqi dünyasındakı həyat dərsləri.
Musiqi texnikumunda Hacı Xanməmmədovun sinfində qədim tarımızın səsindən ən lətif duyğular dilədiyi günlər.
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Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının nəzdində Üzeyir Hacıbəyovun açdığı hazırlıq kursunda təhsil aldığı aylar.
İlk addımlar, ilk uğurlar. Musiqinin sirli qoynunda ilahidən sehirlənmiş kimi
özünü unutduğu, Simurq quşunun qanadlarında sənət dünyasının pillələrində pərvazlandığı illər.
İlahidən bəxş edilmiş fitri istedad, həyat dərslərində çalışqanlıq və sabaha
inam!
Bütün bunlar Azərbaycanın musiqi dünyasına, öz səsi, öz nəfəsi və dəsti-xəti
olan yeni bir istedad, orijinal duyumlu bir bəstəkar gətirdi. Şəfiqə Axundova!
Bəli, bütün varlığıynan öz bacarığı və təbii istedadı naminə sevib seçdiyi
sənətə bağlı olan Şəfiqə xanımın həyat yolları həmişə hamar olmayıb. Sənət
meydanında büdrədikcə, ustadlarının, əziz müəllimlərinin həyatından təsəlli alan
bu ala gözlü qız, həyat yollarında taleyin qəm yükünü özü daşımış, kimsəni öz
gileyinə şərik etmək istəməmişdir
Nə yaxşı ki, mahnılaşıbmış onun ürəyi, nə yaxşı ki, nəğmələrdən yoğrulubmuş onun varlığı.
Gileyi mahnı, qayğısı mahnı. Gizli bir məhəbbətin pünhan şikayətləri, nə
zamansa taleyin baxışlarındakı soyuq üşürtüləri, ülvi arzuların pərişan qanadları,
vüsal duyğularının həsrət qovuşuqlarını sellərə döndərən mahnı.
Hər bəstəkarın öz duyum axarı var dünyada. Sənətin təbii yaranışında öz
əksini tapan şəxsiyyət də beləcə qovuşur taleyin yazısına. İlk bəstəsinin gəlişindən
lirik bəstəkar kimi ürəklərə mehman olan Şəfiqə Axundova da meylini teatra
beləcə bağlamış, özünü səmimi alqışlı səhnələrdən ayrı təsəvvür etməkdə çətinlik
çəkmişdir. Dram əsərlərində musiqi bəstələmək arzularının sonrakı mərhələləri
daim uğurlu olmuş, bu və ya başqa bir sənət əsərinin səhnədəki həllində onun musiqiləri xüsusi rol oynamışdır.
Ömrün ilk nübarı həmişə şirin olar həyatda. Bu sarıdan sənətin öz məhəbbət
duyumları var. İlk dəfə 1943-cü ildə Əyyub Abbasovun “Bahar nəğməsi” tamaşasına bəstələdiyi musiqi də belə əzizdir, unudulmazdır onun duyğularında. Elə birin111

ci tamaşadakı uğurlu səslənməyə görə Ağadadaş Qurbanov onu bağrına sıxıb, alnından öpmüş, kövrək, səmimi sevinc duyğularıynan onu təbrik etmişdi.
Sonralar Rauf İsmayılovun “Son məktub”, “Etibar”, Yusif Əzimzadənin
“Qonşular”, Qeybulla Rəsulovun “Əlvida Hindistan”, Xanımana Əlibəylinin “Dovşanın ad günü”, Məhsəti Gəncəvinin “Rübailər aləmində”, Salam Qədirzadənin
“Şirinbala bal yığır”. Əkrəm Əylislinin “Yazığam, sevmə məni” kimi səhnə
əsərlərinə yazdığı müxtəlif səpkili musiqiləri bir-birindən uğurlu olmuşdur.
Ümumiyyətlə, 50-yə qədər dram tamaşalarına rəngarəng musiqilər bəstələyən Şəfiqə xanımın bu sahədəki uğurları çox olmuşdur. 1959-cu ildən bu günə
qədər təzə və maraqlı görünən, Məcid Şamxalovun “Qaynana” tamaşasına bəstələdiyi musiqilər, qədirbilən tamaşaçılarımızın hafizəsində silinməz və pozulmaz
əbədilik xatirələrinə dönmüşdür.
Şəfiqə Axundova öz yaradıcılığı boyu daim axtarışda olmuş, gecəli-gündüzlü ömrünü sənətin sehrli meyarına bağlamışdır.
O, bir uğurlu bəstəkar kimi bitərəflikdən uzaq olmuşdur, daim öz yaradıcılıq
şaxələrini pardaqlandırmağa meyl edən, Azərbaycanın musiqi dünyasının ən sirlisehirli qapılarına açar tapmağa çalışan Şəfiqə xanım istedadının və dərin duyumunun gücünə əksəriyyət axtarışlarında uğur qazanmışdır.
Zəngin yaradıcılığa malik olan bu gözəl sənətkar uşaqlar üçün yazılmış
müxtəlif tamaşalara bəstələdiyi musiqilərlə sabahkı nəslin də sönməzlik həvəslərində özünəməxsus rəğbət qazanmışdır.
Xanımana Əlibəylinin “Hədiyyə”, “Belə də qardaş olar”, “Svetafor”, “Əkizlər”, “Müəllim” tamaşalarına yazdığı mahnılar məhz bu qəbildəndir.
300-dən artıq mahnı və romanslar müəllifi olan Şəfiqə xanımın Azərbaycan
musiqisinin inkişafındakı xidmətləri çoxdur.
1943-cü ildən Bəstəkarlar İttifaqının üzvü olan, əməkdar incəsənət xadimi
Şəfiqə Axundova dəfələrlə fəxri fərmanlara və Şərəf nişanı ordeninə layiq görülmüşdür.
Bir bəstəkar kimi Şəfiqə Axundovanın fərdi xüsusiyyətləri çoxdur. O, həmişə yüngül şöhrətdən uzaq olmuş, yaratdığı bu və ya başqa bir əsərin bu günkü
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alqışından daha çox sabahkı yaşarlığının qeydinə qalmışdır. Belə halda ona həyan
olan milli zəminə bağlılıq, ulu sənətimizin dərin qaynaqlarından aldığı saf rişələr,
məhdud ideyalardan uzaq bəşəri tərənnümlərin notlarda xanələşməsi bəstəkarın
başlıca məziyyətlərindəndir.
O, heç vaxt qazandığı müvəffəqiyyətin kölgəsində təşəxxüslük hisslərinə
qapılmamışdır. Sənətkar zamanın, sənət isə elindir, obanındır, xalqın mənəvi sərvətidir.
O, ilkin qiymətini də eldən-obadan almalıdır. Bu hiss, bu duyğu bəstəkarın
təbii ideyalarından biri olmuş, elə bu mənada da həmişə sevilmiş, xalqımızın istəkli
musiqi xadimlərindən biri kimi uğurlar qazanmışdır.
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SƏNƏTƏ BAĞLI ÖMÜR
Hər sənət yolunun özünəməxsus dolayları var. Onun zirvəsinə yönəlmək
üçün hələ neçə enişlərə yenmək, yoxuşlarda büdrəyib yenidən güc, qüvvə toplamaq, möhkəm iradənin, sağlam əqidənin sabahına ürəkdən inanmaq gərəkdir ki,
ülvi arzularına yetə biləsən.
Azərbaycanımızın ilkin musiqi ocaqlarından olan ulu Gəncənin Filarmoniyası həmişə qələbəlik olardı. Xalqımızın musiqi dünyasında hər biri özünəməxsus
əbədi silinməyəcək iz qoyub gedən Fikrət Əmirov, Qənbər Hüseynli və Zərif
Qayıbov kimi ölməz sənətkarlarımızın fəaliyyət göstərdikləri orkestrin gur səsi də
bu qələbəliyin xüsusi həyat nəqarətinə dönərdi.
Bir səmitdə özünə yer tutub bu tamaşanı seyrə dalan Nərimanın isə belə
hallarda barmağını kəssəydin xəbəri olmazdı. Onun gözləri səhnədə, ürəyi müxtəlif
çalğı alətlərinin fərdi səslənməsindən yaranan ümumi ahəngində olardı.
İlk dərs, ilk məktəb və onun qoynunda ilk müəllim. Ülvi bir sənət ömrünün
əbədi unudulmayacaq anları...
Özünün arzusuynan qardaşı Fərman Əzimovun səbəbkarlığı sayəsində Gəncənin Qənbər Hüseynli adına musiqi məktəbinin tar sinfində əzəli örnəkləri unudulmayacaq müəllim, tarizən Abbasəli Vəliyev, nəzəriyyəçi Lətifə xanım Mirzəyevanın xüsusi qayğıkeşliyi....
Bu sənət ocağında Nəriman Əzimovun ilk uğurları. Bir şagird kimi dərslərindən aldığı əla qiymətlərin həyat kitabına düzümləşdiyi günlər...
Şəxsi istedad, sönməz həvəs, bir də xüsusi çalışqanlıq! Bu vəhdətin sayəsində Nəriman Əzimov 4 illik musiqi məktəbini 3 ilə qurtarır. Arzular sonsuzlaşır,
diləklər xanalaşır.
Lakin sənətin çox kristal bir xüsusiyyəti var. O, reallıqdan uzaq xəyalı
sevmir. Onun həyat imtahanları isə çox çətin olur.
Xoşbəxtlikdən Nəriman Əzimov bu məsuliyyətdən xali deyildi. Özünə xas
olan ciddilik və gələcək ümidlərinə nikbinlik onun uğurlarının başlıca səbəbkarı
olmuşdur.
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Əzəl gündən dönməzlik məqsədiynən qədəm qoyduğu yollar onu doğma
Bakımızın ali musiqi ocağına gətirdi. 1955-ci ildə sənədlərini Üzeyir Hacıbəyov
adına Azərbaycan Dövlət konservatoriyasının drijorluq fakültəsinə verib, müvəffəqiyyətlə qəbul olundu. Əla qiymətlərlə dərslərini başa vurduğu bu illərdə Səid
Rüstəmov, Cövdət Hacıyev və Süleyman Ələsgərov kimi görkəmli musiqi xadimlərimizdən dəyərli tövsiyələr aldı, gördü, götürdü örnəkləndi.
Hələ tələbə ikən, 1957-ci ildə respublikanın xalq artisti Səid Rüstəmovun
təklifi onun üçün nə qədər gözlənilməz idsə, o qədər də sevindirici idi. Konservatoriyanın 3-cü kurs tələbəsi Nəriman Əzimov, Səid Rüstəmovun rəhbərlik etdiyi
Xalq çalğı alətləri orkestrində işləməyə dəvət olunurdu. Bu onun üçün həm ilk
uğur, həm də böyük etimad idi.
Beləliklə, o, 1957-ci ildə təhsilini davam edərəkdən orkestrin 1-ci tarçılar
qrupunda fəliyyət göstərməyə başladı. Həmin dövrdə Əhsən Dadaşov, Baba
Salahov, Adil Gəray, Sərvər İbrahimov və Firudin Yarməmmədov kimi musiqi xadimlərilə çiyin-çiyinə işləmək, hələ sənət yollarında yenicə uyuşmağa başlayan
Nəriman Əzimovun sabahına əbədiyyət vəsiqəsi verirdi.
1960-cı ildə Konservatoriyanı fərqlənmə diplomu ilə bitirəndən sonra Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin xoruna konsertmeyster
göndərildi. Dörd il bu kollektivdə işləyəndən sonra yenidən Səid Rüstəmovun dəvətilə xalq çalğı alətləri orkestrində ikinci drijor kimi işləməyə dəvət edildi.
Onun şəxsində söhbət açırkən gözlərimiz önündə iki sənət siması canlanır.
Drijor və bəstəkar Nəriman Əzim Gəncəli!
Səhnə sonu görünməyən bir dərya timsalındadır ki, böyük bir kollektivi
cəmləşdirən orkestr onun qoynunda üzərgi gəmiyə bənzər. Bu gəmini kapitansız,
kapitanı isə kompazsız düşünmək çətin olardı. Əgər belədirsə drijorun sənətinin
məsuliyyətini eyni məqsədlə təsəvvür edirkən, onun narahat ürəyini və hər musiqi
xanəsinə öz növbəsində istiqamət verən əllərini də eyni timsalda görmək gərəkdir.
Bir bəstəkar kimi daim narahat axtarışlarda olan Nəriman Əzimovun bəstələdiyi mahnılar minlərlə dinləyicilərin alqışını qazanmış, səmimi rəğbətinə səbəb
olmuşdur. Respublikanın xalq artistləri Şövkət Ələkbərova, Gülağa Məmmədov,
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əməkdar artist Elmira Rəhimova kimi təcrübəli müğənnilərlə bu və ya başqa bir
mahnı üzərində işləmək bəstəkar üçün həmişə xoş olmuşdur. Mələkxanım Əyyubova, Şahnaz Haşımova, Almaz Əlirzayeva, Zöhrə Abdullayeva, Rövşən Behcət,
Mobil Əhmədov, Zaur Rzayev, Firuz Kərimov, Ağadadaş Ağayev və Məmmədbağır Bağırzadə kimi sevilən ifaçılarımızın orkestrlə ünsiyyətində də bəstəkar
Nəriman Əzim Gəncəlinin mahnıları eyni həvəslə işlənmiş, tələbkar dinləyicilərin
könlünü oxşamış və oxşamaqdadır.
Azərbaycan şairlərinin sözlərinə yazdığı “Vətənimdir”, “İlk məhəbbət”,
“Yanaqları laləm mənim”, “Ulduzlu dünyamız”, “Sənin xəyalın”, “Unuda bilmirəm”, “Könül neyləsin”, “İşıqlı dünyamız”, “Dünya dalar sükuta” “Günahkar özüməm” kimi neçə-neçə eşidimli mahnıları əbədi yaşarılıq qazanmışdır.
Qeyd etməyə ehtiyac var ki, Səid Rüstəmov adına xalq çalğı alətləri orkestri
neçə-neçə musiqi xadimlərimizin püxtələşib yetişməsində mühüm rol oynamışdır.
Səid Rüstəmov, Süleyman Ələsgərov, Hacı Xanməmmədov, Ramiz Mirişli, Ağabacı Rzayeva, Məmməd Quliyev və Əşrəf Abbasov kimi tanınmış bəstəkarlarımız
da məhz bu orkestrin sənət və həyat dərslərindən bəhrələnmişlər. Bu gün respublikamızın tanınmış drijoru və bəstəkarı Nəriman Əzim Gəncəlinin belə bir kollektivə rəhbərliyi təbiidir, sənətinin qanunauyğunluğuna bariz bir timsaldır. Onun
rəhbərliyindən bəri dəfələrlə orkestrin respublikamızda və ölkəmizin müxtəlif
auditoriyalarında qazandığı müvəffəqiyyətlərdə aldığı tərifnamələr fikrimizin əyani
sübutudur.
Xalqımızın etimadını və hörmətini qazanmış drijorumuz və bəstəkarımızın
keçdiyi həyat yolu zəngindir, maraqlıdır. İllərin qoynunda qazandığı uğurlar isə
yalnız onun şəxsi istedadının və gərgin əməyinin bəhrəsidir.
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KÖNÜL BİR NƏĞMƏ İSTƏR
Hər fəslin cahana bir töhfəsi var. Yazda gül-çiçək bəzər güneylərin yaşıl
örpəyini, baharda bülbüllər oxşar qızılgülün ləçəyini. Qışda qar öz ağ kəlağayısını
sərər zirvələrin ətəyinə. Hər birində ayrıca gözəllik, hərəsində xüsusi füsunkarlıq!
Baxışlar seyr etdikcə bu tamaşanı, könüllərin pərvazı ümmana dönər, məhvərinə
sığmaz olar. Dünyanın şeir, sənət ocaqları nurlandıqca nurlanar, şöləsində min bir
məclis dolanar. Fəsillər təbiəti bəzəməkçün bəhsə girərkən, bu gözəllikdən gözlər
gülər, ürəklər sevinər.
Hər səhər yeni xəbərlə, hər axşam bir söhbətlə gələr ömrümüzə. Taleyin
qismətləri yazıldıqca sətir-sətir cəm olub zaman-zaman bəşərin tarix adlı məhvərinə söykəy olar.
Belə keçər həyatımız birər-birər. Hissimizdə, duyğumuzda min bir sevginin
arzuları məskən salar. Yaşamaq şirinləşdikcə şirinləşər, gözəlləşdikcə gözəlləşər.
Ömrün hər anı bir-birindən qiymətli olar. Sevən sevdiyinin sədaqətini arzular.
Sevgilər o qədər əzizlənər ki, onun sabahkı müjdəsinə göylərə sığmaz olar.
Bütün bu ülviyyəti gördükcə həyat sevgisinin hər anı bir sənət əsərinə dönər,
şövqü aləmə sığmaz olar. Ömrün hər xanəsi şairdən bir düzüm şeir gözlər, varlığın
hər anı bəstəkar duyumundan bir nəğmə istər. Ürəkləri yerindən oynadan, dünyamızın qəhrəmanlıq salnaməsini duyum-duyum vərəqləyən quş qanadlı bir nəğmə.
Beləcə sığallar bizim nəğmələrimiz duyğuları. Elimin şair deyimləri mahnılarda oxşanar, onun sətirləri notlara köçüb məskən saldıqca hər biri bəşərin bir ölməzlik şərqisinə dönər.
Səba yellərinin qanadında eldən-elə yayıldıqca, şəfasıynan çox xəstələr sağalar bu nəğmələrin.
Belə vəsf edilər quş qanadlı nəğmələrimizdə Azərbaycan elləri. Ta
qərinələrin arxasından qaibanə sədası gələn ulu babalarımızın sehirli zümzümələrindən tutmuş, biz nəsillərin min qayğılı havacatına qədər hamısı tarixlər boyu
başından min külək əsən bir xalqın susmayan nəqarətidir. Vaxtımızın hər saatında
ömrümüzə gərək olan, onun ruhuna qanad verən, şəlalə axımlı mahnılarımız dar və
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gen günümüzün ən vəfalı həmdəmidir. Yalçın qayalarda məskən salan, at belində
süvari durumuynan neçə xanimanları lərzəyə gətirən ər oğullarımızın şöhrət tacı da
bu saylarımızın oxşamasıynan bəzənib həmişə. Beləcə öyrənib, beləcə alışıb,
bizlərin duyğuları bu nəğmələrə. Mənəvi varlığımızın bəzəyi, gündəlik qayğılarımızın ehtiyacı olan sirli-sehirli nəğmələr.
Ulu babam söylərdi ki, bu yerlərin təbibləri ellərimizin şirin dilli sazıynan
çox sağalmazlara məlhəm ediblər. Çünki dağlarımızın sərin mehi, güneylərimizdən
axan durna gözlü bulaqlarımızın sularındakı şəffaflığı, quzeylərdəki boynu bükük
bənövşələrin əsli var bizim mahnılarımızda.
Bir bülbül nəvalı el sənətkarının zəngulələri öz titrəyişini dərələrdən axan
nəğməkar çayların səsinə qoşurkən, səmalarda dövrə vuran qoca qartal da öz qıyını
bu səslə qoşalaşdırar, qüvvətli qanadlarıynan səma küləklərinə meydan oxuyar.
Kol dibində boylanan xınalı kəkliyin qaqqıltısı güneylərdə əks-səda verdikcə bu
yerlərin təbiəti min bir rəngə boyanar, gözəlliyi solmazlıq timsalına dönər.
Bu tamaşanın qüdrətindən gələn sədanı seyr etdikcə ömür təzələndikcə,
təzələnər, varlığına min növraq gətirər, ötən günlərimizin xatiratını sabahımızın arzularına calayar.
Bu qaydaynan hər an pərvazlandıqca yeni bir nəğmə istər könül.
Azərbaycan ellərinin qeyrət timsallı oğul və qızları həmişə onun həm qışı,
həm yazı olublar. Bir Vətən, bir torpaq duyumlu istəklərimiz daim göz yaşlarını bir
təbəssüm arxasında gizlətməyi bacarıblar. Daim qapıları qonaq üzünə açıq olan ana
yurdumuzun torpağı bərəkətli, süfrəsi çörəkli olub. Bu torpaqdan çox qəriblər tam
dadıb, bu süfrədən çox kimsələr pay umub. Fəqət dostu dost, düşməni düşmən
biləndə yanılarkən, bir fərdin səhvi ulu bir xalqın tarixi yarasına dönüb. Bax, onda
da ustadların diliynən incilərə düzülən qafiyələr yenə nəğmələrə dönüb, şirin ləhcələrdə öyüdləşib, nəsihətləşib.
Namərdi özümə mən dost eylədim,
Yolunda canıma çox qəsd eylədim,
Söyüddən bar saldım, peyvəsd eylədim,
Almasın, heyvasın, narın görmədim.
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Ustad sənətkar bir elin tarixi səhvini bir fərdin timsalında belə düzüb gileylərə. Çox inanmışıq namərdlərə biz illərlə. Onları özümüzə dost bilməyimiz azmış
kimi, yolunda canımıza, bəzən isə özümüzə çox qəsd etmişik. Axı söyüdü peyvənd
etməklə ondan bar dərmək olmaz. Bəs niyə aldanmışıq bizlər beləcə illərnən!?
Nə yaxşı ki, hər dərdimizin dərmanı, hər arzularımızın örnəyi, hər səhvimizin öyüd-nəsihəti olan mahnılarımız var. Bəlkə bu ölməzlik notlarını ömrümüzə
köçürə-köçürə özümüz də əbədi bir ölməzlik romantikasına qoşulaq.
Hər qarış torpağı bir xəzinə, hər parça qayası bir muzeyin sərvəti olan ana
yurdumuz! Gecələr zirvəsində Dədəm Qorqudun üç telli cürəsində bəstələnən
havalar quzeyləri oxşadıqca tariximizin neçə-neçə açılmamış səhifələri yazılır. Qoç
Koroğlu nərəsinin Qıratın kişnərtisinə qarışan Çənlibel xoru da hər qayanın əbədi
əks-sədasına dönüb bir elin sabahını ayrılmaz birliyə səsləyər.
Qeyrət dünyasının namus mücəssiməsi olan Cavanşir övladlarının təəssübkeşlik duyğuları qəflətdən ayılır, harayını el harayına qoşur. Telli sazın şah pərdəsindən qopan “Misri”nin qəhrəmanlıq cəngiləri aləmə yayıldıqca kamanımla ömürlük həmdəm olan tarı da bu cəngini meydanda yalqız qoymamaq üçün ona qoşular.
Hər gün, hər saat, hər an bir nəğmə istər könül. Şirvanımı, Milimi, Muğanımı vəsf edən ay qabaqlı, nur camallı mahnılar.
Bütün bu duyumlar deyimlərə döndükcə həyatımız başdan-başa mahnılaşar,
keçməkeşli günlərimizin arxasından nurlu bir gün boylanar. Ana torpaq şeirləşər,
nəğmələşər. Ülvi arzulara daim ana olan Qarabağın şəninə deyilənlər ömrümüzə
nur çiləyər.
Nəğməli ellərimizdən bir nəğmə istər könül bu arzular axımında yenə.
Anam Qarabağın, Milin-Muğanın,
Siz də mənim kimi eşqiylə yanın,
Başına döndüyüm Azərbaycanın,
Dəli Kürüyəm mən, Arazıyam mən.
Sehirdi bu həyat başdan-başa öz görümüynən. onun hər sərnəsi bir əsər, hər
baxımı bir dastandır. Dağlar bu təbiət gözəlliyinin gözətçisi, dəryalar onun tükən120

məz xəzinəsidir. Hər qarış torpağında min bir nemət yetirən Vətən oğullarının qayğıları çoxaldıqca qeyrətinə yeni qeyrət calanar, əl işə sarmaşar, ürək arzuya.
Sevgidir, vüsaldır, eşqin ürək döyüntüsüdür nəğmələrimiz. Dərdi də, kədəri
də, qayğısı da, ayrılıq tərənnümü də gözəldir onun.
Elə ki, könül qübar eliyər, bax, onda nəğmələrin harayından bir təsəlli baxışı
boylanıb qeybə çəkər bu qübarı.
Nə zaman ki, həsrət dolu ürəklər bir ayrılıq həsrətində çırpındıqca çırpınar,
onda bu nəğmələrin dalğalarında damla-damla əriyər, bir vüsalın dəryasına qarışıb
ümmanlara dönər.
Beləcə oxşar gözümüzü, könlümüzü bu sehirli nəğmələr.
Təki Vətən göylərindəki pənbə buludlar yox olsun. Hər sabah bir ümid müjdəsiynən açılsın üzümüzə. Hər axşam bir xeyirxahlıq dastanıynan bağlasın öz tapşırmasını.
Bunu görən cavan aşıq sıxsın ürəyinin başına telli sazını, gözləri nəm çəksin
ala buluddan, könlü bir nəğmənin sorağına qoşulsun.
Duman, gəl-get bu dağlardan,
Dağlar təzə bar eyləsin.
Nə göz görsün beləsini,
Nə könül qübar eyləsin.
Bəli, hər fəslin cahana bir töhfəsi var. Bu töhfənin hər duyumu bir nəğmə,
hər baxımı bir mahnıdır. Bunları görüb duyduqca min arzunun qanadında pərvaz
edən könül bir nəğmə istər.
Ömrümüzün gen və dar gününün vəfalı həmdəmi olan sevimli bir nəğmə...
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SƏNƏT DÜNYAMIZIN XANI
Neçə il bundan qabağın söhbətidi. Təbiətin gəlin kimi bəzəndiyi çağların
birində doğma Qarabağın sıra dağları adama gəl-gəl deyirdi. Azman yaylaqların
sinəsinə qüdrətin əliynən min bir ilməli xalılar döşənmişdi. Yalçın qayaların
əzəmətli zirvəsində zərrəcə pənbə bulud görünmürdü. Ta əzəlinnən neçə-neçə
yurdsuzlara sığınacaq yeri olan bu qədim diyarın qapısı da, süfrəsi də hər gələn
qonağın üzünə açıq idi. İlahi öz gözəlliyini bu yerlərdən əsirgəməmişdi. Elə ilk
baxışdaca adama elə gəlirdi ki, burda hər şey yerli-yerindədi.
Ellərimizin-obalarımızın bu sənət beşiyində boya-başa yetənlərin zahiri də
təbiətin onlara bəxş etdiyi təbii nə varsa, özü qədər gözəl, çeşmələrin suyu qədər
safdı, təmizdi. Hələ onda mələk donuna bürünmüş kafərlərin daxili çirkabını, ürək
adlı yuvasında qıvrılan əqrəbini görməmişdi bizimkilər. Onda gözəllik məskəni
Qarabağ öz işindəydi, öz qarğaşasında, öz bər-bəzəyindəydi. Hər güneyin döşündə
bir şenlik, hər çeşmənin başında bir məclis qurulurdu.
“İsa bulağı” öz doğmalarını başına yığıb beləcə şənlətmişdi yan-yörəsini.
Sənətin qüdrətinnən sehirlənmiş təbiətin özü də heyran kəsilmişdi bu ilahi tamaşaya. Bütün bu gözəllikləri daha da gözəlləşdirən bir səs ovsunlamışdı. Xan oxuyurdu! Xalqımızın böyük sənətkarı, yurdumuzun, yuvamızın istəkli xanəndəsi Xan
Şuşinski.
Onun səsi duyan könülləri sehirləyir, yaşıl donlu yaylaqlara layla çalırdı.
Məclisin yuxarı səmtində bardaş qurub bu qeyri adi tamaşanı seyrə dalan şair
Vurğunun yadında bir bənd şeir gəzib dolaşırdı. “Azərbaycan” adlı ölməz sənət
əsərlərndən bir parça şeir.
Könlüm keçir Qarabağdan,
Gah bu dağdan, gah o dağdan.
Axşam üstü qoy uzaqdan
Havalansın Xanın səsi,
Qarabağın şikəstəsi.
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Deyirlər halal sənətin özünəməxsus müqəddəsliyi var ki, onu yaradanlar da
əzəl gündən ona bağlı olublar. Sən demə iki böyük sənətkar onda bir-birini beləcə
sözsüz-söhbətsiz duyublarmış. Elə onunçün də Şikəstə üstündə havalandıqca havalanırmış Xanın səsi.
Beləcə büllur sular kimi safdı, təmizdi bu səs. “Zər qədrini zərgər bilər” –
deyib babalarımız. “Havalansın Xanın səsi” ifadəsində qüdrətli bir şairin böyük bir
xanəndəyə verdiyi əvəzedilməz qiyməti səslənir xəyalımızda. Səsin oxunduqca
havalanması hər xanəndəyə nəsib olmur dünyada. Məhz bu səs gözəlliyi, oxu
məlahəti İlahi tərəfindən ona verilən xüsusi bir sənət sadəliyiydi. Çünki Xan Şuşinski saatlarla oxusaydı belə yenə oun səsi get-gedə havalanardı.
Ürəkdən qidalanıb beyindən gəlirdi bu səs. Rişəsini doğma Qarabağın abuhavasından, ilhamını allı-güllü yaylaqlarının gözəlliyindən almışdı. Cabbarın, Seyidin avazına yeni avaz qoşulanda da ayların-illərin axarında Qarabağın sözlü-səsli
dünyasına yeni bir yol açmışdı. Keçilməz və təkrar olunmaz bir yol. O Xan yoluydu! Çox uzaqda havalanıb eşidilən Xan Şuşinski səsinin əvəzsiz yolu!
Çox oxuyanlar yetişib, çox xanəndələr baş qaldırıb bu torpağın sinəsindən.
onların arasında özünəməxsus olanları da var, bir-birini təkrarlayanı da. Ondan söz
düşəndə isə, sənət bilicilərimizin dilində “Xan əmi bir aləm idi” ifadəsi səslənir.
Muğamlarımızın, təsniflərimizin və xalq mahnılarımızın mahir ifaçısı olan bu böyük sənət fədaisinin hər ifa tərzi yeni bir tapıntıya bənzərdi.
Xan Şuşinskinin oxuduğu xalq mahnılarına diqqət kəsiləndə adama elə gəlir
ki, dəfələrlə eşitdiyi bu hava təzə yaranıb və onu indi eşidir. Xalqın zəngin qaynaqlarından bəhrələnən bu qüdrətli sənətkar hər xalq mahnılarını yenidən öz zərrəbindən keçirmiş, hər birinin özünəməxsus havacatla, xüsusi döndərmələrlə təzədən
həyata qaytarmışdır. O da təsadüf sayıla bilməz ki, Xan Şuşinski özünün repertuarına ən nadir, sanballı və dərin məzmunlu xaql mahnılarımızı seçib daxil
etmişdir. Onun yadigar səsi kimi tələffüzü də təmizdi, aydındı. Oxuduğu havaların
sanbalına münasib də sözlər seçmiş, onların zəruri mənasına xüsusi diqqətlə yanaşmışdır. Onun avazında səslənən hər sözdə, hər qəzəldə bircə ağız da anlaşılmaz
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kəlmə yoxdu. Aydın ifa tərzi, sözün mənasına görə səs manerasındakı tələffüzü bu
səsin məlahətinə qovuşub bənzərsiz sənət nümunəsi yaratmışdır.
Onun “Şur”u zirvələrin şəlaləsinə bənzədiyi kimi, “Segah”ı da dağların göz
yaşını xatırladır. “Rast”ının əzəməti əyilməzlik və yenilməzlik sədasının timsalı
olduğu kimi, “Zabul”u da qara gözlü qartalların təbii harayına bənzərdi. “Bəstənigar”ı, “Kürd Şahnaz”ı və “Mahur”u bir-birindən eşidimli, biri o birindən ustad
oxunuşluydu onun.
Xalqımızın musiqi tarixində xüsusi ad qoyub gedən bu ölməz xanəndənin
sənət irsi ən yüksək qiymətə layiqdir. Sırf milli zəmində oxuduğu klassik havalarnan respublikadan kənarda da hələ sağlığında neçə-neçə qeyri dilli görkəmli sənət
xadimlərini heyran qoyan bu nadir səs sahibinin avazı çoxlarını heyran qoymuşdur.
Vaxtilə ölkəmizin şair oğlunun “Havalansın xanın səsi” kimi verdiyi dəyərli
qiymət, illər keçdikcə ellərin dilində əzbərə dönmüş, milyonların səsi onun dəruni
mənasına şərik olmuşdur.
Novator sənətkar Xan Şuşinskinin irsi nə qədər zənginləşsə də təbiəti də o
qədər sadə, dadlı, duzluymuş. Sağlığında onu tanıyanların qəlbində öz həlim və
yumorlu təbiətilə unudulmazlıq təsiri bağışlayan böyük xanəndənin zəngin sənəti
ona özündən sonra da nəsillərin qəlbində ölməzlik şöhrəti qazanmışdır.
Xan Şuşinskinin yüksək səviyyəli səhnə mədəniyyəti də onun məlahətli səsi
və tükənməz nəfəsilə vəhdət təşkil etmişdir. O, ən zil səsdə oxuyarkən belə üzündə
zərrəcə əzabkeşlik əlamətləri hiss olunmazmış. Təbii səsinin zəhmi ilə onun sifət
cizgilərindəki adilik şirin və axıcı zəngulələri axar dağ çayına dönəndə belə
sərbəstliyi öz görkəmində saxlamaq da onun nadir əlamətlərindən biri olmuşdur.
Oxu zamanı istər zəngulələrində, istər döndərmələrində və nöqtələrində zərrəcə
artıqlığa yol verməmiş özünəməxsus ölçü-biçidən kənara çıxmamışdır. Bu mənada
onun oxuduğu bəzi muğamların özünə xas olan konkret ölçü vahidi və bu vaxt
ərzində hər muğam havasının öz mənasıynan tamama yetməsi də Xan Şuşinski
novatorluğu ilə əlaqədardı.
Bəli, onun qoyub getdiyi məktəbin özülü çox dərin, xanəsi əbədidi. Hələ bu
məktəbdən zaman-zaman dərs alanlar, ondan öyrənənlər çox olacaqdır.
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İLDIRIM HƏSƏNOV
Salam, əziz dinləyicilər. Mərhum sənətkarımız İldırım Həsənov haqqında
söhbət açarkən hər şeydən əvvəl qeyd edim ki, bu mərhum xanəndənin sənəti
barədə bilmək istəyən qədirbilənlərimiz çoxdur. Bir vaxtlar mənə istər Bakıdan,
istər də respublikamızın digər yerlərindən zənglər olub, məktublar gəlib.
Qədirbilən ellərimiz İldırım Həsənovdan yazmağımı xahiş ediblər.
Sənətsevər adamlarımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Amma, əlbəttə, qoy elə
səslənməsin ki, mən ancaq dinləyicilərimizin və oxucularımızın təkidi ilə anıram
hər hansı bir sənətkarı.
Əslində isə belə deyil. Məni azdan-çoxdan tanıyan qədirbilənlərimiz şahiddirlər ki, imkanım daxilində dünyasını dəyişən layiqli sənətkarlarımızı daim anıb,
onları unutmadan, vaxtlı-vaxtında həyat və sənət yollarından söhbət açmışam...
Hətta müxtəlif səbəblər üzündən səsi fond fonetikalarında qalmayan bəzi
sənətkarlarımızın axtarışında olur, onların ayrı-ayrı yerlərdə qalan yadigar səsini
tapıb el-obaya çatdırmaq üçün əlimdən gələni əsirgəməmişəm...
Mərhum xanəndə İldırım Həsənov çox sadə həyat yolu keçib. O istər özünün
fərdi dünyasında, istər də ailə həyatında həmşə qənaətlə “azdan-az”, “çoxdan-çox”
vərdişilə yaşamağı özünə xoş bilən adamlardan olub.
Tale ona nə qismət edibsə, daim tapdığına, gündəlik dolanışığına min şükür
deyib. Eyş-işrətdən, zəngin həyatdan uzaq yaşayan İldırım Həsənov bütün ömrü
boyu özünün kasıb həyatından zərrəcə gileylənməyib. Əksinə o gözü-könlü toxluğuynan çoxlarına həyatda, işdə və ailədə örnək olub.
Lakin dünya malına zərrəcə tamah salmayan bu adam bütün həyatı boyu öz
sənəti ilə fəxr edib.
Və ömrünün sonuna qədər də bu sənətindən bircə an da olsa ayrılmayıb.
Bu ustad xanəndə 2-ci cahan davasının iştirakçısı olub. Həmin vaxtlarda da
bir yandan əlindəki silahı, bir tərəfində də dilindəki odlu muğamlar, nəğmələrilə
döyüşüb.
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Sonralar bir igid döyüşçü kimi sinəsi orden və medallarla dolu davadan geri
qayıdıb və doğma respublikamızda öz sənətini yenidən davam və inkişaf elətdirməyə başlayıb.
Dünyaya göz açdığı gündən doğma Qarabağın abu-havasından ilham alıb.
Cabbar Qaryağdıoğlunun, Keçəçi oğlu Məhəmmədin, Seyidin səsindən, nəfəsindən
qidalanıb. Elə əzəlindən də bu kök üstə nizamlayıb öz səsini, həvəsini.
Muğamlarmızın, təsniflərimizin və xalq mahnılarımızın mahir ifaçılarından
biri kimi tanınıb, eldə-obada ad-san qazanıb. Dinlənib, sevilib.
Sağlığında qazandığı bu şöhrətilə ölümündən sonra da özünə ölməzlik adı
qazanıb. Daim anılacaq sənətkarlar sırasına qoşulub.
Əhsən Dadaşov və Əliağa Quliyevin rəhbərlik etdikləri xalq çalğı alətləri
ansambllarınnan müntəzəm əlaqə saxlayan İldırım Həsənovun sənət yolu bu iki
kollektivlə sıxı surətdə bağlı olmuşdur.
Vaxtilə mühüm tədbirlərdə, geniş auditoriyaarda, el-oba yığnaqlarında birgə
fəaliyyət göstərdikləri bu ansamblların müşayiəti ilə İldırım Həsənov həm də
“Cahargah” muğamını və bir neçə xalq mahnısını lentə aldırıb.
İldırım Həsənovun özünə məxsus cəhətlərindən biri də elə onun xalq ruhuna,
qədim el sənətinə yaxınlığı idi. Ən sanballı, mənalı və dəyərli xalq mahnılarını
repertuarına daxil edən İldırım Həsənov həm də onları özünəməxsus tərzdə oxuyur,
dinləyiciyə və tamaşaçıya xüsusi zövqlə çatdırırdı.
Davamlı, şirin və imkanlı səsə malik olan bu mərhum xanəndənin həm də
zəngin repertuarı vardı. O, müxtəlif muğam havaları və xalq mahnıları ilə yanaşı
həm də klassik aşıqlarımızın dildən-dilə gəzən sözlərini və oynaq nəğmələrini də
özünəməxsus tərzdə ifa edirdi...
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NƏ YAXŞI Kİ SƏNƏTİN ÖLMƏZLİYİ VAR
Neçə ilin söhbətidi. Bir neçə nəfər sənət adamlarıynan oturub sənətimizin,
mədəniyyətimizin, bu günümüzün, sabahımızın, ümumiyyətlə günümüzün qayğılarıynan bağlı dərdləşirdik. Respublikamızın xalq artisti, mərhum müğənnimiz
Gülağa Məmmədov hamıdan qayğılı görünürdü.
Və beləcə də yana-yana o, danışır, dünənə qədər qapı-bacamızda yalmanan,
çörəyimizi yeyib, suyumuzu içən namərd qonşuların xəyanətindən ürək ağrısı ilə
söz açırdı.
Nigaran idi, yaman nigaran idi Gülağa müəllim. Torpağımızdan sarı narahatlığı yerə-göyə sığmırdı...
“Bu dar günümüzdə gərək heç kim öz əlindən gələni əsirgəməsin” – deyirdi.
Eləcə də biz sənət adamları.
Axı, Vətənə, torpağa bizim də özümüzə məxsus borcumuz var! Hərəmiz öz
növbəmizdə gərək onu yerinə yetirək.
Özünün amansız ağrılarını unudub torpaqlarımızın dərdini daha çox çəkən
vətənpərvər sənətkar adətən belə hallarda yenə ikinci Cahan davasında həmkarları
ilə birlikdə cəbhə xətlərinə getməklərini, döyüşçülər qarşısında çıxışlarını xatırlayırdı...
Elimizin, obamızın sevimli sənətkarı, dünya durduqca unudulmayacaq müğənnimiz Gülağa Məmmədov elə sənətkarlarımızdan olub ki, onun barəsində neçəneçə rəngarəng mövzuar yazmaq olar.
Amma indi mən gözəl insanı bu yazımla xatırlamaq istərkən yenə vaxtilə
torpaqlarımızdan, yurd-yuvamızdan sarı nigarançılığı, giley-güzarı qalan bütün
mövzuları üstələdi. Elə o səbəbdən də Gülağa müəllimin müdafiə ruhlu, Vətən çağırışlı yadigar səsini bu gün daha çox xatırlamağa ehtiyac duydum.
Bir daha Gülağa Məmmədovun yadigar söhbətlərindən:
“....Böyük Vətən müharibəsinin qızğın vaxtlarıydı. Bir neçə incəsənət adamlarıynan cəbhəyə, döyüşçülər qarşısında çıxış eləməyə getmişdik. Özü də könüllü.
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Ayağımızın altına kürsüyə bənzər bir dayanacaq düzəltmişdilər, dörd tərəfimizi azərbaycanlı əsgərlər üzük qaşı kimi dövrəyə almışdılar. Lap yaxınlıqda toptüfəng, mərmi səsləri eşidilirdi. Amma elə bil döyüş ruhlu mahnıları onların
vahiməli səsindən daha güclüydü. Əsgərlərimizin məğrur duruşu, qorxmazlığı və
heç nəyə məhəl qoymadan mahnılarımıza böyük ruh yüksəkliyiynən qulaq asmaları elə bizə də ürək-dirək verir, daha yaxşı oxumağa sövq eləyirdi. Bir söznən, onlar
bizə, biz də onlara qol-qanad verirdik. Belə dayaq olurduq bir-birimizə, belə qazanırdıq sabahın qələbəsini....”
Yeri gəldikcə bütün bu söhbətləri Gülağa Məmmədov söz gəlişi demirdi...
Belə örnək olurdu, belə öyüd verirdi torpaq istəkli, Vətən təəssüblü, el-oba
istəkli sənətkarımıza Gülağa Məmmədov.
Sözüynən, söhbətiynən, dəyərli tövsiyələriynən, bir də.... sevgi, məhəbbət
dolu nəğmələriynən...
Gülağa Məmmədov Böyük Vətən müharibəsi dövründə istər cəbhə xətlərində, əsgərlər qarşısında, istər də, arxa cəbhədə çıxışlar eləmək üçün heç vaxt xüsusi
çağırış gözləməmişdir. Azərbaycan adlı doğma bir dünyanın, doğma bir torpağın
bu Vətən məfhumundakı borcunu özünə şərəf sayan unudulmaz müğənni öz
mənəvi haqqını belə yerlərə könüllü getməkdə görürdü.
İndi Gülağa müəllimin yadigar ifalarındakı belə Vətən çağırışlı neçə-neçə
mahnılar fonotekaların rəflərində qorunub saxlanmaqdadır. Bu qiymətli incilər hər
dəfə efirdə səsləndikcə bir daha bu günümüzün, sabahımızın gəncliyinə bir daha
örnək olur.
Bəli, ikinci cahan davasında Gülağa Məmmədov sənət yoldaşları Şövkət
Ələkbərova, Sara Qədimova və bir çox başqalarıynan çiyin-çiyinə odlu-alovlu müharibə meydanlarında öz nikbin deyimli mahnılarıynan azərbaycanlı döyüşçüləri
ruhlandırır, onlara qol-qanad verirdi.
Ömrünün son çağlarına qədər sevimli müğənnimiz hansı bir sənətkarınsa
doğma torpaqlarımız uğrunda gedən müharibə səhnələrindən yayındığını eşidəndə
təəssüfü yerə-göyə sığmırdı. Ayağı yer tutan, ağlı kəsib gözü görən və imkanlı olan
hər bir müğənninin səsini o yerlərdən eşitmək istəyirdi, bunu onların Vətən borcu,
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milli vəzifəsi hesab edirdi. Ötən günlərin kövrək xatirələri çözələndikcə, birbirindən unudulmaz olan səhnələr göz önündən keçir. Respublikamızın xalq artisti
Şövkət Ələkbərova ilə Gülağa Məmmədovun bu yollardakı sənət və həyat dostluğuynan bağlı anlar da, hər iki sənətkar üçün ömrünün sonuna qədər beləcə əziz və
unudulmaz olmuşdu.
Gülağa Məmmədov yeganə müğənnilərdən idi ki, onun repertuarı bu qədər
zənginiydi, çox şaxəliydi. Xalqımızın musiqi tarixində hər birinin özünəməxsus adsanı olan bəstəkarlarımızdan Səid Rüstəmovun, Fikrət Əmirovun, Cahangir
Cahangirovun, Tofiq Quliyevin mahnılarının bir çoxu məhz Gülağa Məmmədovun
əvəzsiz ifasıynan şöhrətlənmişdi. Xalq mahnılarını, muğamlarını, romansları, uşaq
mahnılarını və bir çox janrları eyni həvəslə işləyib, onlara xüsusi zəhmət sərf
eləyirdi. Lirik ricətli bir müğənni kimi mahnıdan-mahnıya beləcə püxtələşmişdi
mərhum sənətkar.
Bəli, istəklilər. Nə yaxşı ki, sənətin əbədiliyi, sənətkarın ölməzliyi bizə
təsəllidi. Ömür var ki, bu dünyada yüz il dövran sürsə də, onun mənası bir günə
dəyməz. Ömür də var ki, hər günü ayların, illərin daim anılacaq xatiratına, ellərin,
obaların dilinin əzbərinə dönər.
Bax, bu mənada xoşbəxtdir o kəslər ki, sevdiyi, seçdiyi ülvi sənətin yollarında uğurlar qazanıb, onun zirvəsinə yetə bilib. Bu minvalnan el gözündə ucalıb, xalqının sevimli övladlarından biri kimi əbədiyyətə qovuşub.
Respublikamızın xalq artisti, elimizin-obamızın daim hörmətlə anacağı
sənətkar Gülağa Məmmədovdan söz düşəndə çoxlarımızın qəlbindən bu hisslər
keçir. Onun ana torpağımızın doğmalığından yaranan ilıq nəfəsi, qəlbi dağlarımızın
şəlaləsinə bənziyən şaqraq səsi duyğularımıza axdıqca, ulu bir xalqın sənət dünyasına vurğunluğumuz birə-beş artır. Dərələrdəm axan nəğməkar çaylar cərgəsində
Ana Kürün azman sularına qarışıb gözümüzü-könlümüzü oxşayır və bundan belə
də onun yadigar ifaları nəsildən-nəsilə seviləcəkdir.
Doğma torpaqlarımızdan sarı nigaran getdi bu dünyadan Gülağa Məmmədov.
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Məzarın nurla dolsun, ustad, doğma torpaqlarımız son qarışına qədər
düşmən tapdağından xilas ediləndə bir daha sənin əziz ruhuna dualar oxumaqla
onu şad eliyəcək Azəri övladları...
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YADDAŞLARDA ÖTƏN SƏS
I
Müğənni ömrü nəğməkar bir çaya bənzər. O, ömürlərdən axıb keçdikcə
zaman-zaman yaddaşlarda qalanı da olar, tezcə hafizələrdən silinib gedəni də.
Qulu Əsgərovun səsi, nəfəsi də yadda qalandı, unudulmazdı.
Adətən biz sayılıb-seçilən müğənnilərimizdən söhbət açanda “usta oxuyandı”, “gözəl sənətkardı”, “şirin səsi, axıcı zənguləsi var” kimi xoş sözlər çox işlədirik. Qulu Əsgərov da elimizin-obamızın adlı-sanlı sənətkarlarından biri olmuşdur.
Və eyni tərifləri, istər sağlığında, istər də özündən sonra, onun da ünvanına söyləməyə haqqımız var. Bununla belə ustad nəğməkarlarımızın cərgəsində elələri var
ki, onun sənət yolu ayrıca öyrənilməyə, tədqiq olunmağa layiqdir.
Elə Qulu Əsgərovun özü kimi!
Muğamlarımızın, təsniflərimizin və xalq mahnılarımızın gözəl ifaçılarından
olan Qulu Əsgərov sənət aləmində heç kimi təkrar etməyib. Özünəməxsus oxu
manerası olan bu nəğməkarın hər ifa tərzində yeni xal, yeni bir döndərmə nəzərə
çarpıb. Onun səsi nə qədər mülayim və yumuşaqmışsa, o qədər də şirin və axıcıymış. Döndərmələrindəki təbiilik ürəyə yatımlıymış. Eyni zamanda bu təbiilik bərdaşt məqamlarında olduğu kimi zil sonluğunda da belədi. Ən çətin məqamlarda da
onun boğazı bu adiliyini saxlaya bilmişdir.
Zəngulə sırf şərq üslübuna malik bir əlamətdir. O həm xalq mahnılarımızın,
həm də təsniflərimizin müəyyən məqamlarına xüsusi yaraşıq verir, onu şirinləşdirir. Xüsusilə muğamlarımızın milli ifa tərzini zənguləsiz təsəvvür etmək çətindir.
Bu mənada Qulu Əsgərov orijinal üslublu sənət bilicilərimizdən idi.
Onun səliqə-səhmanlı zəngulələrindəki axıcılıq hər sənətkara nəsib olmamışdır. Bu titrəyiş çox rəvandır, şəqraq olduğu qədər də yanğılıdır. Bəzən kifayət
qədər zil səsə malik olan müğənnilərimizin son kök məqamlarında zəngulələrindəki çətinlik onların zahiri görkəmində də büruzə verdiyi hallar çox olmuşdur. Amma
bu hal Qulu Əsgərovun səsində müşahidə edilmədiyi kimi, onun səhnə görümündə
də zərrəcə doyulmamışdır. Hətta onun zil sonluğundakı boğaz titrəyişləri vaxtı sifət
cizgiləri adi söhbət zamanında olduğundan da təbii görünərmiş.
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Onun səsindən bizə yadigar qalan “Rast”ı, “Segah-zabul”u, “Çahargah”ı,
“Bayatı Kürd”ü və “Segah”ı ayrı-ayrılıqda dinlənilməyə, vaxtaşırı tədqiq olunmağa
layiqdir. Lakin bunların arasında “Bayatı Qacar”ın ayrıca yeri var. Görkəmli müğənninin ifasında bu muğama qulaq asanda adama elə gəlir ki, elə bu həvacat Qulu
Əsgərovun boyuna biçilibmiş.
Rəhmətlik “Bayatı Qacar”ı oxuyarkən onun ilkin çalarını qorumaq şərtilə öz
oxu tərziynən bu muğama yeni xallar gətirmiş, onun döndərmələrini yenidən bəzəmişdir. Elə o səbəbdən də, hər dəfə bu yadigar səsi dinləyəndə onun məlahətindəki
orijinallıq adama təzə görünür.
Dinləyicilər Qulu Əsgərovu əzəlindən gözəl bir müğənni kimi tanıyıblar.
Bununla bərabər onun həm də yaxşı tarizən, həvəskar bəstəkar və şair təbə malik
bir adam olduğunu bəlkə də çoxları bilməmişdir. O öz sözlərinə neçə-neçə mahnılar bəstələyib. Bunları həm özü oxuyub, həm də onun yoluynan gedən özgə müğənnilər...
Ürəklə oynamaq çətindir, çətin
Bu ən ağırıdır hər cinayətin.
Mən sənin yerinə olsaydım yəqin
Ölərdim ona mən bel bağlamazdım
Ona ürəyimdə yer saxlamazdım.
Bərdaşt muğam üstündə oxuyub onu oynaq bir mahnısı ilə tamamlayan şirin
səsli müğənninin belə səpkili yaradıcılığı çoxdur. Hər hansı bir çalğı alətində,
xüsusilə tarda özü özünü müşayiət edən müğənnilərimiz barmaqla göstərilib. Hətta
səmimi etiraf edilməlidir ki, bu sarıdan Qulu Əsgərov Azərbaycan musiqi aləmində
müstəsnalıq təşkil edir. Belə hallarda müğənni böyük ustalıq göstərmiş, istər tarizən, istər də nəğməkar kimi qətiyyən çaşqınlığa yol verməmişdir. Beləliklə Qulu
Əsgərovun sənət dünyası bir neçə ad üstündə şöhrətlənmişdir. Müğənni, tarizən,
bəstəkar və necə deyərlər, yeri gələndə az-az uyduran şair təbli sənətkar.
Sağlığında opera sənətimizin inkişafında öz imkanlarını əsirgəmiyən Qulu
Əsgərovun oynadığı rollar da unudulmazdı, yadda qalandı. Üzeyir Hacıbəyovun
“Leyli və Məcnun” əsərindəki Məcnunu, Zeydi, “Əsli və Kərəm”dəki Kərəmi,
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“Abbas və Xurşudbanu”dakı Abbası daim anılır, onun bu rollardakı yadigar səsi
özündən sonra da həvəslə dinlənilir.
Bütün bunlardan sonra Qulu Əsgərovun həyatıynan bağlı bir məsələ bizi
düşündürməyə məcbur etdi. Bəs necə olub ki, hələ sağlığında Azərbaycan musiqisinin klassik müğənniləri cərgəsində sayılan orijinal üsluba malik olan Qulu
Əsgərova quruca bir ad da verilməmişdi? Bu bir yana qalsın, gözəl müğənni,
tarizən, həvəskar bəstəkar, opera artisti, kamil pedaqoq, şair təbli sənətkar haqqında çox nadir hallarda söz açılmış, hətta bəzən o, kölgədə qalmışdır.
Axı kamil sənət təkcə bir fərdin yox, bütöv bir elindir. Qulu Əsgərovun
sənəti də belədi. Onun əməyi əməkdarlığa layiq olduğu kimi, sənət yolları da xalqındır. Orası da var ki, dünyanın ən mədəni və qabaqcıl ölkələrində sənətkarın
sənəti ona verilən adla ölçülmür. Bax, bu mənada qədirbilən ellərimiz Qulu Əsgərovun sənətinə sağlığında rəğbət bəslədiyi kimi. Özündən sonra da onun yadigar
səsini belə qoruyaraq, onu xüsusi məhəbbətlə dinləyib zaman-zaman yaşadacaqdır...
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OPERA FƏALİYYƏTİ
II
Bəli, hələ uşaqlıqdan klassiklərin cərgəsində sayılan, fəqət neçə-neçə sanballı sənətkarlarımızdan biri kimi qədri-qiyməti az bilinən ustadlarımızdan olub
Qulu Əsgərov.
Məlahətli, şəffaf dağ çaylarının axarına bənzəyən, şirin səsi yağ kimi
ürəklərə yayılan mərhum xanəndə, sözün həqiqi mənasında əsil musiqi istedadı,
görkəmli mədəniyyət xadimiydi.
Qulu Əsgərov musiqi mədəniyyətimizin bir neçə sahəsində fəaliyyət göstərən orijinal yönümlü sənət adamı olmuşdur.
Həvəskar bəstəkar kimi ərsəyə gətirdiyi mahnılarda da onun özünəməxsus
stili daim seçilirdi.
O, hərdən bəstələdiyi musiqi nömrələrinin sözlərini də musiqisinin ritminə
uyğun özü yazır, nəticədə sanballı bir musiqi nömrəsinin hərtərəfli müəllifi kimi
onu öz fərdi üslubuna uyğun tamamlayır, mədəniyyət xəzinəmizə qiymətli bir hədiyyə kimi bəxş eləyirdi.
Qulu Əsgərov çox nadir ifaçılardan, daha düzgün və obyektiv ifadə etsək
nadir ifaçılardan olmuşdur ki, o, əsil tarzən kimi ən sanballı muğamlarımızın tamam-dəstgahını oxuyarkən sona qədər özü-özünü müşayiət etmişdir.
Və bu məsuliyyətli gediş zamanı zərrə qədər də olsa kənarçılığa və xarici
xallara yol verməmişdir.
Hörmətli oxucular, Qulu Əsgərov elə sanballı ustadlarımızdan biri olub ki,
onun universal sənət yolunun şaxələrini gərək ayrı-ayrı hallarda təhlil edə, diqqət
və qayğıynan onları sənətsevərlərə çatdırasan.
Yardıcılığının və ifaçılığının bütün sahələrində olduğu kimi, opera səhnəmizin ustadları sırasında da Qulu Əsgərov barmaqla göstərilən kimsələrdən biri olmuşdur.
Onu yaxından tanıyanlara yaxşı məlum idi ki, o, bir pedaqoq kimi öz tələbələrinə son dərəcə tələbkar idi və zərrəcə kimsəyə güzəştə getməyi xoşlamazdı.
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Maraqlıdır ki, o, bu tələbkarlıq məsuliyyətini bütün sahələrdə öz sənət dünyasına da şamil eləmişdi.
O cümlədən də, opera səhnəsinin kamil ustadlarından biri kimi.
Yeri gəlmişkən, Qulu Əsgərovun opera səhnəsindəki işiynən bağlı danışarkən bir amili xatırlatmağa xüsusi ehtiyac duyulur.
Belə ki, mərhum xanəndə “Aşıq Qərib”, “Əsli və Kərəm” kimi əsərlərin
aparıcı rollarını ifa edərkən, sazda onu özü-özünü müşayiət edir, beləliklə obrazın
sünilikdən, bayağılıqdan uzaq əsil simasını yaradırdı.
Eyni zamanda onların tarixi hadisələrin gerçəkliyinə uyğun obrazların daxili
aləmini dinləyici, tamaşaçı qarşısında təzədən canlandırır, onları yenidən həyata
qaytarırdı.
Zülfüqar Hacıbəyovun “Aşıq Qərib” operasındakı Aşıq Qəriblə Şah
Sənəmin dueti əsərin ən maraqlı və izlənməli səhnələrindən biridir. Vaxtilə həmin
səhnənin yaradıcılarından Rübabə xanım Muradovaynan Qulu Əsgərovun tərəf
müqabilliyi sayəsində yaranan bu duetin yadigar ifaları onların sağlığındakı opera
ustadlarının qiymətli zərrələri kimi daim yaşayacaq, dinlənəcək, seviləcəkdir...
Əsərdə Aşıq Qəribin 2-ci mahnısı Təbrizin tərifidir ki, böyük xanəndə həmin
obrazın bu ştrixini də xüsusi ustalıqla çatdıra bilmişdir.
Onun opera səhnələrindəki fərdi obrazları ilə yanaşı teatrın orkestr heyətilə
mürəkkəb ifa tərzi də Qulu Əsgərovun ustadlığı sayəsində həmişə uğurlu alınır,
tamaşaçı və dinləyici rəğbətini qazanırdı.
Dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun” əsərindəki dünyəvi hadisələr axınında əvəzedilməz opera ustalarının arasında mərhum sənətkarımız Qulu Əsgərovun yadigar dəsti-xətti də əbədi yaşarıdır, ürəklərdən silinməzdir.
Burada opera ustadının özünəməxsus xorun solo ifası da vaxtilə səhnəyə
xüsusi yaraşıq gətirdiyi kimi, onun yadigar ifası da beləcə - əsil qədirbilənlər üçün
seviləndir, qiymətlidir.
Hörmətli oxucular, onu da sizin nəzərinizə çatdıraq ki, Üzeyir Hacıbəyovun
“Leyli və Məcnun” əsərindəki həmin səhnənin drijoru, sənət dünyamızı vaxtsız
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tərk edən, mərhum sənətkar Əşrəf Həsənov, orkestrin solo ifaçısı isə tarzən Əliağa
Quliyev olmuşdur.
Bir daha Qulu Əsgərovun tərəf müqabilləri onunla bərabər unudulmazlardır.
Xorun bələdçiləri Qulu Əsgərov və Əbülfət Əliyev, orkestrin drijoru Əşrəf
Həsənov, solo ifaçısı tarzən Əliağa Quliyev olmuşdur.
Allah onların hər birinə qəni-qəni rəhmət eləsin.
Və biz də öz növbəmizdə nə qədər ömrümüz varsa onları anaq, xatırlayaq,
unutmayaq və barələrində vaxtaşırı yazıb gələcək nəsillərə çatdıraq. Çünki bu bizim milli-mənəvi borcumuzdur...
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ZƏNGƏZURDA QALAN SƏS
Hər sənət sahibinin könül mülkündə onun özünəməxsus tarix kitabçası
vardır. Ömrün ayları qatar-qatar sıralandıqca ötən günlərin hər anımı şirin bir
xatirəyə dönür, yaş üstə yaş gəlib ömrünü ellərə bağışlayan bu kitab özündən sonra
da beləcə vərəqlənir, qızıl xətlərnən yazılan səhifələr üstündə baxışlar donub qalır,
duyğulu bir xəyalın kövrək qanadları ötən çağların səmtinə çırpınır.
Sayımlı bir sənət cəfakeşi də özünün həyat kitabını sətir-sətir belə köçürüb
ürəyindən sinəsinə. Günlərin bir günü, hələ özü sağ ikən onu vərəqləmək istərkən
əllərini bəyaz saçlarına çəkib ömrün yollarında boylanan ilıq baxışıynan razılıq
vermişdi. Sənətin, sənətkarın da öz etimad dünyası var. Onun dünəni çözələndimi,
gərək bu kitabçanı ehtiyatla, səmimiyyətlə, bir də həssaslıqla vərəqləyəsən.
Xeyli oxunaqlı imiş bu könül dəftərçəsi, yaddaqalımlı, ellərimizə-obalarımıza söyləməli bir az həzin, bir az da kövrək məqamları var onun.
Və bu xatiratı məktub vasitəsilə mənə göndərən, ölməz sənətkarın bacısı Həqiqət xanımın yazdıqlarından.
“....Qardaşım Əli Məmməd oğlu Mehdiyev 1934-cü il, iyun ayının 17-də
indi Ermənistan adlanan Qərbi Azərbaycanın Zəngəzur mahalındakı Yuxarı Gödəkli kəndində, müəllim ailəsində anadan olmuşdur.
1951-ci ildə orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirəndən sonra atası onu Bakıya
gətirmişdir...
Sonralarsa hərbi xidmət dövrü, ali məktəb həyatı...
O vaxtkı Lenin adına APİ-nin (indiki Pedaqoji Universitetin) bədii özfəaliyyət kollektivinə xüsusi şöhrət gətirdiyi çağlar və buna görə dəfələrlə tərifnamələrə
layiq görüldüyü, 1960, 61, 62-ci illər...
Bütün bu unudulmazlıqları saymaqla tükənməz. Lakin bunların fövqündə ən
böyük amalı olan Azərbaycanın musiqi tarixinə özünün əvəzedilməz dəsti-xətti ilə
ayrıca bir möhür vurmaq....”
Bəli, 1964-65-ci illərdən Mirzə Fətəli Axundov adına Opera və Balet
Teatrının solisti olan Əli Mehdiyevin belə başlamışdı el gözündə ucalmağı.
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Yeniyetmə yarlı-yaraşıqlı bir növcavan həmin anda keçirdiyi ötərgi həyəcanı, daxilindəki təlatümlü duyğuları isə təkcə özünə unudulmaz idi. Azərbaycan radiosunun və televiziyasının kövrək addımlı vaxtlarında onun efirə gəlişi təsadüflər
axımından tamamilə uzaq idi. Hələ orta məktəbdə də, ali məktəbdə də
addımbaaddım onu izləyən bu sənət sınağından çox uğurla çıxmışdır. Respublikamızın qədirbilən sənət xadimlərinin rəhbərlik etdiyi dram dərnəyinin fəal üzvlərindən sayıldığı vaxtlarda keçirilən gərgin müsabiqədə önəmli səs imkanları, sayımlı
müəllimlərin, sanballı ustadların istiqanlı münasibətlərindən kənarda qalmamışdı.
O, bəyənilmişdi, etimad qazanmışdı. Bax bu obyektiv qiymət, yerindən ona bəxş
edilmiş bu eşidimli səs imkanları, bir də sabahın tükənməyən arzuları idi, efirin
səmtinə yönəldən. O belə zərurət baxımından inamlı addımlar atmışdı efirin,
ekranın sehirli aləminə.
Bax bu gur, axımlı, cazibəli səsin sahibi Əi Mehdiyev idi. Oğuz elimizin
yetirməsi, şirin ləhcəli, görkəmi göz oxşayan maraqlı bir sənətkar. Xırda auditoriyadan milyonların sınaq meydanı olan radio efirində, televiziya ekranında inamı,
etiqadı, sevib-seçdiyi sənətdə təbii qabiliyyətiynən ilk dəfə əzəli həyəcanına belə
qələm çəkirdi o. Yenilməz bir sənət iradəsinin zəruri ifadələriynən.
Bəli, o Əli Mehdiyev idi. Zəngəzur elinin yetirməsi Əli Mehdiyev. Bu qıvraq durumlu, zirək tərpənişli gənc sənət aləminə təsadüfən düşməmişdi. Bu sıradan
xüsusi, orijinal ifa qabiliyyətinə malik idi.
Sənətin də öz yolu, öz taleyi var. Həyat onu imtahana çəkdikcə kökündən
silkələnir, öz diqtəsini dönə-dönə sınaqlardan çıxarır və nəhayətdə öz yerini tutur.
Əli Mehdiyevin də atdığı addımlar bu timsallı idi. Aylar-aylara calandıqca
onun tale kitabına sənətin min bir qismət payı yazılmışdı. Xanəndəlik peşəsinin
çətin, məsuliyyətli ağırlığını çiynində daşıdıqca püxtələşir, efirdən-efirə ustadlaşırdı. Dinləyicilərə ilk təmasını rəsmi çıxarışları ilə başlayan Əli şairlərin şirin
diliynən onların nağıl dünyasına qarışdığı çağları ayrıca bir sərlövhədə qeyd edirdi
könül dəftərinə.
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Hər oxu manerasının mürəkkəb sınağında yeni bir örnək kəşf edən Əli Mehdiyev kiminsə təbirincə yalnız rəsmi salonlardakı oxuşuynan tanınmamış, eyni zamanda, türk duyumlu oxumalarıyla milyonların könlünü oxşaya bilmişdir.
İllərin qoynunda səsinin təbii axarıynan milli efirimizin, ekranımızın
dalğalarında əzəmətli səsiynən neçə-neçə sərhədlər aşan bu böyük sənətkarın
şöhrətinə yeni sənət şöhrəti calanırdı. Hələ tələbə ikən ömrünü musiqiyə bağlayan,
adı-ünvanı qədirbilən ellərimizin əbədi unutmayacağı sənət korifeylərimizlə çiyinçiyinə addımladığı günlər xatirələrə döndükcə, özünün sənət örnəklərini yeni
nəslin həyat dərsinə çevirib, onlara bələdçilik edibmiş.
Əgər hər hansı sənət sahibi öz seçdiyi peşəsini ürəkdən sevib öz qabiliyyəti
baxımından onu yarıda bilirsə beləsinin özü də xoşbəxt olar, sənəti də. Əli Mehdiyev də belə xoşbəxt kimsələrdən idi. Bəzən onun dadlı-duzlu səsinə qulaq asarkən
adama elə gələrmiş ki, bu çox şirin ləhcəli adam lap əzəlindən sənin daimi yol
yoldaşın imiş. Elə ki, efirə keçib mikrofonla üzbəüz əyləşərdi, bax onda tamamilə
dəyişər, başqalaşar, bayaqkı görümündən əsər-əlamət qalmazdı. Xalq mahnısının,
təsnifin, muğamın ruhuna uyğun onun səsiynən bahəm camalındakı görkəm də
aydınca sezilərdi...
Həyatda isə tamam başqaydı. Sadə, təvazökar, söhbətcil. “İşin öz yeri” –
deyərmiş, “şəxsi münasibətlərin, həyat davranışının öz yeri”. Belə çağlarında gərək
xatirələr çözələnsin ki, sonra onlar bizdən incik düşməsinlər.
Bax beləcə də, onun sənət şöhrəti ellərə yayıldıqca, yaxnda və uzaqda
hörmətinə yeni hörmət calandıqca özü daha da adiləşər, sadələşərdi. Xan Şuşinski
nəfəsinin hər ustad tərəfindən bənzərsizliyini səsində təcəssüm etdirəndə ayna
qabaqlı tarda özü-özünü tamam dəstgah muğamlarımızın ifası zamanı müşayiətində Qulu Əsgərov orijinallığından geri qalmayanda da Əli Mehdiyev sadə, mehriban təbiətli milyonların rəğbətini qazanırdı. Xalq mahnılarmızdan, bəstəkar notlarından, təsnif və azman muğamlarımıza qədər bütün maneralarında Əli Mehdiyev
klassik ənənələrimizin ən yüksək fövqündə dayanırdı.
Zeynəb xanımın “Məcnun”u, Rübabə Muradovanın “Kərəm”i olanda da öz
sənətkarlıq ləyaqətini beləcə qoruyub saxlaya bilmişdir – bu ölməz xanəndə.
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Və elə bu yerdəcə dədə Ələsgərdən bir misra düşdü yadıma:
“Sözün yeri gəldi, qoy deyim barı,
Eşidənlər məni görməsin karı...”
Əgər belədirsə, əziz oxucular, gəlin görək sağlığında dəyərli qiymətini ala
bilməyən, ölümündən sonra isə kifayət qədər anılmayan bəzi korifeylərimiz kimi
Əli Mehdiyevin ruhunun da bizdən inciməyə haqqı yoxdurmu?!
Axı, özünün sənət sanbalına görə bu sənət fədaisi ən yüksək adlar almağa
layiq idi!..
Nə yaxşı ki, taleyin qismətindən hər addım başı gileylənən deyilmiş Əli...
Və nə yaxşı ki, el istəyi, el məhəbbəti onun üstündən əskik olmamışdır. Elə
o səbəbdən də hələ vaxtı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar artisti
adını alanda, “neynək, buna da min şükür” demişdi, o təvazökar insan...
“Mirzə Hüseyn” segahı, “Mahur hindi”, “Segah zabul” kimi zəngin çalarlı
muğamlarımızın ifasında Əli yalnız özünəməxsusluğunu ifadə etmişdir.
“Mənzərim”, “Alma-almaya bənzər”, “Şuşanın dağları”, “Bir busə ver” kimi
xalq mahnılarının şirin ləhcəsiynən ifa edəndə də, Əli beləcə ürəyə yatımlı olmuşdur.
Zilin də, bəmin də, yerini-yatağını yaxşı bilən unudulmaz sənətkarın bütün
çıxışları yadda qalımlı, ürəyə yatımlı idi.
Deyirlər, hər kəsin daxili dünyası onun sənətinə də sirayət edir. Bu baxımdan Əli Mehdiyevin zəngin mənəvi aləmi də qulluq etdiyi musiqi aləmində, xüsusi
ifa tərzində, ona səmimi münasibətində özünü göstərmişdir.
Təsadüfi deyil ki, onu şəxsən tanıyan, təbiətinə bələd olan sanballı sənət
adamlarının əksəriyyəti Əli Mehdiyevin səsi, oxu manerası ilə yanaşı, gözəl təbiətli
bir insan olması barədə də daim ağız dolusu danışırlar.
Gəlin onu da etiraf edəyin ki, bəzi böyük sənət adamlarımızı zaman-zaman
dərindən tanımağa canı dildən cəhd eləmişik. Və təəssüflər olsun ki, bu zərərli
adəti nəsil-nəsil bir-birimizə ötürə-ötürə unutqanlıq kimi zərərli bir vərdişə gəlib
çıxarmışıq.
140

Bu mənada Əli Mehdiyevi də, hələ dərindən dərk etməyənlərimiz var. Onun
barəsində: “Hə, tanıyıram xanəndəymiş” – demək azlıq edərdi: Çünki Əli Mehdiyev ən yüksək ada layiq görüləsi, ən səmimi tərifə layiq olası klassiklərimizin
səviyyəsi qədər yüksələ bilmişdir el nəzərində...
Ömrünün ən cavan çağlarında 20 ilə yaxın bir müddətdə opera sənətimizin
səhnəsində baş rolların ifaçısı kimi fəaliyyət göstərən Əli Mehdiyev səsinin
gözəlliyini qoruyub saxlaya bilmiş, bununla yanaşı neçə-neçə qədim anımlı nəğmələrimizə yeni nəfəs gətirmişdir.
Əli Mehdiyev sənətini təhlil edərkən biz xalqımızın iki böyük xanəndəsinin,
Xan Şuşinskinin və Qulu Əsgərovun adlarını təsadüfən çəkmirik.
Hələ bir zamanlar el-obamızın qüdrətli şairi Səməd Vurğun “İsa bulağı”nın
üstündəki görüşdə onun səsini dinləyə-dinləyə təsadüfən deməmişdi ki, “Havalansın Xanın səsi, Qarabağın şikəstəsi...”
Sonralar hikmətamiz bir kəlama çevrilən və qədim şikəstənin özəyinə daxil
olan bu misranın çox dərin mənası vardır. Xan Şuşinskinin səsində xüsusi bir
cingiltilik vardı. Zənguləsi şirindir, axarıdır, eyni halda çox davamlıdır. Və hər
kəsə nəsib olmayan səsi oxuduqca havalanması da məhz Xanın avazına məxsus idi.
Bax, eyni əlamətləri Əli Mehdiyevin yadigar səsində görür, bunu tam
məsuliyyətimizlə etiraf edirik...
Qulu Əsgərova gəlirkən bir məsələni qeyd etməyə ehtiyac duyuruq.
Bu və ya başqa bir çalğı alətində özünü-xüsusilə muğam dəsgahında müşayiət etməyi hər sənətkar bacara bilməmişdir.
Bu zəngin alətin aşıq sənətimizdən gələn ənənəsini barmaqla göstərilən çox
az sənətkarlar həm də vokal sahəsində davam etdirmişdilər.
Əgər rəhmətlik Aşıq Kamandar Əfəndiyev təkcə oxu manerasında yox, başdan ayağa dastan söyləməsində də özünü sazla sona qədər müşayiət edirdisə, Qulu
Əsgərov da təkcə mahnıda, təsnifdə yox, eyni zamanda muğam dəstgahını oxuyarkən də özünü tarda yanılmadan sona qədər beləcə müşayitə edə bilirdi.
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Bu nöqteyi-nəzərdən sağlığında və ölümündən sonra layiqli qiymətini almamaqla taleyi taleyinə bənzəyən Əli Mehdiyevdə də məhz Qulu Əsgərovun bu təkrarsız əlaməti vardır.
Bəli, istəklilər, “Unutsaq-unudarlar” deyib ulu babalarımız. Əli Mehdiyev
kimi bir sənətkar isə daim anılmağa, sevilə-sevilə xatırlanmağa, öyünməyə, qədri
bilinməyə layiqdir...
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“QƏZANIN QƏHRİNƏ TUŞ OLDU MÜRŞÜD”
Neçə illər bundan əvvəlin söhbətidi. Bakıdan Türkmənistana uçan bir
təyyarə qəzaya uğramışdı. Onda bir qrup mədəniyyət işçisinin həlakı ümumxalq
matəminə dönmüşdü. İstər Azərbaycanda, istər də qardaş Türkmənistanda bu xəbəri hamı ellikcə ürək ağrısıynan qarşılamışdı.
Bu ağır qəzanın nəticəsində xalqımızın musiqi dünyasına da ağır itki üz
vermişdi. Respublikamızın ustad sənətkarlarından ikisi, klarnetçalan Adil Bayramov və şaqraq səsli müğənni Mürşüd Abbasov da faciəvi surətdə həlak oldu. Neçə
səslənməmiş melodiyalar, oxunmamış nəğmələr, təsniflər, muğamlar donub qaldı
onların yaddaşlarında. Mən şair deyiləm. Amma o zaman bu bəd xəbəri eşidəndə
istər-istəməz ürəyimdən bir neçə bənd şeir dilimə gəlib oradan da kağızlara
ələnmişdi.
Bu nə əhvalatdı, bu nə xəbərdi,
Dünya əfsanədi, dünya hədərdi,
Sənətkar ölümü bir elin dərdi,
Qəzanın-qəhrinə tuş oldu Mürşüd.
Oxudu bu səsnən, ötdü bu səsnən,
Neçə murazına çatdı bu səsnən,
Uca zirvələrə yetdi bu səsnən,
Sənətdə çoxunnan baş oldu Mürşüd.
Dağ havası vardı onun səsində,
Bülbülün həvəsi zənguləsində,
Üzü ağ çıxardı sənət bəhsində,
Vədəsiz uçarqı quş oldu Mürşüd.
Kaman qara tutdu, qara bağladı,
Tarın sarı simi matəm saxladı,
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Mahnılar kövrəldi, muğam ağladı,
Qayıtmaz yollara köç oldu Mürşüd.
Bu dünyada bağ salırıq zəhmətnən,
Fələk bizi soluxdurur zülmətnən,
Qaldı ürəklərdə qəmli söhbətnən,
Nəmli kipriklərdə yaş oldu Mürşüd.
Beləcə vaxtsız aparıb qəza-qəhri elimizin-obamızın sevimli müğənnisi Mürşüd Abbasovu aramızdan...
Amma nə yaxşı ki, sənətin yaşarılığı var. Və bir də nə yaxşı ki, bu gözəl
nəğməkarın səsində az da olsa bəzi musiqi nömrələri vaxtında lentə alınıb, fonotekalarda qorunub saxlanır. Onların efirdə vaxtaşırı səslənməsi hər dəfə qədirbilən
dinləicilərimizin marağına səbəb olur.
Mürşüd Abbasovun həm şirin, həm də davamlı səsi olub. Sənət yollarında
ilk addımlarını atdığı gündən xalq mahnılarımıza ayrıca həvəs göstərib. Sonralar
musiqinin daşlı-kəsəkli, amma maraqlı yollarında püxtələşdikcə təsniflərə, sonrasa
muğamlara meyl göstərib. Hələ gənc yaşlarında böyük auditoriyaların, geniş dinləyici kütləsinin hörmətini qazanıb.
Mürşüd Abbasov sənət meydanında özünəməxsus yolu-izi olan müğənniydi.
Ona xüsusi uğur qazandıran cəhətlərdən biri o idi ki, Mürşüd xalqa, onun ruhuna,
səsinə-nəfəsinə yaxın adam idi. Bu baxımnan oxuduğu bütün havalarda bir şirinlik,
xalqın milli zəmininə yaxınlıq vardı.
Bir çox sənət incilərimiz kimi təsniflərimizin ilkin ünvanı xalq adıynan
bağlıdı. Təsadüfi deyil ki, hələ cavan çağlarından Mürşüd Abbasov sənət ustadı kimi tanınırdı. Qaynar boğazlı, oynaq döndərməli müğənni zilin də, bəmin də yerini
yaxşı bilirdi. O, özünün səs imkanlarıynan bərdaşdı necə başlayırdısa, zil kökündə
də eləcə ürəyəyatımlı oxuyurdu. Sağlığında bir çox təsniflər üstündə işləyib bu sarıdan xüsusi uğurlar qazanan Mürşüd Abbasovun yadigar səsində bir neçə təsnif
səs xəzinəsində qorunub saxlanılır. Onlardan “Şur”, “Şüştər”, “Hisar təsnifi” mərhum sənətkarın qiymətli yadigarlarındandır.
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“Şur” muğamının bir xanəsi olan “Şur” təsnifini çox müğənnilər, xanəndələr
oxuyub. Amma Mürşüd Abbasov “Şur” muğamını kökündən gələn klassik ənənəyə
sadiq qalmaqla, təsnifi xüsusi oynaqlıqla, orijinal döndərmələrlə ifa edib.
Mürəkkəb tərzə malik olan “Hisar” təsnifini də Mürşüd Abbasov xüsusi
ustalıqla oxuyub. Vaxtilə qayğıkeş sənətkarımız Əhməd Bakıxanovun idarə etdiyi
xalq çalğı alətləri ansamblının müşayiəti ilə oxuyub lentə aldırdığı “Hisar təsnifi”
indi səs xəzinəsinin ən gözəl incilərindən biridir.
Mürşüd Abbasovun ağır salğalı muğamlarımız üstündə özünü sınaqdan
çıxardığı ustadlar önündəki imtahanlardan alnıaçıq-üzüağ çıxdığı vaxtlar çox olub.
Təəssüflər olsun ki, səs xəzinəmizdə onun bircə bütöv muğam dəstgahı qalıb.
“Rast” qədim anımlı muğamlarımızdan biridir. Başdan-başa qəhrəmanlıq
ritmlərilə bağlı olan bu muğam da xüsusi ustalıq tələb edən havalarımızdandı.
Hər xanəsində əlyetməz zirvələrin, yalçın qayaların, quş qonmayan sıldırımların, yenilməz qəhrəmanların əks-sədasından soraq verən “Rast” muğamını daim
özünə güvənən sənətkarlarımız ifa ediblər. Bu mənada Mürşüd Abbasovun yadigar
səsindəki bu hava bir daha mərhum sənətkarın özünəməxsus imkanlarından xəbər
verir. O, “Rast”ın əzəmətini, mürəkkəb döndərmələrini xüsusi ustalıqla çatdıra bilmiş, onu sona qədər eyni həvəslə oxumuşdur.
Mürşüd Abbasov unudulmaz sənətkardır. Ona görə də gərək müğənnini
təkcə onun yadigar səsini dinləməklə yox, həm də vaxtaşırı haqqında söhbət açmaqla xatırlayaq. Çünki ömrünün və sənətinin ən qaynar çağlarında həyatdan
getmiş o gözəl müğənni buna layiqdir...

145

MEYDAN KOROĞLU
Onun çox adi, amma maraqlı həyat yolu var. 1940-cı ildə Ağstafa elinin
Muğanlı kəndində, babatca yaşayış tərzi olan bir evdə dünyaya gəlmişdi. Kəndlərindəki orta məktəbi gümüş medalla bitirib. Həmən il, 1952-ci ilin yayında NeftKimya institutunun neft-mexanika fakültəsinə qəbul olub. 1956-cı ildə ali məktəbi
qurtarıb, istehsalata, Leytenant Şimit adına zavoda göndərilibmiş.
O ki qaldı nəğməkarlığına, bu barədə özü beə deyərdi: “Anadan olduğum
gündən oxuyuram...”
İlk baxışda qəribə səslənir, eləmi? O özü belə deyib bunu. Və sən demə eloba arasında, kənddə-kəsəkdə də Baba Mahmudoğlu haqqında belə deyənlər
varmış. Xırdalamaq istəyəndə isə dərinə getməyə ehtiyac duymurlar. “Bu adam
anadan nəğməkar doğulmuşdu, vəssəlam!”
Bax, elə bu məntiq son anda mətləbi bizə araşdırmış olur. Baba Mahmudoğlu bu dünyaya öz səsiynən qoşa gəlibmiş.
Gözəl və yaraşıqlı səs insanda Allah vergisidir. Sonradan ayağında dəmir
çarıq, əlində dəmir əsaynan bütün dünyanı gəzib dolaşsan da onu tapa bilməzsən.
Amma sonralar bu tale qismətinin də özünəməxsus keçməkeşli yolları vardır. Əgər
bu yolda sənət sınaqlarının ağır yükünü çiynində daşıya bilsən, o parlar, əyninə
şöhrət tacı geyinər. Yox, əgər bu çətin sınaqlardan qorxub çəkinsən, o da beləcə
büdrəyər, yarı yolda qalar.
Nə yaxşı ki, Baba Mahmudoğlu da bu həyat sınaqlarından alnı açıq, üzü ağ
çıxanlardan olub. Bu yolları addım-addım keçəndə büdrəyib yıxıldıqca qəddiniqamətini düzəldib, özünü toxdadıb. Allah vergisi olan məlahətli səsi, özünün sənət
həvəsi, zəhməti onu son anda məqsədinə çatdırıbmış. Elimizin-obamızın sevimli
sənətkarı kimi şöhrətləndirmişdi, ad-san qazandırmışdı.
Hələ uşaqlıqdan dodaqaltı gümültüləri olan aşıq havaları onun daimi yol
yolçusuydu. Bu da təbiidir. Gözünü açdığı gündən Gəncə-Tovuz aşıq məktəbinin
abu-havasını udan, onun köklərindən qidalanan Baba özü də əzəlinnən səsini bu
kök üstə kökləmiş, onunla sınamışdır. Neft-Kimya İnstitutunun bədii özfəaliyyət
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kollektivindəki fəaliyyəti günlərində də el havalarımızın mahir ifaçılarından sayılırdı.
Onda tək bircə muğam havası bilirdi. “Heyratı”nı dönə-dönə sınayırdı. Elimizin-obamızın böyük müğənnisi Seyid Şuşinskini qarış-qarış izləyəndə də, onun
yerini öyrənib yanına gedəndə də beləcə həyəcanlıydı, narahat idi. Böyük sənətkara Baba Mahmudoğlunun ilk sözü də elə bu olmuşdu:
– “Tək bircə muğam oxuya bilirəm”.
– Hansını?
– Bir qədər tərəddüddən sonra:
– “Heyratı”nı.
Oxu demişdi – Seyid əmi. Onu görək necə oxuyursan.
Onda tarzən Kamil Məmmədov bu zəhmli muğamın ritmlərini tarın ahənginə qoşanda Baba bilmişdi ki, ilk ustad sınağı necə ağır, necə çətin olurmuş. Amma
özünü düzəltmiş, “Heyratı”nı gücü yetincə ifa eləmişdi. Səmimi baxışlarıynan ona
diqqət kəsilən Seyid əmi Babanın səsindəki imkanları ilk baxışdaca duymuş, ona
ürək-dirək vermişdi:
– Gözəl səsin var. Səndən yaxşı oxuyan çıxar, amma...
Babanı ilk sınağın zəhmi bir daha çuğlamışdı onda. Görəsən o nə “ammadır”
elə?
Özlüyündə ani götür-qoydan sonra Seyid Şuşinski demişdi:
– Bala, yaxşı səsin üstündə işləmək, onu olmazın əziyyətlərdən keçirmək
lazımdır ki, gərək onun sirlərinə bələd olmaq üçün çox arıya-axtarasan, diqqətnən
öyrənəsən. Bir də ki, sənə daha vacib bir məsləhətim var. Səhv etmirəmsə, deyəsən
sən papiros çəkirsən, eləmi?
Baba başını aşağı salıb “həəə” deyəndə ustadın üzü tutulmuşdu.
– Olmaz, bala, – demişdi, olmaz. Papirosun “odu” çox sənin kimi “mənəmmənəm” deyənləri yarı yolda qoyub.
Həmin gün 1956-cı il, may ayının 5-dən Baba Mahmudoğlunun beyninə köz
kimi yapışan bu ustad tövsiyələrinə günü-gündən əməl elədi. Klassik aşıq sənətimizdən aldığı təbii örnəklər muğamlarımızın, təsniflərimizin gərgin axtarışlarında
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ona gərək oldu. Gecə-gündüz öz üzərində işlədi. Günün zəruri tələbləriynən
respublikamızın görkəmli incəsənət xadimlərinə üz tutdu. Ürəyinə yatan, səsinəhəvəsinə, sənətinə hədsiz vurğunluğunu qiymətləndirən müğənnilər, şairlər, bəstəkarlarla tanış oldu. Onlarla birlikdə çalışdı. Sadə təbiəti, xalqımızın incəsənət
dünyasında gərəkli bir sənətkar olduğunu isbat elədi.
Oğuz elində dünyaya göz açan Baba Mahmudoğlunun varlığı qəhrəmanlıq
üstdə köklənibmiş. Bu sözümdən kimsə inciməsin. Biz həmişə hər hansı bir hadisəni və ya vəziyyətin yaranışını əlimizi-əlimizin üstünə qoyub gözləməli
olmuşuq. Elə ki, iş-işdən keçdi, onda başlayırıq əl-ayağa düşməyə. Bu gün qəhrəmanlıq mövzulu mahnılarımız qənimətə döndüyü bir vaxtda, bəzi sənət adamlarımız “fürsətdən istifadə edib” bu səpkili mahnıları lentə yazdırmaq üçün növbə
tuturlar. Amma, ilimizin-günümüzün bu vaxtlarında Baba Mahmudoğlunun bəlkə
də müəyyən çətinliklərlə neçə illər bundan əvvəl lentə aldırdığı Koroğlu haraylı
mahnıları əlimizdən tutur, sabahın Vətən çağırışına dönür.
Baba Mahmudoğlunun musiqi mədəniyyətimizin zənginləşməsində xidmətləri çox olub. Ancaq öz peşəsindən ötrü bu gün varlığını həsr etməyə daim hazır
olan bu sənət fədaisi ilhamını eldən alırdı, güvəncini Vətəndən, ana torpaqdan.
Hansı mahnı üstündə işləyirdisə, onun ilk və son akordlarının ritmi xalqının
nəbziynən döyünürdü. Odur ki, el-obada onu sevir, yeri gələndə tərifini nəzmə çəkir, şeir diliylə oxşayırdı...
Etiraf etməyə dəyər ki, Baba Mahmudoğlu hələ tam açılmayan və dərindən
öyrənilməyən bir müğənnidir. Onun çox böyük imkanları vardı ki, onlardan istifadə ediləni də olub, hələ açılmayanı da. Müğənninin bu vaxta qədərki xidmətlərindəki xalqımızın musiqi dünyasına gətirdiyi orijinal üslubları xüsusi hörmətə və
diqqətə layiqdir. Mənəvi aləmi həyatının naz-nemətlərindən çox-çox yüksəkdə
dayanan Baba sənət yollarında daim narahat idi, axtarışdaydı.
Onun üçün ögey mahnı olmayıb. “Sarı bülbül”ün halına acıyanda onu necə
vəsf edibsə, Leylinin eşq oduna yananda da beləcə özünü unudub təpədən-dırnağa
Məcnun olub. “Kərəm”ini oxuyanda Kərəm kimi necə alışıb-yanıbsa, “Meydan
Koroğlu”nu zilə çəkəndə də, beləcə dönüb əsl Koroğluya. Baba mahnını oxuyanda
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onun hisslərinə elə qapılırdı ki, barmağını kəssən xəbəri olmazdı. Təki eşidənlər
sənət duyumlu olaydılar.
Telli sazın ansambla gətirilməsi barədə illərnən çox söz-söhbət gedib.
Təsadüfi deyil ki, vaxtilə böyük bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovun bu barədə çox
dəyərli fikirləri və gələcək tədbirləri olmuş, təəssüf ki, sağlığında bunun həyata
keçməyini tale ona qismət eləməmişdir. Sonralar bu vacib məsələnin reallaşması
bəstəkar Əhməd Bakıxanov tərəfindən həyata keçirildi.
Baba Mahmudoğlu isə bir müğənni, elimizin-obamızın milli duyumlu
sənətkarı kimi, necə deyərlər döşünü irəli vermiş, qollarını çirmələyib başqa bir
yönümdə işə girişmişdir. “Dastan” folklor ansamblı kimi milli bir musiqi simasında bu gərəkli təşkil məhz Baba Mahmudoğlunun gərgin əməyi sayəsində həyata
keçirilmişdir. Bu gün yüzlərin, minlərin könlünü bircə anda ovsunlayan bu ansamblın ifası milli musiqi təbliğatımızın əsl örnəyinə dönmüşdür.
Musiqi mədəniyyətimizdə onun özünəməxsus xidmətləri bununla bitmirdi.
Baba Mahmudoğlu ritmik sənətə malik olan neyi də ansambla bu yolla
gətirmişdir. Azərbaycan xalq havalarının istər sözlərində, istərsə də musiqisində
zərrəcən təhrifi bağışlamayan müğənni özgələrinə də bunu belə məsləhət görür, əli
çatanlara yol-ərkan göstərir. İstər nəzəri söhbətləriynən, istər də oxu maneralarıynan özü də bu saf və təmiz ideyalarını həyata keçirir, onu geniş auditoriyalarda
təbliğ edirdi.
O, respublikamızda çox nadir səs imkanlarına malik müğənnilərimizdən
olub. Baba Mahmudoğlunun səsi zil safrona səsidi. Zəngulələri zəngin, nəfəsi son
dərəcə davamlıydı. Müğənninin bu xüsusiyyətləri xalq mahnılarımızda, qəhrəmanlıq mövzulu nəğmələrimizdə olduğu kimi ifaçıdan əsl mənada güclü səs tələb edən
Şah İsmayıl kimi milli opera qəhrəmanlarımızın son pərdədəki zilində, Koroğlu adı
kimi dağlarnan qoşa dayanan igidlərimizin düşməni vahiməyə gətirən nərəsində də
özünü göstərirdi.
Baba Mahmudoğlunun xalqımızın böyük və əvəzedilməz müğənnisi Bülbülə
ürəkdən vurğunluğu da, məhz onun milli musiqimizə münasibətindəki sayğılığıynan bağlı idi. Vaxtı ilə Bülbül demişdir ki, Simfoniya İtalyan sözüdür və mənası
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həmahəng deməkdir. Lakin milli baxımdan kim onu daha yaxşı duymaq istəyirsə,
qoy xalqımızın klassik aləti olan saza diqqətlə, həmə də duyaraqdan qulaq assın.
Bu fikirlərin dünya musiqi mədəniyyətindəki dəyərini ürəkdən anlayan Baba
beləcə də əzəl gündən Bülbül sənətinə və şəxsiyyətinə heyran kəsilmiş, onun daimi
pərəstişkarı olmuşdur.
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Opera və Balet teatrının keçmiş solisti,
respublikanın xalaq artisti Baba Mahmudoğlu həyatının və sənətinin ən qaynar
çağlarında köçdü dünyadan. İstər özünün yaratdığı “Dastan” folklor ansamblı, istər
də opera və balet teatrı ilə bağlı görəcəyi işlər hələ çox idi. Bu vaxta qədər milli
musiqimizin gözəlliklərini ərməğan apardığı xarici ölkələrdən – Yaponiyadan,
Meksikadan, Vyetnamdan, İrandan, Misirdən, Tunisdən, Əlcəzairdən, Zambiyadan, İsveçdən, Norveçdən, Danimarkadan, Lüksemburqdan və hələ getmədiyi yerlərdən səsi çox gələcəydi.
Vaxtilə “Aşıq Qərib” operasının iki saat yarımlıq val yazısının radio və
televiziyasında verilməsinə başlıca səbəbkar olan bu Azərbaycan müğənnisinin
uğurları üstə hələ çox uğurların adı yazılacaydı. Neçə illər bundan əvvəl böyük
mayestromuz Niyazinin Məcnun obrazı üçün keçirdiyi müsabiqədə qazandığı birinci yerin adı, şöhrəti, çox təkrar olunacaqdı.
Hələ Baba Mahmudoğlunun zəngulələri çox könülləri heyran qoyacaq, yorulmaz səsiynən, sönməz həvəsiynən milli musiqi mədəniyyətimizin sabahına çox
hədiyyələr verəcəydi əgər yaşasaydı.
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YARIMÇIQ ÖMRÜN YADİGAR SƏSİ
Azad bir quşdum,
Yuvamdan uçdum,
Bir bağa düşdüm,
Bu gənc yaşımda.
Yaman xoşlardı sağlığında bu kövrək duyumları Səxavət Məmmədov.
Yaman da şirin, həm də həzin oxuyardı bu deyimləri...
– “Azad bir quşdum, yuvamdan uçdum”... bu gənc yaşımda.
Kim bilir, bəlkə tale qismətini, alın yazısını irəlicədən sezibmiş Səxavət. Elə
o səbəbdən də, qısa ömür yollarının nəqarətinə döndəribmiş bu həzin misraları.
Və nə yaxşı ki, sənətin ölməzliyi, sənətkarın əbədi yaşarılığı varıymış bu
dünyada.
Bax, el-obamızın sevimli sənətkarı Səxavət Məmmədovun özü kimi...
Bəli, həyatda necə vardısa, eləcə də qalıb hafizələrdə Səxavət Məmmədov.
O, el məclislərində necə oxuyardısa, rəsmi görüşlərdə, böyük auditoriyalarda, azman səhnələrdə də eləcə çıxardı tamaşaçı, dinləyici qarşısına.
Hələ lap cavan yaşlarından klassiklərimizin ənənələrinə söykənən bu həssas
duyumlu müğənni elə o vaxtlardan da canlı klassik kimi adını sənət dünyamızın
əbədi silinməyəcək kitabına yazdıra bilmişdi.
Çoxuydu onu özgələrdən seçib özü kimi tanıdan cəhətlər.
Səxavət Məmmədov ən adi hallarda belə əndazədən çıxmağı xoşlamazdı.
Yüngül, bayağı havalara meyl etmədiyi kimi, oxu zamanı qondarma səs oynatmalarına da yol verməzdi.
Bununla belə onun öz yolu, özünəməxsus ifa tərzi vardı. Şirin səsi, şaqraq
zənguləsi duyan ürəkləri mum kimi əridər, dərin duyğulara nur çiləyərdi.
Xalq mahnılarımızdan başlayıb ta muğamlarımıza qədər çətin və məsuliyyətli bir yol keçən bu qənimət sənətkar həmişə oxuyacağı sözlərin dərin mənasına ayrıca fikir verərdi.
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“Söz mahnının canıdı”. “Mənalı söz şirin havaları daha da şirinləşdirər”.
“Yox, əgər söz dərin olmazsa, havanın şirinliyinə də xələl gətirər”. “Gərək
xanəndə oxuyacağı havanın ritminə uyğun da sözü seçməyi bacarsın”.
Bax, bu məramlarıydı Səxavət Məmmədovu əsl sənət fədaisi kimi tanıdan.
Daim zil məqamlarda oxuyub şirin səsli bir xanəndə kimi tanınmaq hər
sənətkara nəsib olan xoşəxtlik deyil.
Səxavət Məmmədov məhz belə bir ifaçıydı.
İstər xalq mahnılarımızı, istər də muğamlarımızı eyni həvəslə oxuyan şux
nəfəsli xanəndə sözün aydın və anlaşıqlı eşidilməyinə də diqqət yetirərdi.
Özündən əvvəlki sələflərinin təcrübəsndən bəhrələndikcə, özünün davamlı
səsi, gərgin əməyi, fitri istedadı sayəsində püxtələşmiş, yetkinləşmişdi.
Qulluq etdiyi, ömrünü onun yollarında şam kimi əritdiyi sənətinin “Səxavət
zirvəsi”ni beləcə kəşf eləmişdi bu ölməz xanəndə...
Sadə musiqiçi həyatına xasıydı Səxavət Məmmədovun keçdiyi yollar. Hər
qarışında nəğmə dolu bir ürək döyünən doğmaca Qarabağımızda dünyaya gəlmişdi. Özünü anladığı gündən Cabbar Qaryağdıoğlunun, Keçəçi oğlu Məhəmmədin,
Seyid Şuşinskinin ifalarından dərs almış, onlara güvənib, onlardan öyrənmişdi.
Klassiklərimizin yadigar səslərindəki ecazkarlıqdan, özünü görüb sözünü,
söhbətini dinlədiyi ustadların tövsiyələrini eşitməkdən doymazdı.
Görüb götürmək, eşidib öyrənmək, bir də öz səsindəki məlahət, şirinlik,
ürəyəyatımlılıq....
Belə gəlmişdi özünəməxsus sənət aləminə Səxavət Məmmədov...
Əzəl gündən daha çox xalq mahnılarına meyl eləmişdi. Özü də, daha
sanballı, daha məzmunlu, ağır salğalı xalq mahnılarımıza....
Elə əslinə baxanda onun xanəndəlik mayası bir növ xalqın əhvalruhiyyəsindən tutulmuşdu. Bir tərəfdən də onun ifasına şirinlik verən bu əlamət idi.
“Sarı bülbül”, “Üç gündən bir, beş gündən bir”, “Azərbaycan maralı”, “Uca dağlar
başında” kimi neçə-neçə xalq mahnılarımıza yeni nəfəs gətirmişdi bu gözəl
sənətkar.
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Muğamlarımızın ifaçılığında özünəməxsus səriştəsi vardı Səxavətin. Bu da
təsadüfi deyildi. Muğam sarıdan da, ilkin örnəyini klassiklərimizin səsindən, sorağından almışdı. Sonralar Bakı mühiti onun xanəndəlik həyatını yenidən təzələmiş,
Asəf Zeynallı adına musiqi texnikumunun muğam sinfində zil və məlahətli səsinin
yollarını nəzəri biliyiynən bəzəmişdi.
Ustad xanəndələrdən, respublikanın xalq artistləri Zülfü Adıgözəlovdan,
Hacıbaba Hüseynovdan, İslam Rzayevdən, Əlibaba Məmmədovdan yeni-yeni xallar mənimsəmiş, onların məsləhətlərini yerinə yetirməklə fəxr eləmişdir.
Səxavət Məmmədov muğam oxuyanda da, təsadüfi sözlərə meyl etməzdi.
Məhəmməd Füzulidən, Seyid Əzim Şirvanidən, Əliağa Vahiddən oxuduğu qəzəlləri dinləyicinin anlayacağı tərzdə, açıq-aydın, səlist tələffüz edərdi. Ən zil məqamlarda belə onun bu ritmi saxlaya bilməsi yalnız və yalnız ustad xanəndələrə xas
olan bir cəhət idi.
Onun “Rast”ı, “Cahargah”ı nə qədər odlu-alovlu idisə, “Segah”ı da o qədər
yanıqlıydı, kövrəyiydi.
Bəli, xalqımızın sevimli xanəndəsi, el-obamızın nəğməkar oğlu Səxavət
Məmmədov əbədiyaşar sənətkarlarımızdandır.
Hələ gənc ikən özüynən bahəm neçə-neçə şəlalə axımlı zəngulələri, şaqraq
məqamları, şirin, istiqanlı ifaları daim onu könüllərdə gəzdirəcək.
Və onda qəza-qəhri özü də tutduğundan utanacaqdı..
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VƏTƏNDƏN İNCİK GETDİ...
Azərbaycan milli operası yarandığı gündən bəri şərəfli bir yol keçib,
istəklilərimiz. Bu yolda ona uğurlar qazandıran onlarca sənət ustadlarımız
olmuşdur ki, indi onların fəaliyyət göstərəni də var, dünyasını dəyişib əbədiyyətə
qovuşanı da.
Amma öz növbəsində onların heç birini unutmağa haqqımız yoxdur.
Vaxtaşırı belə sənət adamlarımızın barəsində söz açmağı, onları ehtiramla
xatırlamağı, yadigar səslərini dinləməyi özümüzə borc bilirik...
İstəkli oxucular, mərhum sənətkarımız Xanlar Haqverdiyev haqqında yeri
gəldikcə, az da olsa söhbət eləmiş, onu anmışam yazılarımda...
Lakin bu söhbətimdə mən onun opera sənətindəki fəaliyyətindən də danışmaq istəyirəm.
Operamızın, necə deyərlər, intibah çağlarında, səhnəsinin guruldadığı, tamaşaçıları sel kimi axdığı vaxtlarda onun səhnəyə gəlişini gözləyənlər çox olardı.
Xanlar Haqverdiyevin özünəməxsus oxu tərzi, aktyorluq məharəti, obrazların daxili aləmini açmaq bacarığı vardı. Səsindəki şirinlik, yapışıqlıq, onun zahiri
görkəmindəki sadəliyə qarışıb səmimi bir duyğu bəxş edərdi tamaşaçının qəlbinə.
Azərbaycan milli operasının səhnəsinə birdən-birə gəlməmişdi Xanlar Haqverdiyev. O, bu vaxta qədər xeyli imtahandan çıxmış, ustadların sınağından keçmişdir. Ən nadir xalq mahnılarından, ifasından başladığı yolu azman muğamlarımızın mürəkkəb oxu imkanlarına qədər yüksəlmişdir.
“Gül varmı”, “Dilbərim”, “Qadan alım”, “Təklik”, “Güləndə”, “Gül açdı”
kimi el nəğmələrimizin, “Şur”, “Segah”, “Mahur hindi” kimi təsnif və muğamlarımızın bu gözəl ifaçısı günü-gündən ustadların nəzərini cəlb eləmiş, tamaşaçı rəğbətini qazanmışdı.
Bu minvalla o, milli operamızda işləməyə dəvət olunmuşdur. Həmin müddət
ərzində Xanlar Haqverdiyev özünəməxsus uğurlar qazanıb, operanın sayılıb-seçilən aktyorlarından, ifaçılarından biri kimi hörmət qazanmışdır.
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Beləcə də, doğma diyarında sənətinin xoşbəxt günlərini yaşayırdı onda
Xanlar Haqverdiyev. Lakin təəssüf ki, bu uzun çəkmədi. Bu gözəl xanəndə gözlənilmədən çıxıb Türkmənistan Respublikasına getdi və o vaxtdan da özünün musiqiçilik fəaliyyətini canından əziz bildiyi doğma torpağından uzaqlarda davam
elətdirməyə başladı.
Xanlar Haqverdiyev haqqında söhbət açmaq istərkən, onun sənət yoluyla
bağlı axtarışlar apararkən vaxtilə mərhum xanəndənin doğma respublikadan çıxıb
getməsinin səbəbini bilmək istədim. Elə bu münasibətlə də sağlığında onun tərəf
müqabili olan, sənət yollarında birgə fəaliyyət göstərən bəzi qocaman musiqiçilərlə
görüşüb-danışdım. Məlum oldu ki, vaxtilə milli opera və balet teatrındakı musiqi
heyətinin tərkibində olanlar bu barədə Xanlar Haqverdiyevin sənət yolu haqqında
geniş məlumata malikdirlər...
Sənət çiyindaşları dedilər ki, “....Xanlar gözəl musiqiçilərdən biriydi. O, həm
xalq mahnılarını, həm də muğamları çox yaxşı oxuyurdu. Ansambl heyətinə qarşı
çox diqqətli idi. Heç vaxt xarici hallara yol verməzdi. Hamımızın yolunu diqqətlə
gözləyərdi.
O, bir opera artisti kimi də çox dəyərli bir işçi idi. Rolları çox gözəl oynayırdı. Özünün də çox gözəl xasiyyəti vardı. Hamımız onun xətrini çox istəyirdik.
Sənətinə ürəkdən bağlıydı. Ona cani dildən qulluq edirdi. Amma sonralar iş elə
gətirdi ki, o, bu respublikadan çıxıb getdi. Türkmənistana getdi. O da bir para
musiqiçilərimiz kimi qədri vaxtında bilinmədiyinə görə repressiya qurbanı oldu.
Ancaq Türkmənistana gedəndən sonra işləri yaxşı gətirmişdi. Yaxşı hörmət
qazanmışdı. Sonralar Xanlar Haqverdiyev Türkmənistan respublikasının əməkdar
artisti kimi layiqli ad almışdır. Ömrünün sonlarına yaxın da bu adla qayıdıb
gəlmişdi Azərbaycana. Amma gec də olsa qayıdıb bizim operada yenidən işə
düzəldi. Təzədən Azərbaycan respublikasının da əməkdar artisti adını aldı. Allah
rəhmət eləsin ona. O layiq idi bunlara...”
Bəli, bir zamanlar haqsız təqiblərə məruz qalıb doğma torpağından didərgin
düşən bu gözəl sənətkar nə yaxşı ki, gec də olsa sənət dünyasında qismən öz
qiymətini alıb. Bir zamanlar doğma diyarına həsrət qalan Xanlar Haqverdiyev
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ömrünün axırına yaxın hər iki respublikanın əməkdar artisti adına layiq görüldü.
Amma bütün bunları saf-çürük elədikcə az qala ürəyimizə yenə də şübhəli fikirlər
gəlir. Əgər vaxtilə haqsız yerə incidilən, doğma respublikasından uzaq düşən
xanəndə Türkmənistandan ad almadan geri qayıtsaydı ona Azərbaycanda əməkdar
artist adı veriləcəkdimi? Bu sualın cavabını axtaranda istər-istəməz bizlərin özünə
biganəliyi, unutqanlığı, bir də qədirbilmməzliyi yada düşür. Təəssüf, min təəssüf.
Və bu söhbətimin təsəllisi yenə mərhum xanəndəmizin az da olsa bizlərə yadigar
qalan səs inciləridi...
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O, XORUN SARVANIYDI
Musiqi sənətimizin inkişafında xorun əhəmiyyəti çox olub. Hələ qədim
dövrlərdən tutmuş ta bu günə qədər ikilikdən, üçlükdən və beşlikdən başlayıb
nəhayət yüzlərin təmsil etdiyi bir kollektiv musiqinin bu günkü səviyyəsinə gəlib
çatmasında mühüm rol oynayıb.
İlk baxışdan adi görünən xor ifaçılığı, əslində çox mürəkkəb və həm də çətin
bir yol keçib. Bu sənət aləmində ilk dəfə ən böyük kollektivi təmsil edən və zaman
keçdikcə təkmilləşib inkişaf edən xorsuz dünya musiqi sənətini təsəvvür etmək
çətindir.
Yer üzündə yaşayan bir çox xalqlarda olduğu kimi, Azərbaycan musiqi
sənətində də xorun ayrıca məktəbi olub və yenə də var. İstər adi ifaçılıqda, istərsə
də böyük auditoriyalardan tutmuş döyüş və qəhrəmanlıq səhnələrinə qədər keçdiyi
inkişaf mərhələlərində o, həm də xalqın yekdilliyi, birliyi naminə rəmzi rol
oynamışdır.
Təsadüfi deyil ki, sonralar bir musiqiçi kimi tanınıb şöhrət qazanan neçəneçə sənətkarın yetişib püxtələşməsində xorun əvəzsiz rolu vardır.
Lakin bununla belə hər sahənin öz çətinliyi olduğu kimi, xorun inkişaf tarixi
də bundan xali olmamışdır. Bax bu çətinlik və xüsusi gərgin əmək tələb edən iş
böyük kollektivin, necə deyərlər, bir növ aparıcısı olan ifaçılığıdır.
İlk əvvəl bu da kiməsə adi görünə bilər. Əslində isə belə deyil. Xorda solo
oxumağın özünəməxsus çətinlikləri, ağır məsuliyyəti var. Bəzən onlarla ifaçını öz
səsinin ritmilə arxasınca aparmaq, bir yandan da ansamblın və ya orkestrin
ahəngini gözləmək və s...
Deməli, xorun solo ifaçılığı bu və ya başqa bir musiqiçidən həmişə ayrıca,
həm musiqi duyumu, diqqətliyi, notun ən xırda xallarına diqqətlə yanaşmağı tələb
edən mürəkkəb bir sənətdir.
Elə ona görə də belə ifaçılar az-az yetişmiş, sonralarsa onların arasında sona
qədər öz sabitliyini saxlayanlar çox olmamışdır.
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Lakin bu yolda bütün sənəti boyu uğur qazananlar xüsusi təcrübə yolu keçən
bir müğənni kimi ad almış, böyük bir kollektivin, çətin xor məktəbinin yetirməsi
kimi şöhrət qazanmışdır. Mərhum müğənnimiz Firuz Kərimov da məhz belə
müğənnilərimizdən biri idi.
Firuz Kərimov hələ Səid Rüstəmov adına xalq çalğı alətləri orkestrinin xor
kollektivləri arasında fəaliyyət göstərdiyi müddətdə vaxtaşırı mayestroların
diqqətini cəlb eləmişdi. Onun səsindəki cingiltilik, aydınlıq, şuxluq və şaqraqlıq
onlarla səsin arasında seçilir, mütəxəssislərin nəzərini çəkirdi.
Özünə görə musiqi savadı, həssaslığı və sənətinə həvəsi nəhayət onu öz
məqsədinə nail eləmişdi.
Firuz Kərimov ən böyük bir kollektivə, Səid Rüstəmov adına xalq çalğı
alətləri orkestrinin xor qrupunda solo ifaçılığına layiq görülmüşdü.
Yəqin ki, mərhum musiqiçimiz Firuz Kərimovun həmin dövürkü sənət
fəaliyyəti çoxlarının yadındadır...
Firuz Kərimov doğrudan da, işinə ürəkdən can yandıran sənət adamlarımızdan biri idi. O, canı-dildən sevdiyi sənətindən ömrü boyu ayrılmadı və ömrünün
sonuna qədər öz ilkin yolunda inamla addımladı.
O da təsadüfi deyil ki, Firuz müəllim hələ bir nömrə də olsun ayrıca solo
ifasını lentə aldırmamış artıq dinləyicilər tərəfindən sevilir, izlənirdi.
Lakin əsl sənət zərrələri gizlində çox qala bilməzdi. Nəhayət o, sərbəst
müğənni kimi solo ifaları ilə ayrı-ayrı auditoriyalarda, tədbirlərdə və xüsusi konsert
nömrələrində çıxış edir, həm də ara-sıra müxtəlif solo ifalarını lentə aldırırdı.
Bununla belə, hörmətli sənətkar, heç vaxt öz doğma kollektivindən ayrılmır,
xordakı fəaliyyətini davam etdirməklə bərabər, həm də sərbəst müğənni kimi
fəaliyyət göstərirdi.
Yaxşı sənətkarın özü qədər, sözü-söhbəti, bir də sənət irsi yadigr qalar
özündən sonra. Firuz Kərimovu da qəfləti ölüm aramızdan vaxtsız apardı. O,
ömrünün və sənətinin ən müdrik, kamil çağlarında dünyasını tərk etdi.
Amma nə yaxşı ki, özündən sonra xoş avazlı, şirinduyumlu parçalardan ibarət lent yazıları qaldı bizlərə.
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Bəstəkar Şəmsi Kərimovun Nizami Gəncəvinin sözlərinə bəstələdiyi
“Yaxşıdır”, Cahangir Cahangirovun İslam Səfərlinin sözlərinə yazdığı “Zəriflik”,
Hacı Xanməmmədovun Mikayıl Müşfiqin sözlərinə bəstələdiyi “Yaşa könül” kimi
mahnıları yadigar ifalar arasında qorunub saxlanmaqdadır.
Bundan başqa bəstəkarlarımızdan Fikrət Əmirov, Ramiz Mustafayev,
Süleyman Ələsgərov və Nəriman Əzim Gəncəli ilə birgə işlədiyi “Analar yaşayaydı kaş”, “Kor ərəbin mahnısı”, “Səni sevmək üçün”, “Dözə bilmirik”, “Bu torpağa
bağlıyam” və “Sənin xəyalın” kimi mahnıların lent yazıları da beləcə uzun müddət
qədirbilən dinləyicilərimiz tərəfindən seviləcək, əzizlənəcəkdir...
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SƏHNƏMİZİN HƏQİQƏTLİ ÇAĞLARI
Unudulmaz sənətkarımız Həqiqət Rzayevanın musiqi mədəniyyətimizin
inkişafında xidmətlər çox olub. Universal biliyə, geniş səs diapozonuna, nümunəvi
səhnə mədəniyyətinə malik olan Həqiqət xanım həmişəyaşar bir məktəbin binasını
qoyub. Həqiqət Rzayevadan söhbət düşəndə bir neçə yönümnən söz açmağa
ehtiyac duyulur.
Opera səhnəmizin görkəmli ustadı.
Muğamlarımızın, təsniflərimizin, xüsusilə də, xalq mahnılarımızın mahir
ifaçısı...
Gözəl pedaqoq, qayğıkeş müəllim, 1927-ci ildən 1952-ci ilə qədər aktyor
kimi fəaliyyət göstərən ölməz sənətkarın bu illər ərzində yaratdığı obrazlar
milyonlarla tamaşaçı və dinləyicilərin xatirində silinməz izlər buraxıb. “Leyli və
Məcnundan” tutmuş, ta “Koroğlu”ya qədər zəngin bir yol keçən Həqiqət xanım
əksəriyyət operalarında baş rolun ifaçılarından olmuşdu. Bu mənada onun obrazları
çoxdur və hamısı da bir-birindən maraqlı-baxımlı, eşidimlidi.
Amma onların arasında “Şah İsmayıl” operasındakı Ərəbzəngi rolu böyük
sənətkarın zirvəsiydi.
Həqiqət Rzayevanın Ərəbzəngisi istər aktyorluq, istər də ifaçılıq baxımından
çoxlarına örnək olmuş, bu gün də olmaqdadır.
Heç təsadüfi deyil ki, görkəmli muğam ifaçısı Rübabə Muradova Həqiqət
xanımın tələbəsi kimi Ərəbzənginin daxili aləmini böyük ustalıqla açmış, səhnədə
onun məğlubedilməzliyini, saf məhəbbətini və sədaqətini böyük ustalıqla çatdıra
bilmişdi.
1952-ci ldən ömrünün sonlarına qədər müəllimlik eliyən Həqiqət Rzayeva
bir çox mahir muğam ifaçılarımızın yetişməsində xüsusi canıyananlıq göstərmişdir.
Respublikamızın xalq artistləri Rübabə Muradova, İslam Rzayev kimi neçəneçə ustad sənətkarlarımızın yetişməsində Həqiqət xanımın xüsusi xidmətləri vardı. Bu gün Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbinin o zamankı məzunlarının
160

əksəriyyəti sənət yollarındakı uğurlarına görə məhz pedaqoq Həqiqət xanım
Rzayevaya minnətdardılar...
Vokal və aktyorluq sənətinin mahir təbliğatçısı bir müəllim kimi tələbkar
olmaqla yanaşı, həm də qayğıkeşiydi. Elə o səbəbdən də, yetirmələri sənət yollarında uğurlar qazanır, onun zəhmətinə layiq ad alırdılar.
Məlahətli səsə, ustad boğaz döndərmələrinə, əvəzsiz muğam ifaçılığına qadir
olan Həqiqət xanım bütün bu cəhətlərinə görə sağlığında çoxlarına nümunə olduğu
kimi, özündən sonra da beləcə sevilir, hörmətlə xatırlanır. Həqiqət Rzayeva
dramatik və tragik rollarda yadda qaldığı kimi, muğam ifaçılığında, o cümlədən
xalq mahnılarımızın təbliğində də əvəzsiz xidmətlər göstərirdi. Tarixi qədim olan
el nəğmələrimizin bir çoxu onun gözəl oxunuşunda sanki yenidən yaranırdı. Bu
gün “Səs xəzinəmiz”in rəflərində onun “Əsli”si, “Leyli”si, “Ərəbzəngi”siynən
bahəm “Qara tellər”, “Sona keçdi”, “Dili-dili”, “Nəbi” kimi onlarla xalq mahnısı
qorunur, saxlanılır, vaxtaşırı dinləyicilərin gözünü-könlünü oxşayır. Həqiqət
Rzayeva sənətə elə bir vaxtda gəlmişdi ki, onda Azərbaycan mədəniyyətinin bir
çox sönməz ulduzları səhnədə fəaliyyət göstərirdilər. Belə halda çoxlarına nümunə
olmaq, sənət yollarında sayılıb-seçilmək o qədər də asan deyildi. Lakin görkəmli
sənətkar özünün zəngin imkanlarıynan sənət dostları arasında böyük hörmət qazanmışdı. Hüseynqulu Sarabski və Soltan Dadaşov kimi neçə sənət ustadlarımızla
çiyin-çiyinə çalışan Həqiqət Rzayeva bütün kollektivin sevimlisi sayılmışdı. Bağlı
olduğu bir neçə sənət ocağında, Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbində, Səid
Rüstəmovun idarə etdiyi xalq çalğı alətləri orkestrində və bütün mədəni aləmdə
özünün sənəti, səmimiyyətilə beləcə ad almışdı sağlığında.
O da təsadüfi deyil ki, bu gözəl sənətkara Azərbaycan şairlərinin bir neçəsi
ayrıca şeir həsr etmiş, onun məharətini öz kitablarının səhifələrində tərifləmişlər.
Eşit Həqiqətin incə səsini
Bülbülün Qarabağ şikəstəsini.
Böyük şairimiz Səməd Vurğunun bu misraları dillər əzbəri olmuş, sonralar
kitabının səhifələrinə yazılmışdır.
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Novruz Gəncəli, Tofiq Mütəllibov, Gülhüseyn Hüseynoğlu öz yazılarında
Həqiqət xanımı mədh etmiş, ona şeir qoşmuşlar.
Bütün bunlar təbiidir. Əsil sənət sahibləri həmişə qədirbilənliklə yeri gəldikcə el-oba nəzərində bir-birini uca tutmuşlar.
Həqiqət Rzayevanın sənəti ölməz sənətdir. Elə o səbəbdən də bu gözəl səhnə
ustası daim anılmağa, nəsillər boyunca xatırlanmağa layiqdir.
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MUSİQİMİZİN NƏZAKƏTLİ GÜNLƏRİ
Ulu Gəncənin qədim məhəllələrindən birində göz açmışdı dünyaya Nəzakət.
Uşaqlığından doğma diyarın göylərə meydan oxuyan uca çinarları, al-yaşıl
mənzərələri, bir də bu müsəlman şəhərinin ağsaqqallarından, ağbirçəklərindən
görüb-götürdükləri olmuşdu onun ilkin səsinin ilhamı. Elə Nəzakətgilin öz
həyətlərində də, uca bir çinar ağacı vardı. Hərdən bir uşaq cəldliyiynən dırmaşardı
onun lap sonuncu budağınacan. Orda oturub ürkək baxışlarıynan ətrafa baxa-baxa
bildiyi xalq havalarından, ara-sıra muğam parçalarından oxuyardı.
Qonşular çoxdan alışmışdılar onun bu səsinə. Hələ bir ləqəb də vermişdilər
ona. “Məhəllənin bülbülü”. Vaxtını-vədəsini də bilər, həmişə onu dinləməyə
çıxardılar. Lap yaxın qonşuları, məhəllənin ağsaqqalı Bəxtiyar kişi demişdi ki,
“Balam, bu uşağın nə yaman məlahətli səsi var. Heyifdi, onu elə-belə solub
getməyə qoymayın....”
Sonralar ağsaqqal bu fikrini Nəzakətin dayısına da, böyük bacısına da
söyləmişdi. Özü də, məsləhət görmüşdü ki, onun musiqi sarıdan təhsil almağına
çalışsınlar. Lazım gələrsə lap dost-tanışı da köməklik göstərər onlara. Nəzakətin
ağlına batmışdı ağsaqqalın dedikləri. O gündən Nəzakətin qayğısına qalmış, onun
əlindən tutub sənət dünyasına aparmışdılar. O vaxtdan belə çətin, amma maraqlı
bir yol keçmişdi Nəzakət Məmmədova...
Orta məktəbdə bədii özfəaliyyət kollektivi, şəhər mədəniyyət evində ilk
uğurları, orta ixtisas təhsilli musiqi məktəbi, yeniyetmə çağlarından Bakının qaynar
mühitində atdığı ilk addımlar...
Çətin sənət sınaqları, böyük auditoriyalardan ilk çıxışları, Üzeyir nəfəsinin
hərarətini özündə yaşadan Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası – İndiki musiqi
Akademiyası....
Neçə-neçə ustad sənətkarları milyonların qarşısında imtahana çəkən Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası.
Və nəhayət Akademik Milli Operasındakı heç vaxt yaddan çıxmayacaq birbirindən maraqlı rolları...
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Bax, belə keçmişdi Nəzakət Məmmədovanın sənət dünyasındakı yolları...
Fəqət tale onu tez təntitdi öz burulğanında, ömrünün və sənətinin ən qaynar
vaxtında.
Amma nə yaxşı ki, elə onda da gözəl səsi, şirin ləhcəsiynən özünə ölməzlik
qazanmışdı Nəzakət xanım. Xalqın qaynar çeşmələrindən axıb gələn bu şirinliyin
“Gəncə” soraqlı, Azərbaycan adlı bir ünvanı vardı... Belə yaşadı, belə yaşatdı
sənətini, belə də getdi bu dünyadan gözəl müğənni, qayğıkeş pedaqoq, bacarıqlı
opera ustadı, Respublikanın əməkdar artisti Nəzakət Məmmədova.
Vaxtaşırı mərhum müğənnimiz Nəzakət Məmmədovanın tərəf müqabilləri
olub sənət yollarında.
Onların arasında Respublikanın xalq artisti, rəhmətlik Baba Mahmudoğlu
Nəzakət Məmmədovayla daha çox sənətdaşlıq edib, uzun müddət tərəf müqavili
kimi fəaliyyət göstərmişdi.
Vaxtilə Azradioda Baba Mahmudoğlu ilə Nəzakət xanım haqqında olan
yadigar söhbətlərimdən:
“...MÜƏLLİF: Baba müəllim, siz Nəzakət xanımı bir müğənni kimi nə
vaxtdan tanıyıbsınız?
Ümumiyyətlə onunla əlaqələriniz nə zamandan başlayıb?
BABA MAHMUDOĞLU: Mən Nəzakət Məmmədovayla Bakı mühitində
tanış olmuşam. Heç yadımdan çıxmaz. “Leyli-Məcnun”u təzə quruluşda işləyən
rejissor mənə yaxınlaşıb dedi ki, Baba, kollektivimizə bir qız gəlib. İstəyirəm səni
onunla tanış eləyim. Gəl bura...
Mən getdim. Gördüm ki, utancaq üzlü, aydın sifətli, gözəl-göyçək bir qız
dayanıb. Biz tanış olduq. Dedi ki, mən Gəncəliyəm. Bağbanlarda böyümüşəm.
Dedim, lap yaxşı, elə bir səmtdənik. Elə o vaxtdan da birgə işlərimiz başladı.
ƏMƏKDAŞ: Demək sizin tanışlığınız, sənət müqabilliyiniz operadan
başlayıb.
BABA MAHMUDOĞLU: Bəli...
MÜƏLLİF: İlk işiniz.
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BABA MAHMUDOĞLU: Hə, dediyim kimi, biz onda “Leyli Məcnun”un
yeni traktovkasına hazırlaşırdıq. Sən demə rejissorumuz da onu bu məqsədlə
gətiribmiş operaya. O gündən də biz başladıq bir işləməyə.
MÜƏLLİF: Deməli, Nəzakət Məmmədova Leylini oynayırdı.
BABA MAHMUDOĞLU: Bəli, mən Məcnunu, o da Leylini oynayırdıq.
MÜƏLLİF: Bəs ondan əvvəl Nəzakət xanım epizodik rolları oynamışdımı?
Yoxsa birbaşa Leylini?...
BABA MAHMUDOĞLU: Sizi başa düşürəm. Ondan əvvəl ayrı-ayrı konsertlərdə, xırda tamaşalarda, müxtəlif parçalarda oxusa da, bu onun birinci böyük
rolu idi. Rejissor etibar edib ona bu rolu tapşırmışdı. Bu əvvəlcə yeni, birdən-birə
tamam cavan opera səhnəsində təcrübəsi olmayan bir qızın Leyli rolunda oynaması
elə-belə deyildi...
MÜƏLLİF: Amma sonralar...
BABA MAHMUDOĞLU: Bəli, qardaş, sonralar gördük ki, bu qız istər
məşq zamanı, istər də səhnədə necə gözəl oynayırdı. O, tərəf müqabilinə çox
diqqətliydi, səmimiydi. Leylini çox gözəl oynayırdı. Obrazın daxili aləmini açmaqda, bir məhəbbət gözəlliyini tamaşaçıya çox aydın çatdırırdı...
MÜƏLLİF: Bax, bu mənada onun özünəməxsus cəhətləri vardı...
BABA MAHMUDOĞLU: Bilirsiz, Maşallah müəllim, Nəzakət musiqiçi
kimi çox diqqətliydi. İstər rejissorunu, istər də tərəf müqabilini çox tez götürür, tez
qavrayırdı. Bəzən mənə elə gəlirdi ki, heç ona məşq eləmək lazım deyil. Rəhmətlik o qədər həssas, o qədər diqqətciliydi ki, daha nə deyim. Özünün də yaxşı xasiyyəti vardı. Səmimi, mehriban, gülərüz... Özünün də çox gözəl yoldaşlığı vardı.
Onnan qastrol səfərlərinə getmək adama, şəxsən mənə çox xoş idi. Özü də yaman
əliaçıq qız idi. Bir də baxırdın ki, hər hansı bir yerdə böyük kollektivin oturub
yeyib-içdiyi yerdə Nəzakət ayağa qalxıb deyirdi ki, bu stolun haqq-hesabı mənim
boynuma, onun xərcini mən çəkəcəm... Bax belə mərd qız idi...
MÜƏLLİF: Baba müəllim, sizin birgə oynadığınız “Leyli Məcnun”un lent
yazısı, səhnə çəkilişi qalıbmı?
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BABA MAHMUDOĞLU: Çox təəssüf ki, yox. Siz bilirsiniz, hamı da bilir
ki, o vaxt ev məsələsinin üstündə mənim başıma iş gəlmişdi. Ev məsələsi üstündə
tutulmuşdum. Onda bəziləri deyiblər ki, Baba tutulub, deməli onun lent yazısını
saxlamaq olmaz. Beləcə də götürüb filmotekadan “Leyli Məcnun”un lent yazısını
pozmuşdular. Rəhmətlik Nəzakətin oynadığı Leyli də beləcə mənim oduma düşmüşdü.
MÜƏLLİF: Heyf, çox heyf.
BABA MAHMUDOĞLU: Özü də, necə Leyli. O vaxt yadımdadı, “Kommunist” qəzetinin Gəncə müxbiri məndən soruşmuşdu ki, müsahibə götürəndə, bəs
Leyli obrazını oynayan sənətkarlar haqqında nə deyə bilərsiniz? Hansı daha çox
xoşunuza gəlir? Bax onda demişdim ki, toy səhnəsinə qədər Nəzakət, toy səhnəsindən sonra Rübabə Muradova... Toy səhnəsinə qədər olan Leylinin demək olar ki,
Nəzakət qədər gözəl oynayan ikinci bir sənətkar ağlıma gəlmir... Elə bil bu rol
üstündə doğulmuşdu, onnan qoşa doğulmuşdu.
MÜƏLLİF: Baba müəllim, deyirlər Nəzakət Məmmədovanın ölümünü
eşidəndə siz çox ağır sarsıntılar keçiribsiniz, bir sənətdaş kimi.
BABA MAHMUDOĞLU: Bəli, çox düzdü, Nəzakətin qəfləti ölümü,
demək olar ki, məni sarsıtmışdı. O da yadımdan çıxmaz. “Gəlin qayası”nı hazırlamışdıq. Siz yaxşı bilirsiniz ki, “Gəlin qayası” Babaynan Nəzakətin sənət yolu
üstündə yazılmış, hazırlanmışdı.
MÜƏLLİF: Bəli...
BABA MAHMUDOĞLU: Bəli, birdən dedilər ki, “Gəlin qayası”nı dayandırın. Onun əvəzinə başqa əsər tamaşaya qoyulacaq. Mən məəttəl qaldım. Dərindən
soruşanda məlum oldu ki, Nəzakət Məmmədova ağır xəstədi. “Gəlin qayası”nın
səhnədən çıxarılması da onnan bağlıdı. Nə isə... O günün sabahı eşitdik ki, Nəzakət
Məmmədova, səhnəmizin o gözəl Leylisi vəfat edib. Doğrusu, mən əvvəlcə inanmadım eşitdiyimə. Sonra onu gətirdilər. Vida mərasimi başladı. Daha mən onda
hansı hissləri, hansı sarsıntıları keçirdimsə, onu demək çətindi. Ondan sonra bir
müddət özümə gələ bilmədim. Çünki səhnəmizi onsuz təsəvvür edə bilmirdim.
Sonralar bir müddət bu hal məndə davam elədi. Nə isə, Allah ona rəhmət eləsin.
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MÜƏLLİF: Bəli, Baba müəllim, həyat belədi. Amma nə yaxşı ki, sənətkarı
özündən sonra yaşadan sənəti var...
BABA MAHMUDOĞLU: Nəzakət Məmmədova doğrudan da unudulmaz
sənətkarlardandı...”
Bəli, əsil sənət cəfakeşlərini heç vaxt unutmayacaq bizim qədirbilən ellərimiz. Respublikanın əməkdar artisti, gözəl müğənnimiz Nəzakət Məmmədova da
beləcə nəsil-nəsil anılacaq, onun səsi dinlənəcək...
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XANIM SƏLİMİNİN SORAĞINDA
Sənətin sirli bir qaydası var. O öz sənətkarını uzaq-uzaq ellərdə də özündən
əzəl tanıdar, onun adına-sanına vurğunluq gətirər. Xanım Səlimi haqqında üzünü
görmədən öyrənə bildiklərim də, beləcə sənətin sehirli qanadlarında uçub gəlmişdi
mənim maraq dünyama.
Axı “Ayrılıq” mahnısı ilə bahəm neçə-neçə populyar mahnıların müəllifi
kimi Şərq aləmində şöhrət qazanan bəstəkar Əli Səlimi kifayət qədər tanınsa da,
onun ömür-gün yoldaşı, müğənni Xanım Səlimi haqqında bu taylı ellərimiz ətraflı
məlumata malik deyillər. Elə o səbəbdən də, bu axtarış həvəsinə beləcə düşdüm.
Şərqin yaxşı tanıdığı Səlimilər ailəsinin ayrıca bir dünyası olub. Mərhum
bəstəkar Əli Səliminin zəngin örnəklərindən bəhrələnən müğənni Xanım Səliminin
sənət meyarı da beləcə ilhamnan yoğrulub sərasər. Sənət öz məhəbbətinin
dözümlüyünə bel bağladıqca, onun qüdrəti də Ərk qalasının qüdrətinə boy verir.
Səlimilər ailəsinin həyat kitabına yazılan ayrılıq taleyi bir xalqın iki səmtə
ayrılan qoluynan tamamlanıb, beləliklə bəşərin sənət tarixində silinməz və
pozulmaz bir zərrəyə dönüb. Onların keçməkeşli ömür yolları neçə dolaylardan
adlayıb, o taydan bu taya, bu taydan o taya yön aldıqca həsrəti axar çaylara dönüb.
Onların pərişan xəyalları “Araz”ın səmtini neçə dəfə dəyişib ikiyə bölünən
ürəyin hər parçasına məlhəm etmək üçün fələyin nəbzini tutmaq istəyib.
Nə zamansa bu tayda axar çaylar bir el qızını sellərə qərq edəndə, elimin
sənətkar oğlunun dilində bədahətən bəstələnən həzin bir mahnı o tayın da əbədi
qayğısına, dilinin giley-güzarına dönüb. Çaylar qınanıb, çaylar danlanıb. Biri
ayrılığın baisi, o biri bəstə boylu bir sevginin nakamlıq harayı. Zaman-zaman neçə
müğənnilərin dilinin əzbərinə dönən eşidimli bir mahnı, hərəsinin öz səsi, öz
məlahəti.
Elə ki, onun növbəti ifası Təbriz müğənnisi Xanım Səliminin payına düşüb,
bax onda müğənninin sevimli könül həmdəmi Əli Səliminin tarına həyan olan
muğamı bənzətməynən başlayan bu mahnı çələnginin bir yarpağı da, onun idarə
etdiyi ansamblın müşayiətilə beləcə həmdəm olub, o taylı, bu taylı könüllərə.
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Xanım Səliminin özünəməxsus oxu tərzi olub. O, ibarəliyi xoşlamayıb. Yeri
gəldi-gəlmədi zənguləyə meyl edən müğənnilərdən deyil. Özünün səs imkanlarına
uyğun döndərmələrinin yerini yaxşı bilib. Təməli bir ailənin ciddi hazırlıq imtahanından qoyulan sənət meyarı, daim elin sınağından alnıaçıq, üzüağ çıxıb. Hər iki
sənətkarın gənclik çağlarından qaynayıb qarışan ilhamı ömrün müdrik vaxtlarında
da bir-birini tamamlayıb. Həyatda olduğu kimi sənətdə də kamillik doğurub.
Xalqın sənət qaynaqlarına dərindən bələd olan Xanım Səliminin repertuarı
zəngindir. Öz könül həmdəmi Əli Səliminin bəstələrindən tutmuş xalq mahnılarımıza qədər bu müğənninin sinədəftərinin daimi mehmanı olub. Hər iki taylı Azərbaycan ellərinin bəstələrini xüsusi həssaslıqnan izləyən müğənni onları özünəməxsus ifa tərziynən dinləyici duyğusuna aşılamağa çalışıb, ona yeni səs, yeni nəfəs
gətirib. Aşıq Alı dünyasının həzin gileyi bəşəri bir duyğunun tərənnümünə dönüb
könülləri oxşayanda Xanım Səlimi də, öz adətincə giley-güzarını nəğmələrə qoşdu.
Yığdıq bu dünyanın malın-dövlətin
Əllini aşırdıq, yüzə nə qaldı?
Ayaq getdi, əl gətirdi, diş yedi,
Baxmaqdan savayı gözə nə qaldı?
Xanım Səlimi o taylı ellərimizin tanınmış müğənnilərindən biridir. O,
əzəlindən Əli Səliminin və başqa bəstəkarlarımızın, eyni zamanda xalq mahnılarımızın Təbrizli təbliğatçılarından olub. Səs arxivimdə bir neçə mahnıdan ibarət olan
yeganə lent yazısı da Təbrizdə lentə alınmışdır.
Çox maraqlıdır ki, o taylı müğənnilərimizin fərdi ləhcələri, üslubları açıqaydın nəzərə çarpdığı halda, biz bunu Xanım Səliminin dilində-ləhcəsində hiss
etmirik. Onun ifa tərzi bu taylı müğənnilərimizin tələffüzündən fərqlənmir. İstər
bəstəkarlarımızın, istər də xalq mahnılarımızın düzümlərində bu eşidimlik nəzərdiqqətdən yayınmır. Bakının ulduzları necə danışıbsa, Təbrizin qəribsəmiş səma
çıraqları da eləcə pıçıldayıb.
Yaşaya bilmərəm mən səndən ayrı,
Gül necə yaşasın çəməndən ayrı.
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Bax beləcə də, gül çəməndən ayrı yaşaya bilmədi bir el deyiminin oxşamasında olduğu kimi. Amma o sahil bu sahildən, bu sahil o sahildən ayrı yaşadı.
İllərlə ayrılığın təsəlli harayını belə çəkdilər nəzmə yurdumuzun sənət yolçuları.
Şeir dilinin ayrılıq gileyi də nəğmələrimizin fonunda o taylı, bu taylı şairlərimizin
dilində od oldu.
Yaman dərin yarası var sinəmin,
Ağrımayan harası var sinəmin.
Vüsal adlı çarəsi var sinəmin
Bu dərdimlə birdir dərdi Səhəndin,
Şair gözü nələr gördü Səhəndin!
Mən Təbrizi, Marağanı gəzmişəm,
Həm Sərabı, həm Ovqanı gəzmişəm.
Günbatanı-gündoğanı gəzmişəm
Uzun illər sorağında Səhəndin,
Qəm yemişəm fərağında Səhəndin!
Biz qardaşıq, nə özgəyik, nə yadıq,
Atadan bir, anadan bir övladıq
Hicran adlı dağı yaran Fərhadıq,
Bu ən böyük əməlidir Səhəndin,
Mahnısının təməlidir Səhəndin!
Səhəndlərin, Şəhriyarların, Vurğunların, Süleymanların ayrılıq hicri qoynunda nisgilə döndükcə, nə gül çəməndən, nə də çəmən bülbüldən ayrı yaşaya bilmədi.
Mahnılar təsəlli oldu, nəğmələr ümid oldu, arzu oldu, niyyət oldu. Bu nikbinlik
dolu sevgi duyğuları Xanım Səliminin dilində də şirinləşdi, əzizləşdi.
Təbrizin xudmani məhəllələrindən birində bir ailə olub və indi də övladlarının timsalında var. Səlimilər ailəsi. Mərhum ata tarizən, bəstəkar kimi ölməzliyə
qovuşub. Ana müğənniydi. Onların istəkli övladları Sevil və Yaşar da ata, ana eyliyinə biganə qalmayıb, bu sənət ocağının rişələrindən bəhrələniblər. Durna boğazlı,
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ayna qabaqlı sehirli tarın pərdələrində gəzən övlad barmaqları, ata eyliyinin yadigar öyüdlərinə güvənir, onunla fəxr edirlər...
Nə yaxşı ki, mahnılar var bu dünyada. Quş qanadlı mahnılar. Məsafəsi geniş,
sərhəddi bilinməz. Bəzən həsrətli ellərin ayrılıq gileyini avazında oxşayır, bəzən də
sabahın vüsal ümidini öz səsində yaşadır.
Nə yaxşı ki, o taylı, bu taylı ellərimizin giley-güzarını bir təsəlli ümidinə
döndərib ellərə yayır bu xoş müjdəli nəğmələr.
O taydan gələn səslər sırasında bir səs də gəlir bu taylı ellərimizə. Bir az
şirin, bir az kövrək, bir az da gileyli.
O Xanım Səliminin çoxdankı səsidir. Məşhur bəstəkar Əli Səliminin ömürgün yoldaşı Xanım Səliminin...
Hörmətli oxucular, vaxtilə Təbrizin qayğıları və mürəkkəb şəraiti qoynunda
yazılan bir lent əlimdə olan yeganə variantdır. Onun vasitəsilə mən müğənni
Xanım Səliminin səsini vaxdilə efirdə ilk dəfə səsləndirmişəm. Elə bilirəm ki, bu
mənim səs arxivimin ən qiymətli yazılarından biri olaraq qalacaqdır...
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ADİL NƏFƏSİNİN YADİGAR MELODİYALARI
Azərbaycanın musiqi aləmində çalğı alətləri çoxdur. Onların qədimdən
bizim kökümüz üstə ərsəyə gələni də var, sonralar bu sıraya daxil edilib
vətəndaşlıq qazananı da...
Bu mənada istər-istəməz qəlbimizdən qəribə bir duyğu keçir. Adama elə
gəlir ki, nə zamansa bu çalğı alətlərinin də yerinin səhv düşdüyü vaxtlar olub. Elə
ona görə də, sonralar musiqi mədəniyyətimizdə onun hansısa vətəndaşlıq qazanandan, milli melodiyalarımızla “dil tapıb” doğmalaşandan sonra ritmi daha da
gözəlləşib, könül təranələri şirinləşib.
Əlbəttə, heş şübhəsiz burada Azərbaycan musiqisinin zənginliyi-şirinliyi,
ahəngdarlığı da müəyyən hallarda xüsusi rol oynayıb...
İfaçılığa qalırsa, vaxtdan vaxta hər çalğı alətində yetişən çalğıçılar çox olub.
Amma onların arasında ötərki xarakter daşıyanları da olub, sağlığında barmaqla
göstərilib, ölümündən sonra əbədi yaşarılıq qazananı da...
Hər çalğı alətinin isə öz növbəsində ayrıca rolu var musiqi dünyanızda.
Sazın da, tütəyin də, qara zurnanın da, klarnetin də, tarın da, kamanın da, qarmonun da və sairə və ilaxır...
Elə hallar olur ki, öz yeri gələndə onların biri o birini əvəz edə bilmir.
Bu baxımdan da, qədim anımlı tütəyimizdən tutmuş ta klarnetə qədər nəfəs
alətlərinin hər birinin özünəməxsus yeri var. Milli musiqi tariximizin çox-çox
dərinliklərinə gedib çıxan bu nəfəs alətlərinin ilk dəfə hansı bir kövrək əllərinsə
qamışdan yonulub düzələn həzin oxşamalı tütəyindən tutmuş bu günkü sıraya
çıxmışlara qədər heç biri bizim milli musiqimizə yad deyildir. Çünki onların
hamısı ulu keçmişimizin əzəlindən soraq verən tütəyin, yastı balabanın və qara
zurnanın kökləri üstə bərqərar olmuşdur...
Klarnetə gəldikdə isə, onsuz istər ansambllarımızı və orkestrlərimizi, istər də
toy-nişanlarımızı təsəvvür etmək qeyri-mümkündür.
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Və yuxarıda dediyim kimi, hər çalğı alətinin də zaman-zaman əvəzsiz
ifaçıları olub ki, onlarsız da həmin aləti vəsf etmək, barəsində söhbət açmaq çətin
olardı.
Elə məhz klarnetçalan mərhum sənətkarımız Adil Bayramov kimi. Ondan
söz düşəndə hər birimizin qəlbində bir təəssüf nidası ucalır: – “Heyf Adildən...”
Bəli, əgər qalsaydı, indi sənətinin ən kamil çağlarını yaşayırdı. Fəqət qəzaqəhri onu da aramızdan vaxtsız apardı. Neçə il bundan qabaq, 1975-ci ildə təyyarə
qəzasında həlak oldu. Onda onun cəmi 42 yaşı vardı. Sənətinin ən qaynar, ən
romantik çağında taleyin faciəsiynən üzləşdi. Amma şair demişkən:
Xoşbəxt o kəsdir ki, ölsə də özü,
Adı bu cahanda ölmədi, getdi.
Adil Bayramov da məhz belə xoşbəxt adamlardan sayıla bilər. Onun özü
dünyadan vaxtsız getsə də, kamil sənəti özündən sonra adına ölməzlik şöhrəti qazandırdı.
Adil Bayramov bir musiqiçi kimi keçdiyi qısa ömür vədəsində zəngin həyat
yolu keçmişdir. Hələ lap uşaq vaxtlarından musiqiyə xüsusi həvəs göstərmiş, orta
məktəbi müvəffəq qiymətlərlə bitirəndən sonra Asəf Zeynallı adına orta ixtisas
musiqi təhsilli məktəbinə daxil olmuşdur.
1961-ci ildə balaban ixtisası üzrə kursu tamama yetirmiş, həmin ildən Azərbaycan Dövlət Dram teatrında Ağası Məşədibəyovun və Baba Salahovun ansambllarında klarnet çalan işləmişdir.
Bu vaxtlar ərzində onun mahir ifaçılıq məharəti hər iki ansambla xüsusi
hörmət gətirmiş, onların dinləyici və tamaşaçı auditoriyasına xüsusi həvəs qazandırmışdır.
Adil Bayramov 1966-cı ildə Mirzağa Əliyev adına İncəsənət İnstitutunun
Mədəni Maarif şöbəsinə qəbul olunub, təhsilini qiyabi başa vurmuşdur. İstedadlı
musiqiçi, yorulmaz sənətkar eyni zamanda oxuduğu həmin müddətdə Azərbaycan
Dövlət Pedaqoji İstitutunda 1967-ci ildə ilk dəfə təşkil olunan “Təhsil” müəllimlər
ansamblında klarnet, “Bahar” estrada ansamblında isə saksafon çalmışdır. İnstitutu
173

bitirəndən sonra, 1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında solist və
ömrünün axırına qədər Əliağa Quliyevin ansamblında klarnetçalan işləmişdir.
42 illik ömrü, 25 ildən artıq sənət yolları belə keçmişdir onun. Bu müddət
ərzində bu gözəl sənətkarın odlu dodaqlarından, oynaq barmaqlarından qopan
neçə-neçə havalar miyonların qəlbini oxşamış, ona rəğbət qazandırmışdır.
Bu gün Adil Bayramovun ifasında səslənən onlarca şirin havaların yadigar
lenti fonotekaların rəfində qorunub saxlanmaqdadır. Onun “Humayun”, “Şur”,
“Bayatı-Şiraz”, “Segah” və “Cahargah” kimi muğam havalarındakı özünəməxsus
döndərmələrinə qulaq asdıqca ulularımızdan incə bir mətləb keçir xəyalımdan:
Eləmi yay işini gör,
Yaz getdi yay işini gör,
Özü kamil ustanın
Ya özünü gör, ya işini gör....
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NƏĞMƏLİ XATİRƏLƏR
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İKİ SƏNƏT FƏDAİSİNİN XATİRAT DƏFTƏRİNDƏN...
Əziz oxucular! Bu qısaca söhbətlə sizə xoş əhval-ruhiyyəniz üçün bu arada
nəğməli dünyamızın xatirələrindən bir-iki dərim yarpaq bəxş etmək istəyirəm.
Xalqımızın mənəvi dünyası zəngindi, çox tərəflidi. Bu zəngin aləmdə mədəniyyətimizin, incəsənətimizin bir qolu olan musiqimizlə biz həmişə öyünmüşük,
fəxr etmişik.
Doğma mahnılarımız həmişə bizimlə olub. Sevincimizlə sevinib, gərgin
vaxtlarımızda qayğılarımıza şərik çıxıb. Və gəlin etiraf edəyin ki, ən çətin anlarımızda da nəğmələr bizim ovqatımıza daha çox aydınlıq gətirib, duyğularımızı
yenidən saflaşdırıb.
Hələ sağlığında özünə əbədi yaşarılıq qazanan el-obamızın nəğməkar
övladları da beləcə sevinib, xatırlanıb.
Özü də təkcə sənətiynən yox, həm də fərdi dünyasının şirin xatirələri, daim
təbəssümlü anlarıynan.
Beləliklə, gəlin bu günkü verilişimizdə sizinlə xalqımızın iki unudulmaz
xanəndəsinin – İldırım Həsənovun və Xan Şuşinskinin həyat dəftərindən bəzi səhifələri vərəqləyək.
Xalq mahnılarımızın, muğamlarımızın, təsniflərimizin ən yaxşı ifaçılarından
olan İldırım Həsənov eyni zamanda, baməzə, zarafatcıl adam idi.
Qəribədir ki, özgələri güldürəndə, özü zahirən çox ciddi görünərmiş.
Günlərin bir günü rəhmətlik Filarmoniyanın bağında oturub qəlyan çəkirmiş.
Bir nəfər kişi ona yaxınlaşır. Salam-kalamdan sonra soruşur ki: - Qardaş, Zülfü
Adıgözəlovu axtarıram, indilərdə gözünə dəyməyib?
– Neynirsən onu?
– Oğlumun toyuna çağıracam. Ona görə axtarıram.
İldırım Həsənov ani fikirləşəndən sonra qəlyanı bir dəfə sümürüb deyir:
– Axtarma, qardaş. Zülfü bu gün səhər Zəngilana getdi.
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Kişi fikirli-fikirli qayıtmaq istəyəndə, İldırım Həsənov onu geri çağırır: – “...
Neynək, Zülfü olmasın, İldırım Həsənov olsun. Oğlunun toyunu elə apararam ki,
hamıdan yaxşı...”
Beləliklə, toy sahibi xanəndə ilə razılığa gəlir...
Aradan üç-dörd gün keçəndən sonra Filarmoniyanın bağında üzbəüz gələndə
Zülfü Adıgözəlov İldırım Həsənova deyir:
– Ə, İldırım, o nədi mənim müştərimə deyibsən ki, Zülfü Zəngilana gedib,
sonra da toya özün yiyələnibsən?
İldırım Həsənov halını pozmadan belə cavab verir:
– Balam, onu sən özün deyibsən. Özü də təkcə mənə yox, bütün Azərbaycana efirdə deyibsən ki, “Mən gedirəm Zəngilana...”
Zülfü müəllim bunu eşidəndə gülməkdən özünü saxlaya bilmir...
– Daha sənə sözüm yoxdu, ay İldırım – deyir – sənə söz çatdırmaq çətindi.
Sən demə, həmin gün radionun səhər konsertində Zülfü Adıgözəlovun ifasında “Mən gedirəm Zəngilana” adlı xalq mahnısı səslənibmiş.
İldırım Həsənov Şirvan rayonlarından birində toy aparırmış. Bir nəfər içkili
ona yaxınlaşıb deyir:
– Bir “Veliçita” oxu...
– Bilmirəm...
– Bir “hoppa-hoppa” oxu...
– Bilmirəm...
– Yaxşı onda bir “Yarım gəldi” oxu...
– Bilmirəm.
– Ay kişi, bəs sən nə bilirsən? Sən heç oxuyan deyilsən ki.
Ustad xanəndə təmkinini pozmadan barmağındakı iri qaşlı üzüyü ona
göstərib deyir: – Balam, əgər mən oxuyan deyiləmsə, bəs bunu hansı pulla almışam? Əlbəttə, elin toyunda, düyünündə qazandıqlarımnan.
O ki qaldı oxumağa, sən məndən “Qarabağ şikəstəsi” soruş, “Zabul segah”ı
soruş, “Bu dağın o üzündə” soruş, “Cahargah” soruş, oxuyum, camaat da bir
mətləb anlasın...
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Yoxsa...
Çox qəribədir ki, xanəndə İldırım Həsənovun danışıq tərzindəki kəkələmə
halları, onun oxumasında zərrəcə seçilməzmiş. İfa etdiyi bütün musiqi nömrələrinin sözlərini çox aydın, səlis və anlaşıqlı şəkildə tələffüz edərmiş.
Xanəndənin şəxsi həyatındakı bu əlamət də, bir çox başqa cəhətləri kimi
ölməz xanəndəni şəxsən tanıdıb, dadlı-duzlu söhbətlərini üzbəsurət eşidənlərə sevdirər, ona məhəbbət qazandırarmış.
Xalqımızın sevimli xanəndəsi, dünya durduqca xatirələrdə yaşayacaq Xan
Şuinskinin şəxsi xarakterindəki, yumorlu dünyasındakı əhvalatlar yazılmaqla, söyləməklə tükənəsi deyil.
Maraqlıdır ki, adi hallarda çox ciddi görkəmi olan bu böyük sənətkarın yumoru da, mənalı, məzmunlu, bayağılıqdan uzaq imiş.
Xan Şuşinskinin yaxın qohumlarından birinin toyu olub. Təbii ki, sənət
adamlarından bir çoxu orada iştirak edirdilər. Amma təbii ki, məclisi aparan ayrıca
müğənni varmış. (Müəyyən səbəbə görə onun adını çəkməyi məsləhət bilmədim!)
Maraqlı keçən toy məclisi qurtarandan sonra Xan əmi həmin müğənnini çağırıb
onun cibinə 50 manat pul qoyur. Müğənni pulu götürüb güclə geri qaytarır.
– Xan əmi, – deyir, – siz bizim ustadımızsınız, min dəfə əziyyətimizi çəkibsiniz. Məndən ötrü ayıb olar ki, sizdən pul götürəm.
– Ay bala, sən əziyyət çəkibsən, məclis aparıbsan...
– Yox, Xan əmi, onun əvəzində sizin xırdaca bir hədiyyəniz mənə xoş
olardı.
Xülasə, məclis əhli yığılır, toyu aparan müğənni yola düşmək istəyəndə ona
bir konvert uzadırlar.
Alıb üstünü oxuyanda böyük ustadının xəttini tanıyır:
“..... filankəsə Xan əmidən hədiyyə”. Konvertin içində isə 50 manat pul
vardı.
Yenə günlərin birində sənət adamlarından bir neçəsi Filarmoniyanın çayxanasında oturub çay içə-içə söhbət edirlərmiş. Xan Şuşinski də ordaymış.
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Xan əmi baxır ki, çayxanaya yenicə daxil olan qardaşı oğlunun əlini sıxıb
hamı təbrik edir.
Yanında əyləşən sənət adamlarından soruşur ki:
– Onu nəynən bağlı təbrik edirlər?
Cavab verirlər ki: “Kommunist Partiyası sıralarına daxil olub, ona görə...”
Xan əmi əlindəki çay stəkanını nəlbəkiyə qoyub deyir:
– “Canı çıxsın, ona hələ bu da azdı....”
Bəli istəklilər, xalqımızın bu sevimli sənətkarları Xan Şuşinskinin, İldırım
Həsənovun şəxsi həyatlarıda baş verən maraqlı əhvalatlar bir kitaba sığmayacaq
qədərdir...
Bu yazımda isə mən onlardan sizə bir-iki epizodu çatdırdım...
Allah hər iki ustadın ruhunu şad eləsin.
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ŞİRİN BARMAQLARIN YADİGAR İFALARI
Bir neçə ilin söhbətidi. 4-5 nəfər incəsənət adamlarıynan oturub söhbət
edirdik. Rəhmətlik Elman Bədəlov da bizimləydi.
Adətən onu yaxından tanıyanlar həmişə Elmanın gülər üzünə, elə bil anadan
olduğu gündən İlahinin ona bəxş elədiyi təbii təbəssümə adət eləmişdi. Amma bu
dəfə onun camalında bir pərişanlıq, narahtlıq sezilirdi. Xeyli tutqun görünürdü.
Dostlarından kimsə soruşdu ki:
– Ay Elman, bu gün sənə nə olub belə? Gəmilərin-zadın dəryada batmayıb
ki? Axı sən belə olmazdın?
Ani tərəddüddən sonra hafizəsini cəmləşdirib: “– Qonşunun əlindən hirslənmişəm, – dedi”. Hərə bir tərəfdən səbəbini soruşanda:
– “Nə bilim vallah, qonşu sirridi, elə ürək boxça deyil ki, ortaya qoyasan”.
Nə isə, dərinə getmədən hərə öz məsləhətini, təklifini verməklə, söhbətin
gözünə qatılan zarafatlarla onun ürəyini açmağa çalışdıq..
O gündən 2 gün keçmişdi. İş yerimdə gəzib-dolaşan bir xəbərə əvvəlcə heç
kim inanmaq istəmirdi:
– Dünən Elman Bədəlov rəhmətə gedib.
– Özü də qəflətən.
– Nədən ölüb görəsən?
– Heç nə. Xəstəliyi-zadı yox idi. Mübahisə zəminində bərk əsəbiləşib, beyninə qan sızıb.
Bəli, dünyada həmişə düzlüyün, haqqın, ədalətin tərəfdarı olan, həyatda heç
kimin qəlbinə dəyməyi xoşlamayan, lakin öz ürəyi sapdan incə olan Elman Bədəlov qonşu haqsızlığına, onun acı tənələrinə dözə bilməmişdi. Xalqımızın gözəl sənətkarlarından biri də beləcə köçmüşdü aramızdan. Özü də həyatının və sənətinin
ən parlaq, ən gözəl və çiçəklənən çağlarında.
Deyirlər zaman məsafəsi bütün yaraları tədricən qaysaqladır, onu öldürür.
Amma sənətkar itkisi təkcə bir evin, bir ailənin deyil, böyük bir xalqın, elinobanındır. O şərtlə ki, bizlərin unutqanlığı, özünə biganəliyi olmaya...
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Həmin kədərli xəbərilə bizi bir neçə il də ayırandan sonra Elman Bədəlovun
həyat yoldaşı Rəna xanımın giley-güzarlı bir məktubu dərc olundu qəzet səhifələrində.
Bu, gecə-gündüz narahat qadının ürək çırpıntılarıydı. Və həmin məktubu
kövrəlmədən oxumaq mümkün deyildi. Buna görə o yazıdan tək bircə cümləni
təkrarlamaq kifayət eylər:
“.... Bəlkə Elmanı ona görə xatırlamır, ona görə axtarmırsınız ki, onun oğlu
yoxdur?....”
Çox ağır bir məzəmmət idi bu.
Bağışlayın, istəklilər. Bu, hamımıza aid olan bir məzəmmət idi. Həm də bu
təkcə bir ailə başçısının, bir ərin, bir ananın yox, gözəl bir sənətkarın timsalında
bizlərin doğma sənətə olan soyuqqanlığından yaranmış səmimi bir çağırış idi...
Bəli, istər-istəməz öz təsirini göstərmişdi bu giley-güzar. Elman Bədəlov
axtarılmış, onun həyat yolu barədə söhbətlər açılmışdı. Amma onun həyat yoldaşının, kövrək-məzəmmət dolu sətirləri qəzet səhifələrində qalırdı...
Əslində isə buna ehtiyac yox idi. Axı, hələ bədii özfəaliyyət kollektivindən
başladığı sənət yolundakı kövrək addımları xalq çalğı alətləri orkestri kimi böyük
bir kollektivə qədər keçdiyi sınaqlarda bərkimişdi onun. Bir kamançaçı kimi Elman
Bədəlovun özünəməxsus sənət meyarı vardı.
Daim qədim ənənələrə əsaslanan bu gözəl sənətkar istər üçlük qrupunda,
istər də orkestr və ansambl daxilində kamanın ən incə çalarlarını dinləyiciyə çatdırmağı bacarırdı. Xalq mahnılarımızı, muğamlarımızı və təsniflərimizi yaxşı bilən, klassik üslubda onları ifa etməyi bacaran Elman Bədəlov üçlük qrupunda öz
həssaslığı, təcrübəsi və biliyi ilə seçilirdi. O, belə hallarda tarı çox böyük həssaslıqla izləyə bilir, kamanı öz məqamında ifa etməklə kənarçılığa zərrəcə yol
vermirdi.
Xalq çalğı alətlərinin kollektiv ifaçılığında da Elman bu məziyyətləri qoruyurdu. O, həm kamanın ən yaxın sirdaşı olan tara, həm ifaçıya, həm də başqa alətləri çalan tərəf müqabillərinə xüsusi bir musiqiçi diqqətiynən yanaşırdı. İndi tamamilə haqlı olaraq Elmanın sənət yoldaşları, onun ifasına dərindən bələd olan
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adamlar ondan söz düşəndə bu gözəl sənətkarın diqqətliliyi haqqında ağız dolusu
danışırlar ki, bu da hər ifaçıya nəsib olmur...
Məlum bir həqiqətdir ki, nə üçlük qrupunu, nə böyük heyətli ansamblı və
orkestri, nə də solo ifaçılığını kamansız təsəvvür etmək çətindir. Özünün həzinliyi,
kövrəkliyi və axıcılığı ilə ürəklərə işləyən bu çalğı aləti onu ifa eləyəndən də həmin
vərdişləri istəyir. Bu mənada elə bil Elman Bədəlovun boyu kaman üstə biçilmişdi.
Həssas ürəkli, kövrək duyumlu sənətkar gecə-gündüz öz kamanıynan nəfəs alır,
duyğularını onun iliyinə-qanına işləyən ritminə qatırdı. Elmanın barmaqlarındakı
oynaqlıq və şirinlik hər kəsin duyumlarına yol tapa bilirdi.
Bu gün Elman Bədəlovun ifasında vaxtilə lentə alınan “Şüştər”, “Humayun”,
“Segah-Zabul”, “Segah”, “Cahargah”, “Bayatı-Qacar” kimi yadigar ifalar indi səs
xəzinəmizin rəflərində qiymətli incilər kimi qorunub saxlanmaqdadır. Və hələ
bəlkə də çoxları bilmir ki, Elman Bədəlov həm də gözəl tarzən idi. Son zamanlar
onun çaldığı bir çox muğam, təsnif və xalq havalarımız çoxsaylı dinləyicilərimizin
qəlbinə yol tapırdı. Əlbəttə, Elman kimi dəyərli bir sənətkar üçün bunlar az da olsa
yenə onun özündən sonra əldə tutalcağımızdır. Elman sənətinin qiymətli yadigarları kimi bizlərin təsəllisidir. Hələ bu lentlər zaman-zaman səslənəcək, dinləyicilərimizin qəlbini oxşadıqca, bir sənətkar ruhuna dualar oxunacaqdır...
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OXUDU TAR
Sakit yay axşamlarından biriydi. Tarzən Qurban Primov şair dostu Mikayıl
Müşfiqin evinə gəlmişdi ki, ona baş çəksin. Müşfiq dalğınlıq içində tarını sinəsinə
sıxıb hansı havanısa oxşamaq istəyirdi. Dostunu görəndə eyni açıldı. Hal-əhvaldan
sonra tarı ona verib: – Al, dedi, Qurban, yaman darıxıram ayna qabaqlı tarımızın
Qurban ünvanlı səsindən ötəri. Qurban Primov tarı ondan alıb:
– Ürəyin nə istəyir? – dedi. Hansı havanı çalım?
– “Segah” çal, Qurban, “Segah” istəyirəm. Tarı “Segah” üstə kökləyəndən
sonra bəyaz simlərin göz yaşlarını axıtmağa başladı. Gənc tarizənin hələ bu qədər
ürəkdən çaldığı olmamışdı. “Segahı”. Hələ bu boyda kövrəlməmişdi Qurbanın tarı.
Amma bu gün dostunun nisgilini yaxşı duyurdu. Bilirdi ki, Müşfiqin başı üstə qara
buludlar gəzir. Di gəl qara qüvvələrin əlini saxlamağa gücü çatmırdı. Elə o səbəbdən də qəlbinin bütün ağrılarını belə qatırdı “Segah”ın kövrək səsinə.
Dinləyirdi Müşfiq. Bütün varlığıynan dinləyirdi. Və həm də dalğın gözlərini
pəncərədən uzaqlara dikib dodağında öz-özünə gümüldənirdi.
Ah, mən günü-gündən bu gözəlləşən,
İşıqlı dünyadan necə əl çəkim?
Göylərlə çarpışan, yerlə əlləşən,
Dostdan, aşinadan necə əl çəkim?
Arada Dilbər xanım süfrəyə çay qoyandan sonra bir küncdə dayanıb bu
qeyri-adi mənzərəni ürkək baxışlarla seyr eləyirdi. Müşfiqin dodaqlarından axan
pıçıltılarsa “Segah”ın kövrək duyumlarına qarışıb ürəkləri yerindən oynatmaqdaydı.
Mehriban sevgilim qarşımda durdu,
Yenə şairliyim başıma vurdu.
Məndən Məcnun könül maraqla sordu,
Bu saçı Leyladan necə əl çəkim.
Qurban “Segah”ın mayesinə yenib özunəməxsus ağır-ağır dilləndi:
183

– Müşfiq, – deyirəm görən Allah bizlərin taleyini niyə belə yazıb? Niyə özümüz-özümüzə qənim kəsilirik, görən?
Şair dostunun mətləbini anlamışdı.
– Qəm eləmə, Qurban – demişdi. Bizi el yaşadacaq. Şeir, sənət ki, var o heç
vaxt ölmür...
Qartal baxışlı, mərd ürəkli, həqiqət carçılı Mikayıl Müşfiqin nikbinliyi dostunu heyran eləmişdi.
– Bəli, əzizim, sən düz buyurursan. Sənət bu dünyada ölməzdi.
Sonrasa “Segah”ın xanəsini “Heyratı”ya döndərmişdi, Qurban Primov.
– Bəli, əziz oxucular! İndi nə Qurban var, nə də Mikayıl Müşfiq. Ancaq
onun biri şeirin sehirli dilində yaşayır, o biri də simlərin harayında.
Çox olub tarzənlərimiz, hərəsinin öz yeri, öz dünyası. Bax, bu mənada
xalqımızın musiqi xəzinəsinə xeyli qiymətli incilər bəxş eləyib Qurban Primov.
Həmişə də klassik ənənələrimizə söykənib. Bununla belə bir tarzən kimi Qurban
məktəbinin binasını qoyub.
“Qatar bayatı”, “Nəva nişapur”, “Vilayəti Dilkəş”, “Xəcətə”, “Bayatı
İsfahan” kimi nadir havalara yenidən milli çalar gətirdi, onları Azərbaycan musiqi
mədəniyyətinin xəzinəsinə bəxş elədi. “Bayatı Qacar”da, “Şahnaz”da, “Dügah”da,
“Bayatı Kürd”də, “Şüştərdə” və “Zabul”da da Qurban Primovun fərdi ifaçılığı
çoxlarına örnək oldu.
Çox hədiyyələr verdi tarzən Qurban Primov Azərbaycanın musiqi aləminə.
Üçlük qrupunda tarın aparıcılığını ilkin isbat eləyənlərdən biri kimi muğamlarımızdan tutmuş ta xalq mahnılarımızacan bəyaz simlərin cingiltisinə təzə abu-havalar
gətirdi. Təkcə onu söyləmək bəs edərdi ki, xalqımızın qüdrətli sənətkarı, necə deyərlər Azərbaycan muğamının peyğəmbərlərindən biri sayılan Cabbar Qaryağdıoğlunun ən qızğın fəaliyyət dövrü məhz Qurban Primovun müşayiəti ilə bağlı
olmuşdur. O, Azərbaycan muğamının hər biri üstündə ayrıca dayanıb onu dönədönə işləyən hər iki böyük sənət fədaisi bu havaların yaşarılığı və gələcək nəsillərə
çatdırılması üçün çox işlər görmüşlər. Tarın milli çalar üstündə səslənməsi yad xal184

lardan uzaq olması barədə Qurban Primovun qiymətli tövsiyyələri indi də çoxlarına örnəkdir. Onun istər elmi, istər də praktiki üsulları əvəzsiz olmuşdur.
Qurban Primovun çalğısı çox təmizdi. Özündən neçə illər sonra bu gün onun
yadigar ifasını dinləyəndə də biz bunun şahidi oluruq. Təsadüfi deyil ki, bu gün
əsil sənət qədri bilən bəzi tarzənlərimiz Qurban Primovun lent yazılarını saatlarla
dinləyib ondan özünə çox mətləblər aşılayır.
Qurban Pirimovla bağlı bir məsələni də unutmağa haqqımız yoxdur ki, bir
sıra sənət karifeylərimiz kimi onun da başı çox bəlalar çəkib. Bununla belə, böyük
tarzən “sapı özümüzdən” olanların milli çalğı alətlərimizi baltalamaq istərkən, istər
gizlində, istər də aşkarda onu qoruyanlardan biri olub.
Vaxtilə, “Sus, tar” deyənlərə qarşı el-obamızın sevimli şairi Mikayıl Müşfiq
özünə xas olan çılğınlıqla mübarizə apararkən onu ilk dəfə, o qorxulu illərdə
ehtiyatlı olmağa səsləyən də, məhz yaxın dostu Qurban Primov olmuşdur. Lakin
Mikayıl Müşfiq elə bir müsəlləh əsgər idi ki, o öz oxunu yayından gizlətməyi bacarmırdı. Və onu ehtiyatlı olmağa səsləyən Qurban Primov Müşfiqi yolundan saxlaya bilmədi. Bax, belə yazıldı tarixə o dəhşətli illərin Qurbanlı, Müşfiqli günləri.
Ey mənim xalqımın
Acısı, şərbəti,
Alovlu sənəti,
Oxu tar....
Beləcə oxudu tar. Qurban Primov kimi sənət ustadlarının sehirli barmaqları
belə yaşatdı Müşfiqin xeyirxah arzularını.
Yaxşı sənət, kamil sənət bu dünyada ölməyəcək...
Doğru deyib vaxtilə öz şair dostuna bu sözləri Qurban Primov. Çünki belə
əbədi yaşar sənətkarlarımızdan biri də, onun özüdü.
Qurban Primov!
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MUĞAM LAYLASI
Laylalar içində bir laylamız var, Muğam laylası. O dindikcə könüllər
durulaşar, ellər-obalar bir-birinə məhrəm olar.
Bax, belə şirindi, sehirlidi, başdan-başa möcüzədi Muğam laylası. Əzəli
qədimli dünyamızın bir həzin axşamında bir ana dodağından qopan laylay səsi
qanadlı küləklərə qarışıb obadan-obaya, dərədən-dərəyə, zirvədən-zirvəyə ələndi.
Beşikdə körpənin büzüşən dodaqları incə gül yarpağı kimi qaymaqlaşdı bu laylay
səsindən. Gözündə gilələnən şirmayı tumurcuqları yanağında əylənib qaldı, balaca
ürəyinin qübarlı döyüntüsü yerinə düşdü, qeybdən camalına körpə bir təbəssüm
qondu. Sonrasa qara gözləri şirin bir yuxunun qoynunda xumarlandı. Elə bil bütün
varlıq uyudu bu laylanın həzinliyində.
Bu qaydaynan kainat da qərar tutdu bu lylanın sirli səsində. Zaman-zaman
onun hər xanəsinə bir nəğmə qoşuldu. Ana laylasından sonra onun ilk ötüşü telli
saznan başladı.
Dağlar qoynunda dağ vüqarlı çobanın tütəyi də, öz payını ilkin aldı bu
layladan. Bəyaz telləri Ağrı dağının zirvəsinə dönən bir ağbirçək solğun gözlərini
uzaqlara dikib, “Vətən” adlı misralıq nəğməsini bədahətən gümüldəndi. Anaların
həzin bayatısı da belə gəldi dünyamıza.
Bu qaydaynan ana laylasının nəqarətinə neçə nəğmə qoşuldu. Binası çox
qədim olan bu nəğmələrdə ulu bir xalqın qəmi də, kədəri də, belə yarandı mənim
sazlı, sözlü, bayatılı, nəğməli dünyamda. Hər xanəsi bir dastan, hər misrası bir
söhbət, hər bəndi bir hekayət.
Qoşulduqca qoşuldu, yazıldıqca yazıldı, oxunduqca oxundu. Ana qüdrətli,
ana nəfəsli, Vətən soraqlı, torpaq təəssüblü bu sənət meydanındakı laylalara bir
layla da qoşuldu.
Muğam laylası!
Sən Cabbarım, Üzeyirim, xoş avazlı Xan, Bülbülüm,
Sən Nəsimi, sən Füzuli, Dədə Qorqud ozan dilim,
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Sən Xəzərim, sən Göy-gölüm, zəfər çalan ayım, ilim,
Sən bayatım, sən muğamım, sən ağsaqqal, müdrik elim,
Yandıracaq ahın bir gün dağı-düzü, Azərbaycan!
Elimizin-obamızın, dar və xoş günümüzün ayrılmaz həmdəmi olan muğam!
Şərqili dünyamızın ucalığını qoruyan “Caharhag”ım, ulu nəsillərimizin kövrək
duyğulu gözü nəmli “Segah”ım.
Deyirlər Koroğlu döyüş meydnına girəndə əzəlcə dəli bir nərə çəkib dövrə
vurar, sonra telli sazını sinəsinə sıxıb “Misri”ni, bir də “Dəli Koroğlu”nu zil səslə
yayarmış. Bu müddətdə düşmən elə çaşar, əl-ayağı elə köməşərmiş ki, Misri
qılıncın qənşərində əsim-əsim əsərmiş.
Amma Çənlibelin səfalı çağlarında bu sehirli sazıynan istəkli Nigarına layla
da çalarmış, Koroğlu!
Dosta mehriban, düşmənə qeyzli olub həmişə bizim ellərimiz. Sazlı-sözlü
dünyamızın muğamı da belədir. “Misri” “Cahargah”a səs verəndə “Segah”ımız
“Yanıq Kərəm”inin həzin oxşamasına qoşulub. Belə qoşalaşıb, belə tamamlanıb,
belə laylalaşıb bizim dünyamız.
Onu da deyirlər ki, uzaq məsafəyə döyüş səfərinə çıxan karvanlarımızın özü
məsafə başına çatmamış, əzəlcə ora muğamın sehirli səsi çatarmış. Bu səs dağdadaşda əks-səda verər, zirvələrlə qoşa qərar tutar, düşməni lərzəyə gətirərmiş. Bu
səda ulu bir xalqın qəhrəmanlıq, əyilməzlik nəqarətiymiş. Ata-babalarımızın qoluna qüvvət, dizinə taqət gətirən bu muğamın laylası da beləcə sehrə malikdir. Beşikdəki körpələrimiz bu muğam laylasında qəhrəmanlıq dünyamızın dərsini alıb
həmişə. Nəbi boylu oğullar da, Həcər soylu qızlar da bu torpağın ər övladları kimi
beşikdə ikən belə qəhrəmanlaşır, belə bərkiyir.
Nə şair atalarımız, nə də bəstəkar babalarımız heç bir sənət əsərini nə sözgəlişi, nə də təsadüfi yaratmayıblar. Hər el havamızın öz deyim məzmunu olduğu
kimi, hər muğamın da öz məna və məzmunu, öz tarixilik baxımları var.
Fəqət nə zamansa bunları dərindən duymayıb bir elin ünvanını töhmətləyənlər, muğamı yalnız “ağlaşma” sayanlar da tapılmışdır. “Heyratı”nın əzəməti
belələrini yerində dondurarkən, “Yetim segah”ın daxili yanarlığındakı dərin məz187

munu da belə sehirləmişdi çoxlarını. Və elə onunçün də, çox nadan ürəklər qəflətən ayılmış, elinin-obasının sənət böyüklüyünü etiraf etməyə məcbur olmuşdur.
Kim bilir, bəlkə o səbəbdən “Heyratı”mızın məna çalarındakı heyrətə
gəlmək məzmunu da, bu qaydaynan heyran qoyub çoxlarını!
Çox anlamaz könülləri anlatdı muğam. Çox duyğusuz ürəkləri oyatdı, çox
sevgilərin vüsalına məlhəm oldu, neçə-neçə həsrət könülləri qovuşdurdu, neçə
dərdlərə dərman etdi onun ecazkar səsi.
Təbiət də heyran qaldı bu ilahi tamaşaya. Bülbül öz nəvasını, kəklik öz
qaqqıltısını aldı muğamın oxşamasından.
Bu yerdə yenə “Şur”um düşdü yadıma. Tarixin yaşıdı olan babam gəlib
durdu gözlərimin qabağında. Mən onun dilini elə bildim ki, yer üzündə nə qədər ki,
quşlar, çiçəklər, dağlar, daşlar varsa, hamısının dilini anladım. Onlar nələr
pıçıldamadı qulağıma?!
Hər birinin öz sözü, öz söhbəti....

Varaqlama o tarixi,
İki qəlbin həsrətini
Varlıqlarda döyündürən,
Bir maraqlı roman kimi
Dinlə “Şur”u
Öz qəlbini sənə açan,
Hər kəlməsi alov saçan
Tarix yaşlı baban kimi
Gözü yaşlı anan kimi
Tüstüsünə aman elə
Oduna yan.
“Şur” nə deyir, nə danışır, narın-narın? Öyrən, nə vaxt qaynağına daş atılıb,
dağlardakı bulaqların?...”
Bu “Şur”unmu, yoxsa şairinmi qüdrətidi görəsən. O danışır, o anladır, o
öyrədir, bizlərə ki, dağlarımızdakı bulaqların qaynağına kim daş atıb bir zamanlar.
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Yenə “Cahargah” dedim, haqq yolunda ellərimin üsyan dolu sədası keçdi
xəyalımdan. Qırat şahə qalxdı, Misri qılınc qından çıxdı, uca dağlar elimin igid
oğullarına xeyir-dua verdilər.
Təkrarladım bu bayatını bir daha.
“Əzizim, sözə qaldı,
Bir şirin sözə qaldı,
Yad qovuldu dağlardan,
Yurd yenə bizə qaldı”.
Ürək coşdu, qəlb sinəyə sığmaz oldu. Yadlar qovulan doğma yurd yerimizin
hər qarışı üzə güldü.
“Zəminxarə” zilə çəkiləndə, qızılgülün ləçəkləri pardaq-pardaq şaxələndi,
pərvazlandı.
“Qatar”ın qırçın sədasında ellərimiz düzüm-düzüm olub qatarlaşdılar. Bu
nizamı görəndə dost sevindi, düşmən kor oldu. Onun mayesində durna qatarının
qaqqıltısı “Araz”ın sularına qarışıb ayrılıq həsrətinə qələm çəkdi. Zilində “Heydər
Baba”nın əlyetməz zirvəsi “Kəpəz”in dumanlarını qovub onun zirvəsilə qoşalaşdı.
Xəyal dünyamızı belə yaşatdı, belə şövqə gətirdi muğamın sədası.
Bütün bunlar elimin şair oğlunu ehtizaza gətirdi, hissini, duyğusunu rövnəqləndirdi. Xalqımın sənət dünyasından aldığı ilham sətir-sətir misralara düzüldü,
onun can evindən axıb kağızlarda qatarlaşdı. “Muğam” adlı ölməz bir sənət əsəri
bu qaydaynan ünvanlaşdı könüllərdə.
Beləliklə, sənətdən sənət yarandı. O sənətkarı da özüylə bərabər əbədiləşdirdi, ulular cərgəsinə qoşdu.
Bir vaxt bu dünyadan əbədiyyətə köçəsi olsa, onda “Muğam” mayesində
yola düşməyini arzulayıb bir sənətkar. Nə zamansa, yenidən dünyaya qayıtmaq
istərkən, onun məzarı başında bir “Cahargah”ın, bir “Zabul segah”ın məqamını
eşitmək istəyib...
Budur muğamın yeri, göyü titrətməyə qadir olan qüdrəti. Beləcə layla çalır
dünyanın əbədiyyət beşiyinə bizim muğamımız.
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Hər xanəsi bir hekayət, hər misrası bir dastan olan Muğam! Nərələr içində
bir nərəmiz var:
Muğam nərəsi!
Dualar içində bir duamız var:
Muğam duası!
Laylalar içində bir laylamız var:
Muğam laylası!
Nə qədər dünya var, çalınacaq bu layla, cahanın könlünü oxşamaq üçün...
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