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                                       ZİYARƏT 
     
     Əssəlamun-əleykum ya əhl-əl-qübur!  
     Fəxri xiyabanın ziyarətçisiyəm: məzarlığın qapısı 
qarşısında dayanmışam. 
     Salam olsun qəbiristanlıq sakinlərinə! 
     Salam olsun dünyasını əbədi sükut evinə dəyişmiş 
insanlara! 
     Mehdi Əsədulla oğlunun məzarına və ruhuna salam olsun!         
     İçəri girirəm. Sükut addım səslərini susdura-susdura 
arxamca iməkləyir: elə bil körpələrin ayılmasından qorxur. 
Bura icazə üçün gəlmişəm. İstəyirəm bir halallıq alam Mehdi 
Məmmədovdan... yazacağım kitabın halallığını...  
     Yasin... 
     Ürəyimdə dua ayələrini pıçıldayıram.  
     Səlavat, səlavat, səlavat!      
     İzn ver, ya Mehdi ibn Əsədulla, sənin haqqında bir kitab 
yazım, özündən və yaradıcılığından danışım, həyatından, 
yaşadığın günlərdən danışım! Elə danışım, elə yazım ki, bu 
əsərin bir üzü tədqiqat olsun, bir üzü - publisistika, bir üzü də - 
roman!     
     Mehdi Əsədulla oğlu, məni dinlə, eşit və agah ol, adına, 
ruhuna, nəslinə sayğım böyükdür! Sənin barəndə deyəcəyim   
hər sözü, fikri mənə halal elə!  
     Mərmər necə də soyuq və biganə daşdır!  May  sona 
yaxınlaşır, hava isə mülayimdir, amma hələ ki Bakıda yaz istisi 
duyulmur.  
     And içirəm ki, bir cümləmdə belə yalan olmayacaq!  
     Amin! 
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Allaha and içirəm ki, bütün məqamlarda həqiqəti 
söyləyəcəyəm. 
     Amin! 
     Sənət idealına xəyanət etməyəcəyimə and içirəm! 
     Amin! 
     İnan mənə və heç nəyi gizli saxlama!  
     Birdən buludların arasından günəş əlini uzadıb məzar 
daşına sığal çəkir... Sanki haradansa uzaq bir projektor o 
dünyanın pərdəsini işıqlandırır... 
     Ruhlara de ki, mənə hər işimdə yardımçı olsunlar, sirlərin 
üstündən örtükləri götürsünlər, mənə qırx otağın qırxından da 
xəbər yetirsinlər! 
     Bütün dualar sonucda tanrı arxivində toplanır. 
     Mehdi ibn Əsədulla! Mehdi ibn Əsədulla! Eşit və agah ol! 
Eşit və agah ol! Məramım bu kitabımla sənə abidə yapmaqdır, 
sənət dünyasında tutduğun uca mövqeyin səbəbini yeni 
nəsillərə anlatmaqdır! Niyyətim xoşdur, əməllərim pakdır! 
Lütfünü məndən əsirgəmə! Allah sənə rəhmət eləsin! Allah  
rəhmət eləsin Barat xanıma da, Elçinə də!  
     Cəfər Cəfərovun da qəbrini Fəxri xiyabanda arayıb 
tapıram. Bir neçə anlığa burada da ayaq saxlayıram...  
     Məzarı nurla dolsun bu insanın! Müəllimlər müəllimi Cəfər 
Həşim oğluna da rəhmət diləyirəm Allahdan! Dost olublar 
Mehdiynən. Onun haqqında ilk və yeganə kitabı da məhz 
teatrşünaslığın professoru Cəfər yazıb. Və nə yaxşı ki yazıb: bu 
tədqiqatın indi qiyməti qızıla bərabərdir. Cəfər Cəfərovun da 
halallığı mənim üçün vacib!  
     Fəxri xiyabanın qapısından çıxıram. 
     Hamınızın ruhu behiştlik olsun!  
     Prospektlə şütüyən taksilərdən birini əl eləyib 
saxlatdırıram. Ovqatım getdikcə korlanır. Axı mən niyə and 
içdim? Deyirlər, əla kitab yaz! Həqiqətsiz də əla kitab olurmu, 
yahu? Hamı guya həqiqət axtarır, əslində isə həqiqətdən qaçır  
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və hər cür günaha batır ki, təki onunla üzləşməsin. Çünki 
həqiqət hamıya sərfəsizdir. Bir ölülər, bir də əbədiyyət 
həqiqətdən qorxmur. Mən tarixi faktların məhz təkcə mənə 
bəyan etdiyi həqiqəti söyləyəcəyəm... Özüm inandığım həqiqəti 
söyləyəcəyəm... Bu, mənə də, Mehdiyə də bəsdir. Öz 
mənafelərini güdən adamlara isə həqiqət lazım olmur. Bunları 
fikirləşə-fikirləşə bir də görürəm ki, Arxiv idarəsinə çatmışam. 
Taksinin pulunu verib yola salıram. Arxivlərin həqiqətini heç 
kim gizlədə bilmir. Arxivlərin danışdığını da heç kim danışa 
bilmir. Qovluğu qovluq ardıyca gətirib düzürlər qarşıma... 
şəkillər... əlyazmalar... məktublar... şəkillər... ərizələr... 
arayışlar...  şəkillər... 
     Salam Mehdi! Bu mənəm! 
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 ÖN SÖZÜN DÜŞÜNCƏ MOZAİKASI 
     
                                                           “Dərdə bax, millətə bax, niyyətə bax! 
                                                             Ölülərdən ölülər feyz alacaq!”.1 
                                                                                H.Cavid 
    
 
     Teatrşünas monoloqu:  “Canlı meyit” tamaşası rejissor 
Mehdi Məmmədov yaradıcılığında akme dövrünün 
başlandığına simptomatik bir işarə, bir eyham sayılmalıdır 
məncə. Məncə “Canlı meyit” Mehdi Məmmədovun 
Azərbaycan teatr mədəniyyətinə Mehdinin yenidən “dirilməsi”, 
Mehdinin əhyası, Mehdinin yeni “zühur”u barəsində yazdığı 
vizual ərizədir, bəyanatdır, ismarıcdır. Məhz “Canlı meyit” 
tamaşasından sonra Bakı camaatına xəbər yayıldı ki, Mehdi 
şəhərdədir, Mehdi səhnədədir. Və şəhərə dönən kimi, səhnəyə 
çıxan kimi onun ifasında Protasov soyadlı personajın ittihamı 
da simptomatik səsləndi: “Bir həya edin, utanıb qızarın. Axı, 
neyçün özgə işinə qatışır, çirkli əllərinizi başqalarının həyatına 
uzadırsınız. Əlinizdə ixtiyar var deyə, sevinirsiniz və 
hökmünüzü göstərmək üçün sizdən min qat ləyaqətli adamların 
nəinki cisminə, ruhuna belə əzab verirsiniz”. 2   
     Həqiqətən, ölmüş bir yazıçının, musiqiçinin, sənətçinin 
dünyasını tədqiq eləyəndə sanki müəyyən müddətə qəbirqazan 
işləyirsən, özgəsinin şəxsi həyatında, gündəliklərində, 
məktublarında, sənədlərində, fikirlərində “eşələnirsən”, öz 
əbədi rahatlığı içində bulunan müqəddəs ruhun səltənətinə elə 
bil ki çağırılmamış qonaq kimi soxulursan. Nə etməli, peşənin 
tələbi budu. Ona görə də mən əvvəlcədən dua etdim ki, bir 
kimsənin qəlbi, ruhu, xatirəsi inciməsin, bir kimsə məndən  
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narazı qalmasın, məni nədəsə günahlandırmasın. Çünki yüzillər 
bundan əqdəm belə buyurulub ki, “Qeysərin haqqını Qeysərə, 
Tanrının haqqını Tanrıya ver”. Mən bunu, əsla, pozmam. 
Nədən ki, hər Yazıya mən namaz qılmağa başladığım kimi 
başlayıram. Mehdi Məmmədovun həyatını, yaşam tərzini, 
yaradıcılığını da ol səbəbdən öyrənib araşdırıram ki, bu insanın 
ömründə, tamaşalarında, düşüncələrində, nitqində Azərbaycan 
mədəniyyətinin, Azərbaycan mentallığının, Şərqin fikir 
işçisinin, avropalaşmış müsəlman ziyalısının varolma cizgiləri, 
prinsipləri, xüsusiyyətləri güzgülənir, azəri türkünün maarifçi 
hamletizmi güzgülənir.  
       Səslərin “montaj”ından görünən Mehdi Məmmədov. 
Radioteatr effekti. Birinci sözü Mehdi aldı, Mehdi dedi: “Elə 
adlar vardır ki, onları eşidəndə təqdim və tərif gərək olmur. 
Onlar nə əlavə izahata, nə köməkçi bir əlamətə, nə də fəxri ada, 
nişana, təmtəraqlı ünvana möhtac görünürlər. Rütbələr, 
vəzifələr, mənsəblər də onları bəlirtmir, bəzəmir. Əksinə, bəlkə 
onlar tutduqları yeri, mənsəbi, daşıdıqları rütbəni bəzəyir, 
ucaldırlar. Belə adların, bu cür adamların şöhrəti təbii, hörməti 
qanuni olur. Belə şəxsiyyətlərin qazandıqları məhəbbət sonsuz, 
etimad isə misilsizdir. Onlara qarşı xalqın rəğbəti az qala 
pərəstiş rəsminə çevrilir. Onların yazdıqları, dedikləri insanı 
saflaşdıran, ucaldan, nəcibləşdirən təsir və təlqin qüvvəsi kəsb 
edir”.3 M.Məmmədov bu sözləri Hüseyn Cavidi düşünüb də 
söyləmişdi. Həmin fikirləri mən indi Mehdinin özünə 
ünvanlayıram, Mehdiyə qaytarıram, onun şəxsiyyətinə şamil 
eləyirəm. Nədən ki, bu sətirlərin qəhrəmanı qismində mən elə 
Mehdi Məmmədovun özünü görürəm.   
     Danışır müasir Azərbaycan teatrşünaslığının müəllifi 
Cəfər Cəfərov: “Məmmədovun rejissurası alim, tədqiqatçı 
işinə bənzəyir. O, obyektiv təfəkkür sahibidir: və bu adam öz 
sənətkar subyektivliyini tez-tez elə bil susmağa vadar edir.  
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Söhbət aktyor Məmmədovdan gedəndə isə vəziyyət başqalaşır: 
bu zaman onda subyektivlik hakim mövqelərə yiyələnir, kəskin 
ifadə çalarları qazanır. Fikirləşirsən ki, aktyorluq təcrübəsi öz 
sübyektiv bədii dünyasını daha işıqlı boyalarla bəlirtməkdə 
Məmmədova yardımçı ola bilər; bu subyektivlik onu 
həyəcanlandıra bilər, silkələyə bilər, özündən çıxarda bilər. 
Nəticə etibarilə də bu alınar ki, onun rejissurasında sənət 
kəşflərinin, duyğusal məqamların payı bir az da artar... Tam 
haqlı olaraq onu teatrın erudisiyalı nəzəriyyəçisi kimi 
tanıyırlar... Öz rejissor praktikasında tamaşanın bütövlüyünə, 
janr və üslub müəyyənliyinə Məmmədov çox böyük diqqət 
verirdi. O, dramaturgiyanın rəngarəngliyi uğrunda mübarizə 
aparırdı, hesab edirdi ki, təsiredici qüdrətə malik canlı bir 
sənət kimi teatra yeksənəqlik, forma arxaizmi ziddir. O, sübuta 
yetirirdi ki, əgər müasir səhnə sənəti dünya teatrının 
uğurlarından bəhrələnmirsə, sənətin milli özgürlüyü 
konservləşir, cılızlaşır”.4 Əla fikirlərdir, amma 1967-ci ilə 
qədər olan Mehdiyə aiddir. Cəfər Cəfərov elə bil fala baxıb 
söyləyib bunları. Nədən ki, məhz 1968-ci ildən etibarən Mehdi 
Məmmədovun istər rejissurasında, istər aktyorluq 
praktikasında, istərsə də yazılarında bir çılğınlıq, bir 
ərköyünlük, bir coşqu, bir üsyan pafosu, bir etiraz dalğası 
özgür bir “mən”lə bərabər peyda olub Azərbaycanın teatr 
məkanında hadisələr sırası yaradır. 
     Danışır professor Yaşar Qarayev: “Cavidin məşhur bir 
ifadəsi var: “Yerə enməm də səma şairiyəm!”5 Onun da 
səmadan yerə endiyi, məişətdə, ailədə olduğu kimi göründüyü 
məqamlar çox az idi, çox nadir idi. Mənə elə gəlir ki, oğul 
Mehdi Məmmədovu, ata Mehdi Məmmədovu, ailə başçısı 
Mehdi Məmmədovu ictimai xadim Mehdi Məmmədovdan, 
rejissor Mehdi Məmmədovdan ayıran sirlər bir pərdə arxasında 
idi. O özüylə başqaları arasında ən yaxın, məhrəmlik 
məqamlarında da həmişə müəyyən məsafə, distansiya 
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saxlamağı sevirdi. Ən adi söhbətlərdə də, süfrə arxasındakı 
ünsiyyət məqamlarında da danışığının nəinki forması, hətta 
ahəngi, tələffüzü efirdə danışdığı ahəngdən, tələffüzdən 
seçilmirdi. Məhz bu baxımdan Mehdi Məmmədov indiyə kimi 
mənim üçün bir müəmma olaraq qalır”.6 Əgər onun müasiri 
kimi tanınan məşhur bir ədəbiyyatçı Mehdini “müəmma” 
adlandırırdısa, mən bu müəmmanı çözə biləcəyəmmi? Bəlkə bu 
“müəmma” elə Mehdi maskasıdır, özünü özgələrdən qorumaq 
vasitəsidir? Bəlkə də heç müəmma yoxdur, Mehdi ucalığının 
özü bizə müəmma qismində görünür? Hər halda bunlara cavab 
bulmaq çox çətin olacaq. 
     Danışır xalq yazıçısı İmran Qasımov: “Mehdi gözəllik 
vurğunudur. Mənə elə gəlir ki, gözəllik sözünü ən çox 
Mehdidən eşitmişəm. Hamı da bu fikrə şərik çıxa bilər. Onun 
estetika mövzusunda söhbətlərini - saysız-hesabsız məzmunlu, 
təravətli söhbətlərini kim eşitməmişdir! Mehdi gözəlliyin çılğın 
təbliğatçısıdır, yorulmaz təbliğatçısıdır”.7 Mehdi Məmmədov 
üçün “gözəllik” anlayışının özü nə demək idi; o, bu gözəlliyin 
həyatda və sənət aləmində təcəssümünü necə mənalandırırdı? 
     Danışır xalq artisti Barat Şəkinskaya:  “O mənimlə həmişə 
iş barəsində söhbət eləyirdi. Bilirsiz, Gəncədə mən ona 
öyrəşmişdim. Bakıya gələndən sonra isə Mehdiylə aktyorlar 
arasında vasitəçi oldum. Axı mən bilirdim ki, Mehdi tamaşanı 
parçalarla qurur və axırda ortaya yaxşı bir iş çıxarır. 
Aktyorlarsa ona inanmırdılar... Məsləhətə qulaq asırdı, amma 
yenə öz bildiyini eləyirdi. Tamaşanı elə qururdu, elə gətirirdi 
ki, sənin məsləhətinin özü belə tanınmaz olurdu”.8 Bu sözləri 
Barat xanım şəxsən mənim özümə deyib. Həmin gün dəqiq 
qalıb yaddaşımda... Heç nəyi unutmamışam. Rənglər 
təptəzədir. Sənətçilərdən hazırladığı portret verilişlərini milli 
televiziya məkanının klassikasına çevirə bilmiş istedadlı 
rejissor Mehriban Ələkbərzadə ilə birlikdə getmişdik Barat 
Şəkinskayanın mənzilinə.  
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Onun Mehdi Məmmədovla bağlı fikirlərini öyrənəcəkdik. Elə 
bu dəm Mehdinin və Barat xanımın oğlu Elçin də gəldi ora. 
Kameranı işə saldılar. Mən birinci sualımı verdim. Barat xanım 
başladı nə başladı... Gördüm ki, ürəyi doludur. Amma birdən 
nə oldusa, necə oldusa, dayandı, sözünü dəyişdi və birdən-birə 
çox rəsmi danışdı. Mən heç nə anlamadım. Ancaq sonradan 
bildim ki, Barat xanımın bu çaşqınlığının səbəbi Elçin imiş. 
Elçin istəmirmiş ki, anası öz keçmiş ərinin barəsində bütün 
həqiqəti çılpaqlığına qədər söyləsin. Hərçənd Barat xanım 
macal tapıb mənə dedi ki, “qaradinməz adam idi. Otağının 
qapısını açıb yeməyini uzadardıq ona və qapını bağlayardıq. 
Saatlarla çıxmazdı ordan”. 
      Danışır Azərbaycan aktyor məktəbinin “əfsanə”si 
Abbas Mirzə Şərifzadə: “Bu cavan çox yüksələcək. Ancaq 
bilin ki, onu yüksəldən təkcə istedadı, çalışqanlığı yox, həm də 
təvəzökarlığı, sadəliyi, şəxsi tərbiyəsi, böyük-kiçik yeri bilməsi 
olacaqdır”.9 Tarixin çox nadir bir fraqmenti. Abbas Mirzənin 
özü Mehdini bəyənib, ona dəstək olub 
      Danışır SSRİ xalq artisti, rejissor Mehdi Məmmədov: 
“İncəsənətin əsl və sonuncu məqsədi müasir insanın tərbiyə 
olunması, onun mənəvi, etik simasının formalaşmasıdır. Teatr -     
tribunadır, teatr - kafedradır, onun özünəməxsus teatr vasitələri 
vardır: o, insanın düşüncəsinə və qəlbinə estetik cəhətdən təsir 
göstərir. Onlara yüksək bədii və emosional hiss aşılayır, onlarla 
bədii obrazların dili ilə danışır, ən nəhayət isə, mənəvi zövq 
verir. Teatr xalq üçün, tamaşaçı üçün yaranmışdır və fəaliyyət 
göstərməkdədir. Bundan başqa, teatr tamaşaçısız və ondan 
təcrid olunmuş halda yaşaya bilməz. Öz tamaşaçısı ilə əlaqəsini 
itirmiş teatr kollektivinin aqibəti uğursuz olur, o, insanların arzu 
və amallarına soyuqqanlıq göstərir, xidmət etdiyi şəxslərin 
qəlbində əks-səda tapa bilmir. Belə hallarda o özünün ən mühüm 
komponentlərindən birini - özünün yaradıcısını itirmiş olur. 
Tamaşa tamaşaçı ilə birlikdə  
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yaranır. İncəsənətin bir sahəsi kimi teatrın özünəməxsus 
xüsusiyyəti, habelə təsir qüvvəsi və məqsədi bununla ölçülür”.10 
Əla! Amma necə də Qothold Efraim Lessinqin, Nikolay 
Çernışevskinin, Nikolay Dobrolyubovun, Aleksandr Gertsenin 
fikirlərinə oxşayır! Elə oxşamalıdır da! Ona görə ki, Mehdi 
Məmmədovun sənət fəlsəfəsi, gözəllik fəlsəfəsi rus demokrat-
sosialistlərinin şinelindən çıxmışdı. 
      Danışır Azərbaycanın radio və teleefirinə öz 
mahnılarından boyunbağı düzmüş bəstəkar Tofiq Quliyev: 
“Mehdi müəllim mənim ürəyimin ağrısıdır. Biz onunla 
uşaqlıqdan dost idik. Sözün əsl mənasında dost idik. Biz üç 
nəfərdik Bakı uşaqları. Mən idim, Mehdi idi, bir də Zəfər 
Nemətov. Biz ayrılmaz idik. Mehdi Məmmədov unudulmaz bir 
şəxs idi... unudulmaz. Bizim bütün həyatımız bir-birinə bağlı 
idi... Mən çox rejissorlarla işləmişəm. Amma mənim qəlbimdə, 
yaradıcılığımda, həyatımda Mehdi kimi iz qoyub gedəni 
olmayıb”.11 Mehdinin Tofiq Quliyev və Zəfər Nemətov kimi 
sənətkarlardan savayı da xeyli dostları vardı ki, bu adam 
onlarla birgə vaxtaşırı yeyib-içirdi, zarafatlaşırdı, toy tutub 
bayram eləyirdi.12 Azərbaycanın xanəndəlik sənətində öz 
imzası ilə tanınan Qulu Əskərovla, şair Əlağa Kürçaylı ilə, 
rejissor Şəmsi Bədəlbəyli və əfsanəvi Rza Təhmasiblə də 
Mehdi Məmmədov əla münasibətlər saxlayıb. Zəfər 
Nemətovun oğlu Azər Paşa da söyləyir ki, Mehdi Məmmədov 
çox şən, deyib-gülən, zarafatlardan inciməyən bir insan olub.13 

Bununla mən vurğulamaq istəyirəm ki, müasirləri arasında 
Mehdi şəxsiyyətilə bağlı Azərbaycanın mədəni mühitində iki 
cür düşünüblər: Mehdi qaradinməzdir, adama yovuşmazdır və 
əksinə: Mehdi zarafatcıldır, şəndir, dost olmağı bacaran 
birisidir, kef əhlidir. Bunlardan, görəsən, hansı həqiqətə daha 
çox uyğundur? 
       Danışır akademik Fuad Qasımzadə: “Mehdi 
Məmmədov teatr və dramaturgiyanın nəzəri və praktiki 
məsələlərini,  
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marksist-leninçi estetikanın mühüm problemlərini dərindən 
işıqlandırır. Onu müasirlik məsələsi daha çox düşündürür. 
Vətəndaş-sənətkar, vətəndaş-alim olan Mehdi müasirliyi teatr 
sənəti üçün başlıca amil, aparıcı ox seçmişdir. O, müasirliyi 
geniş planda: fəlsəfi-qnoseoloji, ideya-siyasi və bədii 
emosional aspektlərdə tədqiq edərək onun geniş şərhini 
vermişdir. Mehdi üçün müasirlik məzmundur, mündəricədir, 
ideyalılıqdır, novatorluqdur, yüksək sənətkarlıqdır, məzmun və 
forma vəhdətidir”.14 Onun düşüncə aləmilə duyğusal 
dünyasının bir-birilə nə dərəcədə əlaqələndiyini aşkarlamaq 
olacaq mənim məramım. Sözdən əmələ və əməldən sözə, 
görəsən, həqiqət məsafəsi nə qədərdir? 
     Danışır opera müğənnisi İya Aksyonova: “Mənim 
yaddaşımda Mehdi Əsədullayeviç çox ağıllı, işıqlı, güclü, qəlbi 
incə, müstəqil bir adam kimi qalıb. Deyim sizə ki, əksəriyyət 
Mehdini başa düşmürdü. Bu insanda güc zəifliklə, zəriflik 
sərtliklə, belə qəribə bir şəkildə, yan-yanaşı dayanmışdı, bir-
birinə bitişib dayanmışdı. Təbiəti etibarı ilə o, xeyirxah adam 
idi, uşaqları yaman sevirdi, özgəsinin ağrısını öz ağrısı kimi 
yaşayırdı. Mehdi ümumiyyətlə az danışırdı. Yox, əgər 
danışırdısa, elə dolğun, dürüst danışırdı ki, hamının ağzı açıq 
qalırdı, hamıya maraqlı olurdu. O, heç nəyi elə-belə demirdi və 
gözəl bilirdi ki, nədən danışır”.15  Dövrünün, zəmanəsinin bir 
nömrəli natiqi qismində də Mehdi Məmmədov bənzərsiz 
fiqurdur və mədəniyyət sistemində öyrənc yeri kimi təhlilə 
çəkilə bilər. Onun söz demək, fikir ifadə eləmək məharəti 
fenomenal idi. 
     Danışır teatrşünas Əsəd Məmmədov, Mehdinin qardaşı 
oğlu: “Hüseyn Ərəblinskinin 100 illiyi keçirilirdi. Əmim də bu 
yubileyə bir çıxış hazırlamışdı. Özün bilirsən də, onun necə 
nitq mədəniyyəti vardı. Mən də salonda oturmuşdum, əmimə 
qulaq asırdım. O da həmişə olduğu kimi ağır-ağır, ləngərli 
danışırdı. Danışdı, danışdı və başladı Hüseyn Ərəblinskinin 
çəkdiyi əziyyətləri, məşəqqəti, zülmü xatırlamağa... Və elə bu 
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an bir pauza getdi. Düzü, biz, biz deyəndə ki, ümumiyyətlə 
sənət adamları, alışmışdıq onun söhbət zamanı götürdüyü 
pauzalara. Amma bu dəfə elə olmadı: pauza uzandıqca uzandı. 
Hətta tamaşaçılar narahat-narahat yerlərində qurcalandılar. 
Mehdi səhnədə dayanmışdı və danışmırdı, daha doğrusu, 
danışa bilmirdi. Bu heç də pauza deyildi. O, göz yaşları 
axıdacaq qədər kövrəlmişdi. Mən duydum ki, əmim əməllicə 
qəhərlənib, Hüseyn Ərəblinskinin acılarını öz acıları kimi 
duyduğundan qəhərlənib və qəhər onu danışmağa qoymur. Bu, 
mənə yaman bərk toxundu. Yubileydən sonra əmim bizə gəldi. 
Elə qapıdaca fürsətdən istifadə eləyib ondan soruşdum: “Mehdi 
müəllim, deyəsən, qəhərləndiniz, axı?” O, yüngülcə başını 
tərpətdi və tez içəri girib atamın yanına keçdi, artıq heç nə 
söyləmədi, bu söhbətin üstünə bir daha qayıtmadı”.16 

     Kişilər ağlamır, kişilər qəhərlənir. Mehdi Məmmədov 
xoşbəxt ömür yaşamışdı, nə istəmişdi, onu da eləmişdi; 
məişətini öz bildiyi kimi, öz duyduğu kimi, özünə rahat və 
əlverişli olduğu kimi düzüb-qoşmuşdu. Həyat Mehdini heç bir 
faciə və ya dramatik bir hadisə ilə qabaq-qənşər qoymamışdı: 
şikayətlənməyə onun haqqı yox idi. Belə insanlar, əksərən, 
zaman keçdikcə laqeydləşirlər: rahatlıq onları laqeydləşdirir; 
onlarda rəhmdil olmaq, başqalarının ağrısına, acısına şərik 
olmaq bacarığı “korşalır”. Amma Mehdi... üzünü belə 
görmədiyi akyor Hüseyn Ərəblinskinin taleyini, dərd-sərini elə 
qavramışdı ki, bundan elə həyəcanlanmışdı ki, qəhər Mehdi 
Məmmədov kimi bir teatr nəhəngini səhnədə susdurmuşdu. 
Azərbaycan teatr tarixinin bir nömrəli aktyoruna qarşı belə 
duyğusal münasibət insanı heyrəyləndirməyə bilməz... 
     Danışır respublikanın xalq artisti, Mehdinin tələbəsi 
Firdovsi Naibov: “Əgər Ədil İskəndərov və Tofiq Kazımov 
teatra öz ailələri kimi baxırdılarsa, Mehdi Məmmədov teatra öz 
məşuqəsi kimi yanaşırdı. Onu o qədər də maraqlandırmazdı ki, 
aktyor necə yaşayır, necə dolanır: teatrda kimin qayğısı nədir; 
tamaşasını hazırlayırdı və çıxıb gedirdi. Dərsdə də belə idi. 
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Hərçənd məni Gənc Tamaşaçılar Teatrının baş rejissoru Zəfər 
Nemətovun yanına, bugünki kimi yadımdadır, 1960-cı ildə 
məhz o, göndərdi: yoxsa bizi bölgə teatrlarına paylaşdırırdılar. 
Ancaq bu da heç əbəs deyildi. O, tələbələrini də öz teatr 
maraqları prizmasından qiymətləndirirdi. Məni həmişə 
Xəyyam çağırırdı. Hər dəfə təkrar eləyirdim ki, Mehdi müəllim 
adım Firdovsidir. Amma o, buna fikir vermirdi. Səhərisi yenə 
mənə Xəyyam deyirdi. Mən indi düşünürəm ki, yəqin hələ o 
dövrdə Mehdi Məmmədovun rejissor dünyasında “Xəyyam” 
pyesini səhnəyə gətirmək ideyası dolaşırmış və bəlkə də o, 
məndə Xəyyamı görürmüş”.17 Mehdi Məmmədov haqqında 
daha bir paradoks... yəni bir-birini təkzib edən iki əks fikir... 
yaxın ola-ola uzaq qalmaq müəmması...  
      Danışır professor Əkbər Ağayev:  “... rejissor və aktyor 
Mehdi Məmmədovun teatr haqqındakı yazıları, mətbuatda, 
radio və televiziyadakı çıxışları böyük maraq doğurur, diqqəti 
cəlb edir. Təkcə ona görə yox ki, sənət haqqında, teatrın 
müxtəlif yaradıcılıq məsələləri barədə o öz mülahizələrini və 
fikirlərini xüsusi bir sənətkar istedadı ilə deyir, həm də 
söhbətlərini maraqlı qurur və nitqinin məzmun və forması ilə 
pərəstişkarlarını cəlb edir. M.Məmmmədov teatrdan, 
dramaturgiyadan yazanda və danışanda onu geniş oxucu və 
tamaşaçı kütləsinə sevdirən ən başlıca səbəb böyük sənət 
eşqidir, teatra bəslədiyi sənətkar məhəbbətidir. Mehdi 
Məmmədovu kiçik yaşlarından teatr sənətinə bağlayan da, onu 
teatr sənətinin yollarında ilhamlı və dözümlü bir xadim kimi 
irəli aparan da, teatrın problemlərindən mütəxəssis sözünü-
söhbətini şirinləşdirən də bu məhəbbətdir, bu sevgidir. Elə 
buna görə də onun teatr haqqındakı şifahi söhbətləri və yazıları 
diqqəti cəlb etməklə bərabər bədii zövq də aşılayır, həm 
düşündürür, həm də hisslərə emosional qida verir”.18 
     Çox, çox, lap çox adam belə danışa bilər Mehdidən… 
                                             
                                              *** 
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     Mən düşüncə fraqmentlərindən yığılmış bu mozaikada 
yaradıcılığı Azərbaycan teatr mədəniyyəti tarixinin böyük bir 
mərhələsinə sığışan rejissor, aktyor, filosof, estet, pedaqoq, 
maraqlı həmsöhbət Mehdi Məmmədov portretinin sanki bir 
neçə eskizini cızmağa çalışdım. Axırda gördüm ki, onlardan 
hər birini sonsuza qədər, ideala qədər işləmək də olar,  
müəyyən cizgiləri uydura-uydura hər eskizi mükəmməl 
portretə çevirmək də olar. Amma, təəssüf ki, bu eskizlərin heç 
biri Azərbaycan mədəniyyətində əsl dolğun Mehdi portretini, 
Mehdi obrazını əvəzləməyəcək. Çünki onu xatırlayan 
insanların hər birinin qəlbinə, yaddaşına Mehdi bir cürə həkk 
olunub, bir cürə hakim olub. Hərə Mehdini öz istədiyi kimi, öz 
qavradığı kimi, özünün başa düşdüyü kimi, özünün sevdiyi 
kimi öz iç dünyasında yaşadıb, yaşadır və yaşadacaq. Ona görə 
də hərə bir Mehdiyə, bir Mehdi obrazına, bir Mehdi 
şəxsiyyətinə, bir Mehdi imicinə iddialıdır. Bəs gerçək həyatda 
Mehdi portretinin, Mehdi obrazının, Mehdi imicinin əsas 
qayəsini hansı cizgi müəyyənləşdirirdi?  Əlbəttə ki, sənət 
sevgisi. Sənət onun üçün canından, varlığından, həyatından 
artıq idi, anasından, atasından artıq idi, qohumlarından, 
əzizlərindən, övladlarından artıq idi, sevdiyi qadınlarından artıq 
idi. “Sənət qurbanlar tələb edir” deyiminin mənası nədirsə, elə 
budur. Onun həyatını öyrənib, rejissor, aktyor, alim fəaliyyəti 
üçün mühüm hadisələri çözüb də mən belə söyləyirəm ki, 
Mehdi Məmmədov öz teatrını, tamaşalarını, kitablarını, 
məqalələrini, fikirlərini, sənət naminə daxilində yaratdığı 
intizamı dünyada hamıdan... hamıdan... hamıdan... çox sevirdi 
və əmin idi ki, o, bunu nahaq eləmir. Bu sənətkar bir uşaq 
sadəlövhlüyü ilə həmişə inanıb ki, onun gördüyü iş yaşadığı 
dünyanı bir az daha alicənab, bir az daha duyğusal, bir az daha 
intellektual, bir az daha səmimi, bir az daha insanpərvər və bir 
az daha xeyirxah edəcək. Mehdi Məmmədov sənət üçün 
yaşayıb, öz ali idealları üçün yaşayıb, şıq geyimli qəribə bir 
dərviş kimi, aşiq kimi yaşayıb, Azərbaycan Hamleti kimi 
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yaşayıb, həqiqətlər qəsrinin sakini kimi yaşayıb; nə 
əqidəsindən dönüb, nə sənətinə arxa çevirib, nə də dediyi 
sözləri dəbbələyib. Mehdi Məmmədov saf adam olub, heç kimə 
əyilməyib, heç kəsə üzgörənlik, yaltaqlıq eləməyib, kiməsə 
gücü çatmayanda, sadəcə, mənalı-mənalı susub və çıxıb gedib. 
Mən Mehdi Məmmədovu Azərbaycan teatr mədəniyyətinin 
fenomeni bilirəm və, eyni zamanda, onu sənət dünyasının ən 
sirli müəmması qismində qavrayıram. Bu “müəmma”nı 
ucaboy, qamətli, görkəmli (söz necə də yerinə düşür!) 
Mehdinin davranış və danışıq üslubunun, səsinin magiyası 
şərtləndirirdi. Onun qüvvətli bioenerjisi idi müəmma: Mehdi 
maqnit kimi hamını özünə çəkirdi, ekstrasens kimi hamıya təsir 
göstərirdi. Və Mehdini sevirdilər, dəlicəsinə sevirdilər, ona 
ideal rejissor, ideal sənətçi, kişi idealı kimi baxırdılar. Nəticədə 
isə Mehdi Məmmədov hamının gözü qarşısında zəmanənin 
qəhrəmanına, zəmanənin bayraqdarına (Azərbaycan peşəkar 
teatrının 100 illik yubiley təntənəsində bayrağı əskər 
addımlarıyla səhnəyə Mehdi Məmmədov çıxarmadımı?) 
çevrilirdi, gah əfsanələrdə yaşayırdı, gah lətifələrdə. Bu, 
zəmanə qəhrəmanının alın yazısıdır. Şəhər bəyənib seçdiyini 
həmişə qısa bir müddətə öz folklorunun çərçivəsinə, 
parametrlərinə salır və bu yeni qəhrəmana folklorun 
prizmasından yanaşır. İndisə Mehdi Məmmədov artıq tarixi 
şəxsiyyətdir, onun artıq tarixən formalaşmış siması, tarixən 
formalaşmış imici var; Milli Teatrın divarından asılmış portreti 
var ki, yağlı boya ilə işlənilib; kino arxivində, televiziyanın 
filmotekasında kadrları var ki, Mehdinin diri obrazını 
dünəndən bugünə gətirir. Ona görə də mənim üçün titan 
Mehdi, dahi Mehdi haqqında monoqrafiya yazmaq son dərəcə 
çətindir. Amma inanıram ki, axırı çox uğurlu olacaq. Çünki 
kitaba hazırlıq dövründən ta üzü bu yana yaxşı-yaxşı 
insanlardan, - Mehdi Məmmədovun qardaşı oğlu Əsəddən, 
oğlu Ülvidən, nəvəsi Mehdidən, əvəzsiz Şəfiqə xanımdan, 
Elçin Məmmədovun bacısı Solmaz xanım Həmzəyevadan, 
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tələbələri Firdovsi Naibovdan, Ələkbər Kazımovskidən, 
Respublika Arxiv idarəsinin müdiri Maarif Teymurovdan, 
Teatr Muzeyinin direktoru Nuridə Nurullayevadan, Teatr 
Xadimləri İttifaqının prezidenti Azər Paşa Nemətdən, 
teatrşünas həmkarlarım İ.Kərimovdan, İ.Rəhimlidən, 
İ.İsrafilovdan kömək görmüşəm. Mənim sevimli teatrşünas 
dostum Kəmalə xanım Cəfərzadənin söhbətlərindən, 
məsləhətlərindən dəfələrlə yararlanmışam. Hamınıza... 
hamınıza təşəkkürlər! Biz hamımız xeyirxah bir iş görürük. 
Təki gördüyümüz iş Mehdi Məmmədovun adına, 
mədəniyyətdəki imicinə, sənətdəki ucalığına layiq olsun.... 
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 OLUMDAN  TEATRA... 
                               (modus vivendi) 
 
                        “Fizikada dəqiqqlik dəqiqsizliyin həddini tapmaqdır”. 
                                                                            Karl Popper 
 
     Əgər dünya teatrdırsa, onda bəs teatr nədir? 
     Tamaşa oyundur. Burada hər şey aldanışdır, illyuziyadır, 
təlqindir. Məharət, bacarıq, peşəkarlıq ondadır ki, səni bədii 
uydurmaya, yalana inandırırlar. İnanmayıb neyləyəcəksən: axı 
özün pul verib bilet almısan ki, səni aldadıb əyləndirsinlər. 
Tamaşada yaşamırlar, yaşantıları imitasiya eləyirlər. Orada 
kimsə gerçəkdən doğmaz, doğulmaz, ölməz və öldürməz: 
amma sən ürəkdolusu ağlayarsan, ürəkdolusu gülərsən, kimisə 
sevərsən, kiməsə səcdə edərsən, kiməsə də - nifrət...  
     Həyatda isə olurlar və ölürlər... və bu zaman məsafəsində 
hərdən də teatra işləməyə gedirlər, tamaşa oynamağa gedirlər 
və bir gün də görürlər ki, teatrın dahisi olublar, teatrın dəlisi 
olublar, teatrın məcnunu olublar.. və daha teatrsız yaşaya 
bilmirlər, teatrsız nəfəs ala bilmirlər, teatrdan ayrıla bilmirlər... 
və özlərini teatra “qurban” deyirlər, fəda eləyirlər... və heç 
nəyin fərqinə varmırlar... Mehdi Məmmədov da Yaşar 
Qarayevin 1974-cü ildə miniatür monoqrafiya, miniatür 
tədqiqat kimi yazdığı “Sənət eşqi” məqaləsində onun “Sən 
yenidən doğulsaydın necə yaşayardın?” sualını belə 
cavablayıb: “Yenidən yaşayardım teatr üçün... Yenə teatrda 
işləyərdim. Rejissor olmaq istərdim. Əgər bacarsaydım... Aktyor 
olmaq istərdim. Ola bilsəydim”.19 Nə bir qırıq tərəddüd, nə bir 
qırıq təəssüf. Peşmançılıq da sıfır nöqtəsində. Mehdi 
Məmmədov öz ömrünü sanki teatra görə, teatr üçün 
proqramlaşdırmışdı və buna heç heyfsilənmirdi də. Çünki teatr 
Mehdini dünyanın xoşbəxt sənətçisi eləmişdi. 
     Mehdi Məmmədovun rəsmi, hər yerdə bəyan edilən doğum 
tarixi 22 may 1918-ci ildir. Sənədləşdirilmiş faktdır, yəni 
müzakirəyə çıxarılmır, reviziya olunmur. Kim nə vaxt, harada 
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Mehdi Məmmədov haqqında nə yazıbsa, necə yazıbsa, mütləq 
bu fakta söykənib, təhkiyəsini bu fakt üstündə qurub. Düzdür, 
Cəfər Cəfərov 22-si yazır doğum gününü, İlham Rəhimli 23-ü. 
Mən baxdım Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət 
Universitetinin arxivinə və gördüm ki, öz tərcümeyi halında 
rəhmətlik doğulduğu günü heç yazmayıb. Amma Respublika 
Dövlət Arxivindən tapdığım tərcümeyi-halda isə Mehdi 
Məmmədov 22 mayı doğum günü göstərmişdi. Bəs onda 
İ.Rəhimli haradan alıb bu məlumatı? Ola bilsin ki, Mehdi 
Məmmədovun özü söyləyib bunu ona. O da ola bilsin ki, 
kitabın nəşrində səhv buraxılıb... Nə isə... bir günün nə 
əhəmiyyəti... Yaşın da nə fərqi var ki... Hərçənd dahilərin, 
tarixi şəxsiyyətlərin, məşhur sənətçilərin həyat və yaradıcılığını 
işıqlandıran monoqrafiyalarda yaşanılmış hər anın, məqamın, 
hər xırda detalın, balaca bir qeydin və ya əliçi boyda məktubun 
önəmi böyük olur. Çünki bu monoqrafiyalar olumla ölüm 
arasında düzənlənən tarixi zaman parçalarından qəlpə-qəlpə, 
xatirə, təəssürat epizodlarından fraqment-fraqment yığılmış 
mozaik mövcudluq mənzərələridir.    
     Mehdi anadan olub papaqçı Əsədulla kişinin ailəsində, Şuşa 
şəhərində, çətin bir zəmanədə, qırğınlar, qaçqınlar dövründə. 
Əsədulla kişi Allah adamı, mömin bir bəndə sayılıb, ənənəvi 
müsəlman libasları geyinib, başına qara buxara papaq qoyub, 
tanrısına həmişə səmimiyyətlə etiqad edib. Mehdinin anası 
Sayalı Hüseyn qızı da mən gördüyüm bütün şəkillərdə baş 
örtüyündədir. Bu ailə 1922-ci ildə köçür (niyəsini öyrənə 
bilmədim) Bakıya və Suraxanskaya (keçmiş Bir may, indiki 
Çingiz Mustafayev) küçəsində 17 nömrəli dalanda, 5 nömrəli 
evdə məskunlaşır: Cəfər Cəfərov da, İlham Rəhimli də bu tarixi 
birmənalı şəkildə təkrarlayırlar. Amma Mehdinin özünün 
1945-ci ildə yazdığı bir səhifəlik avtobioqrafiyasında bildirilir 
ki, onlar Bakı şəhərinə 1923-cü ildə təşrif buyurublar. İlham 
Rəhimli bu köçün səbəbini ağır güzəranla əlaqələndirir. 
Qismən bununla razılaşmaq olar. Ancaq bir fakt 
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təkzibedilməzdir: ağır ruzgar Əsədulla kişini Şuşa kimi 
dünyəvi bir cənnətdən uzaqlaşdırsa da, hər halda ona imkan 
verib ki, Bakıya yetişən günün səhərisi Bayır şəhərdə ailəsi 
üçün ev alsın və ya ev kirayələsin. Bu məsələni, əfsus ki, 
dəqiqləşdirə bilmədim. Amma artıq onu yüz faiz özüm üçün 
dəqiqləşdirdim ki, Bakıya köç ərəfəsində Əsədulla kişinin 
ailəsində üç oğlan uşağı böyüyürdü. Mehdidən sonra 1920-ci 
ildə Xəlil, 1922-ci ildə isə sonbeşik Teymur dünyaya göz 
açmışdı. Qeyri-stabil sosial-siyasi, iqtisadi bir mühitdə beş 
nəfərdən ibarət bir külfəti dolandırmaq heç kimə asan 
görünməsin. Bir yandan ilk Cahan savaşının fəsadları, bir 
yandan çarizmin devrilməsi, bir yandan erməni qudurğanlığı, 
bir yandan ingilislər, bir yandan farslar, bir yandan müsavat, 
bir yandan bolşeviklər, bir yandan eser-menşeviklər: camaat isə 
elə hey kasıblaşırdı, kasıblaşırdı və sonucda hər şeyə qarşı 
laqeydləşib, hamıdan üz döndərib çörək istəyirdi. Əsədulla 
Məmməd oğlu hünərli adam olub ki, belə bir qarışıq zəmanədə 
uşaqlarını böyütməyə, oxutmağa və hətta yaxşı geyindirməyə 
pul tapıb, dinini, əqidəsini qorumağa - ləyaqət. Deməli, 
Əsədulla kişini bir o qədər də kasıb adam saymaq düzgün 
deyil. Sayalı xanımın da öz yaşına uyğun ciddi, səliqəli və 
urvatlı geyimi bunu sübut edir. 
     Cəfər Cəfərov yazır ki, Mehdi 1931-ci ildə yeddiillik 
məktəbi qurtarıb.20 Mən bura yalnız onu əlavə edərdim ki, 
həmin yeddiillik məktəb Bakıda 3 saylı məktəb kimi 
qeydiyyatdan keçmişdi. Adi hesablamadan aydınlaşacaq ki, 
evin böyük uşağı 1924-cü ildən, yəni guya 6 yaşından dərsə 
gedib və guya ki 13 yaşında ikən həm natamam orta təhsilini 
bitirib, həm də Bakı Teatr Texnikumuna qəbul olunub. Elə bu 
an ailədə problem yaşanıb, Mehdinin istəyi ailənin gündəlik 
həyatına bir dissonans gətirib. Hadisələrin gerçəkləşmə 
məkanı: Suraxanskaya küçəsi, 17 nömrəli uzun dalan, arı 
pətəyini xatırladan həyət, 5 nömrəli balaca ev. Əsədulla kişi 
Mehdinin teatr texnikumuna getməsinə etiraz edir, qonşular 
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eşitməsin deyə səsini ucaltmadan “qışqırıb” acıqlanır, səhnə 
sənətini oğluna yaraşdırmır, onun uşaqlıq “sevda”sını 
əngəlləyir, bir dindar kimi şəriətin qayda-qanunlarını üstün 
tutur. Amma buna baxmayaraq Mehdi fikrini dəyişmir, 
iradəsindən dönmür, teatr sevgisini həyatının leytmotivinə 
çevirir. Soruşulur: əsl müsəlman ailəsində böyümüş 13 yaşlı bir 
uşaq Əsədulla kişi kimi mömin, zəhmli bir atanın sözündən 
necə çıxa bilərdi? Mənim üçün bu, həmişəlik müəmma olaraq 
qalacaq. Qalacaqmı? Adətən oğlan uşaqları 15 yaşından 
etibarən valideynlərinə ciddi tərzdə asi olmağa, öz istədikləri 
kimi rəftar etməyə başlayırlar; çalışırlar ki, böyükləri öz ağıl və 
iradələrilə məftun etsinlər. Bunu bacarmayanda isə əsəb 
keçirilər, sinirləri pozulur, depressiya vəziyyətinə düşürlər. 13 
yaşlı oğlan uşağı valideynlərinə qarşı üsyana faktiki surətdə 
hələ hazır olmur. Ona görə də məndə bəzi məqamlarla əlaqəli 
şübhələr oyanır ki, görəsən, Mehdinin əsl yaşı ilə pasportda 
göstərilən tarixin sosial-kulturoloji dissonansı nə qədərdir?  
     XIX əsrin sonunda və XX yüzilin əvvəllərində hərə bir 
səbəb ucbatından yaşını ya artırırdı, ya da azaldırdı: əksərən də 
dəftərxana işçiləri bu məsələdə aşkar səhlənkarlığa, etinasızlığa 
yol verirdilər. Şəxsi təcrübəmdən bilirəm ki, mənim öz 
babamın, nənəmin, hətta atamın (onun 1931-ci ildən olmasına 
baxmayaraq) da təvəllüdü pasportlarına səhv yazılmışdı. Onlar 
bir tarix deyirdilər, sənədlər başqa tarixi görükdürürdü.. Ol 
əyyamda belə-belə səhvlərin sayı bizim Azərbaycanda notarial 
xidmətin yarıtmazlığı üzündən yaman çox idi. Zənnimcə, 
Mehdinin də yaşı pasportunda bir-iki (ya da üç) il azaldılıb. 
Əlbəttə, bunu mən belə güman edirəm. Hərçənd bir-iki (və ya 
üç) yaş tarixi zaman müstəvisində, Mehdi Məmmədovun sənət 
dünyasının elmi, bədii-estetik parametrləri, dəyərləri 
müstəvisində nəyi dəyişəcək ki? Heç nəyi... Bəs mənim 
monoqrafik əsərimə yeni nə gətirəcək? Koordinal surətdə yenə 
heç nə... Amma öz şübhələrimi, gümanlarımı oxucuyla 
bölüşməsəm, mən mən olmaram. Əsla elə düşünməyin ki, 
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hökmən təzə nəsə yazmaq, təzə nəsə demək həşirindəyəm. 
Sadəcə, mən özüm anlamaq, bütün varlığımla duyub inanmaq  
istəyirəm ki, kiçik yaşlarında öz təhsil yolunu Mehdi həqiqətən 
vunderkind olub keçib, yoxsa adi tələbələr kimi “pillə-pillə 
ayaq qoyub nərdivanə”? Nə üçünsə mənə elə gəlir ki, Mehdinin 
doğum tarixilə onun tədris illərindəki davranışı və qavrayışı, 
hətta şəkillərdəki görkəmi arasında bir uyğunsuzluq var: Mehdi 
hər yerdə yaşından böyük görsənir. Mən bu şübhələrimlə 
çarpışırkən qəfildən bir versiya çıxdı ortalığa: onu da 
Azərbaycan teatr tarixinin faktlarını gözüyumulu əzbərə 
söyləyən İlham Rəhimli açıqladı. Guya aktyor Kamil Qubuşov 
deyərmiş ki, bizim teatrda ondan savayı daha üç adam 1915-ci 
ildəndir: Əliheydər Ələkbərov, Məmmədrza Şeyxzamanov, bir 
də Mehdi Məmmədov.21 Mehdinin olum tarixinin Kamil 
Qubuşov variantında “1915-ci il” onun doğulduğu vaxt kimi 
göstərilir ki, bu da mənim şübhələrimə bəraət qazandırır. 
Mehdini niyə altı yaşından yeddiillik məktəbə yazdırmalıydılar 
ki? Həmin çağlarda valideynlər uşaq oxutdurmağa indiki 
adamlar qismində tələsmirdilər, axı! Digər tərəfdən Mehdinin 
ailəsi nə Azərbaycan zadəganlığına mənsub idi, nə də milli 
ziyalı təbəqəsini təmsil edirdi. Onda uşağın təhsiliylə bağlı belə 
tələsgənliyin səbəbi nə? 1923-cü ildə Bakıya köçüb gəlmiş bir 
ailədə valideynlər öz övladlarını 6 yaşından məktəbə 
yazdırmağı niyə prioritet iş hesab eləməliydilər? Burada 
məsələ bir az başqadır. Mən elə düşünürəm ki, Mehdi yaş 
etibarı ilə məktəbə getməyə gecikirmiş, əgər onun təvəllüdü 
1915-ci ildən hesablanarsa. Bir də Mehdi yaxınlarına 
danışarmış ki, valideynləri Bakıya gələndə onun 9 yaşı varmış. 
Deməli, köç haradasa yayda, ya da payız aylarında baş tutub, 
yəni Mehdinin 8 yaşı tamam olub 9-a keçdikdən sonra... Ona 
görə də Mehdi 1923-cü ildə Bakı şəhərində məktəbə yazıla 
bilməyib. Yəqin ailə sosial-siyasi problemlər ucbatından 
məktəb məsələsini Şuşada da həll etməyə macal tapmamışdı. 
Ona görə də Bakıda bu problem qədərincə aktuallaşmışdı və 
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nəhayət ki, 1924-cü ildə imkan düşən kimi Əsədulla kişi 9 yaşlı 
oğlunu məktəbə göndərmişdi, məsələni yubatmamışdı. Digər 
vacib bir cəhət: yeddillik məktəbdən sonra Teatr Texnikumuna 
sənəd hazırlayarkən 13 yaşlı uşaq (əgər doğum tarixi 1918-ci il 
qəbul edilirsə) nə bilə bilərdi, haradan bilə bilərdi ki,  teatr 
sevgisi nədir? Vaxtilə rəhmətlik Cəfər Cəfərov da bu suala 
müstəqim cavab verməmişdi, məsələdən yayınmışdı, ümumi 
frazalardan bəhrələnmişdi, amorf danışmışdı. Mehdinin sənətə 
meylini dövrün gəlişməkdə olan teatr dəbinin urvatı ilə, 
Azərbaycan aktyorlarının camaat arasındakı məşhurluğu ilə, 
sovet dövlətinin səhnə sənətinə marağı və dəstəyilə izah 
eləmişdi. Ancaq 13 yaşlı uşaq üçün bu, nə qədər önəmli idi? 
Mən düşünürəm ki, Mehdi teatr məktəbinə daxil olanda onun 
13 yox, 16 yaşı (doğum tarixinin 1915-ci il versiyası 
təsdiqlənir) varmış və biz “16 yaş” dedikdə Cəfər Cəfərovun 
söylədiyi bütün motivasiyalar həməncə inandırıcı olur. Busa 
artıq həqiqətin özüdür. Fikrimizi təsdiqləyən daha bir sənəd 
Mehdi Məmmədovun 1974-cü ildə yazdığı məqaləsidir: 
“Teatrın havası, eşqi məni rahat buraxmır, elə bil cavab istəyir, 
qərar gözləyirdi. Peşə seçmək, həyatda öz yolunu tapmaq vaxtı 
çatanda atamın arzusuna qarşı durmalı oldum. Bu məqamda 
anladım ki, teatra məhəbbət, təkcə duyğudan, hissdən, həvəsdən 
ibarət ola bilməz. Bu məhəbbət ağıl, əqidə, inam anlayışından 
ayrı deyildir”.22 İndi Siz özünüz deyin, 13 yaşlı uşaq bu 
emosional peşə sevgisini və coşqulu etirazı yaşamağa 
qabildirmi? Mən şəxsən buna inanmıram və belə bir nəticəyə 
gəlirəm ki:  
     Mehdi Məmmədov 1918-ci ildə deyil, 1915-ci ildə 
anadan olub. 
     Cəfər Cəfərovdan fərqli olaraq Yaşar Qarayev Mehdi 
Məmmədovun teatr sənətinə qarşı sevgisini Cəlil bəy 
Bağdadbəyovun adı ilə bağlayır: “Teatr aləmindən kənar bir 
mühitdə tərbiyə görmüş M.Məmmədov özünün teatra 
həvəsinin tarixçəsini yada salarkən hamıdan əvvəl o vaxt 
Bakıda qadın rollarının ən yaxşı ifaçısı kimi tanınmış Cəlil 
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Bağdadbəyovu xatırlayır. Bir may küçəsində balaca Mehdi ilə 
qonşuluqda yaşayan bu aktyor Orta Asiyaya səfərə hazırlaşmaq 
məqsədilə iki çamadan pyes və teatr tarixi xülasələri 
toplamışdı. Bu xülasələri köçürmək işində balaca Mehdi 
aktyora kömək edir və hər dəfə qonorar kimi ondan bir neçə 
konfet mükafat alırdı. Lakin şübhəsiz, bu zəhmət üçün 
Mehdinin qazandığı ən böyük mənəvi mükafat səhnə əsərlərilə 
tanışlıq və ilkin teatr bilikləri idi”.23 Birincisi ona diqqət yetirin 
ki, Yaşar Qarayev Mehdinin anadan olduğu ili, yəni 1918-ci ili, 
birmənalı dürüst qəbul etdiyindən tez-tez “balaca” təyinindən 
yararlanır. Əgər Mehdi balaca idisə, onda bu uşağın mirzəlik 
qabiliyyəti nə dərəcədə Cəlil bəyin karına gəlirdi? İkincisi onu 
deyim ki, Mehdigili Bağdadbəyovla qonşu olmayıblar. 
Suraxanskaya küçəsilə onun evi arasında düz altı-yeddi 
palanlıq bir məsafə vardı. Cəlil bəy  Bağdadbəyovun qızı 
Züleyxa xanım yazır ki, onlar keçmiş Poluxin küçəsində indi 
prokurorluğun yerləşdiyi binada yaşayıblar.24 Mən burada 
qonşuluq yox, başqa bir faktoru önə çəkərdim. Cəlil bəy 
Bağdabəyov da şuşalı olub və bəlkə də Əsədulla kişini şəxsən 
tanıyıb, onunla ünsiyyət saxlayıb. Şuşalıların bir-birini tanıması 
nə çətin işdir bəyəm? O da ola təqribən eyni yaş nəslinə 
mənsub insanların tanışlığı... Mümkün ki, elə bu məqam 
Mehdini Poluxin (indiki Murtuza Muxtarov) ya da Zərgərpalan 
küçəsilə aparıb çıxarıb Cəlil bəygilə. O da istisna edilmir ki, 
Cəlil bəy usta Əsədullanın evinə təşrif buyuranda Mehdidən 
dərrakəli bir uşaq kimi xoşu gəlib və Mehdini özünə müvəqqəti 
köməkçi, katib götürüb. Yoxsa Mehdi Cəlil bəygilə necə düşə 
bilərdi?  Üçüncüsü, bu baş verib haradasa 1929-30-cu illər 
arasında. Mən yenə Züleyxa xanımın xatirələrinə istinadən 
bunu söyləyirəm. Nədən ki, 1930-cu ildə Aşqabada ezam 
edilən Cəlil bəy Bağdadbəyov həbs edilir və sürgün olunur. 
Yəni onların 1930-cu ildən sonra görüşmək ehtimalı sıfırdır. 
Biz əgər Mehdinin doğum tarixini 1915-ci il götürsək, o zaman 
“balaca” sözünü işlətməyə ehtiyac qalmayacaq və həməncə 
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aydınlaşacaq ki, Cəlil bəylə Mehdinin münasibətləri gerçək 
maraqlar zəminində formalaşıb. Çünki 15-16 yaşlı bir 
yeniyetmə 13 yaşlı uşaqdan fərqli olaraq artıq həyatdan nə 
istədiyini təxmin edə bilir... və... teatr xülasələrini köçürmək 
işində acizlik göstərmir... Ona görə də həqiqət budur ki:  
     Mehdi Məmmədov 1918-ci ildə deyil, 1915-ci ildə 
anadan olub. 
     Suraxanskaya küçəsində yaşayarkən şuşalı Əsədulla kişinin 
oğlu Mehdi bakılı Səməd Mənsurun oğlu Tofiqlə tanış olur. 
Sən bir taleyə bax: fələk hansı oyunlardansa çıxıb 
Azərbaycanın iki ustad  rejissoru olacaq uşaqları bir məhəllədə 
qarşılaşdırır və onlar, teatrşünas İsrafil İsrafilovun sözü 
olmasın, birlikdə teatr-teatr oynayırlar. Məxsusi xəfiyyəlik 
agenturası çoxsaylı komanda ilə işləsəydi belə, yenə bu zərurəti 
və ya təsadüfü düzüb-qoşmaq mümkün olmayacaqdı... Sonra 
da deyirlər ki, Yazı yoxdur. Cəfəngiyyatdır. Tanrı kimləri 
kimlərlə görüşdürməyi yaxşı bilir. İ.İsrafilov onu da deyir25 ki, 
bu oyunlar zamanı Tofiq Kazımov rejissorluq eləyərmiş, 
Mehdi Məmmədov - aktyorluq. Düzü, mən bunu təsəvvür edə 
bilmədim. Nədən ki, Tofiq 1923-dəndir, Mehdi - 1915-dən. Bu 
epizodda da söhbət yəqin ki, 1928-30-cu illərdən gedir. Çünki 
1931-ci ildən etibarən Mehdi artıq peşəkar aktyorlarla səhnədə 
olacaq və Tofiqlə oynamaq ona maraqlı gəlməyəcək. Yəni 
söylədiyimin mənası bu ki, Mehdi əgər Suraxanskaya 
küçəsindəki 17 nömrəli dalanda Tofiqlə tamaşa göstərərkən 
aktyor olubsa da, özxoşuna olub və Səməd Mənsur oğlunun 
“rejissurası”nı özündən, hər iki doğum versiyasına görə, yaşca 
qat-qat kiçik birisinin xətrinə dəyməmək üçün qəbul edib, 
alicənablıq göstərib, bir böyük kimi davranıb. Ol səbəbdən bu 
epizodu çözüb oradan sənətlə ilişikli mənalar “qoparmaq” 
istərkən ehtiyatlı və obyektiv olmaq gərək.   
     Bu, belə. Amma yenə Cəfər Cəfərovun “Rejissor sənəti” 
adlı monoqrafiyasında biz maraqlı, amma reviziyası 
mümkünsüz bir faktla üzləşirik. Bakı Teatr Texnikumunun 
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(1945-ci ildə yazılmış avtobioqrafiyada bu təhsil müəssisəsi 
Azərbaycan Dövlət Teatr Texnikumu adlandırılır) direktoru, 
milli səhnə sənətinin ağsaqqallarından biri Hacağa Abbasov 
Mehdini məktəbə qəbul etməyib deyir ki, sən hələ çox 
cavansan.26 Demir ha, uşaqsan, deyir ki, cavansan!!! Bu ifadə 
Mehdinin 1931-ci ildə 13 yox, məhz 16 yaşında olduğunu bir 
daha sübut eləyir. 13 yaşlı uşağa cavan demirlər. Bu 
“bəyanat”dan qəm dəryasına qərq olan Mehdi kor-peşman evə 
qayıdır və bir təsadüf onun köməyinə çatır. Hacağa Abbasov 
kimi əfsanəvi bir aktyorun sərt açıqlamasından sonra Mehdi 
məhəllədə Əziz adlı bir oğlanla qarşılaşır və dərdini ona 
danışır. Sən demə pioner Əziz (İ.Rəhimlinin “Sənətkar 
kamilliyi” məqaləsində Əziz adı səhvən Ayaz kimi yazılıb27) 
də teatra vurğun birisiymiş, teatrın xiridarı imiş və “Sevil” 
tamaşasında Gündüz rolunu ifa edirmiş. Həmin bu Əziz 
Mehdini teatra düzəldəcəyinə söz verir, sözünün də üstündə 
dayanır. Çox çəkmir ki, Mehdini Türk Bədaye Teatrosunun 
(indiki Milli Dram Teatrı) yardımçı heyətinə götürürlər. 
İ.Rəhimliysə öz məqaləsində bəzi məqamları qarışdırıb: yanlış 
olaraq elə fikirləşib ki, Mehdi ilk dəfə Bakı Türk İşçi Teatrında 
səhnəyə çıxıb, pioner Əziz də Gündüz rolunu həmin bu teatrda 
oynayıb.28 Düz deyil. Teatrşünas İ.İsrafilovun “Mehdi 
Məmmədovun rejissor sənəti” monoqrafiyasında da bu məqam 
qədərincə aydınlaşdırılmayıb.29 Onda bəs bu səhvin kökü 
haradan gəlir? Məsələ belədir ki, Cəfər Cəfərovun tədqiqatında 
Mehdinin hansı teatrın truppası ilə yaradıcılıq əlaqəsi saxladığı 
dəqiq söylənilmir. Lakin vurğulanır ki, Mehdini yardımçı 
heyətə qəbul etdikdən sonra o, “1905-ci ildə” və “Axir əz-
zaman” tamaşalarında kütləvi səhnələrin iştirakçısı olub.30 
“Axir əz-zaman” tamaşası isə Bakı Türk İşçi Teatrında 
oynanılmayıb və A.M.Şərifzadə ilə Əsəd Tahirin bu pyesi 
1931-ci ildə Türk Bədaye Teatrosunda tamaşaya qoyulub. 
Mənim haqlı olduğumu təsdiqləyən daha bir fakt: Mehdi 
Məmmədov rejissor Yusif Yulduzun 1931-ci ildə Türk Bədaye 
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Teatrosunda quruluş verdiyi “Lyubov Yarovaya” tamaşasında 
ilk dəfə “dil açıb” söz deyib və Şvandyanın həbsi epizodunda 
cəmi iki qısa fraza söyləyib. Konstantin Trenyovun bu əsəri də 
İşçi Teatrının repertuarında olmayıb. Görünür, Mehdi 
V.Lütsenin 1931-ci ildə Milli Dram Teatrında quruluş verdiyi 
“1905-ci ildə” tamaşası ilə sənət dünyasına addımlayıb və elə 
buradaca A.M.Şərifzadə, Ülvi Rəcəb, İ.Hidayətzadə, 
R.Təhmasib və başqa bu kimi bir nömrəli ustadlarla səhnəni 
paylaşıb. Odur ki, Milli Dram Teatrındakı təcrübədən az sonra 
Bakı Teatr Texnikumu onu öz “doğma”sı kimi divarları arasına 
qəbul edib. Mənim gümanım var ki, Mehdiyə bu işdə Rza 
Təhmasib dəstək olub və o, teatrın zəmanətilə texnikumun 
tələbələri sırasında cərgələnib. Mehdi Məmmədovun şəxsi 
vərəqəsində də yazılıb ki, o, 1931-ci il ərzində Azərbaycan 
Dövlət Dram Teatrında31 aktyor vəzifəsində çalışıb, bir statist 
kimi rollar alıb və hər rola böyük sevgi və məsuliyyətlə 
yanaşıb, “1905-ci ildə” tamaşasında gah kəndli, gah fəhlə, gah 
da qorodovoy obrazlarında səhnə məkanında görünüb; 
qrimlənib, “başqalaşıb”, “aktyorlaşıb” görünüb. 
     Elə buradaca mən bir də dönürəm doğum tarixinə. Əgər 
1931-ci ildə Mehdinin pasportda göstərilən kimi 13 yaşı 
olsaydı, səhnədə ona fəhlə, ya da kəndli, ya da qorodovoy 
rollarını verərdilərmi? Təbii ki, yox. Uzağı Mehdiyə uşaq 
obrazlarını tapşırardılar, vəssalam. Özü də “1905-ci ildə” 
tamaşasının kütləvi səhnələrində C.Cabbarlının remarkasına 
görə uşaqlar da iştirak etməliydilər. Mehdiysə artıq 1931-ci 
ildən kişi rollarında çıxıb səhnəyə. Mən biləni teatr bu dövrdə 
aktyor kadrları sarıdan qıtlıq çəkmirdi və ehtiyac duyulmurdu 
ki, kütləvi səhnədə belə hər hansı bir fəhləni və ya kəndlini 13 
yaşlı uşaq təmsil eləsin. Razılaşaq ki, Azərbaycan Dövlət Dram 
Teatrı bunu özünə heç bir vəchlə yaraşdırmazdı, hər şeydən 
öncə peşəyə hörmətin naminə; digər tərəfdən isə ideoloji-siyasi 
motivlərə görə. Bu necə ola bilərdi ki, sovet Hökumətinin 
dayağını təşkil edən əli qabarlı fəhlənin və ya kəndlinin 



______________Milli Kitabxana_______________ 29 

obrazını səhnədə balaca bir uşaq yaratsın? Yaraşardımı heç? 
Deməli, 1931-ci ildə Mehdinin həqiqətən 13 yaşı yox, 16 yaşı 
olub. Bununla da mən bir daha vurğulayıram ki:  
     Mehdi Məmmədov 1918-ci ildə deyil, 1915-ci ildə 
dünyaya gəlib.  
     Və bu, daha düz versiyadır. Hərçənd soruşmaq olar: məgər 
professor Mehdi Məmmədov Azərbaycanın tanınmış bir 
sənətçisi kimi bu dəftərxana səhvini özü düzəldə bilməzdimi? 
Həqiqi təvəllüdünü aşkarlamaq üçün açıq etiraf bəs etməzdimi? 
Burda nə problem var bəyəm?  Mənim üçün yoxdu, amma 
onun üçün vardı: Mehdi Məmmədov həmişə şıq, eleqant 
geyinib hər zaman cavan görünmək, cavan qalmaq istəyən 
birisi idi. O, qocalıqdan qorxurdu və tanrı onu heç qocaltmadı 
da. 
     Bu da belə. Hərçənd onun 1931-ci ildəki səhnə fəaliyyəti 
uzun sürmür. Texnikumda oxuyarkən Mehdinin müəllimi 
rejissor Həbib İsmayılov ona məsləhət görür ki, teatrı atsın və 
yalnız təhsillə məşğul olsun. Odur ki, Mehdi hələliyə Türk 
Bədaye Teatrosundan, səhnədən, sevimli aktyorlarından 
uzaqlaşır. Amma çox qısa müddətə. İş elə gətirir ki, Həbib 
İsmayılovun özü Mehdini Bakı Türk İşçi Teatrına aktyor 
götürür və ona Seyid Hüseynin eyniadlı pyesi əsasında 
hazırladığı “Kölgə” tamaşasında komsomolçu Bəxtiyar rolunu 
verir. Bu mənada İşçi Teatrında onun bəxti gətirir, həmyaşıdını 
oynamalı olur. Əslində bu rol İsmayıl Əfəndiyevə tapşırılmışdı. 
Qəfildən İ.Əfəndiyev xəstələnir və rejissor Həbib İsmayılov 
tələsik öz tələbəsini bu rola hazırlaşdırır. Cəfər Cəfərovun 
yazdığına görə Mehdi Bəxtiyar adlı personajın sözlərini cəmi 
iki günə əzbərləyir.32 Aktyor üçün nümunəvi hafizə. Amma bir 
mühüm məsələ vardı: Bəxtiyarın atasını A.M.Şərifzadə 
oynayırdı; Mehdinin digər yöndaşı isə Fatma Qədri idi. 
Səhnədə belə peşəkarlarla üz-üzə gələndə cavan aktyor 
həyəcanından “yana” bilər, dili topuq çala bilər, özünü itirər və 
teatrı pis vəziyyətdə qoya bilər. Mehdi peşəkarların sınağına 
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tabladı, rolunu yaxşı ifa elədi, çaşmadı, şaşırmadı, çılğın 
emosionallığa uymadı. Bu obrazın partiturasına görə Mehdinin 
komsomolçu Bəxtiyarı səhnə məkanında öz atasına, 
zəmanəsindən məsləkcə, əqidəcə geri qalmış atasına qarşı 
mübarizə aparmalıydı. Aktyor qəhrəmanı Bəxtiyarda özünü, 
yəni Əsədulla kişinin oğlunu tanıya bilmişdimi? Bənzərlikləri 
görmüşdümü? Bu sualların cavabı olmayacaq: onları bilgi üçün 
yox, düşüncəni qıcıqlandırmaq üçün verirlər. Bunun əvəzində 
onu söyləyəcəyəm ki, Mehdinin adı və taleyi bəlli ilk rolu 
uğurlu alınmışdı, əlbəttə ki, gənc aktyorun hədsiz çalışqanlığı, 
özünə qarşı tələbkarlığı nəticəsində. 
     Elə bu ərəfədə tanrı Mehdiyə nəsib eləyəcək ki, o, Hüseyn 
Cavid kimi bir düha ilə tanış olsun. Bütün azəri türkləri kimi 
Mehdi Məmmədov da şeirə biganə deyildi: ona görə Cavid 
əfəndiylə təmasdan fərəhlənməyə bilməzdi. Nədən ki, 
gələcəyin rejissoru da “yaradıcılığa şeirlə başlamışdır. Qalın, 
ümumi bir dəftərə 600 misralıq böyük bir poema yazmışdır. 
Sonra müəllif yazdıqlarını təkrar-təkrar oxumuş və hər dəfə 
xoşuna gəlməyən bir beyti məhv etmişdir. Biz qəsdən “məhv 
etmişdir” deyirik ona görə ki, o, qələm yox, qayçı işlətmişdir: 
sadəcə olaraq xoşuna gəlməyən beytləri bir-bir kəsib atmışdır. 
Çox keçmədən qalın, ümumi dəftərdən heç nə qalmamışdır. 
Belə bir üsul, “dəmir redaktə” tərzi müəllifin poeziyanı şeirdə, 
nəzmdə yox, öz istedadının təbiətinə daha uyğun bir sahədə - 
səhnədə, elmdə tapmasına, həm də vaxtında tapmasına kömək 
göstərmişdir”.33 Odur ki, Cavidlə tanışlıq həyatın Mehdiyə 
dəyərli bir “hədiyyəsi” statusunda qavranılır. Şairlə canlı 
təmasdan azərbaycanlı həmişə xüsusi zövq alır. Çünki şairin 
(yazıçının, sənətçinin, alimin) içində hər zaman tanrının işığı 
yanır.  Təqribən 50 il sonra artıq professor Mehdi Məmmədov 
həmin illəri belə xatırlayacaq: “Mən 1931/32-ci tədris ilində 
Hüseyn Cavidi onun şöhrətinin belə gur şölə saçdığı günlərdə 
ilk dəfə dərs otaqlarında gördüm. Çünki mənim 
təsəvvürümdəki Cavidlə, əsərlərini oxuya-oxuya xəyalımda 
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nəhəng surətini yaratdığım o qiyabi şəxsiyyətlə indi burda 
gördüyüm gerçək Cavid arasında təzad, ziddiyyətli bir təzad 
var idi. Təsəvvürümdəki tamam qeyri-adi, heç kəsə 
bənzəməyən ecazkar bir sənətkar, bir sehrkar, gerçəklikdə 
gördüyüm isə heç kəsdən seçilməyən adi, lap adi bir şəxs idi. 
Nə mən, nə də tələbə yoldaşlarım onun görkəmində, 
geyimində, davranışında, rəftarında başqalarından, o biri 
müəllimlərdən fərqli bir əlamət görmədik”.34 Niyə mən səhnə 
professorunun əsərindən bu fraqmenti sitatlaşdırdım? Təbii ki, 
onun həmin dövrdə yaşadığı günlərə işıq salmaq, keçmiş həyat 
mənzərələrini diriltmək üçün, köhnə Bakının retro nümayişini 
gerçəkləşdirmək xatirinə. Doğrudurmu ki, Hüseyn Cavid 13 
yaşlı uşaq üçün qədərincə “çətin” müəllifdir?  Doğrudurmu ki, 
13 yaşlı uşaq, güclü fiksəedici yaddaşa malik olsa belə, iki 
Cavid arasındakı fərqin, təzadın sosial-fəlsəfi mahiyyətinə bir 
elə də vara bilməzdi?  İndi Siz deyin, 13 yaşında Cavidi 
oxuyub da ondan feyz almaq nə dərəcədə gerçək və mümkün? 
Odur ki, mən israrlıyam: 
     Mehdi Məmmədov 1918-ci ildə deyil, 1915-ci ildə 
anadan olub. 
      Yenidən qayıdıram Mehdi Məmmədovun özünün 
yazdıqlarına, təbii ki, daha bir məsələni dəqiqliklə 
aydınlaşdırmaqdan ötrü: “O illərdə Teatr texnikumu 
Kommunist (indiki İstiqlal - A.T.) küçəsində Elmlər 
Akademiyası ilə üzbəüz yerləşirdi. Hüseyn Cavidin mənzili də 
bura yaxın bir yerdə... idi... Mən Cavid müəllimi dəfələrlə 
əlində neft qabı neft almaq üçün Ə.Qarayev küçəsilə Qasım 
İsmayılov (keçmiş və indiki Zərgərpalan - A.T.) küçələrinin 
tinindəki dükana tərəf yollandığını, yaxud onu hamı ilə bərabər 
orda dayanıb səbr ilə öz növbəsini gözlədiyini görmüşəm... O, 
həyatda, məişətdə, iclasda, məclisdə son dərəcə təvazökar və 
iddiasız dolanardı. Bir dəfə mən bir iş üçün onun tapşırığı ilə 
evə, onun yanına getdim. İçəri girəndə onu dərin xəyala dalmış, 
yarıuzanmış vəziyyətdə yazan gördüm. Otağa nəzər saldım, 
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heyrətləndim. O indiki cavan ziyalıların yaşadığından çox-çox 
sadə və kasıb şəraitdə yaşayırdı. Texnikum tələbələrinin 
yaşayışı, güzəranı, maddi vəziyyəti onu maraqlandırır və 
düşündürürdü... O şagirdlərin bir qisminin ancaq təqaüdlə 
dolandığını bilirdi. Belələrinə qiymət yazarkən istər-istəməz 
güzəştə gedirdi, təqaüddən kəsilməsinlər deyə üzlərini danlasa 
da qiymətlərini bəzən layiq olduqlarından artıq yazırdı”.35 Bu 
xatirə notlarından: əvvəla, duyulur ki, müşahidələr 13 yaşlı 
uşağa mənsub ola bilməz; və ikincisi, aşkar hiss olunur ki, 
Mehdi özünü ehtiyac içində yaşayan tələbələrdən fərqləndirir, 
özünü onların cərgəsində görmür. Məntiqi nəticələr 13 yaşlı 
uşaq üçün deyil! 
     Mehdi çox uğurlu bir tələbəlik həyatı yaşayıb və öz kurs 
yoldaşları ilə mehribancasına dolanıb. Onunla birlikdə Zəfər 
Nemətov oxuyub: o Zəfər Nemətov ki, sonralar Gənc 
Tamaşaçılar Teatrının baş rejissoru olacaq... və Mehdiylə 
ölənəcən dostluğunu davam etdirəcək. İndi mən paralelləri 
deyim, Siz sayın: Zəfər də Mehdi kimi 1915-ci ildə 
doğulmuşdu; 1924-cü ildə Zəfər də Mehdi kimi yeddiillik 
məktəbə getmişdi; 1930-cu ildə Zəfər də Mehdi kimi Türk 
Bədaye Teatrosunun yardımçı heyətində aktyor kimi 
çalışmışdı; 1931-ci ildə Zəfər də Mehdi kimi Bakı Teatr 
Texnikumuna qəbul olunmuşdu: paralellər arasındakı məsafə  
lap minimallaşmışdı, Mehdi ilə Zəfər yan-yanaşı dayanmışdı. 
Aman Allah, təsadüflərə bir bax! Bütün görüşlərin stalkeri 
Odur! Tanrı onları elə bil qova-qova gətirib bir-birinə rast 
salıb! 
     Mehdi Məmmədov 1932-33-cü illər intervalında Bakı Türk 
İşçi Teatrında aktyor işləyəcək, “Yanğın” (H.Nəzərli, 
S.Rüstəm) tamaşasında gənc aqronom və digər epizodik 
rollarda səhnəyə çıxacaq... sonra da bu teatrdan hələliyə 
ayrılacaq... Çünki Bakı Türk İşçi Teatrı Gəncə (Kirovabad) 
şəhərinə köçürüləcək.  
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     İnsan yaşamını bu və ya digər şəkildə təkrarlanan olum 
motivləri taleyə çevirir. Bu təkrarlar təsadüf və zərurətlər 
zənciri kimi çözülür. Mehdinin həyatı, obrazı və imici üç əsas 
təkrarlanan olum motivi üzərində qurulur: bu “ata” motividir, 
“köç” motividir, bir də “teatr” motivi. Bu motivlər Mehdi 
Məmmədovun dünyasının sferik hüdudlarını cızır. 
     1934-cü il: Mehdi Məmmədov texnikumda oxuya-oxuya 
cəmi bir mövsüm müddətinə Kolxoz-Sovxoz Teatrının aktyoru 
işləyir. Onun şəxsi vərəqəsində də belə bir qeyd mövcuddur.  
Görünür, bu zaman haradansa əlavə qazanc əldə eləmək gənc 
tələbə üçün artıq aktuallaşmışdı. Burada Mehdi C.Cabbarlının 
“Yaşar” pyesi əsasında hazırlanmış tamaşada epizodik 
prokuror rolunu ifa edir. Faktın şahidi Azərbaycanın xalq artisti 
İsmayıl Dağıstanlı olub. Bu haqda ayrı bir məlumat mənbəyi 
aşkarlamadım.   
     1935-ci il: Mehdi Məmmədov mövsüm ərzində Azərbaycan 
Dövlət Dram Teatrında rejissor-laborant vəzifəsində çalışır. 
Amma əsas məsələ bu olur ki, burada onu istedadlı və hünərli 
bir insan kimi, gənc bir sənətçi kimi “görürlər”, tanıyıb 
fikirlərində fiksə edirlər, beyinlərinə “yazırlar”.  Bu əsnada 
İsmayıl Dağıstanlının xatirəsindən bir fraqmenti sitatlaşdırmaq, 
məncə, Mehdi bioqrafiyasının mühüm faktına istinad etmək 
deməkdir: “Yaxşı yadımdadır, 1935-ci ildə rejissor Rza 
Darablıya “1905-ci ildə” pyesini səhnəyə qoymaq tapşırılmışdı. 
O, dərhal Medi Məmmədovu özünə rejissor assistenti seçdi. 
M.Məmmədova əsər haqqında təhlil yazmaq tapşırılmışdı. 
Mehdi öz işinin öhdəsindən o qədər ləyaqətlə gəlmişdi ki, həm 
əsər, həm də ayrı-ayrı surətlər haqqında verdiyi təhlillə bütün 
kollektiv razılaşdı. Müzakirədən sonra böyük artistimiz Ülvi 
Rəcəb məndən bu gəncin kim olduğunu soruşdu. Dedim ki, 
teatr texnikumunun tələbəsidir. Çox istedadlı və savadlı bir 
sənətkar olan Ülvi bunu eşidib iftixarla dedi: “Mən bu cavanın 
dərrakə və savadına heyran oldum və inandım ki, bu cavanlar 
bizi çox sürətlə ötüb keçəcəklər”.36 Ülvi Rəcəbin sözləri və 
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kollektivin razılığı Mehdi üçün əla reklamdır, əla təqdimatdır, 
sənət aləminə özünəməxsus qeyri-rəsmi bir vəsiqədir. 
     1935-ci ildə Mehdi Azərbaycanın teatr dünyasında özünü 
aktiv şəkildə təsdiqləməklə məşğuldur. O, çoxları üçün 
“gözlənilməz” və qəfil olan cəmi üç səhifədən ibarət bir tənqidi 
məqalə yazır. Burada “gözlənilməzlik” faktoru milli teatr 
tarixinin “müqəddəs əzabkeşi” A.M.Şərifzadənin quruluş 
verdiyi “Dağılan tifaq” tamaşasının tənqidilə bağlıdır. Nədən 
ki, Abbas Mirzə gənc Mehdinin pərəstiş səviyyəsində hədsiz 
sevdiyi aktyorlardan biri və bəlkə də birincisi idi. Təbii ki, 
onun Abbas Mirzə tamaşası ilə ilişikli tənqidi dövrün teatr 
prosesinin mündəricəsində mikroşok kimi yozulurdu. Düzdür, 
Mehdi Məmmədov ürəyində gəzdirdiyi A.M.Şərifzadə 
sevgisini öz yazılarında və çıxışlarında üst-üstdən dəfələrlə 
bəyan edəcək: “... O vaxt mənim yuxuma da girməzdi ki, bir 
neçə ildən sonra səhnədə onunla yanaşı duracağam. Layertlə 
yarışmaq üçün qılıncı ona mən verəcəyəm. Düşünməzdim ki, 
teatr texnikumunda oxuyanda səhnə danışığından o, mənə dərs 
deyəcəkdir. İnanmazdım ki, bir gün gələcək, mən ona partnyor 
olacağam, onun oğlu Bəxtiyarın rolunu oynayacağam”.37 Amma 
bu (etiraf, üzrxahlıq, halallıq), Abbas Mirzənin Mehdi 
tərəfindən  tənqidə məruz qalması faktını dəyişməyəcək: 
resenziya  tarixdə qalacaq. Monoqrafiyanın materialını 
toplayarkən mən həmin məqaləni bir də oxudum. Yazı mənə 
ləzzət elədi: öz dövrünə görə aydın dil,  səlis təhkiyə, fikir 
konkretliyi və cümlələrin ritmik quruluşu. Doğrusunu 
söyləyim: bu resenziyada tənqid bir o qədər də kəskin deyil. 
Sadəcə düşünürəm ki, Şərifzadə soyadı bu məqalənin ətrafında 
ajiotaj yaradıb. Yəqin hamı deyib ki, bax, Mehdi xalqın sevimli 
sənətkarı Abbas Mirzənin özünü, dünənki müəllimini tənqid 
elədi. Bəziləri Mehdinin bu yazısından sevinib, bəziləri 
hiddətlənib. “Dağılan tifaq” resenziyasında A.M.Şərifzadənin 
adı cəmi bir yerdə çəkilir və o, burada bir aktyor kimi yox, 
məhz rejissor kimi tənqid edilir: mövzunun haçalandığından, 
məqsədin yayğın olduğundan, pyesin mətninə “calaşdırılmış” 
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əlavələrin yersizliyindən danışılır. Fikirləşirəm ki, Mehdi 
Məmmədov aktyor Abbas Mirzənin ünvanına tənqid yazmağa, 
heç şübhəsiz, cürət eləməzdi; amma rejissor Abbas Mirzənin 
tənqid hədəfinə çevrilməsinin mümkünlüyü istisna deyil. Bu, 
Azərbaycan teatr mədəniyyətində Mehdi addımı idi; bir 
komandor addımı idi. Ona görə də “Dağılan tifaq” məqaləsi 
həmin dövrün teatrını, həmin dövr sənətçilərinin yaradıcılığını 
öyrənən tədqiqatçıların diqqətindən kənarda qalmır. Bununla 
yanaşı Mehdi tamaşanın pozitivlərini də görüb deyirdi; 
aktyorları, içi Sidqi Ruhulla, Sona Hacıyeva, Məmmədəli 
Vəlixanlı, Süleyman Tağızadə qarışıq, bir-bir sadalayıb onların 
düzgün oyun sərgilədiklərini vurğulayırdı və həmin çağın teatr 
mədəniyyəti üçün aktual bir ümumiləşdirmə aparırdı: “Əsas 
rollarla yanaşı xırda rolların da bu cür müvəffəqiyyətli ifa 
olunması “Dağılan tifaq” tamaşasının gözəl cəhətlərindəndir ki, 
bu da bizi sevindirməyə bilməz. Çünki epizodik rollara adətən az 
fikir verilir. Müəllif tərəfindən az pay almış kiçik obrazlar çox 
vaxt rejissorlar və aktyorlar tərəfindən də etinasızlıq görürlər. 
“Dağılan tifaq” tamaşasında isə epizodik obrazlara məsuliyyət 
hissilə yanaşmışlar. Onların qənaətbəxş ifası həm rejissorun, 
həm də aktyorların xidməti və nailiyyəti deməkdir”.38 Beləliklə, 
aydın olur ki, bu məqaləni birmənalı şəkildə Abbas Mirzə 
Şərifzadənin tənqidi kimi qavramaq tarixi ədalətsizlikdir. Bu 
resenziyanın tənqid spektri daha genişdir: tamaşanın səhnə və 
musiqi tərtibatı da Mehdinin tənqid obyektləri sırasındadır. Heç 
bilirsinizmi tamaşanın rəssamı kim idi? Rüstəm Mustafayev. 
Bəs musiqi tərtibatçısının adını necə? Mən deyim və bir azcana 
şok olun: mayestro Niyazi. Və bu faktorlar Mehdinin vecinə 
deyildi: o, təhkiyəsinin ritmini pozmurdu və mədəniyyət 
aləmində öz mövcudluq üslubunu, öz yaşam tərzini 
konkretləşdirirdi: “Musiqi parçaları çoxdur. Mahnı və rəqslər 
bəzən artıq görünür və əsas hadisə ilə əlaqədar olmur. Məsələn, 
üçüncü pərdədəki “Yallı” rəqsi cərəyan edən hadisə ilə əsla 
qovuşmur və buna görə də özünü doğrultmur. Tərtibat ağırdır, 
dəbdəbəlidir. Nə ziyadə işlənən musiqi, nə ağır tərtibat, nə də 
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səhnəyə yağdırılan “doğruçu” yağış heç də bu tamaşanın 
qüvvətli tərəfləri hesab edilə bilməz”.39 Afərin! 20 yaşlı bir 
insan üçün qədərincə mükəmməl, ünvanlı və inamlı bir tənqid! 
Fikir verin, Mehdinin bir aktyor və rejissor kimi hələlik 
birmənalı uğuru yoxdur: kimsə haradasa nəsə danışır, onu 
tərifləyir. Lakin bu teatrşünas məqaləsi artıq Mehdinin özü 
haqqında teatr ictimaiyyətinə ciddi bəyanatıdır. “1905-ci ildə” 
pyesinin təhlili, “Dağılan tifaq” tamaşasının tənqidi göstərir ki, 
Mehdidə bir alim, bir yazar, bir nəzəriyyəçi istedadı onun 
aktyor və rejissor istedadından daha öncə gəlişib və 
gerçəkləşib. Olsun ki, Mehdinin yazmaq istedadı bugün 
Ülvidədir, onun üçüncü oğlu Ülvidədir, Ülvi Mehdidədir. 
Qəribəsi burasındadır ki, onun da əsl peşəsi rejissordur: 
hərçənd Ülvi atasından fərqli olaraq kinorejissordur. Bəs 
yazmağı bu cavan sənətçi harada və kimdən öyrəndi? Bəlkə 
Peterburq sənətşünaslarından?.. Təbii ki, yox: nəzəriyyəni 
öyrənmək olur, yazmaq isə müəmmadır, sirrdir. Ülvinin də bu 
bacarığı irsidir. Mümkün ki, o da atası kimi bir zaman rejissura 
ilə aktiv şəkildə məşğul olacaq... İstisna edilmir. Amma bir 
həqiqət bəlli ki, Ülvi Mehdi mədəniyyət aləmində bir sənət 
yazarı kimi, İnternet saytların aktiv müəllifi kimi bugün artıq 
tanınır və onun öz oxucusu var.  
    1935-ci ildə Mehdi Bakı Teatr Texnikumunun diplomunu 
alır və həmin ildə iki tədris tamaşasında əsas rollarda səhnəyə 
çıxır: bunlardan biri Hacı Əhməddir (C.Cabbarlı “Almas”), 
digəri Karl Moor (F.Şiller “Qaçaqlar”) . Amma bununla belə 
Cəfər Cəfərov deyir ki, o zaman texnikumda təhsil qədərincə 
yaxşı təşkil olunmadığından Mehdi peşəkar fəaliyyət üçün 
özünü hazır saymır və savadını, bilgisini, professional 
vərdişlərini kamilləşdirmək fikrinə düşür: planlaşdırır ki, 
Moskvaya getsin və oranın Teatr Sənəti İnstitutuna daxil olsun. 
Bu zaman rus dili onun üçün əngələ dönür. Çünki Mehdi rusca 
son dərəcə pis danışırdı. Elə bu səbəb ucbatından da o, qərara 
gəlir ki, təhsilini Moskvada bir aktyor kimi yox, bir rejissor 
kimi davam etdirsin. Odur ki, “Şahnamə” tamaşasının 
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eksplikasiyanı yazıb Moskvanın Dövlət Teatr Sənəti İnstitutuna 
göndərir. Təəssüf ki, cavab müsbət olmur: yəqin rus dili 
faktoru burada da Mehdiyə problem yaradır. Ancaq Mehdi 
iradəsi möhkəm adam idi, tərs adam idi, öz şəxsiyyətinə 
hörmətlə yanaşan qürurlu adam idi. Mehdi sınardı, amma 
əyilməzdi: cavanlıqdan şax gəzərdi, başını dik tutub gəzərdi: 
öz-özünə icazə verməzdi ki, nədəsə bir balaca belə zəiflik 
göstərsin. Ona görə Mehdi əlləşib-vuruşub istədiyinə çatır, 
Teatr Sənəti İnstitunun şərti müdavimi olur. Əlbəttə ki, hələliyə 
şərti... Çünki ona 1935-ci ildə 95 nömrəli əmrin 23-cü 
paraqrafına əsasən Azərbaycan Dövlət Dram Teatrına təqdim 
edilmək üçün verilmiş arayışda (əsli rus filindədir)  qeyd 
olunur ki, M.Ə.Məmmədov, həqiqətən, A.V.Lunaçarski adına 
Dövlət Teatr Sənəti İnstitutunun rejissorluq fakultəsinin I kurs 
tələbəsidir. Həmin arayışa istinadən teatrın rəhbərliyi 1935-ci 
ilin oktyabr ayından Mehdi üçün 75 rubl həcmində tələbə 
təqaüdü kəsir və bunu Mehdinin yazdığı “öhdəçilik” vərəqinin 
üstündə qeyd edir. Bu fakt onu göstərir ki, Mehdi Məmmədov 
Bakı Teatr Texnikumunu bitirdikdən sonra müəyyən vaxt sənət 
təcrübəsi keçdiyi Azərbaycan Dövlət Dram Teatrına təyinat 
alıb və fəaliyyətini orada rejissor-laborant kimi davam etdirib, 
yəni faktiki surətdə teatrın işçisi olub. Onun şəxsi vərəqəsində 
Mehdinin 1935-ci ildə işlədiyi yer kimi məhz bura göstərilir. 
Odur ki, sentyabrın 22-də Mehdi teatr rəhbərliyinə rus dilində, 
və demək olar, səhvsiz, bir öhdəçilik yazıb ki, təhsilini başa 
vuran kimi mütləq öz iş yerinə qayıdacaq. Buradan belə 
aydınlaşır ki, onu oxumağa göndərən təşkilat Azərbaycan 
Dövlət Dram Teatrıdır: 
                   ÖHDƏÇİLİK 
 
     Mən, sənədi imzalamış Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının keçmiş 
işçisi Məmmədov Mehdi, Moskva şəhərində Dövlət Teatr Sənəti 
İnstitutunda oxuyub Azərbaycan Dövlət Dram Teatrından sabit təqaüd 
ala-ala öhdəçilik götürürəm ki, institutu bitirəndən sonra yalnız bu 
teatrda işləyəcəyəm. Yazdıqlarımı öz şəxsi imzamla təsdiqləyirəm. 
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                 İmza        /Məmmədov M.Ə/ 
22.09.35 
 
     Bu sənədi yadda saxlayın. Mühüm bir sübut kimi onun 
üzərinə bir də qayıdacağıq. 
     Moskvaya yollandıqdan sonra Mehdi düz dörd ay, yəni 
sentyabrdan dekabra kimi, sinif içində heç kimlə bir kəlmə də 
kəsmir: eləcə susub oturur. Mən burada Hamletsayağı, və bəlkə 
də Komandorsayağı rəftarın ilk əlamətlərini, cizgilərini 
görürəm. Dördcə ay prinsip gözləyib ətrafındakı insanlarla 
aktiv ünsiyyətdə olmamaq və ya bilərəkdən ünsiyyətdən 
qaçmaq, özünü səssiz tənhalıq qəsrinin könüllü əsiri eləmək 
Hamlet tipli bir qəhrəmanın səciyyəsi, ya da “daş qonağın” 
özünü başqalarına təqdim etmə tərzi.  Mehdi rus dilində 
savadsız-savadsız danışmaqdan, sözləri gülməli intonasiyada, 
cənublu ləhcəsində tələffüz etməkdən utanırdı, xəcalət çəkirdi,  
lağ obyektinə çevrilməsindən ehtiyatlanırdı. Belə qapalı olum 
tərzi də axırı ona gətirib çıxartdı ki, Mehdi özünü xəstə saldı,  
psixi stress yaşadı, əsəb gərginliyinə dözəmmədi, bir illik 
möhlət istədi institutun rəhbərliyindən... və Moskvadan Bakıya 
döndü. 
     Teatrşünas İlham Rəhimlinin yazdıqları: “Mehdi 
Məmmədov Moskvaya ali məktəbə qəbul olandan sonra rus 
dilini öyrənmək üçün gecə-gündüz çalışır və nəticədə psixikası 
pozulur. Bir il fasilə almağa müyəssər olan gənc Mehdi Bakıya 
gəlir. Burada da kamına çatmadığı məhəbbət macərası onu 
əməlli-başlı sarsıdır. Ruhi xəstəxanada müalicə almalı olur. 
Buna görə Mehdi Məmmədovdan xoşu gəlməyənlər küncdə-
bucaqda ona “dəli” yarlığı” yapışdırırdılar. Mehdi müəllim 
ciddi müalicədən sonra həmişə fikirləşib danışırdı ki, 
cümlələrində nahamvarlıq olmasın, ona irad tutmasınlar. Get-
gedə də bu, onun xarakterində ciddi vərdişə çevrildi. Sonralar 
Mirzağa Əliyev həmişə zarafatla deyirdi ki, Mehdi müəllimə 
bu gün salam verirsən, sabah “əleykə salam” alırsan”.40 Bu 
sitatda mən bir sevgi macərası gördüm, amma ha çalışdım, 
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təfsilatını araşdıra bilmədim. Mehdinin ilk sevgi obyekti, onun 
“məcnun”luğunun səbəblərindən biri, mənim üçün sirr olaraq 
qaldı. O xanımın kim olduğunu məndən gizlətdilər.  
     XX əsr nəsrinin dahilərindən biri Xulio Kortasarın bir 
hekayəsi var, qəhrəmanı mənim kimi bir tədqiqatçıdır. Həmin 
bu tədqiqatçı ünlü bir yazar haqqında bir monoqrafiya nəşr 
etdirir və bu əsər qısa bir müddətdə bestsellerə, yəni ən çox 
satılan oxunaqlı bir kitaba çevrilir və məşhurlaşır. Öz uğurunun 
dadını çıxaran monoqrafiya müəllifinə elə bu məqamda xəbər 
çatır ki, bəs bir qadın həmin yazıçının havaxtsa ona 
ünvanladığı ikicə sevgi məktubunu tədqiqatçıya təqdim etmək 
istyəyir. Qısa eləyirəm: tədqiqatçı gedib o qadını tapır, bu 
“didərgin” iki məktubu alır, açıb oxuyur və öz kitabının 
yayımına qadağa qoyub deyir ki, mən kitabın konsepsiyasından 
imtina edirəm və monoqrafiyanı bir də təzədən yazacağam. 
     Amma bizdə əksinədir: qohumlar, tanışlar dahi 
şəxsiyyətlərin olum və ölüm tarixləri arasına vecsiz bir tire 
atmağa çalışırlar ki, amanın günüdür, birdən nəsə deyilsə, bir 
kimsənin xətrinə dəyə bilər, kiminsə üzüyünün qaşı düşə bilər. 
Söyləyirlər ki, sən onun həyatından yazma, sənətindən yaz. 
Onda əla monoqrafiyalar yaranmır, atam-atam. Yaransa da, 
bestseller olmur. Əgər müəllif tədqiqatının qəhrəmanını öz 
əsəri çərçivəsində “diriltmirsə”, onu başqalarından ötrü maraqlı 
etmirsə, həmin monoqrafiya arxiv materialına dönür.  Nə isə... 
Hərə öz vicdanının qəbul elədiyi mənəvi hüdudlara görə 
cəmiyyəti refleksiya eləyir və buna əsasən həyatını qurur... 
Başlıca məsələ budur ki, heç kimi mühakimə etməyəsən... 
     Qayıdaq Azərbaycan teatrosunun əvəzsiz, təkrarsız 
Mehdisinə. 1935-ci ilin sonunda o, Bakıya dönür: üzgün, 
xəstəhal, yorğun. Bunun səbəbini onun hədsiz çalışqanlığında, 
məğrurluğunda, uğursuz sevgisində axtaranlar var. Lakin heç 
kim heç yerdə yazmayıb ki, 1935-ci ildə Mehdinin atası 
Əsədulla kişi dünyasını dəyişir (?). Soruşacaqsınız ki, niyə sual 
işarəsi var mötərizə içində. Məsələ bu ki, tarixi sənədlər bu 
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faktı iki versiyada təqdim edir: 1945-ci ilin sentyabrında 
Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunda müəllim vəzifəsini 
tutmaq üçün təqdim edilmiş avtobioqrafiyada Mehdi atasının 
qoca yaşlarında 1935-ci ildə öldüyünü öz əliylə yazıb. “Qoca 
yaş” bizim şüurumuzda hər halda 70-i keçmiş yaş həddidir. 
Buradansa belə çıxır ki, ya Əsədulla kişi gec evlənib; ya 
onların uzun müddət övladları olmayıb, ya da Sayalı xanım 
onun ikinci arvadıdır. Mən bunları güman  eləyərkən, adi 
faktlardan “kriminal oxu” variantı düzüb-qoşmaq bacarığımı 
göstərmək istəyərkən yenə qəfildən (mən fakt axtarmıram, 
faktlar özü gəlib məni tapır) öyrəndim ki (yaşasın dedi-qodu 
zəncirinin yaratdığı folklor!), Əsədulla kişi Sayalı xanımdan 
çox-çox öncə ayrı bir qadınla kəbin kəsdiribmiş və bu izdivac 
Mehdiyə ögey bir bacı “bağışlayıbmış” ki, o da qardaşından 
yaşca xeyli böyük imiş... 
     Əgər Əsədulla kişinin təxminən 70 yaşında vəfat etdiyini 
götürsək, deməli, Mehdi doğularkən, onun haradasa 50 yaşı 
olub (hələ mən artığını hesablamıram). Niyə mən bu fakt 
üzərində dayanıb mövzunu gəlişdirirəm? Məsələ bu ki, 
Əsədulla kişi rəhmətə gedəndə Mehdinin 20, Xəlilin 15, 
Teymurun isə 13 yaşı vardı. Beləliklə, hadisələrin real 
mənzərəsinin mozaikası... Gərçi Əsədulla kişi 1935-ci ilin 
sentyabrına qədər dünyasını dəyişsəydi, yəqin ki, Mehdi evin 
böyük oğlu kimi anasını kiçik qardaşlarının umuduna buraxıb 
Moskvaya yollanmazdı, ailəni təmin etmək qayğısı ilə 
yaşayardı. Deməli, Əsədulla kişinin ölüm xəbəri Mehdini 
Moskvada haqlayır. Haqlayırmı? Yox, bu, əsla düz deyil. 
Doğrusu olanı odur ki, Mehdi 1945-ci ildə öz 
avtobioqrafiyasında atasının 1935-ci ildə öldüyünü öz əliylə 
yazanda səhv eləyib. Görünür, nəyisə unudub, yadından 
çıxarıb. Məsələ budur ki, 1936-cı il fevralın 13-ü tarixində 
Mehdi Moskvaya Rza Təhmasibə ərəb əlifbası ilə bir məktub 
göndərib. Həmin məktubda da göstərilir ki, Əsədulla kişi bərk 
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xəstədir, can üstədir. Deməli, Mehdinin atası 1935-də yox, 36-
da vəfat eləyib. Məktubu oxuyaq: 
 
     “Hörmətli Təhmasib! 
     Bu vaxta qədər əgər məni xatırlamışsınızsa, deməli, 
töhmətləndirmişsiniz. Sizə məktub yazmamaqda özümü müdafiə üçün 
səbəblər bulsam da, yenə təqsirli olduğumu etirafa məcburam. “Vaxtım 
olmamışdır” deyə bilmərəm. Nə qədər təlaşlı və münasibətsiz günlər 
keçirmiş olsam belə, bir məktub üçün imkan bulunardı. Qızarmış üzlə 
də olsa, yazmalıyam ki, bunun səbəbi qətiyyətsizlik və tənbəllik 
olmuşdur. Odur ki, Sizə məktub yazmağa həvəsim yox idi. Bu tənbəllik 
ən zəruri işlərdə mənə mane olur. Mən yuxarıdakı “qətiyyətsiz” sözünü 
burada “iradəsiz” sözü ilə əvəz edə bilərəm. Nə isə… İnanıram ki, bu 
səmimi etirafdan sonra məni bağışlarsınız. Sizə qarşı hörmət və 
məhəbbətim əskilməzdir. 
     Nədən yazım? Atam iki aya yaxındır ki, ağır surətdə xəstələnmişdir. 
Sağalmasına ümid yoxdur. Anam dəxi arada on gün maşara xəstəliyinə 
tutulub xəstəxanada yatdı. İndi sağalmışdır. Evimizdə ah və iniltidən 
başqa bir şey yoxdur. Görünür, mən Bakıya bunları dinləmək üçün 
gəlməliymişəm. Mən istəməzdim ki, bunlar Sizdə bir dəqiqəlik də olsa, 
kədər doğursun. Mənə də bunlar bir o qədər təsir etmir. Özüm də 
təəccüb edirəm. Atam gözümün önündə iki-üç dəfə olüm dəqiqələri 
keçirmiş. Mən isə tam laqeydliklə onlara tamaşa etmişəm. Atamın xəstə 
olduğunu yalnız evimizdə olduğum zamanlar xatırlayıram. Halbuki 
cocuqluğumda evimizdə birinin başı ağrısaydı, o, yaxşı olana qədər 
onun yanında oturub sakit göz yaşı tökərdim. Bu, cocuqluğun həssaslığı 
imiş, artıq ondan bir nişanə qalmayıb. İndi mən özümün və evdəkinin 
acılarını çox soyuq və laqeyd qarşılayıram. Düşünürəm ki, bu kəskin 
dəyişkənlik olmasaydı, mənim indiki halım nə qədər fəna keçərdi. 
     Teatrodan maaş alıram. Lakin heç bir iş aparmıram. Ehtimal ki, 
gələcəkdə də aparmayam. Hazırda Maqbetin məşqləri gedir. Fevralın 
sonunda premyeradır. Məşqlərdə iştirak etmədiyimdəm inək qabadiş 
haqqında yaza bilmərəm. Maqbetdən sonra “Şahnamə” hazırlanacaq. 
Daha nə yazım? Müalicəmi müvəqqəti saxlatdırmışam. Sağlamlığım… 
və vəziyyətim yaxşıdır. Moskvaya gəlməyi və orada, heç olmasa bir ay, 
qalmağı çox arzu edirəm. Lakin bəzi səbəblərdən gəlmək mümkün 
deyil. Artıq yazmaq üçün maraqlı bir şey yoxdur. Bəlkə bilirsiniz,  
burada Xalq Komissarları Şurası yanında sərbəst incəsənət komitəsi 
təşkil edilmişdir. Komitənin naçalniki Ruhulla Axundov, müavinləri 
Çubar və Qulam Sultanovdurlar. Çubar maarif komissarı 
müavinliyindən azad edilmişdir. Maqbetin premyerasından sonra Sizə 
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yenə məktub yazaram. Əgər Həbib və Şeyxov oradadırlarsa, məndən 
onlara salam söyləyin. Mən məktubuma cavab istəmirəm. Onun 
oxunması mənim üçün sevindiricidir. Təsadüfən adresim lazım olsa, 
belədir: Баку, Сураханская, тупик №17, дом №5. Мамедов Мехти. 
                                                   
                      Hələlik, hörmətlə: Mehdi 
13/II-36” 
 
     Mən bu məktubu oxudum və elə bildim ki, mənə dünyanı 
bağışladılar. Mehdi haqqında heç bir qohum, heç bir tanış, heç 
bir professor belə səmimi danışa bilməzdi. Birinci bu 
məktubdan o məlum olur ki, Mehdi ərəb əlifbasını mükəmməl 
öyrənibmiş. Harada? Nə zaman? Axı o yeddiillik məktəbdə və 
sonradan Teatr Texnikumunda latın qrafikası ilə dərs keçirdi. 
Düzdür, latın qrafikası ilə paralel Azərbaycanda hələ müəyyən 
müddət əski əlifba da dövriyyədə idi: qəzetlər iki dildə çap 
olunurdu. Amma bununla belə tədris müəssisələrində ciddi 
nəzarət edilirdi ki, latın qrafikasının prioriteti zaman-zaman 
gücləndirilsin. Ol səbəbdən Mehdinin ərəb əlifbasını məktub 
yazacaq səviyyədə yaxşı bilməsindən mən belə qənaətə gəlirəm 
ki, o, Bakıya köçməmişdən öncə Əsədulla kişinin iradəsilə iki 
ilə yaxın bir dövrdə, bəlkə bir az da artıq, olsun elə öz 
atasından, mollaxana təhsili alıbmış. Bu da Mehdinin 1915-ci 
ildə doğulması versiyasının xeyrinə işləyir. İkinci bu 
məktubdan o da məlum olur ki, Əsədulla kişi fevralda hələ ağır 
xəstə imiş. Deməli, onun ölüm tarixi 1936-cı ildir: haradasa 
fevral-mart aylarına təsadüf edir. Mümkün ki, A.V.Lunaçarski 
adına Dövlət Teatr Sənəti İnstitutunun azərbaycanlı tələbə-
rejissora verdiyi möhlət də elə Mehdinin atasının ağır fiziki 
durumu ilə əlaqədardır. Mənə elə gəlir ki, tədqiqatçılar 
Mehdinin rus dilinin öyrənilməsiylə bağlı problemlərini çox 
şişirdiblər. 1935-ci ilin sentyabrında onun yazdığı öhdəçilik 
buna əyani bir sübutdur. Əslində, onun depressiyada 
bulunmasının mühüm şərtlərindən biri atasının ölüm yatağında 
uzanması, ailəsinin çətin iqtisadi vəziyyəti olub (Şuşadan 
Bakıya köçdükdən sonra onların yaşayışı daha da pisləşib, pul 
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sarıdan sıxıntıları artıb). Evin böyük oğlu ailənin ağır 
günlərində geri dönməyə bilərdimi? Əzizlərinin maddi 
vəziyyətini sahmana salmadan təhsilini özgə bir şəhərdə davam 
etdirmək Sayalı xanımın ilk övladına yaraşardımı? Əgər belə iş 
tutsaydı, qohum-əqrəba Mehdiyə şəbədə etməzdimi? Bəziləri 
deyirlər ki, Mehdi ruhi xəstəxanada uzun müddət müalicə alıb. 
Boş söhbətdir. İzah edim niyə... Mehdi 1935-ci ilin dekabrında 
gəlir Bakıya, 1936-cı ilin sentyabrında yenidən qayıdır 
Moskvaya... Hanı burda bir illik möhlət? Barmaqlarınızı 
bükün, hesablayın: cəmi səkkiz ay eləyir. Cəfər Cəfərov 
möhlətin müddətini “bir il” yazıb, başqaları da fərqinə 
varmadan götürüb onu təkrarlayıblar. Olsa-olsa burada bir 
semestrlik möhlətdən danışmaq mükündür. Görünür, tədris 
ilindəki möhləti kimlərsə Mehdinin xəstələnmə faktoru ilə 
bağlı cuşa gəlib bir illik möhlət kimi yozublar. Mehdinin ruhi 
xəstəxanada müalicə alması məsələsində də rəngləri (aktrisa 
Barat Şəkinskayanın öz üçüncü əri Mehdi Məmmədovdan 
zarafatyana öc almaq, onu boşanmış qadın ərköyünlüyü, 
cığallığı ilə aşağılamaq xatirinə ləzzətlə xatırladığı epizodlara 
istinadən) qatılaşdırmaq, tündləşdirmək, məncə, lazım deyil. 
Bu, psixoloji gərginliyin, yorğunluğun, yaşanılmış olayların, 
mühit dəyişkənliyinin nəticəsi olub, vəssalam. Mənim haqq 
söylədiyimi təsdiqləyən faktlar çoxdur. Biri elə Rza Təhmasibə 
məktub. Qiymətsiz sənəddir: bizə Mehdi səmimiyyətinin, 
Mehdi sadəliyinin qütblərini göstərir. O, R.Təhmasibin 
qınağından çəkinmədən, bu sənətçidən cavab gözləmədən və 
ummadan öz yaşantılarını ona olduğu kimi danışır,  
emosiyalarından utanmır, özünü gah tənbəllikdə, gah 
qətiyyətsizlikdə, gah iradəsizlikdə, gah laqeydlikdə 
günahlandırır. Amma bununla yanaşı... zarafatından da qalmır. 
Mən çox düşündüm ki, “inək qabadiş” kim ola bilər, özü də 
“Maqbet”in məşqlərində. “Maqbet”i tamaşaya o zaman 
A.A.Tuqanov hazırlayırdı. Fotolara baxdım və məhz onun kök, 
qabadiş simasını şəkillərdən gördüm.. Mehdi sonralar bu 
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adamın barəsində yaxşı bir mini monoqrafiya yazacaq və biz 
orada “inək qabadiş” ayamasına rast gəlməyəcəyik. Ancaq 
düzünü söyləyək ki, “inək qabadiş” ləqəbi Tuqanovun dəqiq 
ədəbi şarjıdır, ona əntiqə yaraşır. Görünür, bəzi adamlar heç 
kəs duymasın deyə, Tuqanovu öz aralarında bu ayama ilə 
tanıdırlarmış.  
     Mehdinin o biri məqalələri: bu məqalələr həm onun həyat 
faktlarına bir işıq salır, həm də teatr düşüncələrinə. Tələbə 
Mehdi 1936-cı ildə Bakıda qaldığı təqribən 8 aylıq müddət 
ərzində respublika mətbuatında iki resenziya dərc elətdirir: 
“Maqbet” və “Şahnamə”. Birinci tamaşa ilk dəfə göstərilib 
martın 15-də, ikinci tamaşa isə - may ayının 28-də. Buna 
müvafiq resenziyalardan biri martda, o biriysə iyunda qəzet 
səhifələrində teatr ictimaiyyətinə təqdim olunub. Deməli, 1936-
cı ilin martından Mehdi respublikanın teatr həyatına qoşulub, 
rus dili üzərində çalışıb, gələcək dərslərinə hazırlaşıb: bu onu 
bildirir ki, mart ayında Mehdinin səhhətiylə bağlı 
problemlərdən daha söhbət gedə bilməzdi. Qaldı yanvar, fevral 
ayları. Bu arada o, ata-anasının səhhəti, öz müalicəsiylə məşğul 
olub, naxoşun yastığının yanında oturub. Yəqin ki, fevraldan 
sonra atasının ölümü münasibətilə evdə yas mərasimi keçirilib. 
Bəs onda xəstəxanada nə vaxt  yatıb Mehdi? Rza Təhmasibə 
göndərilmiş məktubdan öyrənirəm ki, onun müalicəsi qısa bir 
müddətə tamamlanıb. Yəni Mehdinin xəstəliyilə əlaqədar 
söhbətlərin böyük əksəriyyəti şəhər folklorunun içində gəlişib, 
folklor mənşəli olub. 
     Bax, bu da belə: nə bir artıq, nə bir əskik; real hadisələrin 
mozaikasından görünən olum və ölüm fakturası. 1936-cı ildə 
Mehdinin məqalələrində sərgilənən güclü analitik pafos, 
inandırıcı tənqid, məntiqli mühakimə yürütmək qabiliyyəti də 
bu insanın sağlam psixoloji bir durumda olduğunu təsdiqləyir. 
“Maqbet” tamaşasının quruluşçu rejissorunun Aleksandr 
Tuqanov (“inək qabadiş”) olmasına baxmayaraq Mehdi 
resenziyasının iki əsas fiquru, iki əsas qəhrəmanı vardı: cənab 
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Şekspir və cənab Şərifzadə. Bu məqalənin birinci hissəsi ona 
həsr olunub ki, mən Azərbaycanda Şekspir əsərlərinin əla 
bilicisiyəm; ikinci hissənin aparıcı leytmotivisə budur ki, 
Şərifzadə əla Maqbetdir. Öz resenziyası ilə Mehdi Məmmədov 
sanki deyirdi: “Mən rejissor Abbas Mirzəni birinci məqaləmdə 
tənqid eləsəm də, siz indi görürsünüz ki, o mənim aktyor 
idealımdır”. Buyurun, bu da həmin resenziyadan bir sitat: 
“Maqbet” tamaşası öz qələbəsi üçün hər şeydən əvvəl Maqbet və 
Ledi Maqbet rollarının qüdrətli ifaçılarına, Azərbaycan 
səhnəsinin böyük sənətkarları Abbas Mirzə Şərifzadəyə və 
Mərziyə xanıma borcludur. Maqbet obrazı tamaşada baş verən 
bütün hadisələri öz ətrafında toplayır və əsas konflikti sanki öz 
daxilində mərkəzləşdirir. Maqbet əsasən öz daxili aləmi ilə 
yaşayan obrazdır. Onun bütün mübadiləsi öz hissi, öz ehtirası və 
mühakiməsi ilədir. Aktyor bu daxili aləmdə məharətlə yaşayır, 
obrazın psixoloji ziddiyyətlərini, odlu mühakimələrini, iztirablı 
tərəddüdlərini, sonralar isə getdikcə daşa dönən qəlbinin kin və 
qəzəbini məharətlə yaradır (aktyor kin və qəzəbi yarada bilərmi; 
aktyor kin və qəzəbi oynaya bilərmi? - A.T.). Lakin heyf ki, aktyor 
Maqbetin zahiri görkəmini, sifətini eybəcər cizgilərlə örtür. 
Maqbetin qatil sifətli olması vacib deyil. O hətta pyesin əvvəlində 
də hələ müti və sadiq bir sərkərdə, təmiz bir adamdır. 
A.M,Şərifzadə özü də obrazın həyatını belə başlayır, düzgün 
inkişaf etdirir və onun faciəli ömrünü belə də sona çatdırır”.41 

     1937-ci ildə Abbas Mirzəni güllələyəcəklər. 
      Mehdi bu zaman Moskva şəhərində kommunizm 
ideallarına sədaqətlə inana-inana təhsilini davam etdirəcək və 
bir də 1963-cü ildə A.M.Şərifzadə haqqında portret yazı 
işləyəcək; bu yazıda, bəlkə də eyhamla, bəlkə də üstüörtülü 
məna ilə, bəlkə də hamletcəsinə, yazacaq ki, “o, faciə ustası idi. 
Dünya dramaturgiyasının faciə repertuarında elə rol tapmaq 
çətindir ki, onun qarşısında Abbas Mirzə aciz qalsın. Faciə janrı 
onun stixiyası, onun əsl yaradıcılıq meydanı idi”;42 və Mehdi 
Məmmədov açıq mətnlə bu yazıda yazmayacaq ki,  sövet 
ideologiyasının ona “sırıdığı”, ona təhlükəsizlik orqanlarının 
metodu ilə təlqin etdiyi “siyasi düşmən” obrazı A.M.Şərifzadə 
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kimi səhnəni titrədən bir nəhəngi əlacsız, sısqa bir zavallıya 
döndərmişdi. 
     Hələliksə, 1936-cı ildir və Mehdi tərifindən də çəkinmir, 
tənqidindən də: obyektivliyini də maksimal şəkildə qoruyub 
saxlayır, “Maqbet”i “gözəl tamaşa” adlandırmaqla yanaşı onun 
rejissor partiturasını qədərincə qüsurlu görür. 1936-cı ilin daha 
bir resenziyası rejissor İsmayıl Hidayətzadənin “Şahnamə” 
tamaşasına həsr olunub. Mehdi məqaləsinin yarısında 
pozitivlər, yarısında isə neqativlər sadalanıb çözülür: 
R.Mustafayevin bədii tərtibatı, Ə.Əzimzadənin geyim və 
əlbəsə eskizləri, S.Paniyevin bəstələri, Ə.Ələkbərovun, 
İ.Osmanlının, Abbas Mirzənin, Mərziyə xanımın, Sidqi 
Ruhullanın ifaları tamaşanın müsbət cəhətləri siyahısındadır; 
A.S.Gəraybəyliyə, Rza Əfqanlıya irad tutulur ki, onlar səhnədə 
öz personajlarının bədii səciyyəsinə adekvat oyun 
sərgiləmirlər. Amma bununla belə Mehdi tamaşanın mənalar 
spektrini, estetik rəngarəngliyini özündə fokuslaşdıran, Şərq 
ekzotikasını emblemə çevirən, Şərq mövcudluq tərzini 
markalaşdıran və bir çox sənətçilərin, şünasların bəh-bəhlə 
bəyəndikləri səhnəni bəyənmir, onu rejissor fikrinə uyğun 
hesab eləmir: “Bazar səhnəsi (tamaşanın estetikası üçün mühüm 
bir epizod - A.T.) Şərq koloriti, oriyental boyalar, tipik cizgilərlə 
yaranmışdır. Buna görə çoxlarının xoşuna da gəlir. Lakin “Şərq 
bazarı” müstəqil mövzu kimi, tamaşadan asılı olmayaraq, bizi 
maraqlandıra bilərmi? Tamaşadan, rejissor fikrindən kənarda 
bu səhnə əlvan, bəzəkli, şən, bu qədər canlı və oynaq 
görünməməli idi. Çünki pyesdə deyilənlərə görə, məmləkət çətin 
vəziyyətdədir. Əhali aclıq, yoxsulluq, zillət içində yaşayır. Ticarət 
ölmüşdür. Müharibə bu çətinliyi bir qədər də artırmışdır. Bunu 
əks etdirən bir lövhə əvəzinə bizim qarşımızda şən musiqinin 
müşayətilə dəbdəbəli, izdihamlı, qızğın alver təsvir edən səhnə 
açılır. Hətta əyyarlar camaatı əyləndirir. Xalqın güzəranını 
təsvir edən küçə səhnələri və xalça karxanasındakı əhvalat 
tamaşanın ruhuna, rejissor fikrinə uyğun və düzgün qurulduğu 
halda, bazar səhnəsi ümumi traktovkaya müvafiq 
qurulmamışdır”.43 Mehdi “Şahnamə”ni vahid üslublu, bədii 
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obrazlı tamaşa” kimi dəyərləndirsə də, onu İ.Hidayətzadə üçün 
uğurlu bir addım saysa da, bu səhnənin əleyhinə çıxmaqla 
faktiki surətdə rejissorun təklif etdiyi milli teatr modelilə 
prinsipcə razı olmadığını bildirirdi. Bunun səbəbi o zaman 
aydınlaşacaq ki, nə vaxt Mehdi Məmmədov özünü rejissor 
kimi tanıdacaq. 
     Hələliksə, Moskva şəhəridir, xoşbəxt əməkçilərin xoşbəxt 
partiya rəhbərlərinə verdiyi gurultulu xoşbəxt raportlar 
dövrüdür, oğulun atanı, qonşunun qonşunu, arvadın ərini 
satdığı, şeytanladığı illərdir, üzü qırmızı demaqoqların ən ali 
dəyərləri amansızcasına təpiklədiyi bir zəmanədir. 1936-cı ildə 
rusların dahi teatr reformatoru K.S.Stanislavski öləcək... 1937-
ci ildə digər dahi rus rejissoru V.E.Meyerholdun özünü, adını, 
irsini teatr tarixindən silməyə çalışacaqlar... Realist rus teatr 
məktəbinin yetirmələri, K.S.Stanislavskinin tələbələri 
Moskvanın sənət mühitində lider mövqelərə yiyələnmək 
əzmində bulunacaqlar... və “sistem”i sovet teatr mədəniyyəti 
üçün doqmaya, peşəkarlıq möhürünə çevirəcəklər, əməkçilərin 
gurultulu raportlarından fışqıran şadyanalıq aurasının içinə 
qatacaqlar... Mehdi də basma kağızı kimi Moskva teatr 
prosesinin bütün bu əlamətlərini özünə hopduracaq... 
     1937-ci il Moskvada Puşkin ilidir, ərəb mənşəli rus şairinin 
yubiley mərasimlərinin gurhagur vaxtıdır.... Bu təmtəraqlı şeir 
ilində, humanizmə görk olası Puşkin ilində, şairlər qırılacaq... 
Cavid sürgün ediləcək, Müşfiq öldürüləcək... və başqa 
millətlərin adını bilmədiyim daha hansısa şair və yazarlarının 
həyatına nöqtə qoyulacaq... Qəsdən bunu belə düşünmək 
olmaz... Qəribə deyilmi?! Şübhəsiz.  Kimsə ruslardan möhkəm 
öc alıb, Puşkinin bütün yubileylərinin məxmər təntənə pərdəsi 
üstünə əbədilik faciə ləkəsi salıb. Puşkini xatırlayanda həmişə 
37-nin qurbanları da xatırlanacaq! 37-ci il Aleksandr 
Sergeyeviçi də rusların əlindən, faktiki surətdə, alır! Və sən 
yenə fələyin oyunlarına bax ki, həmin 1937-ci ildə bizim 
Mehdi Moskva şəhərində Dövlət Teatr Sənəti İnstitutunun 
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tədris səhnəsində Puşkinin “Boris Qodunov” pyesindən bir 
monoloqu azəri türkcəsində deklamasiya eləyir və bu an sanki 
bütün institut çevrilib ona baxır, onu görür. Mehdi diqqət 
mərkəzindədir! Pedaqoq və tələbələr Mehdiyə istedadlı bədii 
qiraət ustası kimi yanaşmağa başlayırlar. Bu dövrdə onun sənət 
müəllimi birbaşa K.S.Stanislavskidən dərs almış Nikolay 
Mixayloviç Qorçakov idi; o Qorçakov ki, sonralar 
“Stanislavskinin rejissor dərsləri” adlı dəyərli bir kitab 
yazacaq. Məhz həmin bu Nikolay Mixayloviç Mehdini Moskva 
teatr mühitinin formatına salır; Mehdiyə kömək olur ki, öz 
psixoloji komlekslərindən yaxa qurtarsın, heç kimdən və heç 
nədən utanmasın. Elə bu əsnada tələbə Mehdi Məmmədov 
“faciənin atası” Esxilin dramaturgiyası barədə məruzə 
hazırlayır və zamanı çatanda o qədər danışır ki, hamının baş-
beynini aparır... Görünür, bu nisbi uğursuzluq Mehdini heç də 
ruhdan salmayıb və o, “Boris Qodunov”dan hazırladığı 
monoloqu əla ifa eləyib. Beləliklə, Mehdi qısa bir müddətdə 
məşhur və sevimli bir adam olur teatr institutunda. Onun 
məşhurluğunu təkcə ekstra çalışqanlığı, istedadı 
şərtləndirmirdi. Burada effektli kişi fakturasının və baritonal 
səsin də rolu az deyildi. Bir dəfə “əməli təhlil metodu”nun 
gözəl bilicisi Aleksandr Mixayloviç Polamişevdən Mehdini 
necə xatırladığını soruşanda cavab verir ki, “... çox yaraşıqlı 
görkəmə malik birisi idi. Dəhlizdən keçəndə bütün qızlar 
çevrilib Mehdiyə baxırdılar və onun qızlarla heç vaxt heç bir 
problemi olmurdu. Yalnız bizim problemimiz vardı 
qızlarnan...” A.M.Polamişevin bu səmimiyyəti də göstərir ki, 
Mehdinin Moskva həyatı təkcə əziyyətli tədris illərindən, uzun 
sürən çalışmalardan, məşqlərdən ibarət deyildi. Burada 
əyləncəyə də yer tapılırdı, qızlara da və hətta... yəqin ki içkiyə 
də... 
     Bununla belə... heç nə Mehdinin çalışmalarına xətər yetirə 
bilmirdi. Əgər Mehdi öz teatr sevgisinə nəyinsə naminə 
xəyanət etsəydi, Mehdi Mehdi olmazdı. Odur ki, 1939-cu ildə  
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Mixail Yuryeviç Lermontovun anadan olmasının 125 illiyi 
şərəfinə keçirilən təntənələrdə Mehdi şairin “İfrit” əsərindən 
müəyyən parçaları tədris teatrının səhnəsindən moskvalılar 
üçün rus dilində əzbər söyləyir və... mükafata layiq görülür. Bu 
mükafat nədən ibarətdi, onu bilə bilmədim. Əlbəttə ki, pul 
mükafatı Mehdiyə daha sərfəli olardı. Mən bunu yüz faizli 
əminliklə deyirəm. İş bu ki, Mehdi, 75 rubl miqdarında təqaüd 
almasına baxmayaraq, Moskvada ehtiyac içində yaşayırdı. Belə 
ki, evdən əlavə pul göndərəni yox idi.  
     Avropa ölkələrinin birində, əgər səhv etmirəmsə, ya 
Finlyandiyada, ya da Almaniyada, universitetin qarşısında  
postament üzərinə adi boz daş qoyulub, ortasında iri bir dəlik: 
abidə statusunda qavranılır. Soruşanda “bu nədir”, cavab 
verirlər ki, tələbənin cibidir, çünki adətən boş olur, deşik olur 
və orada heç vədə pul “dayanmır”.   
    Keçmiş zamanlarda tələbə bu boş cibini ovcuyla xamçalayıb 
həmişə vurnuxardı ki, özünə kitabı necə, hansı pula alsın. 
Mehdi də belə bir kasıb tələbə arzusuyla yaşayırdı: Şekspirin 
külliyyatına sahib olmaq istəyirdi. Odur ki, bu sənət xiridarı, 
sənət fədaisi bir dəfə qəpiyi-qəpiyə calayıb pul yığır və nəhayət 
ki, Şekspirin cildlərini əldə eləyir. Bir gün... iki gün... beş 
gün... bir həftə... bir ay... Mehdinin maddi sıxıntısı azalmır ki, 
azalmır və o, məcbur olur Şekspir cildlərini bir-bir satmağa. 
“Sarı sim”ə dəyəsi bir not. Mənə şəxsən yaman bərk toxundu. 
Lakin Mehdi heç nədə geri qalmaq istəmirdi: həm Moskvanın, 
həm də Bakının teatr həyatında, sözün əsl mənasında, olmağa 
çalışırdı, bütün sənət hadisələrinə fiziki imkanları daxilində 
reaksiya verməyə, münasibət bildirməyə səy göstərirdi. Onun 
Ədil İskəndərova ünvanladığı məktubu da mən elə bu 
kontekstdə oxudum və özüm üçün daha bəzi məsələləri 
konkretləşdirdim:   
                              
    “Hörmətli Ədil! 
     Azərbaycan teatrosunun, incə sənətinin qazandığı müvəffəqiyyət 
münasibətilə sevincimi səninlə bölüşmək istəyirəm. 
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     Dekadada iştirak edənlərin, xüsusən sənin, aldığın ənam, həqiqətən, 
iftixara layiqdir. Sənin keçdiyin qısa yol hər bir gənc üçün nümunəvi və 
həsəd aparılmalı yoldur. 
     Səni yeni və daha artıq müvəffəqiyyətlərlə təbrik etməyi arzu 
edirəm. 
 
                          Səmimiyyətlə! Mehdi! 
Moskva, 18.04.38.”44 

     1935-ci ildən Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında bir 
diplomçu-rejissor kimi fəaliyyətə başlayıb sonradan bu 
fəaliyyəti genişləndirmiş, 1938-ci ildə Moskva dekadasında 
“Şahsənəm” operasının quruluşuna görə “Şərəf nişanı” ordenilə 
təltif edilmiş Ədil İskəndərova ünvanladığı məktubunda Mehdi 
onun keçdiyi sənət yolunu nümunəvi adlandırmaqla sanki 
Ədilə deyir ki, sənin böyüklüyünü və birinciliyini qəbul 
edirəm, səninlə çiyin-çiyinə işləməyə hazıram və gəl, bir-
birimizə mane olmayaq. Düşünülmüş və qədərincə doğru 
addımdır. Bəs Ədil necə, ona cavab verirmi? Mehdini 
dəstəkləyirmi? Bilinmir. Mehdinin arxivi və gündəlikləri bağlı 
qapı arxasında... və məndən gizlin... Amma Mehdi həyatının 
gedişi bəzi məqamları elə dürüst işıqlandırır ki... Bu məktub 
bizə heç də iki səmimi dostu yox, iki potensial rəqibi tanıtdırır, 
bu rəqiblərin bir-birinə olan hörmətini tarixi araşdırmanın 
səhifələrinə gətirir. Amma paradoks bundadır ki, onlar 
potensial rəqib ola-ola heç vaxt bir-birilə rəqabət 
aparmayacaqlar. 
     Hərçənd Mehdinin diplom tamaşasını Azərbaycan Dövlət 
Dram Teatrının səhnəsinə yaraşdırmayacaqlar... Onu diplom 
sorağında Gəncəyə göndərəcəklər... 
    Həyatın, olum faktının, 30-cu illərdə uzaq bir şəhərdə 
bulunmaq tarixçəsinin sosial-iqtisadi, ideololoji, ruhsal-
psixoloji çətinlikləri Mehdinin iradəsini qıra bilmir, onu soyuq 
Moskvadan isti Bakıya tələsdirmir. Yəqin ki, “sənət sevgisi”, 
“sənət yanğısı” adlı duyğusal bir yaşantının reallığı elə bu: 
fədakarlıq, donkixotluq, dözüm. Əvəzini tanrı Mehdiyə ikiqat 
qaytarır. A.V.Lunaçarski adına Teatr Sənəti İnstitutunun Tədris 
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teatrında o, 1938-ci ildə klassik rus repertuarında aktyorların 
son dərəcə böyük önəm verdiyi Neznamov (A.N.Ostrovski 
“Günahsız müqəssirlər”), 1939-cu ildə isə Yevstiqneyko 
(M.Qorki “Günəşin övladları”) rollarını ifa edir. Elə həmin ildə 
Moskva Bədaye Teatrının sütunlarından biri L.M.Leonidov 
onun aktyorluq istedadını yüksək qiymətləndirir. 1940-cı ildə 
bədii qiraət üzrə son dərəcə böyük mütəxəssis A.N.Qlumov 
“Per Hünt” adlandırılmış konsert proqramında Mehdi 
Məmmədovu Puqoviçnik rolunda səhnəyə çıxardır və sonradan 
N.M.Qorçakova məktub göndərir ki, bəs Sizin tələbənizin ifası 
Leninqrad səhnə ustalarının səviyyəsindən heç də geri 
qalmırdı.45 Mən elə düşünürəm ki, Dövlət Teatr Sənəti 
İnstitutunun bu konsert proqramını bir qastrol layihəsi kimi 
keçmiş Sovetlər Birliyinin “şimal paytaxtı”na aparıblar; Mehdi 
Məmmədovu isə çoxlarından üstün bildikləri üçün bu işə 
qoşublar, proyektdə onun rolunu aktivləşdiriblər və hətta 
Leninqradın (indiki Sankt-Peterburq) kübar teatr elitasına 
göstərməkdən belə ehtiyatlanmayıblar.  
     1939-cu ildə Dövlət Teatr Sənəti İnstitutunun rəhbərliyi, 
yəqin ki, təhsil illərində fərqləndiyinə və istedad, bacarıq 
sərgilədiyinə görə Mehdi Məmmədovun rejisssor təcrübəsini 
Moskva Bədaye Akademik Teatrına təyin edir. 
K.S.Stanislavski üçcə il var ki ölüb, Vladimir İvanoviç 
Nemiroviç-Dançenko isə hələlik sağdır və... işləyir, teatrın 
bədii həyatında yönləndirici mərkəz, koordinator missiyasını 
yerinə yetirir. Görünür, bu təyinatdan sonsuz qürur, fərəh, 
sevinc duyan Mehdi öz yaşantılarını danışmaq, onları 
obyektivləşdirmək, dostları ilə paylaşmaq naminə Azərbaycan 
teatr elitasının ilk beşliyinə daxil olan Rza Təhmasibə rus 
dilində məktub yazır. Bu məktub Mehdi yaradıcılığının 
tədqiqatçısı üçün, milli teatr tariximiz üçün qiymətsizdir: nədən 
ki, bir çox mətləbləri həməncə aydınlaşdırır, Mehdi 
Məmmədovun 1939-cu ildə yaşadığı günlərin bəzi lövhələrini 
təsəvvürə gətirməyə imkan verir, onun Rza Təhmasibə 1936-cı 



______________Milli Kitabxana_______________ 52 

ildə Bakıdan Moskvaya ünvanladığı birinci məktubu kimi. 
İndisə o, Rza Təhmasibin Bakı mənzilinə Moskvadan göndərir 
məktubunu. Həmin “namə”nin mətni: 
 
    “Çoxhörmətli Rza! 
     Sizə uzun müddət yazmadığıma görə məni bağışlayın. Məsələ bu ki, 
Bakıdan çıxanda Sizin poçt ünvanınızı götürmədim və bunun 
ucbatından məktublarımı Sizə yollaya bilmədim. 
     Moskvaya gəldiyim gündən MBT-da təcrübədəyəm. Nemiroviç-
Dançenkonun hazırladığı “Üç bacı” tamaşasına təhkim edilmişəm. 
Hərçənd mənim təcrübəm müşahidəçi olmaqdan o yana getmir; amma 
buna baxmayaraq məşqlər məni darıxdırmır və cana gətirmir. Belə ki, 
hər dəfə özüm üçün faydalı-faydalı şeylər tapıram və onları beynimə 
həkk edirəm. Mənim təcrübəmin o biri hissəsi ki, Kirovobad teatrında 
keçməliydi, yəqin ki, baş tutmayacaq. Çünki bu teatrın mənimlə əlaqəsi 
yalnız ondan ibarət olub ki, onlar mənə min rubla yaxın bir məbləğ 
göndəriblər. Nə pyes var, nə bir xəbər var, nə də bir izahat... hətta 
yolladığım məktublara qısa bir cavab da yoxdur. Nəhayət ki, bu 
adamlara sonuncu məktubu yazıb onlardan qəti bir söz istədim: 
xatırlatdım ki, vaxt bitir və əgər kollektivə mənim vəziyyətim əl 
vermirsə, qoy, mənə bu haqda açıq şəkildə bildirsinlər. Mənim 
göndərdiyim “ultimatum”a cavab olaraq bu günlərdə bir xəbər 
almışam: yazırlar ki, incəsənət işləri üzrə idarə ilə razılaşdırmaya 
əsasən onlar məni Kirovabad teatrının rejissoru vəzifəsindən azad 
ediblər. Bu, mənim üçün gözlənilməz olmadı deyə, mənə bir elə də təsir 
eləmədi. Mən bilirdim ki, bizdə orada hamı Mkırtıçyanlar deyil. 
Beləliklə, mən dilxor olmadan və bunu unutmadan öz maraqlı 
təcrübəmi MBT-da davam etdirirdim. Fevraldan isə bizim dərslərimiz 
başlayır. 
     Bu mövsümün Moskva premyeralarından MBT-da “Tartüf” və 
Vaxtanqov adına teatrda “Müfəttiş” diqqəti cəlb edir. “Tartüf” 
Stanislavskinin son işi olub və bu işi M.N.Kedrov davam etdirib. İndi 
özü də həmin rolda oynayır. Bu tamaşa onunla diqqəti çəkir ki, burada 
Stanislavskinin tamaşanın və obrazların fiziki həyatı barədə söylədiyi 
fikirlər öz təcəssümünü tapıb. Müzakirə, deyəsən, sabahdır. 
Fikirləşirəm ki, gərək hökmən orada olam. Söhbət maraqlı alınsa, 
ətraflı yazaram. “Müfəttiş”sə, mənə elə gəlir ki, quruluşçu rejissorun 
(B.Zaxava) və artistlərin (Simonov - Xlestakov) cəsarətli uydurmaları 
və zəngin fantaziyaları ilə maraqlıdır. Formalizmə və naturalizmə qarşı 
keçirilən kompaniyalardan sonra meydana gəlmiş boz teatr tamaşaları 
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adamı o qədər təngə gətirmişdi ki, belə bir tamaşaya həməncə hörmət 
hissiylə yanaşırsan... 
     Hörmətli Rza! Fürsətdən istifadə edib Sizə öz qardaşım Teymuru 
təqdim etmək istəyirəm. Məktubumu da, mənim xahişimlə, Sizə elə o 
özü çatdıracaq. Sizdən rica edirəm, əgər mümkünsə, ona bir neçə 
dəqiqəlik vaxt ayırın. O, Sizin diqqətinizə dəyər!!! İnandırım Sizi ki, 
Teymur istedadsız oğlan deyil. Sizin məsləhət və yardımınıza onun 
ehtiyacı var. Mən onu məhz Sizin yanınıza göndərirəm. Çünki 
özümdən bilirəm ki, Sizin kimi böyük həyat təcrübəsi və avtoriteti olan 
bir şəxsin bir neçə xeyirxah sözü, isti münasibəti onun kimi bir cavan 
üçün çox şey deməkdir... Bir də xahiş eləyirəm, öz məsləhətlərinizi 
ondan əsirgəməyin. Öncədən Sizə təşəkkür edirəm. 
     Bacınız Gülsümə və Əzizə salam söyləyin. 
     Salamat qalın. 
                           
                            Mehdi                                                         Moskva, 
07.12.39.”46 
 
     Tamaşa tamaşa olunca, rejissor teatra gəlincə, sənətçi 
mədəniyyət aləmində tanınınca o qədər işlər baş verir ki... və 
sonucda görürsən ki, böyük sənətkarların hamısı eyni  bir yolu 
keçib... Dünyada ən çox istedadlı adama paxıllıq eləyirlər... 
dünyada ən çox istedadlı adama mane olurlar... dünyada ən çox 
istedadlı adama qarşı təcavüzdə bulunurlar... dünyada ən çox 
istedadlı adamdan qorxub ehtiyatlanırlar... onu “sındırmağa”, 
işini yubatmağa, özünü distansiyada saxlamağa çalışırlar. Rza 
Təhmasibə göndərilmiş bu məktub da mənə elə şeyləri danışdı 
ki... Danışdı ki, artıq 30-cu illərin sonuna doğru Mehdi Bakıda 
arzuolunmaz şəxsə çevrilmişdi; onun bir diplomçu kimi 
Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında tamaşa hazırlamasını 
istəməmişdilər. Deməli, Mehdinin 1935-ci ildə yazdığı 
“Öhdəçilik” formal bir şeymiş və onun real gücü yox imiş. Əks 
təqdirdə Mehdinin diplom tamaşasını Kirovabad (Gəncə) 
teatrına salmazdılar ki... Bəyəm Azərbaycanın o zaman 
Moskvada təhsil görmüş rejissorlarını bir əlin barmaqları ilə 
sayıb qurtarmaq olmazdımı? Bəyəm teatrın rəhbərliyi 
Moskvaya gedərkən Mehdiyə öhdəçilik yazdırıb ona 75 rubl 
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təqaüd kəsməmişdimi? Bəs onda Mehdiyə qarşı, yəni istedadlı 
və savadlı cavan bir oğlana qarşı, başqa sözlə, teatrın ümidinə 
qarşı bu biganəlik, bu etinasızlıq haradandır? Bəlkə Ədil 
İskəndərov istəmir Mehdinin teatra dönüşünü? Hətta bu azmış 
kimi Kirovabad da, dəhşətə bir bax,  Mehdidən imtina edir. 
Frans Kafkanın romanlarının atmosferi. Sənə hamının ehtiyacı 
var və sən konkret heç kimə lazım deyilsən; amma hamı üçün 
əngəlsən, baş ağrısısan. Beləcə, qapı ağzında kirimişcə əyləşə-
əyləşə qocalıb ölmək də olar. İlahi, bu vətəndə işlər hər bir 
zaman, hər bir yerdə eyni cürə görülür... İstedad istedadını 
sübut edincə istedadsızlaşır. Bu məktubda da Mehdinin 
sıxıntısı aşkar hiss olunur; hiss olunur ki, o, əməllicə 
narahatdır: sabahını proqnozlaşdıra bilməməsi ucbatından 
narahatdır. Di gəl ki, o, Rza Təhmasibə heç bir şikayət yazmır, 
konkret heç kimi günahlandırmır, umu-küsü eləmir; sənətdən 
danışır, kiçik qardaşının qeydinə qalır. 
     Niyə məhz Rza Təhmasib? Onlar nə vaxtdan tanış idilər? 
Necə olurdu ki, Mehdi özündən 21 (rəsmi 24) yaş böyük Rza 
Təhmasibin arvadı Gülsüm xanıma və qaynı Əzizə salam 
göndərirdi? Bu adamlar harada belə mehribanlaşmışıdılar? 
Məktubun tonallığından əlüstü bilinir ki, Mehdinin Təhmasibə 
hörməti sonsuzdur və ona bir ustad kimi yanaşır. Şübhəsiz, Rza 
Təhmasib Mehdiyə qayğı göstərib, bu cavan istedadlı rejissor 
və aktyoru dəstəkləyib ki, Mehdi də qardaşı Teymurla bağlı 
ona ağız aça bilib. Haradasa Mehdinin sənət yolunun əvvəlində 
mən Rza Təhmasibi onun hamisi, qeyri-rəsmi himayədarı kimi 
görürəm. Görürəm ki, Mehdi Rza Təhmasibi dinləyib, onun 
sözünə, məsləhətinə qulaq asıb. Elə 1945-ci ildə Azərbaycan 
Dövlət Teatr İnstitutuna müəllim vəzifəsinə işə düzələrkən 
Mehdinin xasiyyətnaməni Rza Təhmasibdən alması da, əqidəcə 
əsl kommunist, həqiqətsevər bir adam olan Rza Təhmasibin öz 
tərifini ondan əsirgəməməsi də dediklərimin sübutudur. Bu 
xasiyyətnaməyə sonra bir də dönəcəyik. İndisə öz tərcüməmdə  
həmin sənədi (əsli rus dilindədir) Sizə təqdim edirəm:  
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                 “XASİYYƏTNAMƏ 
 
     Mən yoldaş Mehdi Əsədulla oğlunu 1932-ci ildən M.Əzizbəyov adına 
Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında öz assissentim kim tanımağa 
başlamışam. O, Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunda mənim tələbəm 
olub; L.Beriya adına Kirovabad teatrının bədii rəhbəri vəzifəsində 
çalışıb. İndisə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının 
quruluşçu rejissorudur. Yoldaş Məmmədovun keçdiyi yaradıcılıq 
yolunu təfəkkürə meyllilik, axtarışların zənginliyi, ciddilik və 
nəticələrin möhtəşəmliyi fərqləndirir. Onun “Nizami”, “Nə yardan 
doyur, nə əldən qoyur”, “On ikinci gecə” və digər bu kimi tamaşaları 
göstərdilər ki, o, necə dərindən düşünüb mahiyyətə vara-vara işləyə 
bilir, yarada bilir. Bu tamaşaları ilə yoldaş Məmmədov özünü istedadlı, 
yüksək quruluşçu mədəniyyətinə yiyələnmiş, peşəsini mükəmməl 
öyrənmiş, aktyor kollektiviylə məqsədli şəkildə işləməyi bacaran bir 
rejissor kimi tanıtmışdır. Məhz onun bu keyfiyyətləri imkan verib ki, 
yoldaş Məmmədov teatr institutu tərəfindən rejissorluq kafedrasında 
müəllimlik fəaliyyətinə cəlb olunsun və özünü ən yaxşı cəhətdən 
səciyyələndirsin. 
 
       “Rejissor və aktyor sənəti”  
       kafedrasının müdiri, Azərb. 
       SSR-in əməkdar incəsənət  
       xadimi, professor əvəzi, 
       Stalin mükafatı laureatı       Təhmasib R.A. 
 
 
12.08.45.”47  
 
     R.Təhmasibin Mehdini 1932-ci ildən rejissoor assistenti 
kimi tanıması mümkünsüzdür. Olsun ki, burada R.Təhmasib 
nəyisə unudub və ya tanışlıq ilini təqribi söyləyib. Çünki 
Mehdi 1932-ci ildə artıq Bakı Türk İşçi Teatrında özünü aktyor 
kimi sınayırdı. Bu, məsələnin bir tərəfi. Digər bir məqam: necə 
olub ki, Mehdi məhz Rza Təhmasiblə, kifayət qədər mürəkkəb, 
intellektual və təkəbbürlü bir adamla yaxınlaşıb? Bunu mən 
heç vaxt bilməyəcəkdim, təsadüf olmasaydı, daha doğrusu, 
Mehdinin Rzaya məktubu olmasaydı... Mən hətta bu məktubun 
sayəsində öyrəndim ki, Mehdini teatra işə düzəltmiş dostu Əziz 
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kimdir. Bu haqda heç kim heç bir məlumat vermir. Sən demə, 
Əziz Rza Təhmasibin qaynıdır, yəni Gülsüm xanımın doğma 
qardaşıdır. Mümkün ki, Təhmasib kimi məşhur bir səhnə 
xadimi ilə qohum olduqdan sonra Əziz aktyorluq sevdasına 
düşüb və Rza Təhmasib onu öz çalışdığı teatrın yardımçı 
heyətinə işə düzəldib. 1931-ci ildə isə məhz Əziz öz dostu, 
teatr həvəskarı Mehdini Rza Təhmasibin yanına gətirib və 
ondan Mehdini də teatra götürməyi xahiş eləyib. Deməli, Rza 
Təhmasib Mehdini 1931-ci ildən Əzizin dostu kimi tanıyıb, 
daha öz assistenti kimi yox. Bu məktubun məzmunundan həm 
də o görünür ki, Mehdi Təhmasiblərin evinə gəlib-gedən adam 
olub. Əks təqdirdə, o, cürət eləyib Gülsüm xanıma salam 
göndərməzdi, Teymuru Rza müəllimə tapşırmazdı və öz 
növbəsində Rza Təhmasib də Mehdiyə münasibətdə bu qədər 
qayğıkeş olmazdı. Fələk nə qəribə oyunlar oynayır insanlarla... 
Qəsdən bunu belə düşünə bilməzsən... Əvvəlcədən bunu belə 
təxmin edə bilməzsən... Bütün görüşlərin stalkeri Odur!.. Kimi 
nə vaxt, harada, necə və kiminlə qarşılaşdırmağı tanrı 
planlaşdırır... və... reallaşdırır... bir tale xətti kimi... 
     Çox çəkmir ki, Mehdi Rza Təhmasibə daha bir məktub 
ünvanlayır. Bu üçüncü məktubun yalnız 3-cü və 4-cü 
səhifələrini tarix qoruyub saxlaya bilib. Məktubun konkret nə 
vaxt yazıldığı da məlum deyil. Ancaq məzmundan və Mehdi 
Məmmədovun həyat faktlarından belə aydınlaşır ki, bu məktub 
da haradasa 1939-cu ilin sonlarında, böyük ehtimalla, 40-cı 
illərin əvvəllərində yazılıb. Bu məktub mənim üçün elə 
məsələləri açıqladı ki... Amma, gəlin tələsməyək, öncə 
məktubu nəzərdən keçirək. Oxucuya yalnız əsli rus dilində 
yazılmış sənədin 3-cü və 4-cü səhifələrini mənim tərcüməmdə 
oxumaq nəsib olur:  
                RZA TƏHMASİBƏ MƏKTUB 
     “Əgər qismət olarsa, 10-15 il rus səhnəsində işləyərəm. Sonra da 
baxarıq. Sağ qalaram, gələrəm doğma teatra. Fikirləşirəm ki, mən 
onda teatra daha çox fayda gətirrəm. Bu, mənim xəyalımdır. Elə də ola 
bilər ki, Bakıda 15 ildən sonra da mənə heç bundan yaxşı münasibət 
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bəsləməsinlər. Ola bilsin ki, məni heç qəbul eləməsinlər. Hər şey 
mümkündür. Mümkündür ki, institutdan sonra teatrda işləmək üçün 
tamam köməksiz və yararsız olum. Lakin mənim ürəyimdə balaca bir 
ümidim var ki, mən özümü gələcək işim barəsində düşünmək və xəyala 
dalmaqda haqlı hesab edirəm. Odur ki, mən düşündüm və qərara 
aldım ki, rus səhnəsində çalışım. İş yerim dəqiq məlum deyil. Əgər 
Moskvada qalmaq nəsib olmasa, Moskva yaxınlığındakı hər hansı bir 
şəhərə gedəcəyəm. Hələliyə Voronej vilayət teatrının adını çəkirlər.  
     Bax, məni narahat edən elə bu fikirlərlə Sizinlə bölüşmək istədim. 
Çox şad olardım, bu barədə Sizin rəyinizi öyrənsəydim. Amma mən 
əvvəlcədən bilirəm ki, əksər hallarda cavab yazmağa Sizin vaxtınız 
olmur. Ona görə də əgər cavab yazmaq əziyyətdirsə, özünüzü çətinə 
salmayın: mən vərdiş elədiyim üçün inciməyəcəyəm. 
     Qardaşım Teymur yazıb ki, Sizin diqqətinizdən və iltifatınızdan razı 
qalıb. Bunun üçün Sizə təşəkkür etməyə bilmirəm. Mən onu çox 
sevirəm. Əgər o, Sizdə pis təəssürat oyatmayıbsa, xahiş edirəm, öz 
qayğınızı və yardımınızı ondan əsirgəməyin. 
                                 
             Sizə dərin hörmət bəsləyən Mehdi.”48 

 
       Məktubda tarix yoxdur. Amma məzmundan aydın görünür 
ki, Mehdi hələ diplom tamaşası ilə, öz konkret təyinatı ilə bağlı 
dəqiq heç nə bilmir. Dövlət Teatr Sənəti İnstitutunu 
bitirməyinə isə lap az vaxt qalır. Təbii ki, Mehdi həyəcanlıdır, 
incikdir, küskündür: çünki özünü dayaqsız, arxasız sayır. Axı 
faktiki olaraq teatr ondan imtina edib. O bunu gizlətməyə 
çalışsa da, təhkiyəsi hər şeyi həməncə büruzə verir. Bəlli olur 
ki, Mehdi məktub yazıb cavab almamağa vərdiş eləyib. Birinci 
məktubunda da təqribən o bunu deyirdi. Mehdinin son dərəcə 
lütfkar və yaxşı adam olduğu məktublarındakı üzrxahlıqdan 
bəlli. Heç bir günahı olmadan üzr istəmək də bir üstinsan 
əlaməti. Amma bununla belə sonuncu məktub göstərir ki,  
həmin çağlarda Mehdiyə qarşı bir laqeydlik hökm sürüb. Yəqin 
Rza Təhmasib də onun məktubuna bir qədər soyuq yanaşıb. Və 
belə bir durumda Mehdi qərara gəlib ki, Moskvada qalsın; və 
bu fikir də, qərib eldə yaşamağın sıxıntısı ilə birgə, ona elə təsir 
eləyib ki, Mehdi içini danışmağa adam axtarıb. Təhkiyənin 
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ruhu etibarı ilə bu, Mehdidən Rzaya yox, əslində Mehdidən 
Mehdiyə ünvanlanmış məktubdur. 
     Ancaq vəziyyət necə dəyişirsə, yel hayandan əsirsə, Mehdi 
Məmmədov 1940-cı ilin qışında, daha doğrusu, dekabrın 8-də 
“Bahar” adlı diplom tamaşasını təhvil verir. Bəs Moskva, bəs 
Voronej? Görünür, işlər qaydasına düşən kimi, vətənə 
dönməyin yolu tapılan kimi Mehdi Moskvanı da, Voroneji də 
öz xəyallarından çıxarıb kənara tullayıb və birbaşa üz qoyub 
Kirovabada, yəni Yelizavetpol quberniyasına, yəni qədim 
Gəncəyə. Bunu ona görə sadaladım ki, hərdən Gəncə, hərdən 
Kirovabad, hərdən də Yelizavetpol quberniyası yazanda oxucu 
şaşırmasın, bilsin ki, söhbət eyni bir qədim Azərbaycan 
şəhərindən gedir.  Mehdi Məmmədov xüsusi əmrlə aprelin 18-
də Kirovabad teatrında “Bahar” tamaşasının rejissoru təyin 
edilib, 1940-ci il sentyabrın 1-dən isə ştata götürülüb. 1941-ci 
ilin fevralında işdən çıxıb, Moskvaya yollanıb, təhsilini bitirib, 
diplomunu alıb, təzədən Gəncəyə qayıdıb və 18 avqust 
tarixindən quruluşçu rejissor vəzifəsini ştat cədvəli üzrə icra 
etməyə başlayıb.  Hər halda Mehdinin şəxsi vərəqində yazılıb 
ki, o, 1941-45-ci illər intervalında Gəncədə çalışıb. Bunun 
məsələyə birbaşa dəxli yoxdur və yalnız söhbətin çərçivəsi 
üçündür. Ona görə Sizə xatırladıram Mehdinin Rza Təhmasibə 
“12 dekabr 1939-cu il” tarixli məktubunu, sayca ikinci olanını. 
Deyirdi ki, pyes-filan yoxdur, bir pul göndəriblər, vəssalam: 
axırıncı “ultimatum”a da cavab yazıblar ki, işdən azad 
edilirsən. Yadınıza düşdümü? İndi mənə qulaq asın. “Bahar” 
kimin pyesidir? Məmmədhüseyn Təhmasibin. Dəyərli 
folklorşünas alimdir, ziyalı birisidir və qüdrətli Rza 
Təhmasibin doğmaca qardaşıdır. Tarixi faktların bu düzülüşünə 
baxıb da mən belə bir qənaətə gəlirəm ki, Mehdinin Kirovabad 
teatrosunda diplom tamaşası hazırlamağa rüsxət almasının 
başlıca səbəbkarı məhz Rza Təhmasibdir. Mənim belə 
fikirləşməyimin bir neçə izahı var. Birincisi budur ki, “Bahar” 
pyesi Bakıda respublikanın bir nömrəli teatrında rejissor 
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Ə.Şərifovun quruluşunda tamaşaya qoyulmuşdu, söz-söhbətə 
səbəb olmuşdu və əksər teatr biliciləri tərəfindən 
bəyənilməmişdi. Güman ki, Rza Təhmasib də, öz dövrünün son 
dərəcə peşəkar sənətçisi, tamaşanı qəbul eləməmişdi. İkincisi 
budur ki, Moskvada “pyessiz” oturmuş gənc rejissor Mehdi 
Rza Təhmasibə yazanda ki, vəziyyəti qeyri-müəyyəndir, Rza 
Təhmasib, ağıllı və huşyar birisi, həməncə “Bahar”ı Mehdiylə 
Gəncə teatrının səhnəsində “sınamağı” qərara almışdı və işə 
girişmişdi: ola bilsin ki, Azərbaycan mədəniyyətindəki 
nüfuzundan faydalanıb Mehdi üçün Kirovabada zəng eləmişdi, 
oranın müdiriyyətilə danışmışdı və öz aktyor məharətilə 
“Bahar” pyesini ehmalca Mehdiyə sarı “itələmişdi”, qısası, 
Kirovabadı və “Bahar”ı Mehdiyə təklif etmişdi, ona seçmək 
imkanı yaratmışdı. “Naməlum” Voronejdən “məlum” 
Kirovabadda “məlum” “Bahar” pyesinin quruluşçu rejissoru 
olmaq daha yaxşıdır” məntiqi Mehdini əlüstü vətənə 
qaytarmışdı. 
     Düzdür, C.Cəfərov qeyd eləyir ki, guya Mehdi “Bahar” 
üçün yeni yozum tapdığından onun quruluşunu boynuna 
götürmüşdü və Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının kollektivinə 
demək istəmişdi ki, baxın bir, görün mən nələri bacarıram! 
Yox, mən buna inanmıram, mənasız sözdür. Çünki o vaxt 
Mehdi əlini atırdı, əlinə hava keçirdi: ipdən asılı vəziyyətdə idi. 
Ondan institutu başa vurmaq, diplom tamaşasını hazırlamaq 
tələb olunurdu. Mehdinin heç yatıb yuxusuna da gəlməzdi ki, 
kimlərəsə acıq versin. Amma o variantı da istisna etmirəm ki, 
Rza Təhmasib Mehdiyə “Bahar” pyesini təqdim eləyə-eləyə və 
ya onu bu işə ruhlandıra-ruhlandıra “özünü göstərmək, 
fərqlənmək məqamıdır” fikrini də Mehdinin beyninə 
yeritmişdi. Hər halda bütün bunlar bica deyil: bir əlaqəsi var. 
Mən düşünürəm ki, Mehdi Məmmədovun bu ömür 
fraqmentinin qəhrəmanı Rza Təhmasibdir. Əgər o, olmasaydı, 
“Bahar”ı diplom işi kimi götürmək ideyası ortaya 
çıxmayacaqdı; “Bahar” ortaya çıxmasaydı, yəqin ki, Mehdi 
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Moskvada və ya Voronejdə fərqli bir həyat yaşayacaqdı. 
Mümkün ki, Rza Təhmasib olmasaydı, Kirovabad teatrı 
Mehdini heç də geri çağırmayacaqdı. Bax, elə buradadır, 
teatrşünaslar İ.Rəhimli və İ.İsrafilovun pozitiv pafosla ortaya 
atdıqları sualın cavabı: “Bəs belədə Mehdi Məmmədov, 
tələbəlik havasından hələ ayrılmamış təcrübəsiz rejissor, nə 
üçün ilk işindən riskə gedirdi?” Ona görə riskə gedirdi ki, 
Mehdiyə başqa seçim və şans, sadəcə, verilməmişdi. 1940-cı 
ildə “Bahar”ın və Kirovabadın Mehdi üçün alternativi yox idi, 
vəssalam.  
     “Bahar” üzərində iş başladı, nə başladı... təhlildən başladı: 
Mehdi düşündü, daşındı, “bir az qorxdu, bir az çaşdı, 
gözlərindən yuxu qaçdı”, amma “Bahar”dan əl çəkmədi, 
“Gündəliklər”ində qeydlər apardı, fikirlərini ora yazdı. 
Rəhmətlik Cəfərin monoqrafiyasında “Gündəliklər” haqqında 
hətta xüsusi danışılır da. Mənsə... necə təəssüflənməyim ki, 
həmin “Gündəliklər”ə əlim çatmadı, ünüm yetmədi. Kimlərəsə 
başa sala bilmədim ki, Mehdi kiçik bir ailəyə, bir nəslə yox, 
bütün Azərbaycana məxsusdur: başa sala bilmədim ki, Mehdi 
Məmmədov və onun mədəni irsi respublikanın milli sərvətidir. 
Məhz onun “Gündəliklər”i teatrşünas C.Cəfərov üçün aşkar 
eləmişdi ki, Mehdi pyesin melodrmatik elementlərindən, 
abstrakt humanizmindən yaxa qurtarmağa çalışıb, diqqəti 
pyesin psixoloji məzmununun dərinliyinə yönəldib, süjet 
kolliziyalarını ikinci plana keçirib, fikrini insan 
münasibətlərində cəmləşdirib. M.Təhmasib pyesin konfliktini, 
personajların rəftar məntiqini sovet ideolojisinin tələblərinə 
tam uyğunlaşdırmışdı. Bu melodramda hamı yaxşıdır, cəmi iki 
nəfər pisdir və bu hamı çalışır ki, həmin o iki insanı normal, 
təmiz həyata qaytarsın. M.Məmmədov öz rejissor qeydlərində 
yazırdı ki, “Burda insanların kədəri də, sevinci də ümumidir. 
Hamı bir nəfər üçün, bir nəfər də hamı üçün qayğılanır. Ümumi 
xoşbəxtlik uğrunda mübarizə - bax, budur mənim üçün də, 
kollektiv üçün də tamaşanın ideyası və ali məqsədi.”49 Lap 
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partiya iclaslarındakı məruzələrə, partiyanın periodik olaraq 
ortaya atdığı birgə yaşayış devizlərinə bənzəyir: hərçənd burda 
nə yalan var, nə də fikir mimikriyası. Mehdi söylədiklərinin 
həqiqətinə tam inanırdı və bunu düşüncə primitivizmi kimi 
yozmaq ədalətsizlik olar. 
     Qısası, 1940-cı ilin qışında Mehdinin “Bahar”ı alınmışdı. 
Pyesin personajlarından biri Qaya onun həyatına və sənət 
bioqrafiyasına daxil olmuşdu. O, Qayanı özünküləşdirmişdi, 
yəqin ki, bu obrazın həyatını dəfələrlə, xəyali bir şəkildə 
yaşamışdı, Qayanın olum prinsiplərini, əqidəsini qəbul 
eləmişdi. Mehdinin “əsl insan haqqında povest”ininin 
qəhrəmanı Qaya idi: öz ideallarına, vəzifə borcuna sadiq, 
sözündə möhkəm, əməlində dürüst, təmiz, insanpərvər, ləyaqət 
nümunəsi, alicənab, ürəyiyumşaq Qaya.  
     1942-ci ildə Mehdinin özü məhz bu rolda Kirovabad 
teatrının səhnəsinə çıxır və Qaya (Qaya obrazı haradasa 
tamaşanın Komandoru kimi qavranılır) kimi beyinlərə həkk 
olunur. İllər ötüşüncə onlar yenidən görüşəcəkdilər və Mehdi 
“Bahar”ın Qayasını kamera qarşısında 1959-cu ildə 
kinorejissor Rza Təhmasibin “Onu bağışlamaq olarmı?” 
filmində də ifa edəcəkdi. Busa tamam ayrı bir tarixçədir, 
gələcəyin tarixçəsidir; amma əsası həmən bu çağlarda 
qoyulub.50 Deməli, düz 19 il (1940-59) “Bahar” Azərbaycan 
mədəniyyətində Mehdi Məmmədov - Rza Təhmasib 
münasibətlərində aktual olub. 
     “Bahar” tamaşasından bütün Gəncəyə bir optimizm 
fışqırırdı. Rejissor pyesin melodramatizmini minimuma 
endirmişdi, mübarizənin faktoloji dinamizmini “söndürmüşdü”, 
onu Qaya və Tərlan münasibətlərinin psixologizmi müstəvisinə 
transformasiya eləmişdi. Nə isə... bu tamaşa haqqında mənə 
çox az şey məlumdur. İstifadə etdiyim mənbələrdə teyxa 
analitik mülahizələrdir. Tamaşanın teatrşünas təsvirinə isə heç 
harada rast gəlmədim. Axı bu, diplom işi olub!!! Teatşünaslar 
da o zaman bir elə çox deyildilər ki, gedib Gəncədə Mehdinin 
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ilk rejissor debütündən yazaydılar!!! Amma 1940-cı ildə 
“mövsümün rejissor debütü” nominasiyası olsaydı, yəqin ki, bu 
mükafata Mehdi layiq görüləcəkdi. Səbəbi də bu ki, öz 
dövrünün teatr dəbi kontekstində Mehdinin  tamaşası yüksək 
quruluş mədəniyyəti sərgiləmişdi və əvəzsiz Cəfərin yazdığı 
kimi teatrın yaradıcılıq proqramını müəyyənləşdirən tendensiya 
xarakteri daşımışdı. “Bahar” rejissor Mehdinin “ikinci institut 
dövrü” üçün onun sənət manifesti kimi çözülə bilər. 
     Cənablar, alqışlayın, Lavrenti Beriya adına Kirovabad 
Dövlət Dram Teatrına rejissor gəlib; ucaboy, zəhmli kişi gəlib: 
Mehdi Məmmədov. Məhz onun gəlişindən sonra teatr elə bil 
ki yaradıcılıq müstəqilliyi qazandı, özünü, özünün potensial 
bədii imkanlarını dərk etdi və M.Əzizbəyov adına teatrın 
imitasiyasından (təqlidindən) əl çəkdi. Mehdi, belə deyək də, 
əyalət teatrına ciddi analitik çalışmaların, tamaşalara 
özünəməxsus, orijinal bədii həll verməyin, yaradıcılıq 
prosesində Stanislavski sistemi üzrə düzgün və məhsuldar 
işləməyin zövqünü aşıladı. Onun Moskva Bədaye Akademik 
Teatrında Nemiroviç-Dançenko kimi bir sənət ustadının 
yanında keçdiyi təcrübə hədər getməmişdi. Mehdinin beyni 
teatr bilgilərilə dolu idi və o, bu bilgiləri Gəncənin teatr əhliylə 
həvəslə paylaşırdı. Mehdi “Üç bacı”nın məşqlərindən özü ilə 
bərabər bir gündəlik qeyd gətirmişdi və bu qeydlərin sayəsində 
bilirdi ki, pyesin, ayrı-ayrı səhnələrin, obrazların təhlilini 
tamaşanın bütövlüyü ilə necə uzlaşdırmaq gərəkir. O, 
Nemiroviç-Dançenkonun yanında çalışa-çalışa başa düşmüşdü 
ki, “sistem” doqma deyil, nəzəri bəyanatların toplusu deyil, 
pyesin bədii dünyasına, xarakterlərin insan həqiqətinə yol 
tapmaq üçün vasitədir. Məhz “Üç bacı”nın məşqlərində Mehdi 
anlamışdı ki, səhnədə “oynamaq” olmaz: nə sözü oynamaq 
mümkündür, nə ovqatı, nə də xarakteri; o, anlamışdı ki, fiziki 
hərəkətlər və səhnə davranışının ritmi gerçəkçi teatrın bədii-
estetik parametrlərində vizuallaşan obrazın məzmunu, təklif 
olunan vəziyyətlərdə personajın psixolojisi51 ilə 
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konkretləşdirilir. Bunların hamısı seyrçinin qənşərində 
qurulmuş səhnədə aktyorun epizod-epizod gördüyü işdən, onun 
əməlindən, rolun məqsədlərinin icrasından orqanik şəkildə 
zühura gəlməlidir.  
     Yaşama nədirsə, elə budur!!!  
     Səhnədə var olmaq nədirsə, elə budur!!! 
     “İnsan ruhunun həyatı” nədirsə, elə budur!!! 
     Pyesin vizual gerçəkliyində mövcudluq nədirsə, elə budur!!!  
     “Sistem”in realist teatr konsepsiyası nədirsə, elə budur!!!  
     Əgər tamaşada rejissor fikri, ideyası personajın səhnədə 
səmimiyyət və təbiiliklə düzənlədiyi əməl zəncirindən 
törəmirsə, yaxud onun nəticəsi olmursa, seyrçi heç nəyə 
inanmır. Səhnədə aktyor özünü “zorlayıb” da heç nə yaşaya 
bilməz. Yaşantılar əməl xətti üzərində tumurcuqlanan 
nöqtələrdir. Mehdi istəyirdi ki, “Bahar” tamaşasında bütün bu 
bacardıqlarını teatr aləminə faş eləsin, özünün sənət 
məramnaməsini, iddiasını ortaya qoysun. İstəyirdi və elədi də. 
     Gəncə teatrı öz mövcudluq tarixində heç vədə Mehdi 
Məmmədovun bu teatrda işlədiyi zamanda olduğu qədər 
respublika ictimaiyyətinə maraqlı olmayıb. Məsələ bu ki, 
Mehdi Məmmədov rejissor vəzifəsinə keçdiyi gündən Gəncə 
teatrının “sənət dünyası”nı söküb yenidən yığmağa başlamışdı. 
O, teatrda kök salmış “göstərmə məktəbi”nin “fəsad”larını 
qismən aradan götürdü, aktyor ştamplarına qarşı ciddi rejissor 
təpkisi göstərdi, yaradıcılıq prosesini pyesin “əməl təhlili” 
metodu üzərində qurdu, epizodik obrazların səhnə təcəssümünə 
diqqəti artırdı, “rolun böyüyü, kiçiyi olmur” prinsipini öz 
gündəlik təcrübəsində gerçəkləşdirdi və bir gün gördü ki, 
teatrın kollektivi o, danışanda dərin sükuta qərq olur. Beləliklə, 
Mehdi Sovet Hökumətinin L.Beriya adına Kirovabad Dövlət 
Dram Teatrında əsl nüfuz sahibinə, sənət avtoritetinə çevrildi 
və 1942-ci ilin 1 sentyabrında teatrın divarından əmr asıldı ki, 
bəs Mehdi Məmmədov kollektivə bədii rəhbər təyin edilib. 
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      İnqilab Kərimov 1974-cü ildə yazırdı ki, “iki il sıravi 
rejissor işlədikdən sonra”52... Ədilə Əliyeva 1969-cu ildə 
yazırdı ki, “il yarıma yaxın bir müddət ərzində”53 sıravi rejissor 
kimi çalışdıqdan sonra... Mehdinin sosial statusunu artırıblar. 
Maraq etməyin: hər ikisi düz yazıb, baxır kim nəyi haradan 
hesablayır. Faktlar ortalıqdadır: yuvarlaq da götürmək olar, 
təhsilə ayrılmış vaxtı iki ildən çıxmaq da olar... Nə dəyişəcək 
ki?.. Amma bu xırda məsələ mənim diqqətimdən kənar qalarsa,  
qüsurum sayılar: deyərlər ki, yəqin mənbələri qədərincə yaxşı 
araşdırmayıb... 
     Teatrın baş rejissoru (artıq 1942-ci ildə teatrlarda  belə bir 
ştat yox idi), daha doğrusu, bədii rəhbəri təyin edilən Mehdi 
fəaliyyətinin hüdudlarını bir az da genişləndirir: tamaşalar 
hazırlamaqla bərabər “teatr tarixinə, aktyor sənətinə və səhnə  
danışığına aid məruzələr oxuyur”,54 kollektivin müəyyən bir 
amal ətrafında birləşməsinə, yalnız sənət idealları ilə 
yaşamasına çalışır. Məhz teatrın işinə bu cür konseptual 
yanaşma tərzi ona gətirib çıxarır ki, Mehdi 1943-cü ildə teatrın 
nəzdində fəaliyyəti üç ilə proqramlaşdırılmış bir studiya 
açdırır. Bu studiya eksperiment yox, tədris səciyyəsi daşıyırdı, 
peşəkar vərdişlərin cilalanmasına, sənətçilərin dünya və teatr 
qavrayışının formalaşmasına, müasirliyin teatra gətirilməsi 
ideyasına xidmət eləyirdi. 1977-ci ildə yazdığı “Teatr 
düşüncələri” adlı məqalələr toplusunda Mehdi Məmmədov 
Gəncə teatrının 30-cu illərin sonu 40-cı illərin əvvəlləri üçün 
xarakterik vəziyyətini retrospektiv şəkildə belə xatırlayacaq: 
“Həmin illərdə Kirovabad Dövlət Dram Teatrının qarşısında iki 
böyük və mühüm vəzifə dururdu: 1) aktyor kollektivini 
mütəşəkkil və sabit hala gətirmək; teatrı öz yaradıcılıq 
ənənələrinə uyğun olan, ideya və bədiilik tələblərinə cavab verən 
orijinal repertuar xəttini bərpa etmək”.55 1943-cü ildə də Mehdi 
Məmmədov elə bunu demişdi: vəzifələri iki istiqamətdə 
qruplaşdırmışdı. Birinci vəzifələr kompleksinin yerinə 
yetirildiyini söyləmişdi: qeyd etmişdi ki, “Kirovabadda 
professional teatrın təməli qoyulmuş, burada əsasən gənclərdən 
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ibarət olan təzətərkibli kollektiv yaranmışdır. Lakin ikinci 
məsələ, yəni repertuar tərtibi məsələsində teatr bir sıra ciddi 
nöqsanlara yol vermişdir ki, bu nöqsanların davam etməsi 
gələcək iş üçün təhlükəlidir. Buna görə repertuarımızdakı 
prinsipsizliyin və təsadüfi halların ləğvi bu ilin vəzifəsidir. 1943-
cü il bu işdə bir dönüş yaratsın deyə, yeni ilin repertuar planında 
əsas iki prinsip nəzərdə tutulmuşdur. Bir tərəfdən repertuar 
tərkibindəki təsadüfilik və başqa teatr repertuarının mexaniki 
surətdə təkrarı kənar edilməli, ikinci, Kirovabad teatrının öz 
yaradıcılıq imkanlarına və yerli tamaşaçılarına uyğun olan 
repertuar xətti aparılmalıdır. Odur, repertuarımızda əsas yeri 
mürəkkəb və fəlsəfi mündəricəli dramlara verməklə bərabər 
məişət temasında yazılmış müasir psixoloji pyeslərə və sadə 
hadisələrdən qurulmuş klassik əsərlərə də yer verdik”.56 
     Aydın məsələdir ki, bu bəyanatla Mehdi Məmmədov cavan 
bir bədii rəhbər kimi öz teatr siyasətinin hüdudlarını cızır və bu 
teatr siyasətində tam müstəqilliyə can atır. O, Azərbaycan 
Dövlət Dram Teatrının repertuarının mexaniki surətdə 
təkralanması, imitasiyası əleyhinədir və repertuarın 
müasirləşdirilməsini, Gəncə camaatının tələblərinə cavab 
verməsini dəstəkləyir. Ancaq Mehdi Məmmədov bu zaman 
yadından çıxarırdı ki, Ədil İskəndərov da repertuarla bağlı 
təqribən eyni cürə düşünür və hər vasitədən istifadə edir ki, 
teatra çağdaş ədibləri cəlb etsin. Azərbaycan da bir elə böyük 
məmləkət deyil ki, dramaturqları bol olsun və istedadlı müasir 
pyeslər tez-tez yazılsın. Yəni Azərbaycanda teatrlar artdıqca 
təkrarlar, imitasiyalar qaçılmaz fakt olur. 
     Sözümün canı bu ki, hələ 1941-ci ildə Mehdi Məmmədov 
“Madrid” pyesinə quruluş verərkən bilirdi ki, bu əsər 1938-ci 
ilin 29 noyabrında Əzizbəyov adına teatrda oynanılıb. 
Bilirsiniz “Madrid” tamaşasının rejissoru kim olmuşdu onda? 
Rza Təhmasib!!! Yenə də o!!! Mən qətiyyən şübhə eləmirəm 
ki, müasir pyes axtarışlarında olan Mehdiyə “Madrid”i məhz 
Rza Təhmasib məsləhət görmüşdü. Monoqrafiyada gümanlar 
gəlib qəribə şəkildə bir-birilə bağlananda, faktlara çevriləndə 
və sənətçinin həyat mənzərəsini saralmış, cadarlı fotoşəkillər 
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kimi ilğım-ilğım vizuallaşdıranda tədqiqatçı içində hayqıran bir 
sevinclə işıqlanır. Deməli, Azərbaycan teatrında, həqiqətən, 
belə bir sənət tandemi, sənət birliyi olub: Rza Təhmasib - 
Mehdi Məmmədov. Mən şəxsən buna inandım. Onlar bir-birini 
qarşılıqlı surətdə dəstəkləyib, bir-birinə lazım olublar. 
Soruşacaqsınız, bəs qısqanclıq? Əsla, bunun mümkünatı yox 
idi. Nədən ki, Rza Təhmasib qədərincə öz gücünə, intellektinə 
arxayın idi. O, Azərbaycanın bir nömrəli teatrının direktoru 
vəzifəsində çalışarkən (1922-24; 1937-38) rejissor kadrların 
kasadlığı ucbatından tamaşalara quruluş vermək üçün əcnəbi 
rejissorların teatra dəvət edilməsinə tərəfdar olmuşdu. Ol 
səbəbdən o, Mehdini özünə rəqib saymırdı, əksinə, Mehdiyə 
ümid bəsləyirdi, milli teatrın gələcəyini bu rejissorun adı ilə 
əlaqələndirirdi, ona öz maarifçiliyinin səviyyəsindən yanaşırdı.  
     “Madrid”in Əzizbəyov adına teatrda 1939-cu ildə 
oynanıldığını səhv yazır Cəfər Cəfərov. Mehdi “Madrid”ə 
müraciət eləyəndə artıq bu tarixçədən üç ilə yaxın bir müddət 
keçirdi. Yazıçı Mirzə İbrahimovun pyesi bir dram əsəri kimi 
səhnədə oynanılmaq üçün bir elə də effektli deyildi. Pyesdə 
səthilik, bəsitlik, plakatvarilik, qəzetçilik əlamətləri vardı. 
Bunu müəllifin özü belə düşünmüşdü: çünki “Madrid” siyasi-
təbliği xarakter daşıyırdı, yazıçının kommunist məfkurəsini, 
ideoloji platformasını güzgüləyirdi. Elə pyesin adı dünya 
tarixini az-çox bilənlərə mövzu haqqında, hadisələr haqqında, 
personajlar haqqında birbaşa ismarıc idi. Əgər Mirzə 
İbrahimov sovet siyasətinin təbliğ etdiyi ideologiya içində 
çömçə kimi hərlənirdisə, Mehdi Məmədov bu ideologiyanın 
periferiyası ilə Hamletin atasının ruhu kimi aram-aram, ustufca 
gəzişirdi. Ona görə də rejissor pyesin təbliğatçı pafosunu xeyli 
yığışdırmışdı, şüar kimi səslənən ifadələrin emosional bəraətini 
tapmağa çalışmışdı. 
     İnqilab Kərimov yazır ki, “Madrid” müharibənin ilk 
aylarında oynanılıb. Bu da ya iyun olacaq, ya iyul: avqust ola 
bilməz; teatr camaatı bu ay məzuniyyətə gedir; teatr camaatı bu 



______________Milli Kitabxana_______________ 67 

ay nə premyera göstərir, nə də premyeraya baxır. Nədən bu 
əcələ? Ondan ki, “Madrid” 1936-37-ci illərdə ispan xalqının 
alman faşizminə qarşı apardığı mübarizəni sərgiləyirdi, onun 
əzmkarlığını eyhamlaşdırdı. M.İbrahimovun pyesi müəyyən 
mənada imitasiya xarakteri daşıyırdı: belə ki, 1936-cı ildə sovet 
dramaturqu A.Afinogenov “Sənə atəşin salam, İspaniya” adlı 
bir əsər ortaya qoymuşdu və digər sovet yazıçıları da bu aktual 
mövzuya reaksiya verməyi, dünya burjuaziyasının siyasətinə 
qarışmağı, ispan xalqını müdafiə etməyi öz vətəndaş borcları 
saymışdılar. 1941-ci ildə isə bir daha “Madrid”ə müraciətin 
siyasi-ideoloji məramı II Cahan Savaşına yenicə qoşulmuş 
sovet insanlarına qələbə ruhu, döyüş ruhu aşılamaq idi. Pyesin 
sakinlərinin hamısının siyasi mənsubiyyəti vardı: yazıçı Xoze 
(K.Sultanov) kommunistləri, rəssam Karlos (S.Tağızadə), 
doktor Karton (M.Məmmədov), sadə qız Lina (R.Veysəlova) 
respublikaçıları təmsil edirdilər. Rejissor əsərin mətninə 
İspaniyanın ictimai həyatının gündəmində olan məsələləri də, 
publisistik məqamları da əlavə eləyib boyaları sanki 
təzələmişdi. O, aktyorların ifasında ispan çılğınlığını və ispan 
mərdliyini “sadə fiziki hərəkətlərin səmimiyyəti, 
inandırıcılığı”57 vasitəsilə aktuallaşdıra bilmişdi. Mehdi 
Məmmədov heç bir personajı öz tamaşasının qəhrəmanına 
çevirməmişdi: bu çətin azadlıq mübarizəsində onun əsl 
qəhrəmanı xalqın özü idi. Odur ki, rejissor bütün diqqətini 
kütləvi səhnələrə yönəltmişdi. Bu kütləvi səhnələr Madrid 
küçələrinə yığışan haylı-küylü ispanların həyat lövhələrini 
tablolaşdırırdı. Lakin onları donuq, statik tablolar adlandırmaq 
olmazdı. Çünki quruluşçu rejissor kütləvi səhnələrə güclü ritm 
və dinamika vermişdi. Ona görə də “Madrid” tamaşasına 
baxan-baxan kütləvi səhnələrdən heyranlıqla danışırdı. Pyesin 
müəllifi Mirzə İbrahimov da tamaşadan çox razı qalmışdı və 
İnqilab Kərimovun yazadığına görə Mehdiyə öz təşəkkürünü 
bildirərək demişdi ki, sənin xəcalətindən necə çıxım? Mehdi də 
dərhal (əslində, Mehdi “dərhal” heç nə söyləmirdi; görünür, bu 
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onun üçün vacib və xüsusi hadisə olub) dillənmişdi: “On ikinci 
gecə”ni tərcümə edin”.58 Yazıçı Mirzə İbrahimov da rejissor 
Mehdinin sözünü yerə salmamışdı və təqribən ikicə ilə, bəlkə 
də bir az daha az zaman müddətində, dahi Şekspiri ruscadan 
azəri türkcəsinə çevirmişdi. Ancaq bunun Kirovabad teatrına 
heç bir aidiyyyatı olmayacaq. Olmayacaq?! Çünki, sən demə, 
Mehdidən fərqli olaraq, fələk bu tamaşanı Milli Teatrın tarixi 
üçün planlaşdırıbmış... 
     1941-ci ildə Mehdi Kirovabad səhnəsində Söhbəti oynayıb 
S.Vurğunun “Xanlar” pyesi əsasında hazırlanmış eyniadlı 
tamaşada. 
     1942-ci ildə Mehdi Məmmədov quruluşçu rejissor kimi beş 
tamaşa hazırlayıb: “İntiqam”, “Vasvası xəstə” , “O olmasın, bu 
olsun”, “Od gəlini”, “Vaqif”. 1943-cü ildə isə artıq bədii rəhbər 
postunda aktiv çalışarkən cəmi iki tamaşa təhvil verib: “Nə 
yardan doyur, nə əldən qoyur” (“Bağban iti”) və “Nizami”. 
1944-cü ildə Mehdi dörd tamaşa ilə çıxış edib: “Toy”, 
“Partizan Kostya”, “Oqtay el oğlu”. Lakin... və bir də lakin.... 
mən monoqrafiya üzərində işləyərkən “Ədəbiyyat” qəzetinin 
14 oktyabr 1943-cü il nömrəsində “Kirovabad Dövlət Dram 
Teatrında” başlıqlı bir məlumata rast gəldim. Orada deyilirdi: 
“1943-44-cü il mövsümü keçən ilkindən bir çox cəhətdən 
fərqlənir. Teatr bu il N.Vəzirovun “Hacı Fərəc”, “Müsibəti-
Fəxrəddin”, Şekspirin “On ikinci gecə”, İbsenin “Kukla evi”, 
Mehdi Hüseynin “Nizami”, Cahanbaxşın yeni yazmış olduğu 
“Qafaqzlılar” əsərini göstərəcəkdir”.59 Mehdi Məmmədovun 
yaradıcılığını və ya Gəncə teatrının tarixini öyrənənlər bir tək 
“Nizami”dən danışıblar. Bəs digər tamaşaların aqibəti? Onlara 
kim quruluş vermişdi səhnədə? Aydındır ki, “On ikinci gecə”ni 
Gəncə teatrında gerçəkləşdirməyə Mehdinin vaxtı və imkanı 
çatmamışdı. Bəlkə o daha başqa nələrisə hazırlamışdı 
Kirovabadda, bizim xəbərimiz yoxdur? Hər bir vəziyyətdə bu 
məlumat teatrın bədii rəhbəri kimi Mehdi Məmmədovun 
maraqlarının, repertuar siyasətinin hüdudlarını, təqribi şəkildə 
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olsa da, görükdürür. Bu anonsda bir məqam da mənim 
diqqətimi çəkdi: rejissor Mehdi Məmmədov burada 
Məmmədzadə kimi təqdim edilmişdi. Bu soyadla biz 
«Ədəbiyyat qəzeti»nin səhifələrində hələ qarşılaşacağıq. 
Azərbaycan teatr tarixində qəbul edilmiş həqiqətsə budur ki, 
1945-ci ildə Mehdi Məmmədov özünün 14-cü işi, - “Qatır 
Məmməd” tamaşası, - ilə L.Beriya adına Kirovabad Dövlət 
Dram Teatrındakı rejissor karyerasına möhür vurub. C.Cəfərov 
da, İ.Rəhimli də, İ.İsrafilov da təsdiqləyirlər ki, Mehdi orada 14 
tamaşa hazırlayıb. Amma məncə daha çox: axı o öz teatr 
studiyasında da çalışırdı və repertuardan əlavə daha hansısa 
pyeslər üzərində iş aparırdı... Amma bu haqda bir azdan...  
     Kirovabad teatrına yalnız 1957-ci ildə Cəfər Cabbarlının adı 
veriləcək və o zaman Mehdi Gəncədə artıq olmayacaq. Mehdi 
Məmmədov Gəncə teatrını tərk etməklə nə qədər düz iş gördü? 
Onun bu hərəkətinə bəraət qazandırmaq olarmı? Onu 
bağışlamaq olarmı? Bu sualların birmənalı cavabı yoxdur. 
Lakin onlar barəsində düşünməyinə, müəyyən konseptual 
versiyalar söyləməyinə dəyər. Hərçənd bunun üçün hələ tezdir: 
monoqrafiya icazə vermir: qəhrəmanım öz xarakterini, sənət 
ömrünün  hadisələrini nəzərə alıb məsləhət görür ki, bu 
məsələni monoqrafiyanın “Olumdan teatra” bölümünü 
qurtararkən bəyan edim. 
      Mehdi Məmmədov öz yaradıcılığının Kirovabad Dövlət 
Dram Teatrında gerçəkləşmiş mərhələsini “ikinci institut 
dövrü”60 adlandırıb; yəni Moskva Dövlət Teatr Sənəti 
İnstitutundan sonrakı institut. Maraqlı təyindir, şübhəsiz: və bu 
təyinin niyə belə olduğunu, güman ki, mən bilirəm. Məsələ 
budur ki, rejissor məhz teatrda tamaşalar qura-qura rejissor 
olur: məhz teatrda çalışa-çalışa başa düşür ki, həqiqətdə bu 
sənət nə deməkdir, səhnə nə deməkdir, aktyor nə deməkdir. 
Mehdi də Gəncədə görüb ki, onun Moskvada sevə-sevə 
öyrəndikləri, gündəlik vərəqlərinə yazdıqları, məşhur 
sənətçilərdən mənimsədikləri son dərəcə önəmli olsalar da, hər 
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deyəndə təcrübənin sınağından çıxmırlar, hər deyəndə adamın 
əlindən tutmurlar: çünki təcrübə nəzəriyyədən daha geniş, 
rəngarəng və gözlənilməzdir. Hər rejissorun da hər tamaşa 
üçün öz individual həlli var. Yalnız istedadsızlar özgə 
tamaşalarını və özgə fikirlərini təkrarlamaqla məşğuldurlar. 
Məramı rejissor olmaq istəyən şəxs faktiki surətdə həmişə öz 
teatrını yaradır: nələrisə “sındırır”, nələrinsə əksinə gedir,  
hansısa standartları, doqmaları pozur; amma bütün ehtimalların 
fövqündə hər halda öz teatrını yarada bilir. Mehdi Gəncədə 
bunu artıq anlamışdı. Odur ki, Mehdi Məmmədov Kirovabad 
Dövlət Dram Teatrında çalışdığı çağları öz sənətçi ömrünün 
“ikinci institut dövrü” kimi təqdim eləyir. Mehdi burada teatr 
sənətini yox, məhz teatrda işləməyi öyrəndi və bu institutun 
“dərs”ləri ömrünün sonunacan onun gərəyi oldu. 
     1941-45-ci illərdə Kirovabad teatrının repertuarı 
Azərbaycanın flaqman teatrının repertuarını sanki optimal 
səliqə ilə güzgüləyir: fərq, demək olar ki, minimaldır, 
əhəmiyyətsizdir. Mehdi bundan uzaqlaşmağa çalışsa da, 
bacarmır. Müharibə dövrünün öz qayda-qanunları var, axı! 
Xalq dava eləyirsə, dava xəbərlərilə yaşayırsa, dövlətə xidmət 
edən teatr bundan geri qala bilməz. Ona görə burda da “Aslan 
yatağı”, “İntiqam”, “İntizar”, “Vəfa”, “Məhəbbət” hazırlanırdı, 
orada da və Mehdi bu işə öz müdrik təmkinilə rəhbərlik edirdi. 
Hətta Mehdi Hüseynin “Nizami” pyesi də M.Əzizbəyov adına 
teatrın quruluşundan sonra Kirovabad teatrının səhnəsinə 
adlamışdı. Şeyx Nizaminin Azərbaycanda keçirilən yubiley 
tədbirləri kontekstində bu təkrarı da normal və təbii hesab 
etmək mümkündür. Lakin hərdən Mehdi Məmmədovun özü də 
sanki bilərəkdən bu təkrarları vurğulamaq istəyirdi və götürüb 
“Vaqif” pyesini tamaşaya qoyurdu. Ə.İskəndərovun 
Azərbaycan sovet mədəniyyətində siyasi-ideoloji, tarixi-
kulturoloji hadisəyə çevrilmiş “Vaqif” tamaşasından sonra bu 
əsərə quruluş vermək nə qədər məntiqi idi? Bu, əsl riskli aksiya 
kimi çözülmürmü? Həmin dövrdə Kirovabad teatrının 
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repertuarında “Fərhad və Şirin” də vardı, “Otello” da. Yarış? 
Rəqabət və ya respublikanın bir nömrəli teatrına meydan 
oxumaq meyli? Həm hə, həm yox. Həqiqət budur ki, 
Azərbaycanda bütün teatrlar, o cümlədən Gəncə teatrı da 
“əzizbəyovçular”a bənzəmək istəyirdilər, onların oynadıqları 
tamaşaları oynamaq istəyirdilər, onlar kimi oynamaq 
istəyirdilər. Mehdi Məmmədov isə öz şəxsiyyət tipinə, öz 
sənətkar tipinə görə bundan çox-çox uzaq birisi idi. Lakin 
repertuarların təkrarlanmasını, Mehdi iradəsindən kənarda,  bir 
problem də mütləqləşdirirdi: müasir Azərbaycan yazarlarının 
yeni pyesləri çətinliklə meydana gəlirdi, sosial sifariş xarakteri 
daşıyırdı və bir səhnə materialı kimi sənətşünaslıq 
mövqeyindən, əksərən, zəif hesab edilirdi.. Dramaturji təklif 
çağdaş yazarlar tərəfindən çoxçeşidli olmadığından teatrlar bir-
birini əlacsız təkrarlamaq məcburiyyətində qalırdılar. Amma 
buna baxmayaraq Mehdi hər tamaşasında çalışırdı ki, orijinal 
olsun, yeni olsun və heç kimə bənzəməsin. Əlbəttə ki, əgər 
repertuar siyasəti və tamaşaya qoyulacaq pyes buna imkan 
verirdisə... Düzdür, bu məsələyə Yaşar Qarayev vaxtilə 
məndən bir qədər fərqli münasibət bəsləyib və bu münasibət 
sovet ideologiyasının kontekstində tam başa düşüləsidir: “Od 
gəlini” və “Vaqif”, “Nizami” və “Toy” - o dövrki teatr 
həyatımızın bu ən yaxşı nailiyyətləri də Kirovabad səhnəsində 
yenidən təvəllüd tapdı (yəni doğuldu - A.T.). Bu tanış siyahı ilk 
baxışda gənc rejissorun seçdiyi repertuarın orijinallığı xeyrinə 
səslənməyə bilərdi. Lakin məsələ də onda idi ki, orijinallığa və 
fərdiliyə o, mətnin yox, bədii şərhin, səhnə təfsirinin təzə-
tərliyi ilə nail olurdu. Bədii-fəlsəfi mütaliə tərzi, romantik vüsət 
və qanad bu tamaşaların ifadə etdiyi estetik göstəriciləri 
fərqləndirir və hər cür təkrarı, təqlid ünsürünü rədd edirdi”.61 

Yaşar Qarayev burada ya unudurdu, ya da açıq yaza bilmirdi 
ki, azad repertuar siyasəti aparılmayanda, peşəkar 
dramaturqların və səhnə üçün yararlı mətnlərin sayı defisit 
həddə çatanda teatr yalnız “portfelinə” düşənlərdən 
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faydalanmaq məcburiyyətində qalır. Bir azərbaycanlı 
məsəlində deyildiyi kimi... “Allahın olanından”. Ona görə də 
Mehdi Məmmədov əlacsızlıqdan bu repertuarla işləyirdi və 
haradasa siyasi-ideoloji, kulturoloji sifarişə işləyirdi: dövlətin, 
partiyanın tapşırığını yerinə yetirirdi. Bunun başqa cürəsi ola 
bilməzdi. 
     Odur ki, Mirzə İbrahimovun “Madrid”indən sonra Mehdinin 
“qəbulu”na konveyer növbəsində olduğu kimi Zeynal Xəlil 
“yazılır” öz “İntiqam” pyesilə birgə. Artıq 1942-ci ildir. Bu 
pyes sovet ideoloji konveyerindən çıxmış mənzum bir dramdır. 
Əgər “Madrid”də söhbət ispan xalqının azadlıq mübarizəsindən 
gedirdisə, “İntiqam”da Ukrayna partizanlarından, onların 
cərgəsində döyüşən azərbaycanlı qəhrəman Qoşqardan 
danışılırdı. Məsələ aydındır, şərhə ehtiyac yoxdur:  “İntiqam” 
tamaşası tənqiddə, teatr tarixində62 “Madrid”in daha bəsit 
invariantı kimi nəzərdən keçirilir. Mehdi Məmmədov 
“İntiqam”dan sonra bir də 1944-cü ildə qayıdır müharibə 
mövzusuna: qısa zaman məsafəsində “Partizan Kostya” 
(Nadejda Filippova) və “İntizar” (Mehdi Hüseynlə İlyas 
Əfəndiyev) pyeslərinin oyun variantını səhnə məkanında 
yaradır. Ömrünün sonuna kimi müharibə, savaş mövzusu, 
tarixi-sosial kataklizmlər mövzusu, kritik situasiyalarda insan 
mövzusu Mehdini düşündürəcək: mən elə hesab edirəm ki, 
onun “Uzaq sahillərdə”, “İnsan”, “İblis” tamaşaları “Madrid”lə, 
“İntiqam”la, “Partizan Kostya” ilə, “İntizar”la bir xətt boyunca 
düzülüb, “baxışıb” “insan və iblis”, “barış və savaş”, “xeyir və 
şər” mövzusunun refleksiyasına çevriləcək və müharibə 
illərinin Mehdi şəxsiyyətinə təsirinin davamı kimi 
qavranılacaq. 
     Mən şəxsən “İntizar” pyesinin Mehdi rejissurasında səhnə 
təcəssümünü təsəvvürümdə canlandıra bilmədim. Nədən ki, hər 
yerdə Mehdi Hüseynin və İlyas Əfəndiyevin yazdıqları əsərin 
süjeti danışılır. Süjet də ən qısa versiyada budur ki, bir 
azərbaycanlı rəssam davaya gedir, gözlərini itirib pessimist bir 
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ruhda geri qayıdır; ancaq sevgi onu yenidən aktiv həyat 
mövqeyinə qaytarır. “H” imzası ilə çıxış eləyən birisi (yəqin ki, 
bu adam tənqidçi V.Hacıoğludur) “Kirovabad bolşeviki” adlı 
bir qəzetdə süjeti müfəssəl danışıb obrazlar və ifaçılar ətrafında 
gəzişdikdən sonra yazırdı: “İstedadlı və qabiliyyətli sənətkar 
olan hörmətli rejissorumuz M.Məmmədzadə və rəssam 
S.Hacıyev “İntizar”a gözəl bir quruluş vermişlər. Onlar ikinci 
və altıncı şəkilləri xüsusən məharətlə yaratmışlar”.63 Razılaşaq 
ki, bu tövr informasiyalarla tamaşanı, hətta aktyorlara 
ünvanlanmış tənqidi qeydlərin tutarlı olmasına baxmayaraq, 
bərpa etmək mümkünsüzdür. Bununla belə bir fakt 
danılmazdır: Gəncə camaatı bu tamaşanı səmimicəsinə 
qarşılayıb və tənqid onu teatrın uğurlu işlərindən biri sayıb. 
Düzdür, “İntizar”ı restavrasiya etmək nəsib olmadı mənə: 
amma bu tamaşanın işığı ilə gedib Mehdi portretinin elə bir 
cizgisini aşkarladım ki, bu insanı mənə tamam başqa bir 
rakursdan tanıtdı. Müasir teatrşünaslığın ölü gülləri xatırladan 
bəzəkli sözləri, plastik kütlə kimi süni, soyuq ifadələri, standart 
fikirləri və ucuz priyomları “pəncərə”sində yaratdığı Mehdi 
obrazı bu köhnə “Kirovabad bolşeviki”ndə dərc olunmuş 
məqalədə birdən-birə qəribə tərzdə “dirilir” və çağdaş düşüncə 
üçün maraqlı olur: cənab tənqidçi “H” mənim monoqrafiyamda 
zəmanənin qəhrəmanı statusunda təqdim edilən ünlü rejissorun 
soyadını “Məmmədzadə” kimi yazır. Deməli, o dövrdə Mehdi 
Məmmədov tamaşaların proqram və afişalarında  öz soyadının 
“ov” sonluğunu “zadə” sonluğu ilə dəyişdiribmiş və Gəncədə 
Məmmədzadə kimi tanınırmış: əks təqdirdə qəzetçi “H” bunu 
özündən uydura bilməzdi ki? Hər halda 37-ci illərin aktual 
olduğu, rus şovinizminin gücləndiyi, toplumda aclıq və qan 
kabuslarının dolaşdığı, insanların cəbhə xəbərləri qarşısında 
nəfəslərini içlərinə çəkib “quruduqları” bir vaxtda qapalı sovet 
cəmiyyətində belə addım atmaq hər kişinin işi deyildi: 
adamdan cəsarət, inam və öz millətinə qarşı sonsuz sevgi tələb 
edirdi. Çünki bu çağlarda camaat soyadının sonluğuna 
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qorxudan, təlaşdan gedib “ov”, “yev” yazdırırdı ki, onu 
sürüyüb təhlükəsizlik orqanlarının kandarından içəri 
salmasınlar. Düzü, Azərbaycan teatrşünaslığında Mehdi 
Məmmədovun indiyə qədər mövcud portretlərinin heç birində 
onun milli ideologiya adamı olduğundan, milli məsələlərə qarşı 
həssaslığından danışılmayıb. Sovet dönəmində hansı teatrşünas 
bunu dilinə gətirib deyə bilərdi? Heç Mehdinin özü də 
istəməzdi ki, onu toplum içrə bu aspektdən tanıtsınlar.. Nə isə... 
hələlik bu sırada mən birinciyəm.  
     O da mümkün ki, bu hissi Mehdiyə əslən Azərbaycanın 
Naxçıvan bölgəsindən olan Təhmasiblər aşılamışdılar: 
folklorşünas Məmmmədhüseyn və teatr professoru Rza. Bu da 
təsadüfi deyildi: intellektual elita bir yerə toplaşırdı. 
M.Təhmasibin “Aslan yatağı”na Kirovabad teatrı da müraciət 
eləmişdi, təbii ki, Mehdinin rəhbərliyi altında. R.Təhmasib isə 
Rəsul Rzanın “Vəfa” pyesinə quruluş verməkdən ötrü Gəncəyə 
rəsmi dəvət almışdı, təbii ki, şəxsən Mehdinin özündən. 
Göründüyü kimi Mehdi Məmmədovla Rza Təhmasib  
münasibətləri getdikcə alyans xarakteri alırdı və bu alyansın 
birləşdirici ideoloji məqamlarından biri də milli ruha bağlılıq, 
milli təəssübkeşlik, vətənpərvərlik idi. 
     Yəqin ki, “Od gəlini” (1942), “Vaqif” (1942), “Nizami” 
(1943) kimi pyeslərə Gəncə teatrının səhnəsində Mehdinin 
quruluş vermək istəyini elə bu məqam (repertuar siyasətinin 
motivasiyalarından biri) şərtləndirirdi. “Od gəlini” faciəsinin 
Azərbaycan dramaturgiyasında ən güclü pyeslərdən biri kimi 
tanınmasına baxmayaraq onun səhnəmizdə bir elə də uğurlu 
taleyi olmayıb (bunu mənim müəllimim teatrşünas Mahmud 
Allahverdiyev də deyərdi). Mehdinin quruluşu da yalnız onun 
bioqrafiyasının faktı kimi, yaradıcı enerjisinin bir təzahürü 
kimi diqqəti çəkir. Əvvəla, Cəfər Cəfərovun yazdıqlarına 
istinadən, onu deyim ki, Mehdi Biləgənli Elxanı (tarixi 
şəxsiyyət, nümunəvi iradə, dözüm və qüdrət sahibi Babəkin 
prototipi) dünya dramaturgiyasının Prometey və Faust kimi 
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qəhrəmanları ilə bərabər tutmuşdu. Hesab eləyirəm ki, bu 
müqayisə Mehdinin Azərbaycan xalqını dünyanın qədim 
xalqları ilə eyni bir sırada görmək istəyini sərgiləyirdi. Hərçənd 
bədii obraz kimi Biləgənli Elxan Prometey və Faustdan qat-qat 
dinamikdir, aktivdir, əsl döyüşçüdür, azadlıq uğrunda, sevgisi 
uğrunda, bərabərlik və ədalət uğrunda mübarizdir, daha 
iztirablar və ya şübhələr içində çabalayan birisi deyil. Əslində, 
Prometey və Faust daha çox filosofdurlar, nəinki əməl adamı. 
Elxan isə qızğın bir qafqazlıdır: hazırdır ki, hər məqamda 
qılıncını sıyırıb ərdəmli bir igid kimi meydana atılsın. Onda 
belə çıxır ki, Elxanı Rrometey, Faust cərgəsinə qoşmaqla 
Mehdi Cabbarlının qəhrəmanını filosof kimi yozmağa 
meyllənirdi. İkincisi: Mehdi Məmmədov Elxana xalq 
qəhrəmanı qismində yanaşırdı və bu yanaşma yönü tamaşaya 
bir dastançılıq ruhu, bir xalq rəvayəti ruhu gətirirdi. Üçüncüsü: 
rejissor pyesin patetik dilindən, yüksək danışıq pafosundan 
çıxış edərək öz tamaşasını bir şeiriyyət ahənginə kökləmişdi. 
“Od gəlini” faciəsinin verdiyi bədii imkanlara söykənərək 
Mehdi Məmmədov öz tamaşasını yaraşıqlı formalar tamaşasına 
çevirmişdi. Rejissor səhnəyə xor çıxarmıışdı və bacarıqla 
ondan faydalanmışdı. Əgər Elxan Prometey və Faustla bir 
cərgədə dayanırsa, niyə antik yunan  xoru 1942-ci ilin Gəncə 
versiyasında hadisələrin inkişafına müdaxilə etməsin, müəyyən 
fikirlərin daşıyıcısına çevrilməsin? Dünya teatr mədəniyyətində 
xor fikrin, ideyanın, ovqatın son dərəcə ifadəli təcəssümü 
vasitələrindən biri olub həmişə. Mehdini də xor yaman bərk 
ilgiləndirirdi. Vaxt gələcək və “Canlı meyit”də, “Xəyyam”da, 
“Dəli yığıncağı”nda, “İblis”də Mehdi yenidən xordan və xor 
elementlərindən faydalanacaq. “Od gəlini” tamaşasının 
strukturunda Mehdi Məmmədov pantomimaya da məqam 
ayırmışdı, rəqs səhnələrindən də istifadə eləmişdi. O, hələ ilk 
səhnə təcrübələrindən forma kamilliyinə, forma bitkinliyinə 
xüsusi əhəmiyyət verən bir rejissor idi. Mehdi fikirləşirdi ki, 
sovet mədəniyyətində formalizmə və naturalizmə qarşı hücum 
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başlananda sənət aləmində bir çoxları forma amilinə qarşı 
tamamilə laqeydləşdilər: nəticədə, forma bir məna daşıyıcısı 
kimi, estetik zövq bildiricisi kimi urvatdan düşdü. Mehdi 
Məmmədov isə bu dalğanın şüarlarına uymadı, tamaşanın 
bütövlüyü naminə formaları estetik harmoniya vəziyyətinə 
gətirənə qədər cilaladı, dəqiqləşdirdi; dəqiqləşdirdi, cilaladı: 
səhnə realizmiylə səhnə şərtiliyini bir zəncirin müxtəlif 
həlqələri şəklində yanaşı görükdürdü. Amma bununla belə 
Mehdiyə görə bu şərtilik elementləri, şərtilik təzahürləri 
tamaşanın doğruçuluğunu, onun yaşantılar həqiqətini kölgə 
altına almamalıydı. C.Cəfərov yazır ki, Mehdi “Od gəlini” 
pyesindən heç nəyi ixtisara salmamışdı və 18 şəklin hamısını 
səhnələmişdi64, üslubca bütöv bir tamaşa yaratmışdı; elə bir 
tamaşa yaratmışdı ki, burada romantik pafos, patetik vüsət, 
hadisənin əfsanə qayəsi gerçəkçi psixoloji ovqata, davranış 
səmimiyyətinə köklənirdi. Kirovabad teatrının “Od gəlini” 
tamaşası haqqında nə demək mümkün idisə, onu Cəfər 
Cəfərovun mətnindən “dartıb” çıxartdım; amma tamaşanın 
ruhsal dünyasını oxucuya duydura bildimmi? Bəlkə bu 
məqamda Mehdinin Cabbarlı dramaturgiyası ilə bağlı 
yazdıqlarını sitatlaşdırsam, tamaşanın emosional dünyasının 
konturlarını daha yaxşı cızaram: “Bu qəhrəman mübarizə ruhu, 
əzəməti və mətanəti, sonsuz fədakarlığı ilə Prometeyi xatırladır. 
Müəllif Elxan-Babəkin obrazı ilə azadlıq yolunda şəhid olanlara, 
monumental bir abidə, gələcək nəsil üçünsə bir mübarizlik və 
fədakarlıq rəmzi yaratmışdır”.65 Qədim yunan dramaturgiyası - 
Prometey - Biləgənli Elxan - monumental bir abidə... bu kodlar 
vasitəsilə tamaşanın emosional dünyasına desant çıxartmaq 
mümkündür, tamaşanın plastik rəsmini görmək mümkündür. 
     Mehdinin rejissurasında Səməd Vurğunun “Vaqif” dramı 
1942-ci ildə, yəqin ki, uğursuz alınıb; səslənməyib. Nədən mən 
bunu belə deyirəm? Əlbəttə ki, informasiya kasadlığına əsasən. 
Elə götürək Cəfər Cəfərovu: o, bu tamaşa ilə bağlı heç bir 
cümlə də yazmayıb öz monoqrafiyasında. Deməli, onun 
diqqətini heç nə ilə çəkməyib Gəncə teatrının “Vaqif”i. 
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Halbuki C.Cəfərov kimi bir teatrşünas üçün Ə.İskəndərovun 
“Vaqif” (1938) tamaşası ilə  Mehdinin qurduğu “Vaqif”i 
(1942) analitik təhlil müstəvisinə çəkmək əla bir peşəkarlıq 
şansı. Cəfər bu haqda heç vaxt danışmayacaq; susacaq. 
Mehdinin özü də bu tamaşanı heç vədə xatırlamayacaq. Həmin 
dövrün mətbuatında da  əməlli bir yazı-filan dərc olunmayacaq. 
Ona görə də mən düşünürəm ki, Mehdinin tamaşası Ədilin 
tamaşası ilə müqayisəyə tablamayıb və teatr ictimaiyyətinin 
diqqətini özünə çəkməyib. Və bunda Mehdinin özünün heç 
zərrə qədər də günahı yoxdu. Sadəcə, bütün Azərbaycan bilirdi 
ki, heç yerdə Ələskər Ələkbərovun Vaqifi kimi Vaqif, Sidqi 
Ruhullanın Qacarı kimi Qacar olmayacaq. Möhsün Sənaninin 
Eldarı kimi Eldar haradan tapılacaqdı? Bunu bircə teatr işçiləri 
heç cürə anlaya bilmirdilər: Azərbaycanda elə bir teatr 
qalmamışdı ki, “Vaqif” pyesini öz repertuarına salmasın. Çünki 
hər teatrda aktyorların bir qismi istəyirdi və ya xəyalından 
keçirirdi Vaqifi oynasın səhnədə, o biri qismi də Qacarı. Artıq 
Ə.İskəndərovun rejissurasında Ə.Ələkbərov və Sidqi Ruhulla 
tandemində gerçəkləşən “hökmdar - şair” oyunundan 
Azərbaycanda mif yaratmışdılar və bu mif tarix və zaman 
fövqünə yüksəlmişdi. Bu mif ola-ola camaat ayrı bir “Vaqif”i 
qəbul etməyəcəkdi: çünki bu oyunda onlar Ə.Ələkbərovun 
ifasında şair Vaqifi bütləşdirmişdilər, tamaşanı əlçatmaz 
yüksək bir hücrəyə qoymuşdular. Ona görə də bu pyesin 
Kirovabad teatrının repertuarına daxil edilməsi və Mehdi 
Məmmədovun ona quruluş verməsi taktiki səhv idi və aydın 
məsələdir ki, Mehdiyə uğur gətirməyəcəkdi. Görünür, elə belə 
də olmuşdu ki, bu tamaşa haqqında teatr ictimaiyyəti ağzına su 
alıb oturmuşdu: heç kim heç nə yazmamışdı. Təsadüfi deyildi 
ki, Mehdi öz naturası, xarakteri etibarı ilə Vaqif obrazına daha 
yaxın ola-ola səhnəyə “dağlar pələngi” Eldarın rolunda  
çıxmışdı. Halbuki aktyor Mehdidə üsyankar, qaçaq, coşqun 
Eldarın təbiətindən əsər-əlamət yox idi.  
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    Lakin bu vəziyyət “Nizami”də təkrarlanmadı. Halbuki onu 
da tamaşaya əvvəlcə “əzizbəyovçular”ın lideri Ə.İskəndərov 
hazırlamışdı və memar Əbdək rolunu Sidqiyə tapşırmışdı, 
teatra sanki “Vaqif”in uğurunu bir daha yaşatmağa çalışmışdı: 
fiqurları, konteksti dəyişmişdi, konsepsiyanı olduğu kimi 
saxlamışdı. Odur ki, Azərbaycan Dövlət Akademik Dram 
Teatrının “Nizami”si “Vaqif”in davamı, onun yeni invariantı 
kimi qavranılmışdı. Busa Mehdi Məmmədova imkan vermişdi 
ki, öz “Nizami”siylə “Vaqif”in əvəzini çıxsın, revanş götürsün. 
Elə ona görə də rejissor Mehdi dramaturq Mehdidən pyesin 
ilkin müəllif variantını istəmişdi. Çünki kompozisiya etibarı ilə 
bu nüsxə “əzizbəyovçular”ın tamaşa əsası kimi götürdükləri 
mətndən fərqlənirdi. Təbii ki, burada məsələ təkcə 
kompozisiya ilə bitib tükənmirdi. Mehdi bu dəfə çalışırdı ki, 
Gəncə teatrında üslubca tamam başqa bir tamaşa qursun. Ədil 
İskəndərovun quruluşunda Mehdi Hüseynin “Nizami” dramı 
tarixi-xronikal epopeya kimi gətirilmişdi səhnəyə və bu tarixi-
xronikal epopeyada məişət doğruçuluğuna geniş yer verilmişdi. 
Mehdi Məmmədov isə Nizaminin ruh dünyasını, şeir 
dünyasını, onun ideyalar aləmini Kirovabad teatrının 
səhnəsində gerçəkləşdirməyə can atmışdı. Rejissor Mehdi üçün 
pyesin Nizamidən savayı bir qəhrəmanı da vardı: Gəncə şəhəri. 
Mehdinin vətənpərvərliyi, millət sevgisi burada daha aydın 
təzahür eləyirdi. Pyesin hadisələri XII yüzil Gəncəsində 
yaşanırdı və səhnədə oyun məkanı kimi göstərilən qədim şəhəri 
heç kim Kirovabad adlandıra bilməzdi. Bu, Mehdinin qüruru 
idi, iftixarı idi: heç olmasa səhnədə Gəncəyə dönmək, 
Nizaminin şəhərilə nəfəs almaq, reallığın sosial-ideoloji 
qorxuları, təpkiləri altında öz içində gizlin saxladığın bir 
emosiya ilə səhnədə azad yaşamaq, “Gəncə” deyib nəşələnmək. 
Ol zəmanədə heç kim Kirovabad küçəsinə çıxıb qışqıra 
bilməzdi ki, “bura mənim Gəncəmdir!”. Onu həməncə tutub 
türməyə basardılar, ya da dəlixanada çürüdərdilər. Azərbaycan 
ziyalılarının 70 il səhnəni sevməsi, səhnəni sadəcə səhnə 
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olmaqdan daha artıq dəyərləndirməsi heç də əbəs deyildi. 
Mehdi də əlinə düşdüyü şansdan maksimal yararlanmışdı, 
özünün millət sevgisini vətənpərvərlik ideyalarına bürüyüb 
teatrda gerçəkləşdirmişdi. Bunları deyərkən mən Cəfər 
Cəfərovun mətnindən bəhrələnmişəm. Əsl teatrşünas yazanda 
elə yazar ki, onun yazdıqları və yazdıqlarının konteksti o biri 
teatrşünas tərəfindən oxunub mənalandırıla bilsin. Mən bunu 
bacardım: çünki Cəfər Cəfərov böyük teatrşünas olub. Rejissor 
Mehdi üçün Nizaminin  Gəncəsi şairlər, alimlər, rəssamlar 
şəhəri idi, məna, ideya, əqidə kabuslarının dolaşdığı Orta əsrlər 
şəhəri idi. Mehdi tamaşasının hadisələr dramatizmini də 
Gəncənin atmosferində şair Nizamiylə şair Munisin qarşılarşıb 
toqquşan intellektual enerjisi, fikirlərinin, mübahisələrinin, 
mühakimələrinin təzadları müəyyənləşdirirdi: onlar olum və 
ölüm marşrutunda məna soraqlaya-soraqlaya yüyürən insan 
haqqında düşünürdülər. 
     Pyesə bu yanaşma yönünü, əlbəttə ki, tarixi gerçəkliklər, və 
bir də rejissor Mehdinin öz millətinə qarşı olan sonsuz sayğısı 
diktə eləmişdi. Amma məsələ təkcə bununla qapanmırdı. 
Burada, səbəbini heç vaxt öyrənə bilməyəcəyimiz, niyəsini 
cavablaya bilməyəcəyimiz bir mistika da vardı. Mehdi, sadəcə, 
Kirovabad teatrına gəlməmişdi: o, Ədil İskəndərovun doğma 
şəhərinə gəlmişdi; o, Barat Şəkinskayanın şəhərinə gəlmişdi. 
Qəribədir, deyilmi? Fələk çox gözəl bilir, kimi nə vaxt, harada 
və necə görüşdürmək lazımdır. Gəncə Mehdinin həyat 
marşrutunun ən önəmli dayanacağı, tale şəhəri olmuşdu. Çünki 
Barat Şəkinskayasız, çətin ki, Mehdini kimsə Bakıya dəvət 
eləyəydi. Mənim gümanım var ki, “Nizami” tamaşasının 
konsepsiyasında Gəncə şəhərinin özünün potensial qəhrəman 
kimi götürülməsi rejissorun şüuraltı yaşantılarının 
obrazlaşmasını işarələyirdi: doğrudan da, həyat və sənət 
arasında sərhədlər şəffafdır.  
     Odur ki, rejissor sanki konflikti virtuallaşdırırdı, konflikti 
düşüncələrdə görürdü: Mehdini dramın lirik-romantik ovqatı 
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daha çox özünə çəkirdi. Elə buna görə də rejissor pyesin sırf 
qəhrəmanlıq motivini Nizami şeiriyyətinin, Nizami ruhunun 
ülviliyilə pərdələyirdi; kütləvi döyüş epizodlarını səhnədə 
yalnız eyhamlaşdırırdı; hətta Bərdə davasını səhnə arxasına 
keçirirdi; xalq qəhrəmanı Əbdəkin yaralanmasını belə simvolik 
tərzdə həll edirdi, realistik detallara varmırdı. 
     Xalq qəhrəmanı Əbdək rolunda Mehdinin özü çıxış edirdi:  
o, Nizamini aktyor Əşrəf Yusifzadəyə tapşırmışdı, Nizaminin 
kənizi və sevgilisi Afaq roluna isə Barat Şəkinskayanı təyin 
etmişdi. Artıq bu zaman Mehdi Məmmədovla Barat xanım 
arasında bir sevgi macərası yaşanırdı. Pyesdə Afaq Əbdəkin 
bacısı idi və tamaşanın əvvəlində onlar qılıncla 
vuruşmalıydılar; bu münasibətlə Barat Şəkinskayanın bioqrafı 
İlham Rəhimli yazır ki, Barat xanımın solaxaylığı ucbatından 
həmin səhnə alınmırdı. Ardıyca teatrşünas İ.Rəhimli söylədiyi 
fikrə əlüstü bir şərh (bəlkə də rəng) verib əlavə edir: “Təbii ki, 
rejissor bu səhnəni ixtisar edə bilərdi, ancaq sevdiyi qadınla bu 
qədər üz-üzə dayanmaqdan, “vuruşmaqdan” kim qaçardı 
ki?!”66 Birbaşa deyəcəyəm: fikrimcə, teatrşünas həmkarımın bu 
şərhi yanlışdır. Birincisi ona görə ki, əgər Mehdi Barat xanımla 
səhnədə üz-üzə dayanmaqdan bu qədər sevinc, fərəh 
duyurdusa, onda özünə Əbdək rolunu yox, Nizami rolunu 
seçərdi. Razılaşaq ki, məntiqli danışıram: yəni tarix göstərdi ki, 
Mehdi səhnədə əla Xəyyam olduğu kimi əla, və nəinki əla, 
həmçinin yaraşıqlı Nizami də (hətta Vaqif də) ola bilərdi. 
Sözümün canı bu ki, Mehdinin qılınclaşma səhnəsindən imtina 
etməməsinin səbəbini burada axtarmaq ariflərə heç ədəb deyil. 
İkincisi ona görə ki, qılınclaşma səhnəsi tamaşanın mənalar 
partiturası üçün son dərəcə önəmli idi. Rejissor Mehdi bu 
səhnədə qadın faktoru ilə bağlı Nizami Gəncəvinin 
“İskəndərnamə” poemasında bəyan etdiyi fikri vizuallaşdırırdı: 
“erkək tinətlidir, olsa da qadın”. Ol səbəbdən qılınclaşma 
səhnəsi rejissor Mehdiyə bir etiket, bir simvol kimi hədsiz 
lazım idi və o, bundan heç cürə imtina edə bilməzdi. Bəli, 
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Mehdi qadınları çox sevirdi: lakin onların xatirinə nə səhnəni, 
nə teatrı, nə də öz tamaşasını qurban verərdi. Çünki onun 
sevgilər piramidasının ən uca nöqtəsində onun sənət sevgisi, 
hamletsayağı sevgisi qərarlaşırdı. Və nəhayət, üçüncüsü: 
Stanislavski sistemini yaxşı mənimsəmiş Mehdi bu səhnə ilə 
Afaqın xarakterinə, gələcək davranış tərzinə bəraət 
qazandırırdı: döyüşən Afaq, igid Afaq imici üçün bu səhnənin 
mövcudluğu mütləq şərt idi.  
     Mehdi Məmmədov “Nizami” tamaşasında pauzalardan gen-
bol yararlanmışdı. Bu pauzalar rejissora seyrçi fantaziyasını 
oyatmaq, onun təxəyyül dünyasına mesaj göndərmək üçün 
gərək olmuşdu və heç də süni şəkildə tamaşaya gətirilməmişdi. 
Mehdi Məmmədov, təbii ki, Mehdi Hüseynin icazəsilə, pyesə 
Nizami Gəncəvinin şeirlərini əlavə etmişdi. Dahi şairlə Afaq 
münasibətlərinin lirizmini, onların romantik sevgisini 
qabartmaq, “iri planda təqdim eləmək”67 üçün rejissor Mehdi 
poeziyadan bəhrələnmişdi. Harada poeziya varsa, orada ifadəli 
oxu və pauza qaçılmazdır. “Nizami” tamaşasında pauzalar 
seyrçidən ötrü sanki müəyyən mənaları və ya ruhsal ovqatı 
vaxtaşırı nöqtə-nöqtə fokuslaşdırırdı. Sonradan bu pauzalar 
Mehdi Məmmədovun davranış tərzinin əlaməti, tamaşalarının 
üslub xüsusiyyəti, firma nişanəsi kimi qiymətləndiriləcək; 
pauza Azərbaycanın teatr dünyasında haradasa Mehdi 
Məmmədovun individual intim imzası statusunda 
qavranılacaq. Mehdi bu tamaşada təkcə Əbdək rolunu ifa 
etmirdi. O, həm də Nizaminin şair-filosof opponenti Munis 
obrazında da səhnəyə çıxırdı və belə olan surətdə pauzaların 
önəmi birə iki artırdı, xüsusilə Nizamilə Munisin fikir 
mübadiləsi zamanı. Nizami (Ə.Yusifzadə) ilə Munisin 
(M.Məmmədov) dialoqları tamaşanın ən maraqlı, gərgin 
epizodlarına çevrilirdi.  
     Kirovabad teatrının bədii rəhbəri, yəni Mehdi Məmmədov, 
“Nizami” tamaşasının tərtibatını rəssam Süleyman Hacıyevə 
tapşırır. Bu Süleyman da hansı Süleyman ola? Baratın qardaşı 
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Süleyman. Bu kontekstdə “Nizami”ni haradasa qohumlar 
tamaşası da adlandırmaq mümkündür. Amma bunun Mehdiyə 
nə dəxli? O belə-belə şeylərin fövqündə dayanan bir şəxsiyyət 
idi, əsl kommunist prinsiplərilə (hələlik Kommunist 
Partiyasının üzvü olmasa belə: 1948-ci ildə Mehdiyə Teatr 
institutu tərəfindən verilmiş xasiyyətnamədə yazılıb ki, onun 
partiya mənsubiyyəti yoxdur) yaşayan bir şəxsiyyət idi, 
düzlüyü, ədaləti əqidəsinin, əxlaqının mahiyyətində görən bir 
şəxsiyyət idi. Bu məqamın bəraət faktlarından biri də odur ki, 
B.Şəkinskaya Afaqı Solmaz Orlinskaya (Nina Basmanyan) ilə 
məşq edirdi. Dediyim bu ki, Mehdi öz gələcək potensial 
qohumları ilə işləyə bilərdi, ancaq heç kimin haqqını 
tapdalamazdı. Mənəvi imperativ, mənəvi qanun hər şeydən 
uca: sənətkar əgər əsl sənətkardırsa, onun mənəviyyatı həmişə 
pakdır, vicdanı təmizdir. O, heç kimə əyilmir. Yalnız xırda 
adamlar öz mənəviyyatları ilə kompromisə, sövdələşməyə 
gedirlər.  
     Və “Nizami” tamaşasında Süleyman Hacıyev sadəcə teatrın 
rəssamı idi və ona rejissorun sevdiyi qadının qardaşı kimi 
yanaşılmırdı. Mehdinin diktəsilə tərtibatçı rəssam tarixi 
konkretlikdən qaçmışdı; miniatür gözəlliyini və şərtiliyini önə 
çəkmişdi, şəbəkəni səhnədə mövcudluq üslubunu 
müəyyənləşdirən element kimi götürmüşdü. Ortaçağ islam 
mədəniyyətində miniatür poeziyanın müşayətçi əlamətidir. Ona 
görə də Mehdi Məmmədov onları səhnədə də bir araya 
gətirmişdi: başqa sözlə desək, səhnəni kitab timsalında 
yozmuşdu. Sonralar onun “Xəyyam”ından da, “Leyli və 
Məcnun”undan da “Nizami” tamaşası üçün seçilmiş üslub 
boylanacaq. 
     1943-cü ildə Mehdi, nəhayət ki, öz istəyinə çatır: “Nə 
yardan doyur, nə əldən qoyur” (“Bağban iti”) tamaşası ilə 
Kirovabad teatrına məxməri bir inqilab yaşadır. Nə üçün 
inqilab? Hər şeydən öncə ona görə ki, Lope de Veqa adlı 
dünyalarca məşhur bir ispan dramaturqunun 2500 pyesindən 
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biri ilk dəfə idi ki, Azərbaycan teatrının repertuarında özünə 
yer alırdı. Hadisədir? Şübhəsiz. Özü də mərkəz teatrında yox, 
əyalət teatrında. Hadisədir? Şübhəsiz. Mehdinin seyrçilərə şən 
bir komediya bəxş etmək həvəsi hadisədir? Şübhəsiz. Bu pyesi 
seçməklə Mehdi göstərmək istəyirdi ki, teatrda tam müstəqil və 
fərqli bir siyasət aparmaq fikrindədir. Əlbəttə, İncəsənət İşləri 
üzrə İdarənin imkan verdiyi çərçivələrdə. Elə bu idarənin adını 
çəkmişkən bir məsələni xatırladım. Mehdi Məmmədov bir 
təsadüf nəticəsində öyrənir ki, İncəsənət İşləri üzrə İdarədə 
dahi Lopenin “Nə yardan doyur, nə əldən qoyur” komediyasını 
Azərbaycan türkcəsinə çevirirlər. Onda Mehdi xahiş edir ki, 
pyesi Kirovabad teatrına göndərsinlər. 
     Niyə Mehdi bu pyesdən ikiəlli yapışır? Birinci səbəb budur 
ki, “Nə yardan doyur, nə əldən qoyur” tamaşasını Mehdi 
Moskvanın İnqilab Teatrında görmüşdü. Həmin tamaşanı 
1937-ci ildə Stanislavskinin davamçılarından biri A.D.Popov 
hazırlamışdı və Diana rolunda M.İ.Babanovanın ifası teatr 
bilicilərini sartsıtmışdı. Və Mehdinin bundan xəbəri vardı: 
nümunəni beynində fiksə eləmişdi; yəni hətta burada da 
imitasiya faktoru istisna deyil. İkinci səbəb budur ki, hər bir 
peşəkar rejissor dünya klassikasına məftundur və “Nə yardan 
doyur, nə əldən qoyur” kimi pyesləri səhnəyə gətirməyi özünə 
şərəf bilir. Üçüncü səbəb budur ki, klassikanın köməyilə 
teatrda yaradıcılıq problemlərini həll etmək, teatr kollektivini 
müəyyən ideya ətrafında daha sıx birləşdirmək mümkün olur.  
     Elə bu fikirlərlə Mehdi işə girişdi; əlbəttə ki, bir nömrəli 
məsələ pyesin tərcüməsi idi. Burada mən bir tədqiqatçı kimi 
qarışıq məqamlarla üzləşdim. Nədən ki, Cəfər Cəfərov eyni bir 
vəziyyəti bir cür təqdim edir, İlham Rəhimli bir ayrı cür. 
İ.Rəhimli yazır ki, guya pyesi öncə Ələkbər Ziyatay ruscadan 
azəri türkcəsinə çevirib və bu tərcüməni Mehdi şeiriyyətə 
meylli olduğuna görə bəyənməyib, götürüb verib Əvəz 
Sadığa.68 Bununla da tərcümə məsələsi qapadılıb, mətn qəbul 
edilib. Yox, iş bu tövr asanlıqla getməyib. Bəri başdan onu 
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deyim ki, İncəsənət İşləri üzrə İdarə Gəncə şəhərində yaşayan 
cavan bir şairə Lope de Veqanın tərcüməsini tapşırmazdı. Əvəz 
Sadıq isə lap gənc yaşlarında olmasına baxmayaraq, artıq mən 
Cəfər Cəfərova istinadən danışıram, təcrübəli bir tərcüməçi 
kimi Azərbaycanda tanınırdı. Odur ki, pyesi rus dilindən azəri 
türkcəsinə birinci Əvəz Sadıq çevirir. Elə çevirir ki, Mehdinin 
xoşuna gəlmir. Rejissor deyir ki, tərcümə mətni qədərincə 
teatral deyil, səhnəlik deyil, söz “palçığı”ndan əziyyət çəkir, 
orijinalın yumorunu və zərifliyini, romantik ülviyyətini lazımi 
səviyyədə çatdıra bilmir. Belə bir mühüm problemlə üzləşən 
Mehdi hətta tərcümə mətnindən imtina etmək istəyir və pyesi 
yenidən, bu dəfə nəzmlə, başqasına tərcümə elətdirmək barədə 
düşünür. Amma alınmır; baxmayaraq ki, şair Ə.Ziyatay işə 
cəlb olunur. Onun nəzmlə azəri türkcəsinə çevirdiyi parçalar da 
Mehdini razı salmır. Naəlac qalan rejissor bir daha Əvəz 
Sadığa müraciət eləyir və ona tapşırıq verir ki, mətni ritmik 
proza halına gətirsin. Ə.Sadıq Gürcüstanda olduğundan Mehdi 
onunla mətn üzərində birlikdə işləməkdən ötrü bir neçə dəfə 
Tiflisə yollanır. Çox çəkmir ki, rejissor Mehdiylə tərcüməçi 
Əvəz Sadıq bir ortaq məxrəc bulurlar. Mətnə Ələkbər 
Ziyatayın tərcüməsində iki monoloq və böyük bir dialoq da 
daxil edilir. Orijinalda şeirləri Lope de Veqa sonet formasında 
yazdığından Ə.Ziyatay da onları dilimizə qəzəl kimi çevirir. 
Bax, “Nə  yardan doyur, nə əldən qoyur” pyesinin dilimizə 
tərcümə tarixçəsinin əsli budur. Hər halda bunu Cəfər Cəfərov  
belə danışıb.69 

     Klassik əsərin tamaşaya hazırlanma prosesində tərcümə 
problemi, tərcümə çətinliyi yalnız aysberqin görünən tərəfidir. 
Əsas məsələ mətni aktyorlarda “əritmək”, onların səhnədə 
orqanik davranışına, təbii rəftarına nail olmaq, personajların 
əməl xəttini düzgün qurmaq, ansambl yaratmaq, tempo-ritmi 
təmin etməkdir. Mehdini bu, daha çox qayğılandırırdı. Təsadüfi 
deyil ki, 1943-cü il mayın 22-sində “Nə yardan doyur, nə əldən 
qoyur” tamaşasının premyerası olmamışdan təqribən bir ay 
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öncə aprelin 18-də Mehdi Məmmədov «Ədəbiyyat 
qəzeti»ndə “Mehdi Məhəmmədzadə” imzası ilə “Lope 
de Veqa ilk dəfə Azərbaycan səhnəsində” adlı bir 
məqalə dərc elətdirir. Bu məqalənin Mehdi 
Məmmədova mənsubluğuna heç bir şübhə yeri 
qalmasın deyə, mən xüsusi vurğulamaq istərdim ki, 
onu oxuyarkən həməncə kəsdirirsən ki, bu yazı 
rejissor tərəfindən qələmə alınıb. Çünki bu məqalədə, 
ilk növbədə, Lopenin əsərlərinin səhnə təcəssümü 
problemlərindən söz açılır. Mehdi burada sanki 
quruluşun çətinliyi, problemləri barədə öz həmkarları 
ilə bölüşür: “Daha böyük çətinlik dialoq üzərindəki 
iş zamanı hiss edilir. Unudulmamalıdır ki, səhnədə 
iki adam danışırkən tamaşaçı onların təklikdə 
dediyi sözləri yox, ikisinin birgə mübahisəsindən 
doğan üçüncü bir şeyi, - yeni mənanı, - təqib edir. 
Başqa klassiklər kimi Lope de Veqa da bu sirri 
yaxşı bildiyi üçün o öz məntiqini daha çox 
iştirakçıların qarşılıqlı rəftarı ilə əlaqələndirir. 
Odur ki, avtorun möhkəm məntiqi çox zaman 
danışılan sözlərin altında gizlənir. Dialoqu doğru 
və qəşəng qurmaq üçün rejissor məhz 
dramaturqun özünün məntiqini axtarmalıdır. 
Bundan əlavə Lope de Veqanın bəzən bir duel 
qədər sürətli və hərarətli, ya da bir duet qədər 
müdrik olan dialoqlarını oynamaq üçün aktyorları 
çevik, həssas və ritmli olmağa alışdırmaq 
lazımdır”.70 Elə ona görə Mehdi Kirovabad seyrçisini 
şoka salacaq ritmik, oynaq, şux bir tamaşa qurmuşdu. 
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Burada çox dərin düşünməyinə dəyməzdi: hər şey 
üzdə idi; M.Məmmədovun sözü olmasın, “həqiqi və 
azad məhəbbət ideyası komik planda 
canlandırılmışdı. Nəsil fərqi, rütbə, ad-san kimi 
maneələrlə mübarizə aparan və qalib gələn 
məhəbbət həm şairanə, və həm gülməli tərzdə, 
...cazibəli üslubda təsvir edilmişdi.”71 Əsl həqiqi 
sevgi qarşısında heç nə tab gətirə bilməz. Diananın və 
Teodoronun məhəbbəti bütün sosial münaqişələr, sinfi 
fərqlər fövqündədir. onların sevgisi gah qızdırma 
gətirir, gah dondurur, gah həzz verir, gah əziyyət, gah 
sevinc bəxş eləyir, gah kədər: onlar bir-birinə 
yaxınlaşa-yaxınlaşa uzaqlaşırlar, uzaqlaşa-uzaqlaşa 
yaxınlaşırlar. Bu ki Mehdiylə Baratın 
münasibətləridir: onlar bir-birininin ətini didə-didə 
bir-birini seviblər; onlar bir-birindən öc ala-ala bir-
birini seviblər; onlar bir-birini lənətləyə-lənətləyə bir-
birini seviblər. Əsl qara komediya olub onların 
sevgiləri!!! Baratla Mehdi Diana ilə Teodoro kimi 
dəcəl, tərs, dalaşqan uşaqlar qismində seviblər bir-
birini!!! Diana və Teodoro münasibətlərini təhlilə 
çəkərkən rejissor Mehdi Məmmədov əbəs demirdi ki, 
“öz sevgilərinə əylənə-əylənə və inadla yol açan 
Diana və Teodoro tərs uşaqları xatırladırlar: və elə 
tərs uşaqlar kimi də onlar təbəssüm, gülüş, mərhəmət 
oyatmalıdırlar. Ali məhəbbət haqqında komediyanın 
sirri buradadır, komediyanın ürəyinin açarı 
buradadır”.72 Mehdinin hər sevgisinin tarixçəsi onun 
hər hansı bir tamaşasında simvollaşıb. “Nə yardan 
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doyur, nə əldən qoyur” tamaşası da sanki 
özünəməxsus şəkildə Mehdi və Barat xanımın birgə 
yaşadıqları sevgi həyatının matrisa düzümü olub. 
Barat xanım Şəkinskayanın tərs bir qadın olduğunu 
onun bioqrafı İ.Rəhimli də vurğulayır.73 Yəni, 
həqiqətən, iş-işə çox oxşayır. Hərçənd Lope de 
Veqanın komediyasını Kirovabad teatrının səhnəsində 
oynamaq ideyası meydana çıxanda B.Şəkinskaya hələ 
Bakıda idi. O, haradasa aprel-may aylarında Gəncəyə 
gəlir və Solmaz Orlinskayadan sonra Diana rolunun 
ikinci ifaçısı kimi məşqlərə uğurla qatılır. İş elə gətirir 
ki, bir dəfə S.Orlinskaya tamaşa öncəsi xəstələnir və 
onu əvəzləyəcək aktrisa tapılmır. Bu zaman Barat 
məsuliyyəti boynuna götürüb Diana rolunda səhnəyə 
çıxacağını söyləyir. Bu obrazın mətnisə pyesin 
təqribən yarısı qədərdir. Onda Mehdi məcbur olur ki, 
Barat xanıma suflyorluq eləsin. Tamaşa heç də pis 
alınmır: xüsusilə də teatrın işçiləri nəticədən razı 
qalırlar. Beləliklə, Barat xanım çaparaq şəkildə olur 
teatrın ikinci Dianası. Amma bir fakt da danılmaz 
həqiqətdir ki, B.Şəkinskaya, hətta ona teatrın bədii 
rəhbərinin xüsusi münasibəti olmasına baxmayaraq, 
Diana rolunun əsas ifaçısı kimi təsdiqlənmir. Bunu 
tamaşaya yazılan resenziyalardan da anlamaq 
mümkündür: müəlliflər, əksərən, Solmaz 
Orlinskayanın Dianasından danışırlar. C.Cəfərov da, 
İ.Kərimov da Gəncə teatrı ilə bağlı “Bağban iti” 
tamaşasından söz açarkən Barat Şəkinskayanı bu 
rolda məxsusi xatırlatmırlar, amma S.Orlinsakayanın 
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adını çəkirlər. Bu da ondan xəbər verir ki, Gəncədə 
çalışdığı dövrdə Barat xanım Diana rolunun heç vaxt 
əsas ifaçısına çevrilməyib və ikinci olaraq qalıb. 
Lakin, gəlin, etiraf edək ki, Barat xanım həm öz 
xarakteri (tərs, inadkar) etibarı ilə, həm tale yaşantıları 
(boşanmış qadın) etibarı ilə, həm də travesti rollarının 
(dəcəl, şıltaq) əla ifaçısı olmaq etibarı ilə Diana 
obrazına çox yaraşırdı. Bəlkə bu dəfə Mehdi tərslik 
eləyib, ya da teatrın bədii rəhbəri kimi söz-söhbətdən, 
dedi-qodudan ehtiyatlanıb? Düzü, bunu öyrənmək 
mümkünsüz.       
     Yeganə düzü olan budu ki, L.PBeriya adına 
Kirovabad Dövlət Dram Teatrının “Nə yardan doyur, 
nə əldən qoyur” tamaşası öz dövrünün sənət 
parametrlərinə görə “gözəl tamaşa” kimi 
dəyərləndirilmişdi. İyulun 1-də, yəni premyeradan 39 
gün sonra Mehdi Hüseyn “Kommunist” qəzetində elə 
“Gözəl tamaşa” başlığı altında bir məqalə yazmışdı: 
“Teatrda yeknəsəqliyə qarşı inadlı mübarizə 
nəticəsidir ki, dünən tragik və dramatik rollarda 
tanınmış aktyorlar (S.Tağızadə və S.Orlinskaya 
nəzərdə tutulur - A.T.) bu gün komediyada da məharət 
göstərə bilər... Tamaşanın quruluşçusu istedadlı və 
mədəni rejissor Mehdi Məmmədov, şübhəsiz, bunun 
ilk və əsas səbəblərindən biridir. Bütün tamaşaya lirik 
bir ahəng hakimdir. Poetik dramın səhnə dilinə 
çevrilməsi rejissordan çox şey tələb edir. Birinci 
növbədə, o, müəllifin şairanə ifadələrinin daha aydın 
söylənilməsinə çalışmalıdır. Bəzi hallarda bu qeyri-
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təbiiliyə gətirib çıxara bilər. Bu sözlər göstərilən ədəbi 
surətin təbiətinə uyğun gəlməyə bilər. Mehdi 
Məmmədovun əsərin bütün təhlillərini əvvəlcədən 
(öyrənib) dərk etdiyi görünür. O, öz quruluşunda 
aydın aktyor ifadəsilə həqiqi və həyati boyaları 
məharətlə uyuşdurmağı bacaran bir rejissordur. Yəni o 
tamaşanın teatrallığına çalışmaqla bərabər hadisələrin 
və xarakterlər mübarizəsinin öz təbii məcrasından 
çıxmamasına səbəb olur... Bəzi hallarda artıq 
təfərrüata (məsələn, meyxana qarşısında tipin çəlləyə 
girməsi, əşya ətrafında adamların həddindən çox 
atılıb-düşmələri) yer verməsinə baxmayaraq 
rejissorun yaradıcılığında bir zövq olduğu ilk 
şəkillərdən başlamış sona qədər ən sevindirici bir 
xüsusiyyət kimi nəzəri cəlb edir”.74  
     Bu zövq, hər şeydən öncə, tamaşanın tərtibatında 
duyulurdu. Gərçi belə olmasaydı, Cəfər Cəfərov öz 
monoqrafiyasında tərtibata xeyli yer ayırmazdı. 
Tamaşanın rəssamı Fyodor Qusak idi. Mehdi elə ilk 
görüşdən onu öz konsepsiyası ilə bağlı 
məlumatlandırmışdı və bu məlumat yetərincə olmuşdu 
ki, F.T.Qusak tez bir zamanda eskizləri işləyib 
rejissora təqdim etsin. Mehdi eskizləri bəyənməmişdi: 
ona görə yox ki, eskizlər pis idi; ona görə ki, 
tamaşanın konseptual həlliylə uzlaşmırdı. Quruluşçu 
rejissor istəyirdi ki, tərtibat məişət detalları ilə, zamanı 
obrazlaşdıran predmetlərlə, dövrün memarlığını 
bildirən fraqmentlərlə yüklənməsin, ağırlaşmasın. 
Böyük mənada Mehdi üçün heç fərqi də yox idi ki, 
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hadisələr İtaliyada yaşanılır, ya İspaniyada. Pyesi 
milliyyətcə ispan yazsa da, olayların gerçəkləşmə 
məkanı İntibah çağlarının İtaliyası idi. Busa fərqli 
məişət, fərqli memarlıq üslubu gətirir təsəvvürə. 
Lakin bu aspekt Mehdini heç də ilgiləndirmirdi. O, 
bütün fikrini mənada, mahiyyətdə cəmləmişdi və bu 
mənanın, mahiyyətin adekvat səhnə obrazını, səhnə 
formasını axtarırdı. Fyodor Qusakın fikri vardı ki, 
fəaliyyət məkanının, imkan daxilində, maksimal 
naturalizmə köklənmiş təzahürünü versin, Diananın 
geniş saray otağını tablolar asılmış dekorlu pavilyona 
çevirsin. Mehdi bu zaman öz gündəliyində yazırdı ki, 
“ətrafda hər şey, səhnə arxasından eşidilən nəğmə 
kimi, Dianaya və seyrçilərə sevginin qalibiyyət 
hünərini xatırlatmalıdır”.75 Odur ki, hadisələr, bu 
hadisələrin müəyyənləşdirdiyi münasibətlər xəfif bir 
meh yüngüllüyü ilə səhnə planşeti üzərində təbəssüm 
doğuracaq rəqs etməliydi. Əks təqdirdə, dinamizm 
pozulacaq, tamaşanın tempo-ritmi öləcəkdi. Ona görə 
də Mehdi rəssamdan yeni eskizlər tələb etdi. Növbəti 
variantda artıq saray məsələsi aradan götürülmüşdü, 
birinci aktın olayları bağa köçürülmüşdü: bunun 
sayəsində səhnə önü daha funksional olmuşdu. Səhnə 
önündə künc şirmaları tərtibat çərçivəsinə salınmışdı, 
onların üstündən məxsusi pərdə asılmışdı: küçə fənəri 
və skamya vasitəsilə bura bir yol, bir keçid kimi 
təqdim olunmuşdu. Səhnə önünün aktivləşməsilə 
personajlar seyrçilərə sanki bir qədər də 
yaxınlaşdırılmışdı. Bu da, təbii ki, fəaliyyətin 
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dinamizmini artırmışdı. Səhnənin mərkəzini 
ikimərtəbəli şəbəkə qalereya tutmuşdu. Burada ən çox 
Diana ilə Teodoro görünürdülər: tamaşada qalereya 
onların bir-birinə heç cür etiraf edə bilmədikləri 
sevgini sanki panoramlaşdırırdı. Qalereyanın hər iki 
böyrü yan dekorlarla örtülmüşdü. Səhnəyə ağ hündür 
sütunlar qoyulmuşdu ki, bu sütunlar da məkanda bir 
dərinlik yaradırdılar. 
     Tamaşa qapalı pərdə qarşısında başlayırdı: Tofiq 
Quliyevin bəstəsinin üvertürası çalınırdı, Diana 
sevimli Teodoronu və Tristanı izləyirdi; elə ki görürdü 
onları itirib, öz nökərlərini çağırırdı və pərdəni açırdı. 
Bu effekt tamaşada mütəmadi təkrarlanırdı və 
özünəməxsus estetik bir refrenə çevrilirdi. 
      C.Cəfərov bəyan eləyir ki, “Bağban iti” tamaşası 
Mehdinin səhnədə hazırladığı ilk komediya əsəridir.76 
Bəs onda 1942-ci ildə Mehdinin rejissurasında 
oynanılmış “Vasvası xəstə” (J.B.Molyer), “O olmasın, 
bu olsun” (Ü.Hacıbəyli) komediyalarını kimin 
ayağına yazaq? Yəqin bu səhvin səbəbi odur ki, 
M.Məmmədovun “Vasvası xəstə”, “O olmasın, bu 
olsun” kimi tamaşaları yadda qalan olmayıb və 
möhtərəm Cəfər də bunları onun yaradıcılığı üçün 
önəmli hadisələr hesab eləməyib. Amma “Nə yardan 
doyur, nə əldən qoyur” tamaşası Mehdinin Gəncə 
yaradıcılığında hadisədir. Onun Gəncə həyatının 
hadisəsi isə, heç şübhəsiz ki, Barat xanım 
Şəkinskayadır. Və məhz Barat xanım onun teatrının 
ilk aktrisasıdır. 
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     Məhz “Nə yardan doyur, nə əldən qoyur” tamaşası 
Mehdiylə Baratı bir-birinə qovuşdurur. Bəli, 
qovuşdurur. Amma mən bilmədim ki, onlar havaxtdan 
tanış olublar. Mənim belə bir gümanım var ki, bu 
adamlar hələ Səyyar Kolxoz-Sovxoz Teatrında 
çalışarkən bir-biriylə görüşmüşdülər və füsunkar 
Barat arıq, nərmə-nazik və ucaboy Mehdinin xoşuna 
gəlmişdi. Ola da bilsin ki, o zaman Barat heç Mehdiyə 
sarı baxmamışdı da. Ola bilsin: bu, bir gümandır. Bir 
güman da var ki, onlar 1935-ci ildə artıq Azərbaycan 
Dövlət Dram Teatrında görüşə bilərdilər. Başqa 
güman da budur ki, Mehdi Məmmədov 1936-cı ildə 
Barat Şəkinskayanı Ledi Maqbet tamaşasında görə 
bilərdi. Tamaşanı A.A.Tuqanov hazırlamışdı: bu işdə 
ona assistentlik eləmişdi Şəmsi Bədəlbəyli. Yollar 
kəsişəndə tale tapmacalar ortaya atır. Və həmin bu 
tamaşaya, bayaq söylədiyim kimi, Mehdi resenziya 
yazmışdı. Orada Baratın adı, bir dəfə də olsun belə, 
çəkilmir: təkcə Mərziyə xanımın Ledi Maqbetindən 
danışılır. Mümkün ki, Mehdi Baratı heç bu rolda 
görməmişdi də. Mərziyə xanıma səhnədə dublyor 
olmaq və özü də Abbas Mirzə ilə səhnəni paylaşmaq 
heç də asan məsələ deyildi. Maraqlıdır, görəsən, Barat 
xanım bu rolda heç səhnəyə çıxmışdımı? Dəqiq cavab 
verə bilməyəcəyəm. Hər halda İ.Rəhimli Barat 
xanımın oynadığı rollar sırasında Ledi Maqbeti də 
xatırladır. Ona görə az da olsa, ehtimal var ki, Mehdi 
Baratı Gəncədən öncə tanıyıb, bəlkə də Gəncədən 
öncə sevib Baratdan xəbərsiz. Mehdi Moskvaya 
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gedib, Barat - ərə, “Maqbet”  tamaşasının rejissor 
assistenti Şəmsi Bədəlbəyliyə. Yollar görüşdü və 
ayrıldı... amma hələliyə. Təkrar eləyirəm, bu, mənim 
hadisələrə əsasən qurduğum tədqiqatçı versiyasıdır, 
reallığı olmaya da bilir. Real olanı bu ki, Mehdi 1943-
cü ilin yazında Gəncəyə dönən Barat xanımı aktiv 
şəkildə repertuardakı tamaşalara daxil edir, onunla 
əlavə işləyir, məşqlər aparır və bir gün... Barata elçi 
göndərir. Özü də bu elçiliyi kim eləyir, kim eləyir... 
şair Səməd Vurğun, yazıçı Mehdi Hüseyn və bir də 
teatrın baş rəssamı Bəhram Əfəndiyev... Deməli, artıq 
bu məqamda Mehdinin S.Vurğun və M.Hüseyn kimi 
dostları vardı. Bu elçilikdən bir il ötüşüncə, yəni 
1944-cü ildə Mehdiylə Barat evlənəcəklər... 
     Bunlar qalsın hələliyə burda... Sizə kimdən deyim, 
kimdən  
danışım... Barat xanımın keçmiş ərindən, Musiqili 
Komediya Teatrının baş rejissoru Şəmsi 
Bədəlbəylidən. 1943-cü ildə o, da durur gəlir 
Gəncəyə. Bilirsiniz niyə? “Nə yardan doyur, nə əldən 
qoyur” tamaşasına baxmağa. Lope de Veqanın 
aktuallığı: elə bil o, öz komediyasını Mehdi üçün, 
Barat üçün, Şəmsi üçün yazıb. Və bu elə beləcə də 
hələ uzun müddət davam edəcək. Tamaşa bu 
insanların qəribə bir həyat paradiqmasına dönəcək. 
Yardan doymaq nə demək? Onu əldən qoymaq nə 
demək? Təbii ki, Şəmsi bir vətəndaş kimi, bir rejissor 
kimi, bir dost kimi Mehdinin tamaşası ilə maraqlanıb 
da Kirovabad teatrının tamaşasına təşrif buyura 
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bilərdi. Amma arada Barat vardı və bu məqam 
Şəmsinin gəlişinə müxtəlif məna donları geydirirdi: 
Baratla barışmağa gəlib; Baratı geri qaytarmağa gəlib; 
Barata sevgisini etiraf etməyə gəlib; Barata acıq 
verməyə gəlib; Baratdan öc almağa gəlib; Baratdan 
hayıf çıxmağa gəlib. Düzünü Allah bilir! 
     Hərçənd fakt budur ki, Şəmsi Bədəlbəyli Bakıya 
dönər-dönməz «Ədəbiyyat qəzeti»ndə “Nə yardan 
doyur, nə əldən qoyur” tamaşası barədə bir resenziya 
dərc elətdirir. Elə bu məqamda kiçik bir arayış: sənət 
dünyasında bir rejissorun o biri rejissoru tənqid etməsi 
qeyri-etik bir şey sayılır, kəmərdən aşağı zərbə kimi 
qiymətləndirilir. Və... Şəmsi Bədəlbəyli buna imza 
atır. Nəyin naminə? Musiqili Komediya Teatrının baş 
rejissoru kimi bu məqalə onun üçün nə qədər önəmli 
idi və onun nəyinə lazım idi? Bəlkə Şəmsi Bədəlbəyli 
Mehdiyə rejissura dərsi keçmək istəyirdi, özünü 
göstərmək istəyirdi, Baratın qarşısında öyünmək, 
axırıncı dəfə gedərkən qapını bir də çırpmaq istəyirdi? 
Yoxsa dava, həqiqətən, Barat davası idi, “sən məni 
kimə dəyişdin iddiası idi”? Bunların hamısı mənim 
hadisələrin gedişatına ünvanladığım suallardır, 
şübhələrimdən doğan suallardır. Və ayrı heç nə.  
Düzünü yenə yalnız Allah bilir! 
     Mənimsə yüzfaizli əminliklə bildiyim Şəmsinin 
Mehdi Məmmədovun tamaşası haqqında 
yazdıqlarıdır: “Nə yardan doyur, nə əldən qoyur” 
tamaşasında etiraz ediləsi əsas cəhət, istər rejissor 
işində, istərsə də aktyor yaradıcılığında üslub 
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vəhdətinin axıra qədər saxlanılmamasıdır. Bu, tamaşa 
üçün böyük ittiham olsa da, belədir. Çünki bir səhnə 
əsərinin həllində italyan komediyası üslubundan 
(obrazların tamaşaçılara müraciəti və s.), bəzən 
qrotesk (hersoqun tez-tez əmzikdən süd içməsi), 
bəzən də melodram üslubundan (Teodoro, Diana və 
Marsellanın monoloqları) istifadə edilməsini başqa 
cür adlandırmaq olmaz” .77 Qədərincə ciddi tənqidi 
iraddır. O qədər ciddidir ki, hətta tamaşanın üstündən 
xətt çəkir; bəyanat verir ki, bu, eklektikadır. 
İ.Kərimovsa bunun əksini söyləyib deyir ki, tamaşada 
üslub vəhdəti, teatrallıq, ansambl rejissor fikrinin 
dəqiq ifadəsinə yardımçı olur.78 Əgər hersoqun 
əmzikdən tez-tez süd içməsi personajın mahiyyətini, 
xarakterini orijinal bir biçimdə obraz-işarəyə 
çevirirsə, bunun nəyi pisdir ki? Əgər bu obraz-işarə 
tamaşanın bədii kontekstində dəqiq işləyirsə, seyrçiyə 
ləzzət eləyirsə, üslub naminə rejissor niyə də ondan 
faydalanmamalıdır? Bu, bir. İkinci: Mehdi 
Məmmədov bu tamaşa ilə səhnədə Azərbaycan teatrı 
üçün tamam yeni iş prinsipləri sərgiləyirdi. O, 
Stanislavski sisteminin gerçəkçi teatr oyunundan ötrü 
mühüm bildiyi “dördüncü divarı” dağıdırdı, 
apartlardan (aktyorun səhnədən seyrçiyə birbaşa 
müraciəti) istifadə edirdi. Fikrimcə, Mehdi bu 
“Bağban iti”ni hazırlayarkən hələ də Y.B.Vaxtanqov 
teatrının “Şahzadə Turandot” tamaşasının təsiri 
altında olub və Kirovabad teatrının səhnəsində bir 
arlekinada qurmağa çalışıb. Azərbaycan teatr 
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mədəniyyəti rejissor Mehdi Məmmədovu həmişə milli 
səhnə sənətində K.S.Stanisalvski sisteminin “qeyri-
rəsmi səfiri” statusunda qavrayıb. Amma faktlar başqa 
məqamları da əlüstü aktuallaşdırır. Şəmsi 
Bədəlbəylidən oxuduqlarım zəminində mənə bəlli olur 
ki, Mehdi Məmmədov asanca Stanislavskidən 
uzaqlaşıb İtalyan komediyasından, klounadadan (yekə 
əmzik klounada atributu kimi), oyunbazlıqdan, 
şişirtmədən bəhrələnə bilərdi. Yəni hələ keçən əsrin 
40-cı illərində Mehdinin teatr təcrübəsindən aydınlaşır 
ki, o, “sistem”ə heç vədə doqma kimi yanaşmayıb; 
lakin bu “sistem”in ali ideyalarına və gündəlik 
tələblərinə böyük sayğı göstərib, “sistem”i dəyərli bir 
təlim toplusu kimi qavrayıb. Amma tələsməyə nə 
hacət: bir az gözləyək; hələ ki, biz Mehdi Məmmədov 
yaradıcılığının başlanğıc mərhələsindəyik, “ikinci 
institut dövrü”ndəyik, sınaqlar müddətindəyik, 
rejissorun öz şəxsi imzasına doğru getdiyi yolun 
əvvəlindəyik: yəni ümumiləşdirmələrə, nəticələrə bir 
filan qədər qalır. 
     Odur ki, bir də  qayıdıram Ş.Bədəlbəylinin 
məqaləsinə. Onun “Nə yardan doyur, nə əldən qoyur” 
tamaşası ilə bağlı tənqidi qeydlərinin sayı çoxdur. 
Həmin qeydlərdən birisi: “Bütün bunlardan başqa 
teatrda nəzərə çarpan bir nöqsan cəhət də vardır ki, 
onu da göstərmək faydasız olmazdı. Bəzi səhnə 
parçaları, məsələn, Diananın Teodoronu döyəndən 
sonra onu altında gizlətməsi, Diananın ilk qısqanclıq 
səhnələri yüngül və ucuz təsir xatirinə qurulmuşdur və 
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bunların səhnə həlli obrazın xasiyyətinə və daxili 
varlığına uyğun deyildir”.79 Hərçənd Ş.Bədəlbəyli 
sonucda bu tamaşanı teatrın uğuru sayır, aktyorlar 
S.Tağızadə və S.Orlinskaya barədə tərifli sözlər 
söyləyir. Ancaq bu, onu bir sənətçi kimi bağışlamırdı. 
Çünki obyektivlik naminə demək lazımdır ki, Mehdi 
Məmmədov “Nə yardan doyur, nə əldən qoyur” 
tamaşası ilə Kirovabad teatrının özündən və 
imkanlarından daha böyük bir iş görmüşdü, teatrın 
fərdi reklam simasını “imzalamışdı”, teatrı öz sənət 
düşüncələrinin “avtoportret”inə çevirmişdi: 
göstərmişdi ki, bədii rəhbər kimi çalışdığı müddətdə 
teatrın repertuarını yeniləşdirib, tamaşaların üslub və 
janr müxtəlifliyini təmin edib, teatrlar sırasında onu 
fərqli mövqelərə yüksəldib. 
     1944-cü ildə Mehdinin quruluşunda “Partizan 
Kostya” tamaşası da Gəncə teatr mühitində “alınır”, 
pozitiv səslənir və baxılır. Bunun səbəblərindən biri o 
olur ki, Kostya rolunda Barat xanım Şəkinskaya 
səhnəyə çıxır və öz qardaşının verdiyi eskizlərə əsasən 
qurulmuş dekorlar arasından sanki dəcəl bir dalğa 
kimi keçib gedir. Bundan savayı 1944-cü ildə “Toy” 
(Sabit Rəhman) olacaq, “Oqtay el oğlu” (Cəfər 
Cabbarlı) olacaq, bir də “İntizar” (İlyas Əfəndiyev). 
Bu da eləyəcək 1944-cü il üçün dörd tamaşa. Düzdür, 
İ.Rəhimli “Barat Şəkinskaya” monoqrafiyasında 
Mehdi Məmmədovun “Timur və onun komandası” 
(A.Qayday) adlı bir tamaşanın da rejissoru olduğunu, 
Barat xanımın isə səhnədə Timuru oynadığını qeyd 
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edir.80 Deməli, Mehdinin Gəncə teatrında qoyduğu 
tamaşaların sayı bir dənə də artır. Di gəl ki, bu 
informasiya nə C.Cəfərovda var, nə İ.Kərimovda. 
Mən Gəncə teatrının arxivində də bununla əlaqədar 
müəyyən bir informasiyaya rast gəlmədim. Ancaq 
Solmaz xanım Həmzəyeva, Barat xanımın qızı, mənə 
dedi ki, o, vaxtilə bu tamaşada Nyurka rolunda 
səhnəyə çıxıb, aktyorlar Səməd Tağızadə, Rəmziyyə 
Veysəlova ilə birgə oynayıb. Hətta Solmaz xanım bir-
iki mizan haqqında danışdı da. Bununla belə mən bu 
faktı təsdiqləyəcək bir sənəd tapmadım. O da ola 
bilsin ki, Mehdi bu tamaşanı öz studiyasında 
hazırlayıb. Amma tamaşa repertuarda uzun müddət 
qalmayıb. Nədən ki, Barat xanımı yenidən 
M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram 
Teatrına dəvət eləyiblər. Hərçənd mən inanmıram ki, 
Sovetlər Birliyində uşaqların ən sevimli yazıçısı 
Arkadi Qaydarın Azərbaycan teatr məkanında məşhur 
bir əsəri səhnəyə qoyulaydı, özü də Mehdi tərəfindən, 
və Cəfər Cəfərov kimi bir ziyalı bunu öz kitabında 
qeyd eləməyəydi; “Partizan Kostya”dan danışaydı, 
“Timur və onun komandası”na gəldikdə susaydı. Özü 
də İ.Rəhimlinin yazdığına görə guya “Partizan 
Kostya” ilə “Timur və onun komandası” eyni ildə 
Gəncə teatrının səhnəsində göstərilib. 1943-cü ildə 
teatrın gələcək planları barədə “Kirovabad bolşeviki” 
qəzetinə hesabat verən rejissor Mehdi Məmmədzadə 
(yəni Mehdinin özü) yoldaş da deyirdi ki, teatr yeni 
mövsümdə “On ikinci gecə”ni, “Kukla evi”ni, 
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“Müsibəti-Fəxrəddin”i, “Qafqazlılar”ı öz repertuarına 
daxil etmişdir.81 Göründüyü kimi bu siyahıda da 
“Timur və onun komandası”nın adı yoxdur. Bəs 
“Müsibəti-Fəxrəddin”,  “Qafqazlılar”, “Kukla evi” 
kimi tamaşaların aqibəti necə olub, tarix 
səhifələrindən hara buxarlanıb gediblər; hansı 
rejissorlar tərəfindən hazırlanmışdılar? Bilmirəm. 
Mən onu bilirəm ki, Gəncə teatrında Mehdiylə yanaşı 
Ağəli Dadaşov da,  Həsən Ağayev də rejissor kimi 
çalışıblar. Lakin hansı kimin tamaşasıdır? Çox təəssüf 
ki, Gəncə teatrının tarixilə bağlı düz-əməlli bir 
araşdırma əlimə keçmədi: hamı məlum faktları 
təkrarlayır; arxiv materialları da qırıq-qırıqdır, epizod-
epizoddur. Mən Gəncə teatrının tarixini araşdırmaq 
işinə girişsəydim, onda gərək monoqrafiyanı bir 
kənara qoyaydım. Odur ki, sadəcə olaraq faktlar 
panoramını görükdürməklə kifayətləndim. 
     1945-ci ildə Mehdi Gəncədə özünün son “Qatır 
Məmməd” (Zeynal Xəlil) adlı tamaşasını təhvil verir 
və Moskvada aspiranturaya daxil olmağı planlaşdırır. 
Ona görə hətta öz müəllimi N.M.Qorçakovla 
məktublaşır da. Amma çərxi-fələk necə fırlanırsa, 
Mehdi, C.Cəfərova istinadən mən bunu deyirəm, 
“əzizbəyovçular”dan dəvət alır; dəvət alır ki, bəs, gəl, 
bizimlə işlə. Yaxşı təklifdir, sözsüz. Elə buradaca 
yenidən suallar peyda olur: bu dəvət konkret olaraq 
kimə məxsus idi, daha doğrusu, kim tərəfindən 
göndərilmişdi? Teatrda, həqiqətən, Mehdi üçün 
susamışdılarmı? Onun Rza Təhmasibə məktublarını 
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xatırlayın!!! Barat xanıma nə düşmüşdü ki, Gəncədə 
heç iki il də yaşamamış, Kirovabad teatrını 
özünküləşdirməmiş, Mehdiylə münasibətlərin dadını 
çıxarmamış çaparaq Bakıya dönəydi? Niyə məhz 
1945-ci ildə aspirantura məsələsi Mehdi üçün birdən-
birə bu qədər aktuallaşmalıydı? Əgər 
aktuallaşmışdısa, onda nədən Mehdi aspiranturaya 
getmək fikrindən daşınmışdı? Nələr yaşandı ki, 
“əzizbəyovçular” Mehdiyə dəvət göndərdilər?           
     Bu vəziyyətə “əməli təhlil metodu”nu tətbiq 
eləməsən, heç nə aydınlaşmayacaq və fakt 
tapılmayacaq. Məsələ bu ki, Gəncə teatrında 1944-ci 
ilin sonunda Mehdi və Baratın rəftar məntiqini 
Bakının diktəsi müəyyənləşdirmişdi; hadisə paytaxtda 
baş vermişdi: “əzizbəyovçular”ın səhnə fəaliyyətinə 
canlı maraq göstərən və teatrdakı prosesləri öz 
nəzarətində saxlayan Azərbaycan Kommunist 
Partiyasının birinci katibi Mir Cəfər Bağırov növbəti 
tamaşalardan birinə baxarkən soruşmuşdu ki, bəs 
Barat Şəkinskaya çoxdandır gözümə dəymir? Axı 
Barat xanım Gəncəyə gedənə qədər Əzizbəyov adına 
teatrın səhnəsində Cülyettanı, Kordeliyanı, Aidanı, 
Sonanı və digər rolları oynamışdı və şübhəsiz ki, Mir 
Cəfər Bağırovun diqqətini özünə çəkmişdi. 1940-cı 
ildə “əməkdar artist” fəxri adı almaq üçün teatrın 
təqdim etdiyi siyahıya Barat xanımın adını Bağırovun 
özü saldırmışdı. Ona görə də M.C.Bağırov 
B.Şəkinskayanın Gəncəyə köçdüyünü eşidəndə 
demişdi ki, aktrisanı tez Bakıya qaytarın. Teatrın 



______________Milli Kitabxana_______________ 101 

kollektivi, və yəqin ki birinci növbədə Ə.İskəndərov, 
bu təpkidən şaşırmışdılar, ləngimədən Baratı Bakıya 
dəvət eləmişdilər. Barat tərslik eləyib gəlməyə də 
bilərdi, əgər burada şəxsən M.C.Bağırovun özünün 
sözü olmasaydı. Deməli, onun Gəncədən qayıtmasının 
əsas səbəbi budur: Barat Şəkinskayanı M.C.Bağırovun 
özü çağırtdırır. Bu, əmrə bərabər bir istəkdir və 
müzakirəsi mümkünsüzdür; yəni Baratın tərsliyi, 
ərköyünlüyü fövqündədir..   
     Artıq 1944-cü ilin dekabrında B.Şəkinskaya 
Bakıda idi və Əzizbəyov teatrının truppasına işə 
götürülmüşdü. Bu qayıdış, əbəttə ki, Barata şərəf 
gətirirdi, onun renomesini artırırdı (Barat xanım 
Bağırov yoldaşın özünün yadındadır!!!); amma həm 
də Baratı Mehdidən ayırırdı. Görünür, elə bu 
məqamda Mehdi qərara alıb ki, oxumağa getsin, 
praktiki fəaliyyətdən uzaqlaşın. Niyə? Olsun ki, 
Moskvadan sonra Gəncə ona darısqal balaca şəhər 
kimi görünürdü, Mehdini sıxırdı. Bir yandan da 
Baratdan sonrakı tənhalıq. O biri yandan da 
“əzizbəyovçular” Gəncədə işləyən Mehdini qəsdən 
“görməyib” bu istedadlı insanı öz teatrlarına dəvət 
etmirdilər. Yenə də Rza Təhmasibə Mehdinin yazdığı 
məktubları xatırlayın!!! Bu zaman Mehdi həyatdan 
küsə bilərdi, depressiyon vəziyyət yaşaya bilərdi. Bəs 
əlac nə idi? Təbii ki, Moskvaya getmək... Amma tarix 
göstərir ki, Mehdi bu qərardan qaçır: çünki 
“əzizbəyovçular”dan dəvət alır. Əslində, Əzizbəyov 
adına teatrın bədii rəhbəri Ə.İskəndərov Mehdinin 
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onunla birgə eyni bir teatrda çalışmasını arzulamırdı. 
Amma buna baxmayaraq o, Mehdiyə dəvət 
göndərmək məcburiyyətində idi. Çünki bu vaxt 
məsələyə Barat qarışmışdı. Demişdi ki, ya Mehdi 
Bakıya gələcək, ya da o, Gəncəyə gedəcək. Təbii ki, 
vəziyyəti gərginləşdirməyinə, heç nədən hay-küy 
qoparmağına dəyməzdi: Mir Cəfər Bağırovun 
qulağına nəsə çata bilərdi; busa heç kəsin xeyrinə 
olmayacaqdı: nə Baratın, nə Ədilin, nə də Mehdinin. 
Yəqin ki, bunu çox gözəl başa düşən Ədil İskəndərov 
rəngləri qatılaşdırmamaq naminə Mehdi Məmmədovu 
M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram 
Teatrına dəvət edir.  
        Və... Mehdi bununla razılaşır, aspiranturaya 
getmək, Moskvada təhsilini davam etdirmək fikrindən 
daşınır; hesab edir ki, “əzizbəyovçular”ın dəvəti onun 
taleyinin bu konkret məqamı üçün ən optimal 
variantdır. Bu zaman Mehdi yeganə düzgün qərar 
qəbul etmişdi. Vaxt onun xeyrinə işləyirdi. O, 
Əzizbəyov teatrının dəvətinə “hə” deməklə üç 
problemi birdən həll etmişdi. Birinci: Mehdi Bakya 
gəlirdi, teatr elitasının sıralarına qatılırdı, özünün 
sənətçi perspektivini görürdü, karyerasının təqribi 
mərhələlərini planlaşdırırdı; ikinci: o, Baratdan 
ayrılmırdı, sevdiyi qadının yanında qalırdı, ailə 
səadətinə qovuşurdu; üçüncü: Mehdi anasına və 
qardaşlarına yardım etmək imkanını itirmirdi. Təbii 
ki, bunun müqabilində Moskvadan, aspiranturadan, 
elmi fəaliyyətdən imtina etməyinə dəyərdi. Beləcə, 
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Mehdi öz “ikinci institut”unu bitirirdi; və onu 
da deyim ki, şəxsi həyatının, Azərbaycan teatr 
mədəniyyətinin kontekstinə görə uğurla 
bitirirdi. 
     Uğur bu idi ki, Mehdi Moskvada rejissor 
diplomu almışdı, Stanislavski sistemini, 
gerçəkçi teatrın prinsiplərini Moskvanın kübar 
teatr elitasının nümayəndələrindən öyrənmişdi. 
Uğur bu idi ki, Mehdi öz teatr təcrübəsində 
Stanislavski sisteminin çərçivələrində qapanıb 
qalmamışdı; göstərmişdi ki, italyan 
komediyasının şərtiliyi də, klounada 
qroteskvariliyi də, qədim yunan xorunun teatral 
effektivliyi də onun sənət qavrayışına yad 
deyil. Uğur bu idi ki, o, Gəncədə öz fərdi 
rejissor üslubunun təqribi “əlifba”sını tapmışdı: 
bu üslub söz, pauza və ritm üzərində özünü 
təsdiqləyəməyə meyllənirdi. Uğur bu idi ki, 
Mehdi Məmmədov tamaşalarının məfkurə 
mündəricəsinin qütblərini müəyyənləşdirmişdi: 
müasirlik, millilik və mənəvi saflıq. Uğur bu 
idi ki, Gəncə rejissoru öz tamaşa estetikasında 
səhnə realizmiylə teatrallığı, romantik pafosla 
gerçək aktyor yaşantılarını bir araya gətirmək 
iqtidarında olduğunu teatr ictimaiyyətinə bəyan 
eləmişdi. Uğur bu idi ki, Barat Şəkinskaya 
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maneələr fövqündə dayanıb Mehdinin 
“əzizbəyovçular” teatrına dəvət almasında 
mühüm rol oynamışdı. Həqiqətən, bu gündən 
tarixə boylananda Barat xanımın bu rolu bir 
missiya kimi oxuna bilər: sanki o, Gəncə 
şəhərinə Mehdiyə görə gedibmiş. Əgər Barat 
olmasaydı, Mehdi Məmmədovun Əzizbəyov 
adına teatra gəlişi baş tutacaqdımı? İnanmıram. 
Buna yol verməyəcəkdilər. Mehdi əyalət 
teatrında qalacaqdı, ya da uzağı bəxtini 
soraqlaya-soraqlaya Moskvaya üz tutacaqdı. 
Yəni Mehdinin Gəncədə keçdiyi həyat və sənət 
yolunun dan ulduzu Baratdır. 
     Baratdır?! 
     Lakin… bir dəqiqə.  
     Ola bilərdimi ki, Mehdi Kirovabaddan heç 
hayana tərpənməsin və qədim Gəncədə qalıb 
Pribaltika ölkələrinin əyalət şəhərlərində 
olduğu kimi unikal bir teatr yaratsın və bununla 
da Gəncəni Azərbaycanın ikinci teatr 
mərkəzinə çevirsin? Əminəm ki, ola bilərdi və 
bu, milli teatr mədəniyyətinin yalnız pozitivi 
sayılacaqdı... 
     Onun Ədilin teatrında nə işi vardı ki? 
     Var axı, elə əyalət teatrları ki, onları 
dünyanın sənət elitası tanıyır!  
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     Buna da Mehdinin, və bəlkə də Azərbaycan 
teatrının mümkün bir tale variantı kimi 
yanaşın!!! 
      Mənsə monoqrafiyanın ardını yazım... 
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TEATRDAN  FƏLSƏFƏYƏ... 
                       (komandor və simulyakr) 
                                              
                                          “Məkanda həndəsə olduğu kimi zamanda da 
                                             psixoloji var”. 
                                                                         Marsel Prust 
 
                                          “Bir şeyi tanımaq üçün mən irəlicədən  
                                            bilməliyəm ki, nəyi tanımaq  istəyirəm”. 
                                                                          Sokrat 
                                         “Dənizə yaxınlaşanda çaylardan danışmırsan”. 
                                                              Həkim Sənai  
 
     “Bakı gözəl şəhər, mehriban diyar”... 
     Gün o gün olub ki, qurtarıb dava...  
     Mehdi şəhərdədir... 
     “Uzaq sahillərdə” filminə və Mehdinin eyni adlı tamaşasına 
hələ bir xeyli vaxt var. 
                                          *** 
     İndi o, M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademik 
Dram Teatrının işçisidir: gələcəyə iftixarla baxır. Mehdi sənət 
dostlarıyla çiyin-çiyinə verib Azərbaycan teatrının sabahını 
düşünür. O özünə və yoldaşlarına inanır və zəhmətkeşlərin 
mənalı istirahəti üçün çalışır... 
                                          *** 
     Bu cümlələr Sizə həmin illərin sənədli filmlərindəki təhkiyə 
üsulunu azacıq da olsa xatırlatdımı?Azərbaycan bədii kinosu 
üçün də xarakterik bir məqam. Belə “işıqlı” mətnləri adətən 
Azərbaycanın bəlkə də ən suyuşirin aktyoru Müxlis Cənizadə 
oxuyardı. 
     Hərçənd Azərbaycan gerçəkliyində hər şey ekrandan 
göstərildiyi kimi hamar və şirmayı deyildi. İnsan yaşayırsa, 
artıq nəyisə dəf edib yaşayır. Adicə bir udum nəfəs almaq üçün 
enerji sərf etmək, nəyinsə müqavimətini qırmaq lazım olur. 
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Yaşadığın, davrandığın çevrədə, arealda münasibətləri qurmaq 
da müəyyən səylər tələb edir. Sən özünü özgələrə qəbul 
etdirməyi bacarmalısan ki, onlar səni görəndə ünsiyyətsizliyə 
qapanıb qalmasınlar və sən bu “kar divar”ın balaca bir 
pəncərəsini açıb onlarla danışa biləsən.  
     Təbii ki, 1945-ci ildən Mehdi Məmmədov tamam fərqli bir 
həyata başlayırdı. O, Ədil İskəndərovun 7 il baş rejissor olduğu 
teatra gəlmişdi: özünkülər arasında özgəsi idi. Aktyorlar Ədilin 
və onun komandasının dediklərinə öyrəşmişdilər, iş üslubuna 
alışmışdılar, Ədilin təklif etdiyi teatr poetikasının içində balıq 
kimi üzmüşdülər. Yəqin ki Mehdi də bu teatra öz bilgisini və 
təcrübəsini gətirmək istəyəcəkdi və teatr ictimaiyyətinin Ədilə 
olan diqqətinin bir hissəsini onun əlindən alacaqdı. Bununla 
kim rahatca barışardı ki? Amma Ədil İskəndərov ona görə Ədil 
İskəndərov idi ki, 22 il teatrın bədii rəhbəri vəzifəsində qalmağı 
bacarmışdı. Ədil İskəndərov ona görə 22 il teatrın bədii rəhbəri 
vəzifəsində qalmağı bacarmışdı ki, başqalarına yeri gəldikcə 
yol verə bilmişdi. O, Mehdinin də əngəlinə çevrilməyəcək; 
Mehdiyə “təzyiq və hücum” taktikasını tətbiq etməyəcək. 
     Mehdi sentyabrın 1-dən Əzizbəyov teatrında rejissor 
ştatındadır rəsmi şəkildə: əmək kitabçasına belə yazılıb. 
Bundan sonra mən monoqrafiyanın hər cümləsində “Əzizbəyov 
teatrı”nı onun bugünki adı ilə təqdim edəcəyəm: Milli Dram 
Teatrı. Hərçənd buradan “dram” sözü də götürülsəydi, əla 
olardı. Milli Teatr elə hər yerdə Milli Teardır: orada dram da 
oynanılsa mümkün, komediya da, faciə də. Çünki Milli Teatr 
xalqın, dövlətin, mədəniyyətin bir nömrəli teatrı deməkdir və 
ona nə epitet qoşsan, “milli” təyinindən zəif olacaq, “milli” 
anlamının topluma sızdırdığı mənaları üstələyə bilməyəcək. 
Hətta “Akademik” sözünün özü burada cəfəng səslənir. Nədən 
ki, “Milli Teatr” ifadəsi “akademikliyi” apriori özündə 
qapsayır. “Akademik” olmayanı “Milli” eləməzlər ki... Xalqın 
fəxri, qüruru, güvənci “milli” sözü ilə eyhamlaşdırılır: çox vaxt 
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bu söz geneoloji mahiyyətin verbal simvolu qismində 
qavranılır. 
                                            *** 
    Milli Teatr: bura bizim qəhrəmanın iş yeridir; adlar dəyişsə 
də, qəhrəmanın peşəsi həmişə rejissordur... 
 
                                            *** 
     Hərçənd Mehdinin əmək kitabçasına o da yazılıb ki, Mehdi 
1945-ci il sentyabrın 8-dən Teatr İnstituna rejissorluqdan və 
aktyor sənətkarlığından dərs demək üçün müəllim vəzifəsinə 
götürülüb: 8-də ərizə yazıb, 8-də də işə düzəlib. Əla 
perspektivdir: onu dəyərli və cavan bir kadr kimi 
qiymətləndirirlər. Gəncədən gəldi, özünə də həmin dəqiqə yer 
elədi. Xasiyyətnaməni də Rza Təhmasibdən əlüstü aldı 12 
avqustda. Öz-özünəmi çözüldü problemlər? Əgər bura 
Bakıdırsa, mən şübhələnirəm. Yəqin ki Mehdinin Teatr 
İnstituna işə qəbul edilməsində Rza Təhmasibin bir vasitəçiliyi 
olub. Bunu bilmək üçün bir elə də xüsusi huşyarlığa gərək yox. 
Axı Mehdi məhz Rza Təhmasibin müdir olduğu kafedrada 
çalışacaqdı. Bu o demək idi ki, Mehdini tədris işinə 
Təhmasibin özü cəlb eləyir. Məncə, bu məsələ tamam aydındır 
və əlavə şərhlərə ehtiyac qalmır. Amma bir məsələ var ki, onu 
hökmən açıqlamalıyam. Xasiyyətnaməni yazarkən Rza 
Təhmasib Mehdinin uğurlu tamaşalarını sadalayır və bu 
sırada... “On ikinci gecə”nin adını çəkir. Bu necə olur ki? 
1945-ci ildə nə “On ikinci gecə”? Haradan çıxdı bu? Nədən 
Rza Təhmasib bu qədər yanılıb? Mən araşdırdım, səhv Rza 
Təhmasibindir. Çünki Gəncə teatrının repertuarına bu 
komediya hələ 1943/44-cü illər mövsümündə daxil edilsə də, 
bu barədə rəsmi məlumat verilsə də tamaşa Kirovabad teatrında 
ərsəyə gəlməyib. Görünür, Rza Təhmasib xasiyyətnaməni 
Mehdi işə düzəldikdən çox-çox sonralar yazıb; yəni Milli 
Teatrın səhnəsində “On ikinci gecə”ni gördükdən sonra yazıb 
və mexaniki səhv buraxıb. Eybi yox, önəmi nə? Rza Təhmasib 
kimi sənət ustadına hər şeyi bağışlamaq olar! 
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                                            *** 
     Bizim qəhrəmanın ünvanı da artıq başqadır: daha o, 
Suraxanskaya küçəsindən köçüb Krasnokrestenskaya, ev 36-da 
yaşayır Barat Şəkinskaya və Baratın balaca qızı Solmaz 
Həmzəyeva ilə birlikdə. Leyla Bədirbəyli də onların qonşusudur. 
İndi həmin küçə Səməd Vurğun adlanır.  Mehdinin anası ilə 
qardaşları isə hələ də Suraxanskaya küçəsini tərk etməyiblər... 
                                            *** 
     Mehdi “axtarışlar dövrü”nün başlanğıcındadır. Özünü 
peşəkar bilir; amma sanmır ki, hər şeyi bilir: ona görə ruhsal 
vəziyyətinə axtarışları uyğun bilir.                              
     Teatr sənətində axtarışlar meydançası, yəni eksperimentlər 
zonası həmişə bütün rejissor sınaqlarına əla tablayan Şekspir 
olub. Yəqin elə bu səbəbdəndir ki, Mehdi Milli Teatra işə 
düzələn kimi “On ikinci gecə” komediyasını tamaşaya 
qoyacağını bəyan edir. Ancaq burada “bəyanatlıq” bir şey yox 
idi, təzə xəbər yox idi. Azərbaycan teatr məkanında yaşayan 
peşəkarların hamısı azdan-çoxdan eşitmişdi ki, Mehdi artıq bir 
neçə il olar bu ideyanı özü ilə gəzdirir. Qəzetlər bu haqda 
məlumat yaymışdılar ki, bəs Gəncə teatrında rejissor Mehdi 
Məmmədzadə “Nə yardan doyur, nə əldən qoyur” 
tamaşasından sonra “On ikinci gecə”ni hazırlayacaq. Hələ 
1944-cü ildə Mehdinin özü «Ədəbiyyat qəzeti»ndə “Şekspir 
gülüşü” adlı bir məqalə dərc elətdirmişdi və elə bu məqalədə 
“On ikinci gecə” komediyasından bolluca danışmışdı.82 1944-
cü ildə “On ikinci gecə”dən müəyyən parçalar da 
M.İbrahimovun tərcüməsində mütəmadi şəkildə «Ədəbiyyat 
qəzeti»ndə çap olunmuşdu. Yenə həmin ilin sentyabrında yenə 
həmin qəzetdə Mehdi Məmmədzadə imzası yenidən 
görünmüşdü: bu dəfə onun analitik məqaləsində dram 
əsərlərinin tərcüməsi83 problemləri çözülürdü. Artıq teatr 
ictimaiyyəti üçün aydın məsələ idi ki, Gəncə rejissoru 
Şekspirin ən kübar komediyalarından birini aktiv təhlil 
obyektinə çevirmişdir. “Şekspir gülüşü” məqaləsində Mehdi 
Şekspir komedioqrafiyasının cövhərini, mayasını, bədii-estetik 
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siqlətinin köklərini araşdırırdı: söyləyirdi ki, İntibah çağında 
yaşamış ingilisin komediyaları gülüş, şənlik fəvvarələri 
kimidir, həyatın özü qədər canlı və qəribədir, təkrarlardan 
ibarətdir və eyni zamanda gözlənilməzdir, gah məzəlidir, gah 
turşaşirindir, gah da duzludur; söyləyirdi ki, burada lirika 
satiraya qarışıb, ağa nökərə, quldur zadəgana, gülüş göz yaşına, 
sevgi nifrətə, ağıl dəliliyə, gerçəklik fantastikaya; söyləyirdi ki, 
ser Uilyamın komediyaları bayram yumurtaları kimi əlvandır, 
Benqal şamları kimi qığılcım-qığılcım işıq saçır; söyləyirdi ki, 
Şekspir əsərlərindəki konseptual komizm xalq komediyalarının 
gülüş bulağından su içib; söyləyirdi ki, “On ikinci gecə” yağlı 
boyalarla dahi italyan rəssamlarının üslubunda işlənmiş 
yaraşıqlı sevinc tablosudur. Onun bir məqalədə söylədiklərini 
mən bir abzasda simvolik obrazların mənalar kontekstinə 
yığdım: güman edirəm ki, Mehdinin ruhu razı qalar. 
     Amma o vaxt Mehdi yatıb yuxusunda belə görmürdü ki, 
tezliklə Gəncəni tərk edəcək və Şekspirin bu kübar 
komediyasını Milli Teatrın səhnəsindən məhz Bakı 
tamaşaçılarına göstərəcək. Allahın işlərini bilmək olmur! İnsan 
üçün hər şey müəmmadır: o, heç vədə anlamır ki, nədə udur, 
nədə uduzur.  
     Əgər 1945-ci il Mehdini Bakıya gətiribsə, bu, onun 
taleyinin pozitividir.  
     Əgər 1945-ci il Mehdini “Ədəbiyyat qəzeti”nin 
səhifələrində palaz-palaz məqalələrlə təqdim eləyibsə, bu, onun 
imicinin pozitividir. 
     Əgər 1945-ci il Mehdini müəllimə çeviribsə, bu, onun elmi-
pedaqoji karyerasının pozitividir. 
     Birdən elə bu pozitivlər cərgəsində, işə götürülməsindən 
hələ bir ay keçməmiş (Allah Mirzə Ələkbər Sabirə rəhmət 
eləsin: necə düz yazıb bizim millətin xarakterini!), Mehdi durur 
«Ədəbiyyat qəzeti»ndə Azərbaycanda teatr sənətinin 
geriləməsindən danışır və Milli Teatrın ünvanına tənqidi 
qeydlər yazır.84 Bu, hamletsayağı davranış tərzi deyilsə, bəs 
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nədir? Özünkülər arasında özgəlik?! Yox: həqiqət qarşısında nə 
özünkü var, nə də özgəsi; bu məqamda hamı bərabərdir. 
Sənətkar da haqq deməsə, haqqına danışmasa, yaşaya bilməz. 
Əbəs yerə onları “zamanın vicdanı” adlandırmırlar ki... Ona 
görə də bu məqalədə Mehdi Milli Teatrı nəzərdə tutub deyirdi 
ki, burada tələbkarlıq səviyyəsi aşağıdır, hər şeyə üzdən 
yanaşırlar, laqeydcəsinə yanaşırlar; deyirdi ki, tamaşalar 
maraqsızdır, darıxdırıcıdır, formalar kasaddır, ifadəsizdir, 
yeksənəqdir, üslub dəqiqliyindən məhrumdur. Bu məqalədə 
hələ o başqa çox şeylər də deyirdi: deyirdi ki, dram 
tamaşalarında musiqi, rəqs, balet və mahnıların “milli” forma 
əlaməti kimi təqdim edilməsinin əleyhinədir; deyirdi ki, teatr 
dahi dünya dramaturqlarının yaratdığı klassik irsi lazımınca 
mənimsəmir. Təəccüb və etiraz doğurmur. Mehdi mövqeyi və 
Mehdi həqiqəti hörmətə layiqdir. 
     Bəs Cəfər Cəfərov bu barədə nə fikirləşirdi? O, fikirləmirdi, 
çünki bunu bilirdi və aşkarcasına Mehdinin tərəfini saxlayırdı: 
“Beləliklə, komediyanın məşqlərinə hazırlaşarkən 
Məmmədovun müəyyən proqramı vardı və bu proqram bir 
tamaşanın sərhədlərini aşırdı. Ona görə də Məmmədov 
obyektivcəsinə mübahisələrə, düşüncələrə qatılırdı ki, milli 
səhnə sənətinin yüksəlişinə nail olmaq üçün qüsurları necə 
aradan qaldırmağın, teatrı necə inkişaf etdirməyin”85 yollarını 
arasın. 
     Ancaq bütün bunlarla yanaşı... Mehdi Milli Teatrdan 
danışanda, onu tənqid eləyəndə unudurdu ki, oranın sahibi Ədil 
İskəndərovdur; yəni Milli Teatrın tənqidi dolayısı yolla elə 
teatrın bədii rəhbəri Ə.İskəndərovun tənqidi deməkdir. Nəyə 
görə Mehdi hələ “On ikinci gecə”nin məşqlərinə başlamamış 
teatrdakı vəziyyətdən narazılığını bildirirdi? Niyə özünü 
kimlərəsə qarşı qoyurdu? Bu, onun iddiasından yaxud içində 
əyləşmiş Hamletin qəhrəmanlıq romantizmindən irəli gəlirdi? 
Bəlkə kimlərsə Mehdiyə yaranmış situasiyadan optimal 
bəhrələnməyi məsləhət görürdülər? Bəlkə Mehdini Ədil 
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əleyhinə aparılan kompaniyanın lideri kimi təqdim etmək 
istəyirdilər? Ədil İskəndərovu Milli Teatrda Mehdi 
Məmmədovla əvəzləməyin zamanı çatmamışdımı? Axı Mehdi 
də dünənə qədər Gəncə teatrının bədii rəhbəri olmuşdu! 
Bundan da bir qıcıq kimi əlavə faydalanmaq mümkün idi. 
Unutmaq gərəkməz ki, Mehdi Rza Təhmasibin müdir işlədiyi 
kafedrada çalışırdı. Rza da Ədilə həmişə güclü oppozisiya 
olub. Yoxsa bəs nə ilə izah edilər Mehdinin Milli Teatrda 
yaradıcılıq atmosferini bəyənməməsi, əlüstü üsyançı bir 
mövqedə dayanması? Razılaşaq ki, bu tənqid ona real heç bir 
divident gətirmirdi; gərginlik yaradırdı, vəssalam. Lakin belə 
sərt, gözlənilməz davranışın, qəfil hücumun da öz məntiqi 
vardı. Ədil büdrəsəydi, Mehdinin baş rejissor (bədii rəhbər) 
olmaq şansı qat-qat çoxalacaqdı.  Bu zaman Mehdinin konkret 
arxası kim ola bilərdi? Əlbəttə ki, Mir Cəfər Bağırovun sevimli 
aktrisası Barat Şəkinskaya, teatr intellektualı, müasir dünya 
teatr prosesinin təzahürlərindən xəbərdar Cəfər Cəfərov və bir 
də Faust zəkasına, Mefistofel qüdrətinə malik Rza Təhmasib. 
Ancaq Ədil boyda bir “fil”i devirməyinə bu bəs edərdimi? Özü 
də o, birbaşa Mir Cəfər Bağırovun adamı idi, sınanmış partiya 
üzvü sayılırdı. Böyük mənada heç bir tənqid onun vəzifəsi 
üçün “hədə” qismində yozula bilməzdi. Amma, görəsən, Milli 
Teatrda Mehdi Məmmədov baş rejissor kreslosunu 1945-ci ildə 
tutsaydı, Azərbaycan teatrının inkişafı hansı səmtə 
yönələcəkdi, teatr reformaları nə qədər sürətlənəcəkdi? Milli 
Teatr mobil şəkildə müasir olacaqdımı? Müharibənin, aclığın 
qurtardığı bir vaxtda Mehdi tələsməmişdi ki? Tələsib də özünü 
oda salmamışdı ki? Bu suallar qızıla bərabər suallardır. Lakin 
cavabları olmadığı üçün və “arxadan atılan daş” təəssüratı 
oyatdığı üçün əhəmiyyətsiz və dəyərsizdir. Hərçənd milli teatr 
düşüncəsinin gəlişməsinə yarıya bilər. 
     1945-ci ilin sonundan Mehdi “On ikinci gecə”nin aktiv 
məşqlərinə start verir. Əslində, o, bu tamaşaya 1941-ci ildə 
M.İbrahimova “On ikinci gecə”ni tərcümə edin” dediyi gündən 
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də çox-çox əvvəl hazırlaşmağa başlamışdı. Mehdi haradasa 5-6 
il olardı ki, “On ikinci gecə”ni öz içində gəzdirirdi. Onun 
Moskvada oxuduğu illərdə teatrlar, xüsusilə də avanqard 
pozisiyalara sahib rejissorlar, Şekspir komediyalarına maraq 
göstərirdilər. Mümkün ki, elə bu tendensiya da Mehdiyə təsir 
eləmişdi, onu “On ikinci gecə”nin emosional, lirik və yumorla 
dolu karnavalına doğru itələmişdi. Tamaşanın eksplikasiyası 
Gəncədə yazılmışdı. Bu dəfə də rəssam Fyodor Qusak 
seçilmişdi: və hətta onun ilk eskizlərini Mehdi qəbul da 
eləmişdi. Amma sən saydığını say... Fələyin planı həmişə bir 
başqa cür olur. Bakıda səhnə tərtibatı rəssam 
S.M.Yefimenkoya tapşırıldı, musiqini yazmağı isə Tofiq 
Quliyeva həvalə elədilər. Onlar hələ “Bahar”ı bir yerdə 
hazırlamışdılar, sonra isə “Bağban iti”nin havacat və 
diringələrini axtarıb tapmışdılar. 
     Əlqərəz, 1946-cı il aprelin 20-də (T.Yusufbəyli yazır 21-də) 
quruluşçu rejissor Mehdi Məmmədov “On ikinci gecə” 
tamaşasının premyerasını oynadı. Və bilirsiniz bu tamaşa nə 
qədər yaşadı? Düz 10 il və bəlkə də iki gecə artıq. Yalnız 1956-
cı ildə bu tamaşanı repertuardan götürdülər. Belə bir statistik 
məlumat da var ki, 1946-cı ilin aprelindən 1948-ci ilin 
iyulunadək “On ikinci gecə” Milli Teatrın səhnəsində 100 dəfə 
göstərilib.86 Tamaşanın uğurunun birinci dəlaləti elə budur. 
Səhnə oyunu maraqlı alınmasaydı, ilbəil sərasər seyrçilər 
tərəfindən baxılmazdı ki?..  Bu marağın təminatçısı, şübhəsiz 
ki, Mehdi Məmmədovun tamaşaya verdiyi konseptual həll 
olmuşdu. 
     Səhnə tərtibatı olqular məkanını bir cənub ölkəsinə 
köçürmüşdü və bu cənub ölkəsinə rəssamın emosional ovqatı 
çoxlu günəş səpələmişdi. Ona görə səhnədə işıq vardı, 
yüngüllük vardı, sevinc, fərəh vardı. Və Tofiq Quliyevin 
bəstələri sanki günəş şüaları ilə axıb səhnə məkanına süzülürdü 
və ya düymə-düymə olub şüalardan asılırdı. Tofiq Quliyev öz 
musiqisilə həyat enerjisinə, həyatın zarafatlarına və qadınların 
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gözəlliyinə bir himn, bir serenada oxuyurdu, personajlarla isə 
onların xarakterinə uyğun məzələnirdi, əylənirdi, səmimicəsinə 
zarafatlaşırdı. 
     Mehdi səhnə planşetinin hər qarışından istifadə edib 
mizanlar qurmuşdu: səhnə önündən, orkestr çalasından 
maksimal bəhrələnmişdi. Nökərlər, təlxəklər, musiqiçilər 
səhnəyə məhz buradan qalxırdılar; epizodlarını ifa etdikdən 
sonra eləcə də çıxıb gedirdilər. Bu da elə bil səhnəni, səhnədə 
yaşanılan olayları seyrçilərə bir azacıq daha yaxınlaşdırırdı. 
Tərtibat aktyorlara səhnədə heç nə ilə mane olmurdu. “On 
ikinci gecə” də Kirovabad teatrının “Bağban iti” tamaşası kimi 
başlanırdı: yenə Tofiqin bəstələdiyi musiqinin müqəddiməsi 
səslənirdi, yenə hersoq malikanəsində həyəcan yaşanıldığı 
seyrçilərə duydurulurdu, yenə hersoq evinin nökəri saray 
əyanlarına, musiqiçilərə haylanırdı ki, onlar tez olsunlar, tez 
orkestr çalasından səhnəyə qalxsınlar və pərdəni açsınlar. 
Mehdi “ikinci institut dövrü”nün ən uğurlu tamaşasını 
təkrarlayırdı. “Nə yardan doyur, nə əldən qoyur” tamaşası, 
əvvəla, Bakı camaatına göstərilməmişdi; ikinci: bu tamaşa öz 
ömrünü tam yaşaya bilməmişdi, seyrçilərlə enerji mübadiləsinə 
ala-yarımçıq qatılmışdı, potensial enerji resurslarını özündə 
saxlamışdı. Odur ki, bu təkrardan ötrü Mehdini qınamaq 
sadəlövlük olardı. Mehdi bu proloqun effektini bir də, bu dəfə 
daha geniş masştabda, yoxlamaq istəyirdi. 
     “On ikinci gecə” tamaşasını üslub baxımından Mehdi 
Məmmədov sanki bir hörük kimi hörmüşdü. Tamaşada vahid 
bir ritm yaratmışdı, hadisələri fasiləsiz dönən çənbərin işıqlı 
nöqtələrinə çevirmişdi. “On ikinci gecə” dahi Mehdinin 
quruluşunda İntibah dövrünün əlamətlərilə bəzədilmiş, əlvan 
kostyumlar asılmış çevik fırlanan karuseli xatırladırdı: bir 
yerdə sevgililər əyləşib pıçıldaşırdılar, bir yerdə kimsə dostları 
ilə şərab içirdi; bir yerdə kimisə lağa qoyub gülüşürdülər, başqa 
bir yerdə isə oğlan paltarı geyinmiş nökərin həqiqətdə qız 
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olduğunu xanım Oliviya kəsdirə bilmədiyindən əziyyət çəkirdi, 
qəm dəryasına batırdı.  
     Rejissor bu tamaşaya hazırlaşa-hazırlaşa Şekspiri əla 
öyrənmişdi, İntibah dövrünü əla öyrənmişdi, XVI yüzil 
İngiltərəsinin adət-ənənələrini, məişətini, mədəniyyətini 
Azərbaycan kitabxanalarının imkan verdiyi səviyyədə əla 
öyrənmişdi. Axı təbiətən o, tədqiqatçı doğulmuşdu bu dünyaya: 
rejissor bacarığından öncə ona alimlik istedadı verilmişdi. 
Mehdi bir araşdırıcı kimi “On ikinci gecə”ni təhlil edə-edə 
düşünmüşdü ki, aya, görəsən, bu ser Tobi kimi adamlar 
haradan belə peyda olurlar? Onların yaşam tərzinə hakim bu 
qədər sərhədsiz hedonizm izah ediləsi bir şeymi? Mehdi 
mənbələrlə işləyərkən aydınlaşdırmışdı ki, İngiltərə zadəganları 
bir zamanlar əylənməyi özlərinə peşə eləyiblərmiş; mütəmadi 
kef-damaqda, eyş-işrətdə bulunmaq onların dəli ehtirası, dərdi-
azarı imiş. Hətta İngiltərə tarixində elə məqamlar olub ki, bu 
zadəganların zarafatları kimlərinsə ölümü, təhqirilə nəticələnib. 
Bu lordlar bəzi hallarda şəhərdən kənarda qəlyanaltılar 
tikdirirdilər, nabələd adamları ora cəlb eləyirdilər, yedizdirib-
içizdirirdilər, nəşələnirdilər və onların arvadlarını yoldan 
çıxarırdılar. Ol səbəbdən Mehdi bu qərara gəlmişdi ki, ser Tobi 
məzəli bir tip olsa da, heç də müsbət personaj deyil: Şekspir 
onu Malvolionun qarşıdurumu kimi yaradıb, Malvolioya 
“gözdağı vermək” üçün yaradıb. Niyə ser Tobidən başlayıram 
tamaşanın təhlilinə? Çünki bu personaj tamaşanın komizminin 
açarıdır. O, əsl İntibah adamıdır, karnaval tipajıdır, haradasa 
Falstafın qohumudur. Amma yalançılıqdan, ikiüzlülükdən 
uzaqdır. Danışanda ağzından söyüş püskürür və bu söyüş 
hersoqun şeirlərini həməncə “yandırıb külə döndərir”, onun 
ütülənmiş nəzakətini ayaqlar altına atıb tapdalayır. Şekspirin 
ser Tobisilə hersoqu onun komediyasının gülüş qütbləridir: biri 
ifrat qabalığı, başıpozuqluğu, hüdudsuz hedonizmi təmsil edir, 
digəri ifrat kübarlığı, puritanlığı. Ona görə də əgər teatrın 
truppasında ser Tobini əla ifa edəcək aktyor yoxdursa, “On 
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ikinci gecə”nin uğuru şübhəlidir. Mehdi də bunu gözəl bilirdi. 
Və elə bu üzdən də ser Tobi roluna Milli Teatrın bir nömrəli 
komediya ulduzu Mirzağa Əliyevi təyin etmişdi və çox 
çəkmədən rolu ondan alıb Ağasadıq Gəraybəyliyə vermişdi. 
Sonradan tamaşa Moskvada göstərilərkən və müzakirə 
edilərkən müxtəlif tənqidçilər müxtəlif fikirlər söyləsələr də 
yekdilliklə qeyd eləmişdilər ki, tamaşada komediya başlanğıcı 
qədərincə işlənməyib, ser Tobi obrazı zəif alınıb.87 Odur ki, 
Mehdi Məmmədov yaradıcılığının tədqiqatçıları və ya bu 
rejissor haqqında portret yazılarla çıxış etmiş yerli teatrşünaslar 
bu uğursuzluğu onunla əlaqələndiriblər ki, Mehdi M.Əliyevdən 
imtina edib, belə bir aktyorla dil tapa bilməyib. Amma mən 
Mehdi Məmmədovun seçiminə tam bəraət qazandırıram. 
M.Əliyev ser Tobi deyildi. Çünki bu obrazın təbiəti onun 
istedadının hüsnü ilə uyğun gəlmirdi. M.Əliyev səhnədə 
permanent şəkildə “qıtqılıda” oynayırdı, yəni öz obrazını 
xırdalıqların köməyilə, sakit, təmkinli ifa tərzilə, bir növ 
yarımjestlərlə görükdürürdü. M.Əliyev səhnədə sanki daima öz 
içinə yığılırdı, heç vaxt aqressiv olmurdu, həlim, mülayim 
davranırdı və həmişə ciddiliyini qoruyub saxlayırdı. Ser Tobi 
bu oyun cədvəlinə uyuşmurdu. Mirzağadan fərqli olaraq 
A.Gəraybəyli aqressiv oyun sərgiləyirdi, arlekin tipajını təmsil 
edirdi, donquldana bilirdi, mırt vura bilirdi, hay-küy sala 
bilirdi, həngamə çıxarırdı: bir sözlə, mütəmadi “vay şələküm-
məəlləküm” oynayırdı. Ser Tobinin söyüşləri M.Əliyev üçün 
yad bir nəsnə idi: bu aktyorun maarifçiliyi ona mane olardı ki, 
səhnədə dilinə söyüş gətirsin. A.Gəraybəylisə bunu bacarardı 
və həvəslə yerinə yetirərdi. Sonucda dediyim bu ki, Mehdi 
Məmmədova vaxtılə tutulan iradı, və xüsusilə də V.Zalesski 
adlı bir rus tənqidçisinin iradını88, mən qəti surətdə rədd 
eləyirəm: rol bölgüsü düzgün aparılmışdı. Amma o başqa 
məsələ ki, tamaşada ser Tobi xətti axıracan işlənilməmişdi və 
bu səbəbdən o, komediyanın mərkəzini romantik nağılvari 
sevgilərə verib özü oyunun periferiyasına çəkilmişdi.   
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     Əvəzində bu tamaşanın əla Violası vardı. Violanı premyera 
günü Barat xanım Şəkinskaya hamilə-hamilə oynamışdı. Və 
heç kəs bunu duymamışdı. Bəs Barat xanım libasını dəyişib 
Sezario rolunda səhnəyə çıxarkən bunu necə gizlətmişdi? Axı 
o, səhnədə daha çox Sezarionun qiyafəsində görünürdü... 
Məəttəl qalası bir işdir. Yəqin ki “istedadlı bədən” deyiminin 
məna tutumu Barat xanımın öz 8 aylıq hamiləliyini gizlətmək 
bacarığı qədərdir. Əsl sənətkarlıq, əsl peşəkarlıq da elə budur. 
1946-cı il mayın 29-da Barat xanım rejissor Mehdi üçün bir 
oğul gətirir dünyaya: adını qoyurlar Elçin. Bu, Mehdinin ilk 
övladıdır, dörd oğlundan birincisidir. Deməli, 1946-cı il düşərli 
olub Mehdiyə; ikiqat sevinc yaşayıb: bir, Milli Teatrda ilk 
premyerasını bayram eləyib, bir də və Barat xanım kimi 
füsunkar cazibəyə malik qadından oğlu olmasını. Badələrə 
konyak süzüb qeyd etməli hadisədir hər ikisi. 
                                               *** 
     Mehdi konyak içməyi çox xoşlayır. Lakin bu, onun üçün 
vərdiş deyil, sadəcə, öz kübarlığını bir daha vurğulamaqdan ötrü 
vasitədir. Mehdinin günləri Bakıda xoş keçir, o, tez-tez öz 
rəfiqlərilə bir yerə toplaşıb sənətdən, müasir dramaturgiyada 
mövcud tendensiyalardan söz açır, teatrın problemlərindən 
danışır, Azərbaycanın teatr dünyasında lider mövqelərə 
yiyələnməyə çalışır. İndi Mehdi bütün varlığı ilə ailəsinə bağlıdır, 
oğlu Elçini yaman çox sevir... 
                                                *** 
     Oğul anası olduqdan düz 15 gün ötüşüncə Barat xanım 
Viola (Sezario) obrazında yenidən səhnəyə çıxdı. Bu tamaşa 
gözəl qadınların triumfu idi. Mərkəzdə, təbii ki, Barat 
Şəkinskaya qərarlaşmışdı: zaman-zaman Oliviya rolunda onun 
tərəfmüqabili gah Hökümə Qurbanova olurdu, gah Leyla 
Bədirbəyli (Hollivudun məşhur kinoulduzu Elizabet Teylorun 
azərbaycanlı varintı). Təbii ki, belə güclü və məftunedici 
aktrisaların varlığı tamaşanın lirik-romantik pafosunu xeyli 
artırırdı. 1948-ci ilin qastrolları zamanı Moskvanın teatr 
adamları ağızlarını açıb heyran-heyran bu aktrisalara 
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baxmışdılar; teatrşünaslarsa onları bol-bol tərifləmişdilər. 
Şekspirşünas M.Morozov Milli Teatrın tamaşalarının 
müzakirəsi zamanı demişdi ki, “Sizin fövqəladə gözəl Violanız 
var. Bunda heç bir şübhə ola bilməz. Mənə çox violalar görmək 
nəsib olub; və Sizin teatrın Violası onların ən yaxşılarından 
biridir. Onda mərdanəliklə qadın məlahəti bir-birilə əla uzlaşır. 
Aktrisa Şekspirin bu əntiqə rolunu əntiqə də oynayıb... Bu da 
öz növbəsində tamaşada Viola mövzusunu gücləndirir. Viola 
öz xoşbəxtliyi yolunda hamıya və hər şeyə qələbə çalır”.89 
Həqiqətən, Viola hər bir professional aktrisanın arzusu ola 
bilər. Lakin o, hamı üçün deyil. Bu obrazı oynamaq son dərəcə 
çətindir. Kişitəhər geyinib qadın qalmaq, sevdiyin insanın 
başqasına qovuşması üçün çalışmaq aktyora heç də psixoloji 
komfort yaratmır. Xanım Viola ola-ola özünü nökər Sezario 
kimi təqdim etmək, Sezarionun kişi libası içində Viola qala-
qala gizlincə Orsinioya vurulmaq, Viola ola-ola Oliviyanın 
Sezarioya qarşı qəfil “alovlanmış” sevgisindən qaçmaq və bu 
qaçhaqovda öz itmiş qardaşı Sebastianı axtarmaq, görün bir, 
aktrisadan nə qədər enerji, nə qədər səmimiyyət və nə qədər 
özünə başqasını inandırmaq bacarığı tələb edir. Barat xanım 
bunun öhdəsindən gəlmişdi. Onun Violası od parçası idi, 
emosional idi, zarafatcıl idi: bir yerdə sakitcə dayanmırdı. 
Amma bununla yanaşı Baratın Violasında elə bir zəriflik, elə 
bir utancaqlıq vardı ki, bu qızın sevimli bir yavru olduğunu 
həməncə gözönünə gətirirdi. Əziz Şərif də Baratı “İzvestiya” 
qəzetində bir xeyli tərifləmişdi.90 Amma tamaşadan təcrid 
olunanda birdən ayılırsan ki, Mehdi bəlkə elə “On ikinci 
gecə”ni Barat Şəkinskayanın xatirinə səhnəyə gətirmişdi? 
İstisna edilmir; hərçənd 1941-ci ildə “On ikinci gecə”dən 
söhbət düşəndə Barat faktoru hələ aktual deyildi. Lakin o da 
faktdır ki, Baratsız bu tamaşa alınmayacaqdı və Azərbaycanda 
heç elə aktrisa da yox idi ki, bu rolu Barat kimi impulsiv bir 
şəkildə, Barat temperamentilə, Barat çevikliyilə ifa eləyəydi. 
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     Ancaq Mehdinin tamaşasında Oliviya kartı da çox güclü 
oynayırdı. Hökümə xanımın aktrisa intuisiyası onun 
personajını əsl kraliça səviyyəsinə yüksəldirdi. Leyla xanımın 
Oliviyası da bu şərh çərçivəsindən kənara çıxmırdı. Di gəl ki, 
bununla belə... Hökümə xanımın qəhrəmanı daha çox aristokrat 
idi, daha iradəli, daha məğrur idi, daha təmənnalı idi: səhnədə 
daha ehtiraslı, daha cazibəli, daha effektli davranırdı. Leyla 
Bədirbəylinin Oliviyası isə öz sadəlövhlüyü, cavanlığı, sevgi 
dünyasında təcrübəsizliyi, qəfil məhəbbət qarşısında çaşqınlığı 
ilə tamaşaçı ürəyinə yol tapırdı. Azərbaycan teatrının bir-
birindən gözəl üç füsunkar aktrisası özlərindən asılı olmayaraq 
bu tamaşa kontekstində gizli rəqabət, sözün pozitiv çalarında, 
vəziyyətinə gətirilirdi. Bu da “On ikinci gecə”ni əlavə bir real 
psixoloji gərginlik atmosferinə gömdürürdü. Bir qadın kimi də 
onların “sən gözəlsən, ya mən gözəl” iddiası, heç şübhəsiz ki, 
tamaşanın xeyrinə işləyirdi və bu aktrisalar hər dəfə bir-
birindən üstün olmağa çalışırdılar. Mənə elə gəlir ki, bu da 
rejissor Mehdinin aktivinə yazılmalı bir cəhətdir: xəyalı, 
təsəvvürü, hekayəti gerçək psixoloji durumla inandırıcı 
etmək bacarığı əsl istedad əlamətidir. Əlbəttə ki, burada 
Mehdinin Azərbaycan teatrının ən yaraşıqlı, ən ovsunlu səsə 
malik kişisi olması faktorunu da danmaq düzgün deyil. Teatrda 
elə qadın yox idi ki, Mehdinin xoşuna gəlmək istəməsin, onun 
diqqəti uğrunda çabalar yapmasın. “On ikinci gecə”nin taleyinə 
düşmüş uğurların bir səbəbini də elə burada axtarmaq lazım. 
     Mehdinin tamaşasında əla bir Orsinio da vardı: Əjdər 
Sultanov. Bu aktyor tamaşanın yanlış (səhvən alınmış) 
romantik sevgi üçbucağını tamamlayırdı. Fikir verirsinizmi, 
necə ansambl yaranır səhnədə... Güclü Viola, güclü Oliviya və 
yaraşıqlı sevgili Orsinio. Əjdər Sultanov bu ansamblın ideal 
ifaçısına çevrilirdi. Oliviya qarşısında onun sevgisi həməncə 
teatrallaşırdı, patetikləşirdi. Orsinio zavallı şairə dönürdü 
Oliviya qənşərində. Viola (Sezario) ilə ünsiyyət zamanı isə 
onun teatrallığı əriyib yox olurdu: Orsinionun ürəyi danışmağa 
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başlayırdı. Ə.Sultanov Oliviyanı sevmirdi, lakin ona qarşı 
şairanə bir məhəbbəti oynayırdı: və Oliviya nə qədər əlçatmaz 
olurdusa, Orsinio öz istəyində bir o qədər inad göstərirdi. 
Obrazın bu cür yozumu tamaşanın finalında Orsinionun tələsik 
öz qərarını dəyişməsinə tam bəraət qazandırırdı. 
     Mehdi Məmmədov tamaşanın lirik-romantik xəttini 
zərgərcəsinə dəqiq düzüb qoşmuşdu, yanlış məhəbbət 
üçbucağının ideal səhnə həllini tapmışdı. Razılaşaq ki, Orsinio 
haradasa bir balaca Mehdinin özü idi, onun bir parçası idi, 
alter-eqosunun obrazı idi. Nədən ki, teatrın aktrisaları çox 
asanlıqla ona aşiq olurdular və bu üzdən Mehdi tez-tez 
məhəbbət üçbucaqlarının iştirakçısına, daha doğrusu, 
oyunçusuna çevrilirdi, məhəbbət üçbucaqlarının burulğanına 
düşürdü. Beləliklə, həyat və sənət bir-birinə qarışıb yeganə bir 
təmas orbitində yaşayanda mədəniyyət dünyasında tarixi 
hadisələr baş verir. 
     Tamaşanın komediya xəttinə gəldikdə isə... mən, sözün 
düzü, bir sıra mətləbləri anlamadım. Deyəsən, tənqidçilərin 
özləri nəyisə əməlli-başlı qarışdırmışdılar. Biri iddia eləyirdi 
ki, tamaşadan komediya-buffonada xətti sanki “uçub yox 
olub”.91 O birisi iddia eləyirdi ki, “On ikinci gecə” üslubca 
Molyer komediyalarına yaxınlaşdırılıb.92 Ayrı birisi də iddia 
eləyirdi ki, tamaşada del arte komediyasının güclü təsiri var və 
bu, pisdir.93 Gəl, başa düş də. İndi bunların hansına inanasan. 
Bir fikir o birini təkzib edir. Del arte komediyası ilə buffonada 
arasında nə elə böyük məsafə var ki? Nədən bəhrələnib nədən 
bəhrələnməməyi rejissora məsləhət görmək nə demək? Bəyəm 
Şekspirin, Molyerin komediyalarından Aristofanın, Plavtın, 
Menandrın komediyaları boylanmırmı? Sadəcə, Moskva 
tənqidçiləri həmişə mentor olmağı xoşlayıblar, çox və uzun 
danışmağı xoşlayıblar. Amma ədalət naminə söyləyək ki, 
fikirlər müxtəlif olsalar da, onların hamısında tamaşanın 
komediya xəttilə bağlı bir narazılıq özünü görükdürürdü: ən 
çox ser Tobi Belçin ifaçısı Ağasadıq Gəraybəyli tənqid 
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olunurdu, Mustafa Mərdanova Malvolio obrazına görə iradlar 
tutulurdu. Bu sıraya Məmmədəli Vəlixanlını da qatırdılar. 
Lakin heç kəs aktyorları günahlandırmırdı, hamı Mehdi 
Məmmədovu təqsirkar bilirdi. Məqamındaca İsrafil 
İsrafilovdan dəqiq yerinə düşən bir sitat:  “… necə olmuşdur k, 
Moskva Bədaye Teatrında təcrübə keçən, həmişə ciddi analitik 
yaradıcılıq üslubuna meyl göstərən M.Məmmədov tamaşanın 
əsas komik personajlarının ifaçılarına ifrat sərbəstlik imkanı 
vermişdir? Bu sərbəstliyin nəticəsi kimi A.Gəraybəylinin 
oyununda Tobi bəsit əhlikef kimi təqdim edilmiş, Vəlixanlı 
kimi məlahətli aktyor Əndrini kasıblaşdırmış, onda yalnız bir 
axmaq və ağciyəri görmüş, Mərdanov isə Malvolionun 
şəxsində riyakar puritançılığın mahiyyətini aça bilməmişdir”.94 

Ancaq tamaşada digər komik personajlar da vardı. Məsələn, 
İsmayıl Osmanlının təlxəyi Feste barəsində Moskva 
teatrşünasları tərəfindən deyilirdi ki, aktyor komediyanın ən 
yadda qalan obrazını yaradıb. Tonallığa diqqətli olsaq, yenə 
dissonans aşkarlayacağıq. Bəs Barat Şəkinskaya? Bir az 
bundan əvvəl onun Violasını dünyanın ən yaxşı violaları ilə tay 
tutmurdular bəyəm? M.V.Berterson ağzı köpüklənə-köpüklənə 
M.Novruzovanın Mariyasını tərifləyirdi, M.Morozov isə 
Antonio rolunda Atamoğlan Rzayevdən bəh-bəhlə danışırdı. 
Deməli, tamaşada ser Tobinin, Malvolionun, bir də Əndrinin 
ifaçılarından savayı hamı öz yerində olub. Elə isə nə üçün 
Mehdi Məmmədov rol bölgüsünü düzgün aparmamaqda və ya 
aktyorlara ifrat sərbəstlik verməkdə suçlanmalıdır? Rus 
şünasları ser Tobi Belç adlı personajı M.Əliyev kimi bir 
aktyora tapşırmamaqda Mehdini təqsirli bilirdilər və daha 
demirdilər ki, Mehdi öz tamaşasına məhz bundan başlamışdı.  
Nə isə… kimlərisə mühakimə etmək fikrindən tamam uzağam: 
onsuz da xırdalıqlarına vardıqca daha çox uyarsızlıqlar ortaya 
çıxır; yəni Mehdinin tamaşası ətrafında bir vəziyyətlər 
komediyası yaşanır. Şekspirin “On ikinci gecə” pyesi də 
vəziyyətlər komediyası idi və Mehdi Məmmədov da onu elə 



______________Milli Kitabxana_______________ 123 

beləcə tamaşaya hazırlamışdı. Amma dövr hərdən sərhədləri 
elə “yuyur” ki, bilmirsən, gerçəklik hardadır, teatr harda. 
     Həyat teatra çevriləndə həqiqət gülünc vəziyyətə düşür. 
     Amma bütün bu deyilənlərə rəğmən teatrşünas Tamilla 
Yusufbəyli yazırdı ki, Milli Teatrda “On ikinci gecə” 
göstəriləndə camaat zalda uğunub özündən gedirdi.95 Bu da 
onunla bağlı idi ki, seyrçilərin hər bir replikaya reaksiyası 
aktyorlara tamaşada olmaq, canlı improvizələr etmək və öz 
ifasından həzz almaq imkanı verirdi. Bundan əlavə Bakıda 
çıxış eləyəndə onlar kimin üçün nəyi və necə oynamağı 
bilirdilər. Moskvada isə aktyorlar bu imkandan məhrum idilər: 
dilin tamaşa ətrafında cızdığı çənbəri yarmaq dram teatrlarının 
qastrolları zamanı həmişə bir nömrəli problem olur və bu, 
aksiom kimi bir şeydir. Hərçənd L.V.Koqan müzakirə zamanı 
öz çıxışının sonunda söyləyirdi ki, “tamaşa adamı “tutur”, 
təsirləndirir, həyəcanlandırır”.96 Bu onu bildirirdi ki, “On ikinci 
gecə” öz vizual partiturasına görə də qədərincə suggestiv təsirə 
malik bir tamaşa olub. 
     Mehdi Məmmədov öz tamaşası ilə, öz tamaşa ideyası ilə 
Milli Teatra bayram gətirmişdi, Azərbaycanın teatr 
mədəniyyətində bir hadisə yaratmışdı, Bakıda, sonra isə 
Moskvada fantastik bir debüt eləmişdi. Mehdinin bu vaxt cəmi 
31 (rəsmi sənədlərə görə 28)  yaşı vardı: “On ikinci gecə” onun 
birmənalı uğuru idi və bu uğuru Mehdi teatrın kollektiviylə 
böyük həvəslə paylaşmışdı. Bu tamaşası ilə o, Azərbaycanın 
teatr ictimaiyyətinə bəyan eləmişdi ki, olağanüstü bir 
subyektdir, peşəsini dəlicəsinə sevən birisidir, öz düşüncə 
üslubu, təfəkkür tərzi, öz iş metodikası, öz əxlaq kodeksi, öz 
bədii dünyası olan bir rejissordur. Mehdi Məmmədov “On 
ikinci gecə” adlı səhnə oyunu ilə Azərbaycanın fikir işçilərinə, 
sənətçilərinə ismarıc yolladı ki, o, həyatı, yaşamağı, zarafatı, 
əyləncəni, yumoru hədsiz dərəcədə sevir; sevgilərin həqiqətinə, 
romantizminə inanır; ideya adamıdır, məfkurə adamıdır, zövq 
adamıdır, sözün düzünü deyir. Bu tamaşa ilə Mehdi öz 
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kolleqalarını başa saldı ki, stolarxası məşqlərə, hər bir kiçik 
epizodun müfəssəl təhlilinə xeyli vaxt ayırır, aktyorlarla tələsik 
səhnəyə çıxmağı, intuitiv mizanlar qurmağı, bekara, məqsədsiz 
danışmağı, səhnəyə çıxdığı zaman isə aktyorlarla yanaşı 
dayanıb onlara ifa edəcəkləri personajları “göstərməyi” 
xoşlamır. “On ikinci gecə”nin ilk məşqlərindən Mehdi Milli 
Teatrda özünü rejissor-pedaqoq kimi tanıtdırdı. O, pyes 
üzərində ləng işləyirdi, tamaşanı öncə beynində, təxəyyülündə 
qururdu, sonradan onu səhnəyə köçürürdü və bu an heç bir 
innovasiyadan və ya improvizədən qaçmırdı, mizanları 
əvvəlcədən dəftərə yazıb özü ilə məşqlərə gətirmirdi. Mehdi 
həmişə çalışırdı ki, aktyor səhnədə düşünüb davransın, mizanı 
mexaniki surətdə icra eləməsin, onun hər sözü, hər ədası, hər 
addımı konkret düşüncənin, orqanik psixofizioloji fəaliyyətin 
nəticəsi olsun. Əgər düşüncə (pyesin, rolun, epizodun təhlili) 
yoxdursa, psixofizioloji fəaliyyətin orqanikliyindən də 
danışmaq bica, yəni yersiz. 
     Bu tamaşa ilə Mehdi Məmmədov Milli Teatrda çalışan 
“sənət ailəsi”nin çox mühüm üzvünə, güclü fiquruna çevrildi.  
“Ailə”nin başçısı isə yenə əvvəlki kimi Ədil İskəndərov olaraq 
qalırdı. Zahirən onların arasında heç bir konflikt, inciklik gözə 
dəymirdi: hər ikisi aktyorlarla birgə əyləşib rahatca şəkil 
çəkdirirdilər, bir-birlərindən qaçmırdılar, müzakirələrdə iştirak 
edirdilər. Amma bu, aldadıcı təəssürat idi. Ədil Mehdini, 
Mehdi də Ədili bəyənmirdi. Mehdi hələ 1945-ci ildə qəzetdə 
açıq-aşkar bildirmişdi ki, Milli Teatr müasir bədii-estetik 
tələblərə cavab verəcək səviyyədə deyil, yaradıcı atmosfer onu 
qane eləmir, Ədilin romantik-monumental qəhrəmanlıq teatrı 
yalançı pafosun və təqdim patetikasının boş gurultusu içində 
həqiqi realist sənətdən, milli teatr ənənələrindən uzaqlaşır. Elə 
ona görə də teatrın rəhbərliyinin və ya teatra rəhbərlik eləyən 
heyətin dəyişdirilməsi məsələsi gündəmə gəlmişdi. Hətta hesab 
edilirdi ki, direktor və baş rejissor vəzifələrinin bir adamın 
əlində cəmləşməsi səmərəsiz işdir və teatra konkret heç bir 
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fayda gətirməyəcək. Mehdi çox gözəl başa düşürdü ki, bunlara 
qarşı mübarizə aparmaq gərəkir. Amma o öz təbiəti etibarı ilə 
inqilabçı deyildi, cığal deyildi, sakitliyi, rahatlığı, komfortu 
sevən birisi idi: gözləməyi bacarırdı, nəyəsə çatmaq üçün can-
fəşanlıq eləmirdi, ona-buna yaltaqlanmırdı, hər bir vəziyyətdə 
qəribə bir komandor təmkinini qoruyub saxlayırdı. 
     “On ikinci gecə”dən bir xeyli sonra Milli Teatrda Mehdi 
Məmmədova “sönməz” Cəfərin “Yaşar”ını tapşırırlar. 
Tamaşanın premyerası 1947-ci ilin yanvarında baş tutur. Başqa 
bir Cəfər, mən milli teatrşünaslıq məktəbinin yaradıcısını 
nəzərdə tuturam, Mehdinin işlərinin belə gedişatından narazı-
narazı danışır. Söyləyir ki, teatrda Mehdini əlverişsiz şəraitə 
salmışdılar; ona pyesi, hətta  aktyoru sərbəst seçmək, quruluş 
üçün ayrılmış məbləğdən sərbəst yararlanmaq imkanı 
vermirdilər. Mehdini yubadırdılar: guya elə bunun nəticəsidir 
ki, “On ikinci gecə” ilə “Yaşar”ın arasında bu qədər vaxt 
ötüşür. Axı nə qədər? Cəmi 6 ay! Cəfər Cəfərov bu intervalı 
çox böyük bir müddət bilib97 az qalır Milli Teatrın rəhbərliyini 
Mehdiyə qarşı faşist münasibətdə suçlasın. Amma məsələ 
doğrudan da belə idimi, yoxsa rəhmətlik Cəfər Mehdiyə 
simpatiyasını gizlədə bilməyib obyektivliyini itirmişdi? 
Təəccüblənirdi ki, Mehdi 1946-56-cı illər intervalında, yəni 10 
ilə niyə 12 tamaşa hazırlamalıdır. Cəfər aqressivdir, o, 
günahkar axtarır. Ancaq məlumdur ki, Mehdi çox-çox sonralar 
da məhz bu produktivlik əmsalı ilə tamaşalar hazırlayacaq: 
1968-ci ildən ta 1983-cü ilə qədər, yəni 15 ilə cəmi 9 tamaşanın 
premyerasını keçirəcək. Mən onunla da razı deyiləm ki, Milli 
Teatr Mehdi Məmmədovun pyes seçmək hüququnu 
məhdudlaşdırırdı. Onun 1946-56-cı illər intervalında quruluş 
verdiyi 12 tamaşadan yeddisi dünya və Azərbaycan 
klassiklərinin pyesləri əsasındadır: bu siyahıda Şekspir var, 
Karlo Haldoni var, Lope de Veqa var, Nikolay Qoqol var! Pah, 
insaf da dinin yarısıdır, axı! Cəfər Cəfərov bundanmı şikayət 
edir? Nahaq. Heç Ə.İskəndərovun özü on il ərzində dünya 
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çapında bir nömrəlilər cərgəsində dayanan bu qədər klassiklə 
işləməmişdi. Məgər Lopenin “Rəqs müəllimi”ni və ya 
Haldoninin “Mehmanxana sahibəsi”ni ya da Qoqolun 
“Müfəttiş”ini “taxçadan düşdü, tap elədi, Qızxanım onu hap 
elədi” tempində hazırlamaq olar? Özü də Mehdi kimi 
hamletsayağı düşüncələrdə bulunan bir adama. Odur ki, mən 
Cəfər Cəfərovun yerinə olsaydım, Milli Teatrın rəhbərliyini, 
deməli, Ədil İskəndərovu heç günahlandırmazdım. Mehdinin iş 
ahəngi, fikir axarının ahəngi belə idi, İ.Rəhimlinin yazdığı 
kimi, ləngərli idi.98  
     1946-cı ilin 11 mayında verilmiş 442 nömrəli əmrə əsasən 
Mehdi Məmmədov rejissor və aktyor kafedrasında dosent əvəzi 
vəzifədə təsdiq edilir. Onun institut fəaliyyətinin hələ heç bir 
illiyi də tamam olmayıb. Amma pozitiv irəliləyiş göz 
qabağındadır və bu, son deyil, pedaqoji karyeranın ilk 
pillələridir. Nədən ki, Mehdi 1947-ci ilin sentyabrında Təhsil 
Müəssisəsi Baş İdarəsinin 537 nömrəli əmri əsasında 
rejissorluq fakultəsinin dekanı təyin olunur. Beləliklə, 
Mehdinin maddi durumu getdikcə düzəlir. 
                                             *** 
     Sıxıntılı günlər arxadadır. Sovet cəmiyyəti azad, şən yaşayıb 
işləmək üçün Milli Teatrın gənc rejissoru Mehdi Məmmədova 
hər cür şərait yaratmışdır. O, ictimai həyatda da özünə fəal 
vətəndaş mövqeyi seçmişdir. Mehdi həmişə dostlarının 
arasındadır, öz oğlu ilə birlikdə də xeyli vaxt keçirir, balaca 
Elçinlə fəxr duyur. Barat Şəkinskaya da onların yanındadır. 
Mehdi Barat xanımın qızı Solmaz Həmzəyevanın da doğma ata 
kimi qayğısını çəkir... 
                                             *** 
     1947-ci ilin 5 aprelində Ali Attestasiya Komissiyasının sədri 
S.Kaftanov yoldaş Mehdiyə dosent elmi adının verilməsini 
təklif edən sənədə qol çəkmir. “Yaşar” tamaşası isə artıq 
dördüncü aydır ki, Milli Teatrın repertuarındadır. C.Cəfərovun 
fikrincə, öz iş prinsiplərini, iş metodikasını aktyorlara 
aşılamaqdan ötrü Mehdinin teatr kollektivilə görüşləri həmin 
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dövrdə qədərincə çox olmayıb və bu, onun sənətçilər tərəfindən 
başa düşülməsinə əlavə bir əngəl törədib. Hərçənd bununla 
yanaşı (yəni Cəfərin dediyinə, yazdığına rəğmən) bir sıra səhnə 
sənətçiləri tapılıb ki, Mehdinin pozisiyasını dəstəkləyiblər, 
konservatizm əleyhinə onunla birləşiblər. Deməli, məsələ təkcə 
görüşlərin az olmasında deyildi. O da yaddan çıxarılmamalıdır 
ki, institut divarları arasında bir xeyli Mehdini eşidən, bu 
rejissorun teatrla əlaqədar söhbətlərinə “quruyub” qulaq asan 
adam vardı ki, onlar da teatr aləmində özünəməxsus bir 
mikromühit yaradırdılar. Odur ki, bu məsələdə mən yenə Cəfər 
Cəfərovla razılaşmıram.  
     Mən onda da rəhmətlik Cəfərlə razılaşmıram ki, “Yaşar” 
Cabbarlının yaxşı pyeslərindən (İmamyar, Əmirqulu, 
Şəhrəbanı, Toğrul kimi koloritli xarakterləri olan bir əsərin 
renomesini aşağı salmaq nə demək?) deyil və bu əsərin səhnə 
quruluşunun Mehdiyə tapşırılması uğur yaşamış cavan bir 
rejissoru pis vəziyyətdə qoymaq iddiasından irəli gəlir!!! 
Kəskin publisistik bəyanatdır. Lakin Cəfər bunu yazmayıb; 
sadəcə, onun yazdıqlarından mən bunu belə oxudum. Düzü, 
tamamilə aydındır ki, nə Cabbarlıya, nə də Mehdiyə mən Cəfər 
Cəfərovdan yaxın ola bilməyəcəyəm: bu sənətçilərin 
təəssübünü də onlardan artıq çəkməyəcəyəm.  
     Amma və lakin... “Yaşar”ın bir pyes kimi bütün qüsurlarına 
baxmayaraq bu əsər səhnədən baxılır, rahat oynanılır, seyrçiləri 
təsirləndirir. Bunu bir kimsə gərək danmasın. 
     Mehdi “Yaşar”ı götürəndə məlumatlıydı ki, pyesin 1932-ci 
ildəki səhnə təcəssümü rejissor A.Varşavskinin quruluşunda 
bəyənilib; məlumatlıydı ki, Ülvi Rəcəb Yaşarı əla oynayıb: Rza 
Təhmasib də əla oynayıb İmamyarı; məlumatlıydı ki, 
İmamyarın imici səhnə hüdudlarını aşıb, folklora düşüb, xalq 
arasında pis adamın ləqəbi olub.99 Yeri gəlmişkən və 1932-ci 
ili xatırlamışkən, mexaniki bir səhvi diqqətinizə çatdırmaq 
istəyirəm. İ.İsrafilovun “Mehdi Məmmədovun rejissor sənəti” 
kitabının 163-cü səhifəsində Ülvi Rəcəbin Yaşar rolunda, qrim 
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vasitəsilə Cabbarlının özünə oxşadılmış, şəkli verilib və 
altından yazılıb ki, quruluşçu rejissor Mehdi Məmmədov. 
1947-ci ildə Ülvi Rəcəbin qətlindən düz 10 il keçirdi. 1932-ci 
ildə isə Milli Teatrda  Mehdi Məmmədova “Yaşar”ı tamaşaya 
hazırlamağı tapşırmazdılar. Kimsə haradasa nəyəsə 
əhlikefcəsinə yanaşıb və kitabda bir qüsur özünə yer alıb. Nə 
olsun? Dünya qopmayıb ki? Bunun üstündə, əlbəttə, 
dayanmamaq da mümkün idi. Lakin səhvi görüb də onu 
düzəltməmək, məncə, daha böyük xəta. Yəni tarix, zaman və 
tədqiqatlar gərək hökmən çalxalansın, durulsun.    
     Bir də Mehdi Məmmədovun 1947-ci ildə quruluş verdiyi 
“Yaşar” tamaşasında baş qəhrəmanı Rza Əfqanlı oynayırdı, 
İmamyarı - Kazım Ziya. Bax, bu, əsl problem idi. Çünki 
seyrçilər Ülvi Rəcəbin Yaşarını da, Rza Təhmasibin 
İmamyarını da hələ çox yaxşı xatırlayırdılar. Rejissor əgər öz 
tamaşasının uğurunu istəyirdisə, mütləq bu qavrayış 
stereotipinə qalib gəlməliydi, əsərə yeni yozum verməliydi. 
1932-ci ilin “Yaşar”ı sinfi mübarizənin gərginliyi, qaçılmazlığı 
və amansızlığı üzərində qurulmuşdu. Burada Ülvi Rəcəbin 
gənc alim Yaşarı, hər şeydən öncə, bir ideoloq, sinfi 
mübarizənin önündə cərgələnən bir lider təəssüratı oyadırdı. 
İmamyarı ifşa etmək, xalqı onun əməllərindən qurtarmaq Ülvi 
Rəcəbin rəsm etdiyi Yaşarın müqəddəs borcu idi. Mehdi 
Məmmədov isə 1947-ci il quruluşunda aksentləri dəyişmişdi. 
O, sinfi mübarizənin konturlarını yayğınlaşdırmışdı, 
maskalanmış sinfi düşmənin kolxoz həyatı kontekstində 
ifşasını ikinci plana keçirmişdi; əvəzində isə Yaşarın təbiəti 
ram etmək, onun sərvətlərini mənimsəmək, elmin, texnikanın 
yeniliklərini kəndə, adi insanların məişətinə gətirmək, köhnə 
düşüncəni dəyişmək ehtirasını gücləndirmişdi. Rejissor elə 
hesab eləyirdi, əsl inqilabi proses ictimai həyatı tamam yeni 
mənəvi-əxlaqi, sosial-ideoloji prinsiplər üzərində qurmaqdadır 
və sinfi mübarizə bu prosesin yalnız müəyyən bir tərəfidir. 
Odur ki, İmamyarkimilərin ifşasına bir elə də böyük enerji sərf 
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etmək gərəkməz: onsuz da onların məhvi labüddür. Bax, bu, 
Mehdinin “Yaşar” tamaşasının konseptual fikir qayəsi idi və öz 
dövrünün siyasi-ideoloji müstəvisində son dərəcə aktual 
səslənirdi. Aktyor seçimini də bu məqam diktə eləmişdi: Rza 
Əfqanlı rejissor Mehdinin köməyilə Milli Teatrın səhnəsində 
intellektual Yaşarı, öz elminin və ideyalarının “divanə”si 
Yaşarı oynamışdı. R.Əfqanlının Yaşarını İmamyar problemi bir 
o qədər də məşğul eləmirdi: çünki o öz fikirlərinin, planlarının, 
gündəlik yaradıcı fəaliyyətinin içinə qərq olmuşdu. Mehdi 
Məmmədov bu rolun ikinci ifaçısı kimi bir kərgədan enerjisinə, 
bir kərgədan plastikasına, bir kərgədan yumruluğuna malik 
İsmayıl Dağıstanlını müəyyənləşdirmişdi. Lakin onun bu rolda 
çıxışı ilə bağlı tutarlı bir informasiya əlimizə keçmədi. Hətta 
İ.Dağıstanlının bu rolu oynamayıb-oynamadığının faktoloji 
dəqiqliyi şübhəli qaldı. Mən bunu nəyə əsasən deyirəm? 
Məsələ bu ki, Əziz Şərif tamaşa haqqında yazdığı məqaləsində 
həm Kazım Ziyanın, həm də İsmayıl Osmanlının İmamyarını 
müqayisəli təhlilə çəkir. Deməli, o, ən azı tamaşaya iki dəfə 
baxıbmış. Ancaq müəllifin təhkiyəsindən hiss olunur ki, o, bu 
tamaşada iki kərə yox, dəfələrlə olub. Elə bu üzdən Əziz Şərif 
resenziyada İ.Dağıstanlının Yaşarı ilə bağlı xüsusi bir qeyd 
yazıb və bu minvalla özünü sığortalayıb: “Təəssüf olsun ki, 
eyni rolu ifa edən İ.Dağıstanlını görmədiyimiz üçün onun 
oyunu haqqında heç bir şey deyə bilməyəcəyik”101. Bu 
qeyddən belə anlaşılır ki, tənqidçi öz peşə borcunu sonacan 
yerinə yetirib, bir neçə dəfə tamaşaya baxıb, lakin heç birində 
İ.Dağıstanlıya rast olmayıb. Əslində, Əziz Şərif kollektivə 
ismarıc göndərir ki, niyə Siz ikinci ifaçının adını proqrama 
yaza-yaza onu səhnəyə buraxmırsınız. Mümkün ki, İ.Dağıstanlı 
“Yaşar”ın məşqlərində iştirak edib, sözləri, mizanları bilib, 
amma bu rolu oynamayıb. 
     Mehdi Məmmədov İmamyar roluna Milli Teatrın ən savadlı 
aktyorlarından birini, sözlə jonqlyor kimi davranmağı bacaran 
Kazım Ziyanı cəlb eləmişdi. Kazım Ziya 15 il bundan öncəki 
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“Yaşar” tamaşasında da İmamyarı oynamışdı, lakin Rza 
Təhmasibin ifası fonunda bu aktyora bir elə də diqqət yetirən 
olmamışdı. Bu dəfə isə Kazım Ziya İmamyar rolunun əsas 
ifaçısı idi və o, bilərəkdən obrazın səhnə həyatını kontrastlar 
üzərində qurmaqdan imtina etmişdi. Onun İmamyarı dünyanın 
şər qüvvəsini simvollaşdırmırdı və məqsədli şəkildə pislik 
törətmirdi: yəni gah yaxşı, gah pis olmurdu. Kazım Ziyanın 
mənfi qəhrəmanı hər yerdə, hər əməlində özü kimi qalırdı: 
İmamyarın ziyankarlığı, əclaflığı, zalımlığı onun xislətinin 
təzahürü qismində qavranılırdı. Kazım Ziya İmamyar obrazını 
İblisə, şeytana döndərmirdi, onu heç kəsdən məxsusi şəkildə 
fərqlənməyən bir kəndli sifətində səhnəyə çıxarırdı, qolçomağı, 
Cəfər Cəfərovun sözü olmasın, “xeyirxah dayı”100 cildində 
təqdim edirdi. Amma yenə 1932-ci ildə olduğu kimi Kazım 
Ziyanın ifası mübahisələr doğurdu. Bəziləri dedilər ki, o, 
ümumiyyətlə “oynamır”: quru ağac kimidir, ifadəsizdir, 
emosional təsirdən uzaqdır. Əgər Kazım Ziyanın sənət 
aləmində formalaşmış aktyor imicini xatırlasaq, görəcəyik ki, 
bu fikrin ənənəsi var. Belə ki, 1930-60-cı illərdə Azərbaycanın 
teatr mühitində Kazım Ziyanı, Əli Zeynalovu, Müxlis 
Cənizadəni və bir sıra digər səhnə sənətçisini “çənə aktyoru” 
adlandırırdılar. Bu, həmin aktyorların səhnə plastikasının 
zəifliyinə bir irad kimi yozulmalıdır. Kazım Ziya da “çənə 
aktyoru” idi və səhnədə düzgün, aydın danışmağı virtuozcasına 
bacarırdı. Ola da bilsin ki, Kazım Ziya kontrastları 
yığışdırmaqla özünü çətin vəziyyətə salmışdı, obrazın plastik 
rəsmində heç nəyi məxsusi qabartmamışdı, ifadə vasitələrini 
minimallaşdırmışdı. Təbii ki, bunu qiymətləndirənlər də 
tapılırdı. Onlar deyirdilər: Kazım Ziyanın ustalığı özünü onda 
görükdürür ki, bu aktyor səhnədə “oynamır”. Bunu Əziz Şərif 
belə söyləyirdi və ardıyca yazırdı:  “Kazım Ziya aktyor olub 
səhnədə müəyyən rol ifa etdiyini tamaşaçıya unutdurur ki, bu 
da bir çox aktyorlarımızda olmayan ən yüksək sənət 
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nümunəsidir”.102 Resenziya müəllifinin aktyor İsmayıl 
Osmanlının İmamyarı ilə bağlı rəyi də pozitivdir. 
     “On ikinci gecə” tamaşasında kütləvi səhnələrin süst, ölgün 
alındığına görə Mehdini tənqid eləmişdilər, özü də bərk tənqid 
eləmişdilər. O da başqalarının fikirlərinə, rəyinə çox həssas 
adam idi. Çünki Mehdi Məmmədov gördüyü işin yekunu ilə, 
tamaşasının aqibətilə aktiv surətdə maraqlanırdı; daha bəzi 
rejissorlar kimi demirdi ki, məşqlərlə mən bitdim, tükəndim, öz 
yaradıcılıq şövqümü, ehtirasımı neytrallaşdırdım. Hələ çoxları 
anlamırlar ki (ona görə Mehdinin onda biri qədər olmurlar), 
məşqlər tamaşa ola bilməz: məşqlər yaradıcılıq deyil, işdir; əsl 
yaradıcılıq aktı tamaşa zamanı reallaşır. Ona görə tamaşaçı 
rəyindən üz döndərməyin, cənablar: bir gün seyrçisiz qalarsız. 
    Yəqin elə bu səbəbdəndir ki, rejissor Mehdi “Yaşar”da 
kütləvi səhnələri əla işləmişdi, fiqurları məkana sanki bir 
heykəltəraş gözü ilə yerləşdirmişdi, çoxfiqurlu kompozisiyalar 
qurmuşdu. Seyrçilər də, şünaslar da bunu görmüşdülər, 
bəyənmişdirlər və Mehdinin növbəti uğuru kimi hesaba 
almışdılar. Əziz Şərifdən daha bir başqa sitat: “Bu tamaşada ən 
artıq nəzəri-diqqəti cəlb edən kütləvi səhnələrdir. Rejissor 
dramın... sinfi mübarizə şəraitində inkişaf etdiyini nəzərə 
alaraq kütləvi səhnələri daha qabarıq göstərmiş və ayrı-ayrı 
qəhrəmanların xüsusi iztirab və sevinclərini, hiss və 
duyğularını bu kütləvi hərəkatın fonunda göstərməyə 
çalışmışdır. Beləliklə, “Yaşar” əsəri bu quruluşda ictimai bir 
dram olaraq meydana qoyulmuşdur ki, bu da şübhəsiz 
rejissorun müvəffəqiyyətləri sırasına yazılmalıdır. Üçüncü, 
altıncı və yeddinci şəkillərdə böyük kütlənin, o cümlədən 
qadınların və xüsusilə uşaqların iştirakilə qurulmuş məclislər 
doğrudan da kənd iclaslarının realist bədii bir ifadəsidir. 
Rejissorun ən böyük müvəffəqiyyəti bundadır ki, istər bu 
şəkillərdə, istərə də birinci və dördüncü şəkillərdə iştirak edən 
kütlə süst və hərəkətsiz kütlə deyildir. Bu kütlə ayrı-ayrı fəal 
üzvlərdən ibarət olan bir kütlədir, bu kütlə səhnədə yalnız 
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cansız izdihamı göstərmək üçün deyil, hərəkət etmək, həm də 
mənalı hərəkət etmək, dramı inkişaf etdirmək üçündür. Bu 
cəhətdən rejissorun işi xüsusilə təqdir edilməlidir”.103  
     Təhkiyənin zəifliyinə, üslub pintiliyinə baxmayaraq 
informasiya çox mötəbərdir, tutumludur. Bu məlumat bizi əmin 
edir ki, “Yaşar” səhnə realizmi prinsipləri zəminində qurulmuş 
bir tamaşa olub; onun epizodlarının, kompozisiyalarının, aktyor 
oyununun, mizanlarının bədii-estetik qayəsi “hər şey həyatdakı 
kimi” devizilə müəyyənləşib. Əgər “On ikinci gecə”dən 
arxayın oxunurdusa ki, “biz məzəli bir komediya oynayırıq”, 
“Yaşar”dan “biz dram yaşayırıq və bu, Sizin dramınızdır” fikri 
seyrçilərə təlqin edilirdi. Məhz bu estetik normativ 
müstəvisində aktyorlar “başqalaşmağa” səy göstərirdilər. Bunu 
Mehdi Məmmədov belə istəyirdi: aktyor sənətində 
doğruçuluğu və teatrallığı balanslaşdırmağa, janrın bədii-
estetik tələblərindən kənara çıxmamağa çalışırdı, fikri əməlin  
passiv avanqardı qismində görürdü.  
     Lakin bununla yanaşı Milli Teatrın üslubuna xas 
monumentallıq da Mehdi rejissurasının paradiqmasında özünə 
yer ala bilirdi, onun təfəkkür tərzilə idealcasına uyuşurdu. 
“Yaşar”ın səhnə tərtibatı da rəssamlar İsmayıl Axundov və 
Bədurə Əfqanlı tərəfindən monumental üslubda işlənmişdi. Bu 
monumentalizm sovet adamının məkan içrə gerçək 
çabalarından yaranmış nəhəng zavodların, su elektrik 
stansiyalarının, iri kombinatların, ucsuz-bucaqsız fabriklərin 
bədii refleksiyasını səhnədə sərgiləyirdi. “Yaşar” tamaşası da 
Mehdinin müasir hayata, müasir tikintilərə reaksiyası idi. 
Monumentalizmlə yanaşı tərtibatda bir gerçəkçilik ruhu da 
özünü görükdürürdü. Səhnədə bir elektrik stansiyası qurulurdu 
seyrçilərin gözü önündə. İş gündüz də aparılırdı, gecə də. 
Çayın gurultulu səsi eşidilirdi. Qaranlıqda düşmən diversiyası 
zamanı əli fənərli insanlar ora-bura qaçışırdılar. Mən səhnəni 
təsvir edirəm, amma özümə də ləzzət eləyir; dinamika var, 
fantaziya var, vizual obraz var: təsirlidir. Tamaşanın finalında 
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isə Yaşarın göstərişilə stansiya işə salınırdı. Səhnə 
dərinliyindən asılmış kənd mənzərəsini görükdürən arxalıq 
pərdənin dəliklərindən seyrçi salonuna işıq seli axırdı. 
Yaxşıdır? Əlbəttə ki: öz dövrünə görə sənətdəki son dəblərə 
çevik bir reaksiyadır.  Hərçənd bununla razılaşmayanlar da 
vardı. A.Tuqanov, Mehdinin məktubuna görə “inək-qabadiş”, 
tamaşaya irad tutub söyləyirdi ki, “On ikinci gecə”nin 
prinsipini “Yaşar”a tətbiq etmək, dəmir konstruksiyalar 
qurmaq lazım deyil”.104 Əziz Şərif isə tərtibat sistemində dəmir 
körpüdən effektiv istifadəni yüksək qiymətləndirirdi. Lakin o, 
Mehdinin tamaşasında nələrisə bəyənmirdi: bu, həm tərtibata, 
həm epizodların tempo-ritminə, həm səhnə fəaliyyətinin bəzi 
parçalarda məntiqinə, həm də aktyor oyununa aid idi. Əziz 
Şərifdən daha bir başqa sitat: “... biz quruluşda gözümüzə 
çarpan iki zəif cəhəti qeyd etməyi özümüzə borc bilirik. 
Bunlardan biri dördüncü şəkildə elektrik stansiyasını tikən 
fəhlə və kəndlilərin hərəkətindəki uyğunsuzluqdur. Məsələn, 
bir əl arabasını sürmək üçün beş-altı adam onun ətrafını alır, 
halbuki bu əl arabasını hərəkətə gətirmək üçün bircə adam 
kifayətdir. Bütün kütləvi səhnələrdən yalnız bu səhnədə 
kütlənin hərəkətləri nizama salınmamışdır, burada dəstə-dəstə 
adamlar gah bu, gah o biri tərəfə qaçır, tamaşaçı isə bunların nə 
üçün qaçdığını anlaya bilmir”.105 A.Tuqanov da xatırladırdı 
bunu: “... tamaşa məni qane etmədi. Aktyorlar o yan bu yana 
çox qaçır, tamaşaçıları əyləndirirdilər. Cəfərin ruhu yox idi”.106 
Əziz Şərif isə tamaşanı Cəfər ənənələrinin davamı qismində 
görür, A.Tuqanovun “tamaşaçıları əyləndirmək”də suçladığı 
Möhsün Sənanini (Toğrul) və Sofiya Bəsirzadəni (Tanya) 
yetərincə bəyənir. Yəni tamam fərqli bir mövqe. Epizodik 
rollarda çıxış edən M.Əliyev və Ə.Məmmədova ilə bağlı Əziz 
Şərifin  söylədiyi fikirlərlə C.Cəfərovun yazdıqlarında da bir 
dissonans aşkarlanır. Tənqidçi tamaşada Əmirqulu və 
Şəhrəbanı obrazlarını nəzərdə tuaraq rejissora məsləhət görür 
ki, bu iki komik surətin çıxışlarını azaltsın, sözlərinə azacıq əl 
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gəzdirsin.107 Mirzağa Əliyevlə Əzizə Məmmədova hələ 1932-
ci ildə Milli Teatrın səhnəsində bu rolları oynamışdılar. Odur 
ki, tamaşanın yeni versiyasında, demək olar ki, onlar heç nəyi 
dəyişməmişdilər: əvvəlki kimi “milli teatr ənənələrinə sadiq 
idilər, özləri gəlib doğruçuluğa, təbiiliyə çatırdılar” və ifa 
psixologizmilə, ifa gözəlliyilə seyrçiləri valeh edirdilər.108 
Mehdi də aktyorların sərgilədikləri köhnə oyun variantına 
etirazını bildirməmişdi və konkret epizodlara əlavə rejissor 
qurğusu ilə müdaxilə etməmişdi. Danışır Mehdi Məmmədov: 
“Məşqlər zamanı mən tez-tez zalda əyləşirdim və tamaşaçı kimi 
onlara baxırdım, onlardan həzz alırdım və fikirləşirdim ki, bu 
aktyorları, böyük ehtimalla, təkcə Stanislavski yox, Meyerhold 
da sevərdi”.  
     Amma bütün bu kontekstdə T.Quliyevin bəstələri necə 
səslənirmiş, süjetlə, xarakterlərlə necə uyuşurmuş, bax, onları 
ağlıma vura bilmədim. T.Quliyev hara, Cabbarlı hara, “Yaşar” 
hara? Hər halda, şəxsən mən, dahi Tofiqin bəstələrində 
tamaşanın mövzusunun mümkün melodik təcəssümünü 
eşitmirəm. Çünki T.Quliyevin musiqisi həmişə akvarel kimidir, 
hava stixiyasındadır, yüngül və əlvan şarları xatırladır. 
C.Cabbarlının “Yaşar” pyesində isə torpaq stixiyası 
hökmranlıq edir. Ona gərə mən bir qədər təəccüblənirəm. Cəfər 
Cəfərovun da tamaşanın musiqisilə əlaqədar xüsusi bir fikri 
yoxdur və o, T.Quliyevin bəstəsini marşa bənzər mahnı 
adlandırmaqla kifayətlənir, əlavə izahatlara ehtiyac duymur: 
yəni nə bir tərif, nə bir tənqid, nə də bir təhlil. 
     Gəlin, belə deyək də, Milli Teatrda Mehdinin “Yaşar” 
tamaşası alınmışdı, amma uzun yaşamamışdı. Kimsə 
bəyənmişdi Mehdinin bu işini, kimsə yox. Rejissurada bu 
normal haldır. Bütün tamaşaların uğuru gilizdən çıxırmış kimi 
eyni olmur. Artıq bu gün mənə bir həqiqət bəllidir ki, Mehdi 
“Yaşar”da öz peşəkarlığının daha bir mərhələsini adlamışdı. Bu 
tamaşa ilə o, göstərmişdi ki, kütləvi səhnələrin 
“kompozitor”udur; aktyorları məkanda elə yerləşdirir ki, bir 
kimsənin üzü qapanmır, hamının reaksiyası aydın görünür. 
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Onun kütləvi səhnələri məkanda sanki yelpik kimi açılırdı və 
bədii foto üçün düşünülmüş kompozisiya xarakteri daşıyırdı, 
aşırı teatral olurdu.  
     “Yaşar” Mehdiyə lazım deyildi, Milli Teatrın repertuarına, 
onun siyasi-ideoloji xəttinə lazım idi. Və Mehdi bunu çox 
gözəl başa düşürdü. Faktiki surətdə, heç bir teatr rejissoru 
repertuar konveyerindən kənar gəzə bilmir. Əgər teatrda 
işləyirsənsə, bu yavaşsürətli konveyer üçün mütləq nəsə 
hazırlamalısan. Konveyerin təklifi, olsun ki, rejissorun bədii-
estetik tələbləri səviyyəsində dayanmasın. Amma o, səhnədə 
peşəkar rejissor tamaşası yaratmağa borcludur. Mehdi 
“Yaşar”la bunu Azərbaycanın bütün teatr ictimaiyyətinə bəyan 
eləmişdi. 
     Ancaq elə ki, məsələ gəlib çatmışdı Moskvaya qastrol 
tamaşası aparmağa, “Yaşar”ı bəyənməmişdilər, “On ikinci 
gecə”ni seçmişdilər. Əlavə şərhə ehtiyac varmı? Məncə, yox. 
Bu fakt rəhmətlik Cəfərdən də, Əziz Şərifdən də, məndən də 
daha yaxşı izah eləyir vəziyyəti. 
                                               *** 
     Müharibənin qurtarmasından üç il ötüşür. Sovet xalqı qələbə 
bayramına böyük ruh yüksəkliyilə hazırlaşır. Bu münasibətlə 
“əzizbəyovçular” da öz repertuarına Aleksandr Fadeyevin 
“Gənc qvardiya” əsərini daxil etmişlər. Tamaşa teatrın istedadlı 
rejissoru Mehdi Məmmədova tapşırılmışdır. O bu pyesin səhnə 
həllinə  məsuliyyətlə yanaşır. Çünki dərk edir ki, sovet dövləti 
teatrdan əməkçiləri qəhrəmanlığa ruhlandıracaq tamaşalar 
gözləyir. Mehdi institutut divarları arasında da öz fəaliyyətini 
dayandırmır: gənclərə sovet teatrının əsaslarını öyrədir. Onun 
oğlu da artıq böyüyüb. Balaca Elçinin səsini indi uşaq 
baxçasından eşitmək mümkündür.  Çünki Mehdi Məmmədov və 
Barat xanım Şəkinskaya bütün vaxtlarını fasilə vermədən sovet 
mədəniyyətinin inkişafı yolunda sərf edirlər.  
                                                *** 
     1948-ci ilin aprelində “Gənc qavardiya” tamaşasına yüzlərlə 
adam baxdı: baxdı və II Dünya Savaşını xatırladı; baxdı və 
insan qırğınlarını xatırladı, aclığı xatırladı, şəhidliyi xatırladı. 
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Düzünü deyim ki, bu tamaşadan ətraflı yazacağımı 
planlaşdırmırdım: nə Oleq Koşevoyun qəhrəmanlığı məni 
maraqlandırırdı, nə Lyuba Şevsovanın sevgi tarixçəsi. Yox, 
buna siyasi don geyindirməyin: mənim fakta belə 
münasibətimin nə ruslarla, nə də Sovetlər Birliyilə ilişkisi var; 
sadəcə, düşüncə primitivliyindən, təhkiyə trafaretindən qaçmaq 
istəyirdim. İstəyirdim “Gənc qvardiya” tamaşasını təhlilə 
çəkmədən onu Mehdi Məmmədov yaradıcılığının faktı kimi 
təqdim edim və üstündən keçim gedim. Nə böyük iş olub ki: 
növbəti tamaşadır, vəssalam. Sən demə, yox: Mehdi üçün hər 
tamaşa bir sınaq, bir axtarış yolu, bir eksperiment tərzi olub. 
Mehdi hər tamaşasına özünə və kollektivə, aktyorlara və teatr 
ictimaiyyətinə imtahan verirmiş kimi yanaşıb. Lakin bu da 
məni “Gənc qvardiya” tamaşası ilə bağlı “dastan” açmağa sövq 
edə bilməzdi, gərçi bir mühüm məqam olmasaydı. “Gənc 
qvardiya”nın izini kitabların, qəzetlərin tarixində soraqlaya-
soraqlaya mən “misteriya” sözünə rast düşdüm və bir 
tədqiqatçı kimi kefim duruldu. Tamaşada misteriya 
əlamətlərini, Allahın rəhməti olsun ona, hamıdan öncə Cəfər 
Cəfərov görmüşdü və demişdi; amma dövrə uyğunlaşdırıb 
demişdi; üstünü sovet adamının “qəhrəmanlıq ruhunun 
ifadəsi”lə birtəhər “malalayıb” demişdi. O zaman misteriya 
yaraşardı sosializm qurucularına? Kimin cürəti nə idi “işıqlı 
gələcək” xülyası ilə yaşayanların gününü misteriya ovqatı ilə 
zəhərləsin? Elə ona görə də əhsən Mehdiyə! Əhsən Cəfərə! 
Bilirsiniz niyə əhsən? Çünki Mehdi Məmmədov lap əvvəldən 
tamaşasını misteriya kimi düşünmüşdü, konseptual bir səhnə 
oyunu qurmuşdu. C.Cəfərov da “Gənc qvardiya” tamaşasını 
misteriya kimi “oxuyanda” heç də öz intellektual 
imkanlarından, estetik bilgilərindən çıxış eləməmişdi, səhnədə 
gördüklərinin ardınca getmişdi.  
     Bu məqamda mən sözü vermək istərdim Mehdinin özünə. 
Onun “Azərbaycan gəncləri” qəzetində yazdıqlarından: 
“Arxada üfüqdən göylərə yüksələn yanğın xaraba şəhərə müdhiş 
bir görkəm verir. Uçub dağılmış evlər, əyilmiş bacalar, sınıq, 
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yarpaqsız ağaclar qızaran səmanın fonunda yalnız bir kölgə kimi 
seçilir. Bu xaraba binaların qarşısında bir dəstə gənc 
dayanmışdır. Yanğından düşən işıq onların yaşlarına uyğun 
olmayan ciddi simalarındakı cizgiləri daha sərt göstərir. Onlar 
tuncdan tökülmüş kimi hərəkətsiz dayanıb düşmən tərəfindən 
diri-diri basdırılan vətəndaşlarının ərşə yüksələn beynəlmiləl 
mahnısını dinləyirlər. Cavanların qəlbində coşan sonsuz qəzəb 
və intiqam hissləri müqəddəs anda çevrilir və qaranlıq 
içərisindən Oleq Koşevoyun, onun ardınca isə yoldaşlarının səsi 
yüksəlir... Mən deyə bilərəm ki, “Gənc qvardiya” əsərilə ilk 
tanışlığımdan ta son günə qədər bu mənzərə həmişə məni izləmiş, 
bu and qulağımda səslənmişdir. Mən bu and səhnəsini və ondan 
əvvəl həbsxanada keçən qoca bolşeviklərin epizodunu pyesin və 
tamaşanın mərkəzi, onun yüksək nöqtəsi və ideya açarı hesab 
edirəm”.109 Gəlin, bəri başdan A.Fadeyevin romanı əsasında 
Q.Qrakovun səhnələşdirdiyi “Gənc qvardiya”da süjetin hansı 
məqamlar üzərində gəlişdiyini Sizə aydınlaşdırım: müharibə... 
almanlar... partizan hərəkatı... vətənini sevən cavan uşaqların 
azadlıq mübarizəsi və ölümü... Qısa və konkret: qalanı 
emosional patriotizmdir və ortabab ədəbiyyatdır. Əsərin bədii-
fəlsəfi və siyasi-ideoloji kontekstində, personajların yaşantılar 
ardıcıllığında rejissor Mehdini maraqlandıran ən mühüm 
məsələ anddır. 
     AND niyyət müqəddəsliyinin, niyyət hökmünün alilik 
məqamıdır. And olum və ölüm arasında götürülən affektiv 
öhdəçilikdir. Tanrıların adına, əcdadların ruhuna, valideynlərin 
canına and içirlər. And “diri” sözdür: bu sözə inanırlar. Adətən, 
onun “evi” məbəd, müqədəs ocaq sayılır. Hərçənd bazar 
meydanında da and verirlər; dünyada nəyə and içmək 
mümkünsə, onun adına and verirlər! Bazar meydanında 
eşidilən and isə “quru” sözdür, sakral auradan məhrumdur,  
oyun elementidir, aldanışdır, illyuziyadır, mistifikasiyanın bir 
təzahürüdür. And içən adam zamansızlığın, əbədiyyətin 
“kandar”ında dayanır və sanki həyatdan çıxır, ayin adamı olur. 
Kimin andı varsa, o, artıq özü üçün yox, andı üçün yaşayır. 
AND ruhun misteriyasıdır. İnsan and içəndə, əslində, özünü 
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andına qurban gətirir. Kollektiv andiçmə isə, həqiqətən, bir 
mərasimdir və burada misteriya ruhu çox güclüdür. Nədən ki, 
bir yığın insan özünü andına qurban deyir, özünü ömürlük 
andının girovuna çevirir. Suggestiv bir prosesdir. 
     Mehdi Məmmədovu da “Gənc qvardiya”da personajların 
qəhrəmanlığı, igidliyi, mübarizəsi, həyat eşqi, sevgisindən daha 
çox onların içdiyi AND ilgiləndirmişdi və o bunu səhnədə bir 
misteriya yaratmaq imkanı kimi dəyərləndirmişdi, öz 
tamaşasının energetik mərkəzi bilmişdi.  
     A.Fadeyevin romanını səhnəyə gətirmək ideyası boş yerdən 
Mehdinin beyninə düşməmişdi: sadəcə, o öz Moskva 
həmkarlarının quruluşlarından xəbərdar idi. 1947-ci ildə 
Nikolay Oxlopkov “Gənc qvardiya”nı V.Mayakovski adına 
Moskva Dram Teatrında, Boris Zaxava isə Y.Vaxtanqov adına 
teatrda səhnələmişdilər. Mehdi N.Oxlopkovun tamaşasını 
görmüşdü. Bunu Cəfər Cəfərov da təsdiqləyir. B.Zaxavanın 
“Gənc qvardiya”sını isə onun görüb-görmədiyindən xəbərimiz 
yox. Hər halda bu məsələ Mehdi həyatının bir faktını aşkarlayır 
ki, Mehdi 1947-ci ildə Moskvada olub. Nə səbəbə? Bunu 
demək çətindir. Maraqlıdır, “Gənc qvardiya”nı ona həvalə 
edəndən sonra Mehdi Moskvaya yollanıb, ya Moskvadan 
qayıdıb bu romanın sevdasına düşüb? 
     Hər halda imitasiya deyilən bir şey Mehdi yaradıcılığından 
da yan ötüşməyib. İmitasiya bu və ya digər şəkildə və müxtəlif 
nisbətlərdə özünü “Nə yardan doyur, nə əldən qoyur”, “On 
ikinci gecə”, “Gənc qvardiya” “Rəqs müəllimi”, “Mehmanxana 
sahibəsi”, “Müfəttiş” kimi tamaşalarda göstərib, bəzi vaxtlarda 
isə latent vəziyyətdə qalıb. Olsun ki, Mehdi nəyisə imitasiya ilə 
başlayıb, lakin yaradıcılıq prosesində bu imitasiyadan tam azad 
olub və öz mükəmməl uğurunu imzalayıb. Ona görə Mehdi 
yaradıcılığında imitasiya sadə təsirlənmədən o yana gedib çıxa 
bilməyib. 
     Ancaq mən məlumatlıyam ki, N.Oxlopkovun “Gənc 
qvardiya” tamaşasına da bir misteriya ruhu hakim kəsilibmiş. 
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Həmin tamaşanın şəkillərindən də bunu duymaq mümkün. 
Mehdinin tamaşasından da epizodlar təsvir olunduqca 
aşkarlanır ki, “Gənc qvardiya” Milli Teatrda məhz misteriya 
qismində, monumental qəhrəmanlıq ruhu ilə aşılanmış bir 
misteriya qismində oynanılıb. Bununla bərabər mən 
N.Oxlopkovun rejissor üslubuna bir yaxınlıq da duyuram bu 
tamaşada. Məsələn, Mehdinin şərtiliyə, simvollaşdırmaya 
meylində, boyaları qatılaşdırmaq, cizgiləri, detalları böyütmək, 
rəmzləşdirmək cəhdində, publisistikanı, plakatçılığı bədii 
eyham səviyyəsinə yüksəltmək təşəbbüsündə. Tamaşanı 
teatrşünas İ.Kərimov da təsvirləyir.110 Əslində, bu təsvir Cəfər 
Cəfərovdan götürülüb və ruscadan dilimizə sərbəst tərcümə 
edilib; ona görə mən hər iki mətnin müqayisəsi nəticəsində 
məqamı düşdükcə müəyyən qeydlər aparmaq hüququnu 
özümdə saxlayıram. Nə yaxşı ki, bu teatrşünaslığın Cəfəri var; 
aydınlıq yalnız ondan gəlir: “Rejissorun niyyəti yox idi ki, 
təmiz şərti bir tamaşa yaratsın: amma o, sovet adamlarının 
düşmənlə savaşının qəhrəmanlığını, mübarizəsinin poeziyasını 
daha dərindən aça biləcək bədii priyomlardan faydalanmağa 
çalışırırdı. Bax, elə ilk səhnələrdən biri (buradan İ.Kərimov 
Cəfərin mətninə birbaşa qoşulur, bəzi sözləri dəyişir; onun 
mətnini mən iri mötərizələr vasitəsilə görükdürəcəyəm): 
almanlar [düşmən qoşunları] yaxınlaşır, Krasnadon sakinləri 
[əhali] çayı keçib getməyə tələsir [çalışır], lakin imkan 
tapmırlar, düşmən [alman əskərləri] onların başının üstünü alır. 
Təpənin arxasından [üstündən] iri, qara, qorxunc [qorxunc qara 
rəngdə, nəhəng] bir tank görünür. İnsanlar [dinc əhali] həyəcan 
içində vurnuxurlar. Gənc qvardiyaçılar da buradadırlar, onlar 
əl-ələ verib qara bədheybətlə üz-üzə dayanıblar [elə bu vaxt 
gənc qvardiyaçılar zəncir halqası kimi əl-ələ verərək dövrə 
vurur, tankın qarşısını kəsirlər]. İki qüvvə toqquşur: amansız 
maşın və canlı insanlar [iki qüvvə - müharibənin qara maşını 
ilə azadlıq mübarizləri olan insanlar baş-başa gəlir]. Fikir 
formalaşır: gücə qarşı güc dayanmalıdır...”111 Bu yerdə 
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İ.Kərimov Cəfərin monoqrafiyasından götürdüyü fikirləri 
montaj eləyir. Mən bunu yazmaya bilməzdim: çünki güclü 
mənəvi imperativlər sahibiyəm və bu imperativlərdən biri hər 
çətin vəziyyətdə mənim davranışımın qayəsini və məntiqini 
müəyyənləşdirir: Tanrının haqqını tanrıya, qeysərin haqqını 
qeysərə ver. Mən haqları ruhlara qaytarıram. Teatr dünyada 
yeganə məkandır ki, orada ədalət etalonu həmişə qorunub 
saxlanılır.                            
     Elə isə yenidən Cəfərə müraciət edək: “Və nahəyət, öz bədii 
həllinə görə daha bir ifadəli epizod - and səhnəsi. Pyesdə bu 
səhnə bina daxilində baş verir, rejissorsa onu xarabalığa 
dönmüş bir məkana çıxarıb. Şəhər yanır, ətrafı alov sarımışdır, 
birdən bu viranəliyin arasından bir işıq zolağı ön plana tuşlanır, 
and içmək üçün sıralanmış gənc qvardiyaçıların çöhrələrini 
görükdürür”112 “və pərdə endirildikdən sonra hələ xeyli vaxt 
qulaqlarda cingildəyir: “Mən, Oleq Koşevoy, and içirəm”.. Və 
zal uzun zaman sükuta qərq olur”.113 Finalda da bu 
kompozisiya eynilə təkrarlanırdı. Amma bu dəfə and içmək 
əvəzinə gənc qvardiyaçılar bir-bir qətlə yetirilirdilər. Sonda isə 
daş abidə və ətrafında heykəl kimi donuq dayanmış gənc 
qvardiyaçılar: yəni əbədiyyətdən boylanan bir qəhrəmanlıq... 
Mətbuatda dərc olunmuş resenziyaların hər birində bu məqam 
vurğulanırdı.114 

     Mehdi Məmmədovun misteriya ruhunda həll etdiyi “Gənc 
qvardiya”sı II Cahan Savaşında həlak olanların xatirəsinə 
monumental bir abidə kimi qavranılırdı və tamaşanın özü 
bütövlükdə sanki çoxsaylı abidə fraqmentlərinə bölünürdü, 
mozaik epizodlara parçalanırdı. Tənqid bunu tamaşanın və 
Q.Qrakovun natamam səhnələşdirməsinin neqativi bilirdi. 
Mehdinin rejissor qurğusunda tənqid onu da tamaşanın 
naqisliyi hesab edirdi ki, almanların obrazları karikatura 
şəklinə salınıb115 və mexaniki kuklalar kimi göstərilib. Cəfər 
Cəfərov tamaşanın mühüm qüsurlarından birini də onda 
görürdü ki, səhnədə “Gənc qvardiya” təmsilçiləri heç də gənc 
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olmayan aktyorlar tərəfindən ifa olunur. Hərçənd İ.Kərimov 
yazır ki, “tamaşa əsasən gənc qüvvələrin köməyilə 
yaranmışdı”.116 Teatrşünas fikirlərində bu dissonansı 
aşkarlayanda mən həməncə faktlara üz tutdum və öyrəndim ki, 
gənc qvardiyaçıların lideri Oleq Koşevoy obrazında səhnəyə 
çıxanda Əli Zeynalovun 35 yaşı olub; Möhsün Sənani Sergey 
Tülenini 48, Sona Hacıyeva Klava Kovalyovanı 41, Hökümə 
Qurbanova Valya Borsu 35, Barat Şəkinskaya Lyubov 
Şevsovanı 34 yaşında ifa eləyib. Onların sırasında ən gəncləri 
Leyla Bədirbəyli və Həsənağa Salayev idi:  birinin 28, o birinin 
27 yaşı vardı: Mehdi Məmmədov Leylaya Ulyana 
Qromovanın, Həsənağaya Joranın obrazlarını tapşırmışdı. Mən 
xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, bütün sadaladığım bu 
personajlar romanın məkanında, süjetində özək, dayaq, mərkəz 
funksiyasını yerinə yetirirlər. Başqa cür söyləsəm, roman məhz 
bu gənclərə görə, onların məhz gəncliyinə görə yazılıb!  Bəs 
A.Fadeyevin qəhrəmanlarının romanda göstərilən yaşı neçədir? 
Mən deyim Sizə: 16-20 arası. Fərqi duydunuzmu? Bax, Cəfər 
Cəfərov da elə buna etiraz edirdi, aktyorların öz 
personajlarından azı iki dəfə böyük olmasına etiraz edirdi. Bu 
etiraz təkcə Mehdi Məmmədova ünvanlanmamışdı: Cəfər 
Cəfərov yüngülcə eyhamla (bəyəm o zaman açıq mətnlə demək 
olardı ki, hələ də partaarxası şıltaqlıqlarını unutmamış gənc 
qvardiyaçıları bibilər və əmilər oynayırlar?) bildirirdi ki, teatr 
“qocalır” və əgər vaxtında ölçü götürülməsə, nəticələr heç də 
sevindirici olmayacaq. Tarix və Milli Teatrın sonrakı taleyi 
göstərəcək ki, Cəfər Cəfərov öz iradlarında, öz tənqidində haqlı 
imiş. Milli Teatrda “qocalıq” sindromu hələ uzun müddət 
rejissorları məcbur edəcək ki, onlar öz tamaşalarının 
partituralarında bu problemə uyğun korrektura işləri aparsınlar.  
     Amma bu “yaş” məsələsilə bağlı Mehdi Məmmədov 
teatrşünas Cəfərlə mübahisəyə girişirdi və özünün bəraəti kimi 
Barat Şəkinskayanı göstərib deyirdi ki, onda “yaş” qəti 
bilinmir. Məhz Barat xanımla ilişikli mən Mehdi 



______________Milli Kitabxana_______________ 142 

Məmmədovun tərəfini saxlayıram. Ancaq unutmayaq ki, Barat 
travesti rollarında uzun müddət səhnəyə çıxmışdı, səhnədə 
“gəncləşməyin”, və hətta “uşaqlaşmağın” peşəkar sirlərini, 
peşəkar vərdişlərini gözəl mənimsəmişdi. Cəfərsə Mehdinin bu 
arqumentini hesaba aldığını bildirsə də söyləyirdi ki, fərq 
eləməz, onsuz da tamaşada gəncliyin təravəti və məlahəti 
yoxdur. Bu da öz-özlüyündə kifayət dərəcədə ciddi bir 
ittihamdır; yəni aktyorlar teatrın səhnəsində konkret gəncləri 
deyil, daşlaşmış qəhrəmanları, əfsanə obrazlarını “oynayıblar”, 
onların teatral imitasiyasını, bədii imitasiyasını göstəriblər. 
Bununla belə... 
                                             *** 
     1949-cu il bizim qəhraman üçün uğurlu il olmuşdur. O, 
fevralın 11-də Sabit Rəhmanın pyesi əsasında hazırladığı 
“Aydınlıq”117 tamaşasını təhvil vermişdir. Bu lirik komediya 
Bakı zəhmətkeşlərinin çox xoşuna gəlmişdir. Mirzağa Əliyev 
Kamil, Ağasadıq Gəraybəyli Dadaş rollarında tamaşaçıların 
ürəyini fəth etmişlər. 1949-cu il iyul ayının 23-də Azərbaycan 
teatrının 75 illik yubileyi keçirilmişdir. Bu münasibətlə iyul 
ayının 21-də  Mehdi Məmmədov yoldaşa respublikanın əməkdar 
incəsənət xadimi fəxri adı verilmişdir. Elə həmin ildə də Ali 
Attestasiya Komissiyasının sədri A.Topçuyevin imzası ilə onun 
dosent elmi adı təsdiq edilmişdir. Mehdinin məişətində də 
dəyişiklik vardır. O, artıq xeyli müddətdir ki, ailəsilə birlikdə 
Bakıxanov küçəsindəki daha rahat yeni mənzilinə köçüb. 
Gecədir. Evlərdə işıqlar sönüb. Mehdisə hələ də işləyir. O, 
görkəmli teatr xadimi Konstantin Sergeyeviç Stanislavski irsinin 
tərcüməsilə məşğuldur. Biz ona müəffəqiyyətlər diləyirik. 
Mehdinin sinəsində böyük ürək çırpınır və o, sovet insanlarının 
işıqlı gələcəyinə inamla baxır.  
                                             *** 
     Solmaz Həmzəyevanın verdiyi məlumata görə Mehdi, 
həqiqətən, A.Bakıxanov küçəsindəki mənzilində yaşayarkən 
K.S.Stanislavskini tərcümə edirmiş və qonorarı Moskvada 
təhsil alan azərbaycanlı tələbəyə göndərirmiş. Heç ağlınıza 
gəlməz kimə. Tofiq Kazımova. Mən bu faktla bağlı daha 
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kimlərəsə müraciət elədim. Təbii ki, Mehdini tanıyan 
adamlara... və... Mehdini tanıyan adamlar bu işə şübhə ilə 
yanaşdılar... və onun “yüngülvari” xəsisliyindən danışdılar. 
Azərbaycan teatrının dedi-qodu tarixinin bilicilərindən biri də 
bunu Barat - Mehdi münasibətlərindəki qısqanclıq məqamı ilə 
izah elədi. Guya Mehdi Barat xanımdan öz bəzi əlaqələrini, 
pulların gerçəklikdə hara xərcləndiyini gizli saxlamaq üçün 
“Tofiq Kazımov” versiyasını uydurub. Mən buna inanmadım. 
Mümkünatı yoxdur. Çünki Mehdi Məmmədov cüvəllağı adam 
olmayıb: təpədən dırnağadək intelligent, ziyalı birisi olub, zövq 
əhli olub, söz əhli olub, poeziya ilə, fəlsəfə ilə “nəfəs alıb”; hər 
zaman danışığının nöqtəsinə, vergülünə, rəftarının 
dürüstlüyünə diqqət eləyib. Bu boyda yalanı o, nə özünə, nə 
sənət ideallarına, nə də ki Tofiqə yaraşdırardı. Bir də Solmaz 
xanım deyir ki,  Barat Şəkinskaya ilə Mehdi Məmmədov heç 
vaxt pul söhbəti eləmirdilər. Aydındır. Axı Mehdi özünü 
missioner kimi dərk edirdi! Bu, onu məişətlə sıx təmas 
sferasına buraxmırdı. Mehdi şıq geyinməsinə, konyak 
içməsinə, interyer səliqəsini xoşlamasına baxmayaraq həmişə 
məişətin periferiyası ilə gəzişirdi və məişətin içinə düşməkdən 
ehtiyatlanırdı. Mehdi Moskva şəhərində yaşamağın da nə 
olduğunu yaxşı bilirdi: onu da bilirdi ki, atasız yaşamaq və 
oxumaq nə deməkdir. Və mən yüz faiz əminəm ki, rejissor 
Mehdi rejissor Tofiqə pul göndərib və bunu təkcə Tofiqə görə 
eləməyib. O, sənət naminə, teatr naminə, gözəl maarifçilik 
ənənəsi,  gözəl maarifçilik jesti naminə bu işi tutub. 
     Qəribədir, mən bunları yazıram və elə hiss eləyirəm ki, 
Mehdinin ruhu yanımdadır... və o, dayanıb mənim yazdıqlarımı 
oxuyur, mənə mane olmadan, ancaq mənim əlimlə nələrisə 
dəyişir, nələrisə redakktə eləyir. Bəlkə də elə bu yaxın 
təmasdandır ki, bütün situasiyalarda mən alicənab, nəcib 
Mehdi görürəm. Komandor kimi görürəm onu... və 
təəccüblənirəm. Mən bu tədqiqata başlayanda Mehdini Don 
Juan, Kazanova kimi düşünmüşdüm, amma Komandora 
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bənzədirəm. Mən bu tədqiqata başlayanda Mehdini 
araşdırmaların, təhlillərin adi obyekti kimi fikirləşmişdim, 
amma onu  monoqrafiyamın qəhrəmanına çevirirəm.  Mən bu 
tədqiqata başlayanda ağlıma belə gətirməzdim ki, Mehdini 
dedi-qodulardan, şayələrdən, cəfəng lətifələrdən bu qədər 
müdafiə edəcəyəm, onu axmaqların yersiz rişxəndlərindən 
qoruyacağam, buna Mehdinin ehtiyacı olmasa da. Əlbəttə ki, 
buna Mehdinin ehtiyacı yoxdur. Sadəcə, mən gərək hər şeyi 
haqqına danışım.  
     Yenə Solmaz xanım Həmzəyeva deyir ki, biz A.Bakıxanov 
küçəsindəki mənzildə yaşayanda stolun üstü elə həmişə 
kitablarla, vərəqlərlə dolu olardı və Mehdi düşünəndə qaşısına 
bir ağ kağız qoyardı, kimlərinsə asta-asta şarjını çəkərdi. 
Solmaz xanımın yadına gəlir ki, Mehdi onun da, anasının da, 
hətta aktyorların da, Ədilin özünün də şarjlarının müəllifi olub. 
Rejissor şarjlarda Barat xanımı pişiyə, Solmazı dovşana, Ədili 
fil balasına oxşadırdı. Nə ilə cəlb elədi bu fakt məni özünə? 
Birinci, Fransanın mədəniyyət naziri Andre Malronu 
xatırladım: o, yazıçı idi, yorğun olanda, fikirləri qarışıq olanda, 
nəyisə çözə bilməyəndə şəkil çəkirdi. İkinci: mütəxəssislər 
söyləyirlər ki, rejissorun öz peşəsinə qeyri-rəsmi vəsiqəsi onun 
rəssamlıq qabiliyyətidir. Təsviri sənət (xüsusilə, qrafika) 
dünyanın ən tanınmış teatr və kino rejissorlarının hobbisi olub. 
Mehdi də bunu bacarıb və sevib. Deməli, Elçinin rəssamlıq 
istedadı genetikdir: bir tərəfdən Barat Şəkinskayanın qardaşı 
Süleyman Hacıyevin nümunəsi var, digər tərəfdən isə rejissor 
Mehdi öz şəxsi personası ilə...  
     1949-cu ildə Mehdi Məmmədov dahi ispan Lopeni yenidən 
Azərbaycan səhnəsinə qaytarır. Bu dəfə növbədə onun “Rəqs 
müəllimi” əsəridir. Pyesin gülməli vəziyyyətləri Aldemaronun 
xarakterilə, onun davranışı ilə diktə edildiyindən bu, daha çox 
xarakterlər komediyasıdır. Ancaq “Rəqs müəllimi” öz 
strukturuna və qayəsinə görə vəziyətlər komediyasına da 
yaxındır. Bir daha imitasiya faktoru. Nədən ki, 1948-ci ildə 
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Moskvada 75 illik yubileylə əlaqədar qastrolda olarkən Mehdi 
həmin bu “Rəqs müəllimi”ni Moskvanın Qızıl Ordu Teatrının 
səhnəsində görür, tamaşadan xoşhallanır və beyninə batır ki, 
bunu Milli Teatrda da gerçəkləşdirmək pis olmaz.  
     Azərbaycan teatrının mövcudluq və inkişaf impulsları 
həmişə Moskvadan gəlib... Ah, əyalət, əyalət, əyalət... 
Məkanda əyalət olmur. ƏYALƏT psixologiyanın, düşüncə 
tərzinin səciyyəsidir. Əyaləti əyalət eləyən imitasiyadır: o 
özünü Mərkəzə oxşatmaqla tanıyır, özünü Mərkəzə oxşadıb 
dərk edir. Əyalət ideyaları və fikirləri Mərkəzdən bəzəkli 
oyuncaqlar qismində və ya təzə paltarlar kimi sevinə-sevinə 
“alır”, amma onları necə özünküləşdirməyi, necə əyninə 
“geyməyi” bilmir və daha çox “pırpızlaşır”.  
     Nümunə Moskva teatrlarından görülüb, fiksə edilib, başqa 
sözlə, tiraja çıxarılıb. Yəni onun formasını, üslubunu və hətta 
ideyasını əyalətlərə aparmaq olar.  Özü də Lope de Veqa 
Mehdiyə uğur gətirmiş müəllifdir... Özü də əyləncəli sevgi 
macəralarını məzəli səhnə oyununa çevirməkdən onun bir 
sənətçi kimi xoşu gəlir. Özü də bu pyes Mehdinin 
rejissurasında əla sıra yaradır: “Nə yardan doyur, nə əldən 
qoyur”, “On ikinci gecə”, “Rəqs müəllimi”. Mən o vaxt 
yaşasaydım və teatrşünas olsaydım bu sıranı dəyərləndirib də 
belə bir məqalə yazardım: “İntibah dövrünün pyes və 
gözəllərinin “ovçusu”. 1949-cu ildə Mehdinin “Rəqs müəllimi” 
tamaşası ilə bağlı mətbuatda cəmi bir məqalə118 dərc olunur: bu 
resenziyanın da müəllifi Hüseyn Mehdidir. Hərcənd 
respublikanın teatr ictimaiyyəti M.Məmmədovun bu 
quruluşunu, mən deyərdim ki, hədsiz soyuqqanlılıqla 
qarşılayır. Elə bil ki, Lopeni Azərbaycan teatrının kandarından 
qovurlar, osa pəncərədən girir içəri. Halbuki Mehdi 
Məmmədov “Rəqs müəllimi”ni Milli Teatrın səhnəsinə 
gətirməklə tarixi-kulturoloji, sosial-kulturoloji hadisəyə imza 
atıb. Eybi yox, nə olardı, kaş ki, bu tamaşanı kimsə tənqid 
eləyəydi, bəyənməyəydi. Amma izah eləyəydi ki, nə üçün 
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bəyənmir və Mehdinin günahı nədir, qüsuru nədir, nöqsanı 
nədir. Hər halda beləsinə mən rast gəlmədim. Azərbaycan teatr 
tarixi C.Cəfərovun, İ.Kərimovun simasında bu tamaşada rəqs 
müəllimi Aldemaro rolunun ifaçısı Əjdər Sultanovun (Mehdi 
Hüseyn mətninə istinadən: “Ə.Sultanov - Aldemaro həm gözəl 
rəqqas, həm ehriraslı bir aşiq, həm də cəngavərdir”119) 
peşəkarlığını, səhnədə oyun yaratmaq, möcüzə yaratmaq, 
fantastik bacarıq göstərmək şövqünü tərifləyib gəzir və bunu 
M.Məmmədov rejissurasının pozitivi kimi təqdim edir; 
söyləyir ki, aktyoru “kəşf etmək”də Mehdinin misli yoxdur. 
Yazıçı Mehdi Hüseyn isə tamaşanı uğurlu hesab edir, 
Ə.Sultanovla yanaşı B.Şəkinskayanın (Florela), M.Əliyevin 
(Alberiqo), A.Gəraybəylinin (Tebano), A.Rzayevin (Rikardo), 
S.Tağızadənin (Vandalino), Fatma Qədrinin (Felisiya) ifalarını 
yüksək qiymətləndirir. Rejissuraya gəldikdə isə bunu 
vurğulayır ki, “Mehdi Məmmədov “Rəqs müəllimi” 
komediyasının ictimai məzmununu (insanın yaşamaqdan zövq 
almaq hüququnu heç nə ilə çərçivələmək mümkün deyil - A.T.) 
aydın cizgilərlə açıb göstərməyə xüsusi diqqət yetirmiş, bu iki 
zidd qüvvənin dramatik mübarizəsini ifadə üçün inandırıcı və 
realist boyalar tapmağa müvəffəq olmuşdur. Quruluşun 
müvəffəqiyyəti, hər şeydən əvvəl, böyük dramaturqun yaratdığı 
insan surətlərini birinci plana çəkib göstərməkdir. Bu surətlər 
əsasən qabarıq çıxdığı üçün də komediyanın lirik xəttilə yanaşı 
satirik ünsürləri də dərin məna kəsb edə bilmişdir”.120 Mən bu 
qısa yazı fraqmentindən belə başa düşdüm ki, Mehdi səhnədə 
bir daha həyat bayramı qurmaq həvəsində bulunubmuş, bu 
bayramın çoxsaylı “jestlər”indən rəngbərəng fişəng düzəltmək 
istəyibmiş.  
     Tamaşanın mərkəzi fiquru bu dəfə də Barat Şəkinskayanın 
personajı Florela idi. Aldemaro məhz onun sevgisinə yetmək 
üçün rəqqaslığı öyrənirdi, rəqs müəllimi olurdu. Mən Mehdi 
Hüseynin məqaləsindən onu da oxudum ki, tamaşa səhnədə 
dinamik tərzdə gerçəkləşən bir sevgi rəqsi kimi düşünülübmüş 
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və bu “rəqsi” Ə.Sultanovla B.Şəkinskaya böyük sənətçi 
məharətilə ifa edirlərmiş. Diana, Viola, Florela - üç 
komediyanın üç qəhrəmanı bir aktrisanın ifasında. Bu, Baratın 
uğurundan daha çox Mehdinin bir rejissor uğurudur: Mehdi  
Baratın bir aktrisa kimi inkişaf ritminin təminatçısıdır. Baratı 
travesi olmaqdan “qurtarıb” gözəl xanım rollarının əla ifaçısına 
çevirən Mehdi Məmmədov olub. Aktrisanın Florelası ilə bağlı 
da rəylər birmənalı müsbətdir. İntim sevgi səhnələri xüsusi 
təriflənir. Belə ki, hər dəfə Aldemaro coşqu ilə Florelaya 
yaxınlaşmaq istədikdə Baratın qəhrəmanı “rəqsə başlayaq?” 
deyib vəziyyətin gərginləşməsinə yol vermirdi və seyrçilərdə 
xəfif təbəssüm oyadırdı. 
     Tamaşanın musiqisini dahi Qara Qarayev bəstələmişdi, 
tərtibatını Nüsrət Fətullayev işləmişdi. Mehdi Hüseyn “Rəqs 
müəllimi”nin musiqini nə qədər bəyənmişdisə, tərtibatı da bir o 
qədər tənqid eləmişdi, məkanın təşkilindəki yeknəsəqlikdən, 
“On ikinci gecə”dən “Otello”ya, “Otello”dan “Rəqs 
müəllimi”nə keçmiş ağ pilləkənlərdən təngə gəldiyini 
bildirmişdi. Bunu ona görə söyləyirəm ki, tamaşa 1949-cu ildə, 
75-illik yubiley təntənəsinə qarışsa belə, teatrın pozitivləri 
cərgəsində qavranılmamışdı.  
     Lakin bununla belə... dünənə kimi “Rəqs müəllimi” milli 
teatr məkanında istedad və peşəkarlıq etalonu kimi xatırlanırdı. 
1977-ci ildə teatrşünas Adilə İsmayılova dərslərində Lope de 
Veqadan danışarkən Aldemaro rolunda Ə.Sultanovun səhnədə 
necə havaya tullanıb “qayçı” elementini yerinə yetirdiyini 
söyləyərdi. Söyləyərdi ki, aktyor buna nail olmaq üçün hər gün 
səhər saat 8-dən 11-ə kimi (bəzənsə daha çox) xoreoqrafla 
məxsusi şəkildə məşqlər eləyərdi, klassik rəqsin əlifbasını 
öyrənərdi. Əgər teatr ictimaiyyətinin qeyri-rəsmi gündəliyində, 
daha doğrusu, şəhərin teatr folklorunda müəyyən tamaşadan bir 
mif fraqmenti ilişib qalırsa və yaşayırsa, bu o deməkdir ki, 
həmən tamaşaya əbəs əziyyət çəkilməyib. 
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     Nə qədər oxuyursan, yenə görürsən ki, azdır. Nə qədər 
yaşayırsan, yenə görürsən ki, təəccüblənirsən. 1950-ci ildə nə 
olursa, necə olursa, Mehdiyə ilk dəfə sağdan və soldan zərbələr 
dəyir. Özü də düz getdiyi yerdə! Özü də qəfildən!  Yox, mən 
buna təəccüblənmədim. Birincisi: fələkdir də, bizimlə kuklalar 
kimi oynayır; ikincisi: bura Bakıdır və istədiyin istedadlı şəxsi 
istədiyin vaxt qruplaşıb, coğa yaradıb, plan qurub yıxmaq 
mümkündür. Mən təəccübləndim Cəfər Cəfərova ki, bu adam 
Mehdini 1950-ci ildə nə günə qoyub! Mən təəccübləndim 
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevə, onun ağır, qara aurasına! Əgər 
bir otaqda 10 Azərbaycan maarifçisinin portreti və ya fotosu 
asılıbsa, divarın çatı mütləq gəlib Haqverdiyevin şəklinin 
vurulduğu yerə, ya da birbaşa şəklin başı üstünə naxış kimi 
düşəcək! Mən təəccübləndim kiməsə atdığın daşın fəzada 
illərlə hərlənib, fırlanıb sonda yenə sənə qayıtmasına! Mən 
təəcübləndim Mehdinin zəifliyinə, acizliyinə, özünə 
inamsızlığına! Hər kişidə Komandor və Don Juan nisbəti 
paralel dünyalar kimi yaşayır... Biri diktatordur, tiranlığın 
təmsilçisidir, o biri demokratdır, meydan adamıdır. Komandor 
azman gücdür, cəmiyətin, dini-əxlaqi strukturların sütunudur. 
Don Juansa modifikasiya çevikliyidir, varolma elastikliyidir. 
Amma bu nisbətdə demək, ayırd etmək mümkünsüzdür ki, 
həqiqi güc kimin tərəfindədir. Kişilərin hamısı Komandor 
olmaq istəyirlər. Kişilərin hamısı Don Juana həsəd aparırlar. 
Bəlkə də Don Juan Komandorun beynində çabalayan əbədi kişi 
fantaziyasıdır? Və bəlkə də Don Juanın yaratdığı simulyakrın 
adı Komandordur? Onlar problemlərini çözə bilməyəndə 
tifaqlar və hətta ittifaqlar dağılır. 
     1950-ci il yanvarın 27-si Milli Teatrda “Dağılan tifaq” 
oynanıldı.  
     Barat Şəkinskaya və Mehdi Məmmədov nigahının sonu 
yaxınlaşırdı. Mehdini əhatə edən gözəl xanımlar ucbatından 
ailədə 1948-ci ildən etibarən mütəmadi narazılıqlar yaşanmağa 
başlamışdı. Baratla Mehdinin sevgisi qurtarırdı. Onlar ziyalı 
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adamlar kimi bir-birindən ayrılacaqdılar və rejissor - aktrisa 
münasibətlərini heç vədə pozmayacaqdılar. Barat xanım yenə 
əvvəlki kimi Mehdinin tamaşalarında rol alacaqdı.  
     1950-ci il fevralın 5-ində yazıçı Nurəddin Babayev 
“Dağılan tifaq” haqqında bir resenziya121 dərc elətdirir. 
Məqaləni oxuyub görürsən ki, müəllif yazdığının yarısını pyesə 
həsr eləyib, tamaşanı “oxuya” bilməyib və keçib epizod-epizod 
nəyin pis, nəyin yaxşı olduğunu müəyyənləşdirməyə. Sonucda 
isə trafaret düşüncələrə, stereotip yekun fikirlərə sığınıb qalıb. 
Şəxsən mən həmin resenziyada özüm üçün və tamaşanın tarixi 
üçün, müasir Azərbaycan teatr mədəniyyəti üçün “diri” heç nə 
aşkarlamadım.  
     Bu amorf və primitiv, əlacsız və aciz rəydən təqribən bir ay 
ötüşüncə martın 3-də Cəfər Cəfərov “Dağılan tifaq” haqqında 
bir məqalə yazacaq ki, gəl görəsən. Resenziya teatrşünas 
peşəkarlığının sübutudur, şübhəsiz. Ləzzətli bir məqalədir: 
oxuyursan və bilirsən ki, tamaşa nəmənə olub. Amma 
ömrümdə birinci dəfə idi ki, mən Cəfər Cəfərova görə utandım. 
Tənqidinə görə utanmadım. Utandım, pafosuna görə, 
çağırışlarına görə, deklorativ üslubda nitq söylədiyinə görə. O, 
belə bir məqaləni bir neçə il bundan öncə yazsaydı, yəqin ki, 
təhlükəsizlik orqanları Mehdini aparacaqdılar. Nədən ki, 
resenziyanın axırıncı abzasında Cəfər artıq tənqidçi cümlələri 
yazmır, sanki hakim kimi qərar oxuyur; oxuyur və qorxudur: 
“Biz isə bunu da qeyd etmək istərdik ki, rejissor Mehdi 
Məmmədov bu yanlış tamaşanı özü üçün təsadüfi bir şey hesab 
etməsin. O, bacarıqlı, mədəni, savadlı bir rejissor olsa da son 
zamanlar bir sıra müvəffəqiyyətsizliklərə uğramışdır. 
“Aydınlıq” da, “Rəqs müəllimi” də rejissor işi nöqteyi-
nəzərindən müvəffəqiyyətsiz tamaşalardır. “Aydınlıq”, “Rəqs 
müəllimi”, “Dağılan tifaq” - bu enişlə heç bir dikdirə qalxmaq 
olmaz! “Dağılan tifaq” Mehdi Məmmədov üçün ciddi bir dərs 
olmalıdır. Çünki məfkurəvilik və partiyalılıqdan, müasirlik və 
realizmdən uzaqlaşan sənətkarın yolu yalnız və yalnız 
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uçurumdur”.122 Azərbaycan Kommunist Partiyasının yerli 
təşkilatlarında belə məruzələr dinlənilirkən bəlli olardı ki, 
kimsə “sifariş” edilmişdir və bu kimsənin əleyhinə kompaniya 
başlanmışdır. Bu tərzdə, bu leksikonda partiya iclaslarında və 
ya məsul partiya funksionerlərinin kabinetlərində danışardılar. 
Cəfər Cəfərov Mehdinin tamaşasını tənqid eləyə-eləyə faktiki 
surətdə ona qarşı ittiham irəli sürür, tamaşanın tənqidini siyasi-
ideoloji tənqidlə əvəzləyir, “Kommunist” qəzetində 
“Dövrümüzə layiq repertuar yaradaq!” adlı redaksiya 
məqaləsində “Dağılan tifaq”a qarşı yürüdülən ittihamı 
dəstəkləyir. Əslində, bu məqalə “Kommunist” qəzetinə 
göndərilmiş ismarıcdır ki, yəni “mən də sizlərdənəm, 
kommunistlərdənəm və mehdikimilər yollarını azıblar, 
uçuruma yuvarlanırlar”. Bu, artıq tənqid deyil, təhlükəsizlik 
orqanlarına ərizədir. Mehdi nə səhv buraxmışdı ki, Cəfər belə 
“odlanmışdı”, “uçurum” motivlərini ortaya çıxarmışdı? Sözün 
birbaşa mənasında heç nə. Mehdi Məmmədov, sadəcə, 
Ə.Haqverdiyevin ruhuna, üslubuna, simvolist dramaturgiyanın 
estetikasına maksimal şəkildə yaxın olmağa çalışmışdı, tale, 
alın yazısı, kosmik cəza motivlərini qəhrəmanların həyat 
paradiqmasının alfa və omeqasına çevirmişdi. Və bunu 
eləyərkən, mən yüz faiz əminəm, Mehdi ideoloji məqamların 
öz-özünə qabarıb pırtlayacağını gözaltına almamışdı. O, bu 
tamaşanı “qaniçən bəylər”, “zalım mülkədarlar” haqqında yox, 
insan xisləti, mənəvi imperativlər və ruhsal dəyərlər haqqında 
hazırlamışdı. Təbii ki, mən onun-bunun qeydlərindən 
aşkarladığım və müqayisəli təhlilə çəkdiyim rəylər əsasında bu 
qənaətimi yazıram. İ.Kərimovsa yazır ki, “Dağılan tifaq” 
oynanıldığı gündən “teatrın nailiyyyətləri sırasına daxil oldu. 
Əlbəttə, bunun səbəbi hər şeydən əvvəl Mehdi Məmmədovun 
parlaq rejissor istedadı, yaradıcılıq təxəyyülünün güclü olması 
ilə bağlı idi”.123 Aşkar dissonans: və təkcə sosial-ideoloji 
dəyərləndirmə baxımından yox.  
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     Amma mən Sizə bir sirri açacağam. Mən bu tamaşanı 
dərindən öyrəndikcə bir də gördüm Cəfər Cəfərovun 
mövqeyində dayanmışam. Eyni bir səhnəyə iki müxtəlif 
yanaşma ilə tanış olanda həməncə əyan olacaq ki, mən niyə 
belə deyirəm. “Dağılan tifaq” tamaşasının ilk səhnəsini 
İ.Kərimov bu cür təqdim edir: “Pərdə şən musiqi sədaları 
altında açılırdı. Nəcəf bəyin həyəti təsvir edilirdi. Buradakı 
rənglərdə parlaqlıq, əşyalarda isə bir zənginlik var idi. Nəcəf 
bəy əynində ağ çərkəzi paltar, ayağında uzunboğaz xrom 
çəkmə, səliqəli və gözəl görkəmdə həyat haqqında “fəlsəfi” 
monoloqunu söyləyirdi. Sonra içəri girən bəylər zarafatlaşır, 
yaşca hamıdan böyük olan Həmzə bəyi ələ salıb gülüşürdülər... 
Tamaşadakı tiplərin zahiri zənginliyi və “gözəlliyi” arxasında 
onların eybəcərliyi, tüfeyliliyi çox aydın sezilir və bu təzad 
tamaşanın ideya istiqamətini qüvvətləndirirdi, Rejissor hər cür 
sünilikdən çəkinmiş, obrazların xarici şərhində heç bir 
karikaturaya və ifşaediciliyə yol verməmişdi”.124 Cəfər 
Cəfərovsa həmin pərdəni təsvir edə-edə bunların tam əksini 
yazıb, öz estetik pozisiyasını dəqiq müəyyənləşdirib yazıb və 
aydın şəkildə anladıb ki, o, nəyin əleyhinədir: “Bu pərdədə 
rejissor pyesin mətninə bir az əl gəzdirmiş, replikalar artırmış, 
bəylərin avara həyatını göstərmək üçün bir çox səhnə vasitələri 
düşünüb uydurmuşdur. Bəylər arası kəsilmədən zarafatlaşır, 
gopçu Həmzə bəyin başına “it oyunu” gətirir, bir-birilə 
qapazlaşır, döyüşür, əsərin mətnindən xaric sözlər və söyüşlər 
işlədir, oxuyur və sairə. Mənasız və yüngül gülüş doğuran şarj 
bu pərdədə səhnəyə büsbütün hakimdir. Bütün bu “hırıltı” 
içərisində əsərin mənasını açan, dövrü, mühiti haqqında 
təsəvvür verən fikirlər, mühakimələr isə tələf olub gedir. 
Bəylər keçmişdən həsrətlə danışdığı yerdə Həmzə bəy (art. 
M.Vəlixanov) almanı yun corabına sürtüb təmizləyir və ağzına 
aparır. Bəylər Süleymanın əxlaqsızlığından, pis yola 
getdiyindən və bunda Nəcəf bəyin müqəssir olduğundan 
danışarkən Həmzə bəy qəlyanın çubuğu ilə başını qaşıyıb 
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camaatı güldürür... Şarj (oxu karikatura variantı kimi - A.T.) və 
ondan doğan ucuz gülüşlər hadisələrin ictimai mənasını, 
məfkurəvi mahiyyətini soldurmuş, kəsərsiz və gərəksiz 
etmişdir. Birinci pərdə kef və zarafat təsvir edir, həyat 
yaratmır, həqiqət ifadə etmir”.125 Mən C.Cəfərovun söylədiyi 
hər bir iradın altından qol çəkirəm: çünki sosial-ideoloji 
konteksti qoyuram bir kənara və deyirəm ki, bu səhnədə bir 
antiestetizm var. Almanı coraba sürtüb yemək rus şakəri. Yəqin 
ki, belə bir mizanı Mehdi Moskvada hansı teatrın 
tamaşasındasa görübmüş və milli xarakterlə uyuşmayan bir 
davranış tərzini səhnəyə gətirməyə çalışıbmış. Azərbaycanlı 
almanı çirkli-çirkli dişinə çəkər, ançaq heç vaxt onu corabına 
sürtüb təmizləməz. Xırda bir detaldır, amma mühüm şeylər 
bildirməyə qabildir. Cəfər Cəfərovun mətnindən aydın duyulur 
ki, birinci pərdənin iştirakçıları qrotesklə sərhədləşmiş 
karikaturalardır və karikaturalara uyğun şəkildə də davranırlar. 
Mən də Cəfər Cəfərov kimi bu səhnənin estetik düzümünü 
bəyənmədim. Amma mən özüm üçün aydınlaşdırdım ki, 
rejissor Mehdinin tənqidi pafosu elə bu səhnə ilə bağlı olub: o, 
ilk pərdədən vurğulayırdı ki, bu “bəylər” artıq nəinki 
bəylikdən, hətta adamlıqdan çıxıblar. Bunu o zaman bir kimsə 
belə bu səpkidə çözə bilməmişdi. Ona görə də kimlərəsə elə 
gəlmişdi ki, Mehdi partiyanın ideoloji normativlərini pozur, 
milli bəyliyə qarşı insanlara mərhəmət hissi aşılayır. Bu 
duyğunu bir az da Süleyman bəy obrazının kopseptual həlli 
gücləndirirdi. Nəcəf bəyin oğlu yaramaz, kobud, avara 
birisidir, namus, qeyrət dışında yaşayan bir əyyaşdır, 
qumarbazdır. Ə.Haqverdiyev yaşamaq hüququnu itirmiş bu 
cavanı pyesdə öldürür. Mehdisə tamaşanın rejissor 
partiturasında Süleyman bəyin ölümünə kədərlənmək üçün yer 
saxlayır; mizanla bildirmək istəyir ki, ölən təkcə əbləh bir bəy 
oğlu bəy deyil, təkcə yaramaz xarakter, işarə, rəmz deyil; ölən 
canlı insandır və hər bir insanın ölümündə qüssə notları var. 
Bəyənilsin, təqdirediləsi mövqedir. Təəssüf ki, 1950-ci ildə bu 



______________Milli Kitabxana_______________ 153 

mövqenin səbəbi anlaşılmamışdı. Yenə elə sanmışdılar ki, 
Mehdi insanın yaşamaq hüququnu yox, konkret Süleyman bəyi 
müdafiə eləyir və onun halına acıyır. Cəfər Cəfərov elə hesab 
edirdi ki, Süleyman bəyi Möhsün Sənani kimi şirin səsə, 
yapışıqlı fakturaya malik bir aktyora tapşırmaqla Mehdi 
seyrçidə obraza qarşı apriori simpatik duyğu oyatmışdı. 
Süleymanın qatili Kərim roluna Atamoğlan Rzayev kimi 
“mənfi cazibə” ilə fərqlənən aktyoru təsdiqləməklə rejissor 
Mehdi tənqidçi Cəfərin  iradına məruz qalmışdı. Düzdür, 
Kərim Süleymanın qatilidir, ancaq o, haqqına iş görür, 
Süleymanın azğınlığına sipər çəkir. Odur ki, rol bölgüsüylə 
Cəfər razılaşmırdı. Tamaşadan bir epizod: “...Budur, yaralı 
Süleyman - M.Sənani səhnədə sürünür, qırmızı qan ağ 
köynəkdən üzə çıxır”, qırıq-qırıq, aramla, ürəkləri parçalayan 
bir səslə inildəyir, astadan yanıqlı-yanıqlı bayatı söyləyir”126 və 
bununla da tamaşaçı rəğbətini qazanırdı, seyrçi mərhəmətinə 
apellyasiya eləyirdi. Hərçənd “əgər rejissor təsadüfən ölüm 
yerinə gəlib çıxan ovçuların sözlərinə yaxşı diqqət etmiş 
olsaydı, görərdi ki, xalq Süleymanın ölüsündən də ehtiyat edir, 
onun xatasından qorxur”.127 Təsdiqləyək ki, tarix müstəvisində 
“Dağılan tifaq” əsərinin təhlililə ilişikli Cəfərlə Mehdinin 
debatı alınıb. Amma Cəfərin tənqidi əladır, hədələri isə 
dözülməz və sosial-psixoloji basqı kimi bir şey.  
     Bununla belə... tənqid “ideologiya”, “məfkurə”, “klassik 
irsə münasibət” barədə söhbətlərə məşğul ikən... bir sıra peşə 
məsələlərini diqqətdən yayındırırdı. Tənqid adi bir şeyi 
unudurdu ki, Nəcəf bəyi ifa eləyən Rza Əfqanlı ilə Nəcəf bəyin 
oğlu Süleymanı oynayan Möhsün Sənani arasında cəmi bir il 
yaş fərqi var və rejissorun belə seçim eləməsi nə dərəcədə 
məntiqidir. Tənqid rəssam Bədurə Əfqanlının tamaşaya verdiyi 
tərtibatdan da tutarlı heç nə demirdi. Bir azcana tamaşanın 
Fikrət Əmirov tərəfindən yazılmış musiqisindən danışılırdı. O 
da ona görə ki, musiqi tamaşanın mistik ovqatını konkret səs 
partituralarında ifadə edə bilirdi. “Tamaşa giriş musiqisilə 
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(İ.Kərimovun fikrincə, şən bir musiqilə - A.T.) başlayır. Bu 
musiqidə aydın bir şəkildə məşum bir keyfiyyət duyulmaqdadır 
ki, tamaşanın axırında çalınan musiqidə də eynən təkrar olunur. 
Bütün tamaşa belə bir mistik çərçivə içərisinə alınmışdır”.128 
Bu deyilənləri bir-bir toplayıb ortaq məxrəcə gətirsək, 
görəcəyik ki, həmin məxrəcə “realizm uğrunda mübarizə” 
ifadəsi yazıldı. Tamaşanın tənqidi də qüvvələri, bax, bu 
istiqamətdə cəmləmişdi. Çünki bu şüar sovet ədəbiyyatının və 
incəsənətinin ideoloji müstəvisində bir nömrəli siyasi çağırış 
qismində qavranılırdı. Sovet dövləti realizmi dəstəkləyirdi. Və 
Mehdinin də tənqidi ona görə belə haylı-küylü olmuşdu ki, 
Milli Teatrın rejissoru öz yaradıcılığında ilk dəfə simvolizmə, 
fəlsəfi romantizmə, hadisələrin mistik yozumuna 
meyllənmişdi, dramaturqun emosional partiturasına bacardıqca 
yaxın düşməyə çalışmışdı və haradasa melodramın içinə 
girmişdi. Ədil İskəndərov Milli Teatrın qapılarını sovet 
gerçəkliyinin, sovet düşüncə tərzinin üzünə taybatay açdıqdan 
sonra teatrda birinci dəfə idi ki, belə hal yaşanılırdı, daha 
doğrusu, ideoloji xətaya yol verilirdi. 
     Həqiqətən, bu tamaşanın taleyində bir mistika vardı. 1935-ci 
ildə Mehdi “Dağılan tifaq”ın rejissurasını tənqid eləmişdi, 
Abbas Mirzənin özünü tənqid eləmişdi. Bu da sonu: 15 il 
tamam olunca tənqid bumeranqa dönüb Mehdinin özünü 
vurmuşdu. Ruh dünyası, ruhsal dünya maddi dünyadan qat-qat 
güclü. Yaxşısı budu ki, məramın xoş deyilsə, Əbdürrəhimbəyə 
toxunma! Doğrudan da, Mehdi getdiyi yerdə yaman bərk 
büdrəmişdi. 
     Düzdür, 1969-cu ildə Cəfər Cəfərov “Dağılan tifaq” 
tamaşası haqqında bir balaca ayrı rakursdan danışacaq, bəzi 
səhnələri tamam yeni bir baxım bucağından şərh edəcək: 
birinci pərdədə epikurçuluq əlamətləri görəcək və bunu Nəcəf 
bəyin dünyasını açmaq üçün yaxşı bədii üsul kimi yozacaq. 
Belə ki, Nəcəf bəyin eqoizminin, başqa insanların iztirablarına 
qarşı laqeydliyinin, zəif bəndələrə zülmünün kökləri bu 
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epikurçuluqda gizlənir. Kef məclisləri, fasiləsiz yeyib-içmək, 
əylənmək həyat məqsədi olanda eqoizmə qapılar açılır. 
Fikir verirsinizmi, artıq 1950-ci ilin tənqidi pafosu 19 ildən 
sonra şərh etmək həvəsilə əvəzlənib; artıq birinci pərdədəki 
“hırıltı”dan, ümumiyyətlə, danışılmır; teatrşünas artıq tənqid və 
rejissor arasında yaşanılmış ixtilafların səbəbini milli 
dramaturgiyada janr problemlərinin düzgün çözülməməsində 
axtarır. 
    1974-cü ildə də, bəzi müəlliflərin təqdim etmək 
istədiklərindən fərqli, Cəfər Cəfərov yenə də öz 1950-ci ildəki 
pozisiyasından koordinal şəkildə çəkilməyəcək,129 sadəcə, öz 
sosial-ideoloji iddialarını arxa plana atacaq. Lakin bununla 
yanaşı o, əvvəlki kimi israrlı olacaq ki, “Dağılan tifaq” Mehdi 
Məmmədov yaradıcılığında uğursuz melodramdır... və ardıyca 
da etiraf edcək ki, ötəri epizod deyil. Bir həqiqət danılmazdır 
ki, Cəfər Cəfərov 1969-cu və 1974-cü illərdə öz 
mülahizələrindən sərtliyi tamam yığışdıracaq, təhkiyəsini daha 
mülayim, daha həlim bir axarda aparacaq. 
     Ancaq daha gecdir: qatar  keçib gedib. 
     1950-ci ildə tamaşa cəmi 19 dəfə oynanılıb və repertuardan 
çıxarılıb: təbii ki, tənqidlər, əsasən də, ideoloji ittihamlar 
ucbatından. Mehdi “yaman yerdə axşamlamışdı”. Bir 
çoxlarının əlinə girəvə düşmüşdü ki, Mehdini “sancsınlar”, onu 
“isti-isti” təhlükəsizlik orqanlarına təhvil versinlər; desinlər ki, 
Mehdi bəylərin müflis olmasının səbəbini, sosial-ideoloji 
mübarizənin, sinfi mübarizənin mahiyyətini düzgün dərk etmir, 
milli zadəganlığa rəğbət bəsləyir, onun nümayəndələrinin 
ölümündən məyuslaşır, keçmiş günləri romantikləşdirir. Bütün 
tənqidlərin ən qorxulu tərəfi elə bu idi. 
     Mənim üçün son dərəcə önəmli bir fakt: 1950-ci ilin 16 
fevralında, düz “Dağılan tifaq” tamaşasının premyerasından bir 
ay ötüşüncə, Mehdi Məmmədov Azərbaycan Dövlət Teatr 
İnstitutunda tutduğu dekan vəzifəsindən azad edilir. Burada 
adamın ağlına min cür fikir gəlir. Həqiqətən, bu faktı 
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repressiyanın başlanmasına bir işarə kimi də oxumaq olar. 
Hərçənd mən bilə bilmədim ki, bu, Mehdinin öz xahişilə olub, 
yoxsa “Dağılan tifaq”ın ideoloji-siyasi “cingiltisi”nin təsirilə 
gerçəkləşib. Niyə tədris ilinin tən ortasında, yəni ikinci 
semestrin ilk həftəsindəcə Mehdi dekan vəzifəsindən 
götürülməliydi? Sovet toplumunda partokratiyanın iş metodu 
bu sayaq olub: yıxılana həməncə yer-yerdən balta çalıblar, 
vəzifəsini, səlahiyyətlərini əlindən alıblar. Ona görə də heç bir 
şübhə qalmır ki, məsələ “Dağılan tifaq” məsələsidir, bu 
tamaşanın tənqidinə çaparaq və əməli reaksiyadır, bir növ, 
özünü sığorta metodudur.  
                                             *** 
     Mehdi Məmmədov nahaq və yersiz tənqidə məruz qalmışdır. 
Belə insafsız bir münasibət onu incidir, könlünü sıxır. Bizim 
qəhrəman qayğılıdır. Mehdi Məmmədovun ürək ağrıları 
başlamışdır. O, tez-tez sovet adamlarının sağlamlığı keşiyində 
duran ağ xalatlı həkimlərə müraciət edir. Kardioloqlar Mehdiyə 
dincəlməyi, sanator müalicə almağı məsləhət görürlər. Kollektiv 
arasında özünü sakit və təmkinli bir insan kimi xarakterizə 
eləmiş yoldaş Məmmədov şəxsi acılarını, problemlərini 
ətrafdakılarla bölüşməyi xoşlamır, çox vaxt özünə qapanıb qalır. 
Bu da onun əsəblərinə, sinir sisteminə mənfi təsir göstərir...   
                                             *** 
     1951-ci il iyunun 13-də Mehdi “Çiçəklənən arzular” adlı 
növbəti tamaşasını təhvil verdi. Deməli, haradasa 17 aya cəmi 
bir tamaşa... Deməli, təqribən haradasa 14 ay (bir tamaşanın 
hazırlanması orta hesabla üç ay çəkir) Mehdi Məmmədov Milli 
Teatrda heç bir iş görməyib, bekar gəzib... Deməli, haradasa 14 
ay Mehdi “Dağılan tifaq”ın uğursuzluğunu öz içində gəzdirib. 
Axı əgər sən yeni proyektdə çalışmırsansa, köhnə işdən azad 
olmursan: köhnə iş sanki səni tutub özündə saxlayır, özündən 
ayrılmağa qoymur; və sən də bu energetik rabitəni, magik 
cazibəni qırmağa səy göstərmirsən. Çünki tamamlanmış köhnə 
işdə sən varsan: o, sənin yaşadığın zamanın, itirdiyin 
bioenerjinin şəklidir; yeni iş isə hələ səninki olmayıb. Ona görə 
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köhnə həmişə yeninin əngəlidir; və əslində, bu əngəl köhnə 
deyil, elə sən özünsən... 
     Aydın məsələdir ki, “Dağılan tifaq”ın siyasi-ideoloji 
kontekstdə tənqidi Mehdiyə münasibətdə camaatı “ehtiyatlı” 
davranmağa sövq edirdi: hər şey ola bilərdi. Nədən ki, bu 
tənqid Mehdini apriori “şübhəlilər” siyahısına salırdı. 
Mümkündür ki, məhz bu səbəb üzündən Milli Teatrda ona 
uzun müddət tamaşa tapşırılmır. Milli Teatrın rəhbərliyi 
gözləmə taktikasını seçir. Elə bu arada yenidən “Təhmasib” 
kartı ortaya çıxır və çox güclü oyun nümayiş etdirir: Mehdinin 
siyasi reabilitasiyasının qarantı olur. Odur ki, M.Təhmasibin 
“Çiçəklənən arzular” pyesinin quruluşçu rejissoru Mehdi 
Məmmədov təyin edilir. Stalin mükafatı laureatı Rza 
Təhmasibin bu olaylarda rolunu görməmək, imzasını 
oxumamaq, sadəcə, sadəlövhlükdür və bəlkə də tədqiqatçı 
naşılığıdır. 
     “Konfliktsizlik nəzəriyyəsi”... sovet ideologiyasının ortalığa 
atdığı növbəti cəfəngiyyat, abrakadabra: “yaxşı” ilə “daha 
yaxşı”nın münaqişəsi pyesin “konfliktli” lokusu, gəlişmə 
nöqtəsi kimi. Faşistlər məğlub edilib, dünya kapitalizmi 
“çürüməkdədir”: mübarizə kiminlə olasıdır ki? Elə isə... 
meydan “çiçəklənən arzular”ındır. M.Təhmasibin yazdığı aşkar 
zibil idi, makulatura idi, söz yığını idi və “konfliktsizlik 
nəzəriyyəsi”nə azərbaycanlı dramaturqun reaksiyası idi. Pyesdə 
personajlar yaşamırdılar, çənə döyürdülər; çənə döyürdülər ki, 
əkmək üçün buğdanın hansı növü daha yararlıdır? Bu mübahisə 
nə qədər çəkə bilər, axı? Uzağı on-on beş dəqiqə! Bəs sonrası? 
Odur ki, müəllif pyesi əsas məsələyə dəxli olmayan çoxsaylı 
epizodlarla doldurmuşdu, bir qalaq ədəbiyyat palçığı 
yaratmışdı. Mən C.Cəfərovun monoqrafiyasından öyrəndim ki, 
hətta Mehdi ona M.Təhmasibin əsəri tapşırılanda durub pyesi 
də, “konfliktsizlik nəzəriyyəsi”ni də müdafiə edib. Halbuki 
Medi Məmmədov bütün ömrü boyu bunların əksini yazıb130: 
“Konflikti zəif, yaxud kofliktsiz pyeslər, əlbəttə ki, ideya-bədii 
keyfiyyətlərini, təsir, təlqin gücünü, tərbiyəvi əhəmiyyətlərini 
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itirir. Müəllif nə qədər dolayı yollar arasa da, belə pyeslər 
tamaşaçı üçün maraqsız və mənasız olur. Çünki belə pyeslərdə 
əslində heç bir hadisə vaqe olmur. Ona görə də onlar qəlbə və 
ruha heç bir qida vermir”131. 1968-ci ildə belə yazmağın heç 
bir siyasi qorxusu yox idi. 1951-ci ildə isə bunları dilə 
gətirsəydin, səni kommunizm qurucularının mənəvi dəyərlərinə 
qarşı çıxmaqda suçlaya bilərdilər. Qanı bir, canı bir, ideyası bir 
adamlar cərgəsində də konflikt olarmı heç? Mehdi bunun 
yanlışlığını başa düşsə də, fikrini açıq bəyan eləməyəcəkdi; 
çünki “Dağılan tifaq”dan sonra qorxurdu; qorxurdu ki, onu 
siyasi səhv buraxmaqda günahlandırarlar. Ol səbəbdən 1951-ci 
ildə Mehdi “Çiçəklənən arzular” pyesini bəyəndiyini 
söyləmişdi və Rza Təhmasibə hörmətinin, minnətdarlığının 
böyük olduğunu bildirmişdi. Amma teatrın həqiqəti bu ki, pyes 
zəifdirsə, tamaşa alınmır; və hətta əksinə, tamaşa pyesin bütün 
qüsurlarını mikroskop bakteriyanı böyüdən kimi böyüdüb 
göstərir. Mehdi bu dəfə səhnədə, sözün birbaşa və məcazi 
mənalarında, bir kolxoz açmışdı, Sovet Azərbaycanında kənd 
həyatını görükdürmüşdü: deyib-gülən şən qızlar ora-bura 
qaçışırdılar, fərəhlə ucadan danışırdılar, kolxozçular 
aktivcəsinə debatlar aparırdılar (“Yaşar” tamaşasını xatırlayın); 
amma gerçəkdən heç nə baş vermirdi ki, vermirdi. Məndə belə 
bir təəssürat var ki, Mehdi Məmmədov şüurlu olaraq buna 
getmişdi, uğursuzluğu ilə öncədən barışmışdı. Yəni Mehdi 
üçün tamaşa bir elə də vacib deyildi: qoy tənqid eləsinlər, təki 
siyasi səhv tapmasınlar, rejissoru ideoloji savadsızlıqda 
günahlandırmasınlar. Bu aspektdə “Çiçəklənən arzular” öz 
missiyasını tam şəkildə yerinə yetirdi: Mehdi kommunist 
ideallarına, sovet məfkurəsinə sadiqliyini təsdiqlədi. Sanki 
“Çiçəklənən arzular”la Mehdi siyasi bəraət qazandı və duydu 
ki, artıq rahat nəfəs almaq, müalicəyə rahat getmək olar. 
     1951-ci ilin iyulunda Mehdi Məmmədov “Çiçəklənən 
arzular”dan yaxasını qurtaran kimi Kislovodsk şəhərinə 
yollanır və burada bir xeyli müddət sanatori şəraitində yaşayır. 
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Haradasa istirahətinin 24-cü, ya da 25-ci günü götürüb Ədil 
İskəndərova bir məktub yazır. Buyurun, özünüz oxuyun: 
 
     “Hörmətli qardaşım Adil! 
     Bu, mənim sənə ikinci məktubumdur. Birincisini sənə lap çoxdan 
yazmışam, yəqin ki, sən unutmusan. Moskvada dekada vaxtı sənin 
“Şərəf nişanı” ordenilə təltif edilməyin münasibətilə sənə təbrik 
məktubu yazmışdım. Bilmirəm nə üçünsə bu məktubu yazmağa 
başlayanda onu xatırladım. Olsun ki, məktublarımın hər ikisi eyni hiss 
ilə yazıldığından bu xatirə doğur. Mən arzu edirəm bu məktubum da 
sənə həmin səmimiyyəti və hörmət hissini çatdırsın, sənə və sənin idarə 
etdiyin teatra qarşı mənim ən xeyirxah bir adam olduğuma qarşı 
səndəki inamı möhkəmlətsin. Mən “möhkəmlətsin” yazıram, çünki 
güman edirəm ki, bu axır vaxtlar həmin inam artıq səndə oyanmağa 
başlamışdır və sənin mənə qarşı rəftarın yaxşılaşmışdır. “Çiçəklənən 
arzular”ın quruluşu hazırlanan günləri mən hər şeydən başqa bir də 
ona görə xoş duyğu ilə xatırlayıram ki, o günlər bizim yoldaş, sənətdaş 
və dost kimi yaxınlaşmağımıza çox kömək etdi. Mən səni özümlə yanaşı 
görəndə özümü güclü hiss edirdim. Mənim bir arzum var ki, bu 
səmimiyyət və yaxşı münasibət axıra qədər olsun! 
     ...Nə isə... deyəsən bir az lirikaya qapılmışam. Adam bir-birindən 
uzaqda olanda ürəyi daha asan açılır... 
     Adil! Kislovodskiyə gələndən sonra böyük çətinliklə özümə müalicə 
kursu düzəldə bildim. 20 gündür ki, müalicə ilə məşğulam. Mən 
təsəvvür etmirdim ki, müalicə bu qədər vaxt aparar. Amma nəticəsini 
hələlik görmürəm. Özümü yenə yaxşı hiss etmirəm. Məni inandırırlar 
ki, müalicənin nəticəsini geri qayıdandan sonra hiss edəcəyəm. 
     Bakıdan burda dedikcə çox adam var. Yazıçılardan Səməd, 
Süleyman, Mehdi, Rəfili burdadırlar. Rus teatrı iyulun 29-da 
qastrollarını bitirdi. Böyük çətinliklə (demək olar ki, hər gün paralel 
tamaşalar oynamaq şərtilə) öz xərclərini bir təhər çıxartdılar. 
     Çox maraqlanıram bizim teatrın tamaşaları necə keçir, necə qəbul 
olunur? Qəzetlərdə oxuduğum qısa qeydlər məni çox sevindirir. Sizə 
ayın 20-də təbrik teleqramı göndərmişdim. Bilmirəm, çatdımı? Yenə 
sizə və yoldaşlara böyük müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Məndən 
hamıya çoxlu salam yetirin. 
     “Müfəttiş” haqqında Nüsrətə ayrıca məktub göndərəcəyəm.  
 
                        Sağlıqla qalın! Mehdi. 
 
Kislovodsk, 03.08.51.” 
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     Bu, Mehdinin Ədilə göndərdiyi son məktubudur.  
     Daha bir də məktub olmayacaq. 
     Amma Mehdinin yazdığı mətndən aşkar duyulur ki, bu, bir 
təşəkkür məktubu olub. Görünür, həqiqətən, Mehdi teatrda çox 
çətin bir duruma düşübmüş və Ədil “Çiçəklənən arzular”ın 
quruluşu zamanı onu mənən dəstəkləyibmiş. Mehdi Ədilə 
“qardaşım” deyir, amma gah “sən”lə, gah da “siz”lə danışır. Bu 
onu bildirir ki, Mehdi nə özünə, nə də dediklərinə tam yüz faiz 
əmindir. Mehdi, sadəcə, münasibətləri tənzimləmək, bir az da 
sadələşdirmək, səmimiləşdirmək, bacardıqca yaxşılaşdırmaq 
istəyir və Ədili açıq mətnlə məlumatlandırır ki, ona və onun 
teatrına qarşı ən xeyirxah adamlardan biridir. Maraqlı bir 
pasajdır: bəyəm Mehdi özünü “onun teatrı”ndan ayırır, 
fərqləndirir? Şüur bir informasiya verir, şüuraltı isə mətnə daha 
hansı qatqılarısa qatır. Təkcə faktlar təkzibedilməzdir: “Dağılan 
tifaq”dan sonrakı hadisələrdə Ədil Mehdini əməllicə müdafiə 
edib, onu öz qanadının altına alıb. Bu məktubdan bir də o 
görünür ki, Mehdinin sağlamlığında ciddi problemlər olub və 
hətta müalicə belə onun ürək ağrılarını azaltmayıb. Bununla da 
məktub aydınlaşdırır ki, Mehdi 1950-51-ci illərdə teatrdakı 
fəaliyyətilə bağlı güclü streslər keçirib, və ola da bilsin ki, 
depressiv situasiyalar yaşayıb və bu həyat tərzi Mehdinin 
xəstəliyini aktivləşdirib. 
     Amma bu da həqiqətin hamısı deyil. Nədən ki, 1949-51-ci 
illər Mehdi Məmmədov ailəsində kəskin konfliktlər dövrüdür. 
Boşanma prosesi yaşanılır; ev bölünür, balaca Elçinin məsələsi 
həll olunur ki, uşaq kiminlə qalacaq. Belə qərara alınır ki, 
Elçini Mehdi özüylə götürsün. Baratla qızı Solmaza bir otaq 
düşür. Mehdi Kirov prospektində 21 nömrəli evdə, 3-cü 
blokda, 30-cu mənzildə məskunlaşır Bu zaman Elçinə daha çox 
nənəsi Sayalı xanım baxırdı və Elçin onunla birgə L.Tolstoy 
küçəsində yaşayırdı. Şübhəsiz ki, Mehdinin şəxsi həyatının bu 
olayları da onun sağlamlığına təsirsiz ötüşməmişdi.  
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     Lakin buna baxmayaraq 1951-ci ildə Mehdi “Çiçəklənən 
arzular” tamaşasında Barat xanıma beşinci sinif şagirdi 
Həqiqətin rolunu tapşırdı. Onda aktrisanın 37 yaşı vardı və 
Baratın şəxsi həyatının “Mehdi Məmmədov” səhifəsi 
qapadılmışdı. Hərçənd səhnə məkanı çərçivəsində onlar yenə 
bir-birlərini əla tamamlayırdılar.   
     Bu məktubdan aydınlaşan başqa bir xəbər də budur ki, 
1951-ci ilin iyun-iyul aylarında Mehdi Məmmədov fikrən artıq 
N.V.Qoqolun “Müfəttiş” əsərilə məşğul olub. Milli Teatrda rus 
klassikasını adətən rejissor Ələskər Şərifova həvalə edirdilər. 
Bu dəfə qayda pozulmuşdu: Qoqol Mehdiyə tapşırılmışdı. 
Sovetlər Birliyində Nikolay Vasilyeviçin ölümünün 100 illiyi 
bir yubiley təntənəsi kimi qeyd olunurdu və Bakı da buna bir 
reaksiya göstərməliydi ki, “ah, Qoqol necə də sevimlidir”. Çöp 
də gəlib Mehdiyə düşmüşdü. Bu, “Dağılan tifaq”dan, 
“Çiçəklənən arzular”dan sonra Mehdi üçün bir şans kimi 
dəyərləndirilməliydi. Digər tərəfdən Mehdi hələ Moskvada 
olarkən Nikolay Qoqolun “Müfəttiş” pyesilə bağlı qədərincə 
məlumat toplamışdı, müxtəlif Moskva rejissorlarının bu 
komediya əsasında hazırlanmış tamaşalarına baxmışdı, 
müəyyən məsələləri götür-qoy eləmişdi. Hələ Rza Təhmasibə 
məktubunda yazmışdı ki, B.Zaxavanın “Müfəttiş”ə verdiyi 
quruluşdan, sənətçilərin uydurma və fantaziyalarından çox razı 
qalıb. 
     1952-ci ilin ikinci ayının 2-sində Mehdi Milli Teatrda 
“Müfəttiş”in premyerasını təşkil edir. O, artıq Moskvada təhsil 
alarkən Qoqolun “Müfəttiş”inə “göz qoymuşdu” və mənim 
gümanım var ki, Mehdi Milli Teatrın bədii rəhbəri Ədildən 
“Müfəttiş”i məhz xahiş eləmişdi; bəlkə xahiş eləmişdi ona görə 
ki, Ələskər Şərifovu qabaqlasın. Tamaşa oynanılandan sonra 
fevralın 10-da M.Cəfərin və D.Minkeviçin, fevralın 15-də isə 
M.Rəfilinin, müvafiq olaraq, “Kommunist”, “Bakinski raboçi” 
və “Ədəbiyyat” qəzetlərində palaz-palaz məqalələri dərc 
olunur. Öz zəmanəsinin Məmməd Cəfər132  və Mikayıl Rəfili133 
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kimi iki ən ünlü ədəbiyyat avtoriteti Mehdinin tamaşasına rəy 
bildirir. Bu, onun üçün qədərincə xoş müjdədir. D.Minkeviçin 
resenziyası134 isə teatr qavrayışı baxımından daha dəqiq və 
daha informativdir. Cəfər Cəfərov da öz monoqragiyasında 
“Müfəttiş”lə bağlı təhkiyəsini D.Minkeviçin yazdıqları üstündə 
qurur. Mənsə çalışdım ki, tamaşanı azacıq da olsa, şəkillər və 
məqalələr əsasında restavrasiya eləyim. Nə görsəm yaxşıdır? 
Gördüm ki, tamaşa rus teatr mədəniyyətində “Müfəttiş”in 
quruluş tarixindən “tanınan” standartlara, klişelərə uyğun 
stilizə olunub; amma əla stilizə olunub. Şəkillərə baxanda heç 
deməzsən ki, bu rusları səhnədə oynayanlar Qafqaz türkləridir. 
Qrim vasitəsilə azərbaycanlı aktyorlar elə ruslaşıblar ki, 
şəkillərdə kimin kim olduğu çətinliklə ayırd edilir. Busa 
tamaşanın estetikasını konkret surətdə “portretləşdirən” 
amildir. Mehdi Məmmədov “Müfəttiş” komediyasını realist 
teatr prinsiplərinin müstəvisində hazırlamışdı, “dördüncü 
divar”ı aktyorların səhnədə mövcudluq tərzi üçün 
aktuallaşdırmışdı, azərbaycanlıları başqalaşmağa, bir-iki 
saatlığa Osip, Xlestakov, Bobçinski, Zemlyanika, Xlopov adı 
altında rus olmağa, rus kimi düşünməyə, rus kimi davranmağa  
vadar eləmişdi, XIX əsr Rusiyasının əyalət həyatından bir 
fraqmenti az qala etnoqrafik görüntülərdə sərgiləmişdi. 
     Tərtibatçı rəssam Nüsrət Fətullayev idi. Geyim eskizləri isə 
Samorodova soyadlı bir qadına tapşırılmışdı. Nüsrətin işində 
rus teatrından götürülmüş iqtibaslar, imitasiyon detallar çoxluq 
təşkil eləyirdi. Tərtibatda həm V.E.Meyerholdun, həm də 
B.Zaxavanın tamaşalarının təsiri aşkar duyulurdu. D.Minkeviç 
söyləyir ki, tamaşada ortaya qoyulmuş həddən ziyadə iri stol 
aktyorların səhnə davranışına mane olurdu. Bu stolun ölçüləri, 
təbii ki, “əfsanəvi” Meyerholdun 1926-cı ildəki məşhur 
konseptual “Müfəttiş”indən gəlirdi. Lakin Milli Teatrın 
“Müfəttiş” tamaşasının tərtibat sistemində həmin stoldan 
qədərincə funksional yararlana bilməmişdilər. Ona görə də bu 
stol səhnədə qədim mebelə çevrilmişdi. Stolun üstündən 



______________Milli Kitabxana_______________ 163 

şişman gövdəli, “gombul” bir çilçıraq asılmışdı. Səhnə 
planşetinin arxa planında isə şəhər bələdiyyə rəisinə, müasir 
leksikonla desək, şəhər merinə mənsub evin qonaq otağının 
tağlı pəncərələrdən ibarət divarı “hörülmüşdü”.  Tərtibatda və 
geyimlərdə Rusiyanın əyalət şəhəri üçün xarakterik yaşam 
mühiti, mövcudluq tərzi çox dəqiq göstərilmişdi. Tamaşadakı 
dekorativ anturaj və geyimlər, qrimləri də mən bura əlavə 
eləyirəm, seyrçidə elə bir təəssürat yaradırdı ki, sanki rəssamlar 
illərcə Rusiyada yaşayıb və təhkimli Rusiyasının məişətini, 
adamlarını, onların dəblərini, zövqlərini məxsusi öyrəniblər. 
Odur ki, bu tamaşanın tərtibat sistemi üçün imitasiya faktoru 
inkar edilmir. Milli Teatrın “Müfəttiş”indən 1952-ci ildə 
çəkilmiş fotoları Moskva teatrlarında oynanılmış eyniadlı 
tamaşaların şəkillərilə tutuşduranda oxşarlığı həməncə 
aşkarlayırsan.  
     Mehdi Məmmədov bu imitasiyon tərtibat sistemini 
tamaşasından ötrü yararlı saymışdı, iştirakçıları bədii portretlər 
qismində səhnəyə çıxarmaqla rəssamlar tərəfindən təklif 
olunan oyun məkanını mənimsəmişdi və bununla da imitasiya 
həddini sıfra endirmişdi. Russayağı qrimlənmiş, rus kübarları 
üslubunda geyinmiş, bir sözlə, zahirən ruslaşmış aktyorlar 
səhnədə davranan kimi, ağzını açıb danışan kimi azərbaycanlı 
kimsələrə çevrilirdilər. Bununla da tamaşa orijinallaşırdı, 
özəlləşirdi. Mehdi Məmmədovun “Müfəttiş”i öz qayəsi, 
emosional ovqatı etibarı ilə “rus muzeyində azərbaycanlı 
portretləri” ifadəsilə xarakterizə edilə bilərdi.  
     Mehdi Məmmədov tamaşanı elə qurmuşdu ki, hər portret 
seyrçiyə maksimal aydınlıqla və maksimal cilada görünsün. 
Təsadüfi deyil ki, biz 1952-ci ildə dərc edilmiş resenziyaları 
oxuyarkən müəlliflərin məhz portretlərə xüsusi diqqət 
yetirdiyinin şahidi oluruq. Hər portretin arxasında isə konkret 
bir aktyorun yaradıcılığı dayanırdı. Mehdinin “Müfəttiş”i 
aktyor tamaşası idi; amma bununla yanaşı burada bir 
muzeyvarilik də vardı: portretlər təkcə qalereyadan asılmış 
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rəsmlər deyildi; onlar həm də keçmiş tarixi gerçəkliyin 
eksponatlarını xatırladırdı. Portretlərin hamısı böyük ustalıqla 
işlənmişdi: ona görə teatr yazarları aktyorların hər birindən 
ayrılıqda danışırdılar. Amma bu cərgədə birinci M.Əliyevin adı 
çəkilirdi, onun oynadığı lakey Osipin bənzərsizliyindən, 
inandırıcılığından söz açılırdı. Bu tamaşada M.Əliyev qədər 
orqanik, səmimi olan digər bir aktyor tapmaq çətin idi. Onun 
qoca Osipinin xırda gözləri, ağ bənizi, yuxarı dartılmış düyməli 
burnu vardı. Mirzağanın Osipi bir az beli bükük gəzirdi, yavaş 
yeriyirdi, özüylə bərabər səhnəyə hikkənin, bezginliyin, acığın 
sükutunu gətirirdi. Aktyorun “lallığında” belə aydın oxunurdu 
ki, onun personajı donquldanmağa, deyinməyə, ağasına etiraz 
etməyə hazırdır. Ancaq Əliyevin Osipi həm də bütün varlığı ilə 
bildirirdi ki, o, heç vaxt Xlestakovu atıb getməz: çünki ağaların 
yanında fırıldaqçı və haramzada, bic və tülüngü olmağı 
öyrənib, hiyləgərliyə öyrəşib. “Əliyev mənim üçün kamerton 
rolunu oynayırdı, - deyə Məmmədov xatırlayır, - ona əsasən mən 
səhnə sənətkarlığına sədaqətin və bütünlükdə tamaşanın 
həyatilik gücünün dərəcəsini yoxlayırdım”.135 Mirzağanın Osipi 
mehmanxana çarpayısında ac uzanıb öz halından mızıldana-
mızıldana şikayət edəndə də, yeməyi iştahla içəri ötürən 
Xlestakovun ağzına gözlərini pişik kimi zilləyib sakit-sakit 
baxanda da səhnə möcüzəli şəkildə canlı olurdu və tamaşaçı 
inanırdı ki, M.Əliyev, həqiqətən, acdır, həqiqətən, zavallıdır və 
həqiqətən, hüquqsuz, birisidir, əlacsız ömürlük lakeydir.                   
     “Müfəttiş”in mizanlarını Mehdi Məmmədov “hadisə və 
xarakter” əlaqələrinin intensiv təsir müstəvisində qurmuşdu və 
bu tandemdə aparıcı, müəyyənləşdirici qüvvə kimi xarakter 
götürülmüşdü. Bu ona görə belə idi ki, “Müfəttiş” 
komediyasında, əslində, hadisə yoxdur, təklif olunan vəziyyət 
var; hadisəni xarakterlərin özləri əvvəl yaradırlar, sonra isə 
“yalançı” hadisə ilə doğruçu şəkildə yaşamağa başlayırlar. 
Odur ki, dahi Mehdi bunu bilib də mizanları xarakterlərin 
təbiətinin məkan içrə davamı kimi təqdim eləmişdi. Busa 
aktyorların özünüifadə sərbəstliyinə gözəl imkan vermişdi. 
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İkinci səhnədə Dobçinski (Qafar Həqqi) ehtiyatla, qorxa-qorxa 
Xlestakovun yanına gəlirdi və müfəttiş qonağa əyləşməyi təklif 
edirdi. Ətrafda isə stul gözə dəymirdi. Müfəttişin təklifini əmr 
kimi, sərt ismarıc kimi qəbul edən Dobçinski, yəni Qafar 
Həqqinin yaltaq, qorxaq və hiyləgər personajı naəlac qalıb 
stulda əyləşdiyini imitasiya eləyirdi və heç nə olmamış kimi 
sarsaq-sarsaq ovcunun içiylə stolu döyəcləyirdi. Bu mizan 
bütün mənası və emosional qayəsi baxımından xarakterin 
məkanda özünü tanıtması məqamıdır, xarakterin məkanda 
fiqurativ simvolik obrazıdır. 
     Mehdinin fenomenal tamaşasında şəhər bələdiyyə rəisinin 
roluna A.Gəraybəyli təyin edilmişdi, səhnədə permanent “vay 
şələküm-məəlləküm” oynayan aktyor. Əgər cənab Skvoznik-
Dmuxanovski “vay şələküm-məəlləküm” ovqatına düşməsəydi, 
yəqin ki, Xlestakovun kim olduğunu düzgün təxmin eləyərdi. 
Lakin paranoya vəziyyəti, qorxu onun fikirləşmək iqtidarını 
əlindən almışdı və şəhər bələdiyyə rəisi xalis “vay şələküm-
məəlləküm”də, yəni ayı oyununda, ayı rəqsində özünü 
itirmişdi, bicliyindən kütləşmişdi. 
     Xlestakovu oynayacaq aktyoru da Mehdi teatrın 
truppasından sanki “maqqaşlayıb” götürmüşdü; Fateh 
Fətullayevi bu rola seçmişdi və yanılmamışdı. Nə üçün mən 
“maqqaşlayıb” deyirəm? Çünki truppada Xlestakov tipinə 
uyğun gələcək bir aktyor yox idi.  Fatehsə üç il bundan öncə 
Ə.İskəndərovun “Otello” tamaşasında “faciə iblisi” Yaqo 
rolunu ifa eləmişdi və bu, müəyyən mənada onun imicinə təsir 
göstərmişdi. Təbii ki, sərt, qəddar Yaqodan sonra aktyorun 
tülüngü Xlestakov roluna cəlb edilməsində rejissor üçün riskli 
məqamlar vardı: Mehdi Məmmədov öz peşəkarlığını karta 
qoymuşdu və uduzmamışdı. Mehdi bilirdi ki, əgər M.Əliyevlə 
mizanları bir dəfə keçib rolu onun öhdəsinə buraxmaq 
kifayətdirsə, Fatehlə ardıcıl birgə iş tələb olunur. Həqiqətən, 
rejissorun yardımı ilə Fətullayev obrazı asancana 
özünküləşdirdi: anladı ki, Xlestakovun qafasında küləklər 
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vıyıldayır və bu adam düşünüb danışmır, danışıb fikirləşir və 
dediyi söz onu hara apardı, ora da gedir; yəni həyatda nadürüst 
improvizatordur, məşhur Ostap İbrahim oğlu Benderin 
sələfidir. 
     “Müfəttiş” tamaşasının azərbaycanlı quruluşçu rejissoru 
Luka Lukiç Xlopovu (A.Cavadov) da, Pyotr İvanoviç 
Dobçinckini (Q.Həqqi) də, Pyotr İvanoviç Bobçinskini 
(S.Saleh) də, İvan Kuzmiç Şpekini (M.Sadıqov) də, Artyom 
Filippoviç Zemlyanikanı (Ab.Rzayev) da, Lyapkin-Tyapkini 
(At.Rzayev; H.Qafqazlı) də rus mühitinin gülünc simvol-
portretləri qismində təqdim etmişdi. Bu aktyorların heç birinin 
ifasında imitasiya əlaməti nəzərə çarpmırdı: onlar təkrarsız, 
orijinal oyun sərgiləyirdilər. N.V.Qoqolun mətnini Azərbaycan 
teatrı 1902-ci ildən zaman-zaman mütəmadi mənimsəmişdi və 
ona artıq özgəsi kimi yanaşmırdı. Burada Mirzə Cəlil 
fenomenini də unutmaq olmaz. Düzdür, Mehdi üçün 
“Müfəttiş”i Sabit Rəhman yenidən azəri türkcəsinə çevirmişdi 
və bu tərcüməni öz komediyalarının dilinə yaxınlaşdırmışdı. 
     Bu dəfə Mehdinin tamaşasında qadın obrazları alınmamışdı: 
12 illik rejissor karyerasında ilk kərə idi ki, belə bir şey baş 
verirdi. Onun rejissorluq fəaliyyətinin sonrakı 30 ili də 
göstərəcək ki, Mehdi tamaşalarında aktrisalar həmişə super 
oyun nümayiş etdiriblər. “Müfəttiş” (bir də “İblis”) bu siyahıda 
istisnadır. Mirvari Novruzovanın Anna Andreyevnasında o 
qədər süni teatrallıq vardı ki, tənqidçilərin hamısı bunu 
həməncə qeyd etmişdi. Sofiya Bəsirzadə haqqında isə 
yazırdılar ki, o, ümumiyyətlə obrazı başa düşməyib136 və 
səhnədə yapma işgüzarlıq, yalançı canfəşanlıq göstərməklə 
məşğuldur. Gəlin razılaşaq ki, “Müfəttiş”in qadın obrazları 
natamam eskizləri xatırladır. Onları Nikolay Vasilyeviçin 
komediyasından ixtisar eləsən belə, pyes ciddi dəyişikliklərə 
məruz qalmayacaq. Mehdi Məmmədovun “Müfəttiş”indən də 
M.Novruzova ilə S.Bəsirzadə kənarlaşdırılsaydı, tamaşanın 
estetik bütövlüyünə heç bir zərər dəyməyəcəkdi. Çünki rejissor 
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tamaşada Milli Teatrın ən koloritli kişi aktyorlarından əla bir 
ansambl yaratmışdı və bu ansamblda hərə öz solo partiyasını 
virtuozcasına ifa etmişdi. M.Cəfər “Müfəttiş”i Milli Teatrın 
mövcudluq tarixinin “mühüm hadisəsi” adlandırmışdı. 
D.Minkeviçsə demişdi ki, bu tamaşanın “bədii səviyyəsi çox 
yüksəkdir”. Əslində isə, əlbəttə, mənim Mehdinin “Müfəttiş”ilə 
bağlı öyrənib bildiklərimə görə, bu tamaşa dahi bir tamaşa 
olub. Osip rolunda M.Əliyev, Skvoznik-Dmuxanovski rolunda 
A.Gəraybəyli bənzərsiz sənət göstəriblər səhnədə; elə bir sənət 
ki, yalnız Çarli Çaplin, İqor İlyinski, Mixail Jarov istedadının 
masştabında analogiya, müqayisə tələb edir. Mən əminəm ki, 
keçən əsrin 50-ci illərində bu cür Osipi, bu cür bələdiyyə rəisi 
olan bir tamaşa ilə bütün Rusiyanı, bəlkə də dünyanı, dolaşmaq 
mümkün idi. 
     Mehdinin “Müfəttiş”i təkcə yubiley tamaşası deyildi; təkcə 
öz rejissor səriştəsini, peşəkarlığını bir daha kimlərəsə sübut 
etmək cəhdi deyildi; təkcə “baxın, biz Qoqolu da oynaya 
bilirik” iddiası deyildi. Mehdi Məmmədov “Müfəttiş” 
tamaşasını “rüşvət və əxlaq” mövzusunda sosial lətifə kimi 
düşünmüşdü və buradan fəlsəfi sonuclara gedib çıxmışdı. 
Toplumun əxlaqını, mənəvi, ruhsal durumunu rüşvət qədər 
pozan digər bir nəsnə bulmaq çətin: o yerdə ki, rüşvət var, 
orada əxlaq qalmır. Sosial əxlaq heçə enəndə toplumda qorxu 
və absurd tirajlanmağa başlayır. Rüşvət əxlaqı, əxlaqın yoxluğu 
isə cəmiyyəti dağıdır. Burada reaksiya zəncirvaridir. Tamah və 
qorxu rüşvəti labüdləşdirir; rüşvət isə tamah və qorxunu 
çoxaldır. Rüşvət azadlıqdan, aşkarlıqdan qorxur, azadlıq, 
aşkarlıq da rüşvətdən. Rüşvət hakim olan yerdə hamı 
ucdantutma lakeydir, kölədir, nökərdir. Bu tip sosial-fəlsəfi 
qayəli fikirlər Mehdinin “Müfəttiş” tamaşasının mənalar 
orbitində fırlanırdı. Əlbəttə ki, o zaman bu yöndən tamaşaya 
yanaşmaq, bu aspektdən onu aktual adlandırmaq olmazdı. 
Çünki rəsmi şəkildə bəyan edilmişdi ki, Kommunist Partiyası 
cəmiyyətdə rüşvətin kökünü kəsib və onun hər təzahürünə qarşı 
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kəskin mübarizə aparır. Gerçəklikdə isə bu, belə deyildi: 
rüşvətxorluq bütün ictimai strukturların canına işləmişdi. Və 
Mehdi bunu toplumda görürdü də, bilirdi də: odur ki, 
“danışmaq” üçün, cəmiyyətə aktiv tərzdə ismarıclar yollamaq 
üçün “Müfəttiş”i seçmişdi. Bu komediyada rus Rusiyanı 
rüşvətxorluqda ittiham edirdi. Sovetlər Birliyisə birbaşa çar 
Rusiyasının həm varisi, həm yeni versiyası idi, və təbii ki, onun 
bütün neqativlərini özünə hopdurmuşdu. Busa vətəndaş 
Mehdiyə imkan vermişdi ki, “əyalətin qavradığı müfəttiş” 
abstraksiyasında insanların diqqətini toplumun son dərəcə 
ağrılı bir problemində fokuslaşdırsın. Mehdi sanki öz tamaşası 
ilə dahi Mirzə Cəlili təkrarlayırdı: “100 il bundan qabaq 
Rusiyada bir şəxs anadan olub və rus məmurlarının barəsində 
bir elə komediya yazıb ki, onu indi də adam oxuyanda elə bilir 
ki, Naxçıvana, Şuşaya və bütün Qafqaz kəndlərinə və balaca 
şəhərlərə Hökümət tərəfindən revizor gəlir”. 
     Mən şəxsən bu tamaşanı təhlil eləyə-eləyə, tədqiq eləyə-
eləyə ona valeh oldum: gördüm ki, arxeoloji qazıntılardakı 
kimi burada mənalar qat-qatdır, üst-üstə çinlənib; həm 
qnoseoloji baxımdan, həm kulturoloji baxımdan, həm də 
sosioloji baxımdan.  Ol səbəbdən hesab eləyirəm ki, “Müfəttiş” 
Mehdi Məmmədovun ən uğurlu beş tamaşasından biridir. Bu 
beş tamaşanın sırası da mənə görə belədir: “On ikinci gecə”, 
“Müfəttiş”, “Canlı meyit”, “Xəyyam”, “Dəli yığıncağı”. 
     Amma... hələ ki, 1952-ci ildir və Mehdi sentyabrın 11-də öz 
yeni tamaşasını təhvil verir: “Mehmanxana sahibəsi”. Düzdür, 
hələ 1949-cu ildə Mehdi Məmmədov Tədris teatrının 
səhnəsində bu pyesi öz tələbələrilə işləmişdi. 3 il sonra isə 
“Mehmanxana sahibəsi” Milli Teatrın repertuarına daxil 
edilmişdi. Deməli, bu pyes də Mehdiyə onun öz şəxsi arzusu 
ilə verilmişdi. Belə olan surətdə teatrın rəhbərliyini Mehdi 
Məmmədova şərait yaratmamaqda suçlamaq ədalətsizlik və 
insafsızlıqdır. Yəni Mehdi öz seçimində qədərincə azad olub və 
ona maksimal şəkildə “rahat” görünən bir əsərdən “yapışıb”. 
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“Mehmanxana sahibəsi” də “Nə yardan doyur, nə əldən 
qoyur”, “On ikinci gecə” komediyaları kimi qadın pyesidir. O 
yerdəki vəziyyətlər qadın tərəfindən idarə olunur, epizodları 
qadın aparır, münasibətlər qadının aktiv iştirakı ilə qurulur, 
mən həmin pyesləri “qadın pyesləri” adlandırıram. 
“Mehmanxana sahibəsi” komediyasının da baş qəhrəmanı 
qadındır, “od parçası” Mirandolinadır. Hətta belə də demək 
mümükündür ki, Mirandolina mehmanxanada yaşanan 
hadisələrin, gerçəkləşən insan münasibətlərinin rejissorudur. 
Mehdi bu rolu, hətta Baratı boşasa da, yenə ona tapşırmışdı. 
Nədən ki, Baratsız, Baratın tükənməz enerjisi, davranış 
dinamizmi, reaksiya çevikliyi olmadan “Mehmanxana 
sahibəsi” Milli Teatrın səhnəsində bircə gün də yaşamayacaqdı. 
Mən təsadüfi saymıram ki, Cəfər Cəfərov “Mehmanxana 
sahibəsi”ndən danışanda yalnız Barat Şəkinskayadan danışır, 
tamaşanı təsvir etmir, qiymətləndirmir; bir tək Baratın sənət 
dünyası üçün xarakterik motivləri təhlilə çəkir. 1943-55-ci illər 
intervalında Barat xanım Mehdinin həyatının birinci qadınıdır, 
tamaşalarının baş aktrisasıdır. Və bunların hansının Mehdi 
üçün daha önəmli olduğunu söyləmək, ya da 
müəyyənləşdirmək çox çətin. Mehdi aktrisa Baratı, məncə, 
daima sevib, qadın Baratı isə yalnız qısa bir müddət. 
     1952-ci ilin “Mehmanxana sahibəsi”ndə Barat Şəkinskaya 
qaynar qazan kimi pıqqıldayırdı, civə kimi o yan bu yana 
dağılırdı, səpələnirdi, hər yanı nəzarətində saxlayırdı. Onun 
Mirandolinası həyat enerjisilə dolu idi, zarafatcıl, şən, şıltaq  
birisi idi, qürurlu idi, ərköyün idi və tam müstəqil idi. Heç nə 
Barat xanımın Mirandolinasının gözlərindən qaçmırdı: o, 
bilirdi ki, mehmanxanada kim nə ilə və necə... və hansı tərəfə 
üzünü tutub nəfəs alır. Odur ki, mehmanxana sahibəsi 
qadınlara ikinci dərəcəli məxluqlar kimi yanaşan varlı Kavalerə 
nəyin bahasına olursa olsun qalib gəlməyə, onu diz 
çökdürməyə çalışırdı... və bunun üçün kobudluq da eləyirdi, 
dəcəllik də, başıpozuqluq  da. Məgər Barat xanım bu minvalla 



______________Milli Kitabxana_______________ 170 

U.Şekspirin “Şıltaq qızın yumşaldılması” komediyasında 
Katarinanı oynaya bilməzdi? Təbii ki, oynayardı. Bəs nədən bu 
fikir Mehdini məşğul eləməmişdi, onu düşündürməmişdi? Əgər 
düzünə qalsa, Mehdi Baratı, özünəməxsus şıltaq qız tipini, 
həyatda yumşalda bilməmişdi və onun yumşaldılması 
mümkünlüyünə də inanmırdı. Bəlkə də elə bu səbəbdən Mehdi 
“Şıltaq qızın yumşaldılması” komediyasını Baratla Milli 
Teatrın səhnəsində hazırlamaq ideyasını özünə yaxın 
buraxmamışdı. Çünki Barat səhnədə və həyatda həmişə barıt 
kimi olub. Bu cizgi Baratın Mirandolinası üçün də xarakterik 
əlamətdir. Həqiqətən, Mirandolina kişi hünərlidir: təkbaşına 
mehmanxanaya sahibəlik edir. Mehmanxana isə hər zaman 
kriminal dünyasına açıq məkandır: burada kriminal müxtəlif 
təzahürlərdə at oynada bilər. Otel işıqları heç havaxt 
söndürülməyən, girişi sərbəst ictimai evdir. Mehmanxana 
qısamüddətli sevgi romanları üçün də sığınacaq yeridir. Odur 
ki, otellərdə kişilər daha şorgöz və daha inadcıl olurlar. Bax, 
elə bu da Mirandolinanın problemidir. Amma o, kişilərin 
“burnuna duzlu su qoymağı” bacarır. Lakin bununla yanaşı 
Mirandolina tənha bir qadın kimi mehmanxanaya təşrif 
buyuran qüvvətli, qoluzorlu adamlardan ehtiyatlanır, onlarla 
özü arasında keçilməz bir məsafə saxlayır. Barat xanım 
Mirandolinaya, Mirandolina isə Barat xanıma son dərəcə 
bənzəyirdi və bunu ilk duyan, görən və bundan bacarıqla 
istifadə edən şəxs Mehdi Məmmədov olmuşdu. Bu rol 
çərçivəsində Barat Şəkinskaya Mirandolinanın acı yaşantılarını 
da seyrçilərə duydura bilirdi. Tənha qadınların hamısı eyni 
qüssələrlə, eyni düşüncələrlə günlərini keçirirlər və hər zaman 
“ağ atlı oğlan”ı (cəngavəri, kapitanı, əfsanəvi qəhrəmanı) 
soraqlayırlar. Mirandolina da bir əyalət mehmanxanasının 
sahibəsidir, vəssalam. Onun şənliyi, təbəssümü, şıltaqlığı 
Mirandolinanın maskasının cizgiləridir. Barat asanlıqla bu 
maskada qüssəni də göstərə bilirdi, təbəssümü də, göz yaşını 
da, sevinci də, bicliyi də. Bu maskanı Baratın improvizəsi 
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yaratmışdı. O, Mirandolina maskası ilə tamaşa boyu 
virtuozcasına davranırdı. Mehdi bu tamaşanı sanki məxsusi 
Barat Şəkinskaya üçün fikirləşmişdi. Hətta bu tamaşada 
Möhsün Sənani kimi bir aktyor Kavaler rolunda heç cür “od 
parçası” Baratla ayaqlaşa bilmirdi. Barat səhnədə barıt kimi 
yanırdı və bu “barıtı” seyrçilərə nişan verməklə Mehdi 
Baratdan boşanmasının səbəblərini sanki dostlarına açıqlayırdı, 
Baratda bir mehmanxana sahibəsini onlara tanıtdırırdı. 
     1952-ci ildə Mehdi Məmmədov Fikrət Əmirovun “Sevil” 
operasına quruluş vermək üçün Opera və Balet Teatrından 
dəvət alır və bu tamaşa üzərində təqribən 1 ilə yaxın bir 
müddətdə çalışır. 1953-cü il dekabrın 25-də “Sevil” operasının 
premyerası baş tutur. Bu, Opera və Balet Teatrında Mehdinin 
uğurlu debütüdür. “Sevil”in librettosunu şair Tələt Əyyubov 
yazmışdı, tərtibatını isə rəssamlar İzzət Seyidova ilə Ənvər 
Almaszadə hazırlamışdı. Qəribədir, tamaşaya ilk 
reaksiyalardan biri Ədil İskəndərovdan gəlir. Onun 1954-cü 
ildə dərc elətdirdiyi resenziyada Mehdinin ünvanına qədərincə 
xoş, tərifli sözlər söylənilir. Baxaq, görək, Ədil nə deyir: 
“Sevil” operasının yaranmasında rejissorun işini xüsusilə qeyd 
etmək lazımdır. Rejissor Mehdi Məmmədov Opera səhnəsində 
birinci dəfədir ki, quruluş verir. Buna baxmayaraq o, musiqini 
yaxşı hiss etmiş, musiqidən doğan səhnə vəziyyətlərini 
rəngarəng şəkildə yaratmışdır. rejissor operada verilmiş 
psixoloji, gərgin, lirik və coşğun parçaları gözəl və obrazlı 
mizanlar vasitəsilə orijinal bir şəkildə göstərməyə nail 
olmuşdur. Rejissorun düzgün traktovkası nəticəsində operanın 
proloqunda verilmiş patetik səhnədən başlayaraq, əsərin 
finalına - bayram, şənlik, təntənə pərdəsinə qədər vokal, xor və 
balet artistlərinin ifasında bir vəhdət hiss olunur”.137 Ədilin bu 
reveransınıı, bu gedişini necə anlamaq, necə yozmaq olar? 
Birinci ağla gələn budur ki, Ədil bu resenziya ilə Mehdinin 3 
avqust 1951-ci il tarixli məktubunu cavablayır, yəni onu 
səmimicəsinə qəbul etdiyini bildirir. İkinci ağla gələn budur ki, 
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Ədil Mehdini Opera və Balet Teatrının gələcək baş rejissoru 
kimi “nişanlayır”, başqa sözlə, öz teatrının rejissorunu “satır” 
və ya ondan birdəfəlik yaxasını qurtarmaq istəyir. Niyə mən öz 
gümanımı belə bir əminliklə monoqrafiya səhifələrinə 
çıxardıram? Çünki bu sayaq situasiya ilə mən Azərbaycan 
teatrı tarixində artıq bir dəfə qarşılaşmışam İsmayıl 
Hidayətzadəni Opera və Balet Teatrına 1938-ci ildə baş rejissor 
təyin edəndə.138 Üslub yenə də həminkidir: heç kim incimir, 
hamı da razıdır: Ədil İskəndərov isə potensial rəqibilə 
vidalaşır. Elə bu cür də olacaq: 1956-cı ildə Mehdi Opera və 
Balet Teatrına baş rejissor vəzifəsinə işə götürüləcək. İndi Siz 
özünüz fikirləşin, kimi bağışlamaq olar, kimi yox... 
     Burada bir məsələ də mühümdür. Mehdi Məmmədovun 
musiqi təhsili yox idi; ona görə də partituraları oxuya bilmirdi. 
Hələ 1942-ci ilin 5 iyun tarixində Mehdi öz gündəliyinə belə 
bir qeyd yazmışdı ki, bəstəkarla iş zamanı və ümumiyyətlə 
tamaşanın musiqi tərtibatı ilə bağlı onun özünə inam hissi 
rəssamla işə nisbətdə xeyli azalır.139  Bu, sənətçinin səmimi 
etirafıdır və həmin bu etiraf onun Opera və Balet Teatrında 
rejissorluq eləməyə yaramadığını göstərir. Lakin sovet adamı 
daim ehtiyac içində yaşayıb, məişət komfortundan kənarda 
yaşayıb və həmişə öz işini itirmək qorxusu ilə yaşayıb. 
Unutmayaq ki, Mehdi üçün Opera və Balet Teatrından gələn 
təklif həm də əlavə qazanc, əlavə qonorar demək idi. Təbii ki, 
Mehdi bu sərfəli təklifdən imtina etməyəcəkdi və həm sözün 
birbaşa, həm də məcazi mənasında Opera və Balet Teatrına 
“ilişəcəkdi”. 
     Mehdi bir xeyli vaxt Tələt Əyyubovun librettosu ilə 
razılaşmadı; sandı ki, bu, “Sevil” pyesi üçün xarakterik kəskin 
sosial-ideolaji konflikti və emosional-psixoloji gərginliyi ifadə 
eləyə bilmir. Rejissor səhnədə Sevilin həyatını, taleyini, 
yaşantılarını “romanlaşdırmaq”, hadisələrə epik vüsət və 
genişlik vermək istəyirdi. Ona görə də Mehdi Cabbarlı 
pyesinin süjet xəttindən kənara çıxmaq, sosial modulyasiyaları 
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gücləndirmək ehtiyacı duyurdu. Mehdi Sevil obrazını zamanın, 
dövrün tablosunda mərkəzi fiqur kimi götürürdü və bu qadına 
sovet həyat tərzinin simvolu kimi baxırdı. Odur ki, rejissor 
aktiv şəkildə librettonu düzəltməklə məşğul idi. Mehdini 
Sevilin dönüş səhnəsi qane etmirdi. O, can atırdı ki, epizodda 
mənalar konkretliyinə, mənalar aydınlığına nail olsun. 
C.Cəfərov yazır ki, Moskva haqqında mahnının ideyası elə 
Mehdinin bu istəyindən doğub.140 Bu mahnı təkcə şəhərdən 
danışmırdı, şəhəri (Sovetlər Birliyinin paytaxtını) tərənnüm 
etmirdi: o, ilk növbədə, seyrçiyə Sevilin tamaşaçı üçün qapalı 
qalmış yeni həyatı ilə ilişikli məlumat verirdi. Mahnı Sevilin 
taleyini aydın “oxunulası”, başa düşüləsi nöqtələr və nidalar 
müstəvisinə gətirib çıxarırdı, hüquqsuz Sevilin iztirablarının 
keçmişdə qaldığını, tamamlandığını vurğulayırdı. Bu sayaq 
düzəlişlər bəstakar Fikrət Əmirovu da partituraya əl 
gəzdirməyə məcbur edirdi. Elə bu səbəbdən Moskva haqqında 
mahnı finala keçirildi və adi bir mahnı tamaşanın sosial 
kontekstinin obrazı kimi təqdim olundu. Mehdi “Sevil” 
operasına növbəti bir tamaşa qismində yox, bir sosial aksiya 
qismində, bir sosial açıqlama, sosial raport qismində yanaşırdı. 
!953-cü ilin səhnə tərtibatı da Fikrət Əmirovun ecazkar musiqi 
notlarını rənglərdə və formalarda bacardıqca əks etdirməyə 
çalışırdı. Musiqinin ovqatı “ələmdən nəşəyə”, “zülmətdən 
işığa”, “əsarətdən azadlığa” keçidin bayram təntənəsinə 
köklənmişdi; tərtibatsa bunu rənglər fakturasında təkrarlayırdı. 
Əbəs yerə Mehdi Məmmədov demirdi ki, tamaşanı 
hazırlayarkən biz özümüzü bayram ərəfəsində olduğu kimi hiss 
edirdik. “Sevil” operası uğurlu alınmışdı. O qədər uğurlu ki, 
1959-cu ildə Moskvada Azərbaycan incəsənəti ongünlüyü 
məhz bu opera ilə açılmışdı. Hərçənd Moskvaya 
yollanmamışdan öncə rəssam Ə.Fətəliyev tamaşaya yeni 
tərtibat vermişdi, Mehdisə operanın yeni redaksiyası üzərində 
işləmişdi. Bu redaksiyada Mehdi lirik başlanğıcı bir qədər də 
gücləndirmişdi, milli koloriti bir az da artırmışdı, operanın 
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məhəlli xarakter daşıdığını ön plana çəkmişdi. Ancaq bu 
məqam Sevilin şəxsi dramının ictimai-sosial, siyasi-ideoloji 
səbəblərini heç də kölgələmirdi. Ə.Fətəliyev köhnə Bakının 
minarəli görünüşünü proloqda verməklə onu müsəlman 
Şərqinin gerilik simvoluna çevirmişdi: epiloqda isə Sovet 
Azərbaycanının paytaxtı gur işıqlar içindən səhnə məkanında 
zühur eləyirdi. Bu təzad müsəlman qadını Sevilin taleyindəki 
metamorfozalara bir eyham kimi qavranılırdı. İndisə 1947-ci 
ilin “Yaşar” tamaşasının tərtibatını xatırlayın. Dəmir 
konstruksiyalar, sosializm quruculuğunun əzəməti və 
monumentallığı, işıqlar və s. Paraleli duyursunuzmu? Deməli, 
Mehdi sovet sosialist gerçəkliyilə bağlı mövzuların həllinə 
müəyyən klişe və stereotiplər pəncərəsindən yanaşır və sanki 
hər şeyi, və birinci olaraq vətəndaş mövqeyini, maksimal 
dərəcədə aydınlatmağa çalışır; çalışır ki, ideoloji aspektdə ona 
qarşı, onun yozumuna qarşı (hələ də “Dağılan tifaq”ın tənqidi 
kəsərlidir) heç bir ittiham səslənməsin. Lakin Mehdi operanın 
yeni redaksiyası üzərində işləyərkən unudurdu ki, artıq sovet 
teatrları yalançı sosial şüarçılıqdan, demaqoq kommunist 
pafosundan ildırım sürətilə uzaqlaşır və 1959-cu ildə bu, 
primitiv əyalət düşüncəsinin faktı kimi görsənəcək. Elə belə də 
oldu. Tənqidçi K.Sakva operanın Moskva premyerasını görüb 
onun librettosunu zəif bildi. Yazdı ki, “operada Sevilin şəxsi 
dramı ilə Bakıda 1919-1920-ci illərdə cərəyan edən inqilabi 
hadisələr arasında yalnız zahiri əlaqə var. Sevilin 
xarakterindəki dönüş, mahiyyət etibarı ilə, heç nə ilə 
şərtləndirilməyib. Odur ki, inandırıcı görsənmir. Onda da belə 
bir təəssürat yaranır ki, nümayiş epizodu və epiloq operaya 
mexaniki surətdə daxil edilib”.141 Mən həmin bu Sakvanın 
məqaləsini oxuyub bir az şaşırdım. Resenziya Fikrət Əmirovun 
bəstələdiyi operanı uğurlu sayır; tənqidçi teatrın tamaşasını 
“istedadlıdır” adlandırıb qutlayır. Bəs mənə qəribə gələn nədir? 
Cənab Sakva haradan bilə bilərdi ki, nümayiş epizodu və 
epiloq librettoya Mehdinin təkidilə salınıb: əlavədir? Bəyəm o 
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Tələt Əyyubovun mətnini, C.Cabbarlının pyesini oxumuşdu? 
İnanmıram. Məgər Sakva soyadlı tənqidçi Moskvada əyləşib 
Sovetlər Birliyinin milli teatrları ilə, xüsusilə də Qafqaz 
regionu ilə, məşğul olurdu? Yox, əsla. Elə isə bu cür dəqiq 
qeyd intuisiyadır, tənqidçi peşəkarlığıdır, yaxud teatrdan 
tənqidçiyə ötürülmüş məxfi məlumat? Mən üçüncü versiyanı 
qəbul eləyirəm. Görünür, kimsə Sakvaya hər şeyi çox 
peşəkarcasına başa salıbmış və o da öz öyrəndiklərini 
ləngimədən yazısına gətiribmiş. Deməli, Mehdi, həqiqətən, 
uzun müddət Azərbaycanın teatr dünyasında hədəfdə olub və 
zaman-zaman onu kimlərsə tənqid edilməkdən, urvatdan 
salınmaq üçün sifariş eləyib. Deməli, kimlərsə ikili standartlara 
uyğun oyun aparıblar: rusların məsəli olmasın, bir yandan ona 
şirin çörək göstəriblər, o biri yandan da onu qamçılayıblar. 
Bizlərdən belə-belə işlər çıxar: buna artıq yüz faiz əminəm. 
Hərçənd istedad sonucda mültəq öz sözünü deyir: ya partlayır, 
ya parlayır. Bu baxımdan “Sevil” operasının səhnədə rejissor 
həlli Mehdi Məmmədovun Azərbaycan teatr mədəniyyətində 
istedad və bacarığının növbəti təsdiqi kimi qavranılırdı. 
Moskva tənqidçisi K.Sakva da operanın kütləvi səhnələrindən 
heyranlıqla danışırdı. Qiyamçıların polislə toqquşduğu və 
onların nümayiş meydanına çıxmış adamların güclü axınında 
“əriyib itdiyi” səhnə onun xüsusilə xoşuna gəlmişdi.142  
     Mehdi operanın 1959-cu il redaksiyasına daha ciddi 
yanaşmışdı, bir sıra səhnələri qısaltmışdı, əlavələri 
yığışdırmışdı. İlk redaksiyada operanın finalı Gündüzün 
növbəti ad gününü az qala ümumxalq bayramına çevirirdi. 
1959-cu il redaksiyasında isə Mehdi bu səhnəni yığcamlaşdırıb 
eyhamlarla danışmağa üstünlük vermişdi. Ancaq Mehdini də 
ifrat qınamaq olmazdı: librettonun zəifliyi, hətta C.Cabbarlının 
özünün “Sevil”in finalında müəyyən sosial demaqogiyaya 
uyması rejissoru məcbur edirdi ki, zahiri effektlərə əl atsın, 
plakatçılıqdan yararlansın, köhnəlmiş opera ənənələrindən, 
opera trafaretlərindən bəhrələnsin. Amma önəmlisi bunlar 
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deyildi. Önəmlisi bu idi ki, və bunu 1959-cu ildə “Sevil” 
operasına yazdığı məqalədə143 N.Martınov da qeyd eləmişdi, 
rejissor məhz musiqinin mahiyyətindən, Fikrət Əmirov 
bəstələrinin cövhərindən çıxış eləyib operanı hazırlayıb, 
musiqini vizuallaşdırıb və ifaçılara kömək edib ki, seyrçilərə 
dramatik gərginliyi duydura bilsinlər. Ona görə də, bütün opera 
şərtiliklərinə baxmayaraq, “Sevil” gerçəkçi teatrın prinsipləri 
əsasında qurulmuş bir tamaşa təəssüratı oyadırdı. Aktyorlar, 
yəni opera müğənniləri, səhnədə çox inandırıcı və canlı 
görünürdülər; seyrçilər qarşısında təkcə partiyalarını oxuyub 
getmirdilər, hadisələri obrazların əməl xətti boyunca refleksiya 
eləyirdilər. 1959-cu ilin “Sevil” operası Mehdi Məmmədovun 
quruluşunda Azərbaycan mədəniyyət işçilərinə yalnız 
başucalığı gətirdi.  
     Mehdinin Opera və Balet Teatrında ilk quruluşunun pozitiv 
əks-sədası onu opera sənətinə maksimal dərəcədə 
yaxınlaşdırdı. İndisə Mehdi Məmmədovun 1953-cü il 
xatirələri: “Mən şəxsi müşahidələrimlə, Stanislavskinin opera 
teatrında təcrübəsindən aldığım biliklərlə silahlanıb opera 
səhnəsinə adladım. Və tezliklə başa düşdüm ki, mənim 
qorxularım əbəs imiş. Belə ki, teatr hər yerdə teatrdır və teatrın 
spesifikası onun mahiyyətini dəyişmir. Təbii ki, musiqili 
dramaturgiyanın öz təbiətindən çıxış etmək olduqca vacib idi. 
Lakin təkcə bunu bilmək azdır, gərək həm də bunu hiss edəsən, 
duyasan. Musiqini fikirlə, əməllə musiqini, vokal ilə hadisələri 
uzlaşdırmaq tələb olunurdu. Mən bunun hamısını dərk 
eləyirdim və eyni zamanda bir qırıq belə şübhələnmirdim ki, 
dramatik teatrın qanunları bütün spesifik xüsusiyyətlərilə 
bərabər opera teatrı üçün də yad deyil. Teatrın başlıca xassəsi, - 
fəaliyyət göstərmək, - opera teatrına da aid edilir. Və dramda 
olduğu kimi bu fəaliyyəti mətnaltı məna təklif edir: odur ki, 
mizanı mexaniki surətdə ritmə tabe etmək olmaz; onu səhnə 
əməlinin psixoloji əsasına, obrazın daxili dünyasına görə qurmaq 
lazımdır. Bunların hamısı kömək etdi ki, məni sıxan, məni 
buxovlayan duyğulardan yaxa qurtarım və özüm olaraq qalım. 
Mən yenə də həminki rejissor idim, amma digər üsul və 
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vasitələrlə fəaliyyət göstərirdim. Mən hesablaşmaya bilməzdim 
ki, məsələn, musiqi partiturası səhnə hadisələrinin çərçivələrini 
müəyyənləşdirir və tamaşanın rejissor partiturası bununla 
uyğunlaşdırılmalıdır”.144 Açıq etiraf, öz potensial gücünü 
qiymətləndirmə və işə tam peşəkar münasibət. Hərçənd Mehdi 
opera şəraitinə çətinliklə öyrəşirdi: musiqi materialını gec 
mənimsəyirdi. Amma bununla belə o, realist teatr sənətinin 
prinsiplərindən bir addım da geri çəkilmirdi. Opera 
müğənnilərindən xahiş edirdi ki, sözlərin mənasını 
özümsəyərək oxusunlar, bu oxuda personajlarının psixoloji 
ovqatını düzgün ifadə etsinlər. O, hətta Opera və Balet 
Teatrında öz üsyankar mövqeyini də ortaya qoyurdu. Deyirdi 
ki, dirijorun, yəni operanın musiqi rəhbərinin, müğənnini önə 
çəkmək, ona dirijor çubuğunu izləmək imkanı yaratmaq tələbi 
artıq köhnəlib; müğənni-aktyorlar opera səhnəsində də 
başqalaşmağı, obrazın həyatı ilə yaşamağı bacarmalıdırlar. Ona 
görə də Mehdi “Sevil” operası üzərində çalışarkən dramatik 
teatrda stolarxası məşqlərdə olduğu kimi aktyorlara dərslər 
keçirdi, onlara tamaşanın ideyasından, ali məqsədindən, 
obrazların məna yükündən danışırdı; başqa sözlə, dramatik 
teatrdakı oyun tərzini opera tamaşalarında da gerçəkləşdirməyə 
səy göstərirdi. Sənətinə belə bir vurğunluq, təbii ki, Opera və 
Balet Teatrının bir çox işçilərində Mehdi Məmmədova qarşı 
böyük simpatiya oyatmışdı. Lakin onlar “Sevil”dən sonra hələ 
üç il də gözləməli olacaqdılar. Nədən ki,  Mehdi yalnız 1956-cı 
ildə Opera və Balet Teatrında baş rejissor vəzifəsini tutacaq. 
     Hələliksə, Milli Teatr və 1954-cü il... Bu il Mehdinin oğlu 
Elçin birinci sinfi bitirəcək... Mehdi isə teatrda xüsusi heç nə 
ilə fərqlənməyən, və açığını deyim ki, mənim tanımadığım 
Yuri Yanovski adlı bir dramaturqun “Prokuror qızı” pyesi 
əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşanı təhvil verəcək... Bu 
barədə heç kim heç nə yazmayacaq... Yuri Yanovski öz pyesilə 
birgə Azərbaycan teatr tarixindən buxarlanıb gedəcək... Və 
Mehdi ömrünün 1954-cü ilindən balaca, 8 yaşlı Elçinin ona 
Kislovodsk şəhərindən ünvanladığı üç məktub qalacaq. 
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Məktubların heç birinin tarixi yoxdur. Amma aşkar görünür ki, 
hamısı bir vaxtda, eyni bir dəst-xəttlə, eyni bir səliqə ilə, eyni 
bir formatda olan xüsusi vərəqlərdə, o zamanlar birinci sinif 
uşaqlarının istifadə etdiyi mürəkkəbli qələmlə yazılıb və bir 
ünvandan göndərilib. Bu məktublardan Mehdinin oğlu Elçinə 
və Elçinin də atası Mehdiyə nə qədər bağlı olduğu aydın 
duyulur. Məktublar rusca yazılıb. İndi onları Sizə təqdim 
eləyirəm öz tərcüməmdə, təbii ki, orijinala maksimal şəkildə 
yaxın olmaq şərtilə. Birinci məktub: 
                           “Əziz Papam “Pose”! 
Mən sənin məktubunu çox gözlədim. Çoxdandır ki, yazmırsan. 
İyunun 28-də səhər sənə yazdım ki, səndən yaman incimişəm, 
axşamsa səndən məktub aldım və həməncə bu məktubu sənə 
yazıram. 
Yaxşı yaşayıram! 
Vaxtımı çox yaxşı keçirirəm: meşəyə göbələk yığmağa gedirəm, 
gölə gedirəm. 
Bu yaxınlarda “Çippolinanın sərgüzəştləri” adlı kukla 
tamaşasına baxmışam. 
Ancaq plyonka tapmıram. 
Buralar çox qəşəngdir. Yaxınlıqda meşə, meşədə çay. 
              (vərəqi çevir) 
Mehriban ata 
Necə yaşayırsan 
İşlərin necədi 
Şəklini göndər 
Hamıya məndən salam yaz 
Görüşənə qədər 
  (məktubun sonunda gülməli poçtalyon şəkli)” 
     Mən əvvəlcə anlamadım “pose” sözünün mənasını. 
Mehdinin yaxınlarından soruşdum, bilmədilər. Yalnız Somaz 
xanım Həmzəyeva, Elçinin böyük bacısı, söylədi ki, “pose” 
“porsuq” sözünün qısaldılmış variantıdır və Elçin toppuş uşaq 
olduğundan Mehdi onun yanaqlarını tutub dartarmış və zarafat-
zarafat oğluna “porsuq” deyərmiş. Ha belə-belə, axırı “porsuq” 
dönüb olub “pose” və onlar başlayıblar bir-birinə bu ayama ilə 
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müraciət etməyə. İkinci məktub; o məktub ki, monoqrafiyadan 
ötrü daha önəmlidir:                     
              “Əziz Papam Pose! 
Məktubunu aldım. Çox sevindim. Havaxt ki Bakıdan 
gedəcəksən, öz ünvanını mənə göndər. Yağışlar az-az yağır. Sənə 
burda olan kəpənəklərdən göndərirəm. Burda bizim küçədə 
yaxşı uşaqlar var; bir qız mənə naxış salmağı öyrədib, həm 
bolqar xaçı kimi, həm də adi. 
Mən çəkməli pişiyin naxışlarını işləyrəm. 
Timilisidən (Tbilisi nəzərdə tutulur - A.T.) bir oğlan gəlib. 16 
yaşı var. Əsl cəlladdı. Onun silahı var. O, bu silahla bülbülü 
öldürdü. Mənsə onu basdırdım. 
     (“mən naxış salıram”, “bülbülü necə öldürdülər”, “bülbülün 
qəbri” mövzularında uşaq şəkilləri və “vərəqi çevir” göstərişi) 
Ata Afaya məktub yaz, yaz ki, Afanın atası Fikrət Əmirov əmi 
hardadır 
Onun da ünvanı mənimki kimidir 
səhvlərə görə 
və pis xəttə görə bağışla 
qələmim zaydı 
Sevirəm və 1000000000 dəfə öpürəm 
Görüşənə qədər 
Nənəyə və hamıya salam de 
     (və Elçinin çəkdiyi uşaq şəkilləri: başda Mehdi Məmmədovun 
özü olmaqla “Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük” komediyasının 
təqribən bütün personajlarının siyahı ilə şarjları) 

1. Maymax (yəqin ki, Hacı Qəmbərə    Elçinin verdiyi 
ləqəb - A.T.) 

2. Cəbi 
3. Yetər 
4. Cəvahir 
5. Xanım 
6. Əşrəf 
7. Dəyirmançı 
8. Mayor 
9. Salman 
10. Aşıq Vəli” 
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     Bax, elə bu siyahıya əsasən mən müəyyənləşdirdim ki, bu 
məktublar yalnız 1954-cü ildə yazıla bilər, yəni o ərəfədə ki, 
Mehdi Məmmədov aktiv şəkildə Nəcəfbəy Vəzirovun 
“Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük”  komediyasını 
mənimsəyirdi, pyesin eksplikasiyası ilə məşğul idi; və balaca 
Elçin də bu adları atasından həddən ziyadə eşitdiyindən onları 
öz məktubunda refleksiya eləmişdi. Hər şarj-şəkildə onun 
personaja konkret reaksiyası, konkret uşaq münasibəti var. 
Nədənsə Hacı Qəmbər maymaqdır və tər içindədir. Hacı 
Salman isə xəbərçidir, ağzından xəbər fışqırır. Aşıq Vəliysə 
məktubda ən kiçik fiqur kimi təsvir edilib, dəyirmançı, yəni 
Qıdı Kirvə isə əksinə. O, Elçinin rəsmində son dərəcə diri, 
ədabaz və lotu görünür. Bu müşahidələr Mehdinin evdə 
danışdıqları əsasında formalaşıb, yoxsa Elçinin özünün gəldiyi 
qənaətlərdir? Görünür, o da var, bu da var. Digər bir məqam: 
məktubda Fikrət Əmirovun qızı və yazı texnikası ilə bağlı 
informasiya da onu bildirir ki, bu məktub 1953-cü ildən sonra, 
özü də birinci sinif şagirdi tərəfindən qələmə alınıb. Deməli, 
Elçin 1953-cü ildə, düz 7 yaşında ikən, məktəbə gedib ki, 
1954-cü ildə sərbəst məktub yazmağı bacarıb.145 Məktublardan 
o da aydınlaşır ki, Elçin atasından daha çox ata nənəsinin 
yanında qalıb; amma buna baxmayaraq anası ilə də sıx əlaqə 
saxlayıb. Elçinin üç məktubundan bir an da sezilmir ki, Barat 
xanımla Mehdi boşanmış vəziyyətdədirlər. Hətta əksinə, belə 
bir təəssürat yaranır ki, Elçin ideal bir ailənin övladıdır. Təbii 
ki, bu, Mehdinin və Baratın yüksək davranış mədəniyyətinin 
nəticəsində bu cür formalaşıb. Əgər məsələ mən deyən kimi 
olmasaydı, Mehdi Məmmədov “Hacı Qəmbər”də Yetər 
obrazını Barat xanıma verərdimi?  
     1955-ci il martın 26-da Milli Teatrın səhnəsində Mehdi 
Məmmədovun quruluşunda N.Vəzirovun “Yağışdan çıxdıq, 
yağmura düşdük” (“Hacı Qəmbər”) adlı komediyası əsasında 
hazırlanmış tamaşanın premyerası oynanılır. Tərtibatçı rəssam 
Bədurə Əfaqanlıdır. M.Vəlixanlı Milli Teatrın Hacı 
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Qəmbəridir. Mehdi Məmmədovun rejissor yozumunda 
M.Əliyev tamaşanın Vəlisi, İ.Osmanlı Cəbisi, M.Şamxalov 
Qıdı Kirvəsi, A.Qurbanov Əşrəfi, Ə.Məmmədova Dilbəri, 
L.Bədirbəyli Cəvahiri olmuşdu. Mehdi Məmmədov elə bu 
tamaşada Baratı Nəcəfbəyin Yetəri kimi səhnəyə çıxarmışdı. 
1955-ci ildə Baratın yaşı, qeyri-rəsmi məlumatlara istinadən, 
qırxı146 ötmüşdü. Pyesdə isə müəllif Yetərin 16 yaşı olduğunu 
göstərir. Yenə həmin “Gənc qvardiya” tamaşasındakı əhvalat: 
aktyorlar öz personajlarından yaşca qat-qat böyükdürlər! 
Xüsusilə də Barat Şəkinskaya! Amma 1955-ci ildə seyrçilər və 
teatr ictimaiyyəti bu şərtiliyi sakitcənə qəbul eləyir və heç bir 
etiraz-filan bildirmir. Tənqidçilər də bir söz demirlər, əksinə, 
yer-yerdən tamaşanı da, Yetər rolunun ifaçısını da tərifləyirlər. 
Mən teatrşünas Ədilə Əliyevanın yazdığı resenziyadan özüm 
üçün aydınlaşdırdım ki, Mehdi Məmmədov “Yağışdan çıxdıq, 
yağmura düşdük” komediyasını yox, pyesdə yaşanılan 
hadisələrin kontekstini tamaşaya qoyubmuş: “Rejissor Mehdi 
Məmmədovun xidməti bundadır ki, o, Hacı Qəmbərin evinin 
qapılarını geniş açaraq komediya vasitəsilə dövrü, mühiti 
qırmanclamış, onu bütün çılpaqlığı ilə göstərmək istəmişdir. 
Bu isə rejissora dövrümüzlə səsləşən bir quruluş verməyə 
imkan yaratmışdır”.147 Hərçənd bu məqalədən dəqiq 
aydınlaşmır ki, tamaşanın ideyası (“ideya” sözü işlədilsə də), 
rejissorun məqsədi nə olub. Amma kifayət qədər dəqiq oxunur 
ki, Mehdi “Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük” pyesini səhnədə 
əxlaq komediyası (janrdan söhbət aparılmasa da) kimi həll 
edibmiş. Görünür ki, resenziya müəllifi rejissor və rəssam işini 
də mahiyyətcə bir-birindən fərqləndirə bilmir, evin ortasından 
çəkilən pərdəni, qapı üstündən asılmış tüfəngi, qramafonu 
rejissorun tapdığı detallar cərgəsinə aid edir; halbuki bu 
detallar məkanın tərtibiylə bağlı rəssam işinin real təzahürüdür. 
Cəfər Cəfərovun tamaşaya verdiyi təhlildən isə mən belə başa 
düşdüm ki, səhnənin mərkəzi fiquru Hacı Qəmbər yox, Yetər 
olub və tamaşanın bütün enerjisi bu qız ətrafında dövr eləyib. 
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Haradasa Baratın Yetərini Mirandolina variantı kimi də 
yozmaq mümkündür. Nəcəfbəy komediyasının Yetəri tacir 
evinin qulluqçusudur: bu qız ağıllıdır, diribaşdır, amma 
kasıbdır, kimsəsizdir, tənhadır. Barat Yetəri elə bu cür də 
səhnədə ifa eləyirdi. Hərçənd mən teatrşünas yazılarının 
fraqmentlərindən bunu kəsdirdim ki, Barat son dərəcə qəşəng 
və aqressiv Yetər oynayıb, təbii ki, Mehdinin rejissor 
konsepsiyasına görə. Həqiqətən, N.Vəzirovun Yetəri nə qədər 
hüquqsuz olsa da, axırda qələbə onundur. Məhz 16 yaşlı Yetər 
Hacı Qəmbərlə Cəbinin axmaq iddiaları qarşısında sarsılmır, 
alçalmır və hətta əksinə, Hacı Qəmbərlə Cəbini “barmağına 
dolayır”, fürsət düşən kimi Cəbini öz qapazaltısına çevirir. Bu 
mənada Mehdi Yetər obrazını onun rəftarları kontekstindən 
çıxış edərək yozmuşdu: Yetərin yeniyetmə olmasına 
baxmayaraq o, heç də “az aşın qatığı deyil”. Diananın, 
Violanın, Florelanın, Mirandolinanın “şəcərəsi” burada aydın 
“oxunur”. Mehdi Məmmədov bu tamaşanı hücum və müdafiə 
prinsipi üzrə qurmuşdu. Hacı Qəmbər və Cəbi qulluqçu Yetərə 
qarşı bacarıqcasına, özlərinə arxayın-arxayın, fərsiz hücuma 
keçirdilər və 16 yaşlı “od parçası”nın (mənim Mirandolina 
barədə söylədiklərimi xatırlayın) əla müdafiəsilə qarşılaşıb 
gülünc vəziyyətə düşürdülər. Odur ki, Hacı Qəmbərin 
dəliliyinin birinci stadiyası (barama göndərdiyi gəminin batması 
ucbatından) onun dəliliyinin ikinci mərhələsinə (Hacı Qəmbərin 
özündən 34 yaş balaca bir qıza aşiq olması səbəbindən) nisbətən Mehdi 
Məmmədovu daha az maraqlandırırdı. Kliniki baxımdan tam 
sağlam olub özünü dəli kimi aparmaq: bu ki fantastikadır; həm 
hamletsayağı olum tərzidir, həm də başdan-ayağa məsxərədir, 
şəbədədir. Əbəs deyil ki, Yetər Hacı Qəmbərin hücumlarını 
zaman-zaman dəf edib ona şəbədə eləyir, onu lağa qoyur. Barat 
xanım Yetəri məhz bu cür qıvraq, çevik, temperamentli, 
enerjili oynayırdı. Ona görə də Yetərin tənhalıq, yalqızlıq 
qüssəsi Baratın ifası fonunda daha qabarıq, daha təsirli 
görükürdü. 
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     Mehdi bu dəfə də aktyorlarla “əməli təhlil metodu” ilə 
işləyib əla nəticələrə gəlmişdi, səhnədə vahid bir ansambl 
yaratmışdı. Bu ansamblın akkumulyativ başlanğıcı, şübhəsiz 
ki, Barat xanımın Yetəri idi. M.Vəlixanlının (Hacı Qəmbər) və 
İ.Osmanlının (Cəbi) “qıtqılıda” üslublu oyunu müqabilində 
Barat xanımın Yetəri səhnədə dinamit, qasırğa təəssüratı 
oyadırdı. M.Vəlixanlı, İ.Osmanlı bir aktyor kimi öz enerji 
potensiallarına görə Barat xanıma qalib gələ bilərdilərmi? Əsla. 
Deməli, Barat Şəkinskayanı Yetər roluna təyin edərkən Mehdi 
Məmmədov artıq güc nisbətini özü üçün tam aydınlaşdırmışdı, 
Yetərin qələbəsini Baratın fakturasında, oyun tərzində, səhnədə 
mövcudluq üslubunda şifrələmişdi. Bu partiturada hər şey 
dəqiq işləyir, bircə Baratın yaşından başqa. Axı 16 yaşlı qız heç 
vaxt 40 yaşlı qadın ölçülərində, 40 yaşlı qadın 
temperamentində ola bilməzdi? Bir qədər söyləməyə 
çəkinirəm: amma mənə elə gəlir ki, “Yağışdan çıxdıq, yağmura 
düşdük” tamaşası iki istedadlı və hünərli insanın, - Baratın və 
Mehdinin, - hikkələrinin toqquşduğu məkan olmuşdu. 
Teatrşünas Ə.Əliyevanın tamaşada bəyənmədiyi səhnələr də 
Mehdi konsepsiyasının lehinə işləyir. Ədilə Əliyevadan bir 
sitat. Bu sitat tamaşadan bir necə mizanı təsvirlədiyi üçün mənə 
lazımdır: “Lakin maraqlı səhnə detalları ilə yanaşı olaraq bəzən 
inandırıcı olmayan və təkrar edilən detallar da vardır. 
M.Məmmədov şübhəsiz son pərdədə  Mahmudu pərdə dalında 
gizlətməklə (dramaturq tərəfindən Mahmud son pərdədə səhnəyə 
gətirilmir) Yetərin ikinci pərdədəki replikasını və onun 
qaçırılmasını əsaslandırmaq istəmişdir. Bu, öz-özlüyündə gözəl 
səhnə detalı olsa da, inandırıcı deyil və tamaşaçılara çatmır. 
Yaxud Hacı Qəmbərin Yetərin dalınca sürünməsi detalını 
(mizanı detal adlandıran teatrşünasın peşəkarlığı şübhəlidir - A.T.) 
götürək. Birinci pərdədə Hacı Salmanın Əşrəf bəyə teleqramı 
oxudarkən yerlə sürünməsi rejissor tərəfindən yaxşı tapılmış və 
təbii təsir bağışlayır. Bu detalın (yəni mizanın - A.T.) son pərdədə 
Hacı Qəmbər tərəfindən təkrarı isə onun təsir qüvvəsini 
azaldır”.148 Əgər bu mizanı Yetərin xarakterini aşkarlayan, 
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enerjisini, gücünü bir daha nümayiş etdirən əlamət kimi 
yozsaq, onda necə? Hacı Qəmbərin Yetərin arxasıyca 
sürünməsi Hacı Qəmbər - Yetər münasibətlərində nida işarəsi 
qismində bir şeydir. Ona görə mən hesab eləmirəm ki, bu 
mizan, təkrar olsa belə, yersiz və mənasızdır. Cəfər Cəfərov da 
vaxtilə yazmışdı ki, Mehdi tamaşasının ideyası Yetər obrazında 
lokallaşıb görüntüyə gəlir.149  
     Mehdinin quruluşunda “Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük” 
tamaşası Azərbaycan teatr tarixinin son dərəcə səmimi 
tamaşalarından biri olub. Aktyorlar bu tamaşanı həvəslə 
oynayıblar. Hacı Qəmbərin var-dövlətinin əlindən getdiyini 
eşidən kimi tikdiyi bir cüt başmağı hövlnak qoltuğuna vurub 
pulunu almaq üçün onlara gələn kasıb, zəif, üzgün və tıntın 
İmamqulunu Sadıq Saleh yüksək sənət meyarları səviyyəsində 
ifa edirdi. Onun tıntın İmamqulusu vəziyyətin ən gərgin 
məqamında saman çöpü kimi sanki camaatın paltarına yapışırdı 
və bu saman çöpünü götürüb kənara tullamaq heç cür mümkün 
olmurdu. Quruluşçu rejissor pyes müəllifinin bir rezonyor kimi 
yanaşdığı Əşrəf bəy obrazını Ağadadaş Qurbanova tapşırmaqla 
tamaşa üçün onu praktiki surətdə “diriltmişdi”. Çünki 
A.Qurbanov elə aktyor idi ki, heç vədə səhnədə “quru söz” 
deməklə kifayətlənmirdi: onu həmişə oynadığı personajın iç 
dünyası, düşüncələri və niyyəti maraqlandırırdı. Tamaşanın 
rejissor partiturasında Əşrəf bəy heç də qəhrəman deyildi. 
Mehdi onu bir azacıq liberallaşdırmışdı. Hərçənd Əşrəf bəyin 
konkret mövqeyi vardı: yer üzündə şər, pisliklər ona görə 
artmaqdadır ki, Muhamməd peyğəmbərin öyüdləri unudulub. 
Təbii ki, 1955-ci ildə bu tövr fikirləşən bir adam tamaşanın 
müsbət mərkəzi fiquru kimi götürülə bilməzdi. 
     “Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük” Mehdi Məmmədovun 
Barat Şəkinskaya ilə birgə işlədikləri sonuncu tamaşadır. Məhz 
bu tamaşanın məşqləri zamanı Mehdiylə Barat arasında növbəti 
bir zarafat-insident yaşanır, bir-birinin ünvanına qarşılıqlı 
ittihamlar səslənir. Bu münaqişə teatr aləmində lətifə kimi 
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təqdim edilir; lakin bu lətifənin gerçəkliyinə inanmamaq olmur. 
Əhvalat ilk dəfə teatrşünas İ.Rəhimli tərəfindən müfəssəl 
şəkildə yazıya köçürülüb. “Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük” 
pyesinin qəhrəmanı Hacı Qəmbərin pullarını itirdikdən sonra 
kliniki dəli vəziyyətinə düşməsini nəzərə alıb quruluşçu 
rejissor baş rolun ifaçısı M.Vəlixanlını və tamaşada məşğul 
digər aktyorları dəlixanaya aparmaq qərarına gəlir. Barat xanım 
isə dəlidən yaman bərk qorxduğundan bundan əlüstü imtina 
edir. “Səhərisi hamı yığışır və teatrın avtobusuna oturub gedirlər 
dəlixanaya. Yolda baməzəliyi çox xoşlayan M.Vəlixanlı (aktyor və 
aktrisa dostları arasında ona “Vəlişka” deyə müraciət edirdilər) birdən 
baxıb görür ki, Barat xanım avtobusdakıların arasında yoxdur. Tez 
hamı eşitsin deyə, üzünü Mehdi Məmmədova tutub ucadan soruşur: 
     - Mehdi müəllim, bəs Barat xanım hanı? 
     Barat xanımla uzun illər ər-arvad olmuş Mehdi müəllim şakəri üzrə 
dərindən nəfəs alır. Bunu bir neçə dəfə təkrarlayır. Avtobusa tam 
sakitlik çökür. Xeyli keçəndən sonra o, aktyorun sualına belə cavab 
verir: 
     - Məmmədəli qədeş, Barat xanımın dəlixanaya getməyə ehtiyacı 
yoxdu. 
     Bununla söhbət bitir. Gedirlər dəlixanaya, görməlisini görürlər, 
götürməlisini götürürlər və qayıdırlar geri. Səhərisi məşq başlayan 
ərəfədə ləzzətli ləxləxə salmaq üçün Vəlixanlı hadisəni və Mehdinin 
verdiyi cavabı bir az da bəzəyib çatdırır Barat xanıma. Üstəlik onu da 
deyir ki, Mehdi Məmmədov “Baratın ehtiyacı yoxdu” kəlmələrini elə 
söylədi ki, guya sən... o söz. Başlayır şəhadət barmağını gicgahında 
fırlatmağa... Barat xanım məsələni duyur. Vəlixanlıdan xahiş edir ki, 
məşq başlayan kimi dayansın Mehdi müəllimin yanında və ucadan 
soruşsun ki, “Ay Barat, dünən dəlixanaya niyə gəlməmişdin?” 
Razılaşırlar. Mehdi müəllim dayanır salonun cərgələrarası boşluğunda 
və ucadan deyir: 
     - Birinci şəkildə olanlar səhnədə yerlərini tutsunlar. 
     Vəlixanlı guya onun sözlərini eşitmir. Üzünü Barat xanıma tutur və 
əvvəldən razılaşdıqları sualı ucadan aktrisaya verir. Barat Şəkinskaya 
özünü toplayır, Mehdi müəllimi kinayə ilə süzür. Öskürüb boğazını 
arıtlayır və bununla istəyir ki, bütün diqqət onda olsun. Görəndə ki, 
hamı ona baxır, keçmiş əri Mehdi müəllimi göstərir və təbəssümlə 
ucadan deyir: 
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     - Vəlişka, mənim dəlixanaya getməyə ehtiyacım yoxdur... Çünki mən 
düz yeddi il dəliynən bir evdə yaşamışam. Nə lazımdısa, onu da 
götürmüşəm...”150  
     “Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük” komediyası ilə Barat 
və Mehdi sərgüzəşti, Barat və Mehdi əfsanəsi sona yetirdi, 
tamamlanırdı. 1951-ci ildən onlar ayrı yaşayırdılar: öz içində o 
bunu günahlandırırdı, bu onu. Baratla Mehdinin sənətdəki 
birgə ömrü, birgə səhnə fəaliyyətisə 1955-ci ildə qurtardı. 
1955-ci ildə Mehdi Barata, - “Yetər”, - dedi və onların 
münasibətlərinin tarixçəsi və boxçası düyünləndi. Mehdi bir də 
üzünü Barata sarı çevirməyəcək. Hətta ömrünün ahıl çağlarında 
1983-cü ildə Hökümə Qurbanova haqqında Mehdi bir kitab 
yazacaq, Barat xanıma isə adi bir məqalə belə həsr etməyəcək. 
Təəssüf ki, bu müəmmaları artıq heç kim çözə bilməyəcək, 
onların mənasını, məntiqini anlamayacaq. Mehdi müəmmaları 
sirrini heç kəsə açmır!!! Lakin bununla belə... Barat və 
Mehdinin şəxsi münasibətlərinin çox maraqlı kartoqrafiyası 
var. Yetər Barat xanımın Mehdi tamaşalarında sonuncu 
roludur. Hərçənd indiyəcən qaranlıqdır ki, kim kimə “yetər!” 
deyib. Mehdinin tamaşalarında Baratın oynadığı rolların 
sırasından onların münasibətlərinin qəribə bir inkişaf 
konsepsiyası boylanır. Bu konsepsiya sanki Mehdi ilə Barat 
sevgisinin dramaturgiyasını cızır. Siz də bir fikir verin: “Nə 
yardan doyur, nə əldən qoyur” (Gəncə, tanışlıq, qızğın servgi, 
elçilik); “On ikinci gecə” (Bakı, nisbi rahatlıq, 12 xoşbəxtlik 
dolu gecə və tanrıdan oğul payı), “Rəqs müəllimi” (ərköyün, 
qısqanc münasibətlər, xarakterlərin üz-üzə gəlməsi, 
istedadların qarşıdurumu), “Mehmanxana sahibəsi” (Baratdan 
Barata şikayət, umu-küsü; və, sadəcə, danlaq, məzəmmət: 
müvəqqəti sığınacaq yerində işgüzar qadın), “Yağışdan çıxdıq, 
yağmura düşdük” (Mehdinin yeni ailəsi, Barata “yetər” deməsi 
və ayrılıq). Mən indi dramatik bir eşq macərasını düzüb 
qoşdum. Bir az abstrakt olsa da, assosativ gücü böyük. Barat və 
Mehdi münasibətlərinin “Hacı Qəmbər”lə yekunlaşan finalı 
adama Hollivud aktyoru Maykl Duqlasın iştirakı ilə çəkilmiş 
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qara komediyaların invariantını xatırladır. Hərçənd bu məqam 
Mehdi Məmmədovun oğlu Elçinlə ünsiyyətinə heç vaxt kölgə 
salmayacaq. 
                                             *** 
     Mehdi Məmmədov balaca Elçinin bütün nazı ilə oynayır, 
onun dəcəlliyinə dözür, şıltaqlığını normal qəbul eləyir. 
Respublikanın tanınmış sənətkarı uşağın qayğısına qalır, onun 
məktublarını dərhal və həvəslə cavablandırır: ata - oğul 
münasibətləri son dərəcə səmimidir. Hətta belə də demək 
mümkündür ki, Elçin Mehdinin, Mehdi Elçinin sevimli 
əyləncəsidir, oyuncağıdır. Düzdür, rejissorun işi çox olduğundan 
hər deyəndə o, Elçinlə birgə vaxt keçirməyə macal tapammır.  
Ona görə də Elçin tez-tez nənəsi Sayalı xanımı özünə həmsöhbət 
eləyir. Mehdi müəllim üçün sənəti ailə-məişət hüdudlarının 
fövqündədir, əlçatmaz bir yüksəklikdədir.  
                                             *** 
1956-cı il fevralın 17-də Mehdi Məmmədov Milli Teatrda 
“Uzaq sahillərdə” tamaşasını təhvil verəcək və qısa bir 
müddətdən sonra Sov. İKP-nin üzvlüyünə qəbul ediləcək, 
cibində partiya bileti daşıyacaq; nəticədə bu olacaq ki, onu 
tezliklə Opera və Balet Teatrına baş rejissor qoyacaqlar. Yəni 
“vəzifəyə keçmək istəyirsənsə, partiya sıralarında ol” həmişə 
toplumda aktual olub. 1956-cı il avqustun düz 30-da həmin 
teatrın direktoru Fikrət Əmirov onun təyinatı ilə bağlı əmri 
imzalayacaq. Mehdi Milli Teatrdan müvəqqəti uzaq düşəcək, 
dram səhnəsindən nisbi uzaq sahillərə təşrif aparacaq. Ona görə 
də mən Mehdinin Milli Teatrda sonuncu tamaşasını xüsusi bir 
eyham, işarə kimi yozmağa meyllənirəm. Mehdi “Uzaq 
sahillərdə” tamaşası ilə Milli Teatrın səhnəsinə sanki vida 
deyirdi. Hərçənd bu məsələni yalnız lirik-romantik tonallığa, 
duyğusal ovqata köklənib çözmək heç də düzgün olmaz. Nədən 
ki, Opera və Balet Teatrına baş rejissor keçməkdə Mehdinin 
şəxsi marağı da vardı. Belə ki,  burada onun maaşı avtomatik 
surətdə xeyli artırdı. Yəni Opera və Balet Teatrında baş rejissor 
işləmək Mehdi üçün hər barədə çox sərfəli idi. Güman etmək 
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ki, Mehdi Milli Teatrdan Opera və Balet Teatrına gedəcəyini 
bilmirdi və bu təyinat qəfil oldu, yanlışlıqdır. Mehdi bunu 
bilirdi də, gözləyirdi də. Mümkün ki, elə bu vəziyyət “Uzaq 
sahillərdə” tamaşasının bədii-estetik mükəmməlliyinə mənfi 
təsir göstərmişdi.  
     Yazıçılar Həsən Seyidbəyli və İmran Qasımovun Sovet 
İttifaqı qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin müharibə 
sərgüzəştləri, igidlikləri, dostluğu, sevgisi və ölümü haqqında 
dərc elətdirdikləri “Uzaq sahillərdə” romanı 50-ci illər 
Azərbaycanında çox isti qarşılanmışdı. Odur ki, müəlliflər 
romanı səhnələşdirdilər. Alınmadı. Süjet hadisələrlə yükləndi, 
bir maraqlı epizod digərini sürətlə əvəzlədi: amma nəticədə, 
istək görünmədi, iradi cəhd görünmədi, xarakter aşkarlanmadı, 
qəhrəmanların daxili aləmi mexaniki davranış arxasında 
kölgələndi. Mehdi çalışdı ki, məşq prosesində səhnələşdirməni 
yeni əlavələrin, yeni epizodların, replikaların hesabına 
gücləndirsin, partizan Hüseynzadənin qəhrəman obrazının 
təcəssümünü versin: onun üçün döyüşçü Mehdi əsl faciə 
qəhrəmanı idi. Öz tamaşasını Mehdi Məmmədov məhz 
romantik faciə müstəvisində görürdü. Lakin rejissor fikirlərinin 
heç birini səhnədə gerçəkləşdirə bilməmişdi. Əgər burada biz 
səhnələşdirmənin zəifliyini yeganə səbəb kimi göstürsək, 
hökmən səhv edərik. Rejissor Mehdi bu dəfə rol bölgüsündə də 
qədərincə sərrast və dəqiq olmamışdı. Partizan Mehdinin 
obrazını Möhsün Sənaniyə tapşırmışdı. 1956-cı ilin iyununda 
bu aktyorun düz 56 yaşı tamam olacaqdı. Fərqi duydunuzmu? 
M.Sənani öz qəhrəmanından az qala iki dəfə böyükdür. 56 
yaşlı oturuşmuş bir kişi yalnız qoca partizanı oynamağa yararlı; 
rolun sentimental məqamlarını görükdürməyə qabil. O ki qaldı 
partizan Mehdinin çevikliyinə, mobil, cəld davranışına və 
plastikasına, bu, 56 yaşlı aktyor üçün çətin bir iş. Mən şəxsən 
belə düşünürəm: vaxtilə isə tənqidçilər bu məsələni açıb-
ağartmamışdılar. Görünür, səhnə şərtiliyini sözsüz qəbul 
etmişdilər. M.Sənani cavan partizan obrazını imitasiya eləyə 
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bilərdi, əfsanəvi bir Mixaylonu öz aktyor ştampları hesabına 
ortaya çıxara bilərdi, amma onun yaşantıları ilə səhnədə yaşaya 
bilməzdi. Ən azı ona görə ki, Möhsün Sənani ilə Mehdi 
Hüseynzadə tamam ayrı-ayrı dövrlərdə, ayrı-ayrı sosial 
mühitlərdə böyüyüb başa çatmışdılar. Düzdür, M.Sənani 
enerjili, temperamentli və oyun tərzinə görə bir qədər qaba 
aktyor idi, səhnədə aqressiv oyun sərgiləyən aktyor idi. Bu 
parametrlər də qəhrəman Mehdinin obrazı ilə yalnız 50-nin 50-
yə nisbətində uyuşurdu. Teatrşünas C.Cəfərov Moskva 
tənqidçisi Q.Şerbinanın M.Sənani barəsində dediyi fikirləri 
sitatlaşdırıb onunla razılaşırdı: “Mixaylo ayamalı əfsanəvi 
partizan kəşfiyyatçısını yaxşı aktyor oynayır, M.Sənani 
oynayır, isti və cəzbedici oynayır; amma bundan artıq heç nə 
deyə bilməzsən: çünki xarakter yoxdur. Ona görə ki, xarakterin 
açılmasına kömək edəcək psixoloji fəaliyyət zənciri 
yoxdur”.151 Ol səbəbdən M.Sənani konkret partizan Mehdinin 
əvəzinə səhnədə bir azacıq romantik və sentimental, qanı 
qaynayan cənublu epos qəhrəmanını oynayırdı ki, bu da “Uzaq 
sahillərdə”nin psixoloji dramatizmindən çox-çox uzaq idi. 
Quruluşçu rejissor romanın və səhnələşdirmənin digər əsas 
qəhrəmanı, partizan Mehdinin silahdaşı və dostu roluna da 
qədərincə münasib aktyor seçə bilməmişdi. Bu obraz haradasa 
Sanço Pansonun ciddi faciəvi variantı, partizan Mehdinin 
dublikatı kimi də qavranılır. Tamaşada Veselin surətinin birinci 
ifaçısı Məlik Dadaşov idi. Onun tükənməz enerji potensialı, 
geniş aktyor imkanları vardı. Di gəl ki, bu aktyorun fakturası, 
cazibəsi elə bil özündən neqativ enerji buraxırdı. Busa öz 
növbəsində Veselin kimi cavan, sədaqətli və ürəyiyumşaq bir 
döyüşçünün nəcibliyilə uyuşmurdu. Veselin rolunun ikinci 
ifaçısı da vardı: gənc aktyor Mahmud Allahverdiyev. 
Teatrşünas Adilə İsmayılovanın xatirələrinə əsasən mənə 
məlumdur ki, Veselin onun təqdimatında tamaşanın ən səmimi, 
ən canlı obrazına çevrilirmiş. Lakin teatrda 50-ci illərdə məxfi 
və aşkar coğalarla (qruplarla) keçən çəkişmələr bu rolda uzun 
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müddət çıxış etmək imkanını Mahmud Allahverdiyevin əlindən 
alır.  
     Mehdi Məmmədov sanki  “Uzaq sahillərdə” tamaşasının 
rejissor partiturasını axıradək işləməmişdi, məşqləri sonacan 
aparmamışdı. Ona görə də C.Cəfərovun sözü olmasın, tamaşa 
pis detektivi xatırladırdı, səhnədə cəmi bir dəfə özü də cəmi 
bircə kərə görünən epizodik personajların sayı isə yol veriləsi 
həddi qat-qat aşmışdı, faşistlərsə primitiv cansız müqəvvalar 
kimi göstərilmişdi. Mehdi Məmmədova, əgər yadınıza gəlirsə, 
1948-ci ildə “Gənc qvardiya” tamaşasıyla bağlı da belə bir irad 
tutulmuşdu. Bu istiqamətdə Mehdi hələ bir də büdrəyəcək 
1974-cü ildə. Amma hələ ki, bu hadisəyə çox var. 
                                             *** 
     Biz Mehdinin həyatının yeni səhifəsini çeviririk. 
Azərbaycanın istedadlı rejissoru Mehdi Məmmədov 
M.F.Axundzadə adına Opera və Balet Teatrına baş rejissor təyin 
edilmişdir. Bu təyinat onun məsuliyyətini xeyli artırmışdır. 
Mehdi Məmmədov daha əzmlə çalışmağa başlamışdır. Çünki o, 
ideal harmoniya dünyasına, - musiqi dünyasına, - qədəm 
qoymuşdur. Bu gündən etibarən Mehdi Məmmədov nadir və 
gözəl səslər əhatəsində öz yaradıcı fəaliyyətini davam etdirəcək. 
                                             *** 
     1957-ci il sentyabrın 19-da premyerası keçirilmiş “Lakme” 
operası Mehdi Məmmədovun Opera və Balet Teatrında baş 
rejissor kimi debütüdür. Və elə buradaca öyrəndiyim bir 
informasiya məni azacıq şoka saldı. Məlum oldu ki, fransız 
bəstəçisi Leo Delibin “Lakme” operası hələ XX əsrin 20-ci 
illərində Azərbaycan səhnəsində qismən ifa edilibmiş. Özü də 
maraqlısı budur ki, opera həmin dövrdə azəri türkcəsində 
oxunub. 1957-ci ildə isə Mehdi Məmmədovun tamaşası rusca 
oynanılıb. Maşallah-namxuda, rus dilinə sayğımız həmişə o 
qədər böyük olub ki! Seyid Əzimdən bu yana inkişaf etdirə-
etdirə gedirik... Bilmirəm, sevinim, ya qəhərlənim?! Amma 
milli duyğularımda “sarı sim”ə dəydi bu fakt. Birdən-birə 
incidim, küsdüm... hamıdan və özümdən... 
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     Beləliklə, Azərbaycan səhnəsində “Lakme” rus dilində... 
Get, get, ay millət, feyz anla!!! Azərbaycan ziyalıları bu 
millətdən qabağa düşüb, təbii ki, feyz anladılar və Mehdi 
Məmmədovun quruluşunda “Lakme”ni təriflədilər. Məhz  
bundan ötrü Mehdi əlindən gələni əsirgəməmişdi və millətin 
ziyalıları üçün müəyyən ideyalar şifrələmişdi. Rejissor 
dünyalarca məşhur “Lakme” operasına tamam yeni sosial “don 
geydirmişdi”, məhəbbət dramının kontekstini məhəbbət 
dramının özündən önə çəkmişdi, ictimai motivləri 
gücləndirmişdi. Mehdi Məmmədov operanın rejissor 
partiturasında belə bir fikri aktuallaşdırırdı ki, hind qızı 
Lakmenin ingilis Ceralda olan pak sevgisi, alicənab sevgisi 
belə xalqın, millətin qəzəbinə, üsyanına, mübarizəsinə sipər ola 
bilməz. Rejissor xalqı tamaşanın potensial qəhrəmanına 
çevirməklə Azərbaycan səhnəsində “Lakme” operasını 
maksimal dərəcədə dastan poetikasına yaxınlaşdırmışdı. Bu 
heç də əbəs deyildi. Çünki fransız L.Delibin “Lakme” 
operasının güclü milli koloriti vardı. Nədən ki, hadisələr 
avropalılar üçün həmişə ekzotik bir aləm kimi qavranılan 
Hindistanda yaşanırdı və bu məqam, təbii ki, effektiv təsir 
qüvvəsinə malik idi. Vaxtilə C.Cəfərov birbaşa söyləmişdi ki, 
“Lakme” operasının dramaturji əsası Əbdül Həmidin “Hind 
qızı” pyesini xatırladır.152 Ancaq rəhmətlik Cəfər bunu yumşaq 
demişdi. Mənsə güman eləyirəm ki, bu, birbaşa plagiatdır. 
Nəsə... olan olub, ötən ötüb: mənim bir kimsəni mühakimə 
eləməyə nə haqqım var, nə hövsələm. Hər zaman yalnız  
Allahın bildiyi məsləhət görülür hamıya... 
     Mehdinin tamaşasının qəhrəmanlarından biri, və bəlkə də 
birincisi, Lakmenin atası Nilakanta idi. Rejissor bu obrazı hər 
vəchlə qüvvətləndirmişdi və hətta onun naminə Delibin 
operasına xas “əlverişli” ekzotikadan qismən imtina etmişdi.153 
Operanın finalı bütövlükdə Nilakantaya, onun monoloquna 
verilmişdi. Lakme hind qızı deyil, Hindistanın özüdür, hind 
həyat tərzinə xas harmoniyanın lokal təzahürüdür və bu 
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dünyaya, bu dünyanın harmoniyasına qarşı ingilislər tərəfindən 
təcavüz edilmişdir.  Bütövlükdə Hindistan üçün bir özgəsi olan 
Cerald (K.N.Yakubov), sadəcə, bu təcavüzün vizual 
səciyyəsidir. Lakme (Y.K.Yemelyanova) aldadılıb, lakin son 
nəfəsdə o, Ceraldın bağışlanması, əfv edilməsi üçün atasına  
and içdirir. Nilakanta (Özbəkistanın xalq artisti R.M.Tifonov)  
ölən qızının arzusunu yerinə yetirir; hərçənd bu and yalnız 
Lakmeni o biri dünyaya arxayın və rahat yola salmaqdan 
ötrüdür. Nilakanta və hindlilər isə tamam ayrı cür fikirləşirlər: 
onlar xalqın təhqir olunmuş ruhuna görə ingilislərdən intiqam 
alacaqlar. Mehdi Məmmədov operanın finalını gətirib üsyan, 
qiyam, inqilab ərəfəsinə çıxarırdı və finalı gizli işarəyə, 
eyhama çevirirdi: axı Azərbaycan xalqı da yüzillər boyunca 
işğal, tapdaq, əsarət altında olub...  
     Keçən əsrin 50-60-cı illərində Azərbaycan ziyalılarının 
əksəriyyəti öz yazılarında, tamaşalarında, filmlərində, rəsm 
əsərlərində hər cür eyhamdan, assosasiyadan bəhrələnərək 
xalqın azadlıq mübarizəsini aktuallaşdırırdılar. Mehdi də bu 
ziyalılar sırasında idi və o, Nilakantanın qiyam yanğısını 
azadlıq mübarizəsinə bir örnək kimi götürürdü. 
     “Lakme” çoxsakinli operadır və düzünü söyləyim ki,  
çoxsakinli olmaq əksər operalar üçün xarakterik əlamətdir. Bu 
da onunla şərtlənir ki, xor opera sənətinin mühüm atributudur.  
Operalarda kütləvi səhnələrə verilən önəm qədərincə gərgin 
olmayan dramatizm ucbatındandır. Operadakı dramatizm 
defisiti səhnəyə çıxan adamların sayı ilə, xor ilə, qismən də 
olsa, balanslaşdırılır. Kütləvi səhnələr dramatizmi parçalayıb 
çoxaldır, amma kəskinləşdirmir. Söylədiyim fikir eynilə xora 
da aiddir. “Lakme” operasının finalında Mehdi Məmmədov 
xoru hind xalqının simvoluna çevirirdi və göstərirdi ki, bu xalq 
əlində silah öz haqqını tələb etməyə hazırdır. 
     Tamaşanın vizual həlli rəssam İzzət Seyidovaya 
tapşırılmışdı. O da səhnəni Qanq çayının mənzərəli bir sahili 
qismində tərtibləmişdi. Yaşıl budaqlar və hindsayağı hörülmüş 
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çiçək çələngləri səhnə boşluğunda bir idilliya ovqatı yaradırdı. 
Hindli personajlar öz milli geyimlərində səhnəyə çıxırdılar: 
qadınlar sarilərdə, kişilər isə hind ruhanilərinin ağ 
paltarlarında. Ümumiyyətlə, İ.Seyidova təmizlik və saflıq 
simvolu kimi anlaşılan ağ rəngin səhnə tərtibatındakı payını 
xeyli artırmışdı ki, bu da rejissor fikrinin daha güclü 
səslənməsinə yardım edirdi. 
     Mehdi Məmmədovun baş rejissor vəzifəsində ilk işi Opera 
və Balet Teatrına uğur gətirmişdi. Və bu elə bir təəssürat 
yaradırdı ki, guya Mehdi uzun müddətə Opera və Balet 
Teatrında “lövbər salacaq” və öz yeni, orijinal quruluşları ilə 
milli opera sənətinin inkişafını stimullaşdıracaq. Lakin Mehdi 
Daniya prinsi Hamlet kimi insanlardandı və onu axıradək 
“oxuyub” başa düşmək olmurdu. Mehdi hər bir situasiyada öz 
fikrinin ardınca gedirdi və sərbəstliyini heç nə ilə 
məhdudlaşdırmırdı. 
     “Lakme”nin premyerasından iki ay on gün sonra, yəni 
noyabrın 29-da Opera və Balet Teatrında “Azad” operası 
seyrçilərə təqdim edildi. Quruluşçu rejissor, əlbəttə ki, Mehdi 
Məmmədov idi. Amma buna baxmayaraq, Mehdinin səyinə və 
cəhdlərinə baxmayaraq, bəstəkar Cahangir Cahangirovun əla 
xor partituralarına baxmayaraq tamaşa uğursuz alınmışdı. Mən 
indi bunun səbəblərini peşəkar bir virtuozluqla açıqlaya 
bilməyəcəyəm. Nədən ki, bu operanın quruluşu ilə bağlı 
arxivlərdə tapdığım məlumat çox kasaddır. Hətta bir 
məqalədə154 “Azad” operası barədə danışılır, ancaq Mehdi 
Məmmədovun adı bir yerdə də çəkilmir. Müəllif heç tamaşanın 
tərtibatçı rəssamı Ə.Fətəliyevin də işini sanki nə görür, nə də 
qiymətləndirir. Bir məsələni məqamındaca qeyd edim: 
ümumiyyətlə, opera tamaşaları haqqında qəzet və jurnallara 
məqalə yazmış müəlliflər tamaşaların quruluş mədəniyyətinə 
çox az fikir veriblər və bu barədə həmişə boğazdan yuxarı bir 
neçə söz söyləyiblər. Odur ki, Mehdi Məmmədovun opera 
tamaşaları ilə əlaqədar mükəmməl elmi-analitik fikir yürütmək 
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olmazın dərəcədə çətindir. Amma Cəfər Cəfərovun bu opera ilə 
bağlı qeydlərindən mən belə başa düşdüm ki, Opera və Balet 
Teatrı tamaşanın premyerası ilə tələsib, librettonun bədii 
bütövlüyə yetməsini gözləməyib. “Azad” Azərbaycanın opera 
sənəti tarixində yeni bir əsər idi: Mehdinin müasiri tərəfindən 
bəstələnmişdi. Musiqişünaslar C.Cahangirovun bəstələrini 
yüksək qiymətləndirib bəyənmişdilər; di gəl ki, teatrın 
səhnəsindən opera istənilən effekti verməmişdi. Libretto Mirzə 
İbrahimovun “Azad qız” hekayəsinin motivləri əsasında 
yazılmışdı. Amma bu libretto dramaturji baxımdan əməllicə 
“axsayırdı”: süjetdə əməllicə boşluqlar vardı, obrazlar 
tamamlanmamışdı, operanın ayrı-ayrı musiqi fraqmentləri 
vahid bir kompozisiya xətti ətrafında birləşdirilməmişdi. 
Hərçənd öz-özlüyündə operada solo partiyalar da, xor ifaları 
da, rəqslər də seyrçiyə effektiv emosional təsir göstərmək 
iqtidarında idi. Sonralar Mehdi Məmmədov açıqcasına 
söyləyəcək ki, “tamaşa bizlərdən heç birini qane etmirdi”.155  
     Mehdi Məmmədovun Opera və Balet Teatrında növbəti 
tamaşası bir də bir ildən sonra olacaq. Niyə mən bunu 
xatırlatdım? Yadınıza düşürmü, Cəfər Cəfərovun Milli Teatrın 
rəhbərliyinə ünvanladığı irad ki, onlar Mehdiyə intensiv tamaşa 
hazırlamağa imkan yaratmırlar? Bəs Opera və Balet Teatrında 
Mehdiyə nə oldu: onun quruluşları arasında fasilə yenə bir ilə 
yaxın bir müddətə uzandı ki? Görünür, Mehdinin yaradıcılıq 
laboratoriyasında bir ilə bir, ya da iki tamaşa ərsəyə gəlirmiş. 
Başqa sözlə, rejissorun düşüncə intensivliyi və iş ahəngi yalnız 
bu tempə, bu sürətə hesablanıbmış. 
                                             *** 
     İlıq bir yaz səhəridir. Saat 945 dəqiqədir. Mehdi teatra 
yollanmamışdan əvvəl poçtalyonun gətirdiyi “26 aprel 1958-ci il” 
tarixli qəzetləri vərəqləyir. Bu an onun diqqətini xüsusi dövlət 
fərmanı cəlb edir: tələsik fərmanı oxuyur və öyrənir ki, Opera və 
Balet Teatrının baş rejissoru, əməkdar incəsənət xadimi Mehdi 
Əsədulla oğlu Məmmədov yoldaşa Azərbaycan SSR-in xalq 
artisti fəxri adı verilmişdir. O, çox məmnun və xoşbəxtdir. Mehdi 
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bu şad xəbəri birinci olaraq qardaşı Teymurla bölüşür və 
telefonun dəstəyini yerinə qoyur. Balkona yaxınlaşıb qapını açır. 
Xəfif meh şəhərin səslərilə birgə içəri  dolur. Bakı necə də 
gözəldir! Bu şəhərdə yaşamaq da, yaratmaq da xoşdur! 
                                             *** 
     1958-ci il oktyabrın 26-da isə dahi Üzeyir bəy Hacıbəylinin 
“Leyli və Məcnun” muğam operası Opera və Balet Teatrında 
növbəti dəfə yeni quruluşda oynanılır. Niyə növbəti dəfə? İş bu 
ki, “Leyli və Məcnun” operası 1908-ci il yanvarın 12-də 
Bakının müsəlman ziyalılarına göstərildikdən sonra, demək 
olar ki, Opera və Balet Teatrının repertuarından çıxarılmayıb: 
nəsillər, ifaçılar, quruluşlar dəyişib, amma “Leyli və 
Məcnun”un yeri boş qalmayıb. 1958-ci il “Leyli və Məcnun” 
operası üçün yubiley ilidir. Bəlkə elə bu üzdəndir ki, operanın 
yubiley variantının rejissurası iki nəfərə tapşırılır: Mehdi 
Məmmədova və Soltan Dadaşova. Musiqi savadı baxımından, 
opera sənətini bilmək baxımından Mehdi öz yaradıcıllıq 
taleyini Azərbaycanda operanın dirçəlişinə və inkişafına sərf 
etmiş S.Dadaşovun yanında diletant idi. Bir müddət Mehdi 
Məmmədovla Opera və Balet Teatrında birgə çalışmış Balağa 
Qasımov156 da təsdiqləyir ki, truppada Mehdinin musiqi 
savadının olmaması, partituraları oxuya bilməməsi ona qarşı 
inamı azaldırdı.  
     Mehdi Məmmədovla Soltan Dadaşovun birgə çalışmaları, 
təbii ki, səbəbsiz deyildi. Bu tandem işin xeyrinə olmalıydı. 
Belə ki, S.Dadaşovun bu operanın müxtəlif quruluşları 
haqqında qədərincə dolğun məlumatı vardı: onların bir çoxunu  
səhnədə görmüşdü, bir neçəsinə isə şəxsən özü quruluş 
vermişdi. Yəni S.Dadaşov nəyinsə təkrarlanmasının qarşısını 
ala bilərdi, nəyisə Mehdiyə dostcasına məsləhət görə bilərdi. 
Quruluşçu rejissorlar bu qərara gəlmişdilər ki, “Leyli və 
Məcnun”un musiqi partiturasının ən erkən nüsxəsindən 
yararlansınlar, tamaşanı da bu partitura nüsxəsi üzrə qursunlar. 
Onlar həmin partitura nüsxəsini teatrın arxivindən tapmışdılar, 
əlbəttə ki, Soltan Dadaşovun təhriki və iştirakı ilə. Teatrın 
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arxivində nəyin olub-olmadığını isə Azərbaycan opera sənəti 
üçün əvəzsiz insan kimi dəyərləndirilmiş Soltan Dadaşov bilə 
bilərdi. Rejissorların bu çabaları heç də əbəs deyildi. Çünki 
“Leyli və Məcnun” operasının bu partitura nüsxəsində iki vokal 
nömrəsi vardı: bunlardan biri qadınlardan ibarət xor idi və bu 
xor sanki sözü bir yerə qoyub Leylinin anasını inandırmağa 
çalışırdı ki, qızını məktəbə buraxmasın. İkinci xorda isə kişilər 
cəmləşmişdilər: onlar da Leylinin atasını təhrik edirdilər ki, 
qızı Məcnuna ərə verməsin. Xor da ki Mehdi Məmmədovu bir 
rejissor kimi həmişə ilgiləndirib. O, antik yunan xorunda teatr 
sənətinin başlanğıcını görürdü və bu bilgi Mehdini xüsusi 
şəkildə coşdururdu, ehzaza gətirirdi. Odur ki,  “Leyli və 
Məcnun” operası yeni quruluşda sanki çoxsaylı xorlarla 
haşiyələnmişdi: elə bil ki, xor tamaşanı öz içinə hopdurmuşdu. 
Bu quruluşda xor həm süjetin epizodları arası ilə, həm də 
hadisələrin çənbəri boyunca dəvə karvanı timsalında gəzişirdi 
və finalda “Şəbi-hicran” oxuyub pərdə arxasında qalırdı.        
     Bu dəfə də tamaşanın tərtibatı İzzət Seyidovaya 
tapşırılmışdı. Arxivlərdə 1958-ci ilin “Leyli və Məcnun” 
operasından saxlanılan fotolara baxarkən bir məqamı özüm 
üçün yəqinləşdirdim ki, rəssamla əsas işi aparan rejissor Mehdi 
Məmmədov olub. Necə bildim mən bunu? Məsələ ondadır ki, 
Leyli ilə Qeysin məktəbdə görüşü, dostların oğrun-oğrun onları 
izləməsi səhnədə qurulmuş körpü tipli şəbəkəli eyvanda 
gerçəkləşirdi. Eyvan bir-birinə tağlarla birləşən sütunlar 
üzərində təqribən səhnənin dördüncü planında qərarlaşırdı və 
ora xüsusi pilləkənlə çıxmaq mümkün idi. Bu qurğu həməncə 
xatirələr çarxını geri hərlədirdi və həməncə yada salırdı ki, bu 
sayaq konstruksiyalardan Mehdi Məmmədovun tamaşalarında, 
özü də adətən dördüncü-beşinci planlarda, tez-tez istifadə 
olunub. “Nə yardan doyur, nə əldən qoyur”, “On ikinci gecə”, 
“Yaşar”, “Rəqs müəllimi” kimi tamaşalarda belə ikimərtəbəli 
körpü-eyvan tipli konstruksiyalara rast gəlmək mümkündür. 
Ona görə də mən rəssamın birbaşa Mehdinin rəhbərliyi altında 
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işlədiyi qənaətinə gəlirəm və görünür ki, S.Dadaşov bu 
məsələyə heç müdaxilə eləməyib də.  
     İ.Seyidova səhnə tərtibatını tam şəkildə miniatür üslubuna 
uyğunlaşdırmaqdan imtina etmişdi, ondan yalnız işarə, eyham 
statusunda yararlanmışdı. Amma bununla belə məhz şəbəkə və 
miniatür üslubu operanın hadisə və obrazlarını sanki şərti 
qəşəng haşiyə içinə alırdı. Bunun nəticəsi idi ki, səhnə qədim 
bir kitabəyə bənzəyirdi: elə bil obrazlar bu kitabın içindən 
düşürdülər məkana və sonra yenidən qayıdıb səhifər arasında 
görünməz olurdular. Hətta İ.Seyidovanın səhnənin arxa divarı 
üçün işlədiyi pərdələrdəki təsvirlər də Orta çağlar müsəlman 
mədəniyyətində basılan kitablara çəkilmiş miniatürləri 
xatırladırdı. 
     Rejissorların qurduğu mizanlar da tərtibatın səhnə məkanına 
verdiyi ovqatla, atmosferlə tam harmoniya yaradırdı. Gecənin 
qaranlığında əlində şam tutmuş Leyli (xanəndə S.Qədimova) 
şəbəkə arxasında həyəcanla ora-bura gedirdi və aktrisanın 
kölgəsi səhnənin arxa pərdəsinin üzərinə düşürdü. Bu mizan 
operanın mənalar müstəvisindən bir fikri tutub xüsusilə 
işıqlandırırdı: Leyli zülmət səltənətindədir; Leyli vərdişlərin, 
şakərlərin, ənənələrin, stereotiplərin türməsindədir! 
     Lakin... və bir də lakin... bütün bunlara baxmayaraq 
operanın rejissor konsepsiyası aktyor ifasında özünün tam 
təcəssümünü tapmadı. Bu dəfə Opera və Balet Teatrı Məcnun 
roluna Ağdamın gənc xanəndəsi Bakir Həşimovu dəvət 
etmişdi.157 Təbii ki, böyük səhnənin qanunlarına nabələd 
ağdamlı xanəndə mühitə tez adaptasiya oluna bilməmişdi və 
Məcnunun partiyalarını səhnədə yalnız oxumuşdu; onun 
yaşantılarına, emosional dünyasına münasibətdə isə özgəsi 
kimi qalmışdı. Leyli rolunda ilk dəfə Opera və Balet Teatrının 
səhnəsinə çıxan Sara Qədimova da öz vokal imkanlarından 
virtuozcasına bəhrələnmişdi; amma aktyor ifası baxımından 
son dərəcə zəif təsir bağışlamışdı. 1958-ci ilin “Leyli və 
Məcnun”unda Azərbaycan xanəndəlik məktəbinin və opera 
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sənətinin çox istedadlı nümayəndələri çıxış edirdilər və onların 
ifaları bu opera tamaşasının bəzəyi kimi qavranılırdı. Xanəndə 
Sara Qədimovadan fərqli olaraq xanəndə Rübabə Muradovanın 
Leylisi daha emosional, daha lirik və daha faciəvi görünürdü. 
Xanəndə Qulu Əskərovun Zeydi tamaşanın uğurlu ifaları 
arasında bəlkə də birinci idi. Leylinin anası rolunda opera 
müğənnisi Gülxar Həsənova, Leylinin atası rolunda isə opera 
sənətinin ustad sənətçisi Ağababa Bünyadzadə virtuoz oyun və 
səs möcüzələri nümayiş etdirirdilər. Hər halda 1958-ci ilin 
“Leyli və Məcnun”unu həmin dövrün teatr tənqidi “qeyri-adi 
hadisə”158 hesab edirdi. 
     Hərçənd Mehdi Məmmədov, o vaxt ki, bu rejissor artıq 
Opera və Balet Teatrında ştat cədvəli üzrə çalışmayacaq, bax, 
onda bir daha “Leyli və Məcnun”a müraciət eləyəcək. Mən 
niyə cümlənin əvvəlinə “hərçənd” sözünü yazdım? Çünki 
müqayisələr üçün əla imkanlar var və mən elə düşünürəm ki, 
məhz 1976-cı ilin “Leyli və Məcnun”u Azərbaycan opera 
sənəti tarixinin əsl qeyri-adi tamaşası olub... təbii ki, bir çox 
parametrlərinə görə... rejissor konsepsiyasına görə... rəssam 
işinə görə... 
     Beləliklə, 1958-ci ildən 1976-cı ilə birbaşa fikir desantı, 
mülahizə desantları çıxaraq. Mehdinin 1976-cı il “Leyli və 
Məcnun”u bu operanın Azərbaycan səhnəsində 14-cü quruluşu 
idi. Bəri başdan söyləyək ki, “Leyli və Məcnun”un 1976-cı il 
versiyası Azərbaycan ziyalılarının çox xoşuna gəlmişdi: onlar 
tamaşadakı rəmzlərin ambivalentliyindən, sevgi macərasının 
ilahi eşqə transformasiyasından şaşırmışdılar. Rəssam Elçin 
Aslanov da operaya simvolik bir tərtibat vermişdi. Səhnə 
önündə kulislərdən çıxan yerdəcə sağ və sol tərəflərdə iki 
bəzəkli minbər qoyulmuşdu. Ştangetlərdən paralel və qabaq-
qənşər simmetriyada dörd iri çıraq asılmışdı. Səhnə ortasında 
isə ornamentlə haşiyələnmiş qara örtüklü monumental tablo 
ölçülərində bir lövhə görünürdü. Lövhənin üzərinə qalxan 
formatında iki ormamentli çevrə çəkilmişdi və ərəb qrafikasına 
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bənzər şəkildə, amma kiril hərflərilə bu çevrələrdən birinə 
“Leyli”, o birinə “Məcnun” sözləri yazılmışdı. Tamaşanın 
davam müddəti boyunca lövhənin böyürləri içəri qatlanırdı və 
konstruksiya müqəddəs Kəbənin modelinə çevrilirdi. Sovet 
dönəmində belə bir tərtibat, belə bir tamaşa üstündə insanı 
Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə də çağıra bilərdilər: axı Kəbə 
dünya müsəlmanlarının səcdəgahıdır, qibləgahıdır. Bunu 
Mehdi Məmmədov da, Elçin Aslanov da yaxşı başa düşürdülər. 
Amma onların alibisi vardı: quruluşçu rejissor və quruluşçu 
rəssam deyirdilər ki, bizim Kəbə, yəni səhnədə ucaldılan Kəbə 
modeli sevgi ehramıdır, aşiqlərin məbədidir və insan eşqi bütün 
dinlər fövqündədir, ən ali müqəddəslik mərtəbəsindədir. Təbii 
ki, bunun özünəməxsus sovet küfrü kimi də şərh edilməsi 
mümkündür. Rəssam Elçin Aslanovun tərtibatı rejissorun 
mizanlarını mobilləşdirmişdi, tamaşaya ilginc bir lakonizm 
gətirmişdi. Operanın digər epizodlarında isə simvolik Kəbənin 
örtüyü qaldırılırdı və bu oyun məkanı gah məktəb, gah gərdək, 
gah da səhra olurdu. 1976-cı il mayın 14-də dərc elətdirdiyi 
“Leyli və Məcnunla yeni görüş” məqaləsində yazıçı Anar da 
səhnə tərtibatının tamaşa üçün böyük önəm kəsb etdiyini 
vurğulamışdı: “Rejissorun və rəssamın maraqlı tapıntısı olan 
bu “Kəbə” tamaşanın səhnə yozumunda mərkəzi yer tutur: 
ifaçılar, xor, balet onun ətrafında qruplaşır, ona tapınır, yaxud 
ondan qaçır, ondan gizlənirlər. Mərkəzində bu qara qurğu 
dayanmış səhnə isə rəng verib rəng alır. Əlvan boyaları ilə, 
parlaq çalarları ilə Şərq miniatür sənətinin nəfis nümunələrini 
yada salır. Mizanlarda, ifaçıların duruşlarında, xorun, baletin 
kompozisiya quruluşunda da miniatür rəsm sənətilə yaxınlıq, 
uyarlıq, kök, rişə bağlılığı hiss olunur. Adama elə gəlir ki, canlı 
ifaçılar orta əsr rəssamlarının - Təbriz, Herat miniatürçilərinin 
əsərlərindən çıxıb səhnəyə təşrif gətiriblər və indicə dayanıb, 
donub yenidən incə bir rəsm nümunəsinə çevriləcəklər. 
Zənnimcə, səhnədə xeyir və şər qüvvələrinin qütbləşməsi, 
ehtirasların açıq, çılpaq şəkildə gərginləşdirilməsi, tamaşaçı 
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hisslərinə birbaşa, müstəqim müraciət, bir növ, bizə teatr 
tarixindən az-çox tanış olan “Şəbih” xalq tamaşa ünsürlərinə 
əsaslanır”.159  1958-ci və 1976-cı illərdə Opera və Balet 
Teatrında hazırlanmış “Leyli və Məcnun”lar arasındakı 
oxşarlığı duydunuzmu? Orada da, burada da Şərq miniatür 
sənətindən bəhrələnmə aşkardır. Amma... bununla belə... 1958-
ci il versiyasında miniatürdən istifadə illüstrativ xarakter, bəzək 
xarakteri, donuq mənzərə xarakteri daşıyıb. 1976-cı ilin “Leyli 
və Məcnun”unda isə miniatür artıq düşüncə tərzinin əlamətidir, 
şərqli yaşamının, onun özünü tanımasının, dərk etməsinin 
atributudur və nəhayət, tamaşanın səhnə məkanında mövcudluq 
üsuludur.  
     1976-cı ilin “Leyli və Məcnun”unu istər rejissor Mehdi, 
istərsə də rəssam Elçin tərəfindən ciddi innovasiyalara məruz 
qalmışdı. Mehdi Məmmədov Məcnun obrazının yeni 
traktovkası ilə əsərdəki məna aksentlərini dəyişmişdi, milli 
mədəniyyətdə Məhəmməd Füzulinin poeması ilə bağlı 
formalaşmış düşüncə, qavrayış stereotiplərini dağıtmışdı. 
Teatrşünas X.Novruzova artıq 1976-cı ilin sentyabrında 
yazdığı “Məhəbbət abidəsi” məqaləsində əbəs qeyd eləmirdi ki, 
“Rejissor M.Məmmədovun Məcnun obrazına aşıladığı məna 
bizim bu obraz haqqında adi təsəvvürlərimizi alt-üst elədi. 
Yeni quruluşun Məcnunu öz sələflərindən ona görə fərqlənir 
ki, onun “divanəliyi” ilə Danimarka şahzadəsi Hamletin 
“divanəliyi” arasında yaxınlıq var”.160 Bu mövqe, bu yozum isə 
tamaşanın ideyasını açıqlayırdı: qəhrəman zəmanəsinə, mühitə, 
dövrün qayda-qanunlarına, cəmiyyətə sığmır. 
     1976-cı ilin quruluşunda Mehdi Məmmədov müəyyən 
epizodlara daha cəsarətli şərhlər vermişdi. Bunlardan biri İbn 
Səlamla Leylinin izdivac mərasimidir. Rejissor bu səhnəyə 
sanki “Leylinin (N.Məmmədova) gözlərilə baxmışdır. Çünki 
bu toy Leyli üçün qüssə dolu mənzərəyə çevrilir. Rejissora 
görə toy, bütün təmtərağa baxmayaraq, getdikcə artan 
gərginliklə keçməlidir; gözəl musiqi səslənsə belə, əsl toy 
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şənliyi baş tutmamalıdır!” Odur ki, “... toy səhnəsində çıxış 
edən rəqqasələrin boz-qara qumaşdan tikilmiş geyimləri və 
pariklərindəki boz tellər toyun Leyli üçün bayram deyil, matəm 
olmasını bir daha tamaşaçıya çatdırır”.161  
     İstərdim bu məqamda “Leyli və Məcnun” operasının 
səhnədə oynanılma tarixilə əlaqədar bir mühüm məsələni özüm 
açıqlayım. Ü.Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” əsərinə tarix 
boyu o zaman yeni quruluş veriblər ki, Leylinin və Məcnunun 
yeni ifaçıları olub. Bu qanundur, aksiomdur. Böyük mənada, 
azərbaycanlılar “Leyli və Məcnun”a baxmağı yox, onu 
dinləməyi vərdiş eləyiblər və bu operaya məhz xanəndələrə 
qulaq asmaqdan ötrü gediblər. Ona görə çox vaxt ifaçıların, 
sadəcə, dəyişdirilməsi Opera və Balet Teatrında yeni quruluş 
kimi təqdim edilib. Bu opera Azərbaycanda həmişə 
xanəndələrin premyerası kimi qəbul olunub. Ol səbəbdən adi 
seyrçi nə rejissor işini, nə rəssam, nə baletmeyster işini bir o 
qədər də önəmli saymayıb. Çünki onu permanent müğənnilər 
maraqlandırıb. Bu baxımdan 1976-cı ilin “Leyli və Məcnun”u 
bu operanın quruluş tarixində xoş bir istisnadır. 1958-ci il 
quruluşundan fərqli olaraq Mehdi Məmmədov bu dəfə opera 
səhnəsində tam rejissor tamaşası hazırlamışdı, xanəndələri də 
öz konsepsiyasına tabe etdirməyə çalışmışdı. Və... nə təəssüf 
ki, axıracan buna nail ola bilməmişdi; xanəndəlik texnikasının, 
ustalığının nümayişi aktyorluğu yenə üstələmişdi. 
     1976-cı ildə xanəndə Nəzakət Məmmədova ilk dəfə idi ki, 
Leyli rolunda səhnəyə çıxmışdı. Həqiqət naminə söyləmək 
lazımdır ki, Azərbaycan seyrçisini Mehdi Məmmədovun yeni 
quruluşundan daha çox Azərbaycanın yeni Leylisi 
maraqlandırırdı. Xanəndə Baba Mirzəyevə də  Qeys obrazı 
birinci kərə idi ki, tapşırılırdı. Lakin o, tezliklə xanəndə Arif 
Babayevlə əvəzləndi. Rübabə Muradova Leyli olarkən Arif 
Babayev Məcnunu səhnədə oynamışdı və uğur qazanmışdı. 
Gənc xanəndə B.Mirzəyev 1976-cı ildə Azərbaycan opera 
sənəti tarixində ən çevik və ən ekstravaqant Məcnunu oynadı, 
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onun partiyalarını çox yüksək səs registlərində oxudu, bir qədər 
ənənələr dışına çıxdı və əksəriyyətini şoka saldı. Onun səhnədə 
eşq əlindən divanə-divanə gəzən Məcnunu bəyənilmədi. Gör 
necə şeydir ki, bu opera haqqında yazmış qələm əhlinin bir 
qismi öz məqalələrində heç onun adını da çəkmədilər, amma 
Arif Babayevdən danışdılar. Düzünə qalsa, Baba 
Mahmudoğlunun (Mirzəyev) çılğın, affektiv oyun tərzi Mehdi 
Məmmədovun bu obraza verdiyi konsepsiya (Danimarka 
şahzadəsi Hamletin divanəliyi) ilə tamam uyuşmurdu. Elə ona 
görə də Mehdi Məmmədov gənc xanəndəni daha təcrübəli Arif 
Babayevə dəyişmişdi. Tənqidçilər əsas rolların ifaçılarının 
opera ştamplarından qaçmaq meylini vurğulasalar da, dramatik 
səhnələrdə onların bir aktyor kimi zəif çıxış etdiklərini 
söyləyirdilər. 
     1958-ci ildə Mehdi “Leyli və Məcnun”nun quruluşunda xor 
üçün nə qədər uğurlu səhnə həlli tapmışdısa, indi də həmən 
tövr alınmışdı: xor dəstəsi tamaşanın baş qəhrəmanlarından 
birinə, energetik nüvəsinə, estetik yaraşığına çevrilmişdi. 
Mehdi Məmmədov “xoru səhnədəki hadisələrə bacarıqla , bir 
pedaqoq ustalığı ilə cəlb etmişdir. Xorun iştirakçıları dramatik 
hadisələrə biganə qalmırlar. Aktyorların ağır yerişlə səhnədə 
davranması, mizanlarda teatral duruşu, eləcə də geyimlərin 
dəbdəbəsi bizə antik xoru xatırladır. Onların səhnə arxasında 
oxuması da tamaşada böyük təsir yaradır”.162 Bu sitatdan 
məndə belə bir təəssürat formalaşdı ki, Mehdi Məmmədov 
“Leyli və Məcnun” operasını 1976-cı ildə bir misteriya 
tamaşası kimi, “Şəbih” tamaşalarının bir variantı kimi 
hazırlayıbmış. Heç də bica deyil ki, səhnədəki Kəbə modelinin 
qara örtüyü üzərinə Füzuli poemasından bir epiqraf 
çıxarılmışdı: 
                      “Budur, əsəri-məhəbbəti-pak, 
                        Xoş mərtəbədir bu, qılsan idrak.” 
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     Razılaşaq ki, bu epiqrafın özü müxtəlif yozumlara açıqdır. 
Razılaşaq ki, bu epiqrafı dini bir eyham kimi də başa düşmək 
mümkün. Razılaşaq ki, əlbəttə, Mehdi Məmmədovun atasının 
köməyilə mənimsədiyi dini bilgiləri, Elçin Aslanovun şəbih 
tamaşalarının poetikasına vurğunluğunu, Füzulinin “Həqiqətüs-
süəda” rövzəsinin məhərrəmilik motivlərinə kökləndiyini 
nəzərə alıb, bu epiqrafı şiə imamlarının şəhidliyinə bir işarə 
kimi təfsir etmək də icazəli. Razılaşaq ki, Kəbəni məhəbbət 
məbədi kimi anlamağın da yeri var. Təbii ki, həmin dövrdə 
sənət adamları sovet ideoloji rejimində, ateizmin kütləvi 
şəkildə təbliğatı  zamanında eyhamların ambivalent mənalarını 
aça bilməzdilər. 
     Azərbyacan teatr tarixində 1976-cı ilin “Leyli və Məcnun”u 
Mehdi Məmmədovun son dərəcə uğurlu rejissor işlərindən biri 
hesab olunur və onun yaradıcılığında “Vaqif”, “Nizami”, 
“Xəyyam” qismində silsilə əmələ gətirmiş tamaşaların davamı 
kimi dəyərləndirilir. Hətta bir sıra sənət adamlarının firkrinə, 
mülahizəsinə görə müəyyən səhnələr, epizodlar və mizanlar 
“Xəyyam”dan götürülüb “Leyli və Məcnun”a gətirilib.  
Əlbəttə, 1976-cı ilin “Leyli və Məcnun” operasının uğuru 
1958-ci il quruluşunu Mehdi Məmmədovun sənət 
bioqrafiyasında elə bil ki ikinci plana itələdi, onun üstünə 
unutqanlıq pərdəsi atdı. Halbuki 1958-ci ilin “Leyli və 
Məcnun”u da Mehdinin quruluşunda pozitiv qarşılanmışdı. 
     1958-ci ildən sonra Mehdini Opera və Balet Teatrında 
“Koroğlu” gözləyirdi. Məhz gözləyirdi. Mən bu sözün üstündə 
israrlıyam. Ona görə gözləyirdi ki, 1959-cu ildə Opera və Balet 
Teatrı İsmayıl Hidayətzadənin “Koroğlu”sunu bərpa etməyi 
qarşısına məqsəd qoymuşdu. Belə deyək də, teatr 1938-ci il 
quruluşunun 20 illiyini bu sayaq qutlamaq, uzun müddət Opera 
və Balet Teatrının baş rejissoru olmuş İ.Hidayətzadənin 
xatirəsini yada salmaq istəyirdi. Bu tamaşanı 1959-cu ildə 
Moskva dekadasına aparmaq isə teatrın planınına, əsla, daxil 
deyildi. Nədən bu bərpa məsələsi ortaya çıxmışdı? İş bu ki, 
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1938-ci ildən sonra teatr bir neçə dəfə cəhd eləmişdi ki, 
Ü.Hacıbəylinin “Koroğlu”su yeni quruluşda hazırlansın. 
Cəhdlər uğursuzluqla nəticələnmişdi. Nə Şəmsi Bədəlbəylinin, 
nə də Soltan Dadaşovun rejissurasında “Koroğlu” operası 
Azərbaycan sənət dünyasında heç bir məziyyətilə 
fərqlənməmişdi. Odur ki, teatr bir qədər ehtiyatlanmışdı və 
İ.Hidayətzadənin tamaşasının bərpasını yeni quruluşdan üstün 
saymışdı. 
     Lakin... və bir də lakin... Artıq 1959-cu ildə İsmayıl 
Hidayətzadənin “Koroğlu”sunu heç kim dəqiq xatırlamırdı. 
Ona görə də bərpa məsələsi mümkünsüzləşdi: teatr öz 
planından əl çəkdi və Mehdi Məmmədov yeni “Koroğlu” 
hazırlamaq məcburiyyətində qaldı. Bu dəfə də Mehdi 
tamaşanın bədii həllini tapmaq niyyətilə gedib antik yunan 
faciəsindən “yapışdı”. Mehdi elə düşünürdü ki, Hacıbəylinin 
operası ilə antik yunan faciəsini bir-birinə bənzədən məqamlar, 
əlamətlər var. O, hesab edirdi ki, “Koroğlu” operasında qədim 
yunan faciəsində olduğu kimi qəhrəman və xalq birdir, bütöv 
bir orqanizmdir. Hərçənd epik başlanğıc bir qayda olaraq 
faciəviliyi “söndürür”, tarixin gedişatı müstəvisində onu 
cılızlaşdırır, adiləşdirir. Homerin “İliada” və “Odisseya” kimi 
əsərlərində çoxsaylı faciələr yaşanır, amma bu faciələr səni 
coşdurmur, içəridən tərpətmir: sən başa düşürsən ki, bu olaylar 
böyük bir eposun zərrələridir, monumental bir tarixçədən 
qopan qəlpələrdir. Halbuki Esxilin “Aqamemnon” və ya 
Sofoklun “Antiqona” faciələri adamı sarsıdır, daxildən 
həyəcanlandırır və gərginlik içində saxlayır. Çünki sən bilirsən 
ki, qəhrəmanın ömrü qurtarır və qəhrəmanın ölümü ilə bərabər 
əsər də, bəlkə dünya da, qurtarır. Epos da isə belə deyil: burada 
qəhrəmanlar ölə bilərlər, amma dastan və onun dünyası bitməz. 
Epos ədəbiyyatın okeanıdır və faciələr bu okeanın fəaliyyət 
rejiminin vaxtaşırı yaşanan hadisələridir. 
     Mehdi Məmmədov “Koroğlu” operasının mərkəzini xor 
dəstəsinə vermişdi. Bu xor xalqı təmsil edirdi. Koroğlu isə 
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məhz bu xalqın yaratdığı, yüksəltdiyi qəhrəman idi. Hərçənd 
artıq buradaca faciə qəhrəmanı haqqındakı söhbət bitə bilər. 
Quruluşçu rejissor Koroğlunu xalqdan, xalqı Koroğludan 
ayırmırdı. Ona görə də Mehdi Koroğlunun partiyaları ilə xor 
oxumalarını qırılmaz vəhdətdə götürmüşdü. Xor qəhrəmanın 
dediyinə qüvvət verirdi, Koroğlu isə öz növbəsində xoru 
təkrarlayırdı, onun sözünə şərik çıxırdı.  
     Amma bununla belə tamaşada faciə notları qədərincə güclü 
səslənmirdi. Bu da ondan irəli gəlirdi ki, dastan qəhrəmanın 
əməl xəttində, davranışında və hadisələrə mübasibətində faciə 
janrı ilə ilişikli heç nə yox idi: igid olmaq və xalqı xilas etmək 
dastan qəhrəmanının peşəsidir. Burada, həqiqətən, faciə 
axtarmaq qondarma və lüzumsuzdur. Odur ki, operada müxtəlif 
səhnələr, epizodlar emosional təsir baxımından bir-birinə 
adekvat deyildi; hətta bəzənsə biri digərini öz mənasına görə 
təkzib edirdi. Düzdür, səhnələr vardı ki, Mehdi onları əla 
işləyib mənalandırmışdı: məsələn; Koroğlunun qatı düşməni 
Həsən xanın türk əyanı Əhsən paşanı qarşıladığı epizod. Xanın 
sarayı təmtəraq içindədir, hər yan qumaşdan, bər-bəzəkdən, 
geyimlərin dəbdəbəsindən “yanır”. Bunların hamısı ondan 
ötrüdür ki, Əhsən paşanın kefi durulsun, Həsən xana 
münasibəti bir az da yaxşılaşsın. Amma axırda nə baş verir? 
Həsən xanın təmtəraqlı saray otağına onun Koroğlu tərəfindən 
məğlub edilmiş əskərlərı təlaş içində, qorxa-qorxa soxulurlar. 
Kontrast və onun bildirdiyi mənalar aşkardır... və bəlkə də 
haradasa primitivdir.  
     O zaman tamaşaya baxan-baxan kütləvi səhnələri ağız 
dolusu tərifləyirdi. Koroğlunun ifaçısı barəsində də tərif 
söyləyən az deyildi. Dahi Bülbüldən sonra, özü də dahi Bülbül 
sağ ikən, Koroğlunu başqa birisinə tapşırmaq rejissordan böyük 
cəsarət tələb eləyirdi. Mehdi buna getmişdi. Beləliklə, 
Mehdinin quruluşu ilə “Koroğlu” operasının səhnələnmə 
tarixində yeni mərhələ açılırdı. Bu dəfə 1938-ci ildən üzü bu 
yana Koroğlu obrazı Bülbülə yox, çox gənc bir opera 
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müğənnisi Lütfiyar İmanova tapşırılmışdı. L.İmanov rejissorun 
birbaşa müdaxiləsi, köməyilə son dərəcə cəsur, emosional, 
coşqulu, enerjili bir Koroğlu obrazı yaratmışdı və 
Azərbaycanın teatr elitası onu bəyənmişdi. 1959-cu ilin 
Moskva dekadasında “Koroğlu” operası oynanılacaq və rus 
tənqidçilərinin məqalələrində fiksə ediləcək. Hətta “Sovetskaya 
kultura” qəzeti xüsusi resenziya163 ilə “Koroğlu”nun 
moskvalılarla yeni görüşünü alqışlayacaq. 
     Mehdi dekadadan qayıdacaq və fikirləşəcək ki, qoy, bir az 
da elmlə məşğul olum. Hərçənd 1960-cı ildə C.Puççininin 
“Toska” operasını cəmi ay yarıma Opera və Balet Teatrının 
səhnəsində quracaq. Mehdinin yaradıcılığı üçün fantastik bir 
göstərici... O, ömründə belə tez işləməyib və hələ gələsinə də 
işləməyəcək... Amma... sən bir vəziyyətə bax ki... məhz 
“Toska” Mehdinin ən uzunömürlü quruluşu olacaq və 2007-ci 
ildə də səhnədə oynanılacaq... Kim bunu ağlına gətirə bilərdi 
belə? 
     Allahı güldürmək istəyirsənsə, ona planlarından danış... 
     Mehdi istəmirdi ki, tədqiqatla məşğul ola-ola Opera və 
Balet Teatrında da rejissor kimi çalışsın...  
     Azad və sərbəst olmaq istəyirdi Mehdi... 
     Elm dünyasında yaşamaq istəyirdi Mehdi; məişətdən, 
didişmələrdən çox-çox uzaqlarda yaşamaq istəyirdi... 
     İstəyirdi Hamlet kimi tənha qalsın... Tənha qalsın ki, bir 
kimsə onun yaradıcılığına mane olmasın... 
     Hərçənd Mehdini Opera və Balet Teatrı ilə onun şəxsi 
həyatı da bağlayırdı. O, İya Aksyonova adlı yaraşıqlı bir 
müğənni xanımla, Opera və Balet Teatrına xüsusi dəvət almış 
bir aktrisa ilə evlənmişdi. Bu nigahdan Çingiz doğulmuşdu, 
Mehdinin ikinci oğlu. Mənim ondan-bundan aldığım məlumata 
görə, yəni ağız ədəbiyyatına görə Çingizin təvəllüd tarixi 1955-
ci ildir. Deməli, Çingiz Məmmədov qardaşı Elçin 
Məmmədovdan haradasa təqribən 9 yaş kiçik olub. Mən səhv 
də eləyə bilərəm: çünki informasiyanı yoxlamaq şansım sıfır 
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idi. Nədən ki, Çingiz Mehdi oğlu indi Bakı şəhərində 
yaşamadığından bizim görüşümüz mümkünsüzləşdi. Hərçənd... 
1960-cı ildə Mehdi özünü elmə həsr etmək barədə düşünərkən 
artıq onun İya Aksyonova ilə münasibətləri sürətlə korlanırdı 
və hər şey üzü boşanmağa doğru gedirdi. 
     Bəlkə elə bunun da bir rolu oldu ki, baş rejissor vəzifəsi 
Milli Teatrda Mehdi Məmmədova təklif ediləndə o, çox 
fikirləşmədi. Amma gərək fikirləşəydi. Axı o, elmi-nəzəri 
araşdırmalarla məşğul olmaqdan ötrü “sino gedirdi”? Axı 
Mehdi yaxşı bilirdi ki, teatrda sənətçilər arasında münasibətlər 
qəliz və mürəkkəbdir: coğabazlıq hökm sürür; o bunu 
bəyənmir, bu onu. Axı Mehdinin xəbəri vardı ki, teatrda yaş 
senzi çox böyükdür və bu adamların hər birinin öz sənət idealı 
və iddiası mövcuddur. Axı Mehdi məlumatlıydı ki, Tofiq 
Kazımov 1953-cü ildən üzü bu yana bir rejissor kimi uğur 
qazana-qazana gəlir və kollektivin müəyyən bir hissəsi ona öz 
sənət lideri kimi baxır. Axı Mehdi dəqiq bilirdi ki, Milli 
Teatrda bir xeyli sənətçi Ədilin fanatıdır və onun teatrdan 
uzaqlaşdırılmasının xiffətini çəkir. Axı Mehdi anlayırdı ki, 
Milli Teatrda onun üçün susamayıblar. Axı Mehdi özünə 
hesabat verirdi ki, Milli Teatra düşən kimi köklü reformalara 
başlamaq, köhnə teatr estetikasının müqavimətini qırmaq, 
yırpanmış ştamp və qəliblərdən yaxa qurtarmaq gərəkir. Mehdi 
səhnədə seyrçi diqqətini cəlb edəcək maraqlı tamaşalar 
yaratmağa hazır idi, reformalara başlamağa, siyasətcil olmağa, 
hiyləgərcəsinə mübarizə aparmağa yox. Mehdi komanda 
oyunçusu deyildi, ağır addımlarla tək-tənha gəzən, tez-tez 
pauzalar götürüb ağır-ağır nəfəs alan ağayana Komandor idi. 
Mehdi müxtəlif teatrlarda işlədi, gözəl aktrisaları sevdi, ancaq 
komandasız yaşadı, kimlərəsə qoşulub kimlər üçünsə tələ 
qurmadı, kiminsə arxasıyca danışmadı, kimisə yıxmaq üçün 
kimlərləsə məxfi planlar cızmadı. Bəs gün hayandan çıxdı ki, 
Mehdi Milli Teatrda baş rejissor vəzifəsinə şirnikdi, bilə-bilə 
özünü oda atdı? Mən dəfələrlə götür-qoy eləmişəm ki, niyə 
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Mehdi Məmmədov kimi son dərəcə məntiqi düşüncəli, təmkinli 
bir adam, vəziyyətdən tam xəbərdar ola-ola Milli Teatrın 
kollektivinə rəhbərliyi qəbul etdi? Onun məramı, ideyası, 
marağı nə idi? Bu suallara qəti cavablarım yoxdur. Amma bir 
məntiqi məqam məni daha çox ilgiləndirir. Bəlkə də bu şərh 
kiməsə sadə və primitiv görünəcək, lakin mənim üçün bu 
psixoloji faktın önəmi böyükdür. Mən belə güman eləyirəm ki, 
görünür, Mehdi Ədilin teatrında Ədilsiz işləmək imkanının 
cazibəsindən heç cürə çıxa bilmir. Azərbaycanın birinci 
teatrında birinci olmaq şərəfindən imtina etmək də çətindir.  
Mehdi faktiki surətdə milli teatr aləmində Ədildən sonra 
həmişə ikinci sayılıb. İndisə ona şans verilib ki, birinciliyi ələ 
keçirsin, birincilikdə möhkəmlənsin, birinciliyə layiqi 
olduğunu əməldə sübut etsin. Beləliklə, 1960-cı ildə teatr 
meydanı Mehdiyə verilir. Bundan boyun qaçırmaq meydandan 
qaçmağa bərabər tutulur. Mehdi yenidən ağır psixoloji sınaq 
qarşısında idi. Onun vəzifədən imtinası zəiflik, cəsarətsizlik, 
qorxaqlıq əlaməti kimi də dəyərləndirilə bilərdi, bacarıqsızlıq 
kimi də. Ancaq Mehdi, mənim fikrimə görə, yeganə düzgün 
qərar qəbul etdi: Milli Teatrın baş rejissorluğunu boynuna 
götürdü və qollarını çirmələyb Ədilin meydanına girdi. 
Hərçənd “qollarını çirmələyib” ifadəsi praktiki olaraq 
Komandor davranışlı, şıq geyimli, kübar təbiətli Mehdinin 
obrazı ilə uyuşmur, onun imicinə yaraşmır. 
     1960-cı ildə (22 oktyabr tarixli əmrə əsasən) Milli Teatra 
baş rejissor vəzifəsinə gələndə Mehdi Məmmədovun ictimai-
siyasi baxışları, ideoloji platforması hamıya yaxşı bəlli idi. O, 
əsl sovet vətəndaşı, xalis kommunist kimi düşünürdü, danışırdı 
və yazırdı. Bunun sübutu Mehdinin 1960-cı ildə dərc 
elətdirdiyi C.Cabbarlıya həsr olunmuş “Görkəmli sovet 
dramaturqu” adlı məqaləsidir. Bu məqalənin ön sözü isə həmin 
dövrün radioreportajlarını xatırladır: “Azərbaycan xalqı sonsuz 
sevinc və iftixar hissi ilə yaşayır. Respublikanın şəhər və kəndlərində, 
sənaye müəssisələrində, mədəni-maarif ocaqlarında - hər yerdə böyük 
ruh yüksəkliyi var. Əməkçilər daha coşqun enerji, daha böyük əzmlə 



______________Milli Kitabxana_______________ 209 
zəhmət nümunələri, yaradıcılıq xarüqələri göstərirlər. Xalqımız 
Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulmasının 40 illiyini bayram 
etməyə hazırlaşır. Böyük xalq bayramı ərəfəsində, 1960-cı il martın 20-
də isə, respublika zəhmətkeşləri Azərbaycanın görkəmli dramaturqu və 
böyük teatr xadimi Cəfər Cabbarlının anadan olmasının 60 illiyini 
təntənə ilə qeyd edir”.164 Bu səpkili mülahizələr reviziya olunmur 
və onların şərhə ehtiyacı yoxdur. Yəni Mehdi Məmmədov 
Milli Teatrda baş rejissor vəzifəsinə təyin ediləndə sovet 
məfkurəsinə, ideolojisinə sadiq, əqidəcə tam etibarlı birisi kimi 
dövlət strukturlarında tanınırdı və Milli Teatr kimi ideoloji bir 
müəssisəni ona əmanət etmək olardı. 
     Qaldı məsələnin sırf professional tərəfi. İş bu ki, 1960-cı 
ildə artıq Ədil İskəndərovun rəhbərlik etdiyi teatr perspektivsiz 
teatr idi, Piter Brukun sözü olmasın, “ölü teatr” idi. Yəqin ki, 
içlərində elə bu duyğunu hasil etdiklərinə görə, Milli Teatrı 
bataqlıq bildiklərinə görə Ələskər Ələkbərov, Barat 
Şəkinskaya, Əli Zeynalov kimi sənətkarlar buranı tərk edib 
getmişdilər. Onlar Ədil İskəndərov teatrının çağdaş durumu ilə 
razı deyildilər. Mehdi Məmmədov bir rejissor və bir insan kimi 
qarşısına məqsəd qoymuşdu ki, həmin aktyorları teatra 
qaytarsın, Milli Teatrda parçalanmanın qarşısını alsın, 
kollektivi vahid bir ideya ətrafında birləşdirsin, adi teatr 
həyatının harmoniyasını bərpa eləsin. Hətta Mehdi Məmmədov 
istəyirdi ki, nəyin bahasına olursa olsun Ədil İskəndərovu teatr 
üçün saxlasın. Mehdi çalışırdı ki, teatra barış, tolerantlıq, 
normal yaradıcı atmosferin idilliyasını gətirsin. Bu, əlbəttə ki, 
Mehdinin romantik dünyasını, ideala olan canatımını 
görükdürürdü. Amma Mehdi sadəlövhlük göstərib inanmırdı 
ki, gerçək olqular aləmində bu, mümkün deyil.  
     Ədil İskəndərov teatrda qalıb Mehdinin rəhbərliyi altında 
işləməyi özünə sığışdırmadı və yaraşdırmadı. Təbii ki, bu 
məqam Mehdini pərt eləsə də, onun teatrla bağlı planlarını 
pozmadı: o, çətinlik çəkmədən Ə.Ələkbərovu, B.Şəkinskayanı, 
Ə.Zeynalovu geri qaytardı. Mehdi başa düşürdü ki, teatra 
haradasa bir sənət inqilabı yaşatmalıdır, onu yeni uğurlara 
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kökləməlidir, kollektivin yaradıcılıq şövqünü “alovlandıracaq” 
ideyalar, konsepsiyalar ortaya atmalıdır. Amma Mehdi əməl 
adamı deyildi, çevik deyildi, mobil deyildi: təmiz, saf adam idi, 
söz adamı idi, düşüncə əhli idi və avantür ruh onun xarakterinə 
yad idi. Mehdi inqilabdan öncə inqilab haqqında mühazirə 
oxumalıydı, onu təhlil eləməliydi, nəticələrindən danışmalıydı. 
Odur ki, Milli Teatrın yeni lideri öncə məruzədən, əsl bir 
teatrşünas məruzəsindən, professor məruzəsindən başladı. Belə 
bir məruzə (və ya çıxış) yapmaq Mehdinin Komandor siması 
ilə çox uyuşurdu. Yeri gəlmişkən, Ali Attestasiya 
Komissiyasının qərarı ilə Mehdi Məmmədova 1960-cı il iyulun 
9-da “Aktyor kafedrası” üzrə professor elmi adı verilmişdi. 
Professor Mehdi bu məruzəsində nələrdən danışdı? Milli 
teatrın ənənəsindən, Azərbaycan maarifçilərinin millətin 
teatrını yaratmaq yolunda çəkdiyi cəfalardan, 90 illik yubileyin 
yaxınlaşmasından, sovet teatrlarının vəzifələrindən, repertuar 
problemindən, dramaturgiya məsələlərindən, sənət etikasından, 
sənətçi intizamından, studiyaların gənc aktyorlar üçün əvəzsiz 
məktəb olduğundan, dünya teatr mədəniyyətində Stanislavski 
sisteminin rolundan, mövqeyindən danışdı Mehdi. Düz danışdı, 
professor kimi danışdı: dedi ki, milli səhnə sənətində realizm 
prinsipləri hər şeydən üstündür. Amma onu eşidən, eşidib 
qiymətləndirən oldumu? Bax, budur sual. Əslində, 
Ə.Ələkbərov, Ə.Zeynalov, A.Gəraybəyli, Ə.Ağayev, 
B.Şəkinskaya, İ.Dağıstanlı, M.Sənani, İ.Osmanlı, 
M.Şeyxzamanov, A.Cavadov kimi böyük sənət təcrübəsi olan 
aktyorlar üçün bu, əbəs söhbət idi. Çünki onlar bu mətləbləri 
az-çox bilirdilər, eşitmişdilər. O ki qaldı teatrın rejissorlarına, 
bu adamların hamısı Ədilin “əlindən su içmişdi”, ondan 
öyrənmişdi, Mehdiyləsə çiyin-çiyinə işləmişdi. Odur ki, 
Mehdinin məruzəsinə sənət yanğısının yox, vəzifə borcunun 
ifadəsi kimi baxırdılar və darıxırdılar ki, bu, sözünü havaxt 
qurtaracaq. Mehdi bilməliydi ki, onları dəyişmək cəhdi ya 
hamletizmdir, ya donkixotluq. Tofiq Kazımov isə, təbii ki, 
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Mehdinin dediklərilə nə barışacaqdı, nə də onları qəbul 
edəcəkdi: Mehdinin özünü də, söylədiklərini də ironik bir 
təbəssümlə qarşılayacaqdı.  
     Milli Teatra baş rejissor təyin ediləndə Mehdi, əslində, 
teatrda yeni teatr qurmaq ideyasından çox-çox uzaq idi. O, Ədil 
İskəndərovun rəhbərliyi altında teatrın yığıb üst-üstə çinlədiyi 
ənənələrdən, teatrın zaman içrə mövcudluq üslubundan 
bilmərrə imtina etmək barədə də düşünmürdü. Mehdi istəyirdi 
ki, Milli Teatr Sovetlər Birliyinin normal, sıravi, peşəkarlığı 
yüksək, seyrçilərin sevdiyi teatrlardan biri olsun. Mehdi teatra 
baş rejissor gələndə onun öz sənət prinsipləri vardı, estetik 
meyarları vardı, məqbul saydığı nizam-intizam qaydaları vardı. 
Nə yazıqlar ki, Mehdinin tam yeni, orijinal və effektiv teatr 
konsepsiyası yox idi. Praktiki surətdə Mehdi kollektivə Ədil 
İskəndərov teatrının davamını, onun redaktə olunmuş, bir qədər 
müasirləşdirilmiş variantını, Stanislavski sisteminin çox dəqiq 
işləyən mikrosxemini təklif edirdi. Mehdi Məmmədov daim 
özünün realist sənət məktəbinə, Stanislavski ənənələrinə 
sadiqliyindən söz açsa da, nə monumental-romantik üslubdan, 
nə xalq qəhrəmanlıq tamaşalarından, nə səhnə şərtiliyindən, nə 
qroteskdən, nə buffonada elementlərindən üz döndərmişdi. 
Bununla yanaşı onu da yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, Mehdi 
tələbə olduğu illərdə Ədili bir nümunə statusunda qavramışdı. 
Sizə xatırladıram monoqrafiya qəhrəmanının 1938-ci il 
məktubunu. Mən onu da istisna eləmirəm ki, Mehdi sənətdə 
çox nəsnələri məhz Ədildən öyrənmişdi. Mehdi Məmmədovun 
“rejissor fəaliyyətində Ə.İskəndərovun rejissurasına xas olan 
oyun üslubuna, kütləvi səhnələrə üstünlük vermək cəhdləri 
açıq-aşkar idi. M.Məmmədov kütləvi səhnələr qurmaq işini 
rejissorun xüsusi məharəti, rejissor yaradıcılığı üçün vacib 
məsələ hesab edirdi. Amma M.Məmmədovu Ə.İskəndərovun 
teatr ənənəsinin davamçısı hesab etmək doğru deyildir”.165  
Qismən, əlbəttə ki, razıyam. Hərçənd mən elə fikirləşirəm ki, 
Mehdi Məmmədovun teatrı həmişə Ədil İskəndərov teatrının 
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bir qədər fərqli versiyası, - daha səliqəli, daha yumşaq, daha 
kübar, daha yaraşıqlı, daha fəlsəfi, daha elitar versiyası, - 
olaraq qalıb. 
     Mənim söylədiklərimi təsdiqləyəcək məqamlardan biri də 
repertuar məsələsidir. Mehdi Məmmədov 1961-1963-cü illər 
intervalında dörd əsərə quruluş verir: bu, S.Rəhmanın “Əliqulu 
evlənir”, V.Rozovun “Şadlıq sorağında”, Mehdi Hüseynin 
“Alov” və M.İbrahimovun “Kəndçi qızı” pyesləridir. Bəzi 
teatrşünaslar, Cəfər Cəfərovdan üzü bəri, Mehdinin bu tip 
pyeslərə müraciətini nədənsə “yeni repertuar yaratmaq 
istiqamətindəki səylər”166 kimi dəyərləndiriblər. Halbuki 
Viktor Rozovdan savayı digər üç yazar Ədil İskəndərov 
teatrının müəllifləri olublar. Ona görə, mənim fikrimcə, Mehdi 
baş rejissor kimi Ədilin repertuar siyasətində bir elə də 
koordinal dəyişikliklər etməyib. Hətta bu bir yana dursun... o, 
məhz Ədilin bəyəndiyi və üzərində işləməyə başladığı bir pyesi 
götürüb tamaşaya qoyub. Əlbəttə, bu, Mehdinin sadəliyidir, bir 
insan kimi bütövlüyüdür, böyüklüyüdür, alicənablığıdır. Kim 
olsaydı, pyesi ya repertuardan çıxardardı, ya da onu başqa 
rejissora ötürərdi. Mehdi isə elə bil prinsipial şəkildə, sanki 
Ədilə qarşı sayğısını nümayiş etdirə-etdirə,  Ədilin başladığı işi 
ləyaqətlə sona çatdırır: “Əliqulu evlənir” komediyasını 
tamaşaya hazırlayır. Ola da bilsin ki, Mehdinin bu qərarına 
onun Sabit Rəhmanla yaxın tanışlığı, komediya müəllifinə 
pozitiv münasibəti öz təsirini göstərib.  
     Deməli, belə... Mehdi Milli Teatra baş rejissor təyin 
ediləndə Ədil “Əliqulu evlənir” komediyasında artıq çoxdan 
rol bölgüsü aparmışdı; stolarxası məşqləri isə yekunlaşdırırdı: 
o, dekor eskizlərini rəssam İ.Axundova, tamaşaya orijinal 
musiqi yazmağı isə bəstəkar S.Hacıbəyliyə tapşırmışdı. 
Eskizlərin hazır olması faktı isə bir daha onu göstərir ki, Mehdi 
gələndə Ədil tamaşa ilə əlaqədar teatrda fəal iş aparırmış. 
Amma... sən saydığını say: fələklə Mehdi isə tamam başqa 
fikirdə idilər. O, rol bölgüsündə bəzi konseptual məqamlarla 
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razılaşmadı. Ədilin tamaşasında Əliqulunun birinci ifaçısı kimi  
Möhsün Sənani təyin edilmişdi: Ağasadıq Gəraybəyli ikinci 
ifaçı kimi götürülmüşdü. Mehdi isə Ağasadıq Gəraybəylini 
elədi tamaşanın əsas Əliqulusu... və yanılmadı. Gəraybəyli bu 
rolu, nə qədər ki tamaşa yaşadı, dublyorsuz oynadı. O,  
Məmməd Sadıqovdan da Xəlil kişini alıb Məmmədəli 
Vəlixanlıya verdi. Bu aktyor da bivaxt xəstələndi və tamaşada 
iştirak edə bilmədi. Onda İsmayıl Osmanlı “Əliqulu evlənir” 
tamaşasının Xəlil kişisi oldu. 
     Beləliklə, Ədilin və Mehdinin əlindən çıxmış “başıbəlalı” 
“Əliqulu evlənir” tamaşasının 1961-ci il martın 9-da 
premyerası oynanılır və Milli Teatrın uzunömürlü bir tamaşası 
kimi tarixə daxil olur. Pyes Sabit Rəhmanındır, komediya 
janrındadır, əxlaq komediyasıdır, güclü ifşaedici satirik pafosla 
yazılıb. Bir rejissor-tədqiqatçı kimi Mehdi Məmmədov da 
pyesi məhz bu yöndən təhlilə çəkmişdi, amma məsələni 
müəllifdən daha çox ekzistensional məcraya yönəltmişdi, 
komediyanın qəhrəmanını bütün kompozisiyalarda fokusa 
salmışdı, bu personajı N.V.Qoqolun “Müfəttiş” pyesindəki 
bələdiyyə rəisi obrazının masştabında götürmüşdü. Mehdi 
Məmmədovun özünü sitatlaşdırsam, dediyim həməncə 
aydınlaşacaq. Əliqulunun, təbii ki, Mehdiyə görə,  “eybi və 
günahı sadəcə vəzifəsindən istifadə etməkdə, kağızlara qanunsuz 
qol çəkməkdə, pul-mal mənimsəməkdə deyil. (Ola bilsin ki, o 
belə əməllərin də sahibidir). Bu komediyanın predmeti və 
mövzusu başqadır. Dramaturq sənətin projektorunu, rentgen 
şüalarını (bu ifadəni Sabit Rəhman öz pyesinin sosial mündəricəsi 
barəsində işlətmişdi. - A.T.) daha dərinlərə salır. Əliqulunun 
daxilində, mənəvi aləmindəki şöhrət mikroblarını bizə göstərir. 
O, vəzifə düşkünlüyünü bu qəhrəmanın azarı, eybəcər ehtirası 
kimi təşrih edir və satiranın böyüdücü aynasında bütün 
bədheybətliyilə əks etdirir. Vəzifə ehtirası Əliqulunun fikrinə və 
ruhuna hakimdir. Vəzifə onun əsas məqsədi və həyat idealıdır. 
Onun ömrünün uğurlu və uğursuz, sakit və böhranlı dövrləri 
vəzifəsindən asılıdır. “Əliqulu evlənir” komediyası qəhrəmanın 
böhrana düşdüyü bir dövrü təsvir edir. Pyesin əvvəlində Əliqulu 
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təşviş və qorxu içində ölüm hökmü eşitmiş adam kimi evinə gəlir. 
O, vəzifəsini qoruyub saxlamaq haqqında ölümdən xilas olmaq 
istəyən bir adam kimi düşünüb danışır... Əliqulu, boğulan adam 
saman çöpündən yapışan kimi, xilas üçün birinci ehtimaldan 
(təcili olaraq Nazlıya evlənmək vasitəsindən) möhkəm yapışır. 
Bu yolda o, namusundan, heysiyyatından, ailəsindən, olub-qalan 
insanlıq ləyaqətindən - hər şeydən keçməyə hazırdır”.167 Əliqulu 
Mehdini həm qorxunc sosial bir tip, həm də son dərəcə koloritli 
müasir milli personaj kimi maraqlandırırdı. 
     Düzdür, teatrşünas C.Cəfərov onun şəcərəsini birbaşa 
S.Rəhmanın “Toy” komediyasındakı Kərəmovla bağlayır. 
Amma mən elə düşünürəm ki, Əliqulunun şəcərəsi daha “ulu” 
və daha “şərəflidir”: bu şəcərə bir tərəfdən Məşədi İbaddan (“O 
olmasın, bu olsun”), Hacı Qəmbərdən (“Yağşdan çıxdıq, 
yağmura düşdük)”, o biri tərəfdən isə Balaşdan (“Sevil”), 
Skvoznik-Dmuxanovskidən (“Müfəttiş”) gəlir. Yəni bu 
personaj, onun istəyi və iddiası Mehdiyə kifayət qədər tanış idi: 
Əliqulu XX əsrin ortalarında “zühur etmiş” Hacı Qəmbərdir, 
Məşədi İbaddır, Skvoznik-Dmuxanovskidir. Onda Mehdi (bu 
təkrarları görə-görə, dərk edə-edə) niyə bu pyesə bir “müştəri” 
gözüylə baxmışdı? Birinci: uzun müddət komediya əsərlərini 
tamaşaya hazırlamış təcrübəli bir rejissor qismində Mehdi 
bilirdi ki, Əliqulu kimi bir personaj ətrafında əla oyun, 
məzhəkə qurmaq olar. Əbəs yerə o, Əliqulunu A.Gəraybəyliyə 
tapşırmamışdı ki? İkincisi: Mehdini bu pyesdə “oyun içində 
oyun” (və ya “teatrda teatr”) prinsipi özünə çəkirdi. Üçüncüsü: 
Mehdi baş rejissor kimi ilk işini, əgər belə söyləmək doğrusa, 
sığortalanmış uğurdan başlamaq istəyirdi. Dördüncüsü: 
komediya ona imkan verirdi ki, tamaşada müasir teatr dəbinə 
uyğun yeni ünsiyyət formalarından bəhrələnsin, seyrçilərlə 
birbaşa kontakt yaratsın. 
     Elə buna görə də Mehdinin təkidilə Sabit Rəhman gənc 
dramaturq Yasəmən obrazını pyesin ekspozisiyasına 
çıxarmışdı. Çünki Mehdi “Əliqulu evlənir” tamaşasını 
Yasəmənin seyrçilərə müstəqim müraciətilə başlamağı 
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planlaşdırırdı. Rejissor çalışırdı ki, belə müraciətlər tamaşa 
boyu vaxtaşırı təkrarlansın və pərdələr arasında bir intermediya 
(kiçik səhnəcik) xarakteri daşısın. Lakin, təəssüf ki, bu 
intermediyalar tamaşada səhnə fəaliyyətinin tərkib hissəsinə 
çevrilmədi, hadisələrdən kənarda qaldı. Nəticədə Yasəmən, 
pyes yazmaq üçün həyatı öyrənən qız, tamaşanın yalnız 
periferiyası ilə gəzişməli oldu və hadisələrin mərkəzinə doğru 
heç cür irəliləyə bilmədi. Hərçənd Yasəmənin intermediyaları 
seyrçiləri səhnə ilə əlaqələdirən yeganə vasitə deyildi. 
Tərtibatçı rəssam İsmayıl Axundov, təbii ki, Mehdinin 
göstərişilə, birinci sıra ilə rampa arasındakı məsafəni 
Əliqulunun evinə bitişik küçə, meydança kimi yozmuşdu. Bu 
küçədə telefon köşkündə dayanıb Əliqulunun evinə rahat zəng 
vurmaq olardı. Bu küçədən keçərkən “səhnə güzgüsünü deşib” 
bayıra sallanmış qəşəng üzüm salxımına diqqət yetirmək 
olardı. Bu küçədən keçərkən ayaq saxlayıb seyrçilərlə məhəllə 
qonşuları kimi danışmaq olardı. “Əliqulu evlənir” tamaşasında 
aktyorlar sərbəst şəkildə seyrçi salonuna düşüb geri dönə 
bilərdilər. 
     Tamaşanı Mehdi bir oyun kimi düşünmüşdü: bu oyunda 
kütbeyin bir mənsəbpərəst, vəzifə “ölüsü” axmaq yerinə 
qoyulurdu: onu dolayırdılar, ona lağ eləyirdilər. Seyrçilər də 
sanki bu prosesin iştirakçılarına çevrilirdilər. Əliqulu isə nə 
qədər gülünc və eybəcər göründüyünü anlamırdı ki, anlamırdı.  
     Hətta bütün bunlarla belə tamaşa Azərbaycan teatr 
mədəniyyətinin yeni sənət hadisəsi kimi qavranılmadı. Dedilər 
ki, Əliqulu nitqsiz heyvərədir, və ayrı heç nə: obrazın inkişafı 
yoxdur. Bir başqaları dedilər ki, fəaliyyətsiz, məzmunsuz bir 
tipdir Əliqulu: ona görə də aktyorun səylərinin nəticəsi 
karikaturaya gətirib çıxarır. Bəzi kimsələrsə tamam ayrı bir şey 
dedilər. Dedilər ki, bunun günahı pyesdədir: komediyada 
satirik başlanğıc əsərin finalına doğru “yorulub”, tükənib 
öləziyə-öləziyə addımlayır, dramatik konflikt ənənəvi 
anlaşılmazlıqla əvəzlənir.168  Komediyada çoxlu gülməli 



______________Milli Kitabxana_______________ 216 

vəziyyət vardı, amma onlardan heç biri xarakterlərin 
toqquşmasına gətirib çıxarmırdı: bu isə konflikti zəiflədirdi, 
“söndürürdü”, lağ-lağını artırırdı və komediya qəhrəmanının 
obrazını sonsuza qədər bəsitlərşdirirdi. Ol səbəbdən Mehdi 
Məmmədov süjetin, konfliktin, xarakterlərin inkişafındakı ağ 
məsamələri tərtibatın dinamizmi, aktyorların ifasının koloriti 
və professionallığı ilə pərdələməyə çalışırdı. Şübhəsiz ki, bu 
qüsurların hamısını, Mehdinin bütün səylərinə baxmayaraq, 
düzəltmək mümkün olmayacaqdı. Düzdür, Milli Teatrın 
bölgələrə səfərləri zamanı “Əliqulu”nu az qala bayram 
sevincilə qarşılayırdılar, sonra isə qəzetlər bu bayram 
sevinclərindən bir reportaj düzəldirdilər. 1963-cü ildə Milli 
Teatr “Əliqulu evlənir” tamaşasını Naxçıvana aparır və yerli 
“Şərq qapısı” qəzeti bir neçə gündən sonra seyrçi rəylərindən 
ibarət bir səhifəlik kollaj169 hazırlayır. Bu səhifədə toplanmış 
seyrçi fikirlərinin hamısı sosial xarakterlidir. “Keçmişin iyrənc 
qalığı”, “Bizim arzumuz”, “Saf məhəbbət nümunəsi” adlı kiçik 
həcmli yazılarda şəxsi münasibətdən daha çox vətəndaş 
mövqeyi ortaya qoyulur: seyrçilərdən heç biri demir ki, mən bu 
tamaşaya baxanda uğunub özümdən getdim. Yox, hər şey son 
dərəcə ciddidir, rəsmidir, tənqididir: kimlərsə Kamal və 
Qumraldan danışmağı Əliquludan danışmaqdan üstün tuturlar. 
Təbii ki, bu rəyləri jurnalistlərin özləri yazırdılar. Təbii ki, bu 
rəyləri rəsmi ideologiyaya uyğunlaşdırıb yazırdılar. Təbii ki, 
yazdıqlarını yuxarı siniflərin məktəb şagirdləri kimi primitiv və 
maraqsız yazırdılar. Lakin bununla belə... “Əliqulu” teatrın 
repertuarında yaşayırdı, camaat tərəfindən sevilirdi, 
folklorlaşırdı. Sonralar A.Gəraybəylinin ifasında bu tamaşadan 
müəyyən parçaları dönə-dönə konsert proqramlarına salırdılar, 
Əliquluya gülməkdən bezmirdilər, yorulmurdular, təngə 
gəlmirdilər. Bu tamaşanın səs-sorağı XX əsrin 80-ci illərinin 
əvvəllərinə qədər gəlib çatdı: indi insanlar müəyyən konsert 
proqramlarında Əliquluya baxıb gülmürdülər, sadəcə, 
A.Gəraybəyliylə görüşdən bir sevinc duyurdular. Deməli, 
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Mehdi, bütün pozitiv və neqativ mülahizələr dışında, 1961-ci 
ildə əsl xalq tamaşası yarada bilmişdi. Bəli, “Əliqulu evlənir” 
xalq tamaşası idi, amma onun teatrı öz ətrafında birləşdirəcək 
gücü yoxdu. Bu tamaşa Milli Teatrın repertuarında digər 
tamaşalardan bir elə də fərqlənmirdi, kollektivə konseptual heç 
nə vəd eləmirdi. Tanış Sabit Rəhman, tanış Ağasadıq 
Gəraybəyli və Azərbaycan dramaturgiyasından tanış 
situasiyaların təzə versiyası... Mehdi Məmmədov peşəkar bir 
rejissor və bir düşünər kimi bilirdi ki, “Əliqulu” teatrın 
problemlərinin həlli istiqamətində mühüm bir addım deyil, 
olsa-olsa köhnəlmiş rəngləri təravətləndirmək, onlara şux 
çalarlar əlavə etmək cəhdidir. Bunu moskvalı teatr tənqidçisi 
Q.Şerbina da duymuşdu və elə ona görə də Milli Teatrın 
çağdaş durumu barədə yazdığı məqaləsini “Yuxudan ustufca 
oyanma” adlandırmışdı. Tənqidçi xanım açıq mətnlə, amma 
qədərincə yumşaq bir təhkiyə ilə bildirirdi ki, Milli Teatrın 
vəziyyəti sevindirici deyil: “Teatrda tamaşaçıların sayı azdır? 
Bəli, azdır. Buna heç təəccüblənməyinə dəyməz! Axı 
Azərbaycan Akademik Teatrının tamaşaları darıxdırıcıdır... 
Yəqin aktyorlar da bundan qüssələnirlər və təkrarlanmağa 
başlayırlar, yaradıcı işə maraqlarını itirirlər”.170 Odur ki, 
qismən bunun qarşısını almaq üçün Mehdi “Əliqulu” ilə paralel 
Viktor Rozovun “Şadlıq sorağında” pyesi üzərində çalışırdı və 
bu tamaşaya teatrın cavan aktyorlarını cəlb etmişdi: onların 
sırasında Həsən Turabov da vardı, uşaqlıqdan özünü bir 
kinoaktyor kimi tanıtmış Ceyhun Mirzəyev də. Tamaşanın 
premyerası 1961-ci il mayın 25-də oynanılıb. Cəfər Cəfərov isə 
bu tarixi 24 mart bilib. İlham Rəhimli də Mehdiyə həsr etdiyi 
portret məqaləsində171 premyera gününü 24 mart yazıb, 
“Ağasadıq Gəraybəyli” adlı 1998-ci ilə mənsub 
monoqrafiyasında172 isə bu tarixi dəyişib 25 may eləyib. Təbii 
ki, mən son tədqiqata əsaslanmalıyam. Düzü, güman eləmirəm 
ki, Mehdi 9 martdan 15 gün ötüşüncə yeni tamaşasını 
seyrçilərə göstərəydi. Belə tələsgənlik Mehdinin xarakterilə 
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heç cür uyuşmur. Amma o da var ki, öz monoqrafiyasında 
premyera günlərini ümumiyyətlə xatırlatmağı xoşlamayan 
Cəfər Cəfərov nə üçün “Şadlıq sorağında” tamaşasının ilk dəfə 
oynanıldığı günü məxsusi qeyd etməliydi? Əlbəttə ki, 
Mehdinin sənətdə keçən ömründə bu iki ay önəmli bir müddət 
sayılmaz. Mənsə bunu görüb yazmasam, deməsəm, tədqiqatçı 
qüsuru olar.   
     Əfsuslar ki, baş rejissorun bu tamaşası da teatrın həyatında 
heç bir dönüş əmələ gətirmir və gələcək persrektivləri 
aydınlatmır. “Şadlıq sorağında” tamaşası adi növbəti tamaşa 
qismində Milli Teatrın tarixində faktlar sırasını artırıb 
unudulur. Heç kim bu tamaşa haqqında informativ qeyddən 
savayı heç nə yazmır. Halbuki sovet teatrının avanqardı 
sayılırdı Viktor Rozov… Moskvanın “Sovremennik” teatrı, bu 
teatrın “müəllifi” rejissor Oleq Yefremov məhz onun 
pyeslərində öz sənət konsepsiyasını gerçəkləşdirə bilmişdi… 
Lakin Viktor Rozov da bir sıra digər rus dramaturqları kimi 
Milli Teatrın yaradıcı heyətini yarıtmadı və milli mədəniyyətin 
kontekstində urvatsızlaşdı…  
     Elə bu əsnalarda Mehdi Məmmədov teatr institutunun 
direktor əvəzi Rahib Hüseynovun imzası ilə fevralın 4-də tam 
ştata, fevralın 10-da isə yenidən yarımştata keçirilir. Məsələ 
məlumdur: Mehdinin teatrda tutduğu vəzifə ona imkan 
vermirdi ki, pedaqoji sahədə özünü tam gerçəkləşdirsin. Ol 
səbəbdən Mehdi dərs yükünün tən yarısından imtina etdi və 
teatrın işlərilə aktiv məşğul olmağı öz məqsədinə, mənafeyinə 
daha uyğun bildi. 
     Mehdi 1961-ci il oktyabrın 28-də üçüncü premyanı oynayır. 
İlə üç tamaşa haradasa Mehdinin şəxsi rekorduna yaxın bir 
göstəricidir. Bundan çoxu bir dəfə 1942-ci ildə olmuşdu: bir ilə 
dörd tamaşa. Milli Teatrın baş rejissoru növbəti işi üçün yararlı 
bilmişdi Mehdi Hüseynin “Alov” pyesini. Hərçənd... burada 
balaca bir nüans var. Əsər Mehdi Məmmədovun xoşuna gəlsə 
də, teatrın planına görə “Alov”un quruluşçu rejissoru 
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Məhərrəm Haşımov olmalıydı. Ancaq fələk 
yenə necə fırlandısa, pyes Mehdiyə qaldı.   
     Çağdaş teatr bilgisinin kontekstindən 
dünənə baxanda bu seçim şəxsən mənə Mehdi 
Məmmədovun səhvi kimi görünür. Niyə? O, 
hələ Gəncədə ikən Mehdi Hüseynə müraciət 
eləmişdi, yəni təqribən 20 il öncə. Həmin bu 20 
ildə Milli Teatr da yeri gəldikcə Mehdi 
Hüseynin yazdıqlarından bəhrələnmişdi. 
Sözümün canı bu ki, Mehdi Hüseyn də, 
M.İbrahimov da, Sabit Rəhman da Milli Teatr 
üçün artıq keçilmiş bir dərs idi və onların 
dramaturgiyası, böyük mənada, yeni teatr 
ideyalarının yaranmasını və gəlişməsini 
aktuallaşdırmırdı. Teatr isə ideyalarla yaşayır. 
Hətta aktyorlar gözəl qadınlardan daha çox 
gözəl ideyalara vurulmağı xoşlayırlar və bu 
ideyalar naminə səhərdən axşamacan 
rejissorların arxasıyca düşüb gəzirlər. İdeyalar 
tükənəndə teatr yerində dayanıb palçıq 
tapdalayır. Teatrın canlı olmasının birinci 
əlaməti, nə qədər qəribə səslənsə də, ideyadır. 
Mehdi Məmmədovun repertuara daxil etdiyi 
pyeslər isə teatrın yeniləşməsi istiqamətində 
heç bir maraqlı ideya ortaya atmırdı. Və, 
əslində, teatrın baş rejissoru bu tip 
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dramaturgiyaya müraciət etməklə teatrda 
reformalara başlamaq niyyətini açıqlamırdı, 
köhnə rəngləri təzələyirdi, şuxlaşdırırdı, 
barışdırıcı mövqedə dayanırdı. Ədil 
İskəndərovun teatrında Mehdi zaman-zaman 
konfliktli situasiyalara düşsə də, özünü Milli 
Teatrın kollektivində narahat hiss etmirdi, 
üsyan etməyə, köklü reformalar aparmağa 
ehtiyac duymurdu. Elə ona görə də öz 
tamaşalarında Mehdi teatrın aktyor generaliteti 
ilə çalışmağa üstünlük verirdi. Çünki bu 
“generalitet” Mehdiyə yaxşı tanış idi və baş 
rejissorun mənsub olduğu nəsli təmsil edirdi. 
     “Alov”u da Mehdi teatrın yüksək titullara 
sahib aktyorları ilə hazırlamışdı və teatra 
yenicə qayıtmış Ələskər Ələkbərovu baş rola 
cəlb etmişdi. Bu Mehdinin səhnəyə ideal 
müsbət qəhrəman gətirmək istəyinin faktura 
gerçəkliyi idi. Amma bir az dərindən 
fikirləşəndə görəcəyik ki, teatrın bədii-estetik 
mündəricəsini dəyişmək naminə Mehdi 
Məmmədovun reallaşdırdığı proyektlərdə bir 
arxaya boylanmaq meyli var. Fərhad Kamalov 
obrazını Ədil İskəndərov teatrının “tunc 
qəhrəmanı”na173 tapşıranda, təbii ki, Mehdi 
keçmişə dönürdü, Ədilin teatr poetikasının 
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uğurlu manifestasiyasından yararlanmaq 
əzmində bulunurdu. Digər tərəfdən: Mehdi 
Milli Teatrda çalışdığı dövrlərdə bir dəfə də 
olsun Ə.Ələkbərovla böyük obraz üzərində 
işləməmişdi və mümkün ki, bu, Mehdinin 
rejissor basqısına çevrilmişdi. Düzdür, 1948-ci 
ildə “Gənc qvardiya” tamaşasında Mehdi 
Matvey Şulqa rolunu Ələskərə vermişdi. 
Ələskər də məşqlərə təşrif buyurmuşdu, bir-iki 
tamaşada Matvey Şulqanı ifa eləmişdi, amma 
könülsüz ifa eləmişdi, heç nə ilə 
fərqlənməmişdi və sonralar gəlib tamaşaları 
heç oynamamışdı da: onun yerinə dublyoru 
səhnəyə buraxmışdılar. Nədən mən bu qənaətə 
gəlirəm? Teatrşünas Mahmud Allahverdiyev 
“Ələskər Ələkbərov” adlı monoqrafiyasında 
aktyorun irili-xırdalı bütün rollarını təhlilə 
çəkir, Matvey Şulqadan isə bir dəfə də 
danışmır. Bununla Mahmud Allahverdiyev 
bildirir ki, Şulqadan söz açmaq önəmli deyil və 
faktiki surətdə bu, sənətçinin portretinə yeni 
heç nə əlavə etməyəcək. Ə.Ələkbərovun və 
onun bioqrafının Şulqadan “imtina etməsinin” 
məntiqi mənə haradasa aydındır. Çünki 
Ələskər, demək olar ki, “Gənc qvardiya” ilə 
paralel olaraq Alxanı (“Bahar suları”) və 
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Otellonu (“Otello”) hazırlayırdı. Hər iki 
quruluş Ədilin idi və bu tamaşalarda Ələskərə 
birinci pozisiyalar verilmişdi. Mehdinin “Gənc 
qvardiya”sında isə Ələskərə tapşırılmış Matvey 
Şulqa ikinci plan obrazları siyahısında 
sıralanırdı. Odur ki, Ələskəri çox asancana 
Mehdinin tamaşasından “qoparmaq” olardı. 
Mən inanıram ki, hadisələr teatrda elə bu cür də 
cərəyan edib. Və yəqin ki, bu, Mehdiyə bərk 
toxunub, onu yamanca incidib və bu ağrı 
rejissorun altşüurunda əsl bir basqıya dönüb. 
Nəhayət ki, 1961-ci ildə  bu basqıdan azad 
olmaq imkanı ələ düşür və Mehdi öz şansını 
qaçırmır. Burada bir psixoloji məqam da 
önəmlidir: belə ki, Ə.Ələkbərova rol vermək, 
məşqlərdə onunla birgə çalışmaq, teatrın aktyor 
liderini öz fikrinin şəriki eləmək Ədil 
İskəndərov teatrına tam yiyələnmək anlamına 
gəlir. Ona görə 1961-ci ildə Mehdiyə Fərhad 
Kamalov rolunda həm obrazın mündəricəsi və 
qayəsi baxımından, həm də psixoloji baxımdan 
məhz Ələskər Ələkbərov lazım idi. 
     Pyesin digər müsbət personajı Cəlal 
Qaşqayı tamaşanın quruluşçu rejissoru aktyor 
Əli Zerynalovda görmüşdü. Ələskər və Əli 
fakturaca bir-birindən fərqlənsələr də, onlar 
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teatrda çox vaxt eyni bir ampluada çıxış 
edirdilər. Əgər teatrda Ələskər Ələkbərov, təbii 
ki, istisnaları çıxmaq şərtilə, xalq qəhrəmanı 
tipajını təmsil edirdisə, Əli Zeynalov kübar 
qəhrəman tipini səhnədə yaradırdı. Onların hər 
ikisi romantik teatr məktəbinə mənsub 
aktyorlar idilər. Bu seçimdən görünür ki, 
Mehdi Məmmədov “Alov” tamaşasını 
akvareldə yox, yağlı boyalarla işləmişdi, tünd 
qatı rəngi, çaları azacıq dəyişmək şərtilə, digər 
tünd rəngin yanına qoymuşdu. Və hətta bu 
azmış kimi səhnədə romantik teatr məktəbinin 
üslubunda major tonlarda çalışan aktyor 
Həsənağa Salayevə Əmin Bəxtiyarov rolunu 
tapşırmışdı. Pyesin strukturu da elə bu üç 
mühüm fiqurun münasibətləri üzərində qurulur. 
Müstəntiq, təqsirləndirilən şəxs və cani... bax, 
bu üçbucaq dramın struktur əsasıdır. Və Mehdi 
bu üçbucağın qütb nöqtələrində Ə.Ələkbərovu, 
Ə.Zeynalovu və H.Salayevi, - romantik teatr 
məktəbinin üç sevilən nümüyəndəsini, - 
yerləşdirmişdi. Şübhəsiz, belə rol bölgüsü 
tamaşanın patetik tonusunu xeyli artıracaqdı, 
onu Ə.İskəndərov teatrına maksimal şəkildə 
yaxınlaşdıracaqdı. Hərçənd pyesin 
arxitektonikası və rejissorun epizodlara verdiyi 
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şərh bu patetikanı qədərincə azaltmağa 
yardımçı olacaqdı. 
     “Alov” pyesi, C.Cəfərovun yazdığı kimi, 
“bir məhkəmə xronikasıdır”.174 Fabrik 
yandırılıb, cinayət isə təmiz və namuslu, 
yenilikçi mühəndis Cəlal Qaşqayın boynuna 
atılıb. Əsl cani, dövlətin “cibinə girmiş” 
istehsalat fırıldaqçısı Əmin Bəxtiyarov isə 
azadlıqda gəzir. Belə bir şəraitdə müstəntiq 
Fərhad Kamalovun vəzifəsi müqəssiri 
aşkarlamaq, haqqı, ədaləti bərpa etməkdir. 
Odur ki, Mehdi “Alov” tamaşasını istintaq 
prosesinin canlı bir variantı qismində 
qurmuşdu. Tərtibatçı rəssam İsmayıl Axundov 
da forma axtarışında rejissorun fikirlərinin 
ardınca getmişdi, səhnəni istintaq prosesi 
aparılan kabinet kimi seyrçilərə təqdim 
etmişdi.. Hər bir istintaq isə, müxtəlif tip 
affektlərsiz ötüşməsə belə, yenə patetika üçün 
alovun üstünə səpilən su kimi bir şey olaraq 
qalır. Rejissor pyesi açıq, yəni seyrçilərin də 
iştirak etdiyi bir proses kimi yozduğundan 
tamaşa pərdəsiz oynanılırdı: bu da aktyor 
ifasındakı patetikanı müəyyən dərəcədə 
səngitməyə qabil idi. O məqamdakı istintaq 
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tükənirdi, antrakt başlanırdı; və ya fasiləni 
aktyorların özləri elan edirdilər. 
     Qəhrəmanların keçmişinə aid səhnələr şərti 
üslubda tərtiblənmişdi. Birbaşa müasirlərin 
bugünki həyatından danışan epizodlar isə 
dekorlarla düzəldilmiş otaq interyerində 
oynanılırdı. Tərtibatçı rəssam bu interyerləri 
yüngül, tezcənə sökülüb yığılan konstruksiyalar 
vasitəsilə qururdu. Ol səbəbdən onların yerini 
dəyişmək asan olurdu. Bu məqam rejissora 
gerçək vaxt sürüşkənliyindən sıçrayışlar edib 
fərqli zaman kəsimlərinə düşməyə imkan 
verirdi. Bu yöndən fabrik direktoru Kərim 
Rəhimli üçün qurulmuş mizan öz dövrünün 
teatr dəbinə görə çox maraqlı alınmışdı. 
Müstəntiq yandırılmış fabrikin direktorunu 
istintaqa çağırıb. Rəhimlisə, onu aktyor İsmayıl 
Osmanlı ifa edirdi, narahatdır, həyəcanlıdır, 
otağında ora-bura var-gəl eləyir, müstəntiqə nə 
deyəcəyini planlaşdıra-planlaşdıra öz-özünə 
danışır. Elə bu ovqatda ikən fabrik direktoru 
otağının hüdudlarını aşırdı və işıq topasının 
altına düşürdü. Həməncə onun otağını bildirən 
dekorlar arxa plana keçirdi və seyrçi bir də 
görürdü ki, fabrik direktoru müstəntiqin 
kabinetində Kamalovun suallarını cavablayır. 
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Belə keçid haradasa diskret epizodları sanki 
kino sənətində olduğu kimi montaj üsulu ilə 
bir-birinə bitişdirirdi; kompozisiya 
bütövlüyünü və forma yetkinliyini təmin edirdi. 
     Təbii ki, “Alov” tamaşasının mərkəzində 
Ələskərin müstəntiq Fərhad Kamalovu 
qərarlaşmışdı. Kamalov əqidə adamıdır, ideya 
adamıdır, iradə, cəsarət sahibidir, kompromisin 
nə olduğunu bilmir və yanğının əsl 
səbəbkarlarını axtarır. Səciyyəsinə görə Fərhad 
Kamalov sovet ideologiyası müstəvisində əla 
görünən müasir qəhrəman idi. Di gəl ki, 
Kamalov statikdir; elə bil ki hadisə haqqında 
məlumat verən reportyor-aparıcıdır175, səhnə 
fəaliyyətinin dışındadır. Bundan əlavə... 
əhvalat bitməmiş də tamaşaçıya aydındır ki, 
Cəlal Qaşqayda heç bir günah yoxdur və əsl 
canilər kimlərdir.  Belə olan surətdə Kamalov 
bir obraz kimi öz cəlbediciliyini itirirdi. Məhz 
öz qəhrəmanının imicini qorumaq naminə 
Mehdi Hüseyn qərara gəlmişdi ki, finalda 
Fərhad Kamalovu öldürsün. Öldürürdü də... və 
bununla da son səhnədə səməndər quşu 
barəsində danışılan rəvayətə bəraət 
qazandırırdı, Fərhad Kamalovu çağdaş dövrün 
xalq üçün, ədalət üçün, düzlük üçün, mənəvi 
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təmizlik üçün yanan səməndər quşu kimi 
götürürdü. Mehdi Hüseyn pyesin finalı ilə 
əsərin adına yeni mənalar gətirirdi. Burada 
artıq “alov” sözü təkcə fabrikdəki yanğının 
deyil, həm də insanlar üçün yanan Fərhad 
Kamalovun, yəni səməndər quşunun, eyhamına 
çevrilirdi. Amma belə bir sonluq pyesin 
hadisəsinin və vəziyyətlərinin məntiqi nəticəsi 
kimi oxunmurdu. Fərhad Kamalov pəncərədən 
atılan qəfil anonim gülləyə tuş gəlirdi və 
bununla da pyes melodram janrının astanasına 
“yumbalanırdı”. Amma Ələskər Ələkbərovsa 
obrazı faciə masştabına yüksəltmək istəyirdi və 
arsenalında olan bütün vasitələrdən, - səsdən, 
deklamasiyadan, güclü affektlərdən, - 
bəhrələnirdi: bir faciə aktyoru kimi öz 
praktikasına arxalanıb, öz ştamplarını 
aktivləşdirib bəzən qəzəbi oynayırdı, bəzən 
təmkini. Və Mehdi də bununla razılaşırdı. 
Çünki tamaşaçı Fərhad Kamalovun 
qəhrəmanlığını görməyə yox, məhz Ələskər 
Ələkbərova baxmağa gəlirdi. 
     “Alov”da personajlar Fərhad Kamalovun 
ətrafına səpələnmişdilər və xaraktercə ondan 
cılız idilər. Bu da öz növbəsində Kamalovu 
faciə qəhrəmanına çevirə bilməzdi. Pyesdə 
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Cəlal Qaşqay inert bir personaj təəssüratı 
oyadırdı. Əli Zeynalov da onu heç cür passiv 
mövqedən çıxarıb aktivləşdirməyi 
bacarmamışdı. Vaxtilə tənqidçi Bəkir Nəbiyev 
də, teatrşünas olmaya-olmaya, bunu duyub 
yazmışdı.176 H.Salayev isə özünü sırf 
melodram aktyoru kimi tanıtdırmışdı və 
Bəxtiyarov obrazını da elə cizgilərlə pəsm 
eləmişdi ki, o, səhnəyə çıxan andaca seyrçilərə 
öz personajının daxili dünyası ilə bağlı bütün 
informasiyanı çatdırırdı. Bu da bir başqa 
tərəfdən mübarizəni zəiflədirdi, onun 
gərginliyini azaldırdı. İstintaq səhnələrində 
danışılan xatirələr də, məktubların oxunması da 
o biri yandan tamaşada epik başlanğıcı 
gücləndirir, dramatizmi sıfır nöqtəsinə 
endirirdi. Əlbəttə ki, bu tip təklif olunan 
vəziyyətlər çərçivəsində Ə.Ələkbərovun faciə 
oynamaq təşəbbüsü əbəs iddiadan savayı bir 
şey deyildi.  
     Pyesin və tamaşanın tənqid tərəfindən 
sadalanan çoxsaylı qüsurlarına baxmayaraq 
“Alov”un qədərincə pozitiv ictimai-sosial əks-
sədası oldu. Mövzunun və qəhrəmanın 
aktuallığı təkzibedilməz fakt idi. Tamaşa 
baxılırdı, adekvat reaksiya oyadırdı, alqışlarla 
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qarşılanırdı, amma heç kimi məftun eləmirdi. 
Tənqid də ki Mehdi tamaşalarının qüsurlarını  
görməyi və göstərməyi xoşlayırdı. “Alov” 
Mehdinin “Əliqulu evlənir”, “Kəndçi qızı” 
tamaşaları kimi xalq tamaşasına çevrilmədi, 
lakin dövrün ictimai-sosial həyatının simvolik 
obrazı statusunu qazandı. 
     Bundan sonra Mehdi yenidən susur, heç 
kəsə heç nəyi izah eləmədən susur və heç bir 
tamaşaya yaxın durmur. 
     1961-ci il oktyabrın 28-dən 1962-ci il 
dekabrın 21-dək uzanan bir müddət ərzində 
yalnız bir tamaşa ilə məşğul olmaq baş rejissor 
imicinə mənfi təsir göstərən amildir, şübhəsiz, 
özü də ola Azərbaycanda. Bax, bu fakt bir də 
təsdiqləyir ki, Cəfər Cəfərovun 1945-56-cı illər 
intervalında Mehdiyə az quruluş verilməsilə 
əlaqədar Milli Teatrın rəhbərliyinə, yəni 
birbaşa Ədil İskəndərova ünvanladığı ittiham 
əsassızdır. Belə ki, Mehdi teatrda baş rejissor 
kimi çalışanda da onun mövsüm boyu 
hazırladığı tamaşaların say göstəricisi 
dəyişməyib: ya bir olub, ya da uzağı iki. Onun 
yaradıcılığının axırına qədər bu belə də 
qalacaq: hətta elə vaxtlar olacaq ki, Mehdi iki 
ilə yalnız bir tamaşaya rejissorluq eləyəcək. 
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Bunların hamısı doğru: ancaq o da var ki, 
Mehdi həm də 1949-cu ildən o vaxtlar 
Karqanov küçəsində yerləşən Tədris teatrında 
öz tələbələrilə birgə mütəmadi olaraq tamaşalar 
hazırlayırdı. Mehdi burada əksərən ya öz köhnə 
quruluşlarını təkrarlayırdı, ya da gələcək 
tamaşalarının modelini sınaqdan keçirirdi. 
Bəzənsə elə olurdu ki, Mehdi öz tələbələrilə 
səhnəni paylaşırdı. 1963-cü ildə o, Tədsis 
teatrının səhnəsinə C.Cabbarlının “Almas”ını 
gətirir və özünə Hacı Əhməd rolunu seçir, 
mənfi obrazı seçir və özünün müsbət 
fakturasını, Komandor - Hamlet fakturasını 
“sındırmağa” çalışır, amma bacarmır. Onun 
ifasında Hacı Əhməd də Komandor olaraq 
qalır. Bu tamaşadan çəkilmiş fotoşəkil 
Mehdinin başqalaşma məktəbinin çox yüksək 
səviyyəli bir aktyoru olduğunu göstərir. Bir də 
onu göstərir ki, Mehdi mahircəsinə 
qrimlənməyi bacarırmış. 1963-cü ildə o, Hacı 
Əhmədi öz içində axtara-axtara elə qrimlənib 
ki, hələ 1936-cı ildə itirdiyi atası Əsədulla 
kişiyə oxşamağa başlayıb. Çoxları elə bilirlər 
ki, bu fotoşəkil 1935-ci ildə çəkilib. Amma 
səhv güman eləyirlər. Diqqətlə baxanlar 
həməncə görəcəklər ki, bu gözlər 20 (rəsmi 17) 
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yaşlı bir oğlana yox, 48 (rəsmi 45) yaşlı bir 
kişiyə məxsusdur və məhz bu fotoşəkildə 
Mehdi sanki öz atasısının əkizidir. Busa artıq 
qrimlənmə deyil, meditasiyadır, şüuraltı 
impulsların zühurudur. 
                                             *** 
     1962-ci il dekabrın 21-dir. Teatrın 
qarşısındakı işıqlar artıq yandırılıb. Füzuli 
meydanında bir canlanma sezilir. Bu gün 
axşam saat 2000-da “əzizbəyovçular” 
teatrında “Kəndçi qızı” tamaşası oynanılır. 
Pyesin müəllifi xalq yazıçısı Mirzə 
İbrahimov, tamaşanın quruluşçu rejissoru 
isə xalq artisti Mehdi Məmmədovdur. 
Tamaşanın başlanmasına hələ var. 
Biletlərinsə hamısı satılıb. Budur,  Mehdi 
teatrın qapısında maşından düşür və 
həmişəki kimi təmkinini pozmadan içəri 
daxil olur. Şlyapasını, paltosunu çıxarır, 
keçib güzgünün önündə daranır. O, çox 
səliqəli geyinib, olduqca yaraşıqlı və cazibəli 
görünür. Amma baxışlarından hiss olunur 
ki, fikirli və qayğılıdır, narahatdır. Çünki 
bugün tamaşanın ilk premyerasına rəhbər 
partiya işçilərinin də baxacağı gözlənilir. Bu 
tamaşa teatrın Azərbaycan əməkçilərinə 
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yeni il töfhəsidir. Mehdi səhnə fəhlələrinə, 
işıqçılara, aktyorlara son göstərişlərini verir 
və qonaqları qarşılamaq üçün birinci 
mərtəbənin foyesinə düşür. Gələn Mirzə 
İbrahimov və teatrımızın görkəmli 
tənqidçisi Cəfər Cəfərovdur. Onlar 
Mehdiylə mehribancasına görüşüb baş 
rejissorun otağına qalxırlar. 
                                             ***  
     Təcəssüm manerası baxımından “Kəndçi 
qızı” tamaşasını Mehdi yaradıcılığında 
“Əliqulu”nun davamı kimi götürmək 
mümkündür. İş bu ki, Milli Teatrın baş 
rejissorunun quruluşunda “Kəndçi qızı” da əsl 
xalq tamaşasına çevrilir, xalqın sevimli 
tamaşaları sırasına qatılır və “Əliqulu” kimi 
müasir şəhər folklorunun içinə daxil olur. 
Tamaşa teatrın repertuarında xeyli müddət 
yaşayır və ömrünü bitirdikdən sonra “Bənövşə 
- Vahid” obrazlarının tandemi “Kəndçi qızı”nın 
keyfiyyət pasportu kimi müxtəlif aktyorların 
ifasında xırda-para improvizələrlə konsert 
proqramlarına salınır.  
     Hərçənd “Əliqulu evlənir” tamaşası ilə bağlı 
hadisə burada da təkrarlanır: adi seyrçi 
qavrayışı ilə, qəzetlərdə “Kəndçi qızı”na 
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yaradılan piarla teatr ictimaiyyətinin fikri müxtəlif 
məqamlarda üst-üstə düşmür. Mən Cəfər Cəfərovun, istər 
“Əliqulu evlənir”, istər “Kəndçi qızı” tamaşaları haqqında 
rəylərindən özüm üçün aydınlaşdırdım ki, bütün pozitivləri 
söyləməklə yanaşı o, hər iki tamaşanı “ucuz komediya” kimi 
qiymətləndirib, lakin Mehdi Məmmədovu bir dəfə də 
suçlamayıb, əvəzində dramaturgiyanın zəifliyini dönə-dönə 
vurğulayıb. “Kəndçi qızı” pyesi sovetlər dönəmində şəhərlə 
kənd arasında fərqlərin azaldılmasına (hətta ləğv edilməsinə!) 
həsr olunmuş mübarizənin kontekstində xarakterlər komediyası 
kimi yazılıb. Belə ki, hətta bu komediyanın qəhrəmanları 
Bənövşə və Vahidi haradasa Katarina və Petruççonun 
azərbaycanlı invariantı da hesab etmək olar; o fərqlə ki, 
Bənövşə burada Vahidi özündənrazı, ərköyün, vasvası bir şəhər 
uşağı, ədabaz professor oğlu olduğuna görə cəzalandırmağa, 
dəyişdirməyə, islah etməyə çalışırdı. Pyesdə qalan nə varsa, 
Bənövşə - Vahid münasibətləri üçün yalnız bir fondur. 
Komediyanın energetik mərkəzi güclü xarakterə malik gənc 
mexanizator Bənövşəyə məxsusdur. Bu qız kolxozun həm əla 
işçisidir, həm sadə, utancaq kənd qızıdır, həm də şən, dəcəl, 
zarafatcıl aktrisadır. O, müxtəlif situasiyalarda imicini dəyişib 
başqasının rolunu oynaya bilir, amma heç vaxt Bənövşəyə 
xəyanət etmir. Razılaşaq ki, elə bu sayaq bir obrazın xatirinə 
pyesə quruluş verməyinə dəyərdi. Çünki improvizələr üçün, 
fantaziya üçün, oyunbazlıq üçün geniş imkanlar açılırdı.  
     Mehdini pyesdə məhz bu cəhət özünə çəkirdi. O, istəyirdi 
ki, “Əliqulu”da bəhrələndiyi “oyun içində oyun” prinsipindən 
burada da, amma daha yüksək səviyyədə, yararlansın. Bu 
məqsədlə Mehdi öncə öz fikrini, ideyasını tamaşanın tərtibat 
sistemində kodlaşdırdı. Rəssam Sadıq Şərifov rejissorun 
göstərişilə səhnənin arxa divar pərdəsində müasir dövrə uyğun 
dəyişən, yeniləşən, parada aparılası bir kənd mənzərəsi 
çəkmişdi. Bu o demək idi ki, biz bu gün səhnədə kəndi 
oynayırıq, kənd həyatını oynayırıq.  Nədən mən fikrimi bu 
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tərzdə ifadə etdim? Çünki müəyyən epizodlar tamamlandıqdan 
sonra səhnəyə xüsusi fəhlə geyimində statistlər daxil olurdular 
və hamının gözü qarşısında oyun məkanının dekorlarını 
təzələyirdilər. Bununla da rejissor sanki səhnə ilə həyat 
arasındakı sərhədin daima mövcud olacağını xatırladırdı, 
özünün sənətçi platformasını açıqlayırdı. Teatrda realizm o 
demək deyil ki, səhnədə həyatın, gerçəkliyin üzü, surəti 
çıxarılsın. Səhnə həyata yox, teatra məxsus bir məkandır və 
onun çərçivəsi daxilinə sığışan bütün oyunlar da apriori 
teatraldır. Teatrda “Kəndçi qızı” tamaşası oynanılırdı: 
tamaşanın qəhrəmanı mexanizator Bənövşə isə, həvəskar 
aktrisa Bənövşə isə pyesdə düzənlənən münasibətlərə bir cavab 
kimi Nərgiz rolunu ifa edib oyun içində oyun qururdu. Mehdi 
Məmmədov əbəs yazmırdı ki, “Kəndçi qızı” pyesinin 
“mövzusu, ana xətti, ideya motivləri də Bənövşə obrazı ilə 
bağlıdır. Müsbət qəhrəman doğrudan da burada 
komediyanın əsas qəhrəmanı, onun hərəkət qüvvəsi, 
konflikt məhvəri, ideya təcəssümçüsüdür... Bənövşə ona 
görə Bənövşədir ki, o Ayxanımın, Göyərçinin, Şölənin 
taleyini öz taleyini düşünən kimi düşünür. O, Göyərçinin 
intiqamını almaq, Ayxanımı və Şöləni Vahidin pəncəsindən 
qurtarmaq üçün özünü irəli verir. O, mərd, cəsur, 
fədakardır. O, hətta mübarizəni təkbətək başlamaqdan 
belə qorxmur. Vuruşa girib sonra tədriclə öz ətrafına 
müttəfiqlər toplayır”.177 

     Bəlkə də elə bu səbəbdən Mehdi Bənövşə rolunu Hökümə 
Qurbanovaya tapşırmışdı. Hökümə o zaman teatrın prima 
aktrisası idi, hər hərəkətində, duruşunda, sözündə özünün kübar 
bir qadın olduğunu vurğulamağı xoşlayan ədalı bir aktrisası idi. 
Və birdən-birə kəndçi qızı Bənövşə... 
      Şəfiqə Məmmədova teatr institutuna artıq qəbul 
olunmuşdu. Mehdininsə hələ bundan xəbəri yox idi. 
     Kübar xanım Hökümə ilə kəndçi qızı Bənövşənin xarakter, 
davranış, əda kontrastından tamaşanın xeyrinə bəhrələnmək, 
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onu bunda, bunu onda əritmək məhz Mehdinin ağlına gəlmişdi. 
Bundan savayı rejissor Mehdi aktrisa Hökümə xanımla 
işləməkdən, onun aristokrat maneralarından, danışığından 
aşkar zövq alırdı... Gərçi belə olmasaydı, Mehdi ömrünün 
sonunda Hökümə xanımın qarşısında bir teatrşünas, bir 
jurnalist kimi əyləşib bu qadının fikirlərinin, düşüncələrinin 
obrazından bir monoqrafiya yaratmağa cəhd etməzdi ki?.. Və 
bu araşdırmanı “Onun sənət ulduzu” adlandırmazdı ki? 
     İndi bu ad mənə Mehdinin bizə ünvanladığı bir şifrə 
qismində görünür. Və şəxsən mən burda, istər kitaba aid, 
istərsə də Hökümənin özünə aid konkret heç nə tapa bilmirəm. 
Ya bu adda bir müəmma gizlənib, ya da bir cəfəngiyyat... 
     “Onun sənət ulduzu”... Hm... qəribə və şübhəli. Onun, yəni 
kimin? Hökümənin? Əgər elə isə kimdir o ulduz? Mehdi?! 
Niyə də olmasın ki?..  
     “Onun sənət ulduzu”... Hm... qəribə və şübhəli. Onun, yəni 
kimin? Mehdi təxəyyülündə özünə “o” deyə bilərdimi? İstisna 
edilmir. Dünyanın bütün komandorları üçün bu xarakterik 
cəhət. Əgər elə isə, onda Mehdinin ulduzu Hökümədir!!! Niyə 
də olmasın ki?.. 
     “Onun sənət ulduzu”... Hm... qəribə və şübhəli. Hər halda 
bu adın ətrafında ulduz-ulduz mənalar sayrışır... Bəyəm 
Hökümənin  özü sənət ulduzu deyildimi? O zaman Mehdi kimi 
bir sənət bilicisi, söz, fikir aşiqi nədən belə yazırdı? 1983-cü 
ildə yaşlı rejissor bizə daha nələri demək istəyirdi?  
     Biz hər şeyi bizə sərf edən qədər oxuyub anlayırıq! 
     Şəfiqə Məmmədova teatr institutuna 1962-ci ildə qəbul 
olunmuşdu. Mehdininsə hələ bundan xəbəri yox idi: başı 
“Kəndçi qızı”na qarışmışdı... 
     Hökümə Qurbanova kimi Afrodita heykəlini xatırladan  
gözəl bir qadını səhnəyə kəndçi qızı Bənövşə kimi çıxaranda 
və, o buna həvəslə razılaşanda, Hökümə xanım artıq Mehdi 
teatrının aktrisasına çevrilmişdi. 1946-63-cü illər intervalında 
Mehdi Məmmədovun quruluş verdiyi tamaşaların 
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əksəriyyətində Hökümə xanım rol almışdı. Bax, bu birgə 
əməkdaşlıq onları bir-birinə doğmalaşdırmışdı. Bəlkə də elə bu 
qarşılıqlı simpatiyanın nəticəsi idi ki, Mehdi kəndçi qızı 
Bənövşəni də Hökümə Qurbanovaya həvalə etmişdi. 
     Aktrisa seyrçilərə çox aktiv, çevik, güləyən, inadcıl bir 
Bənövşə təqdim edirdi. Bica deyil ki, “Bakı” axşam qəzetində 
“Kəndçi qızı” pyesinin müəllifi M.İbrahimovun Lenin 
mükafatına təqdim edilməsilə əlaqədar eyniadlı tamaşa 
haqqında müxtəlif peşə sahiblərinin rəyləri kollaj prinsipində 
dərc olunmuşdu və kollajı düzüb-qoşan jurnalist tərəvəzçilik 
sovxozunun briqadiri adından “Bənövşə mübarizdir”178 

cümləsini yazıb məqalənin sərlövhəsinə çıxarmışdı. Və bu 
qiymət, əslində, Mirzə İbrahimovun yox,  Hökümə xanımın 
Bənövşəsinə verilmişdi. Yeri gəlmişkən, komediyada 
qəhrəmanın adını dramaturq “Bənəfşə” kimi yazır ki, bu da 
Təbrizdə yaşayan azərilərin dialektinə tam uyğundur. Əlbəttə 
ki, bu adı səhnədən “Bənəfşə” kimi səsləndirmək qəti düzgün 
olmazdı və xalq yazıçısının təkidinə baxmayaraq Mehdi 
Məmmədov bundan imtina edib “Bənövşə” variantı üzərində 
dayandı. Di gəl ki, dramaturq pyesin sonrakı nəşrlərinin heç 
birində adın dialekt invariantını düzəltmədi. Ancaq bu, bir o 
qədər də önəmli deyil, tamaşanın tarixinin xırda bir qəlpəsidir. 
Önəmlisi başqa şeydir: Lenin mükafatına təqdim edilmək. Və 
burada Azərbaycan mədəniyyət tarixinə suallar ünvanlanır. 
“Kəndçi qızı” pyesini respublikada məşhurlaşdıran Mehdi 
Məmmədovun quruluşu ola-ola niyə yalnız əsər mükafata layiq 
sayılmalıdır? Əgər tamaşa olmasaydı, pyesin varlığından 
çoxmu adam xəbər tutacaqdı? M.İbrahimovun “Kəndçi qızı” 
mükafata təqdim olunanda Milli Teatrın bir qrup aktyoru 
“Bakı” qəzetində “Xalqın məhəbbətini qazanan əsər” adı 
altında iri bir məqalə ilə çıxış edib yazıçını alqışlayırlar, 
pyesi tərifləyirlər. Məqaləni imzalamış 
sənətçilər arasında isə Mehdi Məmmədovun 
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adı yoxdur. Mən burada xüsusi şərhə ehtiyac 
duymuram. Nədən ki, “Kəndçi qızı”nın xaç 
atası məhz Mehdinin özü idi və onun 
kimlərdənsə nələrisə ummağa haqqı vardı. 
     Mehdi rol bölgüsü apararkən təcrübəni hər 
şeydən üstün bilirdi. Bu səbəbdən də Vahid 
obrazında 62 yaşlı Möhsün Sənanini görmüşdü. 
Vahidin atası Mahmud Səfainisə 65 yaşlı 
Ağasadıq Gəraybəyli oynayırdı. Həqiqətən, 
gülməli alınır. Odur ki, Mehdi 24 yaşlı Həsən 
Turabovu Möhsün Sənaniyə dublyor təyin 
eləmişdi. Əvvəlcə onlar bir-birini vaxtaşırı 
əvəzləyirdilər. Sonralar isə, xüsusilə qastrollar 
zamanı, Vahidi davamlı olaraq Həsən Turabov 
oynamağa başladı. Onun  skripka dərslərinə 
gedən gözüeynəkli, boğazı papyunlu179, ağ 
kostyumlu konservatoriya tələbəsinə oxşayan 
ərköyün və dikbaş Vahidi də, böyük mənada, 
tamaşanın məntiqi kazusuna çevrilirdi. Çünki 
Hökümə xanımın 1962-ci ildə 49 yaşı vardı və 
o, Həsən Turabov yaşında bir gəncin potensial 
şəkilda ya anası, ya xalası, ya da bibisi ola 
bilərdi. Düzdür, M.İbrahimovun 
komediyasında heç bir personajın yaşı 
göstərilmir. Amma dramaturqun qeydlərindən 
aydınlaşır ki, Bənövşə ilə Vahid cavandırlar, 
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onların sevib-sevilən vaxtıdır. Söylədiyimdə 
israrlıyam. Mən hesablama nöqtəsi kimi 
komediyanın personajlarından biri Ayxanımı 
götürürəm, yəni Vahidin aktrisa Nərgizlə 
(Bənövşə) tanış olmamışdan öncə sevdiyi qızı. 
Onu dramaturq bizə ali məktəbi təzəcə bitirmiş 
gənc kimi təqdim edir. Əgər təqribi şəkildə 
onun yaşını 23 qəbul eləyiriksə, onda haradasa 
Vahidin yaş həddini 27 götürmək mümkündür. 
Deməli, Bənövşənin də yaşı haradasa 23-25 yaş 
arasındadır. Bu onu bildirir ki, Hökümə 
Qurbanova bu rolu oynayarkən öz 
personajından iki dəfə böyük olub. Tamaşanın 
bir neçə epizodunu tarixiləşdirmiş fotoşəkillərə 
baxdıqda həməncə aydınlaşır ki, Hökümənin 
Bənövşəsi Həsənin Vahidinin xalası (anası və 
ya bibisi, sonucda lap müəlliməsi) yerindədir. 
Məəttəl qalası bir fenomendir. Buna Mehdi 
Məmmədov necə razılıq verib? Bəs seyrçilər? 
Onlar bu fərqi duymayıblarmı? Əgər 
duymayıblarsa və hətta Hökümənin 
Bənövşəsinə valeh olublarsa, qəzet 
səhifələrində aktirsanı tərifləyiblərsə, demək, 
teatr öz tamaşaçılarını mahircəsinə aldadıb. 
Onda əhsən teatra, teatrın baş rejissoru Mehdi 
Məmmədova və Hökümə xanıma... 
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     Lakin bir dəqiqqə... C.Cəfərov “Əliqulu 
evlənir” tamaşası ilə bağlı da söyləmişdi ki, 
teatr lap ağ eləyib, yaşlı aktyorlar cavan oğlan 
və qızların rollarını oynayırlar. Belə bir tənqidi 
C.Cəfərov hələ “Gənc qvardiya” tamaşasına 
baxdığı çağlarda da səsləndirmişdi. Busa artıq 
simptomatik halın mövcudluğuna dəlalət edir 
və yaş məsələsinin uzun illərdən bəri teatr üçün 
problemə çevrildiyini görükdürür. Ona görə də 
seyrçinin uğurla “aldadılması” məsələsilə bağlı 
bir o qədər də eyforiyaya qapılmaq lazım deyil. 
Hərçənd camaat bu uyğunsuzluğa fikir 
vermirdi və teatr “Kəndçi qızı” tamaşasını 
Azərbaycanın hansı bölgəsinə aparırdısa, orada 
aktyorların ünvanına təriflər eşidilirdi.180 Milli 
Teatrda bir ildən bir az artıq müddət ərzində 
“Kəndçi qızı” haradasa yüz dəfə seyrçilərə 
göstərilmişdi. Əlbəttə ki, burada teatrın 
aktyorlarının, və xüsusilə də, Hökümə 
Qurbanovanın imicinin təsirini hesabdan atmaq 
olmaz.  
     Amma bir məqam diqqəti yaman özünə 
çəkir. Mehdinin iki il intervalında iki əsl xalq 
tamaşası hazırlamasına baxmayaraq teatrda 
onun renomesi yüksəlmir. Mehdi özü ilə 
kollektiv arasında isti, səmimi münasibətlər 
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qura bilmir. 1963-cü il yanvarın 31-də Ələskər 
Ələkbərovun qəfil vəfatından sonra Mehdinin 
özü Fərhad Kamalov rolunda səhnəyə çıxır. 
Bu, həməncə tamaşanı yenidən təravətləndirir, 
rəngləri canlandırır, aktyorlara səhnədə daha 
sərbəst və daha ekspressiv davranmağa kömək 
edir. Mehdinin hüquqşünas Kamalovu 
tamaşada əla görünürdü və bir çox 
komponentlərə görə Ələskərin Kamalovunu 
üstələyirdi. Bir vaxtlar Mehdi Hüseyn 
söyləmişdi ki, o, Kamalov rolunu məhz 
Ələskəri nəzərdə tutub yazıb.181 Amma 
Kamalov obrazında Mehdini səhnədə görənlər 
isə bəyan edirlər ki, bu rol Mehdi 
Məmmədovun boyuna biçilmişdi. Bunu sübut 
eləmək heç də çətin deyil. “Onu bağışlamaq 
olarmı?” bədii filmində Mehdiyə mayor Qaya  
rolunda baxmaq kifayətdir ki, Kamalovu 
həməncə təsəvvüründə canlandırasan və 
Mehdiyə mundirin necə yaraşdığını öz 
gözlərinlə görəsən. Axı 1959-cu ildə Rza 
Təhmasib artıq bir dəfə Mehdini şıq geyimli, 
ucaboy, məğrur, istiqanlı və insanpərvər ədalət 
keşikçisi müstəntiq Qaya kimi kinoekranlara 
çıxarmışdı və Mehdinin kamera qarşısında yaratdığı 
obraz bəyənilmişdi, sevilmişdi. Mehdi ürəyiyuxa, 
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görkəmi qəşəng və cazibədar Komandoru oynamışdı 
Rza Təhmasibin filmində, Qayanı ideal qəhrəman 
səviyyəsinə çatdırmışdı. Elə ona görə də mən güman 
eləyirəm ki, Mehdinin Kamalovu Mehdinin Qayasına 
oxşamalıydı. Hətta haradasa dramaturji materialın 
özündə də Fərhad Kamalov Qayanın uğursuz taleli 
qardaşı kimi “oxunur”. Əgər Mehdi Hüseynin mətni 
məhkəmə xronikası kimi qavranılırdısa, 
Məmmədhüseyn Təhmasibin mətni özündə məhkəmə 
xronikası elementləri daşıyan detektiv qismində başa 
düşülürdü. Mehdi səhnədə Kamalovu oynayarkən 
Ələskər Ələkbərovun ifasına xas tragizm əlamətlərini 
tamam yığışdırırdı. Əgər Ə.Ələkbərov Fərhad 
Kamalovda ata, ağsaqqal, rəhbər oynamaq iddiasını 
ortaya qoyurdusa, Mehdi Məmmədov Kamalovu 
Cəlal Qaşqayın, Əsmərin dostu, məsləki təmiz adi bir 
sovet vətəndaşı kimi, təbii ki, ona xas teatrallığı, 
Komandor ədalarını, Komandor yerişini saxlamaq 
şərtilə, təqdim edirdi və məhz rolun bu yozumu 
personajların səhnədə bir-birinə daha sıx 
yaxınlaşmasına səbəb olurdu. 
     Əvəzində Mehdi, Milli Teatrın baş rejissoru, 1963-
cü ildə heç bir tamaşa-filan hazırlamır və, Cəfər 
Cəfərovun sözü olmasın, “gözlənilmədən teatrdan 
uzaqlaşaraq, səhnə fəaliyyətindən elmi yaradıcılığa”182 
Komandor addımları ilə addımlayır. Amma mən başa 
düşmürəm ki, burada şünasların şünası Cəfər üçün 
gözlənilməz, qəfil nə olub. Əvvəla, hamı bilirdi ki, 
Mehdi elmi yaradıcılığa meylli adamdır və dəfələrlə 
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teatr praktikasını alim fəaliyyətinə dəyişmək istəyib. 
İkincisi, yenə hamı bilirdi ki, Milli Teatrda Mehdinin 
işi heç də yağ kimi getmir: o, kollektivlə partlayış 
formasında olmasa da, vaxtaşırı konfliktlər (müəyyən 
anlaşılmazlıqlar ucbatından) yaşayır. Üçüncüsü, yenə 
hamı bilirdi ki, Mehdi teatrda reformaları həyata 
keçirmək baxımından çətinlik çəkir, ləng qərar qəbul 
edir və lider iradəsinə, lider cəsarətinə malik insan 
deyil, şəxsiyyətini, mənliyini qoruyan mədəni 
birisidir. Haradasa 70-ci illərin sonunda Mehdi 
Məmmədov tələbəsi Bəhram Osmanovun “Siz niyə o 
vaxt teatrdan getdiniz” sualını belə cavablayacaq: 
“Mənim əxlaqımla onların əxlaqı düz gəlmədi”.183 
Əlbəttə ki, burada sənət əxlaqı nəzərdə tutulur ki, o da 
yaradıcılıq intizamı, teatra münasibətin aliliyi 
məsələlərini özündə qapsayır. Mehdi Milli Teatrın 
əxlaq problemlərindən danışanda, təbii ki, 
K.S.Stanislavski ilə Vl.İ.Nemiroviç-Dançenkonun 
“Slavyan bazar”ında teatr üçün seçdikləri əxlaq 
modelini nümunə, örnək götürüb danışırdı. Düzdür, 
Mehdi özünü teatrda Komandor184 kimi aparırdı, hər 
şeyin harmoniyada, qayda-qanun çərçivəsində 
nizamlanmasını tələb edirdi, lakin buna nail olmağı 
bacarmırdı. Çünki despot, diktator deyildi və insanın 
kamilliyinə, müdrikliyinə inanırdı: bəzən uşaq kimi 
inanırdı. 
     Öz doğma teatrında baş rejissor ola-ola Mehdi 
içində bir rahatlıq, sakitlik tapa bilmirdi: ürəyi istəyən 
qədər düşünüb-daşınmaq imkanını sanki burada onun 
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əlindən almışdılar. Hər xırda işə görə o, fikirlərindən, 
xəyal aləmindən ayrılmalıydı, nəyəsə imza atmalıydı, 
intriqaları çözməliydi, kiməsə nə üçünsə icazə 
verməliydi, müəyyən inzibati-administrativ məsələrlə 
bağlı hansısa dövlət instansiyalarına getməliydi, 
iclaslarda oturub mənasız danışan adamları 
dinləməliydi, hətta onları alqışlamalıydı, vaxt 
itirməliydi. Mehdininsə özünə və vaxtına hayıfı 
gəlirdi. Çünki o, dərk edirdi ki, sənət dünyasında, elm 
dünyasında daha böyük işlər görməyə qadirdir: 
“Əliqulu evlənir”, “Kəndçi qızı” kimi tamaşalarsa 
kassa üçündür, repertuar üçündür. Hərçənd fakt bu ki, 
Mehdi Məmmədov Milli Teatrın baş rejissoru kimi 
tənqiddən, mədəniyyət funksionerlərindən, teatr 
xadimlərindən, ziyalılardan aktiv mənəvi dəstək 
görürdü. Mən şəxsən 1961-ci ildə “Teatr”, 1962-ci 
ildə isə “Sovetskaya kultura” qəzetlərində dərc 
edilmiş Moskva tənqidçilərinin məqalələrini bu ayağa 
yozuram: hətta istisna etmirəm ki, bu icmal xarakterli 
yazılar kimlər tərəfindənsə məhz təşkil olunmuşdu və 
ya müəlliflərin fikri öncədən müəyyən səmtə 
istiqamətləndirilmişdi. Məqalələrin adlarından bunu 
həməncə duymaq mümkündür. 1961-ci ildə Q.Şerbina 
bizim Milli Teatr barəsində düşündüklərini “Yuxudan 
ustufca oyanma” başlığı altında vermişdi. Elə bil 
xanım Şerbina tez-tez Bakıya gəlib-getmişdi, teatrın 
“yatmış” günlərini  görmüşdü və Azərbaycan teatrının 
vəziyyəti haqqında çoxlu-çoxlu qeydlər yazmışdı ki, 
indi də onun oyanmasını müşahidə eləyəydi, fiksə 
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eləyəydi. Şübhəsiz ki, bu belə deyildi və Q.Şerbina 
bölgəyə ezam edilmiş adi teatrşünas-korrespondent 
funksiyasını yerinə yetirmişdi. Onda belə bir ad necə 
onun ağlına gəlmişdi? Deməli, xanım Şerbinaya 
kimsə nələrisə astadan pıçıldayıb və görünür deyib ki, 
Mehdi Məmmədovun teatra baş rejissor təyin edilməsi 
teatrın yuxudan ayılmasının təminatçısıdır. Yəqin 
xanım Şerbina onu da bilmirmiş ki, 1959-cu ildə 
Moskvada Milli Teatrın tamaşaları uğurla qarşılanıb, 
xüsusilə də “Otello”. O zaman Moskva tənqidçisinin 
teatra münasibətdə belə bir mövqeyi nə qədər caiz? 
Bu, araqarışdırmağa, Ədilin üstündən xətt çəkməyə 
bənzəmirmi? Teatr jurnalisti M.Levinin “Yeniliyi 
cəsarətlə axtarmalı”185 başlığı ilə dərc edilmiş 
məqaləsinə də dediklərim şamildir. Sanki bu 
məqalələr Mehdidə özünə, başqalarında isə Mehdiyə 
inamı artırmaq məqsədi güdürdü, Mehdiyə kart-blanş 
verirdi ki, öz innovasiyalarında daha inadcıl, daha 
aktiv olsun. Amma Mehdi özünü və istedadını 
vəzifəyə, intriqalara, dedi-qodulara qurban gətirmək 
niyyətində bulunmurdu. Ona görə də tərəddüd 
etmədən, və bu məhz gözlənilirdi, 1963-cü il aprelin 
8-də ərizəsini yazıb baş rejissorluğun daşını atdı. 
Təəssüflənmədi, kreslosundan ikiəlli yapışmadı. 
Bunun nə çox obyektiv səbəbləri, nə çox subyektiv 
səbəbləri. Mehdi son dərəcə ağıllı, son dərəcə həssas 
və son dərəcə realist bir kimsə idi: o, görmüşdü, hiss 
eləmişdi ki, kollektivdən istədiyini ala bilmir, onunla 
istədiyini gerçəkləşdirə bilmir, ideala çata bilmir. Və 
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bunu bütünlükdə teatrın boynuna yıxmamışdı, günahı 
özündə axtarmışdı. Onun yaradıcılığının “axtarışlar 
dövrü”ndə deyilik bəyəm? Mehdi anlamışdı ki, 
özünün sənət idealını təcəssüm etdirmək üçün gərək 
mütləq təzədən ruhsal enerji toplasın, bilgilərini 
mükəmməlləşdirsin, fikir aydınlığına yetişsin: özünə 
də hesabat versin ki, teatr sənətindən, rejissuradan nə 
umur, tamaşa hazırlamağı niyə həyatının məqsədi 
sayır. 
     Mehdi baş rejissor vəzifəsindən gedəndən və 
praktikadan hələliyə ayrılandan  sonra Cəfər Cəfərova 
demişdi ki, teatrda onun iradəli məsləkdaşları və 
tərəfkeşləri meydana gəlmədi. Bu etiraf qəbul olunur. 
Amma yalnız qismən. Nədən ki, Mehdi teatrda köklü 
reformalar aparmaq işinə girişməmişdi, Ədilin 
aktyorlarını öz aktyorlarına çevirməyə cəhd eləmişdi, 
öz truppasını formalaşdırmamışdı, kollektivi yeni 
ideyalarla “xəstələndirməmişdi” və əfsuslar ki, daha 
çox müəllim, mentor, sənət tərbiyəçisi mövqeyini 
tutmağa çalışmışdı, Ədilin repertuar siyasətinin, 
faktiki surətdə, davamçısı olmuşdu. 
     Əlbəttə ki, baş rejissor üçün bütün bunlar bəs 
eləmirdi. Teatr Mehdidən sənət xarüqələri gözlədiyi 
halda kollektivə adi, gündəlik iş təklif edirdilər. 
“Əliqulu evlənir”, “Kəndçi qızı” xalq tamaşasına 
çevrilsələr də, “Vaqif” və “Otello”nun şöhrəti ilə 
müqayisəyə gəlmirdilər. Teatrın kollektivi də bunu 
görürdü, başa düşürdü, Mehdidən narazı qalırdı; 
anlamırdı ki, Ədil İskəndərov kimi bir titan niyə 
teatrdan uzaqlaşdırıldı. Ona görə kollektivin müəyyən fərdləri 
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Mehdiyə qarşı açıq oppoziyada dayanırdılar, ona etibarsızlıq 
göstərirdilər. Bəziləri Mehdi adlı xalq artistini bir rejissor kimi, 
ümumiyyətlə, bəyənmirdilər və ona hörmət bəsləmirdilər. 
Kimlərsə onunla həvəslə işə başlayıb tez yorulurdular, baş 
rejissorun tələblərinə, estetik zövqünə cavab verəcək səviyyədə 
olmurdular. Bəzilərisə Mehdidən aşkar ehtiyatlanırdılar, onunla 
dil tapa bilmirdilər. Mehdinin aşırı ciddiyyəti, tələbkarlığı, 
komandorluğu bu adamları bezdirirdi və onlar Mehdiyə qarşı 
olan simpatiyalarını itirirdilər. Və ancaq simpatiyalarını... 
Mehdiyə, doğrusu, onun bilgilərinə bəslənilən hörmət isə heç 
vaxt zəifləmirdi, azalmırdı, tükənmirdi. Bu da, böyük mənada, 
saf, təmiz, işıqlı sənət professoruna bəslənilən hörmətdən 
savayı bir şey deyildi. 
     Bir məsələyə də barmaqarası yanaşmaq olmaz. Mehdi 
Opera və Balet Teatrında çalışdığı müddətdə onun daha gənc 
kolleqası Tofiq Kazımov Milli Teatrda, demək olar ki, lider 
mövqelərə yiyələnmişdi. Teatrın cavan aktyorları ona, onun 
teatr ideyasına hədsiz inanırdılar və Tofiqin ətrafında 
birləşməyə praktiki şəkildə hazır idilər. Mehdi Milli Teatra baş 
rejissor təyin ediləndə teatrın kollektivi artıq Tofiqi sevməyə, 
onu dinləməyə başlamışdı. Tofiq insanlarla tez və dostyana 
kontakt yaradırdı, ünsiyyətdə distansiya saxlamırdı, qılığa 
girməyi bacarırdı, mentorluğu, professorluğu özünə yaxın 
buraxmırdı. Belə olan surətdə teatrın kollektivi Tofiq 
Kazımova tərəf daha çox meyllənirdi. Təbii ki, bu fakt 
Mehdinin nəzərindən yayınmırdı, rahatlığını pozurdu və ona 
psixoloji təzyiq göstərirdi. Biz gərək xislətində çuğulluq olan 
müəyyən intriqaçı insanların fəaliyyətini də unutmayaq. 
Əlbəttə ki, bu cür şəraitdə baş rejissor qalıb işləmək olardı, 
amma teatrın tamaşalarına uğur qazandırmaq yox. Və 
qəribədir, mənə artıq indi elə gəlir ki, Mehdi bunların hamısını 
bilirdi, Mehdi bunların hamısını ölçüb-biçmişdi və elə ona görə 
də Milli Teatrın baş rejissoru vəzifəsindən getdi... üç il 
Azərbaycanın birinci teatrında birinci oldu və getdi... bu üç 
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ildən dərs götürüb, təcrübə baxımından maksimal yararlanıb 
getdi... 
     ... Getdi ki, bir də qayıtsın...  
     ... Qayıtdı ki, qələbə çalsın...  
     ... Qələbə çaldı ki, teatr kollektivinin bir zamanlar ona qarşı 
düzgün mövqe tutmadığını sübut eləsin. 
     İndisə fasilə... 
     Mehdi düz 6 il 7 gün premyerasız yaşayacaq. O buna necə 
dözüb: bir Allahı bilib, bir də özü.  
     Şəfiqə Məmmədova teatr institutuna artıq qəbul 
olunmuşdu. Mehdininsə bundan xəbəri yox idi... 
     Fələk kimisə kiməsə tərəf aparırdı... 
                                             *** 
     Aprelin 8-dir. Hələ çoxları plaşlarını əyinlərindən 
çıxarmayıb. Bu yaz Bakıda elə bil yağışlı günlər küləkli 
günləri üstələyib. Mehdi əlində bükülmüş çətrini tutub 
Hüsü Hacıyev küçəsilə irəliləyir. Hava dumanlıdır. Yağış 
təzəcə kəsib. Mehdi fikirlidir: sevimli teatrından 
ayrılmağın acısı onun üz ifadələrində donub qalıb. Lakin 
bizim qəhrəman nə etdiyini yaxşı bilir. Elm maqnit kimi 
onu özünə çəkir. Ömrünün müəyyən bir parçasını Mehdi 
Məmmədov fəlsəfəyə, estetikaya həsr etməyi planlaşdırır. 
Kitablar dünyası onun yolunu gözləyir. 
                                             ** 
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     FƏLSƏFƏDƏN  ÖLÜMƏ... 
                           (konseptual hamletizm) 
 
                                             “Fələyin gərdişi rəqqasə qadınlar kimidir”. 
                                                                      Şeyx Nizami 
 
 
     Olum, ya ölüm? 
     Fəlsəfənin canı burda, ruhu burda. 
     Çünki insan burda, insanın ekzistensiyası burda. Sən yaşaya 
da bilərsən, ölə də bilərsən. Buyur, seç, iki mövcudluq 
formasından birini. Əgər belə bir şansın varsa, deməli, sən, 
həqiqətən, azadsan. 
     1963-cü il aprelin 8-i də Mehdi Məmmədovun azad seçimi 
idi. O, teatrdan getdi, incidi getdi, çönüb heç arxaya da 
baxmadı və bəlkə də ömründə ilk dəfə teatrın kollektivinə qarşı 
səssiz və gizlin üsyan elədi. Mehdi yaradıcılığında “şübhələr 
dövrü”nün başlanğıcı elə bu nöqtə, yəni onun “işdən getmək 
haqqında ərizə”sində eyhamlaşan  məxfi Hamlet qiyamı: heç 
kəslə sağollaşmadı, “salamat qalın” demədi, qapını yavaşca 
örtdü və getdi... Özünün yaxasından möhkəm yapışıb Mehdini 
teatrdan bayıra tulladı, teatrı isə öz içindən heç cürə ata 
bilmədi. İnsan fəlsəfə astanasına yetişəndə sanır ki, dünya 
boyda türmədə dustaqdır və eynən Şekspir kimi düşünür. 
Bundan o yana Mehdi Azərbaycan mədəniyyəti tarixində 
Komandor görkəmli bir Hamlet həyatı yaşayacaq. Müqayisə 
şərtidir, birbaşa paralellər axtarmayın.    
     Olum, ya ölüm? 
     Harada şübhə varsa, oradan Hamletin sualı boylanır. 
     Filosof kimə deyilir? Fəlsəfəni öyrənənə, yoxsa filosofluq 
eləyənə? 
     Mehdi fəlsəfəni sevirdi, Hamleti filosof obrazı kimi 
qavrayırdı və görürdü ki, teatr fəlsəfə üçün sınaq 
laboratoriyasıdır.      



______________Milli Kitabxana_______________ 250 

     Keçmiş Sovetlər Birliyinin Qafqaz respublikasında nə qədər 
azad olmaq mümkün idisə, Mehdi də ömrünün sonunadək elə o 
qədər azad ola bildi, təbii ki, öz şübhələriylə birgə, içində 
yaşayan hamletizmlə birgə və hətta sovet ideologiyasına 
inamla birgə. 
     Mehdi artıq professor idi, xalq artisti idi. İndi də o, estetika 
üzrə müdafiə eləyib fəlsəfə elmləri doktoru olmaq istəyirdi. 
Nəyinə gərəkdi doktorluq? Sualın cavabını bilmirəm. Kimə 
nəyi sübut eləmək istəyirdi? Onu da bilmirəm. Amma istəyirdi 
 Elə bu üzdən də 1963-cü il sentyabrın 1-də Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin qapılarını döydü. Açdılar və Mehdini estetika 
kafedrasının da professoru elədilər.186 İki ali məktəbin bir 
professoru Mehdi Məmmədov. O, həm teatr institutunun187 

aktyorluq kafedrasında çalışırdı,  həm də universitetdə188 
estetikadan dərs deyirdi. Üstündən heç bir az keçmədi ki, 
Mehdinin namizədlik mövzusunu da təsdiq elədilər: “Müasirlik 
kateqoriyası və Azərbaycan sovet dramaturgiyasının estetik 
problemləri”. 
     1963-cü ildə Mehdi Məmmədov estetika kafedrasını öz 
müdafiəsi üçün təsadüfdən və ya kübarlıqdan əlverişli 
saymamışdı. Onu bura imkansızlıq gətirmişdi, bir də rejissor 
Mehdini, aktyor Mehdini sevən ziyalılar. Həqiqətdə, Mehdi 
“Teatr sənəti” ixtisası üzrə müdafiə etməliydi. Busa əlavə 
əziyyətlər, vaxtaşırı ezamiyyətlər və müxtəlif tipli əngəllər 
demək idi. Çünki o zaman Azərbaycanda bu profildə cəmi bir 
sənətşünaslıq doktoru vardı. Ol səbəbdən Ümumittifaq Ali 
Attestasiya Komissiyası Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının Memarlıq və İncəsənət İnstitutunda “Teatr 
sənəti” ixtisası üzrə müdafiə şurası yaratmamışdı: əgər 
sənətşünaslıq doktorlarının minimal sayı üç olmurdusa, bu, 
mümkünləşmirdi. Ona görə də kim ki bu sahədə alimlik 
dərəcəsi almaq istəsəydi, gərək ya gedib Moskvada, ya Sankt-
Peterburqda, ya Tiflisdə, ya da Orta Asiya respublikalarının 
birində mövzusunun müdafiəsini rus dilində gerçəkləşdirəydi. 
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Odur ki, Mehdi nisbətən asan yol seçdi, uzaq-uzaq məsafələrə 
gedib-gəlməkdən canını qurtardı, estetika kafedrası ilə ilişkilər 
qurdu, fəlsəfə ilə bağlı iddiasını ortaya qoydu. 
     Mehdinin artıq xəbəri vardı ki, Şəfiqə adlı bir qız teatr 
institutuna qəbul olunub... 
     Estetika sənətin nəzəriyyəsidir: gözəllik haqqında elm ola 
bilməz. Amma bütün elmlər gözəlliyi öyrənir. 
     Mixail Bulqakovdan: Anna... dağıdılmış günəbaxan yağı... 
və tramvay relsləri... 
     Olum, ya ölüm?  
     1963-68-ci illər intervalında Mehdi elmin, dəftər-kitabın, 
yazı-pozunun içindədir. Hərçənd o, həmişə belə olub. Düzdür, 
buracan Mehdi öz kefinə yazırdı, marağının diqtəsilə yazırdı: 
dissertasiyanı isə doldurmaq və müəyyən standartları, 
çərçivələri gözləmək məcburiyyətindəsən. Mehdi professor 
ola-ola buna da qatlaşdı, aşırı çalışdı. Məhz bu müddətdə onu 
tez-tez dostu Zəfər Nemətovun yanında, daha doğrusu, Zəfərin 
teatrında tapmaq olardı. Bu informasiyanın iki mötəbər 
mənbəyi var: rejissor Zəfərin oğlu rejissor Azərpaşa və xalq 
artisti Firdovsi Naibov. Onlar təsdiqləyirlər ki, Mehdi Gənc 
Tamaşaçılar Teatrına gələndə Zəfər baş rejissor 
səlahiyyətlərindən yararlanıb dostu üçün ayrıca bir otaq 
ayırardı, və Mehdi də həmin otağın qapısını bağlayıb 
axşamacan, qaranlıq düşənəcən işləyərdi, oxuduğunu oxuyardı, 
yazdığını yazardı. Deyirlər ki, elmin, sənətin Hamleti elə bu 
cür də olur, yəni bilgilərindən, uğurlarından şübhəli, inadcıl, 
rahatsız və iddialı. Ona görə yolundan dönmür; şübhələrini yox 
edənədək gedir. 
     Hamlet aşırı xiridar olmaq deməkdir, bir işin sonuna yetmək 
deməkdir, qutsal bilginin, müqəddəs həqiqitətin ali mərtəbəsinə 
çatmaq deməkdir, idrak piyaləsini axırıncı damlaya qədər 
içmək deməkdir. 
     Fəlsəfə insanın içindəki tənhalıqdan başlayır. Tənhalıq 
dünyada mövcud pislik qarşısında ümidsizlikdir. Ümidsizlik 
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yaxşıya inamın itdiyini eyhamlaşdırır. Rejissor yaxşı və pisin 
konfliktini görür, həyatı onların mübarizəsi kimi anlayır; 
sosioloq yaxşı və pisin mövcudolma səbəblərini axtarır, 
tapammır və axırda gedib psixolojinin qapılarına dirənir; 
filosof  yaxşı və pisin şərtiliyini, nisbiliyini konstatasiya edir, 
onları kosmik harmoniyanın neytron və protonları qismində 
yozur; müdrik insan yaxşını və pisi bir-birindən ayırmır, onları 
fərqləndirmir. Şairlər, və bir də estetlər gözəlliyi görəndə 
yaxşını və pisi unudurlar.  
     1964-cü ildə aktrisa Şəfiqə Məmmədovanı, faktiki surətdə II 
kurs tələbəsini, rejissor Şamil Mahmudbəyov “Qaraca qız”  
qısametrajlı bədii filmində gözəl və zalım, hikkəli və ədalı, 
aqressiv və tündməcaz Pəricahan xanım roluna çəkir. Nəticə 
yüzfaizlidir. 19 yaşlı qızın kamera qarşısında sərbəst oyun 
manerası və xanım fakturası heyranlıq obyektidir. 
     Fələk kimisə kiməsə tərəf sürükləyirdi...  
     Mehdi nə qədər rejissor idisə, nə boyda aktyor idisə, bir o 
qədər də estet idi, filosof idi, sənətşünas idi, teatr nəzəriyyəçisi 
idi. 1935-ci ildən bu adam teatrşünas kimi yazmışdı, yazırdı və 
yazacaqdı da. İlk resenziyalarından, nə gizlədim, həvəslə 
danışmışam. Məntiqli təhlil və cəsarətli tənqid. Sonralar bu 
janra Mehdi bir elə də meyl göstərməyəcək. Çalışacaq ki, öz 
liberal mövqeyini qoruyub saxlasın, heç kəsi ciddi tənqid 
eləməsin, oturduğu yerdə özünü cəncələ salmasın. Əvəzində 
Mehdi sırf teatrşünaslıq fəaliyyətinə qoşulacaq. Hələ Gəncədə 
olarkən “Ədəbiyyat” qəzetilə əməkdaşlıq edəcək, Lope de 
Veqadan, Şekspirdən maarifçilik ruhunda palaz-palaz 
məqalələr yazacaq, Bakıya döndükdə isə bu missiyanı bir az 
daha gücləndirəcək. Azərbaycan - rus teatr əlaqələri 
marşrutunda bir təbliğatçı rolunu oynayacaq: 1948 və 1949-cu 
illərdə “Azərnəşr”də iki balaca kitabça buraxdıracaq: biri 
Moskva Bədaye Teatrı haqqında, biri də Malı Teatrı haqqında. 
Bu əsərlərin hər ikisi qısa tarixi icmaldır, xronoloji 
informasiyadır, teatrların inkişaf müstəvisində qərarlaşmış 
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mühüm personalarla tanışlıqdır. Mehdi 1977-ci ildə çapdan 
çıxmış “Teatr düşüncələri” adlı məqalələr toplusunda da bu 
yazıları yenidən bir araya gətirəcək və, düzünü söyləsəm, 
koordinal heç nəyi dəyişməyəcək. Hərçənd Moskvanın Malı 
Teatrı ilə bağlı dediklərini sırf tarixilik zəminindən qoparıb 
kulturoloji istiqamətə yönəldəcək, bu teatrın ənənələrinin bizim 
peşəkar teatra təsirindən danışacaq və fikirlərini 16 səhifəyə 
sığışdıracaq; 10 səhifə də Moskva Bədaye Teatrının tarixi 
tutacaq. Azərbaycan türkcəsində bu teatrlar haqqında heç bir 
elmi və ya publisistik material olmadığı bir məqamda 
Mehdinin yazdıqlarının dəyərini özünüz təsəvvür edin. 
     Mehdi 1966-cı ildə “Teatrlar. Aktyorlar. Tamaşalar.” adlı 
ilk məqalələr toplusunu nəşr etdirir və Milli Teatr, Opera və 
Balet Teatrı, Gəncə Dram Teatrı haqqında hazırladığı kiçik 
həcmli tarixi oçerk-icmalları ora yığır. Bu oçerklər “Teatr 
düşüncələri”ndə bir də 11 ildən sonra bəzi ixtisarlarla, cüzi 
əlavə və redaktələrlə təkrarlanır. 1977-ci ilin “Teatr 
düşüncələri” kitabı üç bölmədən ibarətdir: “Teatr”, “Teatr və 
dramaturq”, “Teatr və aktyor”. Birinci bölmə üç yerli və iki 
Moskva teatrının tarixi barədə yığcam məlumatdır. İkinci 
hissədə Mehdinin müxtəlif vaxtlarda Uilyam Şekspir, 
Aleksandr Ostrovski, Cəfər Cabbarlı, Üzeyir Hacıbəyli, Səməd 
Vurğun haqqında yazdığı orta hesabla 10-12 səhifəlik təqdimat 
xarakteri daşıyan məqalələri toplanıb. Məqalələrin dili və 
təhlilin manerası xalis romantik pafosdan yoğrulub müəllifin 
yazı predmetinə vurğunluğunu bildirir. Onun təhkiyəsi 
Komandor təhkiyəsidir: aram, təmkinli, amiranə və şairanə. 
Qəribədir, nədənsə mənə elə gəlir ki, Mehdinin yazısı və bəlkə 
də yazı üslubu onun Komandor addımlarının əks-sədasıdır, 
obrazıdır. Mehdi yazmayıb, yazı üstündə addımlayıb, elə bil ki 
yazı ilə düşüncə pillələrini çıxıb. Pyeslərin analizində onu hər 
şeydən öncə mövzu və ideya maraqlandırıb: çünki əsərin 
müasirlik pasportunda bu qrafalar birincidir. 
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     “Teatr düşüncələri” toplusunun üçüncü bölməsi 
Azərbaycanın altı ən məşhur sənətçisinin həyat və 
yaradıcılığını güzgüləyən altı portret-məqaləni bir araya gətirir. 
“Hüseyn Ərəblinski” və “Mirzağa Əliyev” sanki miniatür 
formatda işlənmiş monoqrafiyalardır: biri 35, o birisə 19 
səhifədir. Mehdi Məmmədov hələ 1949-cu ildə M.Əliyev 
barəsində kiçik həcmli bir monoqrafiya nəşr elətdirmişdi. 
H.Ərəblinski haqqında tədqiqat isə ilk dəfə 1973-cü ildə işıq 
üzü görmüşdü. Deməli, “Teatr düşüncələri” haradasa Mehdi 
külliyyatının və ya onun seçilmiş əsərlərinin birinci cildi  
qismində bir şeydir.  
      Mehdi Məmmədovun ilk monoqrafiyasını oxuyan insan 
həməncə yəqin edir ki, M.Əliyev realist bir aktyor olub, öz 
istedadının hüsnünə və masştabına görə dahi rus aktyoru 
Şepkinlə bir hücrəni bölüşüb. Bu yığcam əsərdə onun oynadığı 
obrazların böyük əksəriyyəti bir-bir təhlilə çəkilir, aktyorun 
səhnədə varolma üslubundan danışılır. Sonucda isə M.Əliyev 
sənətinin qısa tarixi və nəzəri xülasəsi verilir. Hüzurunuza 
həmin tədqiqatın kiçik bir fraqmenti: “Surət yaratmaq üçün 
aktyorun özünü zahirən dəyişmək və ya bu yolla başqa cildə 
girmək texnikası Mirzağanın yaradıcılıq metoduna yabançı idi. 
O, surəti daxildən dərk edir, bütün varlığı ilə ona qoşulurdu. 
Aktyorla surət arasındakı vəhdət o qədər olurdu ki, onların 
arasında sərhəd çəkmək, onları bir-birindən ayırmaq çətin 
görünürdü. Lakin bu, heç də aktyorun surət əvəzinə özünü 
oynamasından irəli gəlmirdi, əksinə, belə metod surətin 
inandırıcı və təbii olmasına yardım edirdi. M.A.Əliyevin 
(maraqlıdır, Mehdi aktyorun adını yazanda Mirzağa yazır, inisialı 
göstərəndə isə “Mirzə”ni “Ağa”dan ayırır: bu da izahı tapılmayan bir 
Mehdi müəmmasıdır - A.T.) yumoru son dərəcə mənalıdır... Bu 
yumor üç səciyyəvi xüsusiyyətə malikdir. Ciddilik... məntiq və 
aydınlıq... doğruluq...”189 Mən bu sitatı niyə gətirdim? 
Mehdinin yazı manerasını, düşüncə manerasını nümayiş 
etdirmək üçün. Cümlələrdən ciddilik, məntiq və aydınlıq, 
doğruluq fışqırır; təhkiyə elmidir, qurudur, nəzəri mülahizələrlə 
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doludur və haradasa bir az məktəbli səliqəsindədir. Mehdi xalis 
teatrşünasdır və sanki özünün rejissor olduğunu və M.Əliyevlə 
səhnədə dəfələrlə birgə işlədiyini unudub. Burada Mehdi özünü 
amorf “biz”lə identifikasiya eləyir. Biz çoxluqdur və  Mehdi 
“mən”ini bu çoxluğa tabe etdirir, onun adından danışır.  Odur 
ki, M.Əliyev bu qısa monoqrafik tədqiqatda bizimki ola-ola 
özgəsidir, muzey fiqurudur, rəylər dışında dayanan ustaddır, 
əlçatmaz bir klassikdir. 
     “Hüseyn Ərəblinski” monoqrafiyasında isə vəziyyət bir 
balaca başqadır. Nədən ki, bu əsərlərin yazılma tarixləri 
arasında 25 ilə yaxın fərq var. Təbii ki, bu 25 ildə Mehdi xeyli 
dəyişir və onun yazıları bir qədər daha elastik olur. Bu 
tədqiqatda H.Ərəblinski “Azərbaycan teatr mədəniyyətinin 
əzabkeş və şəhid aktyoru” obrazında zühur eləyir. Mehdinin 
H.Ərəblinski adlı tarixi personajı potensial qəhrəmandır, 
altruistdir, fədaidir, istedadının tipinə, görkəminə görə nadir 
teatr sənətçisidir və ona yaşadığı dövrün ictimai-siyasi, 
kulturoloji kontekstindən yanaşılır. Mehdi Məmmədovun 1973 
və 1977-ci illərdə çap elətdirdiyi “Hüseyn Ərəblinski” 
monoqrafiyası yalnız xırda redaktə etibarı ilə bir-birindən 
seçilir. Hər iki nəşrdə sosioloji, kulturoloji və nəzəri aksentlər 
eynidir. 
     “Teatr düşüncələri”ndə təqdim olunan digər kiçik həcmli 
dörd portret Abbas Mirzə Şərifzadənindir, Bülbülündür, 
Hökümə Qurbanovanındır, İsmayıl Osmanlınındır. Bu xüsusda 
sonuncu mənim daha çox diqqətimi özünə çəkdi. Nədən ki, 
burada artıq Mehdinin “mən”i var: o, burada təhkiyəsini birinci 
şəxsin dilindən qurur və deyir ki, onu bir tamaşaçı kimi 40 
ildən, bir rejissor kimisə 30 ildən çoxdur ki, tanıyır. Bunu 
deyib Mehdi belə bir fraza işlədir: “O, görkəmli obrazlarından 
bir qismini mənim rejissorluq etdiyim tamaşalarda 
yaratmışdır”.190 Mehdi əsərlərində rast gəlmədiyim ifadələr var 
burda. İ.Osmanlını o, az qala öz aktyoru kimi təqdim edir, 
“mən” faktorunu qabardır, önə çəkir. Mehdi heç vədə belə 
yazmamışdı. Lakin bu hissə məqalədə yalnız bir fraqmentdir, 
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ani sərbəstlik məqamıdır. Çünki başqa abzasların hamısında 
Mehdi sanki zirehli analitikdir; nəzəri düşüncələrdən kənara 
çıxmaq istəmir və hətta... bundan ehtiyatlanır da. Mehdinin 
portret yazılarında onu maraqlandıran əsas amil öz tədqiqat 
predmetinin yerini, mövqeyini mədəniyyətdə düzgün 
müəyyənləşdirmək, onu potensial nümunə kimi tarix üçün 
təsvir etməkdir. Mehdi hər portret məqaləsində sevdiyi 
aktyorların milli teatr sisteminə elmi definisiyasını yazmaqdan 
yorulmur, hər dəfə onları dəqiqləşdirməyə cəhd edir. Örnək 
İsmayıl Osmanlı haqqında portret məqalədir: “Axı M.A.Əliyev 
səhnə həqiqətinin, doğruluğun, A.M.Şərifzadə əsl dramatizmin, 
İ.Hidayətzadə rola girmək, xarakter yaratmaq bacarığının 
meyarı adlana bilər. Belə aktyorlarla bərabər səhnəyə çıxmağın, 
onlarla yanaşı dayanmağın özü sənətin məhək daşına çəkilməyə 
bənzər. Burda  doğru ilə yalan, süniliklə təbiilik, sənətkarlıqla 
həvəskarlıq arasındakı fərqlər dərhal üzə çıxır, fitri aktyorluq 
vergisinin nişanələri və dərəcəsi əyan olur. İ.Osmanlı Bahadur 
bəy (“1905-ci ildə” pyesinin personajı - A.T.) rolunda məhz həqiqi 
aktyorluq vergisinə malik realist səhnə sənətinin ləyaqətli 
davamçısı olduğunu göstərmişdir. Başqa sözlə, o, həmin rolda 
özünü bir sənətkar kimi tapmış və tanıtmışdır”.191  
     Nə qədər məqamdır maraqlı bir məsələdən danışım “Teatr 
düşüncələri” toplusu ilə bağlı. Sirr deyil ki, Mehdi 
Məmmədovun “Teatr düşüncələri” haradasa onun “Teatrlar. 
Aktyorlar. Tamaşalar” kitabının, təbii ki, müəyyən redaktələrlə 
təkrarı idi. Həmin toplu 1966-cı ildə çapdan çıxanda Yaşar 
Qarayev, müasir Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının 
sütunlarından biri, “Teatr düşüncələri” adlı bir məqalə ilə 
nəşri qutlayır, Mehdinin teatr publisistikasını alqışlayır. Amma 
təkcə bununla kifayərlənmir, “dinc dayanmayıb” və “şəhərin 
teatr mənzilləri ilə gəzib-gəzib” axırda Mehdini möhkəm və 
tutarlı surətdə tənqid eləyir: “Yeri gəlmişkən qeyd etmək 
lazımdır ki, səhnə tariximizin mühüm bir mərhələsini təşkil 
edən romantik teatr kitabdakı təhlillərdə əhatə olunmur. 
Müəllif bir neçə yerdə “romantizm” və teatrın “romantik qolu” 
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ifadəsini işlətsə də, bu istilahı təhlildə təsdiq etmir. O, hətta 
A.M.Şərifzadəni də hər yerdə realist sənətkar adlandırır və 
əsasən onun realizmindən danışır. Ə.Ələkbərovdan bəhs etdiyi 
oçerkdə isə həm realizmi, həm də romantizmi eyni bir “səhnə 
realizminin qolları” adlandırır. Halbuki Azərbaycan teatrının 
çox zəngin, müstəqil, möhtəşəm bir romantik dövrü və üslubu 
olmuşdur. Kitab teatrın xeyirxah bir dostu tərəfindən 
yazılmışdır. Lakin burada teatrın keçdiyi mürəkkəb yol heç də 
bütün ziddiyyətlərilə əhatə oluna bilmir, nəticədə teatrın 
mübarizələrindən, çətinliklərindən çox onun qələbələri 
haqqında söhbət gedir. Bu isə məqalələrdə tənqidi elementin, 
mübariz polemik ruhun zəifləməsinə səbəb olmuşdur. Müəllif 
təbliği çox yerdə tələbkarlıqdan üstün tutmuşdur. Kitabda 
bəzən təsdiq həqiqi estetik təhlili üstələyir, repertuar və adlar 
siyahısı canlı poetik müşahidə ilə uyuşmur”.192 Yaşar 
Qarayevlə tam razıyam. Amma Mehdini də müdafiə etmək 
istəyirəm. Bəyəm o, bir vaxtlar baş rejissoru olduğu teatrı 
tənqid edə bilərdimi? Bəs mənəvi hüquq? Bu, nə dərəcədə 
mənntiqi və etikdir? Şünasdan tələb olunanı rejissordan ummaq 
heç korrekt deyil. Hər halda Yaşarın məqaləsinin Mehdi 
təfəkküründə dərin iz buraxması şəksizdir. Gərçi belə 
olmasaydı, 11 ildən sonra o, bu məqalələri təkrar nəşr 
elətdirəndə toplunun adını “Teatr düşüncələri” qoymazdı ki? 
Buradan aşkar plagiat iyi gəlmir ki? Rus teatrşünaslığında bu 
adın bir xeyli variasiyası mövcud olub hələ Mehdinin vaxtında. 
Ona görə də “birbaşa plagiatdır” fikri qəbul edilməzdir.  
     Mehdinin “Teatr düşüncələrini”nin nəşri də Azərbaycan 
ziyalıları arasında yayılan kimi milli filologiyamızın dəyərli və 
həqiqi elm adamlarından biri Əkbər Ağayev mətbuat 
səhifələrində çıxış edib kitabı əməllicə təriflədi.  Və yəqin ki, 
onun Yaşar Qarayevin məqaləsindən ya xəbəri yoxdu, ya da 
həmin resenziyanı unutmuşdu. Ola da bilsin ki, Mehdinin 
“Teatrlar. Aktyorlar. Tamaşalar” adlı toplusu barədə 
ədəbiyyatşünas alim, ümumiyyətlə, məlumatsızdı. Lakin fərq 
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eləməz: nədən ki, Əkbər Ağayev öz mülahizələrində 
mühafizəkar akademik elm müstəvisindən çıxış edir: o, sanki 
opponent kimi dissertasiya işinə rəy verir. Ona görə də hər 
şeydən öncə topludakı məqalələrin janrına diqqət yetirir: 
“Doğrusu, bu yazıları ənənəvi “məqalə” formasında təsəvvür 
etmək düzgün olmaz, çünki bunların bəzilərində məqalə üslubu 
və formasının izləri olsa da, əksəriyyətində elmi-bədii oçerkin, 
xülasənin cizgiləri üstün gəlir; elə buna görə də bu yazıları 
oçerk adlandırmaq daha çox məqsədə uyğundur”.193 Qoy 
oçerklər toplusu olsun “Teatr düşüncələri”: fakt bu ki, Mehdi 
xarakterinin, Mehdi istedadının və teatr mədəniyyəti tarixinin 
fiksə edilmiş fraqmentləri gələcəyə ötürülür “Teatr 
düşüncələri”ndə sıralanmış oçerklər vasitəsilə. 
     Mən nə üçün monoqrafiyanın xronoloji düzümünü pozaraq  
nəşr illəri müxtəlif əsərləri, qismən də olsa, bir hücrəyə 
yığmağa çalışıram? İstəyirəm sübut eləyəm ki, Mehdi mövzunu 
artıq təsdiqləyəndə bir sənətşünaslıq doktoru qədər resenziya, 
portret, tarixi oçerk yazmışdı. Lakin bunlardan əlavə onun 
dramaturgiya problemlərinə həsr olunmuş çoxsaylı məqalələri 
də vardı ki, bir dissertasiya həcmi üçün kifayət idi. Mehdi hələ 
1957-ci ildə Opera və Balet Teatrının baş rejissoru işləyə-işləyə 
“Azərbaycan” jurnalında “Müasir dramaturgiyanın inkişaf 
məsələləri” başlığı altında bir yazı çap elətdirmişdi. Sonradan 
1958-60-cı illərdə C.Cabbarlıdan, Sabit Rəhmandan yaxşı 
analitik məqalələr yazmışdı və hətta onların rusca variantlarını 
da işləmişdi. Onun 1961-1964-cü illərdə müxtəlif jurnallarda 
işıq üzü görmüş “Dramaturgiya və müasirlik”, “Müasir 
komediya yaradıcılığı haqqında” və bu kimi sairə məqalələri də 
dediklərimin sübutudur. “Müasir komediya yaradıcılığı 
haqqında” məqalə iri həcmlidir və panoram xarakterlidir: 
burada Sabit Rəhmanın və Mirzə İbrahimovun komediyalarının 
təhlili jurnalın ard-arda iki nömrəsində dərc edilmiş məqalənin 
üçdə ikisini özündə qapsayır. Bu da heç bica deyil. Mehdi 
S.Rəhmanın və M.İbrahimovun yaradıcılığını beş barmağı kimi 
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bilirdi, Gəncədə və Bakıda baş rejissor vəzifəsində çalışdığı 
zamanda məhz onların ədəbiyyat dünyasından bəhrələnmişdi. 
Deməli, Mehdi elmə teatr aləmində eşitdiklərinin, 
gördüklərinin və elədiklərinin analizini vermək və sonradan bu 
müstəvidən nəzəri ümumiləşdirmələr səviyyəsinə yüksəlmək 
üçün gəlirdi 
     Lakin 1964-cü ildə Mehdi sanki bu dəftər-kitabların 
içindən, yazı-pozunun içindən, makinanın arxasından dikəlib 
təqvimə baxır və görür ki, dahi ingilis Şekspirin 400 illik 
yubileyidir. Ona görə ləngimədən hər şeyi bir kənara qoyub 
“Hamlet” faciəsi əsasında bir radiotamaşa hazırlayır. 
H.Salayevi, S.Bəsirzadəni, Ə.Ağayevi yığır başına, birinə 
Klavdinin, birinə Gertrudanın, birinə Poloninin mətnini 
oxutdurur, özü isə olur Hamlet. 
     Olum, ya ölüm?  
     Şəfiqə Məmmədova artıq II kursa keçmişdi və Mehdi 
ona etikadan dərs deyirdi. 
     Taleyə bax, sevgilim! 
     Teatr institutunda etika, universitetdə estetika: həyatda isə 
Hamlet və faciə janrına sonsuz bir ehtiram. Faciə maqnit 
dəmiri çəkən kimi Mehdini özünə çəkirdi. Sonralar Mehdi 
Məmmədov İncəsənət İnstitutunda da estetikadan dərs 
deyəcək. 
     Mehdi adi sovet vətəndaşının geyimində mikrofon 
qarşısında dayanıb Hamletin mətnini oxuyanda özünü Hamlet 
bilirdi, Hamlet masştablı şəxsiyyət kimi qavrayırdı. Burada, 
həqiqətən, identifikasiya faizi çox yüksək idi. O, Hamletin 
mübarizəsinə öz mübarizəsi kimi baxırdı, Hamletin dərdini öz 
dərdi kimi görürdü. “Azəri dramaturgiyasının estetik 
problemləri” kitabından bir sitat mənim mülahizələrimi 
təsdiqlər: “Danimarka prinsinin iztirabları mühitin və zamanın 
dərin idrakından doğur. Bu, yer üzündəki ədalətsizliyi, 
müsibətləri görən, duyan və dərk edən bir adamın iztirablarıdır. 
O,  “bəlalar selinə” qarşı durmağın, “zamanın qırılmış 
bağlarını” bərkitməyin çarəsini tapmasa da, bunu edə bilməsə 
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də, bu zərurəti və tarixi ehtiyacı duyduğu üçün bizim 
nəzərimizdə nəcibdir, ülvidir, böyükdür. Onun dərdi təkcə ata 
dərdi deyil. Onun kədəri heç də taxt-tacı qəsb edilmiş bir prinsin 
kədəri deyil. Hamletin dərdi bəşəriyyətin dərdi, Hamletin kədəri 
dünya kədəridir”194 və rejissor Mehdi, aktyor Mehdi, şünas 
Mehdi də bu dərdə, bu kədərə şərik. Əks təqdirdə onu London 
mətbuatı “azərbaycanlı şahzadə Hamlet”195 adlandırmazdı 
ki? 1964-cü ildə Bakı radiosu ilə Mehdinin Hamletini yəqin ki 
dinləyənlər olmuşdu. Hətta bu tamaşadan qısa bir televiziya 
görüntüsü də var. Həmin görüntüdə çalsaç Mehdinin gözlərilə 
ekrandan baxan bu radio Hamleti filosof Hamletdir, 
düşüncənin Hamletidir və şübhəsiz ki, poetik təfəkkürün 
Hamletidir. 1964-cü ildə Uilyam Şekspirin anadan olmasının 
400 illiyilə əlaqədar keçirilən tədbirlərə, təbii ki, sovet 
nümayəndəliyinin tərkibində Mehdi də bir Azərbaycan 
təmsilçisi kimi qatılmışdı və orada, soyuq Albionda, Şekspirin 
vətənində səhnəyə çıxıb Hamletin monoloqunu oxumuşdu. 
Lourens Olivyenin və digər dünya şöhrətli aktyorların 
Hamletini ekrandan və səhnədən görmüş ingilislər uzaq 
sahillərdə bizim Mehdini qəbul eləmişdilər, onun səsinin 
sehrinə, görkəminin cazibəsinə, pafoslu ekspressiyasının 
tilsiminə düşmüşdülər, Mehdiyə “azərbaycanlı şahzadə 
Hamlet” demişdilər. Yaxşıdı, çox yaxşıdı və bu, ümumilikdə, 
Mehdi teatrının qələbəsi anlamına gəlir. Lakin təəccüblüdür, bu 
haqda Cəfər Cəfərov nə danışıb, nə yazıb. Faktı da mən 
akademik Fuad Qasımzadənin məqaləsindən tapdım, Yaşar 
Qarayevdə isə bunun təsdiqilə üzləşdim. Teatrşünasların bu 
olaya biganəliyinin səbəbini mən özüm üçün aydınlaşdıra 
bilmədim. Nə isə... 
     Olum, ya ölüm? 
     1964-cü ildə Çexoslavakiyada “Olum, ya ölüm” adlı rəngli 
multiplikasiya filmi istehsal olunur. Bunun “Hamlet”lə heç bir 
ilişkisi yox idi: personajlar “xoşbəxtlik nədir?” sualına 
komediya üçün xarakterik situasiyalarda cavab axtarırdılar.       
     Mehdiyə “xoşbəxt adam” demək mümkündürmü? 
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     Baxır nədə... 
     Bir də ömür sona yetməyincə bilinməz ki, xoşbəxt kimdir, 
bədbəxt kim...  
     “Xoşbəxt ölüm” anlayışı mövcuddur: yəni ölümü duymadan 
ölmək... 
     “Xoşbəxt ölüm!” arzusu da mövcuddur: yəni xoşbəxtlikdə 
ölmək... yəni bədbəxtliyi duymadan, yaşamadan ölmək...  
     Mehdi 1965-ci ildə bu fikirlərdən çox-çox uzaqlarda idi və 
dissertasiyasını yazırdı: burdan yazırdı, ordan çap elətdirirdi. 
“Həyat və sənət yollarında” kitabı elə həmən bu ilin 
məhsuludur. Monoqrafiya Azərbaycan dramaturgiyasına həsr 
olunub və Mehdinin jurnal məqalələrinin daha geniş və daha 
mükəmməl variantı təəssüratını oyadır. Əsər 234 səhifədir: bir 
neçə məqalədən, iki böyük bölmədən və nəticə əvəzi kimi 
anlaşılan “Əsrimizin qəhrəmanı müsbət qəhrəmandır” başlığı 
altında təqdim edilmiş fəsildən ibarətdir. Monoqrafiyanın 
personajları milli dramaturgiya tarixinin fiqurlarıdır. Lakin 
birinci hissənin qəhrəmanı yenə Cəfər Cabbarlıdır, ikinci 
hissənin qəhrəmanı da yenə Sabit Rəhman. Tədqiqatın “Gülüş 
və ciddiyyət” adlanan ikinci bölümü oxuculara, yəni sənətlə, 
ədəbiyyatla əlaqəsi olan adamlara müasir komediya 
yaradıcılığına bir nəzər kimi təqdim edilir Mehdinin 
“Azərbaycan” jurnalında “Müasir komediya yaradıcılığı 
haqqında” adı ilə işıq üzü görmüş məqaləsi yadınıza düşdümü? 
Üstündən heç bir il keçməmiş yazı genişləndirilib, bir az daha 
elmiləşdirilib və kitaba salınıb. Əhsən! Tədqiqatda 
sitatlaşdırılan əsas müəlliflər bunlardır: Marks və Engels, 
Lunaçarski, Belinski, Çernışevski, bir də Maksim Qorki. 
Mehdi ideoloji və intellektual “türmədədir”. Qəribədir, mən 
indi “Həyat və sənət yollarında” monoqarfiyasını oxuyuram və 
görürəm ki, bu əsər sovet təhsil şəbəkəsində mühüm yer tutan 
“Dram nəzəriyyəsi” predmetindən qopmuş bir qəlpədir. 
Mahiyyətcə, Mehdinin bu kitabı Azərbaycan dramaturgiyası və 
qismən də dram nəzəriyyəsi barəsində dərslikdir. Əksərən, sən 
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özün nəyisə öyrənmək, qəlibi, trafareti, düsturu tam 
mənimsəmək və suallardan qurtulmaq istəyəndə dərslik 
yazırsan. Bir nümunə: “Məzhəkənin formaları, ifadə vasitələri, 
gülmək və güldürmək tərzi müxtəlifdir, zəngindir. Gülüşün ən 
yumşaq və ən kəskin formaları arasında, yəni yumorla satira 
arasında zəngin gülüş vasitələri, gülməyin çoxlu, çeşid tərzləri 
vardır. Onları iki qütbdə cəmləşdirmək olar. Komediya ya 
əsasən müsbət, faydalı və gözəl olan bir işin, bir xarakterin 
xüsusi, təsadüfi nöqsanlarını göstərir ki, gələcək təkamülə yol 
açsın; ya da təməlindən zərərli olan, vaxtını ötürən və ictimai 
təhlükə törədən, cəmiyyətin inkişafına mane olan əməlləri və 
xarakterləri kəskin surətdə pisləyir ki, onları büsbütün yox etsin. 
Birinci təsadüfdə o, yumor boyalarından, ikinci təsadüfdə 
satiradan istifadə edir”.196 Açığını deyim ki, bu nəzəri 
mülahizələrdən bir məktəbli primitivliyi, bir məktəbli 
sadəlövhlüyü fışqırır. Mehdinin pyes, obraz təhlili onun nəzəri 
fikirlərindən, nəzəri müddəalarından qat-qat güclüdür. Bu, 
rejissor vərdişlərinin onun düşüncə manerasına təsirinin 
nəticəsidir. Təsadüfi deyil ki, Mehdi öz rejissurasında 
yazılarında (elmi əsərlərində, oçerklərində, məqalə və 
resenziyalarında) olduğundan daha sərbəst, daha ifadəli və 
daha orijinal görünürdü. Bəlkə də Azərbaycanda elə adam 
tapılardı ki, Mehdinin monoqrafiyalarını yazmağı bacarardı; 
lakin dünyada elə bir kimsə yoxdu ki, onun tamaşalarını qura 
biləydi. Bax, bu, gərək unudulmasın. Mən hesab edirəm ki, 
1965-ci ilin “Həyat və sənət yollarında” kitabı Mehdinin 
gələcək müdafiəsinin baş məşqi idi.  
     Mehdi Milli Teatrda birinci olmaq yükünü çiyinlərindən 
atdıqdan sonra, hətta yenə də işinin çoxluğuna baxmayaraq, 
sanki bir qədər sərbəstləşmişdi, bir qədər asudə olmuşdu. Məhz 
bu arada Zəfər Nemətov Mehdinin “saqqızını oğurlayıb” onu 
futbol matçına aparmağı bacarmışdı. Məhz bu arada Mehdini 
Zəfər Nemətovla, Tofiq Quliyevlə daha tez-tez birgə şam 
eləyən görmək olardı. Məhz bu arada Mehdi Bakı bulvarının 
dadını çıxara bilmişdi. Məhz bu arada, daha doğrusu, 1964-cü 
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ildə rejissor Zəfər Nemətov “Ürək yanarsa” tamaşasını 
hazırlamışdı. Pyesin müəllifi kim olsa yaxşıdı? Mehdinin 
qardaşı Teymur Məmmədov, dil və ədəbiyyat müəllimi. Mehdi 
vaxtilə onu Pza Təhmasibin yanına əbəs göndərməmişdi ki? 
Teymur öz böyük qardaşına müqəddəs adama yanaşan kimi 
yanaşırdı. Nədən ki, Teymurun da içi ədəbiyyatla, sənətlə dolu 
idi və bu, nəhayət ki bir gün pyes formasında zühur eləmişdi. 
Pyes yaşlı müəllimin vaxtilə tələbəsi olmuş bir qızla həzin, 
kövrək sevgisinin taleyindən danışırdı. Sizə xatırladım rusların 
çəkdiyi “Bazar ertəsinə çıxaq” bədii filmini. Filmə baxanda 
fikirləşirsən ki, yəqin onu Teymur Məmmədovun pyesi 
əsasında çəkiblər. Lakin bu, belə deyil. Filmin ssenari müəllifi 
var: tamam ayrı adamdır. Bəlkə... Xeyr, şübhələrə yer yoxdur. 
Çünki pyes rusların filmindən qat-qat öncələr yazılıb. Amanın 
günüdür, Mehdidən uzaqlaşmayaq... “Ürək yanarsa” 
tamaşasının premyerasına Mehdi də baxır  və heç bir söz 
demir, dərin sükuta qərq olub qalır. Premyeradan sonra o öz 
evinə dönmür; Teymurla birgə Tolstoy küçəsindəki köhnə 
mənzillərinə yavaş-yavaş gedirlər. Gənc Tamaşaçılar 
Teatrından bura gəzə-gəzə piyada gəlməyə nə var ki... Mehdi 
yenə bir şey söyləmir, pauzanı uzatdıqca uzadır. Yalnız qonaq 
otağına keçərkən qapıda intizarla dayanmış Teymurun üzünə 
də baxmadan, öz-özünə danışırmış kimi “Sən bu gün məni 
kövrəltdin” deyir və bir də bu söhbətin üstünə qayıtmır, heç 
nəyi çözüb təhlil eləmir, heç nəyi aydınlatmır. 
     Mehdi artıq Şəfiqə Məmmədovanın ərköyünsov, dəcəl bir 
qız olduğunu bilirdi və heç də bundan xoşhallanmırdı, ona 
xüsusi diqqət göstərmirdi. Lakin bir dəfə... vokal kafedrasının 
açıq dərslərindən birində iştirak edərkən... Mehdi görür ki, 
Şəfiqənin gözəl opera səsi var... və o, doğrudan da, çox 
istedadlıdır... 
     Tale kimisə kiməsə tərəf inadla sürükləyirdi... 
     Mehdi Komandor imicində Azərbaycan Hamleti ömrünü 
yaşayırdı... və qızlar, qadınlar onun görkəminə, qamətinə, 
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Hamletsayağı ədalarına, filosof görünüşünə, səsinin ecazkar 
tembrinə vurulub Mehdini, necə ki fanatları müasir 
“ulduzları”n hər addımını izləyirlər, bax, eləcə izləyirdilər. 
Hətta öz şəxsi hesablarına bilet alıb onun ezamiyyətə getdiyi 
şəhərlərə yollanırdılar... Təki öz qəhrəmanlarına yaxın olsunlar, 
onunla təmasda olsunlar... Mehdi maqnit kimi qadınalrı özünə 
cəzb eləyirdi: ancaq o, bunun üçün məxsusi şəkildə heç bir səy 
göstərmirdi; hərçənd dəblə və səliqə ilə geyinməyindən də 
qalmırdı. 
     1966-cı ildə Mehdi Məmmədov Azərbaycan Dövlət 
Uneversitetinin ixtisaslaşdırılmış müdafiə şurasının qarşısına 
çıxır. Bir iddiaçı qismində tədqiqatının məna və mahiyyətindən 
danışır, keçib yerində əyləşir. Dissertasiyanın müzakirəsi 
başlanır. Fəlsəfə elmləri doktorlarından iki nəfər bu müdafiəyə 
qəti etirazını bildirib deyir ki, Mehdi burada yox, sənətşünaslıq 
üzrə müdafiə etməlidir. Mən akademik Fuad Qasımzadənin 
xatirələrinə əsasən bunları yazıram. Gerçəklikdə bu iki nəfərin 
rəyi bir elə də önəm kəsb etmirdi. Çünki çoxluq Mehdi 
tərəfində idi. Amma... buna baxmayaraq... Mehdi bərk inciyir 
və tədqiqatını götürüb müdafiə şurasının iclası aparıldığı 
auditoriyanı tərk edir. Təbii ki, məsələnin gözlənilmədən belə 
dəyişməsi nəyəsə kökündən təsir etmək iqtidarında deyildi. 
Ona görə ki, dissertasiyaların hamısı rus dilinə çevrilib 
Moskvaya göndərilməliydi. Bu səbəbdən bütün aspirantlar, 
dissertantlar, doktorantlar elmi tədqiqatlarını ya rusca 
yazırdılar, ya da müdafiəyə çıxıncaya qədər öz işlərini rus 
dilinə tərcümə elətdirirdilər. Bu aspektdə Mehdinin problemi 
yox idi. Ol səbəbdən Mehdi daxili bir inamla, arxayınlıqla 
sənətşünaslıq üzrə müdafiə etmək qərarına gəldi və 
opponentlərini Moskvadan “sifariş elədi”. 
     1967-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
Memarlıq və İncəsənət İnstitutunda Mehdi Məmmədovun 
müdafiəsi keçdi. Bənzərsiz bir müdafiə. Mehdinin avtoreferatı, 
çıxışı, arqumentli müddəaları o qədər uğurlu alınmışdı ki, ona 
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birbaşa “sənətşünaslıq doktoru” alimlik dərəcəsi verməyi 
tövsiyə etdilər. Bax, bu prosesdə yenə birinci skripka rolunu 
teatrşünaslığın “şefi”, ideoloqu, rəhbəri Cəfər Cəfərov oynayır: 
fitva ondan gəlir, təklif onun təklifidir. Belə ki, teatrşünas 
Cəfər rejissor Mehdinin tədqiqatını Azərbaycan humanitar 
elminin tarixində faydalı, yeni və fenomenal bir iş saymışdı. 
Və həqiqətən, 1968-ci il aprelin 12-də Ümumittifaq AAK-ın 
Mehdi Məmmədovun doktor elmi dərəcəsini təsdiqləyən 
sənədinin surəti Teatr İnstitutunun dəftərxana şöbəsinə daxil 
olur. Bu gündən etibarən professor Mehdi artıq sənətşünaslıq 
doktorudur.  
     “İstədiyi yar idi, yetirdi pərvərdigar”...  
     1968-ci ildə Mehdi Məmmədovun dissertasiya işi “Azəri 
dramaturgiyasının estetik problemləri” adı ilə nəşr olunur.       
Həmin çağlarda “azəri” sözünü rəsmi şəkildə sənədləşdirmək 
və ya kitab sərlövhəsinə çıxarmaq heç də asan məsələ deyildi. 
Çünki bu sözdən “millətçilik” qoxusu gəlirdi və bu qoxu 
çoxlarını qorxudurdu, təkcə bir coğa (qrup) Azərbaycan 
ziyalısından savayı. Onlar, yəni Azərbaycanın bir sıra dəyərli 
millətsevərləri, sadalasam siyahı böyük olacaq, hətta “azəri” 
sözünün dildə aktivləşməsini belə fəxrlə, qürurla, coşqu ilə 
qarşılayırdılar. Mehdidə də milli heysiyyət duyğusu son dərəcə 
güclü idi. Hələ 1966-cı ildə “Teatrlar. Aktyorlar. Tamaşalar” 
toplusunda Gəncə teatrının ixtisarlı tarixini yazarkən məhz 
Mehdi Məmmədov akyor Muxtar Afşarovun soyadını 
“Əfşarov”197 kimi qələmə vermişdi, onun qədim Azərbaycan 
nəsli əfşarların birbaşa varisi olduğunu vurğulamışdı. Əfşarlar 
isə şah şəcərəsi olublar, türk soylarının elitasından sayılıblar. 
Hətta Muxtar Avşarovun özü də öz soyadından səksənirdi, az 
qala məşhur əfşarlarla qohumluqdan imtina edirdi. Axı onu 
vaxtilə bu soyada görə xeyli incitmişdilər! Mehdisə əksinə, heç 
nədən çəkinmədən öz kitabında israrla “Afşarov” yox, 
“Əfşarov” yazırdı və bunu belə təqdim etməkdən gizli bir zövq, 
bir həzz duyurdu: qürrələnirdi ki, Azərbaycan türküdür və 
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türklər həmişə bütün siyasi-toplumsal vəziyyətlərdə və 
müxtəlif insinuasiyalar içində özlərini itirməyiblər, bölgənin 
birinci şəxsləri cərgəsində dayanıblar. Amma öz xarakter tipinə 
görə Mehdi fleqmatik olduğundan hisslərini affektiv şəkildə 
büruzə vermirdi və ehtiyatını da əlindən buraxmırdı. Nədənsə 
Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin xofu onunla hər yerdə 
bərabər bulunurdu. Çünki Mehdi heç vaxt Cəfər Cəfərovun 
“Dağılan tifaq” barədə yazdığı siyasi-ideoloji ünvanlı tənqidi 
unutmurdu. 
     Hər halda Mehdi, mənim bütün ehtimallarım fövqündə 
dayanaraq, kitabının sərlövhəsində “azəri” sözünü saxlayır və 
bununla da özünün yarımməxfi “millətçi ziyalı” mövqeyini 
eyhamlaşdırır. 
     Bu, hamletizm deyilsə, bəs nədir? Gözəl müdafiə edilmiş 
bir dissertasiyadan sonra Mehdi niyə özünə ictimai müstəvidə 
qalmaqal axtarmalıydı və ya özünü rəsmi sovet ideologiyasına 
qarşı qoymalıydı, camaata bir millət sevgisi sərgiləməliydi? 
Məntiqə sığmaz bir şeydir, hamletizm təzahürüdür. “Müasirlik 
kateqoriyası və Azərbaycan sovet dramaturgiyasının estetik 
problemləri” adının “Azəri dramaturgiyasının estetik 
problemləri” şəklində monoqrafiyanın sərlövhəsinə 
çıxarılmasına nə ehtiyac vardı? “Azərbaycan sovet 
dramaturgiyası” ifadəsi hara, “Azəri dramaturgiyası” ifadəsi 
hara? Fərqi duyursunuzmu? Mehdi düz getdiyi yerdə bu nə 
oyundu öz başına açırdı? Könlündən dissidentlik keçirdimi?  
Və nəhayət, bu, Mehdiyə nə kimi dividentlər vəd edirdi? Bir 
sıra Azərbaycan ziyalılarının hörmətindən savayı, praktiki 
surətdə, heç nə. Onda mən bunu hamletizmin təzahürü kimi 
anlamaqda haqlıyam və özümə bəraət qazandırıram. 
     Şəfiqə Məmmədova artıq Milli Teatrın aktyor truppasında 
fəaliyyətə başlamışdı. Rejissor Tofiq Kazımov isə onu öz 
gələcək “Hamlet” tamaşasının Gertrudası qismində görürdü və 
Mehdinin bundan xəbəri, əgər mən səhv etmirəmsə, mütləq 
vardı.     
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     “Azəri dramaturgiyasının estetik problemləri” tədqiqatı, 
belə deyim də, “Həyat və sənət yollarında”  kitabının yeni və 
geniş versiyada təqdimidir. Bu əsər Mehdi Məmmədovun sənət 
proqramıdır, onun fəlsəfi düşüncələrinin proqramıdır, 
Mehdinin fikir okeanının marşturudur. Əvvəla onu söyləyim 
ki, “Azəri dramaturgiyasının estetik problemləri” 
monoqrafiyası o dövrün rus teatrşünaslığında mövcud dəblərə, 
tendensiyalara bir reaksiyadır, yaxşı imitasiyadır. İkinci: bu 
araşdırma dram nəzəriyyəsi və estetika fənləri üzrə tələbələr 
üçün “əlavə oxu” kitabını xatırladır. Mehdini estetikada və 
teatrda professional bir rejissor kimi nə maraqlandırıbsa, bu 
tədqiqatın içinə yığıb, praktikada üzləşdiyi, və bəlkə də 
ustalıqla həll etdiyi məsələlərin elmi cavabını vermək istəyib. 
Ancaq cavablar əvəzinə Mehdi sanki təntənəli və təmtəraqlı, və 
bir az da pafoslu mühazirələr, natiqlər üçün mətnlər yazıb. Bu 
elmi-nəzəri risalənin ilk sualı “Müasirlik nədir?” kimi 
səsləndirilir. Və Mehdi əlüstü çalışır ki, buna tutarlı bir 
definisiya versin. Başlayır problemin ətrafında onu-bunu 
sitatlaşdıra-sitatlaşdıra Komandor addımlarıyla gəzişməyə və 
gəlib heç cürə mahiyyətə çıxa bilmir; tapammır ki, müasirlik 
nədir və onu necə açmaq, necə xırdalamaq olar. Elə bu arada 
teatr bilgisi onun köməyinə gəlir və Mehdi bəyan edir ki, 
“müasirlik mübarizədir”. Doğrudur, amma elm üçün nəsə 
çiydir. Müasirliyin içi mübarizə ilə doludur və bu, aksiomdur. 
Mübarizə prosesdir. Onda, deməli, proses müasirlikdir. Bu da 
aksiomdur və doğrudur, amma elm üçün nəsə çiydir. Zaman 
axımında permanent yaşanan mübarizələrin müasirliyə heç bir 
dəxli olmaya da bilir. Mübarizə faktdır, həyatın faktıdır. İki 
quşbaz bir göyərçin üstündə dalaşırsa, bunun müasirliklə 
ilişkisi nə? “Müasirlik zamanın inqilabi fikirlərinin incəsənətdə 
təsdiq və təsbit etmək yolunda davamlı, ehtiraslı bir 
mübarizədir”198. İnanmıram. Sovet siyasi-ideoloji 
demaqogiyasının təsiri var burda. Müasirlik düşüncə 
modusudur,  bu modusa qatılmaq, bu modusda olmaq və öz 
zamanını anlamaq deməkdir. Sənətdə müasirlik resipiyentin 
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(seyrçinin, oxucunun) özünütanıma, özünübilmə 
(identifikasiya) dərəcəsi ilə ölçülür. Mehdisə Nikolay 
Dobrolyubova istinadən yazırdı ki, “müasirlik... ləyaqət 
meyarıdır”199. Definisiya elmi deyil, sıyıqdır, sürüşkəndir, 
gəlişi gözəl ifadədir. Bir də müasirliyi meyar adlandırmaq nə 
dərəcədə korrekt? Müasirlik meyar ola bilməz: çünki içi, 
mündəricəsi zaman-zaman dəyişir. Bundan əlavə ləyaqət daha 
çox ənənə ilə bağlı bir şeydir, nəinki müasirliklə. Yəni dediyim 
bu ki, Mehdi müasirliyin mündəricə baxımından nədən ibarət 
olduğu haqqında aydın və dolğun təsəvvür yarada bilmir, 
fikirlərini filosof kimi yox, rejissor kimi izah edir. 
     Müasirlik Mehdi tədqiqatının birinci dayanacağıdır. 
     İkinci dayanacaq ənənə və novatorluqdur. Elmi 
definisiyalar, müəyyənləşdirmələr baxımından burada da nə 
bol nöqsan. İsnad yeri kommunist-bolşevik məfkurəsinin 
siyasi-ideoloji klassikləridir. Bu dayanacaqda Mehdinin orijinal 
fikri yoxdur: o, imitatordur: sovet humanitar elmində mövcud 
qəlibin məzmununu danışır: “Ənənə novatorluğa qovuşub sanki 
cavanlaşır. Novatorluq isə mütərəqqi ənənələrə istinad etdiyi 
üçün zəminəsi daha möhkəm olur”.200 İki üstəgəl iki dörd eləmir 
bəyəm? Lakin... “ənənə və novatorluq” məsələsini həmin 
dövrdə Azərbaycan sənətşünaslığının gündəmində 
aktuallaşdırdıqdan sonra mədəniyyətdə Mehdinin də 
imitatorları peyda olur və bu mövzuda yazılan kitab və 
məqalələrin sayı artır. 
     Üçüncü dayanacaq yaradıcılıq metodu müstəvisindədir. 
Mən bu dayanacaqda düşən kimi oradan qaçmaq istədim. Bura 
başdan-ayağa siyasi-ideoloji söz palçığı idi. “Partiyaçı olmaqla 
partiyalı olmaq arasında böyük keyfiyyət və mahiyyət fərqi 
vardır... Partiyalılıq estetik kateqoriyadır” deyən Mehdi şəxsən 
mənə yad bir adam kimi görünür. Ümumiyyətlə, bunu necə 
yazmaq olar; necə demək olar ki, “partiyalılıq estetik 
kateqoriyadır”? Dünya fəlsəfi fikri belə estetik kateqoriya 
tanımır. Çünki ontoloji və qnoseoloji əsasdan məhrumdur. 
“Metod nədir və onun əlamətləri nədə özünü görükdürür” 
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suallarına cavablar da amorfdur. Mehdi haradasa müasirlik, 
ənənə və novatorluq nöqtələrinin yaratdığı üçbucaqlı məna 
sferasında “metod” anlayışını yerləşdirməyə çalışır, ancaq 
onun hücrəsini bula bilmir və başlayır metod sorağında 
Azərbaycan dramaturgiyasının tarixində qurcalanmağa... 
qurcalanıb, qurcalanıb gəlib çıxır realizmə, tənqidi realizmə və 
sosialist realizminə... Qalan nə varsa, yenə pyeslərin təhlilidir 
və Yuri Borev adlı bir rus tədqiqatçısı ilə metod barədə qiyabi 
polemikadır. Cəfəngiyyat haqqında cəfəngiyyat... Və birdən 
mən düşünürəm ki, aman Allah, Mehdi bunları uzun-uzadı 
yazmağa məcbur olub; bunları yaza-yaza özünə ideoloji sipər, 
müdafiə sistemi düzəldib ki, yeri gəldikdə ürəyi istədiyini 
deməkdən çəkinməsin. 
     Dördüncü dayanacaqda kitab “pəncərə”sindən çağdaş 
Azərbaycan dramaturgiyasının panoramı görsənir və ona 
“Müasirlik və sənətkarlıq məsələləri” bucağından baxmaq 
təklif edilir: “Azərbaycan sovet dramaturgiyasının ümumi 
mənzərəsinə nəzər salarkən və ayrı-ayrı pyeslər haqqında fikir 
yürüdərkən rast gəldiyimiz nöqsanlar bilavasitə sənətkarlıq 
məsələləri və bu sahədəki geriliklə, bədii təfəkkür və bədii ifadə 
kasıblığı ilə əlaqədardır. Bu, bir daha isbat edir ki, müasirlik 
sənətkarlıq məsələlərilə üzvi surətdə bağlıdır. Daha dəqiq deyilsə 
(burada “deyilsə” felin şərt formasıdır; lakin üslubca düzgün 
işlədilməyib, mənanı zəiflədir - A.T.), müasirlik eyni zamanda 
sənətkarlıq məsələsidir”.202 Əslində, bu cümlə çağdaş 
Azərbaycan dramaturgiyasına ünvanlanmış sərt ittihamdır. 
Mehdi kəskin tənqidi mövqedədir. Əgər sənətkarlığın səviyyəsi 
aşağı isə, müasirlikdən söhbət gedə bilməz. Bununla da müəllif 
sətiraltı şəkildə bəyan edir ki, yerli dramaturgiya zamana, 
çağdaş insanın fikir və ruh dünyasına adekvat deyil. Amma 
Mehdi, axı onun çoxlu dramaturq dostu vardı, bu tənqidi elə bir 
“mərifət kağızı”na bükür ki, heç kim heç nədən və özündən 
şübhələnmir. 
     Beşinci dayanacağa isə Mehdi öz bilgi anbarının əsas 
yükünü çıxardır: komediya yaradıcılığı və komiklik 
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kateqoriyasını. Mehdi bunlardan çox yazıb, çox danışıb, bu 
haqda məqalələr çox çap elətdirib. Çünki Gəncə və Bakıda o, 
bir ucdan elə komediya ilə işləyib və bu sahədə əla düşünər, əla 
nəzəriyyəçi olub. 
     “Olum, ya ölüm?” söyləyən insanların səsi altıncı 
dayanacaqdan eşidilir. Burada “perron” boyunca faciə var-gəl 
eləyir və onun dirijoru Komandordur. Komandor da Hamlet 
kimi faciəvi şəxsiyyətdir. Mən Don Juanı da faciə 
çərçivələrində qavrayıram: düşüncə spektri genişdir. Amma 
nədənsə Mehdi bu dayanacaqda qəliblər içindədir. Hərçənd 
səhnədə o, ehtiyatını əldən verib yozumlar və fantaziya 
məkanına vara bilirdi. Qəribədir, Mehdi nəzəriyyədə həmişə 
özünü intizamlı, sakit bir məktəbli kimi aparır. Halbuki o, 
tamaşaya başlayarkən sanırdı ki, missionerdir, super lektordur, 
teatr professorudur. Bu kitab bütövlükdə kompozisiya və 
mündəricə baxımından estetika kateqoriyalarının rejissor 
şərhidir, rejissor təhlilidir və bu təhlilin kontekstində dram 
nəzəriyyəsinin payı böyükdür: “... “tale”, “olacaq”, “qəza” 
məfhumları yunan faciələrində heç də xalis fatalist anlayış hesab 
edilə bilməz. Qədim yunan dilindən “ananke” və “moyra” 
sözlərinin tərcüməsi kimi işlənən rusca “судьба”, azərbaycanca 
“tale” kəlmələri orijinaldakı mənanı tamam ifadə etmir. Çünki 
“ananke” kəlməsinin əsl lüğəti mənası “olacaq”, “zərurət”, 
“ədalət”, “moyra” isə “qismət” deməkdir. Qədim yunan 
dramaturqlarının əqidəsincə, “ananke” (“zərurət”) təbiətin və 
kainatın elə yüksək, müqəddəs və dəfedilməz qanunudur ki, 
nəinki insanlar, hətta allahlar belə onu poza bilməz, pozsalar da 
cəzasız qala bilməzlər. O, yəni haqq və ədalət, yerin və göyün 
bütün ulu qüvvələrindən uludur və qüdrətlidir”.203  Burası artıq 
“Dram nəzəriyyəsi” dərsliyidir və Mehdi lüğəti genişləndirir, 
lüğəti danışır, lüğəti şərh edir, faciənin janr kimi mahiyyətini 
çözür, xırdalayır, bəlli olanları təkrarlayır, rusca oxuduqlarını 
öz dilinə çevirir və maarifçi işi görür. Əhsən və bir də əhsən! 
Həmin dövr Azərbaycan teatr bilgisinin buna ehtiyacı çoxdu. 
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     Yeddinci dayanacaqda Mehdi qəhrəman soraqlayır: hanı o 
müsbət qəhrəman? Hanı o estetik ideal? Mehdinin hələ Qodo 
barəsində məlumatı yoxdur. Bu “perron”da yad personajlar 
gözə dəymir: nə Odisseyə rast gəlirsən, nə Axillesə, nə Orestə, 
nə Hamletə, nə Komandora... Hamısı bizimkilərdir, tanış 
sifətlərdir. Milli dramaturgiyamızın əksər sakinləri burdadır. 
Mehdi ideal qəhrəmanı onların arasında axtarır. Burda Elxan 
da, Vaqif də, Fərhad Kamalov da var: başqalarını da tapmaq 
olar. Kimdir əsrin və əsərin qəhrəmanı Mehdiyə görə. Çətin 
sualdır və Mehdi də əmin deyil, arxayın deyil söylədiyinə.  
Mənsə elə düşünürəm ki, qəhrəman anlayışı müəyyən 
korrektəyə möhtacdır. Biz hər bir personaja qəhrəman deməyə 
vərdiş eləmişik dram nəzəriyyəsinin çərçivəsində. Halbuki 
qəhrəman həmişə xilaskardır. O adam ki, başqalarına nicat verə 
bilmir və ya bu yolu bulmaqda maksimal qüvvə sərf etmir, 
ondan nə qəhrəman? Mehdi “Azəri dramaturgiyasının estetik 
problemləri” monoqrafiyasının bu dayanacağında da analitik 
təfəkkür möcüzələri, təəssüf ki, göstərmir. Lakin bu, onun 
kitabının teatrşünaslıq üçün elmi dəyərini bir qırıq da azaltmır. 
Çünki bu əsər dram nəzəriyyəsilə ilişikli Azərbaycan dilində  
yaxşı məlumatlar bankıdır, yeddi dayanacaqlı informasiya ilə 
dolu bir yoldur. 
     Mehdi elm dünyasının doktoru olub, nəzəri bilgilərini 
monoqrafiya hüdudlarında bir də özü üçün təkrarlayıb, 
Azərbaycan dramaturgiyası barədə söylədiklərini bir yerə yığıb 
yəqin ki rejissor Mehdiyə nələrisə sübut elədi. Bunu mən bilə 
bilmərəm. Amma mən onu bilirəm ki, Mehdi Milli Teatra 
inamla döndü, iddiasız döndü, vəzifələr, titullar fövqündə 
dayanıb döndü. Hərçənd onu teatra gətirən elm olmadı, iddia 
olmadı, sevgi oldu, tamaşa qurmaq, səhnədə oynamaq və bütün 
Azərbaycana çox vacib nəsə söyləmək azartı oldu. Və Mehdi 
teatra özü ilə bərabər Lev Nikolayeviç Tolstoyu gətirdi, rus 
nəsrinin ağsaqqal qraf babasını.  
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     Artıq 1968-ci il idi. Mehdi Məmmədovun Milli Teatrda 
çalışmadığı beş il ərzində o, çox işlər görmüşdü; kitablar nəşr 
elətdirmişdi, sənətşünaslıq doktoru elmi dərəcəsini almışdı, 
radiotamaşa hazırlamışdı, İngiltərəyə gedib-gəlmişdi və 
radioda “Mədəniyyət universiteti” adlanan bir veriliş yaradıb 
(Azərbaycan radiojurnalistikasının tanınan simalarından biri 
Mailə Muradxanlı Allah şahididir) orada mütəmadi 
mühazirələr oxumuşdu. Mehdi Məmmədovun Milli Teatrda 
çalışmadığı beş il ərzində teatr irəliyə doğru bir sıçrayış 
eləmişdi və üsyankar Tofiq Kazımov Azərbaycanda teatrın dil 
sistemini dəyişmişdi, Milli Teatrın qapılarını müasir sənət 
dəblərinin üzünə taybatay açmışdı və sürətlə 
monumentalizmdən, pafosdan, ehtiras püskürmələrindən, 
hayqıran qəhrəmanlıqdan uzaqlaşmışdı. Milli Teatrı Tofiq 
Kazımov zamana inteqrasiya eləyə bilmişdi, seyrçiləri teatrla 
yenidən maraqlandırmışdı. 1968-ci il Tofiq Kazımov teatrının 
yaşadığı zenit məqamının son mərhələsi sayılmalıdır. Nədən ki, 
onun “Sən həmişə mənimləsən” və “Ölülər” kimi tamaşaları 
Tofiq Kazımov yaradıcılığının zirvə nişanələridir, yeni teatr 
poetikasının vizual gerçəkliyidir. İş bu ki, sonradan nə 
“Hamlet”, nə “Fırtına”, nə “Aydın”, nə də digər çoxsaylı 
quruluşlar “Sən həmişə mənimləsən” və “Ölülər”in uğuru ilə 
müqayisəyə gəlməyəcək. Deməli, Tofiq Kazımovun teatr 
ideyası öz vizual təcəssümünün zirvə nöqtəsini aşmışdı və ilkin 
pozitiv təkanın inersiyası ilə müəyyən statikada yaşayırdı və 
enməyə meyllənirdi. Dünən teatrda monumentalizmə “yox” 
deyənlər bugün həşir qoparırdılar ki, “vay, monumentalizm 
əldən getdi” və bununla Tofiq Kazımova təpki göstərirdilər, 
ona öz islahatlarını sona yetirməyə, bu islahatların bəhrəsini 
görməyə imkan vermirdilər. Hətta Cəfər Cəfərov da... ajiotaja 
düşüb (bəlkə də özünü nədəsə sığortalamaq xatirinə) 
yazılarında monumentalizmi dəstəkləyirdi, anlaşılmaz mövqe 
nümayiş etdirirdi, bir tərəfdən “doqmatik monumentalizm”ə 
qarşı çıxırdı, digər tərəfdən “müasir monumental üslub”u 
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Azərbaycan teatrı üçün yararlı sayırdı, nəzəri baxımdan onu 
buna qatışdırırdı (fikrin sısqalaşması və aqoniyası), bunu ona: 
“Teatrda yeniləşmə prosesi çox uzun bir müddət realizmin və 
psixologizmin geniş mənada anlaşılan monumentalizmlə 
mübarizəsi şəraitində getmişdi. İndi isə məhz müasirləşmə 
baxımından milli səhnə sənətinin qarşısında duran yeni tarixi 
vəzifələri zaman özü tamamilə başqa şəkildə formulə edirdi: 
realizmin, həqiqi psixologizmin müasir bir monumentalizmlə 
sintezinə nail olmaq!”204 Bu, nə demək və necə mümkün, 
yahu? Yoxsa geriyə, monumentalizmə doğru şüarı??? 
     Bax, belə bir şəraitdə Mehdi Milli Teatra, daha doğrusu, 
Tofiq Kazımovun teatrına qayıdır. Mən bunu elə-belə, gəlişi 
intriqalı bir məqam kimi vurğulamıram. Həqiqətən, teatr son 
beş ildə məhz Tofiq Kazımovun teatr qavrayışına uyğun bir 
tərzdə formalaşmağa başlamışdı. O, truppa içində truppa 
yarada bilmişdi, yaşlı və iddialı sənətçilərin əhatəsində cavan 
aktyorlardan ibarət bir özəyin yaşamasını və aktiv fəaliyyətini 
təmin etmişdi. Bu aktyorlar da Tofiqi sevirdilər, Tofiqə 
inanırdılar, Tofiqə öyrəşmişdilər. Odur ki, Mehdi risk eləyirdi: 
truppadan hər şey gözləmək mümkün idi. Başqa bir cəhət. 
Mehdi Milli Teatra, əslində, “qayıtmırdı”, bir qonaq kimi 
gəlirdi, bir ustad kimi gəlirdi, bir özgəsi kimi, yabançı 
Komandor kimi, Komandor addımları ilə gəlirdi və içində 
Hamleti gətirirdi. Mehdi teatra işləməyə, vəzifə tutmağa 
gəlmirdi; gəlirdi ki, öz kefinə, öz azartına bir tamaşa hazırlasın. 
     Tamaşa da nə tamaşa: “Canlı meyit”; qraf Tolstoyun eyni 
adlı pyesi əsasında. 6 pərdəlik, 12 şəkillik bir dram. 
Azərbaycan teatrı uzunsaqqal Tostoy babanın dramaturgiyasına 
müraciət etmişdi, amma “Canlı meyit”ə bir kimsə tamah 
salmamışdı. Mehdi birinci idi. 
     Rejissor Tofiq Kazımov aktrisa Şəfiqə Məmmədovanı öz 
truppasına artıq dəvət eləmişdi... Səhnə üçün, yoxsa Mehdi 
üçün?.. Şəfiqə xanım Mehdi tamaşalarında uğuru uğur ardınca 
qazansa da, həmişə deyəcək ki, mən Tofiq Kazımovun aktrisası 



______________Milli Kitabxana_______________ 274 

olmuşam. Bu qadının da alicənablığı, sənətə və həqiqətə 
sevgisi həsəd doğuracaq qədər yüksəkdir. 
     1968-ci il martın 15-də Milli Teatrın baş rejissoru Tofiq 
Kazımovun quruluşunda “Hamlet” tamaşası oynanılır, içi 
hamletizmlə dolu olan bir sənətçinin, professorun, doktor 
Mehdinin gəlişi ərəfəsində. Gertruda rolunun ifaçısı Şəfiqə 
Məmmədovadır. Hamlet isə Həsən Turabovdur... 
     1968-ci il dekabrın 28-də isə Mehdinin “Canlı meyit” 
tamaşasının premyerası göstəriləcək. 
     Mehdi Məmmədovla Tofiq Kazımovun teatr dünyasında 
gizli, məxfi, soyuq “müharibə” başlayırdı. Dünənə qədər onlar 
müxtəlif sənət düşərgələrinə mənsub olduqlarını bilirdilər və 
bunu bildikləri üçün qarşılaşmırdılar, “toqquşmurdular”, 
yarışmırdılar. İndisə Mehdi sanki keçmişdən qayıdıb Tofiqin 
teatr zamanına daxil olurdu və haradasa onun sahmanına, 
qaydalarına, teatr qavrayışına “təcavüz” eləyirdi. 
     Bir teatrın repertuarında Şekspirlə Tolstoyun yan-yanaşı 
dayanması fenomenal və son dərəcə nadir hadisədir. Tofir 
Kazımov və Mehdi Məmmədov masştablı iki rejissorun da bir 
teatra “sığışması” görünməmiş bir şeydir. Çünki onların adı 
müxtəlif bədii-estetik qanunları, prinsipləri, oyun dəblərini 
eyhamlaşdırırdı. 
     “Canlı meyit”, yəni olumla ölüm bir arada, yəni nə 
ondansan, nə bundan, Mehdi hamletizminin təzahür variantı 
kimi yozula bilərmi? Niyə məhz “Canlı meyit”? Fedya 
Protasov rolunda isə Mehdinin özü: o, səhnədə canlı meyiti ifa 
edir. Pyesin qəhrəmanı canlı meyit kimi, var ola-ola yox olan 
adam kimi tanıtdırılır. Elə bu an mən soruşuram: Mehdinin 
canlı meyitlə özünü identifikasiyası nə qədərdir? Axı Fyodor 
Protasov özünəməxsus bir rus Hamletidir; bir ayağı olumdadır, 
bir ayağı ölümdə... Mehdi də, yaddan çıxarmayaq ki, 
ingilislərin özlərinin dediyi kimi “azərbaycanlı şahzadə 
Hamlet” idi. Mən belə fikirləşirəm ki, Mehdi Məmmədov məhz 
içindəki hamletizmi gerçəkləşdirməkdən ötrü “Canlı meyit”i 
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Milli Teatrın səhnəsinə gətirmişdi, “Hamlet” əvəzinə 
gətirmişdi və Hamleti düşünə-düşünə Fedya Protasovu 
oynamışdı. Qəribədir, fikirlərimin sinxronunu mən qəfildən 
teatrşünas Mahmud Allahverdiyevin “Canlı meyit” barəsində 
yazdığı məqalədə tapdım: “... Mehdi Məmmədovun Protasovu 
mühitin amansız ictimai qanunlarının təzyiq və təqibi 
nəticəsində öz-özünü danıb, acınacaqlı bir həyat sürüb. O, diri-
diri ölülər cərgəsində durarkən tamaşaçı insan və zaman 
arasındakı vəhdətin pozulması səbəblərini dərk edir, ədaləti 
unudub qanunsuzluq törədən qanunlara qarşı çıxır”.205 
Zamanların əlaqələsi qırıldığı dövrün qəhrəmanıdır Hamlet. 
İnsan və zaman arasında rabitə kəsildikdə Fedya Protasov 
kimilər Hamlet olub Hamlet üslubunda davranırlar, “olum, ya 
ölüm?” dilemmasını həll etməyə çalışırlar.    
     Beləliklə, “Canlı meyit” Milli Teatrda. Quruluşçu rejissor 
Mehdi Məmmədov. Rəssam Yuri Toropov. Bəstəkar Tofiq 
Quliyev. Pyesi rus dilindən azəri türkcəsinə çevirən Ənvər 
Məmmədxanlı. Və bir də aktyorlar... Üstünlük yaşlı və orta 
nəslin nümayəndələrinə verilmişdir. Bircə Maşanın ifaçısı 
Şəfiqə Məmmədovanın 23 yaşı var... Ətrafda isə yenə 
Ağasadıq Gəraybəyli (knyaz Abrezkov), yenə Kamil Qubuşov 
(Müstəntiq), yenə Əli Zeynalov (Fedya), yenə İsmayıl Osmanlı 
(Aleksandrov), yenə Sofiya Bəsirzadə (Anna Dmitriyevna), 
yenə Leyla Bədirbəyli (Liza) , yenə Mirvari Novruzova (Anna 
Pavlovna) və başqaları... hətta içi Ağahüseyn Cavadov 
qarışıq... yəni “köhnə qvardiya”. Mehdi bu aktyorların 
əksəriyyətilə səhnədə işləmişdi. Vaxtilə o, lap gənc Məlik 
Dadaşova “On ikinci gecə” tamaşasında Sebastyanı 
tapşırmışdı, sonra Veselini. İndisə Məlik Dadaşov Karenin idi 
və “Canlı meyit”də yaşca bütün kişi aktyorlardan ən kiçiyi idi 
və onun... 45 yaşı vardı. Bu tamaşada Saşanı da cavan aktrisa 
Səfurə İbrahimova oynayırdı: amma bu, qüvvələr nisbətini 
dəyişmirdi. Deməli, Mehdi öz tamaşasının mərkəzinə Tofiqdən 
fərqli olaraq yaşlı və orta nəslin aktyorlarını yığmışdı. Halbuki 
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Tofiq son beş ildə hazırladığı tamaşalarda tamamilə bunun 
əksini eləyirdi. Mehdi teatra qayıdıb öz dayağını “köhnə 
qvardiya”nın sıralarında axtarırdı. Bunu Mehdi - Tofiq 
qarşıdurumunda strateji gediş saymaq olardımı, və ya 
Mehdinin bu rol bölgüsündə strategiya əlaməti vardımı? 
Doğrusunu Allah bilir: onlarsa ölüb gedib haqqa qovuşublar. 
Həqiqət, bu idi ki, Milli Teatr iki yerə parçalanırdı: kimlərsə 
Mehdinin mövqeyini, sənət ideallarını, zövq prioritetlərini 
dəstəkləyirdi, kimlərsə - Tofiqin. Qəribə də olsa, deməliyəm ki, 
teatr demokratiyaya, sosial ədalətə difiramb oxuya-oxuya 
təkhakimiyyətli idarə üsulunu, yəni avtokrat rejimi “sevir”. Bu 
da axırı ona gətirib çıxarır ki, bir aktyor truppasının iki lider 
rejissoru ola bilməz. Əgər olarsa... bu heç də teatra, truppaya 
xeyir gətirməyəcək... Əgər olarsa... hər iki lider özünü rahat 
hiss etməyəcək...  Əgər olarsa... teatr elə gözönündəcə canlı 
meyitə çevriləcək...  
     Bütün proseslər zəncirvaridir, hadisələrsə simvolik. Mehdi 
Məmmədovun “Canlı meyit”i maarifçilər teatrının son 
aqibətinin əvvəlini eyhamlaşdırırdı...  
     Rəssam Yuri Toropov tamaşaya lakonik tərtibat vermişdi və 
bu tərtibatın əsas mənadaşıyıcı elementi türməni eyhamlaşdıran 
dəmir barmaqlıqlar idi. Fikir aydındır: Fyodor Protasov üçün 
Rusiya türmədir!!! “Hamlet”i xatırladınızmı? Tərtibatın 
ideyası, “fitva”sı, əlbəttə ki, Mehdidən gəlirdi... “Canlı meyit” 
özünü identifikasiyanın zirvəsində reallaşmışdı və Mehdini 
bütünlükdə içinə hopdurmuşdu. Mehdi üçün Mehdinin qurduğu 
tamaşa kimi yozulmalıdır bu... müxtəlif məna qatlarında: yəni 
sosial-ictimai platformada Mehdi... yəni mənəvi-psixoloji 
müstəvidə Mehdi... yəni ruhsal, emosional sferada Mehdi... 
yəni ailə-məişət sistemində Mehdi... yəni günün teatr 
mədəniyyətində Mehdi... Cəfər Cəfərov da boş yerə yazmırdı 
ki, “rejissorun niyyəti, rəhbər tutduğu realist psixoloji prinsip 
onun özünün ifa etdiyi obrazda daha aydın nəzərə çarpırdı”.206 
Protasova Mehdi güzgüdə özünə baxan kimi baxırdı və elə ol 
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səbəbdən də istəmirdi ki, dublyoru Əli Zeynalov onun 
konsepsiyasından kənara çıxsın, fərqli Protasov oynasın. 
     Mehdi professor idi, doktor idi, xalq artisti idi, amma tənha 
idi, camaat arasında tənha idi, dostları ola-ola tənha idi. İdeal 
hər zaman buna məhkumdur. Çünki yüksəklikdədir. Ucalıqla 
tənhalıq bir-birinə düz mütənasib olan şeylərdir: biri artdıqca o 
birini də artırır. Burada nağıl qurtara bilərdi. Tənhalıq 
Protasovu əzdiyi kimi onu da əzə bilərdi. Mehdinin ümidləri 
qırıla bilərdi. Ancaq bu, baş vermədi. Nədən ki, Mehdinin 
dünyalarca sevdiyi teatrı vardı və o, səhnə ilə bütün fikirlərini, 
ağrılarını bölüşmək imkanına malikdi. Odur ki, Mehdi 
Protasova az qala öz simulyakrı kimi yanaşırdı. Bu, daha 
məqsədə uyğun idi: belə ki, Mehdinin həyatda açıq deyə 
bilmədiklərini səhnədə onun simulyakrı qorxusuz-filansız 
söyləyirdi. “Zahirən o, əyyaşdır, səfildir, lakin daxilən “heyrətli 
bir ürək sahibidir” (filosofdur - A.T.). Digər tərəfdən Protasov 
öz etirazını təkcə qanun və mundir əleyhinə çevirməmişdir. O, 
konkret bir “azadlıq” yox, “səhra sərbəstliyi”, “onuncu əsr 
sərbəstliyi” istəyir. Hər cür çərçivəni, ölçü və normaları o təkcə 
cəmiyyətdə, ailə və əxlaq tərzində nədir, heç Bethovenin 
musiqisində də sevmir!”207  
     Bu, Mehdinin iç dünyasının, məxfi fikirlərinin Protasovda 
vizuallaşmış melodiyasıdır. 
     Olum, ya ölüm? 
     Olmaq Fedya Protasov üçün arvadı Liza ilə dostu Viktor 
Kareninin məhəbbətini və xoşbəxtliyini onların əllərindən 
almaq deməkdir, sevilmədiyini bilə-bilə yaşamaq deməkdir. 
Çünki qanun Fyodorun Lizadan boşanmasını yasaqlayır. 
     Ölmək, yəni meyit olmaq, özgələri içində itib-batmaq isə 
başqalarına ailə səadəti bəxş etmək deməkdir, qanundan yaxa 
qurtarmaq deməkdir. Sən yoxsan, səninlə bərabər problemlərin 
də yoxdur. Və sən ideal azadlıqdasan...   Elə buradaca... qaraçı 
qızı Maşanın sevgisi... Eşq olan yerdə azadlıq bir əfsanədir, 
yahu!!! Çünki məhz eşq, istər tanrıya, istərsə də qadına, insanı 
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ideal köləyə, əsirə, qula çevirir. Ol məqamda isə əlvida, 
azadlıq! 
     Şəfiqə ilə Mehdi səhnədə Maşa ilə Protasovun yaşantılarını 
imitasiya eləmirdilər: onlar bir-birini sevirdilər... Şəfiqənin 
Maşası səhnədə məşəl kimi yanırdı Mehdinin Fyodor 
Protasovu üçün... Şəfiqə qaraçı mahnıları oxuyurdu Mehdi 
üçün... Şəfiqə qaraçı rəqsləri ifa eləyirdi Mehdi üçün... Həyatla 
sənət arasındakı məsafə burada minimuma enmişdi... 
     “Fyodorun düşüncələri onu yenidən meyxanəyə gətirir. Bu 
dəfə o, bura içmək üçün yox, özünü öldürmək üçün gəlmişdir. 
Tapançanı gicgahına dirəyib tətiyi çəkmək istəyir, bacarmır. 
Diksinir, əlini ehtiyatla aşağı salır, inildəyir. Oturur. Şamın 
işığında əllərini isidir. Guya bu ona güc verəcəkmiş. Şamın zəif 
işığında onun üzünün cizgilərini müəyyən etmək çətindir. 
Amma tərəddüd içində çırpınması, saxta iş tutmağa meyl etdiyi 
üçün ruhən əziyyət çəkməsi aydındır”.208  
     Bu, Mehdinin qurduğu mizanın yaxşı təsviridir. Onun bütün 
mizanları üçün bu ahəng, bu ləngər, bu Komandor pauzası xas 
bir şeydir. Mehdi heç vaxt seyrçinin səhnədən sezə 
bilməyəcəyi, mənasını anlaya bilməyəcəyi yayğın mizanlar 
qurmurdu, mizanların konturlarını səhnə planşeti üzərində 
həmişə yüzfaizli dəqiqliklə cızırdı və sonradan çalışıb onu bir 
az da qabarıq eləyirdi. Mehdi Məmmədov səhnə mizanını 
personajın psixofizioloji fəaliyyətinin, onun iç dünyasının, 
əməlinin güzgüsü kimi, məkan reproduksiyası kimi 
dəyərləndirirdi. Tamaşaçı bu güzgüdə obrazın kimliyini görüb 
dərk etməliydi, obrazı tanımalıydı, onun əsl mahiyyətini özü 
üçün aydınlaşdırmalıydı. 
     “Canlı meyit” tamaşasında Mehdi Məmmədov yenidən xora 
müraciət etmişdi. Hərçənd bu qaraçı xoru tamaşada hər hansı 
bir məna daşıyıcısı deyildi; sadəcə, ritmik refren və hadisələrin 
müşayətçisi funksiyasını yerinə yetirirdi. Səhnə vaxtaşırı gah 
həzin, gah coşqun qaraçı mahnılarının sədaları altında 
hərlənirdi və hərlənə-hərlənə seyrçilərə sanki romantik 
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sevgilərdən, azadlıqdan, insan qürurundan nəsə pıçıldayırdı; 
pıçıldayıb deyirdi ki, “fələyin gərdişi rəqqasə qadınlar 
kimidir”. 
     Protasov rolunda Mehdi şəkil kimi idi; elə bil rəssam fırçası 
ilə çəkilmişdi hər cizgisi: ucu azacıq sivri saqqalı, səliqəli bığı, 
qaşları, bir qədər ədabaz saç düzümü... Görkəm etibarı ilə son 
dərəcə effektli Protasov səhnədə işıqlanırdı. Qrim Mehdinin 
üzünə kübar bir tus tacirinin yaraşığını vermişdi. Alicənab, 
altruist, əzabkeş Fedya Protasov səhnədə fəlsəfəsi iflasa 
uğramış filosof kimi davranırdı, götürdüyü pauzalarda sanki 
dünyanın dərkinə dalırdı və birdən ayılıb gerçəkliyin onun 
boynundan asdığı “nigah” xaltasını görürdü və başa düşürdü ki, 
Protasov soyadlı bir insan üçün olum və ölüm arasında fərq 
məsafəsi artıq tükənib. Bu sərhəd zolağında Fyodoru saxlayan 
yeganə nəsnə Maşanın sevgisi idi: onu itirən kimi Protasov 
öləcəkdi. Hardaydı Protasovda Hamlet qədər güc? 
     Rejissor Mehdi səhnədə romantik bir oyun, romantik bir 
dünya qurmuşdu. Elə bir dünya ki, sevgilərlə idarə olunur və 
bu sevgilər qanun tanımır. Ona görə də tamaşa iradələrdən 
daha çox psixologiyaların toqquşması ilə xarakterik idi. “Canlı 
meyit” pyesinin əksər sakinləri kübar cəmiyyətin, 
çərçivələnmiş yaşam tərzinin, mədəni vərdişlərin 
təmsilçiləridir. Və onların xarakteri, onların sevgisi onların 
mədəniyyəti qədərdir. Məhz bu mədəniyyət canlıdan müqəvva 
yapıb, kukla yapıb insanları azad yaşamağa qoymur. 
Protasovun üsyanı buna qarşıdır! Maşa təkcə onun seçimi 
deyil, həm də Fedyanın “ütülənmiş”, yalançı, nəzakətli 
davranış etiketlərinə etirazıdır! 
     Tamaşada psixologizmlə yanaşı bir teatrallıq da hökm 
sürürdü. Bu, Mehdinin bütün tamaşaları üçün xarakterik əlamət 
olub. Mehdinin özü bir insan kimi davranışında, yerişində, 
danışığında teatral idi və teatrallığı sevirdi. Psixoloji realizm öz 
təmiz variantında Mehdini ilgiləndirmirdi. Onun şeiriyyətini, 
teatral magiyasını, cazibəsini tapmayınca Mehdi tamaşanın 
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məşqlərinə başlamırdı. “Canlı meyit”in də teatral magiyası, 
şeiriyyəti güclü idi. 
     Rejissor Mehdi qaraçı rəqslərini xəfif bir külək kimi oyun 
məkanına gətirirdi. Bu zaman səhnədən sanki bir dalğa keçirdi 
və bu dalğanın “pipiyində” Maşa xrizantem gülü kimi 
saçaqlana-saçaqlana rəqs edirdi. “Canlı meyit” tamaşasında 
Mehdi mizanlar qurmamışdı, o, səhnə planşeti üzərinə Şəfiqə 
Məmmədova ilə birlikdə şeirlər yazmışdı. 
     Mehdinin tamaşasının bütün əsas iştirakçıları teatralcasına 
yaraşıqlı idilər, teatralcasına qəşəng danışırdılar və kübarcasına 
teatral davranırdılar, əlbəttə ki, bir Maşadan savayı. Teatrallıq 
onun rəqslərində, oxumalarında görükürdü yalnız. Leyla 
Bədirbəyli, Əli Zeynalov, Məlik Dadaşov, Mirvari Novruzova, 
Səfurə İbrahimova, Kamil Qubuşov tamaşanın teatral qanadını, 
teatral simasını, səhnə dəbdəbəsini təmsil edirdilər, Şəfiqə 
Məmmədova, İsmayıl Osmanlı, Sadıq Saleh, Ağasadıq 
Gəraybəyli isə psixoloji realizm müstəvisində qərarlaşmışdılar. 
Aktyor Mehdi rejissor Mehdinin qurduğu səhnə oyununda bu 
iki qütbün arasında bir ötürücü qismində dayanmışdı. Ancaq 
aktyorlar, istər o tərəf olsun, istər bu tərəf, səhnədə ehtiraslı 
oyun tərzi sərgiləyirdilər. Məlik Dadaşov bütün varlığı ilə 
Viktor Kareninin mühitinə və mövqeyinə bəraət qazandırmağa 
çalışırdı, Protasovun aqibətini Protasovun öz qüsurlu xislətinin 
məntiqi nəticəsi bilirdi. Aktyor Karenini psixofizioloji 
gərginliyin apogeyində oynayırdı: sanki kiməsə qışqırmaq, 
kimisə döymək istəyirdi; lakin bunu eləmirdi, kübar davranış 
etiketlərinə tabe olub mülayimcəsinə sakit davranırdı. Amma 
hamı görürdü ki, onun içində dərya təlatümə gəlir. Elə Protasov 
da cəmiyyətdəki, əxlaqdakı, zahirlə batin arasındakı bu təzada, 
bu ikiüzlülüyə, bu yalana dözəmmirdi. 
     Mehdi tamaşanı məhz belə obertonlar üzərində qurmuşdu. 
     “Canlı meyit”in son səhnəsində “Protasov qəhqəhə çəkərək 
müstəntiqə, saxta qanunlara, süni adətlərə gülürdü. Əvəzində 
daha gur, daha sürəkli qəhqəhələrlə cəmiyyət də Protasova 
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gülürdü. Gülüş və qəhqəhələrin bu nisbətində Protasovun 
təkliyi, gücsüzlüyü, faciəsi əks olunmuşdu. Rejissor bir qədər 
də irəli gedirdi: onun qəhrəmanı romantik bir rəsmdəki əsatirə, 
çarmıxa çəkilmiş əzabkeşə bənzəməkdən qorxmurdu. Mehdi 
Məmmədov Protasova məxsus ehtirasların ifadə etdiyi mənanı 
tragik hüdudlara qaldıra bilirdi”209, yəni altruist Protasovun 
davranış motivlərində İsa Məsihə bir eyham görürdü və 
haradasa onun “alicənab” jestinə, - intiharına, - kosmik məna 
verməyə çalışırdı. O özünü öldürür ki, başqalarını yaşatsın. İsa 
peyğəmbərə yaraşan bir əməl!!!  
     Lakin mən inanmıram ki, bu qurbandan sonra Liza Karenini 
sevə bilsin. Çünki Liza öz gözləri ilə gördü ki, zəmanənin 
qəhrəmanı onun xoşbəxtliyi naminə ölür. Əslində isə Protasov 
Lizanın bütün yaşamaq eşqini, təbəssümünü özü ilə ölüm 
səltənətinə apardı. 
     Mən inanmıram ki, Protasovun intiharından sonra Maşa bir 
daha əvvəllər olduğu kimi qayğısız və qüssəsiz rəqs eləsin. 
İntiharla bəzən başqalarını da öldürmək mümkündür. 
     Elə isə Siz deyin, Protasovu bağışlamaq olarmı? 
     Mehdi bu tamaşanı hazırlayanda mənim cəmi 10 yaşım var 
və təbii ki, məni Milli Teatrın tamaşalarına buraxmırlar. Evdə 
olan söhbətlərdənsə bilirəm ki, bizimkilər qohumlarla danışıb 
birlikdə Mehdi və Şəfiqəyə baxmağa gedirlər. 
     O zaman “Canlı meyit” Azərbaycan teatr mədəniyyətinin 
“maraqlı hadisəsi”210 kimi qiymətləndirildi. Lakin bununla 
yanaşı tənqid Mahmud Allahverdiyevin timsalında bildirirdi ki, 
tamaşa bir qədər uzundur, antraktların sayı çoxdur və müəyyən 
ixtisarlar aparmaqla onu iki hissəyə də sığışdırmaq olar. Yenə 
tənqid, bu dəfə artıq Cəfər Cəfərovun timsalında, bəyan 
eləyirdi ki, tamaşada kütləvi səhnələr (xüsusən məşhur qaraçı 
xoru səhnəsi) yüksək professional təsir bağışlamır. Hərçənd 
mən elə fikirləşirəm ki, yaradıcı kollektiv qaraçı mahnılarının 
spesifik ifa tərzinə azəri türkcəsində adekvat səsləndirmə tapa 
bilmədiyindən qaraçı xoru ilə bağlı problemlər ortaya çıxmışdı 
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və Mehdi onları aradan götürməyi bacarmamışdı. Odur ki,  
burada irad kütləvi səhnənin qurulmasına deyil, qaraçı xorunda 
iştirak edənlərin ifaçılıq sənətkarlığına aiddir.  
     Mənsə çağdaş günümüzdən “Canlı meyit”in Azərbaycan 
teatr məkanında gerçəkləşdiyi dünənə baxanda hesab eləyirəm 
ki, bu tamaşa həm də Mehdi həyatının hadisəsi olub. Mehdi 
teatra qayıtmışdı, olumu seçmişdi (o, teatrsız yaşaya 
bilərdimi?) və 23 yaşlı füsunkar Şəfiqəni öz romantik 
dünyasının mərkəzinə çəkib gətirmişdi. Amma fələk hələ öz 
işini bitirməmişdi. 
     Elə 1968-ci ildə də Mehdi Məmmədov “Estetika haqqında 
söhbətlər”ini yazır və onu bir də təzədən 1975-ci ildə təkrar 
nəşr elətdirir. Əl içinə sığışan 124 səhifəlik kitab Mehdinin 
Azərbaycan Dövlət Universitetində (indiki BDU) söylədiyi 
mühazirələrdən tərtiblənmişdir və aşkar görünür ki, dərslik 
xarakterlidir. Ancaq bu “dərslik” çox mükəmməldir, kiçik 
həcmli olmasına baxmayaraq ensiklopedik dəqiqliyə malik 
məlumatları özündə ehtiva edir, yəni “estetika nədir, nəyi 
öyrənir, estetik kateqoriyalar hansılardır, “estetik zövq” anlamı       
necə başa düşülür” kimi sualları təmkinli bir tərzdə cavablayır. 
Mehdi  sənətdə və elmdə hər şeyi axırıncı vergülünə, nöqtəsinə 
qədər aydınlaşdırmağı, sadələşdirməyi və izah etməyi sevirdi. 
Amma bu məqamda da bir məsələ hökmən qeyd edilməlidir: 
Mehdinin “Estetika haqqında söhbətlər”i də onun teatr 
fəaliyyətinin davamı kimi oxunmalıdır. Filosof Mehdi estetika 
ilə bağlı bilgisinin izahat vərəqələrində mütəmadi surətdə misal 
arxasınca, nümunə arxasınca ya teatrın üstünə “qaçır”, ya da öz 
sənətçi müşahidələrinin. Dediyim bu ki, Mehdi fəlsəfəsi 
Mehdinin teatr dünyasından qopmuş,  Mehdi rejissurasından 
törəmiş bir surroqat dəyərindədir. 
    Aprelin 5-i saat 1800. Azərbaycan Dövlət Universitetinin akt 
zalı. Təqvimdə 1969-cu ildir. Bu gün Azərbaycanın bir nömrəli 
təhsil ocağında “Mehdi Əsədulla oğlu Məmmədov görkəmli 
alim və pedaqoqdur” mövzusunda professor Fuad Qasımzadə 
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məruzə eləyəcək. Bu məruzə Mehdinin rəsmi doğum tarixindən 
hesablanan 50 illiyinə həsr olunmuş yubiley gecəsinin bir növ 
proloqudur. Sonra təbriklər oxunacaq. Daha sonra ənənəvi çal-
çağır... və ya bədii hissə... 1969-cu ildə respublikanın, demək 
olar ki, bütün mətbu orqanlarında Mehdinin 50 yaşının tamam 
olması ilə əlaqədar müxtəlif üslubda işlənmiş məqalələr işıq 
üzü görəcək. Dostlar yazır, artistlər yazır, alimlər yazır... 
məqalələr konfetti kimi səpələnir... Mehdiyə təbrik məktubları 
göndərənlər də var. Bu məktublardan birinin müəllifi Mir 
Cəlaldır; 1969-cu ilin 12 aprelində imzalanıb. Mirmehdi 
Hüseynzadə, Lütfəli Abdullayev, Qılman İlkin, Əziz Şərif, 
Rəsul Rza - Nigar Rəfibəyli cütlüyü, Yusif Yulduz və başqaları 
da Mehdiyə təbriklər ünvanlayırlar. Bunlar, əsasən, o 
adamlardır ki, mətbuatda məqalə ilə çıxış etməyiblər. Həmin 
məktublar təhkiyə baxımından, üslub baxımından az-çox 
fərqlənsələr də,  məzmunca tamam eynidirlər. Ona görə 
fikirləşdim ki, ayrı-seçkilik salıb heç kimi sitatlaşdırmayım. 
Hərçənd Mehdinin yubileyilə əlaqədar toplanmış arxiv 
sənədləri içində biri mənim diqqətimi əlüstü özünə çəkdi. 
Çünki bu məktub birbaşa Mehdiyə yox, yubiley komissiyasına 
ünvanlanmışdı və anonim idi. Yazı manerasından həməncə hiss 
etdim ki, bu adam belə tipli məktublar tərtibləməkdən həzz 
duyub və onlardan yəqin Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə də 
vaxtaşırı göndərib. Amma mən onu da gördüm ki, bu məktub 
klişe, standart təbriknamə olmaqdan uzaqdır, “diri” və 
səmimidir. Güman ki, onu ordubadlı bir kimsə yazıb; və necə 
danışıbsa, eləcə də yazıb. Bu anonim məktubu, demək olar ki, 
redaktə işi aparmadan, Sizə təqdim eləyirəm: 
 
     “Mehdinin 50 illiy yubiley komissiyasına 
 
Mən nə ədəbiyyatçı, nə də diplomat dəyiləm. Odur ki, necə düşünürəm, 
o təhərdə də yazıram. 
Dünən televiziyada Mehdi Məmmədovun 50 illiyinə həsr olunmuş 
verilişə qulaq asdım. 
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Mehdinin vahid xüsusiyyətliyi məni çox düşündürdi. Artist, rejissor, 
professor, leksiya, yenə də artist? Bu adamı nə vadar edir (ki), rol ifa 
etsin, bu barədə mən fikirə getdim, maddi yoxsulluqmı? ya da filosofi 
Marksizm, Leninizm, Kommunizm propoqaqndası, təbliğatçısı və 
təşviqatçısı yoxsulluğu. Bu ki professor vəzifəsində leksiya söyləyir! 
Mütəxəssis yetişdirir. Mehdi həyatda hansı sirriləri açmağa çalışır? 
Mehdinin rejissorluğunda Əli Qulu evlənir tamaşasındakı bir parçada 
müasir həyatdakı olan, artist Geraybəylinin yaraddığı və həqiqətdə 
bələ də var olan, vəzifə daşıyan tiplərin canlı sifətini xatırladım. 
    Mehdi rol seçir. 
    Gah sledovatel rolunu ifa edir. bu vəzifənin nə qədər nəcib sənət 
olduğunu doğrulda bilir. Tolstoyun Canlı meyit əsərində isə Protasov 
rolunda bu nəcib vəzifəni sledovatelə sadaladığı zaman mənim xatirimə 
1937-nci ildəki Əli Heydər Karayevin, Sultan Madjit Efendiyevin, 
Ruhulla Axundovun, Müşviqin, vəlx (və i.a.) , guya xəlq düşməni kibi 
cinayət işlərini aparan sledovatellər, imdi hal-hazırda bəzi vəzifə 
aparan şəxslərin siması gözümün önündə canlandı. İmdi bu qərara 
gəldim ki, Mehdinin tazadan teatra qayıtması onun Lenin ideyasına 
möhkəm düçarlığıdır. Oni, müasir zamanda, bəzi, yenidən əmələ gəlmiş 
vəzifə sahiblərinin Leninin göstərişlərindən uzaqlaşmaları vadar edib 
(teatra qayıtmağa - kursiv A.T.). Bu əsl kommunizm ideyası 
propoqandistini bir auditoriyada söylədiyi leksiya, yetişdirdiyi 
sənətkarlar qəlbini sakitləşdirə bilmir. Bu ali cənab sənətkar imdinin 
hal-hazırda cildə girmiş tipləri(ni) yaxşı görür və bir sənətkar kibi 
qamçılaya bilir. Məni bir məsələ burada darıxdırır? Tapılacaqmı?.. 
yazıçılar arasında (hanı) eylə bir qoççaqkı Mehdiyə öz yaradıcı əsərilə 
səs versin, onun oynamak, yaratmaq istədiyi qəhrəmanı aşkara 
çıxarsın. Mən sözümün axırında əllərimi yuxarı qaldırıb Mehdiyə 
cansağlığı, quru böhtandan, acı yalandan, bir də zavaldan midafiə arzu 
edirəm. 
             
                İmza: Adımı bilməsən də keçər. 
11.04.69”. 
  
     Dövrün təzadları, atmosferi, ideolojisi, demaqogiyası var bu 
məktubda. Bir uşaqlıq, bir sadəlövhlük, bir səmimilik də var bu 
məktubda. Mehdini anlamaq, onun məqsədini aydınlaşdırmaq, 
ictimai mövqeyini müəyyənləşdirmək cəhdi də var bu 
məktubda. Elə bu səbəbdən də anonimçi naməsini monoqrafiya 
səhifələrinə çıxartdım. Mehdi və onun adi seyrçisi və ya adi 
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seyrçi gözündə, düşüncəsində Mehdi. Azərbaycanlı bolşevikin, 
Allahına tapınan (Mehdi üçün əllərini yuxarı qaldırır) 
kommunistin sırf sosial müstəvidə Mehdiyə münasibəti. Mənə 
bu anonim məktub ləzzət elədi. Nədən ki, orada Mehdiylə və 
eyni zamanda mənimlə birbaşa dövrün özü danışırdı.       
     Teatr da Mehdinin 50 yaşını təntənəli yubiley gecəsi ilə 
qutlayır.  Yubiley mərasimində birinci skripka rolunu Rza 
Təhmasib və Mustafa Mərdanov ifa edirlər. Sözlər... sözlər... 
sözlər... Tərifli və xoş sözlər... Bu yubileylərdən sağlığında çox 
az sənətçilərə qismət olur. Mehdi isə öz yubileyinin fərəhini 
yaşadı, dadını çıxartdı. Azərbaycanın xalq artistinin şərəfinə 
dost-tanış arasında məclislər açıldı, badələr nuş edildi. 
Camaatda Mehdiyə sevgi və maraq böyük idi. Tədbir tədbirə 
calanmışdı. Yubilyar göyün yeddinci qatına yüksəlmişdi. 
Əvəzində Mehdiyə 70-ni, 75-ni yaşamaq nəsib olmadı və mən 
düşünürəm ki, onun 50 illiyi nə yaxşı belə təmtəraqla 
keçirilibmiş... Hərçənd bu yubiley məktublərı, yubiley 
məqalələri, yubiley təbriknamələri sırasında nə Ədil 
İskəndərovun, nə də Tofiq Kazımovun adlarına rast gəldim... 
Ey, gidi dünya... Amma inciməyinə dəyməz: məlum məsələdir 
ki, hətta iki pinəçi də bir-birini bəyənmir... 
     “Fələyin gərdişi rəqqasə qadınlar kimidir” və onun rəqsanə 
şəkildə yazdığını bir kimsə poza bilməz, heyhat... 
     12 mart 1970-ci il. Milli Teatrda premyera: “Xəyyam”. 
Azərbaycan ziyalılarının gözündə bu, bir partlayış, üsyan. 
Hüseyn Cavid gəlmiş səhnəyə... Onun “Xəyyam”ı gəlmiş 
səhnəyə... Əcəba, nə mutlu bir gün... 35 il keçər dramın qələmə 
alındığı tarixdən, amma bir gün də oynanılmaz. Millətin 
aydınları illərcə bəklər “Xəyyam”ı; bəklər və “Hüseyn Cavid” 
deyib sızlar. Yalnız Mehdi bir gün əlini uzadıb tarixin boşuna 
fırlanan çarxını saxlar, seyrçilərə Xəyyam libasında görünər... 
     Mənim hələ bunlardan xəbərim yoxdur. Cəmi on iki yaşım 
var: atamla anamın “Xəyyam”ın premyerasından coşqu ilə 
danışdıqları eynimə deyil. Amma tez-tez təkrarlanan “Şəfiqə və 
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Mehdi necə də gözəl idilər, necə də gözəl oynayırdılar” ifadəsi 
yaddaşıma həmişəlik hopur. Nə üçün bu cümlə belə huşuma 
batdı, bilməm... Kim fikirləşərdi ki, bir gün mən vaxtilə 
fərqində olmadığım bir tamaşadan yazacağam... 
     İndisə mən monoqrafiyanın “Xəyyam” mərhələsinə vardım 
və respublika qəzetlərindən bir resenziya yağışı yağdı üstümə.  
Kimlər daha nələr yazmamış211... və yazdıqlarının hamısında 
Mehdiyə alqış... alqış... alqış... Hamı da tamaşaya “hadisə” 
deyib dayanmış... Və qəribə bir paradoks... bu rəy söyləyən 
səslər içində Cəfər Cəfərovun, teatrşünaslığın xormeysterinin, 
adı yoxdur. Yalnız 1974-cü ildə nəşr olunmuş “Azərbaycan 
teatrı” kitabında C.Cəfərov bu tamaşanın təhlilinə düz beşcə 
səhifə həsr edir. Və yenə təəccüb, hətta heyrət... Vallah, mən 
şaşırdım. Əvvəlcə heç nə anlamadım və gözlərimə inanmadım. 
Nəfəsimi dərib bir də yoxladım. Mən səhv etməmişdim: 
C.Cəfərovun kitabında “Xəyyam” haqqında verilən analiz 
cümlə-cümlə, azacıq ixtisarla, və bəzən xəbərin zaman 
şəkilçisini dəyişmək şərtilə Yaşar Qarayevin “Əlvan 
tamaşa” adlı məqaləsindən köçürülmüşdü; isnad yeri də 
göstərilməmişdi. Olurmu, yahu? Yuxumu bu? Amma mən 
yüzfaizli əminliklə deyirəm ki, bu, C.Cəfərovun işi deyil. Belə 
ki, Cəfərlə Yaşar, Allah hər ikisinə rəhmət eləsin, Azərbaycan 
humanitar elm tarixinin ən yüksək kateqoriyalı alimləri idilər 
və lazım gəldikdə bir-birilə polemika aparmaqdan 
çəkinmirdilər. Mən bunu bilirəm və əminliklə söyləyirəm. 
Odur ki, teatrşünas Cəfərov heç vaxt... heç vaxt ədəbiyyatşünas 
Qarayevin resenziyasını, sitatsız-filansız, götürüb öz 
monoqrafiyasına salmazdı. Bəs bu, haradan gəlib ora düşüb? 
Bir versiyam var, onu indi Sizə açıqlayacağam. Məhz bu 
kitabın yazıldığı və çapa hazırlandığı dövrdə Cəfər Cəfərov 
dövlət strukturlarında məsul vəzifələrdən birində çalışırdı. 
Olsun ki, elə buna görə də, o, teatrın müasir tarixinin bəzi 
məqamlarını “işıqlandırmağı” ya öz ətrafındakı tetarşünaslara, 
ya da tələbələrinə tapşırıb. Və onlardan kimsə... Cəfər 
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Cəfərovu aldadıb, ona xəyanət eləyib, Yaşar Qarayevin 
“Xəyyam” tamaşası ilə bağlı fikirlərini Cəfər Cəfərovun adına 
yazıb... Cəfərin də buna nəzarət eləməyə imkanı çatmayıb; 
çatıbsa da diqqətindən yayınıb. Bir də o, Yaşarın məqaləsini 
əzbər bilmirdi ki, fırıldağın qarşısını vaxtında alaydı. Gör, neçə 
illərdir, bu fakt üstüörtülü qalır və indi aşkara çıxır. Tarixdə 
həqiqətin öz hücrəsini bulmasına yardımçı olan biz deyilik, 
ruhlardır. Ruhlar bizdən vasitəçi kimi yararlanıb öz haqlarını 
bərpa eləyirlər. Cəfərin də, Yaşarın da ruhları, xatirələri 
qarşısında, sanıram ki, mən öz borcumu yerinə yetirdim. 
Amma... “fələyin yazdığını mən poza bilsəydim həmən”... yol 
verməzdim ki, tarixdə ola böylə bir əməl təzədən... Cəfər 
Cəfərovla ilişikli bir məsələ də var ki, onun bəyan edilməsi 
olduqca vacib... Cavidin “Xəyyam” dramını tamaşaya qoymaq 
təşəbbüsü (israrlı bir təşəbbüs) məhz Cəfərdən gəlib. Bunu da 
mənə Elçin Muxtar Elxan (Aslanov) danışdı. Əvvəlcə pyes və 
ideya Tofiq Kazımova təklif olunub, sonra Əliheydər 
Ələkbərova və nəhayət, Şəmsi Bədəlbəyliyə... Tofiq Kazımov 
deyib ki, bu, librettodur, pyes deyil; opera üçün yazılıb, 
dramatik teatra yaramır və qeyd edim ki, tam haqlı fikir 
söyləyib. Açın mətni və Cavid remarkalarını oxuyun: orada 
tez-tez muğamın şöbələrinin çalındığı, şərqilər və rəqslər ifa 
olunduğu bildirilir. Razılaşaq ki, “Xəyyam”, həqiqətən, 
musiqilə dolu bir əsər... Bəlkə də bunu Üzeyir bəy vaxtilə 
Cavid əfəndiyə sifariş vermiş... Dəqiq bilməm... Amma birgə 
işləmək həm Üzeyir bəyə, həm Cavidə bir şərəf... Təəssüf, və 
yenə də təəssüf ki, alınmayıb. Əliheydər Ələkbərov da, Şəmsi 
Bədəlbəyli də “Xəyyam”dan imtina ediblər... Onda Cəfər 
Mehdiylə danışıb bu proyekt barəsində... Və hər şey yoluna 
düşüb... Mehdi bu dramatik poemanı çoxdan gözləyirmiş kimi 
böyük şövqlə başlayıb təhlilə və rejissor eksplikasiyasına... 
     “Olum, ya ölüm?” Mehdi hara getsə, nə iş görsə, bu sualın 
magik mənalar çənbərindədir. 
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     Hüseyn Cavidin “Xəyyam” dramının da “Hamlet” faciəsilə 
birbaşa kəsişən nöqtələri mövcud. Hamlet qəbiristanlıqda... 
Ofeliya soyuq torpağa gömülərkən... Xəyyam məzarçılar 
arasında... Sevdanın qəbrini ziyarət edərkən... Hamlet qafa 
tasını əlində tutub fəlsəfi düşüncələrə dalarkən... Məzarçılar 
insan skeletinin qəbirlərdən çıxan qalıqlarını ora-bura 
tullayarkən... “Hamlet”dən “Xəyyam”a qədər olan bir addımlıq 
məsafə ölülər dünyasından, yəni olumla ölümün sərhəd 
zolağından keçir... 
     Şərqli rejissorun Hamleti, təbii ki, Xəyyam cildində zühura 
gəlməliydi. Təsadüfi deyildi ki, Milli Teatrın səhnəsində 
Xəyyam rolunu ifa edən sənətçilərin hər ikisi müxtəlif 
vaxtlarda Azərbaycan Hamleti olmuşdular: Mehdi Məmmədov 
1964-cü ilin radioefirində, Həsən Turabov isə 1968-ci ildə 
Tofiq Kazımovun quruluş verdiyi tamaşada. Mən indi faktları 
yanaşı qoyub fikirləşirəm ki, Mehdini “Xəyyam”a 
yaxınlaşdıran da, onun səhnə versiyasını hazırlamaq ideyasını 
şərtləndirən də məhz Uilyam Şekspirin “Hamlet”i olub... Və bu 
ideyanın təqribən (hər halda mən güman eləyəni) bir 10-12 illik 
tarixi var. İlham Rəhimliyə verilmiş müsahibədə Mehdinin özü 
də bunu təsdiqləyib. Onda bu ideyanın Cəfər Cəfərova 
mənsubluğu nə ilə izah olunsun? 
     Azərbaycanda dəyərli bir ədəbiyyat bilicisi kimi hörmət 
qazanmış Məmməd Arif də “Xəyyam” tamaşasına əlüstü  
reaksiya verərək yazırdı ki, “Cavidin bu gözəl əsərini səhnədə 
təcəssüm etdirmək onun (Mehdinin - A.T.) çoxdankı arzusu, 
daha doğrusu, ehtirası idi”.212 Aktyor Firdovsi Naibov da mənə 
danışdı ki, 60-cı illərin əvvəllərində kursun sənət müəllimi 
Mehdi Məmmədov öz dərslərində onu həmişə Xəyyam adı ilə 
çağırarmış. Gənc Firdovsinin yüngülvari etirazlarına 
baxmayaraq vəziyyət dəyişmir, əksinə, gündən-günə 
təkrarlanır. Məhz bu məqama əsaslanıb da aktyor belə bir 
qənaətə gəlir ki, hələ 60-cı illərdə Mehdi Məmmədov 
“Xəyyam” barəsində aktiv düşünürmüş və hətta tələbələr 
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arasında Xəyyam rolunu ifa edəcək potensial aktyoru 
axtarırmış. Elə bunun nəticəsidir ki, o, tez-tez Firdovsiyə, -  
Xəyyam, - deyə müraciət edirmiş. Bu dövrdə, Mehdi eyni 
zamanda, “Hamlet” pyesini Şekspirin 400 illiyilə əlaqədar milli 
radioefir üçün hazırlayırdı. Yəni Mehdi yaradıcılığında 
“Hamlet” və “Xəyyam” bir medalın iki üzü kimi bir şey olub... 
yəni o bundan olub, bu ondan... yəni Mehdinin düşüncə və 
təcəssüm “laboratoriyası”nda  o buna qarışıb, bu ona... 
     Deməli, 1970-ci ildən hələ çox-çox əvvəl “Xəyyam” dramı 
Mehdini özünə cəzb eləyib: elə cəzb eləyib ki, bu rejissor 
ondan ayrıla bilməyib; bir an da olsun tərəddüd etməyib, 
fikrindən daşınmayıb və uzun bir zaman məsafəsində bu ideya 
ilə birgə yaşayıb, və yaşadıqca ondan bezməyib. Nadir bir 
hadisə: əksərən rejissorlar müəyyən bir ideyadan tez alışırlar, 
tez də sönürlər və həmin ideya onlar üçün artıq maraq kəsb 
eləmir. Mehdi isə bu ideyadan kəlbətin mismardan yapışan 
kimi yapışıb və nəhayət ki, onu, teatrşünas Cəfərin təklif və 
təkidilə, reallaşdırıb, özü də sensasiya səviyyəsində 
reallaşdırıb. Cəfərin ideyası tarixinə müvafiq düşüb bə bəlkə də 
Mehdinin “Xəyyam”a dönüşünün katalizatoru olub. Mən 
məqalələri oxuyub, çoxsaylı fotoşəkillərə baxıb da anladım ki, 
Mehdi Məmmədov “Xəyyam” tamaşasını Milli Teatrda bir 
misteriya kimi gerçəkləşdirib, zəmanədən şikayət kimi 
gerçəkləşdirib, aşiqin öz sevgilisinin qəbri üstündə söylədiyi 
mərsiyə kimi gerçəkləşdirib, təziyə ruhunda, şəbih 
tamaşaları ruhunda gerçəkkləşdirib.  
     Qaranlıq... Səhnə önündə “qanadlı” rəhil... İçində açıq 
kitab... Qələmdana yetmiş qələm... Qafa tası.... Şərab kuzəsi... 
Piyalə... Orta əsrlərə bir eyham... Kəllə isə uzaqdan uzağa 
şahzadə Hamleti gətirir xəyala!!! Elə bu an... qoca Xəyyam 
cüssəsilə yarar qaranlığı, səhnənin dərinliyindən gələr addım-
addım irəli, irəli... Gələr, rəhilin qənşərində dayanar... Əlində 
tutduğu çırağın işığı çöhrəsini nurlandırar... Susar, nəfəsini 
dərər və bir ixtiyar təmkinilə deyər: “Fələyin yazdığını mən 
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poza bilsəydim həmən...” və sözlər...  sözlər... sözlər... 
musiqinin diliylə əks-səda verib səslənər... 
     Bu, misteriya və ya ritual qayəli ağı, vizual mərsiyə deyilsə,  
onda bəs nədir?  
     Aman, Allah! Bu tamaşa necə də mənimkidir... Mən 
“Xəyyam”ı səhnədə görsəydim əgər... Hayıf! Amma eyb 
eləməz: onsuz da mən bu tamaşanın ovqatlar, emosiyalar 
dünyasında özgəsi deyiləm. Ortaçağ islam mədəniyyəti... 
Müsəlman Şərqinin poeziyası və fəlsəfəsi... Hamısı mənə o 
qədər əziz və doğmadır ki... Amma “Xəyyam” tamaşasında 
Mehdi təkcə bununla kifayətlənməmişdi: o, qədim yunan teatrı 
ilə də xor vasitəsilə bir bağlantı yaratmışdı, xalq meydan teatrı 
ənənələrinə də müraciət eləmişdi, şəbih tamaşalarının 
estetikasından da bəhrələnmişdi, müasir texnologiyalardan da 
yararlanmışdı. Hətta tamaşa zalından asılmış iri çilçırağa 
səsgücləndiricilər  yerləşdirmişdi. 
     ...Cahangir Cahangirovun “Şəbi-hicran” kantatası ruhunda 
bəstələdiyi musiqi seyrçi salonunun fəzasına yayılar... 
Xəyyamı görükdürən projektor söndürüldüyü andaca aktyor ağ 
saqqalını tezcənə üzündən qoparar, əbasının önünü arxaya 
atmaqla əbanı yaraşıqlı libasa çevirər, olar cavan oğlan və 
gənclik dostları ilə ünsiyyət qurar...  
     Bu tamaşanın təsvirilə bağlı dəyərli teatr tarixçisi İlham 
Rəhimlinin yazdıqlarında müəyyən yanlışlıqlar var.213  
     Mehdi Məmmədov “Xəyyam” tamaşasının “kündə”sini 
poeziyadan, rəqslərdən, xor oxumalarından, azan səsindən, 
Ortaçağ dünyasını bəlirtən simvollardan və romantik 
duyğulardan “yoğurmuşdu”. Xəyyam Hüseyn Cavidə və 
Mehdiyə görə müsəlman Şərqinin Hamleti idi. Lakin o, Hamlet 
kimi məqsədinə yetmirdi, məğlub olurdu: yox, əsla; topluma, 
zülmə, zorakılığa basılmırdı; Xəyyamı fələk qocaldıb əzirdi... 
Özü oynayırdı Xəyyamı; bir də Həsən Turabov... Amma elə 
indicə mən Azərbaycan teatr tarixinin başqa bir faktından xəbər 
verəcəyəm. Xəyyamı ifa edənlərin sayı iki yox, üç olub. Mehdi 
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Məmmədov Həsəndən öncə bu rolu Məlik Dadaşova 
tapşırmışdı. Azərbaycan teatr rəssamlığında yeni bir mərhələ 
yaratmış Elçin Muxtar Elxanın dediyinə görə Məliyin Xəyyamı 
səhnədən daha effektli təsir bağışlayırdı və onun Şəfiqə ilə 
tandemi maraqla baxılırdı. Mehdi bir rejissor, bir aktyor kimi 
yox, bir kişi kimi buna dözəmmir, onda qısqanclıq hissləri baş 
qaldırır və Məliyi roldan uzaqlaşdırmaq üçün bəhanə gəzir. 
Geyimlərin hazırlanması prosesi başlayanda artıq bu dəfə 
Məlik “partlayır”; şikayətlənir ki, niyə mənə ucuz, Mehdiyə 
bahalı parçalardan kostyum tikilir. Bu “etiraz”, narazılıq 
quruluşçu rejissora bəhanə olur ki, Mehdi Məlik Dadaşovu 
roldan uzaqlaşdırsın. Yenə Elçin Muxtar Elxanın dediyinə görə 
Məlik Xəyyamı oynayırdı, Mehdi isə Xəyyam rolunda 
intonasiyalı məruzə oxuyurdu. Hər halda bu da mənim üçün 
önəmli bir rəydir, fikirdir və gözlənilməz açıqlamadır. Çünki 
Mehdini Xəyyam obrazında tərifləyənlər çox olmuşdu. Biri elə 
Yaşar Qarayev. O, Mehdinin ifasını çox bəyənmişdi, burada 
hamletizmin təzahürünü görmüşdü, amma müəyyən monoton 
təkrarları qəbul eləməmişdi: “Cavid şeirinin musiqisi, klassik 
əruz Mehdi Məmmədovun zəngin səs imkanları ilə səlis bir 
şəkildə çatdırılır, qiraətlə ifa, oyunla bədii oxu aktyorun 
yaratdığı surətdə vəhdət təşkil edir. Mehdi Məmmədovun 
obrazı tragik yüksəkliyə qaldırdığı təsirli epizodlardan biri 
qəbristan səhnəsidir. Burada Şekspirə bənzərlik zahirən qəribə 
görünə bilər. Bunu “Hamlet”in təsiri hesab etmək doğru 
olmazdı. Əksinə, Hamletin məşhur monoloqu Cavidin istifadə 
etdiyi Xəyyam rübaisinə heyrətli bir dərəcədə bənzəyir: 
Xəyyam şah vücudunun torpağından yapılan kuzədən, Şekspir 
İskəndərin palçığı ilə ağzı tıxanan pivə çəlləyindən, Xəyyam 
məzarda şahla gədanın, Şekspir isə “kral bədəni ilə arıq 
dilənçinin” eyniliyindən söhbət açır. Bu oxşarlıq intibah 
qəhrəmanlarının və ideyalarının bədii səsləşməsindən başqa bir 
şey deyildir”.214 Razılaşaq ki, bu oxşarlığı qabardıb gündəmə 
gətirən Mehdi Məmmədov idi. Çünki bu insanın içində bir 
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Hamlet uyuyurdu və bəlkə də o, bütün dünyaya bir Hamlet 
nəzərlərilə baxırdı. Mehdi Xəyyamda Hamleti, sadəcə, 
tanımışdı, kəşf eləmişdi və bu kəşf onu bir az da coşdurmuşdu 
və sənətçi Xəyyamı, Yaşar Qarayevin söylədiyi kimi, Hamletin 
və Faustun sələfi qismində səhnəyə çıxarmışdı. Bu, doğru və 
inandırıcı... 
     Amma... Mehdi Mehdi olmazdı, əgər Xəyyamın bir kişi 
kimi gözəlliyini, cazibəsini, yaraşığını vurğulamasaydı... 
Ortaçağ müsəlman Şərqinin kübar saray əyanı qədər nəfis 
geyinmiş Mehdinin Xəyyamı səhnədə teatralcasına qəşəng idi, 
ədalı idi, nurlu idi; Şərqin ideal şair, peyğəmbər tipinə 
bənzəyirdi: təzə ay kimi nazik saqqalı vardı üzündə... çöhrəsini 
haşiyələyirdi... qaşları yuxarı dartılmışdı... başına ağ əmmamə 
qoymuşdu... elə bil Təbriz miniatür məktəbinin rəsmlərindən 
düşmüşdü səhnəyə... aktrisa Şəfiqə Məmmədovanın gülüzlü 
Sevdasının yanına...   
     Xəyyam şəndir, nikbindir, əlində şərab piyaləsi; zövq 
əhlidir, dostları ilə xoş məqamlar yaşar, deyər, gülər, 
zarafatlaşar; Sevdanı sevər, məsud olar, həyatdan, gözəllikdən, 
zəriflikdən nəşələnər, ağlına qürrələnər, hər şeyə meydan 
oxuyar, yeri gəldikdə isə niyyəti pis insanlara saçma cavablar 
da verər: 
          “Ülkər ismilə, deyir, göydə yaşarmış bir öküz, 
            Bu bir əfsanə, yer altında da varmış bir öküz, 
            Arif olsaq bu öküzlər arasında bişək 
            Görürük bir yığın ipsiz və yonulmaz eşşək” 
 
     Bu, Nişapurlu Ömər Xəyyamın Milli Teatrın səhnəsinə tarix 
müstəvisindən adlamış zühur obrazlarının birinci versiyasıdır. 
Hərçənd “xəyyam” sözünün hərfi mənası “keçə toxuyan” 
anlamına gəlir. Bu da onu bildirir ki, Xəyyam XI əsrdə 
Məlikşah sarayının əziz qonağı və dövrünün hörmətli alimi, 
riyaziyyatçısı, münəccimi215 kimi qəbul edilməsinə 
baxmayaraq öz fəlsəfəsində sufilərə, sufi təriqətinə bağlı bir 
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kimsə olub. Nədən bunu belə deyirəm? Çünki həmin çağlarda 
məhz sufilər Həllac (“yun əyirən”), Əttar (“ətriyyatçı”, 
“aptekçi”, “xırdavatçı”), Zərkub (“qızıl döyən”), Səyyaf (qılınc 
düzəldən) kimi təxəllüsləri bəyənirdilər, müəyyən peşələri 
guya ki öz fəlsəfələrinin simvolik açarı qismində götürürdülər. 
Odur ki, şərqli Hamletin fərqliliyi yəqin onun sufi xislətində 
təzahür edə bilər. Mənim bu fikrim haradasa Yaşar Qarayevin 
Azərbaycan səhnəsinin Xəyyamına (“biz Şərq mütəfəkkirini 
Hamletdən ayıran cizgiləri də görmək istərdik”) tutduğu iradla 
səsləşir. Xəyyam Mehdinin ifasında sufilikdən çox uzaq, yunan 
epikurçuluğuna isə çox yaxın idi. 
     Obrazın ikinci zühur versiyasında Xəyyam məğrur bir 
insandır, şairdir, filosofdur, söz sərrafıdır, kitab adamıdır; hər 
yerdə haqqı güdər, zülmü görər, suçlular üçün ulu xaqanlardan 
əfv dilər. Amma faydası nə... Fələyin yazdığını poza bilmək nə 
demək?.. Gərçi “tale zəbun, düşmən qəvi” isə ədalətli olmaq 
mümkünsüz. Güc və tülkü-siyasilərin hiyləsi ədaləti sındırır.  
Onda bir şərab qalır Xəyyama, bir Sevda... bir də zəmanənin 
dərd-səri... bir də ki şairin qoruya bilmədiyi ali dəyərlərin 
xiffəti. “Bilməm, niyə getdin, niyə döndün, niyə baxdın?” 
     Obrazın üçüncü zühur versiyasında Xəyyam Nişapur 
bazarında əyləşmiş ağsaçlı bir ixtiyardır, müdrik bir filosofdur.. 
Sevdanı əcəl alıb, yer gizləyib: saray oyunlarının qurbanı oldu 
yavru: bilmədi, içdi zəhəri və getdi... Burada Mehdi 
Məmmədov sanki yaxasından dünya boyda Sevda sevgisini 
çıxarıb yerinə dünya boyda kədəri taxırdı və tənhalaşırdı. 
Amma dövrün cəfası ona daha heç nə etməz. Nədən ki, 
Xəyyam olumdan da, ölümdən də yüksəkdə qərarlaşıb. O, indi 
gerçəkliyə yox, xəyallarına mənsubdur və xatirələrində 
mövcud teyflərlə yaşayır. Bir gün Nişapur bazarından qalxacaq 
və onların yanına uçacaq... 
     Bu, pyes deyil, şeirin obrazlara və məkana 
tranformasiyasıdır. İiştirakçıların dialoq və monoloqları isə 
sanki lirik nəğmələrdir (mənim qənaətlərim də libretto 
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versiyasını təsdiqləyir). Və Mehdi Məmmədov əsl bir 
professional kimi bunu bilirdi də, duyurdu da. Odur ki, 
quruluşçu rejissor səhnədə bir poeziya dünyası, şeir, musiqi, 
rəqs dünyası yaratmışdı, poetik teatrın prinsiplərinə önəm 
vermişdi. Rəssam Elçin (Elçin Muxtar Elxan) da öz tərtibatı ilə 
rejissoru yüzdə yüz dəstəkləmişdi, onun fantaziyalarının 
“püskürməsi” üçün səhnə məkanını bacardığı qədər 
“boşaltmışdı”, səhnə planşeti üzərində artıq bir çöp də 
saxlamamışdı. Abbas Zamanov yazırdı ki, “tərtibat həm Cavid 
faciəsinin, həm də orada əks olunmuş dövrün ruhuna 
uyğundur”.216 Bəli, bəli... tam ruha müvafiq... nə lazımdısa, o 
da səhnədə idi. Səhnə açıq meydanı xatırladırdı: şərti teatrın 
meyarları, xalq tamaşalarının bədii-estetik prinsipləri əsasında 
tərtiblənmişdi. “Tərtibat üçün “yüngül” xammaldan, bədii 
“sintetika”dan istifadə edərkən də rejissor monumental bir 
mövzuya quruluş verdiyini unutmur, romantik, ciddi və 
temperamentli bir sənətin cizgilərini müasir, çevik səhnə 
konstruksiyası ilə məharətlə birləşdirir. İkinci tərəfdən məhz 
romantik və poetik bir teatrın təbii etdiyi bir şərtilik, simvolik 
keyfiyyətlər, xəyal, nəğmə, rəqs ünsürləri tamaşanın bədii 
koloritini, poeziyasını artırır”.217 “Yüngül” xammal” deyəndə 
resenzentlərdən biri səhnədən asılmış əlvan parçaları nəzərdə 
tuturdu. Bu parçalar Şərqin taftasını, qumaşını, zər-xarasını 
eyhamlaşdırırdı və müsəlman dünyasını bildirən nişanları, 
emblemləri, ərəb kalliqrafiyasını sərgiləyirdi. Bəlkə elə parça 
çoxluğu ucbatından Mehdi və Elçin teatrın pərdəsindən imtina 
etmişdilər. Odur ki, bəzi teatrşünaslar yazanda ki, “Xəyyam”da 
pərdə açılırdı” gopa basırlar. Mən bunu əvvəlcə 60-80-cı illər 
Azərbaycan ədəbiyyatının şəksiz avtoriteti  Yaşar Qarayevin 
resenziyasına əsasən müəyyənləşdirdim, ardıyca isə Elçin 
Muxtar Elxandan soruşub dəqiqləşdirdim. Yəni doğruluğuna 
cavabdehəm. Elçin dekorlardan çox az faydalanmışdı: səhnə 
ortasında qurulmuş tağlı konstruksiya cüzi dəyişmələr üsulu ilə 
seyrçilərin gözü önündə məkanı gah şah sarayına, gah 
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qəbristanlığa, gah da Xəyyamın evinə çevirirdi. Səhnə 
fəzasında ştangetlərdən bir-birinə paralel iri sırğa formasında 
iki bəzək asılmışdı. Haradasa çadır dirəklərini xatırladan  
konstruksiyalarla (piştaxta tipli qurmalar) çərçivələnmiş səhnə 
bazar meydanının ovqatını yaradırdı. Tərtibatla geyimlər  
harmonik şəkildə bir-birini tamamlayırdı. Elçin kostyumları əla 
işləmişdi: “Nəsimi” bədii filmini bir anlığa fikrinizə gətirin: 
həməncə “Xəyyam” tamaşasındakı geyimlər təsəvvürünüzdə 
canlanacaq. Bu aspektdə “Xəyyam” tamaşası “Nəsimi” 
kinofilminin invariantı kimi qavranılır. Onun da, bunun da 
geyim rəssamı Elçin olub. Qəribədir, mən “Xəyyam” 
tamaşasının şəkillərinə baxıram və görürəm ki, rəssamın 
geyimləri çox konkretdir: çaxçur, əba, əmmamə, baş örtükləri... 
Və mən həm də görürəm ki, bu geyimlər xırda-para detalların 
köməyi ilə mücərrədləşir, simvollaşır, obraza çevrilir və sanki 
nəbati naxışları kimi tükənmir, məkana yayılır, məkanla 
təmasda bulunur... Premyeradan sonra isti-isti yazılmış 1970-ci 
ilin resenziyasına dönək: “Pərdəsiz və bər-bəzəkli səhnə 
bayram əhval-ruhiyyyəsini təlqin edir. Tərtibatda xarakterlərin 
və psixologiyaların obrazlı həllinə rəssam ən çox geyim və 
paltarlarda nail olmuşdur. Bu paltarlar son dərəcə əlvan, mənalı 
və istifadə üçün əlverişlidir... Qara fraklı insan kütlələrinin 
göründükləri səhnələr ümumiləşmiş obraz, simvol səviyyəsinə 
qalxa bilir. Tamaşanın sonunda aktyorlar iş paltarında səhnə 
qarşısına çıxır ki, rəssam bunu aktyor zəhmətinə hörmətin və 
bunu tamaşaçı salonuna təqdim etməyin yeni bir vasitəsi kimi 
düşünmüşdür”.218 Bu priyomla Mehdi və Elçin bildirmək 
istəyirdilər ki, dövrün çağdaş teatr estetikası müasir 
Azərbaycan teatr təfəkkürünə də yad deyil və biz bu tamaşada 
adi sənətçilər olub Xəyyam həyatının bir fraqmentini 
oynayırıq. 
     Mehdi Məmmədov hər qatında bir məna çözülən çoxplanlı 
bir tamaşa qurmuşdu. Burada C.Cahangirovun musiqisi elə bil 
ki geyimlərin, səhnədən asılmış əlvan, nazik, şuxrəngli 
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parçaların (səliqə ilə büzmələnmiş bayraqların) arasından öz-
özünə peyda olurdu, Xəyyamın ruhunun, dövrün ruhunun 
melodiyalarını çalırdı, şairin arzularını, zamana etirazını, 
qüssəsini dilləndirirdi. Söz və musiqi... Şərq teatrının cövhəri, 
mayası burda.  
     Xor qədim yunan tetarı ilə Şərq teatrı arasında üzvi bir 
bağlantı... Mehdi də öz tamaşasında xordan o ki var 
bəhrələnmişdi. Və bəstəkar Cahangir Cahangirov əla xor 
partiyaları yazmışdı. “Xəyyam” tamaşasında qızların xoru 
vardı, müridlərin, dindarların, bazar əhlinin xoru vardı və bu 
xor fraqmentləri epizodları, kompozisiyaları tamamlayırdı, 
tamaşanı bütövləşdirirdi. Xor vasitəsilə Mehdi sanki mizanları 
ornamentləşdirirdi, müəyyən bir fikrin, ideyanın, duyğunun 
refrenini yaradırdı. “Xəyyam” tamaşasını monumentallaşdırıb 
tragik vüsətə çatdıran, onu yunan faciəsinə bənzədən məhz xor 
idi. Burada xorun fəaliyyəti emosional dalğaları gücləndirən 
energetik səhnə epizodları kimi qiymətləndirilməlidir. 
     Uğurlu xor və uğurlu fərdi ifalar tamaşası idi “Xəyyam”... 
Muxtar Əfşarovun epikurçu Xərabatisi bu aktyorun səhnə 
yaradıcılığının zirvəsi kimi “oxunur” mən tərəfindən... 
A.Gəraybəyli (Alp Arslan), M.Şeyxzamanov (Müfti), 
A.Cavadov (birinci məzarçı), B.Əskərov (Məlikşah), 
H.Qafqazlı (çadırçı) və digər aktyorlar da rejissorun tamaşa 
üçün müəyyənləşdirdiyi estetik qanunlar çərçivəsində əla 
baxılırdılar, ayrı-ayrı mənaların vizual konkretliyini 
göstərirdilər. Belə ki, M.Şeyxzamanovun Müftisi şəriət 
islamının, A.Cavadov xalq müdrikliyinin, A.Gəraybəyli 
hakimiyyət qurnazlığının məkani obrazını yaradırdılar. Və bu       
ifa tərzi tamaşanın quruluşuna xas simvolizmlə tam uyuşurdu. 
Bu tamaşa Xəyyam ətrafında birləşdirilmiş qurama epizodların 
tamaşası idi, Xəyyam həyatının, onun xəyallarının və 
fikirlərinin diskret kadrlarından montaj edilmiş bir tamaşa idi, 
iştirakçılardan bol bir tamaşa idi. Ona görə də çoxlu epizodik 
rollar vardı ki, cəmi bir dəfə görünürdülər səhnədə, cəmi bir 
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dəfə ağız açıb danışırdılar. Təbii ki, bu, realistik oyun tərzi 
üçün qədərincə məqbul deyildi və aktyorları romantik ifa 
üsulundan, poeziya teatrının prinsiplərindən bəhrələnməyə 
doğru  istiqamətləndirirdi. Belə olduqda söz və ehtiras ön plana 
keçirdi.  
     Mehdi emosional təlqin gücünə malik bir tamaşa qurmuşdu 
və Xəyyam - Sevda sevgisini bir nağıl kimi, bir xəyal kimi, 
qəmli bir macəra kimi ən ali bir məqama yüksəltmişdi. Lakin 
bu sevgi onun həyatında bir şimşəyin parladığı qədər parlar və 
sönər: “Bilməm, niyə getdin, niyə döndün, niyə baxdın?” 
Hüseyn Cavidin Xəyyam üçün müəyyənləşdirdiyi sevginin 
ömrü: bir göz qırpımı, ani bir baxış... Aktrisa Şəfiqə 
Məmmədovanın Sevdası bu tamaşada pənbə buludlar kimiydi, 
miniatür rəsmlərində görünən ağ buludlar kimiydi və bu bulud 
topasının içindən bir cüt qara, məlahətli, sevgi dolu xumar göz 
baxırdı dünyaya... və Mehdinin Xəyyamına... Şəfiqə səhnədə 
davranmırdı, səhnə fəzasından pənbə bulud kimi axırdı və 
qürub edirdi... Saray oyunları, hakimiyyət iddiaları “altunlu 
qəfəslər”in dustaq yavrusu Sevdanı məzara gömdürürdü...  
               “Hey fələk, keçdi zaman dalğa kibi,  
                 Öylə bir dalğa ki qorxunc, əsəbi. 
                 Bir əsər qalmadı şən gənclikdən,  
                 Kimsələr yox, nə gələn var, nə gedən...” 
    Sevda yoxmuş... Xərabati məhv edilmiş... Xacə Nizam 
öldürülmüş... Kimlə danışsın, kimlə dərdləşsin Xəyyam? 
Ünsiyyət qurtaranda yaşamağın mənası da itir.  
     Olum, ya ölüm? 
     Gözünə görünən teyflər, ilğımlardır Xəyyamın dostları... 
Sevdadır, ruhu o dünyadan uçub da gəlmiş, qoca şairin qəlbinə, 
sinirlərinə qonmuş... Bu, bir köç xəbəridir, Xəyyamı göylərə 
dəvət edər... Zavallı tablamaz buna... Ətrafda qızlar şərqi 
deyərkən, xanəndə oxurkən Xəyyam qəlbini tutar, taxt üstünə 
uzanar və bir “ah” çəkərək ansızın ölər... Bir gün Mehdi 
Məmmədov da eynən Xəyyam  kimi ürək ağrısından 
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öləcək: yalnız bir “ah” çıxacaq dilindən... və bunu yalnız 
özgələr eşidəcək... Sənətlə həyat sərhədinin qarışdığı 
nöqtə... 
     Mehdi Məmmədov təqribən 6 aya hazırladı “Xəyyam” 
tamaşasını: 6 pərdəlik dramı üç hissəyə yığdı və mətni 
misteriya, şəbih tamaşası variantı kimi görükdürdü səhnədə. O, 
Cavid mətnini dəyişmədi, ancaq çətin anlaşılan ərəb-fars 
sözlərinin bəzilərini türk kəlmələrilə əvəzlədi, Caviddən 
Cavidə azacıq şeir əlavələri etdi. Mehdi ədəbi-bədii mətnə 
həmişə böyük ehtiramla yanaşan rejissorlardan olub: sanıb ki, 
Yazı canlıdır, bütövdür, pakdır və ülvidir. Odur ki, Mehdi 
müasir dramaturqlarla ədəbi mətn urvatlı bir səviyyəyə çatana 
qədər işləyirdi; klassik pyeslərin mətnlərinə isə toxunmurdu. 
Bununla yanaşı o, özünə icazə verirdi ki, hərdən zəmanənin 
teatr dəbinə uyğun ixtisarlar aparsın. Amma Mehdi heç vaxt 
heç kimin yerinə heç nə yazmırdı; özündən əlavələr yazmırdı. 
Ona əlavələr lazım olanda isə elə həmən dramaturqun 
yaradıcılığına müraciət edirdi. Mehdi Məmmədov təkcə 
hansısa bir dramaturqun hər hansı bir pyesini tamaşaya 
hazırlamırdı. O, çalışırdı ki, dramaturqun pyesində 
canlandırdığı dövrü gətirsin səhnəyə. Ol səbəbdən Mehdi 
müəyyən bir klassik əsərə quruluş verəndə əvvəlcə kiçik bir 
tədqiqat işi aparırdı: öncə əsri, qərinəni öyrənirdi, sonra 
dramaturqu. Və yalnız bundan sonra pyesi təhlil etməyi 
mümkün sayırdı. “Xəyyam”la da belə olmuşdu: o, Xəyyamın 
rübailərindən Xəyyamın fəlsəfəsinə, Xəyyamın fəlsəfəsindən 
Xəyyamın dövrünə bir pəncərə açmışdı. 
     Mehdi Məmmədov Azərbaycan səhnəsində “Xəyyam” 
dramını fenomenal bir şəkildə sərgiləməklə Azərbaycan 
poeziya teatrının ideal modelini, Şərq teatrının mümkün 
variantını yaratdı. O, pyesin emosional, diri kompozisiyalarını 
vahid bir üslub nizamında cilalayıb bütöv və son dərəcə 
suggestiv bir tamaşa qurdu səhnədə. Və elə buna görə də 
ədəbiyyatşünas Məmməd Arifə elə gəlirdi ki, çox yumşaq, 
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plastik, şairanə, əlvan, romantik pritça, nağıl təəssüratı oyadan 
bu tamaşa “qranitdən yonulub”, yəni üslubca birətədir, tamdır. 
“Xəyyam” tamaşasında məhz zövq, miniatür qəşəngliyində, 
əruz ahəngində gözlənilən üslub və aktyorların ifasındakı 
həqiqi emosiya bu səhnə əsərini pafos və patetika “bataqlığına” 
yuvarlanmağa qoymurdu, ritorikanı “söndürürdü”. 
     Bilməm nə üçün mən bu tamaşaya baxmaya-baxmaya ona 
vuruldum, onu sevdim, hətta “Dəli yığıncağı”ndan da artıq 
sevdim. Əgər yaşım imkan versəydi... və mən o zaman 
“Xəyyam”ı səhnədə görsəydim... və əlimdə səlahiyyətim 
olsaydı... mən Dövlət mükafatına “İblis”i yox, “Xəyyam”ı 
təqdim edərdim... Yəni “fələyin yazdığını mən poza bilsəydim 
həmən”...  
     Olum, ya ölüm? 
     Ölüm nəmənə, əlbəttə ki, olmaq...  
     “Xəyyam”dan sonra Şəfiqə və Mehdi sevgisi ağızlarda 
gəzən bir dastan... Amma arada evlilik yox... Mehdi subaydır, 
yaraşıqlıdır və qızlar, qadınlar ona heyran-heyran baxırlar, 
onunla bir kəlmə kəsməkdən ötrü belə saatlarla Mehdinin 
küçəyə çıxmasını gözləyirlər...  
     Bu zaman Mehdi (1971-76-cı illər üçün) Azərbaycan Teatr 
Cəmiyyətinin (indiki Teatr Xadimləri İttifaqının) sədri 
vəzifəsinə seçilir. Artıq oğlu Elçin rəssamdır, öz maraqlı həyatı 
və maraqlı sənət ideyaları ilə yaşayır. Onlar yenə əvvəlki kimi 
vaxtaşırı görüşürlər, söhbətləşirlər, zarafatlaşırlar və ayrılırlar. 
Bu məqamda Mehdinin sıx əlaqə saxladığı insan qardaşı 
Teymurdur, Teymurun ailəsidir. Ömrünün bu mərhələsində 
Mehdinin məişəti, demək olar ki, bu ailə tərəfindən 
tənzimlənir. Elə gün olmur ki (Azərbaycan Teatr Cəmiyyətində 
çalışarkən Mehdinin katibəsi Məlahət xanımın 
söylədiklərindən), Mehdi qardaşına zəng vurmasın. Teymurun 
oğlu teatrşünas Əsəd də hər gün əmisinin yanındadır, onun 
qulluğundadır. Amma Əsəd üçün Mehdi əmi yox, həmişəlik 
müəllimdir və o, bu gözəgörünməz sərhədi aşa bilmir... və heç 
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buna cəhd də göstərmir. Hamı bir nəfər üçün, bir nəfərsə... 
sənət üçün... Azərbaycan üçün... 
     1971-ci ildə onu mayın 24-dən iyunun 10-na qədər Tiflis və 
Londona ezamiyyətə göndərirlər. Mehdi səfərdən dönən kimi 
aktrisa Firəngiz Şərifovanı, yəni Abbas Mirzə Şərişzadənin 
qızını, yanına çağırır və Firəngizə deyir ki, Şekspir Muzeyində 
onun atasının Hamlet rolunda şəklini görüb; odur ki, Firəngizi 
də Londona göndərmək istəyir. Az bir müddətdən sonra 
Firəngiz Şərifova da İngiltərəyə yola düşür. Bununla da Mehdi 
ilk dəfə sədr səlahiyyətlərindən yararlanıb Firəngiz xanım üçün 
qürrələnmək, fəxr duymaq imkanı yaradır və sanki teatr 
mədəniyyətinin Abbas Mirzə qarşısında mənəvi borcunu, 
qismən də olsa, qaytarmağa çalışır. Nəzərə alsaq ki, Sovetlər 
Birliyində kapitalist ölkələrinə getmək nə dərəcədə çətin bir iş 
idi, Mehdi Məmmədovun atdığı addımın dəyəri daha böyük 
masştablarda aşkarlanacaq. 
     Həmin bu 1971-ci ildə Mehdi baba olur: Elçinin ilk övladı 
Kərim dünyaya gəlir. Onun bu hadisəyə reaksiyası çox 
pozitivdir: o, sevinir və eyni zamanda bığaltı qımışıb 
gülümsünür. Nə tez keçdi vaxt? Axı mən də hələ qoca deyiləm. 
     1971-ci ildə Mehdi Məmmədov üç kitab nəşr elətdirir: 
birincisi 48 səhifədən ibarət monoqrafiyadır, Aleksandr 
Aleksandroviç Tuqanovun həyat və yardıcılığına həsr olunub; 
rus dilindədir. Mən artıq bir şünas kimi elə hesab edirəm ki, bu, 
Mehdinin ən yaxşı əsərlərindən biridir. Burada quru, dəqiq 
araşdırma və obyektiv qiymətləndirmə hər şeydən üstündür və 
Mehdi öz tədqiqat predmetinə şəxsi münasibətini heç bir 
vəchlə önə çəkmir, yalnız faktları panoramlaşdırır. Görünür ki, 
bu monoqrafiya üzərində çalışarkən o, Moskva 
kitabxanalarından da mühüm tarixi məlumatlar toplayıb və 
Tuqanovun kimliyinə, onun həyat amalına Azərbaycan 
mədəniyyəti müstəvisində bir aydınlıq gətirib. Mehdi 
Məmmədovun bu monoqrafiyada açıqladığı faktlar yenidir;  
əsərin də konkret konsepsiyası var ki, buradan da Mehdinin 
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milli məfkurəsi aydın oxunur. Mehdi tədqiqatının konsepsiyası 
ona əsaslanır ki, Aleksandr Aleksandroviç Tuqanov öz 
dövrünün böyük romantiki olub və bir romantik, bir imitator 
qismində Moçalov, Şepkin, Lenski kimi dahi rus aktyorlarının 
sənət yolunu təkrarlamaq istəyib; istəyib ki, əyalətdə qazandığı 
uğurların şöhrət dalğasında Moskvaya yenidən gəlsin, 
Moskvanı öz şöhrətilə yenidən “fəth eləsin” və sələfləri kimi 
ad çıxarsın. Elə bu məqsədlə Tuqanov Moskvada Korşun 
teatrından ayrılıb, Rusiyanın əyalətlərinə yollanıb və bir daha 
Moskvaya... qayıda bilməyib. Düzdür, Tuqanov əyalətlərdə  
əyalət səviyyəsi üçün heç də pis işləməyib, amma rus teatr 
mədəniyyətinin sayılıb-seçilən sənətçisinə çevrilməyib, 
əyalətdə batıb qalıb... gürcülərə lazım olmayıb, gəlib... yox, 
dəvət alıb Azərbaycana... və Milli Teatrın baş rejissoru olub... 
Tuqanovun bu həyat dönəmlərini danışa-danışa və 
səmimicəsinə danışa-danışa, onun rejissor kimi uğurlarını qeyd 
edə-edə, Azərbaycan teatr mədəniyyəti qarşısındakı 
xidmətlərini sadalaya-sadalaya Mehdi Məmmədov bu insan 
haqqında hər şeyi yazıb, hətta yazmadıqları fikirləri də 
sətirlərarası boşluqlara doldurub, “bizimkilər və Tuqanov” 
mövzusunun həm pozitivlərini, həm neqativlərini gündəmə 
gətirib. 
     1971-ci ildə Mehdi Məmmədovun çapdan buraxılmış digər 
bir kitabı “Rejissor sənəti” adlanan dərslikdir. Mən hələ 
indiyəcən treatrşünas, aktyor, rejissor tələbələrə bu qədər 
gərəkli, bu qədər vacib və sənət aləmində bu qədər ehtiyac 
duyulan ikinci bir dərslik xatırlamıram. Bu əsərində Mehdi 
rejissor sənətinin əlifbasını yazıb, təcrübədə mənimsədiklərini 
aydın bir dildə vərəğə köçürüb, konservləşdirib. Düzdür, onun 
fikirlərinin mayasında və səliqəsində Vladimir Saxnovskinin 
1939-cu ildə nəşr elətdirdiyi “Rejissorluq və onun dərs 
metodikası” əsəri dayansa da, burada heç bir plagiatdan söhbət 
gedə bilməz. Çünki Mehdi Məmmədov gətirdiyi iqtibaslarda 
dəqiqdir. Bir də ki Azərbaycan teatr mədəniyyəti tarixində nə 
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Mehdiyə qədər, nə də Mehdidən sonra belə bir əsər 
yaranmayıb. Bu dərslik rejissor peşəsinə yiyələnməyin sirlərini 
azəri türkcəsində açıqlamaq baxımından əvəzsizdir, unikaldır. 
     1971-ci ilin üçüncü kitabını Mehdi adlandırıb “İncəsənət və 
din”... Onu şəxsən mən Mehdi Məmmədovun “Estetika 
haqqında söhbətlər”inin davamı, özü də məntiqi davamı kimi 
qavradım. Bu əsər də öz məna tutumuna, təhkiyə üslubuna görə 
xalis dərslikdir, o vaxtın marksist-leninçi fəlsəfəsinin ayrılmaz 
bir hissəsi sayılan ateizm fənni üçün nəzərdə tutulub. Mehdinin 
dərsliklər tərtibləmək, öz rejissor, pedaqoq təcrübəsini, teatrın 
tarixini anlaşıqlı bir tərzdə məqalələrində, geniş həcmli 
əsərlərində fiksə eləmək və, ümumiyyətlə, yazı-pozuya sonsuz 
həvəs göstərmək onun maarifçiliyinin əlaməti, təzahürüdür. 
Mehdi təfəkkür parametrlərinə görə, əqidəsinə görə, milli 
təəssübkeşliyinə görə təpədən dırnağadək maarifçi idi və bütün 
ömrü boyu özünü bir maarifçi kimi aparırdı. Qüsursuz nitq, 
qüsursuz geyim, qüsursuz ədalar, şairanə poza, yüksək savad 
və bu xalqı ayıltmaq, ona həqiqəti danışmaq yanğısı, istəyi 
Mehdini XX əsrin əvvəllərində yaşamış Azərbaycan 
ziyalılarına bənzədirdi. Hərçənd onun tam, əsl maarifçi 
olmasından ötrü bu adama mübarizlik əmsalı çatışmırdı. Bir də 
Mehdinin öz personasına qarşı olan diqqəti, qayğısı, sevgisi bu 
maarifçiliyin müxtəlif əməli aspektlərdə gerçəkləşməsinə yol 
vermirdi. Mehdi öz Komandor səsiylə maarifçiliyini ağ 
səhifələrə “pıçıldayırdı”, ya da obrazlarda eyhamlaşdırıb, 
məxfiləşdirib latent formalarda səhnəyə çıxarırdı. Onun 
maarifçiliyində heç bir siyasi-ideoloji etiraz yox idi və bu 
maarifçilik lokal bir sahə ilə məhdudlaşırdı. 
     20 (köhnə tarixlə 10-u) mart 1973-cü il Azərbaycanda 
avropatipli peşəkar teatrın 100 illiyi tamam olurdu. Bu məsələ 
Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin 
birinci katibi Heydər Əliyevin şəxsi nəzarətində idi və o, 
maarifçilik qanadlarında Azərbaycana gəlmiş bu qutlu tarixi 
böyük təntənə ilə, yüksək meyarlara uyğun bir dəbdəbə ilə 
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qeyd etməyi planlaşdırırdı. Ona görə də respublikada bu 
istiqamətdə gərgin iş aparılırdı və nəticənin tam uğurlu 
olmasından ötrü Dövlət səviyyəsində keçiriləcək son yubiley 
tədbiri müəyyən qədər yubadılırdı. 
     25 mart 1973-cü il. Şəfiqə Məmmədovanın ilk övladı, 
Mehdininsə üçüncü oğlu gəlir dünyaya... Ülvi! Vaxt ötəcək: bu 
cavan oğlan bir gün atasının adını özünə yazar təxəllüsü 
götürəcək və olacaq Ülvi Mehdi. Uşaqlıqda Ülvi dəhşətli 
dərəcədə böyük qardaşı Elçinə oxşayırdı; indisə mən onu 
görəndə elə bilirəm qarşımda rəhmətlik Mehdi Məmmədovun 
özü dayanıb... boy, ədalar, səs, üz cizgiləri və gizlin, qəribə bir 
utancaqlıq... sanki Ülvi atasının başqa zamanda yaşayan 
dublikatıdır. 
     Bəlkə də 1974-cü il Mehdi ömrünün ən çətin ilidir. Bu il 
haradasa, müəyyən istisnalarla, onun həyatında uğursuzluq 
zolağıdır, toplum içrə hörmətdən düşdüyü bir zaman kəsimidir. 
O, rəsmi şəkildə yeni doğulmuş oğlundan imtina edib, bu 
münasibətlə Milli Teatrda iclasa çağırılıb və özünü safa 
çıxarmaq üçün yalana əl atıb, “yalançı xəstə” olub, həkimdən 
isə bu “xəstəliyə” bəraət qazandıran saxta arayış alıb, di gəl ki, 
dediyindən dönməyib. Həqiqətən, Mehdi bütün bunlara bir 
Komandor möhkəmliyilə dözüb, tab gətirib, meydandan 
qaçmayıb. Yəqin ki, bir 1936-cı il onun üçün belə ağır 
keçmişdi, bir də 1974-cü il. Baxmayaraq ki, 1974-cü il mayın 
31-də təzə istifadəyə verilmiş Lenin sarayında (indiki Heydər 
Əliyev sarayı) Azərbaycan peşəkar teatrının 100 illiyinə həsr 
olunmuş təntənəli yubiley gecəsində teatrın bayrağını səhnəyə 
çıxarmaq etimadı Mehdi Məmmədova göstərilir. Bu, şərəfdir, 
seçilmişlərin seçilmişi olmaq deməkdir. Mehdi həmin axşam 
əskəri addımlarla, Komandor addımları ilə səhnə önündə 
tribunanın qarşısından keçir və Azərbaycan KP MK-nın birinci 
katibi Heydər Əliyev yaxınlaşıb Lenin ordenini teatrın 
bayrağına sancır və Mehdi Məmmədovla çox isti görüşüb 
səhnəyə çıxmış digər sənətşilərin də əlini sıxır. 
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     Baxmayaraq ki, Milli Teatrın Moskva qastrollarından sonra 
Azərbaycan teatrının 100 illiyi ilə əlaqədar SSRİ Ali Soveti 
Pəyasət Heyətinin 7 avqust 1974-cü il tarixli fərmanı ilə Mehdi 
Əsədulla oğlu Məmmədova SSRİ xalq artisti fəxri adı verilir. 
Çox mühüm həyat hadisədidir azərbaycanlı bir kimsə üçün... 
azərbaycanlı bir sənətçi üçün... və bu hadisənin 
gerçəkləşməsində də yenə Azərbaycan KP MK-nın birinci 
katibi Heydər Əliyevin avtoriteti böyük rol oynayır. 
     Baxmayaraq ki, 1974-cü ilin 22 noyabrından Mehdi Opera 
və Balet Teatrında quruluşçu rejissor vəzifəsinə bir daha işə 
götürülür. 
     Bəs əgər elə isə mən niyə 1974-cü ili Mehdi ömrünün ən 
çətin illərindən biri kimi qələmə verirəm? Tələsməyin, hər şey 
birmənalı anlaşılmaz. İki hissəli “İnsan” mənzum faciəsinin 
Milli Teatrda hələ məşqləri gedərkən Mehdi “Bakı” axşam 
qəzetinin müxbirinə intervyu verib deyir: “Əsərin məziyyəti 
onun ideya-estetik dəyərindədir (xahiş olunur məntiqi dəqiq 
izləyin - A.T.). İnsanı bir neçə dəfə oxumuşam. Diqqətimi cəlb 
edib. Çünki müasirlik baxımından çox əhəmiyyətlidir (Mehdi öz 
estetik bilgilərindən kənara sapmır; müasirliyi estetik kateqoriyalar 
siyahısında bəlkə də birinci yerə qoyur - A.T.)... İstər İsrailin 
təcavüzkar basqınları, istərsə də Çili xuntasının eybəcər sifəti bu 
və ya digər mənada faşizmi xatırladır (Sovetlər imperiyasında 
staqnasiya dövrünün xarici siyasəti: pis nə varsa, İttifaq sərhədindən 
o üzdədir - A.T.). Səməd Vurğunun “İnsan” pyesində xeyirlə 
şərin, ağılla qılıncın mübarizəsi göstərilmişdir. Düzdür, əsərdə 
bəzi bədii kəsirlər nəzərə çarpır. Lakin bunlar çox cüzidir. 
Pyesdə bir sıra dəyişikliklər aparılmış, ixtisarlar edilmişdir. 
Bunun əvəzinə şairin ədəbi irsindən bəzi şeir parçaları pyesə 
əlavə olunmuşdur”.219 Mən birinci dəfədir ki, Mehdini bu cür 
könülsüz, boğazdan yuxarı danışan, nitqinə laqeyd görürəm. 
Sanki onda heç bir coşqu, emosiya yoxdur. Birdəfəlik qəbul 
eləyək ki, Mehdi S.Vurğun mətninin son dərəcə zəif olduğunu 
bilirdi. Onda bu pyesi niyə götürmüşdü? Teatrın 100 illik 
yubileyinə görəmi, qarşıda gözlənilən Moskva qastrollarına 
görəmi? Bəlkə Mehdi “İnsan”ı faşizm üzərində qələbənin 30-
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cu ildönümünə ithaf eləmək istəmişdi? Olmaya maddi ehtiyac 
onu buna sövq eləmişdi? Bəlkə Mehdi elə öz arzusunu 
gerçəkləşdirmişdi? Bu sualların heç birinə dəqiq cavab bula 
bilmədim.  
     Yaxşı, onda bəs problem nədədir? 1974-cü il martın 1-də 
“İnsan” tamaşasının premyerası seyçilərə göstərilir. Hələ 1945-
ci ildə Ədil İskəndərov bu pyesdən imtina etmişdi və digər 
rejissorların220 quruluşunda hazırlanmış eyniadlı tamaşa, hətta 
bütün rolların truppada bir nömrəli aktyorlara tapşırılmasına 
baxmayaraq, son dərəcə uğursuz alınmışdı. Mehdinin də, yəqin 
ki, bundan xəbəri vardı. Digər tərəfdən Mehdi öz şəxsi 
yaradıcılığından bilirdi ki, müharibə mövzusu ona çətinliklə 
ram olur. Sübut “Gənc qvardiya”nın, “Uzaq sahillərdə”nin 
səhnə taleyidir. Hər iki tamaşa Azərbaycan teatr mədniyyətində 
pozitiv qarşılansa da, qədərincə tutarlı iradlara məruz qalmışdı. 
Odur ki, Mehdi “İnsan” pyesinə müraciət etməklə başa düşürdü 
ki, müəyyən qədər riskə gedir. Başqa bir yöndən isə II Dünya 
Savaşında sovet xalqlarının qələbəsinin 30 illiyini qutlamaq 
baxımından bu pyesin repertuarda yeri vardı və mən elə 
fikirləşirəm ki, S.Vurğunun “İnsan”ı Moskva qastrolları 
ərəfəsində teatra yuxarıdan sifariş edilmişdi. Bir məqamı da 
hökmən vurğulamaq istərdim: “İnsan” pyesi Mehdinin özünü 
də maraqlandırırdı, xüsusilə də əsərin qəhrəmanı filosof 
Şahbaz. Mehdi Şahbaza, heç şübhəsiz ki, Fedya Protasovun, 
Xəyyamın XX əsrin qlobal kataklizmləri müstəvisində peyda 
olmuş invariantı kimi yanaşırdı və haradasa onu müharibə 
çağının Hamleti bilirdi. 
     “Qalib gələcəkmi cahanda kamal?” sualına cavab axtarırdı 
Şahbaz. Bunu “olum, ya ölüm” sorusunun yeni təzahür 
modifikasiyası saymaq mümkünmü? Qalib gələcəksə, olum! 
Yox, ölüm! Paralel məntiqidir. Deməli, Mehdi öz getdiyi 
yolundan dönmür, hamletizmdən dönmür, öz fikirlər 
paradiqmasına, öz estetikasına, öz üslubuna xəyanət eləmir. 
Əslində, Mehdi bir rejissor kimi, bir düşünər kimi hamletizm 
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xətti üzrə addımlamaqla “insan mövcudluğunun mənası”nı 
aşkarlamağa, dərk etməyə və tamaşaçılara anlatmağa bir 
Hamlet ehtirası ilə çalışırdı və çalışa-çalışa bilirdi ki, bu məna 
bir ilğımdır, bir kabusdur. Bunu bilə-bilə Mehdi inadla öz işini 
davam etdirirdi və istəyirdi ki, “İnsan” onun nə “Canlı 
meyit”indən geri qalsın, nə də Xəyyamından. Ol səbəbdən 
Mehdi trafaret bir mövzuya yeni baxım bucağı tapmaq 
niyyətilə oğlu Elçinə müraciət etmişdi. II Cahan savaşının 
kolliziyalarını, faşizmin mahiyyətini, qəhrəmanlıq 
mübarizəsinin stixiyasını musiqi obrazlarında idealcasına 
çalmış Dmitri Şostakoviçin simfoniyasından yararlanmışdı. Və 
əlavə olaraq bəstəkar Adil Bəbirova musiqi sifariş eləlmişdi: o, 
“İnsan”ın əsas personajlarından biri Səhərin yazdığı “Hicran 
nəğməsi”nin real müəllifi olmalıydı.   
     Tamaşanın rəssamı Elçin Məmmədov pyesin hadisələr 
məkanını döyüş meydançası kimi müəyyənləşdirmişdi və 
səhnəyə müharibə dövründə tank əleyhinə istifadə edilən 
görünüşcə zorba “kirpi” modellərini düzdürmüşdü. Ortada isə 
guya ki pyesin personajlarından biri Valentinin (S.Pzayev) 
yapdığı “Qardaşlıq” monumenti ucalırdı. Bu monument həm 
cəbhəni eyhamlaşdırırdı, həm də müharibə qurbanlarının 
ziyarət yerini bildirirdi. Pyesin epizodları “montaj” prinsipilə 
monumentin gah bir, gah da o biri tərəfində işıqlandırırlırdı. 
Yaşar Qarayev tamaşanın tərtibatının ona güclü emosional təsir 
göstərdiyini gizlətmirdi: “Rəssam təkcə bir neçə detalı dəyişir 
və “qardaşlıq abidəsi” Osvensimin (Auşvits - A.T.) bir 
parçasına, kamalın həbs olunduğu məhbəsə çevrilir. Bu məhbəs 
boşluqdan və rəmzi bir məhəccərdən ibarətdir. Burada qapı, 
pəncərə (çıxış yolu!) yoxdur. Qaranlıq boşluq, tutqun, sərt fon, 
tünd rənglər burada ağlın məhbəsdə çırpındığını ifadə edir. 
Yaxşı ki, rəssam ştampa çevrilmiş, standart, zolaqlı məhbəs 
geyimlərindən qaçmış, əsirləri adi əskər paltarında saxlamışdır. 
Həmçinin “canlı tonqal” epizodu da əşyasız boş səhnədə 
cərəyan edir. İnsandan və işıqdan (alovdan) başqa burada heç 
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nə yoxdur (“Gənc qvardiya” tamaşasından oxşar səhnəni 
xatırlayın - A.T.). Səhnənin dərinliyində bütün tamaşa boyu 
görünməkdə davam edən ovcu kitablı üç əl gah imdad rəmzinə, 
gah igidliyi bir estafet kimi daşıyan və irəli aparan dost əllərin 
birliyinə, gah da yumruqla kitabın, qələmlə qüvvətin birliyinin 
ifadəsinə çevrilə bilir”.221 Bu təsvirdən tamaşanın reallığı 
görünür. Əsərin, obrazların təhlil müstəvisindən isə dövrün 
ideoloji demaqogiyası boylanır. Amma heç kəsin bu 
demaqogiyada məqalə müəllifini suçlandırmağa ixtiyarı 
yoxdur. “İnsan”ı müasir monumental üslubda düşünülmüş 
fəlsəfi-şairanə bir tamaşa kimi tanıtdıran Yaşarın məqaləsindən 
təqribən üç ay sonra Moskvanın “Pravda” qəzetinin müxbiri də 
“İnsan” barəsində pis rəy söyləmir, fikirlərini cəmi altı 
cümləyə sığışıdırır, rejissor işini, tərtibatı, musiqini və bir də 
Şahbazın arvadı Səhər rolunun ifaçısı Hökümə Qurbanovanı 
tərifləyir, tamaşanın həm teatra xas poetik-romantik ənənəni 
inkişaf etdirdiyini, həm də müasir rejissorluq vasitələrinin 
mürəkəb kompleksi üzərində qurulduğunu bəyan edir. 222  Nə 
qutlu bir məqam. 
     “İnsan”ın respublika mətbuatında böyük eyforiya dalğası ilə 
qarşılanması223 heç də tamaşanın tam həqiqətini əks etdirmir və 
ilk növbədə, siyasi-ideoloji motivlərlə, ikinci növbədə isə 
Səməd Vurğunun imicilə, bu şairə olan xalq sevgisilə izah 
olunur. Teatrşünas İ.Rəhimli əbəs yazmır ki, Mehdi 
Məmmədov “əsərin ümumi dramaturji naqisliklərini dəf edə 
bilmədi. Lev Tolstoyun “Canlı meyit”, Cavidin “Xəyyam” 
kimi monumental tamaşalarının fonunda “İnsan” sönük və 
cansız görünürdü”.224 Çünki burada çoxlu söz və inandırmaq 
gücünə malik olmayan primitiv mübahisələr vardı. Söz, pafoslu 
ifadə bolluğu, qəhrəmanların əməl xəttinin zəifliyi, 
mübarizənin nitq vasitəsilə eyhamlaşdırılması bu pyesdə 
aktyorların aktiv səhnə fəaliyyətinə qoşulmasını  
mümkünsüzləşdirirdi. Ona görə də aktyorlar çox zaman, içi 
Mehdi Məmmədovun özü, Həsən Turabov (Şahbaz), Vəfa 
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Fətullayevə (Dildar), Hamlet Qurbanov (Albert), Şəfiqə 
Məmmədova (Nataşa) və başqaları qarışıq, sözü, cümləni 
oynamaq, qiraətçiyə çevrilmək, emosiyanı göstərmək 
məcburiyyətində qalırdılar. 
     Mehdinin yaxınları bunu ona söyləyirdilər. Xüsusilə də 
Şəfiqə Məmmədova. Şəfiqə xanım Mehdinin Şahbazını qəti 
şəkildə bəyənmirdi və onun özünə deyirdi ki, sən bu rolda 
gülünc görünürsən. Lakin Mehdi bu irada bir elə də ciddi 
yanaşmırdı. Çünki qəzet səhifələrində çıxış edən şünas və 
şünas olmayanlar yer-yerdən Mehdinin Şahbazını 
tərifləyirdilər, onun ifasını Həsən Turabovun ifası ilə 
tutuşdururdular, hərəsinə bir cür yüksək qiymət verirdilər. 
Lakin Moskva qastrolları zamanı aydınlaşdı ki, Şəfiqə xanım 
öz tənqidi fikirlərində haqlı imiş. “Pravda” qəzetinin rəsmi 
rəyindən savayı teatr kuluarlarında, müzakirələrdə “İnsan” 
tənqid olundu, hərçənd tamaşanın tərtibatının ünvanına bir 
kəlmə də mənfi fikir söylənilmədi. Aktyorlara iradlar bildirildi, 
səhnədə faşistlərin marionet kuklalar kimi təqdim edilməsi 
tənqid olundu. Əlbəttə ki, özünün 100 illik yubileyi 
münasibətilə Moskvaya qastrola getmiş bir teatrın bundan artıq 
tənqid edilməsi adi etika qaydalarına görə yol verilməz idi. 
Amma bir faktı mütləq demək lazımdır ki, “Məkr və 
məhəbbət”in, “Sən yanmasan” tamaşasının tənqidi fonunda 
“İnsan”ın tənqidi çox rahat və ağrısız qavranılırdı.  
     Mənim fikrimcə, 1974-cü ilin iyulunda Moskva səfərinə 
çıxmış teatr qastrol repertuarını düzgün formalaşdırmamışdı və 
qastrol tamaşalarının siyahısını tərtib edərkən siyasi motivləri 
ön plana çəkmişdi, və bir də kimlərinsə marağını güdmüşdü. 
Mən indi də anlaya bilmirəm ki, niyə qastrol repertuarına Nəbi 
Xəzrinin aşkar zəif “Sən yanmasan...”  pyesi əsasında 
hazırlanmış tamaşanı daxil etmişdilər? Şair Nəbi Xəzrinin 
ictimai mövqeyinə, vəzifəsinə, səlahiyyətlərinə görəmi? Niyə 
rejissor Ə.Şərifovun “Zamanın hökmü” tamaşası Moskvaya 
aparılmışdı, Mehdi Məmmədovun “Canlı meyit”i isə kənarda 
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qalmışdı? Məgər Poqodin ruslara və inqilaba Tolstoydan daha 
yaxın idi? Məgər Leninin özü Tolstoyu rus inqilabının güzgüsü 
adlandırmamışdı? Niyə Mehdinin “İnsan”ını rəva bilib ruslara 
göstərmişdilər, “Xəyyam”ını isə evdə saxlamışdılar? Niyə 
Ə.Şərifovun köhnə teatr estetikasında, Ə.İskəndərov üslubuna 
yaxın bir manerada quruluş verdiyi “Məkr və məhəbbət” 
tamaşasını Tofiq Kazımovun “Aydın”ından üstün hesab 
eləmişdilər? Bu suallardan birinə də cavabım yoxdur. Ancaq 
onu bilirəm ki, teatrın qastrol səfərinin repertuar siyahısını 
müəyyənləşdirən şəxs yaltaq, qorxaq, intriqaçı, dar düşüncəli 
bir adam olub; fikirləşməyib ki, söhbət təkcə teatrdan, ayrı-ayrı 
şəxsiyyətlərdən yox, Azərbaycanın imicindən gedir. 
     Qəribə bir mənzərə yaranır: Azərbaycanın teatr aləmində 
hamı, hətta qəzetlərə palaz boyda tərifli məqalə yazmış 
Y.Qarayev də, M.Allahverdiyev də, N.Babayev də, gözəl 
bilirdi ki, “İnsan” Mehdinin “Canlı meyit”i, “Xəyyam”ı ilə 
müqayisədə aşkar uğursuzluqdur. Onda niyə bəs “İnsan”ı 
Moskvada oynanılmaq üçün məqbul saymışdılar? II Cahan 
Savaşının olayları ilə ilişikli olduğuna görəmi? Bəlkə kimsə 
Mehdinin imicinə zərbə vurmağa, onun renomesini aşağı 
salmağa çalışırdı? Mehdi isə, təbii ki, özünə də, tamaşasına da 
arxayın idi və yaxınlarını dinləmirdi. Ol səbəbdən də tamaşanın 
qastrol repertuarı siyahısına salınmasına etiraz eləməmişdi. 
     Teatr Moskvadan qayıdır və başlanır  dedi-qodular... 
“Pravda” qəzetinin rəsmi məqaləsində “İnsan” tamaşası barədə 
ümumən müsbət rəy söylənilməsinə baxmayaraq hamı 
kuluarlarda Mehdinin uğursuzluğundan, tamaşanın Moskva 
sənətçiləri, Moskva tənqidçiləri tərəfindən qəbul 
edilmədiyindən danışır. Getdikcə bu söhbət şişir, şişir, böyüyür 
və Mehdiyə acı məqamlar yaşadır. Bu azmış kimi o biri 
tərəfdən də Mehdinin pedaqoji fəaliyyətilə bağlı əngəllər 
ortalığa çıxır. M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət 
İnstitutunda (institutun 1974-cü ilə görə rəsmi adı) sanki 
Mehdini ram edib “cilovlamaq”, özlərindən asılı vəziyyətə 
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salmaq istəyirlər, Mehdi ilə adi, sıravi müəllim kimi 
davranmağa, onun hər addımını izləməyə, hər işinə “mız 
qoymağa”, Mehdini gözdən salmağa, urvatsız eləməyə  
çalışırlar. Qəribədir, sanki 1974-cü ilin avqustundan 
noyabrınadək institut rəhbərliyi Mehdiylə bağlı əmrlər 
verməklə məşğul olub. Vəziyyəti tam təsəvvür etməkdən ötrü 
sənədlərin imzalanma tarixlərinə və məzmununa diqqət yetirin: 
 
                   Əmr № 67 
20 avqust 1974 
 
     Dərs yükünü 840 s. əvəzinə 219 s. yerinə yetirdiyi üçün Mehdi 
Məmmədova ciddi xəbərdarlıq edilsin. 
 
          Rektor:           R.Hüseynov 
 
  
                  Əmr № 85 
2 oktyabr 1974 
 
     Aşağıda adları qeyd olunan müəllimlərə üzürsüz olaraq dərsə 
gəlmədikləri üçün xəbərdarlıq elan edilsin: 

1. Məmmədov Mehdi Əsədulla oğlu 
 
          Rektor:           R.Hüseynov  
  
                                 
                  Əmr № 87 
8 oktyabr 1974 
 
     Rejissorluq kafedrasının müdiri, professor Mehdi Məmmədova 
müntəzəm olaraq əmək intizamını pozduğu üçün edilmiş şifahi və yazılı  
xəbərdarlıqlardan nəticə çıxarıb intizama riayət etmək əvəzinə üzürsüz 
olaraq 3, 5, 8 oktyabr tarixlərində dərsə gəlmədiyi üçün töhmət 
verilsin. 
 
          Rektor:           R.Hüseynov  
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23 noyabr 1974 
 
       İnstitutun rejissorluq fakultəsinin müdiri Mehdi Məmmədov 
noyabr ayının 22-dən işdən azad edilsin. 
 
           Rektor:           R.Hüsenov   
 
     Olurmu, yahu? Yoxsa ölümmü, yahu? SSRİ xalq artistinə 
qarşı böylə bir mənəvi təcavüz nə demək? Mehdi Məmmədov 
kimi professoru, rejissoru, aktyoru işdən çıxarmaq nə demək? 
Xırda-para qüsurlara az qala cinayət donu geyindirmək nə 
demək? Mehdinin şəxsi həyatına burun soxmaq nə demək? 
Çoxmuydu Mehdi Məmmədovdan Azərbaycanda? Əsla. Bəs 
onda niyə bu insanı belə ucuz priyomlarla incitmək, onu 
aşağılamaq istəyirdilər? Mən burada yalnız bir səbəb görürəm: 
paxıllıq. Mehdinin uğurlarına paxıllanırdılar, məğrur və 
gözəgəlimli qamətinə paxıllanırdılar, yaraşıqlı, şıq geyiminə, 
kübar ədalarına paxıllanırdılar, qadınların sevimli bir romantik 
qəhrəmanı olmasına paxıllanırdılar, onu bəzən Komandor, 
bəzən Don Juan, bəzən Hamlet, bəzən Astrov, bəzən Fedya 
Protasov, bəzən Xəyyam bilib paxıllanırdılar, Azərbaycanda 
dövrünün seks-simvolu olmasına paxıllanırdılar. Ona görə 
imkan düşən kimi Mehdidən öc alırdılar, əvəz çıxırdılar. 
Mehdiyə Mehdinin hədsiz populyarlığını bağışlamırdılar. Bir 
də Mehdi kompromislər adamı deyildi; sözü düz danışırdı, heç 
kəsdən çəkinmirdi, öz sənət prinsiplərindən, öz sənət 
həqiqətindən dönmürdü. Ol səbəbdən istedadsızlar, məmurlar 
və yaltaqlar üçün gizli qorxu obyektinə çevrilirdi və bu tip 
insanlar imkan düşdüyü andaca çalışırdılar ki, Mehdini 
ləkələsinlər, özlərindən asılı eləsinlər. İnstitutda həmişə 
fəaliyyətdə olan yaltaqlar, yalançılar və xəbərçilər sistemi işi 
elə düzüb qoşdu ki, Mehdi Məmmədov kimi bir sənətçini, 29 
ilin müəllimini işdən qovdular intizamı pozduğuna görə... 
noyabrın 23-də... 
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     Noyabrın 22-dən isə Mehdi artıq Opera və Balet Teatrında 
bir rejissor kimi ştata götürülmüşdü. Amma fikir verin: Mehdi 
vaxtaşırı tamaşalar hazırladığı, bir zamanlar uzun müddət 
çalışdığı Milli Teatra yox, Opera və Balet Teatrına üz tutur. 
Çünki Mehdi bilirdi ki, burada çalışanların əksəriyyəti kübar 
xislətə malik, mədəniyyətin intellektual elitasına mənsub 
adamlardır və heç kim onun xətrinə dəyməyəcək, könlünü 
qırmayacaq. Hərçənd Mehdi bir məqamı nəzərdən qaçırırdı ki, 
artıq təqvimdə 50-ci illər yox, 70-ci illərdir və teatrın 
kontingenti kökündən dəyişib. Mehdi onu da nəzərdən qaçırırdı 
ki, 60-cı illərin azadlıq havası beyinlərdə və mənəviyyatda 
əməllicə inqilab edib, teatral davranış tərzini, yapma ədaları 
pisləyib, natural səmimiyyəti ünsiyyətin bir nömrəli parametri 
kimi bəyənib, danışığın tempo-ritmini dəyişib və həyatda 
Komandor qəhrəman tipi daha aktual deyil. 
     Ancaq Mehdi ona görə tarixi şəxsiyyətdir ki, hər bir 
məqamda yaşadığı zamana, dövrə adekvat olmağa çalışırdı və 
elə bu məramla da o, 1975-ci ildə Milli Teatrda Maksim 
Qorkinin eyniadlı pyesi əsasında “Meşşanlar” tamaşasını 
hazırlayır. Bu, həmin zamanda qədərincə aktual idi. Nədən ki, 
60-cı illər sovet toplumuna məxməri bir inqilab yaşatmaqla 
bərabər yeni meşşanlıq tipi, əşyalara, geyimlərə, dəblərə 
(tranzistorlara, maqnitofonlara, alabəzək köynəklərə, cins 
şalvarlara, xarici siqaretlərə və s. və i.a.) yeni sevgi sindromu 
da yaratmışdı. Və bu hal Mehdinin diqqətindən yayınmamışdı. 
Elə bu xüsusda mən istərdim ki, teatrşünas Ədilə Əliyevanın 
tamaşaya yazdığı resenziyadan bir fraqmenti sitatlaşdırım: “... 
teatr və rejissor əsərin şərhini verərkən onun bugünki 
həyatımızla necə də səsləşdiyini göstərmiş və M.Məmmədov 
haqlı olaraq söhbətlərinin birində əsərin “... tənqidi neştərilə 
müasir meşşanlara, meşşanlıq fəlsəfəsinə qarşı yönəldiyini” 
xüsusi qeyd etmişdir”.225 Bu resenziya mayın 31-də dərc edilib, 
tamaşa isə ilk dəfə martın 22-də226 oynanılıb. Maraqlısı budur 
ki, mayın 25-də də “Bakı” axşam qəzetində Cəlal 
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Məmmədovun “Meşşanlığa - fasiləsiz atəş!”227 adlı bir 
məqaləsi çıxmışdı. İki resenziya arasındakı fərq cəmi altıca 
gündür. İnanmıram ki, Ədilə Əliyeva ilə Cəlal Məmmədov 
sözü bir yerə qoyub məqalələrini mayda, premyeradan iki ay 
sonra dərc elətdirməyi planlaşdıraydılar. Bu, məntiqsiz və 
mümkünsüz bir şeydir. Qəribədir, niyə resenziyalar bu qədər 
ləngiməliydi? O dövrlərdə qəzetlər hər hansı bir yeni tamaşaya, 
əksərən, operativ reaksiya verirdilər və  bunu səhifədə xüsusi 
şriftlə vurğulayırdılar. Ona görə mən güman edirəm ki, 
tamaşanın premyera tarixi bəzi kitablarda, ola bilsin, düzgün 
göstərilməyib. Amma önəmlisi bu, deyil. Premyeranın martda 
və ya mayda oynanılması tarix müstəvisində köklü şəkildə nəyi 
dəyişəcək ki? Heç nəyi. Önəmlisi başqa şeydir. Məsələn, 
önəmlisi budur ki, “Meşşanlar” barəsində şünaslar bir-birindən 
koordinal surətdə fərqlənən iki rəy söyləyiblər. Ə.Əliyeva yazır 
ki, bu tamaşa “meşşanlığa ittihamnamə” kimi oxunur və 
yüksək bədii səviyyəyə malikdir. C.Məmmədov isə 
“Meşşanlar”ı teatrın “yeni bir müvəffəqiyyət”i kimi xarakterizə 
edir. Lakin İ.Rəhimli bu tamaşanı Milli Teatrın tarixi 
kontekstində və tamam başqa cür dəyərləndirir: “Mehdi 
Məmmədovun yaradıcılığında durğunluq əlaməti kimi 
meydana çıxan “Meşşanlar” tamaşası teatrın tərəddüdlü 
fəaliyyət mərhələsinin ən acı nəticələrindən oldu”.228 Vallah, 
şaşırdım. Necə yəni “acı nəticə”? Axı hamı, yəni bütün teatr 
ictimaiyyəti, içi resenzentlər qarışıq, Həsən Turabovun Nil, 
Səməndər Rzayevin Bessemenov, İsmayıl Osmanlının 
Perçixin, Mehdi Məmmədovun və Məmmədrza 
Şeyxzamanovun Teterev, Sofiya Bəsirzadənin Akulina 
İvanovna obrazlarını, Elçin Məmmədovun tərtibatını, o ki var,   
tərifləyirdilər, ürəkdən tərifləyirdilər, yüksək notlarda 
tərifləyirdilər. Onda İ.Rəhimlinin qənaəti nədən bu dərəcədə 
pessimist idi? Sualı cavablamaqdan ötrü mən başqa bir 
müəllifin tamam başqa bir məqaləsinə müraciət edəcəyəm. 
Moskvalı teatrşünas Nina Velexova 1981-ci ildə Azərbaycan 
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teatrlarının rejissurası ilə ilişikli analitik bir yazı dərc elətdirir. 
Burada mənim diqqətimi bir qeyd, bir ümumiləşdirmə özünə 
çəkdi: “Tamaşalar müxtəlif olsalar da, hamısında eyni mühit 
hökm sürür. Təsirsiz mühit. Tamaşalar hazırlanır, hər şey rəvan 
gedir, rollar əzbərlənir, musiqi vaxtında çalınır, amma səhnədə 
canlı həyat yoxdur”.229 Bəlkə elə bu mənada İ.Rəhimli “acı 
nəticə” ifadəsindən yararlanır? İstisna olunmur. Hərçənd 
monoqrafiyada “Meşşanlar” tamaşası ilə əlaqədar mənim 
öyrəndiklərim mənə bir qədər başqa informasiyalar verir. 
Məsələ belədir: Mehdi Məmmədov öz oğlu Elçinlə bərabər 
çalışmışdılar ki, səhnədə məhz XIX əsr rus meşşanlığının, 
Bessemenov ailəsinə xas meşşanlığın mühitini yaratsınlar. Və 
Sizə deyim ki, buna nail olmuşdular. Tərtibatçı rəssam səhnədə 
müxtəlif dekorlar vasitəsilə Bessemenovun evinin elə real, 
inandırıcı görüntüsünü vermişdi ki, ruslar da həsəd aparardılar. 
Tavanı sanki hörümçək toru basmışdı. Səhnənin ortasına 
təqribən 3 m uzunluğunda düzbucaqlı stol qoyulmuşdu, 
üstündə bürünc samovar və iri, ağ dəm çayniki. Həməncə 
bilinirdi ki, bu evdə çörək yeyib çay içənlərin sayı çoxdur. 
Bessemenov Akulina İvanovna ilə adətən samovarın böyründə 
üzü seyrçilərə əyləşirdilər. Masa arxasında Teterev həmişə 
profildən görünürdü. Pyotr (Hamlet Qurbanov) isə hamıdan 
kənarda, ön plana yaxın bir yerdə kürəyini tamaşaçılara çevirib 
stulda otururdu. Səhnə dərinliyində Bessemenov evinin qapısı 
ağzında və otaqları arasında işləyən pilləkənlər mövqelənirdi. 
Onların yanında isə qədimi iri bir şkaf bufetlə “baxışıb” hərdən 
ağır-ağır “köks ötürürdü”. Məqamı gəlmişkən bir sitat: 
“Meşşanlar mühitinin mənzil şəraiti, əşyaları elə real, təbii 
əlamətlərilə verilmişdir ki, bunlar sanki aktyor Səməndər 
Rzayevin ustalıqla yaratdığı Bessemenov obrazını tamamlayır, 
onun xarakterinin əlavə cizgiləri kimi canlanır. Budur, meşşan 
ailənin atası Bessemenov - S.Rzayev mebellə sıx doldurulmuş 
böyük otaqda təkəbbürlə gəzinir, nəhəng bufetə də, iri 
samovara da, ətrafındakılara yuxarıdan, lovğa-lovğa baxır. Hər 
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baxışı ilə də ara-sıra ucadan dediklərini, sözsüz təkrar edir: “Bu 
evi mən qurmuşam, sizə çörək vermişəm, siz mənə 
borclusunuz...”230 Deməli, rejissorun və rəssamın qurduğu 
tamaşanın atmosferi üçün “təsirsiz mühit” təyini işləmir. Mən 
bunu ona görə söyləyirəm ki, C.Məmmədovun səhnədə 
gördüklərinə reaksiyası son dərəcə canlıdır, emosionaldır.  
     Bu tamaşanı hazırlamaqla Mehdi təkrarən bir də topluma 
mesaj göndərirdi ki, meşşan mühitində yaşamaq fərdiyyətini 
itirmək deməkdir, canlı meyit olmaq deməkdir, ölümə məhkum 
olmaq deməkdir... Teterev da belədir, Tatyana (Z.Ağakişiyeva) 
da belədir, Yelena (Ş.Məmmədova) da belədir, Pyotr da 
belədir... Onlar nə üsyan eləyə bilirlər, nə də meşşanlıqla barışa 
bilirlər, sadəcə, qanun və adətlər bataqlığında çürüyüb gedirlər. 
Mən bu haqda yaza-yaza həmin tamaşanı sanki sevməyə 
başlayıram, onun bədii dəyərini dəqiq müəyyənləşdirməyə 
çalışıram və görürəm ki, tamaşa zövqümcədir. Və elə güman 
eləyirəm ki, bu tamaşaya qarşı cənab şünaslar qədərincə həssas 
olmayıblar, Qorki mətnindən darıxıblar, mahiyyətə varmağı 
bacarmayıblar. 
     “Meşşanlar” tamaşasının rejissoru Mehdi Teterev obrazını 
aktyor Mehdiyə yaraşdırmışdı. Yox, yaraşdırmamışdı, onu 
özünə ruhən yaxın bilmişdi, ədəbi personajda öz şəxsiyyətinin 
mümkün variantlarından birini tanımışdı. İndi Ədilə 
Əliyevanın Teterov barədə yazdıqlarına göz gəzdirək və 
şəhadət verək ki, onlar necə də bir-birilərinə oxşayıblar: “Kilsə 
xorunda oxuyan Teterev isə mübariz adam deyil. Təbiətən 
qaraqabaq Teterev rəhm etməyi bacarmır, özü dediyi kimi, 
sakitcə şənlənməyi, ucadan “darıxmağı” xoşlayır. Nifrətinin 
həddi-hüdudu yoxdur. Mehdi Məmmədov bir aktyor kimi də 
bizi sevindirir. Onun Teterevinin özünəməxsus mövqeyi var. 
O, nə ağa, nə də nökər olmaq istəyir. Teterev özünü biganə 
adam kimi qələmə versə də, əslində başı bəlalar çəkmiş, ağıllı, 
qabiliyyətli adamdır. Çətin yollarda ümidi puç olmuş Teterevə 
Bessemenovların evindəki həyat “maraqlı” göründüyündən o, 
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baş verən hadisələri diqqətlə izləyir və bəzən də söhbətlərə 
qoşularaq mənası dərin, ünvanı daha böyük olan fikirlər 
(Mehdiylə Teterev arasında bənzəyişi xüsusi 
vurğulamaqdan ötrü mən sitatdakı bəzi ifadələrin altından 
xətt çəkmişəm - A.T.) söyləyir. Teterev yalnız meşşanlara 
yox, özünə də nifrət edir”.231 Aktyor Mehdinin təqdimində bir 
suyu fransız impressionisti Pol Qogeni xatırladan boynu əlvan 
şərfli, əlindən qəlyanı düşməyən Teterev birbaşa sənətçinin öz 
portreti olmasa da, onlar arasında oxşar cizgilərin mövcudluğu 
danılmaz fakt idi. Nə yazıqlar olsun ki, bu, Mehdinin son 
roludur. Teterevdən sonra Mehdi aktyor kimi bir daha səhnəyə 
çıxmayacaq, kinofilmə çəkilməyəcək. 1975-ci ildə onun aktyor 
karyerasının qapıları birdəfəlik qapadılır. Əvəzində o, tez-tez 
müxtəlif televiziya verilişlərində çıxış eləyəcək, ayrı-ayrı 
dramaturqlar, rejissorlar, aktyorlar, tamaşalar haqqında 
ürəkdən, amma bir Komandor ədası ilə, yüksək nitq 
mədəniyyətinə riayət edə-edə danışacaq və... yenə camaat 
tərəfindən bəyəniləcək... və yenə seviləcək... Elə bu arada onun 
ikinci nəvəsi də dünyaya gələcək və Elçin atasının şərəfinə 
uşağa Mehdi adını verəcək.   
     Mehdi Məmmədov “Meşşanlar” tamaşasının təkcə 
quruluşçu rejissoru, effektli rollardan birinin ifaçısı deyildi; o, 
eyni zamanda M.Qorki pyesinin tərcüməçisi idi. Lakin Mehdi 
bu əsəri ruscadan azəri türkcəsinə hələ 1964-cü ildə çevirmişdi, 
dramı tamaşaya hazırlayarkən isə yalnız redaktə məsələsilə 
məşğul olmuşdu. Yeri gəlmişkən söyləyim ki, Mehdi bu işi 
ustalıqla bacarırdı: həm ruscanı gözəl bilirdi və yazırdı; həm də 
Azərbaycan dilində yüksək yazı mədəniyyəti nümayiş etdirirdi. 
Ona görə də tərcümədən bezmirdi, yorulmurdu. Mehdi, əsasən, 
pyesləri azəri türkcəsinə çevirməkdən həzz alırdı və bu zaman 
çalışırdı ki, orijinala maksimal dərəcədə yaxın olsun. Bu da 
bəzən onunla nəticələnirdi ki, dialoqlar azərbaycanca öz 
yumşaqlığını, elastikliyini itirirdi, danışıq dilindən uzaqlaşırdı, 
rəsmi nitq kimi səslənirdi. Amma bütün bunlarla yanaşı həmin 
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dövrün tərcümə ədəbiyyatında Mehdinin adı ilk onluğun 
siyahısında çəkilməyə layiqdir. 
    Mehdi yaradıcılığında 1976-cı il Opera və Balet Teatrında 
səhnələnmiş “Leyli və Məcnun” muğam-operası ilə 
əlamətdardır ki, bu haqda mən artıq qədərincə danışmışam. Və 
bu zamanın içində, təbii ki, 1977-ci il daxil olmaq şərtilə, 
Mehdinin çoxlu-çoxlu yazılmış və pozulmuş, ancaq əksəriyyəti 
çap edilmiş, səhifələri var. 
    Mehdi öz dövrünə fikirlərilə, emosiyaları ilə maksimal 
şəkildə proyeksiya olunmuş şəxsiyyətdir. Elə ona görə Mehdi 
yaradıcılığı okean kimidir:  qurtarmır ki qurtarmır və əgər 
üzmək sənə çətindirsə, onda hökmən batacaqsan. “Üzmək” 
demişkən, mən bunu Əsəd Məmmədovun sözlərinə əsasən 
söyləyirəm, Mehdi üzgüçülüyü də əla bacarırmış, Göy Gölü 
eninə bir o yana üzüb gedirmiş, bir də bu yana üzüb 
qayıdırmış... Yəni ki, əhsən; hər adi insanın işi deyil. Yəni ki, 
bu da bir risk... Yəni ki... 
     Hamletsayağı yaşamaq nədirsə, elə budur! 
     Yəni ki... 
     Olum, ya ölüm? 
     Dəli yığıncağında olmaqmı olur?  
     Olur, gərçi sənin adını Molla Nəsrəddin çağırırlarsa... 
     1978-ci il aprelin 29-da Milli Teatrın və Azərbaycan 
mədəniyyətinin tarixində yeni bir sensasiya yaşandı: Mehdi 
Məmmədovun quruluşunda “Dəli yığıncağı” tamaşası teatr 
dünyasına rəsmi pasport aldı. Rejissor Mehdi maarifçi və 
dramaturq Mirzə Cəlilin haradasa unudulmuş “köhnə” pyesini 
Azərbaycan səhnəsi üçün elə bil ki yenidən “kəşf” elədi. Bu 
komediyanı Cəlil Məmmədquluzadə, mənim hesablamalarıma 
görə, 1922-ci ildə, Təbriz şəhərindən qayıtdıqdan sonra yazıb, 
şahidi olduğu hadisəni yazıb və güclü bədii ümumiləşdirmə 
aparıb, XIX əsr müsəlman Şərqi üçün xarakterik yaşayış 
tərzinin maarifçi gözündə görünən portretini ustacasına 
yaradıb. Pyes cəmi 30 səhifədir: amma “şəriət - müsəlmanlar - 
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maarifçilik” üçbucağı özünün ən ekspressiv formasında təzahür 
edir. Bu beş pərdəlik komediyanı A.M.Şərifazadə, K.Ziya kimi 
aktyorlar səy ediblər ki, vaxtında (1922-24) səhnəyə gətirsinlər. 
Düzdür, Mirzə Cəlil irsinin tədqiqatçısı M.Atayev cəlilşünas 
A.Zamanovun, bir sıra aktyorların, hətta Kazım Ziyanın 
özünün də dediklərini qədərincə incələmədən əsərin 1924-cü 
ildə qələmə alındığını söyləyir.232  Hərçənd onun gətirdiyi 
faktların inandırmaq gücü azdır. Çox ola bilərdi ki, hər iki 
aktyor səhnədə Molla Abbası oynamaq arzusunda 
bulunaydılar. Kazım Ziya isə bunu öz benefisi üçün münasib 
hesab eləyəydi. Əgər bu əsər 1924-cü ildə yazılıbsa, tamaşanın 
12-31 mart arasında oynanılmaq şansı nə dərəcədə realdır? 
Burada azacıq məntiq kifayətdir ki, əsərin daha erkən qələmə 
alındığını güman eləyəsən. Hər halda bir məsələ məlumdur ki, 
o zaman Kazım Ziya istədiyinə nail olmayıb, “Dəli yığıncağı” 
tamaşası oynanılmayıb. Nə səbəbə? Bundan heç kim əməllicə 
danışmır. Mənsə danışacağam. Birinci siyasi motivlərə görə. 
Axı həmin dövrdə və sonralar da yığıncaq (iclas) bolşeviklərin, 
kommunistlərin ən sevimli məşğuliyyətlərindən biri olaraq 
qalıb. Yığıncağı “dəli” adlandırmaq olardımı onda? Bu ki 
siyasi provakasiyadır!!! İkinci: Azərbaycanda sovet dönəmi 
başlandıqdan sonra Mirzə Cəlilin bir maarifçi, bir yazar, 
“Molla Nəsrəddin” jurnalının bir redaktoru kimi renomesi xeyli 
aşağı düşmüşdü. Desəm ki, bolşeviklər Məmmədquluzadə 
şəxsiyyətindən, Molla Nəsrəddin fenomenindən 
ehtiyatlanırdılar, səhv eləmərəm. Yəqin ki elə bu səbəblərdən 
1924-cü ildə “Dəli yığıncağı”nın, qəzetdə elanların mütəmadi 
çıxmasına baxmayaraq233, teatrda göstərilməsi qəfildən 
qadağan edilmişdir. Bundan o yana əsərin səhnə taleyi qaranlıq 
bir tunelə girir. İşıq bu tunelə bir də 1966-cı ildə düşür: Mirzə 
Cəlilin yubileyi münasibətilə bu pyes əsasında bir radiotamaşa 
hazırlanır. 1972-ci ildə professor Mehdi Məmmədovun 
rəhbərliyi altında “Dəli yığıncağı” tamaşası Tədris teatrında 
oynanılır. Deməli, hələ o vaxt Mehdi bu pyes barəsində aktiv 
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düşünürdü və Tədris teatrından bir sınaq laboratoriyası kimi 
faydalanırdı. 1975-ci ildə“Dəli yığıncağı” artıq Naxçıvanda 
tamaşaya qoyulur. Amma Azərbaycanın teatr ictimaiyyəti bu 
olaya heç bir reaksiya vermir: yalnız kimlərsə öz kabinetlərində 
kirimişcə əyləşib teatr tarixinə yeni bir fakt da əlavə edirlər. 
     Mehdi Məmmədovun 1978-ci il tamaşası isə bir partlayış 
olur milli düşüncə müstəvisində. Ziyalılar dözəmmirlər, alqış 
üçün ayağa qalxırlar, əlləri pul kimi qızarana qədər çəpik 
çalırlar, ancaq inqilab eləmirlər, yalnız məqalələrində234 öz 
mövqelərini üstüörtülü şəkildə bildirməyə tələsirlər. Çünki 
Mehdinin “Dəli yığıncağı” tamaşası təkcə sənət hadisəsi deyil, 
ictimai-siyasi aksiyadır, cəmiyyətə göndərilmiş ifşaedici 
mesajdır, insanların gündəlik həyatını hörümçək toru kimi 
bürümüş absurdun ittihamıdır. Mehdinin tənqidi keçmişə yox, 
müasir topluma ünvanlanmışdı. O, az qala açıq tekstlə deyirdi 
ki, bizim yaşadığımız sosium dəli yığıncağıdır və bunun 
tariximizdə ənənəsi var: gərçi inanmırsınızsa, buyurun, özünüz 
baxın: bu səhnə, bu Mirzə Cəlil, bu da Siz. Baxın, baxın, yaxşı 
baxın, diqqətlə baxın! Bu, Sizin tarix kitabınızdır! 
     Olum, ya ölüm? 
     Molla Nəsrəddin Şərqin bazar meydanının Hamletidir; bu 
filosof cəmi iki maskada çıxış eləyir: maskalardan biri təlxəyi 
tanıdır, o biri dəlini... Molla Nəsrəddin bu maskalarını itirsə, 
yaşaya bilməz, ölər. Çünki ətrafda hamı dəlidir. 
     Mehdi bu situasiyanın, “Dəli yığıncağı”nın tragizmini 
səhnəyə gətirmişdi və tamaşasının janrını belə 
müəyyənləşdirmişdi: faciəvi komediya... 
   “... Günlərini küçələrdə, meydanlarda keçirən ruhi xəstələr 
qeyri-normal hərəkətlərilə şəhər əhlinin “normal” həyatına 
mane olurlar. Heç kəs bu zavallı səfilləri başa düşmür və başa 
düşmək də istəmir, hamı onları lənətləyir, daşa basır, kötək və 
yumruqla qarşılayır. Nəhayət, “dəliləri küçələrdən rədd edib” 
şəhərin sakit həyatını qorumaq üçün xaricdən həkim gəlir, min 
bir çətinliklə pul yığılır, xəstəxana açılır. Lakin əbəs yerə.. 
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həkim şəhərdə elə eybəcər insan kütləsilə qarşılaşır ki, çaş-baş 
qalır, kimin dəli, kimin ağıllı olduğunu təyin edə bilmir. 
Məlum olur ki, cəmiyyət başdan ayağa dəlidir: dəli 
yığıncağıdır. Bu yığıncağı təbabət müalicə edə bilməz, onu bu 
bəladan ancaq ictimai-sosial partlayış qurtara bilər; cəmiyyətin 
mənəvi varlığını buxovlayıb onu heçlik dərəcəsinə endirən bu 
bəlanı ancaq inqilabın ağıllarda, şüurlarda yaratdığı çevriliş 
aradan qaldıra bilər”.235  
     “Göstərən saətdə dörani-fələk bir inqilab”!!!236 
     “Dəli yığıncağı” tamaşası ilə Mehdi 10 il öncəni gördü: 
suyamı baxdı, peyğəmbərlikmi elədi, bilinmədi. Amma “Dəli 
yığıncağı”ndan 10 il ötüncə müxtəlif-müxtəlif toplumlarda 
kollapslar yaşandı, insanlar dəliləşib küçələrə cumdular, dünya 
masştabında başladılar bir-birindən torpaq istəməyə, 
müstəqillik istəməyə, azadlıq istəməyə, nələrisə istəyə-istəyə 
yandırdılar, yaxdılar, öldülər, öldürdülər, bir-birini çeynədilər, 
diddilər və elə bu zaman... Azərbaycan da müstəqim mənada 
dəli yığıncağına döndü. Təqvim 1988-ci ili göstərirdi. Mehdi 
isə artıq üç il idi ki, dəli yığıncağından ayrılıb Fəxri xiyabana 
köçmüşdü. 
     Olum, ya ölüm? İnsanın azadlığının təminatçısı bu seçimin 
mövcudluğudur və bu seçimi heç kim onun əlindən almaq 
hüququna malik deyil. Olum, ya ölüm? Ömür boyu permanent 
təkrarlanan ən şairanə və ən zövqlü sual. 
      Əgər sən “Dəli yığıncağı” pyesini tamaşaya qoymaq və 
onun vasitəsilə öz fikirlərini xalqla bölüşmək istəmisənsə, 
deməli, yenə də olumu seçmisən və içində bilirsən ki, 
yaşamağına dəyər.  
     Mehdi bu komediya üzərində işləyərkən Mirzə Cəlilin 
publisistikasına (“Dərd”, “Tüstü” felyetonlarına) müraciət etdi 
və bu felyetonlar orqanik şəkildə əsərin strukturu ilə, əsərin 
diskursu ilə uyuşdu. Bu dəfə də Mehdi tərtibatı oğluna 
tapşırmışdı və Elçin də pyesin ruhunu, ovqatını, tragizmini 
yüzdə yüz əks etdirə biləcək, daha doğrusu, dəli yığıncağının 
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məkan içrə varlıq zonasını müəyyənləşdirəcək ideal maket 
hazırlamışdı. İkiyaruslu taxta konstruksiyalar səhnədə konkret 
şəkildə heç nəyi eyhamlaşdırmırdı: bilinmirdi ki, bura haradır 
və hansı dövrü təmsil edir; burada kimlər yaşayır: xristianlar, 
induslar, yoxsa müsəlmanlar... Hücrə-hücrə, tövləyə bənzər bir 
üslubda səliqəsiz, kələ-kötür taxta parçalarından mıxlanmış 
“evciklər” (bəlkə “türmə pəncərələri”, bəlkə “kəcavələr”?) 
gecəgonduları da xatırladırdı, türmənin ikimərtəbəli yataqlarını 
da. Bu konstruksiyalar dəmir çarxların üzərində idi və onları 
səhnə boyunca dığırlatmaq olurdu. Aktyorlar isə həm birinci 
“mərtəbə”də, həm də ikinci “mərtrəbə”də işləyirdi: yəni 
rejissorla rəssam çalışmışdılar ki, bütün horizontal və 
vertikallarda səhnə fəzasını mənimsəsinlər. 
     Elə ilk epizoddan bu şərti türmənin (tövlənin) içindən  
(həyətindən) ritmik şəkildə “Şah Hüseyn, vay Hüseyn” deyib 
təkrarlayan qara geyimli bir dəstə zəncirvuran keçirdi. Şəbihmi 
çıxarılır, yahu? Yoxsa bu bir təziyə məqamıdır? Stroboskopun 
yaratdığı yanıb sönən işıq effekti bu müdhiş səhnəyə dünyəvi 
bir tragizm, ümidsizlik, həyəcan gətirirdi. Və yalnız bundan 
sonra bəlli olurdu ki, biz səhnədə ixtiyari bir şiə məmləkətinin 
simvolik modeliylə üzləşmişik. Zəncirvuranlar çəkilib getdikdə 
zavallı “dəlilər”i tutmaq üçün şəhər əhlinin ovu başlanırdı. İşıq  
qaranlığı ülgüc kimi “kəsib” zolaqlayırdı, səhnə fəzasını cadar-
cadar eləyirdi, sanki gecəni cırmaqlayırdı və dəlilərin fəciəvi 
siluetləri bu ani işıq sayrışmalarında şəkil neqativdə görünən 
tərzdə seyrçilərə görsənib yox olurdu. 
     Və sonra sakitlik... Alatoranlıq... Azan səsi... Personajlar 
bir-bir evcik-hücrələrdən siçanlar dəlmə-deşiklərdən çıxan kimi 
çıxarlar, səhnəyə doluşarlar... 
     Mehdi, həqiqətən, səhnədə çoxfiqurlu bir tamaşa qurmuşdu. 
Mirzə Cəlilin adlarını yazdığı 23 personajdan savayı burada 
zəvvarlar da, zəncirvuranlar da vardı. Busa kütləvi səhnələr 
məsələsini yenidən aktuallaşdırırdı. Belə ki, “Dəli yığıncağı” 
komediyasının baş qəhrəmanı kütlədir və dəlilik bu tamaşada 
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məhz kütlənin keyfiyyətidir. Çünki kütlə ictimai psixozla idarə 
olunur, qıcıqlara, gur nidalara, çağırışlara reaksiya verir. Kütlə 
qeyri-səlis məntiqin məkan obrazıdır. Məntiq kütlə üçün vacib 
deyil. Onun üçün vacib olan nəsnə ehtirasların enerjisidir. 
Kütlə bu enerjiyə tabe olub hərəkət edir, davranır. Odur ki, 
quruluşçu rejissor kütləvi səhnələri maksimal şəkildə 
teatrallaşdırmışdı. Kifayət idi ki, biri axmaq bir şey danışıb 
ağlasın, həməncə hamı ona qoşulurdu, gözünün qorasını sıxıb 
ağlayırdı. Məhz bunu görəndə doktor Lalbyuz deyirdi ki, 
“hamısı dəli”. Yəni onlar da dəli, bunlar da. Şərqlilərə həmişə 
yuxarıdan baxan avropalı əcnəbinin özünü Hamlet Qurbanov 
ekstravaqant dəli kimi oynayırdı. Bura dəlilər məclisidir, şeyxi 
dəli, hacısı dəli, mömini dəli, həkimi dəli, zəncirvuranı dəli. 
Ətrafda isə yalnız tüstü: “Hər yan tüstüdür, - məclislərdə və 
evlərdə duxaniyyat və məşrubat tüstüsü, küçələrdə hamam 
tüstüsü, mənəviyyatda mövhumat tüstüsü, ruhda və qəlbdə 
kəsafət tüstüsü!.. Millət boğulur, tüstülər milləti hər tərəfdən 
əhatə eləyir. Əgər dadü-fəryada tez yetişən olmasa, 
mümkündür ki, millətdən bir əsər qalmaya”237...  
     Tamaşanın gerçəkliyi məhz bu dadü-fəryad kimi, yəni şəbih 
kimi, ağı kimi, təziyə kimi zühura gəlirdi. Bu da Mehdi 
Məmmədov yaradıcılığının bütövlüyünün əlaməti qismində 
yozula bilər. Mehdi bir sənətçi kimi, bir rejissor kimi özünə 
xəyanət etmirdi, öz teatr zövqünə, teatr bilgisinə xəyanət 
etmirdi. O, görürdü ki, teatr aləmində formalar, ifadə tərzləri 
dəyişir və yeni tonallıq meydana gətirir. Mehdi bu dəbi 
anlamağa, təcrübədə sınamağa çalışırdı, lakin onun ardınca 
düşüb getmirdi, əksinə, teatr dəbini, başqa sözlə, teatr 
yeniliyini, hətta təzə bir teatr eksperimentini özünə, öz 
dünyasına, özünün qəbul etdiyi estetik normalara, meyarlara 
yaxınlaşdırırdı və özünə lazım olan miqdarda onlardan 
bəhrələnirdi. Mehdi və Elçin Məmmədovlar tandeminin 
Azərbaycan teatr koordinatlarında mövcudluğunu şərtləndirən 
əsas amil də elə bu idi. Elçinin təfəkkür və zövq müstəvisində 
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Mehdi özünün çağdaş dövrə və dövrün teatr estetikasına 
adekvatlıq dərəcəsini yoxlayırdı. Mehdinin təkrarsız şedevri, - 
“Dəli yığıncağı” tamaşası, - elə bunun zühuru kimi də dəyərli 
bir təcrübədir. Mənsə bütün Azərbaycan teatrını, milli teatr 
poetikasının elementlərini bu tamaşada görə bilirəm və hesab 
eləyirəm ki, “Dəli yığıncağı”  bir rejissor kimi onun şah 
əsəridir, səhnədə yaratdıqlarının zirvəsidir. 
      Mehdi Məmmədov tamaşanı üç mühüm fiqur üzərində 
qurmuşdu: Molla Abbas (Hamlet Xanızadə), Pırpız Sona 
(Şəfiqə Məmmədova) və Fazil Küleyni (Səməndər Rzayev). 
Molla Abbasla Fazil Küleyni qardaş olub müxtəlif 
dünyagörüşlərini təmsil edirlər: biri filosofdur, müsəlman 
Şərqinin Diogenidir, Molla Nəsrəddin variantıdır, digərisə 
şəriətin sütunudur, dini ənənə güdükçüsüdür; yəni bir araya 
gəlməzlər, mövqeləri fərqlidir. Amma məsələ bununla da 
tamamlanmır: ortada sevgi üçbucağı var; xəlvətə düşəndə Fazil 
Küleyni qardaşının arvadı Pırpız Sonanı “çimdikləyir”. Bu da 
haçalı konflikt, ikili, yəni gücləndirilmiş mübarizə xətti. Pırpız 
Sona isə ruhi xəstədir, azad quşcuğazdır, yavrudur: di gəl ki, 
dünyanın şəri, pisliyi onun vücuduna hopmur. Sona pakdır, 
ağappaq bulud kimidir, sərhəd bilməz, hüdud tanımaz: bir 
kimsədən utanmaz, abır-həya eləməz; qolu-çıçı açıq gəzər 
möminlər arasında. Axı niyə də utansın Pırpız Sona? Məgər 
saflığın, təmiz ruhsal dünyanın idealı deyil? Mehdi Məmmədov 
kütləvi səhnələri Molla Abbasın və Fazil Küleyninin ətrafında 
qruplaşdırmışdı, Pırpız Sonanı isə səhnədə ideologiya, fəlsəfə, 
din və əxlaq fövqündə “sərbəst buraxmışdı”. Filoloq Əkbər 
Ağayev heç də əbəs yazmırdı ki, “əsərdə iyirmidən çox 
personaj, - iki üz-üzə dayanmış aləm, - ictimai qütblər kimi 
verilmişdir: bütün hacılar, məşədilər, kəbleyilər əllərində təsbih 
eyni duaları eyni ahənglə vird238 edir, eyni bir mənəviyyat 
sahibi olduqlarını göstərir, beləliklə, vahid bir obraza 
çevrilirlər. Onlar ətalətin, cəhalətin və kütbeyinliyin 
mücəssəməsidirlər. Əsərdəki dəlilər də öz mənəviyyatı ilə 
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beləcə ümumiləşir, cəmiyyətin şikəst etdiyi, kənara itələdiyi 
insanların, cəhalət qurbanlarının”239 işarəsi, simvolu olurlar. 
Rəssam da geyimləri sanki bu bölgüyə uyğunlaşdırmışdı: 
ruhanilər müsəlman Şərqi üçün xarakterik standart molla 
paltarlarında idilər; çuxalı, əmmaməli, qurşaqlı. Dəlilərin 
əyninə isə gişdən rahat, gen-bol xalat tipində paltarlar 
biçilmişdi, qollarına kəndirlər bağlanmışdı. Sufiydilərmi onlar? 
Əlbəttə ki, yox. Amma neçin də böylə yozulmasın? Hər dəlinin 
“kostyumu” obrazın səciyyəsinə uyğun bir detalla 
fərqləndirilirdi: Farmasyon Rüstəmin (Ramiz Məlik) 
boynundakı balaca, qara papyun, əynindəki jilet onun 
ədəbazlığını, farmazonluğunu eyhamlaşdırırdı; Molla Abbasın 
(Hamlet Xanızadə) müctəhid çalması isə onun yüksək bir savad 
sahibi olduğunu vurğulayırdı. Sərsəm Salmanın (Yaşar Nuri) 
sinəsində ruhi narahatlığa, qorxuya və nərgizliyə bir işarə kimi 
güzgü parıldayırdı. Pırpız Sonanın (Şəfiqə Məmmədova) giş 
donunun cırılmış yerlərindən qolları, qıçları görünürdü. Axı 
namus, qeyrət, din sahibləri fürsət düşən kimi şəhvət içində 
qıvrıla-qıvrıla yazıq Sonanı çimdikləyirdilər. Dekorlar... 
paltarlar... kölgə-işıq effektləri... rənglər... “Dəli yığıncağı” 
tamaşasında Cahangir Cahangirovun bəstələrinə tam adekvat 
“səslənirdi” səhnədə... Dəlilərin əynindəki cır-cındır xirqə ilə 
əza paltarları, təziyə paltarları arasında mövqelənirdi və azanla, 
muğamın kövrək notlartı ilə əla uyuşurdu. Qara, boz, ağ, 
qəhvəyi, tünd göy rənglərin müxtəlif çalarları projektorlardan 
axan işıqla qarışıb səhnədə fantasmaqorik bir tüstü səltənətinin 
model-obrazını yaradırdılar. 
     Mehdinin şərhində Pırpız Sona dəli yığıncağının 
özünəməxsus bir qağayısı, yox, məhz sonası (qu quşu) idi, 
kanonikləşmiş dindar yaşam tərzinin kontrapunktu idi. Hələ 
mən tələbə ikən bu tamaşanı o qədər sevmişdim ki, romantik 
bir ovqatda Şəfiqə Məmmədovanın Pırpız Sonası haqqında 
“Qobustan” toplusuna məqalə yazmışdım. Görək nə 
yazmışdım: “Uzaqdan həzin, yanıqlı azan səsi eşidilir, 
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həbsxana kimi sağ və sol tərəfində taxtlar qurulmuş səhnənin 
ortasında bir yığın əmmaməli mömin diz çöküb Allaha ibadət 
edir. Bu an Pırpız Sona - Şəfiqə Məmmədova aramla, 
bilərəkdən yavaşıdılmış, qrasiyalı addımlarla, əlini zərif, lakin 
cazibəli bir hərəkətlə boşluqda süzdürərək tamaşaçı salonuna 
axan incə melodiyanın sədası altında, cırım-cındır təəssüratı 
oyadan giş donda, sanki somnambula vəziyyətində rəqs edə-
edə ibadət pozasında çöməlmiş adamların arasında fırlanır. Elə 
bil ki bu real həyat deyil, Pırpız Sonanın yuxusudur, onun 
qorxu ilə qarışmış xəyalıdır... Sanki aktrisa bu səhnədə rəqs 
etmir, ağ buludların arasından məlakə kimi ustufca, mehriban 
təbəssümlə axıb gedir... Aktrisa Pırpız Sonanın yuxu 
aləmindədir, ruhsal dünyasındadır, onun dərk olunmamış 
arzularının sorağındadır, rəqs formasında zühur etmiş yasaqlı 
istəklərinin burulğanındadır... Və bu rəqs zamanı birdən Pırpız 
Sona - Ş.Məmmədova ibadətdə bulunan bir yığın adamın 
içində “donur”, baxışları harasa uzaqlara, göylərə doğru dikilir. 
Çöməlmiş dindarların kobud fiqurlarının fonunda incə, 
yarıçılpaq, qamətli ağ qadın bədəni sanki heykələ dönür, 
ilahiləşir”240 və bu poza qədim yunan heykəltəraşı Skopasın 
“Menada”sını xatırladır, insan ləyaqətinin vizual himninə 
çevrilir. Bu, Mehdi Məmmədovun qurduğu çox eydetik bir 
mizandır; bir səhnədir ki, tamaşada toplumla zavallı ruhi 
xəstələr arasındakı münasibətlərin kulminasiya nöqtəsini 
eyhamlaşdırır.  Məhz bundan sonra dəlilərə qarşı təpki və 
təcavüz güclənir, onların üstünə total hücum başlayır. 
     Mehdi bu dəfə səhnədə, demək olar ki, ideal aktyor 
ansamblı yaratmışdı. Bu “ansambl”, xüsusilə də küçələrin 
tozunda ağnaşan dəlilər, tamaşada heç nə oynamırdılar, 
ruhlarını, yaşantılarını giş paltarlara büküb səhnədə 
gəzdirirdilər. Bu aktyorlar “Dəli yığıncağı”nın atmosferilə 
qaynayıb qarışmışdılar; onlar tərəfmüqabil deyildilər, bir-birinə 
sonsuz sevgilə yanaşan doğmalar idilər. Odur ki, tamaşada bir 
harmoniya, ideal uzlaşma, ideal ahəng vardı. Aktyor ansamblı 
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səhnədə saat kimi dəqiq işləyirdi və möhtəşəm bir xor kimi 
səslənirdi. Lakin bu “xor” içində Mehdi Məmmədov güclü 
solistlər üçün partiyalar da ayırmışdı: Səməndər Rzayev öz 
yekəpər, çox yeməkdən şişib dama dönmüş əli Quranlı, ağzı 
dualı mömin Fazil Küleynisini qızmış buğa, kəl kimi oynayırdı. 
Pırpız Sonanı görəndə dəliləşən Fazil Küleyni Səməndərin 
səhnədə yaratdığı obrazların ən kamili olur. Təbii ki, Mehdi 
rejissurasına görə. Hamlet Xanızadə isə öz Molla Abbasını 
seyrçilərə meymunluq edən filosof, çıtma çalıb mayallaq aşan 
Bəhlul Danəndə kimi göstərirdi. Eləcə də Mikayıl Mirzə, Yaşar 
Nuri, Rafiq Əzimov, Ramiz Məlik... və bir də Hamlet 
Qurbanov... Tamaşanın solistləri bu aktyorlar idilər: qalanları 
isə Məmmədrza Şeyxzamanovdan tutmuş Ağasadıq 
Gəraybəyliyə qədər avam, dindar kütləni, bu kütlənin səciyyə 
konkretliyini ifa edib iri bir tablonun koloritli fiqurlarına 
çevrilirdilər. “Dəli yığıncağı” adlanan bu tablonun mərkəzi 
fiquru, - “müqəddəs” Həzrət Əşrəf obrazını, - Mehdi müqəvva 
kimi konkretləşdirmişdi. Bununla rejissor problemi daha da 
aktuallaşdırırdı, çağdaş zəmanə ilə birbaşa bağlantı yaradırdı: 
göstərirdi ki, bu  kütlə elə müqəvvaya da layiqdir. O, dövrdə 
Sov. İKP-nın baş katibi Leonid İliç Brejnev də Bakıya gələrkən 
artıq müqəvva kimi bir şey idi və onun özünün idarə olunmağa, 
köməyə böyük ehtiyacı vardı. Yəni Mehdinin müqəva kimi 
yozduğu Həzrət Əşrəf obrazını müxtəlif yönlərdən müxtəlif cür 
mənalandırmaq olardı: assosasiyalar kifayət qədərdi. Lakin 
Azərbaycanda bəzi cəlilşünaslar buna ağız büzdülər; dedilər ki, 
Mehdi nə cürətlə dahi Mirzənin tekstindən kənara çıxıb, canlı 
bir obrazı müqəvva kimi təqdim eləyib. Yox, bunu hamı 
demədi, yalnız bəziləri. Əksəriyyət Mehdini dəstəklədi, amma 
müqəvvada “əziz” Leonid İliçi tanımağa cəsarət eləmədi. 
     Mən bilmirəm nə üçün... ancaq nə üçünsə “Dəli yığıncağı” 
tamaşası Dövlət mükafatına təqdim olunmadı. 
     Hərçənd Moskvadan Bakıya gələn şünaslar və şünas kimilər 
Mehdi Məmmədovun quruluşunu bəyəndilər və geri qayıdıb 
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tamaşadan yazdılar.241 Düzdür, yazmağına yazdılar, amma elə 
başa düşdülər ki, “Dəli yığıncağı” lokal mühit üçün xarakterik 
bir şeydir, Pırpız Sona və Molla Abbas haqqında məhəbbət 
dastanıdır. Əslində isə “Dəli yığıncağı” permanent mövcud 
olan dünyəvi absurdun tragizmini sərgiləyirdi. Əbəs deyil ki, 
yerli şünaslar Molla Abbasın sentensiyalarında Hamletin 
düşüncə tərzinin əlamətlərini görürdülər.242 Dəli yığıncağı 
başıpozuq insanların, heyvərə və danabaşların qanunsuz 
toplumudur. Mənəviyyat olmayan yerdə isə ağlın gücü heç 
nəyə çatmır.  
     Mehdinin tamaşası son dərəcə polifonik idi: “Dəli 
yığıncağı”nın məkanında gülüş göz yaşları ilə, komediya faciə 
ilə qol-boyun olub gəzirdilər. Molla Abbas çıtma çalıb 
mayallaq vuranda onun mühit, gerçəklik qarşısında acizliyi, 
vəziyyətinin tragizmi aşkarlanırdı. Hacı Mədinə isə imamın 
tumanbağısından danışıb hönkürəndə komizmə meydan 
açılırdı. Sonucda, BİZİM DOĞMA DƏLİXANA.  
     Amma Mehdi pessimist deyildi. O, hər bir situasiyada 
olumu ölümdən üstün tuturdu. 
     “Dəli yıığıncağı”nın finalı elə bunun təsdiqidir. Bu final  
haradasa dramatik xarakterli poemanı xatırladır.243 Dəlilərin 
arvadlarını qardaşlarına siğə eləməyə və həzrətin ziyarətinə 
aparmaq üçün kəcavələrə minməyə haylayırlar. Arvadlar 
başlarını aşağı salıb daxil olurlar kəcavələrə. Dəlilər “ğu-ğu” 
eləyib gülüşürlər. Bircə Pırpız Sona getmək istəmir həzrətin 
ziyarətinə. Fazil Küleyni zorla onu çəkir kəcavəyə tərəf. 
“Dəlilər hücüm edirlər Fazilin və möminlərin üstə. Fazil və 
camaat qorxub qaçır, dəlilər onları qovalayırlar”244 Səhnəyə bir 
sükut çökür... Molla Abbas diz vurub qorxusundan ağlayan 
Sonanın əllərindən öpür və nirvana barəsində bir hind 
filosofunun dediklərini təkrarlayır, əlini zəvvarlara uzadıb da 
deyir: “Vallah və billah biz “dəli yığıncağna” düşmüşük”. Bax, 
elə buradaca sanki səhnə tamam boşalırdı. Arxa planın 
ştangetindən asılmış işıqlar yandırılırdı. Səhnə gecə səmasının 
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bir parçasına dönürdü və dəlilər kürəklərini seyrçilərə çevirib 
ustufca addımlarla üzü işığa gedirdilər... 
     Mehdi 1978-ci ildə ziyası öləziməyə başlayan Milli Teatrda 
“Dəli yığıncağı” tamaşası ilə təzədən bir məşəl yandırdı. 
Leonid Velexov öz məqaləsində bica yazmırdı ki, bu tamaşada 
“biganə üzlərə və ölgün gözlərə”245 rast gəlmək mümkün deyil. 
“Dəli yığıncağı”  kollektivə az müddətli olsa da, bir ümid bəxş 
elədi. Yəni hər şey yaxşılığa doğru... Mehdi bu tamaşa ilə bir 
səhnə simfoniyası bəstələmişdi, teatr strukturunun bütün 
nöqtələrinə sanki manipulyativ təsir göstərib onları işləməyə, 
energetik impuls mənbəyi kimi çalışmağa vadar eləmişdi, 
aktyorları sənət qəhrəmanlığına ruhlandırmışdı. 
     Amma bununla bahəm Mehdi bu dəfə də Milli Teatrın 
qonağı idi. Qonaqsa ona görə qonaq sayılır ki, gedəsidir. Mehdi 
yenə getdi... Rus Dram Teatrına baş rejissor getdi... və orada 
dörd ilə yaxın bir müddətdə (10.11.1978-12.06.1982) çalışdı, 
iki tamaşa hazırladı: “Mənim Nadejdalarım”, bir də “Həyatın 
dibində”. Qəribədir, mən bu tamaşaları görmüşəm, amma 
xatırlamıram. “Dəli yığıncağı” isə indi də mənim emosional 
yaddaşımda canlıdır. 
     Mehdi Məmmədov rusların sevimli dramaturqu Mixail 
Şatrovun istesalat mövzusunda qələmə aldığı pyesə əbəsdən 
müraciət etməmişdi. Sovet teatrında yeni dəb məhz istehsalat 
mövzusu ilə bağlı idi və rus şünasları bunun barəsində tam 
ciddiyyətilə danışırdılar, diskussiya aparırdılar və məsələni 
yavaşca respublikalara ötürürdülər. Bakıya da gəlib çatmışdı bu 
xəbər... Mehdi də məlumatlıydı Moskva teatrlarında nə baş 
verdiyindən... Odur ki, Rus Dram Teatrı.... Mixail Şatrov... 
istehsalat mövzusu... Niyə də olmasın? Mehdi işə girişir: 1979-
cu ilin mart ayında246, təbii ki, rol bölgüsündən sonra, 
H.Tağıyevin Zığ şossesində yerləşən toxuculuq fabrikinə 
ekskursiya təşkil edir, aktyorları zəhmət adamları ilə birbaşa 
görüşdürür. Yəni baxın və öyrənin. Mehdi belə-belə şeyləri 
xoşlayırdı və qiymətləndirirdi: yadınıza düşdümü, “Yağışdan 
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çıxdıq, yağmura düşdük” tamaşasının məşqləri zamanı onun 
truppanı ruhi xəstələr klinikasına aparması? Bu dəfə quruluşçu 
rejissor məsələni bir az da mürəkkəbləşdirmişdi: aktyorlar 
fabrikin toxucuları ilə bərabər masa arxasında əyləşib pyesi 
bədii qiraət nümunəsi kimi oxumuşdular və bundan sonra hamı 
birlikdə ümumi müzakirədə iştirak etmişdi. 
     Amma buna baxmayaraq eyni bir zaman kəsimində üç 
toxucunun istehsalat və şəxsi həyatla ilişikli yaşadığı psixoloji 
məqamlardan danışan bu tamaşa alınmadı. “Alınmadı” 
deyəndə ki, hadisəyə çevrilmədi. Sadəcə, Rus Dram Teatrının 
çoxsaylı premyeraları sırasında növbəti oldu, sıravi oldu. 
Tamaşanı Mehdi haradasa 6-7 aya hazırladı və premyeranı 
oktyabrın 19-da seyrçilər üçün oynadı. Qəzetlər “Üç Nadejda” 
tamaşasına öz səhifələrində yer ayırdılar: ancaq resenzentlər 
məqalələrini tamaşaya vurğunluğun yox, Mehdiyə hörmətin 
əlaməti kimi yazdılar247, sönük, solğun, raportvari... Mehdi 
şəxsiyyətinin, Mehdi yaradıcılığının fonunda bu tamaşa çox 
cılız göründü. Teatr ictimaiyyəti onu Mehdiyə sanki 
yaraşdırmadı. Rus Dram Teatrı... Mixail Şatrov... istehsalat 
mövzusu... istehsalat koflikti... istehsalat etirafı... və bir də 
Mehdi... Uyarsızlıq vardı elə bil burda.... Burda “nöyütlü 
şalban, mən sənə qurban” tematikasının notları səslənirdi 
sanki... Hamlet fabrik və zavod stixiyasına sığmır və Mehdinin 
özü də bunu yaxşı bilirdi: odur ki, tezcənə Maksim Qorkinin 
“Həyatın dibində” pyesini repertuara daxil etdi və qısa bir 
zaman intervalında onu tamaşaya hazırladı. 
     1979-cu il oktyabrın 19-u “Üç Nadejda”nın premyarası 
olmuşdu, 1980-ci il fevralın 27-si isə “Həyatın dibində” 
tamaşasının. Haradasa üç ay yarım sürmüşdü məşqlər... Əlbəttə 
ki, Mehdi üçün bu, haradasa sürətli şahmat partiyası kimi bir 
şey idi. Nədən ki, əksərən o, yaradıcılığı boyu, mən minimumu 
götürürəm, bir tamaşaya altı ay vaxt sərf edirdi. İndisə Mehdi 
bu müddəti iki dəfə azaltmışdı və sanki Rus Dram Teatrında öz 
“tənhalıq blokadası”nı “yarmaq” niyyətilə Elçin Məmmədovu 



______________Milli Kitabxana_______________ 330 

tamaşaya tərtibat verməyə dəvət eləmişdi. Tamaşanın azsaylı 
resenzentlərindən biri dramaturq və publisist Camal Yusifzadə 
də duymuşdu ki, Mehdi Məmmədov bu seçimlə Rus Dram 
Teatrında haradasa ruhən ona doğma olan atmosferi yaratmaq 
fikrindədir. Belə ki, müəllif “Həyatın dibində” tamaşası ilə 
“Dəli yığıncağı” arasındakı oxşarlığı görmüşdü, fiksə eləmişdi: 
“Rəssam işi qeyri-ixtiyari olaraq adama... Elçinin “Dəli 
yığıncağı” tamaşasına verdiyi tərtibatı xatırlatdı. Bu oxşarlıq 
rəssamın özünü təkrarı deyil, bir növ, rəssamın “Dəli 
yığıncağı” üçün düşündüyü tərtibatın məntiqi davamıdır. Özü 
də təbii davamıdır, təbii paraleldir. Bu paralel haradasa bir az 
rejissor şərhində də özünü göstərir... Çünki “Dəli yığıncağı”nda 
qələmə alınan mühitlə “Həyatın dibində” əks etdirilən şərait, 
mühit arasında qəribə bir yaxınlıq, uyğunluq var”.248 Camal 
Yusifzadə, əlbəttə ki, haqlıdır. “Həyatın dibində” pyesi  
rusların dəli yığıncağıdır. Bəlkə də Mehdi Məmmədov məhz 
bu səbəbdən M.Qorkinin əsərini növbəti işindən ötrü münasib 
bilmişdi və tamaşanın konsepsiyasını, ideya-bədii yönünü belə 
müəyyənləşdirmişdi: “Yurdsuz-yuvasız insanların “Dib”də 
tapdığı yataqxananı mən dünyanın yataqxanası kimi təsəvvür 
edirəm. Bura kiçik masştablı dünyadır; elə bir dünyadır ki, onu 
görən kimi həyəcan təbili çalmaq istəyirsən, camaatı köməyə 
çağırmaq istəyirsən, haqqı xilas eləmək istəyirsən. İstəyirsən, 
haqqı qoruyasan və onun uğrunda mübarizə aparasan”.249 
Mirzə Cəlilin dəliləri həyatın dibində deyildilərmi? Əgər 
C.Yusifzadəyə səhnənin tərtibatı şərti koma təəssüratı 
bağışlayırdısa, filosof Aslan Aslanova oyun məkanı məhz 
quyunu (dibi) xatırladırdı. Dekorlarla bağlı assosativ cərgə, 
doğrudan da, güclü idi. Lakin Mehdi təkcə bununla kifayətlənə 
bilməzdi. Tamaşanın polifonizmini təmin etməkdən, öz rejissor 
fikrinin bədii ifadəsindən, ideyanın seyrçiyə emosional təsirini 
artıqmaqdan ötrü o, Dmitri Şostakoviçin simfoniyalarından 
bəhrələnmişdi. Və elə buradaca Mehdi yanılmışdı. Çünki 
Dmitri Şostakoviçin musiqisi faşizmlə mübarizənin 
musiqisidir, müharibələrin, repressiyaların, inqilabların, bütün 
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qətl və təcavüzlərin mahiyyətini və mənasını açan musiqidir. 
Bu musiqidə əskərlərin addım səsləri, mərmilərin partlayışı 
eşidilir. D.Şostakoviçin əsərlərində məişət yoxdur: onun 
simfoniyalarında məişət susur, ancaq dünyaya hakim olmaq 
ehtirası və bu ehtirasın törətdiyi fəsadlar danışır. “Həyatın 
dibində” isə çılxa məişət var və bu məişət içrə siyasi-ideoloji 
durum, mübarizə pafosu yalnız assosativdir. Yəqin elə buna 
görə C.Yusifzadə öz məqaləsində yazırdı ki, “bəzən musiqi 
sözü “döyür” və aktyora mane olur”.250 Digər tərəfdən, 
D.Şostakoviçin musiqisində bir aristokratizm, bir kübar 
təkəbbürü tapmaq mümkündür. Qorkinin bədii dünyası isə 
küçə sadəliyinə, küçə aşkarlığına, küçə primitivliyinə bir 
refleksiyadır. Odur ki, musiqiylə tərtibat, musiqiylə söz tamam 
fərqli ovqatları obrazlaşdırırdılar. Qorkinin personajları zavallı 
kasıblar, yurdsuz kimsələr idilər; Şostakoviç simfoniyalarında 
isə permanent olaraq Faustla Mefistofel müstəvisində 
qərarlaşmış qüvvələr qarşı-qarşıya dayanıb insanların və 
müharibələrin taleyini həll edirdi. Fərqi duydunuzmu?  
     Satin Hamlet deyildi və Mehdi onu sevə bilməzdi. Çünki 
Mehdiyə də bir Şostakoviç kübarlığı xasdı.  
     Hamlet ölər, amma həyatın dibinə enməz. 
     “Dəli yığıncağı”nın bütün “dəliləri” maarifçi əsilzadələr 
idilər və Mehdi Molla Abbasın hamletizminə inanırdı.  
     “Həyatın dibində” tamaşasının ayrı-ayrı səhnələri, 
epizodları seyrçi auditoriyasına yetərincə enerji göndərmək 
imkanına malik idi. Məsələn, tamaşanın sonunda Alyoşka 
(Boris Lukinski) adlı ikinci dərəcəli bir personajın rəqsi. Mehdi 
əsl rejissor peşəkarlığı ilə onu tamaşanın qayəsinə, gecə 
baraklarının mühitinə uyğunlaşdırmışdı. Bu rəqs sanki həyatın 
dibində yaşayan insanların danışıq ritmindən, söhbət 
ahəngindən, bu adamların dərdindən, nisgilindən doğmuşdu. 
Alyoşka ehtirasla rəqsə başlayırdı, ruslara məxsus şövqlə, rus 
çölünün genişliyini eyhamlaşdıran əda ilə əl-qol açırdı, aram-
aram tempi artırırdı,  coşurdu və bir-bir öz həmxanalarını 
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meydana çəkib gətirirdi. Və bu rəqs, bu rus holavarı 
D.Şostakoviçin simfoniyasının sədaları altında gerçəkləşirdi. 
Həqiqətən, rejissor hərdən elə səhnə qurur ki, həmin səhnə 
bütöv bir tamaşaya bərabər olur. Bu dissonans sanki bütün 
tamaşanı dodekafonik bir tərzdə  səsləndirirdi. “Yüksək 
professional bacarıq” və ya “hay klass” deyilən anlamın mənası 
elə burda əyaniləşir. 
     Mehdinin “Həyatın dibində” tamaşası Azərbaycan 
mədəniyyətində sənət hadisəsi kimi qavranılmadı, ajiotaja 
səbəb olmadı. Niyəsini mən çox düşündüm və bunu özümə 
sadə, obyektiv bir cavabla izah elədim. M.Qorki yaradıcılığına 
hədsiz rəğbətlə yanaşmasına baxmayaraq, əslində, bu böyük 
yazar (eləcə də İbsen, Çexov, Meterlink, Strindberq) onun 
teatrının dramaturqu deyildi. Mehdi şəxsiyyət tipinə görə, 
xarakterinin çalarlarına görə İntibah sənətkarını xatırladırdı və 
o, içində daima İntibah teatrının parametrlərini gəzdirirdi. 
Mehdi Şekspir (Lope de Veqa, Molyer, Haldoni) teatrının, 
Şiller teatrının, Cavid teatrının rejissoru idi. Mehdi öz düşüncə 
parametrlərinə tam adekvatlığı qədim yunan teatrının, İntibah 
dövrü teatrının ifadə eydetikliyində, ifadə teatrallığında tapırdı. 
Hərçənd o, məqalələrində, söhbətlərində realist teatr məktəbi 
prinsiplərinə sadiqliyini hər dəfə vurğulamağı özünə bir 
vətəndaş borcu, bir kommunist borcu bilirdi. Mehdinin rejissor 
həqiqətisə tamam başqa şeyləri danışırdı. 
     1981-ci ilin iyulunda “Həyatın dibində” Rus Dram Teatrının 
digər tamaşaları sırasında Tiflis qasstollarına aparılır. Eyforiya 
olmasa da, gürcülər Mehdinin tamaşasını pis qarşılamırlar, 
hətta öz mətbuatlarında yazırlar ki, “tamaşa sosial-fəlsəfi faciə 
səviyyəsinə yüksəldilib”.251 Lakin bu da Mehdini qane eləmir, 
daha doğrusu, ona bəs eləmir. Ona Cavid fəlsəfəsi, Mirzə Cəlil  
ehtirası, Hamletin mübarizə pafosu lazımdır. Mehdi bütün 
bunları Rus Dram Teatrında gerçəkləşdirə bilmirdi. Belə 
baxanda hər şey normal idi: onu sevirdilər, ona bir rejissor kimi 
təzim eləyirdilər, onu bir kişi idealı sayırdılar. Truppa da heç 
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pis deyildi: əla olmasa da, yaxşı solistləri vardı. Amma 
ehtirasın gücü, sənətçilərin enerjisi elə bil ki burada Milli 
Teatrda olduğundan zəif idi; burada sənət “dəli”liyi yox idi; 
burada emosiyaların partlayışı yox idi. 
     Mehdi Rus Dram Teatrını necə vardısa, eləcə də qəbul 
eləyirdi, amma bura heç cür isinişmirdi. O, hara getsəydi, ürəyi 
yenə Milli Teatrda qalırdı. Mümkün ki, elə bu səbəbdən Mehdi 
1980-ci ildən ta vəzifəsindən azad olunana qədər Rus Dram 
Teatrında baş rejissor kreslosunda əyləşə-əyləşə heç bir tamaşa 
hazırlamır və iyul ayında ərizəsini yazıb Rus Dram Teatrının 
kollektiviylə vidalaşır.  
     SSRİ-nin xalq artisti, sənətşünaslıq doktoru, professor 
Mehdi Məmmədovdan ötrü ərizəsini yazıb işdən getmək bir elə 
də problematik məsələ deyildi. Çünki tələbəlik dövründən 
sonra onun maddi durumu sovet vətəndaşının yaşam şkalasına 
görə heç vaxt pis olmayıb, və hətta əksinə, bu şkalanı üstələyib. 
Mehdi tamaşalarına, kitablarına, məqalələrinə, teleçıxışlarına, 
rollarına və radiotamaşalarına görə həmişə maaşdan əlavə yaxşı 
qonorarlar alıb. Bundan əlavə, 1974-77-ci illər fasiləsini 
çıxmaqla, Mehdinin hər zaman Azərbaycan Dövlət İncəsənət 
İnstitutunda dərs yükü olub. 1977-ci ildə Aslan Aslanovun 
həmin bu institutun rektoru təyin edilməsilə Mehdi Məmmədov 
yenidən öz işinə bərpa olunub və ömrünün sonuna kimi 
rejissorluq kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışıb. Dediyim bu 
ki, Rus Dram Teatrının baş rejissoru vəzifəsini tərk etmək 
Mehdi üçün maddiyyət yox, prinsip məsələsi idi və Mehdi 
1982-ci ildə artıq tamam başqa ideyalarla yaşayırdı. 
     Mehdi Məmmədov 1982-ci ilin yayında Rus Dram Teatrı ilə 
sağollaşır və mayın 15-də Milli Teatrda başladığı Hüseyn 
Cavidin “İblis” tamaşasının məşqlərini tam asudə bir şəkildə 
davam etdirir. Beləliklə,  “tarixinə düşdülər müvafiq”, səhnədə 
bir gün ol iki aşiq... Azərbaycanın səmasına bir Cavid fişəngi 
atılmışdı... və bu  fişəngin işıqlı saçaqları müxtəlif məqalələrə, 
verilişlərə, sənət ocaqlarına Hüseyn Cavidin bir parçası kimi 



______________Milli Kitabxana_______________ 334 

düşüb mədəniyyət hadisəsi əmələ gətirmişdi. Milli Teatra da 
“İblis” gəlib çıxmışdı. Yalnız 1920-1926-cı illər intervalında 
bu pyes ayrı-ayrı quruluşlarda Azərbaycan teatrında 
oynanılmışdı. İndisə Mehdi Məmmədov istəyirdi ki, vaxtdan, 
situasiyadan, Hüseyn Cavidin 100 illik yubileyindən bəhrələnib 
“İblis”i yenidən səhnəyə qaytarsın. Əslində isə bu yüzillik 
Mehdi üçün həm bir bəhanə, həm də bir şans olmuşdu öz 
çoxdankı ideyasını gerçəkləşdirməkdən ötrü. Soruşa bilərsiniz 
ki, mən nəyə arxayın olub bunu belə yazıram? Çünki Mehdi bir 
xeyli zamandı ki, “İblis”i orijinal bir yozumda tamaşaya 
qoymağı planlaşdırırdı. Fikrimin təsdiqini tapmaq üçün, gəlin, 
8 il öncəyə qayıdaq, 1975-ci ilə. Elçin Məmmədov, yəni “İblis” 
tamaşasının gələcək tərtibatçı rəssamı, bu vaxt Pribaltikaya 
yaradıcılıq evinə yollanmışdı. Ona görə də atası ilə lap 
uşaqlıqda olduğu kimi yazışırdı. Məktublarda söhbət “İblis” 
faciəsinin ideya-bədii qayəsindən, tamaşanın mümkün tərtibat 
variantından gedir. Deməli, hələ 1975-ci ildə Mehdi oğlu 
Elçinlə birlikdə “İblis”lə bağlı ətraflı fikir mübadiləsi 
aparırmış, tamaşanın tərtibatının optimal variantı üzərində 
çalışırmış. Mən istərdim ki, Siz də bu məktublardan birini 
oxuyasınız, tamaşanın konseptual bədii obrazının cilalanma 
prosesinə qoşulasınız. Belə ki, mənim fikrimcə, Mehdinin 
“İblis”ə münasibəti bu qısa məktubda onun “Acı fəryadlar, 
şirin arzular” kitabında yazdıqlarından daha səmimidir, daha 
canlıdır, daha maraqlıdır və hər cür ədəbi-bədii bər-bəzəkdən, 
teatral ritorikadan uzaqdır. Bu da Mehdinin məktubu: onu 
ruscadan dilimizə özüm çevirmişəm: 
              “Əziz dostum, Pose! 
     Mən şadam ki, yerin rahatdır və sən həvəslə işə başlamısam. Mən 
ona da şadam ki, sizin əla rəhbərlərininz var. 
     İndisə pyes və sənin pyesə verdiyin yozum haqqında. Lenaya elə 
gəlir ki, sən düz iş görmürsən və əsassız olaraq rəngləri qatılaşdırırsan; 
o dərəcədə qatılaşdırırsan ki, “İblis”i “dəhşətlər dramı” kimi təqdim 
edirsən. Bu pyesdə işığın yoxluğu barədə söylədiyin fikri bir də 
nəzərdən keçir. Nədən ki, Caviddə, bütün sənin dediklərinə 
baxmayaraq, hər halda işıq var. Əgər hətta pyesdə dəhşət, qan-qada 
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çoxdursa, insan insanlığa sığmayan iş görürsə, bəşər qatilə dönürsə, və 
necə ki, sən yazırsan, “insan öldürməyə məhkumdur”sa, onda bunların 
hamısı pyesin mövzusudur,  ideyası deyil. Elə əsərin ideyası məhz 
işıqlıdır. Mən onu qısaca bu cür ifadə edərdim: “İnsanlar gərək 
ayılsınlar, onlara çox böyük qurbanlar hesabına başa gələn sonsuz 
sapmalardan qurtulsunlar! Cavid bütün dahi faciənəvislər kimi 
zülmətdən işığa can atırdı, başqalarını da özüylə səsləyirdi, insanlara 
inam və ümid bəxş eləyirdi, gələcəyə inanırdı.  
     Əlbəttə ki, onun bütün dəhşətləri tam çılpaqlığı ilə, tünd boyalarla 
göstərdiyi bir həqiqətdir. Amma Caviddən də o yana gedib rəngləri 
qatılaşdırmaq, hər tərəfdən qara çıxarmaq yaramaz. 
     İndisə konkret tərtibat haqqında. Onu ki məktubda sən o cür rəsm 
eləyib göndərmisən, mənə elə gəlir ki, qəbul edilməzdir. O şey ki, fon 
olmalıdır, sən onu gətirib birinci plana çıxartmısan. O şey ki, tamaşada 
obraz, assosativ element və ya metaforik motiv kimi işləməlidir, sən onu 
tərtibatın özülü və dayağı eləmisən. Mən təsəvvürümdə canlandıra 
bilmirəm ki, bütün epizodları, bütün səhnələri edam kötüyünün 
ətrafında və ya dar ağacı altında necə oynamaq mümkündür? Mən 
yadlaşma ilə qonşulaşan aşırı teatrallıq, bütövlük barədə öz fikrimi 
yenə dəyişmirəm. Sənsə öz aludəçiliyində (və “Şəhərdə iki nəfər”in 
təəssüratı altında) pyesdən uzaqlaşmısan. Hələ mən onu demirəm ki, 
belə bir tərtibatı səhnədə həm texniki baxımdan, həm də praktika 
baxımından gerçəkləşdirmək çətindir. Mənə elə gəlir ki, sənin səfər 
öncəsi mənə göstərdiyin eskizdən imtina etmək lazım deyil. Yeni 
motivlərin   o mənə göstərdiyin əsasla nisbətini tapmağa çalış. Mərkəzə 
topladıqlarının hamısını apar fona yığ. Bu, daimi fon qismində qala 
bilər və lazım gəldikcə fərqləndirilər, qabardılar. 
     Amma hər halda fikirləş, axtar, variantları işlə və Vasilyevlə 
məsləhətləş. Ancaq Cavidə ümidsizlik, əlacsızlıq sırıma. Sənin 
axtardığın işıq pyesin özündə var. Cavid maskanı iblisin üzündən 
çıxaranda onu tərki-silah edir və insanların gözündən örtüyü götürür. 
     Özümü yaxşı hiss edirəm. “Leyli” də qabağa gedir. Bədii Şura 
eskizləri bəyəndi. Hesab edirəm ki, tamaşa heç də pis alınmayacaq. 
     Kərim və Mehdinin kefi yaxşıdır. 
     Səni öpürük. Yaz. 
                          Papa 
15.09.75” 
     Mənim üçün (və cəmi teatr şünasları üçün) bu məktub az 
qala “İblis” tamaşası qədər dəyərli və önəmlidir. Nədən ki, 
burada Mehdinin Cavidə və “İblis”ə münasibəti konkretdir: 
cümlələr rənglənməyib, pudralanmayıb; hər fikir müəyyən 
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mövqe sərgiləyir və rejissor Mehdi Məmmədovun rəssamla 
işinin qayəsini və cövhərini görükdürür. Hərçənd 8 ilə bu 
tərtibat proyektinin görkəmi və məzmunu dəyişəcək. 1982-ci 
ildə Mehdi Məmmədov səhnənin tərtibatına oğlu Elçinlə birgə 
Nazim Bəykişiyevi də cəlb eləyəcək. Və bu iki rəssam səhnədə 
sanki İblisin mövcudluq koordinatlarını, fəaliyyət 
koordinatlarını görükdürən iki paralel gümüşü müstəvi 
quracaqlar; yəni haradasa divarlarsız “tavan” və “döşəmə”. Bu, 
səhnə fəzası içində səhnə olacaq, Ariflə, yəni bilgili İnsanla 
(Faustla) İblisə (Mefistofelə) və onların çarpışmasına səhnə 
olacaq. Bir kinokadr estetikası yoxmudur bu görüntüdə? Elə bil 
ki seyrçi işığa kinoplyonka tutub baxır. Göy guruldayacaq, və 
ya mərmilər partlayacaq, və ya avtomatlardan şaqqa-şaraq 
güllələr yağacaq, səmanın şərti “tavanı”, yəni üst müstəvi bu 
səsdən, bu təzyiqdən çevriləcək və İblis qəhqəhə çəkib səhnəyə 
enəcək. Oddan yaranmış odla gəlir dünyaya... İblis əməldən, 
nəfsdən, ehtirasdan törənəndir. Onu yaşadan insandır... 
İnsandır İblisin müəllifi... Harada müharibə gedirsə, qan 
tökülürsə, həqiqət ört-basdır edilirsə, kiminsə haqqı yeyilirsə, 
ədalət pozulursa, deməli, orada iblislik var, iblisanəlik var. 
Mehdi bu cür, bu ideya ilə, bu məfkurə ilə başlayacaq “İblis” 
tamaşasını. Simvolik səhnə qurğusu isə yalnız bir eyham. İki 
müstəvi - iki hüdud; və ya azadlıq çərçivələri: bax, bu 
koordinatlarda insan, hər necə olursa olsun, yaşamağa 
məhkum. Odur ki, tamaşanın hadisələri, vaxtilə professor Bəkir 
Nəbiyevin yazdığı kimi, “iki lövhə arasında cərəyan edir. Bu 
lövhələr (yəni Yerlə Göy, torpaq və səma - kursiv A.T.) 
müharibə partlayışlarından (tamaşa boyu - kursiv A.T.) lərzəyə 
gəlir, indicə qapanacaq və həyatı bir göz qırpımında yox 
edəcəklərmiş kimi ləngər vura-vura bir-birinə yaxınlaşırlar”252; 
yaxınlaşırlar ki, zavallı insanları məngənə kimi sıxıb əzsinlər, 
qırsınlar, məhv eləsinlər. Budur müharibə mexanizmi, budur 
ölüm maşını: daha İblisə nə hacət... İblisin və hərbin 
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şəcərəsində od dayanır... Müharibə İblisdəndir, İblis 
müharibədən... 
     Olum, ya ölüm?  
     İnsan, ya İblis? 
     Bəlkə... Yoxsa... 
     Allah, ya İblis? 
     İnsanların nəfsindən və əməlindən Yerlə Göy titrər, İblis 
gələr, Göydən gələr, Yerdən gələr, insanları göstərən 
güzgülərdən gələr. Ona görə tərtibatda işlədilən funksional 
müstəvilər gümüş səthi kimi işıqlardan parıldayırdı. Yəni Göy 
nədir, Yer nədir, biz İblisi baxdığımız aynalarda tanımalıyıq... 
tanıyıb da onu içimizdə əbədilik dəfn etməliyik... 
     1983-cü il martın 19-u premyera günündə “İblis”in məhz bu 
səpkili fikirlərlə aşılanmış proloqu seyrçilərə yaman bərk təsir 
etdi. Təsadüfi deyil ki, bu tamaşaya resenziya yazmış253 

şünasların hamısı birmənalı şəkildə öz məqalələrində mərkəzi 
situasiya, effektiv səhnə kimi elə bu proloqu götürüb onun 
təsvirini və təfsirlərini (şərhlərini, yozumlarını) verdilər, 
bəstəkar Aydın Əzimovun musiqisinin “İblis” motivlərilə tam 
uyuşduğunu dedilər, hər iki aktyor heyətini, azacıq istisnalarla, 
təriflədilər. Bu ona görə belə idi ki, rejissor tamaşanın bütün 
energetikasını sanki bu səhnəyə yığmışdı. Proloq tamaşanın 
bədii-estetik və məna mündəricəsini görükdürürdü, 
proqramlaşdırırdı. “İblis”də Mehdi Məmmədovu dramatik 
hadisənin özündən daha çox onun fəci patetik vüsəti, sosial-
fəlsəfi mənası maraqlandırmışdı. Ol səbəbdən hadisə faciə 
müstəvisindən çıxıb epik müstəviyə adlayırdı və tamaşa İblis 
haqqında dastana, bir az da dəqiq olsam, epik poemaya 
çevrilirdi. Mehdi Məmmədov “İblis” faciəsinin özünü yox, 
onun kontekstini tamaşaya qoymuşdu. Ona görə ki, Mehdinin 
fikirlərindən ötrü kontekst dramatik hadisələrdən daha üstün, 
daha effektiv və daha aktual idi. Bunu  rejissora birbaşa Cavid 
pyesinin özü diktə eləmişdi. Çünki “İblis” öz quruluşuna, 
diskursuna, hadisələrin inkişaf şərtlərinə və məntiqinə, 
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monoloq və dialoqlardakı deklamasiya tipinə görə qədim 
yunan faciələrini xatırladır. Ol səbəbdən Mehdi yenidən xor 
oxumalarına müraciət etmişdi və bu xor oxumaları tamaşanı 
ara-sıra misteriya qoynuna qaytarırdı, rituala yaxınlaşdırırdı. 
Buradan isə epik teatra doğru cəmi bir addımlıq məsafə qalırdı. 
Təsadüfi deyildir ki, teatrşünas İ.Rəhimli bu tamaşanı “epik 
teatr poetikası ənənələrinə əsaslanan”254 bir tamaşa kimi 
definisiya edir və “oyun içində oyun” prinsipinin Mehdinin 
quruluşundan ötrü önəmli olduğunu vurğulayır. Nədən ki, 
epizodlar iki lövhə arasında (və ya iki pararlel xətt), başqa cür 
desək, sanki “kadr” içində oynanılırdı. Bu “məkan”dan çıxan 
aktyor səhnə planşeti üzərinə düşən kimi sanki Yerlə Göy 
hüdudlarında gerçəkləşən hadisələrdən kənarlaşırdı, bir seyrçi 
mövqeyinə çəkilirdi. 
     “İblis”in Mehdi tərəfindən qurulmuş suggestiv proloqu, 
faktiki surətdə, tamaşanı üstələyirdi, onun mənasını, fikir 
partiturasını simvolik bir səhnədə ümumiləşdirib birnəfəsə 
danışırdı. Hətta tamaşanın finalı və İblisin məşhur monoloqu 
da öz təsir gücünə görə proloqa çata bilmirdi. Nəticədə elə 
təəssürat yaranırdı ki, tamaşa proloqdan sonra “sönən” 
epizodlar ardıcıllığında oynanılır. Bütövlükdə, Cavidin “İblis” 
pyesi qədərincə təsirli, psixosof sentensiyalarla aşılanmış 
epizodlardan, fraqmentlərdən bir quramadır; əsərin mübarizə 
panoramı isə mozaikdir. Odur ki, pyesdə qəhrəmanların əməl 
xətti tam aydın cızılmır, Cavid öz əsas fikrini və personajları 
faciənin finalına doğru “sürükləyə-sürükləyə” aparır, öz 
fəlsəfəsinin cazibəsilə “dartıb” aparır; aparır ki, sonda onlara 
İblisin əsl mahiyyətini duydursun, anlatsın. Ona görə də teatrın 
yaxşı “solist”ləri olmadan bu pyesi səhnəyə gətirməyə 
çalışmaq boş bir şeydir. Çünki hər hansı bir epizodun zəif ifası 
tamaşanı dözülməz darıxdırıcı bir nəsnəyə çevirər. Mehdi bunu 
gözəl bilirdi. Elə bu səbəbdən də “İblis”ə teatrın birinci 
“skripka”larını toplamışdı və demək olar ki, rol bölgüsü ilə çox 
böyük iddialar ortaya qoymuşdu. İblisi vaxtilə teatrın kefli 
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İskəndəri, Hamleti, Kamranı olmuş Həsən Turabova 
tapşırımışdı. Arifi isə Azərbaycan vizual mədəniyyətinin 
Nəsimisi255 kimi tanınan Rasim Balayevə həvalə eləmişdi və 
bununla da xeyir və şər mütənasibliyini aktuallaşdırmağa, 
aktryorun fakturasında “qarışdırmağa” nail olmuşdu. Amma 
mənim belə bir məsələ də yadıma gəlir ki, hələ “İblis”in 
məşqlərinə təzəcə başlayanda Mehdi İblisi qadın ifasında 
gətirmək istəmişdi səhnəyə. Söz-söhbət gəzirdi ki, o, bu rola 
Şəfiqəni hazırlamaq fikrindədir. Sonradan Mehdi bu ideyanı, 
bu cəsarətli ideyanı nədənsə gerçəkləşdirmir və daha ənənəvi 
variant üzərində dayanır. Halbuki “İblis” Şəfiqə Məmmədova 
ilə Azərbaycan teatr aləminə fantastik bir məqam yaşada 
bilərdi.  
     İblis rolunda Həsən Turabovun dublyoru Hamlet Xanızadə 
idi. Arifi isə Rasim Balayevdən başqa Ramiz Məlik (Məlikov) 
də oynayırdı. Və Azərbaycanın teatr ictimaiyyətində belə bir 
rəy formalaşmışdı ki, Həsən Turabovla Rasim Balayev birinci, 
digərlərisə ikinci heyəti təmsil edirlər. Ancaq, əslində, bu, belə 
deyildi. Sadəcə, Mehdi variantları yoxlayırdı. Həsən Turabov 
öz imicinə görə milli kişilik simvolu hüdudlarında Azərbaycan 
teatrının müsbət qəhrəmanı statusunda qavranılırdı. Rasim 
Balayevin aktyor görkəmində isə  sanki ülvilik və müqəddəslik 
kodlaşdırılmışdı. Ona görə həddən artıq dərəcədə maraqlı idi 
ki, bu pozitiv auraya malik aktyorlar iblisanəlik xisləti 
çərçivəsində necə görünəcəklər. Hamlet Xanızadə ilə Ramiz 
Məliksə tamam başqa tip aktyorlar idilər; öz fakturaları etibarı 
ilə, təbiətən düşüncəyə və şübhələrə meylli sənətçilər olmaq 
etibarı ilə İblis və Arif rollarına daha müvafiqdilər. Mən heç də 
təsadüfi saymıram ki, çox tezliklə bu tamaşa məhz Hamlet 
Xanızadəyə və Ramiz Məlikə “qaldı” və premyeralardan 
sonrakı müddətdə bu rolların əsas ifaçıları məhz onlar oldular. 
Digər iştirakçılar, öz dublyorları ilə birgə, bu tamaşada 
koordinal şəkildə nəyisə dəyişmək iqtidarında deyildilər və 
Mehdi göstərişlərinin çərçivəsində öz bacardıqlarını yetərincə 
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sərgiləyirdilər, başqa sözlə, solo partiyalarını bəyəniləsi 
səviyyədə ifa edirdilər. 
     Mehdi bu tamaşa üzərində çox işləmişdi, 1982-ci ilin 15 
mayından məşqlərə başlamışdı rəsmi yazılanlara görə256. Mən 
Mehdi Məmmədovun tələbəsi Ələkbər Kazımovskinin 
dediklərini əsas götürüb söyləyirəm ki, o, 6 aya yaxın bir 
müddətdə pyes üzərində çalışmışdı və bir o qədər də məşqlərə 
vaxt sərf eləmişdi. Niyə mən bunu belə əminliklə xatırladıram? 
Çünki Ələkbər Kazımovski “İblis” tamaşasının hazırlanma 
prosesinin canlı şahidlərindən biridir. İndi də icazə verək, qoy, 
onun özü söhbət eləsin bizə bildiyini, gördüyünü, eşitdiyini: 
“1982-ci ilin payızından başlayaraq Azərbaycan televiziyası 
Hüseyn Cavidlə bağlı silsilə verilişlər daxil eləmişdi proqrama. 
Verilişlərin rejissoru mən idim,  ssenari müəllifi və aparıcısı 
Mehdi Məmmədov. Ayda bir dəfə gedirdi bu veriliş efirə.  
Dəqiq yadımdadır, Sizə danışıram, amma elə bil ki həmin 
səhnələri indiki kimi görürəm, axırıncı verilişi çəkirdik, özü də 
fevral ayı idi. Soruşacaqsınız ki, nədən belə təfsilatı ilə deyirəm 
bunu? Çünki Mehdi müəllim “İblis”in məşqlərindən sonra 
bizim AzTV-yə yalnız saat 3-də gəlib çata bilirdi. Həmin gün 
də, işin tərsliyindən, Bakıda bir soyuq vardı, bir soyuq vardı 
ki... gəl, görəsən... Biz də çəkilişləri o vaxtki “Oktyabr” (indiki 
“Qarabağ”) studiyasında aparırdıq. Bax, həmən bu axırıncı 
verilişə Mehdi müəllim əməllicə gecikirdi. Haradasa saat 4 
tamam 5-ə işləmiş olardı, bir də gördük Mehdi müəllim girdi 
içəri; yenə şıq geyinmişdi... qəşəng paltosu, şərfi... amma rəngi 
elə idi ki ağappaq... Biz hətta çəkilişləri təxirə salmaq istədik 
rəhmətlik Həbibə Məmmədxanlı ilə birgə. Mehdi müəllim 
qoymadı. Əyləşdi studiyada, biz də yığışdıq ətrafına və giley-
güzar elədi teatrdan. Dedi ki, “İblis” mənim axırıma çıxdı”. Dedi 
ki, “bu aktyorlar yerlərində olmurlar, vaxtında səhnəyə 
çıxmırlar, məni əsəbiləşdirirlər”. Dedi ki, “bu aktyorlar heç 
adamı dinləmək istəmirlər, öz bildiklərini, öz başa düşdüklərini 
eləyirlər”257. Elə məhz buna görə də “İblis” konkret solo 
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partiyalardan ibarət bir tamaşa kimi alınmışdı və burada canlı 
ünsiyyətdən, səhnə parametrlərində gerçəkləşən təmasdan söz 
açmağına dəyməzdi. Məşqlərdən aktyorlar bezmişdilər, Cavid 
mətninə qarşı həssaslığı itirmişdilər və yorulub ritorikadan, 
deklamasiyadan bərk-bərk yapışmışdılar. Tamaşanın əla 
proloqdan sonra anbaan “sönməsini” şərtləndirən səbəblərdən 
biri də məhz bu idi.  
     Həqiqətən, Mehdi Məmmədov bu tamaşaya titanik bir 
qüvvə, enerji sərf eləmişdi. Teatrın kollektivi isə rəsmi 
sənədlərə görə artıq yaşının 65 (68)-ni yaşayan Mehdinin əsl 
maarifçi üslubunda göstərdiyi cəhdlərə bir az skeptik, bir az 
ironik yanaşırdı; elə bil onunla “zarafatlaşmaq”, onun 
qərarlaşdığı bürünc pyedestala toxunmaq istəyirdi. Eyni 
zamanda hamı da razılaşırdı ki, Mehdi Azərbaycanın teatr 
üfüqlərində addımlayan Komandordur, bir nömrəli teatr 
bilicisidir, bir nömrəli teatr avtoritetidir, sənətin Olimpində 
dayanmış şəxsiyyətdir. Ancaq bu teatr “zarafatları”, bu teatr 
“dəcəlliyi” Mehdini əsəbiləşdirirdi, onun ruhi tarazlığını 
pozurdu. Hətta “İblis”in baxış tamaşasının təxirə salınması, 
səhər əvəvzinə axşam saat 6-da oynanılması da artıq bu yaşlı 
sənətçini özündən çıxarırdı. Mehdi son dərəcə təmkinli adam 
idi: açıq heç nəyi büruzə vermirdi, emosiyalarını göstərmirdi, 
içində ağrıyırdı, hər fikri ürəyinə salırdı. Çətin başa gəlmişdi 
bu tamaşa ona. Gör, necə şeydir ki, Mehdi kimi bir adam 
teatrdan, aktyorlardan şikayət eləmişdi. 
     Amma bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycan toplumunda 
bu tamaşa son dərəcə yüksək qiymətləndirilmişdi, Azərbaycan 
İnformasiya Agentliyi onu “Böyük faciə tamaşası”258 adı 
altında “Kommunist” qəzertinin manşetinə çıxarmışdı. 1983-cü 
il sentyabrın 24-də Sov. İKP MK-nın Siyasi Bürosunun üzvü, 
SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini H.Ə.Əliyev 
başda olmaqla Azərbaycan KP MK bürosunun bir qrup üzvü və 
üzvlüyünə namizədi Milli Teatrda “İblis” tamaşasına baxır. 
Mehdi Məmmədov həmin gün məsləhət bilir ki, tamaşada əsas 
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rolları Hamlet Xanızadə, Ramiz Məlik ifa eləsinlər. Təəssürat 
əladır: Heydər Əliyev tamaşanı bəyənir. Elə bunun nəticəsi 
olur ki, məhz onun tapşırığı ilə “İblis” tamaşasına 1984-cü ildə 
Dövlət mükafatı verilir. Lakin bu, tamaşanın bütün yaradıcı 
qrupuna aid deyil. Yalnız səkkiz nəfər, - quruluşçu rejissor 
Mehdi Məmmədov, rəssamlar Elçin Məmmədov, Nazim 
Bəykişiyev, aktyorlardan Hamlet Xanızadə (İblis), Ramiz 
Məlik (Arif), Vəfa Fətullayeva, Səfurə İbrahimova (Rəna), 
Məmmədrza Şeyxzamanov (İxtiyar), - Azərbaycan Dövlət 
mükafatına layiq görülür.  
     1984-cü ilin iyulunda Milli Teatrın Tiflis qastrolları zamanı 
“İblis” gürcülər tərəfindən “düşünməyə vadar edən tamaşa”259 
adlandırıldı. Onun haqqında teatr dairələrində danışdılar və 
xüsusilə də aktyor Hamlet Xanızadənin ünvanına təriflər 
söylənildi. 
     “İblis” Mehdinin sonuncu tamaşası oldu: onun “Bahar”la 
başlamış rejissorluq fəaliyyəti “İblis”lə yekunlaşdı. Bumudur 
həyat? Bumudur olum və ölüm? Bumudur qapanan çevrənin 
mənası? Bumudur sənət yolunun hüdud simvolları? Adi 
təsadüflər birdən-birə necə də eyhama çevrilir! Hərçənd Mehdi 
“İblis”dən sonra hazırlaşırdı ki, Opera və Balet Teatrında bir 
daha “Koroğlu”nu səhnəyə gətirsin. Tanrı icazə vermədi: 
“fələyin gərdişi rəqqasə qadınlar kimidir”. Mehdinin 
sənətdə keçən ömrünün qütbləri “Bahar”la “İblis” olmalı idi, 
vəssalam. “Bahar”ı xeyir (olum), “İblis”i şər (ölüm) kimi oxu, 
hər şey aydınlaşacaq. Gizlin cədvəlin tələbi belədir, sakral 
imperativ belədir. “Nə üçün” sualının isə konkret, birmənalı 
cavabı yoxdur: əvəzində fərziyyələr, yozumlar yasaq edilmir. 
İnsan onun üçün müəyyənləşmiş proqramdan heç vədə kənara 
çıxa bilməz. Əgər elə isə, onda görək Mehdi fələyin Mehdi 
üçün ayırdığı “proqram” çərçivəsində hansı tip rejissuraya 
önəm verdi, öz teatr missiyasını nə tövr yerinə yetirdi və nəyi 
sənət tarixində  mədəni irsə çevirdi? 
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     Mehdi Məmmədov Azərbaycan teatrına pyeslə, aktyorla 
analitik işin rus teatr mədəniyyətinə, K.S.Stanislavski 
“sistemi”nə xas sahmanını, məntiqiliyini və ləzzətini gətirdi. 
İlk dəfə məhz o, millətin teatr sənətçilərinə rejissor və aktyor 
sənəti haqqında elmi-nəzəri əsaslarla danışmaq vərdişini 
aşıladı, “əməli təhlil metodu”nun prinsiplərini, qayəsini səlis 
bir şəkildə çözüb istifadəyə verdi, peşəkar rejissuranın azəri 
türkcəsində “əlifba”sını tərtiblədi, rejissuranın kodifikasiya 
edilmiş bilgiyə çevrilməsi prosesinin təməlini qoydu. Bu, 
Mehdinin Moskvada aldığı mükəmməl teatr təhsilinin milli 
zəminə uğurlu transformasiyası kimi dəyərləndirilə bilər. 
Mehdi özünü və sənətini mədəniyyət üçün sonacan yazdı, 
sənədləşdirdi, teatr işçisinin kiçik bir kitabxanasını yaratdı. 
     Onun Moskva Bədaye Teatrının, Malı Teatrın bədii-estetik 
dünyasına bir teatr düşünəri kimi yaxın olmasına, səhnə 
realizminə hədsiz böyük sayğı göstərməsinə baxmayaraq 
Mehdi Məmmədov rejissurasının bir qütbünü bayram (şən 
zarafatlar, şadyanalıq, sevgi dolu oyunlar), digər qütbünü isə 
misteriya (təziyə, ağı, hüzn) təşkil edirdi. O, komediyalara 
quruluş verəndə sanki İntibah teatrının, faciələri səhnəyə 
gətirəndə isə qədim yunan teatrının estetikasına doğru gedirdi. 
Odur ki, bu rejissorun quruluşlarında həm buffonada 
təzahürləri ilə, həm yüksək lirizmlə, ritorika ilə, həm də qədim 
yunan xorunun müxtəlif modifikasiyaları ilə rastlaşmaq 
mümkün idi. 
     Mehdi Məmmədov milli teatr formalarına da biganə deyildi:  
onun tamaşalarının strukturunda təziyə mərasiminin, şəbih 
teatrının və xalq meydan məzhəkələrinin atribut və elementləri 
həmişə özünə orqanik şəkildə yer bulurdu. Bu, təkcə sitat 
səviyyəsində qalmırdı, tamaşanın təbiətini və estetik hüsnünü 
formalaşdıran lokus, mənbə statusu alırdı. Mehdi öz teatrını 
hələ uşaq ikən təmasda olduğu islam adət-ənənələrinin 
teatrallığı içindən götürüb sivil dünyaya çıxardırdı. Onun 
tamaşalarındakı təlqin və suggestiyanın kökü burda. 
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    Mehdi Məmmədovun rejissurasında poeziya teatrının 
ünsürlərilə epik teatrın müəyyən cizgiləri romantizm pafosunda 
bir-birinə calanırdı. Bu böyük istedad sahibinin qurduğu əksər 
tamaşaların ayrı-ayrı farqmentlərində qiraətçi teatrının estetik 
kanonları aparıcı mövqelərə yiyələnirdi. Qiraətçi teatrı isə epik 
teatrdan qopmuş qəlpədir. Belə ki, Mehdinin “ədəbi dilin səhnə 
dilinə çevrilməsi işindəki yüksək səriştəsi, professionalizmi, 
orfoqrafiya qanunları ilə bərabər orfoepiya qanunlarına bələd 
olma səviyyəsi”260 tamaşanın partiturasında hər bir ifaçıya 
potensial qiraət ustası kimi çıxış etməyə imkan verirdi. “Dil 
dramaturqdan, danışıq aktyordan”261 söyləyən rejissor aktyorun 
ideal nitq mədəniyyətinə malik olub ifa etdiyi obrazın portretini 
nitqdə, nitq vasitəsilə göstərməyə çağırırdı. Təsadüfi deyil ki, 
Mehdi Məmmədovun tamaşalarına baxmayıb onları yalnız 
dinləməklə də kifayətlənmək mümkün idi. Və bu an emosional 
təlqin, təəssürat zəifləməyəcəkdi. Elə bu səbəbdən də Mehdiyə 
tez-tez təklif olunurdu ki, tamaşalarının radio üçün yol veriləsi 
ixtisarlar çərçivəsində qısa versiyasını hazırlasın. 
    Mehdi tamaşanın oyun olduğunu vurğulamaqdan heç vaxt 
çəkinmirdi və hətta, əksinə, bir sıra quruluşlarında dekorçuları 
da cəsarətlə səhnəyə çıxarırdı, illyuziya effektini sıfra endirirdi. 
Bununla yanaşı o, səhnə realizmi, psixologizm üstündə də 
“əsirdi”: aktyoru səhnədə canlı ünsiyyət prosesinə kökləyirdi. 
Bəzən səhnə güzgüsünü bilərəkdən “vurub sındırırdı” ki, 
aktyor seyrçilərlə birbaşa kontakt yaratsın, bəzənsə “dördüncü 
divar”ın xəyali mövcudluq parametrlərinin diktə elədiyi oyun 
tərzini aktuallaşdırırdı.   
     Mehdi Məmmədovun rejissurasında statuar poza ilə 
davranış dinamizmi, gerçəkçi psixoloji ovqatla romantik teatral 
ifa sintez olunurdu. Mizan və jestlərin səhnə məkanında sanki 
nidaya bənzəməsi, cümlədəki nida işarəsinin funksiyasını 
yerinə yetirməsi bu rejissorun dəst-xəttinin seçilən 
tərəflərindən biri olub. Pauza (üç nöqtə) və nida onun sənətçi 
üslubunun çox mühüm attraktiv əlaməti idi. Bu da dolayısı 
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yolla Mehdinin kitab əhli olduğunu, bir filosof olduğunu 
eyhamlaşdırır. 
     Mehdi Məmmədovun tamaşalarında fəlsəfə poeziyaya, 
poeziya isə fəlsəfəyə çevrilirdi: ona görə də bu rejissor 
aktyorlardan az qala “müqəddəsləşməyi”, “peyğəmbərləşməyi” 
tələb edirdi. Onun sənətə münasibətdə əxlaqi kredosu məhz 
buradan keçirdi. Çünki Mehdi Məmmədov öz rejissurası ilə 
səhnədə İNSAN şərəfinə major tonallıqda səslənən fuqalar, 
simfoniyalar “bəstələyirdi”. Alman musiqi mədəniyyəti üçün 
İohan Sebastyan Bax kimdirsə, Azərbaycan teatr mədəniyyəti 
üçün də Mehdi Məmmədov odur. Hətta Mehdinin 
tamaşalarının səhnədə möhtəşəm bir orqan kimi səsləndiyini də 
demək mümkündür. Mən bunu əbəs söyləmirəm. Onun 
tamaşalarında kütləvi səhnələr həmişə ənənəvi səhnə 
monumentalizminin bir fraqmenti kimi qavranılırdı və onların 
Mehdi quruluşlarında öz “simfoniyası” olurdu. Kütləvi 
səhnələri Mehdi qədim yunan xorunun müasirliyə proyeksiyası 
qismində görürdü və çalışırdı ki, kütləvi səhnələrdə bu 
rudimenti gücləndirsin, aktivləşdirsin. Mehdi həm də xoşlayırdı 
ki, kütləvi səhnələrə yunan xorundan fərqli maksimal 
dinamizm versin, onu azman enerji təmsilçisi kimi tanıtdırsın.      
     Bu sənətçi öz tamaşalarını həmişə Avropa teatr 
gələnəklərilə milli teatr ənənələrinin kəsişdiyi nöqtələrdə 
hazırlayırdı. O, Şekspir, Molyer, Lope de Veqa komediyalarını, 
hətta müəyyən imitasiyalardan bəhrələnib, məhz Azərbaycan 
seyrçisinə yaxınlaşdırmağa, bir maarifçi olmağa çalışırdı; 
Azərbaycan klassik dramaturgiyasının isə Avropa teatr 
dəyərləri müstəvisində əla göründüyünü hamıya sübut etməyə 
səy göstərirdi. 
     Mehdi Məmmədov gerçəkçi psixoloji oyun tərziylə şərti 
oyun prinsiplərini bacarıqla bir araya gətirirdi. O, kostyumlu, 
qrimli, əlvan teatrallığı, bir sözlə, səhnənin şərtiliyini sevirdi, 
onun dünya içində dünya olduğundan sonsuz həzz aparırdı. 
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Çünki məhz teatr aləmi elə bir dünyadır ki, gerçək həyatda 
mümkün olmayanları gerçəkləşdirir.  
     Mehdi Məmmədovun rejissurası K.S.Stanislavski 
“sistem”indən total teatra doğru bir sənət yolunu özündə 
qapsayır. Burada teatr mədəniyyətinə aid heç nə çıxdaş edilmir: 
hər şey məqbuldur; təki ilgiləndirmək, təsir etmək qüvvəsinə 
malik olsun. Odur ki, onun tamaşalarından Avropa teatrının və 
bizim milli teatrın tarixi və estetikası boylanır. Ol səbəbdən 
Mehdi səhnədə nə qurubsa, kitab səhifələrində nə yazıbsa, 
onların hamısı ustad dərsləridir.  
     Mən qorxuram ki, bütün bunları bir-bir rezüme kimi 
dedikcə təzədən alışıb bir monoqrafiya yazım. Həqiqətən, 
Mehdi yaradıcılığı ucsuz-bucaqsız dəniz kimidir. Nə qədər 
üzürsən, sahil yenə görünmür ki görünmür. 
     1983-cü ildə Mehdinin daha iki kitabı mətbəələrdən 
köşklərə, dükanlara daşınır: “Onun sənət ulduzu”, və bir də 
“Acı fəryadlar, şirin arzular”. Bu qədər qüvvəni, enerjini 
Mehdi haradan tapırdı? Tamaşalar qururdu, radio və televiziya 
verilişlərində ssenarist və aparıcı kimi iştirak edirdi, dərs 
deyirdi, kitab yazırdı... Mən söyləyəndə ki, milli teatr 
mədəniyyətində Mehdi Məmmədov İntibah adamı olub, heç də 
yanılmıram və heç nəyi də şişirtmirəm. Bu insanda İntibah 
şəxsiyyətləri üçün xarakterik bir universallıq vardı. Və bu 
Mehdinin hər işində özünü görükdürürdü. Amma onun 
şəxsiyyətində kükrəyən İntibah həmişə maarifçiliklə 
cilovlanırdı, maarifçiliklə dialoqa girirdi. Və bu situasiyada 
Mehdi bilmirdi ki, nəyə üstünlük versin; bilmirdi ki, nə ona 
daha yaxındır. Bax, elə bu da Mehdinin iç dünyasının  
“müəmma”sı idi. Elə bir müəmma ki, onun sənətkar 
şəxsiyyətinin cazibəsini artırırdı, toplumda Mehdi fenomeninə 
olan marağı şiddətləndirirdi. Mehdi İntibah şəxsiyyəti kimi 
davranırdı, maarifçi kimi mühakimə yürüdürdü, maarifçi kimi 
düşünürdü. Onun həyatının son akkordları da dediklərimə bir 
sübut... 
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     1983-cü ildə Mehdi Məmmədov məşğulluq səviyyəsinin 
həddən artıq olmasına baxmayaraq, yaşının 68 (pasporta görə 
65) olmasına baxmayaraq, sanki özünə aşırı inam hissini 
nümayiş etdirərək, gənclik şövqü, gənclik ehtirası nümayiş 
etdirərək bir daha evlənir, rejissorluq kafedrasının cavan 
laborant xanımlarından biri ilə ailə qurur. 1984-cü ildə isə bu 
nigah Mehdiyə dördüncü oğul övladını hədiyyə eləyir: cahana 
Mehdinin sonbeşiyi Vüqar gəlir. 
     Tamam! Pərdə! İşıqları söndürün! Bundan o yanası önəmli 
deyil! 
                                             *** 
Epiloq və ya nekroloq əvəzi: 1985-ci il yanvarın 28-də saat 12-yə 
qalmış Mehdi Məmmədov işıqlı dünyaya “əlvida” dedi. O, 
bərbərxanada əyləşib öz növbəsini gözləyirdi. Hm... hansı 
növbəni? Axı ölmək üçün də növbə mövcuddur. Olmaq ölüm 
növbəsində yaşamaq deməkdir. Mehdi saçını vurdurmaq üçün 
növbə gözləyirdi: əvəzində ölüm gəldi. Ölmək növbəsi səhər 
qəzetlərini vərəqləyən Mehdiyə yetişmişdi. O, qəfildən ayağa 
qalxdı, ürəyini tutub dərin bir “ah” çəkdi  və... Mehdinin ruhu 
bədənindən ayrılıb göylərə uçdu. Nə gözəl, nə rahat, nə xoşbəxt 
bir ölüm... ağrısız, əzabsız, dərdsiz... bir saniyə içində... Xalq 
arasında bu cür vəfat eləmiş şəxsə “əməli-saleh”, yəni əməli yaxşı 
adam deyirlər.  Bir də onu deyirlər ki, Allah yalnız öz sevimli 
bəndələrinə belə ölüm göndərir. Təbii ki, mifdir, amma həqiqəti 
də var. Mən eşitmişəm ki, Mehdinin qardaşları da beləcə, evdən 
kənarda dünyalarını dəyişiblər. Mehdinin oğlu Elçin də öz 
qapılarının ağzındaca ürəyini tutmuşdu və keçinmişdi. Allah 
hamısına rəhmət eləsin. 
     1985-ci il yanvarın 29-u və 30-da Azərbaycanın, istisnasız, 
bütün qəzetlərində nekroloqlar, 31-i isə “Son mənzilə” adlı 
yazılar dərc olunur: “Yanvarın 30-da Azərbaycan paytaxtının 
zəhmətkeşləri sovet teatr sənətinin görkəmli xadimi, SSRİ xalq 
artisti, Respublika Dövlət mükafatı lauteatı, sənətşünaslıq 
doktoru, professor Mehdi Əsədulla oğlu Məmmədovu son 
mənzilə yola saldılar. M.Əzizbəyov adına Akademik Dram 
Teatrı matəm libasına bürünmüşdü. Diqqətəlayiq sənətkar bu 
teatrın səhnəsində uzun illər ərzində quruluşçu rejissor və aktyor 
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kimi çıxış etmişdir. Mərhumun cənazəsi hündür postament 
üzərinə qoyulmuşdu. Bir sənətkar və alim kimi onun layiq 
görüldüyü Oktyabr İnqilabı, Qırmızı Əmək Bayrağı ordenləri, 
çoxsaylı medallar al məxmər balışların üstünə düzülmüşdü... 
Minlərlə bakılı Mehdi Məmmədovla vidalaşmağa gələrək sovet 
səhnəsinin  görkəmli xadiminə ehtiramını bildirirdi. 
     Matəm melodiyasının sədaları altında M.Ə.Məmmədovun 
cənazəsi teatrın binasından çıxarıldı. İzdiham Fəxri xiyabana 
yollandı... Cənazə qəbrə endirildi. Məzarın üstünə çoxlu gül-
çiçək düzüldü”.262 Bu dəfə, həqiqətən, bitdi. Qapıları qapadın və 
Mehdi üçün ağlamayın! Titan getdi... 
 
       “BİR NƏFƏSDİR BU SÜRƏKSİZCƏ HƏYAT, 
        BİR NƏFƏS!.. GETDİMİ GƏLMƏZ... HEYHAT!” 
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HAMLETİZMİN YARADICILIQDA TƏZAHÜR SIRASI   
               MEHDİ MƏMMƏDOVUN TAMAŞALARI, 
                                ROLLARI VƏ KİTABLARI      
 
                                              TAMAŞALAR 
         C.Cabbarlı adına Gəncə Dövlət Teatrında 
 
Məmmədhüseyn Təhmasib            “Bahar”                                         1940 
Mirzə İbrahimov                             “Madrid”                                      1941 
Zeynal Xəlil                                    “İntiqam”                                      1942 
Jan Batist Molyer                           “Vasvası xəstə”                             1942 
Üzeyir bəy Hacıbəyli                      “O olmasın, bu olsun”                  1942 
Cəfər Cabbarlı                                “Od gəlini”                                    1942 
Səməd Vurğun                                “Vaqif”                                          1942 
Lope de Veqa                                  “Bağban iti”                                  1943 
Mehdi Hüseyn                                 “Nizami”                                       1943 
Sabit Rəhman                                   “Toy”                                           1944 
Nadejda Filippova                            “Partizan Kostya”                        1944 
Cəfər Cabbarlı                                  “Oqtay el oğlu”                            1944 
Mehdi Hüseyn, İlyas Əfəndiyev      “İntizar”                                       1944 
Arkadi Qaydar                                 “Timur və onun komandası”        1944 ? 
Zeynal Xəlil                                     “Qatır Məmməd”                          1945 
 
                                            MİLLİ TEATRDA 
 
Uilyam Şekspir                                 “On ikinci gecə”                           1946 
Cəfər Cabbarlı                                   “Yaşar”                                        1947 
Aleksandr Fadeyev                            “Gənc qvardiya”                          1948 
Sabit Rəhman                                     “Aydınlıq”                                   1949 
Lope de Veqa                                     “Rəqs müəllimi”                         1949 
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev            “Dağılan tifaq”                           1950 
Məmmədhüseyn Təhmasib                 “Çiçəklənən arzular”                  1951 
Nikolay Vasilyeviç Qoqol                   “Müfəttiş”                                  1952 
Karlo Haldoni                                      “Mehmanxana sahibəsi”           1952 
Yuri Yankovski                                   “Prokuror qızı”                          1954 
Nəcəf bəy Vəzirov                “Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük”       1955 
İmran Qasımov, 
Həsən Seyidbəyli                                  “Uzaq sahillərdə”                     1956 
Sabit Rəhman                                        “Əliqulu evlənir”                     1961 
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Viktor Rozov                                         “Şadlıq sorağında”                  1961 
Mehdi Hüseyn                                       “Alov”                                     1961 
Mirzə İbrahimov                                   “Kəndçi qızı”                           1962 
Lev Nikolayeviç Tolstoy                      “Canlı meyit”                           1968 
Hüseyn Cavid                                        “Xəyyam”                                1970 
Səməd Vurğun                                       “İnsan”                                     1974 
Maksim Qorki                                       “Meşşanlar”                              1975 
Cəlil Məmmədquluzadə                        “Dəli yığıncağı”                        1978 
Hüseyn Cavid                                        “İblis”                                       1983 
 
                                       OPERA VƏ BALET TEATRINDA 
 
Fikrət Əmirov                                        “Sevil”                                     1953 
Leo Delib                                               “Lakme”                                  1957 
Cahangir Cahangirov                             “Azad”                                     1957 
Üzeyir bəy Hacıbəyli                             “Leyli və Məcnun”                  1958 
Fikrət Əmirov                                         “Sevil”                                     1959 
Üzeyir bəy Hacıbəyli                             “Koroğlu”                                 1959 
Covanni Puççini                                   “Toska”                                      1960 
Üzeyir bəy Hacıbəyli                           “Leyli və Məcnun”                     1976 
 
                   AZƏRBAYCAN DÖVLƏT RUS DRAM TEATRINDA  
 
Mixail Şatrov                                      “Mənim Nadejdalarım”               1979 
Maksim Qorki                                     “Həyatın dibində”                       1980 
 
                                     TƏDRİS TEATRINDA 
      (aktyor tələbələrin diplom və ya kurs işi kimi)                               
 
Karlo Haldoni                                      “Mehmanxana sahibəsi”             1949 
Tur qardaşları                                       “Bir evin sirri”                            1951 
Nikolay Vasilyeviç Qoqol                   “Müfəttiş”                                   1954 
Fridrix Şiller                                        “Qaçaqlar”                                   1957 
Nəcəf bəy Vəzirov                                “Hacı Qəmbər”                          1959 
Viktor Rozov                                        “Şadlıq sorağında”                     1960 
Lope de Veqa                                       “Sevilya ulduzu”                         1961 
Aleksandr Korneyçuk                          “Platon Kreçet”                           1962 
Cəfər Cabbarlı                                      “Almas”                                      1963 
Fridrix Şiller                                         “Qaçaqlar”                                  1964 
 
                             (kurs rəhbəri olduğu tamaşalar) 
 
İlyas Əfəndiyev                                  “Sən həmişə mənimləsən”           1969 
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Aleksandr Salınski                             “Təbilçi qız”                                 1972 
Cəlil Məmmədquluzadə                     “Dəli yöğıncağı”                          1972 
Mark Jilder Sovajon                          “Çao”                                             1981 
Aleksandr Vampilov                          “Keçən yay Çulimskidə”              1982 
Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev             “Bəxtsiz cavan”                            1983 
 
                                              RADİODA 
       (tamaşaların radio üçün qısaldılmış variantları) 
 
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev            “Dağılan tifaq”                            1951 
Nikolay Vasilyeviç Qoqol                   “Müfəttiş”                                  1953 
Karlo Haldoni                                      “Mehmanxana sahibəsi”           1954 
Mehdi Hüseyn                                       “Alov”                                     1963 
Uliyam Şekspir                                     “Hamlet”*                                  1964 
Lev Nikolayeviç Tolstoy                      “Canlı meyit”                           1969 
Hüseyn Cavid                                        “Xəyyam”                               1974 
Səməd Vurğun                                       “İnsan”                                    1976 
 
QEYD: burada yalnız “Hamlet” radiotamaşadır, qalanları isə Milli Teatrın 
tamaşalarının mikrofon qarşısında ixtisarla ifa edilmiş versiyasının radioyazısıdır. 
 
 
                                                 ROLLARI 
 
Gənc aqronom (BTİT, 1933, S.Rüstəm və H.Nəzərlinin “Yanğın” pyesi); 
Bəxtiyar (BTİT, 1933, Seyid Hüseynin “Kölgə” əsəri); Prokuror (Kolxoz-
sovxoz teatrı, 1934, C.Cabbarlının “Yaşar” pyesi); Hacı Əhməd 
(Azərbaycan Teatr Texnikumu, 1935, C.Cabbarlının “Almas” dramı); Karl 
Moor (Azərbaycan Teatr Texnikumu, 1935, F.Şillerin “Qaçaqlar” faciəsi);  
Neznamov (Lunaçarski adına Dövlət Teatr Sənəti İnstitutu, 1938, 
A.N.Ostrovskinin “Günahsız müqəssirlər” pyesi); Yevstiqneyko 
(Lunaçarski adına Dövlət Teatr Sənəti İnstitutu, 1939, M.Qorkinin 
“Günəşin övladları” dramı); Söhbət (Gəncə teatrı, 1941, S.Vurğunun 
“Xanlar” pyesi); Karton (Gəncə teatrı, 1941, M.İbrahimovun “Madrid” 
əsəri); Qaya (Gəncə teatrı, 1942, M.Təhmasibin “Bahar” pyesi ); Əbdək, 
Munis (Gəncə teatrı, 1943, M.Hüseynin “Nizami” dramı); Fərhad Kamalov 
(Milli Teatr, 1962, M.Hüseynin “Alov” əsəri); Protasov (Milli Teatr, 1968, 
L.N.Tolstoyun “Canlı meyit” dramı); Xəyyam (Milli Teatr, 1970, 
H.Cavidin “Xəyyam” faciəsi); Şahbaz (Milli Teatr, 1974, S.Vurğunun 
“İnsan” pyesi); Teterov  (Milli Teatr, 1975, M.Qorkinin “Meşşanlar” 
dramı); Qaya (kinorejissor R.Təhmasibin “Onu bağışlamaq olarmı?” filmi, 
1959); Hamlet (eyniadlı radiotamaşa, 1964). Bundan əlavə radiomikrofon 
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qarşısında Fərhad Kamalovu, Fedya Protasovu, Xəyyamı, Şahbazı ifa 
eləyib. 
                              
                                              KİTABLARI 
 
Moskva Bədaye Teatrı                                                 Azərnəşr, 1948. 
SSRİ xalq artisti M.A.Əliyev                                       Azərnəşr, 1949 
Malı Teatr                                                                     Azərnəşr, 1949 
Rejissorun işi haqqında*              Xalq Yaradıcılıq Evinin nəşri, 1956                    
Sabit Rəhman                                                  “Bilik” cəmiyyəti, 1960 
Böyük vətəndaş, dahi sənətkar                             AzTC-in nəşri, 1963 
Həyat və sənət yollarında                                              Azərnəşr, 1965 
Teatlar. Aktyorlar. Tamaşalar.                                       Azərnəşr, 1966 
Azəri dramaturgiyasının estetik problemləri                 Azərnəşr, 1968 
Estetika haqqında söhbətlər                                             Gənclik, 1968, 1975 
Rejissor sənəti                                                                   Maarif,  1971 
İncəsənət və din                                                                 Gənclik, 1971 
Aleksandr Aleksandroviç Tuqanov  (rus dilində)           Azərtnəşr, 1971 
Hüseyn Ərəblinski                                                            Azərnəşr, 1973 
Teatr düşüncələri                                                                       İşıq, 1977 
Tostoy və teatr                                                                      Yazıçı, 1978 
Acı fəryadlar, şirin arzular                                                  Gənclik, 1983 
Onun sənət ulduzu                                                                     İşıq, 1983 
Teatr: dramaturgiya və müasirlik (rus dilində)                          İşıq, 1986 
 
QEYD: Kitabın ikinci müəllifi Zəfər Nemətovdur. 
 
 
                        TƏRCÜMƏLƏRİ 
 
K.S.Stanislavski                                             “Aktyorun öz üzərində işi” 
F.Şiller                                                            “Qaçaqlar” 
V.Hüqo                                                            “Mariya Tüdor” 
M.Qorki                                                           “Meşşanlar” 
M.Qorki                                                            “Barbarlar” 
K.Simonov                                                        “Belə də olacaq” 
Tur qardaşları və Şeyn                                      “Fövqəladə qanun” 
İ.Ştok                                                                 “Qastello” 
N.Virta                                                               “Stalinqrad əskərləri” 
V.Rozov                                                             “Şadlıq sorağında 
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                        HAMLET ÜÇÜN ƏDƏBİYYAT 
 Ədəbiyyat siyahısı və izahatlar: 
1 Cavid H. Əsərləri 4 cilddə / C: 2. İblis. - B: Yazıçı, 1982. - s. 333.: Bu  
   beyti M.Məmmədov quruluş verdiyi “Xəyyam” tamaşasına Xəyyamın 
   sözləri kimi daxil etmişdi. 
 
2 Tolstoy L.N. Canlı meyit // Povestlər və pyes. - B: Yazıçı, 1988. - S.418.:  
   Pyesin Ə.Məmmədxanlı tərəfindən edilmiş tərcüməsi redaktə olunub və  
   dəyişdirilib, ifadələr səhnə danışığı üçün daha yararlı hala gətirilib. 
 

3 Məmmədov M.Ə. Acı fəryadlar, şirin arzular. - B: Gənclik, 1983. - s.6. 
 

4 Bax: Джафаров Дж. Искусство режиссёра: о творческом пути Мехти  
   Мамедова. - Б: Азернешр, 1969. - с.131-133. 
 
5 Sitatlardakı bütün qabartmalar mənimdir. 
   
6 Azərbaycan televiziyasında “Yeri görünənlərimiz” silsiləsindən 
  M.Məmmədov haqqında rejissor M. Ələkbərzadənin mənimlə  
   birgə hazırladığı verilişdə prof. Y.Qarayevin çıxışı.    
 

7  Mehdi Məmmədovun anadan olmasının 50 illiyi münasibətilə  
  “Kommunist” qəzeti xüsusi bir guşə hazırlamışdı. Bu sitat da İ.Qasımovun 
  həmin guşəyə daxil edilmiş yazısından götürülüb. Bax: Qasımıv İ.  
  Gözəllik vurğunu // Kommunist. -  11 aprel 1969.  -  № 85.  - s. 3. 
 
8 B.Şəkinskayanın “Yeri görünənlərimiz” adlı verilişdə çıxışı. Aktrisanın  
   nitqinin bəzi qüsurlu məqamları azacıq redaktə olunub. 
 

9  Mehdi Məmmədovun anadan olmasının 50 illiyi münasibətilə  
  “Kommunist” qəzeti xüsusi bir guşə hazırlamışdı. Bu sitat da İsmayıl  
   Dağıstanlının həmin guşəyə daxil edilmiş yazısından götürülüb. 
   Bax: Dağıstanlı İ. Dostum, müəllimim // Kommunist. -  11 aprel 1969.  -  
   №    85.  - s. 3. 
 
10 Bax: Məmmədov M.Ə. Həyat məktəbi // Bakı. - 27 dekabr 1969. - s.3.  
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11 Tofiq Quliyevin “Yeri görünənlərimiz” adlı verilişdə çıxışı. Bəstəkarın   
    danışığı çox cüzi redaktə olunub və ixtisara salınıb. 
 

12  Bax: Rəhimli İ.Ə. Səhnəsiz gülüş. - Bakı, Çaşıoğlu, 2004. - 272 s.  
 

13 Tear Xadimləri İttifaqında Mehdi Məmmədovun 90 illik yubileyi  
     şərəfinə keçirilən anma gecəsində rejissor A.P.Nemətin ANS  
     telekanalına verdiyi qısa müsahibədən.   
 

14 Qasımzadə F. Sənətkar, alim və müəllim // Bakı. - 1969. - 11 aprel. - s.3. 
 

15 İ.Aksyonovanın  “Yeri görünənlərimiz” adlı verilişdə çıxışı. Aktrisa 
   verilişdə rusca danışıb. Çıxışının mətni dilimizə müəllif tərəfindən  
   canlı danışıq dilinin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla tərcümə edilib. 
     
16 Monoqrafiya müəllifinin Ə.Məmmədovla şəxsi söhbətlərindən. 
 

17 Monoqrafiya müəllifinin F.Naibovla şəxsi söhbətlərindən 
 

18 .Ağayev Ə. Teatr düşüncələri // Bakı. - 11 may 1978. - № 141. - s.3. 
  

19 Qarayev Y. Sənət eşqi // Ədəbiyyat və incəsənət. - 17 avqust 1974. - s.13 
 

20 Bax: Джафаров Дж.  Указ.соч., с.4. 
 

21 Müəllifin teatrşünas İ.Rəhimli ilə şəxsi söhbətlərindən. 
 

22 Məmmədov M. Teatrım, əzizim mənim // Ədəbiyyat və incəsənət. - 1974.   
    - 2 iyun. - s.12 
 
23  Qarayev Y. Sənət eşqi // Ədəbiyyat və incəsənət. - 17 avqust 1974. - s.13 
     
24 Bağdadbəyov C. Xatirələr və etnoqrafik qeydlər. - B: Qapp-Poliqraf,  
    2002. - s.12. 
    
25 Müəllifin İsrafil İsrafilovla şəxsi söhbətlərindən.  
 
26 Bax: Джафаров Дж.  Указ.соч., с.5.    
 
27 Bax: Rəhimli İ.Ə.  Sənətkar kamilliyi // Sənətdə keçən ömür. - B: 1992. - 
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     S.7-37. 
 

28  Yenə orada, s.9. 
 
29 Bax: İsrafilov İ.R. Mehdi Məmmədovun rejissor sənəti. - B: Mars-Print,  
    2002. -  188 s. 
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